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Abstract: 

 

Background: Physical activity has a positive effect on angiogenesis and inflammation 

indexes, but its effect on people who intake a high-fat diet is not clear. Therefore, this study 
aimed to determine the effect of 8 weeks of interval activity on serum levels of angiogenes is 
factors and inflammatory index predicting cardiovascular disease on high-fat diet rats. 

Materials and Methods: In this experimental study, 30 male Wistar rats (6 weeks old) were 
randomly assigned in 3 groups; normal diet (n=10), high-fat diet (n=10), and high-fat diet-

interval training. For the first and second groups, the training program was performed 5 days 
a week for 8 weeks. Before the first session and 48 hours after the last session of physical 
activity, blood samples were taken using the ELISA method to examine NO, VEGF, and CRP. 

the MANOVA test was used to analyze data 
Results: The results of this study showed that 8 weeks of interval training increased 

significantly (p<0.0001) NO and VEGF (P=0.0001) levels in the high-fat diet-interval training 
group compared to the control group and high-fat diet group. However, the CRP level of the 
high-fat diet-interval training group decreased significantly (P=0.0001) than the control group. 

Conclusion: according to the findings of this study, 8 weeks of interval training increase some 
angiogenesis factors such as NO and VEGF, which results in the probable reduction of CRP 

as a risk factor of cardiovascular disease. 
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 مقدمه

 همواره عروقی - قلبی هایبیماری از ناشی ومیرمرگ میزان

 و نامناسب زندگی سبک دیابت، مانند مختلفی عواملو  [1] باالست

 ؛[2] دارند نقش آن گیریشکل در چربی بافت و چاقی همچنین

 فعال، بسیار نیکرواند اندام کی عنوانبه یچرب بافت که هرچند

 آزاد خون گردش دررا  (NO) اکساید نیتریک جمله از عامل نیچند

 کاهش و آترواسکلروز بهبود در آنژیوژنز بر عالوه که [4،3] کندمی

 ؛ [5] دارد نقش هاپالکت تجمع
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  لرستان

لفن:  06633120097  دورنویس:                             09163972041 ت

  fathi.m@lu.ac.ir   :الکترونيک پست

ریخ ریخ                       22/8/1398 :دریافت تا  13/7/1399 نهایی: پذیرش تا

 ثریؤم نقش ،چربی بافت بیولوژیک و صحیح کارکرد در اختالل اما

د ایفا می متابولیکی سندروم و چاقی در التهابی روندهای آغاز در کن

 عامل و [8،7] است آنژیوژنز نیازمند سالم چربی بافت هومئوستاز .[6]

VEGF-A توموری، هایسلول از که است آنژیوژنز ولؤمس 

 آنژیوژنز نقص هرگونه .[9] شودمی ترشح چربی بافت و اندوتلیالی

 و [7] هایپوکسی ایجاد رسانی،اکسیژن کاهش سبب چربی، فتبا

 به را چربی بافت التهابشود که می بافت این در عملکردی اختالل

 ساختار در ورزشی فعالیت با که تغییراتی از یکی .[10] دارد دنبال

 تنظیم برای قابلیتی که [11] است آنژیوژنز یندآفر ،دهدمی رخ عروق

 و محیطی خون جریان افزایش طریق از فیزیولوژیکی هایپاسخ

 فعالیت که اندداده نشان تحقیقات .[12] باشدمی اکسیژن فراهمی

 کاهش موجب چربی، بافت در آنژیوژنز کاهش با استقامتی بدنی

 افزایش ،چربی بافت هایپرتروفی از ناشی التهابی عوامل رهایی میزان

 .[7] شودمی مویرگی چگالی افزایش نتیجه در و VEGF رهایی

 در VEGF-A ژن بیان افزایش طریق از ورزشی تمرینات همچنین،

 افزایش با ،شده بافت این در زاییرگ افزایش موجب چربی، بافت

 بافت در احتمالی التهاب از هایپوکسی، کاهش و رسانیاکسیژن

 است، ناشناخته التهاب آغازگر اگرچه .[8] دنکنمی جلوگیری چربی

 آن، از ناشی فیبروز و هایپوکسی همانند عواملی است ممکن اما

 سلول در تولیدشده شیمیایی مواد و دیپوسیتآ آپوپتوز و استرس

 خالصه:

 در بیشتری چربی درصد که افرادی بر آن ثیرأت هنوز اما دارد، التهابی و آنژیوژنز هایشاخص بر مثبتی ثیرتأ بدنی فعالیت هدف: و سابقه

 فاکتورهای سرمی سطح بر تناوبی فعالیت هفته 8 یرتأث بررسی ،حاضر پژوهش هدف بنابراین است. نشده مشخص ،دارد وجود شانیغذای رژیم

  است. پرچرب غذایی رژیمدارای  هایموش در عروقی - قلبی بیماری کنندهبینییشپ التهابی شاخص و آنژیوژنز

 پرچرب تغذیه گروه موش(، سر 10) نرمال تغذیه با کنترل گروه 3 در ایهفته 6 نر موش سر 30 ،تجربی پژوهش این در ها:روش و مواد

 فعالیت به هفته 8 مدت به هفته در روز 5 سوم گروه .ندشد داده قرار موش( سر 10) تناوبی فعالیت - پرچرب تغذیه گروه و موش( سر 10)

 استفاده با CRP و NO، VEGF بررسی جهت فعالیت جلسه آخرین از بعد ساعت 48 و فعالیت جلسه لیناوّ از قبل پرداختند. تناوبی بدنی

  شد. استفاده هاداده تحلیل برای چندمتغیره واریانس تحلیل آزمون ازسپس  شد. یریگخون هاموش از االیزا روش از

 هایموش VEGF (P=0001/0) و NO (P=0001/0) دارمعنی افزایش موجب ،تناوبی فعالیت هفته 8 که داد نشان مطالعه این نتایج نتایج:

 پرچرب تغذیه - تمرین گروه هایموش CRP سطح اما شود.می پرچرب تغذیه و کنترل گروه با مقایسه در پرچرب تغذیه - تمرین گروه

  بود. کنترل گروه از کمتر (P=0001/0) داریمعنی طوربه

 VEGF و NO نظیر ،آنژیوژنز هایشاخصاز  برخی افزایش باعث تناوبی تمرین هفته هشت ،حاضر تحقیق هاییافته با مطابق گیری:نتیجه

 است. عروقی - قلبی خطرزای فاکتور یک عنوانبه CRP کاهش ،آن احتمالی پیامد که شودمی

 پرچرب غذایی رژیم آنژیوژنز، عروقی، - قلبی خطرزای عوامل تناوبی، تمرین کلیدی: واژگان
 491-498 صفحات ،1399 دی - آذر ،5 شماره چهارم، و بیست دوره فیض، پژوهشی - علمی نامهماه دو                                                              
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 فاکتور - CRP (C-Reactive Protein). [2] باشند اثرگذار چربی

