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فيزيولوژي ورزشي

اثر هشت هفته تمرین هوازی همراه با مصرف ژل رویال بر برخی شاخصهای
قلبی عروقی طی پرفشار خونی مزمن ناشی از القای ال -نیم در موشهای نر
فاطمه امیدی ،1سید عبداله هاشمورزی

2

 .1کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد ساری
 .2استادیار گروه فیزیولوژی ورزشی ،واحد ساری ،دانشگاه آزاد اسالمی ،ساری ،ایران*
تاريخ دريافت1396/02/20 :

تاريخ پذيرش1396/10/02 :

چكیده
پرفشار خوني يکي از شايعترين علتهاي ابتال به بيماريهاي قلبي عروقي است که ميتوان با استفاده از
راهبردهاي غيردارويي همچون ورزش و مکملهاي آنتي اکسيداني آن را کنترل کرد .هدف پژوهش بررسي
اثر تمرين هوازي همراه با مصرف ژل رويال بر مهارکننده آنزيم مبدل آنژيوتانسين ( )ACE-Iو نيتريک
اکسايد ( )NOپالسما و  VEGFبافت قلب موشهاي مبتال به پرفشار خوني بود 42.موش صحرايي نر به
صورت تصادفي به شش گروه :کنترل ،شم ،ال -نيم ،ال -نيم +مکمل ،ال -نيم +تمرين ،ال -نيم +مکمل+
تمرين تقسيم شدند .به جز گروه کنترل و شم ساير گروهها به مدت هشت هفته و شش جلسه در هفته محلول
ال -نيم ( 10ميليگرم/کيلوگرم) ،براي ايجاد پرفشارخوني ،به صورت زير صفاقي دريافت کردند .تمرين
نوارگردان با سرعت  15تا  22متر در دقيقه به مدت  25تا  64دقيقه پنج جلسه در هفته به مدت هشت هفته
در گروه هاي تمريني اجرا شد .گروههاي مکمل ،ژل رويال را با دوز  100ميليگرم/کيلوگرم به مدت هشت هفته
و پنج بار در هفته به صورت گاواژ دريافت کردند .سنجش شاخصها با استفاده از کيت مورد نظر و به روش
االيزا انجام شد .يافتهها نشان داد تمرين هوازي و مصرف ژل در گروه ترکيبي سبب افزايش معنيدار  NOو
 ACE-Iپالسما نسبت به گروه ال -نيم و نيز افزايش معنيدار مقادير  VEGFبافت قلب گروه تمرين و گروه
ترکيبي نسبت به گروه ال -نيم ( )P<0.05ميشود .بر اساس نتايج ،با وجود اثر مثبت تمرين و مصرف ژل بر
شاخص هاي پژوهش ،اين تغييرات در گروه ترکيبي معنيدار بود که نشانگر اثر هم افزايي آنها ميباشد .لذا به
نظر ميرسد هشت هفته تمرين به همراه مصرف ژل رويال بتواند استرس اکسيداتيو ناشي از القاي ال -نيم را
کاهش دهد.
واژگان کلیدی :تمرين هوازي ،ژل رويال ،پر فشار خوني ،شاخصهاي قلبي عروقي

