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Abstract 

Background: Inflammation plays an important role in the pathogenesis of atherosclerosis and 
change in lifestyle represents a successful strategy to prevent cardiovascular disease. Therefore, the 
present study investigated the combined effects of regulae Pilates training and Apium Graveolens seed 
supplement on monocyte chemoattractant protein-1(MCP-1) and C-reactive protein (CRP) in 
sedentary women. 

Materials and Methods: In this quasi-experimental study, 28 healthy sedentary woman with 
age average 31±5.5 years old are selected in a convenience sampling way and randomely divided into 
and control, exercise, supplement and exercise+supplement groups. Pilates exercise was consisted of 
exercise movements at 50% to 80% maximal heart rate in, 3 sessions per week for 8 weeks. 
Supplement and exercise+supplement groups consumed 1.3 gr Apium Graveolens seed capsule three 
times a day after meals. Fasting blood samples were collected before and 48 hours after the last 
interventions. MCP-1 and CRP levels were measured by ELISA method. 

Results: Eight weeks of Pilates exercise, supplementation and the combined intervention were 
associated with a significant increase in MCP-1 and CRP levels (p<0.05). Furthermore Pilates exercise 
and combined intervention were associated with significantly greater increases in percent changes of 
the MCP-1 and CRP compared to supplement group (p<0.05). 

Conclusion: These findings suggest that the protective effect of Pilates exercise and Apium 
Graveolens seed supplementation non-drug interventions might in part be due to suppression of the 
inflammatory processes. 

Keywords: Apium Graveolens, C-reactive protein, Monocyte chemoattractant protein-1, 
Pilates training 
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  شی                                                                                                                   مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اراكمقاله پژوه
 39- 48، 1394، آذر )102شماره پیاپی  (9، شماره 18                          سال                                                                                                   

 

 التهابی هاي پروتئین سطوح بر کرفس دانه مکمل و پیالتس تمرین ترکیبی اثرات
  غیرفعال زنان در C گر واکنش و 1-نوسیتوم شیمیایی جذب

  
  3بیشه تبار سادات محسن سید ،2فرزانگی پروین ،*1حبیبیان معصومه

  
  .ایران شهر، قائم شهر، قائم واحد اسالمی آزاد دانشگاه بدنی، تربیت گروه ،استادیار -1
  .ایران ساري، ساري، واحد اسالمی آزاد دانشگاه بدنی، تربیت گروه ،دانشیار -2
  .ایران ساري، ساري، واحد اسالمی آزاد دانشگاه ،ورزش فیزیولوژي ارشد کارشناس -3
  

 21/5/94: تاریخ پذیرش 19/12/93: تاریخ دریافت
 

   چکیده
 براي مفید استراتژي یک زندگی شیوه تعدیل و کند می ایفا آترواسکلروز پاتوژنز در مهمی نقش التهاب :هدف و زمینه
 دانه  مکمل و پیالتس تمرین ترکیبی اثرات ،حاضر تحقیق در از این رو، .است عروقی قلبی هاي بیماري از گیري پیش

  .شد بررسی غیرفعال زنان در C گر واکنش پروتئین و 1- نوسیتوم شیمیایی جذب تئینپرو بر کرفس
 صورت به انتخاب از پس سال، 31± 5/5 سنی میانگین با داوطلب زن 28 تجربی، نیمه مطالعه این در :ها روش و مواد
 .شدند تقسیم مکمل +ینتمر  ومکمل تمرین، کنترل، هاي گروه به مساوي و تصادفی طور به دسترس،  درگیري نمونه

 8 مدت به و هفته در جلسه 3 قلب، ضربانحداکثر  درصد 80 تا 50 شدت با ورزشی حرکات انجام شامل پیالتس تمرین
  میل غذا صرف از پس  بار در روز3 را کرفس دانه گرم 3/1 حاوي کپسول تمرین، +مکمل و مکمل هاي گروه .بود هفته

 شیمیایی جذب پروتئین سطوح .ندشد آوري جمع ها مداخله آخرین از پس ساعت 48 و لقب ناشتا خونی هاي نمونه .نمودند
  .شد گیري اندازه االیزا روش به C گر واکنش پروتئین و 1- نوسیتوم

 شیمیایی جذب پروتئین سطوح دار معنی کاهش با ترکیبی مداخله و سازي مکمل پیالتس، تمرین هفته 8 :ها یافته
 افزایش با پیالتس تمرین و ترکیبی هاي مداخله ،عالوه هب ).p>05/0(بود همراه C گر کنشوا پروتئین و 1- نوسیتوم

  ).p>05/0(بود همراه مکمل گروه با مقایسه در ها شاخص این تغییرات درصد در بیشتري
 دانه اب سازي مکمل و پیالتس تمرین غیردارویی هاي مداخله حمایتی اثرات از بخشی ها، یافته اساس بر :گیري نتیجه
  .باشد التهاب فرآیندهاي سرکوب علت به است ممکن کرفس

