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   :چکیده

یاري ویتامین کملهمراه مبهاستقامتی  و هفته تمرین مقاومتی هشت تأثیررسی و مقایسه بر حاضرپژوهش هدف از 

D مرد  63در این پژوهش  بود. باال مبتال به فشارخون افراد چاق میانسالدر هاي سرمی آنژیوژنز بر برخی از شاخص

 به صورت تصادفیبه )=BMI 6/31±7/1سال و  85/39±8/2(با میانگین سنی  پرفشارخون و داوطلب میانسال چاق

تمرین ، )R+P نفر، 12دارونما ( )، تمرین مقاومتی همراهR+Dنفر،  D )11 - تمرین مقاومتی همراه ویتامین گروه 6

 10( D -)، ویتامینE+Pنفر،  11همراه دارونما ( )، تمرین استقامتیE+Dنفر،  D )9 - استقامتی همراه ویتامین

با شدت  پروتکل تمرینی شامل اجراي تمرینات استقامتی .تقسیم شدند بدون مداخله)، Cنفر،  10) و کنترل (Dنفر، 

هفته  8که سه جلسه در هفته و به مدت  بود از یک تکرار بیشینه %80و مدت فزاینده و تمرینات مقاومتی با شدت 

مالتودکسترین مصرف  همان مقدارهاي دارونما بهو گروه Dواحد ویتامین  3000هاي مکمل روزانه گروه اجرا گردید.

گیري اندازهدر حالت ناشتا ساعت پس از آخرین جلسه تمرینی  36ن و هاي خونی قبل از شروع تمرینمونه کردند.می

داري تغییرات درون گروهی از آزمون معنیبه با توجه که هاي تکراري ها با استفاده از آزمون آنوا با اندازهداده شدند.

و  طرفهاریانس یکاز آزمون تحلیل و با استفاده گروهیداري تغییرات بینمعنیدر صورت و همچنین  همبستهتی

هاي در تمامی گروهآزمون در پسنشان داد که نتایج حاصل از این پژوهش  .تحلیل شدندآزمون تعقیبی بونفرونی 

آزمون در مقایسه با پیش )IL-4( 4-اینترلوکینو  )NO(نیتریک اکساید طور معناداري میزان سرم اي بهمداخله

میزان سرم فاکتور رشد اندوتلیال عروقی  براین. عالوهه استکاهش یافت )IL-8( 8- اینترلوکینافزایش و میزان سرم 

)VEGF( در آزمون نشان داد که گروهی در پسهمچنین مقایسه نتایج بین .هاي تمرینی افزایش یافتفقط در گروه

سرمی مورد هاي بر شاخص Dیاري ویتامین همراه مکملبه هاي تمرینی (مقاومتی و استقامتی)بین اثرگذاري شیوه

هفته  8در پژوهش حاضر، طور کلی به وجود دارد. E+Dبه نفع گروه  VEGFمطالعه اختالف معنادار فقط در سرم 

و  IL-4(افزایش  باعث کاهش التهاب Dیاري ویتامین همراه مکملبه هاي تمرینی (مقاومتی و استقامتی)شیوهاجراي 

 داري درطور معنی) شد که میزان افزایش آنژیوژنز بهVEGFایش و افزایش آنژیوژنز (افز NO)، افزایش IL-8کاهش 

  بیشتر بود.  D - ویتامینبا استقامتی همراه  اثر اجراي تمرین

 VEGFآنژیوژنز، تمرین مقاومتی، تمرین استقامتی، التهاب، پرفشارخونی، : هاواژه کلید
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 مقدمه - 1- 1

هاي بالینی و از عوامل مهم ابتال به ترین بیماريیکی از شایع 1خونیا پرفشاري فشارخون باال 

دان و ( گرددمحسوب می هاي مغزيهاي مزمن کلیوي و سکته، بیماريعروقی -هاي قلبیبیماري

هاي آسیب به بافت پوششی داخلی دیواره عروق و سلولفشارخون باعث  افزایش .)2011، 2شعیب

اتساع و شود که این عامل باعث سفت شدن دیواره عروق شده و در نتیجه عروق خاصیت اندوتلیال می

 د افتادناههاي عروقی اتفاق خودنبال آن انواع بیماريدهند که بهخود را کاهش می پذیريانقباض