* نویسندۀ مسئول

Email: Hashemvarzi_tkd@yahoo.com
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مقدمه
فشار خون باال یکی از عوامل تهدید کننده سالمت عمومی و از شایعترین علتهای اصلی ابتال به
بیماریهای قلبی عروقی است این وضعیت به دنبال افزایش برون ده قلبی و زمانی رخ میدهد که
فشار خون درون رگها زیاد شده و به دیواره سرخرگها نیز فشار وارد میکند ( .)1،2فشار خون یک
بیماری چند عاملی است و محیط و سبک زندگی فاکتورهایی هستند که باعث باال رفتن فشار خون
میشوند ( .)3مطالعات نشان میدهد که پرفشار خونی باعث ایجاد استرس مزمن و التهاب و به دنبال
آن عدم تعادل سیستم حفاظتی در دستگاه قلبی عروقی میشود که این امر حاکی از آن است که،
وضعیتهایی از قبیل استرس اکسایشی ممکن است باعث تسریع در ناهنجاریهای عضله قلبی شود
(.)4-7
افزایش فشارخون جدا از تغییرات پاتولوژیک مختلفی که در عروق ایجاد میکند ،تولید رادیکالهای
آزاد را از طریق افزایش آنژیوتانسیون نوع دو افزایش میدهد ( .)8آنزیم مبدل آنژیوتانسین (1)ACE
سبب تبدیل آنژیوتانسین نوع یک به نوع دو میگردد ( .)9افزایش این آنزیم سبب افزایش تولید
آنژیوتانسین نوع دو و به دنبال آن افزایش رادیکالهای آزاد و کاهش تولید نیتریک اکساید ( 2)NOو
در نهایت سبب هیپرتانسیون و هیپرتروفی میوکارد میگردد .بنابراین افزایش مهارکننده آنزیم مبدل
آنژیوتانسین ( 3)ACE-Iمیتواند از تولید رادیکال آزاد و ایجاد پرفشار خونی جلوگیری نماید (.)10
یکی دیگر از شاخصهای مهم در پرفشار خونی نیتریک اکساید میباشد که به وسیله آنزیم نیتریک
اکساید سنتتاز از تبدیل ال آرژنین به سیترولین تولید میشود .ال آرژنین تولید آن را افزایش داده و
نیترو ال آرژنین متیل استر (ال -نیم) 4از تولید آن ممانعت میکند ( .)10،11ال -نیم که نقش کلیدی
در فعال شدن مسیر سیگنالی فاکتور رشد اندوتلیال عروق ( )VEGF5دارد ( ،)12یکی از آنالوگهای
مهم اسید آمینه ال  -آرژنین است که در مطالعات آزمایشگاهی به منظور مهار تولید نیتریک اکساید
و ایجاد بیماری پرفشار خونی از این ماده استفاده میشود (.)13
از طرفی ،گزارشهای پژوهشی حاکی از آن است که پرفشارخونی به لحاظ پاتولوژیک با اختالل عملکرد
اندوتلیال عروق و از بین رفتن تعادل بین عوامل انقباضی و انبساطی عروق همراه است که این رخداد
به تغییراتی در رگهای خونی و تغییر در رشد سلولهای عضالنی صاف عروق ،مهاجرت سلولی ،التهاب
و فیبروزیس منجر میشود ( .)12فاکتور رشد اندوتلیال عروق مهمترین فاکتور درگیر در فرآیند
1. Angio-Converters Enzyme
2. Nitric Oxide
3. Angio-Converters Enzyme Inhibitor
)4. Nitro-L-Arginine Methyl Ester (L-NAME
5. Vascular Endothelial Growth Factor
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آنژیوژنز است کـه بـرای تمـایز سـلولهـای اندوتلیال و بـرای جوانـه زدن مویرگهای جدید از عروق
قبلی (آنژیـوژنز) در طـی رشـد و توسعه شبکه مـویرگی ضـروری مـیباشد ( .)13،14از طرفی ،نقش
مهم نیتریک اکساید در فرایند آنژیوژنز ،مهار آپوپتوز ،افزایش پرولیفراسیون و مهاجرت سلولهای
اندوتلیال ( )15،16،17و افزایش سنتز و آزادی فاکتور رشد اندوتلیال عروقی در سلولهای عروقی
میباشد ( .)18مطالعات نشان دادهاند که ارتباط متقابلی بین این دو شاخص وجود دارد .در واقع،
فاکتور رشد اندوتلیال عروقی از طریق افزایش نیتریک اکساید سنتتاز ،بیوسنتز نیتریک اکساید را از
سلولهای کشت شده اندوتلیوم افزایش میدهد ( .)19استفاده از ال -نیم به عنوان آنتاگونیست
نیتریک اکساید از تشکیل عروق جدید جلوگیری میکند (.)20،21
با معرفی این روند ،از طریق راهکارهای غیردارویی از جمله انجام تمرینات ورزشی و مصرف آنتی
اکسیدانهای ضد التهابی و متعاقب آن بهبود عملکرد اندوتلیال و کنترل عوامل اثرگذار ،میتوان فشار
خون را در بیماران مبتال به پرفشارخونی پایین آورد .بسیاری از پژوهشها گزارش کردهاند که فعالیت
بدنی منظم از گسترش پرفشارخونی و التهاب جلوگیری میکند ( .)22،23در همین راستا ،پریرا 1و
همکاران ( )2009نشان دادندکه فعالیت استقامتی از پیشرفت پرفشار خونی جلوگیری میکند و فشار
خون را در افراد با فشار خون باال کاهش میدهد ( .)24،25عالوه بر نقش موثر تمرینات منظم ورزشی
در بهبود و کنترل بیماری پرفشار خونی ،امروزه از مکملهای آنتی اکسیدانی به طور گستردهای در
کاهش فشار خون در نمونههای انسانی و حیوانی مبتال به پرفشار خونی استفاده میشود .یکی از این
آنتی اکسیدانهای طبیعی ،ژل رویال ( 2)RJمیباشد .ماده لزجی با ویسکوزیته باال ،به رنگ لیمویی و
حالل در آب که دارای خاصیت اسیدی است و از غده هیپوفارنژیال 3و ماندیبوالر 4قسمت سر زنبورهای
عسل کارگر جوان ترشح شده و الروهای کندو و ملکه زنبور عسل از آن تغذیه میکنند
( .)22،26،27،28خاصیت گشادکنندگی عروق توسط ژل رویال که به دلیل وجود استیل کولین و هم
چنین نیاسین ( )29موجود در آن است ،ممکن است دلیلی برای خاصیت مرتبط با کاهش فشار خون
ژل رویال باشند ( .)30همچنین مطالعات ،اثر آنتیاکسیدانی و نقش حفاظتی آن در پیشگیری از بروز
اختالالت ناشی از استرس اکسیداتیو و همچنین اثر کاهنده آن بر فشار خون را گزارش کرده اند (.)31
ناگای 5و همکاران در سال  2004دریافتند عملکرد پروتئینهای ژل رویال فعالیت آنتیاکسیدانی

