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  چکیده

تا حد زیادي بهبود  فعالیت فیزیکی با بسیج سلول هاي بنیادي خونساز فرایندهاي رگ زایی را زمینه و هدف:

بخشد و نوعی آنژیوژنز درمانی غیر دارویی باشد.  بنابراین هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر یک وهله تمرین 

و ارتباط آن با  +CD34 درصد حداکثر اکسیژن مصرفی بر سلول هاي بنیادي خونساز 70هوازي با شدت 

  میانسال غیر فعال می باشد.فاکتور خطر بیماري قلبی عروقی سطوح لیپیدي سرمی مردان 

/ 09 ± 12/8سال، وزن 25/52 ± 04/3مرد میانسال غیرفعال (با میانگین سن 16به همین منظور روش کار:

کیلوگرم بر متر مربع) به عنوان نمونه ي تحقیق انتخاب و  14/28 ± 60/2کیلوگرم و شاخص توده ي بدن 82

نفر) تقسیم شدند و گروه تمرین  8گروه تجربی تعداد ، نفر 8گروه (گروه کنترل تعداد  2به صورت تصادفی به 

دقیقه روي نوارگردان دویدند. براي اندازه گیري  30درصد حداکثر اکسیژن مصرفی به مدت  70در شدت 

دقیقه پس از  10و ایزوتوپ کنترل آن و همچنین سطوح لیپیدي سرم،  قبل و  +CD34سلول هاي بنیادي خونساز 

 SPSSمودنی ها نمونه گیري خونی به عمل آمد و در نهایت اطالعات با نرم افزار آماري انجام آزمون از آز

  مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

درصد حداکثر اکسیژن مصرفی باعث افزایش معنی دار تعداد سلول هاي  70فعالیت بدنی با شدت  یافته ها:

CD34+ می شود، در بررسی ارتباط بین سلول هاي CD34+ لیپیدي سرمی رابطه ي خطی منفی مشاهده  وسطوح

  شد که این رابطه از لحاظ آماري معنی دار نبود.

 ناشی از تمرین می تواند باعث افزایش آنژیوژنز شود . +CD34افزایش سلول هاي نتیجه گیري: 

 ،  شدت فعالیت بدنی +CD34آنژیوژنز، سلول هاي بنیادي خونسازواژه هاي کلیدي: 

angiogenesis therapeutic and exercise 
Background&Purpose: It seems that physical activity mobilization of hematopoietic stem cells greatly 

improve the processes of angiogenesis and angiogenesis is a non-drug therapy. The purpose of this study was to 
evaluate the effects of a bout of aerobic exercise with 70% of VO2max and on hematopoietic stem cells CD34+  

and relationship with lipid profile in middle aged men. 
Methodology: 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.  
Results: The findings showed that of physical activity with intensity increased significantly the number of 
CD34+ cells,No significant correlation between CD34+ and ratio LDL/HDL and chol/HDL was observed.  

  فیزیولوژي و تغذیه ورزشی



Conclusion: aerobic exercise training with intensity 70 % of Vo2max can increase angiogenesis and re-
enthotelialisation due to mobilization of CD34+ cells. The inverse relationship between serum lipid levels (as a 

risk factor for cardiovascular disease) and CD34 + cells as a predictor of cardiovascular disease is confirmed.  
key word: Hematopoietic stem cells CD34+, Angiogenesis, Physical activity intensi  

  مقدمه

(جوانه زدن عروق جدید از عروق قبلی) که انواعی از  2(پیدایش عروق خونی جدید ) و آنژیوژنز 1واسکولوژنز

فرایندهاي رگ زایی هستند، در شرایط پاتوفیزیولوژیکی مثل آترواسکلروز، و رشد تومور دیده می شود، در 

 .حالی که در شرایط فیزیولوژیکی غیر از موارد ترمیم زخم و سیکل هاي قاعدگی معموال انجام نمی شود

