
314

August & September 2020. Vol 23. Issue 3

* Corresponding Author:
Amir Rashidlamir, PhD.
Address: Department of Exercise Physiology, Faculty of Sport Sciences, Ferdowsi University of Mashhad , Mashhad, Iran.
Tel: +98 (51) 38803465
E-mail: rashidlamir@um.ac.ir

1. Department of Exercise Physiology, Neyshabur Branch, Islamic Azad University, Neyshabur, Iran.
2. Department of Exercise Physiology, Faculty of Sport Sciences, Ferdowsi University of Mashhad , Mashhad, Iran.
3. Department of Physical Education and Sport Science,Faculty of Human Sciences, University of Neyshabur, Neyshabur, Iran.
4. Department of Statistics, Neyshabur Branch, Islamic Azad University, Neyshabur, Iran.

Azar Hamidi1 , *Amir Rashidlamir2 , Rambod Khajei1 , Mehdi Zarei3 , Ahmad Zendedel4  

Citation: Hamidi A, Rashidlamir A, Khajei R, Zarei M, Zendedel A. [The Effect of Aerobic-resistance Training on Plasma 
Levels of bFGF in Coronary Artery Disease After CABG (Persian)]. Journal of Arak University of Medical Sciences (JAMS). 
2020; 23(3):314-325. https://doi.org/10.32598/JAMS.23.3.6056.1

 : https://doi.org/10.32598/JAMS.23.3.6056.1

Use your device to scan 
and read the article online

Background and Aim Coronary Heart Disease (CAD) is one of the most important causes of mortality. Ex-
ercise activities after coronary artery bypass surgery increase the density of myocardial capillaries called 
angiogenesis and improve cardiovascular function. The aim of the present study was to determine the 
effect of aerobic-resistance training on plasma basic fibroblast grown factor levels in post-coronary artery 
bypass grafting patients.
Methods & Materials The sample consisted of 30 men aged 45-60 years who underwent bypass surgery. 
They were randomly divided into experimental (n=15) and control (n=15) groups. The experimental group 
performed aerobic resistance training for eight weeks (3 sessions per week) and the control group did 
not. Blood samples were taken 24 hours before the start of the first training session and 48 hours after 
the last training session while all subjects were fasting. In vitro ELISA method was used to measure BFGF. 
Independent and paired t-test and Shapiro-Wilk test were used to analyze the data at the significant level 
of 0.05 in SPSS v. 21.
Ethical Considerations This study was registered (Ethics Code: IR.IAU.NEYSHABUR.REC.1398.01) in 
the Ethics Committee of Islamic Azad University, Neishabour Branch, and with Clinical Trial Code: 
IRCTID:IRCT20191228045919N1.
Results Eight weeks of aerobic-resistance training significantly increased bFGF levels in the exercise group 
compared to the control group (P=0.002). Also, pre and post changes in the experimental group showed 
a significant increase in plasma bFGF levels (P=0.002), which was not significant in the control group 
(P=0.758).
Conclusion According to the results, it may be concluded that combined (aerobic resistance) exercise 
may increase angiogenesis and capillary density in post-CABG patients by increasing plasma bFGF levels.
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A B S T R A C T

C
Extended Abstract

1. Introduction

oronary heart disease is one of the most 
important causes of death. After coronary 

artery bypass grafting, exercise increases the capillary den-
sity of the myocardium, called angiogenesis, and improves 
cardiovascular function. The aim of this study was to evalu-
ate the effect of training (aerobic-resistance) on plasma lev-
els of bFGF in coronary patients after CABG.
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2. Materials and Methods

The samples of this study consisted of 30 men in the age 
range of 45-60 years who underwent bypass surgery, and 
were randomly divided into two groups of “experimental” 
(15 people) and “control” (15 people). The experimental 
group performed training (resistance-aerobic) for eight 
weeks (3 sessions per week) and the control group was 
untrained during this period. Blood samples were taken 
24 hours before the start of the first training session and 
also 48 hours after the last training session while all sub-
jects were fasting. ELISA laboratory technique was used to 
measure bFGF. Independent and correlated Student’s t-test 
were used to analyze the data, and the Shapiro–Wilk test 
was used to normalize the data at a significance level of 
0.05 in SPSS V. 21.

3. Results

Eight weeks of aerobic-resistance training caused a sig-
nificant increase in BFGF levels in the training group com-
pared to the control group (P=0.002). Also, the subjects in 
the training group showed a significant increase in BFGF 
plasma levels (P=0.002) which was not significant in the 
control group (P=0.758) (Table 1).

4. Discussion 

Based on the results of the present study, it can be con-
cluded that combined (resistance-aerobic) training can in-
crease the serum level of BFGF and be effective in initiat-
ing angiogenesis processes and increasing capillary density. 

