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چکیده
هدف :هدف از این مطالعه بررسی اثر فعالیت راه رفتن با محدودیت جریان خون ( )BFRبر فعالیت مسیر
سیگنالی  mTORعضله اسکلتی مردان تمرین نکرده بود .روش شناسی :پنج مرد سالم تمرین نکرده در
دو وهله جداگانه (به فاصله سه هفته) مورد مطالعه قرار گرفتند )1( :راهرفتن با  BFRبر روی تردمیل با شدت
 %04از توان هوازی بیشینه ( )VO2maxو ( )2فعالیت در شرایط مشابه بدون  .BFRنمونههای بایوپسی (پهن
جانبی) و نمونه های خونی (سیاهرگ بازویی) قبل و بعد از فعالیت در فواصل زمانی معین جهت بررسی میزان
با
فسفوریلاسیون پروتئین و تغییرات در هورمون رشد ( ،)GHفاکتور رشد شبه انسولینی ( )IGF-1و لاکتات خون
گرفته شد .یافته ها :نتایج نشان داد که فسفوریلاسیون پروتئینهای  mTORو  p70S6Kدر مقایسه با مقادیر
اسکن  QRفوق میتوانید جزئیات مقاله حاضر را در
قبل از فعالیت در هیچ یک از دو گروه  BFRو کنترل تغییر معناداری نداشت ( ،IGF-1 .)P ˃4/40بلافاصله
سایت  www .jahssp.azaruniv.ac.ir/.مشاهده کنید
بعداز فعالیت در مقایسه با مقادیر قبل از فعالیت افزایش معنادار نشان داد ( GH .)P ˂4/40بلافاصله بعد از
فعالیت در مقایسه با مقادیر قبل از فعالیت و در مقایسه با گروه کنترل افزایش معنادار نشان داد (.1 .)P ˂ 4/40دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزشی ،گروه فیزیولوژی
ورزشی ،دانشکده تربیت بدنی ،دانشگاه گیلان ،گیلان،
لاکتات خون در هیچ یک از گروه ها تغییر معناداری نداشت ( .)P ˃ 4/40نتیجه گیری :نتایج مطالعه حاضر
ایران.
نشان داد که فسفوریلاسیون پروتئینهای  mTORو  S6Kبه همراه فعالیت راه رفتن با محدودیت جریان خون
(نویسنده مسئول)hallajbashi@kashanu.ac.ir :
تحریک نمی شود .در نتیجه مسیر سیگنالی  mTORبه عنوان یک مکانیسم احتمالی نقش چندانی در افزایش  .2استاد گروه فیزیولوژی ورزشی ،دانشکده تربیت بدنی،
سنتز پروتئین به دنبال فعالیت راه رفتن با  BFRندارد.
دانشگاه گیلان ،گیلان ،ایران.
واژههای کلیدی :لاکتات خون ،تمرین کاتسو ،بایوپسی عضله ،هایپرتروفی عضله.

تمامی حقوق این مقاله بازمتن برای دانشگاه شهید مدنی آذربایجان محفوظ است.
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Abstract
Aim: The purpose of this study was to study the acute responses to BFR walking exercise on the
mTOR signaling pathway in untrained male subjects. Methods: five (n=5) apparently healthy
untrained male participants were studied identically on two occasions: (1) BFR aerobic exercise
consisting of walking at an exercise intensity of 40% VO2max (2) Identical walking exercise
without BFR (Ctrl). Each trial was separated by 3 weeks. Muscle biopsy (vastus lateralis) and
blood sample (antecubital vein) were obtained pre- and post-exercise in given time points to
determine protein expression and changes in GH and IGF-1. Results: Results showed that
mTOR and p70S6K phosphorylation levels did not change significantly in both groups (P ˃
0.05). IGF-1 and GH immediately after exercise increased in BFR group (P˂0.05). Blood lactate
did not show any significant change in both groups. Conclusion: We find that the
phosphorylation of p70S6K and mTOR did not activate after a bout of walking with blood flow
restriction. As result the mTOR signaling pathway is not responsible for stimulating skeletal
muscle protein synthesis after BFR walking exercise.
Keywords: Blood Lactate, Kaatsu Training, Muscle Biopsy, Muscle Hypertrophy.

