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هاي مرتبط بـا آنژیـوژنز    بررسی تاثیر تمرین هوازي و کم اکسیژنی متناوب بر محتوي پروتئین:هدف

  .بودهاي نر نژاد ویستار در بافت قلبی موش

درمحـدوده وزنـی   ) ماهـه  3(صحرایی نر نژاد ویسـتار   راس موش 40تعداد  : شناسی پژوهش روش

کنتـرل سـالم   )1: تـایی 10گروه  4هاي صحرایی به طور تصادفی در موش. گرم استفاده گردید 20±220

)NC (2 (کم اکسیژنی)H (3 ( تمرین هوازي)T (4 ( تمرین هوازي توام با کم اکسیژنی)TH  ( تقسـیم-

  760درصد و فشار کلـی  14فشار سهمی اکسیژن (شرایط کم اکسیژنی، متناوب و ایزوباریک . بندي شدند

درجه نوار گردان بـه   6متر در دقیقه بر روي  شیب 26-22تمرین هوازي سرعتو شرایط  )مترجیوه  میلی

هاي مرتبط با آنژیوژنز شامل فاکتور  سپس میزان بیان پروتئین. جلسه در هفته طراحی شد 5تعداد دفعات 

کینـاز   و آدنوزین مونو فسفا) VEGFA(، عامل رشد اندوتلیال عروقی )PGC-1α(القاء شده کم اکسیژنی

)P-AMPK (گیري شد با روش وسترن بالت اندازه.  

-Pو ,PGC-1αERRαVEGFA,هـاي   بیـان پـروتئین  : ها یافته AMPK    در هـر سـه گـروه

داري داشـت   تمرین، کم اکسیژنی و تمرین توام با کم اکسـیژنی نسـبت بـه گـروه کنتـرل افـزایش معنـی       

)01/0P≤ .( بیانPGC-1αهاي مداخله بین گروه  از بین گروهT  باH   معنی دار بـود)017/0=P .(  ولـی

داري مشاهده  تفاوت معنی)  055/0=P(T+Hبا ترکیب  Hو ) T+H)116/0=Pبا ترکیب  Tبین گروه 

-معنی) 010/0=P(T+Hبا ترکیب  Tو ) 028/0=P(Hبا  Tبین ) P-AMPK(همچنین محتوي . نشد

 Tبین ) ERRα(نیز بیان . نشدداري مشاهده  تفاوت معنی)  T+H)055/0=Pبا ترکیب  Hولی . دار بود

داري  تفاوت معنی)  069/0=P(T+Hبا ترکیب  Hو ) 057/0=P(T+Hبا ترکیب  Tو ) H)265/0=Pبا 

دار معنـی ) 27/0=P(T+Hبا ترکیب  Tو ) 461/0=P(Hبا  Tبین ) VEGFA(نیز بیان . مشاهده نشد

  .دار بودمعنی) T+H)001/0=Pبا ترکیب  Hنبود ولی بین 

نقش کم اکسیژنی در فعال کردن مسیر آنژیـوژنز وابسـته   نتایج نشان داد با وجود اینکه :گیرينتیجه

محـرك مـوثري نشـان داد    P-AMPKو تمرین هوازي دربرجسته بود  PGC-1αاز طریق  ERRαبه 

هاي پایین دسـتی و بـاال دسـتی     براي تعیین دقیق مکانیسم.اثر هم افزایی نشان نداند T+Hولی ترکیب 