  پیالتس ،تمرین1- نوسیتوم شیمیایی جذب پروتئین ،C گر واکنش پروتئین کرفس، :کلیدي واژگان
  
  
  
  
  
  
  
   بدنی تربیت گروه شهر، قائم واحد اسالمی آزاد دانشگاهقائم شهر، ایران،  :مسئول نویسنده*

Email:habibian_m@yahoo.com

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 و همکاران                                                                                      معصومه حبیبان ... اثرات ترکیبی تمرین پیالتس و مکمل دانه کرفس بر سطوح 

 41                                                                                                   1394 آذر ،9 شماره ، هیجدهمسال اراك، پزشکی علوم دانشگاه پژوهشی علمی مجله

  مقدمه
 اختالالت بین ارتباطی پل یک عنوان به التهاب
 گلوگز متابولیسم شدن طبیعی غیر و آترواسکلروتیکی

 هاي بیماري پاتوژنز در مهمی نقش و )1(است شده شناخته
 آترواسکروز و عروقی زایی لخته رویدادهاي عروقی، - قلبی
هاي  در تمامی فرآیندهاي فوق، از ایجاد رگه .)2(ندک می ایفا

 به ها لکوسیت فیلتراسیونچربی گرفته تا تشکیل پالك، 
 از ها کموکاین و دارد دخالت جدي طور به عروقی دیواره
 ي واسطهه ب ،1-مونوسیت شیمیایی جذب پروتئین جمله

 عروقی، دیواره درون به اي هسته تک هاي سلول جذب
 ،این بر عالوه .)3(کنند می ایفا فرآیندها نای در مهمی نقش

 تشخیصی شاخص یک عنوان به نیز C واکنشی پروتئین
 بیمار و سالم افراد در کرونري - قلبی بیماري توسعه منفی

 به C واکنشی پروتئین سرمی غلظت .)4(شود می شناخته
 دلیل به و یابد می افزایش برابر هزار از بیش تا التهاب محض

 بسیار انتهایی شاخص یکبه عنوان  ساعته، 19 عمر طول
 افزایش .)5(شود محسوب می حساس بسیار گر اشناس و پایدار

 گردشی سطوح افزایش ومزمن درجه پایین  التهاب با سن
 از C واکنشی پروتئین .)6(است همراه C واکنشی پروتئین

 هاي کموکاین و چسبان هاي مولکول مثبت تنظیم طریق
 عضالت هاي سلول اندوتلیال، هاي سلول شیمیایی جذب
 پیش و التهابی پیش هاي واکنش در ها مونوسیت و صاف

 در  افزایشبرابر 7 به منجر و دارد دخالت آترواسکلروتیک
 هاي مونوسیت و1-مونوسیت شیمیایی جذب پروتئین تولید

 گردشی سطوح ،قبلی مطالعات اساس بر .)5(شود می محیطی
 شامل التهابیرآیندهاي ف در 1-نوسیتوم جذب پروتئین
 افزایش آترواسکلروز و دیابت مانند چاقی با مرتبط پاتوژنز

 تولید افزایش آدیپوژنز، القا به منجر تواند می که )6(یابد می
 اکسید نیتریک بیان و واکنشی نیتروژن /اکسیژن هاي گونه
 افزایش ،این بر عالوه .شود ها آدیپوسیت در القا قابل سنتاز
 پروتئین بیان افزایش به منجر نیز شده اکسید ايلیپیده فسفو

 و ماکروفاژها تجمع نتیجه در و 1-مونوسیت شیمیایی جذب
 پروتئین این که )7(شود می التهاب ایجاد هاي فرآیند توسعه
 آترواسکلروتیکی هاي زخم توسعه و شروع در مهمی نقش

 سطوح افزایش ولوژي،یاپیدم تحقیقات اساس بر .)8(دارد
 در C واکنشی پروتئین سطوح کاهش با جسمانی فعالیت

  .)9(است همراه سالم ظاهر به افراد
 در ورزشی منظم هاي فعالیت گنجاندن امروزه

 جسمانی فعالیت نقش عالوهه ب .دوش می توصیه زندگی برنامه
 تایید خوبی به کرونري قلبی هاي بیماري از جلوگیري در

 التهاب در ییراتتغ واسطه به تواند می حدي تا که است شده
 و منظم جسمانی فعالیت بین یمعکوس ارتباط که چرا. باشد

 پروتئین سطوح و )11، 10(التهابی فاکتورهاي سرمی غلظت
 مثبت ارتباط چنین هم .)12(ه استشد تایید نیز C واکنشی

 شیمیایی جذب و C واکنشی هاي پروتئین سطوح بین
 سطوح و مرک دور اندازه و بدن توده شاخص با 1-مونوسیت

