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 نیو مصرف گل گاوزبان بر پروتئ دیشد یتناوب نیتمر ریتأث 

 اضافه وزن و چاق یسرم زنان دارا نیتیو فر Cواکنشگر 
 *2انیفرزانه تقدکتر ، 1ینصر میمر

واحد اصفهان  ،یدانشگاه آزاد اسالم ،یو علوم ورزش یبدن تیدانشکده ترب ،یورزش یولوژیزیکارشناس ارشد ف .1

 . رانی)خوراسگان(، اصفهان، ا

واحد اصفهان )خوراسگان(،  ،یدانشگاه آزاد اسالم ،یو علوم ورزش یبدن تی، دانشکده تربیورزش یولوژیزیف گروه اریدانش .2

 .رانیاصفهان، ا

 09/01/1399  تاریخ پذیرش:  11/10/1398تاریخ دریافت: 
1

 
 

 

ابد که سازوکار اصلی ی افزایش می Cنشانگرهای التهابی از جمله فریتین و پروتئین واکنشگر  ،طی چاقی :مقدمه

تواند باعث کاهش این عوامل شده و خطر  فعالیت منظم ورزشی و دارو می .تصلب شرایین و مقاومت به انسولین است

هفته تمرین تناوبی با شدت باال  12ثیر أهدف مقایسه تمطالعه حاضر با لذا  های مزمن را کاهش دهد. به بیماری ءابتال

(HIIT) گاوزبان بر سطوح سرمی  و مصرف گلCRP  انجام شدو فریتین زنان دارای اضافه وزن و چاق. 

 .شد انجاماضافه وزن و چاق  یزن دارا 40 بر روی 1397 کارآزمایی بالینی تصادفی شده در سال  مطالعه ینا :کار روش

 یخون یها یریگ نمونه. گرفتند قرار ، مکمل و کنترل(ینمکمل، تمر -ین)تمر نفری 10 گروه 4 در تصادفی صورت به افراد

-95با شدت باال ) ینیشد. برنامه تمر یزو آنال یآور جمع یتینو فر CRPسطوح  یریگ اندازه برایهفته  12قبل و پس از 

هر  ،کردند یکه از گل گاوزبان استفاده م ییها هفته انجام و گروه 12مدت  بهجلسه در هفته  3( یشینهضربان قلب ب 85%

از با استفاده ها  تجزیه و تحلیل داده. یافت کردندهفته در 12مدت  بهکرده  صورت دم به راگل گاوزبان گرم   4 یزانم بهروز 

 pمیزان  شد.انجام  ینو لو یروویلکشاپ ،یزوج تی ،یانسکووار یلتحل یها آزمونو  (21)نسخه  SPSSآماری  افزار نرم

 در نظر گرفته شد.معنادار  05/0کمتر از 

 افزایش مداخله از قبل به نسبت مداخله از بعد سرمی فریتین سطح تمرین تناوبی شدید، هفته 12 از پس :ها یافته

 گروه در اما ،بود ( معنادارp=016/0) گاوزبان گروه گل و (p=033/0تمرین ) گروه در افزایش این که طوری به ؛یافت

بعد از مداخله نسبت به  CRPهمچنین میزان  .بودن معنادار( p=612/0( و گروه کنترل )p=323/0) گاوزبانگل -تمرین

معنادار ( p=001/0)( و گروه گل گاوزبان p=05/0که این کاهش در گروه تمرین ) طوری به ؛قبل از مداخله کاهش یافت

 .( معنادار نبودp=571/0( و گروه کنترل )p=196/0) گل گاوزبان - اما در گروه تمرین ،بود

ح سط یشو افزا CRPواسطه کاهش  بهمکمل گل گاوزبان مصرف همراه  به شدید یناوبت ینانجام تمر :گیری نتیجه

 یرثأت یعموم یتوانسته بر چاق ینباشد. همچن یدمف یاز چاق یناش یها یماریتواند در بهبود عوارض و ب یم یتینفر سرمی

 داشته باشد.

  مکمل گل گاوزبان، یتینفر ،تناوبی شدیدتمرین ، پروتئین واکنشگر سی :کلیدی کلمات
 

 

                                                
: تلفن. رانیواحد اصفهان )خوراسگان(، اصفهان، ا ،یدانشگاه آزاد اسالم ،یو علوم ورزش یبدن تیربدانشکده ت ؛انیدکتر فرزانه تق ول مكاتبات:ئنویسنده مس *

 f_taghian@yahoo.com پست الكترونیك: ؛35002352-031
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 مقدمه
 ین،به مقاومت به انسول ءخطر ابتال یشبا افزا یچاق

