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ثیر هشت هفته تمرين استقامتي با شدت متوسط بر أت

های نر مبتال قلبي رتعضله   VEGFو HIF-1های  بیان ژن

 به آنفارکتوس میوکارد
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 چكیده

 مهاجرت و تكثیر آنژيوژنز باعث افزايش محرکترين  ترين و مهم ویعنوان ق به (VEGF)عامل رشد اندوتلیوم عروقي :زمینه و هدف

افزايش بیان عامل ناشي از  به وسیلهشرايط هیپوکسي  . بیان اين پروتئین درشودعروقي مي ةهای اندوتلیال و تشكیل شبكسلول

ثیر هشت هفته تمرين استقامتي أت بررسيتعیین و کنند. هدف از پژوهش حاضر  و رگ زايي را تحريک ميافزايش ( HIF-1ي)هايپوکس

 د.بو های نر مبتال به آنفارکتوس میوکاردقلبي رتعضله   VEGFو HIF-1های  با شدت متوسط بر بیان ژن

 

گرم و  311تا  651ای با وزن  هفته 01سر رت نر نژاد ويستار  02انجام شد،  0311در اين مطالعه تجربي که در سال  بررسي:روش 

دقیقه  4و هر تناوب شامل  نوارگرداندقیقه به صورت دويدن متناوب روی  21)تمرينوس میوکارد، در دو گروه به انفارکت مبتال

روز در هفته و به مدت هشت  پنج VO2max درصد 51ـ21فعال با شدت ريكاوریدقیقه  6و  VO2maxدرصد  25ـ11دويدن با شدت 

ی ها داده مورد بررسي قرار گرفت. qRT-PCRهای مذکور با روش  یان ژنب. قرار گرفتند و گروه کنترل)بدون مداخلة تمرين( هفته(

 تحلیل شدند. و  تي مستقل تجزيهآوری شده با استفاده از آزمون آماری  جمع

   

 VEGF نشان داد کهعضله قلبي  HIF-1و  VEGFهای تجربي و کنترل در شاخص  نتايج آزمون تي مستقل مربوط به گروه :ها يافته

به طور معناداری بیشتر از  نیز  تمريندر گروه  HIF-1 چنین هم و (p=110/1)کنترلداری بیشتر از گروه  يور معنبه ط  تمرينگروه 

 (. p=110/1)گروه کنترل بود

    
 نژاد نر هایرت امل مؤثر در آنژيوژنز دروباعث افزايش ع هشت هفته تمرين استقامتي با شدت متوسططورکلي،  به گیری: نتیجه

 HIF-1باعث افزايش  ،هشت تمرين استقامتي با شدت متوسط حاصل از هايپوکسي.شود میوکارد ميپس از وقوع آنفارکتوس  رويستا

زايي  باعث افزايش رگ ترين محرک آنژيوژنز است افزايش داده و در نهايت را که مهم VEGFشده و اين پروتئین نیز بیان ژن 

 .درعضالت قلبي شده است
 

 VEGF ،HIF-1وژنز، آنفارکتوس میوکارد، تمرين،آنژي: کلیدیهای  هواژ
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 مقدمه

آنژيوژنزيز به رشد و تكامـل عـروخ خـوني       

های انـدوتلیال عـروخ    جديد از طريق جوانه زدن سلول

گويند. تشكیل طبیعي عروخ خوني جديد بـا   موجود مي

نظم کنترل شده ای همـراه اسـت کـه شـامل تعـامالت      

هــای  هــای آنــدوتلیال و پــروتیین پیچیــده میــان ســلول

باشـد و باعـث    اتريكس و فاکتورهـای قابـل حـل مـي    م

تكثیر و مهـاجرت سـلول آنـدوتلیال و تشـكیل عـروخ      

 (.0شود) جديد مي

زايـي، فـاکتور رشـد     تـرين محـرک رگ   مهم     

باشـد کـه تحـت شـرايط      ( مـي VEGFآندوتلیال عـروخ) 

افزايش بیان عامل ناشـي   به وسیلههیپوکسي بیان آن 

ــHIF-1) )ياز هايپوکســ ــزايش م ــد) ياف ــا  VEGF(.6ياب ي

تـرين و   فاکتور رشد اندوتلیوم عروقي به عنـوان قـوی  

تـرين فـاکتور مـوثر بـر آنژيـوژنز باعـث افـزايش         مهم

مهاجرت و تكثیرسلول های اندوتلیال و تشـكیل شـبكه   

ــي مـــي ــود. ی عروقـ ــوپروتئین VEGF شـ ، يـــک گلیكـ

همودايمريک پايه متصل به هپارين، بـا وزن مولكـولي   

های آندوتلیال  که برای تمايز سلول دالتون است 4511

ــويرگ  ــه زدن م ــرای جوان ــد از  و ب ــای جدي ــروخ  ه ع

قبلي)آنژيوژنز( در طي رشد و توسعه شـبكه مـويرگي   

هـای   به گیرنـده  VEGF (. وقتي که3ضروری مي باشد)

