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The Effect of Combined Exercise Training and Feroglobin
Supplementation on Serum Iron and Lipid Profile in Women with Iron
Deficiency Anemia
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Abstract
Background and Objectives: Iron can play an important role in
exercise performance of women. The purpose of the present research
was to determine the effects of combined exercise training and
Feroglobin supplementation on serum iron and lipid profile in Women
with iron deficiency anemia.
Methods: In this study, 36 trained females with iron deficiency anemia
(mean age, 26.8±6.3 years and body mass index, 19.55±4.4kg/m2) of
Lahijan city, were selected as subjects and randomly divided into three
groups of supplement+combined training, placebo+combined training,
and control. Iron level and lipid profile were assessed before and after
8 weeks of combined training program and supplementation. Data were
analyzed using paired t-test, one way analysis of variance, and Tukey
post hoc test. The significance level was considered to be p<0.05.
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Results: Eight weeks of Feroglobin supplementation and combined
training caused significant increase in iron levels in the supplement
group compared to before training and nutritional program and
compared to the placebo and control groups (p<0.05). In addition, lipid
profile had a significant improvement in both experimental groups
compared to before training and supplementation program, which also
showed a significant difference from the control group (p<0.05).
Conclusion: Feroglobin supplementation along with combined
trainings in women with iron deficiency anemia can cause a significant
increase in the iron levels, but it seems it has no significant effect on
lipid profile in these subjects.
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تأثیر برنامه تمرین ترکیبی و مکمل یاری فروگلوبین بر آهن سرم و پروفایللیپیدی زنان
مبتال به آنمی فقر آهن
سپیده قاسمیان لنگرودی ،1زهرا حجتی ذیدشتی

*1

1گروه تربیت بدنی ،واحد رشت،

چکیده

دانشگاه آزاد اسالمی ،رشت ،ایران.

زمینه و هدف :آهن میتواند نقش مهمی در عملکرد ورزشی زنان ایفا کند .هدف پژوهش
حاضر ،بررسی و تعیین آثار برنامه تمرین ترکیبی و مکملیاری فروگلوبین بر آهن سرم و
پروفایللیپیدی زنان مبتال به آنمی فقر آهن بود.
روش بررسی :در این مطالعه 36 ،نفر از زنان تمرینکرده مبتال به آنمیی فقیر آهین ببیا مییانگین
سنی  29/8±6/3سال و شاخص تودهبدنی 19/55±4/4کیلیوگرم برمترمربی ش شهرسیتان جهی،یان،
به عنوان آزمودنی انتخاب و به طور تصافی به سه گروه مکمل  +تمیرین ترکیبیی ،دارونمیا+تمرین
ترکیبی و شاهد تقسیم شدند .قبل و بعد از  8هفته برنامه تمرین ترکیبیی و مکمیل؛ آهین و نیمیر
لیپیدی مورد ارزیابی قیرار گرفیت .داده هیا بیا اسیتفاده از آزمیون آمیاری تیی همبسیته ،وارییانس
یکطرفه و تعقیبی توکی آنالیز شدند .سطح معنیداری p>0/05 ،در نظر گرفته شد.
یافتهها 8 :هفته مصرف مکمل فروگلوبین و تمرین ترکیبی باعث افزایش معنییدار مقیادیر آهین
در گروه مکمل نسبت به وضعیت قبل از اجرای برنامه تمرینی ،تغذیه ای و نسبت به گروه دارونمیا
و شاهد شد بp<0/05ش .همچنین پروفایل لیپیدی در هر دو گروه ت،ربی نسیبت بیه قبیل از اجیرای
برنامه تمرینی و مکمل ،بهبود معنیداری داشت که با گروه شاهد نیز تفاوت معنیداری نشیان داد
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نویسنده مسئول مکاتبات:

بp<0/05ش.