5. Conclusion

This exercise can be used for different people (especially 
for cardiovascular patients).
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Table 1. Intragroup and intergroup changes of bFGF in the “training” and “control” groups, and changes in Mean±SD of the two 
groups before and after the test

Intragroup Changes Control GroupIntragroup Changes Training GroupIntergroup Changes
Variable

TSig.TSig.FSig.

-0.2800.758-4.170*0.00212.450*0.002bFGF

Mean±SD Changes
Stage

Control GroupTraining Group

13.65±3.2314.31±2.81Pre-test

13.07±2.8118.85±4.79Post-test
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زمینه و هدف بیماری عروق كرونر قلب از مهم ترین علل مرگ ومیر است. فعالیت های ورزشی بعد از عمل بای پس عروق كرونر، باعث افزایش 
چگالی مویرگی عضله قلبی با عنوان آنژیوژنز و بهبود عملكرد قلبی عروقی می شود. عامل رشد فیبروبالست پایه، از خانواده عوامل رشدی 
است و در آنژیوژنز، درمان زخم ها، توسعه جنینی و فرایندهای گسترش و تمایز نقش كلیدی دارد. هدف مطالعه حاضر، تأثیر تمرینات 

هوازی قاومتی بر سطوح پالسمایی فاكتور رشدی فیبروبالست پایه در بیماران پیوند بای پس عروق كرونری است.

مواد و روش ها نمونه های این پژوهش را سی نفر از مردان با محدوده سنی 45-60 سال كه تحت عمل جراحی بای پس قرار گرفتند، 
تشكیل می دادند كه به طور تصادفی به دو گروه آزمایش )پانزده نفر( و گروه كنترل )پانزده نفر( تقسیم شدند. گروه آزمایش به مدت 
هشت هفته تمرین مقاومتی هوازی را انجام دادند )سه جلسه در هفته ( و گروه كنترل در این مدت بدون تمرین بودند. به منظور بررسی 
اندازه گیری در لنفوسیت، نمونه گیری خونی 24 ساعت قبل از شروع اولین جلسه تمرینی و همچنین 48 ساعت پس از آخرین جلسه 
تمرینی در حالی كه همه آزمودنی ها ناشتا بودند به عمل آمد. به منظور اندازه گیری BFGF از روش آزمایشگاهی االیزا استفاده شد. برای 
تحلیل داده ها از آزمون آماری تی استودنت مستقل و هم بسته و از آزمون شاپیرو ویلک جهت نرمال كردن داده ها در سطح معنی داری 

0/05 در نرم افزار SPSS نسخه 21 استفاده شد.

مالحظات اخالقی این پژوهش در كمیته اخالق دانشگاه آزاد اسالمی واحد نیشابور تأیید و در سامانه كارآزمایی بالینی ایران با شماره
IRCT20191228045919N1 ثبت شده است.

یافته ها هشت هفته تمرین مقاومتی هوازی سبب افزایش معنی داری در سطوح BFGF در گروه آزمایش نسبت به گروه كنترل شد 
)P=0/002(. همچنین تغییرات قبل و بعد آزمودنی ها در گروه آزمایش نیز افزایش معناداری را در سطوح پالسمایی BFGF نشان داد 

.)P=0/758( كه در گروه كنترل معنادار نبو د )P=0/002(

نتیجه گیری براساس یافته های پژوهش حاضر می توان چنین نتیجه گیری كرد كه تمرین تركیبی )مقاومتی هوازی( ممكن است با 
افزایش سطوح پالسمایی BFGF سبب افزایش رگ زایی و تراكم مویرگی در بیماران پس از CABG شود.

کلیدواژه ها: 
بازتوانی قلبی، تمرین 

 BFGF ،مقاومتی هوازی
، CABG
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مقدمه

با وجود پیشرفت های اخیر در زمینه تشخیصی و بالینی در 
كنار روش های درمانی، امروزه همچنان شاهد افزایش برخی 
برنامه   .]1[ هستیم  قلبی  نارسایی  موارد  جمله  از  بیماری ها 
عنوان  به  امروزه  ورزشی  تمرین  اساس  بر  قلبی1  توان بخشی 
مؤلفه اصلی در زنجیره مراقبت و نگهداری از بیماران با نارسایی 

1. Cardiac Rehabilitation Program (CRP)

برنامه  عمده  تحلیل های  و  تجزیه  است.  شده  معرفی  قلبی 
بازتوانی قلبی انجام شده بیانگر كاهش شدید میزان مرگ ومیر 
ناشی از نارسایی قلبی یا بازگشت نارسایی بوده است ]2[. یكی 
از بیماری های مرتبط با قلب و عروق، بیماری عروق كرونری 
است كه بیشتر در دوران سالمندی رخ می دهد ]3[. بیماری 
عروق كرونر به تنگی یا انسداد تمام یا قسمتی از مجرای عروق 
كرونر به دنبال آترواسكلروز، اسپاسم و یا وجود لخته اطالق 
می شود. در این بیماری، شریان مبتال نمی تواند نیاز تغذیه ای 
عضله میوكارد به اكسیژن را تأمین كند كه نتیجه آن آنژین 

1. گروه فیزیولوژی ورزشي، واحد نیشابور، دانشگاه ازاد اسالمي، نیشابور ،ایران.
2. گروه فیزیولوژی ورزشي، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.

3. گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه نیشابور، نیشابور، ایران.
4. گروه آمار، واحد نیشابور، دانشگاه آزاد اسالمی، نیشابور، ایران. 

تأثیر تمرین هوازی مقاومتی بر سطوح پالسمایی BFGF در بیماران کرونری پس از بای پس عروق کرونر
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صدری و سكته قلبی خواهد بود. 

عمل جراحی پیوند عروق كرونر2 نوعی درمان است كه طی 
آن شریان كرونر گرفتار از طریق پیوند ورید هایی، بین قسمت 
فرعی  راه  یک  تنگی،  از  بعد  قسمت  با  شریان  تنگی  از  قبل 
افزایش  كرونر  خون  جریان  طریق  این  از  كه  می كند  ایجاد 
یابد. زمانی كه مداوای طبی جهت بیماران ایسكمیک، كارساز 
نباشد، تنها عمل جراحی پیوند عروق كرونر قلب، ضامن بقا و 
سالمت این بیماران خواهد بود ]4[. درعین حال، بررسی ها در 
این زمینه نشان می دهد هر ساله، حدود 35 تا 50 هزار مورد 
عمل جراحی قلب در ایران انجام می  شود ]5[. تحقیقات نشان 
ارتباط  قلبی  نارسایی  با  بیماران  در  ورزشی  تمرین  می دهند 

زیادی با پارامترهای قلبی، همودینامیک و رگ زایی دارد ]6[.

عامل رشد فیبروبالست پایه3 یا FGF2، یک عضو از خانواده 
رشد فیبربالست است ]7[ كه در بافت طبیعی، در غشای پایه 
خونی  رگ های  اندوتلیال  زیر  سلولی  خارج  ماتریكس  در  و 
حضور دارد و تا زمانی كه هیچ پپتید پیام رسانی وجود نداشته 
تـاكنون   .]8[ می ماند  باقی  غشا  به  متصل  صورت  به  باشد، 
بیست فـاكتور رشـد فیبروبالسـت4 و چهار رسپتور تیروزین 

كینــازی متفــاوت شــناخته شــده اند]9[.

 FGF1 اســـیدی و FGF2 بـــازی، از اولـــین فاكتورهای 
رشدی هسـتندكـه بـرای تحریک آنژیوژنز شناخته شده اند. و 
اندوتلیال،  برای سلولهای  اثر كموتاكتیک و میتوژنیک  دارای 
.]10[ هسـتند  دیگـر  سـلول هـای  بسـیاری  و  فیبروبالسـت 

تمرین استقامتی سبب افزایش پنج تا شش برابری سرعت جریان 
خون و تمرین قدرتی سبب افزایشسه تا چهار برابری در جریان 
نیروی  افزایش سرعت جریان خون،  با  و  خون می شوند ]11[ 
هیدرودینامیكی موازی با جدار عروق ناشی از اصطكاک خون 
با جداره حاصل می شود ]12[. نقش نیروهای هیدرودینامیكی 
به عنوان محرك های آنژیوژنیكی زمانی مشخص شد كه بیشتر 
را  انحنا  بیشترین  كه  رگ  از  محل هایی  در  عروقی  جوانه های 
سبب  عمده  طور  به  برشی  استرس   .]13[ شدند  ایجاد  دارند، 

آرتریوژنز ]14[ و آنژیوژنز تقسیم دوتایی ]15[ می شود.

به نظر می رسد كه افزایش حاد و فوری استرس برشی بیشتر 
موجب ترشح اتساع كننده های عروقی بویژه 5NO می شود و از 
این طریق عروق متسع می شوند. اما افزایش مزمن شیر استرس 
هایپرتروفی  و  قطر  افزایش  به ویژه  ساختاری،  تغییرات  سبب 
عروق می شود ]16[. این تغییرات موجب فعال سازی گیرنده های 
تیروزین كینازی، فاكتورهای رشدی به ویژه VEGFR 2 و فسفریله 

2. Coronary Artery Bypass Grafting (CABG)
  3. Basic Fibroblast Growth Factor (BFGF)
   4. Factor Growth Fibroblas t (FGF)
5. Nitric Oxide

شدن گیرنده Tie2 می شود ]17[. با افزایش mRNA، اینتگرین ها 
كه در محل موضعی روی سطح آبلومینال سلول اندوتلیال جمع 
شده اند، فعال سازی می شوند و با اتصال آن ها به لیگاندهای ویژه 
تحریک  آنژیوژنز  رونویسی  فرایند  سلولی،  خارج  ماتریكس  در 
می شود ]18[. گیرنده های اینتگرین، هترودایمرهای متشكل از 
αvβ5 در  و   αvβ3 β هستند و دو گیرنده  و   α زیرواحدهای 

سلول های اندوتلیال بیان می شوند.

