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Abstract
Background: New findings suggest that levels of Apo-A1 and Apo-B in the blood are more likely
to predict the risk of coronary heart disease compared with other conventional lipid indicators. On
the other hand, low-density lipoprotein oxidation, called ox-LDL, is known to be the most important
process in initiating and accelerating the accumulation and deposition of fat in the arteries. The
purpose of the present study was to determine the effect of eight weeks of rope training along with
Portulaca oleracea supplementation on ox-LDL, Apo-A1, and Apo-B levels in overweight and obese
girls.
Methods and materials: In the current experimental study, 40 individuals (25-20 yr) volunteered
and were randomly assigned into placebo, complement, exercise, and exercise + complement roups.
Exercise protocol of rope training was conductcted for 8 weeks, 4 days per week, 45 minutes per
day. Participants of exercise + complement and supplemented groups received 1200 mg of Portulaca
oleracea supplement per day for eight weeks. Blood samples were taken to evaluate ox-LDL, Apo-B,
Apo-A1 serum levels before and after exercise. Data were analyzed running T-test and ANOVA in
SPSS, version 20 (p <0.05).
Results: The results showed that in all the three intervention groups, Apo-A1 levels increased
significantly (exercise group: p=0.001; supplement group: p = 0.000; supplement + exercise group:
p=0.002), and the values of Apo-B (exercise group: p = 0.002; supplement group: p = 0.001;
supplement + exercise group: p = 0.012) and ox-LDL (exercise group: p = 0.009; supplement group:
P = 0.026; supplement + exercise group: P = 0.049) in all three intervention groups decreased
significantly.
Conclusions: It seems that the use of non-medical strategies such as aerobic training in the form of
rope training and the use of Portulaca oleracea supplementation can be useful in controlling the risk
factors associated with overweight and obesity.
Keywords: Ox-LDL; Apo-A1; Apo-B; Rope Training; Portulaca Oleracea Supplementation;
Overweight and Obese Girls

*Corresponding author: Bahloul Ghorbanian
Email: b.gorbanian@gmail.com

Research in Medicine 2021; Vol.45; No.1;15 -22

هش
مقاهل ژپو ی

دور  ،45شماره  ،1400 ،1صفحات  15ات 22

تاثیر هشت هفته تمرین طنابزنی به همراه مکم لیاری خرفه بر سطوح
پالسمایی  Ox-LDL ، Apo-A1و  Apo-Bدر دختران دارای اضافه وزن و چاق
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چكيده:

سابقه و هدف :یافتههای جدید عنوان میکنند که سطوح Apo-A1و  Apo-Bدر خون احتامل خطر بیامری عروق کرنر قلب را بهرت از شاخصهای متداول لیپیدی
پیشبینی میکنند .از طرفی اکسایش لیپوپروتئین با چگالی کم که تحت عنوان  ox-LDLخوانده میشود ،به عنوان کلیدیترین فرآیندها در رشوع و رسعت بخشیدن به
تجمع و رسوب چربی در عروق شناخته شده است .هدف این مطالعه بررسی تاثیر هشت هفته مترین طنابزنی همراه مرصف مکمل گیاه خرفه بر سطوح پالسامیی
 ox-LDL، Apo-A1و  Apo-Bدر دخرتان دارای اضافه وزن و چاق است.
روش مطالعه :در این مطالعه تجربی  40آزمودنی 20تا  25سال از بین افراد واجد رشایط انتخاب و به طور تصادفی در چهار گروه مترین ،مترین  +مکمل ،مکمل و
دارومنا قرار گرفتند .پروتکل مترین شامل هشت هفته ،هفتهای چهار جلسه  45دقیقهای بود .آزمودنیهای گروههای مترین +مکمل و مکمل روزانه 1200مييلگرم مکمل
خرفه به مدت هشت هفته دریافت کردند .منونههاي خونی برای ارزیابی سطوح پالسامیی  ox-LDL، Apo-A1و  Apo-Bدر قبل و بعد از مترین گرفته شد .تحلیل
دادهها به وسیله آزمونهای آماری تی تست و تحلیل واریانس به وسیله نرمافزار آماری  SPSS20در سطح معناداری  p>0/05انجام شد.
یافتهها :نتایج نشان داد که در هر سه گروه مداخله مقدار ( Apo-A1گروه مترینp=0/001 :؛ گروه مکملp=0/001 :؛ گروه مکمل  +مترین )p=0/002 :افزايش معنادار
داشته است و مقادیر( Apo-Bگروه مترینp=0/002 :؛ گروه مکملp=0/001 :؛ گروه مکمل  +مترین )p=0/012 :و ( ox-LDLگروه مترینp=0/009 :؛ گروه مکمل:
p=0/026؛ گروه مکمل  +مترین )p=0/049 :در هر سه گروه مداخله کاهش معنادار داشته است.
نتیجه گیری :به نظر میرسد استفاده از اسرتاتژيهاي غريدارويي نظیر مترينهای هوازي به شکل طنابزين و مرصف دانه خرفه ميتواند در کنرتل عوامل خطرساز
مرتبط با اضافه وزن و چاقي مفي د باشد.
واژگانكلیدی ،ox-LDL ، Apo-B، Apo-A1 :مترین طنابزنی ،مکمل گیاه خرفه ،دخرتان دارای اضافه وزن و چاق