  .مسیرها نیاز به مطالعات بیشتري وجود دارداین 

  .، عوامل آنژیوژنزکم اکسیژنی متناوب، تمرین هوازي:هاي کلیدي واژه



3 مقدمه و هدف

مقدمه - 1-1

ورزشکاران مورد  هوازي  براي افزایش ظرفیتکم اکسیژنی اغلب محیط تمرین در 

موجب شدید  کم اکسیژنیشرایط گیري در ، قراراز سوي دیگر . گیرداستفاده قرار می

شود به عنوان یک روش میبافت عضله اسکلتی و تضعیف اختالل در همودینامیک عروق 

بدون در نظر گرفتن اثر منفی،  کم اکسیژنیمناسب براي استفاده از تمرین در شرایط 

کم در شرایط .)1(پیشنهاد شده است "زندگی در سطح دریا، تمرین در ارتفاع"نظریه 

افزایش چگالی مویرگی یا آنژیوژنز استهاي حاصله  سازگاريترین اکسیژنی یکی از مهم

موجود در بافت  هاي مویرگجدید از هاي  مویرگجوانه زدن  بیولوژیکیآنژیوژنز فرایند 

هایی  و محرك. )2(هاي اندوتلیال استو رشد سلولمهاجرت، تکثیر نیازمندباشد و می

فرایند آنژیوژنز را فعال ل متابولیکیتنش برشی و عوام، ایسکیمی،1کم اکسیژنیمانند 

نقش موثري را در آنژیوژنز دارد در کم اکسیژنی ذکر شده  هاي محركاز بین . کند می

، تغییرات چشمگیري pHاکسیژن و مواد مغذي، عدم تعادل  کم اکسیژنی کمبودشرایط 

لیکی هاي متابوکند و این رویدادرا در متابولیسم و وضعیت ردوکس سلولی ایجاد می

گر قوي یک حس PGC-1a2. )3(شوندمی PGC-1منجر به فعال شدن کواکتیوتورهاي 

اگر چه مکانیسم . متابولیکی و تنظیم کننده ناشی از کمبود مواد مغذي و اکسیژن است

اختالل اثرشان بیشتر در بیوژنز میتوکندریایی، تغییر شکل میتوکندري، کاهش 

3میتوکندریایی و تغییر فنوتیپ تارهاي عضالنی از طریق عامل تقویت کننده میوسیت

(MEF2s) نتایج برخی از تحقیقات بیانگر این است باشد اما میPGC-1a  بیانVEGF4  و

هاي پیش هاي پیش التهابی و ترشح سایتوکاینفاکتورهاي آنژیوژنز را با کاهش سایتوکاین

هاي عضالنی و عضله قلبی در محیط آزمایشگاهی مستقل از مسیر لولآنژیوزنیکی در س

HIF1-a کند همچنین، نقش کواکتیوتور تنظیم میPGC-1α  درآنژیوژنز، بیشتر در

از طریق گیرنده مرتبط  PGC-1αدهد و در شرایط ایسکمی  هاي ایسکیمیک رخ می اندام

                                               
1 . Hypoxia
2 . Peroxisome proliferator_ activated receptor
3 . Myocyte enhancer factor 2

4. Vascular endothelial growth factor



...زایی ناشی از هفته تمرین هوازي و شرایط کم اکسیژنی بر مسیر رگ8بررسی تاثیر  4

-کند و با فعال را تحریک می و سایر فاکتورهاي آنژیوژنیک ERRα( ،VEGF(1با استروژن

از سوي دیگر، نتایج تحقیقات ورزشی نشان . )4(شود زایی می سازي این مسیر موجب رگ

نقش مهمی در تنظیم سازگاري عضالت اسکلتی با  PGC-1کواکتیوتورهاي دهدمی

در  PGC-1αبرخی مطالعات نشان داده است که ورزش باعث افزایش بیان . ورزش دارد

این عامل بر اثر . شودضله اسکلتی انسان و موش از مسیرهاي چندگانه میع

در ) AMPK(2توسط پروتئین کیناز فعال شده  PGC-1αفسفوریالسیون و فعال شدن 

 PGC-1αبیان  کم اکسیژنیهایی که  با این حال، مکانیزم. )5(دهدپاسخ به ورزش رخ می

 کم اکسیژنیکند هنوز به طور دقیق مشخص نیست گزارش شده که محیط  را القاء می

ها نشان داده  در بررسی. کند فعال  HIF-1aرا مستقل از مسیر  PGC1-aتواند بیان  می

دهد و القاء  را در میوکاردیوم افزایش  AMPKتواند مسیر  می کم اکسیژنیشده است که 

همراه است که با فعال شدن این مسیر روند پایین  AMPKبا فعال سازي   PGC-1αبیان 

هاي اکسیداتیو مانند قلب و دیگر بافت در کبد و PGC-1α. شوددستی آنژیوژنز فعال می

منجر به فراخوانی فاکتورهاي رونویسی PGC-1αشود فعال شدن عضله اسکلتی بیان می

.)6(گرددمیVEGFبیوژنز میتوکندري و آنژیوژنیک از جمله افزایش نسخه برداري

  بیان مساله- 1-2

موجود در بافت هاي  مویرگجدید از  هاي مویرگجوانه زدن زیستی آنژیوژنز فرایند 

تنش (، نیروهاي همودینامیک )2(3کم اکسیژنیمانند  عواملیدر پاسخ به که . )1(است

فعال ) شامل فاکتورهاي رشدي) 3(و عوامل متابولیکی ) تکشش مکانیکی باف،4برشی

نقش موثري را در آنژیوژنز دارد  کم اکسیژنیرایج در آنژیوژنز،هاي رفاکتواز بین . شود می

حاد و مزمن در بدن را  هاي واکنش اي ازکاهش در سطوح اکسیژن، مجموعههر گونه زیرا 

براي حفظ اکسیژن در متابولیسم  هاي تنظیم هموستاتیکشود که مکانیسمموجب می

  ). 4(شودت وارد عمل میبه سرع و قلبی عروقی تنفسی دستگاهدر  طبیعی

یکی از تنظیم کننده اصلی در متابولیسم طبیعی، بیوژنز میتوکندریایی و آنژیوژنز، 

PGC-1αپروتئین افزایش بیان. می باشدPGC-1αبا افزایش  توامPPARα باشد می .

                                               
1 . Estrogen related - α receptor

2. Adenosine Monophosphate Activated Protein (AMPK) Kinase

3 . Hypoxia
4 . Shear Stress
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PPAR ها ي تکثیر پراکسیزوم کننده هاي فعال یاگیرنده)Peroxisome proliferator-

activated receptors ( باشند که به  اي وابسته به لیگاند می هسته هاي گیرندهگروهی از

در سال  PGC-1α). 5(کنند ي بیان ژن عمل می و تنظیم کننده عوامل رونویسیعنوان 

 ژیکیو بیولو اثرات فیزیولوژیکیو ) 6(شناسایی شدو همکاران  Issemannتوسط  1990

 ، التهاب، تمایز سلولی، آنژیوژنزو گلوکز ها مثال در هموستاز لیپید عنواندارند به  ختلفم

و چاقی نقش  تصلب شراینهایی مثل دیابت، سرطان،  و ترمیم زخم و در بیماري

روي  ولیشوند  وصلDNAبه  به طور مستقیمتوانندینمکواکتیویتورها ).1،7،8(دارند

دستگاه رونویسی،باتعاملوکروماتینو از طریق بازسازيعوامل رونویسی نشسته 

.)7(دهندمیتغییررابردارينسخه

PGC-1αبیان ).8(ي اصلی متابولیسم انرژي قلب است کنندهتنظیمPGC-1α  در

در و بیشتر رخ می دهد و کمبود اکسیژن غذایی قلب بعد از تولد و در پاسخ به بی

هاي کلیدي در تمام  کند و کدگذاري آنزیم را القاء می هاي قلبی صدها ژن سلول

و ). 9(کند نیازمند است القاء می ATPهاي متابولیکی اصلی را که در تولید موثرتر  برنامه

