علوم زيستی ورزشی  -بهار 1398
دورة  ،11شمارة  ،1ص1 – 16 :
تاريخ دريافت 94/ 02 / 18 :
تاريخ پذيرش 94 /03 / 20 :

مقايسۀ تأثیر هشت هفته تمرين هوازی و مقاومتی بر عوامل آنژيوژنیکی
( )VEGFو آنژيوستاتیکی ( )ESدر زنان غیرفعال
جواد طلوعی آذر – 1علی اصغر رواسی  – 2رحمان سوری – 3علی اکبرنژاد
 .1ا ستاديار فیزيولوژی ورزشی ،دانشکدة علوم ورزشی ،دانشگاه ارومیه ،ارومیه ،ايران  .2استاد فیزيولوژی ورزشی،
دانشکدة تربیت بدنی و علوم ورزشی ،دانشگاه تهران ،تهران ،ايران 3و .4دانشیار فیزيولوژی ورزشی ،دانشکدة
تربیت بدنی و علوم وررزشی ،دانشگاه تهران ،تهران ،ايران
2

چکیده
آنژیوژنز فرایندی حیاتی در رشد و توسعۀ بافتی بهویژه بافت عضالنی محسوب میشود که تحت تأثیر انقباض عضالنی قرار
میگیرد .مدالیتههای تمرینی مختلف میتوانند بر تعادل عوامل آنژیوژنیکی و آنژیوستاتیکی تأثیر داشته باشند .ازاینرو
هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر  8هفته تمرین هوازی و مقاومتی بر فاکتور رشد اندوتلیال عروقی ( )VEGFو اندوستانین
( )ESدر زنان غیرفعال بود 30 .زن غیرفعال بهطور تصادفی در سه گروه تمرین هوازی ،مقاومتی و کنترل قرار گرفتند.
تمرین مقاومتی به مدت  8هفته ،سه جلسه در هفته و با  3ست  10تکراری با شدت  60تا  70درصد  1RMبرای نه
حرکت ،تمرین هوازی به مدت  8هفته 3 ،جلسه در هفته و هر جلسه به مدت  30دقیقه با شدت  65تا  70درصد ضربان
قلب بیشینه انجام گرفت 48 .ساعت قبل و بعد از آخرین جلسۀ تمرینی در شرایط ناشتا ،خونگیری از گروههای پژوهش
انجام شد .مقادیر  VEGFو  ESبا استفاده از کیت به روش  ELISAاندازهگیری شد .دادههای پژوهش با استفاده از
آزمون آماری  tهمبسته و  ANOVAدر سطح معناداری ( )P>0/05تجزیهوتحلیل شدند .نتایج درونگروهی پژوهش
حاضر نشان داد برنامۀ تمرین هوازی و مقاومتی بهطور معناداری مقادیر سرمی  VEGFرا افزایش و  ESرا کاهش داد.
همچنین ،نتایج آزمون  ANOVAو آزمون تعقیبی توکی نیز نشان داد بین تمرین هوازی و مقاومتی در مقادیر VEGF
و  ESتفاوت معناداری وجود ندارد ( .)P<0/05نتایج پژوهش حاضر نشان داد تمرین مقاومتی میتواند آثار مشابه تمرین
استقامتی در کنترل و تعادل مثبت آنژیوژنزی داشته باشد.
واژههای کلیدی
آنژیوژنز ،اندوستاتین ،تمرین مقاومتی ،تمرین هوازی ،زنان غیرفعال ،فاکتور رشد اندوتلیال عروقی .

 نويسندة مسئول  :تلفن09122024549:

Email:aaravasi@ut.ac.ir
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مقدمه
آنژیوژنز به تشکیل عروق خونی جدید از عروق موجود اطالق میشود .این پدیده در شرایط پاتوفیزیولوژیکی
(دیابت ،سرطان و  )...و فیزیولوژیکی (فعالیت ورزشی) تأثیرات متفاوتی بر جای میگذارد .به بیان دیگر،
فرایند آنژیوژنز به تعادل بین فاکتورهای آنژیوژنیکی(1فاکتورهای رگساز) و آنژیوستاتیکی(2فاکتورهای
بازدارنده) بستگی دارد .فاکتورهای آنژیوژنیکی ،فاکتورهایی هستند که در ساخت مویرگ تازه بهطور
مستقیم یا غیرمستقیم درگیرند و به ساخت و تکامل رگ کمک میکنند ،بهگونهای که فقدان هر یک از
این فاکتورها مراحل ساخت و تکامل مویرگ را با اختالل مواجه میسازد ( .)1از جمله مهمترین فاکتورهای
آنژیوژنیک ،فاکتور رشد آندوتلیال عروقی (VEGF)3است ( VEGF .)2از طریق تنظیم افزایشی مؤلفههای
آنتیآپوپتوتیک ،سنتز  ،DNAتخریب غشای پایه و فسفریله کردن اجزای چسبندة آندوتلیالی بینسلولی
بهترتیب زمینۀ بقا ،تکثیر ،مهاجرت و نفوذپذیری سلول آندوتلیال عروقی را فراهم میسازد و در نهایت
موجب تشکیل عروق جدید میشود ( .)3اما تحریک بیشتر فاکتورهای آنژیوستاتیکی نسبت به فاکتورهای
آنژیوژنیکی به کاهش روند آنژیوژنز میانجامد .از جملۀ این فاکتورها میتوان به اندوستاتین )ES(4اشاره
کرد .اندوستاتین قطعهای جداشده از کالژن  XVIIIبا وزن مولکولی 20کیلودالتون است که از طریق فرایند
پرتئولیتیک فعال میشود .سازوکار بازدارندگی اندوستاتین بدینشکل است که این فاکتور به فاکتور
آنژیوژنیکی  VEGFمتصل شده و مانع از عملکرد آن میشود و بدینصورت مانع از تکثیر سلولهای
اندوتلیال میشود .همچنین ،اندوستاتین مانع از تخریب غشای پایۀ مویرگ میشود که این امر در نهایت
مانع از مهاجرت سلولهای اندوتلیال میشود .در واقع ،اندوستاتین با بازدارندگی از عملکرد سلولهای
اندوتلیال (ممانعت از تکثیر و مهاجرت سلولهای اندوتلیال) موجب توقف تأثیرگذاری آنها میشود