تمرین ورزشی موجب افزایش ظرفیت جریان خون6 می شود 
]19[. در این رابطه، ولیانتیس و همكاران ]20[ نشان دادند كه 
BFC پاروزنان نخبه 35 درصد بزرگ تر از آزمودنی های معمولی 
است. والتر و همكاران ]21[ نیز باال بودن BFC در عضالت ساق 
بودن  باالتر  كرده اند.  گزارش  را  تمرین كرده  دوچرخه سواران 
ظرفیت جریان خون عضله كرده است كه موجب اعمال شیر 
استرس بیشتری به جدار عروق می شود. گوتو و همكاران ]22[ 
حداكثر  درصد   50( متوسط  تمرینی  شدت های  دادند  نشان 
و  عروقی  اتساع كننده های  افزایش  موجب  مصرفی(  اكسیژن 
پایین تر )25  اما در شدت های  اتساع عروق می شوند  متعاقبًا 
درصد( اتساع عروقی صورت نمی گیرد. از این رو، این احتمال 
وجود دارد كه باال بودن شیر استرس در شدت تمرینی متوسط 
فاكتورهای  ترشح  و  عروق  اتساع  در  دخیل  عوامل  از  یكی 
چگالی  افزایش  اینكه  به  توجه  با  باشد.  عروق  اتساع كننده 
مویرگی در عضالت اسكلتی و همین طور بافت قلب، از مقدمات 
بسیاری  درمان  و  پیشگیری  نیز  و  هوازی  توان  توسعه  مهم 
فعالیت های  صحیح  شناخت  می رود،  شمار  به  بیماری ها  از 
ورزشی كه به بهترین شكل ممكن سبب بروز پدیده آنژیوژنز 

میتوكندریایی می شوند، اهمیت بسزایی دارد.

ورزشی  فعالیت های  به  رگ زایی  عوامل  پاسخ  طرفی  از 
در  متفاوتی  پژوهش های  است.  جدل  و  بحث  مورد  مقاومتی 
رابطه با آنژیوژنز و تمرینات مقاومتی انجام شده است. شكرچی 
اكساید،  نیتریک  تغییرات  بررسی  به  پژوهشی  در  همكاران  و 
فاكتور رشد اندوتلیال عروقی و گیرنده های آن به دنبال تمرین 
صورت  به  را  نر  موش  سر  بیست  آن ها  پرداختند.  مقاومتی 
تصادفی به دو گروه غیرفعال و تمرین مقاومتی تقسیم كردند. 
پروتكل تمرینی آن ها به صورت سه جلسه در هفته و به مدت 
چهار هفته بود. نتایج نشان داد تمرین مقاومتی نمی تواند موجب 
تغییرات عوامل رگ زایی در موش ها شود كه دالیلی مانند زمان 
بر  می توانند  نمونه گیری  زمان  همچنین  و  آن  شدت  تمرین، 
نتایج مؤثر باشند ]17[. از طرفی، پژوهش ها نشان داده اند هر 
دو برنامه تمرینی تركیبی و هوازی ایمن هستند و موجب بهبود 

وضعیت عملكردی و كیفیت زندگی بیماران قلبی می شوند.

توجه  با  و  زمینه  این  در  تناقض ها  برخی  وجود  به سبب   

6. Blood Flow Capacity (BFC)
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یا  غیر انسانی  نمونه های  روی  پیشین  مطالعات  اكثر  اینكه  به 
نمونه های انسانی سالم انجام شده است و مطالعات معدودی 
در این زمینه روی بیماران بای پس قلبی در كشورمان صورت 
گرفته، لزوم اجرای مطالعات كنترل شده بیشتری كه به بررسی 
و ارائه یک برنامه تمرین بازتوانی قلبی بهتر و مفیدتر بپردازد 
بیش از پیش احساس می شود؛ بنابراین، هدف مطالعه حاضر، 
بیماران  در   BFGF پالسمایی  نمونه  بر  قلبی  بازتوانی  تأثیر 

كرونری پس از CABG است .