 را آن توانمی اما نیست، مشخص فشارخون افزایش علتدر اغلب موارد  .)1393روشن، دبیديو جاللی (

، همکاران حکیمی و( کرد کنترل مؤثري طوربه بدنی هايفعالیت و سالم غذایی رژیم وزن، تعدیل با

تمرینات مقاومتی و استقامتی اغلب  هاي ورزشی از جملهفعالیت . واکنش فشارخون در پاسخ به)1394

تواند عاملی مفید جهت پیشگیري و کنترل بسیاري از می تأثیررو بوده است که این با کاهش روبه

  .)1394، همکاران حکیمی و( هاي قلبی عروقی باشدبیماري

، توسعه بستر افتدهاي ورزشی منظم در بدن اتفاق میدنبال فعالیتهایی که بهیکی از سازگاري

- ویژه در اثر تمرینات استقامتی و مقاومتی اتفاق میاست که بهبافت عضالنیها از جمله مویرگی در بافت

سازي و وبستر مویرگی باعث تسهیل در تأمین مواد سوخت افزایش. )2006، 3وود و همکاران( افتد

شود ها در جریان فعایت ورزشی میهمچنین افزایش تبادالت متابولیکی و اکسیژن رسانی بیشتر به بافت

 شود، که این افزایش براي) میVO2maxنوبه خود باعث افزایش حداکثر اکسیژن مصرفی (که به

تشکیل عروق خونی جدید  فرآیند .)1399، 4ریچاردسون و همکاران( اساسی استورزشکاران یک هدف 

، 6اتراك و همکاران(شود مینامیده  5یا آنژیوژنززایی هاي خونی جدید، رگتوسعه رگاز عروق موجود، و 

- یکی از عوامل ابتال به فشارخون باال میکه طوريبه ،است ارتباط رد فشارخون باال آنژیوژنز با .)2007

رك آنژیوژنز با پاسخ ناکافی، باال، عوامل محنز باشد، چراکه در جریان فشارخون نقص در آنژیوژ تواند

- مبتال به فشارخون باال، چگالی مویرگی کاهش یافتهن اي که بیماراگونهبه ،راه هستندجا همناقص و نابه

است که فرآیند آنژیوژنز را عاملی نیز دیگر فشارخون  عبارتیبه .)2003، 7کایفر و همکاران(اي دارند 

  کند.متوقف می
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هاي ورزشی مانند تمرینات استقامتی و مقاومتی و همچنین فشارخون بر بر تأثیر فعالیتعالوه

نیز در این زمینه حائز اهمیت است.   Dاي مانند مکمل ویتامینفرآیند آنژیوژنز، نقش عوامل تغذیه

 1ما و ژاوو(است  Dشارخون، کاهش سطح ویتامین ي افزایش فهاگزارش شده است که یکی از علل

تواند می Dویتامین نشان داده شده است که مصرف از طرفی نیز و  )2010 2هانسن و همکاران ؛2014

 ،باال فشارخون ابتال بهعوامل  یکی ازهمچنین . )2014، 3ویتام و همکاران( شودباعث کاهش فشارخون 

- چاقی با آنژیوژنز نیز در ارتباط است، به .)2009، 4ري(عبارتی چاقی است افزایش بافت چربی بدن و به

هاي اندوتلیال عروق در تعامل دوجانبه هستند و هرکدام به سهم سلولهاي بافت چربی و که سلولطوري

اثرگذاري با توجه  بنابراین. )2008، 5نگایِن و همکاران(توانند در توسعه دیگري سهیم باشند خود می

اي از تغذیهچاقی و و همچنین تأثیرگذاري عوامل  ،تمرینات مقاومتی و استقامتی بر آنژیوژنز و فشارخون

بتواند  Dرسد ترکیب این تمرینات ورزشی با مکمل ویتامین نظر میدر این زمینه، به Dجمله ویتامین 

  با فشارخون باال حاصل آید. چاق باشد تا اثرات بهتري بر روند آنژیوژنز در افراد کار جدید یک راه

  

  بیان مسأله - 2- 1

هاي قبلی است که این وجود آمدن یک مویرگ از مویرگمعنی بهزایی یا آنژیوژنز بهي رگپدیده

