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چکیده
هدف پژوهش حاضر ،بررسي تأثير دو شيوة تمريني تناوبي شديد و استقامتي تداومي با شدت متوسط
بر بيان ژن  PGC1αو  ،VEGFدر بافت قلبي موشهاي نر ويستار بود .در اين مطالعة تجربي 24 ،سر
رت نر نژاد ويستار بهصورت تصادفي به چهار گروه کنترل پايه (تعداد = شش) ،گروه کنترل هشت
هفته بدون تمرين (تعداد = شش) ،گروه تمرين تناوبي شديد (تعداد = شش) و گروه تمرين استقامتي
تداومي (تعداد = شش) تقسيم شدند .پروتکلهاي تمريني پس از دو هفته آشناسازي ،بهمدت هشت
هفته و هر هفته پنج جلسه اجرا شدند .پروتکل تمرين استقامتي تداومي با شدت  15تا  30متر در
دقيقه و بهمدت  15تا  60دقيقه و پروتکل تمرين تناوبي شديد با شدت  28تا  55متر در دقيقه و زمان
کلي  15تا  23دقيقه ،مطابق اصل اضافهبار اجرا شدند 48 .ساعت پس از آخرين جلسة تمرين ،رتها
بافتبرداري شدند و ميزان بيان متغيرها به روش  RT-PCRسنجيده شد .دادهها با استفاده از روش
آماري تحليل واريانس يکطرفه و آزمون تعقيبي توکي ،در سطح معناداري  0/05تجزيهوتحليل شدند.
نتايج نشان داد که انجام هر دو نوع تمرين بهمدت هشت هفته موجب افزايش معنادار بيان ژن
 )P = 0.001( PGC1αدر عضلة قلبي موشهاي نر ويستار ميشوند؛ اما باوجود افزايش بيان ژن
 VEGFبهدنبال هر دو نوع تمرين ،تفاوت معناداري بين گروههاي تمريني و کنترل مشاهده نميشود
( .)P = 0.066بهنظر ميرسد که هر دو تمرين استقامتي تداومي و تناوبي شديد باعث تسهيل و
فعالشدن آبشار سيگنالي باالدستي فرايند آنژيوژنز ( )PGC1αدر عضلة قلب رتها ميشوند؛ اما
ميزان  VEGFکه عامل اصلي و نهايي اين سازگاري است ،افزايش معناداري نمييابد.
واژگان کلیدی :تمرين تناوبي شديد ،تمرين استقامتي تداومي ،آنژيوژنزVEGF ،PGC1α ،
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مقدمه
تمرین و فعالیت ورزشی فواید زیادی در بهبود سالمتی و پیشگیری از بیماریها دارند (.)1،2
سازگاریهای ایجادشده درپی انجام فعالیت ورزشی منجر به کاهش بروز بیماریهای قلبی و عروقی
میشود و همچنین ،به بهبودی اجرای ورزشی کمک میکند .از اصلیترین این سازگاریها ،افزایش
جریان خون انواع عضالت است که این افزایش با تغییر چگالی مویرگی و حداکثر اکسیژن مصرفی
همراه است ( .)3،4یکی از تغییراتی که هنگام انجام تمرینات ورزشی ازجمله فعالیت ورزشی تناوبی
شدید ( 1)HIITو استقامتی تداومی در ساختار عروقی عضله برای رفع شرایط استرسی رخ میدهد،
آنژیوژنز (رگزایی) است که با تکثیر و مهاجرت سلولهای اندوتلیال همراه است و به دو شکل
جوانهزدن و دونیمشدن مویرگهای موجود است (.)5
رگزایی فرایند پیچیدهای است که مستلزم مشارکت انواع سلولها ،مسیرهای پیامرسانی،
فاکتورهای رشدی و گیرندهها است ( .)6ازمیان فاکتورهای آنژیوژنیک ،فاکتور رشد اندوتلیال
عروقی ،)VEGF(2قویترین میتوژن مخصوص سلولهای اندوتلیال و عامل رگزایی شناخته شده
است .مشخص شده است که  VEGFدر پاسخ به محرکهایی مانند هایپوکسی و استرس ناشی از
فعالیت ورزشی ،از سلولهای اندوتلیال ترشح میشود (.)3
افزونبراین ،تحریکات بتاآدرنرژیک منجر به راهاندازی برنامههای متفاوتی از فاکتورهای آنژیوژنیک
میشود که این خود نیازمند پروتئین فعالکنندة مشترک گیرندة گاما یک آلفای فعالشده با
تکثیرکنندة پراکسی زوم )PGC-1α( 3است ( .)7درواقع PGC-1α ،و برخی فعالکنندههای دیگر،
تنظیمکنندههای کلیدی بیوژنز ،عملکرد میتوکندریایی و رگزایی شناسایی شدهاند ( .)8پیش از این
تصور میشد که تنظیم  VEGFدر پاسخ به هایپوکسی عمدت ًا ازطریق فاکتور القایی ناشی از
هیپوکسی )HIF( 4میانجیگری می شود؛ اما مشخص شده است که مسیر جدید PGC-1α/ERR-α5
برای فعالسازی افزایش بیان  VEGFبهطور آشکاری مستقل از مسیر  HIFاست ( .)9بهعبارتدیگر،
گیرندة آلفا وابسته به استروژن ( )ERRαاست که ازجمله گیرندههای هستهای اورفن 6است و القای
 VEGFتوسط  PGC-1αرا میانجیگری میکند (.)10

