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مقدمه :طی چاقی ،نشانگرهای التهابی از جمله فریتین و پروتئین واکنشگر  Cافزایش مییابد که سازوکار اصلی
تصلب شرایین و مقاومت به انسولین است .فعالیت منظم ورزشی و دارو می تواند باعث کاهش این عوامل شده و خطر
ابتالء به بیماریهای مزمن را کاهش دهد .لذا مطالعه حاضر با هدف مقایسه تأثیر  12هفته تمرین تناوبی با شدت باال
( )HIITو مصرف گل گاوزبان بر سطوح سرمی  CRPو فریتین زنان دارای اضافه وزن و چاق انجام شد.
روشکار :این مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی شده در سال  1397بر روی  40زن دارای اضافه وزن و چاق انجام شد.
افراد بهصورت تصادفی در  4گروه  10نفری (تمرین -مکمل ،تمرین ،مکمل و کنترل) قرار گرفتند .نمونهگیریهای خونی
قبل و پس از  12هفته برای اندازهگیری سطوح  CRPو فریتین جمعآوری و آنالیز شد .برنامه تمرینی با شدت باال (-95
 %85ضربان قلب بیشینه)  3جلسه در هفته بهمدت  12هفته انجام و گروههایی که از گل گاوزبان استفاده میکردند ،هر
روز بهمیزان  4گرم گل گاوزبان را بهصورت دمکرده بهمدت  12هفته دریافت کردند .تجزیه و تحلیل دادهها با استفاده از
نرمافزار آماری ( SPSSنسخه  )21و آزمونهای تحلیل کوواریانس ،تی زوجی ،شاپیروویلک و لوین انجام شد .میزان p
کمتر از  0/05معنادار در نظر گرفته شد.
یافتهها :پس از  12هفته تمرین تناوبی شدید ،سطح سرمی فریتین بعد از مداخله نسبت به قبل از مداخله افزایش
یافت؛ بهطوریکه این افزایش در گروه تمرین ( )p=0/033و گروه گل گاوزبان ( )p=0/016معنادار بود ،اما در گروه
تمرین-گل گاوزبان ( )p=0/323و گروه کنترل ( )p=0/612معنادار نبود .همچنین میزان  CRPبعد از مداخله نسبت به
قبل از مداخله کاهش یافت؛ بهطوریکه این کاهش در گروه تمرین ( )p=0/05و گروه گل گاوزبان ( )p=0/001معنادار
بود ،اما در گروه تمرین  -گل گاوزبان ( )p=0/196و گروه کنترل ( )p=0/571معنادار نبود.
نتیجهگیری :انجام تمرین تناوبی شدید بههمراه مصرف مکمل گل گاوزبان بهواسطه کاهش  CRPو افزایش سطح
سرمی فریتین میتواند در بهبود عوارض و بیماریهای ناشی از چاقی مفید باشد .همچنین توانسته بر چاقی عمومی تأثیر
داشته باشد.
کلمات کلیدی :پروتئین واکنشگر سی ،تمرین تناوبی شدید ،فریتین ،مکمل گل گاوزبان
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بیشتر از فعالیت ورزشی یکنواخت (در حالت پایدار)
است (.)8

مقدمه
 مریم نصری و همكار

چاقی با افزایش خطر ابتالء به مقاومت به انسولین،

گیاهان دارویی از جمله گل گاوزبان نیز اثر درمانی بر
روی عوامل التهابی دارند .گیاه گل گاوزبان با نام علمی
 Echium amoenum Fisch. & mey.از خانواده
گاوزبان ( )Boraginaceaeبوده که گیاه بومی فالت
ایران و محدوده حاشیه شمالی کشور میباشد .مطالعات
و پژوهشهای زیادی بر روی گیاهان و عصارههای
گیاهی از جمله گل گاوزبان انجام شده است .مهمترین
مواد مؤثر دارویی آن موسیالژ ،4روغن فرّار ،صمغ،
8
ویتامین  Cتانن ،5االنتوئین ،6ساپونین ،7الکالوئیدهای
نوع پیرولیزیدین ،9ترکیبات سیانوژیک 10و امالح معدنی

دیابت نوع دو ،بیماری کبد چرب ،بیماری عروق کرونر و
انواع سرطانها ارتباط دارد ( .)1در افراد چاق
نشانگرهای التهابی مانند سایتوکینهای پیشالتهابی و
پروتئینهای فاز حاد در خون افزایش مییابد ( .)2یکی
از این نشانگرهای التهابی ،پروتئین واکنشگر C
( 1)CRPاست که در انسان توسط سلولهای کبدی
ساخته میشود و تأثیر مهمی بر پاسخهای التهابی دارد.
همچنین  CRPیک پروتئین فاز حاد است که مقادیر
آن به سرعت در پاسخ به التهاب در گردش خون افزایش
مییابد ( .)3چاقی یکی از مهمترین محرکهای تولید
 CRPمیباشد و میزان آن در زمان چاقی در خون