از کلیدیترین
فرآیندها در شروع و سرﻋت بﺨشیدن به تﺠمﻊ و رسوب چربی در ﻋروق است.
بررسیهای کلینیکی نشان دادهاند خاﺻیت  ox-LDLبیشتر از LDLاستox- .
 LDLسبﺐ تحریک مونوسیتها و به دنبال آن تﺠمﻊ ماکروفاژها در ﻋروقی
میشوند که در حال ابتﻼ به گرفتﮕی شریانها هستند) .(3،4برخی پﮋوهشها
نشان میدهند که  LDLبه ﻋنوان برزگترین حامل کلسترول در خون ،ابتدا به
 ox- LDLتبدیل شده و سﭙس توسط گیرندههای اسکاونﺠر 2یا گیرندههای ox-
LDLوارد ماکروفاژها میشود .با فاگوسیته شدن  ox-LDLبه وسیله ماکروفاژها
1. Oxidized Low Density Lipoprotein
2. Scavenger receptor
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مقدمه:
چاقی و متعاقﺐ آن بیماریهای قلبی -ﻋروقی از جمله مشکﻼت اﺻلی سﻼمت
محسوب میشوند و شیوع آن در بیشتر جوامﻊ رو به افﺰایش است .در این بین
بیماری تﺼلﺐ شراﺋین یکی ﻋوامل ﻋمده مرگ و میر محسوب میشود .تشﺨیﺺ
و کنترل زود هنﮕام ﻋوامل خﻄرزای این بیماری میتواند پیشرفت این بیماری را
کند و یا متوقﻒ سازد) .(1ﻋواملی نﻈیر افﺰایش سن ،استعمال دخانیات ،افﺰایش
لیﭙوپروتﺌین با چﮕالی پایین ) ،(LDLافﺰایش کلسترول تام ) ،(TCکاهش لیﭙو
پروتﺌین با چﮕالی باﻻ ) (HDLخﻄر ابتﻼ به بیماری تﺼلﺐ شراﺋین را افﺰایش
میدهند) .(1،2بررسیها نشان میدهد ﻋﻼوه بر ﻋوامل خﻄرزای فوق ،متغیرهای
دیﮕری از جمله اکسایش لیﭙوپروتﺌین با چﮕالی کﻢ ) ، 1(ox-LDLآپولیﭙوپروتﺌین

آ ) (Apo-A1و آپولیﭙوپروتﺌین ب
) (Apo-Bنیﺰ از ﻋوامل خﻄر بروز بیماری مذکور هستند).(3
مﻄالعههای اخیر نشان میدهد که  ox-LDLبه ﻋنوان یکی
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کلسترول وارد ماکروفاژ شده و ماکروفاژها به فوم سلها )سلولهای سرشار از
چربی( تبدیل می-شود) .(5،4دنﻼدی 3و همکاران برای نﺨستین بار ﻋنوان
کردند سﻄﺢ  ox-LDLدر بیماران کرونر قلبی بسیار باﻻست) .(6پس از آن ،گروه
تحقیقاتی دیﮕری ارتباط مستقیمی بین سﻄﺢ ox-LDLخون با ﺿﺨامت دیواره
و مقدار تشکیل پﻼك در ﻋروق کاروتید و شریان ران مشاهده کردند .بنابراین
پﮋوهشﮕران ﻋنوان کردند بین بیماری گرفتﮕی شریانها و سﻄﺢ
 ox- LDLدر خون ارتباط مستقیمی وجود دارد) .(7ﻋﻼوه بر این ،مقدار ox-
 LDLخون در بیماران مبتﻼ به سندرم متابولیکی) ،(6بیماران دارای اختﻼل
تحمل گلوکﺰ و کﻢ کاری شدید ﻏده تیروﺋید نیﺰ باﻻست).(8
لیﭙوپروتﺌین آ ) ((LP(aیک ذره ﻏنی از کلسترول در پﻼسمای انسان است و
میتواند سبﺐ تشدید آترواسکلروز و مهار فیبرینولیﺰ شود .محتوا و ساختار این
ترکیﺐ شبیه به لیﭙوپروتﺌین سبک ) (LDLاست ،ولی گلیکوپروتﺌینی به نام
آپولیﭙوپروتﺌین آ) (Apo-A1به وسیله پیوند دی سولفید به آن متﺼل میشود.
بسیاری از مﻄالعهها نشان دادهاند که ﻏلﻈت باﻻی لیﭙوپروتﺌین آ در پﻼسما با
تشدید آترواسکلروز و بروز زود هنﮕام بیماریهای قلبی-ﻋروقی همراه است.
امروزه این لیﭙوپروتﺌین به ﻋنوان ﻋامل خﻄر مستقل برای بیماریهای ﻋروق
کرونر ) (CADو همﭽنین سکته قلبی شناخته شده است) .(6آپولیﭙوپروتﺌین ب
) (Apo-Bپروتﺌین ساختاری ذرات لیﭙوپروتﺌین آتروژنیک است )شامل ،LDL
بقایای  LDLیا  VLDLو بقایای شیلومیکرون( که با تعیین مقدار آن میتوان
به پیشبینیهای ارزشمندی در احتمال بروز بیماریهای ﻋروق کرونر دست
یافت) .(7در شرایط بالینی نشان داده شده  HDLو  Apo-A1خاﺻیت آنتی
آتروژنیک دارند .برﻋکس  Apo-Bبه ﻋنوان یک ﻋامل بالقوه آتروژن نقش ایفا
میکند).(9
امروزه استفاده از گیاهان دارویی مﺨتلﻒ به ﻃور سنتی در درمان بسیاری از
بیماریها و نیﺰ بهبود ﻋملکردهای ورزشی رواج گستردهای یافته است) .(11در
این میان گیاه خرفه با نام ﻋلمی
 Portulaca Oleraceaاز جمله گیاهان دارویی است که در بسیاری از کشورها
به ﺻورت سبﺰی خوراکی استفاده میشود؛ این گیاه ﻋلفی یک ساله با ساقههای
گوشتدار و برگهای متقابل و گلهای کوچک زرد رنﮓ است و به ﻋنوان
ﻋامل دیورتیک ،کاهنده تﺐ ،ﺿداسﭙاسﻢ ،ﺿدﻋفونی کننده استفاده میشود و آثار
ﺿدباکتری ،ﺿد التهابی و ﺿد درد ،شل کننده ﻋﻀﻼنی و ترمیﻢ کنندگی زخﻢها
شناخته شده است) .(11این گیاه دارای مقادیر زیادی آلفا لینولﺌیک اسید ،بتاکاروتن،
فﻼونوﺋید ،کومارینها ،گلیکوزیدهای مونوترپنی ،آلکالوﺋید و اسید لینولنیک
) (ω3است) .(12از اسیدهای چرب  ω3که به ویﮋه در رابﻄه با بیماریهای
قلبی -ﻋروقی مﻄرح است ایکوزاپنتانوﺋیک اسید) (EPAو دکوزاهﮕﺰاانوﺋیک اسید
) (DHAهستند که به فور در خرفه یافت میشوند .مﻄالعهها نشان داده افﺰایش
مﺼرف اسیدهای چرب  ω3اﻏلﺐ با کاهش خﻄر بیماریهای قلبی -ﻋروقی
همراه است .مﺼرف اسیدهای چرب  ω3هﻢ در جلوگیری از پیشرفت بیماریهای
قلبی  -ﻋروقی و هﻢ در کاهش مرگ و میر ناشی از این بیماریها نقش دارد.
همﭽنین گیاه خرفه دارای خواص هیﭙوگلیسمیک و هیﭙولیﭙیدمیک است).(14،13
همﭽنین مﺼرف گیاه خرفه به دلیل دسترسی آسان و هﺰینه کﻢ آن در میان
کسانی که میخواهند بهبود چربی خون داشته باشند ،استقبال چشمﮕیری داشته
است و با توجه به اینکه ایران جﺰو معدود کشورهایی است که مﺼرف خرفه در آن
باﻻست ،جا دارد در این زمینه مﻄالعههای بیشتری انﺠام گیرد بنابراین با توجه به
باورهای ﻋمومی در جامعه ما مبنی بر تﺄثیر مفید گیاه خرفه بر روی چربی خون
و همﭽنین با مرور پیشینه پﮋوهش ،اﻃﻼﻋات متناقﻀی در زمینه تاثیر خرفه بر
نیمرخ چربی خون مشاهده میشود .نتایج برخی از تحقیﻖها اثر مﺜبت خرفه بر
کاهش کلسترول سرمی ،تریگلیسرید LDL،وافﺰایش  HDLرا نشان میدهند،
ولی در مورد تاثیرگذاری این گیاه روی سﻄوح  Apo-B ، Apo-A1و ox-LDL
تحقیقات بسیار محدود است.
بنابرین با توجه به نبود مﻄالعههای کافی در مورد تاثیرگذاری گیاه خرفه و