شـود   ويژه خود بر روی سلول انـدوتلیال متصـل مـي   

ــام هــايي را فعــال مــي  ــر و   پی ســازد کــه موجــر تكثی

هـای انـدوتلیال و افـزايش نفويپـذيری      سلولمهاجرت 

بیـان  بـه وسـیله   توانـد   شوند. اين فاکتور مي عروخ مي

هايي که برای بازسازی بافتي  ژني پروتئازها و گیرنده

آندوتلیالي تعیین  و پیشگیری از مرگ سلولي در سلول

کننده هسـتند ايفـای نقـش کنـد. ايـن گلیكـوپروتئین از       

 VEGFR-2 و  VEGFR-1طريق اتصال بـه گیرنـده هـای   

دهي خـود را انجـام    واقع در سلول های آندوتلیال پیام

از طريـق تنظـیم افزايشـي     VEGF (. در ادامـه 4دهد) مي

دهـد.   را انجام مي DNA آپوپتوتیک سنتز های آنتي مولفه

تخرير غشای پايه و فسـفريله شـدن اجـزاس چسـبنده     

ه آندوتلیال بین سلولي و اتصاالت محكم به ترتیر زمین

بقا، تكثیر، مهاجرت و نفويپـذيری سـلول آنـدوتلیال را    

 (.5شود) موجر مي

آلفـا ناشـي از هیپوکسـي، کـه بـه      ـ 0فاکتور    

ــوان ــي  HIF-1-alpha عن ــناخته م ــز ش ــر   نی ــود، زي ش

ای از فاکتور رونويسي هتروديمريـک فـاکتور    مجموعه

 HIF-1A ژن بـه وسـیله  اسـت کـه    0القـايي هیپوکسـي  

اختالل در تنظیم و بیـان بـیش    (.2شود) رمزگذاری مي

هیپوکسي در فرايند آنژيـوژنز   به وسیله HIF-1A از حد

در  HIF-1A هـا، ژن  (. در بیشـتر سـلول  1و  1نقش دارد)

شـود، بـا ايـن     شرايط طبیعي در سطوح پايین بیان مـي 

ه اغلر بـ  HIF-1A حال، در شرايط هیپوکسي، رونويسي

در شروع HIF-1A (. 1شود) طور قابل توجهي بیشتر مي

فراينــد آنژيــوژنز از طريــق تعامــل بــا عوامــل محــرک 

 (.1نقش دارد)  VEGFآنژيوژنیک مانند

                   زاده مهريـــــــــزی و همكـــــــــاران در زارع

  پژوهشي تأثیر هشت هفته تمرين هوازی بر بیـان ژن 

VEGF ،HIF-1α    ــ ــتاتین در هیپوکامــــ و آنژيواســــ

 ،دنـد هـای صـحرايي نـر ويسـتار را بررسـي کر      موش

ها نشان داد کـه تمرينـات هـوازی سـبر افـزايش       يافته



 شیرين حیدر پور و همكاران
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ــي ــادير معنـــ  VEGFو HIF-1α(110/1=p)داری در مقـــ

(110/1=pشـــد، امـــا اثـــر معنـــي )  داری بـــر مقـــادير

نتیجــه  آنهــا بــه ايــن نداشــت. (p=302/1آنژواســتاتین)

