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Effect of Endurance Exercise with Garlic Supplement 
Consumption on Intracellular and Vascular Adhesion 
Molecules in Sedentary Women
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Aims The intercellular adhesion molecule 1 (ICAM-1) and the vascular cell adhesion molecule 
1 (VCAM-1) play important roles in the pathogenesis of atherosclerosis. The aim of the study 
was to investigate the effects of the sport activities with garlic supplementation on the levels 
of ICAMs and VCAMs in the sedentary women.    
Materials & Methods In the pretest-posttest semi-experimental study, 40 over-weight 
women referred to the health clinics in western Tehran were studied in 2015. The subjects, 
selected via random sample selecting method, were randomly divided into four 10-person 
groups including sport exercise, exercise with garlic supplementation, supplementation, 
and control. Two 500mg supplementation capsules were daily administrated. In addition, 
including 5 sessions a week, 10-week 60-75% of maximum heart beat aerobic activity was 
conducted. The anthropometric indices, the levels of the adhesion molecules, and blood 
lipids of the subjects were measured at the beginning and 48 hours after the end of the 
exercises. Data was analyzed by SPSS 16 software using two-way ANOVA, Tukey’s post-hoc, 
and dependent T tests.
Findings The ICAM-1 levels in exercise + supplementation and exercise groups, and the 
VCAM-1 levels in exercise + supplementation and supplementation groups were significantly 
reduced at the posttest stage compared to the pretest stage, as well as to control group. 
In addition, the mean weight, lipid percentage, BMI, and LDL-C in exercise and exercise + 
supplementation groups were significantly reduced. Nevertheless, the cholesterol level was 
significantly reduced in exercise + supplementation group only (p<0.05).
Conclusion 10-week sport activity with garlic supplementation reduces the levels of ICAM 
and VCAM in the sedentary women.  
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  دهیچک

در پاتوژنز  ینقش مهم ١-یعروق و ١- یسلول نیچسبان ب یها مولکول اهداف:
همراه  به یورزش یها تیر فعالیتاث یبررس ،هدف مطالعه حاضر آترواسکلروز دارند.

تحرک  زنان کم در یو عروق یسلول نیچسبان ب یها سطوح مولکولر بر یمکمل س
  . بود

در آزمون  پس - آزمون شیبا طرح پ یتجرب مهیپژوهش نن یدر اها:  مواد و روش
 یسالمت یها کینیکننده به کل مراجعهوزن  اضافه یدارا زن ۴۰، تعداد ۱۳۹۴سال 

به  یتصادف صورت هبو  ری تصادفی انتخاب شدهیگ روش نمونه بهغرب تهران 
ر، مکمل و یهمراه با مصرف مکمل س نیتمر، ن ورزشیینفره؛ تمر١٠گروه  چهار

 های شکل کپسول به عدد ٢مقدار مکمل روزانه م شدند. یکنترل تقس
 ٥، یهوازت یفعالهفته  ۱۰شامل ز ینن یپروتکل تمر. شد نییتع یگرم یلیم٥٠٠

ساعت  ٤٨در آغاز و  .% حداکثر ضربان قلب بود۶۰- ۷۵جلسه در هفته با شدت 
چسبان و  یها ک، سطوح مولکولیآنتروپومتر یها ن، شاخصیان تمریپس از پا

افزار  نرمکمک  ها به قرار گرفت. داده یابیها مورد ارز یخون آزمودن یها یچرب
SPSS 16 و  یتوک یبیتعق دوراهه، آزمون انسیوار زیآنالهای  و توسط آزمونT 

  ل شدند.یهمبسته تحل
و  مکمل -نیتمر یها در گروه ۱- یسلول نیب چسبان یها مولکولسطوح ها:  افتهی

در مکمل و مکمل  -نیتمر یها در گروه ۱- یعروق چسبان یها مولکولن و یتمر
ن طور نسبت به گروه کنترل کاهش یآزمون و هم شیآزمون نسبت به پ پس

سطح و  ه توده بدنی، نماین وزن، درصد چربیانگیم نیافتند. همچنیدار  معنی
LDL-C اما سطح  افت،یدار  مکمل کاهش معنی - نین و تمریدر دو گروه تمر

  ).>۰۵/۰pدار نشان داد ( مکمل کاهش معنی -نیدر گروه تمرکلسترول تنها 
، سطوح ریمکمل سمصرف  همراه با یت ورزشیفعال هفته ١٠ :یریگ جهینت

  دهد. کاهش میتحرک  زنان کم را در یو عروق یسلول نیچسبان ب یها مولکول
 زنانر، یس، یسلول نیمولکول چسبان ب، یمولکول چسبان عروق ها: دواژهیکل
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 ۲۹/۰۴/۱۳۹۵ رش:یخ پذیتار
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  مقدمه

 -یقلب یها یمارین بیتر از مهم یکیعروق کرونر قلب  یماریب
شود.  یرا شامل م یقلب یرهایوم  % مرگ۵۰است که  یعروق
ن ی، آترواسکلروز است. ایعروق کرونر یمارین علت بیتر مهم