خون از ورید بازویی در حالت نشسته در دو مرحله ،یک روز پیش از نﺨستین جلسه
تمرینی )پیشآزمون( و  48ساﻋت پس از آخرین جلسه تمرینی و پس از  10تا 12

3. Danladi

4. Yagami

پروتکلهای تناوبی مناسﺐ ،به ویﮋه پروتکلهای کاربردی ﻃنابزنی روی سﻄوح
 Apo-B ، Apo-A1و ox-LDLدر افراد چاق یا دارای اﺿافه وزن ،بنابراین
هدف این مﻄالعه بررسی اثر هشت هفته تمرین ﻃنابزنی به همراه مﺼرف مکمل
خرفه بر سﻄوح  ox-LDL Apo-A1 ,و  Apo-Bدر دختران دارای اﺿافه وزن
و چاق است.
موا د و روشها:
پﮋوهش حاﺿر از نوع تﺠربی با ﻃرح پیشآزمون و پسآزمون با چهار گروه
شامل؛ گروه مکمل ،گروه تمرین ،گروه ترکیبی )مکمل+تمرین( و گروه دارونما
بود .پس اخذ تاییدیه کمیته پﮋوهش و اخﻼق دانشﮕاه شهید مدنی آدزبایﺠان به
شماره /24890د ، 214/با توجه به اهداف پﮋوهش ،هماهنﮕی-های ﻻزم برای
همکاری داوﻃلبانه آزمودنیها انﺠام گرفت و گردآوری دادهها به شکل میدانی و
آزمایشﮕاهی انﺠام شد .به دنبال فراخوان ﻋمومی و پس از تکمیل فرم رﺿایتنامه
و تکمیل پرسشنامه سﻼمت و سابقه و معاینه به وسیله پﺰشک ،اندازهگیری
شاخﺺهای قد ،وزن ،شاخﺺهای توده بدن و اندازهگیری دور کمر و دور باسن
برای تعیین چاقی مرکﺰی انﺠام شد .پس از مشﺨﺺ شدن وﺿعیت اﺿافه وزن
و چاقی ،از بین افراد واجد شرایط  40نفر به ﺻورت نمونههای در دسترس واجد
شرایط انتﺨاب و به شکل تﺼادفی در چهار گروه دارونما ) 10نفر( ،تمرین
) 10نفر( ،مکمل ) 10نفر( و ترکیبی )10نفر( قرار گرفتند .افراد مورد مﻄالعه
دارای معیار ورود از جمله ،شاخﺺ توده بدنی ) (BMIبیشتر از ،kg/m225
ﻏیرفعال بودن )مشارکت نکردن درفعالیتهاي ورزشی منﻈﻢ( و نداشتن سابقه
اجراي فعالیت ورزشی در شش ماه گذشته بود و معیار خروج از پﮋوهش شامل
مﺼرف مکملهای آنتیاکسیدانی ،سابقﮥ بیماري قلبی  -ﻋروقی ،کبدي ،کلیوي،
ریوي ،دیابت و هر نوع ﺿایعه جسمی و ارتوپدي بود .گروه تﺠربی در یک دوره
هشت هفتهای در تمرین تناوبی ﻃناب زنی فﺰاینده شرکت کردند .گروههای
مکمل و ترکیبی در یک دوره هشت هفتهای مکمل خرفه )در داخل کﭙسولهای
ژﻻتینی به مقدار  400میلیگرم توسط محقﻖ آماده شد( را در ﻃول هفته و روزانه
 1200میلیگرم )هر روز سه کﭙسول  400میلیگرمی( مﺼرف کردند .این مقدار
دوز مﺼرفی بر اساس تحقیﻖهای انﺠام گرفته در مورد مکمل خرفه انﺠام شد
) .(13،14گروههای تمرین و دارونما نیﺰ روزانه به جای مکمل ،قرصهای حاوی
نشاسته مﺼرف میکردند.
در این مﻄالعه شاخﺺهای تن سنﺠی و فیﺰیولوژیکی آزمودنیها شامل قد و وزن
که به ترتیﺐ با استفاده از قد سنج و ترازوی استاندارد و با دقت  0/1سانتیمتر و
 0/1کیلوگرم ،شاخﺺ توده بدن با استفاده از فرمول وزن بدن تقسیﻢ بر مﺠذور قد
به متر ،درﺻد چربی بدن نیﺰ توسط کالیﭙر یاگامی 4با دقت  0/2میلیمتر ،درﺻد
چربی بدن نیﺰ با استفاده از معادله سه نقﻄهای جکسون پوﻻرك ،اندازهگیری
شد) .(16همﭽنین ،بیشینه اکسیﮋن مﺼرفی آزمودنیها به وسیله آزمون پله
کویین و از ﻃریﻖ فرمول زیر ارزیابی شد) .(16بیشینه اکسیﮋن مﺼرفی )زنان( =
) × 0/1847 ) – 65/81دقیقه( ﺿربان قلﺐ(.