Scan this QR code to see
accompanying video, or visit
jahssp.azaruniv.ac.ir

the

1. PhD Student of Sport Physiology,
Department of Sport Physiology,
Faculty of Physical Education,
University of Guilan, Guilan, Iran.
(Corresponding Author):
hallajbashi@kashanu.ac.ir
2. Professor, Department of Sport
Physiology, Faculty of Physical
Education, University of Guilan,
Guilan, Iran.

All rights are reserved for Azarbaijan Shahid Madani University.
Cite as: Saeid Hallajbashi, Farhad Rahmaniniya. The Effect of Walking Exercise with Blood Flow Restriction on mTOR Signaling
Pathway in Untrained Male Subjects’ Skeletal Muscle. Journal of Applied Health Studies in Sport Physiology. 2020; 6(2): 9-15.

11 

اثر فعالیت راه رفتن با محدودیت جریان خون بر مسیر سیگنالی ....mTOR

مقدمه
تمرین ورزشی با محدودیت جریان خون به عنوان یک روش تمرینی برای
افزایش حجم و قدرت عضلانی مطرح است .تاکنون مطالعات فواید تمرین
هوازی با محدودیت جریان خون و با شدت پایین را برای افزایش قدرت
و اندازه عضله گزارش کردهاند ( .)1،2با اینحال ،چگونگی کسب توده
عضلانی در اثر این نوع تمرینات همچنان یک موضوع مبهم است.
مطالعات گذشته چندین مسیر را برای تعیین مکانیسمهای هایپرتروفی
عضلانی پس از تمرین با محدودیت جریان خون بررسی کرده اند .مسیر
سیگنالی  mTORیکی از مسیرهای اصلی هایپرتروفی عضله است که
جهت سنتز پروتئین عضله و درنهایت هایپرتروفی ضروری است ( .)0مسیر
 Akt/mTORبا فعال کردن پروتئین پایین دستی خود  (S6K)1موجب
افزایش سنتز پروتئین عضله می شود .چندین مطالعه نقش مسیر سیگنالی
 Akt/mTORرا در سنتز پروتئین عضله به همراه تمرین مقاومتی با
محدودیت جریان خون تایید کرده اند ( .)0،6،5فوجیتا و همکاران)2445( 2
نشان دادند که تمرین مقاومتی به همراه  BFRموجب افزایش
فسفوریلاسیون پروتئینهای مسیر سیگنالی  Akt/mTOR/S6kو افزایش
سنتز پروتئین عضلانی می شود .در تایید این یافته ها فرای و همکاران
 )2414(9و گاندرمن و همکاران )2412( 0در دو مطالعه جداگانه ،نشان
دادند که سنتز پروتئین عضله پس از یک وهله تمرین مقاومتی با BFR
افزایش یافته و مسیر سیگنالی  Akt/mTOR/S6kدر این فرآیند نقش
دارد (.)5،1
علاوه بر گزارشها در مورد افزایشِ حجم عضله به همراه تمرین مقاومتی
با  ،BFRچندین مطالعه نشان دادهاند که تمرین هوازی با  BFRنیز باعث
افزایش اندازه و قدرت عضله می شود ( .)1،9،3برای مثال ،آبه و همکاران0
( ،)2446برای اولین بار افزایش  0تا  5درصدی در حجم عضله ران و
افزایش  1تا  14درصدی در قدرت ایزومتریک عضله ران به همراه  9هفته
تمرین پیاده روی با  BFRگزارش کردند ( .)2پس از آن چندین مطالعه
یافته های اولیه آبه و همکاران ( )2446را تایید کردند ( .)1،3مکانیسم
هایپرتروفی عضلانی به همراه تمرین هوازی با شدت پایین با  BFRبه
خوبی درک نشده است .با اینحال ،مطالعات قبلی چندین سناریوی ممکن
همانند هورمون رشد ( ،)GHعامل رشد شبه انسولینی ( )IGF-Iو دیگر
عوامل تنظیمی مایوژنیک را در این ارتباط مورد بررسی قرار داده اند (.)14
برای مثال ،یک وهله فعالیت هوازی با  BFRبا شدت اندک ( 04متر در
دقیقه بر روی تردمیل) ،موجب افزایش  GHخون شده است اما سطوح
 IGF-Iبه همراه یک وهله فعالیت و سه هفته تمرین پیاده روی تغییر نکرد
( .)2با توجه به آثار آنابولیک  GHو  IGF-1از طریق مسیر سیگنالی
 mTORبه نظر میرسد افزایش غلظت سرمی این هورمونها می تواند
یکی از کاندیداهای اصلی فعال کننده مسیر سیگنالی  mTORو افزایش