1. High Intensity Interval Training
2. Vascular Endothelium Grow Factor
)3. Peroxisome Proliferator-Activated Receptor Gamma Coactivator 1-Alpha (PGC-1α
4. Hypoxia Induced Factor
5. Estrogen-Related Receptor Alpha
6. Orphan Nuclear Receptor
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چینسومبو 1و همکاران ( )7نشان دادند که گیرندههای  ERRαدر تولید  VEGFتوسط
دخالت دارند و نمونههای حیوانی فاقد  ERRαدر افزایش چگالی مویرگی درپی انجام فعالیت ورزشی
ناموفق بودند .سیلونوینن 2و همکاران ( )11نیز نشان دادند که بهدنبال یک جلسة حاد فعالیت
ورزشی در نمونههای عضلة اسکلتی ،بیان سیتوکروم  VEGF-1 ،Cو میوستاتین بهعنوان عوامل
بیوژنز میتوکنندریایی ،آنژیوژنز و هایپرتروفی عضالنی ،بهطور معناداری با افزایش بیان PGC-1α
دستخوش تغییر شدند ( .)11افزونبراین ،لیتل 3و همکاران ( )12،13و تیلور 4و همکاران ( )14که
به بررسی اثرهای هر دو مدل تمرین ورزش هوازی تداومی و تناوبی شدید بر تغییرات PGC-lα
پرداختهاند ،نشان دادند که هر دو مدل تمرینی در راه اندازی آبشار مربوط به بیان  PGC-1αاثرهای
چشمگیری دارند .در مطالعة دیگری ،کارازیز 5و همکاران ( )15در بررسی تمرین اختیاری دویدن
روی نوار گردان به این نتیجه دست یافتند که این نوع تمرین تأثیری بر هایپوکسی قلبی یا تحریک
سیستم آنژیوژنز قلبی موشها (بیان  VEGF ،HIF-1αو سلولهای اجدادی اندوتلیالی))EPCs( 6
ندارد ( .)15عالوهبراین ،در یک مطالعة اخیر ،شین 7و همکاران ( )16به بررسی تأثیر چاقی و فعالیت
ورزشی بر عوامل آنژیوژنز پرداختند .آنها به این مطلب پی بردند که رژیم غذایی پرچرب در رتها
تأثیر منفی بر آنژیوژنز دارد؛ اما فعالیت ورزشی دویدن منظم با شدت متوسط بهمدت هشت هفته
چه در شرایط معمولی و چه در شرایط چاقی ،باعث افزایش بیان  mRNAعوامل مایوکاین (PGC-
 IL-6 ،1αو  )IL-15و آنژیوژنز ( VEGF ،mTOR8و  )FLT19در عضالت اسکلتی (عضلة نعلی)
میشود.
اخیراً ،راموس 10و همکاران ( )17در مقالة مروری تحلیلی با عنوان «مقایسة اثر تمرینات  HIITو
تداومی هوازی بر عملکرد عروقی» به این نتیجه رسیدند که تمرینات  HIITاثرگذاری
بهمراتببیشتری بر عملکرد عروقی دارند .این پژوهشگران مشاهده کردند که اجرای تمرینات HIIT
عمدت ًا با پروتکل چهار دورة چهاردقیقهای با شدت  85-95درصد ،حداکثر یا اوج ضربان قلب با
فواصل استراحتی سهدقیقهای با  60-70درصد ،حداکثر یا اوج ضربان قلب در دورههای 12-16
1. Chinsomboo
2. Silvennoinen
3. Little
4. Taylor
5. Karazizi
6. Endothelial Progenitor Cells
7. Shin
8. Mammalian Target of Rapamycin
9. Fms Related Tyrosine Kinase 1
10. Ramose
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هفتگی و با تواتر سه بار در هفته ،موجب افزایش  4/31درصد اتساع وابسته به جریان شریان بازویی
در مقایسه با میزان  2/15درصد پس از تمرینات تداومی هوازی میشود .عالوهبراین ،تمرینات HIIT
اثرهای مثبتی بر آمادگی قلبی و تنفسی و عوامل سنتی خطرآفرین بیماریهای قلبی -عروقی شامل
استرس اکسیداتیو ،التهاب و حساسیت انسولینی داشتند (.)17
بهطورکلی ،مطالعات در زمینة اثر فعالیت ورزشی بر تغییرات رگزایی از طریق آبشار ،PGC-1α
 ERRαو VEGFمحدود هستند و تاکنون پژوهشی به بررسی این مسیر در عضلة قلبی بهعنوان
حیاتیترین اندام بدن نپرداخته است .افزونبراین ،در مقایسة بین برنامة تمرین  HIITو تمرین
استقامتی سنتی ،شواهد روبهرشد نشان میدهند که بهبودهای قابلمقایسه یا حتی برتری در
سالمتی قلبی -متابولیکی درنتیجة تمرینات  HIITبهدست میآیند ()18،19؛ برای مثال ،نشان داده
شده است که مداخالت  HIITدر مقایسه با یک برنامة تمرینی استقامتی تداومی با حجم بسیار باال،
