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واحد تهران جنوب ،دانشکده تربیت

پژوهش را  32دانشآموز پسر شهر تهران در محردوده سرنی  96ترا  91سرال تشرکیل مریدادنرد کره بره

بدنی ،گروه فیزیولوژی وزشی.

صور در دسترس انتخاب و بهطور تصادفی به چهار گروه  1نفرری شرامل گرروههرای کنتررل ،مکمرل
تو فرنگی ،تمرین ترکییی و تمرین ترکییی به همراه مکمرل ترو فرنگری تقسری شردند .آزمرودنیهرا
روزانه  2لیوان نوشیدنی حاوی  05گرم پرودر ترو فرنگری تشر

شرده بره مرد

 1هفتره دریافرت

کردند .تمرین ترکییی شامل  1هفته ( 4جلسه در هفته و هر جلسه  05دقیقه) تمرین استقامتی تنراوبی
فزاینده طناب زنی همراه با تمرینا

بسکتیال بود .تونگیری پس از  92تا  94ساعت ناشرتایی و در دو

مرحله قیل و بعد از  1هفتره ( 41سراعت پرس از آتررین جلسره تمررین) انجرام گرفرت .سرطوح سررمی
 VCAM-1و  ICAM -1با استفاده از کیتهای تجاری ا یزا اندازهگیرری و تحلیرل شرد .دادههرا بره
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مکمررل تررو فرنگ ری موجررب کرراهش معنررادار  VCAM-1و  ICAM-1شرردند ( )p =5/5559ولرری
بیشترین کاهش در گروه تمرین به همراه مکمل مشاهده گردید.
نتیجهگیری :با توجه به یافتههای تحقیق حاضر به نظر میرسرد تمرینرا ترکییری بره همرراه مکمرل ترو فرنگری
میتواند تأثیر زیادی بر کاهش عوامل التهابی سلولی و عروقی داشته باشد
کلید واژهها  :تمرینا

ترکییی ،تو فرنگی VCAM-1 ،و ICAM-1
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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.
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مجله دانشگاه علوم پزشکی جیرفت

ورزشی ترکییی و مکمل تو فرنگی بر سطوح...VCAM-1

اثر تمرینا

مقدمه
بروز بیماریهای قلیی عروقی در ارتیاط میباشند ،چنین اظهار

سلول توانده میشوند .این مولکولها نقش انکارناپذیری در

واحد افزایش در شاتص

پاسخهای ایمنی دارند و افزایش مقادیر آنها در گردش تون

گردیده است که به ازای هر ی

نشانه افزایش پاسخهای التهابی است (.)4

توده بدنی ،تطر وقوع بیماریهای قلیی -عروقی  1درصد
افزایش و در مقابل با انجام فعالیت جسمانی احتمال بروز آن
کاهش مییابد .یکی از بیماریهای قلیی -عروقی مهل
مه

مطالعا

و

نشان میدهند که تو ها منابع توبی از پلی

فنلها هستند ،لذا مصرف تو ها و نقش آنها در بهیود
سالمت قلیی بهطور چشمگیری مورد توجه قرار گرفته است