 - قلبی هایبیماری مستقل هایشاخص از یکی - التهاب با مرتبط

 در و التهاب کاهش موجب بدنی، هایفعالیت که [13] است عروقی

 و پیشگیری در عاملی عنوانبه و [10] دنشومی CRP کاهش نتیجه

 در آن گیریاندازه و است مطرح عروقی - قلبی هاییماریب کنترل

 .[9] باشد کنندهکمک تواندمی عروقی - قلبی هایبیماری تشخیص

 در اجرا و استراحت یهاوهله باهمراه  که تناوبی هایفعالیت

 [14] اکسیدانآنتی افزایش با ،شوندمیانجام  مختلف یهاشدت

یعنی  ؛شوندمی CRP جمله از التهابی عوامل کاهش موجب احتماالً

 عوامل کاهش باعث هااکسیدانآنتی افزایش طریق از تناوبی تمرین

 (NO) نیتریک اکسید .[14] شودمی عروقی - قلبی خطرزای

 حفظ به که است عواملی جمله از ،عروق اندوتلیوم از شدهترشح

 گشادکنندگی و کنندگیتنگ عملکرد تنظیم و عروق دیواره سالمت

 اجرای که اندداده نشان متعددی تحقیقات کند.می کمک عروق

 منجر ،[16] متوسط شدت با تمرینات و [15] هوازی تناوبی تمرینات

 )شیر همودینامیک ینیرو افزایش شود.می NO داریمعن افزایش به

 به پاسخ در و عضالت انقباض طی در (stress shear استرس،

 سیگنالینگ هایمولکول سازیفعال با بخش، این در باال خون جریان

 و تعضال عروق آندوتلیوم از NO رهایی موجب سلولی،درون

 اتساع پاسخ و هوازی آمادگی بین .[17] شودمی عضالنی تارهای

 دارد وجود داریمعنی و مثبت ارتباط ،خون جریان از حاصل عروقی

 [18] دارد قلبی آمادگی افزایش بر مطلوبی تأثیر تناوبی تمرینات و

 جریان از حاصل عروقی اتساع پاسخ شاخص افزایش موجب که

 باعث ،تناوبی تمرین هفته هشت که طوریبه ؛[19] شودمی خون

 نقش به توجه با .[20] شودمی دیابتی بیماران در NO سطوح افزایش

 آیا که است مطرح الؤس این عوامل، این بر بدنی فعالیت مؤثر

 - قلبی خطرزای و آنژیوژنز هایشاخص بر تناوبی ورزشی فعالیت

 این هدف بنابراین ؟دارد ثیرأت پرچرب غذایی رژیم از ناشی عروقی

 هایشاخص بر تناوبی تمرین هفته هشت اثر بررسی ،پژوهش

 تغذیه با هایموش عروقی - قلبی خطرزای عوامل و آنژیوژنز

 بود. پرچرب

 