- د از طریق جوانهدر واقع در این پدیده، عروق خونی جدی شود،فرآیند باعث افزایش چگالی مویرگی می

، 7بایور و والزکیوز(آیند وجود میو همچنین دو نیمه شدن عروق موجود، به 6هاي اندوتلیالسلولزدن 

کننده توان در دو گروه تحریک کننده و مهارکلی فاکتورهاي مؤثر بر آنژیوژنز را می طوربه .)2005

فاکتور رشد اندوتلیوم توان به از جمله فاکتورهاي متابولیکی تحریک کننده می .بندي کردآنژیوژنز طبقه

- نژیوپویتین، آHGF(10فاکتور رشد هپاتوسیت FGF(9 ،)، فاکتور رشد فیبروبالست VEGF(8)(عروقی 

)، هپارین، a-TNF، فاکتور نکروز تومور آلفا NO(13)نیتریک اکساید IL(12 ،)-8( 8- ، اینترلوکین111

و همچنین از میان فاکتورهاي  ،و لپتین 1، آنژیوژنینMMPs(14( هاماتریکس متالوپروتئازها، استروژن

                                                
1. Ma & Zhao 

2. Hansen et al 
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5. Nguyen 
6. Endothelial 
7. Bauer & Velazquez 
8. Vascular endothelial growth factor (VEGF) 
9. Fibroblast growth factor (FGF) 
10. Hepatocyte growth factor (HGF) 
11. Angiopoietin-1 
12. Interleukin 8 (IL- 8) 
13. Nitric oxide (NO) 
14. Matrix metalloproteinases (MMPs) 



 

گاما ، اینترفرون3آيتین، تروپونین، پروالکIL(2-4( 4- اینترلوکینتوان به کننده فرآیند آنژیوژنز میمهار

)γ-IFN(4 ،) مهارگر رشد اندوتلیال عروقیVEGI(5 نموداشاره  6و اندوستاتین )وهمکاران صالحی ،

هاي طبیعی امل تحریک کننده و بازدارنده. در واقع فرآیند آنژیوژنز وابسته به تعادل دقیق بین عو)1390

  باشد.درون بدن می

گاستافسون (اند ترین فاکتور رشدي آنژیوژنز معرفی کردهرا مهم VEGFها اکثر مطالعات و پژوهش

هاي توموري و کیلو دالتونی است که از سلول 45یک گلیکوپروتئین  VEGF. )2007، 7و همکاران

هاي خود یعنی شود که از طریق اتصال به گیرندههاي اندوتلیال عروقی ترشح میهمچنین از سلول

کند سانی میاند، پیام رهاي اندوتلیال واقع شدهکه در سلول VEGFR-2و  VEGFR-1هاي گیرنده

شود، لیوم ترشح میهاي اندوتیکی دیگر از فاکتورهاي مهم که از سلول .)2006، 8گاوین و همکاران(

وسیله آنزیم نیتریک اکساید سنتاز شود و به) است که یک رادیکال آزاد محسوب میNO( نیتریک اکساید

ها، تواند در فرآیندهایی مانند گشاد شدن عروق، ممانعت از تجمع پالکتآرژنین سنتز شده و می -از ال

، 9همکاران باتس و(باشد آنژیوژنز مؤثر و  VEGFها، التهاب، تنظیم چسبندگی لوکوسیتجلوگیري از 

2002(.   

نشان داده شده است که تعدادي از عوامل که در ایجاد التهاب و آنژیوژنز با یکدیگر ارتباط دارند. 

، 10نونان و همکاران(هستند طور مستقیم یا غیر مستقیم بر آنژیوژنز نیز مؤثر التهاب نقش دارند به

کنند که بر فرآیند آنژیوژنز نیز مؤثر هستند نقش مهمی ایفا می 11هادر فرآیند التهاب سایتوکاین .)2008

 .کرداشاره 8-و اینترلوکین 4- هایی مانند اینترلوکیناینترلوکین توان بهمیها، سایتوکایناین میان  که در

سلول شامل  هايطیف وسیعی از فعالیت ها هستند کهیتترشحی از لکوس هايها پروتئیناینترلوکین

- را میانجی Bهاي از سلول E )IgE(12 ها تا تحریک آزادسازي ایمونوگلوبولینتکثیر و فعالیت لنفوسیت