آتروسکلروز است ( .)9آترواسکلروز ،بیماری قلیی

پیشروندهای است که از دوران کودکی شروع و در سنین با

( .)0،6نتایج حاصل از مداتالتی که در آنها اثرا

بروز میکند و عامل اصلی مرگومیر در دنیای صنعتی به شمار

انواع مختلف تو ها مورد مطالعه قرار گرفته حاکی از بهیود

میرود .اگرچه افزایش لیپوپروتئین با چگالی پایین ()LDL-C

چشمگیر در اکسیداسیون کلسترول ،لیپوپروتئین ک چگال،

و کاهش لیپوپروتئین با چگالی با ( )HDL- Cشاتصهای

پراکسیداسیون لیپیدی ،ظرفیت تام آنتی اکسیداسیون سرم

اصلی و عامل تطر بیماریهای قلیی عروقی محسوب

( ،)TACدیس لیپیدی و متابولیس گلوکز میباشد (.)0،1

میشوند ،ولی گزارشها نشان میدهند بعضی افرادی که به

تو فرنگی با توجه به محتوی با ی مواد مغذی ضروری و

بیماریهای قلیی عروقی میتال بودهاند دارای سطوح  HDLو

در حفظ سالمت

 LDLطییعی هستند؛ بنابراین ،تحقیقا

آنتیاکسیدانها دارای اثرا

زیادی انجام گرفت و

بیولوژی

انسانها است ،آنتوسیانینها و ا ژیتانین جز ترکییا

پذیرفته شد که گسترش بیماریهای قلیی عروقی زمینهای

مصرف

عمده

آنتیاکسیدانی در تو فرنگی به شمار میروند که میتواند

التهابی دارد و شاتصهای التهابی نقش محوری در توسعه و

دارای اثرا

پیشرفت آترواسکلروز ایفا میکنند .افزایش چاقی منجر به

محیطی نظیر رژی های غذایی ،کاهش وزن و فعالیت ورزشی

توسعه بیماریهای قلیی عروقی ( )CVDاز طریق پیشیرد

بر عوامل فعالیت التهاب عروقی مورد توجه محققان قرار

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

گرفته است .گزارش شده که پس از ی

دوره فعالیت

افزایش میزان شاتصهای التهابی مثل مولکولهای چسیان

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

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

در آزمودنیهای دیابتی چاق ،غلظت پالسمایی ICAM-1

نقش مهمی در پیشرفت اتتالل آندوتلیالی یا آترواسکلروز ایفا

کاهش معناداری مییابد ( .)95با این وجود در تحقیق دیگری

میکند .میزان این شاتصهای التهابی در مقایسه با چربیهای

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

قلیی عروقی

هوازی و مقاومتی گزارش گردید ( .)99در

تونی بهعنوان پیشگوییکنندههای قوی اتتال

از تمرینا

ضدالتهابی باشد ( .)1اتیراً ،تأثیر مداتال

در افراد چاق و دارای اضافه وزن مورد توجه پژوهشگران قرار

مجموع مدارک علمی موجود در زمینه اثر تمرین ورزشی بر

گرفته است .مولکولهای چسیان پروتئینهایی هستند که در

نشانههای التهاب سیستمی

اندک و متناقض است .در بررسی

سط سلول قرار گرفته و در اتصال سلول با دیگر سلولها یا با

آثار فعالیتهای ورزشی در پژوهشهای مختلف نمیتوان
ی

نتیجه کلی و بارز را مشاهده نمود بهطوری که در برتی

تحقیقا

1

- Intercellular adhesion molecule 1
- Vascular cell adhesion molecule 1

2
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تغییر و کاهش غلظت مولکولهای چسیان سلولی و عروقی
گزارش شده است ( .)95،99،92در راستای تحقیقا

ورزشی و مصرف تو فرنگی بر شاتصهای التهابی
مولکولهای چسیان در پسران دارای اضافه وزن انجام گردید.

انجام

شده سوری و همکاران در سال  2599به مقایسه تأثیر ترکییی

روشکار
تحقیق حاضر بهمنظور بررسی اثر تمرینا

سط مولکولهای چسیان سلولی و عروقیِ سرم زنانِ چاقِ ک

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

تحرک پرداتتند که بر اساس نتایج سطوح  VCAM-1در هر

پسران دارای اضافه وزن انجام گرفت .روش انجام تحقیق

سه گروه تجربی کاهش یافت اما معنیدار نیود ( .)93روزتی و
همکاران ( )2596در مطالعهای به تعیین اثرا

تجربی و از نوع کاربردی میباشد .جامعه تحقیق را دانش

تمرینا

آموزان پسر شهر تهران تشکیل میدادند که پس از اعالم

مقاومتی دایرهای بر نشانگرهای اتتالل عملکرد اندوتلیال

فراتوان تعداد  40نفر دانشآموز اعالم آمادگی نمودند ولی

پرداتتند و بر اساس نتایج آنها تمرین مقاومتی بهطور

با توجه به مشکال ارتوپدی  3نفر و همچنین مشکال بالینی

معنیداری سط سرمی اندوتلین  9و  ICAM-1را در گروه

و یا نداشتن اضافه وزن  95نفر دیگر از آنها ،در نهایت حج

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

نمونه به تعداد  32داوطلب (در محدوده سنی  96تا  91سال)

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

در چهار گروه  1نفری شامل گروههای تمرینا

هوازی ،بیان IL-10و IL-1Raافزایش و در

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

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

مکمل تو فرنگی تقسی شدند .وزن آزمودنیها با استفاده از

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

ترازوی دیجیتال وزن سنج ساتت آلمان و همچنین قد با

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

استفاده از متر نواری ارزیابی شد .آزمودنیهای گروه مکمل

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

روزانه  2لیوان نوشیدنی حاوی  05گرم پودر تو فرنگی

تو فرنگی بر فشار تون ،گلوکز ،چربی تون و مولکولهای
چسیان در افراد چاق با سندرم متابولی
داد مکملگیری تو فرنگی سط