توده عضلانی مشاهده شده به همراه تمرین هوازی با  BFRباشد .با این
حال ،شواهد تحقیقی اندکی درستی این فرضیه به دنبال فعالیت با BFR
را بررسی کرده اند .ازاکی و همکاران )2410( 6افزایش معنادار  GHو عدم
افزایش معنادار  IGF-1را در آزمودنی های خود مشاهده کردند ( .)11با
وجود این ،عدم افزایش معنادار فسفوریلاسیون پروتئینهای Akt, mTOR
و  S6K1در این مطالعه گزارش شد ( .)11با این حال ،طبق اطلاعات ما
این تنها مطالعه ای است که فعالیت مسیر سیگنالی  mTORبه دنبال
فعالیت راه رفتن با  BFRگزارش کرده است ( .)11بنابراین ،با توجه به
کمبود شواهد موجود برای درک بهتر از مکانیسمهای هایپرتروفی عضله
که به همراه چندین مطالعه تمرینی ( )1،2،9،0گزارش شده است ،نیاز به
مطالعات بیشتر احساس می شود .فرض ما بر این است که مسیر سیگنالی
 ،mTORبه همراه فعالیت هوازی با محدودیت جریان خون ،جهت افزایش
سنتز پروتئین در عضله اسکلتی فعال شده و یکی از مکانیسمهای احتمالی
هایپرتروفی متعاقب فعالیت هوازی با  BFRاست .بنابراین ،هدف این
مطالعه بررسی فسفوریلاسیون پروتئینهای  mTORو  ،S6kهمچنین
سطوح سرمی  GH, IGF-1و لاکتات خون به همراه یک وهله فعالیت
هوازی با و بدون محدودیت جریان خون است.
روش پژوهش
آزمودنی ها
پنج مرد بزرگسال تمرین نکرده (سن 99/0±1/42 :سال؛ توده بدن:
 53/60±0/63کیلوگرم؛ قد 159/0±3/42 :سانتی متر؛ چربی بدن:
 11/35±2/22درصد) که در طول یک سال گذشته فعالیت ورزشی منظم
نداشتند ،داوطلبانه در این مطالعه شرکت کردند .آزمودنی ها ،هیچ نوع
بیماری مزمن نداشتند ،سیگاری نبودند و دارو مصرف نمی کردند .یک
معادله رگرسیونی برای تخمین ضربان قلب بیشینه مورد استفاده قرار
گرفت ( .)12پس از آن  VO2maxآزمودنی ها توسط نسبت ضربان قلب
بیشینه به ضربان قلب استراحت و معادله ارائه شده توسط یوث و همکاران5
( )2440تخمین زده شد ( .)19گزارش شده است هنگامی که ضربان قلب
بیشینه از طریق سن محاسبه می شود VO2max ،می تواند با روش نسبت
ضربان قلب با خطای استاندارد  %5/1تخمین زده شود ( .)12ویژگی های
بدنی آزمودنی ها نیز یک روز قبل از مطالعه اندازه گیری شد .تمامی
