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مقدمه :با وجود مطالعات زیاد در رابطه با اثر ورزش بر فاکتورهای تحریکی و مهاری آنژیوژنز در عضالت ،مطالعات محدودی
نقش این عوامل را در مغز و بهویژه هیپوکامپ مورد بررسی قرار دادهاند لذا هدف از تحقیق حاضر بررسی تاثیر هشت هفته
تمرین هوازی بر بیان ژن  VEGF ،HIF-1αو آنژیواستاتین در هیپوکامپ موشهای صحرایی نر ویستار بود.
روش بررسی :تعداد  81سر موش صحرائی نر ویستار بالغ با دامنه وزنی  891±81گرم بهطور تصادفی به  3گروه کنترل ،شم
و تمرین تقسیم شدند .حیوانات در گروه تمرین به انجام  1هفته تمرین هوازی ( 5جلسه در هفته) بر روی نوارگردان پرداختند.
 42ساعت پس از آخرین جلسة تمرینی همه موشها بیهوش شدند .سر حیوانات قطع ،و هیپوکامپ استخراج گردید و در
دمای منفی 11درجه برای تجزیه تحلیلهای بعدی نگهداری شد .بهمنظورسنجش میزان بیان ژنها در هیپوکامپ از روش
 Real-Time-PCRاستفاده شد .دادهها با نرمافزار  SPSS Inc., Chicago, IL; Version 18و روش تحلیل واریانس یکطرفه و
آزمون تعقیبی توکی در سطح  p >1/15تجزیه تحلیل شد.
نتایج :یافتهها نشان داد تمرینات هوازی سبب افزایش معناداری درمقادیر  )P=1/118( HIF-1αو  )P=1/118( VEGFشد ،اما
اثر معناداری بر مقادیر آنژیواستاتین ( )P=1/383نداشت.
نتيجهگيری :با توجه به یافتههای پژوهش حاضر و تغییرات ایجاد شده در سطوح  HIF-1αو  ،VEGFبهنظر میرسد تمرینات
هوازی اثرات مفیدی بر عملکرد ناحیه هیپوکامپ مغز دارد و این نوع تمرینات برای افراد توصیه میشود.
واژههای کليدی :تمرین هوازی ،عامل القای هایپوکسی ،عامل رشد اندوتلیال عروق ،آنژیواستاتین ،هیپوکامپ
ارجاع :زارعزاده مهریزی علیاصغر ،رجبی حمید ،قراخانلو رضا ،نقدی ناصر ،عظیمی دخت سیدمحمدعلی .تأثير هشت هفته تمرین هوازی بر بيان
ژن عامل القای هایپوکسی ( ،)HIF-1αعامل رشد اندوتليال عروق ( )VEGFو آنژیواستاتين هيپوکامپ موشهای صحرایی نر نژاد
ویستار.مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد 8391؛ 4133-25 :)88( 42
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تأثیر هشت هفته تمرین هوازی بر بیان ژن عامل القای هایپوکسی
( ،)HIF-1αعامل رشد اندوتلیال عروق ( )VEGFو آنژیواستاتین
شماره صفحه:
هیپوکامپ موشهای صحرایی نر نژاد ویستار

اکسیژن) ،زیر واحد  αتوسط یک مسیر تخریب آنزیمی بیاثر

مقدمه

میشود (توسط آنزیمهای هیدروکسیالز وابسته به اکسیژن مهار

شيوع چاقی در دانشجویان دختر دانشگاههای ایران …

فعالیت ورزشی مداوم ضمن سازگاریهای عضالنی و قلبی

میشود) HIF-1α .نه تنها خود در افزایش تظاهر آنزیمها و

عروقی ،در رویکردی مشابه سبب افزایش عملکرد شناختی و

مسیرهای متابولیکی درگیر میشود ،بلکه تظاهر

کاهش زوال ساختار مغزی میشود ( .)8مطالعات نشان داده

توسط  AMPKکه تنظیمکننده اصلی متابولیسم عصبی است

استکه پیادهروی منظم اندازه هیپوکامپ را افزایش ،و با توجه

نیز افزایش مییابد .در حقیقت ،مطالعات در رتهای تمرین

به نقش هیپوکامپ در یادگیری ،عملکرد حافظه را بهبود

کرده نشان دادهاند که افزایش سطوح  AMPKموجب میشود

میدهد ( .)4بهنظر می رسد بهبود ناشی از ورزش در ساختار و

تا  HIF-1αتظاهر انتقالدهندههای گلوکز و فسفوفروکتوکیناز را

عملکرد مغز از طریق سازگاریهای همزمان در ساختار و

بنابراین VEGFیک ژن هدف برای  HIF-1αاست که نشان

مطالعات نشان میدهد ورزش از طریق افزایش در چگالی

داده شده در پاسخ به فقدان اکسیژن در آزمایشگاه و در داخل

مویرگی و حجم خون مغزی سبب توسعه هیپوکامپ میشود.

