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چکيده
) بر فعالسازی عوامل آنژیوژنیک وBFR(  مقایسۀ تأثیر یک جلسه تمرین تخصصی فوتسال همراه با و بدون محدودیت جریان خون،هدف این پژوهش
 بهصورت هدفمند انتخاب و به دو گروه تمرین، که ویژگیهای شرکت در پژوهش را داشتند، نفر دانشجوی تربیت بدنی12 .آنژیواستاتیک مردان فعال بود
 ) و تمرین بدون محدودیت جریانBMI:22/24±2/22  سال و کیلوگرم بر متر مربع22/11±1/11 تخصصی فوتسال همراه با محدودیت جریان خون (سن
 که یک، تمرین سه در برابر سه را، آزمودنیها در هر دو گروه.) تقسیم شدندBMI:21/41±1/49  سال و کیلوگرم بر متر مربع29/11±1/49 خون (سن
 در گروه تمرین با. بین هر تکرار یک دقیقه استراحت اعمال شد. بهصورت شش تکرار دودقیقه ای انجام دادند،تمرین تخصصی در رشتۀ فوتسال است
 از همۀ آزمودنیها قبل و بالفاصله بعد. درصد فشار خون سیستولیک روی ناحیۀ فوقانی هر دو ران در نظر گرفته شد111  فشار کاف،محدودیت جریان خون
 روش االیزا برای، همچنین. و اندوستاتین و نسبت این دو فاکتور به هم گرفته شدVEGF  نمونۀ خونی بهمنظور اندازهگیری مقادیر،از انجام پروتکل
 برای تعیین تفاوت بینگروهی و درونگروهیP≤1/12  از آزمونهای تی مستقل و وابسته در سطح معنیداری.اندازهگیری متغیرها مورد استفاده قرار گرفت
 بهطور معنیداری در هر دو گروهVEGF  مقادیر، بااینحال. نتایج آزمونها تفاوت معنیداری را برای هیچکدام از متغیرها بین دو گروه نشان نداد.استفاده شد
: گروه تمرین،P=1/119 :BFR  مقدار اندوستاتین در هر دو گروه بهطور معنیداری افزایش نشان داد (گروه تمرین با،) و همچنینP=1/112( کاهش یافت
 اما تغییر آن در گروه تمرین معنیدار نبود،)P=1/112(  بهطور معنیداری تغییر کردBFR  به اندوستاتین در گروه تمرین باVEGF  نسبت.)P=1/112
)P=1/119(  این نتایج در حالی بهدست آمد که تفاوت معنیدار الکتات نشاندهندۀ شدت بیشتر برای گروه تمرین با محدودیت جریان خون.)P=1/111(
 را کاهش میدهد و همانند بسیاری ازVEGF  نتایج این پژوهش نشان داد که یک جلسه تمرین تخصصی فوتسال با محدویت جریان خون سطح سرمی.بود
. سطح اندوستاتین را افزایش میدهد،مطالعات
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Abstrac
The aim of this study was comparing professional futsal practice sessions with and without blood flow
restriction on angiogenesis and angiostatin stimulation in active young men. Among physical education
students, 12 volunteer selected and randomly divided into two groups of exercise with and without blood
restriction. All of the subjects did the 3 vs. 3 professional futsal practice in 6 repetition of two minutes. One
minute determined as resting time between the repetitions. In exercise group with blood restriction, a cuff
on the thighs with pressure of 140 Mm Hg were applied. The blood samples were collected before and
after the exercise sessions to determine the ratio and values of VEGF and endostatin concentration. Elisa
method was used to measure the variables. To determine within and between group differences, Paired T
test and Independent T test were used respectively at significance level of 0.05. The results showed no
significant differences for the measured variables between the groups. However, VEGF significantly
decreased in the two groups after exercise session (P=0.002). The ratio of VEGF to endostatin
significantly increased in exercise with blood flow restriction group (P=0.002), but not in the Exercise group
(P=0.006). Interestingly, the endostatin concentration increased significantly after the trial (BFR: P=0.003,
NONBFR: P=0.005). Blood lactate was significantly higher in exercise group with blood
restriction(P=0.003). In conclusion, a professional futsal practice session can decrease blood level of
VEGF and increase its endostatin.
Keywords: Professional Futsal Practice, Blood Flow Restriction, Angiogenesis, Angeostatics, Active Young Men.
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مقدمه

