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   2نوع  ابتیدر مردان مبتال به د نوژنیبریبر سطوح ف C نیتامیاثر مصرف و یبررس
 

 زادهیرضاقل یمهد 3، ی آرش ترک سامن 2، ی ذوالقدر دیوح1
 

   gmail.com68Vahidzolghadri@رانیزنجان، ا ،یواحد زنجان ، دانشگاه آزاد اسالم ،یتیدانشکده علوم ترب ،یو علوم ورزش یبدن تیگروه ترب 1

  yahoo.com2012Arashsameni@رانیزنجان، ا ،یواحد زنجان ، دانشگاه آزاد اسالم ،یتیدانشکده علوم ترب ،یو علوم ورزش یبدن تیگروه ترب 2

  Mahdi_rezagholizadeh@yahoo.comرانیزنجان، ا ،یواحد زنجان ، دانشگاه آزاد اسالم ،یتیدانشکده علوم ترب ،یو علوم ورزش یبدن تیگروه ترب 3

  
 چکیده

 یم یو کاربرد یتجرب مهیاز نوع ن قیتحق نیباشد. ا یم 2نوع  ابتیدر مردان مبتال به د نوژنیبریف یبر سطوح خون C نیتامیمصرف و ریحاضر تاث قیتحقهدف از 

 یهرا یهگری، وآمرد عمرلکه جهت شررکت در ژرهوهب بره  یدهد. بعد از فراخوان یم لیتشک داریشهر ق 2نوع  ابتیآن مردان مبتال به د یباشد که جامعه آمار

نفرر، 10نفرر،، و گرروه دارونمرا ) C (10 نیترامیانتخاب و در دو گروه مصرف و 50-30 ینفر مرد در دامنه سن 20شد و تعداد  یافراد داوطلب بررس کیولوژیزیف

داده ها استفاده شد  یعیطب عیتوز یسبرر جهت رنفیشد. از آزمون کلموگروف اسم یریآزمون و ژس آزمون اندازه گ بیبصورت ژ نوژنیبریف ریشدند. مقاد میتقس
 نیبر یتفاوت هرا یجهت بررس یبونفرون یبیو از آزمون آنوا و تست تعق یدرون گروه راتییتغ یجهت بررس یزوج یاز آزمون ت ع،یبودن توز یعیو در صورت طب

 نیبر نی=،. همچنر001/0Pداشته است ) C نیتامیه مصرف ودر گرو یدار یکاهب معن نوژنیبرینشان داد که مقدار ف قیتحق یها افتهی. دیاستفاده گرد یگروه

در افرراد  نروژنیبریباعث کاهب ف C نیتامیژهوهب حاضر نشان داد که مصرف و یها افتهیمشاهده شد. در مجموع  یدار ی=، تفاوت معن001/0Pگروه کنترل )

 شود. ینوع دو م ابتیمبتال به د

 

 C نیتامیو ابت،ید نوژن،یبریف :كلیدي واژه هاي

 

  مقدمه-1    

 سرمت بره حراد بیماریهرای از ها بیماری الگوی، زندگی شیوه در تغییر و زندگی به امید افزایب،  21 قرن در کشورها شدن صنعتی ژی در    

 دلیرل بره اریبیمر نای اهمیت. باشد می دنیا کشورهای تمام در شایع های بیماری از یکی دیابت. است کرده تغییر دیابت مانند مزمن های بیماری

 و محمدحسنی) شود می محسوب جهان اقتصادی -اجتماعی و درمانی بهداشتی مشکالت مهمترین از یکی دیابت امروزه. است آن عوارض و شیوع

 سطح در دیابت بیماری وسیع شیوع. است افزایب به رو آینده سال 15 طی دیابت شیوع که دهند می نشان شده انجام مطالعات،. 2009، همکاران

 آن اصرلی تظاهر که ولیکمتاب بیماری این. است کرده ایجاد بشر نهاد برای را بالقوهای خطرات دارد که مزمنی و حاد عوارض با همراه جهان و ایران

 سروی از. ودشر مری بدن مختلف های ارگان به آسیب و دیررس عوارض بروز به منجر نهایت در، باشد می مزمن، خون قند افزایب) هایپرگالیسمی

، همکراران و یشهشرهان؛ 2007، همکراران و گلدستانی) است همراه عروقی قلبی های بیماری بروز با دیابت که دهد می نشان موجود شواهد دیگر

1392،.  