بدن بهصورت مثبت تنظیم میشود ( .)81همچنین عوامل

بهعالوه ،افزایش عملکرد اندوتلیال توسط ورزش ،عملکرد

مهاری متعددی بر روی آنژیوژنز اثر میگذارد که کمتر مورد

عروقی-عصبی را تسهیل ،و شریانهای مغزی را از آسیبهای

توجه قرار گرفتهاند .یکی از عوامل مهاری آنژیوژنز آنژیواستاتین

عروقی محافظت میکند .بنابراین بهنظر میرسد ورزش هوازی

Angiostatin

سطوح فاکتورهای رشد را افزایش ،و باعث تحریک آنژیوژنز و

است.

آنژیوستاتین

جزئی

از پروتئین

پالسمینوژن است که برای اولین بار در سال  8992توسط

نوروژنز میشود( .)8 ,3مهمترین عامل محرک آنژیوژنز ،فاکتور

اریلی و همکاران کشف شد .آنژیوستاتین متعاقب عمل فعال

رشد اندوتلیال عروق Vascular Endothelial Growth

کننده پالسمینوژن بافتی روی پالسمینوژن و تبدیل آن به

) Factor(VEGFاست که مهاجرت و تکثیر سلول اندوتلیال را

پالسمین و مشارکت سرین پرتئینازها و متالوپرتئینازها ساخته

در بافتهای زیادی تحریک میکند .همچنین ،بهعنوان یک

میشود .آنژیوستاتین با جلوگیری از تخریب غشای پایه و

عامل محافظت عصبی نیز در نظر گرفته میشود ( .)2شماری از

جلوگیری از تکثیر و مهاجرت سلولهای اندوتلیال مانع آنژیوژنز

مطالعات گزارش کردهاند که تنظیم منفی  VEGFدر بافتهای

میشود ( .)88اریکسون و همکاران در مطالعهای نشان دادند

مغزی با کاهش در تراکم مویرگی در مغز همراه است ( .)5در

آنژیواستاتین  VEGFرا مهار میکند و تکثیر سلولهای

حقیقت در حضور  ،VEGFآنژیوژنز رخ میدهد اما در غیاب آن

اندوتلیال را کاهش میدهد ( .)84از جمله اهداف عمل

مویرگها دچار آپوپتوز میشوند(.)3 ,2

آنژیواستاتین ،اتصال مستقیم به آنزیم  ATPسنتتاز موجود بر

بیان  VEGFبهعوامل متعددی همچون هورمونها،

روی سطح سلولهای اندوتلیال است .این عمل ممکن است

فاکتورهای رشدی و غلظت اکسیژن بستگی دارد .در اثر شرایط

منجر به کاهش و سقوط  phدرون سلولی شده و به همین

کمبود اکسیژن ،فاکتور القایی هایپوکسی ( )HIF-1αبیان ژن

دلیل باعث ایجاد وقایع آپوپتوزی در سلولهای اندوتلیال شود

(HIF-

( .)83فعالیت ورزشی به ویژه تمرینات هوازی جریان خون مغز

 )1αمیتواند رونویسی چندین ژن از جمله عامل رشدی

را افزایش میدهد و باعث افزایش فاکتورهای درگیر در آنژیوژنز

 VEGFرا فعال نماید HIF-1α .از دو زیر واحد  αو  βتشکیل

عروق مغزی نیز میگردد .بهعالوه ورزش با ایجاد استرس برشی

شده است .زیرواحد  αحساس به اکسیژن میباشد ،درحالیکه

در دیواره عروق از مسیر وابسته به NOنیز باعث افزایش

زیرواحد  βبهطور مداوم رونویسی میشود و به سطوح اکسیژن

آنژیوژنز میگردد ( .)5آنژیوژنز ناشی از ورزش مستقیماً به

حساس نیست .تحت شرایط نرمال اکسیژن (تقریباً  48درصد

مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ـ درمانی شهيد صدوقی یزد
1604

دوره بيست و هفتم ،شماره یازده ،بهمن 7991

Downloaded from jssu.ssu.ac.ir at 19:22 IRST on Thursday January 21st 2021

افزایش دهد (.)9

عملکرد عروقی صورت میگیرد ( .)8در تایید این موضوع،

 VEGFرا افزایش میدهد ( .)1فاکتور القایی هیپوکسی

HIF-1α
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اثر تمرین استقامتی بر آنژیوژنز موشهای سالم

بنابراین مشاهده تغییرات در جریان خون مغزی مرتبط با

به تعادل بین عوامل آنژیوژنیک و آنژیواستاتیک توجه کرد .با

ورزش ،شاید مستقیماً به اثرات این فاکتورهای رفتاری روی

وجود تحقیقات صورت گرفته در رابطه با اثر ورزش بر روی

آنژیوژنز و نوروژنز مرتبط باشد .اثر متقابل بین آنژیوژنز و نوروژنز

فاکتورهای تحریکی و مهاری آنژیوژنز در عضالت و قلب،

به پوشش قابل توجه بین مسیرهای سیگنالینگ رشد نورونی و

مطالعات محدودی نقش این عوامل را در مغز و بهویژه

عروقی وابسته است .اخیراً تنظیم کننده های کلیدی هر دو

هیپوکامپ مورد بررسی قرار داده اند و تاکنون پژوهشی در

فرایند با تاکید بر ارتباط دو سویه بین بافتهای عصبی و

رابطه با اثر همزمان فعالیت ورزشی بر فاکتورهای ،HIF-1α

عروقی به ویژه در زمینه رشد بافت" ،آنژیونیورین" نامیده شده

 VEGFو آنژیوستاتین در هیپوکمپ صورت نگرفته است .لذا

است ( .)82چندین مطالعه پیشنهاد میکند کهافزایش بیان

این مطالعه درنظر دارد تأثیر هشت هفته فعالیت هوازی را بر

آنژیونیورینها ،مثل عامل القای هیپوکسی  )HIF-1α( 8و

بیان ژنهای  VEGF ،HIF-1αو آنژیوستاتین در هیپوکمپ

 VEGFممکن است میانجیگرهای مهم آنژیوژنز ناشی از ورزش

رتهای نر نژاد ویستار بررسی نماید.