زهرا حجتی ذیدشتی ،گروه
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مقدمه

یک عامل خطر شناختهشده در بیماریهای قلبی  -عروقی است

آهن تأثیر بهسزایی بر اجرای فعالیتهای ورزشی دارد و میتواند

ب15ش .تحقیقات نشان دادهاند تمرینات هوازی در بهبود

خستگی عضالنی را به تأخیر اندازد ب2،1ش .نقش آهن در حمل

پروفایللیپیدی مؤثرند .کاهش تریگلیسرید و افزایش لیپوپروتئین

اکسیژن ،بهویژه هنگام فعالیت ورزشی حایز اهمیت بوده و بدون

پرچگال ) (HDLهر دو ،پس از تمرین ورزشی استقامتی دیده

آن بدن قادر نیست گلبولهای قرمز سالم را تولید و اکسیژن کافی

شده است .اما در مقابل ،تمرین مقاومتی ممکن است به این اندازه

به عضالت مغز و سایر اندامها برساند؛ بنابراین ،آهن بر مقادیر

مؤثر نباشد؛ زیرا اطالعات مقطعی نشان میدهد ورزشکاران

حداکثر اکسیژن مصرفی و کاهش غلظت جکتات خون مؤثر است

ورزیده مقاومتی ،پروفایل لیپیدی همانند همتایان بیتحرک خود

ب3-5ش .استفاده از مکمل آهن احتماجً میتواند شاخصهای

دارند .با این حال ،مکانیسم تغییرات پروفایل لیپیدهای خون پس از

بیوشیمیایی وضعیت آهن را بهبود بخشد .در بین زنان با آنمی

تمرین ورزشی بهطور کامل مشخص نشده است ،اگرچه بسیاری

فقرآهن ،مکمل آهن نه تنها وضعیت آهن آنها را بهبود

از پیشرفتها ممکن است به تغییرات آنزیمی نسبت داده شود؛

میبخشد؛ بلکه باعث افزایش ظرفیت کار ،کاهش ضربان قلب

بهعنوان مثال لیپوپروتئین لیپاز بLPLش که مسئول هیدرولیز ذرات

تمرین و غلظت جکتات نیز میشود ب6-9ش .در میان مکملهای

غنی از تریگلیسرید است ،پس از یک جلسه تمرین ورزشی

آهن میتوان به مکمل فروگلوبین نیز اشاره کرد که ترکیبی از

افزایش مییابد LPL .بهطور مستقیم با پایین آوردن سطوح

ویتامین  ،B12 ،B6اسید فولیک ،مس ،روی و آهن است ب10ش.

تریگلیسرید پالسما مرتبط است ب16ش.

محتویات موجود در کپسول فروگلوبین ،بهتدریج جذب بدن شده

مرتضویزاده و همکاران با بررسی تأثیر مصرف مکمل آهن بر

و به دلیل فرموجسیون منحصر بهفرد آن ،مقدار کافی و مناسب از

سطح لیپیدهای سرم مبتالیان به فقر آهن ،عنوان کردند با درمان

آهن را جهت جذب بهتر ،به بدن میرساند و از ای،اد آهن اضافه

فقر آهن سطح لیپیدهای سرم افزایش مییابد ب17ش Fabio .و

در دستگاه گوارش و معده جلوگیری کرده و عوارض گوارشی

همکاران نیز نشان دادند یک جلسه تمرین مقاومتی با شدت کم،

نیز ندارد ب11ش .در برخی مطالعات ،افزایش ذخایر آهن بکمتر از

تأثیر بهتری بر شاخصهای پروفایل لیپیدی دارد ب18ش Mauro .و

مقدار مشاهدهشده در هموکروماتوزش ،حتی در محدوده طبیعی

همکاران ،تأثیر دو تمرین هوازی متفاوت بر محتوای چربی بدن و

ذخیره آهن باعث مستعد شدن فرد برای ابتال به بیماریهای مزمن

نیمر چربی دانش،ویان افسری کشور برزیل را مورد مطالعه قرار

نظیر دیابت و بیماریهای قلبی – عروقی شده است ب12ش .اما در

دادند که نتایج ،نشانگر تأثیر مثبت هر دو شیوه تمرینی هوازی بر

برخی دیگر ،ارتباطی بین میزان ذخایر آهن و بیماریهای قلبی -

پروفایل لیپیدی آزمودنیها بود ب19ش .از آن،ا که تاکنون در

عروقی دیده نمیشود ب13ش .میزان آهن دریافتی از طریق رژیم

پژوهشی به بررسی تأثیر همزمان تمرینات هوازی و مقاومتی

غذایی ،ازجمله عوامل تعیینکننده ذخایر آهن بدن است ب14ش.

