مقاله پژوهشی

فصلنامه علمی – پژوهشی طب مکمل ،شماره ،4زمستان 3517

شاخص آتروژنیک پالسمای زنان چاق

زهرا رشیدی ،*3محمد فرامرزی ،2تینا جعفری

5

 .3کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی کاربردی ،گروه علوم ورزشی ،دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی ،دانشگاه شهرکرد ،شهرکرد ،ایران.
 .2دانشیار ،دکترای فیزیولوژی ورزشی ،گروه علوم ورزشی ،دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی ،دانشگاه شهرکرد ،شهرکرد ،ایران.
 .5استادیار ،دکترای تغذیۀ بالینی ،گروه علوم تغذیه ،دانشکدۀ پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد ،شهرکرد ،ایران.
تاریخ دریافت 3516/56/53:تاریخ پذیرش 3517/35/32 :

چکیده
مقدمه :شاخص آتروژنیک پالسما ( )AIPمیتواند بهعنوان معیار پیشبینیکنندۀ مهم بیماریهای کرونری قلب در نظر گرفته شود .هدف
این تحقیق ،بررسی تأثیر یک دوره تمرین مقاومتی با باندهای االستیک به همراه مکمّل قهوۀ سبز بر شاخص آتروژنیک و نیمرخ لیپیدی
زنان چاق بود.
مواد و روشها :در این مطالعه  88زن میانسال چاق با  ≥55شاخص تودۀ بدنی شرکت کردند .نمونهها رضایتنامۀ کتبی را امضا کردند
و بهطور تصادفی در  4گروه مکمّل قهوۀ سبز ،تمرین به همراه مکمّل قهوۀ سبز  ،تمرین با باند االستیک و کنترل قرار گرفتند .آزمودنی-
های گروههای تجربی روزانه  455میلیگرم کپسول حاوی عصارۀ قهوۀ سبز دریافت کردند و  8هفته با باند االستیک تمرین کردند .برنامۀ
تمرین 5 ،جلسه در هفته هر جلسه  35تمرین مختلف در  5دوره بود .قبل و پس از دورۀ تمرین ،غلظت سرمی ،HDL-C ،TC ،TG
 LDL-Cو  AIPنمونهها ارزیابی شد .میانگین بین گروهها با تحلیل واریانس دوطرفه مقایسه شد.
یافتهها :پس از  8هفته شاخص آتروژنیک پالسما ،LDL-C ،TC ،TG ،وزن BMI ،و درصد چربی بین گرروههرا کراهش یافرت امرا
تفاوت آن معنیدار نبود ( .)p<3%همچنین باوجود افزایش  HDL-Cو کاهش  AIPتفراوت معنریداری برین گرروههرای مداخلره وجرود
نداشت (.)p<3%
نتیجهگیری :هشت هفته تمرین مقاومتی با باند االستیک به همراه مصرف مکمّل قهوۀ سبز بر روند تغییرات ترکیب بدن ،نیمرخ لیپیدی و
شاخص آتروژنیک پالسما تأثیر مثبت داشت اما تأثیر آن معنیدار نبود.
کلیدواژهها :شاخص آتروژنیک ()Plasma Atherogenic Index؛ تمرین مقاومتی با باند االستیک؛ مکمّل قهوۀ سبز؛ زنان چاق.
*نویسنده

مسئولE.mail: rashidizahra870@gmail.com :
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تأثیر هشت هفته تمرین مقاومتی با باندهای االستیک به همراه مکمّل قهوۀ سبز بر نیمرخ لیپیدی و
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مشخص شرده کره چراقی خطرر ابرتال بره بیمراریهرای

است ( 32و  .)35افرزون برر ایرن ،مطالعرات نشران مری-

ثانویه ماننرد بیمراریهرای قلبری ،دیابرت نرو  2و انروا

دهررد فعالیررت ورزشرری مررنظم برره روشهررای گونرراگون

خاصرری از سرررطان را افررزایش مرریدهررد ( .)3طبررق

ازجملرره افررزایش  HDL-Cمرریتوانررد باعرر آثررار

برآوردهررای اخیررر ملرری بررریش از  35%بررزر سرراالن

ضرردالتهابی و درنتیجرره اثررر محافظررتکننرردگی در مقابررل

ایرانرری اضررافهوزن دارنررد یررا چرراقانررد ( .)2برررآورد شررده

بیمرراریهررای قلبرری – عروقرری شررود ( .)33ازلحررا

سرراالنه حرردود  25/3%مررر ومیرهررا بررا بیمرراریهررای

نظررری ،تمرینررات مقرراومتی (تمرینررات توسررعۀ قرردرت بررا

قلبی -عروقری ارتبراد دارد و در ایرران سراالنه  15هرزار

استفاده از مقاومت خرارجی یرا وزن بردن فررد) مریتوانرد

مر به دلیل ایرن بیمراریهرا رخ مریدهرد ( .)5یکری از

در دسررترسترررین شررکل فعالیررت ورزشرری برررای افررراد

بیماریهرای مهلرک و مهرم قلبری بیمراری آترواسرکلروز

کمتحرک ترر و جرایگزینی بررای تمرینرات هروازی افرراد

اسررت ( .)4از مهررمترررین عوامررل خطرررزای ایررن بیمرراری

پرتحرک ترر قلمرداد شرود ( .)34بره طرور مثرال ،وطنری و

در سررطس سررلولی مرریترروان برره برراال رفررتن ،LDL-C

همکرراران اثررر  6هفترره شرردتهررای مختلررف (متوس ر و

کلسررترول تررام ،تررریگلیسرریرید و کرراهش HDL-C

شرردید) تمرررین مقرراومتی در سرره جلسرره در هفترره را بررر

اشاره کرد ( .)3ایرن بیمراری برا تجمرر غیرطبیعری لیپیرد

نرریمرخ لیپیرردی مررردان سررالم بررسرری کردنررد و کرراهش

در جدار ر مشرخص مریشرود و باعر انسرداد ،تنگری

معنرریدار  LDLکلسررترول ،کلسررترول تررام و نسرربت

ر و کرراهش جریرران خررون برره عضررلۀ میوکررارد قلررب

کلسرررترول ترررام بررره  HDLرا در دو گرررروه مشررراهده

مرریشررود ( .)6ذرات  LDLکوچررک بسرریار آتروژنیررک

کردنررد .بررااینحررال ،ایررن تفرراوت در بررین دو گررروه

هستند و بره راحتری بره  LDLاکسیدشرده تبردیل مری-

معنرریدار نبررود ( .)36فررت و همکرراران پررس از دو مرراه

شرروند ( .)8دوبیاسرروا و همکرراران نشرران دادنررد لگرراریتم

تمرینات مقراومتی دایرره ای ،کراهش معنریدار کلسرترول

 TG/HDL-Cبررهعنرروان یررک شرراخص آتروژنیررک،

تررام و تررریگلیسرریرید را گررزارش کردنررد ( .)37فلمررن و

نشررانگر تعررادل بررین غلظررت واقعرری  TGپالسررما و

همکرراران نیررز کرراهش معنررادار  TCو  LDLو بهبررود

 HDL-Cاست کره مسریر انتقرال کلسرترول در داخرل

 HDLرا پررس از  35هفترره تمرررین مقرراومتی در مررردان

عررروق را مشررخص مرریکنررد ( .)1بررا برراال رفررتن نسرربت

سالمند گزارش کردند (.)38

 ،TG/HDL-Cذرات  HDLبرره سررمت انرردازههررای

همان طور که گزارش شرد در رابطره برا ترأثیر برر نریمرخ

کوچکترر گررایش پیردا مریکننرد؛ بنرابراین نسربت براال

لیپیررردی و سرررایر شررراخصهرررای متابولیرررک ،بیشرررتر

بیررانگر امکرران توقررف  HDL-Cو تضررعیف انتقررال

تمرینررات مقرراومتی تمرررینهررای قرردرتی سررنتی بررا

معکوس کلسترول است (.)35

وزنههرای آزاد یرا ماشرینهرای مقراومتی برود و در مرورد

ورزش نقررش کلیرردی در پیشررگیری و درمرران اضررافهوزن

تررأثیر شررکلهررای جدیررد و سررادهتررر تمرررینهررا ماننررد

و درمرران غیردارویرری دیررسلیپیرردمی ایفررا مرریکنررد (.)33

تمرینهای مقاومتی برا بانرد االسرتیک برر شراخصهرای

آثررار مثبررت ورزش بررر بیمرراریهررا نشرران داده آمررادگی

متابولیک بررسی هرای بسریار انردکی انجرام شرده اسرت.

