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SUMMARY
The aim of the study was to evaluate the volume of the left atrium by ultrasonography after dosed,
moderate-intense treadmill exercise for 10 weeks in healthy rats aged 10-11 weeks. In general, physical
exercise is a well-known preventive method for reducing the risk-factors of cardiovascular diseases.
Within the frame of our study, we subjected 10-11-week-old healthy male rats to moderate-intensity
physical exercise on treadmill for 10 weeks and then studied functional parameters of heart by
echocardiography to assess the effect of physical exercise on the volume of left atrium of healthy heart.
Rats were divided into 2 groups: 1) control group, which did not receive any exercise (n=6); 2) the
investigational group performed 6 complete rotations on treadmill per day with a 2-minute active break
in between, 5 days a week (treadmill speed 12m/min, incline 200) – n=6.
The functional parameters of heart were evaluated by transthoracic echocardiography twice (at
the beginning of the study and after 10 weeks). In the rats of the investigational group, the volume of the
left atrium was increased compared to the data of untrained rats of the same sex and age. The mentioned
study can be considered as another step forward in the study of compensative changes developed amid
physical exercise with moderate intensity.
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შესავალი. მრავალნაირ სტიმულზე საპასუხოდ გულის კუნთი იძენს უნარს, რომ გაზარდოს
ფუნქციური შესაძლებლობები ჰიპერტროფიის და დილატაციის, როგორც ადაპტაციური ქცევის
უმთავრესი გამოვლინებების ხარჯზე [4-10]. გულის ფუნქციური პარამეტრების ცვლილებები
შეინიშნება არამხოლოდ პათოლოგიურ (მანკები, სისხლძარღვთა დაავადებები და ა.შ.), არამედ
ფიზიოლოგიურ გამღიზიანებლებზე საპასუხოდ (მაგ. გულის სხვადასხვა ხარისხით დატვირთვა)
[12,13]. ჰიპერტროფიის და დილატაციის დასადასტურებლად შეგვიძლია გამოვიყენოთ კვლევის
როგორც ჰისტოლოგიური, ისე ექოსკოპიური მონაცემები, რომლითაც სხვადასხვა ფუნქციურ
პარამეტრთან ერთად შეგვიძლია განვსაზღვროთ გულის კამერათა მოცულობები [14-18].
ვირთაგვას ხანგრძლივი ფიზიკური დატვირთვა იწვევს ისეთი კარდიოლოგიური
პარამეტრების ცვლილებას, როგორებიცაა: გულისცემის სიხშირე, გულის წუთმოცულობა,
დარტყმითი მოცულობა, პარკუჭის კედლის სისქე [15-18]. ფიზიკური დატვირთვის მიმართ
ადაპტაციის განვითარება დამოკიდებულია დატვირთვის ინტენსივობაზე, ხანგრძლივობასა და
სიხშირეზე [14]. ჩვენ საკუთარი კვლევის ფარგლებში უზრუნველვყავით მამრობითი სქესის 10-11
კვირის ჯანმრთელი ვირთაგვების საშუალო ინტენსივობის დატვირთვა ტრედმილით 10 კვირის
მანძილზე (საკვლევი ჯგუფის ვირთაგვები ასრულებდნენ ტრედმილზე დღეში 6 სრულ ბრუნს,
შუალედებში 2 წუთიანი აქტიური შესვენებით, კვირაში 5 დღე. ტრედმილის სიჩქარე 12მ/წთ,
დახრილობა
200)
ორჯერადად
შევისწავლეთ
გულის
ფუნქციური
მაჩვენებლები
ტრანსთორაკალური კარდიოექოსკოპიით (კვლევის დაწყებისას და 10 კვირის შემდეგ), შედეგებმა
ცხადჰყო რომ საშუალო ინტენსივობის დატვირთვა ხელს უწყობს მარცხენა წინაგულის მოცულობის
მომატებას.
მასალა და მეთოდები. საკვლევ მასალად შევარჩიეთ 10-11 კვირის მამრობითი სქესის
ვირთაგვები (n=12), რომელთათვისაც უზრუნველყოფილი იყო შენახვის სტანდარტული პირობები
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(12 საათიანი განათება, 22 გრადუსი ტემპერატურა, კვება სპეციალური დიეტის მიხედვით [16,17] და
თავისუფალი წვდომა წყალზე). დატვირთვა ხორციელდებოდა ვირთაგვას ცირკადული რითმის
სიბნელის ფაზაში (ჩვენი კვლევის შემთხვევაში 07:00-19:00 პერიოდი). ვირთაგვები დავყავით 2
ჯგუფად: 1) საკონტროლო ჯგუფი, რომელიც არ იღებდა დატვირთვას (n=6); 2) საკვლევი ჯგუფი,
რომელიც ასრულებდა ტრედმილზე დღეში 6 სრულ ბრუნს, შუალედებში 2 წუთიანი აქტიური
შესვენებით, კვირაში 5 დღე (ტრედმილის სიჩქარე 12მ/წთ, დახრილობა 200) - n-6. ვირთაგვებზე
ჩატარებული
ყველა
მანიპულაცია
განხორციელდა
საერთაშორისოდ
აღიარებული
გაიდლაინებისა და ეთიკის ნორმების სრული დაცვით [19-22]. კვლევის დაწყებისას და ბოლო
დატვირთვიდან 24 საათის შემდეგ, ანესთეზიის საერთაშორისო პროტოკოლის დაცვით (2%-იანი
იზოფლურანის ზეგავლენის ქვეშ) ორჯერადად განხორციელდა ტრანსთორაკალური
ექოკარდიოგრაფიის ჩატარება Vivid I მოწყობილობით 10 MHz ხაზოვანი გადამწოდის
გამოყენებით [20-21].
სტატისტიკური ანალიზი. მონაცემები დამუშავებულ იქნა სპეციალური კომპიუტერული
პროგრამების გამოყენებით. კვლევაში მონაწილე ორივე ჯგუფისთვის ცალ-ცალკე დამუშავდა
პარამეტრები და შემდეგ მოხდა შედეგების შედარება სტიუდენტის t ტესტის გამოყენებით.
შედეგები. კვლევაში მონაწილე ვირთაგვების საშუალო წონა შეადგენდა 250გ-ს. გულის
ფუნქციური პარამეტრების ცვლილებები ნანახი იქნა მხოლოდ საკვლევი ჯგუფის ვირთაგვებში.
ტრედმილით 10 კვირიანმა საშუალო ინტენსივობის დატვირთვამ გამოიწვია მარცხენა წინაგულის
მოცულობის მომატება (იხ. ცხრილი 1,2).
ცხრილი N1 - საკონტროლო ვირთაგვების მარცხენა წინაგულის მოცულობის მონაცემები
(საკონტროლო ჯგუფი n=6)
n