 ژرالک ژرارگی. دارد بسرتگی انردوتلیال ناحیره برا آنهرا واکرنب و ژالسرما محتویرات، خرون گلبرولی عناصر، وازموشن به نرمال خون جریان        

 باعث تواند می و شده انعقادی آبشارهای شروع و ها ژالکت فعالیت توسعه سبب که شود می اندوتلیالی مواد گرفتن معرض در باعث آترواسکلوریک

 اراید بلکره هستند بیشتری آترومی ژالک بار یک دارای تنها نه 2 نوع دیابت به مبتال بیماران. شود دیده آسیب اندوتلیال محل در ترومبوز تشکیل

، ژالسرما فیبرینروژن سرطو  افرزایب برا که است انعقادی سیستم در داده رخ تغییرات دلیل به آن از بخشی که باشند می نیز ترومبوتیک استعداد

 ،برابرر حرالتی ،. در1990و همکراران،  2؛ کانرل1998و همکراران،  1)الکسرو  اسرت همراه فیبرینولیتیک توان کاهب و عروقی داخل ترومین افزایب

 محررک بره ژاسخ در ها ژالکت کردن فعال به تمایل افزایب به منجر که هستند نامنظم سیگنالی مسیرهای دارای دیابت به مبتال افراد های ژالکت

 باعرث بلکره شرود مری هرا ترومبروس تشرکیل تحریرک طریرق از تنها نه ژاتولوژیک های بیماری باعث ها ژالکت شدن فعال. شود می خاص های

 3)انر  شرود مری محلی عروقی ضایعات ژیشرفت سبب که شود می میتوژنیک مواد و اکسیداتیو، کانستریکتیو سازی آزاد و ها مویرگ نآمبولیزاسیو

 ،.2008و همکاران، 
                                                             

1 Laakso 

2 Kannel 

3 Ang 
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 مبوزیترو و انعقادی شاخص از بسیاری جمله از مختلفی عوامل آتراسکلرورز بخصوص و عروقی و قلبی های بیماری ایجاد در رسد می نظر به        

 فیبرینروژن. باشرد مروثر توانرد مری ژالسرمینوژن کننرده فعال بازدارنده همانند ترومبوزی ضد های شاخص فعالیت گسترش و فیبرینوژن جمله از

 در و شودمی تبدیل فیبرین نامحلول هایرشته به هاییآنزیم شدن فعال و شدن آزاد اثر بر خون انعقاد هنگام که باشدمی خون در محلول ژروتئینی

و  4)النر   یابردمی افرزایب التهراب و چراقی ماننرد شرایطی در آن خونی سطح و شودمی ساخته کبد در فیبرینوژن. دارد مهمی نقب خون انعقاد

 رمسری دو از فرایند این. شودمی خون شدنلخته موجب که است فرایندی خون انعقاد دیگر سوی از  .،1997و همکاران،  5؛ سیمون2009همکاران، 

 شردن لختره با چند هر خون انعقاد. شودمی هاژالکت تجمع و انعقادی فاکتورهای شدن فعال، فیبرین به فیبرینوژن تبدیل موجب وخارجی داخلی

اسرت  دخیل نیز آمبولی و مغزی ایسکمی و، قلبی سکته) قلبی انفارکتوس ایجاد در خون نابجای انعقاد ولی و شودمی خونریزی توقف موجب خون

 .،2012و همکاران،  6ولوس)دا

 سیستم بوسیله لخته شدن حل با عمل این. شود برداشته راه سر از بایست می شده ایجاد لخته، خون جریان مجدد برقراری برای حال این با        

 مولکرول در را ژیونردها برخری متروالی بطور ژالسمین نام به ژروتئولیتیک آنزیم که است شده مشخص زمینه این در. گردد می انجام فیبرینولیتیک