جسمانی افرراد برا دیرس لیپیردمی رابطرۀ معکروس دارد و

به عنوان جرایگزین تمرینرات مقراومتی سرنتی ،اضرافهبرار

سرربب کرراهش  LDL-Cو تررریگلیسرریرید مرریشررود و

عضررالنی مرریتوانررد بررا بانرردهای االسررتیک اعمررال شررود

بررهاحتمررالزیرراد افررزایش  HDL-Cعامررل بهبررود در

کرره بسررته برره ضررخامت و مقرردار کششرری کرره اعمررال

نرریمرخ لیپیرردی ناشرری از ورزش اسررت؛ بررهنحررویکرره بررا

مرریشررود مقاومررتهررای متغیررری را نشرران خواهررد داد.
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مقدمه

افررزایش قابررلتوجرره فعالیررت لیپرروروتئین لیپرراز هررمزمرران

زهرا رشیدی و همکاران

تأثیر هشت هفته تمرین مقاومتی با باندهای االستیک به همراه مکمّل قهوۀ سبز بر...

ضخیم تر یا کشرش بیشرتر از طرول اسرتراحت بره دسرت

کاهش می دهد و منجر بره سررکو تجمرر چربری بردن

آیررد ()31؛ بنررابراین ،مرریتوانررد راهبرررد تمرینرری جدیرردی

مرریشررود ( .)27بررر اسرراس نتررایز تحقیقرراتCGA ،

برررای تمرینررات سررنتی مقرراومتی باشررد .اگرچرره ترراکنون

بررهطررور معنرریداری وزن برردن ،تررودۀ چربرری احشررایی،

آثررار فیزیولرروژیکی و متررابولیکی ایررن نررو تمرینررات

غلظررتهررای تررریگلیسرریرید در پالسررما ،کبررد و خررون و

بررهصررورت گسررترده بررسرری نشررده بررااینحررال ،گررزارش

کلسررترول در پالسررما ،بافررت چربرری و قلررب را کرراهش

شده است اضرافه برار عضرالنی اعمرالشرده برا تمرینرات

داده است (.)24

مقرراومتی بررا بانررد االسررتیک باعرر کرراهش معنرریدار

گزارش مطالعۀ بالینی تام روی  55نفر مبتال به اضافهوزن
نشان داد مصرف قهوۀ محلول غنیشده با اسیدکلروژنیک
با دوز مصرفی  255میلیگرم در روز به مدت  32هفته
موجب کاهش قابلتوجه شاخص تودۀ بدن و چربی بدن
در مقایسه با گروه کنترل شد ( .)28وانگ و همکاران نیز
با مطالعۀ تأثیر اسیدکلروژنیک در متابولیسم چربی
موشهای مبتال به چربی خون باال نشان دادند غلظت
سرمی  TG ،TCو سطو  LDL-Cو  TCکبدی
بهطور معنادار کاهش پیدا کرد .بنابراین با توجه به موارد
فوق ،تا آنجا که بررسی شد تابهحال پژوهشی که تأثیر
دریافت مکمّل قهوۀ سبز بر شاخص آتروژنیک را بررسی
کرده باشد یافت نشد .همچنین ،باوجود اثر همافزایی
احتمالی مکمّل قهوۀ سبز و تمرین مقاومتی با باند
االستیک بر شاخصهای لیپیدی ،تاکنون تأثیر همزمان
این دو بر پروفایل لیپیدی و شاخص آتروژنیک در زنان
چاق بررسی نشده اسرت؛ بنابراین ،هدف این تحقیق،
بررسی تأثیر یک دوره تمرین مقاومتی با باند االستیک به
همراه مصرف مکمّل قهوۀ سبز بر شاخص آتروژنیک و
نیمرخ لیپیدی زنان چاق است.
مواد و روشها
ایررن تحقیررق از نررو کارآزمررایی بررالینی تصررادفی دو سررو

هموگلرروبین گلیکوزیلرره ) ،(HbA1cکرراهش چرراقی و
کلسررترول  LDLو افررزایش تعررادل و قرردرت مرریشررود
( .)25در تحقیررق جدیرردی ،پررارک و همکرراران تررأثیر 32
تمرین مقراومتی برا بانردهای االسرتیک را بره صرورت دو
جلسرره در روز و پررنز روز در هفترره در بیمرراران دیررابتی
نررو  2بررا سررابقۀ بیمرراری کوترراه و طرروالنی بررسرری
کردنررد .نتررایز نشرران داد ایررن نررو تمرینررات بهبررود
معنررریداری را در هموگلررروبین گلیکوزیلررره ،سرررطو
انسررولین و گلرروکز و شرراخصهررای ترکیررب برردنی ماننررد
وزن و درصررد چربرری برردنی و  WHRهررر دو گررروه
ایجاد کرد (.)25
قهروۀ سربز برهعنروان غنریتررین منبرر

اسریدکلروژنیک3

مع رفی شرده و بیشرترین اثرر کاهنردۀ وزن قهروه مربرود
برره محترروی اسرریدکلروژنیک آن اسررت ( .)25شررواهد
نشرران مرریدهررد اسرریدکلروژنیک دارای آثررار کاهشرری بررر
قند خرون و چربری اسرت ( 24و  .)23ازآنجاکره یرک اثرر
سینرژیسررتی بررین کررافئین و اسرریدکلروژنیررک در عصررارۀ
قهرروۀ سرربز وجررود دارد ،ایررن عصرراره در مقایسرره بررا

کور برود کره روی  88نفرر از زنران چراق شرهر شرهرکرد

کررافئین یررا اسرریدکلروژنیررک ،بررهتنهررایی جهررت کرراهش

با محدودۀ سرنی  55ترا  35سرال انجرام شرد .محقرق برا

بهتررر وزن برردن شررناخته شررده اسررت ( .)26بررر اسرراس

نصررب آگهرری فراخرروان ،آزمررودنیهررا را شناسررایی کرررد و

نظریه هرای علمری ،مرواد طبیعری موجرود در قهروۀ سربز

اهررداف و فوایررد و خطرررات احتمررالی شرررکت در ایررن

سرربب جلرروگیری از افررزایش وزن و تجمررر چربرری بررا

مطالعرره را برررای آنرران توضرریس داد .همررۀ آزمررودنیهررا

مهار جرذ چربری و افرزایش متابولیسرم چربری در کبرد

داوطلبانرره فرررم رضررایتنامررۀ کتبرری را امضرراد کردنررد .از

میشرود .مطالعرات نشران داده قهروۀ سربز سروختوسراز

پرسشنامۀ سابقۀ پزشرکی و پرسرشنامرۀ آمرادگی بررای

برردن را افررزایش مرریدهررد و تولیررد چربرری را بررا تنظرریم

شرو فعالیرت بردنی و آمراده شردن افرراد بررای حضرور

1. Chlorogenic Acid

Sterol regulatory element-binding protein
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اضررافهبررار فزاینررده مرریتوانررد بررا اسررتفاده از بانرردهای

منفررری 2SREBP-1Cو مولکرررولهرررای مربرررود،
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بررود .اطالعررات بیمرراران کدبنرردی شررد و هرگررز منتشررر

بعررد از اتمررام دورۀ تمرررین و  48سرراعت پررس از آخرررین

نمی شود .حجم نمونه ،برا نررمافرزار  NCSSبرا ضرریب

جلسررره ،محقرررق و متخصرررص آزمایشرررگاه مجرررددا

اطمینان  13%و تروان  15%محاسربه شرد .افرراد برهطرور

انرردازهگیررریهررای آنتروپومتریررک و آزمایشررگاهی را در

تصررادفی برره چهررار گررروه  22نفررری مکمّررل قهرروۀ سرربز

شرای و زمان مشرابه برا آزمرونهرای اولیره و برا همران

( ،)Green Coffeeتمررررین مقررراومتی برررا بانرررد

ابزار انجام دادنرد .شررکتکننردگان گرروههرای مکمّرل و

،)resistance

تمرین به همراه مکمّرل ،در طرول  8هفتره ،روزانره یرک

تمرررین برره همررراه مکمررل (Band Resistance

عدد قرص  455میلری گرمری حراوی عصرارۀ دانرۀ قهروۀ

 )Trainingو دارونمرررا

سرررربز استانداردشررررده حرررراوی  255میلرررریگرررررم

االسررررتیک (training
Coffee

Green

band
+

کلرژنیررکاسررید -محصررول شرررکت اسررلیمتکررس -را

( )Controlتخصیص یافتند.