رسیدند که با توجه به تغییرات ايجاد شـده در سـطوح   

هـوازی اثـرات   های  ينرسد تمر اين متغیرها به نظر مي

مفیدی بر عملكرد ناحیه هیپوکام  مغز دارد و اين نوع 

 (.01شود) به افراد توصیه ميهای  تمرين

که يكـي از معضـالت جامعـه     با توجه به اين   

عروقـي و از جملـه سـكته     ـ های قلبـي  امروزی بیماری

قلبي و بسته شـدن عـروخ قلـر در طـي ايـن عارضـه       

ی جهـت بـه حـداقل رسـاندن     باشد، يـافتن راه کـار   مي

عوارض و درمان نسـبي آن بـه طـرخ مختلص)اصـالح     

سبک زندگي، عدم استفاده از دخانیات، کاهش مصرف 

ها و فعالیت بدني( همواره مورد توجـه محققـان    چربي

های ورزشـي نیـز    بوده و در اين راستا فیزيولوژيست

امـروزه آنژيـوژنز بـه     .اند نتايج خوبي را گزارش کرده

ــوان  ــانیزميعن ــ   مك ــه تحــت ت ثیر عوامــل أسازشــي ک

تواند تشـديد و يـا سـرکوب گـردد، مـورد       متعددی مي

  .توجه قرار گرفته است

نقش فعالیت بدني مـنظم در ســالمتي بــه          

ــات     ــین تمرين ــن ب ــات شــده اســت و در اي خـــوبي اثب

ــه    ــورد توج ــواره م اســتقامتي)با شــدت متوســط( هم

رينات محرکـي قـوی   اند. اين تم پژوهشگران قرار گرفته

الني ــــــ عروقـي و عض ــ    هـای قلبـي   برای سازگاری

       باشند و باعـث افـزايش حـداکثر اکسـیژن مصـرفي      مي

(VO2max)  ،ـــي ــرد ورزش ــزايش عملك ، متابولیســـم، اف

کاهش استفاده از کربوهیدرات و اتكا بـه چربـي، بهتـر  

ــون و در    ــار خ ــاهش فش ــولین، ک ــرد انس شــدن عملك

و پرفشـــارخوني باعـــث بهتــر شــدن  بیمــاران قلبـــي

 (.00شوند) عروقي مي ـ آمـادگي قلبـي

های مختلص تمريني به عنوان يكـي از   شیوه     

ثر در ايجاد آنژيوژنز قلبي مورد توجه قـرار  ؤعوامل م

(. در اين بین پژوهشي که به بررسي 06و  03اند) گرفته

ثیر هشت هفته تمرين استقامتي با شدت متوسط بـر  أت

و سنجش چگالي مويرگي و HIF-1 وVEGF های ن ژنبیا

 آنفـارکتوس میوکـارد   به طور خاص در مبتاليـان بـه  

 .شود پرداخته باشد ديده نمي

ه شـده در ارتبـاط بـا    يـ با توجه بـه مطالـر ارا  

ثر بر عروقي شدن عضالت اسـكلتي و قلبـي   ؤعوامل م

هايپوکسي،  ؛هنگام فعالیت ورزشي که عبارت بودند از

هـای   ها، اتسـاع کننـده   دينامیكي، متابولیتنیروهای همو

هـــا و انـــواع کشـــش و نتـــايج  عروقـــي، ســـايتوکاين

دار  يگذشته مبني بر ارتباط مثبـت و معنـ  های  پژوهش

ــین تمــرين اســتقامتي و ايــن عوامــل)  تــوان  (، مــي04ب

ثر ؤامیدوار بود اين شیوه تمريني بر آنژيوژنز قلبي مـ 

 .باشد

هـدف از  شده،  هيبنابراين باتوجه به مطالر ارا

ثیر هشت هفته تمرين استقامتي با شدت أتپژوهش اين 

قلبـي  عضـله   VEGFو HIF-1هـای   متوسط بـر بیـان ژن  

 بود. های نر مبتال به آنفارکتوس میوکاردرت

 

 بررسيروش 

 0311مطالعـه تجربـي کـه در سـال     در اين    

بـا    ای سر رت نر نژاد ويستار ده هفته 02انجام شد، 
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مبتال به آنفـارکتوس میوکـارد    گرم 311تا  651وزن 

تـايي کنتـرل و    1به صـورت تصـادفي بـه دو گـروه     

هـای مجـزا بـا      هـا در قفـس   تجربي تقسیم شدند. رت

های غذايي با توجـه بـه     دسترسي آزاد به آب و بسته

ــق    ــگاهي و طب ــات آزمايش ــت از حیوان اصــول مراقب

ساعت خواب و بیداری نگهداری شدند. در  06چرخه 

ها تحت عمل جراحي قرار گرفتـه و شـريان    تادامه ر

آنها مسدود شد و  (0)(LADکرونری نزولي سمت چ )