در جدار رگ مشخص و باعث  یچرب یعیرطبیبا تجمع غ یماریب
وکارد قلب یان خون به عضله میرگ و کاهش جر یانسداد، تنگ

ک در بروز یپاتوژن یها از مشخصه یکیالتهاب مزمن  .[1]شود یم
 اً و متعاقب یب که با آغاز التهاب عروقین ترتیبد ؛آترواسکلروز است

مانند  یالتهاب شیپ یها نیال و سنتز پروتئیشدن اندوتل فعال
و بروز مولکول یان ژنیزان بیش در میجه افزایها و در نت نیاکموک

   .[2]شود ی، روند آترواسکلروز آغاز میچسبان سلول یاه
 یها یخون، باالرفتن چرب یاز فاکتورها از جمله پرفشار یاریبس

نه یشیات و پی، استعمال دخانین، چاقیخون، مقاومت به انسول
آترواسکلروز شناخته  یعنوان عوامل خطرزا به یخانوادگ یماریب

پاتوژنز  یعنوان عامل اصل به یدیجد ی، فاکتورهایتازگ اند. به شده
اند که نسبت به  مورد توجه قرار گرفته یعروق -یقلب یها یماریب

 ینیب شیخون در پ یهایتر از جمله چرب یمیقد یها شاخص
برخوردار  یشتریت و دقت بیاز حساس یعروق - یقلب یها یماریب

و  یسلول نیچسبان ب یهاتوان به مولکول یاز آن جمله مهستند که 
   .[3]اشاره نمود یعروق

ICAM-1 برخانواده ا یعضاااز  ،)١-یسلول نی(مولکول چسبان ب
ها از تیلوکوس یدر فراخوان یاصل یانجیم است که ها نیمونوگلوبیا

ک محرک یآنها در پاسخ به  یالین اندوتلیان خون و مهاجرت بیجر
عنوان  به ICAM-1از  یرشناسیگ مطالعات همهاست.  یالتهاب

در افراد  یکرونر - یقلب یها یماریکننده در بروز ب ییشگویشاخص پ
 در یسلول ین نشانگرهایتر حساس از گرید یكی اند. سالم نام برده

 وارهید در یآترواسكلروز پالك لیتشك روند ییشناسا نهیزم
 VCAM-1 یعروق و یچسبان سلول یها مولكول ال عروق،یاندوتل

به  اتصال با VCAM-1) است. ١-یمولکول چسبان عروق(
ل یتشك روند ال،یعمق اندوتل به آنها حركت و ها تیمونوس
 یها مولكول شیكند. افزا یم تر عیسر را شكل یكف یها سلول

 در و شود یم عروق الیبه اندوتل ها تیمونوس هجوم چسبان موجب
با  ابد.ی یم شیافزا ها پالكت یساز فعال و یرینفوذپذ جه،ینت

 بافت رسوب روند عروق، جدار صاف یعضالن یها مهاجرت سلول
 یآترم پالك گسترش و موجب افتهی شیه افزایناح آن در یبروزیف
  .[5 ,4]شود یم

 یعروق -یقلب یها یماریب بروز از یریشگیپ ضرورت و تیاهم
 را پژوهشگران از یاریبس توجه ،یسالمت گسترش و منظور حفظ به
از جمله  یعروق -یقلب یها بیآس بروز از یریشگیپ یها روش به

از  یکی. است داشته معطوفها  و مصرف مکمل یت بدنیفعال
ورزش  یالتهاب یها یانجیل میموثر در تعد یرفتار یها مداخله

بهبود ن با یدر بالغ یت جسمانیش فعالیکه افزا یطور به ،است
   .[6]همراه است یو کاهش التهاب عموم یعروق -یقلب یآمادگ

بر  ینات استقامتیر تمریتاث خصوصشده در  ج مطالعات انجامینتا
ک شاخص معتبر یعنوان  چسبان، به یها مولکول ییغلظت پالسما

ها  پژوهش یبرخض هستند. ی، ضدونقیالتهاب عموم یابیدر ارز
بر  و همکاران ایسووگ. [9-7]اند گزارش کردهرا  یدار یر معنییتغ

پالسما ) ١-یسلول نی(مولکول محلول چسبان ب sICAM-١ کاهش
و  چاق یها یدر آزمودن یهواز نیتمربرنامه  ماه ٤ یپس از اجرا

ز کاهش یو همکاران ن پالمفورز .[10]اذعان داشتندتحرک  کم
 VCAM-1و  ICAM-1چسبان  یها را در سطح مولکول یدار معنی

و همکاران در  مومن .[11]مشاهده نمودند یت استقامتیپس از فعال
 یت استقامتیهفته فعال ١٢پس از  یج مشابهیمطالعه خود به نتا