آزمودنیها از روش انجام کار و خطرات آن مطلع شده و رضایت نامه
شرکت در طرح تحقیق را قبل از آغاز مطالعه امضاء کردند .مجوز انجام
این تحقیق توسط کمیته اخلاقی دانشگاه گیلان برای استفاده از
آزمودنیهای انسانی مورد تایید قرار گرفت (شناسه؛ IR.GUMS.REC.
.)1397.061
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طرح مطالعه
آزمودنیها فعالیت هوازی را در دو وهله جداگانه به همراه سه هفته
استراحت بین هر وهله با و بدون محدودیت جریان خون اجرا کردند .در
گروه با محدودیت جریان خون ،کافهای الاستیک دستگاه باند فشاری
(ساخت شرکت پویش صنعت آریا ،شماره ثبت  )11622به بالاترین قسمت
پاهای هر آزمودنی در هنگام فعالیت هوازی روی تردمیل بسته شد .یک
شب قبل از اجرای مطالعه ،آزمودنی ها یک غذای استاندارد را در ساعت
 14شب صرف کردند .بعد از صرف شام تا پایان اندازه گیری ،آزمودنیها
فقط اجازه نوشیدن آب داشتند .صبح روز بعد ،آزمودنیها در حالت ناشتا به
آزمایشگاه مراجعه کرده و در حالت درازکش  94دقیقه استراحت کردند.
پس از  94دقیقه استراحت ،اولین نمونه خونی از سیاهرگ آنتی کوبیتال
آزمودنیها و اولین نمونه بایوپسی از عضله پهن جانبی پای برتر هر
آزمودنی به فاصله  10تا  20سانتی متری از استخوان کشک گرفته شد
( .)11بلافاصله پس از گرفتن اولین نمونه بایوپسی ،یک وهله فعالیت
هوازی نظارت شده با و بدون محدودیت جریان خون بر روی تردمیل اجرا
شد .پس از اتمام فعالیت ،هر آزمودنی توسط یک صندلی چرخدار به تخت
بیمارستانی انتقال یافته و دومین (بلافاصله پس از فعالیت ( ))H0و سومین
نمونه ( 2ساعت پس از فعالیت ( ))H2خونی از آزمودنی ها گرفته شد .در
انتها ،دومین نمونه عضلانی به فاصله  2-9سانتی متری از محل بایوپسی
اول برداشته شد (شکل  .)1بایوپسی عضله توسط یک پزشک متخصص
و آشنا به روش بایوپسی انجام شد .تمامی نمونه های عضلانی بلافاصله در
مایع نیتروژن منجمد شد و در دمای  -14درجه سانتی گراد تا هنگام
آنالیزهای مولکولی نگهداری شد .بایوپسی عضله با استفاده از یک سوزن
میکروبایوپسی دیسپوزال ( gauge 14×11, TSK ACECUT Biopsy
 ،)Needle, Japanتحت شرایط استریل و بی حسی موضعی (لیدوکایین
 )%1انجام شد.