 وزن با افرادي در التهابی هاي شاخص این کمتر گردشی
 اي مطالعه تاکنون ،وجود این با .است شده گزارش )6( نرمال

 التهابی هاي شاخص بر پیالتس ورزش تاثیر خصوص در
 و کششی حرکات شامل پیالتس تمرین .ه استنشد مشاهده
 دامنه طول در شده کنترل سرعت یک با که است قدرتی

 می انجام عمیق هاي تنفس و تمرکز با همراه مفصل رکتیح
 باال، جسمانی آمادگی به ،تمرینات این اجراي براي و شود

 توانایی بر و باشد نمی نیاز خاصی تجهیزات و مهارت
 سوي از .)13(شود می تاکید بدن تعادل حفظ جهت عضالت

 ورزشی تمرینات بیشتر تاثیر ،تحقیقات از برخی در ،دیگر
 از ناشی التهاب کاهش بر گیاهی هاي مکمل با ههمرا

 1-مونوسیت شیمیایی جذب و C واکنشی هاي پروتئین
 Apium علمی نام با کرفس .)14، 8(است شده گزارش

graveolens عمومی نام وcelery، تمام که است گیاهی 
 آورنده پایین جمله از دارویی خواص داراي آن هاي قسمت
 خاصیت داراي کرفس .)15(است فشارخون و قند چربی،

 تخریب از تواند می و بوده قوي اکسیدانی آنتی و التهابی ضد
 فعالیت و کند جلوگیري آزاد هاي رادیکال وسیلهه ب ها سلول

 افزایش را هستند ایمنی سیستم مدافعان که سفید هاي گلبول
 عنوان به که کرفس دانه دارویی خواص از برخی .)16(دهد 

 درمان براي مدر و نفخ ضد هاب،الت ضد باکتري، ضد
 ادراري، سنگ مفاصل، ورم روماتیسم، آسم، برونشیت،
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 ،شود می استفاده طحال و کبد اختالالت چنین هم و یبوست
 جدا ترکیبات .)18، 17(است آن در موجود ترکیبات علت به

آپی ( کرفس و روغن آن شامل فالونوئیدهادانه از شده
لئیک اسید، اسیدهاي چرب بوتیل فتالید، او-ان-3، )ژنین

) تیروزین و گلوتامین( اسیدهاي آمینه ومانند لینولئیک اسید
هاي   با توجه به شیوع زیاد بیمارياز این رو،. )18(باشند می

تحرك و توسعه آن با افزایش   عروقی در افراد کم -قلبی 
 اثرات مفید گیاه دارویی  با نظر بهچنین  هم و)11، 10، 6(سن

 و کم )17-15( سالمتیپیشرفتنات ورزشی بر کرفس و تمری
خطر بودن ورزش پیالتس و اجراي آسان آن توسط همه 
اقشار مردم، تحقیق حاضر به منظور بررسی اثرات ترکیبی 
تمرینات منظم پیالتس و مکمل کرفس بر پروتئین واکنشی 

Cدر زنان غیرفعال 1- و پروتئین جذب شیمیایی مونوسیت 
  .انجام شد

  
  ها شرو و مواد

 نیمه پژوهش این هاي آزمودنی :ها آزمودنی
 31± 5/5سنی میانگین با غیرفعال سالم زنان شامل تجربی،

 هاي باشگاه در اطالعیه طریق از فراخوانی از پس .بودند سال
 اساس بر و ناداوطلب بین از ها آزمودنی شهر، قائم شهرستان
 یآگاه منظور به که( سالمت نامه پرسش از حاصل اطالعات

 مشکالت و عروقی - قلبی هاي بیماري سابقه سن، از
 اختیار در ورزشی سابقه  واستفاده مورد داروهاي ارتوپدي،

 وزن، و قد گیري اندازه پزشک، معاینه ،)گرفت قرار ها آن
 حداکثر چنین هم و بدن خالص توده و بدن چربی درصد

 به )همسان هاي آزمودنی انتخاب جهت( مصرفی اکسیژن
 .شدند انتخاب دسترس در و مند هدف گیري ونهنم صورت

 آگاهی از پس )نفر 28( منتخب هاي آزمودنی ،ادامه در
 به شخصی، نامه رضایت تکمیل و تحقیق شرایط از کامل
 و مکمل تمرین، کنترل، هاي گروه به مساوي و تصادفی طور

 مراحل کلیه ،ضمن در .شدند تقسیم )مکمل +تمرین(ترکیبی
 واحد اسالمی آزاد دانشگاه اخالق کمیته توسط فوق تحقیق
  .گرفت قرارمورد تایید  1394 -17 شماره مجوز با ساري

 شروع از لبق هفته یکها  نیدآزمو :تمرینی برنامه
 اکسیژن حداکثر و شده آشنا آزمایشگاه محیط با ،تمرینات
 و کوئین کالج پله بیشینه زیر آزمون استفاده با ها  آن مصرفی
 =81/65 -)1847/0 × دقیقه در قلب ضربان تعداد( فرمول