(.)4

عوامل مختلفی بر میزان تولید و عملکرد فاکتورهای آنژیوژنیکی و آنژیوستاتیکی تأثیرگذار است که از
مهمترین آنها میتوان به هایپوکسی ،فشار برشی ،انقباض و کشش عضالنی ناشی از فعالیت ورزشی اشاره
کرد (.)5
در مورد تأثیر تمرین ورزشی بر سیستم قلبی ـ عروقی بیان شده است که تمرین ورزشی کنترل فشار
خون در افرادی را که در مرز پرفشار خونی هستند بهبود میبخشد ( .)6 ،7همچنین ،مدالیتههای مختلف
1. Angiogenic Factor
2. Angiostatic Factors
)3. Vascular Endothelial Growth Factor (VEGF
)4 .Endostatin (ES
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تمرین ورزشی با تأثیر بر فاکتورهای آنژیوژنزی ،به شکل مؤثری عوامل خطر بیماریهای قلبی ـ عروقی را
تحت تأثیر قرار میدهند ( .)8 ،9هایپرتروفی عضالت اسکلتی ،انتقال و تغییر در تارهای عضله بهخصوص
تارهای نوع  1و کاهش خستگی عضالنی از تأثیرات مهمی است که در نتیجۀ تمرینات مقاومتی ایجاد
میشود ( .)10اخیراً ،در خصوص تمرینات مقاومتی بیان شده است که هرچند این نوع تمرینات در
هایپرتروفی عضالنی دخیلاند ،فاکتورهای تحریککنندة رشد عضالنی از جمله ،AKT11آنژیوژنز را نیز در
عضلۀ اسکلتی با افزایش بیان هموکسیژنازـ 2، 1در سلولهای اندوتلیال اطراف ،بهبود میبخشند ( .)11در
مورد تمرینات هوازی نیز بیان شده است که تمرین هوازی سبب کاهش فشار خون ،کاهش ضربان قلب،
افزایش  ،vo2maxافزایش فعالیت آنزیمهای هوازی و گسترش شبکۀ مویرگی در سطح عضلۀ قلبی و اسکلتی
میشود ( .)12گسترش شبکۀ مویرگی از طریق فرایند آرتریوژنز 3و آنژیوژنز 4در ساختار عروقی عضلۀ
اسکلتی صورت میگیرد که موجب کاهش یا رفع استرس ناشی از فعالیت ورزشی میشود ( .)13آرتریوژنز
افزایش در اندازة رگهای انتهایی است ( .)14درحالیکه آنژیوژنز به معنی شکلگیری مویرگ جدید از
مویرگهای قبلی است ( .)15با وجود این ،تأثیرات و سازوکارهای اثر مدالیتههای مختلف تمرینی بر عوامل
آنژیوژنیکی و آنژیوستاتیکی هنوز در دست بررسی است.
همانطورکه بیان شد از جمله عوامل و سازوکارهای القایی برای آنژیوژنز محرک استرسی (استرس
برشی ،کششی ،هایپوکسی و  )...است که این محرکها با واسطه فاکتورهای آنژیوژنیکی و آنژیوستاتیکی
عملکرد متفاوت نشان میدهند ( .)16به بیان دیگر ،تعادل بین فاکتورهای آنژیوژنیکی و آنژیوستاتیکی در
حالت طبیعی برقرار است که موقعیتهای پاتولوژیکی و فیزیولوژیکی از جمله فعالیت ورزشی میتواند این
تعادل را بر هم زند (.)17