بههمراه مصرف مکمل فروگلوبین بر ذخایر آهن و پروفایل لیپیدی

نتایج مطالعات در مورد ارتباط بین میزان آهن دریافتی از طریق

پرداخته نشده است؛ در پژوهش حاضر تأثیر برنامه تمرینی

رژیم غذایی و خطر بیماریهای قلبی  -عروقی نیز متناقض است؛

ترکیبی ،مکمل یاری فروگلوبین بر وضعیت آهن و پروفایللیپیدی

بهطوریکه دربعضی مطالعات بین میزان دریافت آهن با خطر بروز

زنان مبتال به آنمی فقر آهن بررسی گردید.

بیماریهای قلبی  -عروقی ارتباط وجود دارد ب7ش ،ولی در برخی
دیگر ،چنین ارتباطی مشاهده نشده است ب8ش .از سوی دیگر،
برخی محققین آنمی را بهعنوان یک عامل خطر بالقوه برای
بیماریهای قلبی  -عروقی شناختهاند .آنمی مزمن با افزایش
برونده قلبی در درازمدت باعث هایپرتروفی بطن چیپ شیده کیه
86

روش بررسی
در این مطالعه نیمهت،ربی و کاربردی جهت اندازه گیری متغیرهای
وابسته ،از طرح پیشآزمون -پسآزمون اسیتفاده شید و در فاصیله
پیشآزمون  -پسآزمون ،متغیر مستقل بتمرین ترکیبیی و مصیرف
مکمل آهنش اعمال گردید.
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جامعییه آمییاری را زنییان مراجعییهکننییده بییه باشییگاه تییارا شهرسییتان

و شبهدارو دریافت کردند؛ بهنحویکه از دریافت نوع قرص کامالً

جهی،ییان بجهییت شییرکت در کییالسهییای تمرینییی ایروبیییک و

بیاطالع بودند .پس از پایان  8هفته تمرین ،مرحله دوم نمونهگیری

بدنسازیش ،تشکیل میدادند.

خون ان،ام شد.

معیارهای ورود به مطالعه شامل :شرکت در کیالسهیای آمیادگی

مداخله با مکمل و دارونما بعد از خونگیری شروع شد .گروه اول،

جسییمانی تفریحییی حییداقل بییه مییدت یییکسییال ،دامنییه سیینی

روزانه  2عدد کپسول  125میلیگرمی را به همراه یا بالفاصله بعد

25-30سال ،هموگلوبین باجی  12/5میلی گرم بردسی لیتر و فریتین

از وعده غذا مصرف کردند؛ گروه دوم که بهصورت دو سوکور با

کمتر از  23نانوگرم بردسی لیتر به عنوان گروه غیر کم خون مبتال به

گروه اول بودند ،روزانه  100میلیگرم دارونما بمشابه مکمل اما

فقر آهن بود.

حاوی نشاستهش دریافت کرده و این برنامه به مدت  8هفته اجرا شد

معیارهای خروج از تحقیق عبارت بودند از :شرکت در برنامههیای

ب20ش و گروه سوم بگروه شاهدش تحت تأثیر مکمل و برنامه تمرینی

رژیم یا تمرینی خارج از روند تحقیق در مدت مورد نظر ،اسیتفاده

قرار نگرفتند .بهمنظور کاهش برخی عوامل مداخلهگر و

از دارو ،مکمل ،سیگار یا ابتال به بیماری.

مخدوشکننده مؤثر در نتایج پژوهش و برای کاهش آثار نوع غذا

تعداد افراد شناسایی شیده واجید شیرایط 39 ،نفیر بودنید کیه همیه

بر متغیرهای تحقیق ،در جلسه ابتدایی از آزمودنیها خواسته شد تا

بنمونه منطبق با جامعهش در ابتدا در تحقیق شرکت کردند ،اما پیس

بهمدت حداقل  24ساعت قبل از ان،ام برنامه ورزشی و خونگیری،

از شروع از هرگروه یکنفر کم شد و برنامه تحقییق بیا  36نفیر تیا

از خوردن غذاهای آماده ،همچنین آشامیدنیهای کافئیندار

انتها ادامه یافت ،لذا ح،م نمونه 12 ،نفر در هرگروه در نظر گرفته

خودداری کنند .بهمنظور کنترل تغذیه آزمودنیها نیز از پرسشنامه

شد .پس از تکمییل فیرمهیای پرسشینامه پزشیکی و اخیذ رضیایت

یادآمد سه روزه غذایی استفاده گردید.