ورزشی

تش

پرداتتند و نتایج نشان

شده بدون انجام تمرینا

ورزشی بودند ،افراد گروه

کنترل بدون تمرین ورزشی و همچنین بدون مصرف مکمل

 VCAM-1را پس از

تو فرنگی بودند ،گروه تمرین ورزشی شامل  1هفته (4

هشت هفته بهطور معنیداری کاهش داد ( .)0همتی و همکاران

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

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

فزاینده طناب زنی ( 35دقیقه) همراه با تمرینا

گروه تمرین مقاومتی و ترکییی کاهش معنادار ولی در گروه

دقیقه) بود .تمرینا

استقامتی کاهش غیر معنادار دارد ()90؛ بنابراین نتایج

بسکتیال (45

بسکتیال طوری طراحی شده بود که تا

حدی ساتتار و قالب بازی بسکتیال را داشت و در نهایت

پژوهشها در این زمینه متناقض میباشد و نیاز به انجام

گروه تمرین ورزشی توأم با مصرف مکمل که ه برنامه

پژوهشهای بیشتری در این زمینه است .به همین منظور با توجه

تمرینی  1هفتهای داشتند و ه مصرف مکمل تو فرنگی.

به ک تحرکی افراد و شیوع چاقی و اضافه وزن بهویژه در

آزمودنیها هیچگونه سابقه ورزشی ،سابقه بیماری و

کودکان و نوجوانان که میتواند موجب افزایش بیماریهای

اتتال

قلیی عروقی شود پژوهش حاضر با هدف بررسی اثر تمرینا

هورمونی اثرگذار نداشته و در زمان پژوهش تحت

درمان دارویی نیودند .از آزمودنیهای چهار گروه در مرحله
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ورزشی ترکییی و مکمل تو فرنگی بر سطوح...VCAM-1

پایه و پس از  1هفته پروتکل بهمنظور اندازهگیری مقادیر

دوره ،رضایت کامل آزمودنیها از شرکت در پژوهش و

سرمی  VCAM-1و  ICAM-1در شرایط ناشتا و با حضور

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

در آزمایشگاه تونگیری به عمل آمد.

به اینکه پژوهش حاضر نتیجه انجام پایاننامه کارشناسی ارشد

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

پژوهش حاضر مورد تصویب معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد

( 41ساعت پس از آترین جلسه تمرین) انجام گرفت .در هر

اسالمی واحد تهران جنوب قرار گرفته است.
یهوتحلیل دادههای پژوهش حاضر با استفاده از

مرحله توسط کارشناس آزمایشگاه از سیاهرگ آنتی کوبیتال
دست چپ آزمودنیها در حالت استراحتی و در وضعیت

آزمونهای  tزوجی جهت مقایسه تغییرا

نشسته  95میلیلیتر تون گرفته شد .نمونههای تون پس از

همچنین آزمون  two way anovaبه همراه تعقییی بونفرونی

سانتریفیوژ و جدا کردن سرم تا زمان انجام آزمونها در دمای

جهت ارزیابی تغییرا

بین گروهی با استفاده از نرمافزار

 -15درجه سانتیگراد نگهداری شد .برای جلوگیری از تأثیر

 SPSSنسخه  23و سط معنیداری  P>5/50استفاده شده

ریت شیانهروزی ،عمل تونگیری در زمان معینی از روز

است.

