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 چکیده

بر عملکررد قلیری عروقری     اثرگذارچاقی و اضافه وزن موجب افزایش بسیاری از عوامل التهابی : مقدمه

چسیان سلولی و عروقی از جمله این عوامرل التهرابی هسرتند کره در اترتال         یها مولکولکه  شود یم

 و ترکییری  تمرینا  اثر یررسب از پژوهش حاضرهدف قلیی عروقی نقش بسزایی دارند. به همین منظور 

-ICAM و VCAM-1 چسیان سلولی و عروقی یها شاتصسطوح  بر یفرنگ تو  مکملاستفاده از 

 بود. وزن اضافه دارای پسران در 1

جامعره آمراری    .باشرد  یمر  کره از نظرر هردف کراربردی     یتجربر  یمره ن پژوهش از نوع روشکار: روش

کره بره    دادنرد  یمر  یلتشرک  سرال  91ترا   96 یدر محردوده سرن   تهران شهر پسر آموز دانش 32پژوهش را 

 کنتررل، مکمرل   یهرا  گرروه شرامل   ینفرر  1گروه  چهاربه  تصادفی طور بهانتخاب و  در دسترسصور  

 هرا  یآزمرودن تقسری  شردند.    یفرنگر  ترو  مکمرل  ، تمرین ترکییی و تمرین ترکییی به همراه یفرنگ تو 

 یافرت در هفتره  1 مرد   بره  شرده  تشر   یفرنگر  ترو   پرودر  گرم 05 یحاو یدنینوش یوانل 2 روزانه

 تنراوبی  استقامتی تمرین (دقیقه 05 جلسه هر و هفته در جلسه 4) هفته 1 شامل ترکییی تمرینکردند. 

و در دو  ییناشرتا ساعت  94تا  92پس از  یریگ تون بود. بسکتیال با تمرینا  همراه زنی طناب فزاینده

 یسررم ( انجرام گرفرت. سرطوح    ینتمرر جلسره   ینآترر سراعت پرس از    41هفتره )  1مرحله قیل و بعد از 

VCAM-1  وICAM -1  بره   هرا  دادهشرد.   یرل تحلو  یرری گ اندازه یزاا  یتجار های یتکبا استفاده از

 P<0/05 داری یمعنر در سرط    و آزمرون تعقییری برونفرونی    راهره دو  یرانس وار یلتحلهمیسته،  tروش 

 شدند. وتحلیل یهتجز

و تمرینرا  ورزشری بره همرراه      یفرنگر  ترو  نتایج نشان داد تمرینا  ورزشی ترکییی، مکمرل  ها: یافته

ولرری  (p= 5559/5شرردند ) ICAM-1و  VCAM-1موجررب کرراهش معنررادار  یفرنگرر تررو مکمررل 

 بیشترین کاهش در گروه تمرین به همراه مکمل مشاهده گردید.

 یفرنگر  ترو   مکمرل  همرراه  بره  ترکییری  تمرینرا   رسرد  یمتحقیق حاضر به نظر  های یافتهبا توجه به : گیرینتیجه

 لتهابی سلولی و عروقی داشته باشدتأثیر زیادی بر کاهش عوامل ا تواند یم

 اطالعا  مقاله 
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 Abstract 

Introduction: Obesity and overweight lead to increasing many inflammatory 

factors affecting cardiovascular function. Cellular and vascular adhesion 

molecules are among the inflammatory factors that play a significant role in 

cardiovascular disorders. The aim of this study was to investigate the effect of 

combined training and strawberry supplement on the levels of cellular and 

vascular adhesion indices VCAM-1 and ICAM-1 in overweight boys. 

Methods: The research method is quasi-experimental and practical in purpose. 

The statistical population of this study consisted of 32 male students in Tehran, 

aged 16 to 18, who were selected based on convenience sampling method and 

randomly divided into four groups of 8 subjects including control group, 

strawberry supplement, combined exercise and combined exercise with 

strawberry supplement. Subjects in experiment group received two glasses of a 

drink containing 50 grams of strawberry powder for 8 weeks every day. 

Combined exercise included 8 weeks (4 sessions per week and 70 minutes each 

session) of interval endurance rope training as well as basketball exercises. Blood 

sampling was performed after 12-14 hours of fasting and in 2 stages before and 

after 8 weeks (48 hours after the last training session). Serum levels of VCAM-1 

and ICAM-1 were measured and analyzed using commercial ELISA kits. Data 

were analyzed by t-test, two way ANOVA and Bonferron's post hoc test at a 

significance level of P <0.05. 

Results: The results showed that combined exercises, strawberry supplement 

and exercises with strawberry supplement significantly reduced VCAM-1 and 

ICAM-1 (p = 0.0001), but the highest decrease was observed in exercises with 

strawberry supplement group. 

Conclusion: According to the findings of this study, it seems that combining 

exercises with strawberry supplement can have a great effect on the reduction of 

cellular and vascular inflammatory factors. 