 ١٤ یو همکاران نشان دادند اجرا ریسابات که یدر حال، [12]افتندیدست 
قه در هر جلسه در یدق ٥٠بار در هفته،  ٣( یسوار ن دوچرخهیهفته تمر

ن) در ییطور متناوب در دو شدت باال و پا به یا قهیوهله دودق ١٠قالب 
-VCAMو  ICAM-1داری در سطح  یر معنییرفعال تغیزنان سالم و غ

، یا ز در مطالعهیو همکاران ن یاصفهان .[13]همراه نداشته است به 1
دار در  ر معنیییبدون تغ VCAM-1در سطوح  یدار کاهش معنی

ل ICAM-1سطوح  در  .[14]را نشان دادند یت هوازیسرم پس از فعا
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از کاهش  یو همکاران، حاک یحجازج مطالعه یکه نتا یحال
دار در سطوح  ر معنیییبدون تغ ICAM-1دار در سطوح  معنی

VCAM-1  ٥٠-٧٠با شدت  یت هوازیهفته فعال ۸سرم پس از %
ر یتوان گفت که تاث ین میبنابراحداکثر ضربان قلب بود. 

با توجه به تناوب، شدت، مدت و برنامه  یورزش یها تیفعال
   .[2]متفاوت است التهاب یها بر شاخصمختلف  ینیتمر

بات و یافتن ترکی یز براین یمطالعات متعدد ،ان گذشتهیسال یط
 -یقلب یها یماریدر برابر ب یاثر محافظتکه بتوانند  ییها روش
داشته باشند، صورت گرفته  یکمتر یو عوارض جانبداشته  یعروق

و  یآثار ضدالتهابعلت  بات که بهین ترکیاز ا یکیاست. 
را به خود جلب نموده است،  یاریبس توجهاتآن،  یشیاکساضد
و  یشگاهیط آزمای، هم در شرایاریبس یقاتیشواهد تحق. ر استیس

ر را اظهار یس یو ضدالتهاب یدانیاکس ی، خواص آنتیعیهم طب
ر در برابر یس ین حال، اثرات محافظتیبا ا .[18-15]اند کرده

و  تویرپ .[19]کمتر شناخته شده است یعروق - یقلب یها یماریب
و و یداتی، کاهش استرس اکس[21]و همکاران میکو  [20]همکاران
در مطالعه  .ر نشان دادندیافت عصاره سیرا با در VCAM-1سطوح 

دار  ر معنیییبدون تغ VCAM-1دار  و همکاران، کاهش معنی یل
 .[22]ر مشاهده شدیافت مکمل سیسرم پس از در ICAM-1سطح 

بر  یریر تاثیز مشاهده شد که عصاره سین یگریدر مطالعه د
  .[23]نداشته است ICAM-1 یخون و سطوح سرم یها یچرب

 یها رفعال، درمانیغ یر سبک زندگییها، تغ از پژوهش یاریدر بس
 ییاز جمله راهکارها یعیطب یخوراک یها و مصرف مکمل ییدارو

در تعامل با هم  یصورت جداگانه و گاه هستند که تاکنون به
ر یاز آن و سا یخون، عوارض ناش یها یمنظور کنترل چرب به

 اند. اما شده یبررس یعروق - یقلب یها یماریپاتوژنز ب یفاکتورها
ت یر در تعامل با فعالیاثرات س، یک از مطالعات قبلیچ یباً هیتقر
را مورد  VCAM-1و  ICAM-1چسبان  یها سطح مولکول بر یبدن

ج یو نتا یقات قبلینه تحقیشیاند. لذا با توجه به پ قرار نداده یبررس
ت یر در تعامل با فعالینبودن اثرات س شده و روشن هیض ارایضدونق

از یوضوح ن ، بهیو عروق یچسبان سلول یها بر سطح مولکول یبدن
چسبان  یها ورزش بر سطوح مولکولر یشتر درباره تاثیق بیبه تحق

ICAM-1  وVCAM-1ر مصرف مقدار مناسب ماده ی، تاث
ت، یر در تعامل با فعالیز اثرات سیر بر آنها و نیس یضدالتهاب

  شود.  یاحساس م
 همراه با یورزش یها تیر فعالیتاث یلذا مطالعه حاضر با هدف بررس

 در یو عروق یسلول نیچسبان ب یها سطوح مولکولر بر یمکمل س
  تحرک انجام گرفت.  زنان کم

  

  ها مواد و روش

 -آزمون شیبا طرح پ یتجرب مهیاز نوع ن یپژوهش کاربردن یدر ا
 یدارا ساله۳۰- ۴۰ زن ۴۰اجرا درآمد،  به ۱۳۹۴که در سال آزمون  پس

غرب تهران  یسالمت یها کینیکننده به کل مراجعهوزن  اضافه
 ط ورود به مطالعهیشرا شدند. ری تصادفی انتخابیگ روش نمونه به

مانند  یشده جسم شناخته یها یماریب ابتال بهعدم  شامل؛
 -یابت، عضالنی، دی، تنفسیدیروئی، تیعروق - یقلب یها یماریب