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

یافتهها

 41ساعت قیل از تونگیری از انجام فعالیت بدنی سنگین

دادههرررای حاصرررل از ویژگررریهرررای آنتروپرررومتریکی

تودداری نمایند .سطوح سرمی  VCAM-1و  ICAM -1به

آزمودنی هرا و شراتص تروده بردن ( )BMIبررای  4گرروه در

روش ارزیابی آنزیمی (ایمونوسوربنت) با استفاده از کیتهای

قالب جدول و نمودار بره صرور توصریفی مرورد بحرق قررار

تجاری ا یزا شرکت  BMS232و  TEN232BMSساتت

گرفته است .گروه هرا در پریشآزمرون از لحرا تغییررا وزن

کشور هلند اندازهگیری و تحلیل شد .تمام جوانب اتالقی

مورد ارزیابی قرار گرفتند و با توجه بره سرط معنراداری آنهرا

پژوهش حاضر مثل آرامش و رفاه آزمودنی در طول دوره

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

پژوهش ،رسیدگی به وضعیت جسمانی و روحی روانی آنها
توسط پزش

وزن گروهها قیل از شروع پروتکل در وضعیت تقرییاً یکسرانی

در طول دوره ،آشنایی کامل آزمودنیها با تمام

ویژگیها و جزییا

درونگروهی و

بودند (جداول  9و .)2

چگونگی انجام پژوهش قیل از شروع

جدول  :1تغییرا درونگروهی و بین گروهی وزن (کیلوگرم) در چهار گروه

متغیر

گروهها

پیشآزمون
میانگین ±انحراف
استاندارد

پسآزمون
میانگین ±انحراف
استاندارد

کنترل

72/72 ± 7/27

77/27 ± 7/72

مکمل

72/5 ± 7/22

72/27 ± 7/22

تحلیل واریانس
مقدار P

0 /0002

مقدار F

 77( =72/27و )F7

درونگروهی
P

T

0/72

-2/72

0/77

-2/77

وزن
تمرین

77/27 ± 2/22

77/5 ± 2/27

217

0/0002

20/27
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تمرین همراه مکمل

72/75 ± 2/02

75/75 ± 5/00

2/27

0/0002

آزمون تعقییی جهت بررسی اترتالف برین گروهری نشران داد

پیشآزمون و پسآزمون تفاو معنیداری وجود ندارد اما در

که فقط بین گروه کنترل و مکمل تفاو معنیدار وجود ندارد

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

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

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

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

وزن مشاهده شد.

جدول  :2تغییرا شاتص توده بدنی چهار گروه آزمودنی ))BMI

متغیر

BMI
(واحد)

گروهها

پیشآزمون
میانگین ±انحراف
استاندارد

پسآزمون
میانگین ±انحراف
استاندارد

کنترل

70/27 ± 2/77

70/07 ± 2/72

مکمل

70/77 ± 2/2

70/72 ± 7/00

تمرین

70/72 ± 2/57

77/27 ± 2/70

تمرین همراه
مکمل

77/77 ± 7/00

70/72 ± 7/72

تحلیل واریانس
مقدار P

درونگروهی

مقدار F

P

T

0/72

-2/27

0/72

-2/72

0/0002

0/27

0/0002

2/02

 77( =77/77و )F7
0 /0002

با توجه به معنیدار بودن نتایج تحلیرل واریرانس ،نترایج

همچنین جهرت تعیرین اثرگرذاری هشرت هفتره تمرینرا

آزمون تعقییی جهت بررسی اترتالف برین گروهری نشران داد

ترکیی ری و مکمررل تررو فرنگ ری بررر سررطوح  VCAM-1و

که فقط بین گروه کنتررل در مقایسره برا گرروه مکمرل تفراو

 ICAM-1در پسران دارای اضافه وزن از تحلیل واریرانس دو

معنیدار وجود ندارد ( )p< 5/50و بین بقیره گرروههرا تفراو

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

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

 21( =939/60 ،)p = 5/5559( VCAM-1و  )F3و ICAM-

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

 21( =993/90 ،)p = 5/5559( 1و  )F3در سرره گررروه مکمررل،

 )t = -9/20بین پیشآزمون و پرسآزمرون تفراو معنریداری

تمرین و همچنین گروه تمرین توأم با مکمرل از لحرا آمراری

وجود ندارد اما بین پریشآزمرون و پرسآزمرون گرروه تمررین

معنیدار است ولی این تغییرا در گرروه کنتررل غیرر معنرادار

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

میباشد (جداول  3و .)4

( )t = 6 /14 ،p = 5/5559شاتص تروده بردنی تغییرر معنریدار
مشاهده شد.
جدول  :3تغییرا درونگروهی و بین گروهی ( VCAM-1نانوگرم بر میلیلیتر) در چهار گروه آزمودنی
متغیر

VCAM

زمان
گروهها

پیشآزمون
میانگین  ±انحراف استاندارد

پسآزمون
میانگین ±انحراف
استاندارد

کنترل

222/77 ± 7/57

225/27 ± 7/77

مکمل

227/77 ± 7/2

707/77 ± 7/7
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تحلیل واریانس
مقدار P

