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  هچکید

هاي بنیادي رصد حداکثر اکسیژن مصرفی بر سلولد 70هوازي با شدت  تمرینارزیابی اثر یک وهله  از پژوهش حاضر هدف

نسال غیرفعال (با مرد میا 16ر تعداد به همین منظو .بودیپیدي در مردان میانسال و ارتباط آن با نیمرخ ل CD34+ خونساز

متر  گرم برکیلو 14/28 ± 60/2ي بدنکیلوگرم و شاخص توده 82 /09 ± 12/8سال، وزن 25/52 ± 04/3میانگین سن

نفر)  8جربی تعداد تگروه ، نفر 8گروه (گروه کنترل تعداد  2ي تحقیق انتخاب و به صورت تصادفی به مربع) به عنوان نمونه

- د. براي اندازهن دویدندقیقه روي نوارگردا 30درصد حداکثر اکسیژن مصرفی به مدت  70شدت  باگروه تمرین . تقسیم شدند

قه پس از دقی 10و ایزوتوپ کنترل آن و همچنین سطوح لیپیدي سرم،  قبل و  CD34+هاي بنیادي خونساز گیري سلول

 تی همبستهن از آزموا هحلیل داده. به منظور تجزیه و تگیري خونی به عمل آمدها نمونهآزمودنیدو گروه هر انجام آزمون از 

ها از تغیرمرتباط بین و براي تعیین اها ها در بین گروهمتغیربراي مقایسه  تی مستقل آزمون ،هاي درون گروهیبراي مقایسه

درصد  70(در گروه تمرین  CD34+هاي تک هسته اي خون محیطی سلول :هایافتهاستفاده شد. ضریب همبستگی پیرسون 

ون پیش آزم ازي دارگروه کنترل هیچ گونه تغییر معنینشان داد در حالی که در  درصد افزایش22حداکثر اکسیژن مصرفی ) 

 ).= P 03/0د(شمشاهده پس آزمون  مرحله داري بین گروه تمرین و گروه کنترل درتفاوت معنی .تا پس آزمون مشاهده نشد

یت فعال نتیجه گیري:  داري مشاهده نشد.ي معنیرابطه HDL/olhCو   LDL/HDLو نسبت  CD34+ هايسلول بین

در گردش   CD34+هاي داري موجب افزایش سلولطور معنی تواند بهدرصد حداکثر اکسیژن مصرفی می 70 بدنی با شدت

 .وق کمک کندزایی عرواسکولوژنز به ترمیم و نوها در آنژیوژنز و نئولولي این سو به سبب نقش بالقوه در خون محیطی شود

در  D34C+هاي ر خطر بیماري قلبی عروقی) و سلولرابطه ي معکوس بین سطوح سرمی لیپیدي (به عنوان فاکتوهمچنین 

  معرفی شود.بیماري قلبی عروقی  براي پیش بینییک عامل  می تواند به عنوانرت تایید صو

  

 Chol/HDL، نسبت  LDL/HDLنسبت ، آنژیوژنز،  +CD34هاي بنیادي خونساز سلول هاي کلیدي:واژه
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  مقدمه-1-1

  

ها قابلیت متمایز شدن به که این سلول است 1بنیاديهاي اي از سلولمغز استخوان بالغین حاوي رده

هاي سلول CD34+هاي تک هسته اي خون محیطی سلولباشند. را دارا می و خونیهاي اندوتلیال سلول

هاي سازي براي سلولپیش به عنوان CD34ر سطحی بنیادي هستند که به سبب مثبت بودن براي مارک

هاي هاي سلولساز عالوه بر برخورداري از ویژگیهاي پیشاین سلول .عمل می کنند یاندوتلیال و خون

و تمایز به  ترشح فاکتورهاي سازنده عروق قابلیتو تمایز بیشتر) زایی نو خودقابلیت  (از جمله بنیادي 

هاي هیپوکسی بافت و آزاد سازي فاکتورنظر به اینکه  .دارندنیز را ندوتلیال ي اهاي تخصص یافتهسلول

 است CD34+ هاي پیش ساز اندوتلیالي سلولر در عروق زایی به وسیلههاي اصلی درگیالتهابی مکانیسم

م آوردن ها بتواند با فراهاندام در ایسکمی رزش حاد با ایجادو شود که، این احتمال قویا مطرح میبنابراین

هاي سلول .روند تشکیل عروق جدید موثر باشد وتلیال و فاکتورهاي آنژیوژنیک درنداساز هاي پیشسلول

به خون محیطی  یورزشفعالیت مشتق از مغز استخوان می توانند در پاسخ به  )EPC(2ساز اندوتلیالپیش

ا توجه به در این مورد ب فا نمایند.بسیج شوند و در ترمیم اندوتلیال و تشکیل عروق جدید نقش مهمی را ای

مناسب  شدتیها، شدت، مدت و نوع تمرین نتایج متفاوتی گزارش شده است و سن، جنس و سطح آزمودنی

 کنون تعیین نشده است.ها از مغز استخوان تابه منظور تحریک رهاسازي این سلولورزشی که توسط همگان 

دت درصد حداکثر اکسیژن مصرفی در م 70شدت متوسط  این در بخش آزمون ورزشی به بررسی اثربنابر

  .)2008(ون کرینن بروك و همکاران  پرداخته ایم CD34+هاي دقیقه  بر سطوح سلول 30متوسط 

فعالیت فیزیکی یک روش درمانی غیر دارویی با اثربخشی باال براي تنظیم عملکرد اندوتلیال از طرفی 

بر اثر تحریک  CD34+ساز اندوتلیال و پیشخونساز  يي بنیادهابسیج سلول آسیب دیده محسوب می شود.