مطالعات متعددی به بررسی تأثیر فعالیت ورزشی بر روی مقادیر سرمی عوامل آنژیوژنزی پرداخته و
نتایج متناقضی را گزارش کردهاند .نورشاهی و همکاران ( ،)1392تأثیر  6هفته تمرین مقاومتی بر مقدار
 VEGFو اندوستاتین بافت توموری در موشهای مبتال به سرطان سینه را بررسی کردند و نشان دادند که
تمرین مقاومتی بر روند آنژیوژنز بافت تومور و رشد آن بیتأثیر است ( .)18رواسی و همکاران ( )1393در
بررسی تأثیر دو نوع فعالیت بدنی (یک جلسه فعالیت هوازی پیشرونده و تناوبی شدید) بر پاسخ سرمی
1. Protein kinase B
2. Hemeoxygenase-1
3. Arteriogenesis
4. Angiogenesis
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 VEGFمردان غیرورزشکار بیان کردند که این دو فعالیت به یک اندازه میتوانند سطوح فاکتور آنژیوژنیکی
 VEGFرا تغییر دهند ( .)19نورشاهی و همکاران ( ،)1391تأثیر  6هفته تمرین استقامتی بر مقدار VEGF

و اندوستاتین بافت توموری در موشهای مبتال به سرطان سینه را بررسی کردند و نشان دادند که تمرین
استقامتی مقدار  VEGFرا بهطور معناداری افزایش داد ،ولی افزایش اندوستاتین معنادار نبود ( .)20روجاز

1

و همکاران ( )2010در مطالعهای تأثیر فعالیت ورزشی مقاومتی با شدت باال (باز کردن زانو) را روی مقادیر
سرمی  VEGFو فاکتور رشد شبهانسولینی بررسی کردند .نتایج پژوهش این محققان نشان داد که مقادیر
سرمی  IGF-1پس از فعالیت ورزشی افزایش یافت ،ولی مقادیر سرمی  VEGFافزایشی نداشت (.)21
درحالیکه گاون2و همکاران ( ،)2007در بررسی تأثیر تمرین مقاومتی خم و باز کردن زانو نشان دادند،
این مدالیتۀ تمرینی mRNA ،و پروتئین  VEGFعضلۀ اسکلتی را افزایش داد ( .)2شکرچیزاده و همکاران
( )1391در بررسی اثر  4هفته ( 3روز در هفته) تمرینات مقاومتی بر سطح پالسمایی نیتریک اکساید،
فاکتور رشد اندوتلیال عروق و گیرندة نوع یک آن در رتهای نر سالم نشان دادند که تمرینات مقاومتی
تأثیری بر میزان پالسمایی عوامل مؤثر بر آنژیوژنز از جمله  NOو  VEGFدر حیوانات سالم ندارد (.)22
طبق بررسیهای انجامگرفته ،پژوهش در مورد تأثیر فعالیتهای ورزشی مزمن بر عوامل آنژیوژنزی و
همچنین بررسی مدالیتههای مختلف تمرینی بر این عوامل ،نادر است و بیشتر پژوهشها از فعالیت ورزشی
کوتاهمدت استفاده کردهاند .در ضمن ،در پژوهشهای بررسیشده عوامل آنژیوژنیکی ( )VEGFو
آنژیواستاتیکی ( )ESهمزمان و در قالب یک برنامۀ تمرین هوازی و مقاومتی بررسی نشده است .ازاینرو
پژوهش حاضر در پی پاسخ به این پرسش است که آیا  8هفته تمرین مقاومتی و هوازی بر مقادیر VEGF
و  ESسرم زنان غیرفعال تأثیر دارد؟ و اینکه که آیا بین  8هفته تمرین مقاومتی و هوازی بر مقادیر VEGF

و  ESسرم زنان غیرفعال تفاوت وجود دارد؟
روششناسی
این پژوهش بهصورت نیمهتجربی انجام گرفت .نمونۀ آماری پژوهش حاضر شامل  30نفر از زنان غیرفعال
با دامنۀ سنی  30-40سال و معیارهای ورود به مطالعه نیز شامل نداشتن سابقۀ بیماری ،عدم درمان
دارویی در زمان پژوهش و نداشتن هر گونه سابقۀ ورزشی منظم (حداقل شش ماه پیش از شرکت در
1 . Rojas
2 . Gavin
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پژوهش) بود .پس از تکمیل فرم رضایتنامه و پرسشنامۀ تندرستی آزمودنیها بهصورت تصادفی در سه
گروه ( 10نفری) تمرین هوازی ،تمرین مقاومتی و کنترل آمادة انجام پژوهش شدند.
اندازهگیری متغیرهای آنتروپومتریک
متغیرهای آنتروپومتریک شامل سن (سال) ،قد (سانتیمتر  /توسط متر) ،وزن (با دستگاه وزن سنج
دیجیتالی) ،درصد چربی بدن و شاخص تودة بدنی (کیلوگرم بر متر مربع) توسط دستگاه دیجیتالی ( Body

 composition logic / Body fat analyzerساخت کره) اندازهگیری شدند.