0/0002

مقدار F

 77( =272/22و )F7

درونگروهی
P

T

0/7

-2/77

0/0002

20/05
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 )t = -9و گرررررروه مکمرررررل ( )t = -9/21 ،p = 5/23برررررین

اثر تمرینا

مجله دانشگاه علوم پزشکی جیرفت

ورزشی ترکییی و مکمل تو فرنگی بر سطوح...VCAM-1

تمرین

225/0 ± 2/07

707/27 ± 2/22

0/0002

22/22

تمرین همراه
مکمل

227/27 ± 2/77

772/5 ± 2/22

0/0002

70/25

تعقییی جهت بررسی اتتالف بین گروهی نشان داد کره فقرط

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

بین گروه تمرین و مکمل تفاو معنیدار وجرود نردارد (5/99

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

=  )pو بین بقیه گروهها تفاو معنادار وجود داشت .نتایج تری

( VCAM-1 )t = 25 /60 ،p = 5/5559تغییرررررر معنررررریدار

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

مشاهده شد (جدول .)3

جدول  :4تغییرا درونگروهی و بین گروه ( ICAM-1نانوگرم بر میلیلیتر) در چهار گروه آزمودنی

متغیر

پیشآزمون
میانگین±انحراف استاندارد

پسآزمون
میانگین±انحراف استاندارد

کنترل

777/7 ± 7/07

777/5 ± 2/2

مکمل

770/52 ± 7/07

702/75 ± 7/77

تمرین

772/27 ± 7/07

707/0 ± 7/27

تمرین همراه مکمل

775/50 ± 7/07

202/77 ± 7/77

گروهها

ICAM
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تحلیل واریانس
مقدار P

0/0002

مقدار F

 77( =227/22و
)F7

درونگروهی
P

T

0/02

-7/52

0/0002

20/27

0/0002

22/27

0/0002

72/77

متابولیکی و استفاده بیشتر از بافت چربی بهعنروان منیرع انررژی

تعقییی جهت بررسی اتتالف بین گروهی نشان داد کره فقرط

غالرب بررای ترأمین هزینره انررژی در جریران  1هفتره تمرینرا

بین گروه تمرین و مکمل تفاو معنیدار وجود ندارد (5/911

ورزشی دانست .پژوهش حاضر نشان داد که تمرینا تروأم برا

=  )pو بین دیگر گروهها اتتالف معناداری وجود دارد .نترایج

مکمل تو فرنگی موجب کاهش معنادار سرطوح VCAM-1

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

و  ICAM-1در پسررران دارای اضررافه وزن مرریشررود ،گررروه

 )tبین پیشآزمون و پسآزمون تفاو معنادار وجود ندارد اما

تمرینی و همچنین گروه مکمل نیز موجب کاهش مولکولهای

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

چسیان سلولی و عروقی شدند ولی این میزان کاهش بره انردازه

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

اثرگذاری گروه تمرین توأم با مکمل نیود .در پژوهش حاضرر

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

تفررراو معنرریدار مشررراهده شرررده در سرررطوح  VCAM-1و

مشاهده شد (جدول .)4

 ICAM-1پررس از تمرینررا ورزشرری بررا یافتررههررای سرریلوا و
همکاران ( )2596همسو و با نتایج سروری و همکراران ()2599

بحث

غیر همسو میباشد ( .)93،90این نترایج همچنرین برا یافترههرای

بررر اسرراس یافتررههررای پررژوهش حاضررر ،نشرران داده شررد
تمرینا

همتی و همکاران ( ،)2596شافعی و شریخ ا سرالمی ( )9314و

ورزشی و همچنین تمرینا تروأم برا مصررف مکمرل

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

تو فرنگی موجب کاهش معنراداری در وزن بردن و همچنرین

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

 BMIمیشرود کره دلیرل آن را مریتروان افرزایش فرآینردهای

سرطوح  ICAMپرس از تمررین را در طری تحقیرق بره دسرت
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( )2595در تحقیقی به بررسی تأثیر مکمل تو فرنگی بر فشرار