که در انتهاي آمینی  8- هایی مانند اینترلوکیناینترلوکین .)1990، 13گرانر و همکاران(کنند گري می

شوند و زایی میآرژنین هستند سبب تقویت فرآیند رگ -لوسین - خود داراي توالی گلوتامیک اسید
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شوند زایی محسوب میده رگمهارکنن 4- هایی که فاقد این توالی باشند مانند اینترلوکیناینترلوکین

 VEGFیک سایتوکاین مهم شناخته شده جهت سرکوب  4- اینترلوکین .)1996، 1هاناهان و فولکمن(

- پذیري سلولن است که نفوذیک کموکای 8- اینترلوکین و در مقابل، )2005، 2آردیزون و پورو( باشدمی

خصوص در به VEGFدهد و باعث افزایش ترشح هاي اندوتلیال را در مراحل اولیه آنژیوژنز افزایش می

  .)2007، 3پتریکا و همکاران(شود زایی مینوبه خود باعث افزایش رگشرایط پاتولوژیک شده و به

توان به عوامل همودینامیکی نیز مانند ، میآنژیوژنزبر عوامل متابولیکی تأثیرگذار بر فرآیند عالوه

کانسنتریک) ک)، انقباضات عضالنی (اکسنتریک و اي و ایستاتیچرخهها (کشش، انواع کشش4استرسشیر

فرآیند آنژیوژنز در پاسخ به دیگر  همچنین .)1391، نورشاهی وهمکاران( کردو هایپوکسی اشاره 

که مواردي مانند ترمیم زخم، طوريها از جمله عوامل فیزیولوژیک و پاتولوژیک تأثیرپذیر است بهمحرك

قاعدگی و تحریکات ورزشی از جمله موارد فیزیولوژیک مؤثر در فرآیند آنژیوژنز  رشد جنین، سیکل

هایی مانند دیابت، آترواسکلروز، رشد و متاساز تومورها، آرتریت روماتوئید، ز طرف دیگر بیماريهستند و ا

و  راِینوان (باشند خونی از جمله عوامل پاتولوژیک دخیل در پدیده آنژیوژنز میاسکلرودرما و پرفشار

فیزیولوژیک و پاتولوژیک تحت  البته قابل ذکر است که فرآیند آنژیوژنز در شرایط. )2001، 5همکاران

، VEGFبه برخی از آنها اشاره گردید مانند  تأثیر فاکتورهاي متابولیک فعال کننده و مهار کننده که قبالً

NO ،IL-8 و IL-4 باشد.می  

اگر فردي شود که در آنژیوژنز است که این عارضه چنین تعریف می خونی یکی از عوامل مؤثرپرفشار

فشارخون دیاستولی آن نیز مساوي  متر جیوه ومیلی 140داراي فشارخون سیستولی مساوي یا باالتر از 

 پرفشار. )2005، 6ِادایر و همکاران( داراي فشارخون باال است متر جیوه باشد، آن فردمیلی 90یا باالتر از 

تنظیم  ،7کاهش وازودیالسیون هایی مثل افزایش انقباض عروقی،است که با ویژگی بیماري خونی

هاي عروقی کوچک و بزرگ شبکه ها،چهتغییرات ساختاري و عملکردي شریان عروق و غیرطبیعی تون

هاي اندوتلیال فشارخونی، سلولجریان عارضه پر . در)2008خزاعی و همکاران، ( گرددمشخص می

عروقی عملکرد خود را از دست خواهند داد و دیواره عروق سفت شده و مقاومت آنان در برابر جریان 

نوبه گردند و این عوامل بهتنگ و به مرور ناپدید می ،هاي کوچکشود و همچنین مویرگخون بیشتر می

                                                
1. Hanahan & Folkman 
2. Ardizzone & Porro 
3. Petreaca et al 
4. Shear Stress 
5. Van-Royen et al 
6. Adair et al 
7. Vasodilation 



 

هومار و (نحوي فرآیند آنژیوژنز را متوقف خواهد کرد خون مؤثر بوده و بهافزایش فشاردر تشدید  خود

نز کاهش دهنده آنژیوژپاتولوژیک خون باال یکی از عوامل دیگر فشار عبارت، به)2009، 1همکاران