اندازهگیری متغیرهای بیوشیمیایی

برای استﺨراج دادههای مربوط به متغیرهای وابسته از پﻼسما ،مقدار 10میلیلیتر(
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پروتکل تمرینی
برنامه تمرینی شامل تمرین استقامتی تناوبی به مدت هشت هفته )چهار جلسه در
هفته و هر جلسه  45دقیقه( فعالیت فﺰاینده ﻃنابزنی بود .در آﻏاز و پایان برنامه
تمرینی 10 ،دقیقه گرم کردن و پنج دقیقه سرد کردن با حرکتهای کششی
پیشبینی شده بود .شدت تمرینها براساس پرش در دقیقه از هفته اول تا هفته
هشتﻢ  60تا  90پرش در دقیقه برنامهریﺰی شده بود) .(17برنامه تمرینی در
جدول یک به ﺻورت کامل و با جﺰﺋیات آن ارایه شده است.

 / 18بهلول قربانیان و همکاران

جدول  -1برنامه تمرین ﻃنابزنی
هفته
1

گرمکردن
(10دقیقه)

2

3
4
5
6
7
8

دویدن نرم و
حرکتهای
کششی

شدت فعالیت
(پرش در دقیقه)
60

یک دقیقه فعالیت 30 ،ثانیه استراحت

60

 1/5دقیقه فعالیت 30 ،ثانیه استراحت

70

 2/5دقیقه فعالیت 30 ،ثانیه استراحت

دو دقیقه فعالیت 30 ،ثانیه استراحت

60

سه دقیقه فعالیت 30 ،ثانیه استراحت

80
90
90

چهار دقیقه فعالیت 30 ،ثانیه استراحت

90

چهار دقیقه فعالیت 30 ،ثانیه استراحت

)،(k-s

نتایج:
بررســی توﺻیفــی دادههــا نشــان داد کــه آزمودنیهای مــورد مﻄالعه ایــن تحقیﻖ
در شــرایط پایه دارای میانﮕین سنی 21/8±2/6سال ،وزن70/6±4/6کیلوگرم،
شــاخﺺ تــوده بدنــی  27/05 ±0/72کیلوگــرم بر متــر مربﻊ و حداکﺜر اکســیﮋن
مﺼرفــی  25/05 ±2/68میلیلیتــر بــه ازای هر کیلوگرم وزن بــدن بودند .نتایج
آزمــون تحلیــل واریانس ﻋاملی بــا اندازهگیری مکرر) (2×2نیــﺰ حاکی از آن بود
کــه اثر تعاملی ســه ﻋامــل زمان ،تمرین و مﺼرف مکمــل خرفه در خﺼوص مقدار
پﻼسمایی  Apo-B ،Apo-A1و  ox-LDLمعنادار بوده است ) .(P >0/05با توجه
بــه معنــاداری اثــر تعاملــی ﻋوامــل فــوق ،در ادامــه بــرای مقایســه درون گروهی