مانی شامل تحریک آنژیوژنز در بیماري هاي ایسکمیک قلبی و هچنین بیماري عروق استراتژي آنژیوژنز در

). در مطالعات نشان داده شده است که فعالیت ورزشی می تواند روش 1محیطی یک روش درمانی جدید است(

 نژیوژنزدرمانی غیردارویی با اثربخشی باال براي درمان اختالل در عملکرد اندوتلیال عروق و بنابراین نوعی آ

به این صورت که ورزش می تواند از طریق افزایش رهاسازي سلول هاي پیشساز اندوتلیال و  درمانی باشد.

3بنیادي خونساز
(CPC) 

4
CD34+  باعث رگ زایی و ترمیم عروق در افراد سالم و همچنین در بیماران قلبی

هستند که به سبب مثبت بودن سلول هاي بنیادي  +CD34عروقی شود. سلول هاي تک هسته اي خون محیطی 

به عنوان پیشسازي براي سلول هاي اندوتلیال و خونی عمل می کنند.تحقیقات در  CD34براي مارکر سطحی 

بررسی اثر فعالیت ورزشی حاد یک جلسه اي کم و نتایج مربوط به آن ضد و نقیض است.درتعداد کمی از 

به طور معکوس با فاکتور هاي خطر  CPCردي پژوهش ها نشان داده شده است کاهش سطح و ظرفیت عملک

می تواند پیش بینی کننده ي  CPCابتال به بیماري قلبی عروقی همبسته است، بر این اساس سطوح در گردش 

وقوع حوادث قلبی عروقی و مرگ ناشی از علل قلبی باشد و ممکن است به شناسایی افراد در معرض خطر 

درصد حداکثر  70عه بررسی اثریک وهله تمرین هوازي با شدت ). بنابراین هدف این مطال2کمک کند(

 .و ارتباط آن با سطوح لیپیدي سرمی در مردان میانسال غیر فعال است +CPC:CD34اکسیژن تنفسی بر 

  روش کار

کیلوگرم و  82/ 09 ± 12/8سال، وزن 25/52 ± 04/3مرد میانسال غیرفعال (با میانگین سن 16به همین منظور

کیلوگرم بر متر مربع) به عنوان نمونه ي تحقیق انتخاب و به صورت  14/28 ± 60/2شاخص توده ي بدن

نفر) تقسیم شدند و گروه تمرین در شدت  8گروه تجربی تعداد ، نفر 8گروه (گروه کنترل تعداد  2تصادفی به 

 30دقیقه اول قبل از شروع  5گردان دویدند. دقیقه روي نوار 30درصد حداکثر اکسیژن مصرفی به مدت  70

کیلومتر در ساعت به گونه  2دقیقه ي آزمون به گرم کردن اختصاص یافت، در این مدت سرعت نوار گردان از 

اي افزایش یافت که آزمودنی ها با توجه به روش کارونن به ضربان قلب هدف خود برسند. شدت فعالیت 

دقیقه یکبار با استفاده از آزمون بورگ در  5ربان سنج پالر و همچنین هر توسط ضربان قلب با استفاده از ض

                                                             
1. Vasculogenesis 

2. Angiogenetic 
3. Circulating hematopoietic stem and endothelial progenitor cells 
.4 cluster differentiation 



دقیقه ي تست، مرحله ي سرد کردن انجام شد. به منظور  30دقیقه پس از اتمام زمان 3 طول فعالیت کنترل شد.