عروق کرونر و  یماریکبد چرب، ب یماری، بدونوع  یابتد

فراد چاق ا. در (1) ها ارتباط دارد سرطانانواع 

و  یالتهاب یشپ یها یتوکینمانند سا یالتهاب ینشانگرها

 یکی. (2) یابد یم یشفاز حاد در خون افزا یها ینپروتئ

 C واکنشگر ینپروتئ ،یالتهاب ینشانگرها یناز ا

(CRP)1  یکبد یها سلولاست که در انسان توسط 

دارد.  یلتهابا یها پاسخبر  یمهم یرثأشود و ت یساخته م

 یرفاز حاد است که مقاد ینوتئپر یک  CRPینهمچن

 یشسرعت در پاسخ به التهاب در گردش خون افزا بهآن 

 یدتول یها محرک ینتر از مهم یکی ی. چاق(3) یابد یم

CRP در خون  یچاق نآن در زما یزانباشد و م یم

فاز  یها یناز پروتئ یگرد یکی ،2فریتین .یابد یم یشافزا

 وآهن در بدن است  یرهذخ ینپروتئ یکحاد است که 

 یشالتهاب افزا یلدل بهآن در خون افراد چاق  یزانم

التهاب مرتبط با  دهد ینشان م یرشواهد اخ .یابد یم

 یرثأو با ت 3یدینهپس یمتنظ یقممکن است از طر یچاق

 داشته باشد یرثأآهن ت یسمبتواند بر متابول یتیناز فر

است گذار  یرثأالتهاب ت یزانبر م یعوامل متعدد. (5، 4)

 یورزش یناتو تمر یا یهنقش عوامل تغذ بین آنهاکه از 

 یشگیرانهنقش پ .(6) مورد توجه قرار گرفته است یشترب

 ینمرت یها به اثر ضدالتهاب یماریب یندر برابر ا ینتمر

 یزیر درونچراکه اثرات  ؛منظم نسبت داده شده است

 یدر پاسخ التهاب یمطور مستق به یناز تمر یناش

 ،ها یافته یها نقش دارد و بر اساس برخ یتوکینسا

 یالتهاب یها نشانگرتواند موجب کاهش  یم یبدن یتفعال

 ینتروالا ینتمرد نده می نشانها  پژوهش. (7) شود

 یچرب یژهو به یرپوستیز یعناداری چربطور م بهپرشدت 

 .دهد میکل توده بدن را کاهش همچنین شکم  یهناح

با شدت باال در  ینتروالا ینگزارش شده است که تمر

کالری  ،با شدت متوسط یتداوم ینبا تمر یسهمقا

را پس از  یچرب یداسیونسوزاند و اکس یرا م یشتریب

آن  انرژی ینههزعالوه  هب .دهد یم یشافزا یشترب یتفعال

                                                
1 C-Reactive Protein 
2 Ferritin 
3 Hepcidin 

( یدار)در حالت پا یکنواخت یورزش یتاز فعال یشترب

 .(8) است

بر  یاثر درماننیز از جمله گل گاوزبان  ییدارو یاهانگ

 یگل گاوزبان با نام علم د. گیاهندار یعوامل التهاب یرو

Echium amoenum Fisch. & mey.  از خانواده

فالت  یبوم یاهکه گ بوده( Boraginaceae) گاوزبان

باشد. مطالعات  یکشور م یشمال یهو محدوده حاش یرانا

 یها عصارهو  یاهانگ یبر رو یادیز یها پژوهشو 

 ینتر مهم. است زبان انجام شدهاز جمله گل گاو یاهیگ

روغن فرّار، صمغ،  ،4یالژآن موس ییثر داروؤم مواد

 8یدهایالکالوئ ،7ینساپون ،6ین، االنتوئ5تانن C یتامینو

 یو امالح معدن 10یانوژیکس یباتترک ،9یرولیزیدیننوع پ

متصل  11یدهایقند، فالنوئ یدارا یاهباشند. عصاره گ یم

باشد. بر اساس  یم E یتامینو و 12یسرولبه قند، گل

اثرات و  یگاوزبان دارا گل ،انجام شده یقاتتحق

گل گاوزبان  13یاست و عصاره هگزان یالتهاب ضد یتخاص

شده است.  14گاوزبان باعث کاهش ترشح ماکروفاژها

د بر نتوان یمانند گل گاوزبان م یاهیگ یداروها برخی

فعال آن  یباتترک یبرخ یقالتهاب از طر یزانم

 مانند مهار ژن یهار عوامل التهاب( بر میدها)فالونوئ

 یتسبب کاهش فعال 15فاکتور نکروز کننده تومور آلفا

مثبت  یها ینپروتئ یدتول یجهماکروفاژها شده و در نت

. در (8)گردد  یممهار  CRPو  یتینمانند فر 16فاز حاد

مطالعاتی انجام  ،زمینه مصرف گل گاوزبان و التهاب

 ای طی مطالعه( 2018) گرفته است. ناصری و همکاران

خاصیت ضدالتهابی عصاره هگزانی را در سلول ماکروفاژ 

های  بررسی و سطح سیتوکین J774.1A انسان

و  6، ژن اینترلوکین 6، اینترلوکین 1Bاینترلوکین 

گیری کردند و  اندازهرا ر آلفا فاکتور نکروز دهنده تومو

                                                
4 Mucilage 
5 Tannin 
6 Allantoin 
7 saponin 
8 alkaloid 
9 Pyrrolizidine 
10 Cyanogenic 
11 flavonoids 
12 Glycerol 
13 Hexane 
14 Macrophage 
15 TNF-α 
16 Acute-phase protein 
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به این نتیجه رسیدند عصاره گل گاوزبان باعث کاهش 