متغیرها از آزمون تﯽ همبســته اســتفده شــد که نتایج نشــان داد در هر ســه گروه
مداخله میﺰان ) Apo-A1گروه تمرینp=0/001 :؛ گروه مکملp=0/001 :؛ گروه
مکمل  +تمرین (p=0/002 :افﺰایش معنادار داشــته اســت و بیشــترین افﺰایش در
گــروه مﺼرف مکمل خرفه بــود و مقادیر) Apo-Bگروه تمرینp=0/002 :؛ گروه
مکملp=0/001 :؛ گروه مکمل  +تمرین (p=0/012 :و ) ox-LDLگروه تمرین:
p=0/009؛ گروه مکملp=0/026 :؛ گروه مکمل  +تمرین (p=0/049 :در هر سه
گــروه مداخله کاهش معنادار داشــته و بیشــترین کاهش در گــروه تمرین و مکمل
خرفــه بــود .همﭽنیــن مقادیر متغیرهــای ﻋمومی مﺜل تری گلیســرید ،کلســترول
تــام و  LDLکاهــش معنــادار و  HDLافﺰایــش معنــاداری داشــت کــه بــه ترتیﺐ
بیشــترین کاهش تری گلیســرید در گروه مﺼرف مکمل خرفه ،بیشــترین کاهش
کلسترول تام در گروه تمرین و بیشترین افﺰایش  HDLو بیشترین کاهش LDL
در گــروه تمریــن به ﻋــﻼوه مﺼرف مکمل خرفه بوده اســت .همﭽنیــن تغییرهای
شــاخﺺهای ترکیــﺐ بدنی و حداکﺜر اکســیﮋن مﺼرفــی نیﺰ معنادار اســت)جدول
.(2
بــا توجــه بــه معنــاداری نتایــج آزمــون تــی همبســته ،بــرای مقایســه
گروههــای مــور د مداخلــه (بینگروهــی) نســبت بــه گــروه کنتــرل از
آزمــون تحلیــل واریانــس و آزمــون تعقیبــی  LSDاســتفاده شـد کــه نشــان
داد در مــورد  Apo-A1در هــر ســه گــروه تمرین+مکمــل ،تمریــن و
مکمــل نســبت بــه گــروه کنتــرل تفاوتهــا معنــادار بــود( ،)P >0/05امــا
در متغیرهــای  Apo-Bفقــط گــروه تمریــن و  ox-LDLفقــط گــروه
مکمــل نســبت بــه گــروه کنتــرل تفــاوت معنــاداری وجــود داشــت ،در بقیــه
گروههــا تفــاوت معنــادار نبــود (( )P<0/05جــدول.)3
بحث و نتیجه گیری:
یافتههای مﻄالعه حاﺿر نشان داد که هشت هفته تمرین ﻃنابزنی همراه مﺼرف
مکمل گیاه خرفه در هر سه گروه مداخله سبﺐ افﺰایش معنادار مقدار  Apo-A1و
کاهش معنادار مقادیر Apo-Bو  ox-LDLشد.
آترواسکلروز ،یک بیماری التهابی مﺰمن در دیواره ﻋروق بوده که مشﺨﺼه آن نفوذ
مونوسیتهای سلولهای التهابی ﻏیرمعمول در اندوتلیال ﻋروق است .شواهد تﺠربی
نشان میدهد که گونههای اکسیﮋن واکنشی ) (ROSحاﺻل از مونوسیتهای نفوذ
کرده به استرس اکسیداتیو در سایتهای التهابی کمک میکنند و از این ﻃریﻖ سبﺐ
افﺰایش اکسیداسیون لیﭙوپروتﺌین با چﮕالی کﻢ ) (LDLشده و سبﺐ تولید  LDLاکسید
شده ) (ox-LDLمیشوند ox-LDL .به ﻋنوان یک شیمیوتاکس قوی شناخته شده،
که سبﺐ اختﻼل در اندوتلیوم و تسهیل مهاجرت مونوسیت به فﻀای زیراندوتلیالی
میشود .بنابراین تعیین تنﻈیﻢ تولید  ROSناشﯽ از ox-LDLدر مونوسیتها مﯽتواند
به مداخله درمانﯽ جدید براي پیشﮕیري از آترواسکلروز منﺠر شود).(7
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روش آماری
پس از تایید ﻃبیعﯽ بودن توزیﻊ دادهها با آزمون
برای بررسی تعیین تاثیر تمرین و مﺼرف مکمل در ﻃول زمان در تمام متغیرهای
مورد اندازهگیری از آزمون تحلیل وارایانس با اندازهگیری مکرر) (2×2استفاده
شد و در ﺻورت مشاهده اثر تعاملی بین زمان و ﻋاملها ،از آزمون  Tهمبسته
برای مقایسه درون گروهی استفاده شد و در ﺻورت معنادار بودن درون گروهی ،از
آنالیﺰ واریانس یک راهه برای بررسی تفاوت بین گروهی استفاده شد و در ﺻورت
وجود تفاوت بین گروهی ،از آزمون تعقیبی  LSDبرای بررسی اینکه این تفاوت
در بین کدام گروههاست استفاده شد .تحلیل تمامی دادهها به وسیله نرمافﺰار spss
نسﺨه  20انﺠام شد.
کولموگروف-اسمیرنوف

حرکتهای
کششی

 3/5دقیقه فعالیت 30 ،ثانیه استراحت

ساﻋت ناشتایی گرفته شد .پس از پایان خونگیری ،نمونهها در لولههای محتوی ماده
ﺿد انعقاد ) 3تا  mg/ml4اتیلن دی آمین تترااستیک اسید( ریﺨته شده و سﭙس از
ﻃریﻖ سانتریفیوژ در دور  15تا  30هﺰار ،پﻼسما جدا شده و در  -C80°برای آنالیﺰهای
بعدی فریﺰ شد .سﻄﺢ پﻼسمایی  ox-LDLبا روش اﻻیﺰا )کیت اﻻیﺰا ساخت کشور
چین( و  Apo-B ،Apo-A1به روش ایمونوتوربیدومتریک )توسط کیتهای اﻻیﺰای
شرکت پارس آزمون ،ساخت ایران( اندازهگیری شد .کیت  Apo-A1دارای حساسیت
 1/2میکروگرم بر میلیلیتر بوده و ﺿریﺐ تغییرهای درونی و بینآزمون ،به ترتیﺐ 4/6.
و  7/3درﺻد و کیت
 Apo-Bدارای حساسیت  1/4با ﺿریﺐ تغییرهای درونی و بینآزمون ،به ترتیﺐ
به ترتیﺐ  4/7و  7/6درﺻد و کیت  ox-LDLدارای حساسیت  1/875نانوگرم بر
میلیلیتر بوده و ﺿریﺐ تغییرهای درونی و بینآزمون ،به ترتیﺐ کوچکتر از 10
و کوچکتر از  8درﺻد بود .اندازهگیری کلسترول تام با روش نورسنﺠی آنﺰیمی
)شرکت پارس آزمون،ایران( ،تریگلیسرید و  HDLبا روش آنﺰیمی کالری متری
)شرکت پارس آزمون ،ایران( اندازهگیری شد.
 LDLپﻼسما از ﻃریﻖ معادله فریدوالد و همکاران )LDL = CHOL - HDL
 (5,0/- TGاستفاده شد ).(16
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فعالیت ( 30دقیقه)

سردکردن
( 5دقیقه)