به عنوان یک میانجی پیام رسانی در پاسخ به کمبود اکسیژن و مواد غذایی عامل رشد 

. خواند ژنیک را به طور موثري فرا میوسایرفاکتورهاي آنژیو )VEGF)1اندوتلیال عروقی 

2کم اکسیژنیدر پاسخ به  VEGFاگر چه تنظیم 
HIF) کم اکسیژنیعامل القا شونده با (

را تحریک  VEGFبه طور قابل توجهی  HIFمستقل از مسیر PGC-1αولی مسیر . است

  ).10(کند می

VEGF   ،و نفوذپـذیري   ، ریمادلینـگ مـویرگ زایـی  نقش مهمی در تنظیم واسـکولوژنز

ــر دو    ــی در ه ــتعروق ــک موقعی ــوژیکی پاتولوژی ــدن  . دارد و فیزیول ــال ش و  VEGFفع

هـایش چگـالی عـروق خـونی، ذخـایر جریـان خـونی و ابقـاي عصـبی را افـزایش            گیرنده

هاي انـدوتلیال، تشـکیل شـبکه    و در مهاجرت، تکثیر، تجزیه ماتریکس سلول) 11(دهد می

و تنظیم گیرنده ) PPAR3s(پرواکسی زوم توسعه یافته عروقی و همچنین در فعال کننده 

  ).12(هورمون تیروئید نقش دارد

                                               
1. Vascular endothelial growth factor

2. Hypoxia-inducible factor 

3. Peroxisome proliferator_ activated receptor
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در عـروق زایـی جنینـی ضـروري      PGC-1αهمچنین نتایج مطالعات نشان مـی دهـد   

باشد ولی در عروق زایی بزرگسالی در هر دو شرایط فیزیولوژیکی و پـاتولوژیکی نقـش    نمی

دهـد و در شـرایط    هـاي ایسـکیمیک رخ مـی    انـدام  دارد و نقش آن در آنژیوژنز، بیشتر در

ــا اســتروژن  PGC-1αایســکمی  ــرتبط ب ــده م ــق گیرن و ســایر  ERRα( ،VEGF(از طری

. شـود  زایـی مـی   کند و از طریق این مسیر موجب رگ فاکتورهاي آنژیوژنیک را تحریک می

، کلسـیم،  PGC-1αولی در خالل فعالیت ورزشـی مسـیرهاي تنظـیم کننـده باالدسـتی      

CAMP  وAMPK        هستند که سه کـار اصـلی آنژیـوژنز، بیـوژنز میتوکنـدریایی و تبـدیل

)1شکل (.)10(دهند فنوتیپ تارهاي عضالنی به یکدیگر را انجام می

گیرد ولی در بیوژنز  صورت می ERRαمسیر تنظیم آنژیوژنز در ورزش از طریق 

مل نسخه برداري و عوا NRF-1, NRF-2اي  عوامل هسته ERRαمیتوکندریایی عالوه بر 

نیز درگیر هستند و تغییر فنوتیپ تارهاي عضالنی هم از طریق ) (TFAM1میتوکندریایی 

  ).10(گیرد صورت می (MEF2s2)2عامل تقویت کننده میوسیت 

  

                                               
1. Transcription factor A, mitochondrial

2. Myocyte enhancer factor 2
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  در ورزش و ایسکمی PGC-1αمکاتیسم عمل  - 1-1شکل 

شود و  آدرنرژیک فعال می βتوسط تحریک PGC-1αعالوه بر این در پاسخ به ورزش، 

کند و این  هماهنگ می ERRα /VEGFآنژیوژنز را در عضالت اسکلتی از طرق مسیر 

  ).5(مورد در عضله قلبی  به دلیل تحقیقات کمتر به طور کامل مشخص نیست

کم اکسیژنیتوام با هوازي تمرین اند مداخله مطالعات نشان دادهاز سوي دیگر، برخی 

و  کم اکسیژنیهر دو شرایط . شودب القاي بیشتري در فاکتورهاي آنژیوژنز میموج

سطح اشباع  کم اکسیژنی. کنند فشارهاي متابولیکی زیادي اعمال می فعالیت هوازي

عضالت فعال افزایش  درمصرف اکسیژن را  هوازيفعالیت  ولیدهد  اکسیژن را کاهش می

 هاي فعال اي در اندام مالحظهبه طور قابل  یژنیکم اکسو  هوازيبنابراین فعالیت . دهدمی

یاز به اکسیژن در باکاهش تحویل اکسیژن، ن و دنده می غلظت اکسیژن را کاهش

آنژیوژنز بیشتر  عواملاین مشکل فراخوان  جبرانیابد براي  افزایش میهاي فعالبافت

 فعالیت هوازيا در مقایسه ب کم اکسیژنیبا  فعالیت هوازيترکیب  خاطرشود به این می

  ).13(باشدآنژیوژنز موثر می عواملالقاءطور مستقل دربه

کند هنوز مشخص  را القاء میPGC-1αبیان  کم اکسیژنیهایی که  با این حال، مکانیزم

را مستقل از مسیر PGC-1αتواند بیان  می کم اکسیژنینیست گزارش شده که محیط 

HIF-1α تواند مسیر  می کم اکسیژنیاده شده است که ها نشان د در بررسی. کند فعال می

AMPK دهد و القاء بیان  را در میوکاردیوم افزایش میPGC-1α با فعال سازيAMPK 

  ).10(همراه است که با فعال شدن این مسیر روند پایین دستی آنژیوژنز فعال می شود

 اکسیژنیکم هاي آن در شرایط و گیرنده VEGFبا تحریک PGC-1αرسد، به نظر می

تواند با اعمال می هوازيبه فرایند آنژیوژنز در عضله  قلب و اسکلتی بیانجامد و فعالیت 

