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فيزيولوژي ورزشي

تأثیر یک جلسه فعالیت تداومی و تناوبی با شدت باال بر شاخص هایپوکسی و
التهاب در بافت چربی موشهای چاق نر ویستار
مریم نورشاهی ،1نازنین ابوذری ،2فریبا خداقلی

3

 .1دانشیار فیزیولوژی ورزشي ،دانشگاه شهید بهشتي
 .2دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزشي ،دانشگاه شهید بهشتي
 .3دانشیار مرکز تحقیقات علوم اعصاب دانشگاه علوم پزشکي ،دانشگاه شهید بهشتي
*

تاريخ دريافت1394/12/26 :

تاريخ پذيرش1395/04/28 :

چکیده
هدف از انجام اين تحقيق بررسي تأثير يک جلسه فعاليت تداومي و تناوبي با شدت باال بر سطوح  HIF-1αو
 TNF-αدر بافت چربي موشهاي چاق نر ويستار بود .آزمودنيها شامل  30سر موش  16هفتهاي چاق بود که
به مدت هشت هفته از رژيم پرچرب استفاده کرده بودند .آزمون واماندهساز پيشبين حداکثر اکسيژن مصرفي
براي تعيين شدت فعاليت انجام شد .سپس حيوانات به گروههاي کنترل ،فعاليت تداومي و  HIIEتقسيم
شدند .فعاليت  HIIEشامل پنج وهله دو دقيقهاي با شدت  100% vVO2maxکه به وسيله چهار وهله دو دقيقهاي
با شدت  30% vVO2maxاز هم جدا شده بودند .فعاليت تداومي شامل دويدن با شدت  65% vVO2maxبود و
زمان دويدن بر اساس ميزان جابهجايي در گروه تناوبي با شدت باال محاسبه شد .مقادير پروتئين توسط روش
وسترن بالت در بافت چربي احشايي و زيرپوستي اندازهگيري و تحليل دادهها با نرم افزار  SPSSانجام شد.
ميزان پروتئين  HIF-1αدر چربي احشايي گروه تداومي نسبت به کنترل %33/5 ،و در گروه 45% HIIE
کاهش معنيدار داشت ( .)P<0.001همچنين ميزان پروتئين  TNF-αدر هردو گروه تجربي نسبت به کنترل
کاهش داشت و کاهش در گروه تداومي نسبت به  HIIEبه طور معنيدار بيشتر بود ( .)P<0.001با توجه به
نتايج ميتوان گفت فعاليت ورزشي ،به ويژه  HIIEکه انجام آن براي افراد چاق سخت يا خطرناک به نظر
ميآيد ،احتماالً منجر به افزايش هايپوکسي و التهاب بافت چربي نشده و احتمال افزايش التهاب سيستمي و
مشکالت به دنبال آن را در يک جلسه فعاليت ورزشي شديد رد ميکند.
واژگان کلیدی :هوازي تداومي ،اينتروال ،فاکتور القاء کننده هايپوکسي ،1فاکتور نکروز دهنده تومور آلفا،
چاقي