برنامۀ تمرينی

به آزمودنیها در جلسۀ توجیهی اهداف پژوهش ،چگونگی انجام تمرینات ورزشی و برنامۀ زمانبندی
پژوهش توضیح داده شد و پس از آن آزمودنیها آمادة شرکت در برنامۀ تمرینی شدند.
•

تمرین هوازی

آزمودنیها به مدت  8هفته ،هر هفته سه جلسه و هر جلسه به مدت  30دقیقه با شدت  65تا 70
درصد ضربان قلب بیشینه (سن ـ )220بر روی تردمیل فعالیت کردند .برای کنترل شدت تمرین از
ضربانسنج پالر استفاده شد .هر جلسۀ تمرینی شامل
 10دقیقه برنامۀ کششی و برنامۀ گرم کردن پویا 30 ،دقیقه تمرین هوازی روی تردمیل و در نهایت
 5دقیقه برنامۀ سرد کردن و برگشت به حالت اولیه بود (جدول .)1

شدت تمرين هوازی

آزمودنیهای گروه تمرین هوازی ،طی سه هفته قبل از شروع برنامۀ اصلی تمرینی ،با شدت  50تا 60
درصد ضربان قلب بیشینه فعالیت کردند تا بهتدریج با فشار کار اصلی فعالیت سازگار شوند .پس از این
مرحله ،برنامۀ اصلی تمرینات با شدت  65تا  70درصد ضربان قلب بیشینه اعمال شد .همچنین ،در طول
برنامۀ تمرین هوازی و در صورت نیاز به افزایش یا کاهش شدت تمرین ،بازخورد الزم به آزمودنیها داده
شد (جدول .)1
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جدول  .1شدت و مدت برنامۀ تمرين هوازی ( 3جلسه در هفته)
هفتۀ

هفتۀ

هفتۀ

هفتۀ

هفتۀ

هفتۀ

هفتۀ

هفتۀ

هشتم

هفتم

ششم

پنجم

چهارم

سوم

دوم

اول

%70

%70

%70

%70

%65

%60

%55

%50

شدت
()MHR

30

30

30

30

30

30

30

30

زمان
()min

تمرين مقاومتی

آزمودنیهای گروه تمرین مقاومتی ،قبل از آغاز اجرای دورة تمرینی ،با نحوة اجرای تمرین مقاومتی
توسط دستگاههای موردنظر آشنا شدند و چند تکرار زیربیشینه برای هر حرکت انجام دادند .در جلسۀ
بعدی برای همۀ آزمودنیها یک تکرار بیشینه ( )1RMبهوسیلۀ فرمول (] ( × 0/0278تعداد تکرار) ـ
 / [ 1/0278وزنۀ مورد استفاده = ) 1RMتعیین شد .سپس آزمودنیها ،تمرینات مقاومتی با دستگاه را به
مدت  8هفته 3 ،جلسه در هفته و تکرار  3×10تایی با شدت  60تا  70درصد  1RMبرای نه حرکت ،پرس
شانه ،جلوران ،پشتران (پشت پا خوابیده) ،جلوبازو ،پشتبازو ،پرس پا ،پرس سینه نشسته با دستگاه ،زیر
بغل سیمکش و شکم کرانچ اجرا کردند.
زمان استراحت بین تکرارها 60-90 ،ثانیه و بین حرکات  2دقیقه در نظر گرفته شد .آزمودنیهای
گروه مقاومتی نیز قبل از آغاز جلسه ،گرم کردن ( 10دقیقه حرکات کششی و نرمشی) و در پایان سرد
کردن ( 5دقیقه حرکات کششی ایستا) را انجام دادند (.)23
گروه کنترل

آزمودنیها در هیچ برنامۀ منظم ورزشی شرکت نداشتند و میزان فعالیت بدنی روزانۀ آنها برحسب
خودگزارشی افراد کنترل شد.
اندازهگیری متغیرهای بیوشیمیايی

خونگیری بعد از  12ساعت ناشتایی و در دو مرحله انجام گرفت .در مرحلۀ اول طبق دستورالعملهای
ارائهشدة مخصوص شرایط خونگیری ،از آزمودنیها خواسته شد تا سه روز قبل از نمونهگیری خونی از
انجام هر گونه فعالیت بدنی سنگین ،شرایط استرسآور و مصرف مواد غذایی و دارویی اجتناب ورزند.
سرمهای حاصل از نمونههای خون در دمای 70ـ درجۀ سانتیگراد تا زمان انجام آزمایش مرحلۀ دوم فریز
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شدند .خونگیری مرحلۀ دوم  48ساعت بعد از انجام آخرین جلسۀ تمرین بهمنظور از بین رفتن اثرات
آخرین جلسۀ تمرینی از گروه تمرین هوازی ،تمرین مقاومتی و کنترل بهعمل آمد .مقادیر

سرمی VEGF

و  ESبا استفاده از روش آزمایشگاهی آنزیم ایموانسی ( )ELISAو کیت مخصوص سنجیده شد.
روش آماری