برآوردهکردن نیازهای فیزیولوژیک ورزشهای رقابتی یکی از دغدغههای مربیان ،بازیکنان و دانشمندان علوم
ورزشی است تا در تمرینها بهکار گرفته شود ( .)1در میان ورزشهای رقابتی ،فوتساال ورزشای تنااوبی باا
شدت باالست ( )2,1که از توالی حرکتهایی با بیشترین سرعت در فضایی خیلی کوچاک هماراه باا تغییار
جهتها و استراحت فعال و ناکافی بین آنها شکل گرفته است ( .)9به نظر میرسد برای بازیابی بهتر انرژی و
موضوع VO2MAX ،بین  21تا  22میلیلیتر بر کیلوگرم بر دقیقه ،برای ورزشکاران حرفهای فوتسال توصیه
شده است ( .)9بر همین اساس ،و بهمنظور بهبود دستگاه هوازی که توانایی تکرار حرکتهاایی ساریع را در
این ورزش بهبود میبخشد ،راهکارهای مختلفی از جمله الگوهای گوناگون تمرین هایپوکسی استفاده میشود
( .)2تمرینهای محدودیت جریان خون (* )BFRیکی از روشهایی است که برای بهبود ظرفیت هوازی به
کار رفته است ( .)1این نوع تمرینها ،در ترکیب با تمرینهای ورزشی ،فشارهای متابولیکی شدیدتری ایجااد
میکنند ( .)1،4یکی از سازوکارهای اثربخشی این تمرین بر ظرفیت هوازی ،این است کاه  BFRباا کااهش
جریان خون و در نتیجه کاهش اکسیژن در دسترس ،بهصورت موقت ،مسیرهای آنژیوژنز را به راه میاندازد و
چگالی مویرگی را افزایش میدهد ( BFR .)3از طریق ایجاد هایپوکسی و افزایش غلظت عوامل رشد رگای،
مثل فاکتور رشد مشتق از اندوتلیال ( ،)VEGFکه یکی از مهمتارین عوامال پایشرگزایای اسات ،افازایش
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بازتولید  ATPبین حرکات سریع این ورزش ،تو ان و ظرفیت هوازی مناسب الزم اسات ( .)2در تأییاد ایان

رگزایی را در پی میآورد ( .)4،11در همین زمینه ،گزارش شده است که تکارار تمارین شادید سارعتی 91
ثانیهای روی دوچرخه در ترکیب با  VEGF ،BFRرا افزایش میدهد؛ بااینحال ،تفاوت معنیداری با گروه
هوازی است فرآیندی پیچیده است که بهوسیلۀ تعادل بین فاکتورهای رگزایی و آنژیواستاتیک تنظیم میشود
( .)11تعادل و نسبتی که بین فاکتورهای آنژیوژنز و آنژیواستاتیک ،مثل  VEGFو اندوساتاتین ،در وضاعیت
طبیعی وجود دارد ،در اثر عواملی مثل بیماری و فعالیت بدنی تغییر میکند .در اثر فعالیت شدید ،ایان تعاادل
بهسمت سنگین شدن فاکتورهای آنژیواستاتیک میرود ( .)12در همین زمیناه ،افازایش ساطوا اندواساتاتین
(مهارکنندۀ مسیر  )VEGFبهدنبال ورزش شدید گازارش شاده اسات ( .)11،19در پژوهشای دیگار ،ساطح
اندوستاتین پالسما چندین ساعت پس از  11دقیقاه فعالیات روی ناوارگردان افازایش معنااداری نشاان داد.
هرچند ،بعد از دورههای طوالنی تمرین مقدار اندوستاتین کاهش یافت (.)12
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کنترل ،که بدون  BFRتمرین کرده بودند ،مشاهده نشد ( .)4آنژیوژنز کاه یکای از عوامال افازایش ظرفیات