1. Pereira
2. Royal Jelly
3. Hypopharyngeal Gland
4. Mandibular Gland
5. Nagai
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باالیی داشته و این پروتئینها توانایی مهار رادیکال آزاد مانند آنیون سوپراکساید ،1رادیکال  -2،2دی
فنیل پیکریل هیدرازیل 2را دارد (.)32
در خصوص اثر تمرین هوازی به همراه مصرف مکملهای آنتی اکسیدانی ،دبیدی و همکاران ()2012
که به بررسی اثر همزمان تمرین هوازی و مکمل گیاهی باریجه بر تغییرات دستگاه حفاظت قلبی طی
پرفشار خونی ناشی از ال -نیم در موشهای صحرایی نر پرداختند ،دریافتند که ترکیب تمرین هوازی
و باریجه سبب مهار تنظیم مثبت پرفشارخونی ناشی از ال -نیم می شود .این محققین نتیجه گرفتند
که به کارگیری روشهای غیردارویی رویکردی مناسب برای بهبود دستگاه حفاظت قلبی در برابر
استرسهای مزمن ناشی از پرفشار خونی است .به طور کلی مطالعات نشان دادهاند که بیماریهای
قلبی عروقی با استرس اکسایشی مرتبط است و تجمع گونههای اکسیژنی فعال ،با مرگ سلولهای
قلبی همراه است (.)21
با توجه به نقش مثبت تمرین و مصرف ژل رویال در مطالعات گذشته ،این فرضیه مطرح میشود که
اثر ترکیبی این دو متغیر بتواند اثر مضاعفی در کنترل و درمان بیماری فشار خون داشته باشد .از
سویی دیگر ،بنابر آنچه اشاره شد و علیرغم وجود مطالعات فراوان در زمینه اثر ورزش بر پرفشار خونی،
تحقیقات انجام شده در زمینه اثر مصرف ژل رویال به همراه تمرینات منظم ورزشی اندک میباشد و
عالوه بر آن پژوهشی که میزان تاثیرگذاری این مکمل بر شاخصهای قلبی -عروقی به همراه تمرینات
ورزشی را بررسی کرده باشد محدود است .لذا این سوال مطرح میشود که آیا هشت هفته تمرین
هوازی همراه با مصرف ژل رویال میتواند با افزایش مقادیر  NO,ACE-Iپالسما و  VEGFبافت قلب
موشهای نر مبتال به پر فشار خونی مزمن سبب کنترل و بهبود این بیماری گردد یا خیر.
روش پژوهش
آزمودنیهای پژوهش  42سر موش نر آزمایشگاهی نژاد ویستار بودند که از انسیتیتو پاستور تهران
تهیه و پس از آشنایی با محیط و بعد از وزن کشی به صورت تصادفی به شش گروه (کنترل ،شم ،ال-
نیم ،ال -نیم  +مکمل ،ال -نیم  +تمرین ،ال -نیم  +مکمل  +تمرین) و در هر گروه هفت سر موش
تقسیم شدند .حیوانات در قفسهای از جنس پلیکربنات و در اتاقی با ویژگیهای اتمسفری (دمای
 22 – 21درجه سانتیگراد % 60 - 50 ،رطوبت) و با چرخهی تاریکی  -روشنایی  12ساعته نگهداری
شدند .حیوانات دسترسی آزاد به آب و غذای تهیه شده از شرکت بهپرور (پلت) داشتند.