*نویسندۀ مسئول

Email: n.aboozari7@gmail.com
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مقدمه
فقدان فعالیت بدني کافي و چاقي ،یک بیماری همه گیر در سراسر جهان ایجاد کرده و هزینههای
فراوان بر نظام سالمتي کشورها تحمیل کرده است  .شیوع چاقي در طول نیمه دوم قرن اخیر ،بافت
چربي را در مرکز توجه تحقیقات قرار داده است .مطالعهای در سال  1379در تهران انجام شد و
گزارش کرد  %3افراد چاقي شدید و  %52دارای شاخص توده بدني 1باالتر از حد طبیعي بودهاند(.)1
گسترش بافت چربي در نتیجه هایپرتروفي و هایپرپالزی ادیپوسیتها اتفاق ميافتد .از طرفي برای
فراهم شدن رشد بافت چربي با غذا و اکسیژن ،عروق از طریق افزایش سایز و یا تعداد رگهای خوني
پاسخ ميدهند .در افراد چاق افزایش بافت چربي سریع و بدون رشد عروق متناسب با آن اتفاق مي
افتد که این منجر به اختالل در اکسیژنرساني مناسب به ادیپوسیت ميشود .مکانیسم این اختالل
عدم توانایي اکسیژن برای نفوذ کامل به داخل سلول چربي است ،زیرا اکسیژن تنها تا فاصله 100
میکرومتر ميتواند نفوذ کند ،این در حالي است که قطر ادیپوسیتها در افراد چاق بین 200- 150
میکرومتر است .این اختالل در نهایت ممکن است منجر به هایپوکسي و عدم عملکرد بافت شود (,2
 .)3علل احتمالي هایپوکسي در بافت چربي ممکن است شامل کاهش جریان خون ،کاهش چگالي
مویرگي ،افزایش انقباض عروق ،کاهش تزریق عروقي و افزایش سایز ادیپوسیت باشد ( .)4فاکتور القاء
کننده هایپوکسي 21-از یک زیر واحد اکسیژن-تنظیمي به نام  HIF-1αو یک زیر واحد ویژه به نام
 HIF-1βتشکیل شده است .زیرواحد  βبه سطوح اکسیژن حساس نیست در حالي که زیر واحد  αبه
عنوان عامل حسگر اکسیژن سلولي شناخته ميشود HIF-1α .به طور مداوم در حضور اکسیژن سنتز
ميشود و از طریق سیستم پروتئوزومي به سرعت از بین ميرود ( .)5فعالیت فاکتور رونویسي HIF1-
 αدر هنگام چاقي در بافت چربي افزایش پیدا ميکند و در التهاب مزمن هنگام چاقي شرکت ميکند
( .)6عنوان شده است که هایپوکسي یک فاکتور خطرزا برای التهاب مزمن در چاقي است زیرا
هایپوکسي سلولي منجر به تصفیه ماکروفاژها به سمت بافت چربي ميشود که توانایي برای تولید
پروتئینهای التهابي را افزایش ميدهد .به عنوان نتیجه منطقي بافت چربي در افراد چاق میزان
بیشتری از پروتئینهای التهابي شامل IL-6 ،TNF-α :و  ICAMنسبت به افراد الغر تولید ميکند .این
پروتئینهای التهابي ميتوانند به داخل گردش خون آزاد شوند و باعث التهاب درجه پایین شوند (.)7
از بین فاکتورهای التهابي متعددی که در روند چاقي درگیر هستند به نظر ميرسد که  TNF-αنقش
مهمتری را بازی ميکند .نشان داده شده است که  TNF-αترشح و فعالیت سایر سایتوکاینها را کنترل
و هماهنگ ميکند ،همچنین بیان و سنتز پروتئین آن در بافت چربي حیوانات چاق افزایش ميیابد(.)8
)1. Body Mass Index (BMI
)2. Hypoxia Inducible Factor -1alpha (HIF-1α
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فعالیت بدني به عنوان درمان غیردارویي چاقي معرفي ميشود و تحقیقات بسیاری نشان دادهاند که
فعالیت جسماني یک محرک کلیدی برای کاهش توده چربي ،حفظ و یا افزایش توده بدون چربي
است ( .)9-11از میان انواع مدلهای تمریني برای کاهش وزن تمرینات تداومي و اخیراً تمرینات
تناوبي با شدت باال 1مورد توجه تحقیقات بوده است .نشان داده شده است که تمرینات منظم تداومي
با شدت متوسط آثار قابل توجهي در زمینه سالمتي فراهم ميکند ( )12از طرفي تمرینات تناوبي با
شدت باال دارای این پتانسیل هستند که به شیوهای مقرون به صرفه از نظر زمان ،فوایدی را در زمینه
سالمتي فراهم آورند .نشان داده شده است که زمان صرف شده برای رسیدن به فواید قلبي -عروقي
و متابولیکي ناشي از سازگاری به تمرین ،از طریق تمرینات تناوبي با شدت باال در حدود 50-60%