، حذف دوطرفه تخمدان و یخون باال، حاملگ ی، چربیاسکلت
 یها مصرف دارو و مکملعدم ، یا ورزش حرفهعدم م، یضما

 یماریعلت ب ا بهیطور سرخود  هماه گذشته ب ٦در  یو صنعت یخوراک
  . بود گاریس عدم مصرفو 
، ن ورزشیینفره؛ تمر١٠گروه  چهاربه  یطور تصادف هافراد بن یا

م شدند. یر، مکمل و کنترل تقسیهمراه با مصرف مکمل س نیتمر
ط پژوهش یه شرایکل یمعرف یبرا یهیک جلسه توجیدر آغاز کار 

شرکت در تمام مراحل  یبرا یا نامه تیبرگزار شد و از آنها رضا
 شامل قد، وزن و یب بدنیترک یها سپس شاخصپژوهش اخذ شد. 

زان یط ناشتا، میشد و در شرا یریگ هبدن آنها انداز یچربدرصد 
الزم به ذکر  آنها گرفته شد. ییبازو ید قدامیخون از ور یس یس١٠

از  یریجلوگ یبرا یها در فاز لوتئال دوره قاعدگ یآزمودن است که
  قرار داشتند.  یدوره قاعدگ یرات هورمونییشدن با تغ رو روبه

قه یدق ۱۵ یبراقه یدور در دق ١٥٠٠وژ یفیسرم با استفاده از سانتر
ره شد. یذخ یبعد یزهایآنال یبرا -C۷۰° یدست آمد و در دما هب

VCAM-1  وICAM-1 ۲۱۰۰زای مدل یتوسط دستگاه اال )Stat 

Fax مونوزوربنت با استفاده از یا یمیروش آنز) با االت متحدهیا؛
با هلند)  ؛BMS232TENو  BMS232زا (شرکت یاال یها تیک

 .ندشد یریگ اندازهتر یل یلینانوگرم بر م۶/۰ت یدرجه حساس
ت یبا حساس یمید با استفاده از روش استاندارد آنزیسریگل یتر
ن با یپوپروتئی(ل HDL-Cتر و کلسترول و یل یگرم در دس یلیم٥

ت مخصوص یبا ک یبا روش فتومترچگالی باالی کلسترول) 
تر یل یگرم در دس یلیم کیت یدرجه حساسبا  ران)یآزمون؛ ا (پارس

ن یین با چگالی پایپوپروتئی(ل LDL–Cو مورد سنجش قرار گرفتند 
با ز ین یرپوستیز یچرب .دست آمد به دوالیفرز از معادله ینکلسترول) 

سر بازو، شکم و فوق خاصره، در  سه نقطه سهپر در یاستفاده از کال
و  جکسون یدر معادله عموم یگذار یسمت راست بدن و پس از جا

  در زنان محاسبه شد. یچرب درصد نییتع یبرا پوالک
 عدد ٢مقدار مکمل روزانه  ،مکمل - نیتمردر افراد گروه مکمل و 

االت یا ؛nature made(مارک  یگرم یلیم٥٠٠ های شکل کپسول به
 ییاز ادراه کل نظارات بر مواد غذا یمجوز بهداشت یدارا متحده؛

ن شد و از آنها خواسته شد پس از صرف ییوزارت بهداشت) تع
مصرف کنند. افراد گروه کنترل و  کپسولک عدد یصبحانه و شام 

گرم  یلیم۵۰۰از دارونما (ز به همان مقدار و حجم، ین نیتمر
. ر استفاده نمودندیمکمل س دکستروز) دوبار در روز همانند گروه

افتند یدر پژوهش حضور  یتیچ فعالیگروه کنترل و مکمل بدون ه
  ت پرداختند. یفعال یمکمل به اجرا -نیتمرو  نیتمر یها و گروه

که  ه شدیو همکاران ارا یچون براساس مطالعه یپروتکل تمر
قه یدق ۵هر جلسه شامل  ین ورزشیبار در هفته تمر٥صورت  به

ت یقه فعالیدق ٤٥سپس  ،ینات کششیقه تمریدق ۲۰ ،کردن گرم
 ۵مم ضربان قلب و در آخر ی% ماکز٧٥تا  ۶٠دن با شدت یدو یهواز

افراد در طول  ییم غذایمنظور کنترل رژ به .[24]قه سردکردن بودیدق
پس از ساعته استفاده شد. ٢٤ادآمد خوراک ینامه  ق، از پرسشیتحق

ن روز یساعت از آخر ٤٨و پس از  یا هفته١٠ن یاتمام دوره تمر
با همان  یریک و خونگیآنتروپومتر یها یریگ هن، مجددًا اندازیتمر
  ها انجام گرفت. یه آزمودنیط اولیشرا
 بودن نرمال بررسی برای ابتدا ها، داده تحلیل و تجزیه راستای در

