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 مقدمه-4-4



ها قابلیت متمایز شدن به  که این سلول است 1بنیادیهای  ای از سلول مغز استخوان بالغین حاوی رده

CD34های تک هسته ای خون محیطی سلولباشند.  را دارا می و خونیهای اندوتلیال  سلول
های سلول +

های سازی برای سلولپیش به عنوان CD34ر سطحی بنیادی هستند که به سبب مثبت بودن برای مارک

های  های سلولساز عالوه بر برخورداری از ویژگی های پیش این سلول .عمل می کنند یاندوتلیال و خون

و تمایز به  ترشح فاکتورهای سازنده عروق قابلیتو تمایز بیشتر( زایی نو خودقابلیت  )از جمله بنیادی 

های هیپوکسی بافت و آزاد سازی فاکتورنظر به اینکه  .دارندنیز را ندوتلیال ی اهای تخصص یافتهسلول

CD34 های پیش ساز اندوتلیالی سلولر در عروق زایی به وسیلههای اصلی درگیالتهابی مکانیسم
 است +

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

های سلول .روند تشکیل عروق جدید موثر باشد وتلیال و فاکتورهای آنژیوژنیک درنداساز  های پیش سلول

(EPCساز اندوتلیالپیش
2

به خون محیطی  یورزشفعالیت مشتق از مغز استخوان می توانند در پاسخ به  (

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 رهاسازی این سلولورزشی که توسط همگان 

دت درصد حداکثر اکسیژن مصرفی در م 07شدت متوسط  این در بخش آزمون ورزشی به بررسی اثربنابر

CD34های دقیقه  بر سطوح سلول 37متوسط 
 .(5778)ون کرینن بروک و همکاران  پرداخته ایم +

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

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

                                                             
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  های مربوط به عروق به ویژه بیماری قلبی عروقی باشد.بیماریاز پیشگیری برای ک راهکار ی

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

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

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

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

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

تخوان محسوب می شود تمرکز های بنیادی از مغز اسعامل تحریکی در ترشح این سلول یزشورفعالیت 

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

CD34 های بنیادیسلولتعداد 
ته به نیمرخ خطر قلبی عروقی های وابستواند به  عنوان یکی از نشانهمی  +

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

CD34 های بنیادیسلول
 هایزش عامل تحریکی در ترشح این سلولنظر به اینکه ورسنجیده شود.  +

ان یک راهکار درمانی کم شود تمرکز روی تمرینات ورزشی به عنوبنیادی از مغز استخوان محسوب می

 .باشدتواند بسیار امیدوارکننده هزینه می
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 بیان مسئله  -4-2

 

هزار مورد  002میلیون و  15ساالنه حدود  شیوع بیماری قلبی عروقی هر روز در حال افزایش است،

این آمار در ایران ساالنه  حدود  در جهان رخ می دهد. (CAD)1مرگ بر اثر بیماری تصلب شرایین کرونری

طبق نتایج یکی از مهم ترین و معروف ترین  (.1388کریمی زارچی و همکاران، هزار مورد مرگ است) 17

بیماری تصلب شرایین به  5مطالعات هم گروهی انجام شده در دنیا از سوی پژوهشکده ی 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 (.1118گروندی،)3کرد

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

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

کمک می 4تواند به تشخیص افراد مستعد و در خطر بیماری آترواسکلروزاخص جدیدتر میسنجش یک ش

 (.5773کینگ و همکاران )2کند

های آترواسکروزیس است و عوارض ی 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 است در مطالعات پارا.  (5770دن فیلد،0؛5778، ون کرینن بروک6) پیشگیری کند

8ساز اندوتلیالهای پیشلولی سچرخه
EPCs) ( 1 های بنیادی خونسازسلول و

CD34
+
)   ( HSC: مشتق از

                                                             
1.  Coronery artery diseas                         

2   . Framingham 

3.  Grundy et al. 

4.  Athrosclerosis 

5.  King et al. 
6.  Van Craenenbroeck et al. 

7.  Deanfield 

8.  Endothelial  progenitor cells (EPCs)      
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ها می توانند این سلولکند. لیال آسیب دیده بازی میاندوتمغز استخوان نقش مهمی را در حفاظت و ترمیم 

)ون  )رگ زایی( شوند3های آنژیوژنیک روق را تنظیم کنند و موجب فرایندع  5عملکرد و ریخت شناسی

های اسکمیک توانند عملکرد ارگانمی  EPCsهمچنین (. 5776،  4؛ واسمن 5778 ،وهمکاران کرینن بروک

های حیوانی و انسانی نشان داده است این توانایی احتماال طالعات اخیر در نمونهبه طوریکه مرا بهبود بخشند 

اندوتلیال به وسیله ی های آنژیوژنیک و همچنین از طریق بازسازی سیله ی تحریک و بسیج کردن فرآیندبه و

 (.5715، 2) آندروارا و همکارانهای بد عملکرد صورت می گیردتعویض سلول

ی پیشگیری از بیماری 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 قوی در بسیج  

این می توان گفت تحریک دهد بنابرو ظرفیت آنژیوژنیک را افزایش می دارد +CD34های بنیادی سلول

اساس بر  .(6،5774)والگیمیگلیواند عامل محافظت و پیشگیری از بیماری قلبی عروقی باشدتتمرینی می

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

از مغز  EPCsی بسیج در عروق کرونری و محیطی به وسیلهآسیب دیده سبب بهبود عملکرد اندوتلیال 

زایی تواند در مویرگمی EPCs(. 5774؛ والگیمیگلی، 5778 شود)ون کرینن بروک 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  (. 5771، 7ابتال کمک کند) موبیوس وینکلر و همکاران است به شناسایی افراد مستعد