زمان صرف شده در تمرینات تداومي هوازی است (.)13
از مسائل مهم در زمینه ارتباط بافت چربي با ورزش ،نحوه توزیع جریان خون در حین ورزش است.
این مطلب هنوز به طور قطعي مشخص نیست که آیا جریان خون بافت چربي به موازات افزایش شدت
فعالیت و بسیج چربي آزاد افزایش مي یابد یا نه؟ این فرضیه ارائه شده که فعالیت های بسیار شدید
منجر به انقباض عروق ناشي از کاتوکوالمینها و متعاقب آن کاهش در جریان خون بافت چربي
ميشوند و این امر ،کاهش بسیج چربيهای آزاد از بافت چربي را در شدتهای باالی ورزش توجیه
ميکند .این تغییر منجر به حفظ جریان خون عضالت فعال ميشود ( .)14نتایج تحقیقي نشان داد
که جریان خون بافت چربي شکمي در حین فعالیت هوازی دوچرخه با شدت  %50حداکثر ظرفیت
هوازی به مدت  60دقیقه ،نسبت به حالت استراحت افزایش داشت ( .)15فعالیت ورزشي با شدت
متوسط جریان خون به بافت چربي را دو برابر ميکند در حالي که منجر به افزایش  10برابری در
جریان خون عضالت فعال ميشود ( .)16از طرفي گروه دیگری از محققان برونده قلبي و جریان خون
اکثر بافتها را در میمون های جوان نر به دنبال یک فعالیت پویا در پا سنجیدند .بعد از گذشت 2
دقیقه از فعالیت در جریان خون عضالت تحت فعالیت در پا و میوکارد افزایش دیده شد .همچنین
جریان خون پوست تنه و اندامها و بافت چربي کاهش معنيدار یافت ( .)17متأسفانه این تحقیقات از
لحاظ اجرایي دارای محدودیت هستند و تالشهای کمي برای تعیین جریان خون بافت چربي در طول
فعالیتهای شدید وجود داشته است و این تحقیقات عموماً به صورتي انجام گرفته است که تنها یک
عضو فعالیت داشته است بنابراین انتظار ميرود حین فعالیتي که کل بدن درگیر ميشود جریان خون
بافت چربي ،بهویژه بافت چربي احشایي بیشتر دستخوش تغییرات شود و میزان اکسیژنرساني و
فعالیتهای التهابي را تحت تأثیر قرار دهد .از طرف دیگر با وجود اینکه شواهد نشان ميدهند که
فعالیت جسماني منظم به طور معکوس با التهاب سیستمیک با درجه پایین در ارتباط است و منجر
)1. High Intensity Interval Training (HIIT
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به افزایش مقاومت در برابر عفونت ميشود ،فعالیت شدید ممکن است منجر به یک التهاب سیستمیک
خفیف و گذرا و افزایش سطوح سایتوکاین ها شود که این اثر سوء ،به شدت و مدت فعالیت ورزشي
ارتباط دارد .همچنین پس از فعالیت طوالني مدت و شدید جسمي ،عملکرد سیستم ایمني برای چند
ساعت مختل ميشود .گروهي از محققان نشان دادند که در حین فعالیت ورزشي و پس از آن میزان
فاکتورهای التهابي در خون افزایش ميیابد ( .)18از سوی دیگر اگرچه افزایش فاکتورهای ضدالتهابي،
منجر به کاهش میزان و مدت زمان التهاب ميشود ،میزان افزایش فاکتورهای التهابي ارتباط مستقیمي
با شدت و مدت فعالیت ورزشي دارد و نشان داده شده است که فعالیت شدید منجر به افزایش دو
برابری در  TNF-αو افزایش  50برابری در  IL-6شده است ( .)20 ,19با توجه به این مطالب به نظر
ميرسد فعالیتي مانند  HIIEکه از شدت باالیي برخوردار است و احتماالً میزان جریان خون در بافت
چربي حین ورزش در آن کمتر است ،تغییرات هایپوکسي و التهابي متفاوتي را ایجاد کند.
بنابراین با توجه به این که تحقیقات بیشتر اثر تمرین طوالني مدت بر تغییرات التهابي را مورد بررسي
قرار دادهاند و اثر یک جلسه فعالیت بر میزان تغییرات اکسیژن ،ایجاد هایپوکسي ،التهاب متعاقب آن
و خطرات احتمالي این موقعیت برای فرد چاق مستعد از نظر دور مانده است ،ضروری به نظر ميرسید
تا با اندازهگیری  HIF-1αبه عنوان شاخص کمبود اکسیژن در بافت چربي و  TNF-αبه عنوان شاخصي
برای تغییرات التهابي در بافت چربي زیرپوستي و احشایي به دنبال یک جلسه فعالیت تداومي و تناوبي
با شدت باال ) (HIIEدر موشهای چاق نر ویستار ،تحقیقي به منظور روشنسازی این امر انجام شود.