 درصد چنین هم .)19(گردید تعیین )مصرفی اکسیژن حداکثر
 ترکیب سنجش دستگاه از استفاده با ها آزمودنی بدن چربی

 براي تمرینی پروتکل .شد سنجیده کره کشور ساخت ،بدن
 ساعت یک شامل مکمل، + تمرین و تمرین هاي گروه

 برنامه .بود هفته 8 مدت به و هفته در جلسه 3 پیالتس، تمرین
 اصلی حرکات کردن، گرم دقیقه 10 شامل تمرینی جسله هر

 از پیالتس تمرینات .بود کردن سرد دقیقه 5 و پیالتس
 حرکات شامل و یافت توسعه تدریج به و شروع پایین سطوح
 هماهنگی و پذیري انعطاف تعادل، قدرت، پیشرفته، کششی
 و تنه باال بزرگ عضالت بر مرکزت با و بود عضالنی عصبی

 بدون و خوابیده نشسته، ایستاده، وضعیت سه در و تنه پایین
 اصل رعایت منظور به .شد  انجام تخصصی تجهیزات به نیاز

 به نسبت جلسه هر در حرکات تکرار و سرعت بار، اضافه
 هفته در تکرار 10 از که طوري به .یافت افزایش قبلی جلسه

 تکرار 45 تا 40 به هشتم جلسه در تدریج به و شد شروع اول
 درصد 55 تا 50 شدت با اول هفته در تمرینات .)13(رسید

 درصد 80 تا 75 شدت تا و شد شروع حداکثر قلب ضربان
 5 تقریبی افزایش با( آخر هفته در حداکثر قلب ضربان
 عالوه هب .)20(یافت ادامه )هفته هر در تمرین شدت يدرصد
 در  قطبیسنج ضربان از استفاده با ها آزمودنی قلب ضربان

 شرکت قلب ضربان حداکثر و شد کنترل تمرینات طی
   .گردید محاسبه »220 – سن« رابطه از استفاده با کنندگان

مکمل غذایی، به صورت کپسول : مکمل کرفس
هاي   که آزمودنیبودي کرفس   گرم پودر دانه3/1حاوي 

 اه یک لیوان مایعاتآن را به همرهاي تمرین و ترکیبی، گروه
 هفته میل 8 بار در روز پس از صرف غذا به مدت 3

  .)21(نمودند
 هاي نمونه :بیوشیمیایی آنالیز و خونی گیري نمونه

 مصرف( شبانه ناشتایی ساعت 12 دنبال هب ها، آزمودنی خونی
 دو در ،)گیري خون از قبل شب در سبک غذایی رژیم
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 آخرین از پس عتسا 48 و آزمون پس و آزمون پیش مرحله
 نشسته وضعیت در چپ دست بازویی ورید از تمرین، جلسه

 5(شد آوري جمع صبح در استراحت دقیقه 15 از پس و
 هاي لوله درون به شدن ریخته از پس ها نمونه ).سی سی

 مدت به ، (EDTA)  اتیلن دي امین تترا استیک اسیدحاوي
 .شدند سانتریفوژ دقیقه در دور 3000 سرعت با دقیقه 15

 گراد سانتی درجه -80 دماي در حاصل پالسماي سپس
 استفاده مورد پژوهش متغیرهاي آنالیز براي و شد منجمد

 جذب التهابی هاي پروتئین سطوح گیري اندازه .گرفت قرار
 با و )22( االیزا روش به C واکنشی و 1-مونوسیت شیمیایی
 (Human ELISA Kit) ویژه تجاري کیت از استفاده
 ،Diagnostics Biochem Canada Inc شرکت ساخت

 بر پیکوگرم 81/7 از کمتر ترتیب به گیري اندازه حساسیت با
  .صورت گرفت لیتر میلی بر نانوگرم 10 و لیتر میلی

  آماري هاي روش
 ترتیب به لوین و شاپیروویلک هاي آزمون از

 ها واریانس تجانس و ها داده توزیع بودن نرمال تعیین جهت
 به گروهی برون و درون تغییرات بررسی جهت .دش استفاده
 یک واریانس تحلیل و زوجی  تیهاي آزمون از ترتیب

 داري معنی سطح در توکی تعقیبی آزمون با همراه طرفه
05/0<p با ها  دادهآماري تحلیل و تجزیه .گردید استفاده 

  .شد انجام 20 نسخه SPSS افزار نرم از استفاده
  

  ها یافته
 هاي ویژگی معیار انحراف و انگینمی 1 جدول در

 نتایج .ه استشد داده نشان پایه وضعیت در ها آزمودنی
 نرمال توزیع بر ترتیب به لوین آزمون و شاپیروویلک آزمون