 هاروش و مواد

 لرستان دانشگاه اخالقی اصول مبنای بر ،تجربی پژوهش این

 سر 30 تعداد گرفت. صورت 965482194 شماره با 1396 سال در

 سنی محدوده و گرم 253±24 وزن با ویستار نژاد نر صحرایی موش

 آزمایشگاه، محیط به انتقال از پس .شد تهیه پاستور انستیتو از هفته 8

 در شفاف کربناتپلی هایقفس در تایی 10 هایگروه صورتبه

- تاریکی چرخه و گرادسانتی درجه 24 تا 20 دمای با محیطی

 انجام متعدد تحقیقات به توجه با شدند. ینگهدار 12:12 روشنایی

 عوامل و آنژیوژنز هایشاخص بر بدنی فعالیتتأثیر  مورد در شده

 تعدادنیز  و [1-22 ،21،9،7،2] عروقی - قلبی بیماری خطرزای

 تغذیه و بدنی فعالیت همزمانی نقش مورد در [7] محدود مقاالت

 کیدأت منابع، در محدودیتوجود  همچنین و فاکتورها این بر پرچرب

 آن ثیرأت و تنهاییبه پرچرب تغذیه نقش بر ،حاضر تحقیق اصلی

 طوربه هاآزمودنی رو،این از .باشدمی تناوبی بدنی فعالیت با همراه

 گروه موش(، سر 10) نرمال تغذیه با کنترل گروه 3 در تصادفی

 10) پرچرب تغذیه - تناوبی تمرین و موش( سر 10) پرچرب تغذیه

 تغذیهدارای  گروه پژوهش، دوره طی در شدند. یبنددسته موش( سر

 چربی( شکل به کالری درصد 58) پرچرب غذای از ،پرچرب

 غذای پودر از ترکیبی ،پرچرب غذای کردند؛ تغذیه پلت صورتبه

 در گرم 310) گوسفندی چربی (،کیلوگرم در گرم 365) موش نرمال

 در گرم 10) کلسترول (،کیلوگرم در گرم 250) کازئین (،کیلوگرم

 (،کیلوگرم در گرم 60) معدنی مواد و ویتامین مخلوط (،کیلوگرم

DL (کیلوگرم در گرم 1) مخمر پودر (،کیلوگرم در گرم 3) متیونین 

ات تمامی .[23] بود (کیلوگرم در گرم 1) کلریدسدیم و  حیوان

 دارای هایگروه هایآزمودنی و داشتند غذا و آب به آزاد دسترسی

 غذای مصرف ،تمرینی پروتکل شروع از قبل هفته 4 ،پرچرب تغذیه

 روی دویدن با آشناسازی دوره از بعد کردند. شروع را پرچرب

 تغذیه - تمرین گروه برای تناوبی( )تمرین تمرینی پروتکل تردمیل،

 روز 5 گردان نوار روی بر تناوبی تمرینات مدت شد. اجرا پرچرب

 )سرعت کم تمرین شدت لاوّ هفته 2 در که نحو این به ؛بود هفته در

 شدت دوم هفته 2 ای(،دقیقه 4 مرحله 5 در دقیقه بر متر 28 و 27

 و ای(دقیقه 10 مرحله 9 در دقیقه بر متر 30 و 29 )سرعت متوسط

 بر متر 33 تا 31 )سرعت باال شدت با 8 هفته پایان تا 5 هفته برای

 قبل .[24] شد گرفته نظر در (یادقیقه 10 مرحله 12 تا 10 در دقیقه

 بعد و آمد عمل به گیریخون هاموش از پژوهش پروتکل اجرای از

 تمرینی، پروتکل هفته 8 جلسه آخرین از ساعت 48گذشت  زا

 بر گرممیلی 70) کتامین از ترکیبی صفاقیدرون تزریق با هاموش

 تشریح جهت کیلوگرم( بر گرممیلی 35) زایالزین و کیلوگرم(

 مقدار به سینه قفسه و شکم ناحیه در برش با سپس شدند. هوشبی

 هایلوله در و شد کشیده سرنگ با چپ بطن از خون سییس 3

 Ethylene Diamine Tetra Acetic Acid EDTA حاوی

 و دقیقه 15 مدت بهبالفاصله  شدهآوریجمع هاینمونه شد. ریخته

 و شدند آلمان( )اپندورف سانتریفیوژ دقیقه در دور 3500 سرعت با

 برای شد. ریخته مشخص هایمیکروتیوب در شدهآوریجمع سرم

 Sino) بایولوژی سینو شرکت کیت از ،VEGF گیریاندازه

Biological) نامبر کت با آمریکا Cat: 80006-RNAB و 
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 NO و CRP سنجش جهت و نیز لیترمیلی در نانوگرم 4/8 حساسیت

 کت با ترتیب به چین (CUSABIO) کازابیو شرکت هایکیت از

 هایحساسیت و CSB-E08323r و CSB-E07922r نامبرهای

 شد. استفاده لیترمیلی در نانوگرم 9/3 و لیترمیلی در نانوگرم 8/7

 STAT FAX دستگاه و االیزا روش از استفاده با ،تحقیق متغیرهای

 آمریکا (Block Scientific) ساینتفیک بلک شرکت 2100

 همچنین و هاکوواریانس ماتریس همگنی ابتدا شدند. گیریاندازه

 و باکسام آزمون از استفاده با ترتیببه هاداده بودن طبیعی توزیع

 چند وجود و هاداده نوع به توجه اب شد. بررسی ویلک - شاپیرو

 واریانس تحلیل آماری آزمون از پژوهش این در ،مرتبط متغیر

 از ،هاگروه بین تفاوت بررسی برای ادامه در شد. استفاده چندمتغیره

 ویلکس الندای آزمون از چندمتغیره واریانس تحلیل هایآزمون بین

 بین تفاوت تعیین برای توکی تعقیبی آزمون نهایتدر  و شد استفاده

 استفاده با آماری هایتحلیل تمامی . همچنینشدبه کار گرفته  هاگروه

 دارییمعن سطح و گرفت انجام 19 نسخه SPSS افزارنرم از

05/0P≤ شد. گرفته نظر در 

 