به تنهرایی یرا قبرل از وعردۀ اصرلی غرذا دریافرت کردنرد

معیارهای ورود زنان بره مطالعره عبرارت برود از چراقی برا

( .)21روی هررر بسررته ،نحرروۀ مصرررف و شررمارۀ هفترره و

 BMIبیشرررتر از  55کیلررروگرم برررر مترمربرررر و عررردم

روز مصرررف در شررده بررود .درحررالیکرره افررراد گررروه

حساسرریت برره قهرروۀ سرربز .معیارهررای خرررو افررراد از

دارونمررا روزانرره یررک عرردد کپسررول حرراوی آرد بررودادۀ

مطالعرره عبررارت بررود از مصرررف انسررولین ،ابررتال برره

گندم با شرکل اراهری مشرابه مکمّرل اصرلی را مصررف

بیمراریهرای مرزمن التهرابی و قلبری  -عروقری ،داشررتن

کردنررد .برررای کرراهش تررأثیر احتمررالی رژیررم غررذایی

سابقۀ ابرتال بره سررطان و پیرروی از رژیرمهرای کراهش

آزمودنی ها ،همۀ آنران توجیره شردند کره از توصریههرای

وزن یررا تغییرررات وزن برریش از  3کیلرروگرم در سرره مرراه

تغذیررهای سررالم پیررروی کننررد .کارشررناس تغذیرره در

گذشررته و داشررتن چرخررۀ قاعرردگی نررامنظم .نمونررههررا

ابترردای مطالعرره برره تمررام شرررکتکننرردگان مشرراوره داد.

رضایتنامره را تکمیرل کردنرد و متغیرهرای بردنسرنجی

برای آشنایی بیشرتر ،عرالوه برر توضریس شرفاهی ،نکرات

آنرران شررامل وزن و قررد برحسررب سررانتیمتررر بررا قدسررنز

مربررود برره تغذیررۀ سررالم و نحرروۀ مصرررف قهرروۀ سرربز

آلمرانی سرکا برا دقررت  3میلریمترر و محری دور کمررر و

بررهصررورت تای ر شررده در اختیررار شرررکتکننرردگان قرررار

دور لگن با متر نرواری و درصرد چربری بردن برا اسرتفاده

گرفرت .جهرت کنتررل رژیررم غرذایی افرراد و اطمینرران از

از کررالیپر هارپنرردن (سرراخت انگلسررتان) بررا فرمررولهررای

پیررروی آنرران از توصرریههررای تغذی رهای ،در هفتررۀ اول و

زیر اندازهگیری شد:

هشررتم مطالعرره ،محقررق برنامرره غررذایی سررهروزه ( 2روز

چگالی بدن= (x) 3/5114123 – 5/5551121

کرررراری و  3روز تعطیررررل) آنرررران را ثبررررت کرررررد.

( - 5/5553512( ) + 5/5555525سن)

چررکلیسررتهررای  42خانررهای برحسررب هفترره و روز در
اختیرار تمرام افرراد قررار گرفرت و بره آنران آمروزش داده

 -4/3( ×355چگالی بدن = )4/13/درصد چربی

شررد کرره بررا گذشررت هررر روز از دورۀ مطالعرره و رعایررت

 =Xمجموعه ضخامت چربی زیرپوسرتی سره نقطرۀ ران،

توصیههای غذایی و یرا مصررف قررصهرای قهروۀ سربز

فوق خاصره و سهسر بازو برحسب میلیمتر است.

در هررر روز ،خانررۀ مخصرروص آن روز را در جرردول پررر
کننررد .کررالری و مررواد غررذایی دریررافتی بررا اسررتفاده از
دادههرررای حاصرررل از ثبرررت غرررذایی در نررررمافرررزار

جهررت انرردازهگیررری متغیرهررای بیوشرریمیایی ،در حالررت
ناشتا از آزمرودنیهرا خرونگیرری شرد .پرسازآن ،برنامرۀ
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در برنامۀ تمرین اسرتفاده شرد .ایرن تحقیرق دو سرو کرور

تمررین بره مردت  8هفتره در سرالن ورزشری آغراز شررد.

تأثیر هشت هفته تمرین مقاومتی با باندهای االستیک به همراه مکمّل قهوۀ سبز بر...

زهرا رشیدی و همکاران

 Nutritionist IVتجزیررهوتحلیررل شررد و میررزان

شد .بررای آزمرون فرضریههرای تحقیرق پرس از بررسری

کالری دریافتی کل برآورد شد.

نرمرررال برررودن دادههرررا از آزمرررون کولمررروگروف -
اسمیرنوف و جهرت تعیرین تفراوت هرای میرزان تغییررات

برنامۀ تمرین مقاومتی با باند االستیک:

میان گروههرا از تحلیرل واریرانس دوطرفره اسرتفاده شرد.

برنامررۀ تمرررین شررامل یررک دورۀ  8هفتررهای تمرررین
مقرراومتی بررا اسررتفاده از بانرردهای کشرری برررای  5بررار در

پررسآزمررون) بررا آزمررون ترری وابسررته ارزیررابی شررد.

هفته برود .برنامره شرامل گررم کرردن و سررد کرردن در

فرضیههای تحقیق در سطس آلفای  3%آزمون شد.

ابترردا و انتهررای هررر جلسرره بررا اسررتفاده از تمرینررات

یافتهها

کششی در  25دقیقره برود .هرر جلسره شرامل  65دقیقره

شاخصهای توصریفی و آنتروپرومتریکی آزمرودنیهرا در

تمرررین مقرراومتی بررا اسررتفاده از بانرردهای کششرری بررود

جردول شرمارۀ  3ارائره شرده اسرت .جردول شرمارۀ 2

( .)55تمرینررات مقرراومتی شررامل تمرررین بررا عضررالت

تغییرررات ویژگرریهررای آنتروپررومتریکی و رژیررم غررذایی

بزر برهصرورت یرکدرمیران باالتنره و پرایینتنره برود.

آزمرودنیهرا در درون گرروههرا و برین گرروههرا را نشران

اضافهبار مقراومتی برا اسرتفاده از بانردهای کشری اعمرال

مرریدهررد .طبررق ایررن تحقیررق وزن BMI ،و درصررد

شرد .ایرن نرو از براردهی مقراومتی بره دلیرل راحترری در

چربرری افررراد در  5گررروه مداخلرره پررس از هشررت هفترره

اجرا و مناسب بودن بررای افررادی کره قربال بریتحررک

کاهش یافت امرا ایرن کراهش نسربت بره گرروه کنتررل

بودنررد انتخررا شررد .درجررۀ برراردهی مقاومررت از طریررق

معنررررادار نبررررود (.)p =5/534( )p=5/335( )p=5/346

باندهای کشری برا درجرات سرفتی برر اسراس کرد رنرگ

مقرردار  WHRدر هرریلکرردام از گررروههررا و در بررین

آنها (بره ترتیرب سرفتی ،رنرگ زرد ،قرمرز ،سربز و آبری)