 مشخصات به مربوط هاي داده واریانس تجانس و
 شیمیایی جذب هاي پروتئین سطوح آنتروپومتري،

 از پس و پیش مراحل در C واکنشی و 1-مونوسیت
 آزمون نتایج چنین هم .داشت  داللتپژوهش هاي مداخله
 در دار معنی تفاوت عدم گر بیان هطرف یک واریانس تحلیل

 و )1جدول (تحقیق هاي آزمودنی آنتروپومتري مشخصات
 پروتئین و 1-مونوسیت شیمیایی پروتئینجذب  سطوح

 و p=289/0ترتیب به(بود آزمون پیش مرحله در C واکنشی
920/0=p.(   

  
  تحقیق هاي گروه هاي آزمودنی بدنی ترکیب هاي شاخص معیار انحراف و میانگین .1جدول

 p  کنترل مکمل + تمرین تمرین مکمل گروه
  36/0  29/159±56/2 57/156±51/3 00/161±38/6 00/161±38/6 )متر سانتی( قد

  31/0  44/70±20/7 40/64±98/5 67/68±75/4 70/67±80/5 )کیلوگرم(وزن
  15/0  43/34±21/3  43/27±98/5  14/28±95/4  00/34±00/6  )لسا(سن

  75/0  83/28±52/2  30/26±71/2  66/26±46/3  11/26±13/3  )مترمربع /کیلوگرم(بدن توده شاخص
  54/0  50/35±03/4  80/33±72/3  60/33±22/4  42/31±42/7  چربی درصد

 مصرفی اکسیژن حداکثر
  16/0  73/33±74/1  77/32±47/2  64/33±68/1  13/35±13/3  )دقیقه در کیلوگرم/لیتر میلی(

  هطرف یک واریانس  آزمون تحلیلاز استفاده با ها آزمودنی آنتروپومتري هاي ویژگی مقایسه P : مقادیر                      
  

 که داد نشان گروهی درون تغییرات بررسی نتایج
 این ترکیب و مکمل کرفسمصرف پیالتس،  تمرین هفته 8

 جذب هاي پروتئین سطوح دار معنی کاهش با ها مداخله
 .بود همراه )C)001/0<p  واکنشی و 1-مونوسیت شیمیایی

طرفه،  یک واریانس تحلیل آزمون نتایج اساس بر چنین هم
 شیمیایی جذب پروتئین هاي میانگین بین اختالف معنی داري

 پس در تحقیق هاي گروه C واکنشی پروتئین و 1-مونوسیت
   ).2 جدول ،p>001/0(دش مشاهده آزمون
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  پژوهش هاي مداخله از بعد هفته 8 وفبل  تحقیق هاي گروه متغیرهاي معیار انحراف و میانگین .2جدول
   p **مقدار   p*مقدار   تغییرات درصد  آزمون پس  آزمون پیش  ها گروه  متغیر

  501/0  -%25/1±84/4  09/252±75/20  43/255±00/20   کنترل گروه
  000/0*  -%66/27±30/7  05/184±06/12  35/255±99/24  تمرین گروه
  000/0*  -%64/14±31/6  42/244±86/8 50/263±86/10  مکمل گروه

 جذب پروتئین
 شیمیایی
 1-مونوسیت

 میلی/پیکوگرم
  001/0*  -%58/37±84/10  32/161±55/22  87/259±73/13  مکمل + تمرین گروه لیتر

  
**000/0  

  356/0  %510/2±43/6  80/3±36/0  77/3±37/0  کنترل گروه
  000/0*  -%24/25±72/7  29/2±43/0  70/3±75/0  تمرین گروه
  000/0*  -%48/15±58/7  11/3±31/0  81/3±34/0  مکمل گروه

 پروتئین
 C گر واکنش

  000/0*  -%62/32±27/8  45/2±35/0  90/3±62/0  تمرین + مکمل گروه  لیتر /گرم میلی

  
**000/0  

  )زوجی تی آزمون از استفاده با(آزمون پیش و پس بین گروهی ندرو  تغییرات داري معنی*
  )هطرف یک واریانس تحلیل آزمون از استفاده با(آزمون پس  در گروهی بین  تغییرات داري معنی **

  
 پروتئین سطوح که داد نشان توکی آزمون نتایج

 هاي مداخله هفته 8 متعاقب 1-مونوسیت شیمیایی جذب
 کاهش کنترل گروه با مقایسه در ريدا معنی طور به پژوهش،

 تاثیر با مقایسه در ترکیبی مداخله تاثیر اما ،)p>05/0(یافت
 ).p>001/0(بود بیشتر داري معنی طور  به،مکمل تنها

 شیمیایی جذب پروتئین تغییرات درصد میانگین چنین هم
 ترکیبی و ) درصد66/27(تمرین هاي گروه در 1-مونوسیت