 سپس شد. اسمیرنوف استفاده - کولموگروف آزمون از ها داده توزیع
 واریانس، از برابری آزمون ها و داده توزیع بودن طبیعی فرض از بعد

 عامل دو اثر متقابل برای تعیین دوراهه واریانس آنالیز آزمون
 صورت در شد. استفاده پژوهشی متغیرهای بر مکمل و تمرین
 تعیین برای توکی تعقیبی آنالیز واریانس، آزمون آزمون داری معنی

تعیین  منظور به قرار گرفت. مورد استفاده گروهی بین های تفاوت
 نیز گروه هر در آزمون پس با آزمون پیش مقادیر بین موجود تفاوت

افزار  نرم توسط. محاسبات آماری شد استفاده همبسته T آزمون از
 .صورت پذیرفت SPSS 16آماری 

  



ــــ یرحمان سور ٨٨ ــــــــــــــــ ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــو همکارانـ  ــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــ ــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــ ـــــــــــــــ  ــــ

   ١٣٩٥، زمستان ١، شماره ٢٣دوره                                                                                                                                                                      افق دانش پژوهشی -علمی نامه فصل

  نفر) ١٠های مورد مطالعه (تعداد در هر گروه=  در گروهش و پس از مداخله یها پ یآزمودنخون  یها یک و سطوح چربیدموگرافمشخصات ن یانگیم )١ جدول
  مکمل - نیگروه تمر  نیگروه تمر  گروه مکمل  گروه کنترل  رهایمتغ

  ٢٠/٣٦±٢٠/٦  ٨٠/٣٤±٧٠/٧  ٨٠/٣٣±٧٠/٤  ٤٠/٣٤±٤٠/٥  (سال)سن 
 لوگرم)ی(کوزن 

  ٢٠/٦٥±٤٠/٧  ١٠/٦٧±٦٠/٧  ٣٠/٦٥±٢٠/٥  ٧٠/٦٦±٤٠/٧  آزمون شیپ

  *٣٠/٦١±١٠/٦  *٧٠/٦٤±١٠/٧  ٣٠/٦٤±٢٠/٥  ٢٠/٦٦±٩٠/٦  آزمون پس

  ٠٠/١٥٧±٧٠/٥  ١٠/١٥٨±٨٠/٤  ٢٠/١٥٧±٣٠/٦  ٤٠/١٥٦±١٠/٦  متر) ی(سانتقد 
 (درصد) یمقدار چرب

  ٦٠/٣٥±١٠/٢  ٤٠/٣٦±٤٠/١  ٤٠/٣٥±٣٠/١  ٩٠/٣٦±٥٠/١  آزمون شیپ

  *٢٠/٣٣±٦٠/١  *٤٠/٣٤±٨٠/٠  ٥٠/٣٤±١٠/١  ٤٠/٣٦±٩٠/٠  آزمون پس
لوگرم بر متر مربع)ی(کشاخص توده بدن 

  ١٠/٢٧±٧٠/٣  ٩٠/٢٦±٨٠/٣  ٨٠/٢٦±٧٠/٤  ٤٠/٢٧±٦٠/٤ آزمون شیپ

  *١٠/٢٥±٥٠/٣  *٩٠/٢٥±١٠/٤  ٣٠/٢٦±٥٠/٤  ٢٠/٢٧±٣٠/٤آزمون پس
  تر)یل یگرم بر دس یلی(مد یسریگل یسطح تر

  ٢٠/١٠٩±٤٠/٢٩  ٨٠/٨٩±١٠/٣١  ٨٠/٩٧±٧٠/٢٩  ٠٠/١٠١±٩٠/٢٩  آزمون شیپ
  ٨٠/١٠١±٥٠/٢٧  ٥٠/٨١±٩٠/٢٧  ٣٠/٨٩±٨٠/٢٠  ٦٠/١٠٠±٧٠/٢٨  آزمون پس

تر)یل یگرم بر دس یلی(م HDL-Cسطح 
  ٥٠/٥٥±٤٠/١١  ٦٠/٦١±٦٠/١٤  ٣٠/٥٧±٦٠/١٥  ٧٠/٥٥±٣٠/١١ آزمون شیپ

  ٥٠/٥٨±٩٠/٩  ٢٠/٦٢±٣٠/١٨  ١٠/٥٨±٩٠/١٤  ٦٠/٥٤±٥٠/١٠آزمون پس

تر)یل یگرم بر دس یلی(م LDL-Cسطح 
  ٧٠/٩١±٧٠/١٥  ١٠/٨٧±٤٠/١٧  ٢٠/٨٨±٥٠/١٦  ٤٠/٨٧±٣٠/١٧ آزمون شیپ

  *٨٠/٧٦±٦٠/١٧  *١٠/٧٢±٤٠/١٧  ٨٠/٨٠±٧٠/١٩  ١٤/٨٩±٣٠/٢٣آزمون پس
تر)یل یگرم بر دس یلی(مسطح کلسترول 