  Keywords: Combined exercise, Strawberry, ICAM-1, VCAM-1 
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 مقدمه

 احتمال با که هستند یاصل عاملدو  یچاقو  یتحرک ک 

 اظهار ینچن، باشند یم ارتیاطدر  یعروق یقلی های یماریب بروز

 شاتصدر  یشافزا واحد ی  هر یازا به که است یدهگرد

درصد  1 یعروق -یقلی های یماریب وقوع تطر ،یبدن توده

آن  بروز احتمال یجسمان یتفعال انجام با مقابلو در  یشافزا

و  مهل  یعروق -یقلی های یماریباز  یکی. یابد یم کاهش

 یقلی یماریب ،آترواسکلروز .(9) است آتروسکلروز مه 

 با  ینسنو در  شروع یکودکاز دوران  که است ای رونده یشپ

 شمار به یصنعت یایدندر  یروم مرگ یاصل عاملو  کند یم بروز

 (LDL-C) یینپا یچگال با یپوپروتئینل یشافزا اگرچه. رود یم

 یها شاتص (HDL- C) با  یچگال با یپوپروتئینل کاهشو 

 محسوب یعروق یقلی های یماریب تطر عاملو  یاصل

 به که یافرادبعضی  دهند یم نشان ها گزارش یول ،شوند یم

و  HDLسطوح  یدارا اند بوده میتال یعروق یقلی های یماریب

LDL و  گرفت انجام یادیز یقا تحق ،ینبنابرا؛ هستند یعیطی

 ای ینهزم یعروق یقلی های یماریب گسترش که شد یرفتهپذ

و  توسعهدر  یمحور نقش یالتهاب یها شاتصدارد و  یالتهاب

افزایش چاقی منجر به  .کنند یم یفاا آترواسکلروز یشرفتپ

از طریق پیشیرد  (CVDقلیی عروقی ) های یماریبتوسعه 

(. 2،3) شود یم وضعیت التهابی و اتتالل عملکرد اندوتلیال

چسیان  یها مولکول التهابی مثل یها شاتصافزایش میزان 

در بیماران چاق ( VCAM-1) 2( و عروقیICAM-1) 9سلولی

 ایفانقش مهمی در پیشرفت اتتالل آندوتلیالی یا آترواسکلروز 

 های یچربالتهابی در مقایسه با  یها شاتصاین میزان  .کند یم

قلیی عروقی  اتتال  قوی  های کننده یشگوییپ عنوان بهتونی 

مورد توجه پژوهشگران قرار در افراد چاق و دارای اضافه وزن 

که در  هستند هایی ینپروتئچسیان  یها مولکولاست. گرفته 

با  ای ها سلول گریسط  سلول قرار گرفته و در اتصال سلول با د

                                                           
1- Intercellular adhesion molecule 1 
2- Vascular cell adhesion molecule 1 

 یچسیندگکه تحت عنوان  نقش دارند یتارج سلول کسیماتر

در  یرینقش انکارناپذ ها مولکول نی. اشوند یمسلول توانده 

در گردش تون  ها آنر یمقاد شیافزاو  دارند یمنیا یها پاسخ

 (.4) است یالتهاب یها پاسخ شینشانه افزا

 یپل از یتوب منابع ها تو که  دهند یممطالعا  نشان 

 بهیود در ها آن و نقش ها تو  مصرف هستند، لذا ها فنل

است  گرفته قرار مورد توجه یریچشمگ طور به یقلی سالمت

 مصرف اثرا  ها آن در که یمداتالت از حاصل یجنتا(. 0،6)

 بهیود از یحاک گرفته قرار مورد مطالعه ها تو  مختلف انواع

، لیپوپروتئین ک  چگال، کلسترول یداسیوناکسدر  یرچشمگ

سرم  یداسیوناکس یآنت تام یتظرف، یپیدیل یداسیونپراکس

(TAC ،)(. 0،1) باشد یم گلوکز یس متابولو  یپیدیل یسد

 و یضرور یمغذ مواد یبا  یمحتو به توجه با یفرنگ تو 

 سالمت حفظ در یولوژی باثرا   یدارا ها اکسیدان یآنت

 عمده ییا ترک جز یتانینا ژو  ها یانینآنتوس است، ها انسان

 تواند یمکه  روند یم شمار به یفرنگ تو  در اکسیدانی یآنت

مداتال   یرتأث ،یراًات(. 1)باشد  یضدالتهابدارای اثرا  

 یورزش یتفعال و وزن کاهش ،ییغذا های ی رژ یرنظ یطیمح

 قرار محققان مورد توجه یعروق التهاب یتفعال عوامل بر

 یتفعالدوره  ی  از پس که شده گزارش است. گرفته

 ماه شش مد  به هفته در جلسه دو متوسط، شد  با یاستقامت

 ICAM-1 ییپالسماغلظت  چاق، یابتید های یآزمودن در

(. با این وجود در تحقیق دیگری 95) یابد یم یمعنادار کاهش

پس  ICAM-1روی زنان دارای اضافه وزن عدم تغییر سطوح 

(. در 99از تمرینا  هوازی و مقاومتی گزارش گردید )