                                                             
1 . stem cells 
2 . Endothelial progenitor cells 
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ها در خون می تواند ن بسیج این سلولبنابرای را بهبود می بخشد.آسیب دیده تمرینی عملکرد اندوتلیال 

 کاهش تعداد  هاي مربوط به عروق به ویژه بیماري قلبی عروقی باشد.بیمارياز پیشگیري براي ک راهکار ی

EPC به  سطوح لیپیدي خونهاي خطر قلبی عروقی باشد. از دیر باز به  عنوان یکی از نشانه می تواند

 عنوان عامل استاندارد شناسایی افرادي که در معرض خطر حوادث قلبی عروقی می باشند استفاده شده

ها مدت تا ی از جمله هایپرکلسترومیها نشان می دهند عالئم کلینیکی بیماري قلبی عروقاست،  اما بررسی

ي حاضر بر این هدف بنابراین بخشی از مطالعهنیز وجود دارد.  سنین کم خطر از احتمالی شود و مآشکار ن

نظر به اینکه سنجیده شود.  CD34+ هاي بنیاديسلولاستوار است که ارتباط بین سطوح کلسترول خون و 

تخوان محسوب می شود تمرکز هاي بنیادي از مغز اسعامل تحریکی در ترشح این سلول یزشورفعالیت 

کاهش  روي تمرینات ورزشی به عنوان یک راهکار درمانی کم هزینه می تواند بسیار امیدوارکننده باشد.

ته به نیمرخ خطر قلبی عروقی هاي وابستواند به  عنوان یکی از نشانهمی  CD34+ هاي بنیاديسلولتعداد 

 هدف استوار است که ارتباط بین سطوح کلسترول خون و ي حاضر بر اینبنابراین بخشی از مطالعه. باشد

 هايزش عامل تحریکی در ترشح این سلولنظر به اینکه ورسنجیده شود.  CD34+ هاي بنیاديسلول

ان یک راهکار درمانی کم شود تمرکز روي تمرینات ورزشی به عنوبنیادي از مغز استخوان محسوب می

  .باشدتواند بسیار امیدوارکننده هزینه می
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  بیان مسئله  -1-2

 

هزار مورد  775میلیون و  12ساالنه حدود  شیوع بیماري قلبی عروقی هر روز در حال افزایش است،

این آمار در ایران ساالنه  حدود  در جهان رخ می دهد. )CAD(3مرگ بر اثر بیماري تصلب شرایین کرونري

طبق نتایج یکی از مهم ترین و معروف ترین  ).1388کریمی زارچی و همکاران، هزار مورد مرگ است( 90

بیماري تصلب شرایین به  4مطالعات هم گروهی انجام شده در دنیا از سوي پژوهشکده ي قلب فرامینگهام

صورت اتفاقی در افراد به وجود نمی آید و افراد پرخطر را می توان از بروز عالیم بالینی شناسایی 

ر جزء افراد به سبب افزایش سن و داشتن جنسیت مذک سالان مردان میاندر این می ).1998گروندي،(5کرد

هم اکنون اعتقاد بر این است که عوامل خطر این بیماري که در پژوهش  شوند.در معرض خطر محسوب می

مین دلیل به ه فرامینگهام معرفی شده در شناسایی بسیاري از افراد در معرض خطر کارایی چندانی ندارد.

کمک می 6تواند به تشخیص افراد مستعد و در خطر بیماري آترواسکلروزاخص جدیدتر میسنجش یک ش

  ).2003کینگ و همکاران (7کند

هاي آترواسکروزیس است و عوارض ي آسیبملکرد اندوتلیال مقدم توسعهاز آنجایی که اختالل در ع

از وقوع رخداد قلبی عروقی  تواندبراین محافظت ومرمت اندوتلیال میبنا بالینی آنرا تسریع می کند،

کیلینیکی نشان داده شده در مطالعات پارا.  )2007دن فیلد،9؛2008، ون کرینن بروك8( پیشگیري کند

   ) CD34+(11 هاي بنیادي خونسازسلول و ) EPCs(10ساز اندوتلیالهاي پیشلولي ساست چرخه

                                                             
3.  Coronery artery diseas                         
4   . Framingham 
5.  Grundy et al. 
6.  Athrosclerosis 
7.  King et al. 
8.  Van Craenenbroeck et al. 
9.  Deanfield 
10.  Endothelial  progenitor cells (EPCs)      
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HSC: این کند. لیال آسیب دیده بازي میاندوتمشتق از مغز استخوان نقش مهمی را در حفاظت و ترمیم