گررروههررا کرراهش معنررادار نداشررت .بررا توجرره برره جرردول

اعمررال شررد .بررار مقرراوم ابترردایی برررای هررر تمرررین بررر

شررمارۀ  3مقرردار پررسآزمررون کررالری دریررافتی کررل در

اساس انتخا بانردی برود کره فررد مریتوانسرت  33ترا

گروههرای تمررین مقراومتی برا بانرد االسرتیک و تمررین

 25تکررار را برهطرور کامرل انجرام دهرد .هرر دو هفتره

برره همررراه مکمّررل در مقایسرره بررا پرریشآزمررون کرراهش

یررکبررار برنامررۀ تمرررین بررازنگری شررد و چنانچرره فرررد

معنررادار یافررت ()P≥3%؛ امررا در سررایر گررروههررا تغییرررات

توانسررت  55تکرررار را انجررام دهررد از کررش بعرردی بررا

از پرریشآزمررون تررا پررسآزمررون معنررادار نبررود .کررالری

سفتی بیشرتر اسرتفاده شرد .هرر جلسره تمررین مقراومتی

دریررافتی کررل در بررین  4گررروه تغییررر معنررادار نداشررت

بررا کررش شررامل  35تم ررین «قررایقی نشسررته ،چرررخش

(.)p=./337

ایستادۀ تنه ،پررس پرا ،اسرکات زدن ،کررانل ،جلوبرازو برا

جررردول شرررمارۀ  2تغییررررات ،LDL-C ،HDL-C

دو دسررت ،فلکشررن جررانبی تنرره ،اکستنشررن سررهسررر

 TC ،TGو  AIPدر درون گررروههررا و بررین گررروههررا

بازویی ،پرس سینه و دورسری فلکشرن مرل دو پرا» برود.

را نشان می دهد .با توجه به نترایز برهدسرتآمرده ،مقردار

انجررام  35تمرررین برراال یررک دایررره محسررو مرریشررد.

 HDL-Cنیررز اگرچرره در همررۀ گررروههررای مداخلرره

برررای هررر ورزش ،بانررد کشرری تررا  %355طررول زمرران

افزایش یافت اما تفاوت آن برین گرروههرا معنریدار نبرود

استراحت کشیده شد ترا مقاومرت اسرتاندارد ایجراد شرود.

( .)p=5/554شرراخص آتروژنیررک پالسررما ( )AIPنیررز

سرعت تمرین در هرر فراز بررونگررا و درونگررا  4ثانیره

در دو گروه تمرین بره همرراه مکمّرل و تمررین مقراومتی

بود .در هر جلسه  5دایره انجام شد (.)31

بررا بانررد االسررتیک کرراهش معنرریدار یافررت؛ برراوجوداین،

برای توصیف داده هرای تحقیرق از شراخصهرای آمراری
میانگین ،انحرراف اسرتاندارد و خطرای اسرتاندارد اسرتفاده
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تغییررررات درونگروهررری (تفررراوت پررریشآزمرررون و

دوره ،8شماره(4پیاپی)21زمستان 17

طب مکمل

(.)p=5/765

تررودۀ برردنی و درصررد چربرری برردن تررأثیر مثبررت داشررت؛

بحث

باوجوداین ،مصرف مکمّل قهروۀ سربز بره همرراه تمررین

در تحقیررق حاضررر پررس از  8هفترره تمرررین مقرراومتی بررا

مقراومتی برا بانرد االسررتیک تفراوت معنریداری برا سررایر

باند کشری و مصررف مکمّرل قهروۀ سربز ،اگرچره وزن و

مداخله ها نداشت .دلیرل ایرن عردم تفراوت مریتوانرد بره

 BMIو درصررد چربرری در سرره گررروه مداخلرره کرراهش

کوتاه برودن طرول دورۀ تمررین یرا دوز مصررفی مکمّرل

معنررادار یافررت ولرری در تعامررل مکمّررل و تمرررین تفرراوت

بستگی داشرته باشرد .بره نظرر مریرسرد بررای مشراهدۀ

معنی داری مشاهده نشد .نترایز تحقیرق حاضرر برا برخری

تأثیرپررذیری چنررین مداخلررههررای طرروالنی برره زمرران

تحقیقررات همسررو بررود .وون و همکرراران بهبررود درصررد

بیشررتری نیرراز باشررد و نیرراز برره تحقیقررات بررا دورههررای

چربرری بیمرراران دیررابتی نررو  2را تحررت تررأثیر  32هفترره

طرروالنیتررر وجررود دارد .همچنررین ممکررن اسررت نررو

تمرررین بررا ترابانررد در قالررب  5جلسررۀ  65دقیقررهای در

تمرین نیز تأثیرگذار باشد.

هفترره گررزارش کردنررد .در پژوهشرری دیگررر امینرری و

نتررایز ایررن پررژوهش نشرران داد مقرردار  AIPو  TGدر

همکراران نشرران دادنرد هشررت هفتره تمرینررات مقرراومتی

گرررروهRBT

و  GC+RBTکررراهش معنررریدار

با باند االسرتیک ،درصرد چربری و نیرز وزن چربری بردون

یافررررت .مقرررردار  HDL-Cو  TCنیررررز در گررررروه

تغییرر در نمایررۀ تررودۀ بردنی زنرران میررانسرال را بررهطررور

 GC+RBTبررهترتیررب افررزایش و کرراهش معنرریدار

معنرریداری کرراهش داد ( .)53نرروری و همکرراران هررم بررا

داشررت .مقرردار  LDL-Cنیررز در گررروه  RBTکرراهش

مقایسررۀ اثررر  6هفترره تمرررین هرروازی و مقرراومتی بررر

معنی دار داشرت .براوجوداین ،مصررف مکمّرل قهروۀ سربز

ترکیررب برردن مررردان غیرفعررال ،کرراهش معنرراداری را در

برره همررراه تمرررین مقرراومتی بررا بانررد االسررتیک اثررر

کلیررۀ عوامررل ترکیررب برردن بعررد از تمرررین هرروازی

متفاوتی با سایر مداخلره هرا نشران نرداد .ترا آنجرا کره در

مشرراهده کردنررد .درحررالیکرره پررس از برنامررۀ تمرررین

این مطالعه بررسی شد تحقیقری کره ترأثیر مکمّرل قهروۀ

مقاومتی ،افرزایش معنرادار را در ترودۀ بردون چربری بردن

سرربز بررهتنهررایی یررا در ترکیررب بررا فعالیررت ورزشرری بررر

و  BMIو کرراهش معنررادار را در درصررد چربرری برردن و

شرراخص آتروژنیررک را بررسرری کرررده باشررد یافررت نشررد.

تررودۀ چربرری برردن مشرراهده کردنررد ( .)52شرریمودا و

بااین حال ،تحقیقات دیگرر از برخری مکمّرل هرای غرذایی

همکاران اثر عصرارۀ دانرۀ قهروۀ سربز در تجمرر چربری و

دیگررر اسررتفاده کرررده بودنررد .شیشررهبررر و همکرراران اثررر

وزن بدن مروشهرای نرر چراق را بررسری کردنرد .نترایز

برنامررۀ غررذایی سررالم برره همررراه مصرررف کنجررد را بررر

نشرران داد احتمرراال عصررارۀ دانررۀ قهرروۀ سرربز در برابررر

شرراخص آتروژنیررک پالسررمای زنرران دارای اضررافهوزن و

افررزایش وزن و تجمررر چربرری بررهواسررطۀ مهررار جررذ

چرراق مبررتال برره سررندرم متابولیررک بررسرری کردنررد و

چربرری و فعررال شرردن سرروختوسرراز چربرری کبررد م ر ثر

تفرراوت معنرریداری را بررین گررروههررای تجربرری و کنترررل

اسررت ( .)55دوجیلرری و همکرراران نیررز در یررک مطالعررۀ

در شرراخص آتروژنیررک مشرراهده نکردنررد ( .)53قنبررری-

متقاطر تصرادفی در  25نفرر از افرراد سرالم کره برهطرور

نیررراکی و همکررراران نیرررز پرررس از  6هفتررره تمررررین

مرنظم قهروۀ سریاه و سرربز را بره مردت  2هفتره مصرررف

اسررتقامتی ( 3جلسررۀ  15دقیقررهای در هفترره) در مقررادیر

کرررده بودنررد ،دریافتنررد مصرررف هررر دو قهرروه بررهطررور

کلسرررترول ترررام و شررراخص آتروژنیرررک مررروشهرررای

قابررلترروجهی وزن برردن و دور کمررر افررراد را کرراهش داد

صررحرایی تغییررر معنررادار مشرراهده نکردنررد ( )56کرره بررا

( .)54تحقیرررق حاضرررر نیرررز نشررران داد هرکررردام از

نتررایز تحقیررق حاضررر همسررو اسررت .از طرررف دیگررر،
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تفررراوت معنررریداری برررین گرررروههرررا مشررراهده نشرررد

مداخله ها بره صرورت جداگانره برر بهبرود وزن و شراخص

زهرا رشیدی و همکاران

تأثیر هشت هفته تمرین مقاومتی با باندهای االستیک به همراه مکمّل قهوۀ سبز بر...