مواد و روش ها

جامعه  است.  نیمه تجربی  كاربردی  نوع  از  حاضر  پژوهش 
آماری این تحقیق را بیماران بیمارستان تخصصی قلب و عروق 
جواد االئمه مشهد با محدوده سنی 45-60 سال تشكیل می داد. 
نمونه آماری از میان جامعه آماری و با توجه به شرایط ورود 
به تحقیق به صورت داوطلبانه انتخاب شد. تعیین حجم نمونه، 
براساس روش كوكران بود كه بدین طریق سی نفر از مردان كه 
تحت عمل جراحی بای پس قرار گرفتند، با محدوده سنی -60

45 سال و با شیوه نمونه گیری در دسترس انتخاب و با توجه 
به معیارهای ورود به پژوهش )سالمتی فرد از لحاظ شناختی، 
میلي   160 از  بیشتر  خون  فشار  نداشتن  شنوایی،  و  بینایی 
استفاده  mmHg100.عدم  از  باالتر  دیاستولیک  و  جیوه  متر 
از داروهای یكسان، عدم استفاده از وسایل كمكی نظیر واكر( 
گروه  و  نفر(  )پانزده  آزمایش  گروه  دو  به  و  تصادفی  طور  به 
نفر( تقسیم شدند. متغیرهای زمینه ای شامل  كنترل )پانزده 
سن )سال( قد )سانتی متر / توسط دستگاه SEKA دیجیتالی 
ساخت آلمان بادقت 0/1 كیلوگرم(، درصدچربی بدن و شاخص 
دیجیتالی  توسط دستگاه  مربع(  متر  بر  )كیلوگرم  بدنی  توده 
در  )ضربان  قلب  كره جنوبی(، ضربان  )Inbody720 ساخت 
ساخت   F1tm پوالرمدل  ضربان سنج  دستگاه  توسط  دقیقه( 
بادستگاه  كشورفنالند، فشارخون استراحتی )میلی متر جیوه( 
فشارسنج عقربه ای ALPK-2 مدل -500 و همچنین زمان های 
تمرین آزمودنی ها توسط زمان سنج دیجیتال با دقت0/01 ثانیه 

اندازه گیری شد )جدول شماره 1(.

در  شركت كنندگان  از  توان بخشی،  تمرین  شروع  از  قبل 
ابتدای كار و پس از 10- 12 ساعت ناشتایی، 5 سی سی از ورید 
بازویی نمونه گیری خونی به عمل آمد و در لوله های آزمایشی 
با ماده ضد انعقاد EDTA جمع آوری شد. اندازه گیری BFGF به 
روش االیزا انجام گرفت. قبل از شروع دوره بازتوانی، اطالعات 
مربوط به سن، قد و وزن تعیین شد. سپس آزمودنی ها به مدت 
از هشت  كردند. پس  بازتوانی شركت  برنامه  در  هفته  هشت 
هفته نیز از آزمودنی ها در حالت ناشتا خون گیری به عمل آمد 
زمان خون گیری  ارزیابی شد.  وزن، مجدداً  تغییرات  میزان  و 
اولین جلسه  از شروع  در مرحله پیش آزمون 24 ساعت قبل 
تمرین و در مرحله پس آزمون 48 ساعت پس از پایان آخرین 

جلسه تمرین )جهت پیشگیری از اثر حاد تمرین بر متغیر های 
تحقیق( بود. در این پژوهش بیماران، تمرین تركیبی )استقامتی 
و مقاومتی( را به طور هم زمان در محل بیمارستان جواد االئمه 

بخش بازتوانی، انجام دادند. 

به  را  ورزشی  تمرینات  24 جلسه ای،  دوره  یک  در  بیماران 
)وضعیت  ارزیابی ها  به  توجه  با  و  هفته  در  روز  سه  صورت 
الی   1 به  مدت  به  غیره(  و  ورزش  تحمل  تست  قلبی ریوی، 
1/5ساعت انجام دادند. در هر جلسه درمانی، برای گرم كردن 
از  ورزشی،  برنامه  انتهای  در  تدریجی  كردن  سرد  و  ابتدا  در 
تمرینات با شدت بسیار كم و تمرینات كششی استفاده شد. 
برنامه تمرینی درمانی عبارت بودند از: راه رفتن روی تردمیل 
)20-30 دقیقه(، ركاب زدن دوچرخه ثابت )10- 12 دقیقه( 
و استفاده از ارگومتر دستی )10 دقیقه(. همه افراد این گروه 
تمرینات فوق را طی هر جلسه درمانی انجام دادند. ورزش ها با 
شدت متوسط آغاز می شدند؛ به این ترتیب كه عالوه بر میزان 
قلب  قلبی، 60 درصد حداكثر ضربان  بروز عالئم  و  خستگی 
بیماران در زمان تست ورزش به عنوان ضربان قلب هدف برای 
بیماران در نظر گرفته می شد. بر این اساس مدت زمان و شدت 
تمرین تنظیم میشد. شدت و مدت زمان تمرین به تدریج و بر 
اساس توانایی افزایش می یافت؛ به نحوی كه در هفت الی ده 
جلسه آخر به 80 درصد حداكثر ضربان قلب بیماران می رسید. 
قبل و بعد از تمرین هوازی و یک بار در زمان سرد كردن با 
استفاده از ضربان سنج پوالر اندازه گیری شد و از طریق فرمول 

كارونن7 محاسبه شد )فرمول شماره 1(.