اندوستاتین که یک پروتئوگلیکان سولفات هپارین و از اجزای اپیتلیال و غشای پایۀ انادوتلیال اسات ،عمال
خود را از طریق مهار تکثیر و مهاجرت و بههمچسبیدن سلولهای اندوتلیال و تشکیل توبول اعمال میکند و
( .)12پژوهشهایی که به بررسی اثر ورزش بر  VEGFو اندوستاتین پرداختهاند ،فقط به گزارش هر فاکتور
به طور جداگانه پرداختهاند .از طرفی ،نسبت  VEGFبه اندوستاتین بیشتر افراد بیمار (مثل بیماار سارطانی)

91
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به کاهش آنژیوژنز منجر میشود ( .)12گفته شده است که این عامل یکی از مهارکنندههای آتروسکلروز است
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بررسی شده و تأثیر ورزش بر این نسبت مطالعه نشده است .تنها در یک پژوهش تاأثیر یاک جلساه دویادن
واماندهساز بر نسبت  VEGFبه اندوستاتین دیده شد که این نسبت در این پژوهش کاهش یافت (.)11
هر چند پژوهش های اولیه دربارۀ  ،BFRبیشتر تمرینهای قدرتی را بررسی کردهاند و شدت این نوع تمرین
در ابتدا کم بودن و با احتیاط بیشتری اجرا میشد ( ،)11،11،14در سالهاای اخیار ،ایان روش باا تمریناات
تناوبی و سرعتی شدید نیز در کانون توجه قرار گرفته است ( .)13پاژوهشهاایی کاه اثار ترکیاب ورزش و
بررسی کردهاند رو به افزایش هستند ( ،)3اما استفاده از  BFRدر رشتههای ورزشی و باا تمرکاز بار الگاوی
ورزشی کمتر مورد توجه قرار گرفته است ،هرچند بهتازگی در رشتهای مثل شنا ( )21استفاده شده اسات .باه
نظر میرسد ،طراحی تمرینی شبیه ورزش مورد نظر با فشار فیزیولوژیک مشاابه ،عاالوهبار ارتقاای آماادگی
جسمانی و بهبود در تکنیک ،لذت از تمرین را در اینگونه ورزشها به دنبال خواهد داشت .در ورزشی مثال
فوتسال ،انجام بازی در ابعاد کوچک ،که تمرین ویژه برای رشتۀ فوتسال اسات ،هماراه باا  BFRاز طریاق
القای فشارهای متابولیکی بیشترِ اثر تمرین را در ورزشکاران این رشته افزایش میدهد و در مادت کوتااهتار
دستیابی به اهداف تمرینی را میسر میسازد .طبق اصل ویژگی ،بر آن هستیم تاا تاأثیر یاک جلساه تمارین
تخصصی فوتسال را ،با و بدون محدودیت جریان خون ،بر فعالسازی عوامل آنژیوژنیک و آنژیواساتاتیک در
مردان فعال بررسی کنیم.