 مکمل گروه از بیشتر داري نیمع طور به ) درصد37/58
 شکل ،p=020/0و p>001/0ترتیب به(بود ) درصد64/14(
1.(  

  

  
 شـیمیایی  جـذب  پـروتئین  تغییـرات  درصـد  مقایـسه  .1شکل

  پژوهش هاي گروه در 1-مونوسیت
a: کنتـرل،  گـروه  بـه  نسبت دار معنی تفاوت نشانه  b:  نـشانه 

  مکمل گروه به نسبت دار معنی تفاوت
  

 در نیز C واکنشی پروتئین سطوح ،این بر عالوه
 و )p>001/0(تمرین ،)p=009/0(مکمل هاي گروه

 گروه با مقایسه در هفته، 8 ، پس از)p>001/0(ترکیبی
 ).2 جدول(بود یافته کاهش داري معنی طور به کنترل

 متعاقب C واکنشی پروتئین سطوح کاهش میزان چنین هم
 و p=001/0 ترتیب به( تمرین و ترکیبی هاي مداخله

002/0=p( آن تغییرات درصد ویافت  کاهش )ترتیب به 
 از بیشتر داري معنی طور به )درصد 77/37 و درصد 13/42

قابل  طور به .بود )p>001/0 ،درصد 37/18( مکمل گروه
 تغییرات درصد و سطوح بین داري معنی تفاوت هیچ توجه،

 تمرین و ترکیبی مداخله هاي گروه بین C واکنشی پروتئین
  ).2 شکل ،p=152/0 و p=996/0ترتیب به(نشد اهدمش

  

  
 گـروه  در C گر واکنش پروتئین تغییرات درصد مقایسه .2شکل
  پژوهش مختلف هاي

a: کنتـرل  گـروه  بـه  نسبت دار معنی تفاوت نشانه، b:  نـشانه 
  مکمل گروه به نسبت دار معنی تفاوت
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   بحث
 به پیالتس تمرین هفته 8 اثر ،حاضر تحقیق در

 واکنشی پروتئین سطوح بر کرفس دانه مکمل رفمص همراه
C غیرفعال زنان در 1-مونوسیت شیمیایی جذب پروتئین و 

 از یک هر ،تحقیق نتایج اساس بر .گرفت قرار بررسی مورد
 به منجر کرفس مکمل و تمرین غیردارویی هاي مداخله
 شیمیایی جذب پروتئین پالسمایی غلظت دار معنی کاهش

 اما .شدند غیرفعال زنان در Cواکنشی نپروتئی و 1-مونوسیت
 به منجر کرفس مکمل مصرف با همراه یا تنها پیالتس تمرین
 و 1-مونوسیت شیمیایی جذب پروتئین بیشتر تغییرات درصد

 تنها کرفس مکمل مداخله با مقایسه در ،C واکنشی پروتئین
 تمرینات تر قوي تاثیر دهنده نشان است ممکن نتایج این .شد

 شیمیایی جذب پروتئین پالسمایی سطوح کاهش رب پیالتس
 دانه مکمل با مقایسه در C واکنشی پروتئین و 1-مونوسیت

 تمرین ترکیبی مداخله افزایی هم اثرات چنین هم و کرفس
 درجه با مزمن التهاب کاهش در کرفس مکمل با پیالتس

 ،راستا این در .باشد آن از ناشی احتمالی عوارض و )6(کم
 پروتئین گردشی سطوح که دادند نشان انهمکار و کیم

 افراد در 1-مونوسیت شیمیایی جذب پروتئین و C واکنشی
 با مثبتی ارتباط و است باالتر نرمال افراد با مقایسه در چاق

  کهاست این در حاکی .رددا کمر دور و بدن توده شاخص
-مونوسیت شیمیایی جذب پروتئین سطوح بین مثبتی ارتباط

 آن معکوس ارتباط و 6 اینترلوکین و Cواکنشی پروتئین با 1
 همکاران وتروسید  .)6(شد مشاهده پرچگال لیپوپروتئین با

 و هوازي ترکیبی ورزشی فعالیت ماه 3 که دندکر گزارش
 جذب پروتئین سطوح دار معنی کاهش با اي دایره مقاومتی
 داراي مردان در احشایی چربی و 1-مونوسیت شیمیایی

 کاهش ،محققین این اعتقاد به .بود همراه متابولیک سندرم
 کاهش به منجر ورزش مداخله خود از بیشتر احشایی چربی

 1-پروتئین جذب شیمیایی مونوسیت گردشی سطوح
 اثر که دادند نشان همکاران و مهینی ،عالوه هب .)4(گردد می

 بیشتر کاهش با کوارستین مصرف با همراه ورزشی تمرین
 با مقایسه در 1-مونوسیت ییشیمیا جذب پروتئین سطوح
 همراه آتروژنیک غذایی رژیم با هایی موش در تنها مکمل