و بهبود جریان خون مغزی از طریق اثرات لوکال روی بافت

روش بررسی

عروقی و عصبی باشد ( .)85-82دینگ و همکاران در مطالعهای

روش پژوهش حاضر از نوع تجربی با طرح پس آزمون در گروه

افزایش در  mRNAو پروتئین  VEGFرا همراه با افزایش

کنترل میباشد به این منظور تعداد  81سر موش صحرایینر نژاد

چشمگیر در تراکم عروق خونی در هر دوی قشر و جسم

ویستار با سن  1هفته و دامنه وزنی  891±81گرم از انسیتو

مخطط حیوانات مسن در معرض فعالیت ورزشی ،مشاهده

پاستور ایران خریداری شد .موشها در آزمایشگاه حیوانات

کردند ( .)81در حقیقت فعالیت ورزشی با توجه به ماهیت خود،

دانشگاه تربیت مدرس در اتاقی به ابعاد  8/31در  4/41متر در

هموستاز اکسیژن بافتی را تحت فشار قرار میدهد و به همین

شرایط کنترل شده نور ( 84ساعت روشنایی و  84ساعت تاریکی،

دلیل ،ورزش با توجه به اثرات خود بر بیان عوامل القای

شروع روشنایی  3صبح و شروع خاموشی  3عصر) دما (44±3

هیپوکسی در انسان و حیوان مورد توجه و مطالعه قرار گرفته

سانتیگراد) ،و رطوبت (حدود  25درصد) نگهداری میشدند.

است HIF-1α .یک عامل القای هیپوکسی است که در پاسخ

تعداد سه سر موش در قفسهایی از جنس پلکسی گالس با درب

بیولوژیکی و سازگاری به سطوح پایین اکسیژن درگیر میشود،

توری و به ابعاد  45در  42در  23سانتیمتر به گونهای نگهداری

و نشان داده شده است که در عضالت به دنبال فعالیت ورزشی

میشد که آزادانه به آب و غذای استاندارد دسترسی داشته

حاد سریعاً فعال میشود ( )89و در رویکردی مشابه ،تنظیم

باشند .در سرتاسر دوره تحقیق موشها توسط یک نفر جابجا

مثبت آن در مغز نیز بهدنبال ورزش گزارش شده است (.)41

میشدند .یک هفته قبل از شروع تمرین همه حیوانات با محیط

در تایید این موضوع کاینی و همکاران نشان دادند که  3هفته
ورزش هوازی اختیاری و ورزش اجباری موجب افزایش

آزمایشگاه سازگار و با دستگاه نوار گردان آشنا شدند .سپس

mRNA

حیوانات به طور تصادفی به سه گروه :کنترل (3سر) ،شم (3سر)

و پروتئین  HIF-1αدر مغز میشود ( .)41در مجموع آنژیوژنز

و تمرین (3سر) تقسیم شدند .حیوانات در گروه کنترل در

وابسته به تمرینات ورزشی از طریق افزایش دانسیته مویرگی

هیچگونه مداخلهای شرکت نکردند اما حیوانات گروه شم در تمام

موجب بهبود انتقال اکسیژن و مواد غذایی بافتها میشود .در

طول دورة تمرین از قفسها خارج میشدند و در معرض

این راستا  VEGFجزء مهمترین فاکتورهای آنژیوژنز است که

نوارگردان روشن (بدون هیچ حرکتی) قرار میگرفتند تا شرایط

معموال توسط  HIF-1تحریک میشود از طرفی آنژیواستاتین

استرس زای محیط را تجربه کنند.

یکی از مهمترین فاکتورهای آنژیواستاتیکی است که سبب مهار
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نوروژنز وابسته به ورزش درون هیپوکامپ پیوند داده شده است.

آنژیوژنز میشود .بنابراین در مطالعه آنژیوژنز ناشی از ورزش باید
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علی زارعزاده مهریزی و همکاران