به بهبودهای مشابهی در سازگاریهای متابولیک عضالت اسکلتی ،آمادگی قلبی -عروقی ،عملکرد
عروقی و ترکیب بدن منجر میشوند ( .)18،19عالوهبراین ،شواهد زیادی وجود دارند که از نقش
تمرینات  HIITبهعنوان یک روش تمرینی بالقوه و بهلحاظ زمانی مؤثر برای هر دو سازگاریهای
قلبی -عروقی و عضالنی حمایت میکنند ()19،20؛ بنابراین ،پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر دو
نوع پروتکل تمرینی  HIITو استقامتی تداومی بر بیان ژنهای  PGC1αو  ،VEGFدر بافت قلب
موشهای نر ویستار سالم طراحی و اجرا شده است.
روش پژوهش
پژوهش حاضر از نوع تجربی است که برای انجام آن 24 ،سر رت صحرایی نژاد ویستار از دانشگاه
علوم پزشکی بقیها( ...عج) تهران تهیه شدند .همة رتها در شرایط کنترلشدة محیطی با میانگین
دمای  22 ± 3درجة سانتیگراد ،چرخة روشنایی -تاریکی  12-12ساعت و با دسترسی آزاد به آب
و غذای ویژة رت نگهداری شد ند .پس از دو هفته آشناسازی و سازگاری حیوانات با محیط جدید،
رتها به دو گروه اصلی کنترل و فعالیت ورزشی تقسیم شدند .گروه کنترل به دو زیرگروه کنترل
پایه ( )COو گروه کنترل هشتهفتهای ( ) CO8wتقسیم شدند .گروه فعالیت ورزشی به دو گروه
تمرین استقامتی تداومی )MICT( 1و تناوبی شدید ( )HIITتقسیم شدند .در شروع مطالعه ،گروه
 COکشته شده و بافتبرداری شدند و گروه  CO8wهمزمان با گروههای فعالیت ورزشی ،بهمدت
هشت هفته نگهداری شدند .برای کاهش استرس و آشنایی با دویدن روی تردمیل ،رتهای گروه
فعالیت ورزشی در یک برنامة تمرینی بهمدت دو هفته (شش جلسه) ،با سرعت  10تا  20متر در
1. Moderate-Intensity Interval Training
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دقیقه و مدت زمان  10دقیقه شرکت کردند .پروتکل تمرین استقامتی تداومی و تناوبی شدید
براساس مطالعات قبلی و طبق اصل اضافهبار طراحی و اجرا شد ( .)20،21در پروتکل تمرین
استقامتی هفتهبههفته ،سرعت ( 15تا  30متر در دقیقه و معادل  50تا  75درصد حداکثر اکسیژن
مصرفی) و مدت ( 15تا  60دقیقه) دویدن روی تردمیل بهتدریج افزایش یافتند .همچنین ،پروتکل
فعالیت ورزشی  ،HIITمطابق با اصول تمرین طراحی و اجرا شد ( .)20در این پروتکل ،چهار تا
هشت تناوب یکدقیقهای فعالیت شدید با سرعت  28-55متر بر دقیقه (تقریباً معادل  70تا 100
درصد حداکثر اکسیژن مصرفی) و سه تا هفت تناوب یکدقیقهای فعالیت آهسته با سرعت 12-30
متر در دقیقه (تقریب ًا معادل  50تا  70درصد حداکثر اکسیژن مصرفی) اجرا شد .در ابتدا و انتهای
برنامة تمرینی ،رتهای هر دو گروه بهترتیب پنج و سه دقیقه گرمکردن و سردکردن را نیز انجام
دادند .در کل زمان اجرای پروتکل تمرین ،شیب دستگاه تردمیل روی صفر درجه تنظیم شده بود.
 48ساعت پس از آخرین جلسة تمرین ،موشها با استفاده از داروی بیهوشی زایالزین (10
میلیگرم /کیلوگرم) و کتامین ( 100میلیگرم/کیلوگرم) بهصورت تزریق درونصفاقی بیهوش شدند
و در محیط استریل با استفاده از تیغ جراحی و ایجاد برش در قسمت قدامی سینه عضلة قلب در
قسمت بطن چپ بادقت استخراج شدند .پس از شستوشو در سرم فیزیولوژیک ،بالفاصله موشها در
نیتروژن مایع منجمد شدند و برای انجام آزمایشهای سلولی و مولکولی در فریزر  -80نگهداری
شدند.
کل  RNAاز نمونههای بافت قلب با استفاده از ترایزول 1و براساس دستورالعمل کارخانة سازنده
استخراج شد .غلظت و خلوص  RNAحاصل با دستگاه اسپکتروفتومتر 2ارزیابی شد .ساخت cDNA3
با استفاده از کیت فرمنتیس 4با کد  K1632در دو مرحله انجام شد .واکنش زنجیرة پلیمراز)PCR( 5
با استفاده از دستگاه الیف تکنولوژیز 6و کیت سایبر 7انجام شد .هر واکنش برای هریک از نمونهها دو
بار انجام شد .برای طراحی پرایمرها ،ابتدا توالی ژن کددهندة ژن  VEGFو  PGC-1αاز پایگاه