میباشند .عصاره گیاه دارای قند ،فالنوئیدهای 11متصل
به قند ،گلیسرول 12و ویتامین  Eمیباشد .بر اساس
تحقیقات انجام شده ،گل گاوزبان دارای اثرات و
خاصیت ضدالتهابی است و عصاره هگزانی 13گل گاوزبان
گاوزبان باعث کاهش ترشح ماکروفاژها 14شده است.
برخی داروهای گیاهی مانند گل گاوزبان میتوانند بر
میزان التهاب از طریق برخی ترکیبات فعال آن
(فالونوئیدها) بر مهار عوامل التهابی مانند مهار ژن
فاکتور نکروز کننده تومور آلفا 15سبب کاهش فعالیت
ماکروفاژها شده و در نتیجه تولید پروتئینهای مثبت

افزایش مییابد .فریتین ،2یکی دیگر از پروتئینهای فاز
حاد است که یک پروتئین ذخیره آهن در بدن است و
میزان آن در خون افراد چاق بهدلیل التهاب افزایش
مییابد .شواهد اخیر نشان میدهد التهاب مرتبط با
چاقی ممکن است از طریق تنظیم هپسیدین 3و با تأثیر
از فریتین بتواند بر متابولیسم آهن تأثیر داشته باشد
( .)5 ،4عوامل متعددی بر میزان التهاب تأثیرگذار است
که از بین آنها نقش عوامل تغذیهای و تمرینات ورزشی
بیشتر مورد توجه قرار گرفته است ( .)6نقش پیشگیرانه
تمرین در برابر این بیماریها به اثر ضدالتهابی تمرین
منظم نسبت داده شده است؛ چراکه اثرات درونریزی
ناشی از تمرین بهطور مستقیم در پاسخ التهابی
سایتوکینها نقش دارد و بر اساس برخی یافتهها،
فعالیت بدنی میتواند موجب کاهش نشانگرهای التهابی
شود ( .)7پژوهشها نشان میدهند تمرین اینتروال
پرشدت بهطور معناداری چربی زیرپوستی بهویژه چربی
ناحیه شکم همچنین کل توده بدن را کاهش میدهد.
گزارش شده است که تمرین اینتروال با شدت باال در
مقایسه با تمرین تداومی با شدت متوسط ،کالری
بیشتری را میسوزاند و اکسیداسیون چربی را پس از
فعالیت بیشتر افزایش میدهد .بهعالوه هزینه انرژی آن

فاز حاد 16مانند فریتین و  CRPمهار میگردد ( .)8در
زمینه مصرف گل گاوزبان و التهاب ،مطالعاتی انجام
گرفته است .ناصری و همکاران ( )2018طی مطالعهای
خاصیت ضدالتهابی عصاره هگزانی را در سلول ماکروفاژ
انسان  J774.1Aبررسی و سطح سیتوکینهای
اینترلوکین  ،1Bاینترلوکین  ،6ژن اینترلوکین  6و
فاکتور نکروز دهنده تومور آلفا را اندازهگیری کردند و
4
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میشود .نتایج این مطالعه اثرات ضدالتهابی گل گاوزبان
را نشان داد ،ولی بیان کردند در مورد اثرات درمانی این
گیاه بر اختالالت التهابی ،مطالعات بیشتری نیاز است
( .)8مطالعه سلیمی و همکاران ( )2017که بر روی
کودکان چاق انجام شد ،نشان داد که تمرین تناوبی
شدید ( 1)HIITمیتواند باعث کاهش پروتئین
واکنشگر  Cشود .همچنین کاهش معنیداری در وزن،
شاخص توده بدنی و درصد چربی واحدهای پژوهش
نسبت به قبل از تمرینات مشاهده شد ( .)9در مطالعه
حیدری و همکار ( )2018که به بررسی ارتباط بین

گاوزبان بهدلیل تأثیر بر عوامل التهابی بتوانن د بر افراد
دارای اضافه وزن و چاق مؤثر باشند .تأثیر فعالیت
ورزشی بر عوامل التهابی به میزان زیادی بررسی شده
است ،اما فریتین کمتر بهعنوان عامل التهابی شناخته
شده است .از طرفی ترکیب فعالیت ورزشی و مصرف
گل گاوزبان بهعنوان عوامل ضدالتهابی کمتر بررسی
شدهاند ،لذا مطالعه حاضر با هدف بررسی  12هفته
تمرین تناوبی شدید و مصرف گل گاوزبان بر سطوح
سرمی  CRPو فریتین زنان دارای اضافه وزن و چاق
انجام شد.