هـا بـه آنفـارکتوس میوکـارد مبـتال       به اين ترتیر رت

ــه مــدت دو  ســپس رت (.05شــدند) ــا ب ــه دوره  ه هفت

بازيافت بعد از جراحـي بـاز قلـر را طـي کردنـد. در      

نـش  ها با تردمیل)با مـارک دا  هفته سوم و چهارم رت

ساالر ايرانیان ساخت کشور ايران( با راه رفـتن آرام  

دقیقه  5متر در دقیقه و به مدت  5روی آن با سرعت 

روز در هفته آشنا شدند. در اين مرحلـه   4در روز و 

گونـه   ها قادر به انجام فعالیت بودند و هـی   رت تمامي

هـا   رت VO2maxتلفاتي نداشتند. در پايان هفته چهارم 

مون فعالیت ورزشي بیشـینه، مطـابق بـا    آز به وسیله

فرمــول و جـــدول منــدرج در پـــژوهش مـــورتن و   

ها،  ويسلوف و جهت برآورد سرعت اولیه دويدن رت

، 2maxVOبرای سـنجش  (. 02و   01گیری شدند) اندازه

دقیقـه گـرم کردنـد و سـپس      01ها به مـدت   ابتدا رت

متـر در ثانیـه شـروع     0/1سـرعت  بـا   2maxVO آزمون

متر در ثانیـه بـه    0/1 بار به مقدار قیقه يکهر دو د و

هـا   تـا زمـاني کـه رت    ،گردان اضافه شـد  سرعت نوار

طــور کامـل درمانــده شـدند)در حالــت درمانــدگي    بـه 

ها به پشت افتاده و به تحريک ضربه خودکار بـه   رت

دادنــد( و ســرعت درمانــدگي  نــوارگردان پاســخ نمــي

 به  x04/0=y+1 فرمول به وسیله MIهای مبتال به  رت

 2maxVO(.02و   01)تبديل شد. 

x = ســـرعت درمانـــدگي بـــا واحـــد متـــر در دقیقـــه              .

y=2maxVO  لیتـر بـه ازای هـر کیلـوگرم از      با واحد میلـي

 وزن بدن در دقیقه.

سرعت دويدن هر رت روی تردمیل با توجه به 

VO2max  پـس از   ،آن به صورت انفرادی محاسبه شـد

روز اســتراحت کردنــد. بــرای هــا بــه مــدت دو  آن رت

، رت بـه  آنفارکتوس میوکارداطمینان از مبتال شدن به 

هوش با دستگاه اکوکارديوگرافي)با مـارک   صورت بي

GE Healtcare    ساخت کشور آمريكـا( اکوکـارديوگرافي

ينـد کسـر کوتـاه شـدگي بطـن      آداپلر شدند. طي اين فر

ــدازه  6(FSچــ ) ــه صــورت نســبي ان ــد.  ب ــری گردي گی

درصــد بــود بــه عنــوان  ≥FS 35 کــه میــزان هــايي رت

، برای اين مطالعه آنفارکتوس میوکاردهای مبتال به    رت

های زنده مانده مبـتال    (. در نهايت رت05انتخاب شدند)

به آنفارکتوس میوکارد تصادفي بـه دو گـروه تمـرين    

استقامتي بـا شـدت متوسـط و کنتـرل تفكیـک شـده و       

 پروتكل تمريني اجرا شد.  

گروه تجربـي، پـنج روز در هفتـه، بـه      یها رت

ها  مدت هشت هفته تمرين استقامتي را انجام دادند. رت

دقیقه به صورت دويدن متنـاوب   21 هر جلسه به مدت

کردند. هر تناوب کاری شـامل   روی تردمیل فعالیت مي

 6و   VO2maxدرصـد 25-11دقیقه دويـدن بـا شـدت    4

                                                           
1-Left artery Descending 
2-Shortening Fraction 
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 VO2max درصـد  51-21دقیقه بازيافت فعال بـا شـدت  

 (. 01بود)

ها قبل از شروع فاز اصلي تمرين بـه مـدت    رت

متـر بـر دقیقـه روی تردمیـل بـه       5دقیقه با سـرعت   1

در شكل راه رفتن، در برنامه گرم کردن فعالیت کردند. 

ــل ــارکتوس    رت مقاب ــه آنف ــرل)مبتال ب ــروه کنت ــای گ ه

میوکــارد( در طــي هشــت هفتــه، هــی  تمرينــي انجــام  

 نخواهند داد.

پـس از   ت هشت هفتـه و سـرانجام  پس از گذش

ــتراحت، رت ــت    دو روز اســ ــده جهــ ــای باقیمانــ هــ

بـرداری از   هـوش و نمونـه   اکوکارديوگرافي مجـدد بـي  

آنفــارکتوس بافـت عضــالني قلــر در ناحیـه مبــتال بــه   

 VEGFهای   ژن RNAگیری مقادير  ، برای اندازهمیوکارد

ها پس از فريز بـه آزمايشـگاه    انجام شد. نمونه HIF-1و

گیری عوامـل   تیک انتقال داده شدند و در آنجا اندازهژن

  انجام گرفت. qRT-PCRمذکور به روش 

افزار آمـاری   نرماز با استفاده  های آماری  داده

SPSS مسـتقل  تـي   ويلکـ شاپروهای آماری  و آزمون

 . ندشدتجزيه و تحلیل 

 