 نتایج

در  موردنظر گروه سه متغیرهای مقادیر ،1 شماره جدول در

 انحراف و میانگین صورتبه ،تمرینی دوره از بعد و قبل ،پژوهش

 است. شده آورده استاندارد

 
 

 پژوهش تمرینی پروتکل از بعد و قبل پژوهش فاکتورهای استاندارد انحراف و میانگین -1 شماره جدول

 هاگروه

 متغیرها

 پرچرب تغذیه پرچرب تغذیه و تمرین کنترل

 آزمونپس آزمونیشپ آزمونپس آزمونیشپ آزمونپس آزمونیشپ

CRP (ng/ml) 713/18±5/195 62/20±6/205 7/14±2/193 04/10±7/132 189/10±6/191 8/11±99/470 

VEGF (ng/ml) 372/1±9/14 132/2±9/14 7/1±4/15 39/1±8/30 37/1±9/15 26/1±6/11 

NO (µm/l) 88/0±6/10 01/1±16/10 67/0±49/11 77/2±5/23 1/1±6/10 13/1±442/9 
 

 توصیف برای استاندارد( انحراف و )میانگین توصیفی آمار نتایج

  پژوهش طی در موردنظر هایشاخص

 نتایج ،است شده مشخص 1 شماره نمودار در که طورهمان

 بین VEGF مقادیر در داریمعنی اختالفکه  داد نشان پژوهش این

 داریمعنی اختالف که صورتاین به ؛دارد وجود گروه سه

(003/0>P) داریمعنی اختالف پرچرب، تغذیه و کنترل گروه بین 

(05/0>P) اختالف و پرچرب تغذیه - تمرین با کنترل گروه بین 

 - تمرین گروه با پرچرب تغذیه گروه بین (P<05/0) داریمعنی

  .مشاهده شد پرچرب تغذیه

 

 
 آزمون و چندمتغیره واریانس تحلیل نتایج پژوهشی، پروتکل هفته هشت از بعد صحرایی هایموش در VEGF سرمی سطوح -1 شماره نمودار

 تغذیه - تمرین با پرچرب تغذیه گروه دارمعنی تفاوت پرچرب. تغذیه - تمرین و پرچرب تغذیه با کنترل گروه دارمعنی تفاوت Tukey.  تعقیبی

 (P< 0001/0) پرچرب

 

 اختالف که داد نشان چندمتغیره واریانس تحلیل آزمون نتایج

 تغذیه - تمرین و کنترل گروه NO بین (P<0001/0) داریمعنی

 دارمعنی اختالف این (.2 شماره )نمودار دارد وجود پرچرب

(0001/0>P) تمرین گروه با پرچرب تغذیه هایگروه مورد در -

 .خوردمی چشم به نیز پرچرب تغذیه
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 تعقیبی آزمون و چندمتغیره واریانس تحلیل نتایج پژوهشی، پروتکل هفته هشت از بعد صحرایی هایموش در NO سرمی سطوح -2 شماره نمودار

Tukey.  کنترل و پرچرب تغذیه گروه با پرچرب تغذیه - تمرین گروه دارمعنی تفاوت (0001/0>P) 

 

 بود. (3 شماره )نمودار CRP میزان تغییرات ،پژوهش نتایج دیگر از

 دیگر ایگونهبه نتایج ،است التهابی شاخص یک که CRP مورد در

 اختالف ،پرچرب تغذیه گروه CRP میزان که صورتاین به ؛بود

 پرچرب تغذیه - تمرین و کنترل گروه دو با (P<0001/0) داریمعنی

 تفاوت پرچرب تغذیه - تمرین گروه و کنترل گروه بین و داشت

 .مشاهده شد (P<0001/0) داریمعنی

 

 

 
 چندمتغیره واریانس تحلیل نتایج پژوهشی، پروتکلهفته  هشت از بعد صحرایی هایموش در CRP التهابی شاخص سرمی سطوح -3 شماره نمودار