کتبی ،این  36نفر بهطور تصادفی در سه گروه مکمل  +تمرین ب12

اطالعات مربوط به رژیم غذایی آزمودنیها ،دادههای مربوط به

نفرش ،دارونما  +تمرین ب 12نفرش و شاهد ب 12نفرش قرار گرفتنید .در

دریافت انرژی و درشتمغذیها با استفاده از پرسشنامه یادآمد

این پژوهش با مشورت پزشک معالج و رضایت خود آزمودنی ،از

خوراک  24ساعته جم آوری شد .در پرسشنامه یادآمد خوراک

داروهای درمانی استفاده نشد ،هرچند قبل از ان،یام آزمیایشهیای

 24ساعته ،از فرد پاسخدهنده خواسته شد تا تمام مواد غذایی و

پیشآزمون ،هیچکدام از آزمودنیها از مشکل خود باخبر نبودنید.

نوشیدنیهای مورد مصرف در طول  24ساعت گذشته را به خاطر

در ضییمن ،بییه همییه شییرکتکننییدگان قییول داده شیید درصییورت

آورده و گزارش کند .مواد غذایی به اجزاء تبدیل و مقدار آنها

نتی،ه بخش بودن مکمل یاری در مدت زمان تحقیق ،اطالعیات در

محاسبه و کدگذاری شد؛ یعنی جهت ت،زیه و تحلیل دادهها ابتدا

اختیار آنها قرار میگییرد تیا از آن بیرای تصیمیم مناسیب درمیان

مواد غذایی مصرفشده به گرم تبدیل شدند ،سپس با وارد کردن

استفاده کنند .قد ،وزن و مشخصات همه آزمودنیها قبل از شیروع

این مقادیر در برنامه نرمافزاری  ،DFPمقادیر دریافتی روزانه

تمرینات ،تعیین و نمونه های خون آزمودنیها رأس ساعت  8صبح

انرژی ،کربوهیدرات ،پروتئین و چربی محاسبه گردید ب21ش .در

در وضعیت ناشتا گرفته شد .سیپس گیروه هیای مکمیل و دارونمیا

طول مدت تحقیق ،هر هفته و به تناوب روزها ،این پرسشنامه

بهمدت  8هفته بهفته ای سیه جلسیهش بیه تمیرین پرداختنید .پیس از

توسط آزمودنیها تکمیل شد که نتایج آماری نشان داد تفاوت

مشاوره با پزشک معالج و مطابق میل شخصی آزمودنیهیا در ایین

معنیداری با یکدیگر در طول دوره مطالعه نداشتهاند.

مدت ،گروه شاهد هیچگونه فعالیت ورزشیی منظمیی ان،یام نیداد.

در ابتدای شروع پژوهش ،از آزمودنیها پس از  12ساعت

گییروههییای مکمییل و دارونمییا ،شییب قبییل از هییر جلسییه تمییرین

ناشتایی 5 ،سیسی خون سیاهرگی با استفاده از سرنگهای

بساعت 22ش به ترتیب دو عدد کپسول  125میلیگرمی فروگلوبین

ون،وک استریل بحاوی ماده ضدانعقادش از دست چپ ببرای
بررسی ذخایر آهنش گرفته شد .این آزمون برای شناسایی زنان
سالم مبتال به فقر آهن بود.
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همچنین از آزمودنیها پس از  12ساعت ناشتایی در مراحل