دقیقهای به فعالیت پرداختند .و در هفتههای پایانی هفتم و

پروتکل تمرینی

صفر درجه در چرخه روشنایی ،از ساعت  9الی 88صبح به

دقیقهای با وقفه  5دقیقهای به فعالیت پرداختند (دائو Daoو

مدت  1هفته ( 5روز در هفته با شدت و مدت مورد نظر در هر

دیگران ;4185 ،زاگار  Zagaarو دیگران( )4183 ،شکل.)8

دوره) به تمرین پرداختند .موشها در هفته اول و دوم با سرعت

موش های گروه تمرین اجباری در تمام جلسات تمرینی پایش

 81متر بر دقیقه (معادل  21تا  25درصد حداکثر اکسیژن

شدند و با استفاده از یک شوک الکتریکی ضعیف (شدت 1/5

مصرفی) در دو جلسه جداگانه  85دقیقهای با وقفه (استراحت

میلی آمپر) که در حیوان ایجاد استرس زیادی نمیکند و یا

غیرفعال)  5دقیقهای ( به منظور جلوگیری از خستگی عضالنی

تحریک با یک اسفنج ،تشویق به ادامه دویدن شدند (42 .)48

در موشها) بر روی نوارگردان به دویدن پرداختند .در هفته

سا عت بعد از آخرین جلسه تمرینی موشها بوسیلة تزریق

سوم و چهارم با افزایش زمان فعالیت ،موشها به دویدن با

درون صفاقی کتامین ( )811 mg/kgو زایالزین ()81 mg/kg

سرعت  81متر بر دقیقه در سه جلسه جداگانه  85دقیقهای با

بی هوش شدند .سر حیوان توسط دستگاه گیوتین جدا و مغز

وقفه  5دقیقهای پرداختند .در هفته پنجم و ششم با سرعت

کامل خارج شد .سپس ،هیپوکمپ از بقیه بافت مغز جدا و در

 85متر بر دقیقه (معادل  25تا  51درصد حداکثر اکسیژن

نیتروژن  -11منجمد و برای تجزیه و تحلیل بعدی به فریزر

مصرفی) در سه جلسه جداگانه  85دقیقهای با وقفه 5

 -11منتقل شد.

هفته هفتم و هشتم
 5روز در هفته
هر روز  2جلسه
 85دقیقهای
با  5دقیقه وقفه
سرعت  85متر
بر دقیقه

هفته سوم و چهرم
 5روز در هفته
هر روز  3جلسه
 85دقیقهای
با  5دقیقه وقفه
سرعت  81متر
بر دقیقه

هفته پنجم و ششم
 5روز در هفته
هر روز  3جلسه
 85دقیقهای
با  5دقیقه وقفه
سرعت  85متر
بر دقیقه

هفته اول و دوم
 5روز در هفته
هر روز  4جلسه
85دقیقهای
با  5دقیقه وقفه
سرعت  81متر
بر دقیقه

شکل :8.پروتکل تمرین هوازی

بخش معدنی و آبی از هم جدا شدند ،بخش محتوی

استخراج  RNAو سنتز cDNA

حدود  51میلی گرم بافت هیپوکمپ جهت استخراج

RNA

total

برداشته و با نسبت  8به  1/5با ایزوپروپانول مخلوط و بهمدت

 RNAدر  8میلی لیتر  TRIzol -Lysis reagentهموژن گردید.

 81دقیقه در دمای اتاق رها و سپس در  2درجه سانتیگراد ،به

بهمنظور برداشتن اجزاء پروتئینی ،محصول حاصل در  2درجه

مدت  81دقیقه 84111 g ،سانتریفیوژ شد Pellet .حاوی

سانتیگراد 81 ،دقیقه 84111 g ،سانتریفیوژ شد .سوپرناتانت

 RNAدر اتانول شست و شو و در  41 µlآب  RNase-Freeحل

برداشته و به مدت  5دقیقه در دمای اتاق ( 45-85درجه

گردید .تمام مراحل استخراج زیر هود و با مواد و وسایل کامالً

سانتیگراد) نگه داری شد .سپس با نسبت  8به  1/5با کلروفرم

استریل انجام گرفت .غلظت  RNAبا استفاده از دستگاه نانو

مخلوط و به مدت  85ثانیه به شدت تکان داده شد .محصول به

دراپ سنجیده و نسبت  431به  411بین  8/1-4/8بهعنوان

مدت  4-3دقیقه در دمای اتاق نگه داری شد .و سپس در دمای

تخلیص مطلوب تعریف گردید .جهت اطمینان بیشتر از صحت

 2درجه سانتیگراد ،به مدت  85دقیقه 84111g ،سانتریفیوژ و

تخلیص  RNAتعدادی از  RNAهای تخلیص شده بهطور

مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ـ درمانی شهيد صدوقی یزد
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نوارگردان با شیب
دانشگاهروی
تمرین بر
صحرایی
موشهای
های ایران …
گروهدختر
دانشجویان
چاقی در
شيوع

هشتم با سرعت  85متر بر دقیقه در چهار جلسه جداگانه 85

] [ DOI: 10.18502/ssu.v27i11.2493

اثر تمرین استقامتی بر آنژیوژنز موشهای سالم

تصادفی روی ژل آگارز  8/5درصد الکتروفورز شد و مشاهده

اطالعات ژنهای  ،VEGF ، HIF-1αآنژیواستاتین و

باندهای  RNAهای ریبوزومی  18Sو  28Sبهطور منفک صحت

در بانک ژنی  NBCIو تو سط شرکت (پیشگام ،ایران) انجام

تخلیص را تائید کرد .سنتز  cDNAمطابق با دستورالعمل کیت

شد .توالی پرایمرهای مورد استفاده در جدول  8گزارش شده

high-capacity cDNA reverse transcription kit (Applied

است .برنامه دمایی  Real time-PCRشامل :واسرشت اولیه در

) Biosystemsانجام شد .تمام مراحل انجام کار روی یخ ،زیر

دمای  95درجه سانتیگراد و به مدت 81دقیقه ،واسرشت در

هود و با استفاده از وسایل  RNase freeصورت گرفت.