1. Superoxide anion
2. 2,2-diphenylpicrylhydrazyl
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برنامه آشنایی با نوارگردان شامل پنج جلسه راه رفتن و دویدن با سرعت پنج تا هشت متر در دقیقه
و شیب صفر درصد به مدت پنج تا ده دقیقه بود .برنامه تمرینی با رعایت اصل اضافه بار به صورت
پیشرونده بین  25 - 64دقیقه و با سرعت بین  15 - 22متر در دقیقه و به مدت هشت هفته و هر
هفته پنج جلسه اجرا شد .مدت تمرین در هر جلسه یک دقیقه نسبت به جلسه قبل و سرعت هر هفته
یک متر در دقیقه افزایش یافت (جدول  .)1به منظور گرم کردن نیزآزمودنیها در ابتدای تمرین به
مدت سه دقیقه با سرعت هفت متر در دقیقه و برای سرد کردن در انتهای هر جلسه تمرینی نیز
سرعت نوار گردان به طور معکوس کاهش یافت تا به سرعت اولیه برسند (.)33
جدول  .1پروتکل تمرين هوازي هشت هفتهاي در آزمودنيهاي پژوهش حاضر
هفته ها

تعداد جلسات در هفته

سرعت (متر در دقيقه)

مدت (دقيقه)