دارای تغذیه نرمال  کنترل گروه دارمعنی تفاوت پرچرب. تغذیه - تمرین و کنترل با پرچرب تغذیه گروه دارمعنی تفاوت Tukey.  تعقیبی آزمون و

 (P<0001/0) پرچرب تغذیه - تمرین با

 

  بحث

 بر تناوبی تمرین هفته هشت اثر بررسی ،پژوهش این هدف

 هایموش عروقی - قلبی خطرزای عوامل و آنژیوژنز هایشاخص

 هشت که داد نشان حاضر مطالعه نتایج بود. پرچرب تغذیهدارای 

 پرچرب تغذیهدارای  هایموش VEGF میزان بر تناوبی تمرین هفته

 - تمرین گروه در VEGF میزان که صورتاین به دارد. مثبت تأثیر

 و است بیشتر دیگر گروه دو از داریمعنی طوربه پرچرب تغذیه

 از کمتر داریمعنی طوربه پرچرب تغذیه گروه در VEGF مقدار

 و Tang نتایج با پژوهش از بخش این نتایج است. کنترل گروه

 بود همخوان همکاران و Hoier و همکاران و Wahl همکاران،

 در همکاران و Prior و همکاران و Brixius نتایج با اما ؛[27-25]

 حاضر، پژوهش نتایج با راستاهم همچنین، .[20،14] است تناقض

 افزایش تداومی، تمرین هفته 12 از پس ،(1398) همکاران و حبیبی

 به نسبترا  پرچرب غذایی ژیمردارای  تمرینی گروه VEGF در

 تغذیه گروه VEGF در کاهش و چرب غذایدارای  کنترل گروه

 بر تمرین ثرترؤم نقش نشانگر نتیجه این .[7] کردند مشاهده پرچرب

 تغذیه به نسبت چربی بافت آنژیوژنز و VEGF میزان افزایش

 VEGF میزان که داد نشان Brixius طرفی، از باشد.می پرچرب
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 هوازی منظم یبدن هاییتفعال ماه چند دنبال به مسن چاق مردان