تاثیرهشتهفتهتمرینﻃنابﺰنیبههمراهمکملیاریخرفهبرسﻄوحپﻼسماییOx-LDL،Apo-A1و19/Apo-B

جدول  -2میﺰان شاخﺺها بر حسﺐ مراحل و به تفکیک گروههای مورد مﻄالعه

تمرين  +دارونما
)(n=10
پیش آزمون
پس آزمون

مکمل خرفه
)(n=10
پیش آزمون
پس آزمون

تمرين  +مکمل خرفه
)(n=10
پیش آزمون
پس آزمون

22/10±2/88

21/82±4/48

21/82±4/48

23/00±3/33

160±0/04

161±0/05

160±0/04

161±0/03

گروه
متغیر

سن)سال(
قد)(cm

وزن)(kg

پس آزمون

دارونما
)(n=10

پیش آزمون

69/27±3/67

68/85±3/55

70/79±3/94

67/15±2/98

69/38±3/24

66/53±2/92

69/98±2/33

*64/75±2/50

34/46±1/87

34/59±2/21

35/14±2/11

31/03±1/96

35/03±2/29

31/80±3/01

35/92±1/50

*29/47±2/5

(Kg/m2) BMI

29/21±1/08

26/79±0/86

27/41±1/08

25/89±0/91

28/51±1/31

25/90±1/03

28/29±0/89

* 24/98±0/85

)VO2max (ml.kg.bw

25/74±2/56

25/80±2/55

27/09±2/42

* 29/17±2/27

24/11±3/38

* 26/05±3/12

23/38±1/71

* 27/90±1/35

)TG (mg/dl

73/3±24/08

72/47±24/01

84/9±36/4

* 61/97±25/2

61/8±24/25

* 50/9±24/3

84/70±25/35

* 63/9±31/7

)BF(%

128/6±29/04 * 163/75±39/19 131/17±32/72 138/85±35/23 138/57±22/34

)TC(mg/dl

155/87±18/83

154/96±18/8

142/8±21/17

)HDL(mg/dl

41/63±11/30

41/60±11/28

47/68±10/88 50/41±10/37 * 47/18±10/68

* 52/1±10/77

50/10±11/48

)LDL(mg/dl

94/57±24/41

93/86±24/34

90/12±31/96

* 74/2±28/14

62/03±23/77 * 99/00±39/11

80/42±21/81

77/56±27/15

55/42±10/90

*نشانه معناداری )تی همبسته( ،سﻄﺢ معناداري)(p>0/05

جدول  -3نتایج آزمون تحلیل واریانس و آزمون تعقیبی  LSDمتغیرهای اﺻلی آزمودنیها
متغیر

نتایج تحلیل واریانس
Sig

APO-A1
)(mg/dl

*0.001

APO-B
)(mg/dl

0.142

*0.004
OX-LDL
)(U/L

مقایسه در بین

تمرین  +مکمل خرفه با مکمل خرفه
تمرین  +مکمل خرفه با تمرین
مکمل خرفه با تمرین
تمرین  +مکمل خرفه با دارونما
مکمل خرفه با دارونما
تمرین با دارونما
تمرین  +مکمل خرفه با مکمل خرفه
تمرین  +مکمل خرفه با تمرین
مکمل خرفه با تمرین
تمرین  +مکمل خرفه با دارونما
مکمل خرفه با دارونما
تمرین با دارونما
تمرین  +مکمل خرفه با مکمل خرفه
تمرین  +مکمل خرفه با تمرین
مکمل خرفه با تمرین
تمرین  +مکمل خرفه با دارونما
مکمل خرفه با دارونما
تمرین با دارونما

مﻄالعههای اثر تمرین بویﮋه خرفه بر  ox-LDLبسیار اندك است .نتایج این مﻄالعه
نشان داد که هشت هفته ﻃنابزنی همراه با مﺼرف مکمل خرفه سبﺐ کاهش سﻄﺢ
 ox-LDLشد ،که این نتیﺠه با نتایج برخﯽ مﻄالعهها همسو است ) (18،19،20٬21و
با یافتههای مقدسی و همکاران ناهمسو است) .(21براي مﺜال در تحقیﻖ افﻀلپور
کاهش  ox-LDLدر اثر تمرین هوازی با شدت پایین در مردان ﻏیرفعال نشان داده
شد) .(18هلمریﭻ 5و همکاران نیﺰ نشان دادند که در بیماران دارای تﺼلﺐ ﻋروق
کرونر پایدار ،سﻄﺢ پﻼسمایی  ox-LDLافﺰایش داشته است) .(19همﭽنین قﻄره
سامانی و همکاران اثر مﺼرف  45روز خرفه ) 50تا  60گرم روزانه( همراه لواستاتین
5. Helmrich

مقدار متوسط تغییرات

-1/03
2/75
3/78
-19/19
-18/16
-21/94
0/22
10/10
9/88
22/79
22/57
12/69
-337/72
-95/91
241/81
219/90
557/62
315/81

sig

0/834
0/576
0/443
* 0/001
* 0/001
* 0/001
0/939
0.239
0/205
0.242
0.273
* 0/022
0/065
0/592
0/182
0/224
*0/003
0/084