  ٣٠/١٦٥±٥٠/٢٠  ٢٠/١٥٥±١٠/١٨  ٢٠/١٦٢±٣٠/٢٠  ٤٠/١٥٨±٥٠/١٧  آزمون شیپ

  *٢٠/١٥٠±٥٠/٢٢  ٤٠/١٥٢±٣٠/٢١  ١٠/١٥٧±٩٠/٢١  ٧٠/١٦١±٩٠/١٥  آزمون پس

*٠٥/٠p< آزمون شینسبت به پ  
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  ها افتهی
 ٨٠/٣٤±٢٠/٦ ین سنیانگیمکننده در مطالعه دارای  ن شرکتزنا

قد  نیانگیو م لوگرمیک٠٠/٦٦±٩٠/٦وزن  نیانگی، مسال
  بودند. متر یسانت١٠/١٥٧±٧٠/٥

سطح ) و >۰۵/۰p( ه توده بدنی، نمایچربن وزن، درصد یانگیم
LDL-C )٠٠١/٠=p( ۱۰مکمل بعد از  -نین و تمریدر دو گروه تمر 

دا یدار پ آزمون، کاهش معنی شیر پیسه با مقادیهفته مداخله در مقا
طور  مکمل به - نیدر گروه تمراما سطح کلسترول تنها  کرد.

  .)١؛ جدول p=٠٠٥/٠(افت یکاهش  یدار معنی
ن یو تمر )p=٠٠٩/٠(مکمل  - نیتمر یها در گروه ICAM-1ر یمتغ

)٠١٢/٠=p( ریو متغ VCAM-1 مکمل  -نیتمر یها در گروه
)٠٠٦/٠=p(  و مکمل)٠٠٨/٠=p( آزمون نسبت به  در مرحله پس
 ین طور نسبت به گروه کنترل اختالف آماریآزمون و هم شیپ

  ).۲و  ۱نشان داد (نمودارهای  یدار معنی

دار  و اثر معنی )p=٠٠٥/٠(ن و مکمل یدار تمر معنیاثر تعامل 
 ICAM-1در کاهش غلظت شاخص  )p=٠٠٩/٠(ن یجداگانه تمر

 یها ن گروهیع بین توزیرات ایین تغیانگیوجود داشت. در م
مکمل با مکمل  - نی، تمر)p=٠١٠/٠(مکمل با کنترل  - نیتمر

)٠١٧/٠=p(ن با کنترل ی، تمر)٠٠٨/٠=p( ن با مکمل یو تمر
)٠١١/٠=p( گر، اثر مکمل ید یوجود داشت. از سودار  تفاوت معنی

دار بود  معنی VCAM-1طور جداگانه در کاهش غلظت  به
)٠٠٥/٠=p(  و مکمل بر کاهش  نیتمرو مداخله توامانVCAM-1 

ع ین توزیرات ایین تغیانگی. در م)p=٠٠١/٠(داشت  یدار اثر معنی
مکمل  -نی، تمر)p=٠٠٨/٠(مکمل با کنترل  -نیتمر یها ن گروهیب

تفاوت  )p=٠١٠/٠(مکمل با کنترل  و )p=٠١٥/٠(ن یبا تمر
  مشاهده شد.  یدار معنی

  

  بحث
و  یسلول نیب چسبان یها ملکول اند که داده نشان ریاخ مطالعات

دن یدارند. چسب آترواسکلروز پاتوژنز در یمهم نقش یعروق
 نینخستاز  یکی ها، انیشر به سطح خون در موجود یها سلول

 شناخت نیشود. بنابرا یمحسوب م آترواسکلروز ییشناسا در عیوقا
 کاهش و منجر به داده را کاهش التهاب که موثر یها روش

 خواهد یمهم یکاربردها ینینظر بال از شود یالتهاب یها شاخص
لیتاث یلذا مطالعه حاضر با هدف بررس .[2]داشت  یها تیر فعا
چسبان  یها سطوح مولکولر بر یمکمل س همراه با یورزش

  تحرک انجام گرفت.  زنان کم در یو عروق یسلول نیب
پس از  و شیپ توده بدن وزن و شاخص بدن، یچرب سه درصدیمقا

 گروه و نیتمر در گروه که داد نشان در افراد مطالعه حاضر مداخله
در زنان کاهش  یدار طور معنی رها بهین متغیمکمل، ا - نیتمر

 ریسا نسبت مکمل به -نیتمر گروه در کاهش نیا نیانگیم افت.ی
مهم در  یها افتهیگر از ید یکیبود.  خود مقدار نیشتریب در ها گروه

مکمل بر کاهش  - نین ورزشی و تمرین پژوهش، اثر تمریا
کلسترول در  HDLکه  یکلسترول بود. در حال LDLر یدار مقاد معنی
ن یداشت، اما اش یمکمل افزا - نین، مکمل و تمریتمر یها گروه
 -نیگر اثر تمرید یدار نبود. از سو معنی یلحاظ آمار ش بهیافزا