بر  ورزشی تمرین اثر زمینه در موجود علمی مجموع مدارک

 بررسی است. در متناقض اندک و سیستمی  التهاب یها نشانه

 توان ینم مختلف یها پژوهش در ورزشی های یتفعال آثار

 برتی در که یطور به نمود مشاهده را بارز کلی و یجهنت ی 

 افزایش، عدم ورزشی، های یتفعال اجرای تحقیقا  متعاقب
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 سلولی و عروقی چسیان یها مولکول کاهش غلظت و تغییر

در راستای تحقیقا  انجام  .(95،99،92است ) شده گزارش

تأثیر ترکییی  یسهمقابه  2599شده سوری و همکاران در سال 

بر  (کالریکیانرژی دریافتی ) فعالیت هوازی و محدودیت

چسیان سلولی و عروقیِ سرم زنانِ چاقِ ک   یها مولکولسط  

در هر  VCAM-1 سطوحپرداتتند که بر اساس نتایج تحرک 

روزتی و  (.93) نیود دار یمعنسه گروه تجربی کاهش یافت اما 

به تعیین اثرا  تمرینا   یا مطالعه( در 2596همکاران )

بر نشانگرهای اتتالل عملکرد اندوتلیال  ای یرهدامقاومتی 

 طور به مقاومتی تمرین ها آنپرداتتند و بر اساس نتایج 

در گروه را  ICAM-1 و 9سط  سرمی اندوتلین  داری یمعن

تغییری  VCAM-1با این حال سطوح  داد، تجربی کاهش

 3نشان دادند پس از ( 2596. سیلوا و همکاران )(94)نداشت 

در  افزایش و IL-1Ra و IL-10 بیان هوازی، روز تمرینا 

(. رایان 90کاهش یافت ) VCAM-1 و ICAM-1 مقابل بیان

مشاهده کردند که پس از شش ماه تمرین  (2594و همکاران )

 .(96در زنان چاق تغییری نکرد ) VCAM-1هوازی سطوح 

( در تحقیقی به بررسی تأثیر مکمل 2595و همکاران ) باسو

 یها مولکولو  بر فشار تون، گلوکز، چربی تون یفرنگ تو 

چسیان در افراد چاق با سندرم متابولی  پرداتتند و نتایج نشان 

پس از  را VCAM-1 سط  یفرنگ تو  یریگ مکملداد 

همتی و همکاران  (.0کاهش داد ) داری یمعن طور به هشت هفته

 در ICAM-1 سطوح که دادند در پژوهشی نشان (2596)

 گروه در ولی معنادار کاهش ترکییی و تمرین مقاومتی گروه

بنابراین نتایج ؛ (90) دارد غیر معنادار کاهش استقامتی

و نیاز به انجام  باشد یمدر این زمینه متناقض  ها پژوهش

با توجه بیشتری در این زمینه است. به همین منظور  یها پژوهش

در  یژهو به چاقی و اضافه وزن افراد و شیوع یتحرک ک به 

 های یماریبموجب افزایش  تواند یمکه  کودکان و نوجوانان

قلیی عروقی شود پژوهش حاضر با هدف بررسی اثر تمرینا  

التهابی  یها شاتصبر  یفرنگ تو ورزشی و مصرف 

 چسیان در پسران دارای اضافه وزن انجام گردید. یها مولکول

 کارروش

 و ترکییی تمرینا  اثر یبررس منظور بهحاضر  یقتحق

 در ICAM-1 و VCAM-1 سطوح بر یفرنگ تو  مکمل

 یقتحق انجام روش انجام گرفت. وزن اضافه دارای پسران

 را دانش یقتحقجامعه  .باشد یم یکاربرد نوع از و یتجرب

اعالم که پس از  دادند یم یلتشک تهران شهر پسر آموزان

اعالم آمادگی نمودند ولی  آموز دانشنفر  40 تعداد فراتوان

نفر و همچنین مشکال  بالینی  3با توجه به مشکال  ارتوپدی 

، در نهایت حج  ها آننفر دیگر از  95و یا نداشتن اضافه وزن 

سال(  91تا  96 یداوطلب )در محدوده سن 32 نمونه به تعداد

تمرینا  ورزشی  یها گروهشامل  ینفر 1گروه  در چهار

، کنترل و تمرین ترکییی به همراه یفرنگ تو  ترکییی، مکمل

با استفاده از  ها یآزمودنوزن  تقسی  شدند. یفرنگ تو مکمل 

ترازوی دیجیتال وزن سنج ساتت آلمان و همچنین قد با 

 مکمل گروه های یآزمودناستفاده از متر نواری ارزیابی شد. 