) 20میلیگرم در روز( روی  93بیمار دارای  LDLباﻻ بررسی کرده و کاهش معنادار
 ox-LDLو  LDLاقﺰایش  Apo-A1و  HDLرا نشان دادند) .(20سامانﯽ و همکاران
نیﺰ نشان دادند مﺼرف  50-60گرم برگ و ساقه خام گیاه خرفه به مدت  45روز سبﺐ
کاهش  LDLو  ox-LDLدر بیماران گروه مداخله در قیاس با کنترل شد) .(20اما
مقدسی و همکاران در بررسی اثر  12هفته فعالیت بدنی در مردان چاق ﻋدم کاهش
معنادار  ox-LDLرا نشان دادند)(21
تمرینهای بدنی براساس نوع ورزش ،شدت و مدت تمرین سبﺐ واکنشهای التهابی در
لکوسیتها میشود .مﻄالعههای پیشین نشان داده است که ورزش شدید سبﺐ ایﺠاد
ﻋدم تعادل بین  ROSو دفاع آنتی اکسیدانی میشود که سبﺐ ایﺠاد محیط استرس
اکسیداتیو در بدن میشود .برﻋکس ،ورزش منﻈﻢ با شدت متوسط سبﺐ جلوگیری از
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اکسیداسیون LDLو افﺰایش تولید آنتی اکسیدانها میشود) ox-LDL .(21افﺰایش
تولید  ROSمونوسیت را از ﻃریﻖ فعال شدن  NADPHاکسیداز مرتبط با ﻏشا و تغییر
زنﺠیره تنفسی میتوکندری منﺠر میشود) .(21برخی مﻄالعهها نشان داده فعالیت
بدنی متوسط و سبک بر میﺰان  ROSناشی از افﺰایش  ox-LDLتاثیری نداشته و
تولید  ROSمونوسیتهای ناشی از  NADPHاکسیداز و تغییر در زنﺠیره تنفسی
میتوکندری در واکنش به ورزش متوسط و سبک بدون تغییر باقی ماند) .(22اما ورزش
شدید سبﺐ کاهش سﻄﺢ یا فعالیت آنتی اکسیدانها در مونوسیتها شده و شاید
منوسیتها را به سمت پروتﺌین اکسیداتیو سوق داده و در نتیﺠه تولید  ROSناشی از
 ox-LDLرا در سیتوپﻼسﻢ و میتوکندری مونوسیتها افﺰایش میدهد).(22
همﭽنین نشان داده شده است که فعالیت بدنی هوازی خﻄر ابتﻼ به بیماری
قلبی -ﻋروقی ) (CVDرا کاهش میدهد .این کاهش با شدت تمرین متناسﺐ
است .کاهش در خﻄر ابتﻼ به  CVDحداقل تا حدی ناشی از تغییرهای در
لیﭙوپروتﺌینهای گردش خون است که منﺠر به تغییرهای سازگار در آنﺰیﻢهای
متابولیسﻢ بدن میشود .به ویﮋه ،فعالیت بدنی هوازی با کاهش  ،LDLکلسترول
تام و تری گلسیرید و افﺰایش  HDLهمراه است ox-LDL .یک ﻋامل خﻄر
برای آترواسکلروز است .اگر چه فعالیت بدنی هوازی میتواند آسیﺐ اکسیداتیو
ایﺠاد کند اما سازگاریهای ناشی از فعالیت بدنی مﺰمن سبﺐ کاهش سﻄﺢ ox-
 LDLمیشود).(19
نتایج این مﻄالعه نشان داد هشت هفته تمرین تناوبی ﻃناب زنی همراه با مﺼرف
مکمل خرفه سبﺐ کاهش معنادار تری گلیسرید ،کاهش کلسترول تام و  LDLو
همﭽنین افﺰایش معنادار  HDLشد .آشتیانی و همکاران ) (2013نیﺰ نشان دادند
که در رتهای ویستار هیﭙرکلسترولیمی مﺼرف ﻋﺼاره الکلی خرفه به مدت 21
روز در هر سه گروه )گروه اول با دوز 200میلی گرم/کیلوگرم ،گروه دوم با دوز 400
میلی گرم/کیلوگرم ،گروه سوم با دوز  800میلی گرم/کیلوگرم خرفه( سبﺐ کاهش
میﺰان کلسترول شده است ).(23
مقایسه نتایج بررسیها نشان داد که همراه کردن تمرین با مﺼرف مکمل خرفه
در کاهش تری گلیسرید بیشتر است ،ولی اﻋمال تمرین به تنهایی بیشترین
نقش در کاهش تری گلیسرید دارد .از ﻋوامل احتمالی تاثیرگذار در کاهش تری
گلیسرید در اثر فعالیت بدنی ،باﻻ بودن نسبی سﻄﺢ اولیه آن در آزمودنیهای
این مﻄالعه بوده است .ﻋﻼوه بر آن گفته میشود که سﻄوح پایه تری گلیسرید
شاید شاخﺺ خوبی برای اثر معنادار فعالیت بدنی در تنﻈیﻢ ﻏلﻈت تری گلیسرید
پﻼسما باشد .افرادی که داری سﻄوح پایین  HDLهمراه با سﻄﺢ تری گلیسرید
باﻻ هستند نشان داده شده که تاثیر فعالیت بدنی بر چربیهای پﻼسما در آنها
بیشتر بوده است) .(22،21بنابراین تغییرهای تری گلیسرید و کلسترول به احتمال
ناشی از بهبود سازوکار برداشت و مﺼرف آنها در بافت ﻋﻀله در اثر تمرین
است) .(22گیاه خرفه حاوی امﮕا ،6لینولﺌیک اسید و امﮕا ،3آلفا لینولﺌیک اسید
است .این اسیدهای چرب ،ﻏیراشباع بوده و باید توسط رژیﻢ ﻏذایی روزانه به
بدن برسند) .(23سازمانهای  WHOو FAOتوﺻیه میکنند که حداقل 12
درﺻد انرژی دریافتی روزانه با این اسیدهای چرب تﺄمین شود .گیاه خرفه یکی
از ﻏنیترین منابﻊ اسیدهای چرب ﻏیراشباع است) .(24تحقیﻖهای انﺠام شده
در خﺼوص اثرﻋﺼاره هیدروالکلی برگ خرفه روي ﻏلﻈت پروفایلهاي لیﭙیدي
در رژیﻢ هیﭙرکلسترولمیک ،کاهش در میﺰان کلسترول ،تري گلیسرید و  LDLرا
نشان داده و به این ترتیﺐ خرفه را در ردیﻒ یک ﻋامل آنتی هیﭙرلیﭙیدمیک خوب
معرفی میکند .کاهش کلسترول LDL،و تري گلیسرید را مﯽتوان ناشﯽ از فیبر
موجود در خرفه یا تاثیر اسیدهاي چرب ﻏیراشباع دانست .فیبر موجود در خرفه با
اتﺼال به کلسترول موجود در رژیﻢ ﻏذایﯽ ،از جذب کلسترول از ﻃریﻖ گوارش
جلوگیري کرده و از این ﻃریﻖ سبﺐ کاهش کلسترول و  LDLمیشود) .(11نتایج
لی 6و همکاران کاهش معناداري در سﻄوح تري گلیسرید موشهاي ﺻحرایی