 رژیم هفته 12 ،نیز همکاران و کلی نتایج اساس بر .)8(است
 85 شدت با هوازي تمرین و کم قندي شاخص با غذایی
 سطوح کاهش به منجر بیشینه قلب ضربان حداکثر درصد

 افراد در چربی درصد و 1-مونوسیت شیمیایی جذب پروتئین
 تحقیق نتیجه با سو هم تحقیقات بندي جمع با .)22(شد مسن

 جذب پروتئین سطوح کاهش که نمود ظهارا توان می حاضر،
 دانه مکمل یا پیالتس تمرین از حاصل 1-مونوسیت شیمیایی
 کاهش( بدن وزن کاهش به است ممکن کرفس

 در چربی درصد کاهش یا )نشده گزارش دار، غیرمعنی
، بودند نیز وزن اضافه داراي که تحقیق گروه هاي آزمودنی

 بر پیالتس تمرین هفته 8 تاثیر ،این بر عالوه .مربوط گردد
 توده شاخص با فعال غیر دختران کمر دور و وزن کاهش

 و علی امید توسط مربع متر بر کیلوگرم 25/26 یبدن
 گزارش همکاران و ، مانسیچنین هم .)13(شد تایید همکاران

 باال هیپولیپیدمی فعالیت داراي کرفس دانه عصاره که دادند
 و وزن دار معنی کاهش با آن مدت کوتاه مصرف و بوده

 رخ نیم کاهش و پرچگال لیپوپروتئین سرمی سطوح افزایش
 معکوس ارتباط به توجه با .)15(است همراه خون چربی

 و چربی رخ نیم بهبود با 1-مونوسیت شیمیایی جذب پروتئین
 مصرف مداخله دو هر که رسد می نظر به ،)6(بدن نوز

 طریق از است ممکن پیالتس تمرین یا کرفس عصاره
 شیمیایی جذب پروتئین منفی تنظیم به منجر چربی کاهش

 به پیالتس تمرین تاثیر ،وجود این با .شوند 1-مونوسیت
 سطوح بیشتر کاهش با کرفس مکمل با همراه و تنهایی

 گر بیان که بود همراه 1-مونوسیت شیمیایی جذب پروتئین
 کرفس دانه مکمل با مقایسه در تمرین بیشتر التهابی ضد تاثیر
 از تجربی مدل یک در همکاران و ، جونراستا این در .است
 تاثیر هفته 16 که دادند نشان شده اورکتومی هاي موش

 فیلتراسیون کاهش با متوسط شدت با ورزشی تمرین
 و چسبان هاي مولکول بسرکو طریق از ماکروفاژها

 واسطهه ب چربی بافت در ها سایتوکاین تولید کاهش چنین هم
 .)23(بود همراه التهابی پیش دهی پیام مسیرهاي سرکوب
 نیز 6 اینترلوکین با که 1-مونوسیت شیمیایی جذب پروتئین
 ترشح شده هایپرتروفی هاي آدیپوسیت از ،باشد می آنالوگ
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 اي هسته تک هاي سلول انیفراخو در مهمی نقش و شود می
 پروتئین کاهش رسد می نظر به این بنابر .)22(دارد ها بافت به

 تحقیق هاي مداخله از حاصل 1-مونوسیت شیمیایی جذب
 فعالیت اکسیدانتی آنتی وضعیت توسعه واسطه به حدي تا

 کاهش چنین هم و )24( کرفس مکمل یا و )11(ورزشی
 نتیجه در و چربی افتب به اي هسته تک هاي سلول فراخونی

 جذب پروتئین سازي فعال و سایتوکاین تولید چرخه توقف
  .باشد شده گري میانجی )22( 1-مونوسیت شیمیایی

 کاهش ،حاضر تحقیق دیگر مهم هاي یافته از
 و پیالتس تمرین هفته 8 از پس C یواکنش پروتئین سطوح
 در بیشتري تغییرات درصد با که بود کرفس دانه مکمل
 در راستاي .بود همراه تمرین و ترکیبی مداخله تحت گروه
 دو هر دادند نشان نیز همکاران و گایینی ،حاضر تحقیق نتایج
 دویدن، هفته 8 شامل تناوبی و تداومی هوازي تمرین برنامه

 کاهش با قلب ضربان حداکثر درصد 75 تا 65 شدت با
 35 سنی دامنه با غیرفعال زنان در C یواکنش پروتئین سطوح

 همکاران و فر نایبی ،این بر عالوه .)25(بود همراه سال 45 تا
 تا 50شدت با( مقاومتی تمرین هفته هشت که دادند گزارش

 )دقیقه 50 مدت به جلسه هر بیشینه، تکرار یک درصد 60
 اضافه داراي زنان در C یواکنش پروتئین کاهش به منجر
 مرینت هفته 8 که حالی در ،دوش می یائسه غیر سالم وزن