 یفرنگ تو  پودر گرم 05 یحاو یدنینوش یوانل 2 روزانه

 گروه افراد بدون انجام تمرینا  ورزشی بودند، شده تش 

بدون تمرین ورزشی و همچنین بدون مصرف مکمل  کنترل

 4) هفته 1 شاملورزشی  تمرینبودند، گروه  یفرنگ تو 

 تناوبی استقامتی تمرین (دقیقه 05 جلسه هر و هفته در جلسه

 45) بسکتیال با تمرینا  همراه دقیقه( 35) زنی طناب فزاینده

 تا کهبود  شده طراحی یطور تمرینا  بسکتیال .بود دقیقه(

و در نهایت داشت  را بسکتیال یبازقالب  و ساتتار یحد

با مصرف مکمل که ه  برنامه  توأمگروه تمرین ورزشی 

 .یفرنگ تو داشتند و ه  مصرف مکمل  یا هفته 1تمرینی 

و  یماریب، سابقه یورزشسابقه  گونه یچه ها یآزمودن

اثرگذار نداشته و در زمان پژوهش تحت  یهورموناتتال   

 چهار گروه در مرحله های یآزمودنز نیودند. ا ییدارودرمان 
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 یرمقاد یریگ اندازه منظور بههفته پروتکل  1و پس از  یهپا 

ناشتا و با حضور  یطشرادر  ICAM-1و  VCAM-1سرمی 

 به عمل آمد. یریگ تون یشگاهآزمادر 

پس از  یریگ تونعمل  یوشیمیاییب یرهایمتغ یابیارز ی

هفته  1و در دو مرحله قیل و بعد از  ییناشتاساعت  94تا  92

( انجام گرفت. در هر ینتمرجلسه  ینآترساعت پس از  41)

 یتالکوب یآنت یاهرگساز  یشگاهآزما کارشناسمرحله توسط 

 یتوضعو در  یاستراحتدر حالت  ها یآزمودندست چپ 

تون پس از  یها نمونهتون گرفته شد.  لیتر یلیم 95نشسته 

 یدمادر  ها آزمونسرم تا زمان انجام  کردنو جدا  یفیوژسانتر

 یرتأثاز  یریجلوگ یبراشد.  ینگهدار گراد یسانتدرجه  -15

از روز  ینیمعدر زمان  یریگ تون، عمل یروز شیانه یت ر

تواسته شد  ها یآزمودن( صی  انجام شد. از 0/1تا  0/1)ساعت 

 ینسنگ یبدن یتفعالاز انجام  یریگ تونساعت قیل از  41

به  ICAM -1و  VCAM-1 یسرم. سطوح یندنما یتوددار

 های یتکروش ارزیابی آنزیمی )ایمونوسوربنت( با استفاده از 

ساتت  BMS232TENو  BMS232شرکت  یزاا  یتجار

شد. تمام جوانب اتالقی  یلتحلو  یریگ اندازه کشور هلند

پژوهش حاضر مثل آرامش و رفاه آزمودنی در طول دوره 

 ها آنپژوهش، رسیدگی به وضعیت جسمانی و روحی روانی 

با تمام  ها یآزمودنتوسط پزش  در طول دوره، آشنایی کامل 

و جزییا  چگونگی انجام پژوهش قیل از شروع  ها یژگیو

از شرکت در پژوهش و  ها یآزمودندوره، رضایت کامل 

دیگر موارد مورد توجه قرار گرفت،  زم به ذکر است با توجه 

کارشناسی ارشد  نامه یانپابه اینکه پژوهش حاضر نتیجه انجام 

لذا تمامی جوانب انجام  باشد یمورزشی  یزیولوژیفرشته 

پژوهش حاضر مورد تصویب معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد 

 اسالمی واحد تهران جنوب قرار گرفته است.

پژوهش حاضر با استفاده از  یها داده وتحلیل یه

و  یگروه درونزوجی جهت مقایسه تغییرا   t یها آزمون

به همراه تعقییی بونفرونی  two way anovaهمچنین آزمون 

 افزار نرمبا استفاده از بین گروهی  ییرا تغجهت ارزیابی 

SPSS  50/5 یدار یمعنو سط   23نسخه>P  استفاده شده

 است.

 هایافته

آنتروپرررومتریکی  هرررای یژگررریوحاصرررل از  یهرررا داده

گرروه در   4بررای  ( BMIو شراتص تروده بردن )    هرا  یآزمودن

مرورد بحرق قررار     یفیتوصر  بره صرور    نمودارو  قالب جدول

از لحرا  تغییررا  وزن    آزمرون  یشپر در  هرا  گروه. گرفته است

 هرا  آنمورد ارزیابی قرار گرفتند و با توجه بره سرط  معنراداری    

(20/5 =P که با تر از )بود نشان داده شرد کره تغییررا      50/5

قیل از شروع پروتکل در وضعیت تقرییاً یکسرانی   ها گروهوزن 

 .(2و  9بودند )جداول 

 ( در چهار گروهیلوگرموزن )ک یگروه ینو ب یگروه درون ییرا تغ :1 جدول

 

 
 ریمتغ

 

 
 ها گروه

 آزمون شیپ
انحراف  ±میانگین

 استاندارد

 آزمون پس
انحراف  ±میانگین

 استاندارد

 یگروه درون تحلیل واریانس

 F P Tمقدار  Pمقدار 

 

 
 وزن

 27/77 ± 72/7 72/72 ± 27/7 کنترل
 
 
0002/ 0 
 
 

 
 

 (7Fو  77= )27/72

 
 