شکل .1نمایش شماتیک طرح مطالعه .نمونه های خونی و نمونه های
بایوپسی در زمان نشان داده شده به وسیله پیکانه
فعالیت هوازی با و بدون محدودیت جریان خون
پس از بایوپسی اولیه ،باندهای فشاری پایین تنه (پهنای کافها  5سانتی
متر بود) بر روی بالاترین قسمت پاهای آزمودنی ها قرار گرفت .به منظور
گرم کردن و آمادگی برای فعالیت با  ،BFRآزمودنی ها با بستن شریان
بند با فشار  124میلی متر جیوه برروی صندلی نشستند و محدودیت جریان
. Western Blot analysis
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خون به مدت  94ثانیه حفظ شد ،سپس محدودیت جریان خون به مدت
 14ثانیه برداشته شد .این حالت تا زمانی که فشار شریان بند از فشار اولیه
 124میلیمتر جیوه به  244میلیمتر جیوه برسد تکرار شد .فشار شریان
بند  244میلیمتر جیوه فشار مورد نظر برای ارزیابی پاسخ به فعالیت هوازی
در نظر گرفته شد .پس از این دوره آمادگی ،آزمودنیها با شدت  64تا %60
از ضربان قلب بیشنه معادل با  %04از اکسیژن مصرفی بیشینه فعالیت
هوازی با محدودیت جریان خون را اجرا کردند ( .)19برنامه فعالیت هوازی
شامل پنج وهله  2دقیقه ای دویدن و یک دقیقه استراحت بین هر وهله
بود .محدودیت جریان خون در کل جلسه فعالیت هوازی و در وهله های
استراحت حفظ شد (کل زمان فعالیت  10دقیقه) .بنابراین ،کل زمان
محدودیت جریان خون برای هر آزمودنی تقریبا  15دقیقه بود (تقریبا 9
دقیقه مرحله آماده سازی قبل از آغاز فعالیت هوازی) .آزمودنی ها ،سه
هفته پس از فعالیت با  ،BFRفعالیت هوازی بدون محدودیت جریان خون
را دقیقا مشابه با گروه  BFRو بدون محدودیت جریان خون اجرا کردند.
برداشت نمونه های خونی و نمونه بایوپسی مشابه گروه محدودیت جریان
خون بود.
اندازهگیریهای آزمایشگاهی
برای ارزیابی تغییر در محتوای پروتئینهای مورد مطالعه از آنالیز وسترن
بلات 1استفاده شد .برای انجام آزمون وسترن بلات مقادیر مساوی از
پروتئین توسط ژل پلی اکریل آمید  %12 SDS-PAGEجداسازی شد .بعد
از مرحله الکتروفورز ،پروتئین های ژل به کاغذ  PVDFمنتقل شده و کاغذ
در محلول بلاکینگ برای  1ساعت قرار گرفت .سپس کاغذ به مدت 20
ساعت در آنتی بادی اولیه در دمای  0درجه سانتی گراد قرار داده شد و
پس از آن  9بار با محلول  TBSTشستشو داده شد و کاغذ آنتی بادی
ثانویه به مدت  1ساعت انکوبه شد .بعد از این مرحله بلات ها را با کیت
 ECLپوشانده و با استفاده از فیلم رادیولوژی ظاهر شدند .سپس بافرها را
در بافراستریپینگ شستشو داده و آنتی بادی بتااکتین را روی کاغذ گذاشته
و مجددا با آنتی بادی ثانویه انکوبه شدند و بتا اکتین کنترل نیز در فیلم
رادیولوژی ظاهر شد .سپس باندهای ایمونوبلات بدست آمده با استفاده از
نرم افزار  Image Jبرای ارزیابی تغییر در مقدار پروتئین کمی سازی شدند.
) p-mTOR Antibody (59.ser 2448و p-p70S6K α Antibody
) (E-5به عنوان آنتی بادی اولیه و Mouse IgGκ binding protein-
) HRP (m-IgGκ BP-HRPبه عنوان آنتی بادی ثانویه مورد استفاده
قرار گرفت .تمامی آنتی بادی ها از شرکت بیوتکنولوژی سانتاکروز
( )SantaCruz, CAخریداری شدند .غلظت سرمی هورمون رشد و فاکتور
رشد شبه انسولینی با استفاده از  chemiluminescent immunoassayبا
استفاده از کیت  )Diasorin, LIAISON, Italy( LIAISONو غلظت
لاکتات خون نیز توسط روش آنزیماتیک با استفاده از کیت Randox
( )Randox Laboratories, Co. Antrim, UKاندازه گیری شدند.
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تحلیل آماری
داده ها بر اساس میانگین و  SEارائه شده است .تحلیل آنوای دوطرفه با اندازه
گیری های مکرر برای مقایسه تغییرات در فسفوریلاسیون پروتئین ،تغییرات
هورمونی و لاکتات خون در گروه ها از تحلیل آنوای دوطرفه با اندازه گیری
های مکرر [گروه ها ( BFRدر برابر کنترل) × زمان (پیش آزمون در برابر H1
و در برابر ( H2تحلیل نمونه های خونی) یا پیش آزمون در برابر  9ساعت پس
از فعالیت (نمونه بایوپسی))] برای مقایسه تغییرات در هورمون کورتیزول،
لاکتات خون و بیان پروتئین مورد استفاده قرار گرفت .با مشاهده اختلاف معنادار
بین زمانها ،از آزمون تعقیبی بونفرونی استفاده شد .داده ها با نرم افزار SPSS
نسخه  )IBM Corp., Armonk, NY( 24تحلیل شدند و سطح معناداری در
سطح  P ˂ 4/40تنظیم شده بود.