1. Invitrogen cat n: 15596-026, USA
2. WPA Biowave II, England
3. Complementray DNA
4. Fermentase, GmBH, Germany
5. Polymerase Chain Reaction
6. Life Technologies,USA
7. SYBER ® Green I PCR Master Mix
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دادگان مرکز ملی اطالعات بیوتکنولوژی )NCBI( 1استخراج گردید .سپس ،از برنامههای پریپرایمر،2
پرایمر 33و اولیگو آنالین 4برای طراحی پرایمر موردنظر و کنترل پرایمر ژن  VEGFاستفاده شد.
در جدول شمارة یک ،مشخصات پرایمرهای مورد استفاده آورده شده است.
جدول  -1مشخصات پرايمرهاي مورداستفاده جهت همسانسازي ژنهاي  VEGFو PGC-1α
پرايمر
VEGF
PGC-1α

توالي پرايمرها
F: 5/ -CTTTCTGCTCTCTTGGGTGC-3/
R: 5/ - GTAGACGTCCATGAACTTCAC-3/
F: 5/ -CACCAAACCCACAGAGAACAG-3/
R: 5/ -GGTGACTCTGGGGTCAGAG-3/
Bp: base pair, F: Forward, R: Reverse

از روش  ،2−ΔΔCTبرای بررسی بیان کمی -نسبی  5ژنهای  PGC-1αو  VEGFاستفاده شد .تمام
تجزیهوتحلیلها بهطور مجزا برای گروههای نمونه انجام شدند.
Relative fold change in gene expression = 2-ΔΔCT
ΔCT = CT target gene – CT reference gene
ΔΔCT = ΔCT test sample – ΔCT Control sample

برای مقایسة بینگروهی ،از آزمون آنوای یکطرفه 6استفاده شد و تفاوت بین گروهها با استفاده از
آزمون تعقیبی توکی 7ارزیابی گردید .محاسبات آماری با نرمافزار آماری اس.پس.اس.اس 8.نسخة 20
انجام شد .نتایج در سطح معناداری  0/05تفسیر شد.
نتایج
در جدول شمارة دو ،میانگی ن و انحراف استاندارد وزن بدن رتها در هر گروه در دو مرحلة پایه و
قبل از قربانیکردن ارائه شده است.