دویررردن روی نررروارگردان و ورزش شرررنا را برررر روی

دیگررری دیاللیبرررا گرررزارش داد مصرررف روزانررره 255

موشهای صرحرایی بررسری و کراهش معنرادار شراخص

میلیگرم عصرارۀ قهروۀ سربز بره مردت  32هفتره باعر

آتروژنیررک را مشرراهده کردنررد ( .)57هررا و همکرراران بررا

کرراهش وزن آزمررودنیهررا بررا میررانگین  4/17کیلرروگرم

بررسررری ترررأثیر  32هفتررره ترکیرررب  55دقیقررره ورزش

شررد ( .)46همچنررین ،رودریگررز و همکرراران در مرروش-

هوازی با  55دقیقه تمررین مقراومتی برر نریم رخ لیپیردی

های چاق مبتال به مقاومرت بره انسرولین و چربری خرون

 36زن جوان در دور کمرر ،درصرد چربری بردن و مقرادیر

تحت درمان برا کلروژنیرک اسرید ( )CGAنشران دادنرد

فشارخون آزمرودنیهرا کراهش معنرادار گرزارش کردنرد و

غلظررت کلسررترول و تررریگلیسرریرید ناشررتای پالسررما

در نیمرخ لیپیردی ،برا کراهش در کلسرترول ترام و بهبرود

بهترتیب  44%و  33%و غلطرت ترریگلیسریرید کبرد نیرز

کلسررترول  LDLو تررریگلیسرریرید روبرررو شرردند (.)58

 24%کرراهش یافررت ( .)23در تحقیررق حاضررر نیررز GC

نتایز تحقیرق عابردی و همکراران نیرز نشران داد تمررین

روی عامرررل پروفایرررل لیپیررردی اثرررر مثبرررت داشرررت

مقاومتی بره همرراه چرای سربز باعر کراهش معنریدار

بااینحال اثر تعامرل تمررین برا مکمّرل نسربت بره گرروه

 TGو افررررزایش معنرررریدار  HDLدر مررررردان دارای

کنترررل معنررادار نبررود ( .)47البترره در تحقیررق حاضررر

اضافه وزن و چراق شرد ( .)51در مطالعرۀ شریخ االسرالمی

اگرچرره بررین تعامررل مکمّررل و تمرررین تفرراوت معنرریدار

و همکرراران نیررز پررس از یررک دوره تمرررین مقرراومتی

مشراهده نشرد مقایسررۀ تغییررات درونگروهری نشرران داد

پرشرردت در  55مرررد سررالم غیرورزشررکار کرراهش LDL

میررزان افررزایش  HDL-Cو کرراهش  TGدر گررروه

و افزایش  HDLگزارش شد.

مصرررف مکمّررل قهرروۀ سرربز و تمرررین مقرراومتی تقریبررا

در ارتبررراد برررا سرررطو  HDLمطالعرررات متعرررددی

بیشتر از سرایر مداخلره هرا برود .برااین حرال ،شراید دلیرل

هم راسرتا برا تحقیرق حاضرر نشران داد تمررین مقراومتی

عرردم تفرراوت معنرریدار بررین مداخلررههررا دورۀ تمرررین

در مقرردار لیپرروپروتئین نسرربت برره گررروه کنترررل اثررر

نسربتا کوترراه یررا دوز تعیررینشردۀ مکمّررل باشررد .برره نظررر

معنررادار نداشررت ( .)42 - 45در خصرروص شرردت تمرررین

مرریرسررد بررا مطالعررۀ نررو و شرردت متفرراوت تمرررین و

نیررز نشرران داده شررد افررزایش  HDL-Cعمومرررا در

دورههررای زمررانی طرروالنیتررر بترروان برره نتررایز متفرراوتی

برنامررۀ تمرینرری شرردید روی مرریدهررد و البترره مطالعرراتی

رسید.

نیرز هرم راسرتا برا تحقیرق حاضرر وجرود دارد کره از ایرن

بر اساس مطالعرات ،مرواد طبیعری موجرود در قهروۀ سربز

نظررر حمایررت نمرریکنررد ( 45و  .)45نتررایز تررأثیر فعالیررت

سرربب جلرروگیری از افررزایش وزن و تجمررر چربرری بررا

ورزشی برر  HDL-Cبسرته بره ویژگری برنامرۀ فعالیرت

مهار جرذ چربری و افرزایش متابولیسرم چربری در کبرد

ورزشرری ماننررد شرردت ،مرردت و تکرررار ،متفرراوت اسررت

می شود .همچنرین مکمّرل حراوی پلریفنرولهرای قهروه

(.)44

مرریتوانررد باعرر از دسررت دادن وزن و کرراهش چربرری

در ارتبررراد برررا مصررررف مکمّرررل قهررروۀ سررربز ()GC

شرررکمی و تجمرررر چربررری کبررردی برررهوسررریلۀ مهرررار

تحقیقرراتی بررهطررور مجررزا بررر عوامررل پروفایررل لیپیرردی

ماکروفاژهررای نفوذکننررده برره بافررت چربرری شررود (.)27

انجررررام شررررده اسررررت .وانررررگ و همکرررراران اثررررر

طبق مطالعات ،قهوۀ سربز سروختوسراز بردن را افرزایش
3SREBP-1C

کلروژنیررکاسررید را بررر متابولیسررم چربرری مرروشهررای

و تولیررد چربرری را بررا تنظرریم منفرری

مبتال به چربی خرون براال بررسری کردنرد و نشران دادنرد

مولکررولهررای مربررود کرراهش مرریدهررد و برره سرررکو

و

غلظررررت سرررررمی  TG ،TCو سررررطو  LDL-Cو
Sterol regulatory element-binding protein
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باتیسررتا و همکرراران تررأثیر  32هفترره تمرینررات هرروازی

 TCکبرردی کرراهش معنررادار یافررت ( .)43در تحقیررق

دوره ،8شماره(4پیاپی)21زمستان 17

طب مکمل

اسرریدکلروژنیک موجررود در قهرروۀ سرربز ممکررن اسررت از

دورههررای متفرراوت مکمّررل قهرروۀ سرربز نیرراز اسررت.

طریررق کرراهش  LDL-Cروی وضررعیت خطررر بیمرراری

همچنین بررسری نرو و شردتهرای مختلرف تمررین در

قلبررری -عروقررری ترررأثیر مطلرررو داشرررته باشرررد (.)41

ترکیب با این مکمّل ،ضروری به نظر میرسد.

مطالعررات نشرران مرریدهررد فعالیررت ورزشرری مررنظم برره

تشکر و قدردانی

روشهررای گونرراگون ازجملرره افررزایش  HDL-Cمرری-

این مقاله از پایاننامرۀ دانشرجویی زهررا رشریدی در دورۀ

تواند آثار ضردالتهابی و درنتیجره آثرار محافظرت کننردگی

کارشناسی ارشد رشرتۀ فیزیولروژی ورزشری کراربردی بره

در مقابررل بیمرراریهررای قلبرری – عروقرری داشررته باشررد

راهنمایی دکتر محمد فرامررزی برا کرد کارآزمرایی برالینی

( .)33برخررری دیگرررر از ویژگررریهرررای ضررردالتهابی آن

 2537515431113N1در دانشگاه شهرکرد استخرا شده

ممکررن اسررت بررا تعرردیل آدیپوکرراینهررای تولیدشررده از

است .از تمام افرادی که در این پژوهش یراریگر محققران

بافررت چربرری همررراه باشررد .عررالوه بررر ایررن ،فعالیررت

بودند تشکر و قدرانی میشود.