 .،2008و همکاران،  7)ارم شودمی لخته شدن حل نتیجه در و ژپتیدی محصوالت شدن آزاد به منجر و شکسته فیبرین

 بر فیبرینوژن در افراد مبتال به دیابت مدارک کافی در دست نیست.  C نیوبتامدر مورد اثر        

 د.می باش 2بر سطوح خونی فیبرینوژن در مردان مبتال به دیابت نوع  Cصرف ویتامین لذا هدف از تحقیق حاضر تاثیر م        
 

 شناسیروش -2     

شکیل می دهد. بعد از شهر قیدار ت 2این تحقیق از نوع نیمه تجربی و کاربردی می باشد که جامعه آماری آن را مردان مبتال به دیابت نوع      

ر دو دانتخراب و  50-30نفر مرد در دامنه سنی  20یهگی های فیزیولوژیک افراد داوطلب شده بررسی و تعداد فراخوانی جهت شرکت در ژهوهب، و

 ازه گیری شد.نفر،تقسیم شدند. مقادیر فیبرینوژن بصورت ژیب آزمون و ژس آزمون اند10نفر، و گروه دارونما ) C (10گروه مصرف ویتامین 

ن )تررازوی ار متری،، وزر ژهوهب به عمل آمد و بعد از اندازه گیری ویهگی های  فیزیولوژیک شامل قد )نوبعد از فراخوانی که جهت شرکت د        

ط ا )تایید توسرهدیجیتال،، فشار خون و ضربان قلب )فشار سنج و نبض سنج دیجیتال، و ترکیب بدنی و همچنین بررسی ژیشینه بیماری آزمودنی 

ب شرد. سرال انتخرا 30-50نفر مرد در دامنه سرنی  40، تعداد FFQساعته و  24ریق ژرسشنامه یا آمد ژزشک مربوطه، و کنترل رژیم غذایی از ط

ساعت ناشتایی شبانه از  12نفر، تقسیم شدند در مرحله ژایه و بعد از 10نفر، و گروه دارونما ) C (10افراد انتخاب شده در دو گروه؛ مصرف ویتامین 

 جهت بررسی مقادیر فیبرینوژن اخذ شد. افراد هر چهار گروه نمونه خون وریدی
ا مصرف کردنرد. مصرف کردند. گروه دارونما نیز به مدت هشت هفته دارونم Cبه مدت هشت هفته هر روز یک عدد قرص ویتامین  Cگروه ویتامین 

ناشتا جهت بررسری  جلسه و در حالتساعت بعد از آخرین  24بعد از ژایان هفته هشتم و اندازه گیری ویهگی های فیزیولوژیک، نمونه خون وریدی 

 مقادیر فیبرینوژن اخذ شد.

 بود مصرف کردند. Cمیلی گرم ویتامین  1000که حاوی  Cعدد ویتامین  1: آزمودنی روزانه Cژروتکل مصرف ویتامین         

ن تری زیع، از آزمور صورت طبیعی بودن توجهت بررسی توزیع طبیعی داده ها خواهد شد و د رنفیکلوموگروف اسم در این تحقیق از آزمون        

ردیرد. تمرامی گجفتی جهت بررسی تغییرات درون گروهی و از آزمون آنوا و تست تعقیبی بونفرونی جهت بررسی تفاوت های بین گروهی اسرتفاده 

 انجام گرفت. 19نسخه  SPSSو با استفاده نرم افزار  a≤ 05/0بررسی های در سطح 

 

 هایافته -3    

  هاویژگی هاي فردي آزمودنی -3-1    

ر هرر دو گرروه دشاخص توده بدنی، فشار خون سیستولی و دیاستولی و ضربان قلب استرحت در این قسمت اطالعات توصیفی در رابطه با سن،     

 ارائه شده است.