 و هاآزمودنی نوع از ناشی تواندمی تضاد این علت کند؛نمی تغییر

 و چاق افراد Brixius مطالعه هایآزمودنی باشد.آزمون  زمان مدت

 بود. ترطوالنی او تمرینی پروتکل زمان مدت همچنین بودند، مسن

 و بودند صحرایی هایموش مطالعه، این هایآزمودنی کهیحال در

 بود. کمتر Brixius مطالعه به نسبت تمرینی پروتکل مدت همچنین

Prior استقامتی تمرین جلسه یک که کردند گزارش همکارانش و 

 در تغییر عدم ، بنابرایندهد افزایش را آنژیوژنز فعالیت تواندنمی

 پایین شدت و زمان بودن کوتاه دلیلبه توانمی را مویرگی تراکم

که  اندداده نشان ورزشی فعالیت زمینه درمطالعات  دانست. تمرین

 ،باشد برخوردار کافی زمان مدت و شدت از که ورزشی فعالیت

 Gavin راستا این در .[28] شودمی سرمی VEGF افزایش موجب

 ،ورزشی فعالیت شدت افزایش با که کردند گزارش همکاران و

 ییدأت در .[29] یابدمی بیشتری افزایش mRNA- VEGF سطوح

 یکی ،آنژیوژنز افزایش که است شده مشخص پژوهش این هاییافته

 این در .[30] است بدنی هایفعالیت از ناشی مهم هایسازگاری از

 میتوژنیک نقش آندوتلیال هایسلول برای عروقی اندوتلیال میان،

 .[26] شودمی محسوب آنژیوژنز یندآفر در مهمی واسطه و دارد

 کهکند ایجاد می عروق دیواره در برشی ،استرس افزایش احتماالً

 افزایش را VEGF میزاناست و  ورزشی شدید هایفعالیت از ناشی

 افزایش موجب ،عروقی بسترهای بر ثیرأت با ادامه در کهدهد می

 VEGF میزان که شد مشاهده مطالعه این در .[31] شودمی آنژیوژنز

 طوربه بدنی، فعالیت بدون پرچرب تغذیه دارای هایموش در

 فعالیت ثرؤم نقش خوبیبه نتیجه این بود. یافته کاهش داریمعنی

 و دهدمی نشان VEGF جمله از آنژیوژنز هایشاخص بررا  بدنی

 که طورهمان زیرا ؛VEGF و بدنی فعالیت ارتباط بر است ییدیأت

 همین از که هاییموش در ،است شده مشخص 1 شماره شکل در

 VEGF میزان ،داشتند بدنی فعالیت و کردندمی استفاده غذایی رژیم

 نیز (1395) همکاران و زادهمالحسن بود. باالتر داریمعنی طوربه

 افزایش وزن، اضافه دارای زنان در هوازی تمرین هفته 8 از پس

د مشاهده تجربی گروه VEGF غلظت میزان در دارییمعن  کردن

 پژوهش، این در فعالیت از حاصل VEGF افزایش همچنین .[32]

 میزان کاهش بر بدنی فعالیت مطلوب ثیرأت نشانگر تواندمی

 از ناشی التهاب کاهش آن دنبالبه و چربی بافت در هایپوکسی

 در خونی هایرگ بستر افزایش طریق از چربی بافت هایپرتروفی

 هشت که داد نشان پژوهش این نتایج .[7] باشد سالم چربی بافت

 گروه هایموش NO دارمعنی افزایش موجب تناوبی تمرین هفته

 کنترل و پرچرب تغذیه گروه به نسبت پرچرب تغذیه - تمرین

 دیده کنترل و پرچرب تغذیه گروه بین داریمعنی تفاوت اما ،شودمی

 و Edwards مطالعات در ،پژوهش این نتایج با همسونتایج  نشد.