شاتصهای التهابی و بهیرود عملکررد انردوتلیال نقرش دارنرد

تون ،گلوکز ،چربی تون و مولکولهای چسیان در افراد چاق

( .)22مطالعا نشران دادهانرد کره انردازهگیرری مولکرولهرای

پرداتتنررد و نتررایج آنهررا نشرران داد

عروقی

بررا سررندرم متابولیرر

چسیان ابزار سودمندی در تشخیص التهاب و اتتال

مکملگیری تو فرنگی سط مولکرولهرای چسریان عروقری

میباشد .تمرینا

 VCAM-1را پس از هشت هفته بهطور معنیداری کاهش داد

دو عامررل تعرردیلکننررده و اثرگررذار در کرراهش مولکررولهررای

( .)4آنها بیان کردند کره مکمرلگیرری ترو فرنگری عوامرل

چسیان و التهاب میباشند .مطالعا

نشان میدهند که عرواملی

تطرزای آترواسکلروز از جملره چربری ترون و مولکرولهرای

مثرل تغذیره ،مصررف آنتریاکسریدانهرا ،اسرترس ،اسرتعمال

را کراهش

دتانیا  ،شیوهی زندگی ،تلقوتو ،مصرف الکل ،دیابرت و

م ریدهررد .نتررایج تحقیررق حاضررر نیررز نشرران داد مکمررلگی رری

شرایط محیطی بر مولکولهای چسیان تأثیر فراوان دارند ()23

تو فرنگی سط مولکولهای چسریان را پرس از هشرت هفتره

و برای نتیجهگیری قاطع درباره آثار تمرین بر این شاتصهرا

به طور معنیداری در کودکران دارای اضرافه وزن کراهش داد.

مطالعرا

کنتررل شرده ضرروری اسرت .افرزایش سرط پایرة

تناقضررا ایجرراد شررده در نتررایج پررژوهش حاضررر بررا بعضرری

مولکولهای چسیان بین سرلولی عامرل افرزایش دهنرد تطرر

پژوهشهای دیگر میتواند ریشه در تفاو های گروه مطالعره

بیماریهرای عرروق کرونرر شرناتته شرده اسرت ( .)24برتری

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

شواهد نشان میدهد که شاتصهای سنتی بیماریهای قلیری-

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

عروقی شاتص دقیقی برای پیشگویی این بیمراریهرا بره نظرر

متناقض بین پژوهشهای مختلف را به نوع پروتکرل تمرینری و

نمیرسد .پیشنهاد شده کره شراتصهرای التهرابی جدیرد مثرل

آزمودنیهای تحقیق نسیت داد ،بهطوری که در تحقیق حاضرر

مولکولهای چسیان سلولی و عروقی در پریشگرویی حرواد

از تمرینا ترکییی و همچنین آزمودنیهای چاق با دامنه سرنی

قلیی عروقی از حساسیت بیشتری برتوردار هسرتند .چسرییدن

پایین استفاده شد و باید در نظر داشت که پاسخهای التهابی در

سلولهای موجود در تون به سط شریانها یکی از نخسرتین

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

وقرایع شناسرایی آترواسرکلروز محسروب مریشرود ،از طرفری

آزمودنیهای چاق نه تنها به دلیل داشتن بافرت چربری بیشرتر،

تمرینهای ورزشی منظ و طرو نیمرد

مریتوانرد موجرب

سررایتوکاینهررای بیشررترِی تولی رد م ریشررود؛ بلکرره سررط

کاهش شیوع بیماریهای قلیی-عروقی شود .تمرینا

چسیان عروقی در افرراد چراق برا سرندرم متابولیر

منظ و مصرف مکمل هرای آنتریاکسریدانی

ورزشی

اکساید در بهیود عملکرد

سایتوکاینهای درون عضالنی (مایوکاینها) نیرز بیشرتر اسرت

با افزایش میزان دسترسی به نیتری

( ،)25بنابراین در این افراد به صور طییعی میزان شاتصهای

انردوتلیال مثثرنرد ،اگرچره ورزش برا افرزایش متابولیسر بره

التهابی نیز با تر است .فعالیت بدنی با کراهش وزن مریتوانرد

استرس اکسیداتیو منجر میشود ولی تمرینا

ه راسرتا برا درمران دارویری-گیراهی در کراهش مقرادیر ایرن

با افزایش تولید آنزی های آنتیاکسیدانی موجب بهیود دفراع

سایتوکاینها ،میوکاینها و در نتیجه التهاب مرثثر باشرد (.)29

آنتیاکسیدانی مریشروند .ایرن اثررا

آنتریاکسریدانی نیرز برا

تمرینا ورزشی با تأثیر مستقی برر سیسرت ایمنری و کراهش

کاهش احتمالی میرزان اکسرید شردن  LDLدر پیشرگیری یرا

تولید سایتوکاینهای پیش التهابی ،کاهش وزن ،افزایش تولید

کراهش آسریب انردوتلیالی و التهراب مرثثر اسرت ( ،)22در

واسطههای ضدالتهابی در بافت چربی ،عضله و سلولهای ت

صرررورتی کررره ایرررن تمرینرررا را برررا مصررررف مکمرررلهرررای
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آورده بودند ناهمسو میباشد ( .)91از طرفی ،باسو و همکراران