هر سیکل  PCRدر دمای  95درجه سانتیگراد به مدت 85

GAPDH

اندازهگیری بیان ژن با روش کمی  Real time-PCRو با

 31ثانیه ( 21سیکل) در نظر گرفته شد .از  GAPDHبه عنوان

بهکارگیری  RealQ Plus 2x Master Mix Greenشرکت

ژن کنترل استفاده گردید و میزان بیان ژن های مورد نظر با

 AMPLIQONو با استفاده از غلظت  451 ngاز  cDNAو به

فرمول اندازهگیری شد (.)44

صورت  duplicateانجام گرفت .طراحی پرایمرها بر اساس
جدول :8توالی پرایمرهای مورد استفاده در روش  Real time-PCRدر پژوهش حاضر.
)3′

Primer Sequence (5 ′

Gene name

Forward - ACCGCGGGCACCGATTCGCCA

HIF-1α

Reverse - TCGTCCTCCCCCGGCTTCTTAGGG
Forward - ATGAACTTTCTGCTCTCTTGGGT

VEGF

Reverse - AAGCTGCCTCGCCTTGCAACGCG
Forward - CACAGCTGAGAGGGAAATCGTGCG

Angiostatin

Reverse - TTGCGGTGCACGATGGAGGGGCCGG
Forward - AAGTTCAACGGCACAGTCAAGG

GAPDH

Reverse - CATACTCAGCACCAGCATCACC

تجزیه و تحليل آماری

یافتههای پژوهش

از آمار توصیفی برای محاسبه شاخصهای مرکزی و

نتایج مطالعه حاضر نشان داد ،بهدنبال  1هفته تمرینهوازی،

پراکندگی استفاده شد .جهت تشخیص طبیعی بودن توزیع

وزن موشها در گروه تمرین  81درصد کمتر از گروه کنترل بود

دادهها از آزمون کولموگرف-اسمیرنوف و بررسی همگن بودن

(( ).P = 1/123نمودار  8آو ب) .نتایج این پژوهش افزایش

واریانسها از آزمون  Levenاستفاده شد .همچنین آزمون آنالیز

مقادیر بیان ژن  HIF-1αرا نشان داد و در مقایسه بین گروهی

واریانس یکطرفه برای مقایسه تغییرات معناداری بینگروههای

اختالف معناداری از لحاظ آماری بین گروهها مشاهده شد.

مختلف در نظر گرفته شد و در صورت وجود اختالف معنیدار

(( .)P=1/1118جدول  .)4با توجه به اختالف معنیداری

از تست تعقیبی توکی در سطح معنیداری  p >1/15استفاده

میانگین  HIF-1αدر گروهها ،آزمون تعقیبی توکی نشان داد که

شد .تحلیل دادهها با استفاده از نرم افزار ( SPSSویرایش)44

در میزان بیان ژن  HIF-1αدر گروه تمرین نسبت به گروه

انجام گرفت .کلیه نتایج به صورت میانگین ±خطای استاندارد

کنترل و شم تفاوت معناداری وجود دارد( ).P < 1/15ولی بین

) Standard Error of the Mean (S.E.Mبیان شدهاند.

گروه کنترل و شم تفاوت معناداری مشاهده نشد( .نمودار .)4

مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ـ درمانی شهيد صدوقی یزد
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واکنش زنجيره پلیمراز زمان واقعی ))Real time-PCR

ثانیه و با توجه به دمای انلینگ پرایمر ها هر سیکل به مدت
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همچنین افزایش مقادیر بیان ژن  VEGFمشاهده شد و به

پژوهش حاضر حاکی از کاهش سطوح بیان ژن آنژیواستاتین در

وجود داشت.
گروهها
معناداری بین
چاقی دراختالف
شيوعآماری
لحاظ
ایران …
دانشگاههای
دانشجویان دختر

گروه تمرین در مقایسه با گروه کنترل بود ولی از لحاظ آماری

(( .)P=1/1118جدول  .)4آزمون تعقیبی توکی نشان داد که در

معنی دار نبود .)P=1/383( .در جدول  4اطالعات آماری مربوط

میزان بیان ژن  VEGFدر گروه تمرین نسبت به گروه کنترل و

به متغیرهای پژوهش در گروههای کنترل ،شم و تمرین ارائه

شم تفاوت معناداری وجود دارد ( )P <1/15ولی بین گروه

شده است.