 ها يافته

آمار توصیفي و نتايج آزمـون تـي    6در جدول 

هــای تجربــي و کنتــرل در  ه گــروهمســتقل مربــوط بــ

 .   عضله قلبي يکر شده است HIF-1و  VEGFشاخص 

شـود   مالحظه مي 6طور که در جدول  همان      

ــاخص  ــانگین شـ ــروه   VEGF میـ ــي در گـ ــله قلبـ عضـ

ــرين) ــرل)  01/1تم ــروه کنت ــتر از گ ــود. 12/0( بیش ( ب

عضـله قلبـي نیـز در     HIF-1 چنین میـانگین شـاخص    هم

 .   ( بود51/4بیشتر از گروه کنترل)( 16/1گروه تمرين)

ويلــک نشــان داد کــه ـ نتــايج آزمــون شاپروــ  

 VEGFتمرين و کنتـرل در   های هر دو گروه     توزيع داده

لــذا پــیش شــرط  ،عضــله قلبــي طبیعــي اســت  HIF-1و

 .    های پارامتريک برقرار بود      استفاده از آزمون

 نتايج حاصل از آزمون تـي مسـتقل نشـان        

عضـله   VEGFداد که بین دو گروه کنتـرل و تمـرين در  

و بـا   (p=1110/1)داری وجـود دارد  قلبي تفـاوت معنـي  

عضـله قلبـي    VEGF، مقادير شـاخص 0توجه به جدول 

داری بیشـتر از گـروه    در گروه تمرين بـه طـور معنـي   

 .بوده است کنترل

مسـتقل   چنین نتـايج حاصـل از آزمـون تـي     هم

کنترل و تمرين در شـاخص  نشان داد که بین دو گروه 

HIF-1    داری وجـــود  عضـــله قلبـــي تفـــاوت معنـــي

، مقادير شاخص 6و با توجه به جدول ( p=110/1دارد)

HIF-1   داری  عضله قلبي در گروه تمرين به طـور معنـي

 .  بیشتر از گروه کنترل است

   HIF-1 و VEGF شاخص های در توالي پرايمری :0جدول 
forward  5’-TATCTTCAAGCCGTCCTGTG-3’  VEGF 
reverse   5’-GATCCGCATGATCTGCATAG-3’  
forward 5’-TGCTTGGTGCTGATTTGTGA-3’   

HIF-1 
reverse 5’-GGTCAGATGATCAGAG  
TCCA-3’  
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 عضله قلبي HIF-1و  VEGFآمار توصیفي و نتايج آزمون تي مستقل مربوط به گروه تجربي و کنترل در شاخص  :6جدول 

 

 بحث

ه شـده در ارتبـاط بـا    يـ با توجه بـه مطالـر ارا  

ثر بر عروقي شدن عضالت اسـكلتي و قلبـي   ؤل معوام

 ،هايپوکسي ؛از هنگام فعالیت ورزشي که عبارت بودند

هـای  اتسـاع کننـده  ، هامتابولیت، نیروهای همودينامیكي

و نتـــايج  هـــا و انـــواع کشـــشســـايتوکاين ،عروقـــي

دار  يگذشته مبني بر ارتباط مثبـت و معنـ   های پژوهش

توان امیدوار بود مي بین تمرين استقامتي و اين عوامل

لذا  ،(04)ثر باشدؤاين شیوه تمريني بر آنژيوژنز قلبي م

ثیر هشـت  أتـ دف از پژوهش حاضر تعیین و بررسي ه

های  هفته تمرين استقامتي با شدت متوسط بر بیان ژن

HIF-1 وVEGF   ــي رتعضــله ــه  قلب ــتال ب ــر مب ــای ن ه

 بود. آنفارکتوس میوکارد

ر اثـر هشـت   کـه د داد نتايج اين پژوهش نشان 

 25 ـــ 11هفتــه تمــرين اســتقامتي بــا شــدت متوســط) 