ورزشی طروالنیمردت موجرب کراهش تولیرد آدیپروکین-
های آتروژنیک مریشرود؛ درحرالی کره تولیرد آدیپروکین-
های آنتیآتروژنیک را افزایش میدهد (.)35
عرردم کنترررل کامررل رژیررم غررذایی آزمررودنیهررا بررهویررژه
ثبرت دقیررق مررواد غررذایی روزانرۀ حرراوی کررافئین آنرران و
سایر فعالیت هرای بردنی خرار از پروتکرل ورزشری آنران
ازجمله محدودیت هایی برود کره در ایرن مطالعره برهطرور
کامل کنتررل نشرد .پیشرنهاد مری شرود محققران هنگرام
بررسرری آثررار ایررن مکمّررل ،میررزان کررافئین دریررافتی
آزمررودنیهررا را کنترررل کننررد و از دوزهررای متفرراوت بررا
مقرردار اسررتفادهشررده در ایررن تحقیررق و دورههررای زمررانی
طرروالنیتررر جهررت مشرراهدۀ آثررار احتمررالی ایررن مکمّررل
استفاده کنند.
نتیجهگیری
هرکرردام از مداخلررههررای تمرررین مقرراومتی یررا مصرررف
مکمّل قهوۀ سربز ،برهصرورت جداگانره ،برر بهبرود وزن و
شرراخص تررودۀ برردنی و درصررد چربرری برردن تررأثیر مثبررت
داشررت .برراوجوداین ،اثررر مصرررف مکمّررل قهرروۀ سرربز برره
همررراه تمرررین مقرراومتی بررا بانررد االسررتیک تفرراوت
معنرریداری بررا سررایر مداخلررههررا نداشررت کرره دلیررل آن
مرریتوانررد برره کوترراه بررودن طررول دورۀ تمرررین یررا دوز
مصرفی مکمّل مربود باشرد .بره نظرر مریرسرد در مرورد
ترأثیر ترکیررب مکمّرل قهرروۀ سربز و تمرررین مقراومتی یررا
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تجمررر چربرری برردن منجررر مرریشررود ( .)48همچنررین

سایر شریوههرای تمررین ،بره مداخلرههرای طروالنیترر و

زهرا رشیدی و همکاران

تأثیر هشت هفته تمرین مقاومتی با باندهای االستیک به همراه مکمّل قهوۀ سبز بر...

جدول شمارۀ ( )3آمارهای توصیفی ویژگیهای جسمانی و آنتروپومتریکی آزمودنیها در چهار گروه

 GCگروه
 GC+RBTگروه
RBTگروه
 Cگروه
ارزش  Pبین گروهی**

93/88±6/22
95/359±5/28
90/86±6/07
93/66±5/58
7/377

 GCگروه
 GC+RBTگروه
RBTگروه
 Cگروه
ارزش  Pبین گروهی

3/58±7/755
3/50±7/763
3/50±7/762
3/63±7/787
7/533

 GCگروه
 GC+RBTگروه
RBTگروه
 Cگروه
ارزش  Pبین گروهی
 GCگروه
 GC+RBTگروه
RBTگروه
 Cگروه
ارزش  Pبین گروهی
درصد چربی بدن
 GCگروه
 GC+RBTگروه
RBTگروه
 Cگروه
ارزش  Pبین گروهی
 GCگروه
 GC+RBTگروه
RBTگروه
 Cگروه
ارزش  Pبین گروهی
 GCگروه
 GC+RBTگروه
RBTگروه
 Cگروه
ارزش  Pبین گروهی

قد(متر)
3/58±7/755
3/50±7/763
3/50±7/762
3/63±7/787

--------------------------------------------------------

وزن بدن(کیلوگرم)
82/88±3/73
86/79±8/86
*7/772
*7/773
89/73±37/78
86±37/78
*7/773
03/09±33/08
82/55±32/02
7/383
88/08±6/86
85/02±0/26
تعامل مکمل و تمرین
تمرین 7/625
مکمل 7/339
7/386
شاخص توده بدن (()BMIکیلوگرم/مترمربع)
*7/778
99/66±9/50
98/70±9/89
*7/773
92/33±9/73
98/3±9/93
92
±
8
/
97
99
/32±8/52
7/76
7/788
92/5±9/86
99/73±9/53
تعامل مکمل وتمرین
تمرین 7/568
مکمل 7/732
7/359
)(BF%
83/33±8/88
89/63±8/89
*7/773
*7/773
82/68±8/58
88/88±8/5
*7/773
82/99±8/79
88/38±8/70
*7/75
82/89±2/03
89/86±9/88
تعامل تمرین و مکمل
تمرین 7/936
مکمل 7/752
7/758
)(WHRمحیط دور کمر به باسن
*7/773
83/33±8/88
89/63±8/89
*7/773
82/68±8/58
88/88±8/5
82/99±8/79
88/38±8/70
*7/773
*7/75
82/89±2/03
89/86±9/88
تعامل تمرین و مکمل
تمرین 7/775
مکمل 7/393
7/750
کالری دریافتی کل
7/333
3072/2±85/36
3837/8±378/3
*7/772
3/277±3/35
3868/8±08/00
*7/792
3623/5±58/53
3836/5±32/72
7/807
3383±37/32
3372/0±379/3
تعامل تمرین و مکمل
تمرین 7/387
مکمل 7/306
./330

*آزمون تی زوجی
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متغیر و گروه

میانگین  ±انحراف معیار
(قبل از مداخله)

میانگین  ±انحراف معیار
(بعد از  8هفته مداخله)
سن(سال)
93/88±6/22
95/359±5/28
90/86±6/07
93/66±5/58

مقدار  Pدرون
گروهی*

دوره ،8شماره(4پیاپی)21زمستان 17

طب مکمل

جدول شمارۀ ( )2تغییرات  TG،TC،LDL-C،HDL-Cو  AIPدر درون گروهها و بین گروهها
متغیر و گروه

ارزش  Pبین گروهی**
GC
GC+RBT
RBT
C

تمرین 7/723
تری گلیسرید(( )TGمیلیگرم در دسی لیتر)
3/82±53/07
3/80±59/50
3/88±98/85
3/63±95/99
3/57±87/98
3/53±89/58
3/57±93/83
3/53±98/67

ارزش  Pبین گروهی**
GC
GC+RBT
RBT
C

(LDL-Cمیلیگرم در دسی لیتر)
85/23±23/90
37/09±28/33
08/75±22/28
80/85±30/08
37/68±98/33
3/70±20/79
3/70±95/38
3/75±98/02

ارزش  Pبین گروهی**
GC
GC+RBT
RBT
C

کلسترول تام (( )TCمیلیگرم در دسی لیتر)
3/67±26/96
3/66±26/03
3/53±28/60
3/02±20/98
3/08±99/90
3/88±95/99
3/32±38/93
3/89±26/83

ارزش  Pبین گروهی**
GC
GC+RBT
RBT
C

) (AIPشاخص آتروژنیک پالسما
7/88±7/386
7/53±7/383
7/88±7/358
7/53±7/363
7/88±7/388
7/57±7/358
7/88±7/330
7/83±7/328

ارزش  Pبین گروهی**

*آزمون تحلیل واریانس دوطرفه
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7/92
*7/73
*7/770
7/89
تعامل تمرین و مکمل
7/998
7/703
*7/779
*7/73
7/382
تعامل تمرین و مکمل
./ 338
7/298
7/708
*7/723
7/833
تعامل تمرین و مکمل
7/993
3/36
*7/732
7/76
*7/72
تعامل تمرین و مکمل
7/386
7/730
*7/779
*7/779
7/835
تعامل تمرین و مکمل
7/069
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GC
GC+RBT
RBT
C

میانگین  ±انحراف معیار
میانگین  ±انحراف معیار
(بعد از  8هفته از مداخله)
(قبل از مداخله)
( HDL-Cمیلی گرم در دسی لیتر)
89/37±5/87
82/50±8/52
50/52±3/33
83/57±37/36
53/76±9/32
88/26±8/77
86/07±6/83
88/92±37/37