اول

 5جلسه

15متر در دقیقه

29-25

دوم

 5جلسه

16متر در دقیقه

34-30

سوم

 5جلسه

 17متر در دقیقه

39-35

چهارم

 5جلسه

 18متر در دقیقه

44-40

پنجم

 5جلسه

 19متر در دقیقه

49-45

ششم

 5جلسه

20متر در دقیقه

54-50

هفتم

 5جلسه

21متر در دقیقه

59-55

هشتم

 5جلسه

22متر در دقیقه

64-60

برای ایجاد بیماری پرفشار خونی ،محلول ال -نیم ساخت شرکت سیگما (کد )N5751 :از شرکت
کیانآزما تهران تهیه و در این تحقیق از دوز  10میلیگرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن استفاده شد
که به مدت هشت هفته و شش جلسه در هفته به صورت زیر صفاقی تزریق شد ( .)33در تحقیق
حاضر از مهار کننده آنزیم مبدل آنژیو تانسین ( )ACE-Iبرای ردیابی تغییرات پرفشار خونی به عنوان
شاخص کنترلی استفاده شد (.)33
همچنین ژل رویال از شرکت عسل آراماس تهران تهیه شد و به صورت خوراکی (گاواژ) با دوز 100
میلیگرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن به مدت هشت هفته به حیوانات خورانده شد .در انتها تمام
گروهها در شرایط استراحتی ( 48ساعت پس از آخرین جلسه تمرینی ،قطع مصرف مکمل و تزریق
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ال -نیم) و ناشتایی ( ،)35 ،34با کتامین ( 50-30میلیگرم/کیلوگرم وزن بدن) و زایالزین (3-5
میلیگرم/کیلوگرم وزن بدن) بیهوش و پس از تست بیهوشی از طریق پانچ کف دست و کف پا ،محفظه
سینه شکافته شد و پس از جدا کردن بافت قلب وزنکشی انجام و بالفاصله پس از شستشو توسط آب
دیونیزه در مایع نیتروژن قرار داده شد و در دمای -80درجه سانتیگراد نگهداری شد .برای اندازهگیری
 ،VEGFابتدا بافت قلب با استفاده از مایع نیتروژن منجمد و پودر شد و سپس  100میلیگرم از پودر
ساخته شده با  1میلیلیتر بافر هموژنیزه و به مدت  15دقیقه با سرعت  9000دور در دقیقه سانتریفوژ
شد و مایع به دست آمده برای سنجش شاخص موردنظر با استفاده از یخ خشک به آزمایشگاه منتقل
شد ( .)33سپس برای اندازهگیری  ،VEGFاز کیت مربوطه ،ساخت کشور آمریکا (کد)CK- E90459 :
استفاده شد .برای اندازهگیری سطوح پالسمایی  ACE-Iو  ،NOبه روش االیزا ،پنج سیسی خون به
طور مستقیم از ورید اجوف تحتانی رتها جمعآوری و جداسازی سرم از پالسما توسط دستگاه
سانتریفیوژ انجام گردید و سپس از طریق دستگاه کوباس میرا ساخت آلمان و با استفاده از کیت
( ACE-Iکد )CK-E30051 :و کیت ( NOکد )CK- E10868 :ساخت کشور آمریکا (با حساسیت 2
میلیگرم) ،سنجش شاخصها صورت گرفت.
برای تجزیه و تحلیل دادهها از نرمافزار  SPSSنسخه  22استفاده شد .از آزمون کولموگروف -اسمیرنف
برای تعیین وضعیت توزیع هریک از شاخصها استفاده شد .با توجه به طبیعی بودن نحوه توزیع
دادهها ،از روش تحلیل واریانس یکطرفه ( )ANOVAو آزمون تعقیبی توکی به منظور بررسی تفاوت
هر یک از شاخصهای مورد نظر بین گروههای مختلف پژوهش استفاده شد .مقدار  P≤0/05به عنوان
سطح معنیداری منظور شد.
نتایج
جدول  2میانگین و انحراف معیار وزن آزمودنیها را در گروههای مختلف در ابتدا و انتهای پژوهش
نشان میدهد .نتایج پژوهش حاضر نشان داد مقادیر  ACE-Iو  NOدر هر سه گروه تحت درمان
(تمرین ،مکمل و ترکیبی) در مقایسه با گروه ال -نیم افزایش یافت اما این افزایش تنها در گروه
ترکیبی (ال -نیم  +مکمل  +تمرین) معنیدار بود (( )P(NO)=0/039 ، P(AEE-I)=0/009نمودار1
و  .)2همچنین نتایج آزمون تعقیبی توکی ،مربوط به تغییرات بین گروهی سطوح  VEGFبافت قلب
آزمودنیها نشان داد که اختالف معنیداری بین گروه ال -نیم با گروه ال -نیم  +تمرین ()P=0/026
و گروه ال -نیم  +مکمل  +تمرین ( )P =0/013وجود دارد .در واقع مقادیر  VEGFدر این دو گروه در
مقایسه با گروه ال -نیم افزایش معنیداری یافت (نمودار  .)3از طرف دیگر ،مقادیر هر سه شاخص
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اندازهگیری شده در گروه ال -نیم در مقایسه با گروه کنترل و شم کاهش یافت اما این کاهش معنیدار
نبود.
جدول .2ميانگين و انحراف معيار وزن آزمودنيها در ابتدا و انتهاي پژوهش
گروه
کنترل
شم
ال -نیم
ال -نیم  +تمرین
ال -نیم  +مکمل
ال -نیم  +تمرین  +مکمل

وزن بدن آزمودنيها
ابتداي پژوهش

انتهاي پژوهش

24±283
32±291
29±289
34±287
47±301
35±292

43±351
51±353
24±325
53±354
49±383
44±360

ACE-I
12

*

ميکرومول بر ليتر

10
8
6

4
2
0
ال -نیم  +مکمل  +تمرین

ال -نیم  +تمرین

ال -نیم  +مکمل

ال -نیم

شکل .1تغييرات  ACE-Iبر حسب ميکرومول /ليتر در گروههاي تحت درمان
* :نشانه وجود اختالف معنیدار بین گروه ال -نیم  +مکمل  +تمرین با گروه ال -نیم
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No

*

ميکرومول بر ليتر

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

ال -نیم  +مکمل  +تمرین

ال -نیم  +تمرین

ال -نیم  +مکمل

ال -نیم

شکل  .2تغييرات  NOبر حسب ميکرومول /ليتر در گروههاي تحت درمان
* :نشانه وجود اختالف معنیدار بین گروه ال -نیم  +مکمل  +تمرین با گروه ال -نیم