افـزايش   HIF-1و  VEGFهـای   بیان ژن VO2maxدرصد(

 دار داشته است.   يمعن

ثیر تمرين استقامتي و به طـور  أدر ارتباط با ت 

خاص بر آنژيوژنز عضله قلبي نتـايج ايـن پـژوهش بـا     

همكـاران کـه بـه بررسـي      آسـما و هـای   نتايج پژوهش

رت  41رين استقامتي و مصـرف اسـترودید در  ثیر تمأت

 ای پرداختنـد و بیـان کردنـد میـزان      هفتـه  06 ــ 04نر 

mRNA ژن VEGF های گروه تمـرين   در عضله قلبي رت

داری بــاالتر از گــروه کنتــرل و گــروه  يبــه طــور معنــ

 ( و ايمیتسـو و همكـاران کـه نشـان    01)استرودید است

بیـان   یـزان شنای اسـتقامتي م  تمرينات دادند هفت هفته

رت نر نژاد ويسـتار در   66عضله قلبي  در راVEGFژن 

ای(  هفته 63ای و مسن  دو گروه سني)جوان چهار هفته

چنـین بـا نتـايج     هـم (. 61سـو بـود)   دهد هـم  ميافزايش 

ثیر أزاده مهريزی و همكـاران در پژوهشـي کـه تـ     زارع

و  HIF-1α ، VEGF هشت هفته تمرين هوازی بر بیان ژن

هـای صـحرايي نـر     ن در هیپوکام  مـوش آنژيواستاتی

چنـین   هـم  (.01سـو بـود)   ويستار را بررسي کردند هـم 

کـه   کرباليي فـر و همكـاران  نتايج اين پژوهش با نتايج 

ثیر شش هفتـه تمـرين اسـتقامتي تنـاوبي     أبه بررسي ت

هــای نــر ده  عضــله قلبــي رت VEGFخیلــي شــديد بــر 

دار  يای مورد بررسي قـرار داده و  افـزايش معنـ    هفته

چنین گـو و   و هم (60را گزارش کردند) VEGFبیان ژن 

چنـین تـراکم    و هـم  VEGFکه افزايش مقـادير   همكاران

ــي و اســكلتي رت  ــر  مــويرگي را در عضــله قلب ــای ن ه

 ،سـو بـود   ( نیز هم03ای نشان داده بودند) دوازده هفته

 و های رنجبر اما نتايج پژوهش حاضر با نتايج پژوهش

ثیر يـک جلسـه تمـرين يـک     أتـ  که به بررسي كارانهم

 11بیشـینه)  ته با دوچرخه کارسنج با سرعت زيـر ساع

 داری سطح معني انحراف استاندارد میانگین حداکثر حداقل تعداد گروه نوع تار

VEGF 
 401/1 126/0 4/6 4/0 1 کنترل

110/1 
 146/1 011/1 3/1 61/2 1 تمرين

HIF-1 
 / .111 5/4 11/5 10/3 1 کنترل

 / .532 16/1 11/1 31/1 1 تمرين 110/1
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بر عوامل منتخر آنژيوژنز پرداختنـد  ( VO2maxدرصد 

 MMP-2 و VEGF مينتايج حاکي از کاهش سـطح سـر   و

بـه نظـر    .( ناهمسو بود66بالفاصله پس از تمرين بود)

رســد يــک جلســه تمــرين بــرای ايجــاد ســازگاری  مــي

ه و علت ناهمسـو بـودن ايـن پـژوهش بـا      مناسر نبود

نتايج پژوهش حاضر کوتاه بودن دوره تمرين در ايـن  

چنین نتايج اين پژوهش با نتايج  پژوهش بوده باشد. هم

ثیر أکه بـه بررسـي تـ    طلوعي آير و همكارانپژوهش 

روز در هفتــه و هــر  5شــش هفتــه تمــرين اســتقامتي)

( VO2max 25ـ55دقیقه دويدن با شدت متوسط  31روز

دار  يافــزايش معنــ هــای نــر ســالم پرداختنــد و در رت

1-FSTL  دار  يو کاهش معنـNDNF  وVEGF   را گـزارش

ها در  نیز ناهمسو بود. سالم بودن آزمودني (63کردند)

ــا آزمــودني  ــوعي آير در مقايســه ب ــژوهش طل ــای  پ ه

پژوهش حاضر که مبتال به آنفارکتوس میوکارد بودند 

توانـد علـت    ميبررسي نیز و نیز تفاوت در بافت مورد 

چنـین   ناهمسو بودن نتايج دو پژوهش بوده باشـد. هـم  

و  بريكسـیوس  نتايج ايـن پـژوهش بـا نتـايج پـژوهش     

 ماه تمرينات 2دنبال  به مسر VEGF میزان که همكاران

سـاله بـدون    21تـا   51مـردان چـاخ   منظم هـوازی در  

( نیز ناهمسو بود. عدم بررسي 64)تغییر گزارش کردند

و به طور خاص در بافت عضله  VEGFر بیان ژن مقادي

چنـین   هـا و هـم   چنـین تفـاوت در آزمـودني    قلبي و هـم 

تفاوت در پروتكل تمرين در پژوهش بريكسیوس عامل 

 .استاصلي ناهمسويي در نتايج بوده 

در پژوهش حاضر در اثر سازگاری بـا هشـت   

هفته تمرين تناوبي استقامتي با شدت متوسط سـطوح  

HIF-1 ش يافتـه و در نهايـت بـا افـزايش بیـان ژن      افزاي

VEGF آنژيـوژنز افـزايش    از مسیرهای سیگنالینگ زير

 يافته است. 