با وجود این ، مطالعه اي آثار همزمان . فشار متابولیکی زیاد این روند را تسریع نماید

و فاکتورهاي درگیر در PGC-1αرا برمیزان بیان  کم اکسیژنیمداخله تمرین ورزشی و 

مطالعات صورت گرفته بیشر از سرم ، . قلبی، در بافت قلب بررسی نکرده است آنژیوژنز

بنابراین، این مطالعه با هدف بررسی اثر . ندا یا عمدتا در عضالت اسکلتی بوده پالسما و

در بافت قلبی  ERRαو  PGC-1α ،VEGFA  ،AMPKتمرین هوازي بر میزان بیان 

  .ز ابهامات موجود پاسخ دهدشود تا به برخی اهاي سالم انجام میموش
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  ضرورت و اهمیت پژوهش - 1-3

حداکثر اکسیژن  افزایش هوازيورزشی  هاي فعالیتموفقیت در  عللترینهممیکی از 

آنژیوژنز  حداکثر اکسیژن مصرفی فرایندافزایش  دالیلاست و یکی از ) Vo2max(مصرفی

، فشارهاي شیراسترسي، رشد هاي فاکتورو عامل تشدید کننده آنژیوژنز،  باشد می

کم اکسیژنی مربیان تمرین در  خاطربه این  است اکسیژنی کممکانیکی، ایسکیمی و 

گیرند در نظر میبهتر عملکرد ورزشیبراي بهبودرا  ارتفاعو یا  نورموباریک و هیپو باریک

 اي سازگارهاي عمدهشرایط کم اکسیژنی اي بر اثر تمرین درسازگارهاي عمده. )14(

در  ماندنتمرین، مدت زمان و شدت ها نسبت به نوع  گیرد که این سازگاري صورت می

کاهش فشار . )15(باشد متفاوت میو ایجاد شرایط کم اکسیژنی ارتفاع و میزان ارتفاع

تحویل آن به تبع شود و  ها به اکسیژن می بافت کمتر دسترسی باعثسهمی اکسیژن 

م فعالیت ورزشی هاي فعال و مصرف آن در میتوکندري  بویژه در هنگابافت به  اکسیژن

از سوي دیگر، فشارهاي متابولیکی و اکسایشی ناشی از . )16(شودمختل می هوازي

لی و مولکولی را در بین سلولی و درون سلولی هاي سلویک سري سازگاريهوازي  فعالیت

در اثر فشارهاي اکسایشی و متابولیکی ناشی از فعالیت انقباضی، فعالیت . گردد میموجب 

شود که آن هم به نوبه خود از طریق تعامل با عوامل نسخه تحریک میPGC-1αو بیان 

رسد این تحریک در نظر می کند و  بهوکندریایی و آنژیوژنز را القا میبرداري بیوژنز میت

  . بیشتر از شرایط نورموکسی باشد کم اکسیژنیشرایط 

هاي مواد غذایی و اکسیژن را در بافت تحویلشرایط کم اکسیژنیترکیب تمرین با 

دهد و موجب تولید فشارهاي متابولیکی و اکسایشی زیاد بویژه در زنجیره فعال کاهش می

ایجاد  ROS. گرددمی) ROS(هاي اکسیژن واکنشی نهگردد وایجادگوانتقال الکترون می

کند و فعال شدن این مسیر به بیان بیشتر را فعال میAMPKرسانیشده مسیر پیام

به عنوان انسجام دهنده اطالعات متابولیکی و PGC-1αشود منجر میPGC-1αپروتئین 

آن را در  يرسپتورهاو  VEGFبیانPGC-1αسپس. کندهورمونی عمل می –عصبی 

و دهدافزایش میHIF-1αو مستقل از   ERRαاز طریق تعامل با  کم اکسیژنیشرایط 

 با تکثیرها را  قابلیت اتساع مویرگنفوذپذیري وظرفیت VEGFآن متعاقب

فاکتورهاي فعالیت، روندبا فعال شدن این ). 8(بردهاي اندوتلیالی باال میسلولبیشتر

عملکرد باعث بهبود افزایش یافته و  آنژیوژنزد در نتیجه مقدار یابضدرگ زایی کاهش می
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قلبی عروقی  سیستم هايات بیماريممکن است از خطر عاملکه این  شود میاندوتلیال 