] [ Downloaded from c4i2016.khu.ac.ir on 2023-01-09

 BFRرا با استفاده از تمرینهای مختلف مثل دویدن و رکاابزدن روی دوچرخاه باا شادتهاای متفااوت

روششناسي

پسر رشتۀ تربیت بدنی دانشگاه خوارزمی تشکیل دادند که بهصورت نمونهگیری در دسترس انتخاب شدند
(مشخصات آزمودنیها در جدول  1آمده است) .همۀ آزمودنیها بهوسیله پرسشنامه ،از نظر نداشتن
بیماریهای متابولیکی و اسکلتی و استفادهنکردن از مکمل ،استروئیدهای آنابولیک و داروهای محرک (الکل
و ،)...در زمان انجام پروتکل پژوهش ،کنترل شدند .سپس ،آزمودنیها فرم رضایتنامۀ شرکت در پژوهش را
پیش از انجام فعالیت و با توجه به آگاهی از روند پژوهش و مزایا و معایب روش تمرین  BFRتکمیل
کردند .ضمناً ،این حق به آنها داده شده بود که در هر مرحله از پژوهش ،در صورت بیعالقگی و یا مشکالت
دیگر ،میتوانند از ادامۀ همکاری انصراف دهند .ازآنجاکه تمام آزمودنیها از غذای سلف سرویس دانشگاه
استفاده میکردند ،لذا برنامۀ غذایی آن ها قبل از اجرای فعالیت مشابه بود .با توجه به اینکه پژوهش در طول
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پژوهش حاضر از نوع نیمهتجربی است .نمونۀ این پژوهش را دوازده نفر از مردان فعال از بین دانشجویان

ترم آموزشی انجام شد ،آزمودنیها تقریباً از لحاظ فعالیت هم مشابه بودند ،ولی باز عدم کنترل دقیق تغذیه و
تمرین با و بدون محدودیت جریان خون قرار گرفتند ( .)11،21-29قبل از انجام پروتکل پژوهش یک جلسه
جهت آشنایی با نحوۀ کار دستگاه محدودکنندۀ جریان خون ،از قبیل چگونگی قراردادن کاف روی پا ،تنظیم
باد آن ،مدت استراحت ،نحوۀ بازی در ابعاد کوچک و ،...تشکیل شد و توضیحات الزم دربارۀ همۀ مراحل
91
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فعالیت از محدودیتهای پژوهش بود .در نهایت ،آزمودنیها بهصورت تصادفی در دو گروه شش نفره،
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پژوهش به افراد داده شد .آزمودنیها  24ساعت قبل از انجام پروتکل پژوهش ،در فاصلۀ زمانی  1:91تا 4
صبح بهصورت ناشتا بهمنظور انجام خون گیری به کلینیک دانشگاه مراجعه کردند .برای ارزیابی پاسخ
حاد VEGF،و اندوستاتین به یک جلسه فعالیت ،بالفاصله بعد از انجام پروتکل پژوهش خونگیری انجام
شد .نمونههای خونی در لولههای پالستیکی (لولۀ فالکون) قرار داده شد و سپس ،در دستگاه سانتریفیوژ مدل
 SIGMA 3-30Kساخت آلمان با دور  2111به مدت  12دقیقه قرار گرفت .سرم خونِ جداشده در
با استفاده از کیت ( HUMAN VEGF ELISA KIT)IBLساخت کشور آلمان با کد  IBLو
اندوستاتین با استفاده از کیت ( HUMAN ENDOS TATIN, ES ELISA KIT)IBLساخت
کشور آلمان اندازهگیری شد .برای ثبت شدت فعالیت ،میزان الکتات آزمودنیها قبل و بعد از فعالیت با
استفاده از الکتومتر SCOUTساخت آلمان ثبت شد (نمودار  .)1پیش از انجام پروتکل پژوهش ،فشار خون
آزمودنیها با استفاده از دستگاه اندازهگیری فشار خون الکترونیکی  Phollenexو بعد از  11دقیقه استراحت
بهصورت نشسته روی صندلی ثبت شد .اندازهگیری آنتروپومتری مثل قد (با استفاده از قدسنج آلمانی سکا
مدل  )211به سانتیمتر و وزن (با استفاده از ترازوی آلمانی سکا مدل  211با کمترین لباس) به کیلوگرم
اندازهگیری شد .اندازهگیری ترکیب بدنی نیز با استفاده از دستگاه ترکیب بدنی کرهای  CONTACTانجام
شد.
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میکروتیوپ ریخته شد و در فریزر منفی  11درجه تا زمان اندازهگیری در آزمایشگاه نگهداری شدVEGF .