رسد سطوح اکسیژن درون سـلولي   ميبه نظر 

 PHDsدر طي جلسات تمرين کم شده و فعالیـت آنـزيم   

نیز کاهش يافته که اين امر منجر به تثبیـت پـروتئین و   

 HIF-1αنـــــ ده اسـت و اي شـ  HIF-1αای  انتقـال هسـته  

های مختلص سازگار با هايپوکسـي از   رونويسي از ژن

زايـي کـه در میـان آنهـا،      هـای مـرتبط بـا رگ    قبیل ژن

( قويترين میتوژن VEGFفاکتور رشد اندوتلیال عروقي)

ــت)  ــدوتلیال اس ــكیل  65اختصاصــي ان ــس از تش ( را پ

 شروع کرده است. HIF-1β3هتروديمر فعال شده با 

کنـد کـه    مـي یرهای مختلفي را ايجاد مس تمرين

 Ca2افـزايش   احتماالً ،برای تنظیم آنژيوژنز مهم هستند

ــي   ــاوبي  داخــل ســلولي در ط ــرين تن ــه تم هشــت هفت

منجر به فعال شدن چنـدين   استقامتي با شدت متوسط

پروتئین سیگنالینگ پايین دستي از جمله کیناز وابسـته  

ده که در ( شCaN( و کلیسنورين) CaMKبه کالمودولین)

را در پــي داشــته  mRNA VEGFنهايــت افــزايش بیــان 

ــوان   PPAR-βاســت.  ــه عن ــه ب ــز ک شــناخته  PPARδنی

افـزايش   CaNرا از مسیری وابسته بـه   VEGFشود،  مي

. (62)داده و باعــث افـــزايش آنژيــوژنز شـــده اســـت  

هشت هفتـه تمـرين تنـاوبي اسـتقامتي بـا      سازگاری با 

دن مسـیر  از يک طـرف باعـث فعـال شـ     شدت متوسط

CaN-NFAT  وابسته بهCa2     شـده و از طرفـي پـروتئین

( را فعـال کـرده   MAPK)p38γکیناز فعال شده با میتوژن

دريايي و آنژيــوژنز ينــد بیــوژنز میتوکنــ  آکــه در فر

 (. 61ضروری هستند)
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ROS    هشـت هفتـه تمـرين    ايجاد شـده در طـي

از طريق يـک آنـزيم    تناوبي استقامتي با شدت متوسط

(، بیـان  XOيايي به نام گـزانتین اکسـیداز)  غیر میتوکندر

PGC-1α  هـای کلیـدی ماننـد     و ساير پـروتئینNRF-1  و

( را در مسـیر  Tfam، میتوکنـدری) Aفاکتور رونويسـي  

بیوژنیــک میتوکنــدری، تحريــک کــرده اســت کــه ايــن  

ــال ســازی   ســیگنالینگ هســته ــا فع و  P38 MAPKای ب

ــال)    ــروتئین اتص ــت پ ــخ کامپوزي ــر پاس ( CREBعنص

ناشـي   ROS(. 65)يالسیون نیز همراه بوده استفسفور

ــترس مكــانیكي   هشــت هفتــه تمــرين تنــاوبي    از اس

را بـا   HIF-1 نیـز احتمـاالً   استقامتي بـا شـدت متوسـط   

 Fe2تداخل در فعالیت هیدروکسیالز پرولین وابسته به 

چنـین ممكـن اسـت مسـیر      هـم ROS تثبیت کرده باشد. 