7
با رژیﻢ پرکلسترول در مقایسه با گروه کنترل نشان داد) .(13،14امان ال سروی
و همکاران ) (2012نیﺰ در مﻄالعه اثر خرفه در موشهاي ﺻحرایی دریافتکننده
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رژیﻢ پر چرب ،کاهش در میﺰان کلسترول ،تري گلیسرید ، LDL،همراه با افﺰایش
در  HDLو افﺰایش مﻼیمی در مقادیر T3و  T4مشاهده کردند).(25
همﭽنین نتایج این مﻄالعه نشان داد هشت هفته تمرین تناوبی ﻃنابزنی
همراه با مﺼرف مکمل خرفه سبﺐ افﺰایش معنادار  Apo-A1و کاهش معنادار
 Apo-Bشد .نتایج این مﻄالعه با مﻄالعههای پور وقار و همکاران )،(2015
کتابیپور و کوشکیجهرمی ،برآبادی و همکاران و بیﮋه و همکاران )(2015
همسو) (26،27،28�29و با مﻄالعههای فرگوسن 8و همکاران ناهمسو
است) .(30مکانیسﻢهای پیشنهادی که افﺰایش Apo-A1را توجیه میکند شامل
افﺰایش  ،HDLفعال شدن آنﺰیﻢهاي  ، LPLلیسیتین و کلسترول اسیل ترانسفراز
و کاهش فعالیت آنﺰیﻢ لیﭙاز کبدي است) .(29،27نتایج مﻄالعه حاﺿر نیﺰ نشان
داد میﺰان HDLپس از یک دوره تمرین هوازي افﺰایش داشته است که میتواند
یکی از ﻋلل افﺰایش  Apo-A1تلقی شود .کتابیپور و کوشکی جهرمی نشان
دادند که تمرین فﺰاینده هوازی در آب سبﺐ کاهش مشابهی در برخی ﻋوامل
خﻄرزای قلبی -ﻋروقی به ویﮋه کاهش  Apo-Bو نسبت Apo-B/Apo-A1
و افﺰایش  Apo-A1در زنان یاﺋسه چاق و با وزن ﻃبیعی شد ) .(27برآبادی و
همکاران نیﺰ نشان دادند که هشت هفته تمرین هوازی سبﺐ افﺰایش  Apo-A1و
کاهش  Apo-Bمیشود) .(28همﭽنین شوریده و همکاران نیﺰ کاهش Apo-B
را با هشت هفته تمرین هوازی در زنان دارای اﺿافه وزن گﺰارش کردند).(29
هیتکامﭗ 9و همکاران در پﮋوهشی نشان دادند که هشت هفته تمرین استقامتی
سبﺐ کاهش  Apo-B،LDL ،TCو TGدر زنان میشود) .(31کاهش کمتر
ﻏلﻈت Apo-Bدر مﺼرف کنندگان خرفه شاید به این دلیل باشد که ترکیﺐهای
خرفه کمتر سبﺐ فعالتر شدن گیرندههاي کبدي LDLشدهاند .بنابراین ذرات
 LDLحذف کننده موجود در سرم افراد مﻄالعه شده در مورد خرفه ،نسبت Apo-B
به لیﭙید افﺰایش یافته است .نتایج این مﻄالعه نشان داد هشت هفته تمرین تناوبی
ﻃنابزنی همراه با مﺼرف مکمل خرفه سبﺐ افﺰایش معنادار  VO2maxشد.
افﺰایش  VO2maxکه خود نشانه بهبود در استقامت قلبﯽ تنفسﯽ است .به ﻋنوان
یکی از ﻋوامل دخالت کننده از ﻃریﻖ افﺰایش تراکﻢ مویرگﯽ در ﻋﻀله و ﻇرفیت
اکسایشﯽ آن ،این امکان را مﯽدهد که هنﮕام ورزش مﺼرف چربﯽ به ﻋنوان
سوخت متابولیسمﯽ افﺰایش یابد) .(30اثر مقایسه نتایج بررسیها نشان داد همراه
کردن تمرین و مﺼرف مکمل خرفه نسبت به مﺼرف مکمل و تمرین به تنهایی
اثر مفیدتری در افﺰایش  VO2maxدارد.
پروتکل تمرینی و مکمل گیاهی استفاده شده از نکات بارز و مﺜبت این مﻄالعه
محسوب میشوند .در باره پروتکل تمرینی باید اشاره کرد که ﻃبﻖ توﺻیه موسسه کالج
آمریکایی ﻃﺐ ورزش 10برای تشویﻖ و ترﻏیﺐ افراد براي شرکت در فعالیتهاي ورزشﯽ
بهتر است فعالیتهاي جسمانﯽ به شیوه تناوبی انﺠام شوند) .(32چون فعالیتهاي
جسمانﯽ متناوب ﺿمن داشتن اثر سودمند بر آمادگﯽ قلبﯽ تنفسﯽ ،سبﺐ ماندگاري افراد
در ورزش مﯽشوند .ﻃنابزنﯽ هﻢ از جمله فعالیتهایﯽ است که داراي مهارتهاي
حرکتﯽ مداوم و متناوب بوده و یکﯽ از انواع بسیار مناسﺐ تمرینهای آمادگﯽ جسمانﯽ
پایه است که هر کسﯽ مﯽتواند بدون توجه به سن و جنس بر اساس میﺰان توانایﯽاش
انﺠام دهد .ﺿمن اینکه این فعالیت نیاز به تﺠهیﺰات بسیار ساده و اندك )یک ﻃناب(
داشته و در مقایسه با سایر ورزشها هﺰینه بسیار اندکﯽ مﯽﻃلبد و فراوانﯽ تکنیکهاي
آن سبﺐ کاربرد خﻼقانه آن توسط افراد شده است .از سوی دیﮕر ،گیاه خرفه هﻢ از
گیاهان با ارزش دارویﯽ است که به خاﻃر داشتن خواص متعدد)نﻈیر منبﻊ ﻋالی برای
آنتی اکسیدانهایی مانند ویتامینهای E، Cو Aو بتاکارتن -خنﺜیکننده رادیکالهای
آزاد -قابلیت پیشﮕیری از بیماریهای قلبی – ﻋروقی ،سرﻃان و بیماریهای ﻋفونی-
داراي مقادیر زیادي آلفا لینولﺌیک اسید ،فﻼونوﺋید ،کومارینها ،گلیکوزیدهاي
مونوترپنﯽ و آلکالوﺋید و امﮕا  3یا لینولنیک اسید( سازمان بهداشت جهانی لقﺐ اکسیر
جهانی 11به آن داده است ) .(11٬12٬13،14از محدودیت این پﮋوهش میتوان به
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 ترکیﺐ بدنی، شده و همﭽنین بهبود وﺿعیت نیمرخ لیﭙیدیox-LDL وApo-B
.و آمادگی قلبی تنفسی در افراد دارای اﺿافه وزن و چاقی را به دنبال داشته باشد
:تشکر و قدردانی
مقاله حاﺿر حاﺻل پایان نامه کارشناسی ارشد رشته فیﺰیولوژی ورزشی گرایش
فیﺰیولوژی کاربردی است از تمامی آزمودنیهای شرکت کننده در پﮋوهش حاﺿر
.نهایت تشکر و قدردانی را به ﻋمل میآوریﻢ
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