هسرتهای ،بهیرود حساسریت انسرولینی و در نتیجره کاسررتن

اثر تمرینا

مجله دانشگاه علوم پزشکی جیرفت

آنتیاکسیدانی مثل تو فرنگی همراه کنی اثرا بهتری ایجاد

ورزشی ترکییی و مکمل تو فرنگی بر سطوح...VCAM-1

دارند .این مطالعه حاکی از مزایای مکمل تو فرنگی بهعنروان

کاهش  ICAMسرم در پژوهش حاضر باشد ،بهعالوه با توجه

عوارض مرگومیر مرتیط با چاقی میباشرد .کراهش در وزن و

به وجود رابطرة مسرتقی برین افرت چسریندگی ترون پرس از

شاتص توده بردنی نیرز ممکرن اسرت نشراندهنرده کراهش در

فعالیت ورزشی و کاهش استرس برشی ،افت بیران  ICAMو

عوامل تطرزا برای بیماری قلیی عروقری و دیگرر بیمراریهرای

رهاسازی آن از سلولهای جدار آندوتلیال وریدها و در نتیجه

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

کرراهش سررطوح  ICAMپالسررما را نی رز بترروان در زمررر

تو فرنگی بهعنوان ی

ماده غذایی حاوی آنتریاکسریدان بره

سازگاریهای حاصل از تمررین قررار داد .تمررین کر شرد

همراه تمرینرا ورزشری ترکییری بررای کراهش شراتصهرای

میتواند بیان  VCAMو میانجیهای التهابی را کاهش دهرد و

بیماری مرتیط با چاقی میتوان استفاده گردد .با این وجرود ،برا

مفید فعالیت ورزشری برر عملکررد انردوتلیال

اندک انجام شرده در ایرن زمینره ،تحقیرق روی

توجه مطالعا

افزایش سط لیپوپروتئین پر چگال ( )HDL-Cپالسماست که

ارتیاط بین فعالیت ورزشی ،مکمل ها ،چراقی و عوامرل التهرابی

منجر به آزادسرازی پروستاسریکلین ( )PGL-2از سرلولهرای

نیاز به پژوهشهای بیشتری دارد.

عضالنی صاف میشود و به ممانعت از تجمع پالکی و کاهش

تقدیر و تشکر

مولکولهای چسیان در بدن و محیط آزمایشگاهی مریانجامرد

پژوهش حاضر حاصل پایان نامه کارشناسری ارشرد رشرته

()23،24؛ بنررابراین ایررن تغییرررا را م ریترروان بررهعنرروان د یررل

فیزیولوژی ورزشی میباشد که تمرام جوانرب انجرام آن مرورد

احتمررالی تغییرررا مشرراهده شررده در مولکررولهررای چسرریان و

تصویب معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسرالمی واحرد تهرران

همچنین ویژگی آنتیاکسیدانی تو فرنگی در پژوهش حاضرر

جنررروب قررررار گرفتررره اسرررت .در پایررران از آزمرررودنیهرررای

دانست.

شرکتکننده در پژوهش حاضر و همچنرین افررادی کره در بره

نتیجهگیری

انجام رساندن پژوهش حاضر نقرش داشرتند تشرکر و قردردانی

نتایج تحقیق حاضرر نشران داد کره تمرینرا ترکییری بره

مینمایی .

همراه مکمل تو فرنگی موجب کاهش سطوح  VCAM-1و
 ICAM-1در دانش آموزان دارای اضافه وزن شد .با توجه بره

تعارض منافع

یافته های تحقیق حاضر به نظرر مریرسرد تمرینرا ترکییری بره

هیچ تعارض منافعی توسط نویسندگان بیان نشده است.

همراه مکمل تو فرنگی تأثیر مثیتی برر برتری عوامرل التهرابی
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