MAPK  يــاPI-3K/Akt   عالیــت  را کــه باعــث افــزايش ف

از طريــــق فسفوريالســــیون آن  HIF-1αرونويســــي 

  (. 62)شود فعال کرده باشد مي

     eNOS  هشت هفته تمـرين تنـاوبي   ناشي از

بـه طـور    NOنیز با افزايش  استقامتي با شدت متوسط

( را فعال کـرده  Ap-1)0غیر مستقیم پروتیین فعال کننده

 باعـث افـزايش بیـان     HIF-1که اين عامـل نیـز در کنـار   

VEGF (. 62)سشده است 

هشت هفته تمرين تناوبي اسـتقامتي  به عبارتي 

کرده که ايـن   ROSاز يک طرف ايجاد  با شدت متوسط

ROS  باعــث افــزايشAMPK  وP38γ MAPK  شــده و از

و  CaMKKآزاد باعث افزايش  Caطرف ديگر با افزايش 

CaMKII   .شده استCaMKK   به طور مسـتقیمAMPK  را

 ،الفـا شـده اسـت    PGC-1باعث افزايش افزايش داده که 

CaMKII   نیز با افـزايشP38γ MAPK     بـه طـور مسـتقیم

PGC-1  .ــا را افــزايش داده اســت ــا باعــث  PGC-1الف الف

( شده که ERR-αمربوط به استروژن) α-افزايش گیرنده

کـه   با توجه به اين ثر بوده است.ؤم VEGFدر بیان ژن 

بـر   eNOSو  P38عوامل بـاال دسـتي متعـددی از جملـه    

پیشـنهاد   ، لذا ثر هستندؤم VEGFو  HIF-1افزايش بیان 

های آتـي   ثیر اين قبیل عوامل نیز در پژوهشأشود ت مي

شود در  ميچنین پیشنهاد  هم ،مورد بررسي قرار گیرد

هـای تمرينـي در    ثیر سـاير شـدت  أهای آتي تـ  پژوهش

 مورد بررسي و مقايسه قرار گیرد. فرآيند آنژيوژنز

 

 گیری نتیجه

طور کلي نتايج اين پژوهش از نقـش هشـت    به

هفته تمرين تنـاوبي اسـتقامتي بـا شـدت متوسـط بـر       

ــزايش  ــ اف ــل م ــر ؤعوام ــوع   رگثر ب ــس از وق ــي پ زاي

حاصل  هايپوکسي کند. ميآنفارکتوس میوکارد حمايت 

باعـث   ،هشت تمـرين اسـتقامتي بـا شـدت متوسـط      از

 VEGFشده و اين پروتئین نیـز بیـان ژن    HIF-1افزايش 

ترين محرک آنژيوژنز اسـت افـزايش داده و    را که مهم

زايي درعضالت قلبي شـده   باعث افزايش رگ در نهايت

 .است

 

 تشكر تقدير و 

از رساله دکتری تخصصي  مقاله مستخرج اين

ولوژی ورزشي قلر و عروخ دانشـگاه آزاد  رشته فیزي

ــال ــرد    مياســ ــد بروجــ ــالخ   واحــ ــد اخــ ــا کــ بــ

R.IAU.B.REC.1399.049  شد، که با هزينه شخصي با مي

دانشجو و حمايت معاونـت پژوهشـي دانشـگاه انجـام     

از تمام افرادی که در انجام پژوهش حاضر . شده است

 کنیم. همكاری کردند، تشكر و قدرداني مي
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Abstract: 
 

Background & aim: Vascular endothelial growth factor (VEGF) as the strongest and most 
important stimulant of angiogenesis increases the migration and proliferation of endothelial cells 
and vascular network formation. The expression of this protein in hypoxia conditions is increased 
and stimulates angiogenesis by increasing the expression of hypoxia-induced factor (HIF-1). The 
aim of the present study was to determine the effect of eight weeks of moderate intensity 
endurance training on the expression of HIF-1 and VEGF genes in the heart muscle of male rats 
with myocardial infarction. 
 
Methods: In the present experimental study conducted in 2019, 16 Wistar male rats of 10 weeks 
old and mean weight 250-300gr were allocated to two groups of Exercise (60 minutes of interval 
treadmill running for four minutes with the intensity of 65-70 and two minutes of active rest at 50-60 
percent of VO2max for 5 days a week for 8 weeks) and control group (without any training). Real-
time PCR was used to assess the expression of genes. Data were analyzed in SPSS18 using 
independent t test (P≤ 0.05). 
 
Results: The results of independent t-test related to experimental and control groups in VEGF and 
HIF-1 cardiac muscle index indicated that VEGF in the exercise group was significantly higher than 
the control group (p = 0.001) and also HIF-1 in the exercise group. It was significantly higher than 
the control group (p = 0.001). 
 
Conclusion: In general, eight weeks of moderate intensity endurance training increases the 
effective factors in angiogenesis in male Wistar rats after myocardial infarction. Hypoxia resulting 
from eight moderate intensity endurance training increases HIF-1 and on the other hand this 
protein increased the expression of VEGF gene, which is the most important stimulator of 
angiogenesis, and ultimately increased angiogenesis in the heart muscle. 
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