72/0 72/2- 

 -77/2 77/0 27/72 ± 22/7 5/72 ± 22/7 مکمل

 27/20 0002/0 5/77 ± 27/2 27/77 ± 22/2 تمرین
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 27/2 0002/0 75/72 ± 02/2 75/75 ± 00/5 تمرین همراه مکمل

 

 نترایج  ،بودن نتایج تحلیرل واریرانس   دار یمعن به توجه با

ی نشران داد  گروهر  برین  اترتالف  بررسی جهت تعقییی آزمون

وجود ندارد  دار یمعنکه فقط بین گروه کنترل و مکمل تفاو  

(51/5  =p و بین بقیه )تفراو  معنرادار وجرود داشرت.      ها گروه

/ p ،29=  26/5نتایج تی زوجی نشان داد که در گروه کنتررل ) 

9-  =t ( و گرررررروه مکمرررررل )23/5  =p، 21/9-  =t برررررین )

وجود ندارد اما در  داری یمعنتفاو   آزمون پسو  آزمون یشپ

برا   تروأم ( و گروه تمرین p ،61/95  =t= 5559/5گروه تمرین )

در  داری یمعنر تغییرر   (p ،41 /0  =t=  5559/5مصرف مکمل )

 وزن مشاهده شد.
 ( (BMI یآزمودنچهار گروه  یشاتص توده بدن تغییرا  :2 جدول

 
 
 ریمتغ

 
 
 ها گروه

 آزمون شیپ
انحراف  ±نیانگیم

 استاندارد

 آزمون پس
انحراف  ±نیانگیم

 استاندارد

 یگروه درون انسیوار لیتحل

 F P Tمقدار  Pمقدار 

 

 

 
BMI 

 )واحد(

 07/70 ± 72/2 27/70 ± 77/2 کنترل

 
 
0002/ 0 
 

 
 

 (7Fو  77= )77/77
 
 
 

72/0 27/2- 

 -72/2 72/0 72/70 ± 00/7 77/70 ± 2/2 مکمل

 27/0 0002/0 27/77 ± 70/2 72/70 ± 57/2 تمرین

 همراه نیتمر
 مکمل

00/7 ± 77/77 72/7 ± 72/70 0002/0 02/2 

 نترایج  ،بودن نتایج تحلیرل واریرانس   دار یمعن به توجه با

ی نشران داد  گروهر  برین  اترتالف  بررسی جهت تعقییی آزمون

که فقط بین گروه کنتررل در مقایسره برا گرروه مکمرل تفراو        

تفراو    هرا  گرروه ( و بین بقیره  p> 50/5وجود ندارد ) دار یمعن

نتایج تی زوجی نشران داد کره در گرروه     معنادار وجود داشت.

، p=  24/5( و گررروه مکمررل ) p ،91 /9-  =t=  20/5کنترررل )

20/9-  =t داری یمعنر تفراو    آزمرون  پرس و  آزمون یشپ( بین 

گرروه تمررین    آزمرون  پرس و  آزمرون  یشپر وجود ندارد اما بین 

(5559/5  =p ،61/1  =t و گروه تمرین )با مصرف مکمل  توأم

(5559/5  =p ،14 /6  =t)   دار یمعنر تغییرر   شاتص تروده بردنی 

 مشاهده شد.

 نرا  یتمرهفتره   همچنین جهرت تعیرین اثرگرذاری هشرت    

 و VCAM-1بررر سررطوح  یفرنگرر تررو  مکمررل و ییرریترک

ICAM-1  تحلیل واریرانس دو  از  اضافه وزن یداراپسران در

بر اساس نترایج، تغییررا     راهه و تی زوجی استفاده شده است.

VCAM-1 (5559/5 = p) ،60/939( =21  3وF و )ICAM-

1 (5559/5  =p) ،90/993( =21  3وF   ،در سرره گررروه مکمررل )

با مکمرل از لحرا  آمراری     توأمتمرین و همچنین گروه تمرین 

است ولی این تغییرا  در گرروه کنتررل غیرر معنرادار      دار یمعن

 (.4و  3)جداول  باشد یم

 

 یآزمودن گروه چهار در( لیتر یلیم)نانوگرم بر  VCAM-1 گروهی ینو ب یگروه درون ییرا تغ :3 جدول

 ریمتغ
 زمان
 ها گروه

 آزمون شیپ
 انحراف استاندارد ±میانگین 

 آزمون پس
انحراف  ±میانگین

 استاندارد

 یگروه درون تحلیل واریانس

 F P Tمقدار  Pمقدار 

 
 

VCAM 

  27/225 ± 77/7 77/222 ± 57/7 کنترل
 
0002/0 

 
 

 (7Fو  77= )22/272

7/0 77/2- 

 05/20 0002/0 77/707 ± 7/7 77/227 ± 2/7 مکمل
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 22/22 0002/0 27/707 ± 22/2 0/225 ± 07/2 تمرین

همراه  نیتمر
 مکمل

77/2 ± 27/227 22/2 ± 5/772 0002/0 25/70 

 آزمرون  نترایج  ،بودن تحلیل واریانس دار یمعن به توجه با

ی نشان داد کره فقرط   گروه بین اتتالف بررسی جهت تعقییی

 99/5وجرود نردارد )   دار یمعنبین گروه تمرین و مکمل تفاو  

 =p نتایج تری  تفاو  معنادار وجود داشت.  ها گروه( و بین بقیه

 ( p ،31 /9-  =t=  25/5زوجی نشان داد که در گرروه کنتررل )  