وضعیت آهن بدن با چاقی و التهاب ناشی از آن بر روی
دختران چاق پرداختند ،سطح فریتین سرم ارتباط
معناداری با شاخص توده بدنی و غلظت  CRPداشت.
همچنین ارتباط مثبت و معناداری بین چاقی و CRP
مشاهده شد .در مطالعه آنها زنان چاق دارای درصد
چربی بدنی باالتر از  ،%30افزون بر آنکه دارای CRP
باالتری بودند ،بهطور قابل توجهی غلظتهای سرمی
فریتین کمتری داشتند (.)10
در سال های اخیر توجه مردم به مصرف منابع گیاهی و
طبیعی افزایش یافته است؛ چراکه گیاهان دارویی نه

روشکار
این مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی شده همراه با گروه
کنترل با شماره  IRCT20170510033909N6در
سامانه مطالعات کارآزمایی بالینی ایران در سال 97بر
روی زنان چاق در شهر اصفهان انجام شد .ابتدا پس از
فراخوان در یکی از باشگاههای شهر اصفهان 60 ،زن
دارای اضافه وزن و چاق غیرفعال داوطلب از لحاظ
جسمانی و سالمت عمومی معاینه شدند .پس از
ارزیابیهای اولیه افرادی که برای حضور در طرح
پژوهشی حاضر اعالم آمادگی کرده بودند 40 ،نفر (-40
 30سال) بهطور هدفمند بهعنوان نمونه انتخاب شدند.
حجم نمونه و تفکیک آن به گروهها بر پایه مطالعات
قبلی در این زمینه انجام گرفت .معیارهای ورود به
مطالعه شامل :شاخص توده بدنی بیشتر از  25کیلوگرم
بر متر مربع ،عدم داشتن بیماریهای مزمن (بیماریهای
قلبی  -عروقی ،فشارخون نامتعارف) ،عدم استعمال
دخانیات و الکل ،عدم مصرف دارو ،نداشتن سابقه منظم
حضور در فعالیت ورزشی در یک سال اخیر و تغییر وزن
بدن و نداشتن محدودیت پزشکی برای مشارکت در
فعالیت جسمانی و معیارهای خروج از مطالعه شامل :عدم
تمایل به ادامه کار ،عدم مصرف گل گاوزبان و عدم
حضور در فعالیت ورزشی بود .پس از امضای رضایتنامه
کتبی توسط شرکتکنندگان و اندازهگیری ترکیب بدنی
(قد ،وزن ،شاخص توده بدنی ،درصد چربی ،دور کمر،

تنها عوارض جانبی کمتری نسبت به داروهای شیمیایی
دارند ،بلکه قیمت ارزانتری نیز دارند .با توجه به بومی
بودن این گونه گیاهی و از آنجا که در مورد اثرات گل
گاوزبان ایرانی بر روی افراد چاق گزارشی ارائه نشده
است و با توجه به ارتباط گل گاوزبان و کاهش عوامل
التهابی ،بهنظر میرسد گل گاوزبان بتواند باعث کاهش
التهاب در سرم زنان دارای اضافه وزن و چاق شود .از
طرف دیگر امروزه استفاده از مکملهای گیاهی در
درمان بیماریها و اختالالت متابولیکی در بین عموم
مردم گسترش یافته است .در اکثر جوامع ،گیاهان
دارویی برای درمان بیماریها استفاده میشود .در
مطالعات انجام شده ،اثر درمانی گیاه گل گاوزبان بر
روی عوامل التهابی به ثبت رسیده است (.)8

High-intensity Intermittent Training

دور لگن) در ادامه افراد بهطور تصادفی بهروش تصادفی
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 تأثیر مصرف گل گاوزبان و تمرین تناوبی شدید بر سطوح  CRPو فریتین

به این نتیجه رسیدند عصاره گل گاوزبان باعث کاهش
ترشح ماکروفاژها و دیگر متغیرهای اندازهگیری شده

از آنجایی که در افراد چاق سطوح  CRPو فریتین
افزایش مییابد ،انتظار میرود فعالیت بدنی و مکمل گل

 مریم نصری و همكار

ساده (جدول اعداد تصادفی) به چهار گروه تمرین تناوبی
شدید ( 10( )HIITنفر) ،گروه تمرین ( )HIITو گل