ارزش Pدرون
گروهی*

Downloaded from cmja.arakmu.ac.ir at 10:35 +0330 on Tuesday March 19th 2019

زهرا رشیدی و همکاران

...تأثیر هشت هفته تمرین مقاومتی با باندهای االستیک به همراه مکمّل قهوۀ سبز بر

low
density
lipoprotein
subfractions of differing density
and
particle
size.
Atherosclerosis.1992; 93(3), 189199.
9. Dobiás̆ová lich J. The plasma
parameter log (TG/HDL-C) as an
atherogenic index: correlation
with lipoprotein particle size and
esterification
rate
inapoBlipoprotein-depleted plasma (FER
HDL).
Clinical
biochemistry.2001; 34(7), 583588.
10. Dobiasova M, & Frohlich J.
Understanding the mechanism of
LCAT reaction may help to
explain the high predictive value
of LDL/HDL cholesterol ratio.
Physiol Res.1998; 47(6), 387-397.
11. Surmi B. K, & Hasty A. H.
Macrophage
infiltration
into
adipose
tissue:
initiation,
propagation and remodeling.
Future lipidology.2008; 3(5), 545556.
12. Riedl I, Yoshioka M, Nishida Y,
Tobina T, Paradis R, Shono N, et
al. Regulation of skeletal muscle
transcriptome in elderly men after
6weeks of endurance training at
lactate
threshold
intensity.
Experimental
gerontology.
2010;45(11), 896-903.
13. Harrison M, Moyna N. M, Zderic
T. W, O’Gorman D. J, McCaffrey
N, Carson B. P, et al. Lipoprotein
particle distribution and skeletal
muscle lipoprotein lipase activity
after acute exercise. Lipids in
health and disease.2012; 11(1),
64.
14. Mann S, Beedie C, & Jimenez A.
Differential effects of aerobic
exercise, resistance training and
combined exercise modalities on
cholesterol and the lipid profile:
review,
synthesis
and

References:
1. Zhang Y, Liu J, Yao J, Ji G, Qian
L, Wang J, et al. Obesity:
pathophysiology and intervention.
Nutrients.2014; 6(11), 5153-5183.
2. Janghorbani M, Amini M, Willett
W. C, Gouya M. M, Delavari A,
Alikhani S, & Mahdavi A. First
nationwide survey of prevalence
of overweight, underweight, and
abdominal obesity in Iranian
adults. Obesity.2007; 15(11),
2797-2808.
3. Siahkoohyan M. Effects of
aerobic exercise on apoB. apoA1
and LDL size in middle-aged men
(Doctoral dissertation, Thesis:
Tarbiat
Modares
University).2001.
4. Ghatreh Samani K, Roghani F, &
Farrokhi E. Evaluation of
correaltion
between
plasma
homocysteine and oxidized lowdensity lipoprotein in patients
with coronary artery disease.
Journal of Birjand University of
Medical Sciences.2009; 16(3), 4753.
5. Gotto A. M. High-density
lipoprotein
cholesterol
and
triglycerides as therapeutic targets
for preventing and treating
coronary artery disease. American
heart journal, 144(6), S33-S42.
6. Hansson,
G.
K.
(2005).
Inflammation, atherosclerosis, and
coronary artery disease. New
England
Journal
of
Medicine.2002; 352(16), 16851695.
7. Nicholls S, & Lundman P. The
emerging role of lipoproteins in
atherogenesis:
beyond
LDL
cholesterol. In Seminars in
vascular medicine. 2004; 4 (02),
187-195.
8. Tribble D. L, Holl L.G, Wood
P.D, & Krauss R.M. Variations in
oxidative susceptibility among six
5343

Downloaded from cmja.arakmu.ac.ir at 10:35 +0330 on Tuesday March 19th 2019

17 )زمستان21(پیاپی4شماره،8 دوره

طب مکمل

recommendations.
Sports
Medicine. 2014; 44(2), 211-221.
15. Zoppini G, Targher G, Zamboni
C, Venturi C, Cacciatori V,
Moghetti P, & Muggeo M. Effects
of moderate-intensity exercise
training on plasma biomarkers of
inflammation and endothelial
dysfunction in older patients with
type 2 diabetes. Nutrition,
Metabolism and Cardiovascular
Diseases. 2006; 16(8), 543-549.
16. Vatani D. S, Ahmadi, Dehrashid
K. A, & Gharibi F. MINERVA
MEDICA COPYRIGHT®. The
Journal of sports medicine and
physical fitness. 2011; 51, 695700.
17. Fett C. A, Fett W. C. R, &
Marchini J. S. Circuit weight
training vs jogging in metabolic
risk factors of overweight/obese
women. Arquivos brasileiros de
cardiologia.2009; 93(5), 519-525.
18. Fahlman M. M, Boardley D,
Lambert C. P, & Flynn M. G.
Effects of endurance training and
resistance training on plasma
lipoprotein profiles in elderly
women.
The
Journals
of
Gerontology Series A: Biological
Sciences
and
Medical
Sciences.2002; 57(2), B54-B60.
19. Park B. S, Khamoui A.V, Brown
L. E, Kim D.Y, Han K. A, Min K.
W, et al. Effects of Elastic Band
Resistance Training on Glucose
Control, Body Composition, and
Physical Function in Women
With Short-vs. Long-Duration
Type-2 Diabetes. The Journal of
Strength
&
Conditioning
Research. 2016; 30(6), 16881699.
20. An K. H, Min K, & Han K. A.
The effects of aerobic training
versus resistance training in nonobese type 2 diabetics. The

Journal of Korean Diabetes
Association.2005; 29(5), 486-494.
21. Mohammadshahi M, Haidari F,
Karandish M, Ebrahimi S, &
Haghighizadeh M. A randomized
clinical trial of nutrition education
for improvement of diet quality
and inflammation in Iranian obese
women. Journal of nutrition and
metabolism, 2014.
22. Van Dam R, & Hu F. Coffee
consumption and risk of type 2
diabetes: a systematic review.
Jama 2005; 294(1), 97-104.
23. Watanabe T, Arai Y, Mitsui Y,
Kusaura T, Okawa W, Kajihara
Y, et al. The blood pressurelowering effect and safety of
chlorogenic acid from green
coffee bean extract in essential
hypertension.
Clinical
and
experimental hypertension.2006;
28(5), 439-449.
24. Meng S, Cao J, Feng Q, Peng J, &
Hu Y. Roles of chlorogenic acid
on regulating glucose and lipids
metabolism: a review. EvidenceBased
Complementary
and
Alternative Medicine. 2013.
25. de Sotillo D, & Hadley M.
Chlorogenic acid modifies plasma
and liver concentrations of:
cholesterol, triacylglycerol, and
minerals in (fa/fa) Zucker rats.
The Journal of nutritional
biochemistry. 2002; 13(12), 717726.
26. Zheng G, Qiu Y, Zhang Q, & Li
D. Chlorogenic acid and caffeine
in combination inhibit fat
accumulation
by
regulating
hepatic lipid metabolism-related
enzymes in mice. British Journal
of Nutrition.2014; 112(6), 10341040.
27. Murase T, Misawa K, Minegishi
Y, Aoki M, Ominami H, Suzuki
Y, et al. Coffee polyphenols
suppress diet-induced body fat
5342

Downloaded from cmja.arakmu.ac.ir at 10:35 +0330 on Tuesday March 19th 2019

زهرا رشیدی و همکاران

...تأثیر هشت هفته تمرین مقاومتی با باندهای االستیک به همراه مکمّل قهوۀ سبز بر

accumulation by downregulating
SREBP-1c and related molecules
in C57BL/6J mice. American
Journal
of
PhysiologyEndocrinology and Metabolism.
2011; 300(1), E122-E133.
28. Thom, E. (2007). The effect of
chlorogenic acid enriched coffee
on glucose absorption in healthy
volunteers and its effect on body
mass when used long-term in
overweight and obese people.
Journal of International Medical
Research, 35(6), 900-908.
29. Onakpoya, I., Terry, R., & Ernst,
E. (2011). The use of green coffee
extract as a weight loss
supplement: a systematic review
and meta-analysis of randomised
clinical trials. Gastroenterology
research and practice, 2011.
30. Ha C, Swearingin B, Jeon Y. K,
& Lee M. Effects of combined
exercise on HOMA-IR, HOMA βcell and atherogenic index in
Korean obese female. Sport
Sciences for Health.2015; 11(1),
49-55.
31. Amini H, Isanejad E, Hemati AR,
Aghazade J, Kuhneshin B. The
effects of exercise using Theraband on body compositions in
Middle-aged women. Qom Univ
Med
Sci
J.
2015;9(1):5358.[Persian].
32. Nouri Y, Rahmani nia F, Mirzaie
B, Arazi H. The Effect of
Resistance
and
Endurance
Training on Resting Metabolic
Rate and Body Composition in
Sedentary Males. zumsj. 2013; 21
(89):51-63[persian]
33. Shimoda H, Seki E, & Aitani M.
Inhibitory effect of green coffee
bean extract on fat accumulation
and body weight gain in mice.
BMC
complementary
and
alternative medicine. 2006; 6(1),
9.