جا به هی با پاسخ ناکافی، ناقص و نابفشارخوناند که پرمطالعات نشان دادهچراکه  شودمحسوب می

- شود، بهسرکوب می یفشارخونپرفاکتورهاي رشد آنژیوژنیک همراه است و آنژیوژنز در طول پیشرفت 

کایفر (دارند  سالم اي نسبت به افرادیافته کاهش 2تراکم مویرگی خونیپرفشارکه بیماران مبتال به طوري

اند که رابطه مثبتی بین پرفشارخونی و سطوح نشان داده پژوهشگران ،از طرفی .)2003و همکاران، 

در مقایسه  VEGFخون باال افزایش سطح به فشارطوري که در بیماران مبتال به ود داردوج VEGFباالي 

و از دالیل  )2004، 4؛ سان و همکاران2003، 3فیلمیدن وهمکاران(با افراد سالم گزارش شده است 

آسیب به اندوتلیوم توسط فشارخون عروق، دیواره ایسکمی بافتی، افزایش کشش احتمالی این افزایش را 

 براین،عالوه .)2004سان و همکاران، (اند هاي جبرانی معرفی کردهاین فاکتورها و پاسخ 5باال، کلیرانس

ه ممکن است اند کگونه بیان کردهبخشند را اینزایی را بهبود نمیاینکه چرا این عوامل فرآیند رگ

هاي آن نسبت به فاکتورهاي آنژیوژنیک مقاوم شده باشند و به اندازه اندوتلیوم در سطح سلولی یا گیرنده

 VEGFکافی به این فاکتورها پاسخ ندهند و نیز ممکن است نقص در آبشارهاي سیگنالی مرتبط با 

  .)2002، 6یانگ و همکاران(ت رسیده اسهاي حیوانی این پدیده به اثبات صورت گرفته باشد که در مدل

باشد چاقی و بافت چربی ها از جمله پرفشارخونی در ارتباط مییکی از عواملی که با انواع بیماري

چربی)  (سلول 7هر آدیپوسیتکه طوريبه ،اي استاست. بافت چربی داراي سیستم عروقی گسترده

هاي بافت چربی با تکامل دیپوسیتشود و به بیانی دیگر تکامل آتوسط یک یا چند مویرگ احاطه می

ي هااند که بافت چربی و سلولمطالعات نشان داده .)1390، طاهرگورابی و خزاعی( مویرگی مرتبط است

ن یک عامل آنژیوژنیک و بقاي عنواتوانند بههستند که می VEGFها منبع اولیه آن یعنی آدیپوسیت

فاکتور رشد  ها سطح باالیی ازآدیپوسیت . همچنین)2007، 8چو و همکاران(کنند عمل  عروق

سایکی و (است کنند که یک فاکتور مهم آنژیوژنیک براي رشد عروقی ) را تولید میHGFهپاتوسیت (

عنوان یک اندام اندوکرین، چندین مولکول دهند که بافت چربی بهشواهد نشان می .)2006، 9همکاران

 ، فاکتور نکروز تومورVEGFتوان به میان می در اینکند که سیگنالینگ فعال در گردش خون آزاد می
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این مواد نقش  که اره نمود،، لپتین، آدیپونکتین، رزستین و ویسفاتین اش6- )، اینترلوکینTNF-α( آلفا

دنبال ترشح در گردش خون در تنظیم عملکرد عروقی اتوکرین در تنظیم متابولیسم آدیپوسیت دارند و به

  .)1390، طاهرگورابی و خزاعی( و مقاومت محیطی نقش دارند

نوبه خود بر به ) و فشارخونIL-4 و IL-8، التهاب (، بافت چربیVEGF ،NOهرکدام از عوامل 

طوري فرآیند آنژیوژنز تأثیرگذار هستند و بین این فاکتورها نیز به نحوي ارتباطی متقابل وجود دارد، به

کننده رشد هاي اصلی بازگوود و یکی از شاخصشترشح می عروقیهاي اندوتلیال از سلولکه  VEGFکه 

و بافت چربی  NO ،IL-8تحت تأثیر فاکتورهاي  تواندمی )2007گاستافسون و همکاران، (عروقی است 