یافتهها
شکل  2تغییرات در فسفوریلاسیون پروتئینهای  mTORو  S6Kقبل و 9
ساعت پس از فعالیت با و بدون محدودیت جریان خون را نشان میدهد.
فسفوریلاسیون پروتئینهای  mTORو  p70S6Kدر مقایسه با مقادیر قبل از
فعالیت در هیچ یک از دو گروه  BFRو کنترل تغییر معناداری نداشت (P 4/40
˃).
شکل  .2فسفوریلاسیون  mTORو  S6Kگروهها

همچنین ،نتایج نشان داد که لاکتات خون در هیچ یک از گروه ها تغییر
معناداری نداشت ( ،IGF-1 .)P ˃4/40بلافاصله بعد فعالیت با  BFRدر مقایسه
با مقادیر قبل از فعالیت با  BFRافزایش معنادار داشت ( ،)P ˂4/40اما در
مقایسه با گروه کنترل افزایش آن معنادار نبود ( .)P ˃4/40مقادیر  ،IGF-1دو
ساعت بعد فعالیت با  BFRبه مقادیر استراحتی بازگشت .هورمون رشد بلافاصله
بعد از فعالیت با  BFRدر مقایسه با مقادیر قبل از تمرین و در مقایسه با گروه
کنترل افزایش معنادار داشت ( )P ˂4/40و دو ساعت بعد فعالیت به حدود

مقادیر استراحتی بازگشت IGF-1 .و  GHدر گروه کنترل تغییر معناداری را
نشان ندادند (.)P ˃4/40
جدول  .1مقدار متغیرها در طول مداخله
گروه

پیشآزمون

متغیر
لاکتات

BFR

()mmol/L

Ctrl

2/4±41/21
1/4±35/10
153/16±44/35
152/6±20/41
4/4±99/41
4/4±15/41

IGF-1
)(ng/ml

GH
)(ng/ml

BFR
Ctrl
BFR
Ctrl

بلافاصله بعد
()H0
9/1±01/20
9/4±45/34
*119/21±15/56
151/0±04/35
†*1/4±22/09
4/4±10/14

 2ساعت بعد
()H2
1/4±05/14
1/4±52/19
152/16±20/00
160/5±44/22
4/4±22/44
4/4±24/45

* و † :اختلاف معنیدار با پیشآزمون و گروه کنترل (.)P˂4/40
بحث و نتیجه گیری
مسیر سیگنالی  mTORبه عنوان یکی از مسیرهای اصلی هایپرتروفی عضلانی
شناخته شده است .با این حال ،نتایج مطالعه حاضر بر خلاف فرض اولیه ،نشان
داد که فسفوریلاسیون پروتئینهای  mTORو  S6Kدر مقایسه با مقادیر قبل از
فعالیت در گروه  BFRو همچنین در گروه بدون محدودیت جریان خون افزایش
معناداری نمی یابد .بر این اساس ،میتوان گفت که مسیر سیگنالی ،mTOR
احتمالا به عنوان یکی از مکانیسمهای افزایش سنتز پروتئین و افزایش توده
عضله به همراه فعالیت راه رفتن با  BFRفعال نشده و نقش آن به عنوان یک
مکانیسم احتمالی افزایش هایپرتروفی عضله متعاقب تمرین هوازی با BFR
اهمیت چندانی ندارد.
گزارش شده است که رشد عضلانی با افزایش  GHو  IGF-1به همراه فعالیت
ورزشی ( )10و همچنین فعالیت ورزشی هوازی با  )2،11( BFRتحریک می
شود .نتایج ما افزایش معنادار  GHرا در گروه  ،BFRدر مقایسه با گروه بدون
محدودیت جریان خون به همراه فعالیت ورزشی هوازی نشان داد .با این حال،
این افزایش معنادار در مورد  IGF-1مشاهده نشد IGF-1 .با اتصال به گیرنده
غشایی و سپس ورود به سلول منجر به فعال سازی  PI3Kمی شود PI3K .به
نوبه خود از طریق دو مسیر  )1فعال سازی  GSK3و در نهایت  )2 elF2فعال
سازی  Aktو  mTORو فسفوریلاسیون  p70S6kسنتز پروتئین عضلانی را
افزایش میدهد ( .)10در مطالعه حاضر اگرچه در مقایسه با مقادیر قبل از فعالیت
افزایش در  IGF-1معنادار بوده اما این افزایش احتمالا به حدی نبوده که باعث
تحریک  Aktو در ادامه فسفوریلاسیون  mTORو  S6Kشود .این نتایج در
توافق با یافته های ازاکی و همکاران ( )2410است که عدم فسفوریلاسیون
 Akt, mTORو  S6Kو همچنین عدم افزایش معنادار در  IGF-1را به همراه
فعالیت هوازی با  BFRگزارش کردند ( .)11به نظر می رسد که به همراه
فعالیت هوازی به همراه  BFRمکانیسمهای پیچیده تری برای تحریک این
مسیر مورد نیاز است .مطالعات گذشته نشان داده اند که پروتئینهایی که به
همراه هایپوکسی فعال می شوند مانند  HIFو پروتئین پایین دستی آن
 REDD1بر مسیر سیگنالی  mTORاثرگذار بوده و باعث سرکوب آن می
شوند ( .)16،15بنابراین ،به احتمال زیاد با توجه به هایپوکسی ایجاد شده به
همراه  ،BFRاحتمالا بیان پروتئینهای  HIFو پروتئین پایین دستی آن
 REDD1افزایش یافته و این یکی از دلایل عدم تحریک مسیر  mTORبوده
است .دورموند و همکاران ( )2441گزارش کردند که  REDD1نقش تنظیمی
را به همراه تمرین مقاومتی با  BFRبر عهده دارد ( .)0با این حال ،درستی این