که اثر مکمل  یدار بود، در حال مکمل در کاهش کلسترول تام معنی
  دار نبود. ن فاکتور معنییدر کاهش ا ییتنها ن بهیا تمری

، یو عروق یسلول نیچسبان ب یها نه مولکولیق در زمیج تحقینتا
آزمون در  در مرحله پس ICAM-1از آن بود که سطوح  یحاک
نسبت به گروه کنترل، کاهش  نیتمرو مکمل  - نیتمر یاه گروه

 -نیتمر یها در گروهز ین VCAM-1 سطوحافت. ی یدار معنی
  . را نشان داد یدار کاهش معنیو مکمل، مکمل 

بر  ییتنها به یت استقامتیر فعالیق حاضر در مورد تاثیج تحقینتا
ج مطالعات یبا نتا یو عروق یسلول نیچسبان ب یسطوح مولکولها

سطوح کاهش که  [25]غفاریو  یقیتوفو  [2]و همکاران یحجاز
ICAM-1 دار در سطوح مولکول  بدون کاهش معنیVCAM-1  پس

در  .دارد یاند، همخوان را گزارش نموده یت استقامتیاز فعال
و همکاران انجام گرفت مشخص شد  یمقرنسکه توسط  یا مطالعه

دار سطوح  باعث کاهش معنی ین استقامتیهفته تمر ١٢که 
ICAM-1  وLDL ها همسو با  افتهین یا .[26]شود یکلسترول م

 یت ورزشیدهنده نقش مثبت فعال ق حاضر هستند که نشانیتحق
  سرم است.  ICAM-1زان یبر کاهش م

بر اثر  یسلول نیکاهش مولکول چسبان ب یاز سازوکارها یبرخ
کلسترول  LDLمضر از جمله  یها ی، کاهش چربین هوازیتمر

ک و یک سمپاتین با کاهش تحرین منظم همچنی. تمراست
را  یالتهاب یها یانجیش می، رهایضدالتهاب یها نیتوکایش سایافزا

چسبان  یها دنبال آن غلظت مولکول کند و به یمهار م یاز بافت چرب
ز با کاهش ین یکاهش توده چرب دهد. یرا کاهش م یسلول

تواند منجر به کاهش  یم یبافت چرب یالتهاب یها نیتوکایسا
ICAM-1 فرد  ١٥٧ یرو یا و همکاران در مطالعه سوجرن .[27]شود

نشان دادند که  یسلول یالتهاب یها سال سالم از نظر شاخص انیم
با کاهش وزن بدن کاهش  یدار طور معنی به ICAM-1غلظت 

ن یافت. این یدار ر معنیییتغ VCAM-1 غلظت که یحال در  افت،ی
شتر به کاهش یب ICAM-1پژوهشگران گزارش کردند که کاهش 

ز شاهد کاهش یدر مطالعه حاضر ن .[28]وزن بدن مرتبط است
ت یدر گروه فعال کلسترول LDLو  یدار وزن، درصد چرب معنی
ل کاهش سطوح یاز دال یکیتواند  ین امر میم که ایبود یورزش

ICAM-1 ج با مطالعات ین نتاین حال ایدر مطالعه حاضر باشد. با ا
و  ICAM-1چسبان  یها که عدم کاهش در سطوح مولکول یگرید

VCAM-1 ز کاهش یو ن [13]تیپس از فعالVCAM-1 ر ییبدون تغ
ندارد.  ی، همخوان[14]اند را نشان داده ICAM-1دار در سطوح  معنی

 مطالعات و مطالعه نیج اینتا با حاضر مطالعه همسونبودن لیدل
 هیپا سطح ها، یآزمودن یها یژگیدر و تفاوت در توان یمرا  مشابه

 مورد ناتیشدت و مدت تمر نیو همچن یالتهاب یها شاخص
   دانست. استفاده

  

طور  به VCAM-1پژوهش حاضر نشان داد که غلظت  یها افتهی
افت، اما یر کاهش یکننده مکمل س در گروه مصرف یدار معنی

ج یکه با نتا مشاهده نشد ICAM-1در غلظت  یدار ر معنیییتغ
ز یو همکاران ن وندورن .دارد یهمخوان [21]و همکاران میکمطالعه 

، ICAM-1بر سطوح  یریر تاثیافت عصاره سینشان دادند که در
CRP ن واکنشگر ی(پروتئCن یخون ندارد. آنها چن یها ی) و چرب

 NF-kB یساز ر، با مهار فعالیمصرف مکمل سان کردند که یب
 یبر کاهش التهاب عروق VCAM-1ان یای کاپپا) و ب (فاکتور هسته
-Iون یالسیاز فسفور یریر با جلوگین صورت که سیموثر است، بد

kB  مهارکننده)NF-kB( شدن آنها از  مانع جداNF-kB شود و  یم
ال کاهش یاندوتل یها در سلول VCAM-1ان ژن یب بین ترتیبه ا