در هنگام فعالیتموردنظراکسیژن به بافت  تحویلجریان خون و باعث افزایشو بکاهد

در  فرایند بخصوصدرگیر در این مولکولی  هاي مکانیسماین  علیرغم. شود ورزشی می

دهد نشان میصورت گرفته اند و بررسی مطالعاتنشده شناساییافت قلب به طور دقیق ب

متناوب را به کم اکسیژنی تمرین با  ترکیب، ، هوازيتحقیقی تا کنون تاثیر تمرین 

,بر محتوي طورتوامان در بافت قلبی  PGC-1αERRαVEGFA, وAMPK  بررسی

کم هاي تمرین هوازي، تحقیق حاضر سعی دارد تاثیر هر یک از روشبنابراین . ستا نکرده

,ها باهم بر محتوي متناوب، و ترکیب آن اکسیژنی PGC-1αERRαVEGFA, و

AMPK تا در صورت  مشاهده نتایج مثبت، . هاي صحرایی  را بررسی کندمیوکارد موش

اوب را جایگزین تمرین در ارتفاعات  متنکم اکسیژنی فواید ناشی از تمرین در شرایط 

کم اکسیژنی براي مربیان و ورزشکاران پیشنهاد کند و همچنین راهکاري نوین درمان با 

، براي مصدومین رشته هاي ورزشی استقامتی و PGC-1αالقا فعالیت متناوب را به دلیل 

  .ارائه کند ایسکمیک عروق قلبیبیماران 

  پژوهشهاي فرضیه- 1-4

هاي نر نژاد عضله قلبی موشPGC-1αن هوازي بر افزایش میزان بیانتمری - 1

  .داري داردتاثیر معنیویستار 

هاي نر عضله قلبی موشPGC-1αشرایط کم اکسیژنی بر  افزایش میزان بیان - 2

  . داري داردتاثیر معنینژاد ویستار 

PGC-1αان بیانمداخله تمرین هوازي و شرایط کم اکسیژنی بر  افزایش میز- 3

  .داردداري معنیهاي نر نژاد ویستار تاثیر عضله قلبی موش

هاي نر نژاد عضله قلبی موش VEGFAتمرین هوازي بر افزایش میزان بیان - 4

  .داردداري معنیویستار تاثیر 

هاي نر نژاد عضله قلبی موش VEGFAشرایط کم اکسیژنی بر افزایش میزان بیان - 5

  .داري داردیر معنیتاثویستار م 
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 VEGFAمداخله تمرین هوازي و شرایط کم اکسیژنی بر  افزایش میزان بیان- 6

  .داردداري معنیهاي نر نژاد ویستار تاثیر عضله قلبی موش

هاي نر نژاد ویستار عضله قلبی موشERRαتمرین هوازي بر افزایش میزان بیان  - 7

  .داردداري معنیتاثیر 

هاي نر نژاد عضله قلبی موش ERRαسیژنی بر افزایش میزان بیانشرایط کم اک - 8

  .ویستار تاثیر معنی داري دارد

عضله  ERRαمداخله تمرین هوازي و شرایط کم اکسیژنی  بر افزایش میزان بیان - 9

  .هاي نر نژاد ویستار تاثیر معنی داري داردقلبی موش

-Pتمرین هوازي بر افزایش میزان بیان -10 AMPKهاي نر نژاد عضله قلبی موش

  .ویستار تاثیر معنی داري دارد

-Pشرایط کم اکسیژنی بر افزایش میزان بیان -11 AMPK  هاي نر عضله قلبی موش

  .داردداري معنینژاد ویستار تاثیر 

-Pمداخله تمرین هوازي و شرایط کم اکسیژنی بر افزایش میزان بیان -12 AMPK 

  .داردداري معنیویستار تاثیر هاي نر نژاد عضله قلبی موش

  هدف پژوهشا - 1-5

  هدف کلی-1- 1-5

ERRαویژه و شرایط کم اکسیژنی بر میزان بیان تعیین تاثیر تمرین هوازي 

،VEGFA ،PGC-1α وAMPKP-هاي نر نژاد ویستارعضله قلبی موش  

  اهداف اختصاصی -2- 1-5

هاي نر عضله قلبی موشPGC-1αي ویژه بر میزان بیان  ز تعیین تاثیر تمرین هوا- 1

نژاد ویستار

هاي عضله قلبی موشPGC-1αتعیین تاثیر شرایط کم اکسیژنی بر میزان بیان - 2

نر نژاد ویستار
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تعیین تاثیر مداخله تمرین هوازي ویژه و شرایط کم اکسیژنی بر میزان بیان  - 3

PGC-1αهاي نر نژاد ویستار عضله قلبی موش

هاي نر عضله قلبی موشVEGFAویژه بر میزان بیان تعیین تاثیر تمرین هوازي- 4

نژاد ویستار

هاي عضله قلبی موشVEGFAتعیین تاثیر شرایط کم اکسیژنی بر میزان بیان- 5

نر نژاد ویستار

تعیین تاثیر مداخله تمرین هوازي و شرایط کم اکسیژنی بر میزان بیان- 6

VEGFAهاي نر نژاد ویستار عضله قلبی موش

هاي نر عضله قلبی موشERRαتمرین هوازي ویژه بر میزان بیان  تعیین تاثیر- 7

نژاد ویستار 

هاي نر عضله قلبی موشERRαتعیین تاثیر شرایط کم اکسیژنی بر میزان بیان - 8

نژاد ویستار 

ERRαتعیین تاثیر مداخله تمرین هوازي و شرایط کم اکسیژنی برمیزان بیان - 9

هاي نر نژاد ویستارعضله قلبی موش

-Pي ویژه بر میزان بیان  ز تعیین تاثیر تمرین هوا  -10 AMPKهاي عضله قلبی موش

نر نژاد ویستار 

-Pتعیین تاثیر شرایط کم اکسیژنی بر میزان بیان -11 AMPKهاي عضله قلبی موش

نر نژاد ویستار

-Pتعیین تاثیر مداخله تمرین هوازي ویژه و شرایط کم اکسیژنی بر میزان بیان -12

AMPKهاي نر نژاد ویستارموشعضله قلبی  

  متغیرهاي تحقیق - 1-6

  متغیرهاي مستقل-1- 1-6

  با تمرین هوازي کم اکسیژنی ، تمرین هوازي، ترکیب کم اکسیژنی 

  متغیرهاي وابسته-2- 1-6

-Pو ERRαو  PGC-1α ،VEGFAهاي  محتوي پروتئین AMPKمیوکارد  
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  متغیرهاي کنترل-3- 1-6