سیسی صورت گرفت و در لولههای آزمایش ریخته و
سپس سرم هر نمونه به کمک سانتریفوژ جدا و در دمای

گاوزبان ( 10نفر) ،گروه گل گاوزبان ( 10نفر) و گروه
کنترل ( 10نفر) تقسیم شدند .طی جلسهای
شرکتکنندگان با نوع مطالعه ،اهداف و روش اجرا ،فواید
و خطرات احتمالی آن آشنا شده و رضایتنامه آگاهانه از
هر یک از شرکتکنندگان اخذ گردید .این مطالعه در
کمیته اخالق در پژوهشهای زیست پزشکی دانشگاه
کد
با
خوراسگان
اسالمی
آزاد
 IR.IAU.KHUISF.REC.1398.100.به تصویب
رسیده است .شرکتکنندگان گروه تمرین ()HIIT
بهمدت  12هفته و  3جلسه در هفته به فعالیت ورزشی

 2-8درجه سانتیگراد تا انجام آزمایشهای مربوطه در
دمای  -20درجه سانتیگراد نگهداری شد .فریتین با
استفاده از کیت  Rocheساخت کشور سوئیس با
دستگاه  Cobas E4110بهروش الکتروکمی
لومینسانس ( )Eclاندازهگیری شد .پروتئین واکنشگر C
با استفاده از کیت آزمایشگاهی بیونیک ساخت کشور
ایران با دستگاه  mindray Bs-800اندازهگیری شد.
همچنین در هر دو وهله ،اندازهگیری متغیرهای ترکیب
بدنی شامل قد (متر نواری) ،وزن (ترازوی دیجیتال با
دقت 100گرم) ،شاخص توده بدنی (وزن به کیلوگرم

پرداختند .پروتکل تمرینی برای این افراد با  15دقیقه
گرم کردن با شدت  %50-60ضربان قلب بیشینه شروع
شد که شامل کششهای ایستا و پویا بود .برنامه تمرین
تناوبی شامل چهار تناوب  4دقیقهای با شدت %85-90
ضربان قلب بیشینه در  6هفته اول و شدت %90-95
ضربان قلب بیشینه در  6هفته دوم بود که با دورههای
استراحتی فعال  3دقیقهای با شدت  %50-60ضربان
قلب بیشینه اجرا شد .همچنین  15دقیقه سرد کردن با
شدت  %50-60ضربان قلب بیشینه در انتهای هر جلسه
تمرین اجرا شد (.)11

تقسیم بر مجذور قد به متر) و درصد چربی با استفاده از
چربیسنج یا کالیپر msd 1ساخت کشور بلژیک در سه
نقطه از بدن (عضله سه سر بازو ،پهلو ،باالی کفل و ران)
اندازهگیری و سپس میانگین این اعداد گرفته شد .برای
محاسبه نسبت دور کمر به دور لگن ( 2)WHRاز متر
نواری استفاده شد .شدت تمرین در طول اجرای تمرینات
توسط ضربانسنج پالر مدل  H6اندازهگیری شد.
تجزیه و تحلیل دادهها با استفاده از نرمافزار آماری
( SPSSنسخه  )21انجام گرفت .جهت مقایسه تأثیر
مداخله بین  4گروه ضمن کنترل اثر امتیاز پیشآزمون از

گل گاوزبان بهصورت خشک شده و بستهبندی شده از
فروشگاه ارگانیک شهر شاد و سالمت واقع در اصفهان
تهیه و در اختیار شرکتکنندگان قرار گرفت که به گفته
فروشنده ،این گیاه از منطقه کوهستانی الموت واقع در
استان قزوین جمعآوری شده بود .افراد گروه مکمل و
ترکیبی که از گل گاوزبان استفاده میکردند ،هر روز به
میزان  4گرم گل گاوزبان را ،حل شده در  250میلیلیتر
آب جوش ،بهمدت  10دقیقه ،بهصورت دمکرده و بهمدت
 12هفته دریافت کردند (.)13 ،12
در طول  12هفته ،گروه کنترل هیچگونه فعالیت ورزشی
انجام نداده و همچنین گل گاوزبان مصرف نکردند .برای
ارزیابی متغیرهای بیوشیمیایی  48ساعت پیش و پس از
دوره تمرین ،ارزیابیهای بیوشیمیایی و ترکیب بدنی
صورت گرفت .برای این منظور از شرکتکنندگان بدون
حالت ناشتا ،نمونهگیری خونی از ورید بازویی بهمیزان 5

آنالیز کوواریانس و جهت مقایسه اختالف میانگین نمرات
پیشآزمون و پسآزمون در هر گروه از آزمون تی زوجی
استفاده شد .قبل از انجام آزمونها نیز پیشفرضهای
نرمال بودن دادهها و همگنی واریانس خطا بین دو گروه
بهترتیب بهوسیله آزمونهای شاپیروویلک و لوین مورد
بررسی قرار گرفت و تأیید شد .همچنین پیشفرض
همگنی شیب رگرسیون نیز بررسی و تأیید گردید .میزان
 pکمتر از  0/05معنادار در نظر گرفته شد.

