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 غیرفعال زناندر   منظم پیالتس و مصرف کرفسفعالیت متعاقب یک دوره  Cگر واکنش پروتئین تغییرات پالسمایی
 فرزانگی ، پروین حبیبیان معصومه  بیشه، تبار سادات محسن سید

 .، دانشگاه آزاد اسالمی واحد ساري کارشناس ارشد فیزیولوژي ورزش. 1
 .قائمشهر واحد اسالمی آزاد دانشگاه ورزشی، علوم و بدنی تربیت استادیار  گروه. 2

 .استادیار فیزیولوژي ورزش ، دانشگاه آزاد اسالمی واحد ساري .3
 قائم شهر، دانشگاه آزاد اسالمی واحدقائم شهر: حبیبیان دکتر معصومه:مولف مسئول

 habibian_m@yahoo.com:آدرس ایمیل
 مقدمه 
 مارکر و یک عروقی-قلبی خطر قوي مستقل کننده پیشگویی و التهابی شاخص ترین حساس یکی از  )C )CRP گر واکنش پروتئین

 کبد در آلفا تومور دهنده نکروز و فاکتور  6-اینترلوکین التهابی هاي سایتوکین به پاسخ در CRP. است سیستمیک التهاب پایدار
چاقی  با مرتبط مزمن هاي بیماري دیگر و عروقی بیماري هاي قلبی خطرزاي عوامل کاهش با CRP سطوح کاهش. شود می تولید

 توده شاخص افزایش واحد یک هر ازاي به قبلی، مطالعات اساس بر). 2008ماچر و پدرسن، (است همراه سرطان و دیابت جمله از
 بروز مت، احتمال یک میزان به جسمانی فعالیت افزایش با مقابل، در و افزایش ٪8 عروقی-قلبی هاي بیماري وقوع خطر بدنی،

  است درمانی ورزش شیوه هاي از یکی نیز پیالتس ورزش ).2010الریس و همکاران،( یابد می کاهش ٪8 عروقی-قلبی هاي بیماري
 دارویی گیاهان از استفاده امروزه ورزش، کنار در. است گرفته قرار توانبخشی و ورزشی متخصصان توجه مورد اخیر هاي سال در که

 است و اکسیدانت آنتی حاوي کرفس بر اساس شواهد دانه . است داده اختصاص خود به را اي ویژه جایگاه ها بیماري درمان جهت
لذا پژوهش حاضر به منظور بررسی تأثیر هشت هفته  .باشد می ضدالتهابی و دردي ضد خواص داراي نیز گیاه میوه اتانولی عصاره

  .انجام شد غیرفعال زنان در Cگر واکنش پروتئین تمرین هوازي پیالتس همراه با مصرف مکمل کرفس بر سطوح
 روش شناسی

  الزم معاینات از پس داوطلب زن 14 که بود، شهر قائم شهرستان ساله 42 تا 22 غیرفعال سالم میانسال زنان شامل آماري جامعه
 .شدند تقسیمو کنترل  جربیو به دو گروه ت ،انتخاب دسترس در و هدفمند گیري نمونه صورت به پژوهش، به ورود شرایط تایید و

 جلسه سه و قلب ضربان حداکثر 70 تا 50 شدت با پیالتس فزاینده بیشینه زیر هوازي تمرینات هفته هشت مدت به تجربی گروه
 فعالیت به کنترل گروه. نمودند میل روز در بار 3 را شده پودر کرفس هاي دانه گرم 3/1 حاوي کپسولو  داه انجام هفته در

صبح ، در آزمون و پس آزمون از ورید بازویی دست چپ دو مرحله پیش در نمونه هاي خونی. دادند ادامه خود روزمره طبیعی
 االیزا روش به لیتر، میلی برنانوگرم  10 از کمتر حساسیت درجه با ویژه تجاري کیت از استفاده  با CRP سطوح. جمع آوري شد

 .انجام شد P>05/0 داري معنا سطح درتجزیه و تحلیل آماري دادها در   .شد گیري اندازه
 نتایج

عدم تفاوت معنی دار در مشخصات آنتروپومتري، فشارخون و در نتیجه همسان بودن گروه هاي  مستقل بیانگر tآزمون نتایج  
پیالتس و مصرف مکمل  تمرین هفته 8زوجی،  tبر اساس نتایج آزمون  .تحقیق از لحاظ متغیرهاي فوق در مرحله پیش آزمون بود

 )P=000/0لیتر، میلی/گرمنانو 18/5±80/0به70/7±75/0از ( همراه بود جربیگروه تدر CRPسطوح معنی داري  کاهشبا ، کرفس
 گروه)-58/37%(CRP درصد تغییرات سطوحعالوه بر این  ).P=395/0(داري مشاهده نشدی در حالی که در گروه کنترل تغییر معن

 )P=001/0(معنی دار بودنیز  )-%28/4(، در مقایسه با گروه کنترلتجربی
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 بحث و نتیجه گیري
 غیر فعال زنان در CRPمعنی دار غلظت پالسمایی کاهش منجر به  پیالتس هفته تمرین 8هاي پژوهش حاضر بر اساس یافته 

 نتایج محققین قبلی نشان داد .باشد میدر این آزمودنی ها  کرفس مکمل و پیالتس ورزش التهابی ضد اثرات دهنده نشان که گردید
 احتمال این). 2004اکیتا و همکاران، ( بود همراه CRP سطوح کاهش و وزن تقلیل بدنی، تناسب و عملکرد با بهبود  هوازي فعالیت ماه دو که

 سلول و عضله چربی، درها  سایتوکاین تولید کاهش طریق از مستقیم طور به هم را،CRP سطوح  ورزشی تمرین که دارد وجود
 بدن وزن کاهش و اندوتلیال عملکرد بهبود انسولین، به حساسیت افزایش طریق از مستقیم غیر طور به هم و اي هسته تک هاي

 همراه CRP سطح دار معنی کاهش با C ویتامین مکمل مصرف کهشد  گزارشبعالوه  ).2005کازاپیس و تامپسون،(تقلیل بخشد
تی به واسطه خواص آن و ورزش پیالتس، مکمل دانه کرفساثرات ترکیبی به نظر می رسد که  ).2004بالك و همکاران، (بود

شود و این اثرات حمایتی منجر  اکسیدان آنتی دفاع اکسید و نیتریک فراهمی منجر به افزایشهر یک از این مداخله ها، اکسیدانتی 
مصرف   یا و پیالتس تمریندر مجموع انجام تمرینات ورزشی مانند  .به کاهش سطوح استرس اکسیداتیو و در نتیجه التهاب می گردد

، از طریق  و کاهش عوامل خیرزاي بیماري هاي قلبی عروقی  سالمتی در بهبود را مهمی نقش است ممکن کرفس دانه مکمل
 .نمایند ایفا کاهش التهاب سیستمی
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