برای تجزیهوتحلیل دادههای پژوهش ،از آمار توصیفی برای محاسبۀ شاخصهای مرکزی و پراکندگی،
از آزمون کولموگروف ـ اسمیرنوف ( Sـ ) Kبرای تشخیص توزیع طبیعی دادهها ،از آزمون لون برای تعیین
همگنی واریانسها ،از آزمون  tوابسته برای بررسی تغییرات پیشآزمون تا پسآزمون متغیرهای وابسته ،از
آنالیز واریانس یکطرفه ( )ANOVAبرای تعیین تفاوت معنادار بین گروهها و در صورت معناداری از آزمون
تعقیبی توکی برای تعیین جایگاه تفاوتها استفاده شد .تحلیل دادهها با استفاده از نرمافزار  SPSSنسخۀ
 21انجام گرفت و سطح معناداری  P>0/05در نظر گرفته شد.

یافتهها
ویژگیهای جسمانی و فیزیولوژیکی آزمودنیها در جدول  2نشان داده شده است.
جدول  .2ويژگیهای جسمانی و فیزيولوژيکی آزمودنیها ،قبل و بعد از  8هفته برنامۀ تمرينی
گروه
متغیر
سن (سال)
قد (سانتی
متر)
وزن
(کیلوگرم)
BMI
()Kg/m2
چربی
(درصد)

تمرين هوازی
پیش آزمون
±3/5

پس آزمون

تمرين مقاومتی
پیش آزمون

‡34/5

167/5 ±5/02

پس آزمون

کنترل
پیش آزمون

پس آزمون

34/9 ±2/9

35/5 ± 3/4

168/8 ± 4/51

165/7 ± 5/14

65/9 ± 4/2

61/45 ± 4/03

67/75 ± 3/5

65/25 ± 3/07

23/6 ± 0/82

22/05 ± 0/48

23/9 ± 0/59

23/95 ± 0/84 23/89 ± 0/86 23/03 ± 0/68

32/98 ± 4/04

30/4 ± 4/15

33/7 ± 3/8

32/18 ± 4/28 32/01 ± 4/22

‡ مقادیر به شکل انحراف معیار  ±میانگین بیان شده است.

31/8 ± 3/2

65/6 ± 4/69

65/7 ± 4/79
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میانگین و انحراف استاندارد متغیرهای وابسته ،قبل و بعد از  8هفته برنامۀ تمرینی و همچنین نتایج
آزمون  tهمبسته ،آزمون آماری تحلیل واریانس یکطرفه و تست تعقیبی توکی در جدول  3ارائه شده است.

جدول  .3نتايج آزمون  tهمبسته ،تحلیل واريانس و تست تعقیبی توکی در تعیین تفاوت بین
متغیرهای پژوهشی
گروه

متغیر

هوازی

ES
)(ng/ML

کنترل

مقاومتی
ق

134/6 ± 23/16

ق

128/37 ± 28/58

215/6 ± 43/39

ب

207/93 ± 18/21 #

ب

128/97 ± 36/95

ت

80/7 ± 14/72

ت

73/3 ± 4/95

ت

† ‡ 0/6 ± 8/37

ق

11/11 ± 3/04

ق

10/07 ± 2/21

ق

10/82 ± 2/45

ب

#

8/58 ± 1/84

ب

8/31 ± 1/55 #

ب

10/72 ± 2/40

ت

-1/76 ± 0/66

ت

† ‡ 0/1 ± 0/05

134/9 ± 28/67

ق
VEGF
)(ng/L

سطح

ب

ت

#

-2/53 ± 1/2

معناداری

0/001

0/015

ق :مقادیر پیشآزمون ،ب :مقادیر پسآزمون ،ت :تفاوت مقادیر پیشآزمون ـ پسآزمون ،مقادیر به شکل انحراف معیار ±
میانگین بیان شده است؛  #معناداری نسبت به مقادیر پیشآزمون ‡،معناداری نسبت به گروه تمرین هوازی †،معناداری نسبت
به گروه تمرین مقاومتی

نتایج آزمون آماری  tهمبسته نشان داد که  8هفته برنامۀ تمرین هوازی و مقاومتی ،بهطور معناداری
مقادیر سرمی  )P =0/001 .P=0/001( VEGFو  )P =0/002 ،P=0/001( ESزنان غیرفعال را نسبت به
شرایط پایه کاهش داد ،درحالیکه در گروه کنترل تفاوت معناداری مشاهده نشد (<0/05

.)P

همچنین ،نتایج آزمون آماری تحلیل واریانس یکطرفه ( )ANOVAو آزمون تعقیبی توکی نشان داد
که در میانگین مقادیر  VEGFو  ESبین گروهها ی (تمرین هوازی و کنترل) و (تمرین مقاومتی و کنترل)
تفاوت معناداری وجود دارد (جدول .)3