1. National Center for Biotechnology Information
2. Preprimer
3. Primer 3
4. Oligo Online
5. Relative Quantification of Gene Expression
6. One Way ANOVA
7. Tukey
8. SPSS
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جدول  -2وزن بدن رتها در گروهها ،قبل و بعد از هشت هفته
گروه
پایه
هشت هفته

CO
237/5 ± 6/87
-----

CO8W
233/4 ± 7/15
295/8 ± 8/8

MICT
234/7 ± 7/64
241/5 ± 10/3

HIIT
236/9 ± 8/85
258/4 11±/5

 :COگروه کنترل :CO8W ،گروه کنترل هشت هفته :MICT ،گروه فعالیت ورزشی استقامتی تداومی :HIIT ،گروهفعالیت ورزشی تناوبی شدید

نتایج آزمون آماری تحلیل واریانس یکطرفه نشان داد که تفاوت معناداری در بیان ژن
گروهها وجود دارد ( .)P = 0.001در آزمون تعقیبی مشخص شد که در مقایسه با گروه کنترل پایه،
بیان ژن  PGC-1αدر گروه کنترل هشتهفتهای ( )P = 0.98تغییر معناداری نکرده است؛ اما فعالیت
ورزشی استقامتی تداومی ( )P = 0.001و فعالیت ورزشی  )P = 0.001( HIITباعث افزایش معنادار
این ژن شده است .همچنین ،در مقایسه با گروه کنترل هشتهفتهای ،بیان این ژن در گروههای
استقامتی ( )P = 0.001و  ،)P = 0.001( HIITبهطور معناداری افزایش یافته است .عالوهبراین،
تفاوت معناداری بین دو گروه فعالیت ورزشی مشاهده نشد (( )P = 0.77شکل شمارة یک).
PGC-1α

شکل  -1تغييرات بيان ژن  PGC-1αدر گروهها
* = تفاوت معنادار با گروه کنترل پایه
‡ = تفاوت معنادار با گروه کنترل هشتهفتهای

درمورد بیان ژن  ،VEGFهر دو ن وع فعالیت ورزشی باعث افزایش چندبرابری بیان این ژن شدهاند؛
اما نتایج آزمون آماری تحلیل واریانس یکطرفه نشان داد که این افزایش بهلحاظ آماری تفاوت
معناداری با گروههای کنترل ندارد (( )P = 0.066شکل شمارة دو).
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شکل  -2تغييرات بيان ژن  VEGFدر گروهها