روش پژوهش
جامعه آماری در این پژوهش شامل  45سر موش نر از نژاد ویستار بود که از هشت هفتگي وارد این
تحقیق شدند .موشها از مرکز تحقیقات گیاهان دارویي جهاد دانشگاهي تهیه و پس از تقسیمبندی
در گروههای پنجتایي ،در قفسهای مخصوص از جنس پليکربنات و در محیطي با میانگین دمای
 22 ± 1/4درجه سانتيگراد ،رطوبت  55%± 4و چرخه روشنایي-تاریکي  12:12نگهداری شدند.
سپس به مدت هشت هفته با رژیم غذایي پرچرب تغذیه شدند ( .)21-24قد ،وزن بدن و وزن غذا به
صورت هفتگي محاسبه شد .از پایان هفته ششم موشها به مدت دو هفته با تردمیل آشنا شدند .پس
از پایان هشت هفته رژیم غذایي پرچرب ،حیواناتي که شاخص توده بدني آنها بیشتر از  0/68گرم بر
مجذور سانتي متر بود 30 ،سر موش  16هفتهای بودند که به منظور انجام پروتکل انتخاب شدند
( .)25رژیم غذایي پرچرب شامل  %20کل رژیم روزانه چربي و  %80پلیت عادی بود .از  %20چربي
استفاده شده در پلیت  %80آن روغن حیواني و  %20آن روغن گیاهي بود .برای کم کردن بوی چربي
غذا ،به مخلوط حاصل وانیل بدون شکر اضافه شد .انرژی حاصل از غذای پایه موش معادل (3/57
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کیلوکالری  /گرم) و انرژی حاصل از غذای جدید معادل ( 4/69کیلوکالری  /گرم) بود (انرژی رژیم
غذایي برای القاء چاقي در رتها معموالً بین  3/7کیلوکالری  /گرم تا  5/4کیلوکالری  /گرم است(.))26
پس از انجام یک دوره یک ماهه آزمایشي برای رژیم غذایي پرچرب ،نهایتاً رژیم پرچرب با درصدهای
ذکر شده به منظور استفاده در این تحقیق برای حیوانات تهیه شد .آزمون فعالیت واماندهساز به منظور
تعیین حداکثر اکسیژن مصرفي انجام شد که شامل  10مرحله سه دقیقهای بود .سرعت در مرحله اول
 0/3متر بر دقیقه بود و در مراحل بعدی  0/3متر به سرعت نوارگردان اضافه شد و شیب تردمیل در
همه مراحل صفر بود .در هر مرحله از آزمون که حیوان دیگر قادر به ادامه کار نبود ،سرعت در آن
مرحله معادل سرعت حیوان در حداکثر اکسیژن مصرفي در نظر گرفته شد (.)27
بعد از گذشت  24ساعت از آزمون حداکثر اکسیژن مصرفي ،گروههای تجربي فعالیت تداومي و HIIE
را انجام دادند .الزم به ذکر است که حیوانات در طي این  24ساعت از غذای پرچرب استفاده نکردند.
برای فعالیت  HIIEابتدا موشها با سرعت  16-13متر  /دقیقه ( معادل  )VO2max %40-50به مدت
پنج دقیقه گرم کردند .بعد از آن مرحله آماده سازی برای ورود به ستهای تناوبي با شدت باال ،به
مدت سه دقیقه با سرعت  17-21متر  /دقیقه (معادل  )VO2max %85دویدند .مرحله بعد ستهای
اینتروال شامل پنج ست دو دقیقهای با سرعت  20-25متر  /دقیقه (معادل  )VO2max %100و چهار
ست با سرعت  7-6متر  /دقیقه (معادل  %30حداکثر اکسیژن مصرفي) بود که به صورت تناوبي قرار
گرفتند ( .)28در انتها حیوانات با سرعت  VO2max %40-50به مدت پنج دقیقه سرد کردند (شکل.)1
در گروه تمرین تداومي شدت فعالیت برابر با سرعتي معادل  VO2max %65بود و مدت زمان دویدن بر
اساس میزان جابجایي در گروه  HIIEمحاسبه شد (بین 19 -16دقیقه) .به این صورت که جابجایيها
در زمان سرد کردن و گرم کردن از مسافت کل کم شد و مسافت جابجا شده در هر نه ست اصلي با
شدت باال و پایین محاسبه و با توجه به سرعت مورد نظر (معادل  )VO2max %65زمان برای پروتکل
تداومي مشخص شد.
بالفاصله پس از انجام پروتکل تحقیق موشها بیهوش ،تشریح و بافتبرداری شدند .بافت چربي
احشایي از چربي بین صفاقي و بافت چربي زیرپوستي از سمت راست شکم و قسمت پاییني ناف
نزدیک به کشاله ران برداشته شد .برای تعیین مقادیر پروتئین  HIF-1αو  TNF-αاز روش وسترن
بالت و برای تجزیه و تحلیل آماری دادهها از نرم افزار  SPSSنسخه  16و روش آماری تحلیل واریانس
یک سویه استفاده شد.
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100%
VO2max
2min