     هتغذیوزن و

ي قابل کنترل و غیرقابل کنترل پژوهها یتمحدود- 1-7

  محدودیت هاي قابل کنترل-1- 1-7

نژاد -

جنس -

نوع تمرین -

)گرم 240-220(محدوده وزنی براي شروع تمرین -

  )ماهگی 3(محدوده سنی -

  محدودیت هاي غیر قابل کنترل-2- 1-7

 ولیدرجه بود،  22طمحی در مدت اجراي پروتکل تمرینی، دماي: محیط حیوان خانه

  .نوسان داشت 26- 20این متغیر در دامنه 

  هاتعریف واژه- 1-8

تولید انرژي بـه روش   هاي سیستمعملکردکه با اجراي آن،  فعالیتی:تمرین هوازي-

باعـث افـزایش   ایجـاد شـده در اثـر تمـریمن هـوازي      هـاي  سازگاري افزایش یابد وهوازي

حاضـر منظـور از تمـرین هـوازي،     مطالعـه   در). 1(تنفسی شـود  عروقی و-استقامت قلبی

. باشـد جلسه در هفته مـی  5هفته و  8دویدن بر روي نوار گردان موتوردار به مدت فعالیت 

-مـوش پـایین  متر در دقیقه و با شیب  10سرعت  دقیقه در روز و با 10در ابتدا، به مدت 

 2مدت تمرین  در طـول   سرعت وبر   جیتدر به. کنندتمرین خود را آغاز میهاي صحرایی 

سـاعت   1مدت و شدت تمرین به ترتیب به  در هفته هاي آخرتا  شود افزوده میهفته بعد 

  .برسد درصد 6و شیب متر در دقیقه  26در روز و 

دسترسی بـدن بـه اکسـیژن     یک حالت موقتی است کهکم اکسیژنی:  کم اکسیژنی-

ایجـاد  محـیط مرتفـع  بیشتر در  یطاین شرا کهیابد، کاهش میدر یک حالت یا یک شرایط 

بـا شـدت    بصـورت متنـاوب و   نوروموباریـک  کم اکسیژنیحاضر  مطالعهدر ). 11(شود می
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تـا   3300ارتفـاع حـدود   با ها اعمال گردید که به نمونه کم اکسیژنیو در اتاقک  درصد14

  .شدمتري شبیه سازي  3400

-از مـوش  تند که پسمعمولی با و دمی بزرگ هسجوندگانی   :هاي صحراییموش -

. گیـرد  مـی حیوان آزمایشـگاهی  اسـت کـه مـورد اسـتفاده قـرار       ترین متداولهاي سوري 

دیابـت و ارزیـابی   سرطان شناسـی،  مانندپزشکی و دامپزشکی  مطالعاتعمدتا در  ها موش

هـاي صـحرایی نـر نـژاد     هاي صحرایی، موشمنظور از موش مطالعهکه در این ). 7(داروها 

  .می باشند 240تا 220نه وزنی ویستار با دام

باشد میقلبی  اسکلتی و هاي عضلهمویرگ تراکمآنژیوژنز به معنی افزایش : آنژیوژنز -

ERRαمنظور از عوامل آنژیـوژنز محتـوي پـروتئین     مطالعهو در این ) 5( AMPK, PGC-

1α،VEGFAباشد می.  
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  قیتحق نهیشیو پ یمبان-2

  مقدمه  -1- 2

هاي  ل این پژوهش، به بیان مسئله، ضرورت انجام پژوهش، اهداف و فرضیهدر فصل او

اي تاکنون  مطالعه نشان داده شد کهصورت گرفتههاي  با بررسی. پژوهش پرداخته شد

ERRαپروتین محتويبر  کم اکسیژنی راتمرین هوازي و  تاثیر موضوع  AMPK, PGC-

1α ،VEGFA با توجه به موارد لذا. کرده استهاي سالم بررسی ندر بافت قلبی موش ،

در آنژیوژنز در حیطه علوم ورزشی ، PGC-1αنوپا بودن بحث نقش پروتئین شده و اشاره

ERRαبر میزان پروتینکم اکسیژنی این مطالعه با هدف بررسی اثر تمرین هوازي و 

AMPK, PGC-1α،VEGFAهاي سالم انجام شددر بافت قلبی موش .  

ERRαایندهاي تنظیمی به وسیله روشن شدن این فر AMPK, PGC-1α،VEGFA 

بسیار با ارزشی است که  راهبردگیرند،  ه به وسیله تمرین ورزشی تحت تاثیر قرار میک

هاي فیزیولوژیکی و درمانی براي هاي تمرینی براي سازگاريروشگسترش  تواند بهمی

  .بیماران ایسکمیک منجر شود

ERRαا مبانی نظري عروق، آنژیوژنز و در فصل دوم این مطالعه، ابتد AMPK, PGC-

1α،VEGFA  ارائه شده و سپس به بررسی مطالعاتی که در مورد تاثیر تمرین ورزشی بر

.عوامل درگیر در آنژیوژنز در داخل و خارج از کشور انجام شده است، خواهد پرداخت

  مبانی نظري تحقیق- 2-2

  عروقانواع تشکیل -1- 2-2

. وابسته است به طور مستقیم به شبکه عروقی آن بافت متفاوتاي ه بافتکارکرد 

با آن به وجود  همراه، عروق خونی نیز بایستی گیرد  شکل میجدیديوقتی بافت  بنابراین
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 یا ایجاد عروق خونی دلیل یکی از وقایع اولیه در امبریوژنز، واسکولوژنز اینبه . بیاید