بحث و نتیجهگیری
مطالعة حاضر با هدف بررسی اثر هشت هفته تمرین تناوبی شدید ( )HIITو استقامتی تداومی با
شدت متوسط ( )MICTبر تغییرات بیان ژنهای  PGC1αو VEGFدر عضلة قلبی رتهای نر ویستار
انجام شد .در مطالعة حاضر مشاهده شد که بیان  PGC-1αبهدنبال هشت هفته تمرین تناوبی شدید
و استقامتی تداومی ،مطابق انتظار ،افزایش معناداری را نسبت به گروههای کنترل در بافت عضلة
قلب نشان داد .مشخص شده است که  PGC-1αدر آنژیوژنز حاصل از فعالیت ورزشی مشارکت دارد؛
بهطوریکه در نمونههای حیوانی موشهای ترانسژنیکشدة فاقد  ،PGC-1αافزایش آنژیوژنز ناشی از
ورزش در عضلة اسکلتی اتفاق نمیافتد ( .)7بهعبارتدیگر ،تحریکات بتاآدرنرژیک منجر به راهاندازی
برنامههای متفاوتی از فاکتورهای آنژیوژنیک نظیر  VEGFمیشوند که این خود نیازمند PGC-1α
است .درواقع ،مسیر  ERRα ،PGC-1αو  VEGFدر آنژیوژنز عضله ،در گام اول با افزایش بیان
 PGC-1αنقش دارد (.)7
بیاتی و همکاران ( )22نشان دادند که تمرین  HIITاثر معناداری بر تغییرات میزان پروتئین ،ERRα
 PGC-1αو  VEGFدر عضلة اسکلتی انسان دارد .آنها گزارش کردند که فعالسازی  VEGFاز
مسیر  ،PGC-1αبخشی از سازگاریهای مربوط به رگزایی تمرینات  HIITدر عضلة اسکلتی است.
تیلور و همکاران ( )14بیان کردند که فعالیت ورزشی رکابزدن تناوبی کمحجم و فعالیت ورزشی
تداومی باعث القای یکسان فسفوریالسیون  AMPKو افزایش بیان  mRNAدر ژنهای ،PGC-1α
 VEGFو  HIF-1αدر افراد تمرینکرده میشود .همچنین ،حاجتی مدارایی و همکاران ( )23در
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بررسی اثر بخشی تمرین تناوبی شدید و تمرین تداومی هوازی به افزایش بیان ژن  PGC-1αاشاره
کردند  .در این مطالعه اشاره شده است که تغییرات ناشی از فسفات ( )AMPKو کلسیم منجر به
فعالشدن این ژن میشود؛ بنابراین ،فعالیتهای ورزشی ازطریق تخلیة شارژ انرژی سلولی و افزایش
کلسیم درونسلولی و متعاقب آن ،فعالشدن کالمودولین و کلسینورین باعث افزایش بیان ژن
 PGC-1αمیشوند ( .)23در رابطه با تمرین  HIITنیز مطرح شده است که تمرین شدید موجب
افزایش کلسیم درونسلولی و هیدرولیز  ATPمیشود که مکانیسمهای باالدستی بیان ژن PGC-1α
محسوب میشوند ( .)24بهطورکلی ،همانطورکه انتظار میرفت و در مطالعات پیشین مشخص شده
است ،هر دو مدل تمرینی با راه اندازی آبشار مربوط به بیان  PGC-1αمنجر به افزایش آن میشوند.
همچنین ،مطابق نتایج حاضر تفاوت معناداری در اندازة اثر دو مدل تمرینی مشاهده نشد.
همانطورکه پیش از این اشاره شد ،آنژیوژنز یکی از تغییراتی است که هنگام تمرینات ورزشی
ازجمله تمرینات تناوبی شدید ( )HIITو فعالیت ورزشی استقامتی تداومی در ساختار عروقی برای
رفع شرایط استرسی رخ میدهد و ازمیان فاکتورهای آنژیوژنیک VEGF ،قویترین میتوژن
مخصوص سلولهای اندوتلیال شناخته شده است ( .)5اخیراً ،یکی از مسیرهای فعالسازی VEGF
که دربارة آن بحث و بررسی شده است ،فعالسازی ازطریق  PGC-1αاست .القای  PGC-1αوابسته
به پیامرسانی بتاآدرنرژیک است که توسط  ERRαمیانجیگری میشود ( .)10عالوهبراین ،مسیرهای
فعالسازی دیگری برای بیان  VEGFنظیر مسیر ( HIFافزایش بیان  VEGFناشی از کمبود
اکسیژن) ( )25یا فعالیت حسگرهای متابولیک  AMPKکه به ناکافیبودن مواد متابولیک حساس
است ( ،)26میتوانند در این امر مؤثر باشند .ازآنجاییکه عضالت اسکلتی نوع اکسایشی و بهویژه
عضلة قلبی ،غنی از مویرگها و تارهای اکسیداتیو هستند ( ،)27بهنظر نمیرسد که افزایش بیان
 VEGFدر این گونه تارها از مسیر  HIFاثر پذیرد؛ هرچندکه تاکنون پژوهشی بهطور اختصاصی این
موضوع را بررسی نکرده است.
در مطالعة حاضر نشان داده شد که هشت هفته تمرین  HIITو استقامتی تداومی باعث افزایش
معنادار در سطوح ژن  PGC-1αو افزایش غیرمعنادار ( )P = 0.066در بیان ژن  VEGFدر عضلة
قلبی رتها شدند .در مطالعهای که چینسومبو و همکاران ( )7انجام دادند ،مشخص شد که PGC-
 1αنقش اساسی در تحریک آنژیوژنز حاصل از فعالیت ورزشی در عضلة چهارسرران ازطریق