VEGF

*

500

*

450
350
300
250
200
150
100
50
0

ال -نیم  +مکمل  +تمرین

ال -نیم  +تمرین

ال -نیم  +مکمل

ال -نیم

شکل .3تغييرات  VEGFبر حسب ميکرومول /ليتر در گروههاي تحت درمان
* :نشانه وجود اختالف معنیدار با گروه ال -نیم

ميکرومول بر ليتر

400
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بحث و نتیجهگیری
هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی اثر هشت هفته تمرین هوازی بر تغییرات سطوح پالسمایی ACE-
 NO ،Iو  VEGFبافت قلب موشهای نر نژاد ویستار مبتال به پرفشار خونی مزمن ناشی از القای ال-
نیم با دوز  10میلیگرم به ازای هر کیلو گرم از وزن و همزمان با آن مصرف ژل رویال با دوز 100
میلیگرم به ازای هر کیلوگرم از وزن بدن بود .با توجه به نتایج ،مقادیر  ACE-Iو  NOدر گروه ال-
نیم  +مکمل  +تمرین در مقایسه با گروه ال -نیم افزایش معنیداری یافت .از طرفی نتایج حاکی از
وجود اختالف معنیداری بین مقادیر  VEGFبافت قلب گروه ال -نیم با گروه ال -نیم  +تمرین و گروه
ال -نیم  +مکمل  +تمرین است .در واقع مقادیر  VEGFدر گروه ال  -نیم  +مکمل  +تمرین و گروه
ال -نیم  +تمرین در مقایسه با گروه ال -نیم افزایش معنیداری یافته است.
مطالعات نشان دادهاند که تزریق ال -نیم به عنوان بازدارنده نیتریک اکساید سنتتاز و به دنبال آن
انقباض عروق محیطی شدید و در نهایت افزایش در مقاومت عروق محیطی سبب ایجاد پرفشار خونی
میشود ( .)36عالوه بر این اختالل عملکرد اندوتلیال از طریق تولید بیش از حد منقبض کنندههای
عروقی ،مانند اندوتلین 1-و کاهش در متسع کنندههای عروقی ،مانند پروستاسایکلینها و نیتریک
اکساید مشخص میشود ( .)37علیرغم گزارش محققان به کاهش دفاع آنتیاکسیدانی و افزایش
استرس اکسیداتیو به دنبال تزریق ال -نیم ( ،)38یافتههای پژوهش حاضر نیز حاکی از این است که
تزریق زیر صفاقی هشت هفته محلول ال -نیم و هر هفته شش روز ،بیشترین کاهش مقادیر  NOو
 ACE-Iرا در گروه ال -نیم به همراه داشت اما این مقدار کاهش نسبت به گروه کنترل معنیدار نبود
که میتواند ناشی از سن آزمودنیها باشد که یک عامل مهم در بروز نشانه های پرفشار خونی است.
از طرفی ،در خصوص عدم وجود اختالف معنیداری در شاخصهای پژوهش در مقایسه با گروه کنترل
باید به این نکته اشاره کرد که اعمال متغیرهای مستقل تمرین ،مصرف ژل و به خصوص ترکیب این
دو متغیر توانست مقادیر شاخص های مورد نظر را نزدیک به سطوح این شاخصها در گروه کنترل
برساند .در واقع علت عدم وجود اختالف معنیداری ،اثر مثبت تمرین و مصرف ژل بوده است .همچنین
به دنبال ردیابی تغییرات بازدارنده آنزیم مبدل آنژیوتانسین مشخص گردید که فشار خون با اجرای
پروتکل ال -نیم افزایش معنیداری داشته است .به عالوه مشخص شد القای این دارو باعث کاهش
مقادیر  NO ،ACE-Iپالسما و  VEGFبافت قلب آزمودنیها شد .در همین راستا ،دبیدی روشن و
همکاران ( )2014در پژوهشی به بررسی اثر هشت هفته تمرین استقامتی و مکمل گالبانوم بر شاخص-
های مرتبط با عملکرد عروقی پرداختند .نتایج آنها همسو با نتایج پژوهش حاضر بود .چرا که تزریق
ال -نیم از طریق کاهش معنیدار  ACE-Iمنجر به پرفشار خونی شد و به دنبال این نتیجه کاهش
 NOو افزایش  E-Selectinرا موجب گردید (.)39