حلاج باشی و رحمانی نیا ،مطالعات کاربردی تندرستی در فیزیولوژی ورزش ،پاییز و زمستان  ،1931جلد ششم ،شماره دوم

احتمال باید در مطالعات آینده با کنترل تمامی پروتئینهای درگیر در تحریک
مسیر هایپرتروفی  mTORو پروتئینهای تنظیمی مانند  HIFو  REDD1مورد
بررسی قرار گیرد .نتیجه مطالعه حاضر با آنچه ورنبام و همکاران)2419( 1
گزارش کردند همخوانی دارد ( .)11این محققان نشان دادند که افزایش سطح
فسفوریلاسیون  S6Kبه زمان بیشتری نیاز دارد و افزایش آن عموما  20ساعت
پس از فعالیت مشاهده می شود ( .)11با توجه به اینکه نمونه گیری ما از عضله
 9ساعت پس از فعالیت انجام گرفت شاید این نیز یکی از دلایل برای مشاهده
چنین نتایجی باشد .علاوه بر این ،رابطه نزدیکی بین فعالیت مسیر سیگنالی
 mTORو ایجاد آسیب عضلانی در خلال فعالیت بدنی گزارش شده است
( )11،13به نظر می رسد پروتکل تمرینی حاضر حتی با وجود انسداد جریان
خون ،نتواسته آسیب عضلانی موثر برای تحریک و فسفوریلاسیون پروتئینهای
 mTORو  S6Kرا ایجاد کند.
افزایش حاد هورمون رشد ( )GHبلافاصله پس از تمرین ،باعث تحریک ترشح
عوامل رشدی شبه انسولین ( )IGFشده است که این امر سبب افزایش سنتز
پروتئین و در نهایت هایپرتروفی عضلانی می شود ( .)24نتایج مربوط به تغییرات
سطح هورمون رشد نشان داد که سطح این هورمون تنها در گروه  BFRافزایش
یافته و همچنین ،اختلاف معنی داری بین تغییرات دو گروه مشاهده شد .این
نتیجه مطالعه حاضر با آنچه لونک و همکاران )2412( 2نشان دادند هم خوانی
دارد ( .)21این محققان گزارش کردند که تغییرات سطح هورمون رشد متعاقب
فعالیت با  BFRتا حد زیادی به شدت فعالیت بستگی دارد ( .)21با توجه به
عدم تغییر سطح هورمون رشد در گروه کنترل ،به نظر میرسد پروتکل تمرینی
حاضر از شدت کافی برای تغییر سطح هورمون رشد برخوردار نبوده است و تنها
در صورت استفاده از انسداد جریان خون می تواند سطح این هورمون افزایش
یابد .لونک و همکاران ( )2412همچنین دریافتند که تورم سلولی ناشی از BFR
از طریق انباشت خون و متابولیت ها و پرخونی واکنشی سبب افزایش سازگاری
های ناشی از تمرین از جمله افزایش سطح هورمون رشد و رشد عضلات می
شود ( )0که این موضوع احتمالا مربوط به فراخوانی بیشتر و سریع تر تارهای
عضلانی تند انقباض هنگام استفاده از انسداد جریان خون می باشد ( .)14علاوه
بر این ،گزارش شده است که تجمع محصولات جانبی متابولیکی توسط عضله
فعال سبب تحریک ترشح هورمون رشد می شود که این موضوع به دلیل
هایپوکسی ایجاد شده در هنگام فعالیت همراه با  BFRبیشتر است ( .)22از این
رو ،افزایش سطح هورمون رشد تنها در گروه تمرین همراه با  BFRقابل توجیه