گیری شده  ترشح ماکروفاژها و دیگر متغیرهای اندازه

شود. نتایج این مطالعه اثرات ضدالتهابی گل گاوزبان  می

اثرات درمانی این در مورد ولی بیان کردند  ،را نشان داد

 استمطالعات بیشتری نیاز  ،گیاه بر اختالالت التهابی

( که بر روی 2017) سلیمی و همکاران مطالعه(. 8)

نشان داد که تمرین تناوبی  شد،کودکان چاق انجام 

تواند باعث کاهش پروتئین  می 1(HIIT) شدید

 ،داری در وزن همچنین کاهش معنی .شود Cگر  واکنش

واحدهای پژوهش درصد چربی و توده بدنی  شاخص

مطالعه  در. (9) مشاهده شدتمرینات  نسبت به قبل از

ارتباط بین  که به بررسی( 2018حیدری و همکار )

وضعیت آهن بدن با چاقی و التهاب ناشی از آن بر روی 

سطح فریتین سرم ارتباط  پرداختند،دختران چاق 

داشت.  CRPتوده بدنی و غلظت  شاخصمعناداری با 

 CRPمعناداری بین چاقی و و همچنین ارتباط مثبت 

زنان چاق دارای درصد  در مطالعه آنها .مشاهده شد

 CRPافزون بر آنکه دارای  %،30چربی بدنی باالتر از 

های سرمی  طور قابل توجهی غلظت به ،باالتری بودند

 .(10) ندفریتین کمتری داشت

های اخیر توجه مردم به مصرف منابع گیاهی و  در سال

دارویی نه چراکه گیاهان  ؛طبیعی افزایش یافته است

تنها عوارض جانبی کمتری نسبت به داروهای شیمیایی 

با توجه به بومی  .دنتری نیز دار بلکه قیمت ارزان رند،دا

بودن این گونه گیاهی و از آنجا که در مورد اثرات گل 

روی افراد چاق گزارشی ارائه نشده  گاوزبان ایرانی بر

مل است و با توجه به ارتباط گل گاوزبان و کاهش عوا

رسد گل گاوزبان بتواند باعث کاهش  نظر می به ،التهابی

التهاب در سرم زنان دارای اضافه وزن و چاق شود. از 

های گیاهی در  طرف دیگر امروزه استفاده از مکمل

ها و اختالالت متابولیکی در بین عموم  درمان بیماری

گیاهان  ،مردم گسترش یافته است. در اکثر جوامع

در  .شود ها استفاده می ان بیماریدارویی برای درم

اثر درمانی گیاه گل گاوزبان بر  انجام شده، مطالعات

 . (8) روی عوامل التهابی به ثبت رسیده است

                                                
1 High-intensity Intermittent Training 

و فریتین  CRP از آنجایی که در افراد چاق سطوح 

رود فعالیت بدنی و مکمل گل  انتظار می ،یابد افزایش می

د بر افراد نثیر بر عوامل التهابی بتوانأدلیل ت گاوزبان به

ثیر فعالیت أد. تنثر باشؤدارای اضافه وزن و چاق م

ورزشی بر عوامل التهابی به میزان زیادی بررسی شده 

عنوان عامل التهابی شناخته  فریتین کمتر به اما ،است

از طرفی ترکیب فعالیت ورزشی و مصرف  .شده است

عنوان عوامل ضدالتهابی کمتر بررسی  گل گاوزبان به

هفته  12 مطالعه حاضر با هدف بررسی، لذا اند شده

و مصرف گل گاوزبان بر سطوح تناوبی شدید  تمرین

 وزن و چاق و فریتین زنان دارای اضافه CRPسرمی 

 انجام شد.
 

 کار روش

کارآزمایی بالینی تصادفی شده همراه با گروه  مطالعه این

در  IRCT20170510033909N6با شماره  کنترل

بر  97در سالان رسامانه مطالعات کارآزمایی بالینی ای

. ابتدا پس از روی زنان چاق در شهر اصفهان انجام شد

زن  60 ،هانهای شهر اصف فراخوان در یکی از باشگاه

فعال داوطلب از لحاظ  غیرچاق و  دارای اضافه وزن

ند. پس از دشاینه مع یو سالمت عموم یجسمان

حضور در طرح  یکه برا یافراد یهاول یها ارزیابی

-40نفر ) 40کرده بودند،  یحاضر اعالم آمادگ یپژوهش

ند. دعنوان نمونه انتخاب ش طور هدفمند به بهسال(  30

ها بر پایه مطالعات  ک آن به گروهحجم نمونه و تفکی

ورود به  یمعیارهاقبلی در این زمینه انجام گرفت. 