CD34های بنیادی لولای را بر سیک وهلهکه اثرات فعالیت ورزشی 
های اند همواره بر ورزشبررسی کرده  +

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

                                                                                                                                                                                              
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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شود. از طرفی این مطالعات نتایج متناقضی سودمند و طبیعی در این افراد می هاینه باعث ایجاد پاسخ

 برای مثالدند.گزارش کر

نجام گرفت نشان داده شد ای که توسط موریسی و همکاران روی قایقرانان جوان رقابتی ادر مطالعه

CD34ساز های خونی مشتق شده از مغز استخوان ترشح پیش
بعد از یک وهله فعالیت ورزشی فوق بیشینه  +

 5778در سال  5آدامز و همکاران(. در حالی که  5772، 1) موریسی و همکارانبه دو برابر افزایش یافت

CD34ساز خونی های پیشگزارش کردند سلول
 . ی ماراتن کاهش یافتبالفاصله بعد از مسابقه +

CD34 ساز پیش هایور و همکاران در بررسی بسیج سلولبانسیگن
نشان دادند بالفاصله بعد از مسابقات  +

-ماند اما یک روز بعد از مسابقه کاهش میباقی میها بدون تغییر تن و نیمه ماراتن تعداد این سلولمارا

در بررسی اثر دو 5717در پژوهشی دیگر بانسیگنور و همکاران در سال  (.5775، 3)بونسیگورو همکارانیابد

کلیومتر( 2/1میدانی  آزمونورزش بیشینه -5ورزش استقامتی مسابقه ی ماراتن  -1پروتکل تمرینی متفاوت)

CD34 سازهای پیشلژیوژنیک در ورزشکاران سالم نشان دادند میزان سلوسازهای خونی و آنپیش بر
بعد از  +

 کلیومتری افزایش یافت.2/1میدانی آزمونی ماراتن بدون تغییر باقی ماند اما پس از مسابقه

ی کارسنج در ر یک وهله ورزش بیشینه با دوچرخهدر پژوهشی ون کرینن بورک و همکاران در بررسی اث  

CD34سازهای پیشن سالم نشان دادند تعداد سلولاراورزشک
همچنین آنان در بررسی  یابد.افزایش می +

CD34ارتباط سنجی افزایش
CD34کردند افزایش درها گزارش با نیمرخ لیپیدی آزمونی +

به طور مثبت با  +

4پروتئن کم چگال میزان لیپو
(LDL) 6لیپوپروتئین پر چگال به 2و نسبت کلسترول تام

HDL)  ( همبسته

 هوازی به طور منفی ارتباط دارد.ی بیمصرفی و اکسیژن مصرفی در آستانه اما با پیک اکسیژن است.

های سلول های آنها نشان داد که تحریک تمرینی بیشینه باعث تغییر مسیر معناداری درهمچنین یافته

                                                             
1. Morici et al. 

2. Adams et al. 

3. Bonsignore et al. 
4. Low density lipoprotein 
5. Total cholesterol 

6. High density lipoprotein 
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CD34ساز پیش
CD34 هایبه سمت سلول +

+
/ (KDR)

های با نیمرخ یآزمودنشود که این پاسخ در می 1

 های خطردکی در بررسی ارتباط سنجی فاکتورتر بود. همچنین تحقیقات انتر بزرگنامطلوب 5لیپیدی

CD34ساز های پیشبیماری قلبی عروقی با بسیج سلول
  انجام شده است. +

تواند منجر می ها نشان دادند فعالیت ورزشی با شدت باال و زمان طوالنیهمان طور که اشاره شد و پژوهش

CD34به افزایش 
ای با ردش خون محیطی شود در حالی که تاکنون اثر فعالیت ورزشی یک وهلهدر گ +

CD34ی بنیادی هاشدت و مدت متوسط بر سلول
ارزیابی نشده است، همچنین با توجه به تحقیقات اندکی  +

های بنیادی در گردش سلول و سطوحبیماری قلبی عروقی  های خطرارتباط سنجی فاکتورکه در بررسی 

CD34خونساز 
یت های پیشین، شناخت شدتی از فعالهمچنین با نظر به تناقضات یافته انجام گرفته است و +

ی های تمرینی که به راحتی توسط همهها می شود جهت طراحی برنامهبدنی که موجب افزایش این سلول

همین منظور  د استفاده قرار گیرد ضروری است. به افراد به منظور پیشگیری از بیماری قلبی عروقی مور

های بنیادی بر سلولدرصد حداکثر اکسیژن مصرفی  07متوسط با شدت  فعالیت ورزشیتحقیق حاضر اثر 

CD34
+

مردان میانسال سالم را مورد بررسی قرار داده  و ارتباط سنجی آن با سطوح لیپیدی خون عروقی 

 است.

 فرضیات تحقیق  -4-9

CD34های بنیادی معنی داری در تعداد سلولاختالف  .1
یک وهله بعد از بین گروه تجربی و کنترل  +

 وجود دارد.درصد حداکثر اکسیژن مصرفی  07فعالیت هوازی با شدت 

سرم در گروه تجربی  HDLدرصد حداکثر اکسیژن مصرفی بر  07یک وهله فعالیت هوازی باشدت  .5

 .نسبت به گروه کنترل اثر معناداری دارد

سرم در گروه تجربی  LDLدرصد حداکثر اکسیژن مصرفی بر  07یک وهله فعالیت هوازی باشدت  .3

 .نسبت به گروه کنترل اثر معناداری دارد

                                                             
1. Kinase insert domin reseptor 

2. Lipid profile 
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+
  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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