جدول .8مشخصات پیکرسنجي آزمودنيها
گروه تمرینBFR+

22/11±1/11

11/49±2/21

1/19±1/19

22/24±2/22

12/19±1/12

گروه تمرین

29/11±1/49

11/11±4/21

1/12±1/11

21/41±1/49

12/31±2/29

پروتکل فعالیت :آزمودنیها ،پیش از انجام پروتکل ،به مدت  11دقیقه با دویدن نرم و حرکت با توپ ،بدن
خود را گرم کردند .پروتکل پژوهش شامل بازی  ،9در مقابل  9که با نام  SMALL SIDED GAMEنیز
شناخته می شود ( )22در یک نیمۀ زمین صورت گرفت که در یک گروه همراه با محدودیت جریان خون و
در گروه دیگر بدون محدودیت جریان خون انجام شد.
پروتکل ایجاد محدودیت جریان خون :بهوسیلۀ کاف محدودکنندۀ جریان خون ( )3ساخت شرکت
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گروه

سن (سال)

وزن (کیلوگرم)

قد (متر)

( BMIکیلوگرم بر متر مربع)

درصد چربی

قامتپویان ایران انجام شد که دارای عرض  19/21سانتیمتر و طول  122سانتیمتر بود .پروتکل فعالیت و
علوم ورزشی بررسی شد و با کد اخالق  IR.SSRI.REC.1396.187تأیید شد.
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محدودیت جریان خون در جدول  2آمده است .طرا این پژوهش در کمیتۀ اخالق پژوهش در پژوهشگاه
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جدول .2پروتکل پژوهش
مدت زمان

تمرین

تمرین

تعداد تکرار

9v9
تمرین SMALL SIDED

 2دقیقه

فشار کاف برای گروه تمرین+

مدت استراحت

BFR

بین تکرارها

 111درصد فشار خون سیستولیک

1

در موقعیت استراحت

GAIM

 1دقیقه

میانگین و انحراف استاندارد برای توصیف دادهها ،و برای مشخصکردن نرمالبودن دادهها از آزمون
کولموگروف -اسمیرنوف استفاده شد .بهمنظور اطمینان از همگنبودن گروهها ،آزمون لون بهکار گرفته شد.
برای تعیین تفاوت بینگروهی از آزمون تی مستقل و برای تفاوتهای درونگروهی از تی وابسته استفاده شد.
سطح معناداری  P≤0.05در نظر گرفته شد.
يافتهها

تحلیل آماری یافته ها نشان داد که بالفاصله پس از یک جلسه تمرین تخصصی فوتسال ،مقادیر  VEGFو
نسبت  VEGFبه اندوستاتین در هر دو گروه تمرین ،با  BFRو تمرین بدون  ،BFRکاهش معنیداری
( )P≤0/05یافت .در مقادیر اندوستاتین در هر دو گروه نیز افزایش معنیداری مشاهده شد .تغییرات
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همۀ دادهها با استفاده از نرمافزار اس.پی.اس.اس نسخۀ  21تجزیه و تحلیل شد .از آزمون آمار توصیفی

بینگروهی قبل و بعد از تمرین در مقادیر  VEGFو اندوستاتین و نیز نسبت  VEGFبه اندوستاتین
معنیدار نبود.

10

6
4
2
0
BFR

non-BFR

میلی مول بر لیتر

8
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الکتات

گروه
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نمودار .8میانگین  ±انحراف استاندارد الکتات بالفاصله بعد از یك جلسه تمرین تخصصي فوتسال

مقایسۀ اثر یك جلسه تمرین تخصصي فوتسال با و بدون محدودیت...