یافتهها
مشخصات آزمودنیهای چهار گروه (کنترل ،تمرین
 ،HITگل گاوزبان و تمرین  +گل گاوزبان) در جدول 1
بیان شده است.

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

سن (سال)
قد (سانتی متر)
وزن (کیلوگرم)

میانگین  ±انحراف معیار

میانگین  ±انحراف معیار

میانگین  ±انحراف معیار

35/75±2/82
159/25±2/12
79/13±3/22

35/50±4/44
162±6/7
78/73±9/2

35/13±3/64
165/75±6/14
82/89±7/78

36/8±5/25
165/63±8/40
85/84±13/58

0/46
0/38
0/32

بهمنظور مقایسه سن ،قد و وزن مرحله پیشآزمون در  4گروه از آزمون تحلیل واریانس استفاده شد.

گروه در مرحله پیشآزمون و پسآزمون در جدول 2
بیان شده است.

نتایج آزمون تحلیل کواریانس برای ویژگیهای
آنتروپومتریکی و فیزیولوژیکی شرکتکنندگان در 4

جدول  -2نتایج آزمون تحلیل کواریانس برای ویژگیهای آنتروپومتریكی و فیزیولوژیكی شرکتکنندگان در  4گروه در مرحله
پیشآزمون و پسآزمون
گروهها
تمرین

گلگاوزبان

تمرین و گلگاوزبان

کنترل

سطح معنیداری
(بینگروهی)

82/7±89/78
81/7±25/80

85/13±84/65
76/8±15/8

79/3±14/23
79/2±43/97

<0/001

متغیرها

مراحل

وزن (کیلوگرم)

قبل
بعد

79/3±13/23
74/09±8/61

( Pتی تست زوج شده)

<0/001

0/043

0/007

0/127

شاخص توده
بدنی (کیلوگرم
بر متر مربع)

قبل

3±30/06

30/2±18/51

31/4±2/03

31/1±2/05

بعد

28/2±2/42

29/2±62/9

27/3±85/48

31/0±32/98

( Pتی تست زوج شده)

0/001

0/035

0/004

0/126

فریتین

قبل
بعد

31/15±14/91
36/18±18/38

31/11±75/01
46/15±45/57

20/6±65/08
27/22±57/78

37/13±81/10
47/15±53/03

پروتئین واکنشگر
C

( Pتی تست زوج شده)

0/033

0/016

0/323

0/052

قبل

4/2±31/66

6/1±09/48

4/1±46/83

7/2±25/18

بعد

3/1±26/62

4/1±76/06

4/1±09/07

6/3±04/28

( Pتی تست زوج شده)

0/095

0/001

0/196

0/213

<0/001

0/531
<0/001

نشد؛ به عبارتی اختالف میانگین بعد از مداخله نسبت به
قبل از مداخله کاهش یافت که این کاهش از نظر آماری
معنادار نبود (.)p<0/05

بر اساس یافتههای درونگروهی ،میانگین وزن ،شاخص
توده بدن ،درصد چربی و نسبت دور کمر به دور لگن در
سه گروه تمرین ،گل گاوزبان و تمرین-گل گاوزبان
بهطور معناداری کاهش یافت ( .)p>0/05کاهش وزن در

بحث

گروه گل گاوزبان و تمرین تناوبی شدید بیشترین تغییر و
در گروه گل گاوزبان کمترین تغییر را داشت .شاخص
توده بدنی و درصد چربی در گروه تمرین-گل گاوزبان
بیشترین تغییر و در گروه گل گاوزبان کمترین تغییر را
داشت .بهعالوه کاهش  WHRافراد در گروه تمرین
بیشترین تغییر و در گروه تمرین-گل گاوزبان کمترین
تغییر را داشت .در مقایسه بینگروهی ،سطح فریتین قبل
و پس از مداخله بین چهار گروه اختالف معنیداری
نداشت ( .)p<0/05همچنین در مورد  ،CRPقبل و پس
از مداخله بین چهار گروه اختالف معنیداری مشاهده