 موجب ،بدنی فعالیت که شد دیده همکاران و Güzel و همکاران

 افزایش ییدأت در همچنین .[34،33] شودمی NO میزان افزایش

 نیز (1397) همکاران و محمدی حاضر، پژوهش در NO داریمعن

به  وزن اضافهدارای  مردان اکساید نیتریک در داریمعنی افزایش

 هاآن .[15] کردند مشاهده هوازی تناوبی تمرین هفته 8دنبال 

 و نبض فشار در افزایش موجب ،مکررو  منظم تمرین که دریافتند

 افزایش را NO به دسترسی تواندمی نتیجه در شود،می پرضربانی

 تناوبی تمرینات انجام با انسالمند که کردند پیشنهادنیز  و دهد

 و بدنی فعالیت فواید از توانندمی کمتر خستگی و متنوع هوازی

 بخش این .دنشو مندبهره عروق و قلب دستگاه تقویت برای ورزش

 جاییآن از بود. راستاهم قبلی مطالعات اکثر نتایج با مطالعه این از

 احتماالً یابد،می افزایش بدنی هایفعالیت اثر در برشی استرس که

 شدت زیرا ،کندمی عمل بهتر برشی استرس ایجاد در تناوبی تمرین

 جریان افزایش موجب هاآن مجموعو  باالست بسیار تمرینات این

 موجب عمل این که شودمی آن جریان سرعت افزایش و خون

 آنژیوژنز تغییرات آن متعاقب که شودمی VEGF و NO رهایش

 مطرح (1380) تقوی موضوع، این ییدأت در دهد.می رخ نیز عروق

 جریان تغییر ،ورزشی شدید هایفعالیت جریان در که کندمی

 محرک خون، عمومی جریان در بیشتر افزایش با همراه موضعی

 عروقی هایحفره پوششی هایسلول از NO شدن آزاد برای مناسبی

 هفته هشتکه  شد مشخص پژوهش این در همچنین .[35] شدبامی

دارای  هایموشدر  CRP دارمعنی افزایش موجب تناوبی تمرین

 تمرین گروه CRP میزان در دارییمعن کاهش و پرچرب تغذیه

د نشان [9] یپژوهش نتایج تحقیق، نتیجه این با راستاهم .شودمی  دا

 و ساز چندین طریق زا مدت،طوالنی و منظم ورزشی فعالیت که

 احتماالً و ندوتلیالا عملکرد کاهش و چربی بافت کاهش نظیر ،کار

 نتیجه این همچنین دهد.می کاهش را CRP میزان اکسیدانی،آنتی اثر

 شاخص این دارمعنی کاهش که کرد توجیه طوراین توانمی را تحقیق

 فعالیت - پرچرب غذایدارای  گروه صحرایی هایموش در التهابی

 شاخص سطح تنهانه تناوبی فعالیت که است معنی این به ورزشی،

 بر مطلوبی ثیرأت بلکه دارد،می نگه کنترل هایموش حد در را التهابی

 پژوهش این نتایج همچنین، دارد. پرچرب تغذیه وجود با آن کاهش

 و Milani، Heffernan هایپژوهش نتایج با بخش این در

tsukiyama نتایج با اما ؛[36-38] بود راستاهم Swift بود متناقض 

 فعالیت نتیجه در CRP کاهش احتمالی هایسمیمکان مورد در .[39]

 به خاص طوربه و هایناسایتوک مسیر به بتوان شاید منظم، ورزشی

 هنکروزدهند فاکتور و (IL-6) 6-اینترلوکین کرد. اشاره هااینترلوکین

 رها چربی بافت از توجهیقابل میزان به (TNFα) آلفا تومور
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 یابدمی افزایش سمپاتیک تحریک طریق از هاآن رهایش و دونشمی

 سمپاتیکی تحریک کاهش باعث منظم یبدن هاییتفعال چون و

 درنتیجه ؛شود IL-6 و TNFα کاهش سبب دارد احتمال ،شودمی

CRP نشان هاپژوهش زیرا ؛[17] یابدمی کاهش هاآن متعاقب 

 که شودمی IL-6 و TNFα کاهش باعث وزن، کاهش که اندداده

 در CRP میزان کاهش .[40] یابدمی کاهش CRP آن نتیجه در

 شدهفعال هایمکانیزم دلیلبه احتماالً ،پژوهش این هایآزمودنی

 باشدمی آن از ناشی وزن کاهش یا و تناوبی بدنی فعالیت توسط

 برای منابعکم بودن  به توانمی پژوهش این هایمحدودیت از .[40]

 سایر ارزیابی همچنین و هاپروتئین این ژن میزان گیریاندازه

 کرونری قلبی هایبیماری روند در که کرد اشاره هاییسایتوکاین

 بررسی به آتی هایپژوهش که شودمی پیشنهاد . بنابراینهستند درگیر

 عروقی - قلبی بیماری در درگیر عوامل سایر و هاسایتوکاین ثیرأت

 بپردازند. چاقی عوارض از ناشی

 

 گیرینتیجه

دمی تناوبی هایفعالیت که داد نشان پژوهش این نتایج  توان

 کاهش و آنژیوژنز با مرتبط هایشاخص بیان افزایش موجب

 توانمی پژوهش این هاییافته مبنای بر شود. التهابی هایشاخص

 حد تا تناوبی تمریناتمخصوصاً  ،ورزشی هایفعالیتکه  گفت

. کنند خنثی را پرچرب غذایی هایرژیم منفی اثرات قادرند زیادی

 غذایی رژیم ترکیبات در تعادل رعایتکه  رسدمی نظر به بنابراین

 سبک عنوانبه تواندمی مناسب، شدت با ورزشی هایفعالیت همراهبه

 عروقی - قلبی هایبیماری به ابتال خطر و دوش مطرح سالم زندگی

 دهد. کاهش را

 

 قدرداني و تشكر

 ارشـــد کارشناسی دوره نامهپایان از برگرفته مقاله این

 معاونت از وسیـــلهبدین بود. لرستان دانشگاه ورزش فیزیولوژی

 برعهده را پژوهش این مالی حمایت که لرستان دانشگاه پژوهشی

 شود.می سپاسگزاری ،داشتند
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