 

                                                             

4 Lang 

5 Simon 

6 Davalos 
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 ها. ویژگی هاي آنتروپومتریکی آزمودنی1-3جدول 

 کنترل Cویتامین  متغیر

 ژس آزمون ژیب آزمون ژس آزمون ژیب آزمون

/8±98/1 سن)سال،

38 

98/1±8/

38 

45/2±3/

37 

45/2±3/

37 
BMI 

)کیلوگرم/متر 

 مربع،

71/1±4/

29 

66/1±2/

29 

33/2±9/

29 

2/2±6/30 

فشررار خررون 

سیسررررتولی 

)میلرری متررر 

 جیوه،

98/1±8/

128 

01/1±2/

126 

64/1±4/

128 

05/1±2/

130 

فشررار خررون 

دیاسرررررتولی 
)میلرری متررر 

 جیوه،

61/1±8/

77 

44/1±1/

75 

45/2±7/

77 

69/3±1/

80 

ضررربان قلررب 

)ضررررربان در 

 دقیقه،

1/3±93 1±91 6/4±94 5/4±98 

 

 . مقادیر متغییر هاي پژوهش در مراحل مختلف2-3جدول 

 

 

 
 

 

 

 رنفیآزمون كلوموگروف اسم جینتا. 5-3جدول 

 

 

 
 

 

 تاثیر ندارد. 2بر سطوح فیبرینوژن در مردان مبتال به دیابت نوع  Cفرضیه اول: مصرف ویتامین 

 

 . نتایج آزمون تی زوجی براي فیبرینوژن6-3جدول

 Pمقدار  درجه آزادی tمقدار  مقدار تغییر گروه

 C 8 6/8 9 001/0ویتامین 

 001/0 9 -57/7 4/4 کنترل

 

 متغییر
 کنترل Cویتامین 

 ژس آزمون ژیب آزمون ژس آزمون ژیب آزمون

فیبرینررروژن 

 بر )نانوگرم

 لیتر، میلی

06/12±6/275 2/11±3/267 6/13±3/274 53/13±7/278 

 متغییر

 کنترل Cویتامین 

 ژس آزمون ژیب آزمون ژس آزمون ژیب آزمون

 آماره Pمقدار  آماره Pمقدار  آماره Pمقدار  آماره Pمقدار 

 162/0 200/0 162/0 200/0 213/0 200/0 208/0 200/0 فیبرینوژن 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

،. لرذا =001/0Pبا استفاده از آزمون تی زوجی نشان می دهد که مقدار فیبرینوژن کاهب معنی داری داشرته اسرت ) 6-3 یافته های جدول       

نشران مری دهرد کره در گرروه  6-3فرضیه صفر مبنی بر عدم تغییر معنی دار فیبرینوژن در این گروه رد می شود. عالوه بر این یافته های جردول 

،. اما در گروه کنترل مقدار فیبرینوژن افزایب معنی داری داشت =001/0Pبرینوژن کاهب معنی داری داشته است )نیز مقدار فی Cمصرف ویتامین 

(001/0P=.، 

 

 . نتایج آزمون آنوا براي فیبرینوژن7-3جدول 

نرروع سرروم مجمرروع  

 مربعات

 Pمقدار  F میانگین مربعات درجه آزادی

 001/0 12/13 8/1546 3 309/6452 تفاوت بین گروهی فیبرینوژن

 

 . نتایج آزمون تعقیبی بونفرونی براي فیبرینوژن8-3جدول 

 sigمعناداری  خطای انحراف استاندارد تفاوت میانگین 2گروه  1گروه 

 147/0 85/4 -4/11 کنترل Cویتامین 

 C 4/11 85/4 147/0ویتامین  کنترل

 

دهد که در بین گرروه هرا تفراوت معنری داری از نظرر مقردار فیبرینروژن وجرود دارد  با استفاده آزمون آنوا نشان می 7-3یافته های جدول         

(001/0P= با استفاده آزمون تعقیبی بونفرونی نشان می دهد که بین گرروه ویترامین  8-3،. بطوریکه نتایج جدولC (004/0P= و گرروه کنتررل ،

(001/0P=.تفاوت معنی داری وجود دارد ، 

 

 
 یش و پس آزمون فیبرینوژن در گروه هاي مختلف. مقادیر پ1-3نمودار 

 