جدول  .9میانگین و انحرافاستاندارد فاکتور  ،VEGFاندوستاتین و نسبت  VEGFبه اندوستاتین قبل و بعد از تمرین
متغیر

BFR

12/11±21/11

3/49±9/11

1/112

1/143

NO BFR

11/22±22/13

11/12±2/19

1/112

1/312

BFR

211/24±29/42

212/11±12/22

1/119

1/123

NO BFR

141/14±22/92

213/24±14/19

1/112

1/142

BFR

1/99±1/11

1/12±1/11

1/112

1/119

NO BFR

1/91±1/13

1/12±1/12

1/111

1/313

گروه

نسبت  VEGFبه اندوستاتین

بحث

هدف این پژوهش ،بررسی تأثیر یک جلسه تمرین تخصصی فوتسال ،با و بدون محدودیت جریان خون ،بر
یکی از عوامل آنژیوژنز و آنژیواستاتیکی و نسبت این دو عامل به هم بود .با توجه به تفاوت معنیدار در
مقادیر الکتات بین دو گروه و باالبودن الکتات گروه تمرین همراه با  ،BFRبه نظر میرسد این تمرینها
شدت بیشتری نسبت به گروه بدون  BFRاعمال کرده است؛ بنابراین ،اثرگذاری شدت تمرین  BFRاز
طریق الکتات در این پژوهش کنترل شد .در اثر هایپوکسی ،مقدار الکتات افزایش مییابد که خود از عوامل
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قبل از تمرین

بعد از تمرین

سطح معنیداری

سطح معنیداری

)VEGF (pg/ml

اندوستاتین Ng/ml

انحرافاستاندارد±میانگین

درونگروهی

بینگروهی

افزایش  VEGFدر برخی ورزشها تلقی میشود .کاهش مقدار  VEGFسرمی بالفاصله بعد از فعالیت
ورزشی ،که در پژوهش حاضر نیز مشاهده شد ،در بسیاری از پژوهشها با پروتکل تمرین شدید گزارش
 VEGFرا به دنبال اجرای پروتکل ورزشی گزارش کردهاند ( .)11،22بهنظر میرسد کاهش  VEGFبه
دنبال فعالیت شدید به دلیل افزایش بیان گیرندۀ  VEGF-Rاست که تا دوبرابر افزایش مییابد و باعث
میشود  VEGFبا این گیرنده اتصال پیدا کند و مقدار تام آن بعد از ورزش کاهش یابد (.)11
در پژوهش حاضر ،به دلیل محدودیت ،مقدار گیرندۀ  VEGFاندازهگیری نشده است .وقتی  VEGFبه
گیرندۀ خود متصل میشود ،آبشار سیگنالی به راه میاندازد که به بیان فاکتورهایی در هسته منجر میشود که
در نهایت به تشکیل رگ جدید میانجامد ( .)21همچنین ،کاهش  VEGFممکن است ناشی از اتصال آن به
پروتئینهای دیگر از جمله سولفات هپارین ( )21و سلولهای پیشرو اندوتلیال ( ،)12باشد .هرچند باید این
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شده است ( .)19،11پژوهشهایی نیز ،برخالف یافتۀ این پژوهش ،عدم تغییر یا افزایش سطوا سرمی

موضوع را نیز در نظر بگیریم که پاسخ حداکثری  VEGFبه فعالیت شدید ،یک تا دو ساعت بعد از فعالیت
مشاهده شده است که با یافتۀ سوهر و همکاران ( )2111که هیچ تغییری در مقادیر  VEGFدر زمانهای
ندادیم .ازآنجا که عواملی همچون تنش برشی ،کشش بافت ،افزایش متابولیسم و تغییر در سطوا اکسیژن
محرکهای فیزیولوژیکی تحریک رگزایی هستند ( )24و با توجه به ماهیت پروتکل پژوهش حاضر که از