نتایج این پژوهش نشان داد که  HIITو گل گاوزبان به
کاهش  CRPو افزایش فریتین و کاهش ترکیبات بدن
در افراد چاق منجر میشود که میتواند بر چاقی عمومی
تأثیر گذاشته و خطر ابتالء به بیماریهای ناشی از چاقی
از جمله سکته قلبی و سرطان را کاهش دهد .در مطالعه
حاضر افزایش فریتین در گروه تمرین و گروه گل گاوزبان
معنادار بود ( ،)p>0/05اما در گروه تمرین  -گل گاوزبان
معنادار نبود ( .)p<0/05همچنین در مطالعه حاضر
شاخص  CRPدر گروههای تمرین ،گل گاوزبان و تمرین
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 تأثیر مصرف گل گاوزبان و تمرین تناوبی شدید بر سطوح  CRPو فریتین

متغیر

کنترل

تمرین

گلگاوزبان

تمرین و گلگاوزبان
میانگین  ±انحراف معیار

سطح
معنیداری

 مریم نصری و همكار

 گل گاوزبان کاهش یافت .کاهش شاخص  CRPدرشرکتکنندگان گروه تمرین  -گل گاوزبان معنادار نبود

ویژگیهای سندرم متابولیک در اروپا و جنوب آسیا اعالم
داشتند که تنظیم کاهش  IL-1βو  IL-6با

( ،)p<0/05ولی این کاهش در شرکتکنندگان گروه
تمرین و گروه گل گاوزبان معنادار بود (.)p>0/05
نتایج مطالعه حاضر با نتایج مطالعه تقیان و همکاران
( ،)2011مارتین و همکاران ( ،)2010نمازیزاده و
همکاران ( )2010و هابنروزنیاک و همکار ()2009
همخوانی داشت ،ولی با نتایج مطالعه بوژان و همکاران
( )2011و زلفی و همکاران ( )2015همخوانی نداشت
( .)14-19مطالعات همسو با مطالعه حاضر دلیل کاهش
 CRPرا اینگونه بیان کردند که فعالیت بدنی از طریق
کاهش چربی و لپتین و آدیپونکتین و حساسیت به

آنتیاکسیدانها (بهویژه ویتامین  CRP ،)Eرا کاهش
میدهد ( .)24همچنین نتایج مطالعه حاضر با نتایج
مطالعات بوژان و همکاران ( )2011و زلفی و همکاران
( )2015همخوانی نداشت .بوژان و همکاران ( )2011در
تحقیقی به بررسی تأثیر تمرین تناوبی شدید بر برخی
عوامل رایج بیماری قلبی عروقی برروی  47نوجوان
(دختر و پسر) پرداختند و نشان دادند که تمرینات HIT
باعث افزایش  CRPدر آنها میشود ( .)18همچنین در
مطالعه زلفی و همکاران ( )2015یک جلسه تمرین
هوازی ،افزایش سطح  CRPرا در مردان غیرورزشکار

انسولین ،باعث کاهش اینترلوکین  )IL-6( 6و فاکتور
نکروز آلفا ( )TNFαو در نتیجه کاهش  CRPمیشود
( .)20همچنین شواهد نشان میدهد که افزایش نیتریک
اکساید حاصل از اندوتلیال و بهبود عملکرد دیواره
اندوتلیال باعث کاهش التهاب سیستمیک و موضعی و در
نتیجه کاهش تولید سیتوکینهای التهابی از عضالت
صاف دیواره اندوتلیال و تأثیر نهایی آنها ،احتماالً کاهش
تولید شاخص التهابی  HS-CRPاز کبد است (.)21
تبادل اکسیدان و آنتیاکسیدان ،شاخص مهمی از
عملکرد سیستم ایمنی است و هرگونه اختالل در این

بهدنبال داشت (.)19
تمرین با شدت باال میتواند به بافتها و عضالت آسیب
برساند ،همچنین موجب التهاب و افزایش اسیداوریک و
 CRPخون شود (.)26 ،25
مکانیسم عمل احتمالی که از طریق آن تمرینات ورزشی
میتواند باعث کاهش  CRPشود بدینصورت است که
چاقی با بیان سیتوکینها مانند اینترلوکین  6و TNFα
باعث ایجاد التهاب میشود ( IL-6 .)25محرک اصلی
تولید  CRPکبدی است ( ،)28بنابراین کاهش چربی
بدن و در نتیجه کاهش  IL-6در نتیجه تمرین میتواند