کیلوگرم  25 از بیشتر یتوده بدن شاخص :مطالعه شامل

 یها بیماری) مزمن های بیماری داشتن عدم بر متر مربع،

فشارخون نامتعارف(، عدم استعمال  ی،عروق - یقلب

اشتن سابقه منظم و الکل، عدم مصرف دارو، ند یاتدخان

وزن  تغییرو  یرسال اخ یکدر  یورزش یتحضور در فعال

مشارکت در  یبرا یپزشک یتبدن و نداشتن محدود

معیارهای خروج از مطالعه شامل: عدم و  یجسمان یتفعال

عدم و  تمایل به ادامه کار، عدم مصرف گل گاوزبان

 نامه رضایت یحضور در فعالیت ورزشی بود. پس از امضا

 یبدن یبترک یریگ اندازهو  گانکنند شرکتتوسط  یکتب

دور کمر،  ی،درصد چرب بدنی،توده  شاخص)قد، وزن، 

روش تصادفی  طور تصادفی به دور لگن( در ادامه افراد به
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ساده )جدول اعداد تصادفی( به چهار گروه تمرین تناوبی 

( و گل HIITگروه تمرین ) ،نفر( HIIT( )10شدید )

گروه  و نفر( 10روه گل گاوزبان )نفر(، گ 10گاوزبان )

ای  نفر( تقسیم شدند. طی جلسه 10کنترل )

