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 مقدمه

اطالعات ورزشی نشان می دهد که عدم فعالیت بدنی باعث افزایش خطر ابتال به بسیاری از بیماری ها از جمله آترواسکلروز می 

با این حال  .شدشود. بیماری عروق کرونر قلب، سکته مغزی و بیماری های عروق محیطی تظاهرات بالینی آترواسکلروز می با

ورزش می تواند تاثیر مفیدی بر عوامل خطرزای ابتال به آترواسکلروز از طریق کاهش هیپرلیپیدمی، فشار خون باال، چاقی، 

تراکم پالکها، افزایش حساسیت به انسولین و بهبود تحمل گلوکز داشته باشد. با وجود این یافته ها، اطالعات کمی درباره 

عامل بین بدن و ورزش و رابطه آن با آرترواسکلروز وجود دارد. شواهد اخیر حاکی از نقش حیاتی آنژیوژنز مکانیزمهای مولکولی ت

فاکتورهای آنژیوژنیک در واقع مجموعه ای از فاکتورهای رشدی . در پیشرفت آتروژنز )تشکیل پالک دردیواره شریان( دارد

در بافت می شود، از طرفی گیاهان نیز جهت پیشگیری و یا  هستند که به طور مستقیم و غیر مستقیم باعث افزایش عروق

هدف اصلی این تحقیق ترکیب تمرین هوازی فزاینده و عصاره سرخ درمان بسیاری از بیماری ها مورد استفاده قرار می گیرند. 

 پالسمایی و بافت قلب موشهای نر ویستار است.  2و  1و آنژیوپویتین  VEGFولیک بر 

 شناسیروش

گروه  4سر موش صحرایی نر چهار تاشش هفته ای نژاد ویستار بود. آزمودنی ها به طور تصادفی به  03آماری شامل جامعه

سر( تقسیم شدند. گروه های 8سر(، سرخ ولیک تمرین )8سر(، سرخ ولیک کنترل )8سر (، سالین تمرین )  6سالین کنترل )

قامتی شدید پرداختند و گروه های کنترل نیز به مدت هشت هفته روز در هفته( تمرین است 5تمرینی به اجرای هشت هفته )

گرم  133میلی لیتر عصاره آبی سرخ ولیک به ازای هر  1در قفس نگهداری شدند و در هیچ تمرینی شرکت داده نشدند. مقدار 

 –م به گروه های کنترل هفته از پایان هفته دو 6روز در هفته و به مدت  5وزن موش به صورت دهانی بالفاصله پس از تمرین، 

سرخ ولیک خورانده شد و گروه های سالین نیز همانند دو گره دیگر مصرف کردند. تمام گروه ها با -سرخ ولیک و تمرین 

ساعت پس از آخرین جلسه تمرینی( کشته شدند. نمونه های خونی از طریق خون  22شرایط کامالً مشابه و در شرایط پایه )

جوف تحتانی و بافت قلب نیز بالفاصله پس از جداسازی وارد تیوب های مخصوص گردیده و به نیتروژن گیری مستقیم از ورید ا

تا زمان اندازه گیری نگهداری شد. از آزمون آنالیز واریانس یکطرفه برای تعیین اثرات  -83مایع منتقل و سپس در یخچال 

   ز آزمون تعقیبی توکی استفاده شد.تمرین، عصاره و اثرات تعاملی و برای تفاوت های درون گروهی ا
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 هایافته

 قلبمتغیرها در پالسما و بافت میانگین و انحراف استاندارد  .1جدول

 گروه

 متغیر

گروه عصاره سرخ  گروه کنترل

 ولیک

گروه تمرین و عصاره  گروه تمرین

 سرخ ولیک

ANG-1 1323666  23631 22323  183340 136315  11366 22322  103058 بافت قلب 

ANG-2 53421  33245 63156  33885 63260  33203 4323  33221 بافت قلب  a 

ANG-1 33352  33338 33361 33334 پالسما b 3316  3336 33326  33350 

ANG-2 33004  33345 33222  33138 پالسما  33322  33011 c 33284  33306 

 ANG2/ANG1نسبت 

 بافت قلب
33336  33360 33336  33352 33312  33362 33336  33351 

 ANG2/ANG1نسبت 

 پالسما
d 

VEGF بافت قلب 

VEGF پالسما 

a. Significant P=0.007, b. Significant P=0.024, c. Significant P=0.008, d. Significant P=0.015 

 

 گیریبحث و نتیجه

بافت قلب در  2آنژیوپویتین بافت قلب در گروه عصاره سرخ ولیک و افزایش معنی دار   VEGFبا توجه به افزایش معنی دار 

باعث افزایش قطر رگها ، القا   VEGFدر حضور  2ه و با توجه به دانش موجود که آنژیوپویتینهمه گروههای مور مطالع

 1، و از طرفی کاهش غیرمعنی دار آنژیوپویتین (1) مهاجرت، پرولیفراسیون سلول های اندوتلیال و تحریک جوانه رگی می شود

عصاره سرخ ولیک مصرف نموده اند، آنژیوژنز بافت قلب در گروه های پژوهشی حاضر، احتماال در نمونه های پژوهش موجود که 

 نژیوژنز ارتباط داردآبا از دست رفتن انسجام رگی و تحریک  ANG2/ANG1رخ داده است و با توجه به اینکه افزایش نسبت 

در گروه سرخ ولیک، با احتمال می توان گفت که عصاره سرخ ولیک  ANG2/ANG1و با افزایش غیر معنی دار نسبت 

و نسبت   2پالسما کاهش غیرمعنی دار داشت و همچنین میزان آنژیوپویتین  VEGFمیزان  (.2) وجب آنژیوژنز می شودم

ANG2/1  کاهش غیرمعنی داری  1در اثر تداخل تمرین و عصاره سرخ ولیک افزایش معنی داری داشته و میزان آنژیوپویتین

را کاهش می   VEGFمعنی نیست که فعالیت ورزشی میزان تولید به دنبال ورزش به این VEGFکه کاهش  داشت و از آنجا

به گیرندهای موجود بر روی  VEGFدر پاسخ به ورزش، ناشی از اتصال  VEGFدهد، اما امکان دارد که این کاهش موقتی 

 تی می باشدهای اندوتلیال باشد که این اتصال، محرکی برای رخ دادن فرایند آنژیوژنز در عضله قلبی و عضله اسکلسلول

و  2در بافت قلب گروه سرخ ولیک و با توجه به افزایش معنی دار آنژیوپویتین  VEGF، و با توجه به افزایش معنی دار (0،4،5)

پالسما، احتماال عصاره سرخ ولیک در مقایسه با تمرین هوازی و حتی ترکیب عصاره و تمرین هوازی  ANG2/ANG1نسبت 

 ذاری بیشتری دارد.بر شاخص های آنژیوژنزیز اثر گ

 ، تمرین هوازی، سرخ ولیک VEGF، 2و 1آنژیوپویتین  های کلیدی:هواژ
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