34. Revuelta-Iniesta R, & Al-Dujaili
E. Consumption of green coffee
reduces blood pressure and body
composition by influencing 11βHSD1 enzyme activity in healthy
individuals: a pilot crossover
study using green and black
coffee.
BioMed
research
international. 2014.
35. Shishehbor
F,
Hojati
N,
Jahanshahi A, & Haghighizadeh
M. Effects of Sesame Seed
Consumption on Anthropometric
Indices, Lipid Profile and
Atherogenic Index of Plasma in
Women
with
Metabolic
Syndrome. 2015.[persian]
36. Ghanbari-Niaki A, Khabazian B,
Hossaini-Kakhak S, Rahbarizadeh
F, & Hedayati, M. Treadmill
exercise
enhances
ABCA1
expression
in
rat
liver.
Biochemical and biophysical
research communications.2007;
361(4), 841-846.
37. Talebi-Garakani E. The Effect of
Resistance Training Intensity on
Serum ApoA-I Concentration in
Streptozotocin-Induced Diabetic
Rats.
Iranian
Journal
of
Endocrinology
and
Metabolism.2013; 15(2), 183-189.
38. Ha C, & So W. Effects of
combined exercise training on
body composition and metabolic
syndrome factors. Iranian journal
of public health. 2012; 41(8), 20.
39. Abedi B, Poorfahkimi Abarghu J,
Ghadami A, & Amini Rarani S.
The Effects of Resistance
Training
and
Green
Tea
Supplementation on Lipid Profile
and Insulin Resistance in Obese
and
Overweight
Men.
Complementary Medicine Journal
of faculty of Nursing &
Midwifery.2017; 7(1), 1767-1776.
40. Smutok M, Reece C, Kokkinos P.
F, Farmer C, Dawson P, Shulman
5345

Downloaded from cmja.arakmu.ac.ir at 10:35 +0330 on Tuesday March 19th 2019

17 )زمستان21(پیاپی4شماره،8 دوره

طب مکمل

R, et al. Aerobic versus strength
training
for
risk
factor
intervention in middle-aged men
at high risk for coronary heart
disease. Metabolism. 1993; 42(2),
177-184.
41. Kraus W. E, & Slentz C. A.
Exercise training, lipid regulation,
and insulin action: a tangled web
of cause and effect. Obesity.2009;
17(S3).
42. Banz W. J, Maher M, Thompson
W.G, Bassett D. R, Moore W,
Ashraf M, et al. Effects of
resistance versus aerobic training
on coronary artery disease risk
factors. Experimental Biology and
Medicine.2003; 228(4), 434-440.
43. Marques E, Carvalho J, Soares J.
M. C, Marques F, & Mota J.
Effects
of
resistance
and
multicomponent exercise on lipid
profiles
of
older
women.
Maturitas. 2009; 63(1), 84-88.
44. Kodama S, Tanaka S, Saito K,
Shu M, Sone Y, Onitake F, et al.
Effect of aerobic exercise training
on serum levels of high-density
lipoprotein cholesterol: a metaanalysis. Archives of internal
medicine.2007; 167(10), 9991008.
45. Wang J H, Liu Y, Li C, Yu J, Li
X, Wang F. X, & Li Y. Effect of
chlorogenic acid extracted from
Eucommia Ulmoides Oliv on
hyperlipemia of mice induced by
high fat diet. Science and
Technology
of
Food
Industry.2012; 15, 360-362.
46. Dellalibera O, Lemaire B, &
Lafay, S. Svetol, green coffee
extract, induces weight loss and
increases the lean to fat mass ratio
in volunteers with overweight
problem.
Phytotherapie.2006;
4(4), 194-197.
47. Sheykholeslami
Vatani
D,
Ahmadi S, Mojtahedi H, Marandi

M, Ahmadi Deharshid K, Faraji
H, et al. Effect of moderate and
high intensity resistant exercises
on cardiovascular risk factors in
non-athlete university students.
Kowsar Medical Journal.2011;
16(2), 115-121.
48. Henry-Vitrac C, Ibarra A, Roller
M, Mérillon J, & Vitrac X.
Contribution of chlorogenic acids
to the inhibition of human hepatic
glucose-6-phosphatase activity in
vitro by Svetol, a standardized
decaffeinated green coffee extract.
Journal of agricultural and food
chemistry. 2010; 58(7), 41414144.
49. Yukawa G. S, Mune M, Otani H,
Tone Y, Liang X, Iwahashi H, et
al. Effects of coffee consumption
on oxidative susceptibility of lowdensity lipoproteins and serum
lipid
levels
in
humans.
Biochemistry (Moscow). 2014;
69(1), 70-74.
50. Gielen S, Adams V, MöbiusWinkler S, Linke A, Erbs S, Yu J,
et al. Anti-inflammatory effects of
exercise training in the skeletal
muscle of patients with chronic
heart failure. Journal of the
American College of Cardiology.
2003; 42(5), 861-868

5344

Downloaded from cmja.arakmu.ac.ir at 10:35 +0330 on Tuesday March 19th 2019

Original Article

Investigating the Effect of Eight Weeks of Resistance Band Training
along with Green Coffee Supplementation on Lipid profiles and
Atherogenic Index of Plasma Obese Women
Rashidi Z1*, Faramarzi M 2, Jafari T 3
1.

2.

MSc. in Exercise Physiology, Department of Sport Sciences, Shahrekord University, Shahrekord, Iran
Associate Professor, PhD in Exercise physiology, Department of Sport Sciences, Shahrekord University,
Shahrekord, Iran.

3. Assistant Professor, PhD in Clinical Nutrition, Department of Nutrition, Faculty of Medicine, Shahrekord
University of Medical Sciences, Shahrekord, Iran.
Received: 27 August, 2017؛Accepted: 02 January, 2019

Abstract
Introduction: Atherogenic index of plasma (AIP) can be considered as an appropriate
criterion predicting coronary heart disease. This study aimed to investigate the effect of
eight weeks of resistance band training along with green coffee supplementation on lipid
profiles and atherogenic index of plasma in obese women.
Methods: 88 obese women (BMI>30) at the age range of 30-50 years were selected after
signing a written consent and randomly assigned to four groups of 22 participants: Green
Coffee (GC), Resistance band training with Green Coffee (RBT+GC), resistance band
training (RBT) and control (C) groups. The participants in the intervention groups
received a 400-mg capsule containing green coffee extract per day and performed
resistance band training three sessions a week for eight weeks and ten different exercises
were performed in each session. The concentrations of TG, TC, HDL-C, LDL-C and AIP
were assessed before and after the training period. Two-way analysis of variance was
used to compare the means of the groups.
Results: The results showed that after 8 weeks, the AIP, TG, TC, LDL-C, weight, BMI,
and body fat percentage decreased in all three intervention groups (GC, RBT + GC and
RBT). However, there was no significant difference among the groups (p>5%). AIP
showed a significant decrease in both groups of RBT + CG and RBT. However, there
was no significant difference between the groups (p>5%).
Conclusion: Although eight weeks of resistance band training with green coffee
supplementation have a positive effect on change processes of body composition, lipid
profiles and atherogenic index of plasma, the effect was not significant.
Keywords: Atherogenic Index of Plasma (AIP), Resistance Band training, Green Coffee
Supplementation, Obese Women
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