فعالکردن مسیر  ERRα ،PGC-1αو  VEGFدارد ( .)7همچنین ،آرانی 1و همکاران ( )9نشان دادند
که  PGC-1αازطریق  ،ERRαموجب تنظیم  VEGFمیشود .نتایج پژوهش آنها نشان داد که در
محیط کشت  ،ERRα-/-ژن  PGC-1αنتوانست تأثیری بر بیان  VEGFو  PDGF-Bداشته باشد؛
1. Arany
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بنابراین ،آنها در سلولهای عضالنی ،القای  VEGFو  PDGF-Bرا ازطریق  PGC-1αو
برشمردند (.)9
با بررسی دقیقتر مشاهده میکنیم که مطالعات پیشین که به تأیید القای  VEGFازطریق مسیر
 PGC-1αو  ERRαپرداختهاند ،تفاوت ویژهای در نوع نمونههای بررسیشده با مطالعة حاضر دارند.
در پژوهش چینسومبو و همکاران ( ،)7بررسی فعالسازی این مسیر در عضلة چهارسر بررسی شد
که حاوی مخلوطی از نوع تار  IIو  IIbاست .همچنین ،آرانی و همکاران ( )9گزارش کردند که بیان
 VEGFدرپی افزایش  ،PGC-1αدر نمونههای موشهای ترانسژنیکشده در عضلة چهارسر یا در
محیط کشت افزایش یافته بود؛ اما در عضلة نعلی (بهعنوان یکی از اکسایشیترین عضالت) تغییری
را نشان نداده بود؛ بنابراین ،این احتمال وجود دارد که در پژوهش حاضر ،تفاوت نوع تار عضلة قلبی
(بهعنوان عضلة فوقالعاده اکسایشی) با عضالت دیگری نظیر چهارسر که مخلوطی از انواع تارهای
عضالنی است ،منجر به افزایش معنادارنشدن  VEGFدراثر القای  PGC-1αمیشود.
افزونبراین ،مشخص شده است که ( ERRαبهعنوان عامل مهم و واسطة اثرگذاری  PGC-1αبر
افزایش  ،)VEGFبهطور گستردهای در بافت های اکسیداتیو نظیر عضالت اکسایشی و قلب نسبت به
بافتهای دیگر بیان شده است ()28؛ بنابراین ،احتمال میرود که مطابق نتایج مطالعة حاضر و
همچنین ،پژوهش آرانی و همکاران ( )9که به بررسی اثر ورزش در قلب و عضالت اکسایشی
پرداختهاند ،بهدلیل فقدان اثرپذیری  ERRαدراثر فعالیت ورزشی و زیادبودن خودبهخودی سطوح
پروتئین این فاکتور ،فعالیت ورزشی منجر به راهاندازی آبشار  ERRα ،VEGFو  PGC-1αدر عضلة
قلبی نشده باشد.
موضوع دیگر اینکه ،در مطالعة حاضر مشخص شد که گذشت زمان بهمدت هشت هفته باعث افزایش
وزن رتهای گروه کنترل میشود ( )P = 0.001و جالب اینکه هر دو نوع فعالیت ورزشی تداومی
( )P = 0.001و تناوبی شدید ( ،)P = 0.005از افزایش وزن رتها جلوگیری کردهاند .عالوهبراین،
مطلب چشمگیر این است در گروه فعالیت ورزشی استقامتی تداومی ،وزن رتها در پایان هشت
هفته نسبت به هفتة اول تغییر معناداری نکرده است ()P = 0.48؛ اما در گروه  ،HIITوزن رتها
افزایش داشته است ( .)P = 0.013این بدانمعنی است که تمرین دویدن تداومی بهتر از تمرینات
 HIITاز افزایش وزن جلوگیری میکند.
از منظر دیگر ،نوع پروتکل تمرینی ،شدت و مدت آن نیز از مؤثرترین عوامل بر تغییرات ساختاری و
فیزیولوژیک محسوب میشوند .در نزدیکترین پژوهش به مطالعة حاضر ،شعبانی و همکاران
( )29،30به بررسی هشت هفته تمرین تناوبی شدید و تمرین استقامتی تداومی بر بیان ژنهای
 PGC-lαو  VEGFدر عضلة قلبی رتهای ویستار پرداختند .نتایج مطالعة آنها نشان داد که هر دو
ERRα
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مدل تمرینی اثر معناداری بر تغییرات بیان ژن هر دو فاکتور ندارند .در مطالعة شعبانی و همکاران،
پروتکل تمرینی  HIITشامل سه تناوب شدید چهاردقیقهای (با شدت  90تا  100درصد )VO2max
و دو دقیقه تناوب آهسته (با شدت  50تا  60درصد  )VO2maxبود؛ اما در مطالعة حاضر ،چهار تا
هشت تناوب یکدقیقهای با شدت معادل  85تا  100درصد  VO2maxو استراحت یکدقیقهای با
شدت  50تا  60درصد  VO2maxاجرا شد؛ بنابراین ،میتوان به این موضوع اشاره کرد که تعداد
تناوبها ،مدت زمان هر تناوب و استراحت بین تناوبهای شدید ،ازجمله عوامل اثرگذار بر
سازگاریهای حاصل از فعالیت ورزشی هستند و با تغییر هرکدام از این عوامل ،نتیجة متفاوتی
حاصل میشود .همچنین ،در رابطه با پروتکل تمرین استقامتی تداومی ،مطالعة حاضر بهصورت
فزاینده و بهمدت  15تا  60دقیقه (معادل  50تا  70درصد  )VO2maxاجرا شد؛ درحالیکه در
مطالعة شیبانی و همکاران ( ،)29این پروتکل فعالیت ورزشی شامل  30دقیقه دویدن روی تردمیل