40-50%
VO2max
5min

85%
VO2max
3min

30%
VO2max
2min

40-50%
VO2max
5 min

شکل .1پروتکل تمرين تناوبي با شدت باال
جدول -1ميانگين و انحراف معيار وزن آزمودنيها(گرم)
نمونه

ميانگين

انحراف استاندارد

هفته
هفته هشتم

8

209/82

8/40

هفته نهم

8

210/05

8/17

هفته دهم

8

229/05

7/28

هفته یازدهم

8

247/00

10/32

هفته دوازدهم

8

262/61

12/82

هفته سیزدهم

8

276/20

10/97

هفته چهاردهم

8

291/05

13/28

هفته پانزدهم

8

305/59

10/00

هفته شانزدهم

8

320/26

14/98

نتایج
نتایج تجزیه و تحلیل آماری حاصل از آزمون تحلیل واریانس یک سویه نشان داد که میان سطوح
 HIF-1αدر بافت چربي احشایي موشهای چاق در بین سه گروه تحقیق تفاوت معنادار وجود دارد
(P = 0.011و  .)F2,6=10.569با مراجعه به نتایج آزمون تعقیبي مشخص شد که سطوح  HIF-1αدر
گروههای فعالیت ورزشي نسبت به گروه کنترل کاهش داشت ( )P=0.000و میزان کاهش در گروه
 HIIEنسبت به تداومي بیشتر بود ( )P=0.000و یک جلسه فعالیت تداومي یا  HIIEبر سطوح HIF-
 1αدر بافت چربي احشایي موشهای چاق تأثیر دارد (شکل.)2

79

تأثير يک جلسه فعاليت تداومي و تناوبي با شدت باال....

نتایج تجزیه و تحلیل آماری حاصل از آزمون تحلیل واریانس یک سویه نشان داد که میان سطوح
 TNF-αدر بافت چربي احشایي موشهای چاق در بین سه گروه تحقیق تفاوت معنادار وجود دارد ( P
 = 0.004و  .) F2,6= 16.376با مراجعه به نتایج آزمون تعقیبي مشخص شد که بین گروه کنترل و
گروههای فعالیت ورزشي ( )P=0.000و همچنین بین گروه فعالیت تداومي و  )P=0.000( HIIEتفاوت
معنادار وجود دارد و یک جلسه فعالیت تداومي یا  HIIEمنجر به کاهش سطوح  TNF-αدر بافت
چربي احشایي موشهای چاق شد .همچنین میزان کاهش در گروه تداومي بیشتر از  HIIEبود
(شکل .)3سطوح  HIF-1αو  TNF-αدر بافت چربي زیرپوستي در تحقیق حاضر قابل اندازهگیری نبود
که ممکن است ناشي از خطای نمونهبرداری و یا غلظت بسیار پایین این پروتئینها در بافت چربي
زیرپوستي حیوانات در این تحقیق باشد.
3

*#
*#

2
1
1

)HIF1α: β actin (A.U.

2

0
تناوبي با شدت باال

تداومي

کنترل

شکل -2ميانگين و انحراف معيار پروتئين  HIF-1αدر چربي احشايي موشهاي چاق
* نشان دهنده تفاوت گروهها با گروه کنترل و  #نشان دهنده تفاوت دو گروه تجربي با هم است ()P<0.05
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۳
۳

*#
*#

۲
۱

)TNFα : β actin(A.U.

۲

۱
۰
تناوبي با شدت باال

تداومي

کنترل

شکل -3ميانگين و انحراف معيار پروتئين TNF-αدر چربي احشايي موشهاي چاق
* نشان دهنده تفاوت گروهها با گروه کنترل و  #نشان دهنده تفاوت دو گروه تجربي با هم است ()P<0.05

بحث و نتیجهگیری
هدف از انجام تحقیق حاضر بررسي تأثیر یک جلسه فعالیت تداومي و تناوبي با شدت باال بر سطوح
 HIF-1αو  TNF-αدر بافت چربي موشهای چاق نر نژاد ویستار بود .نتایج تحقیق حاضر نشان داد
که سطوح  HIF-1αدر بافت چربي احشایي در گروه فعالیت تداومي  33/5%و در گروه فعالیت تناوبي
با شدت باال  %45در مقایسه با گروه کنترل کاهش یافت .کاهش میزان  HIF-1αدر این تحقیق احتماالً
نشاندهنده خون رساني کافي به بافت چربي هنگام فعالیت و بالفاصله بعد از فعالیت حاد است .نتایج
پژوهش حاضر با نتایج تحقیقات هینونن و همکاران ( 2012و  )2014و استالکنت و همکاران ()2007
همسو است .این تحقیقات نیز نشان دادند که به دنبال فعالیت ورزشي جریان خون بافت چربي
زیرپوستي در نزدیکي عضالت فعال افزایش ميیابد ( .)29-31همچنین جیانگ پینگیه در تحقیقي
عنوان کرد که جریان خون بافت چربي حین استرسي مانند ورزش افزایش پیدا ميکند ( .)4از طرفي
هوهیمر و همکاران ( )1983و رومین و همکاران ( )1993نشان دادند که جریان خون بافت چربي در
نتیجه فعالیت ورزشي کاهش ميیابد ( )32 ,17که با نتایج پژوهش حاضر ناهمسو است .هرچند نتایج
تحقیق حاضر در بافت چربي احشایي بوده است و پژوهشهای گذشته چربي زیرپوستي را مد نظر
داشتهاند ،همچنین تحقیقات یاد شده به طور مستقیم جریان خون بافت چربي را اندازهگیری کردهاند.
با توجه به نتایج بهدست آمده از این تحقیق و کاهش  HIF-1αبه عنوان شاخص کاهش اکسیژن

تأثير يک جلسه فعاليت تداومي و تناوبي با شدت باال....