 

وجود نردارد امرا    دار یمعنتفاو   آزمون پسو  آزمون یشپبین 

گررروه تمرررین   (،p ،50/91  =t=  5559/5در گررروه مکمررل ) 

(5559/5  =p ،04/94  =t     و گروه تمررین برا مصررف مکمرل )

(5559/5  =p ،60 /25  =t) VCAM-1  دار یمعنرررررتغییرررررر 

 (.3مشاهده شد )جدول 

 
 یآزمودن گروه چهار در( لیتر یلیم)نانوگرم بر  ICAM-1گروه  نیو ب یگروه درون را ییتغ :4 جدول

 

 
 ریمتغ

 

 
 ها گروه

 آزمون شیپ
 انحراف استاندارد±میانگین

 آزمون پس
 استانداردانحراف ±میانگین

 یگروه درون تحلیل واریانس

 F P Tمقدار  Pمقدار 

 

 

ICAM 

 5/777 ± 2/2 7/777 ± 07/7 کنترل
 
 
0002/0 
 

 
 

و  77= )22/227

7F) 
 

02/0 52/7- 

 27/20 0002/0 75/702 ± 77/7 52/770 ± 07/7 مکمل

 27/22 0002/0 0/707 ± 27/7 27/772 ± 07/7 تمرین

 77/72 0002/0 77/202 ± 77/7 50/775 ± 07/7 تمرین همراه مکمل

 آزمرون  نترایج  ،بودن تحلیل واریانس دار یمعن به توجه با

ی نشان داد کره فقرط   گروه بین اتتالف بررسی جهت تعقییی

 911/5وجود ندارد ) دار یمعنبین گروه تمرین و مکمل تفاو  

 =p معناداری وجود دارد. نترایج   اتتالف ها گروه( و بین دیگر

=  -p ،00 /2=  56/5تی زوجی نشان داد که در گروه کنتررل ) 

t تفاو  معنادار وجود ندارد اما  آزمون پسو  آزمون شیپ( بین

گرررروه تمررررین  (p ،61/95  =t=  5559/5در گرررروه مکمرررل )

(5559/5  =p ،92/94  =t و گررروه تمرررین )بررا مصرررف  ترروأم

 دار یمعنر تغییرر   ICAM-1( p ،22 /26  =t=  5559/5مکمل )

 (.4مشاهده شد )جدول 

 بحث

پررژوهش حاضررر، نشرران داده شررد   یهررا افتررهیبررر اسرراس 

برا مصررف مکمرل     تروأم تمرینا  ورزشی و همچنین تمرینا  

موجب کاهش معنراداری در وزن بردن و همچنرین     یفرنگ تو 

BMI ینردها یفرآافرزایش   تروان  یمر کره دلیرل آن را    شرود  یم 

منیرع انررژی    عنروان  بهمتابولیکی و استفاده بیشتر از بافت چربی 

هفتره تمرینرا     1غالرب بررای ترأمین هزینره انررژی در جریران       

برا   تروأم ورزشی دانست. پژوهش حاضر نشان داد که تمرینا  

 VCAM-1سرطوح  موجب کاهش معنادار  یفرنگ تو مکمل 

، گررروه شررود یمرر وزن اضررافه پسررران دارای در ICAM-1و 

 یها مولکولتمرینی و همچنین گروه مکمل نیز موجب کاهش 

چسیان سلولی و عروقی شدند ولی این میزان کاهش بره انردازه   

در پژوهش حاضرر   با مکمل نیود. توأماثرگذاری گروه تمرین 

و  VCAM-1سرررطوح  در مشررراهده شرررده دار یمعنررر تفررراو 

ICAM-1 سرریلوا و  یهررا افتررهیورزشرری بررا  تمرینررا  از پررس

( 2599سروری و همکراران )  ( همسو و با نتایج 2596همکاران )

 یهرا  افتره یاین نترایج همچنرین برا    (. 93،90) باشد یمغیر همسو 

و  (9314) یا سرالم  خیشر  و شافعی ،(2596) همکاران و همتی

( و بررا نتیجرره 93،90،91همراسررتا )( 9312) همکرراران و یسررور

در  تغییرر  افرزایش یرا عردم    ( کره 2551رانکرویچ و همکراران )  

 بره دسرت   تحقیرق  در طری  پرس از تمررین را   ICAMسرطوح  
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و همکراران   باسو(. از طرفی، 91) باشد یم بودند ناهمسو آورده

بر فشرار   یفرنگ تو ( در تحقیقی به بررسی تأثیر مکمل 2595)

چسیان در افراد چاق  یها مولکولتون، گلوکز، چربی تون و 

نشرران داد  هررا آننتررایج  و بررا سررندرم متابولیرر  پرداتتنررد   

 چسریان عروقری   یهرا  مولکرول سط   یفرنگ تو  یریگ مکمل

VCAM-1 کاهش داد  یدار یمعن طور بهپس از هشت هفته  را

عوامرل   یفرنگر  ترو   یریر گ مکمرل بیان کردند کره   ها آن (.4)