კვლევის დაწყებისას

კვლევის დამთავრებიდან 24 საათში

1

49

49

2

48

47

3

49

50

4

47

47

5

46

46

6

49

49

ცხრილი N2 - საკვლევი ჯგუფის ვირთაგვების მარცხენა წინაგულის მოცულობის მონაცემები (მლ)
(საკვლევი ჯგუფი n=6)
n

კვლევის დაწყებისას

კვლევის დამთავრებიდან 24 საათში

1

49

54

2

48

53

3

49

54

4

47

53

5

46

50

6

50

55
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შედეგების განხილვა. ჩვენი კვლევის მიზანს წარმოადგენდა საშუალო ინტენსივობის
დატვირთვის პირობებში გულის ადაპტაციური შესაძლებლობების შესწავლა 10-11 კვირის
ჯანმრთელ მამრობითი სქესის ვირთაგვებში. აქცენტი გაკეთებული იყო დატვირთვის
ინტენსივობაზე, ხანგრძლივობასა და სიხშირეზე. სათანადო პროტოკოლის დაცვით წარმოებულმა
ტრედმილით 10 კვირიანმა დატვირთვამ საკვლევ ვირთაგვებში გამოიწვია გულის ფუნქციური
მაჩვენებლების ცვლილება. აღნიშნული კვლევა შეიძლება ჩაითვალოს კიდევ ერთ წინ
გადადგმულ ნაბიჯად მაღალი ინტენსივობის ფიზიკური დატვირთვის ფონზე განვითარებული
ჯანმრთელი გულის ადაპტაციური ძვრების კვლევის საქმეში.
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ნიკოლოზ ვაჩაძე, რამაზ ხეცურიანი, მარინა ფაილოძე, მანანა არაბული-ჭლიკაძე
მარცხენა წინაგულის მოცულობის ცვლილებები 10-11 კვირის, საშუალო ინტენსივობით
დატვირთულ, ჯანმრთელ თეთრ ექსპერიმენტულ ვირთაგვებში
თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი, საქართველო
რეზიუმე
კვლევის მიზანს წარმოადგენდა 10-11 კვირის ჯანმრთელ ვირთაგვებში ტრედმილით 10
კვირიანი დოზირებული, საშუალო ინტენსივობის დატვირთვის შემდეგ ექოსკოპიურად მარცხენა
წინაგულის მოცულობის შეფასება. ზოგადად, ფიზიკური დატვირთვა წარმოადგენს ცნობილ
პრევენციულ მეთოდს კარდიოვასკულური დაავადებების რისკ-ფაქტორთა შემცირების კუთხით.
ჩვენ საკუთარი კვლევის ფარგლებში უზრუნველვყავით მამრობითი სქესის 10-11 კვირის
ჯანმრთელი ვირთაგვების საშუალო ინტენსივობის ფიზიკური დატვირთვა ტრედმილით 10 კვირის
მანძილზე და შემდეგ შევისწავლეთ გულის ფუნქციური პარამეტრები ექოკარდიოგრაფიულად,
რათა შეგვეფასებინა ჯანმრთელი გულის მარცხენა წინაგულის მოცულობაზე ფიზიკური
დატვირთვის ზეგავლენა. ვირთაგვები დავყავით 2 ჯგუფად: 1) საკონტროლო ჯგუფი, რომელიც არ
იღებდა დატვირთვას (n=6); 2) საკვლევი ჯგუფი, რომელიც ასრულებდა ტრედმილზე დღეში 6
სრულ ბრუნს, შუალედებში 2 წუთიანი აქტიური შესვენებით, კვირაში 5 დღე (ტრედმილის სიჩქარე
12მ/წთ, დახრილობა 200) – n=6.
გულის
ფუნქციური
მაჩვენებლები
შეფასებული
იქნა
ტრანსთორაკალური
ექოკარდიოგრაფიის საშუალებით ორჯერადად (კვლევის დაწყებისას და 10 კვირის შემდეგ).
საკვლევი ჯგუფის ვირთაგვებში გაზრდილი იყო მარცხენა წინაგულის მოცულობა, იგივე სქესისა და
ასაკის არატრენირებული ვირთაგვების მონაცემებთან შედარებით. აღნიშნული კვლევა შეიძლება
ჩაითვალოს კიდევ ერთ წინ გადადგმულ ნაბიჯად საშუალო ინტენსივობის ფიზიკური დატვირთვის
ფონზე განვითარებული კომპენსატორული ძვრების კვლევის საქმეში.
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