81

ميتوان گفت که احتماالً جریان خون بافت چربي احشایي به دنبال یک جلسه فعالیت تداومي و
تناوبي با شدت باال افزایش یافته است که با افزایش اکسیژنرساني به ادیپوسیت منجر به یوبیکیوتینه
شدن و تجزیه  HIF-1αتوسط پروتئوزوم پروتئولیز  26sشده است ( .)21 ,6گفته شد که جریان خون
بافت چربي حین استرسي مانند ورزش افزایش پیدا ميکند پس با افزایش جریان خون بافت چربي
در گروه فعالیت تناوبي با شدت باال که شدت زیادی دارد و احتماالً خونرساني به آن به علت تولید
گرما بیشتر است ( )29هایپوکسي کمتر رخ داده و در گروه کنترل که فعالیت بدني انجام ندادهاند
هایپوکسي به علت سلولهای چربي هایپرتروفي شده بیشتر است ( .)33از طرفي به نظر ميرسد که
اثرات تمرین ورزشي بر متابولیسم انرژی در مصرف اکسیژن پس از ورزش توسط شدت تمرین تحت
تأثیر قرار ميگیرد و تمرین شدیدتر منجر به افزایش مصرف اکسیژن پس از فعالیت ورزشي ميشود
( .)34در نتیجه احتماالً جریان خون برای اکسیژنرساني بیشتر ،در فعالیت تناوبي با شدت باال که در
پژوهش حاضر بهکار رفته است بیشتر خواهد بود که کمتر بودن سطوح  HIF-1αدر گروه  HIIEرا در
مقایسه با فعالیت تداومي توجیه ميکند.
نتایج تحقیق حاضر نشان داد  TNF-αدر بافت چربي احشایي به دنبال یک جلسه فعالیت تداومي و
 ،HIIEدر هر دو گروه تجربي به ترتیب  48/5%و  27/5%کمتر از گروه کنترل بوده است .نتایج پژوهش
حاضر با تحقیق همایي و همکاران ( ،)2014جنز برون و همکاران ( ،)2006مالني لیگیت و همکاران
( )2012همسو و با نتایج تریسي بینارد و همکاران ( )2012ناهمسو بود .تریسي بینارد و همکاران
نشان دادند که میزان التهاب در هیچ یک از گروهها تغییری نکرد .ازطرفي میزان  VEGFدر بافت
چربي به عنوان شاخص رگزایي در این تحقیق اندازهگیری شده بود که پس از شش هفته مداخله
افزایش یافته بود ،بنابراین یکي از علتهای احتمالي برای عدم تغییر فاکتورهای التهابي افزایش رگ-
زایي بافت شناخته شده که یک پاسخ جبراني برای افزایش التهاب ناشي از چاقي و رژیم پرچرب تلقي
ميشود ( .)35فرایند رگزا یي و افزایش مویرگ در بافت چربي در پاسخ به یک جلسه فعالیت برای
کاهش التهاب منطقي به نظر نميرسد و توجیه مناسبي برای کاهش سطوح  TNF-αدر گروههای
تجربي این پژوهش نیست .اگرچه مداخله در تحقیق همایي و همکاران عالوه بر تمرین ورزشي ،رژیم
کم کالری بود ،ولي نتایج نشان داد که تمرین ورزشي بر سطوح پروتئینهای التهابي مؤثر است و
منجر به کاهش  CRPخون شده است ( .)36از سوی دیگر جنز برون و همکاران نشان دادند که میزان
بیان فاکتورهای التهابي در بافت چربي کاهش یافته است و علت را تغییر در تعداد ماکروفاژهای مستقر
در بافت چربي عنوان کردند ( .)37فعالیت ورزشي در این تحقیق  15هفته بوده است ،این در حالي
است که پژوهش حاضر تأثیر یک جلسه فعالیت ورزشي را بررسي کرده است .همچنین تغییر در تعداد
ماکروفاژها از آثار تمرین ورزشي است نه فعالیت ورزشي؛ بنابراین تغییر در تعداد ماکروفاژهای مستقر
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در بافت چربي نميتواند دلیل متقاعد کنندهای برای کاهش التهاب در گروههای تجربي در پژوهش
حاضر باشد .همچنین مالني لیگیت و همکاران ( )2012نشان دادند که با وجود کاهش میزان IL-6
در بافت چربي میزان در گردش آن تغییری نداشته است که احتماالً به علت عدم تغییر در میزان
ترشح آن به داخل خون بوده است ( .)7در تحقیق حاضر نیز میزان فاکتور التهابي ( )TNF-αدر بافت
چربي کاهش یافته است ،ولي میزان التهاب در پالسما اندازهگیری نشده است .از طرفي با فرض افزایش
جریان خون به بافت چربي این احتمال وجود دارد که التهاب موجود در بافت چربي ،ترشح شده و به