کنترل و شم تفاوت معناداری مشاهده نشد( .نمودار .)3نتایج

قبل از دوره تمرین به لحاظ آماری تفاوت معناداری در مقادیر وزن رتها در بین گروهها وجود نداشت ()P=1,234

نمودار:8ب .مقادیر وزن رتها بعد از دوره تمرین در گروههای مختلف .نتایج آنالیز واریانس یک راهه.
* نشان از کاهش معنیدار در گروه تمرین نسبت به گروه کنترل است(.)P>1,15

جدول  .4تغییرات بیان ژنهای  VEGF ،HIF-1αو آنژیواستاتیننسبتبهGAPDHدرگروههای مختلف (میانگین±خطایاستاندارد)
گروهها متغيرها
تغییرات نسبی HIF-1α/GAPDH
تغییرات نسبی VEGF/GAPDH
تغییرات نسبی Angiostatin/GAPDH

کنترل

شم

تمرین

8±1
8±1
8±1

18/12±1/85
8/88±1/84
1/12±1/19

* 8/32± 1/13
* 8/98± 1/41
1/19± 1/88

* تفاوت معنیدار نسبت به گروه کنترل در سطح p >1/15

مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ـ درمانی شهيد صدوقی یزد
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نمودار :8آ مقادیر وزن رتها قبل از دوره تمرین در گروههای مختلف .نتایج آنالیز واریانس یک راهه.
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* تفاوت معنیدارب اگروه کنترل درسطح .P < 1/15

نمودار :3تغییرات بیان ژنVEGFنسبت بهGAPDHدرهیپوکامپ موشهای صحرایی نر .نتایج آنالیز واریانس یک راهه
* تفاوت معنیدار با گروه کنترل درسطح .P < 1/15

ادامه جریان خون ارگان را تقویت میکند ( )43همچنین

بحث

تمرینات هوازی یادگیری و عملکرد حافظه را بهبود میدهد،

مطالعه حاضر جهت بررسی تاثیر تمرین هوازی بر بیان ژن

افسردگی و اختالالت نورونی را کاهش داده و درنتیجه موجب

 VEGF ،HIF-1αو آنژیواستاتین هیپوکامپ رتهای نر ویستار

افزایش عملکرد شناختی میشود .درک اینکه فعالیت بدنی

طراحی گردید .بررسیها نشان داد هشت هفته تمرین هوازی

چگونه این اثرات مفید را ایجاد میکند نیاز به بررسی

سبب افزایش معنادار بیان ژن  HIF-1αو VEGFشد ولی در

مکانیسمهای تنظیمی دارد که باید شناسایی شود ( .)42بهنظر

میزان بیان آنژیواستاتین تفاوت معناداری مشاهده نشد.

میرسد یکی از این مکانسیمها مسیر سیگنالی

همچنین یافتهها کاهش  81درصدی وزن موشها درگروه

HIF-1α/

 VEGFباشد که نقش مهمی را در فرآیندهای آنژیوژنز و

تمرین در مقایسه باگروه کنترل را نشان داد .با توجه به کاهش

همچنین نوروژنز ایفا میکند .نتایج مطالعه حاضر افزایش

وزن موشها در گروه تمرین ،بهنظر میرسد تمرینات هوازی

معنادار بیان ژن  HIF-1αرا در گروه تمرین نسبت به گروه

روی عملکرد این گروه تأثیر گذاشته و احتماالً این تمرینات

کنترل و شم نشان داد که با نتایج مطالعه اسمین و همکاران و

سبب بهبود آمادگی هوازی در گروه شده است .مطالعات نشان

درنبوس و همکاران و همچنین با مطالعه کاینی و همکاران در

داده تمرینات هوازی مورفولوژی عروق را تغییر ،و سبب افزایش

توافق بود ( .)41 ,45 ,43درنبوس و همکاران اثر یک ،دو و سه

تعداد و ضخامت شریانها یا به عبارتی آنژِیوژنز میشود و در

مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ـ درمانی شهيد صدوقی یزد
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نمودار :4تغییرات بیان ژن HIF-1αنسبت بهGAPDHدرهیپوکامپ موشهای صحرایی نر.نتایج آنالیز واریانس یک راهه
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…mRNAHIF-1αرا در گروه
افزایش
کردند ودر نتایج آنها
بررسی
دانشگاههای ایران
دانشجویان دختر
شيوع چاقی