 ذخیره قلب ضربان حداکثر درصد 80 تا 65 شدت با هوازي
  عدمبا )هشتم هفته در دقیقه 30 تا اول هفته در دقیقه 16 از(

 همراه افراد این C گر واکنش پروتئین سطوح در تغییر
 بودن کمتر به است ممکن مغایرت این علت که )26(بود

 حقیقت با مقایسه در هوازي تمرینات جلسات فعالیت زمان
 حاضر، تحقیق نتایج مشابه با چنین هم .شود مربوط حاضر

 تمرین هفته 12 متعاقب C یواکنش پروتئین سطوح کاهش
 در فوق مداخله دو از ترکیبی و سبز چاي مصرف هوازي،

 همکاران و الفقاريوذ توسط سال 36 سنی دامنه با چاق زنان
 مصرف هفته 8 که داشت اظهار نیز  کالدر.)14(شد تایید
 هاي آزمودنی در C  یواکنش پروتئین سطوح کاهش با 3 امگا
 که دارد  اشارهاین بر نتایج این .)27(بود همراه زن و مرد

 را مهمی نقش است ممکن کرفس دانه اکسیدنی آنتی فعالیت

 ایفا اکسایشی استرس صدمات در برابر بدن  ازحمایت در
 هاي یتامینو از ایمنی، توسعه براي کرفس قابلیت این و نماید
 با(فالونوئید ترکیبات ویژه به بیوشیمیایی ترکیبات مهم،

 مهم معدنی مواد و )باال التهابی ضد و اکسیدانی آنتی خواص
 تحقیق در اگرچه .)18-15(گیرد می نشات آن در موجود
 هاي آنزیم و اکسایشی استرس هاي شاخص سطوح ،حاضر

 که( رفتنگ قرار بررسی مورد ها آزمودنی اکسیدانی آنتی
 محسوب نیز تحقیق این هاي محدودیت از یکی تواند می

 از ناشی اکسایشی استرس ،قوي شواهد اساس بر اما ،)شود
 افزایش طریق از تواند می اکسیدانی آنتی ظرفیت کاهش
 اصلی محرك که (NF-κB) بی کاپا اي هسته فاکتور فعالیت

 و التهابی پیش هاي سایتوکاین از وسیعی طیف سنتز
 سوي از .)28(شود التهاب افزایش به منجر است، ها کاینکمو

 مدت طوالنی بدنی هاي فعالیت  کهاست شده مشاهده ،دیگر
 هاي آنزیم مثبت تنظیم طریق از را اکسیدان آنتی دفاع نیز

 از تواند می که این امر دهند می افزایش اکسیدانی آنتی
 ريجلوگی اندوتلیال در التهاب از ناشی بیشتر هاي آسیب
 است حاد فاز پروتئین یک C واکنشی پروتئین .)11(نماید

 کمتري میزان به و 6 اینترلوکین واسطه هب آن کبدي تولید که
از  تواند می و )29(شود می تحریک 1 اینترلوکین طریق از

 جذب پروتئین تولید به منجر اندوتلیالهاي  طریق سلول
 کاهش ،جهت این از .)22(شود 1-مونوسیت شیمیایی
 جذب التهابی هاي پروتئین دو هر سطوح در نیز مشابهی

 هاي مداخله متعاقب C یواکنش و 1-مونوسیت شیمیایی
 و ورزش چندگانه اثرات این بنابراین، .شد مشاهده تحقیق
 التهابی ضد وضعیت یک از است ممکن کرفس مکمل

 هم ها مداخله اینکه  دارد وجود احتمال این و مشتق گردد
 نتیجه در و سفید چربی بافت کاهش طریق از مستقیم طور به

 فراخوانی کاهش آن، از ناشی التهابی فاکتورهاي ژنی بیان
 در التهابی پیش هاي سایتوکاین کمتر تولید ،)22(ماکروفاژها

 غیر طور به هم و اي هسته تک هاي سلول و عضله چربی،
 حتی یا و اندوتلیال عملکرد بهبود افزایش طریق از مستقیم
 در التهابی فاکتورهاي  کاهش به منجر بدن، وزن کاهش
  .)30(شوند حاضر تحقیق
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   گیري نتیجه
 بخشی حداقل که دنده می نشان پژوهش هاي یافته

 پیالتس تمرین دارویی غیر مداخله دو هر مطلوب اثرات از
 کاهش طریق از است ممکن کرفس دانه مکمل مصرف یا

 و 1-ونوسیتم شیمیایی جذب التهابی هاي پروتئین سطوح
  .شود گري میانجی C واکنشی پروتئین

  
  تشکر و قدردانی

 را ما که عزیزانی و همکاران کلیه از وسیله بدین
  .شود می تشکر و تقدیر نمودند، یاري پژوهش این اجراي در
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