 نتیجه گیري -4     

 نیو در ا قرار گرفت یمورد بررس 2 نوع به دیابت مبتال مردان در فیبرینوژن سطوح بر C ویتامین مصرف اثر بررسیحاضر با هدف،  قیتحق     

  .قرار گرفت یمورد بررس هیفرضیک راستا، 
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 فیبرینوژن مقدار C نویتامی مصرف گروه در داری معنی کاهب فیبرینوژن مقدار که داد نشان زوجی تی آزمون ستفادها با تحقیق های یافته        

 نشان آنوا زمونآ نتایج همچنین،. =001/0P) یافت داری معنی افزایب فیبرینوژن مقدار کنترل گروه در اما،. =001/0P) داشت داری معنی کاهب

 برین داد نشران نفرونیبو تعقیبی آزمون نتایج بطوریکه،. 0P=/001) دارد وجود فیبرینوژن مقدار نظر از داری معنی تتفاو ها گروه بین در که داد

 . دارد وجود داری معنی تفاوت، =001/0P) کنترل گروه و C (P=0.004) ویتامین  گروه

ی شرود. امرا در گرروه مر 2ینوژن در افراد مبتال به دیابت نروع باعث کاهب معنی دار فیبر Cیافته های تحقیق نشان داد که مصرف ویتامین         

 . و گروه کنترل تفاوت معنی داری وجود داشت Cکنترل مقدار فیبرینوژن افزایب معنی داری یافت. بطوریکه بین گروه ویتامین 

فیبرینوژن ناهمسو می باشد کره ایرن تفراوت بره دیرابتی بر  C، مبنی بر اثر ویتامین 2006و همکاران ) 8این یافته ها با نتایج تحقیق وانامتی        

 ، همسو می باشد. 2001و همکاران ) 9بودن افراد در تحقیق ما و غیر دیابتی بودن نمونه های وانامتی مربوط می باشد. اما با تحقیق النگلویس

یبرینروژن ی به مقردار ففیبرین می شود. این فرایند بستگ فیبرینوژن سوبسترای نهایی سیستم انعقاد است که به وسیله ی ترومبین تبدیل یه       

شرد. ل چربری مری باژالسما دارد. از جمله سازوکارهای درگیر در تغییرات فیبرینوژن، افزایب فعالیت سیستم عصبی سمپاتیک و تغییرر در ژروفایر

 ن در عضرالت وریک کراتکوالمینی، افرزایب جریران خروبرخی از ژهوهشگران نیز اظهار کرده اند که فعالیت های هوازی منظم، از طریق کاهب تح

بهی می توانرد در نیز احتماال از فرایند مشا Cافزایب کلی حجم خون منجر به کاهب سطوح فیبرینوژن می شوند. به نظر می رسد مصرف ویتامین 

د مبتال به دیابرت ن و قند خون ناشتا در افرا، کاهب معنی دار چربی های مضر خو2007کاهب فیبرینوژن موثر باشد. چنانچه افخمی و همکاران )
 شاره کرده اند. ابر کاتکوالمین ها  C، نیز به تاثیر مصرف ویتامین 2009نشان دادند. هاریسون و همکاران ) Cدر اثر مصرف ویتامین  2نوع 

عرث بهبرود عملکررد قلبری عروقری و انردوتلیل و ، نیز نشان داد که کاهب مقاومت انسولینی می تواند با2008و همکاران ) 10همچنین داوید        

و همکراران  11نمی توان چنین مکانیسمی را فرض کرد. به دلیل اینکه ژیکلرو Cکاهب تولید فاکتورهای انعقادی می شود. هر چند در مورد ویتامین 

نشران ندادنرد. امرا  Cق در اثر مصرف ویترامین ، تغییر معنی داری در مقاومت به انسولین افراد دیابتی و چا2015، و خدائیان و همکاران )2015)

 باعث کاهب معنی دار تجمع ژالکتی می شود.  Cمشخص شده است که مصرف ویتامین 

 می شود.  2وعباعث کاهب فیبرینوژن در افراد مبتال به دیابت ن Cدر مجموع یافته های ژهوهب حاضر نشان داد که مصرف ویتامین         
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