 4و ارتباط آن را با چگالی مویرگی و ارتباط موارد فوق را با

تمرین نسبت به کنترل نشان داد ( .)43کاینی و همکاران نشان

کاهش حجم آسیب ناشی از سکته بررسی کردند .آنها افزایش

دادند که  3هفته ورزش هوازی اختیاری و اجباری موجب

چگالی مویرگی را در هفته سوم در پی افزایش سطوح

افزایش  mRNAو پروتئین  HIF-1αدر مغز میشود ،اما گروه

فاکتور  ،VEGFو آنژیوپویتین  8و  4و کاهش حجم سکته

تمرین اجباری افزایش بیشتری را در مقایسه با گروه تمرین

ناشی از افزایش چگالی مویرگی را گزارش کردند .این نتایج

اختیاری داشتند ( .)41هایپوکسی سلولی که در جریان ورزش

نشان داد که فعالیت ورزشی با شدت متوسط توانایی ایجاد

ایجاد میشود HIF-1αرا تحریک میکند تا سلول را از استرس

استرس فیژیولوژیک جهت افزایش رگزایی در برخی نواحی

اکسیداتیو محافظت کند .فعالیت HIF-1αتوسط سطوح نسبی

مغز را داراست .افزایش آنژیوژنز بهطور گسترده در پاسخ به

آنتیاکسیدانها و گونههای فعال اکسیژن) (ROSتحریک

ورزش گزارش شده است ( )3،38-33زمانی که نیاز اکسیژن در

میشود که هر دو آنها بر اثر ورزش فعال میشوند (.)42

جریان ورزش افزایش مییابد ،افزایش چگالی عروق خونی به

فسفوریالسیون اکسیداتیو ،تولید  ATPو هموستاز اکسیژن،

بازگشت جریان خون کمک می کند تا اکسیژن بیشتری را به

برای زنده ماندن سلول حیاتیاند .در درون سلول ،اکسیژن

مغز تحوبل دهد ( .)32بنابراین افزایش مداوم در فعالیت نورونی

مولکولی بهطور گسترده تنظیم میشود و فاکتور رونویسی

همراه با تغییرات نوروشیمیایی بهدنبال فعالیت ورزشی دلیل

HIF-

احتمالی تغییرات در عروق مغزی است .افزایش چگالی عروق

1αدر جریان کمبود اکسیژن در دسترس یرای سازگاری سلول

خونی با کاهش مسافت انتشار ،جریان خون کافی را در شرایط

اهمیت دارد و فعالسازی آن بیان تعداد زیادی از ژنهای درگیر

نیاز فراهم میکند ( VEGF .)81در آنژیوژنز و واسکولوژنز

در فرایند آنژیوژنز و نوروژنز را تحریک میکند ( .)45عالوهبراین

درگیر میشود ( VEGF )35عالوه بر اعمال فاکتور رشدی آن،

نشان داده شده است که پروتئین کیناز فعال شده

همچنین بهعنوان یک نوروتروفیک فاکتور عمل میکند ،و

توسطAMP(AMPK). AMP-activated protein kinase

همچنین نقش مهمی در نوروژنز هیپوکامپ ناشی از ورزش دارد

بهعنوان مسیر سیگنالی باالدست  HIF-1αسبب تحریک و

( .)82شواهدی وجود دارد که کمبود  VEGFمیتواند منجر به

فعالیت  HIF-1αمیشود ( .)9مشخص شده است که تمرینات

بیماریهای اختالل عصبی شود ( .)33در مطالعات گذشته

هوازی با شدت پایین سبب افزایش  AMPKدر هیپوکامپ

گزارش شده است که سطح  VEGFو عملکرد شناختی به هم

میشود ( )41،49بنابراین بهنظر میرسد در این مطالعه نیز

وابسته است ( .)3 ,2افزایش بیان  VEGFهیپوکامپ ،ادراک را

 HIF-1αاحتماال" توسط  AMPKتحریک شده است .همچنین

بهبود میدهد ( .)2تزریق بالکر گیرنده  VEGFدرون

مطالعه حاضر نشان داد بعد از هشت هفته تمرین هوازی بیان

هیپوکامپ ،عملکرد حافظه بلند مدت را کاهش داد ( .)32این

ژن  VEGFدر گروه تمرین بهطور معناداری از گروه شم و

تحقیقات پیشنهاد میکند سطوح باالتر  VEGFدر مغز با بهبود

کنترل باالتر بود که با نتایج دینگ و همکاران ،تانگ و

در عملکرد شناختی همراه میشود VEGF .در شرایط

همکاران ،و کاینی و همکاران همسو بود .تانگ و همکاران

هایپوکسی توسط  HIF-1تحریک میشود و به بازگشت منابع

افزایش در  mRNAو پروتئین  VEGFدر هیپوکامپ موشها به

خون به سلول و بافتهایی که دچار کمبود اکسیژن شدند

دنبال یک ساعت تردمیل گزارش کردهاند ( .)31دینگ و

کمک میکند.میلوسویک و همکاران گزارش کردند ،موشهایی

همکاران اثر مدتهای یک ،سه و شش هفته تمرین هوازی

که  HIF-1αآنها سرکوب شده بود ،کاهش چشمگیر تظاهر

روزانه بر روی تردمیل بهمدت  31دقیقه بر سطوح

 VEGFرا در سلولهای پیشساز عصبی مغز میانی نشان دادند.

 HIF-1αجزء کلیدی این مسیر حساس به اکسیژن است.
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هفته تمرینات هوازی را در  mRNAHIF-1αمغز رتها

mRNAفاکتورهای رگزایی همچون  ،VEGFآنژیوپویتین  8و
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با اینکه فقدان  HIF-1αتظاهر  VEGFرا بهطور کامل متوقف

این نتایج احتماالً نوع موشهای مورد استفاده و تفاوت در نوع

نمیکند ،اما بطور چشمگیری پاسخ  VEGFرا مختل میکند

بافت است .مطالعه یاد شده تأثیر فعالیت ورزشی بر بیان ژن

VEGF

آنژیواستاتین را در بافت قلب موشهای انفارکتوس قلبی

میباشد ( .)31همچنین مطالعات نشان دادهاند فعالیت ورزشی

سنجید درصورتی که مطالعه حاضر بر روی بافت هیپوکامپ

VEGF

موشهای سالم انجام شد .با این وجود با توجه به نتایج مطالعه

و  IGFتحریک میکند VEGF .و  IGFاز سد خونی مغزی عبور

حاضر بهنظر میرسد آنژیواستاتین در شرایط فیزیولوژیک فعال

میکنند و تکثیر و زنده ماندن و همچنین رشد عروق را افزایش

نمی شود و تمرینات هوازی با شدت پایین تأثیری روی بیان ژن

میدهند(.)39

آنژیواستاتین در موشهای صحرایی سالم نمیگذارد با این حال

که نشان میدهد  HIF-1αیک واسطه قوی فعالیت
نوروژنز و آنژیوژنز را در هیپوکامپ از طریقاثرات تعاملی