است .نتایج مطالعه حاضر با آنچه سایر محققان مبنی بر افزایش سطح GH
متعاقب تمرینات  BFRگزارش کردند نیز هم خوانی دارد (.)2،29
نتایج مربوط به تغییرات سطح لاکتات تغییر معنی داری را در دو گروه نشان
نداد .پاسخ لاکتات به عوامل بسیاری از قبیل درصد تارهای کندانقباض ،تراکم
مویرگی ،ظرفیت اکسایشی و همچنین ،سطح آنزیم های گلیکولیتیک بستگی
دارد .علاوه بر این ،پاسخ لاکتات به فعالیت به طور قابل توجهی به شدت فعالیت
بستگی دارد و در صورت کافی نبودن شدت فعالیت افزایش معنی دار سطح
لاکتات مشاهده نمی شود ( .)20از سوی دیگر ،عدم افزایش معنی دار سطح
لاکتات ممکن است مربوط به پاکسازی همزمان لاکتات تجمع یافته و برداشت
آن توسط اندام هایی از قبیل کبد و قلب باشد( .)20در ارتباط با پاسخ لاکتات،
یافته های این مطالعه با نتایج لونک و همکاران ( )2412مطابقت دارد؛ این
محققان نیز به همراه فعالیت راه رفتن با شدت پایین در ترکیب با  ،BFRتغییری
Wernbom et al
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را در لاکتات خون آزمودنیهایشان مشاهده نکردند و نتیجه گرفتند که احتمالا
مکانیسمهایی به غیر از تجمع لاکتات در فواید مشاهده شده به همراه تمرین
هوازی با  BFRنقش دارند ( .)21کنسیسائو و همکاران )2416( 9نیز پس از
فعالیت هوازی باشدت پایین به همراه محدودیت جریان خون (رکاب زنی با
 %04از  ،)VO2peakتغییر معنیداری را در غلظت لاکتات خون گزارش نکردند
( .)26بنابراین به نظر میرسد که اگرچه عوامل متابولیک نقش عمده ای را در
فواید مشاهده شده به همراه تمرین مقاومتی با  BFRبازی میکنند (،)11،25
به نظر می رسد که نتایج ما مکانیسم تجمع متابولیت ها را به عنوان عامل
بهبود بایوژنز میتوکندری به همراه تمرین هوازی با  BFRزیر سوال میبرد .با
وجود این ،به دلیل محدودیت در انتخاب آزمودنی ها و محدودیت های
متدولوژیک در اندازهگیری سایر پروتئینهای اثرگذار بر مسیرهای هایپرتروفی
نتایج مطالعه حاضر باید با احتیاط مورد تفسیر قرار گیرد.
نتیجه گیری کلی
به طور خلاصه ،بر اساس نتایج مطالعه حاضر به نظر می رسد که فسفوریلاسیون
پروتئینهای  mTORو  S6Kبه همراه فعالیت راه رفتن با محدودیت جریان
خون تحریک نمی شود .در نتیجه مسیر سیگنالی  mTORبه عنوان یک
مکانیسم احتمالی نقش چندانی در افزایش سنتز پروتئین به همراه قدم زدن با
 BFRنداشته و احتمالا مسیرهای سیگنالی دیگر در این زمینه نقش دارند.
تقدیر و تشکر
بدین وسیله نویسندگان مراتب سپاس خویش را از همکاری کلیه کسانی که به
نوعی در انجام مطالعه نقش داشته اند ،اعلام می دارند.
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