هاي  سلولساز که پیش(ها  به همانژیوبالست هاي مزودرمی سلول تفکیکباشد که با  می

بیشتر، تفکیک با . شود شروع می) استهاي هماتوپوئتیک  و سلولاندوتلیال 

خونی اولیه  حوضچهها  ها به آنژیوبالست تبدیل و با تجمع آنژیوبالست همانژیوبالست

 یلتشکاولین شبکه عروقیشده و  ترکیبخونی با هم حوضچه سپس این . گردد میایجاد

  .شود می

زایی ادامه  یر شکل آن در حین مویرگیو تغ ایجاد شبکه عروقیواسکولوژنز با  فرایند

بزرگسال  افراد  ، اما درشود تشکیل میدر دوران جنینی اغلب اگرچه واسکولوژنز . یابد می

است که  شکلواسکولوژنز در بزرگساالن به این  مکانیسم . افتد می رخنیز واسکولوژنز 

گردش خون محیطی  سیستم از مغز استخوان وارد یاندوتلیال عرق ساز پیش هاي سلول

عروق  ایجادکنند، جذب و در  زایی آزاد می شده و به مناطقی که عوامل محرك مویرگ

  .)33(کنند  می شرکت جدید

  1آرتریوژنز-1-1- 2-2

هاي هدایتی بزرگ و شریان دیگري از تشکیل عروق است که به تغییر شکلنوع 

فرایند مستقل از  پدیده این. هاي جانبی که از قبل وجود داشته اشاره داردشریان

اي از انسداد  افزایش یافته که خود نتیجهشیر استرس ایسکیمی است، اما با التهاب و 

 شرایطالبته در . باشد است، مرتبط می فتن جریان خونبه دلیل باال ر عروق بزرگ

با هم همراه توانند  زایی می هاي شریانی آرتریوژنز و مویرگ بیماري مانندایسکیمی شدید 

اند طی  شده ایجادزایی  مویرگ موقعکه در  یدر این حالت عروق ضعیف. اتفاق بیافتند

  .)34(شوند  آرتریوژنز تبدیل به عروق بالغ می پدیده

  آنژیوژنز- 2-1-2- 2

هاي موجود در بافت  رگمویهاي جدید از  رگمویجوانه زدن  بیولوژیکژیوژنز فرایند آن

 بزرگساالنپس از تولد و حتی در  هجنینی، دوره در دور آشکاربه طور  پدیدهاین . باشد می

در شرایط . اتفاق می افتدو فیزیولوژیکی دو شکل پاتوفیزیولوژیکی بهشود که  مشاهده می

مانند در مواردي و هاي اندوتلیالی کنترل شده است تکثیر سلول کیآنژیوژنز فیزیولوژی

                                               
1.  Arteriogenesis
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. افتد النه گزینی جنین اتفاق می تخمک گذاري، قاعدگی،هاي دوران  ترمیم زخم، سیکل

الی غیرقابل کنترل اندوتلیهاي سلولآنژیوژنز پاتوفیزیولوژیکی تکثیر  در شرایط که درحالی

رتینوپاتی ها،  ، رشد تومورها و همانژیومشراین  تصلبهایی مثل  در بیماريو  ،باشد می

، شرایط فیزیولوژیکیدر . شود اسکلرودرما، آرتریت روماتوئید و اندومتریوز دیده می دیابتی،

. گردد تنظیم می یو آنتی آنژیوزنیک یبه وسیله تعادل بین عوامل آنژیوژنیک زایی مویرگ

 طرفهاي آن باشد تعادل به   مهارکننده بیشتر از یرشد آنژیوژنیک فاکتورهايادیروقتی مق

ها بیشتر  مقدار مهارکننده هر چه قدرولی برعکس شود،  جا می هاي جدید جابه رشد رگ

  .)33(شود  متوقف میپدیده شود، این 

  زایی مویرگ مکانیسم هاي-2- 2-2

دارد که بستگی و لیگاند  رسپتورو تکامل عروق، به فعال شدن تعداد زیادي  تشکیل

زایی  مویرگ يو مهار محركعاملبلوغ که  دوراندر  ویژهبه . تنظیم شود دقتباید به 

سه دهه قبل شروع  تحقیقتی که تقریبا  ازبا توجه به . قرار گیرد شرایط تعادلباید در 

شناسایی  آنژیوژنزمراحل  زیادينیز در حال انجام است، تا حد  و در حال حاضره وشد

 تحریکدیواره عروق موجود،  قسمتی اززایی با تخریب  روند مویرگ. )35(شده است 

مهاجرت . شود یم آغازسلول هاي اندوتلیالیهاي اندوتلیال، تکثیر و مهاجرت  سلول

تشکیل ساختمان لوله مانندي در  موجب عروق  جدارهاز  بیرونبه  هاي اندوتلیالی سلول

به  ندتوان می تازه تشکیل شدهعروق کامل شدن،  بعد ازشود و  اطراف عروق مادر می

  .)37, 36(و ارتباط برقرار کنند  یابند و وریدهاي دیگر اتصال ها سرخرگها،   مویرگ

هاي  هاي اندوتلیال و سلول شامل سلولبه طور کلی براي عروق دو گروه سلول اصلی 

 یها نازك بوده و از یک الیه سلول مویرگجداره . )38(توان در نظر گرفت  میاي را  دیواره