با نوع مطالعه، اهداف و روش اجرا، فواید  گانکنند شرکت

نامه آگاهانه از  و خطرات احتمالی آن آشنا شده و رضایت

اخذ گردید. این مطالعه در  گانکنند یک از شرکت هر

دانشگاه های زیست پزشکی  کمیته اخالق در پژوهش

 آزاد اسالمی خوراسگان با کد

IR.IAU.KHUISF.REC.1398.100.  به تصویب

( HIITگروه تمرین ) گانکنند شرکت. رسیده است

جلسه در هفته به فعالیت ورزشی  3 هفته و 12مدت  به

دقیقه  15پرداختند. پروتکل تمرینی برای این افراد با 

ع ضربان قلب بیشینه شرو %50-60ا شدت بگرم کردن 

های ایستا و پویا بود. برنامه تمرین  شد که شامل کشش

 %85-90ای با شدت  دقیقه 4تناوبی شامل چهار تناوب 

 %90-95هفته اول و شدت  6ضربان قلب بیشینه در 

های  هفته دوم بود که با دوره 6ضربان قلب بیشینه در 

ضربان  %50-60ای با شدت  دقیقه 3استراحتی فعال 

دقیقه سرد کردن با  15د. همچنین قلب بیشینه اجرا ش

ضربان قلب بیشینه در انتهای هر جلسه  %50-60شدت 

 .(11) تمرین اجرا شد

 بندی شده از صورت خشک شده و بسته گل گاوزبان به

فروشگاه ارگانیک شهر شاد و سالمت واقع در اصفهان 

که به گفته  کنندگان قرار گرفت هیه و در اختیار شرکتت

فروشنده، این گیاه از منطقه کوهستانی الموت واقع در 

آوری شده بود. افراد گروه مکمل و  استان قزوین جمع

هر روز به  ،کردند ترکیبی که از گل گاوزبان استفاده می

لیتر  میلی 250گرم گل گاوزبان را، حل شده در   4میزان 

مدت  کرده و به صورت دم دقیقه، به 10مدت  آب جوش، به

 (.13، 12) هفته دریافت کردند 12

 یورزش لیتفعا گونهیچگروه کنترل ه ،هفته 12طول  در

برای  نکردند.زبان مصرف  انجام نداده و همچنین گل گاو

و پس از  یشساعت پ 48 ارزیابی متغیرهای بیوشیمیایی

 یبدن یبو ترک یوشیمیاییب یها ارزیابی تمرین،دوره 

بدون  گانکنند شرکتاز منظور  ینا یصورت گرفت. برا

 5یزان م به ییبازو یداز ور یخون یریگ نمونهحالت ناشتا، 

و  یختهر یشآزما یها لولهصورت گرفت و در  یس سی

ی اجدا و در دم یفوژسپس سرم هر نمونه به کمک سانتر

مربوطه در  یها آزمایشگراد تا انجام  سانتیدرجه  8-2

با  یتینشد. فر یگراد نگهدار سانتیدرجه  -20 یدما

با  ساخت کشور سوئیس Roche یتاستفاده از ک

 یروش الکتروکم به Cobas E4110دستگاه 

 Cواکنشگر  ینشد. پروتئ یریگ ( اندازهEcl) ینسانسلوم

ساخت کشور  یونیکب یشگاهیآزما با استفاده از کیت

 .شد یریگ اندازه mindray Bs-800با دستگاه  یرانا

 یبترک یرهایمتغ یریگ اندازه ،وهلهدر هر دو  همچنین

یجیتال با د ی)ترازو (، وزنی)متر نوار شامل قد یبدن

 یلوگرم)وزن به ک بدنیتوده  شاخص(، گرم 100دقت

 ی با استفاده ازدرصد چرب و بر مجذور قد به متر( یمتقس

ساخت کشور بلژیک در سه  msd 1سنج یا کالیپر چربی

 باالی کفل و ران(، پهلو، )عضله سه سر بازو نقطه از بدن

سپس میانگین این اعداد گرفته شد. برای و گیری  اندازه

از متر  2(WHR)محاسبه نسبت دور کمر به دور لگن 

استفاده شد. شدت تمرین در طول اجرای تمرینات  ینوار

 شد.  یریگ اندازه H6مدل  سنج پالر توسط ضربان

آماری  افزار از نرمبا استفاده ها  تجزیه و تحلیل داده

SPSS  یرثأت یسهمقا انجام گرفت. جهت (21)نسخه 

آزمون از  یشپ ضمن کنترل اثر امتیازگروه  4 مداخله بین

نمرات  یانگیناختالف م یسهمقا جهت و یانسکووار یزآنال

 یزوج ز آزمون تیهر گروه اآزمون در  آزمون و پس یشپ

 یها فرض یشپ یزها ن آزمونشد. قبل از انجام  ستفادها

دو گروه  ینخطا ب یانسوار یها و همگن دادهنرمال بودن 

مورد  ینو لو یروویلکشاپ یها آزمون یلهوس هب یبترت هب

فرض  یشپ شد. همچنین ییدأتقرار گرفت و  یبررس

میزان . گردید ییدأتو  یبررس یزن یونرگرس یبش یهمگن

p  در نظر گرفته شد.معنادار  05/0کمتر از 
 

 ها یافته

 ینتمرگروه )کنترل، چهار های  مشخصات آزمودنی

HIT ،1( در جدول نگاوزبا گل + ینتمرو  گاوزبان گل 

 .بیان شده است

                                                
1 Jackson Pollock 
2 Waist-hip ratio 
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 های توصیفی متغیرهای کمی در چهار گروه مورد مطالعه شاخص -1جدول 

 متغیر
سطح  گاوزبانگل و تمرین زبانگاوگل تمرین کنترل

  انحراف معیار ± میانگین  انحراف معیار ± میانگین انحراف معیار ± میانگین انحراف معیار ± میانگین داری معنی

 46/0 8/36±25/5 13/35±64/3 50/35±44/4 75/35±82/2 )سال( سن

 38/0 63/165±40/8 75/165±14/6 162±7/6 25/159±12/2 متر( )سانتی قد

 32/0 84/85±58/13 89/82±78/7 73/78±2/9 13/79±22/3 ()کیلوگرم وزن

 گروه از آزمون تحلیل واریانس استفاده شد.  4آزمون در  منظور مقایسه سن، قد و وزن مرحله پیش به 
 

 یها یژگیو یبرا انسیکوار لیآزمون تحل جینتا

 4در  کنندگان شرکت یکیولوژیزیو ف یکیآنتروپومتر

 2آزمون در جدول  و پس آزمون شیگروه در مرحله پ

 است. شدهبیان 
 

گروه در مرحله  4در  گانکنند شرکت یزیولوژیكیو ف آنتروپومتریكی های نتایج آزمون تحلیل کواریانس برای ویژگی -2 جدول

 آزمون آزمون و پس یشپ

 مراحل متغیرها
داری  سطح معنی هاگروه

 کنترل گاوزبانتمرین و گل گاوزبانلگ تمرین گروهی( )بین

 وزن )کیلوگرم(

 3/79±23/14 13/85±65/84 7/82±78/89 3/79±23/13 قبل

 2/79±97/43 8/76±8/15 7/81±80/25 09/74±61/8 بعد >001/0

P )127/0 007/0 043/0 >001/0 )تی تست زوج شده 

 توده شاخص

بدنی )کیلوگرم 

 بر متر مربع(

 1/31±05/2 4/31±03/2 2/30±51/18 3±06/30 قبل

 0/31±98/32 3/27±48/85 2/29±9/62 2/28±42/2 بعد >001/0

P )126/0 004/0 035/0 001/0 )تی تست زوج شده 

 فریتین

  13/37±10/81 6/20±08/65 11/31±01/75 15/31±91/14 قبل

  15/47±03/53 22/27±78/57 15/46±57/45 18/36±38/18 بعد

531/0 P )052/0 323/0 016/0 033/0 )تی تست زوج شده 

پروتئین واکنشگر 
C  

 2/7±18/25 1/4±83/46 1/6±48/09 2/4±66/31 قبل

 3/6±28/04 1/4±07/09 1/4±06/76 1/3±62/26 بعد >001/0

P )213/0 196/0 001/0 095/0 )تی تست زوج شده 

 