 .)2002همکاران،  باتس و(شود می VEGFها باعث افزایش قرار گیرد و افزایش هرکدام از این شاخص

. همچنین با افزایش )2005آردیزون و پورو، (، ترشح آن سرکوب شود IL-4در طرف مقابل با افزایش 

هاي خون باعث سرکوب گیرندهاز طرفی دیگر افزایش فشار .بدیانیز افزایش می VEGFفشارخون، 

VEGF عنوان عاملی بازدارنده در روند آنژیوژنز خواهد خون باال بهاخص فشارخواهد شد و در نتیجه ش

الو و (خون باالست امل ابتال به فشارچربی یکی از عو. افزایش بافت )2003کایفر و همکاران، (بود 

 ، بنابراین)2007چو و همکاران، (باشد می VEGFو از سویی دیگر بافت چربی منبع  )2009، 1همکاران

رسد که تغییرات فرآیند آنژیوژنز در افراد چاقی که توده چربی باالیی دارند و به جالب به نظر می

   فشارخون باال نیز مبتال هستند، به چه صورت خواهد بود.  

بیعی بیشتر فعالیت ورزشی از دیگر عوامل فیزیولوژیک مؤثر بر فرآیند آنژیوژنز است که در شرایط ط

، VEGFهرکدام از فاکتورهاي فشارخون، تواند شود که میعاملی محرك جهت آنژیوژنز محسوب می

NO ،8-IL ،4-IL  1983، 3؛ اسچانتز2008، 2کیوال و همکاران(قرار دهد و بافت چربی را تحت تأثیر،( 

 شودشدت و مدت آن از عوامل مهم در میزان اثرگذاري این فرآیند محسوب می ،فعالیت البته نوع

ه تأثیر فعالیت ورزشی بر آنژیوژنز مطالعات محدودي وجود دارند که . در زمین)1393، همکارانو  رواسی(

ما و مطالعه توان به می بارهها در زمینه تأثیر تمرینات مقاومتی و استقامتی هستند که در این بیشتر آن

ی، فشارخونهاي مبتال به پر) اشاره کرد که نشان دادند اجراي تمرینات استقامتی در آزمودنی2014ژاوو (

) 2015( 4گالیمان و همکارانهمچنین  دهد.میالوه بر کاهش فشارخون، فرآیند آنژیوژنر را نیز افزایش ع

و  VEGFنیز گزارش کردند که اجراي تمرین هوازي باعث کاهش فشارخون و افزایش سطح سرمی 

فته، هنوز با توجه به مطالعات صورت گر شود.می یچگالی مویرگی عضالنی در افراد مبتال به پرفشارخون

                                                
1. Low et al 
2. Kivelä et al 
3. Schantz 
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گذاري تمرینات مقاومتی و استقامتی بر فرآیند آنژیوژنز مشخص نشده است و طور کامل مکانیسم اثربه

که گذاري آنها بر این فرآیند یکسان است، جاي تأمل دارد. از طرفی نیز با توجه به اینکه آیا مسیر اثراین

اجراي تمرینات مقاومتی و استقامتی عمومیت  تأثیر فعالیت ورزشی بر روند آنژیوژنز، بیشتر يدر زمینه

گذاري این دو نوع تمرین بر آنژیوژنز در مقابل رسد تا میزان تأثیرنظر مییافته است، بنابراین نیاز به

  یکدیگر سنجیده شود.

توان به توانند بر فرآیند آنژیوژنز مؤثر باشند که در این زمینه مینوبه خود میاي نیز بهعوامل تغذیه

تواند با ت که مییکی از عواملی اس Dویتامین  .)2014جعفري و پاکنهاد، (اشاره کرد  Dنقش ویتامین 

شود زایی و در نهایت افزایش فرآیند رگ VEGFهاي اندوتلیال عروق باعث افزایش سطح تأثیر بر سلول

یکی از فاکتورهاي مهمی است  Dویتامین  .)2016، 2؛ رینالدس و همکاران2012، 1گراندمن وهمکاران(

تواند مؤثر باشد و کمبود این ویتامین در رژیم غذایی روزانه، از عواملی است که بر روي فشارخون نیز می

د که این ویتامین اثر انخون مؤثر است، چراکه محققین نشان دادهکه در پاتوژنز و پیشرفت پرفشاري