تأثیر معناداری روی آنژیواستاتین نداشت و اختالف معناداری

جمله محدودیتهای این پژوهش عدم کنترل تاثیر داروهای

بین گروهها مشاهده نشد .ثابت شده است که آنژیواستاتین

بیهوشی و عدم کنترل میزان کالری دریافتی بود که پیشنهاد

سبب مهار  VEGFشده و آنژیوژنز را کاهش میدهد.

میشود در مطالعات آینده مورد بررسی قرار گیرد.

آنژیواستاتین فعالیت  ،P42/P44 MAP Kinaseمسیر انتقال

نتيجهگيری

سیگنالی  VEGFرا مهار ،و فرایند تشکیل  VEGFرا مختل

با توجه به یافتههای پژوهش حاضر و تغییرات ایجاد شده در

میکند ( .)21تاکاهاشی و همکاران گزارش کردند آنژیواستاتین

سطوح  HIF-1αو  ،VEGFبهنظر میرسد تمرینات هوازی اثرات

آپوپتوز سلولهای اندوتلیال را تحریک ،و سپس آنژیوژنز را در

مفیدی بر عملکرد ناحیه هیپوکامپ مغز دارد و استقاده از این

مرحله تشکیل لومن مختل کرد ( .)28از جمله اهداف عمل

نوع تمرینات برای افراد توصیه میشود .با این وجود تمرینات

آنژیواستاتین ،اتصال مستقیم به آنزیم  ATPسنتتاز موجود بر

هوازی تأثیری بر بیان ژن آنژیواستاتین نداشت و بهنظر میرسد

سطح سلولهای اندوتلیال است .این عمل ممکن است منجر به

آنژیواستاتین در شرایط فیژیولوژیک نمیتواند فعالیت  VEGFرا

کاهش و سقوط  PHدرون سلولی شده و به همین دلیل سبب

مهار کند.

ایجاد آپوپتوز در سلولهای اندوتلیال شود ( .)21در رابطه با

سپاسگزاری

پاسخ آنژیوستاتین به فعالیت ورزشی مطالعات زیادی انجام
نشده است ،با این حال یافتههای آزمایشگاهی نشان داد که 81

این پژوهش بخشی از رساله دکتری ،مصوب دانشگاه

هفته فعالیت ورزشی (با سرعت  82متر در دقیقه برای  81تا

خوارزمی تهران میباشد که بدین وسیله از دانشگاه خوارزمی

 51دقیقه) از طریق کاهش سطوح بیان ژنی آنژیوستاتین و

بهعنوان تأمین کننده منابع مالی این پژوهش و دانشگاه تربیت

کاسپس 3-موجب افزایش دانسیته مویرگی و شریانچههای

مدرس و مؤسسه پاستور به دلیل همکاری با این پژوهش کمال

موشهای انفارکتوس قلبی میشود ()24که نتایج آنها با

تشکر و قدردانی را داریم.
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Effect of 8 weeks of Aerobic Training on Genes Expression of Hypoxia
Inducible Factor HIF-1α, Vascular Endothelial Growth Factor (VEGF) and
Angiostatin in Hippocampus of Male Rats with Wistar Model
Aliasghar Zarezadehmehrizi1, Hamid Rajabi*2, Reza Gharakhanlou3,
Naser Naghdi4, Seyed Mohammad Ali Azimidokht5

Original Article
Introduction: Many studies have been done about the effects of exercise on angiogenic inhibitor and
stimulator factors in muscles, but few studies have examined the role of these factors in the brain especially
the hippocampus. Therefore, the purpose of the current study was to investigate the effect of 8 weeks of
aerobic training on gene expression of HIF-1α, VEGF and angiostatin in hippocampus of male rats.
Methods: 18 adult male Wistar rats (190±10 gr) were randomly divided into 3 groups: control, sham and
aerobic training. Ratsin the training group performed 8 weeks of aerobic training (5 sessions per week) on a
treadmill. 24 hours after the last session of exercise, rats were decapitated and the hippocampus were
carefully removed and rapidly frozen in liquid nitrogen, then stored at -80°C for further analysis. Real-TimePCR method was used to measure the expression of genes in the hippocampus. The data were analyzed by
SPSS 18 software. Comparisons between groups were performed by one-way ANOVA and followed by
post-hoc analysis Tukey test. All statistically significant was set at P<0.05.
Results: The results showed aerobic training significantly increased mRNA levels of HIF-1α (P=0.001) and
VEGF (P=0.001), but there was no significant difference in the mRNA levels of angiostatin (P=0.316).
Conclusion: According to the results of this study and changes in the levels of HIF-1α and VEGF, it seems
aerobic training has helpful effects on brain especially on the hippocampus and this type of training is
recommended for individuals.
Keywords: Aerobic training, HIF-1α, VEGF, Angiostatin, Hippocampus.
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