تعادل موجب استرس اکسیداتیو میشود ،بنابراین کمبود
آنتیاکسیدانها میتواند موجب اختالل در پاسخ ایمنی
شود (.)22
به احتمال زیاد تأثیر آنتیاکسیدانها از جمله گل
گاوزبان که آنتیاکسیدانی بسیار قوی است ،ممکن است
با تأثیر بر سایتوکینهای باالدست بهخصوص اینترلوکین
 TNFα ،IL-1βو  IL-6بتواند باعث کاهش استرس
اکسیداتیو شود (.)24 ،23
مطالعات نشان میدهند انجام ورزش با شدت متوسط و
کوتاهمدت هوازی به همراه مصرف آنتیاکسیدان با مهار
روندهای باالدست تولید شاخصهای التهابی ،توزیع
سرمی این عوامل را کاهش میدهد .این سازوکارهای
بالقوه اکسیداتیو با نتایج مطالعه حاضر همخوانی داشت
( .)23دواراج و همکار ( )1999در مطالعهای تحت عنوان
ارتباط پروتئین واکنشگر  Cبا توزیع چربی بدن و

مکانیسمی برای کاهش  CRPباشد ( .)29در مطالعه
نیکالس و همکاران ( 18 ،)2008ماه تمرین هوازی-
مقاومتی تأثیر معناداری بر میزان  CRPسرم مردان و
زنان چاق و مسن با نشانه استئوآرتریت زانو نداشت
( .)20علیرغم اینکه برخی مطالعات نشان دادهاند که
فعالیتهای ورزشی منظم ،سودمندیهای فراوانی برای
سالمتی افراد به همراه دارد ( ،)30اما برخی گزارشها
حاکی از آن است که یک جلسه فعالیت حاد و شدید و یا
تمرینات شدید طوالنیمدت ممکن است منجر به آسیب
پاسخهای دستگاه ایمنی شده و سرانجام به افزایش
آسیبپذیری فرد ،التهاب حاد و مزمن منجر شود (.)31
در حال حاضر پذیرفته شده که هر دو نوع ورزش هوازی
و بیهوازی ،تولید رادیکالهای آزاد که منجر به استرس
اکسیداتیو شود را افزایش داده که میتواند در آسیب
اکسیداتیو و در نتیجه تولید فاکتورهای التهابی تأثیر
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کاهش معنیداری در پروتئین واکنشگر  Cمیشود که
با نتایج مطالعه حاضر همخوانی داشت ( .)9پس میتوان
چنین نتیجه گرفت که مصرف مکمل آنتیاکسیدانی،
تولید  CRPرا کاهش میدهد ( .)33 ،32نتایج مطالعات
فوق با مطالعه حاضر مبنی بر تأثیر تمرینات ورزشی و
مصرف مکمل گل گاوزبان بر کاهش  CRPدر زنان
دارای اضافه وزن و چاق همخوانی دارد.
بر اساس مستندات فوق ،نتایج مطالعه حاضر حاکی از آن
است که مکملسازی کوتاهمدت گل گاوزبان و تمرینات
 HITمیتواند فاکتورهای التهابی نظیر پروتئین

کاهش معنادار درصد چربی بدن شد که با نتایج مطالعه
حاضر همخوانی داشت (.)36
هنگام تمرینات هوازی ،دستگاه غدد درونریز با افزایش
هورمونهای اپینفرین ،نوراپینفرین ،رشد و کورتیزول،
اکسیداسیون چربیها را افزایش میدهد .با افزایش
فراخوانی و استفاده از اسیدهای چرب آزاد نیاز به انرژی
تأمین شده و به اینترتیب سبب کاهش توده چربی بدن
میشود و تمرینهای تناوبی با شدت باال یکی از
پروتکلهای انتخابی است که با کاهش اشتها با تسهیل
رهایش فاکتور آزادکننده کورتیکوتروپین ( 1)CRFو از

واکنشگر  Cمتعاقب تمرین را کاهش دهد .از این رو
میتوان به افراد دارای اضافه وزن و افراد چاق که
اختالالت التهابی زیادی دارند ،پیشنهاد کرد بهمنظور
کاهش فاکتورهای التهابی تولید شده هنگام فعالیت نظیر
پروتئین واکنشگر  Cو نیز کاهش عوارض ناشی از تولید
آن و ریکاوری سریعتر و بهتر ،بعد از فعالیت ورزشی از
مکمل گل گاوزبان استفاده نمایند.
در مطالعه حاضر شاخص وزن ،شاخص توده بدنی،
 WHRو درصد چربی بدن در هر سه گروه کاهش
معنیداری یافت ( )p≥0/05که با نتایج مطالعه