جریان خون سیستمي منتقل شده باشد که این امر علت کاهش التهاب در هر دو گروه تجربي را
توجیه ميکند .همچنین نتایج این تحقیق نشان داد که میزان  TNF-αدر گروه تمرین تداومي در
مقایسه با تمرین تناوبي با شدت باال به طور معنادار کمتر بوده است .با توجه به این که فعالیت ورزشي
منجر به ایجاد وضعیت التهابي حین ورزش شده و این وضعیت با شدت فعالیت ورزشي ارتباط مستقیم
دارد ،ميتوان احتمال داد که پاسخ التهابي به فعالیت و میزان  TNF-αتولید شده ،حین فعالیت تناوبي
با شدت باال بیشتر بوده است و جریان خون افزایش یافته به بافت چربي (با وجود بیشتر بودن نسبت
به تمرین تداومي) برای ترشح  TNF-αبه جریان خون سیستمي ،این التهاب بیشتر در گروه تمرین
تناوبي با شدت باال را جبران نکرده است .همچنین برون جنز و همکاران در تحقیقي عنوان کردند که
تمرین طوالني مدت با شدت متوسط به تنهایي تأثیری بر فاکتورهای پیش التهابي ندارد ( .)37پس
دلیل احتمالي دیگر برای پایینتر بودن سطوح  TNF-αدر گروه فعالیت تداومي را ميتوان عدم تأثیر
فعالیت با شدت متوسط بر فاکتور پیش التهابي  TNF-αپیشبیني کرد.
تحقیقاتي که جریان خون بافت چربي زیرپوستي را حین فعالیت ورزشي اندازهگیری کردهاند نشان
دادهاند که جریان خون زیرپوستي در نزدیکي عضالت درگیر در فعالیت افزایش یافته است ،در حالي
که جریان خون در نواحي عضالت غیرفعال (پای در حال استراحت) تغییری نکرده است (.)31 ,30
بنابر این نتایج انتظار ميرود جریان خون بافت چربي احشایي که از عضالت درگیر در فعالیت فاصله
دارد تغییری نکند یا به علت توزیع مجدد جریان خون کاهش یابد .این در حالي است که نتایج تحقیق
حاضر با احتماالت گفته شده مخالف است و جریان خون به بافت چربي احشایي احتماالً افزایش یافته
است .اگرچه ممکن است جریان خون بافت چربي احشایي حین فعالیت ورزشي برای توزیع مجدد
جریان خون کاهش یابد ،ولي مي توان احتمال داد که پس از پایان فعالیت ،جریان خون برای کاهش
التهاب و افزایش برداشت اسید چرب آزاد (که از آثار مفید تمرین ورزشي بر کاهش وزن و وضعیت
التهابي موجود در افراد چاق است) به بافت چربي احشایي افزایش یابد.
سطوح  HIF-1αو  TNF-αدر بافت چربي زیرپوستي در تحقیق حاضر قابل اندازهگیری نبود که ممکن
است ناشي از خطای نمونهبرداری و یا غلظت بسیار پایین این پروتئینها در بافت چربي زیرپوستي
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حیوانات در این تحقیق باشد .مالني لیگیت و همکاران در تحقیقي نشان دادند که  IL-10 ،TNF-αو
 MCP-1در بافت چربي زیرپوستي قابل مشاهده نبوده است که نشان ميدهد منبع اصلي التهاب،
بافت چربي احشایي است که در تحقیقات دیگر دیده شده است ( .)7همچنین محمدعلي و همکاران
( )1997عنوان کردند که با وجود ترشح  ،IL-6ترشح  TNF-αدر بافت چربي زیرپوستي اتفاق نميافتد
و احتماالً منبع اصلي ترشح  TNF-αبافت چربي احشایي است ( .)38ولي در زمینه فاکتور HIF-1α
تحقیق مشابهي یافت نشد.
به طور کلي نتایج این پژوهش نشان داد که یک جلسه فعالیت ورزشي تداومي یا تناوبي با شدت باال
منجر به کاهش سطوح  HIF-1αدر بافت چربي موشهای چاق ميشود .با توجه به روند رو به رشد
چاقي در جوامع امروزی و نظر به این که بافت چربي احشایي منبع مهم ترشح ادیپوکاینهای پیش-
التهابي است و کاهش جریان خون و متعاقب آن افزایش هایپوکسي از محرکهای اصلي ترشح
ادیپوکاینها است مي توان گفت که فعالیت ورزشي ،به ویژه فعالیت تناوبي با شدت باال که انجام آن
برای فرد چاق و دارای اضافه وزن سخت و یا خطرناک به نظر ميآید منجر به افزایش هایپوکسي بافت
چربي نشد و احتمال افزایش التهاب سیستمي و مشکالت به دنبال آن را در یک جلسه فعالیت ورزشي
شدید در آزمودنيهای حیواني رد ميکند .از طرفي نتایج تحقیق حاضر نشان داد که سطوح TNF-α