 10و و ایزوتوپ کنترل آن و همچنین سطوح لیپیدي سرم،  قبل  +CD34اندازه گیري سلول هاي بنیادي خونساز 

سپس اطالعات جمع آوري شده با  .دقیقه پس از انجام آزمون از آزمودنی ها نمونه گیري خونی به عمل آمد

 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. SPSSاستفاده از نرم افزار 

  یافته ها 

   
 (میانگین ) ناشی از تمرین ورزشی +CD34تغییرات   - 3نمودار

  بحث  

درصد حداکثر اکسیژن مصرفی بر سلول هاي بنیادي  70مطالعه ي حاضر در بررسی اثر فعالیت ورزشی با شدت 

در نتیجه ي فعالیت بدنی به  در مردان میانسال نشان داد که این سلول ها +CD34خونساز و پیشساز  اندوتلیال 

ی توان گفت این افزایش ناشی از طور معنی داري در گروه تمرین نسبت به گروه شاهد افزایش یافت که م

فعالیت ورزشی است و می تواند پیشنهاد دهنده ي عامل تاثیرگذاري براي پیش گیري از بیماري هاي قلبی 

و  ) عروقی باشد. همچنین در بررسی ارتباط بین سطوح لیپیدي (به عنوان عامل خطر ابتال به بیماري قلبی عروقی

دیده شد اما این رابطه معنی دار نبود.اگرچه این رابطه معنی دار نبود اما رابطه ي خطی منفی  +CD34سلول هاي 

CD34منفی بودن رابطه ي خطی می تواند نشان دهنده ي ارتباط معکوس سطوح در گردش سلول هاي
عامل  با +

  +CD34موبیوس وینکلر و همکاران افزایش سلول هاي  .خطر ابتال به بیماري قلبی عروقی (کلسترول خون) باشد

درصد آستانه ي بی هوازي در افراد سالم نشان دادند و به این  70ساعت دوچرخه سواري با شدت  4را متعاقب 

می شود که در رشد  6- علت دانستند ورزش استقامتی موجب رهایی فاکتور رشد اندوتلیال عروقی و اینترلوکین

نشان داده   CPCs. مطالعات در بررسی مکانیسم هاي اثرگذار در بسیج )3موثرند( +CD34و رهایی سلول هاي 

و فاکتور مشتق از استروما شود که هر  VEGFاند هیپوکسی ناشی از فعالیت ورزشی می تواند منجر به افزایش 

را از   CPCs) بسیج  eNOS 5(سنتاز اندوتلیال دوي این فاکتورها با اثرگذاري افزایشی بر بیان ژن نیتریت اکساید

بر اثر فعالیت ورزشی با  +CD34. در بررسی حاضر افزایش میزان سلول ها ي )4مغز استخوان تحریک می کند(

                                                             
5. Endothelial  Nitric Oxides Synthase 
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درصد حداکثر اکسیژن مصرفی حاکی از آن است که بدن در پاسخ به آسیب التهابی حاد ناشی از  70شدت 

جه به نقش این سلول ها در توسعه و و با تو +CD34تمرین ورزشی خسته کننده با رهایی سریع سلول هاي 

  ترمیم عروق ساز وکار ترمیم فیزیولوژیک خود را به کار می برد.
References 
1- Karamysheva AF. Mechanisms of angiogenesis.Biochemistry (Mosc) 2008; 73(7): 751-62. 
2-Emeline M. F. Van Craenenbroeck , Christiaan J. Vrints A maximal exercise bout increases the number of 

circulating CD34+/KDR+ endothelial progenitor cells in healthy subjects.Relation with lipid profile,Journal of Applied 
Physiology Published 1April 2008Vol. 104no.    1006_1013DO I: 10 . 1152  /japplphysiol.01210.2007. 
3- Mobius-Winkler S, Hilberg T, Menzel K, Golla E, Burman A, Schuler G, et al. Timedependent mobilization 
of circulating progenitor cells during strenuous exercise in healthy individuals. J Appl Physiol. 
2009;107(6):1943-50 
4- Cubbon RM, Murgatroyd SR, Ferguson C, Bowen TS, Rakobowchuk M, Baliga V, et al. Human exercise-
induced circulating progenitor cell mobilization is nitric oxide-dependent and is blunted in South Asian men. 
Arterioscler Thromb Vasc Biol. 2010;30(4):878-84. 

 