 یهرا  مولکرول تطرزای آترواسکلروز از جملره چربری ترون و    

چسیان عروقی در افرراد چراق برا سرندرم متابولیر  را کراهش       

 یریررگ مکمررلنتررایج تحقیررق حاضررر نیررز نشرران داد   .دهررد یمرر

 چسریان را پرس از هشرت هفتره     یها مولکولسط   یفرنگ تو 

در کودکران دارای اضرافه وزن کراهش داد.     یدار یمعن طور به

تناقضررا  ایجرراد شررده در نتررایج پررژوهش حاضررر بررا بعضرری     

مطالعره   گروه یها تفاو در  شهیر تواند یمدیگر  یها پژوهش

 شد ، مد  ،نیتمر دوره طول از لحا  جنسیت، سن و وزن،

باشد. شراید بتروان دلیرل اصرلی ایرن نترایج        داشته نیتمر نوع و

مختلف را به نوع پروتکرل تمرینری و    یها پژوهشمتناقض بین 

که در تحقیق حاضرر   یطور بهتحقیق نسیت داد،  یها یآزمودن

چاق با دامنه سرنی   یها یآزمودناز تمرینا  ترکییی و همچنین 

التهابی در  یها پاسخپایین استفاده شد و باید در نظر داشت که 

 افراد با وزن و سنین مختلرف ممکرن اسرت متفراو  باشرد. در     

، شرتر یب یچربر  بافرت  داشتن لیدل به تنها نه چاق یها یآزمودن

 سررط  بلکرره ؛شررود یمرر دیررتول یشررترِیب یهررا نیتوکایسررا

 اسرت  شرتر یب زیر ن( ها نیوکایما) یعضالن درون یها نیتوکایسا

 یها شاتصبنابراین در این افراد به صور  طییعی میزان  ،(25)

 توانرد  یمر  وزن کراهش  با یبدن تیفعال. التهابی نیز با تر است

 نیر ا ریمقراد  کراهش  در یاهیر گ-یری دارودرمران   برا  راسرتا  ه 

(. 29) باشرد  مرثثر  التهاب جهینت در و ها نیوکایم ،ها نیتوکایسا

 کراهش  و یمنر یا سرت  یس برر   یمستق ریتأثبا  یورزش نا یتمر

 دیتول شیافزا ن،وز کاهش ،یالتهاب شیپ یها نیتوکایسا دیتول

 ت  یها سلول و عضله، یچرب بافت در یضدالتهاب یها واسطه

 کاسررتن جره ینت در و ینیانسرول  تیحساسر بهیرود   ،یا هسرته 

دارنرد   نقرش  الیانردوتل  عملکررد  بهیرود  و یالتهاب یها شاتص

 یهرا  مولکرول  یریر گ انردازه  کره  انرد  داده(. مطالعا  نشران  22)