اخص میانگین وزن، ش گروهی، های درون بر اساس یافته

در  درصد چربی و نسبت دور کمر به دور لگن توده بدن،

 گل گاوزبان-تمرینو  گل گاوزبان سه گروه تمرین،

کاهش وزن در (. p<05/0) کاهش یافت طور معناداری به

بیشترین تغییر و  و تمرین تناوبی شدید گروه گل گاوزبان

  شاخص .را داشت در گروه گل گاوزبان کمترین تغییر

گل گاوزبان -در گروه تمرین درصد چربی و یتوده بدن

را  ییرتغ ینکمتربیشترین تغییر و در گروه گل گاوزبان 

گروه تمرین  افراد در WHRعالوه کاهش  ه. بداشت

گل گاوزبان کمترین -بیشترین تغییر و در گروه تمرین

سطح فریتین قبل  ،گروهی در مقایسه بینداشت.  راتغییر 

داری  اختالف معنیوه گر بین چهارو پس از مداخله 

قبل و پس ، CRP همچنین در مورد (.p>05/0) نداشت

داری مشاهده از مداخله بین چهار گروه اختالف معنی

 بعد از مداخله نسبت به اختالف میانگین به عبارتی ؛نشد

از نظر آماری که این کاهش  له کاهش یافتاز مداخ قبل

 (.p>05/0) دار نبودمعنا
 

 بحث
 و گل گاوزبان به HIITنشان داد که ش پژوه این نتایج

دن ب یباتو کاهش ترک یتینفر و افزایش CRP هشکا

 یعموم یتواند بر چاق یمشود که  یم در افراد چاق منجر

 یاز چاق یناش یها یماریگذاشته و خطر ابتالء به ب یرثأت

مطالعه را کاهش دهد. در  سرطان و یقلباز جمله سکته 

و گروه گل گاوزبان  ینوه تمردر گر یتینفر یشافزا حاضر

 گاوزبان گل - ینگروه تمر اما در (،p<05/0)معنادار بود 

 (. همچنین در مطالعه حاضرp>05/0) نبود معنادار

 ینگل گاوزبان و تمر ین،تمری ها در گروه CRPشاخص 
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در  CRPشاخص  یافت. کاهش کاهش گاوزبان گل -

 نبود رمعنادا گاوزبان گل - ینگروه تمر گانکنند شرکت

(05/0<p ،)گروه  گانکنند شرکتکاهش در  ینا ولی

  (.p<05/0)گل گاوزبان معنادار بود گروه و  ینتمر

و همکاران  یانتق نتایج مطالعهبا  مطالعه حاضر نتایج

زاده و  ینماز (،2010) انهمکار و ینمارت (،2011)

 (2009) همکارک و وزنیاو هابنر (2010)همکاران 

وژان و همکاران ب با نتایج مطالعهشت، ولی دا همخوانی

 نداشت یهمخوان( 2015) و همکاران یزلف و (2011)

کاهش  یلدل مطالعات همسو با مطالعه حاضر. (19-14)

CRP یقاز طر یبدن یتکردند که فعال یانب گونه را این 

به  یتو حساس یپونکتینو آد ینو لپت یکاهش چرب

و فاکتور ( IL-6) 6 ینترلوکینباعث کاهش ا ین،انسول

 دشو یم CRPکاهش  ( و در نتیجهTNFαنکروز آلفا )

 یتریکن یشدهد که افزا یم نشواهد نشا ینهمچن .(20)

 یوارهو بهبود عملکرد د یالحاصل از اندوتل یداکسا

در و  یو موضع یستمیکباعث کاهش التهاب س یالاندوتل

الت از عض یالتهاب یها یتوکینس یدکاهش تول یجهنت

ها، احتماالً کاهش آن یینها یرثأتو  یالدوتلان یوارهصاف د

. (21) از کبد است HS-CRP یشاخص التهاب تولید

از  یشاخص مهم ،یداناکس یو آنت یداناکس تبادل

 یناست و هرگونه اختالل در ا یمنیا یستمعملکرد س

کمبود  ینبنابرا ،شود یم یداتیوتعادل موجب استرس اکس

 یمنیتواند موجب اختالل در پاسخ ا یمها  یداناکس یآنت

 .(22) شود

از جمله گل  ها یداناکس یآنت یرثأت یاداحتمال ز به

ممکن است  ،است یقو یاربس یدانیاکس یگاوزبان که آنت

 ینترلوکینخصوص ا بهباالدست  های یتوکینسابر  یرثأتبا 

IL-1β ،TNFα  وIL-6  بتواند باعث کاهش استرس

 .(24، 23) اکسیداتیو شود

د انجام ورزش با شدت متوسط و نده یمنشان  مطالعات

با مهار  یداناکس یبه همراه مصرف آنت یمدت هواز کوتاه

 یعتوز ی،لتهابا یها شاخص یدتولدست  باال یروندها

 یسازوکارها ینا دهد. یمعوامل را کاهش  ینا یسرم

 شتدا یهمخوان نتایج مطالعه حاضربا  ویداتیبالقوه اکس

عنوان  تحت یا مطالعه( در 1999) و همکار دواراج. (23)

بدن و  یچرب یعبا توز C واکنشگر ینارتباط پروتئ

اعالم  یادر اروپا و جنوب آس یکسندرم متابول یها یژگیو

با  IL-6و  IL-1βکاهش  یمداشتند که تنظ

را کاهش  CRP، ( Eیتامینو یژهو به)ها  یداناکس یآنت

با نتایج  مطالعه حاضرهمچنین نتایج  .(24) دهد یم

( و زلفی و همکاران 2011مطالعات بوژان و همکاران )

در  (2011) نداشت. بوژان و همکاران( همخوانی 2015)