.1

قلب  ضربان   × درصد(   75/55( استراحت+  قلب  ]ضربان 
استراحت – ضربان قلب بیشینه([ = ضربان قلب

میزان اضافه بار تمرین

هر هفته با افزایش شدت تمرین،تقریبًا به میزان 5 درصد 
تمرینی  برنامه  و  تمرین  شد.  افزوده  هدف  قلب  ضربان  به 
تكرار  هشت  با  آن ها،  برای  شده  مشخص  مورد نظر  مقاومتی 
در جلسات اولیه و افزایش تعداد تكرار حركات تا پانزده تكرار 
در جلسات بعدی در سه ست انجام شد كه حركات شامل: 1. 
اسكات با توپ فیزیوبال؛ 2. فلكشن شانه8؛ 3. فلكشن هیپ9؛ 
4. آبداكشن شانه10؛ 5. آبداكشن هیپ11؛ 6. فلكشن آرنج12؛ 7. 

7. Karunen
8. Shoulder Flection
9. Hip Flection
10. Shoulder Abduction
11. Hip Abduction
12. Elbow Flection
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پالنتار فلكشن مچ پا13؛ 8. دورسی فلكشن مچ14 بود. حركات 
در ابتدا با هشت تكرار با استفاده از تراباند ضعیف )زرد رنگ( 
انجام شد. سپس در هر جلسه به هر حركت، دو تكرار افزوده 
شد تا تعداد تكرارهای هر حركت به پانزده تكرار برسد. سپس 
قدرت تراباند )صورتی رنگ( افزایش می یافت و به همین خاطر 
مجدداً حركات در ابتدا با هشت تكرار و به مرور تا پانزده تكرار 
در جلسات بعدی افزایش می یافت؛ برای انجام تمرینات هوازی 
و مقاومتی ترتیب خاصی وجود نداشت و بیماران می توانستند 
مقاومتی  تمرینات  هوازی،  تمرینات  بین  زمانی  فاصله  در 
از تمرین هوازی  بعد  به طور مجزا  اینكه  یا  و  انجام دهند  را 
افرادی  انجام دهند. گروه كنترل شامل  تمرینات مقاومتی را 
بود كه در دوره تمرین مقاومتی هوازی پس از عمل جراحی 
شركت نمی كردند و هیچ گونه فعالیت منظم فیزیكی نداشتند. 

13. Ankel Plantal
14. Ankel Dorsi flection

كششی  حركات  با  كردن  سرد  تمرین،  جلسه  هر  درانتهای 
 10-5 مدت  به  آرام سازی  حركات  و  دقیقه   10-5 مدت  به 
بیمار در تمام مراحل  انجام شد. نوسانات ضربان قلب  دقیقه 
تمرین توسط سیستم مونیتورینگ كنترل می شد. میزان فشار 
خون بعد از استفاده از هر دستگاه توسط پرستاران بازتوانی، 
اندازه گیری و ثبت می شد. اندازه گیری سطوح BFGF با روش 
ساخت  كوزابیواالیزاكیت15  كیت  توسط  و  االیزا  آزمایشگاهی 
/میلی لیتر  نانوگرم   0/39 از  كمتر  حساسیت  با  چین  كشور 

)حساسیت=0/039( انجام شد.

روش آماری

نرمال بودن داده ها با استفاده از آزمون شاپیروویلک بررسی 
آزمون های  از  استفاده  برای  اطمینان  حصول  از  پس  و  شد 

15. Cusabio ELISA kits (china)
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قبل و بعد مداخلهBFGFتغییرات 

پیش آزمون پس آزمون

تصویر 1. تغییرات BFGF قبل و بعد مداخله

))DS±M جدول 1. توصیف آماری مشخصات فردی آزمودنی ها میانگین± انحراف معیار

شاخص توده بدنوزن)کیلوگرم(قد)سانتیمتر(سن)سال(گروه ها

1.34±5.2325.28±3.6976.16±7.50173.50±6.165کنترل

1.80±6.6024.94±3.1574.75±6.47173.04±54.58تمرین ترکیبی

متغیر ها
تغییرات درون گروهی گروه کنترلتغییرات درون گروهی گروه تمرینتغییرات بین گروهی

Fسطح معنی داریTسطح معنی داریTسطح معنی داری
BFGF12/4050/002-4/1700/002-0/2800/758

تغییرات میانگین
تغییرات انحراف استاندارد±میانگین ها

گروه کنترلگروه تمرین

3.23±13.65 2.81 ±14.31پیش آزمون
2.81 ±18.8513.07±4.79پس آزمون
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 SPSS پارامتریک تی مستقل و تی وابسته با استفاده از نرم افزار
نسخه 21 درسطح معنی داری P≥0/05 تجزیه و تحلیل شد.