بحث و نتیجهگیری
فعالیت ورزشی با افزایش میزان استرسهای برشی و هایپوکسی قادر به بر هم زدن تعادل بین فاکتورهای
آنژیوژنیکی و آنژیوستاتیکی است ( .)17هدف از این پژوهش نیز بررسی تأثیرات دو مدالیتۀ تمرینی هوازی
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و مقاومتی بر فاکتورهای  VEGFو  ESزنان غیرفعال بود .در پژوهش حاضر  8هفته تمرین هوازی و
مقاومتی بهطور معناداری مقادیر سرمی  VEGFزنان غیرفعال را نسبت به شرایط پایه افزایش داد .همسو
با نتایج پژوهش حاضر ،گاوین 1و همکاران ( )2004نیز نشان دادند  60دقیقه دوچرخهسواری با شدت
 VO2max 50%بیان  VEGF mRNAرا تا تقریباً  4/5برابر افزایش میدهد ( .)24همچنین ،هویر2و همکاران
( )2012نشان دادند  60دقیقه دوچرخهسواری با شدت  VO2max 60%سبب افزایش غلظت بینبافتی
 VEGFتا بیش از شش برابر در مقایسه با سطح استراحتی میشود ( .)25فعالیت ورزشی با القای
هایپوکسی و استرسهای مکانیکی در بیان  VEGFمؤثر است .در واقع ،یکی از قویترین محرکها برای
شروع فرایند رگزایی هایپوکسی است که سبب بیش بیانی  VEGFمیشود .بیان شده است که فعالیت
ورزشی حاد و مزمن بهصورت منظم بیان ژن  VEGFرا تغییر میدهد ( .)26 ،27مطالعات صورتگرفته
در این زمینه نشان میدهد که میزان  VEGFدر مردان فعال افزایش مییابد ،این در حالی است که میزان
این پروتئین در مردان سالم غیرفعال تغییری نمیکند .هرچند در پژوهش حاضر زنان غیرفعال شرکت
داشتند ،بهنظر میرسد مزمن بودن تمرینات در تنظیم مثبت  VEGFآزمودنیهای گروه تمرینی پژوهش
حاضر نقش داشته است .همچنین ،در بیشتر مطالعات مرتبط با بررسی  VEGFدر فعالیت ورزشی به
بررسی این فاکتور در بافت عضالنی پرداخته شده است و آنژیوژنز و رگزایی ناشی از این بیومارکر را برای
بهبود ظرفیت اکسیداتیو مفید در نظر گرفتهاند ،که افزایش میزان سرمی  VEGFپژوهش حاضر را از
جهاتی میتوان به افزایش سطوح عضالنی این فاکتور با تمرین نسبت داد .در مقابل ،برخالف نتایج پژوهش
حاضر ،بریکسیوس3و همکاران ( )2008نشان دادند فعالیت ورزشی هوازی طوالنیمدت در هر دو گروه
( 60دقیقه دویدن و  90دقیقه دوچرخهسواری با شدت متوسط به مدت شش ماه ،سه بار در هفته) موجب
تغییر سطوح  VEGFسرمی در افراد چاق نشده است ( )28که از جمله تفاوت در نتایج را میتوان به نوع
آزمودنی نسبت داد .همانطورکه بیان شد ،عوامل مختلفی بر میزان تولید  VEGFناشی از فعالیت ورزشی
تأثیرگذارند که از مهمترین آنها میتوان هایپوکسی 4،فشار تنشی(5نیروی همودینامیکی ناشی از اصطکاک
جریان خون با دیوارة عروقی) ،انقباض و کشش عضله و اختالل سوختوسازی را نام برد ( .)29 ،30فعالیت

1. Gavin
2. Hoier
3 . Broxius
4. Hypoxia
5. Shear Stress
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ورزشی افزایش سرعت جریان خون در عضلۀ فعال را بهدنبال دارد .تمرین هوازی سبب افزایش سرعت
جریان خون  5تا  6برابری و تمرینات مقاومتی نیز سبب افزایش  3تا  4برابری در جریان خون میشوند
( . )31تمام این موارد با توجه به نوع تمرین قادر به تغییر بیان فاکتورهای آنژیوژنزی هستند .مطالعات
متعددی به بررسی تغییرات مسیرهای پیامرسانی فاکتورهای آنژیوژنیکی با فعالیت ورزشی پرداختهاند و
بهنظر میرسد تمرین هوازی پژوهش حاضر نیز از طریق افزایش یون کلسیم میانسلولی ( CaMK1و
 ،)32( )CaNافزایش nNOS ( NO2و  )33( )eNOSو افزایش هایپوکسی ( )34( )HIF-13موجب تنظیم
 VEGFمیشود .تمرین مقاومتی نیز از طریق مسیر  Aktو  )STAT3( gp 130/JAK4موجب تنظیم
 VEGFمیشود (.)34
همچنین ،نتایج پژوهش حاضر نشان داد که بین گروههای (تمرین هوازی و کنترل) و (تمرین
مقاومتی و کنترل) در مقادیر  VEGFتفاوت معناداری وجود داشت ،درحالیکه بین گروه تمرین هوازی و
مقاومتی تفاوت معناداری وجود نداشت و دو برنامۀ تمرینی موجب افزایش مقادیر  VEGFزنان غیرفعال
شده بود .تمرین ورزشی طوالنیمدت با شدت متوسط ،بهعنوان تنظیمکنندة مثبت ظهور VEGF mRNA