دید بر برخی ثیر تمرین تناوبی شأتحقیقی به بررسی ت

نوجوان  47عوامل رایج بیماری قلبی عروقی برروی 

 HITکه تمرینات )دختر و پسر( پرداختند و نشان دادند 

در همچنین  .(18) شود در آنها می CRPباعث افزایش 

یک جلسه تمرین  (2015زلفی و همکاران )مطالعه 

ورزشکار  را در مردان غیر CRPافزایش سطح  ،هوازی

 .(19) شتدنبال دا به

 یبها و عضالت آس بافتتواند به  یمباال  شدتبا  تمرین

و  یداوریکاس یشموجب التهاب و افزا همچنینبرساند، 

CRP  (.26، 25)خون شود 

 یورزش یناتآن تمر یقکه از طر یعمل احتمال مکانیسم

که صورت است  بدینشود  CRPتواند باعث کاهش  یم

 TNFαو  6 وکینینترلها مانند ا یتوکینس یانبا ب یچاق

 محرک اصلی IL-6 .(25) شود یمالتهاب  یجادباعث ا

 یچرب شکاه ینبنابرا ،(28) است کبدی CRP یدتول

تواند  یم ینتمر در نتیجه IL-6کاهش  یجهبدن و در نت

در مطالعه  .(29) باشد CRPبرای کاهش  یسمیمکان

 -یهواز تمرینماه  18 ،(2008)الس و همکاران نیک

رم مردان و س CRP یزانبر م یمعنادار یرثأت یمقاومت

شت زانو ندا یتزنان چاق و مسن با نشانه استئوآرتر

اند که  دادهمطالعات نشان  یکه برخ ینرغم ا علی. (20)

 یبرا یفراوان یها یدمندسو ،منظم یورزش یها یتفعال

ها  گزارش یاما برخ ،(30) افراد به همراه دارد یسالمت

 یاو  یدحاد و شد یتالجلسه فع یکاز آن است که  یحاک

 یبآس بهمدت ممکن است منجر  یطوالن یدشد یناتتمر

 یشافزاسرانجام به  و شده یمنیدستگاه ا یها پاسخ

. (31) فرد، التهاب حاد و مزمن منجر شود یریپذ یبآس

 یشده که هر دو نوع ورزش هواز یرفتهحاضر پذ  حال  در

 آزاد که منجر به استرس یها یکالراد یدتول ،یهواز یبو 

 یبتواند در آس یمکه داده  یشافزارا شود  یداتیواکس

 ثیرأی تالتهاب یفاکتورها یدتول یجهو در نت یداتیواکس
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 آوانسر و همکار یمیسلنتایج مطالعه  .(31)داشته باشد 

باعث  یدشد یتناوب یناتکه تمر نشان داد( 2017)

شود که  یم Cواکنشگر  یندر پروتئ یدار یمعنکاهش 

توان  یم پس .(9)داشت خوانی مطالعه حاضر هم یجبا نتا

 ،یدانیاکس یگرفت که مصرف مکمل آنت یجهنت ینچن

نتایج مطالعات  (.33، 32) هدد یمرا کاهش  CRP یدتول

و تمرینات ورزشی ثیر أتمبنی بر  مطالعه حاضرفوق با 

در زنان  CRPبر کاهش مصرف مکمل گل گاوزبان 

 مخوانی دارد.هدارای اضافه وزن و چاق 

از آن  یحاک مطالعه حاضر یجانت ،اساس مستندات فوق بر

 یناتو تمر مدت گل گاوزبان کوتاه یساز مکملاست که 

HIT ینپروتئ یرنظ یالتهاب یتواند فاکتورها یم 

رو  ینکاهش دهد. از ا  را ینمتعاقب تمر C گر واکنش

و افراد چاق که  دارای اضافه وزنتوان به افراد  یم

منظور  بهکرد  یشنهادپ ،دارند یدیاز یاختالالت التهاب

 یرنظ یتشده هنگام فعال یدتول یالتهاب یکاهش فاکتورها

 یداز تول یکاهش عوارض ناش یزو ن C گر واکنش ینپروتئ

از  یورزش یتبعد از فعال ،تر و بهتر یعسر و ریکاوری آن

 .یندمکمل گل گاوزبان استفاده نما

، شاخص توده بدنیشاخص وزن،  مطالعه حاضر در

WHR بدن در هر سه گروه کاهش  درصد چربی و

مطالعه  یجبا نتا که( p≤05/0) یافت یدار یمعن

 (2007)و همکار الکا  و (2019) رو همکانژاد  پهلوان

 یراده از ذخااستف یهواز فعالیت. (35، 34) بودهمسو 

 یبرا یروش ممکن استدهد و  یم یشرا افزا یچرب

. در اثر (36) باشدبدن  یو وزن کل یکاهش وزن چرب

در  یچرب یشتوان برداشت و اکسا یهواز یناتتمر

با  یناتتمر ین. در ایابد یم یشافزا دیدهین عضالت تمر

 یتظرف یپاز،ل نیئیپوپروتل یمآنز یتفعال یشافزا

مهم  یرثأترود و  یمدر عضله باال  یچرب یداسیونبتااکس

کاهش متناسب سهم  یجهو در نت یسهم چرب یشافزا ،آن

 .است یورزش یناتدر تمر یانرژ یجادگلوکز در ا

 یشرا در بدن افزا یبافت چرب یپولیزل یورزش یها یتفعال

بدن  یبه کاهش چرب تقامتیاس یورزش یندهد. تمر یم

. (14)شود  یمدر وزن بدن منجر  ییرعدم تغ یاحداقل  به

 یندوره تمر یکرود  یمباال انتظار  یحاتبا توجه به توض

و درصد  شاخص توده بدنیباعث کاهش وزن،  یبیترک

و همکاران  یان یحامد مطالعهدر  بدن گردد. چربی

 ، باعثچاق اندر مرد یهواز یناتهفته تمر 13 ،(2011)