(رگ 3هاي آنژیوژنیک روق را تنظیم کنند و موجب فرایندع  2ها می توانند عملکرد و ریخت شناسیسلول

توانند عملکرد می  EPCsهمچنین ). 2006،  4؛ واسمن 2008 ،وهمکاران (ون کرینن بروك زایی) شوند

هاي حیوانی و انسانی نشان داده طالعات اخیر در نمونهبه طوریکه مهاي اسکمیک را بهبود بخشند ارگان

هاي آنژیوژنیک و همچنین از طریق سیله ي تحریک و بسیج کردن فرآینداست این توانایی احتماال به و

، 5( آندروارا و همکارانهاي بد عملکرد صورت می گیرداندوتلیال به وسیله ي تعویض سلولبازسازي 

2012.(  

ي پیشگیري از بیماري قلبی ی منظم جزء اصلی  اولیه و ثانویهفعالیت ورزش طبق مطالعات پیشین 

عروقی محسوب می شود و همچنین اخیرا گزارش شده فعالیت ورزشی حاد تاثیر تحریکی قوي در بسیج  

این می توان گفت تحریک دهد بنابرو ظرفیت آنژیوژنیک را افزایش می دارد +CD34هاي بنیادي سلول

اساس بر  .)6،2004(والگیمیگلیواند عامل محافظت و پیشگیري از بیماري قلبی عروقی باشدتتمرینی می

وقی نتایج تحقیقات انجام شده فعالیت ورزشی یک وهله اي متوسط هم در افراد سالم و هم بیماران قلبی عر

از مغز  EPCsي بسیج در عروق کرونري و محیطی به وسیلهآسیب دیده سبب بهبود عملکرد اندوتلیال 

زایی تواند در مویرگمی EPCs). 2004؛ والگیمیگلی، 2008 شود(ون کرینن بروك وهمکاران،استخوان می

مرتبط با تحریک تمرینی میوکارد و عضالت اسکلتی درگیر باشد، که در این میان به نظر می رسد هیپوکسی 

یا میوکارد به کمبود اکسیژن  عکس العمل عضله و  EPCsبه این صورت که بسیج  .نقش مهمی داشته باشد

کند و ممکن ع رویداد قلبی عروقی را پیشگویی تواند وقومی HSCو  EPCsاست. بنابراین سطوح در گردش 

با این حال مطالعاتی  ). 2009، 7ابتال کمک کند( موبیوس وینکلر و همکاران است به شناسایی افراد مستعد

                                                                                                                                                                                              
1  .  Hematopoietic stem cells (HSCs) 
2. Morphology 
3. Angiogenetic 
4. Wassmann  
5. Andraweera et al. 
6. Valgimigli et al.  
7. Möbius-Winkler et al. 
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هاي اند همواره بر ورزشبررسی کرده CD34+ هاي بنیادي لولاي را بر سیک وهلهکه اثرات فعالیت ورزشی 

 انسال تحمل و هاي از این نوع نه به خوبی توسط افراد میاند. تمرینوم و شدید متمرکز شدهطوالنی مدت، مدا
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Abstract:  

The purpose of this study was to evaluate the effect of aerobic exercise training with the 70% Vo2max 

on hematopoietic stem cells CD34+  mobilization and it is  relationship with lipid profile in middle 

aged men. Methods:  For this purpose, 16 middle aged men (age 52.25±3.04 yrs, weight 82.09 ± 8.12 

kg and BMI 28.14±2.60 kg/m2) in the study were volunteers and randomly divided into 2 groups 

(control N: 8, the experimental  group N: 8) experimental group ran for 30 minutes with 70%  of 

VO2max on the treadmill. blood samples were taken from all subjects for measurement of 

hematopoietic stem cells CD34+ and Isotype control and lipid profile befor and 10 minutes after the 

test protocol. The paired- samples T Test were used for comparisons within a group. To compare 

variation between the groups were used independent sample T Test  and to determine the relationship 

between variables Pearson correlation coefficient. Statistical significance was accepted as p ≤ 0.05. 

Result:  physical activity with the 70% Vo2max significantly increased the number of CD34+ cell, 

with 14 percent (P =0.002), but no significant difference was observed between the training group and 

the control group no significant change in the pre-test and post-test (P= 0.082).  Between CD34+ and 

LDL / HDL ratio and Chol / HDL relationship was not significant. Conclusion:aerobic exercise 

training with intensity 70 % of Vo2max can significantly increased CD34+ cell circulating in the 

peripheral blood and because of the potential role of these cells in angiogenesis and neo 

vasculogenesis help to repair and regeneration vessels.  Inverse relationship between serum lipid 

levels (as a risk factor for cardiovascular disease) and CD34+ cell if approved will be used as a 

predictor of cardiovascular disease will be presented. 
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