راه افزایش اکسیداسیون چربیها در کنترل ترکیب بدن
نقش دارد و از طرف دیگر این شیوه فعالیت بهطور عمده
بهواسطه مسیرهای بیهوازی انجام میشود ( ،)14ولی
مشارکت نسبی متابولیسم هوازی در کل انرژی تولیدی
هنگامی که تناوبهای استراحتی کوتاه بین مراحل در
نظر گرفته میشود ،افزایش مییابد که این افزایش به
احتمال زیاد در نتیجه باال رفتن پویایی اکسیژن مصرفی
میباشد ( .)37احتماالً بخش عمده اسیدچرب مورد نیاز
عضالت حین فعالیت از طریق افزایش  3-4برابری
لیپولیز تریگلیسیرید بافت چربی تأمین میشود .فعالیت

پهلواننژاد و همکار ( )2019و الکا و همکار ()2007
همسو بود ( .)35 ،34فعالیت هوازی استفاده از ذخایر
چربی را افزایش میدهد و ممکن است روشی برای
کاهش وزن چربی و وزن کلی بدن باشد ( .)36در اثر
تمرینات هوازی توان برداشت و اکسایش چربی در
عضالت تمرین دیده افزایش مییابد .در این تمرینات با
افزایش فعالیت آنزیم لیپوپروتئین لیپاز ،ظرفیت
بتااکسیداسیون چربی در عضله باال میرود و تأثیر مهم
آن ،افزایش سهم چربی و در نتیجه کاهش متناسب سهم
گلوکز در ایجاد انرژی در تمرینات ورزشی است.
فعالیتهای ورزشی لیپولیز بافت چربی را در بدن افزایش
میدهد .تمرین ورزشی استقامتی به کاهش چربی بدن
به حداقل یا عدم تغییر در وزن بدن منجر میشود (.)14
با توجه به توضیحات باال انتظار میرود یک دوره تمرین
ترکیبی باعث کاهش وزن ،شاخص توده بدنی و درصد

ورزشی با شدتهای باال ،مقدار جریان خون به بافت
چربی را افزایش میدهد و سبب افزایش  10برابری
بیشتر جریان خون به عضالت فعال میشود (.)38
اگرچه در مطالعه حاضر محقق سعی بر کنترل هر چه
بیشتر شرایط انجام پژوهش نمود ،اما این پژوهش با
محدودیتهایی از جمله عدم کنترل سایر فعالیتهای
روزانه در طی  12هفته ،عدم کنترل شرایط تغذیهای و
استفاده از مکمل گل گاوزبان بهطور کامل و دقیق و عدم
کنترل ویژگیهای فردی و وراثتی شرکتکنندگان همراه
بود.
از آنجا که استفاده از گیاهان دارویی در مقایسه با
داروهای شیمیایی از عوارض کمتری برخوردار است،
بهنظر میرسد که میتوان از مکمل گل گاوزبان و تمرین
 HITبهطور مشترک بهعنوان راهکاری مفید در ایجاد
Corticotropin-releasing hormone
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 تأثیر مصرف گل گاوزبان و تمرین تناوبی شدید بر سطوح  CRPو فریتین

داشته باشد ( .)31نتایج مطالعه سلیمی آوانسر و همکار
( )2017نشان داد که تمرینات تناوبی شدید باعث

چربی بدن گردد .در مطالعه حامدینیا و همکاران
( 13 ،)2011هفته تمرینات هوازی در مردان چاق ،باعث

تغییرات مثبت مربوط به ترکیبات بدن و بهبود عوارض
 و افزایش فریتین سرمCRP چاقی از جمله کاهش
 در پایان پیشنهاد میشود عالوه بر انجام.استفاده کرد
 تأثیر طوالنیمدت،مطالعات بیشتر در این زمینه
شیوههای مختلف تمرین بههمراه استفاده از مکمل گل
گاوزبان و کنترل بر تغذیه شرکتکنندگان بر آنزیمهای
.مترشحه از بافت چربی مورد ارزیابی قرار گیرد

تشكر و قدردانی
این مقاله برگرفته از پایاننامه کارشناسی ارشد
فیزیولوژی ورزشی مصوب دانشگاه آزاد اصفهان واحد
 بدینوسیله ازحمایت مالی.اصفهان (خوراسگان) میباشد
سرکار خانم رضوان تورجیزاده در انجام این پژوهش و
همچنین از تمام افراد مورد مطالعه و سایر کسانی که به
 تشکر و قدردانی،نوعی در این پژوهش همکاری داشتند
.میشود

نتیجهگیری
 شاخص،در این مطالعه تغییرات ترکیبات بدنی (وزن
 نسبت دور کمر به دور لگن) و، درصد چربی،توده بدنی
تغییرات فریتین در گروهی که تمرین را به همراه مصرف
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