21
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مختلف بعد از ورزش مشاهده نکردند ،تناقض دارد ( )21و ما بهدلیل محدودیت ،این اندازهگیری را انجام
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نوع تمرین تناوبی بود ،که جریان خون زیاد و در نتیجه تنش برشی فراوانی را بهدنبال دارد ،به نظر میرسد
تنش برشی نمیتواند یگانه عامل مهم برای ترشح  VEGFباشد و امکان دارد که سطوا پایین  VEGFدر
تمرینهای شدید مثل تمرین پژوهش حاضر با به کارگیری نوع فیبرهای عضالنی مرتبط باشد .این نوع
تمرینها ،تارهای نوع  IIرا بیشتر به کار میگیرند که مقادیر  VEGFکمتری را نسبت به فیبرهای نوع I
ترشح میکنند ( .)23شدت تمرین و نوع تمرین هم در پاسخهای آنژیوژنیک مؤثر است و شدتهای پایین
از فعالیت و نیز نبودن تفاوت معنیدار بین دو گروه با توجه به فعالبودن آزمودنیها ،شدت فعالیت باشد و
برای ترشح  VEGFفعالیت بیشتری نیاز است.
اندوستاتین که یک فاکتور آنژیوستاتیکی است و مانع فعالیت  VEGFاز طریق اتصال به این فاکتور میشود
( ،)92بعد از فعالیت ورزشی شدید افزایش مییابد ( )19در پژوهش حاضر نیز افزایش معنیدار اندوستاتین
بالفاصله بعد از فعالیت با و بدون محدودیت جریان خون مشاهده شد ،ولی بین دو گروه تفاوت معنیداری
دیده نشد .در نتیجه ،احتمال دارد کاهش  VEGFناشی از افزایش اندوستاتین باشد .افزایش اندوستاتین
بالفاصله پس از ورزش در این پژوهش ،با بسیاری پژوهشها از جمله پژوهشی دربارۀ دوندگان مسافت بلند
و کوتاه ( )12-12،21همسو بود .به نظر میرسد فعالشدن متالوپروتئینازها باعث ساختهشدن اندوستاتین از
کالژن  XVIIIدر بافتهای مختلف بدن میشود ( .)99سطوا اندوستاتین به خیلی عوامل مثل جنسیت،
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نمیتواند فاکتورهای رگزایی را تحریک کند ( .)91،91و شاید ،یکی از دالیل کاهش  VEGFبالفاصله پس

سن ،بیماری ،سابقه و سطح آمادگی جسمانی بستگی دارد ( .)12کاهش اندوستاتین نیز به دنبال ورزش
طوالنیمدت گزارش شده است ( )12که یافتۀ این پژوهش با آن مغایرت دارد .نسبت  VEGFبه اندوستاتین
نتوانستیم بهطور دقیق بررسی کنیم که آیا کاهش VEGFدر اثر افزایش گیرندهها است یا در اثر ترشحنشدن
این فاکتور ،دربارۀ نسبت بین این دو فاکتور نمیتوان بحث کرد هر چند به نظر میرسد افزایش این نسبت در
افراد سالم بهنفع آنژیوژنز است که یکی از اهداف ورزش هم هست.
نتيجهگيری

در انتها به نظر میرسد با توجه به نتایج ضدونقیض پژوهشها ،انجام مطالعات بیشتری برای دستیافتن به
اجماع عمومی دربارۀ تأثیر یک جلسه فعالیت شدید بر  VEGFو اندوستاتین ضرورت دارد.
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کاهش معنی داری در هر دو گروه داشت و تفاوت معنی داری بین دو گروه مشاهده نشد .با توجه به اینکه

تشکر و قدرداني

از آقایان دکتر حمید رجبی ،دکتر صادق امانی ،علی ساریخانی و همۀ دانشجویانی که موقعیت انجام این
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پژوهش را فراهم آوردند صمیمانه سپاسگزاری میکنم.
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