مطالعه نتایج که با شد بدن  یکاهش معنادار درصد چرب

 . (36)شت دا یهمخوان حاضر

 یشبا افزا یزر دروندستگاه غدد  ی،هواز یناتتمر هنگام

 یزول،رشد و کورت ین،نفر ینوراپ ین،نفر یاپ یها هورمون

 یشبا افزا .دهد یم یشها را افزا یچرب یداسیوناکس

 یبه انرژ یازچرب آزاد ن یدهایو استفاده از اس یفراخوان

بدن  یچربسبب کاهش توده  یبترت ینشده و به ا ینمأت

از  یکیبا شدت باال  یتناوب یها ینتمر وشود  یم

 یلاست که با کاهش اشتها با تسه یانتخاب یها پروتکل

و از  1(CRF) ینتروپیکوکورت کننده آزادفاکتور  یشرها

بدن  یبها در کنترل ترک یچرب یداسیوناکس راه افزایش

 عمده طور به فعالیت شیوه این دیگر طرف ازنقش دارد و 

 ولی ،(14) شود می انجام هوازی بی مسیرهای واسطه به

 یدیتول یدر کل انرژ یهواز یسممتابول یمشارکت نسب

مراحل در  ینکوتاه ب یاستراحت یها تناوبکه  یهنگام

به  یشافزا ینکه ا یابد یم یششود، افزا یمنظر گرفته 

اکسیژن مصرفی  ویاییباال رفتن پ یجهدر نت یاداحتمال ز

بخش عمده اسیدچرب مورد نیاز  احتماالً .(37) باشد می

برابری  3-4زایش عضالت حین فعالیت از طریق اف

فعالیت  .شود مین میأرید بافت چربی تیگلیس لیپولیز تری

مقدار جریان خون به بافت  ،های باال ورزشی با شدت

برابری  10دهد و سبب افزایش  چربی را افزایش می

 (. 38) شود بیشتر جریان خون به عضالت فعال می

محقق سعی بر کنترل هر چه  مطالعه حاضراگرچه در 

اما این پژوهش با  ،رایط انجام پژوهش نمودبیشتر ش

های  عدم کنترل سایر فعالیتاز جمله هایی  محدودیت

ای و  عدم کنترل شرایط تغذیه ،هفته 12روزانه در طی 

عدم و  طور کامل و دقیق استفاده از مکمل گل گاوزبان به

گان همراه کنند های فردی و وراثتی شرکت کنترل ویژگی

  بود.

با  یسهدر مقا ییدارو یاهانتفاده از گآنجا که اس از

برخوردار است،  یاز عوارض کمتر یمیاییش یداروها

 ینتوان از مکمل گل گاوزبان و تمر یمکه  رسد ینظر م به

HIT یجاددر ا یدمف راهکاریعنوان  بهطور مشترک  به 

                                                
1 Corticotropin-releasing hormone 
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بدن و بهبود عوارض  یباتمثبت مربوط به ترک ییراتتغ

 سرم یتینفر ایشو افز CRPاز جمله کاهش  یچاق

عالوه بر انجام  شود یم یشنهادپ یاناستفاده کرد. در پا

مدت  یطوالن یرثأت ینه،زم یندر ا یشترمطالعات ب

همراه استفاده از مکمل گل  به ینمختلف تمر یها یوهش

 یها یمآنزبر  گانکنند شرکت یهگاوزبان و کنترل بر تغذ

 .یردقرار گ یابیمورد ارز یاز بافت چربمترشحه 
 

  گیری نتیجه
شاخص تغییرات ترکیبات بدنی )وزن،  در این مطالعه

( و نسبت دور کمر به دور لگن، درصد چربی، توده بدنی

تغییرات فریتین در گروهی که تمرین را به همراه مصرف 

تر از سایر  بیشتر و مؤثر ،گل گاوزبان انجام داده بودند

  ها بود. گروه
 

 تشكر و قدردانی
 ارشد کارشناسی نامه پایان از برگرفته این مقاله

 واحد اصفهان آزاد دانشگاه مصوب ورزشی فیزیولوژی

ازحمایت مالی  وسیله بدین. باشد ( میخوراسگاناصفهان )

 ودر انجام این پژوهش  زاده سرکار خانم رضوان تورجی

 به که کسانی سایر و مورد مطالعه افراد تمام همچنین از

 قدردانیتشکر و  تند،داش همکاری پژوهش این نوعی در

 .شود می
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