152

فيزيولوژي ورزشي شماره  ،36زمستان 1396

گزارشها حاکی از آن است که میزان استرس اکسیداتیو و شدت آسیبهای میوکاردی ممکن است
به عدم تعادل بین تولید  ROSاضافه و دفاع آنتیاکسیدانی در بافت قلب بستگی داشته باشد .استرس
اکسیداتیو نقش مهمی در تغییر شکل قلبی و پیشرفت نارسایی قلبی مزمن به دنبال انفارکتوس
میوکاردی دارد و نیز رادیکالهای آزاد اکسیژن و نیتریک اکساید نقش مهمی در پاتوژنر بیماریهای
قلبی عروقی بازی میکند ( .)40آنزیم مبدل آنژیوتانسین سبب پاسخ تنگی عروقی آن و پرولیفراسیون
سلولی میگردد ( .)22،41افزایش فعالیت این آنزیم سبب افزایش تولید آنژیوتانسیون نوع دو میگردد
که از قویترین منقبض کنندههای عروقی است .سازوکارهای متعددی از جمله تنگی آرتریولها،
افزایش تولید رادیکال آزاد و کاهش تولید نیتریک اکساید سبب هیپرتانسیون ،هیپرتروفی میوکارد و
دیسفونکسیون اندوتلیال عروق میگردد ( .)22در این مطالعه فعالیت مهارکننده این آنزیم در
موشهای مبتال به پرفشار خونی مورد ارزیابی قرار گرفت که نتایج نشان داد مقادیر آن در گروه های
تحت درمان افزایش مییابد اما این افزایش تنها در گروه ترکیبی معنیدار میباشد .ناگای و همکاران
( )2004بیـــان کردنـــد ،عملکـــرد پروتئین ژل رویال فعالیت آنتـیاکـسیدانی بـاالیی داشـته و
این پروتئینهـا توانـایی مهـار رادیکـالهـای آزاد را دارد .نتایج نشان داد که بین مقادیر  NOو ACE-
 Iگروه ال -نیم  +مکمل و ال -نیم  +تمرین با گروه ال -نیم اختالف معنیداری وجود ندارد .در واقع،
اگر چه تمرین و مکمل به تنهایی سبب افزایش این دو شاخص گردید اما این افزایش معنیدار نبود.
در گروه ترکیبی افزایش معنیداری در مقادیر NOو  ACE-Iمشاهده شد که احتماال این افزایش
معنیدار نسبت به گروه کنترل ال -نیم منتج از اثر مثبت تمرین استقامتی و افزایش فعالیت آنزیمهای
آنتیاکسیدانی ناشی از مصرف ژل رویال در پاککنندگی قوی آنیونهای سوپراکسید ،و رادیکالهای
هیدروکسیل میباشد ( )32که در واقع بیانگر اثر هم افزایی تمرین به همراه مصرف ژل رویال میباشد.
در خصوص تغییرات  VEGFکه در تکثیـر ،تجزیـه مـاتریکس سلولهای انـدوتلیال ،تشـکیل
شـبکههای عروقـی و هم چنین تولید نیتریـک اکسـاید و آزادسـازی آن در سلولهای اندوتلیال نقش
دارد ( ،)42نتایج نشان داد که مقادیر  VEGFگروه ترکیبی و گروه تمرین  +ال -نیم نسبت به گروه
ال -نیم افزایش معنیداری یافته است .با توجه به این که بیشتر مطالعات نقش بارز تمرینات استقامتی
را در افزایش فرآیند رگزایی نشان داده است احتمال داده میشود که تمرینات استقامتی به علت ایجاد
تغییرات بیشتر در دستگاه گردش خون محیطی و فعالسازی مسیرهای وابسته به کشش و فشارهای
مکانیکی عروق ،در فرآیند رگزایی موثر است ( .)43با توجه به نتایج ،افزایش معنیدار مقادیر VEGF
در گروه ترکیبی را هم میتوان ناشی از اثر مثبت تمرین در این گروه دانست .زیرا مصرف ژل رویال
به تنهایی اثر معنیداری بر این شاخص نداشت.
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به طور کلی ،یافته اصلی پژوهش نشان داد ،همراه با افزایش معنیدار غلظت  NOپالسما به عنوان
عامل متسع کننده عروق و کاهش دهنده فشار خون در گروه ترکیبی (تمرین  +ژل رویال  +ال -نیم)
در مقایسه با گروه ال -نیم ،مقادیر  VEGFنیز در این گروه افزایش معنیداری یافت .این یافته بیانگر
ارتباط متقابلی بین  NOو  VEGFمیباشد .افزایش سطوح بافتی  VEGFبیتاثیر از افزایش  NOدر
گروه های پژوهش نمیباشد .زیرا  NOیک فاکتور مهم در آنژیوژنز است که اثر تحریکی یا مهاری بر
آنژیوژنز دارد VEGF .بیان نیتریک اکساید سنتتاز را افزایش میدهد و بیوسنتز  NOرا از سلولهای
کشت شده اندوتلیوم افزایش میدهد ( .)19با این وجود در پژوهش حاضر ،افزایش  NOدر گروههای