با شدت  70تا  75درصد  VO2maxبود .درمجموع ،توجه به این موضوع ،مهم است که یافتن یک
پروتکل فعالیت ورزشی مؤثر و کارآمد که بتواند سازگاریهای ورزشی مناسب را بههمراه داشته
باشد ،دارای اهمیت است.
بهطورکلی ،آنژیوژنز فرایندی پیچیده است و مسلم ًا مجموعهای از آبشارهای سیگنالی مهاری و
تحریکی همانند فاکتور رشد مشتق از پالکت )PDGFs( 1و آنژیوپویتینها ،در آنژیوژنز فیزیولوژیک و
پاتولوژیک مشارکت دارند؛ بنابراین ،تحریک و تنظیم آنژیوژنز عملکردی فقط وابسته به یک یا دو
عامل نیست و احتماالً در بافت های مختلف نیز آبشارهای سیگنالی متفاوتی در آنژیوژنز وابسته به
فعالیت ورزشی مشارکت دارند .تاکنون بیشتر مطالعات درزمینة آنژیوژنز بر عضالت اسکلتی انسان
تمرکز داشتهاند و عمالً اجرای اینگونه مطالعات روی قلب انسان غیرممکن است؛ بنابراین ،کمتر به
موضوع آنژیوژنز قلبی در اثر فعالیت ورزشی پرداخته شده است و طبیعی است که اطالعات در این
زمینه محدود است؛ ازاینرو ،در مطالعات آینده ،بررسی جامع عوامل مؤثر بر آنژیوژنز قلبی حاصل از
فعالیت ورزشی میتواند به این سؤال پاسخگو باشد که عواملی نظیر  VEGFچه مقدار در این فرایند
مشارکت دارند.
پيام مقاله :با توجه به داده های حاصل از این پژوهش ،هر دو نوع فعالیت ورزشی استقامتی تداومی
با شدت متوسط و تناوبی شدید ،باعث افزایش بیان ژن  PGC-1αمیشوند؛ اما این دو نوع فعالیت
باوجود افزایش  ،VEGFتأثیر معناداری بر بیان ژن آن نداشتند .در عضالت اسکلتی و قلب،
مکانیسمهای سلولی و ملکولی مختلف و متفاوتی در فرایند آنژیوژنز مشارکت دارند؛ بنابراین ،انجام
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مطالعات بیشتر برای تعیین عوامل مؤثر در آنژیوژنز قلبی حاصل از فعالیتهای ورزشی با شدتها و
. موردنیاز است،انوع مختلف فعالیت ورزشی
تشکر و قدردانی
.از دانشگاه علوم پزشکی بقیهاهلل بهعنوان مرکز اجرای پژوهش تقدیر و تشکر میکنیم
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Abstract
The aim of this study was to evaluate the effects of high intensity interval training
(HIIT) and moderate-intensity continuous training (MICT) on the gene expression
of PGC1α and VEGF in the cardiac muscle tissue of male rats. Twenty-four male
Wistar rats randomly assigned to four groups including: basic control (CO) (n=6),
8 weeks control without exercise (CO8w) (n=6), HIIT (n=6), and MICT (n=6).
After 2 weeks of familiarization on the treadmill, the rats in experimental groups
run 5 times a week for 8 weeks. The speed of MICT protocol was 15 to 30 meters
per minute, and it`s duration was about 15 to 60 minutes. The speed of HIIT
protocol was 28 to 55 meters per minute and total duration was 15 to 23 minutes.
Rats were sacrificed 48 hours after last training session, and the amount of gene
expression was measured by Real-Time PCR technique. Data were analysis by
ANOVA and Tukey post hoc test with a P-value of less than 0.05. The results
illustrated that 8 weeks of both MICT and HIIT training would lead to
significantly increases in PGC1α gene expression in cardiac muscle (P=0.001).
However, both of these training methods would not result in significantly increase
in VEGF gene expression in cardiac muscle of rats (P=0.186). It seems that both
of HIIT and MICT training methods facilities and activated upstream signaling in
angiogenesis process (PGC1α) in heart muscle of rats, however, VEGF that is the
essential and last component of this adaptation wasn’t significantly increase.
Keywords: High-Intensity Interval Training, Continuous Training, Angiogenesis,
PGC1α, VEGF
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