یافته ها

 یافته های پژوهش حاضر نشان داد بین دو گروه آزمایش 
 BFGF تفاوت معنی داری در مقادیر  از مداخله  بعد  و كنترل 
تغییرات  همچنین   .)T=12/405  ،P=0/002( دارد  وجود 
قبل  داد  نشان  همبسته  تی  آزمون  از  حاصل  میانگین های 
دارد  وجود  معنی دار  تفاوت  آزمایش  گروه  در  مداخله  بعد  و 
)T=4/170 ،P=0/002(؛ اما این مورد در گروه كنترل معنی دار 
نبود )T=0/758 ،P=0/280(. همچنین با توجه به تصویر شماره 
1، تغییرات BFGF در گروه تمرینات هوازی مقاومتی نسبت به 
.)P=0/002( گروه كنترل افزایش معنی داری را نشان می دهد

بحث 

درپژوهش حاضر، به بررسی هشت هفته تمرینات تركیبی 
)مقاومتی هوازی( بر BFGF در بیماران CABG پرداخته شد. 
تمرینات  هفته  هشت  انجام  داد  نشان  حاضر  تحقیق  نتایج 
مقاومتی هوازی سبب افزایش BFGF كه دركاهش بیماری های 
گروه  همچنین  و  می شود  دارند،  بسزایی  نقش  قلبی عروقی 
پس آزمون  و  پیش آزمون  مراحل  در   BFGF مقادیر  آزمایش 
با  حاضر  پژوهش  نتایج  داد.  نشان  خود  از  معناداری  افزایش 
نتایج الوار و همكاران، فتح الهی و همكاران و كرنک و همكاران 

همسو بود و نتایج ناهمسو با پژوهش حاضر یافت نشد.

 یكی از شاخص های رگ زایی فاكتور رشد فیبروبالست است. 
از خانواده عوامل رشد  یا  FGFها،  عوامل رشد فیبروبالست16 
هستند و درآنژیوژنز، درمان زخم ها و توسعه جنینی نقش دارند 
طیف  تمایز،  و  گسترش  فرایندهای  در  كلیدی  نقش   FGFs.
گسترده ای از سلول ها و و بافت ها را دارند.كاهش FGF باعث 
درنهایت  و  نتیجه ضعف عضالنی  در  و  توده عضالنی  كاهش 
رشد  عامل  طبیعی  بافت  در   .]23[ می شود  ناتوانی جسمانی 
فیبروبالست پایه، در غشا و در ماتریكس خارج سلولی اندوتلیال 
رگ های خونی حضور دارد و تا زمانی كه هیچ پپتید پیام رسانی 
وجود نداشته باشد، به صورت متصل به غشا باقی می ماند ]7[. 

گیرنده های  به  آن ها  اتصال  شامل   FGF سیگنالینگ  روند 
مختلف   FGF  23 است.  سلول  سطح  در   )FGF( FGFR
شناسایی شده است كه اثرات خود را از طریق چهار نوع اصلی 
 FGFR1 عنوان  به  كه  كیناز  تیروزین  با  مرتبط   17FGFRهای 
FGFR2 ، FGFR3، و FGFR4 تعیین می شوند، اعمال می كنند 
]24[. پس از اتصال لیگاند، این گیرنده ها تحت محرک ها قرار 
كیناز  تیروزین  دامنه های  شدن  فعال  به  منجر  كه  می گیرند 

16. Fibroblast growth factor 
17. Fibroblast Growth Factor Receptor 

 ،FGF پایه  می شود.  بین مولكولی  فسفوریالسیون  ترانس  و 
به  یا FGF-2 شناخته می شود كه   BFGF به عنوان همچنین 
گروهی از  FGFهای ساختاری همولوگ تعلق دارد كه با اتصال 
منشأ  سلول های  انواع  روی  بر  میتوژنیک  فعالیت  و  هپارین 

مزودرمال و نوروكتودرمال مشخص می شوند. 