از آن بود که عصاره  یو همکاران حاک رسولج مطالعه ینتا .[29]ابدی یم
ن مطالعه یکند. در ا یم میرا تنظ VCAM-1ان مولکول چسبان یر بیس
 یها ن در سلولیتوکایچسبان القاشده توسط سا یها ان مولکولیب

 یشمار اختهیان یشده عروق کرونر توسط جر داده ال کشتیاندوتل
ان یب یدار یطور معن ر بهیها با عصاره س ن سلولیر ایشد. تکث یریگ اندازه
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VCAM-1 در مطالعه  .[30]آلفا را کاهش داد ١- نینترلوکیالقاشده توسط ا
القاشده  VCAM-1ان یاه، بیر سیز نشان داده شد که عصاره سین یگرید

ن یدهد. ا ی(فاکتور نکروزدهنده تومور آلفا) را کاهش م TNF-αتوسط 
بات خاص یو استفاده از ترک یا هیتغذ یها دهد که مکمل ینشان ممساله 

ر یتاث یافراد ب یها و سالمت عموم یماریدر کاهش بروز ب ییم غذایدر رژ
  .[22]ستین

 

در گروه  VCAM-1و  ICAM-1ج مطالعه حاضر نشان داد که غلظت ینتا
ما،  یها افت. با توجه به دانستهی یدار مکمل کاهش معنی - نیتمر
 یها شاخص ر بریو مکمل س ورزش ریتاث خصوص در یقیتحق

مطالعه حاضر را با  یها افتهیم یاست تا بتوان نگرفته انجام یالتهاب
 -نیچسبان در گروه تمر یها کاهش مولکول .مییسه نمایآنها مقا

کلسترول و کلسترول  LDL یها یتوان به کاهش چرب یمکمل را م
ن یدر مطالعه حاضر، احتماالً تمر .[23]ها نسبت داد ن گروهیتام در ا

 یز و کاهش توده چربیپولیش لیافت مکمل با افزایو در یورزش
لتهاب یها یانجیبر کاهش م یتواند علت یهمراه بودند که م باشد.  یا

ز که در یچسبان ن یها کاهش سطوح مولکول یاحتمال یها زمیمکان
تواند  یبه آن اشاره شد، م ین ورزشیا تمریافت مکمل یجه درینت

لتهاب یها یانجیکاهش م یبرا یسازوکار چسبان  یها و مولکول یا
گر، با توجه به ید ین گروه باشد. از سویدر ا یو عروق یسلول نیب
ن در یمکمل و تمر -نین دو گروه تمرینکه در مطالعه حاضر بیا

مکمل و مکمل در سطوح  -نین دو گروه تمریو ب ICAM-1سطوح 
VCAM-1 مشاهده نشد، کاهش در سطوح  یدار تفاوت معنیICAM-1 

را  VCAM-1و کاهش در سطوح  یت ورزشیر فعالیتوان به تاث یرا م
 یت ورزشین فعالیر نسبت داد. بنابرایر مصرف مکمل سیتوان به تاث یم

ر یر تاثیو مکمل س ICAM-1بر کاهش سطوح  یدار ر معنییتاث
قات یتحق بهن حال، یبا ادارد.  VCAM-1بر کاهش سطوح  یدار معنی

ز یو ن یورزش یها تیفعال انواع درازمدت ریتاث با رابطه در یشتریب
 عوامل هیكل سطوح مختلف بر یر در دوزهایز مکمل سیتجو

ز ینخون  یها یچربرات سطح ییتغ .است ازیآترواسكلروز ن یخطرزا
خون  یها یچرببهبود سطوح  منظور به شتر دارد. احتماالً یب یبه بررس ازین
  .است یشتریزمان ب در مدت مداخالت یاجرااز به ین

توان  یز بود که از آن جمله مین ییها تیمحدود یق حاضر دارایتحق
ها در خارج از  یت آزمودنیها، عدم کنترل فعال یبه تعداد کم آزمودن

 یها ط یآزمودن ییم غذایق رژیزمان مطالعه و عدم کنترل دق
 یاجرا ،یآت قاتیتحقشود در  یشنهاد میپ مطالعه اشاره نمود.

 مورد افراد ییغذا میرژ رد،یگ انجام یشتریب نمونه با پژوهش
 ینیتمر پروتکل با یگرید ینیتمر پروتکل و دشو کنترل مطالعه
   .دشو سهیمقا حاضر مطالعه

  

  یریگ جهینت

، سطوح ریمکمل سمصرف  همراه با یت ورزشیفعال هفته ١٠
تحرک  زنان کم را در یو عروق یسلول نیچسبان ب یها مولکول

  دهد. کاهش می
  

ارجمند که بدون  یها یله از آزمودنین وسیبد: یتشکر و قدردان
  م.یینما یرممکن بود، تشکر مین پژوهش غیآنها انجام ا یهمکار

ل و یرا تكم ینامه كتب تیداوطلبان فرم رضا: یه اخالقیدییتا
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