آنژیوتانسیون دارد و همچنین به واسطه اثرات مستقیمی که بر اندوتلیوم و  - تعدیلی بر روي سیستم رنین

. )2014جعفري و پاکنهاد، (تواند در تنظیم جریان خون مؤثر باشد گذارد، میعضالت صاف عروق می

رود که انتظار می بنابراین، )2009هومار و همکاران، (است خون باال یکی از عوامل کاهش آنژیوژنز فشار

 Dیابد. میزان ویتامین فشارخون تعدیل یابد و از این طریق نیز آنژیوژنز بهبود  Dبا مصرف ویتامین 

موجود در بدن با توجه به ترکیب بدنی متفاوت خواهد بود و با افزایش توده چربی در بدن، میزان 

هستند و  Dویتامین  کمبود معرض در بیشتر چاق افرادبنابراین یابد، پالسمایی این ویتامین کاهش می

 چربی بافت در زیاد مقدار به و است چربی در محلول Dکه ویتامین  است این آن، احتمالی مکانیسم

، 3اریوناب و همکاران( است ترپایین چاق افراد در ویتامین این سرمی مقادیر رواین از شود،می ذخیره

  .)2015، 4؛ دانیل و همکاران2003

و بافت چربی در فرآیند آنژیوژنز مؤثر هستند که برخی  VEGF ،NO ،IL-8 ،IL-4خون، عوامل فشار

هاي ورزشی کنند و از طرفی نیز فعالیتعنوان بازدارنده عمل میعنوان محرك و بعضی بهاز این عوامل به

توانند بر این عوامل مؤثر در آنژیوژنز، تأثیرگذار باشند، اگرچه تی و استقامتی میاز جمله تمرینات مقاوم

تواند مؤثرتر واقع شود. از طرفی نیز هنوز مشخص نیست که کدام تمرین یعنی مقاومتی یا استقامتی می

 Dویتامین  رسد که ترکیب فعالیت ورزشی بانظر میبر فرآیند آنژیوژنز مؤثر است. بنابراین به Dویتامین 
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Abstract: 

The purpose of this study was investigate and compare the effect of eight weeks resistance 
and endurance training with vitamin D3 supplementation on some serum angiogenesis 
indices in obese hypertensive middle- aged men. Sixty three obese hypertensive middle-
aged men (age= 39.85±2.8 years and BMI= 31.6±1.4 kg/m2) volunteered to participate in 
this study and were randomly divided into six groups of resistance training with vitamin D 
(R+D, n=11), resistance training with placebo (R+P, n=12), endurance training with 
vitamin D (E+D, n=9), endurance training with placebo (E+P, n=11), vitamin D (D, n=10) 
and control (C, n=10, no intervention). The training protocol consisted of endurance 
training with gradually increasing of duration and intensity and resistance training with 
80% of the 1RM, 3 times a week for 8 weeks. The supplement groups consumed daily 
3000 IU of vitamin D and the placebo groups ingested the same amount of maltodextrin. 
Fasting blood samples were measured before the start training protocol and 36 hour after 
last training sessions. In order for evaluation of programs in pretest and posttest (time 
effects), and to determine comparisons between groups (study of group’s effects), variance 
analysis with repeated measures has been used (interaction time × group). Changes from 
baseline were assessed using the paired sample t-test. Moreover, pre- post comparisons 
between groups were analyzed with one-way ANOVA variance analysis, in addition to 
Bonferroni follow-up test.  Based the results of present study, in all intervention groups, a 
significant increase in the serum levels of NO and IL-4 and a significant decrease in IL-8 
was observed between the pre- and post-intervention serum samples. In addition, VEGF 
serum was significantly increased only in the training groups. Also, Comparison between 
the effects of exercise training (resistance and endurance) methoods combined vith vitamin 
D on serum indices showed that there was in the VEGF serum significant differences in 
favor of the E+D group at the post-test. It can be concluded that, 8-weeks of exercise 
training (resistance and endurance) methoods combined vith vitamin D supplementatin can 
be to decrese of inflammation (increse of IL-4 and decrease of IL-8), increses of NO and 
angiogenesis (increse of VEGF), that the rate of progress was significantly higher in 
angiogenesis with endurance training with vitamin D. 
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