عضله صاف  یالیه سلول ینها از چند ها و ورید شریان جدارهکه  درحالییافته تشکیل 

بزرگسالدر افراد .)37(اي منشا مزانشیمال دارند  هاي دیواره سلول. است یافتهتشکیل 

 مانند ویژهدر شرایط بسیار  فقطو  است عروق جدید به شدت کنترل شده شکل گیري

تواند  تشکیل عروق می تغییر درشود، زیرا هرگونه  زخم و یا ایسکیمی فعال می ترمیم

تومورها نیز بسیار انواع  زایی براي رشد  مویرگفرایند . شود می هاي وخیمی باعث بیماري

به تغذیه و خود  هاي بدن براي رشد که تومورها نیز مانند سایر سلولزیرا ست ضروري ا

میلی  3تا  2از  تربیش زایی و مویرگ تومور بدون خون رسانی واقعدر . دندار نیاز اکسیژن
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از بین  شرایط کم اکسیژنیهاي توموري در  کند، زیرا سلول رشد  تواند نمی متر مکعب

زایی و  به فعال شدن مویرگهاي جدید  براي رشد سلولبنابراین تومورها . روند می

زایی نامیده شده  مویرگتغییر زایی،  مویرگ مسیر روند فعال شدن. نیاز دارندرسانی  خون

زایی در یک  مویرگ ي بین عوامل مهارکننده و تحریک کننده تعادلوضعیتدر این . است

در . زایی خواهد شد ه مویرگعوامل تحریک کنند سودناحیه به هم خورده و موازنه به 

زایی، بلکه با  مویرگ هاي محركنه تنها با افزایش زایی مویرگ ی،پاتولوژیک شرایطبرخی از 

  .)39, 37(زایی نیز همراه است  مویرگ هاي مهار کنندهکاهش 

  یو پاتولوژیک یفیزیولوژیک در شرایط زایی مویرگ-2-1- 2-2

ی یا غیر طبیعی پاتولوژیک وطبیعی ی یافیزیولوژیک دستهتوان به دو  زایی را می مویرگ

شده توسط این دو  ایجادزایی در تفاوت عروق  این دو نوع مویرگ فرق بین. کرد طبقه بندي

از  پستا مرحله و  شده،  دوران جنینی آغازاز  یزایی فیزیولوژیک مویرگ. باشد پدیده می

، طبیعی خونی  عروق. تشکیل دهندهاي بالغ را  تا عروق طبیعی بافت یابد میتولد هم ادامه 

ها،  ها، سرخرگچه سرخرگمنظم و به ترتیب به صورت  و فاصلهیک قاعده براساس

عملی و دهی  برخالف سازمان. شوند کوچک و بزرگ سازماندهی می هاي سیاهرگ، ها مویرگ

، عروقی که در یفیزیولوژیکشرایط عروق طبیعی در  شکل گیريدر  ساختمانی مناسب

و یا انفارکتوس تومورها، التهاب مزمن  تشکیلمانند زمان  یکزایی پاتولوژی مویرگ موقع

 همسانیتوزیع  تازه تشکیل یافته عروق. ، حالت غیر طبیعی دارندگیرند قلبی شکل می

ها زیاد بوده و  شریانی و وریدي در آن انحراف، نامنظمی داشتههاي  شاخههمچنین نداشته، 

 هب نفوذپذیري باالئی و داراي منفذ بودهاین عروق. باشند فاقد الگوي ترتیبی مناسب می

  .)36(دارند  آنهاي  پالسما و پروتئین
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Abstract:
Research Aim: The aim of this study to investigate the effects of 8 weeks aerobic

training and intermittent hypoxia on expression angiogenic factors in cardiac male 
wistar rats.
Research method:In the current experimental study, forty male Wistar rats weighing 
220±20 gr were randomly divided into four groups; normal control (NC), hypoxia 
(H), Hypoxia+ training(HT) and training groups. Hypoxia group exposed to chronic 
intermittent and Isobaric hypoxia (total pressure PiO2≈760 mmHg, 14% oxygen for 8 
weeks). And exercise group ran on a treadmill (22-26 meter per min) for 8weeks, 5 
session/ week with. (HT)Group, after exercise, during the day were similar to hypoxia 
in the hypoxic chamber. Then, relative protein density of PGC-1α, VEGFA, P-AMPK
and ERRα were measured with western blot method.
Findings: The result showed that intermittent hypoxia, exercise training+ hypoxia 
and exercise training significantly increased relative protein density of PGC-1a, 
ERRa, VEGFA and P-AMPK compared to control group (p≤0.001). The expression 
of PGC-1α was significant among the intervention groups between the T group and 
the H group (P = 0.017). However, there was no significant difference between the T 
group and combination of the T + H groups (P = 0.16) and the H group compared 
with the T + H groups (P = 0.055). Conversely, significant increases relative protein 
density of P-AMPK in the Tgroup and the T+ H groups compared with the H group 
(p≤0.001) and between the Tgroup with the H group (P = 0.028). But was not found 
significantly different between the H group and the T + H groups (P = 0.055). Also, 
the expression of the (ERRα) protein was not significantly different between the T 
and the H groups (P = 0.269) and the T group with the T + H groups (P = 0.057) and 
the H group with the combination of the T + H groups (P = 0.069). However, 
significant increased relative protein density of VEGFA in the H group compared to 
the T+ H groups (p≤0.001). 
Conclusion: Although hypoxia was an effective stimulator to induce the expression 
of PGC-1α and VEGFA and aerobic exercise was a potent phosphorylation inducer of 
AMPK, their combination did not have a synergistic effect. However, according to a 
few studies conducted in this area, more research is needed To determine the exact 
mechanisms of downstream and upstream pathways.
Keywords: Intermittent Hypoxia, Angiogenesis, Exercise Training, VEGF, P-AKT.
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