چسیان ابزار سودمندی در تشخیص التهاب و اتتال   عروقی 

 یدانیاکسر  یآنتر  یهرا  مکمل. تمرینا  منظ  و مصرف باشد یم

 یهررا مولکررولدر کرراهش  اثرگررذارو  کننررده لیتعررددو عامررل 

 یعروامل  که دهند یم نشان مطالعا . باشند یمچسیان و التهاب 

اسرتعمال   اسرترس،  ،هرا  دانیاکسر  یآنتر  مصررف  ،هیر تغذ مثرل 

 و ابرت ید، الکل مصرف ،وتو تلق ،یزندگ ی وهیش ،ا یدتان

 (23) دارند فراوان ریتأث چسیان یها مولکول بر یطیمح طیشرا

 هرا  شاتص نیا بر نیتمرآثار  درباره قاطع یریگ جهینت یبرا و

 ةیر پاسرط    شیافرزا  اسرت.  یضررور  شرده  کنتررل  مطالعرا  

 تطرر  دهنرد   شیافرزا  عامرل  یسرلول  نیب چسیان یها مولکول

 یبرتر (. 24شرده اسرت )   شرناتته  کرونرر  عرروق  یهرا  یماریب

 -یقلیر  یها یماریب یسنت یها شاتص که دهد یم نشان شواهد

 نظرر  بره  هرا  یمرار یب نیا ییشگویپ یبرا یقیدق شاتص یعروق

مثرل   دیر جد یالتهراب  یهرا  شراتص  کره  شده شنهادیپ .رسد ینم

حرواد    ییگرو  شیپر  درو عروقی  یسلول چسیان یها مولکول

 دنیچسری هسرتند.   برتوردار یشتریب تیحساس از یعروق یقلی

 نینخسرت  از یکی ها انیشر سط  به تون در موجود یها سلول

 یطرفر  ، ازشرود  یمر  محسروب  آترواسرکلروز  ییشناسرا  عیوقرا 

 موجرب  توانرد  یمر  مرد   یطرو ن  و منظ  یورزش یها نیتمر

 یورزش نا یتمرشود.  یعروق-یقلی یها یماریب وعیش کاهش

 عملکرد بهیود در دیاکسا  یترین به یدسترس زانیم شیافزا با

 بره  سر  یمتابول شیافرزا  برا  ورزش اگرچره  ،مثثرنرد  الیانردوتل 

 مد  یطو ن در نا یتمر ولی شود یم منجر ویداتیاکساسترس 

 دفراع  بهیود موجب یدانیاکس یآنت یها  یآنز دیتول شیافزا با

 برا  زیر ن یدانیاکسر  یآنتر  اثررا   نیر ا .شروند  یمر  یدانیاکس یآنت

 ایر  یریشرگ یپ در LDLشردن   دیاکسر  زانیر م یاحتمال کاهش

(، در 22اسرت )  مرثثر  التهراب  و یالیانردوتل  بیآسر  کراهش 

 یهرررا مکمرررلایرررن تمرینرررا  را برررا مصررررف  کررره یصرررورت
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همراه کنی  اثرا  بهتری ایجاد  یفرنگ تو مثل  یدانیاکس یآنت

 کننرد   هیتوج یحدود تا تواند یم سازوکار نیاتواهند کرد. 

 توجه با عالوه به ،باشد حاضر پژوهش در سرم ICAM کاهش

 از پرس  ترون  یچسریندگ  افرت  نیبر   یمسرتق  رابطرة  وجود به

 و ICAM انیر ب ، افتیبرش استرس کاهشو  یورزش تیفعال

 جهینت در و دهایور الیآندوتل جدار یها سلول از آن یرهاساز

زمررر   در بترروان زیررن را پالسررما ICAMسررطوح  کرراهش

داد. تمررین کر  شرد      قررار  نیتمرر  از حاصل یها یسازگار

التهابی را کاهش دهرد و   یها یانجیم و VCAM بیان تواند یم

 الیانردوتل  عملکررد  برر  یورزشر  تیفعال دیمف را یتأث از یکی

 که ( پالسماستHDL-Cچگال ) سط  لیپوپروتئین پر شیافزا

 یهرا  سرلول ( از PGL-2) نیکلیپروستاسر  یآزادسراز  به منجر

 کاهش و یپالک تجمع از ممانعت به و شود یم صاف یعضالن

 انجامرد  یمر  یشگاهیآزما طیمحو  بدن در چسیان یها مولکول

د یررل  عنرروان برره ترروان یمرربنررابراین ایررن تغییرررا  را ؛ (23،24)

چسرریان و  یهررا مولکررولاحتمررالی تغییرررا  مشرراهده شررده در  

در پژوهش حاضرر   یفرنگ تو  یدانیاکس یآنتهمچنین ویژگی 

 دانست.

 گیرینتیجه

نتایج تحقیق حاضرر نشران داد کره تمرینرا  ترکییری بره        

و  VCAM-1سطوح موجب کاهش  یفرنگ تو همراه مکمل 

ICAM-1 با توجه بره  شد.  وزن اضافه دارای آموزان دانش در

 بره  ترکییری  تمرینرا   رسرد  یمر تحقیق حاضر به نظرر   یها افتهی

تأثیر مثیتی برر برتری عوامرل التهرابی      یفرنگ تو  مکمل همراه

 عنروان  به یفرنگ تو دارند. این مطالعه حاکی از مزایای مکمل 

 و تمرینررا  ورزشرری در کرراهش یدانیاکسرر یآنترریرر  مکمررل 

کراهش در وزن و  . باشرد  یم مرتیط با چاقی ریوم مرگعوارض 

کراهش در   دهنرده  نشران شاتص توده بردنی نیرز ممکرن اسرت     

 یهرا  یمرار یببرای بیماری قلیی عروقری و دیگرر    تطرزاعوامل 

کره از   شرود  یمر مرتیط با چاقی و اضافه وزن باشد، لذا پیشنهاد 

بره   دانیاکسر  یآنتر ی  ماده غذایی حاوی  عنوان به یفرنگ تو 

 یهرا  شراتص همراه تمرینرا  ورزشری ترکییری بررای کراهش      

با این وجرود، برا    .استفاده گردد توان یمبیماری مرتیط با چاقی 

توجه مطالعا  اندک انجام شرده در ایرن زمینره، تحقیرق روی     

 التهرابی  ، چراقی و عوامرل  ها مکملی، ورزشارتیاط بین فعالیت 

 .دارد یبیشتر یها پژوهشنیاز به 

کارشناسری ارشرد رشرته     نامه انیپاپژوهش حاضر حاصل 

که تمرام جوانرب انجرام آن مرورد      باشد یمورزشی  یولوژیزیف

تصویب معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسرالمی واحرد تهرران    

 یهرررا یآزمرررودنجنررروب قررررار گرفتررره اسرررت. در پایررران از  

در پژوهش حاضر و همچنرین افررادی کره در بره      کننده شرکت

انجام رساندن پژوهش حاضر نقرش داشرتند تشرکر و قردردانی     

 . یینما یم

 هیچ تعارض منافعی توسط نویسندگان بیان نشده است.
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