و محتوای پروتئین شناخته میشود .نشان داده شده است که  VEGFنقش خیلی حیاتی در آنژیوژنز ناشی
از ورزش بازی میکند .این فاکتور گلیکوپروتئینی از طریق تنظیم افزایشی مؤلفههای آنتیآپوپتوتیک ،سنتز
 ،DNAتخریب غشای پایه و فسفریله کردن اجزای چسبندة آندوتلیالی بینسلولی بهترتیب زمینۀ بقا،
تکثیر ،مهاجرت و نفوذپذیری سلول آندوتلیال عروقی را فراهم میسازد و در نهایت موجب تشکیل عروق
جدید میشود ( .)3شواهد دیگری نیز وجود دارد که نشان میدهد فعالیت ورزشی مقاومتی حاد پاسخ
 VEGFرا افزایش میدهد .از این نظر ،گاوین5و همکاران ( )2007نشان دادند  3ست  10تکراری با 80
ـ % 60یک تکرار بیشینه ( )1RMسبب افزایش  3برابری در  VEGF mRNAعضلۀ اسکلتی و افزایش 1/5
برابری در پروتئین  VEGFدر چهار ساعت پس از فعالیت ورزشی در مقایسه با حالت استراحت میشود
( .)2با این حال ،این پاسخ احتماالً وابسته به نوع تمرین مقاومتی است (مثالً ایزوتونیک ،ایزومتریک یا
ایزوکنتیک) .همچنین بیان شده است که سه تکرار با  40درصد  1RMاکستنشن زانو باعث افزایش سرم

1. Ca2+/calmodulin-dependent protein kinase
2. Nitric oxide
3. Hypoxia-inducible factor 1-alpha
4 . glycoprotein 130/Janus family of tyrosine kinases
5 . Gavin

مقايسۀ تأثیر هشت هفته تمرين هوازی و مقاومتی بر عوامل آنژيوژنیکی ( )VEGFو ...

11

 VEGFنشد ( )21که از جمله دالیل تفاوتها با نتایج پژوهش حاضر ،میتوان به طوالنی بودن مدت زمان
تمرین مقاومتی پژوهش حاضر اشاره کرد .در مقابل ،تکانو1و همکاران ( )2005نشان دادند تمرین مقاومتی
با حجم زیاد 3×30 2،تکراری در همراهی با محدودیت  30درصد جریان خون موجب پاسخ  VEGFمیشود.
قابل ذکر اینکه ،پاسخ  VEGFپس از  30دقیقه از فعالیت ورزشی با جریان خون طبیعی (مثالً افزایش
 1/5برابری) ،در مقایسه با همین شرایط فعالیت ورزشی با جریان خون محدودشده (مثالً افزایش 2/5
برابری) کاهش دارد ( .)35این مشاهدات نشان میدهد که هایپوکسی دورهای یا ایسکیمی ممکن است
عامل کلیدی در تنظیم آنژیوژنز ناشی از فعالیت ورزشی باشد .در مقابل ،شکرچی و همکاران ( )1391در
بررسی اثر  4هفته ( 3روز در هفته) تمرینات مقاومتی بر سطح پالسمایی  VEGF، NOو گیرندة نوع یک
آن در رتهای نر سالم نشان دادند که تمرینات مقاومتی تأثیری بر میزان پالسمایی عوامل مؤثر بر آنژیوژنز
از جمله  NOو  VEGFدر حیوانات سالم ندارد ( .)22همچنین ،روجاز3و همکاران ( ،)2010در مطالعهای
تأثیر فعالیت ورزشی مقاومتی با شدت باال (باز کردن زانو) را روی مقادیر سرمی  VEGFو فاکتور رشد
شبهانسولینی بررسی کردند و به این نتیجه رسیدند که میزان مقادیر سرمی  IGF-1پس از فعالیت ورزشی
افزایش یافت ،ولی مقادیر سرمی  VEGFافزایشی نداشت (.)21
در کنار تغییرات  ،VEGFدر پژوهش حاضر  8هفته تمرین هوازی و مقاومتی بهطور معناداری مقادیر
سرمی  ESزنان غیرفعال را نسبت به شرایط پایه کاهش داد .از دیگر فرضیههای احتمالی در افزایش مقادیر
 VEGFپژوهش حاضر ،کاهش  ESاست .زیرا  ESبا بازداری تکثیر و مهاجرت سلولهای آندوتلیال (،)36
ممانعت از فعالیت القاکنندگان آنژیوژنزی (مانند  VEGFو  ،)37( )FGF-2تداخل فعالیت  eNOSو کاهش
رهایش  NOناشی از  ،(38) VEGFمهار سایکلین ( D1توقف  G1چرخۀ سلولی و آپوپتوز) ( )39و ممانعت
از فعالیت متالو پروتئینهای ماتریکس خارجسلولی ( )MMP-9 ،MMP-2موجب کاهش آنژیوژنز و مهار
افزایش  VEGFمیشود .بهنظر میرسد تمرین ورزشی با مهار  ESدر القای  VEGFدر دو گروه تمرینی
مؤثر باشد ،زیرا در پژوهش حاضر ،بین گروهها ی (تمرین هوازی و کنترل) و (تمرین مقاومتی و کنترل)
تفاوت معناداری در  ESوجود داشت ،درحالیکه بین گروه تمرین هوازی و مقاومتی تفاوت معناداری وجود
نداشت و دو برنامۀ تمرینی موجب کاهش مقادیر  ESزنان غیرفعال شده بود .ترشح موضعی کاتپسینها و