BFGF از طریق مسیرسیگنالینگ PI3K/AKT سبب بقا و زنده 
مسیر  از طریق  اندوتلیال می شود. همچنین  ماندن سلول های 
PLC/DAG/RAS/RAF/ERK1,2 سبب رونویسی از فاكتورهایی 
قلبی  سلول های  هایپرتروفی  میوژنزو  به  منجر  كه  می شود 
JAK/ از طریق مسیر پروتئین BFGF می شوند ]25[ .همچنین

تمایز،  تكثیر،  مانند  فرایندهایی  تحریک  سبب   STSTE/RAS
چسبندگی و مهاجرت سلول ها در زمان آنژیوژنز می شود ]25[. 

مهری الوار و همكاران در تحقیقی به بررسی پنج هفته تمرین 
مقاومتی بر برخی عوامل رشد عروقی مردان غیرفعال پرداختند. 
 VEGF نتایج آن ها نشان داد تمرینات مقاومتی سبب افزایش
BFGF، و هورمون رشد آزمودنی ها شد. از طرفی فعالیت های 
افزایش جریان خون به سمت عضالت، به ویژه  ورزشی سبب 
استرس18  شیر  كه  شریانی  فشار   .]13[ می شود  قلبی  عضله 
اندوتلیال می گردد. نام دارد سبب تغییرات مثبت در سطوح 

موجب   avb3 اینتگرینی19  گیرنده های  ازطریق  شیراسترس 
اندوتلیال  سلول های  از  پایه  فیبروبالست  رشد  فاكتور  بیان 
عروقی می شود كه نهایتًا منجر به افزایش FGF می شود ]26[. 
افزایش شیر استرس با افزایش پروتئین های گیرنده مكانیكی20 
روی سطح  موضعی  در محل چسبنده  كه  اینتگرین ها  یعنی 
فعال سازی  شده اند،  جمع  اندوتلیال  سلول  آبلومینال21 
در  ویژه  لیگاندهای  به  آن ها  اتصال  و  فعال سازی  می شوند.با 
تحریک  آنزیوژنز  رونویس  فرایند  سلولی،  خارج  ماتریكس 
از  متشكل  هترودایمرهای22  اینتگرین،  می شود.گیرنده های 
در   avb5 و   avb3 گیرنده  دو  و  b هستند  و   a زیرواحدهای 

سلول های اندوتلیال بیان می شوند ]27[. 

این تغییرات نیز سبب افزایش فاكتور رشدی فیبروبالست پایه 
می شود كه نهایتًا سبب بهبود وضعیت آنژیوژنز و خون رسانی به 
بافت های قلب می شود. فتح الهی و همكاران به بررسی اثر ده 
هفته تمرینات ورزشی روی عوامل آنژیوژنز پرداختند.نتایج آن ها 
نشان داد تمرینات ورزشی سبب افزایش عامل رشداندوتلیالی 
اكساید  نیتریک   ،(FGF) رشدفیبروبالست  عامل   ،(VEGF)
(NO) و عملكرد ریوی شد ]28[. همچنین كرنک و همكاران 
به بررسی تمرینات بلندمدت روی فاكتورهای آنژیوژنز و فشار 

18. Sear stress 
19. Integrin receptors
20. Mechanical Receptor Proteins
21. Abluminals
22. Heterodimers 
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خون در مردان جوان پرداختند. نتایج آن ها نشان داد تمرینات 
فاكتور  و  عروقی  اندوتلیال  رشد  عامل  افزایش  سبب  ورزشی 
نتایج   .]29[ می شود  خون  فشار  كاهش  و  فیبروبالست  رشد 
پژوهش حاضر نیز نشان داد تمرینات مقاومتی و هوازی سبب 
افزایش فاكتور رشدی فیبروبالست پایه می شود كه این افزایش 
و  حفط  خون رسانی،  آنژیوژنز،  بهبود  سبب  احتمااًل  معنی دار 

بقای میوسیت ها در بیماران CABG می شود. 

نتیجه گیری

به طور كلی نتایج این تحقیق نشان داد، تمرینات مقاومتی 
عنوان  به  می تواند   BFGF سرمی  سطح  افزایش  با  هوازی 
فاكتور مؤثری در شروع فرایندهای رگ زایی و افزایش چگالی 
مویرگی نقش داشته باشد و به عنوان فاكتوری تأثیرگذار در 
قرار  استفاده  مورد  قلبی عروقی  بیماران  بویژه  مختلف  افراد 
تحقیق  این  در  رگ زایی  مهاركننده  فاكتورهای  اینكه  گیرد. 
اندازه گیری نشده است، می تواند به عنوان محدودیت مطالعه 
حاضر مورد توجه قرار گیرد. اندازه گیری این فاكتورها هم زمان 
با فاكتورهای تحریک كننده فرایند رگ زایی در مطالعات بعدی، 
می تواند اطالعات كامل تری در خصوص اثربخشی این تمرینات 

ارائه دهد.
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