نیز به دنبال یک جلسه تمرین تداومي و تناوبي با شدت باال در بافت چربي احشایي در گروههای
فعالیت ورزشي کاهش یافت که تأییدی بر نتایج به دست آمده در مورد سطوح  HIF-1αاست .همچنین
ميتوان گفت که اگرچه تحقیقات نشان دادهاند که سازگاری به تمرین ورزشي منجر به کاهش التهاب
بافت چربي مي شود ولي نتایج این پژوهش نشان داد که سطوح التهابي بافت چربي حتي به دنبال
یک جلسه فعالیت تداومي و یا تناوبي با شدت باال در موشها کاهش ميیابد .بنابراین ميتوان گفت
که احتماالً فعالیت تناوبي با شدت باال برای فرد چاق یا دارای اضافه وزن ،از نظر افزایش سطوح التهابي
خطرزا نیست و ميتوان فعالیت ورزشي به شکل تداومي و یا تناوبي با شدت باال را برای کاهش وزن
و التهاب ناشي از چاقي برای افراد مربوطه تجویز کرد .با توجه به کاهش قابل توجه هایپوکسي در
گروه تناوبي با شدت باال و رابطه بسیار قوی بین هایپوکسي و التهاب ،احتما ًال این نوع فعالیت موجب
انتشار بیشتر جریان خون به بافت چربي پس از فعالیت ميشود و از این طریق موجب کاهش سطوح
التهابي بافت چربي گردد .با این وجود الزم است که تحقیقاتي از این دست ،در نمونههای انساني انجام
شود تا بتوان نتایج را با اطمینان بیشتری تعمیم داد.
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 پژوهش حاضر نشان داد که یک جلسه فعالیت تداومي و تناوبي با شدت باال منجر به:پيام مقاله
کاهش هایپوکسي و التهاب در بافت چربي موشهای چاق ميشود که بیانگر آثار مثبت فعالیت بر
 با توجه به اهمیت التهاب در افراد چاق و از طرفي رواج اشکال تمریني جدید از این.بافت چربي است
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Abstract
The purpose of this study was to determine the effect of single bout of continuous exercise
and high intensity interval exercise on Hypoxia Inducible Factor-1alph (HIF-1α) and
Tumor Necrosis Factor-alph (TNFα) levels in adipose tissue of obese male Wistar rats.
Subject was 30 obese male Wistar rat that intake high fat diet for 8 weeks. Subject done
an exhaustive test to assess VO2max for determine the exercise intensity then divided into
three groups: Control, continuous and High Intensity Interval Exercise (HIIE). The HIIE
protocol was five 2min sets of high intensity exercise (100% vVO2max) which separated
whit four sets of low intensity exercise (30% vVO2max). Continues group intensity was
65% vVO2max and the running time measured by interval sets distance in HIE group.
Western blotting analysis use for determine protein levels in visceral and subcutaneous
adipose tissue and data analysis was performed with SPSS software. Based on data HIF1α level reduce significantly 33.5% and 45% in continues and HIIE group respectively
(P<0.001). Also, TNF-α level was reduce significantly in both experimental group
compare to control and reduction significantly lower in continues group compare to HIIE
group(P<0.001). In conclusion exercise specially HIIE that seems to be harmful for obese
people, probably does not induce increase in hypoxia an inflammation in adipose tissue
and reject the possibility of systemic inflammation and subsequently problem after a bout
of intense exercise.
Keywords: Continuous Aerobic, Interval, Hypoxia Inducible Factor-1α, Tumor Necrosis
Factor-α, Obesity
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