1. Takano
2. High volume resistance training
3 . Rojas
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متالو پروتئینهای ماتریکس خارجسلولی ( )MMPsبهوسیلۀ سلولهای آندوتلیال تحریکشده سبب
رهایش اندوستاتین از کالژن  ،18ممانعت از آنژیوژنز و کاهش رهایش کاتپسینها و  MMPsمیشود (.)4
تمرین ورزشی میتواند با دخالت و کاهش این عوامل در مهار  ESمؤثر بوده باشد .با این حال ،سازوکار
کاهش  ESدر پاسخ به فعالیت ورزشی هنوز واضح نیست .اما این احتمال وجود دارد که فعالیت ورزشی
میزان دگرگونی ماتریکس برونسلولی را کاهش دهد و این حالت ممکن است مانع آزاد شدن اندوستاتین
از کالژن شود ( .)40در این مورد ،همسو با نتایج پژوهش حاضر ،بریکسیوس1و همکاران ( )2008نشان
دادند فعالیت ورزشی هوازی طوالنیمدت در هر دو گروه ( 60دقیقه دویدن و  90دقیقه دوچرخهسواری
با شدت متوسط به مدت  6ماه ،سه بار در هفته) مقادیر اندوستاتین پایه را تا  14درصد کاهش میدهد.
همچنین ،مقادیر اندوستاتین در هر دو گروه تمرینی نسبت به گروه کنترل کاهش نشان داد ( .)28در
مقابل ،نورشاهی و همکاران ( ،)1391تأثیر  6هفته تمرین استقامتی بر مقدار  VEGFو اندوستاتین بافت
توموری در موشها ی مبتال به سرطان سینه را بررسی کردند و نشان دادند که تمرین استقامتی مقادیر
 VEGFرا بهطور معناداری افزایش داد ،ولی تغییرات اندوستاتین معنادار نبود ( .)18همچنین ،نورشاهی
و همکاران ( ،)1392تأثیر  6هفته تمرین مقاومتی بر مقادیر  VEGFو اندوستاتین بافت توموری در
موشها ی مبتال به سرطان سینه را بررسی کردند و نشان دادند که تمرین مقاومتی بر روند آنژیوژنز بافت
تومور و رشد آن بیتأثیر است ( .)20برخالف نتایج پژوهش حاضر ،رولمان 2و همکاران ( )2007نشان
دادند یک وهله فعالیت ورزشی  65دقیقه دوچرخهسواری با  VO2max %65موجب افزایش  1/7برابری
اندوستاتین پالسمای سرخرگی و افزایش  1/6برابر پالسمای سیاهرگی میشود ،اما در  57دقیقه از فعالیت
ورزشی به مقادیر استراحت میرسد و تا  120دقیقه پس از فعالیت ورزشی در مقادیر پایه باقی میماند
( ، )41که از جمله دالیل تفاوت پژوهش رولمان با نتایج پژوهش حاضر میتوان به نوع مدالیتۀ تمرینی و
حاد بودن تمرین رولمان و همچنین آزمودنیهای پژوهش اشاره کرد .با وجود این ،بهنظر میرسد مدت
زمان و سازگاری ناشی از تمرین تأثیر بسزایی در فاکتورهای آنژیوژنیکی و آنژیوستاتیکی داشته باشد.
بهویژه مطالعات در زمینۀ تأثیر تمرین مقاومتی بر روی این دو فاکتور محدود است و بهنظر میرسد
سازگاری طوالنیمدت ناشی از تمرین مقاومتی از جمله افزایش فاکتورهای هایپرتروفی مانند  AKTدر
افزایش  VEGFو مهار  ESپژوهش حاضر مؤثر بوده باشند .با وجود این ،بررسی مسیر پیامرسانی این
1. Brixius
2. Rullman
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.پروتئینها با تمرین مقاومتی و هوازی نیاز به مطالعات بیشتر دارد
در نهایت میتوان گفت که هرچند تأثیر تمرین هوازی بر تغییرات فاکتورهای آنژیوژنیکی و
 تمرین مقاومتی نیز توانست آثار مشابه تمرین استقامتی در کنترل و تعادل،آنژیواستاتیکی بیشتر بود
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