پژوهش شاید توانسته روند آنژیوژنز را در شرایط هایپرتانسیون بهبود بخشد .زیرا مطالعات گذشته
نشان دادهاند که ارتباط متقابلی بین  NOو  VEGFوجود دارد و  VEGFبیان نیتریک اکساید را
افزایش میدهد ( .)19از طرفی ،ژل رویال به دلیل فعالیتهای آنتی اکسیدانی ممکن است در
پیشگیری از تخریبات ناشی از استرس اکسیداتیو و بروز اختالالت ناشی از آن نیز نقش حفاظتی
داشته باشد (.)44
نتایج تحقیق حاضر نشان دهنده این است که بهرهگیری از شیوههای غیردارویی مانند تمرینات هوازی
فزاینده و مصرف مکمل ژل رویال میتواند از طریق تاثیر روی شاخصهای منقبض و متسع کننده
عروق و نیز از طریق افزایش  VEGFو به دنبال آن آنژیوژنز ،در درمان یا کاهش پر فشار خونی موثر
واقع گردد .با توجه به نتایج مشاهده شده ،به نظر میرسد اجرای فعالیت بدنی منظم و مصرف ژل
رویال از طریق کاهش استرس اکسایشی ناشی از القای محلول ال -نیم و نیز افزایش مقادیر
پالسمایی NOو به دنبال آن تسهیل روند  VEGFبافت قلب آزمودنی ها ،توانسته باعث کاهش فشار
خون و عوارض مربوط به تزریق ال -نیم شود .بنابراین پیشنهاد میشود که میتوان از تمرینات منظم
هوازی به همراه مصرف ژل رویال به عنوان یک استراتژی غیر دارویی برای مقابله با آثار زیانبار پرفشار
خونی بهره جست .برای تحقیقات آتی پیشنهاد میگردد که اثر مصرف مکمل ژل رویال با دوزهای
مختلف و در نمونههای انسانی مورد بررسی قرار گیرد.
تقدیر و تشكر
از معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد ساری که شرایط الزم را برای اجرای این پژوهش فراهم
نمودند ،صمیمانه تشکر و قدردانی مینماییم.
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Abstract
Hypertansion is one of the most common causes of cardiovascular disease that it can be
controlled Using non-pharmacological strategies such as exercise and antioxidant
supplements. The aim of this study was to investigate the effect of aerobic training with
Royal Jelly (RJ) supplement consumption on angiotensin-converting enzyme inhibitor
(ACE-I), nitric oxide (NO) and VEGF of heart tissue in rats with hypertension. 42 male
mice were randomly divided into six groups: control, sham, L-NAME, L-NAME +RJ, LNAME + exercise, L-NAME + RJ + exercise. All groups were injected L-NAME solution
at a dose of 10 mg/kg for 8 weeks and 6 days per week in sub peritoneum, except the
control and sham groups. The exercise protocol in training groups was treadmill exercise
with speed of 15 to 22 meters per minute for 25 to 64 minutes, 5 times in per week for 8
weeks. Supplement groups received RJ supplements at a dose of 100 mg/kg for 8 weeks
and 5 times in per week through gavage. Measurement of the biomarkers was performed
using the desired kit and ELISA method. Results show that plasma levels of NO and ACEI increased in the combination group (exercise + RJ + L-NAME) compared with L-name
group. Also, the VEGF levels of heart tissue increased in exercise and combination group
compared with L-NAME group P<0/05. Based on the results, despite the positive effect
of exercise and jelly consumption on the research indicators, these changes were
significant only in the combined group, which indicates their synergistic effect. Therefore,
it seems that eight weeks of training with royal jelly consumption can reduce the oxidative
stress caused by L-NAME.
Keywords: Aerobic Training, Royal Jelly, Hypertension, Cardiovascular Biomarkers
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