پرسسینه ،فالی سینه ،جلو بازو ،پشت بازو ،نشر از جانب ،پرسپا،

پیشآزمون ب 24ساعت قبل از شروع برنامه تمرینیش و پسآزمون

هاگ پا ،جلو ران و پشت ران بود ب22ش .در بخش دوم تمرین،

ب 24ساعت پس از اتمام برنامه تمرینیش در شرایط آزمایشگاهی

آزمودنیها وارد مرحله تمرین هوازی شدند .در هفته اول تأکید بر

یکسان باز نظر درجه حرارت ،نور ،رطوبت و ساعت خونگیریش،

فعالیتهای استقامتی پایه ،شامل :دوهای نرم و سبک با شدت کم

 10سیسی خون سیاهرگی از دست چپ گرفته شد ،سپس در

ب %50-60ضربان قلب بیشینهش و تمرینات کششی و نرمشی بود .در

ظرف یخ قرار داده شد 2 .میلیلیتر خون در لولههای  EDTAبرای

هفته دوم عالوه بر افزایش تدری،ی شدت برسیدن به %70-85

آزمایشهای  CBCو  5میلیلیتر در لولههای فاقد ماده ضدانعقادی

ضربان قلب بیشینهش ،مدت تمرین نیز که در ابتدا  20دقیقه بود،

برای تعیین شاخصهای آهن و  3میلیلیتر در لولههای سیتراته

افزایش یافت؛ به این ترتیب که طی هر  2هفته 5 ،دقیقه به زمان

ریخته شد .نمونههای خونی بعد از قرار گرفتن در جعبه یخ ،به

تمرین اصلی که تمرینات ایروبیک با فشار باج بود ،اضافه گردید

CBC

و در انتها نیز  10دقیقه عمل سرد کردن با تمرینات کششی اجرا

آزمایشگاه منتقل شدند .در آن،ا آزمایشهای مربوط به

ان،ام و سرم حاصل از سانتریفوژ در یخچال با دمای  -18درجه

شد ب14ش.

سانتیگراد نگهداری شد تا در زمان جزم مورد استفاده قرار گیرد.

دادهها با استفاده از آمار توصیفی ببرای محاسبه شاخصهای

میانگین درجه حرارت محل خونگیری در هر دو مرحله 24 ،درجه

مرکزی ،پراکندگی و ترسیم جداول یا نمودارهاش ،آزمون

سانتیگراد ثبت گردید .تمامی خونگیریها در ساعت  8 – 9صبح

کولموگراف  -اسمیرنوف ببرای بررسی طبیعیبودن توزی

ان،ام گرفت .کلسترول تام و تریگلیسرید به روش رنگسن،ی

دادههاش ،آزمون تیهمبسته بجهت بررسی تغییرات درونگروهیش،

اندازهگیری شد .برای اندازهگیری  LDLو  ،HDLروش

آزمون آنالیز واریانس یکطرفه بجهت بررسی تفاوتهای

آنزیماتیک با استفاده از کیتهای شرکت پارسآزمون بساخت

بینگروههاش و آزمون تعقیبی توکی ببرای بررسی محل تفاوتش

ایرانش با دقت  0/2میلیگرم بردسیلیتر و با ضریب سن،ش درونی

آنالیز شدند .سطح معنیداری p>0/05 ،در نظر گرفته شد.

تغییرات بcvش برابر با  %2/38به کار برده شد .برای بهحداقلرساندن
آثار حاد تمرین آزمودنیها ،در  24ساعت قبل از اندازهگیریها،

یافتهها

تمرین ورزشی ان،ام نشد ب5ش.

مشخصات آزمودنیها در گروههای ت،ربی و شاهد ،قبل و پس از

برنامه تمرینات به مدت  8هفته و  3جلسه در روزهای زوج هفته و

برنامه تمرینی و مکملدهی در جدول شماره  1نشان داده شده

بین ساعت  18-19/30به اجرا درآمد .در ابتدای هر جلسه تمرین

است .نتی،ه آزمون آماری آنالیز واریانس یکطرفه بر متغیرهای

بعد از گرمکردن مناسب در بخش اول ،آزمودنیها به تمرین

جدول شماره  1نشان داد ب،ز در شاخص قد ،در بقیه شاخصها

مقاومتی پرداختند .تمرین مقاومتی با  %40-50یک تکرار بیشینه

بین سه گروه ،تفاوت معنیداری وجود ندارد .این موضوع نشان

شروع و تا  %70افزایش یافت .تمرین شامل  3سِت و با 10-12

میدهد سه گروه با یکدیگر همگن بودهاند.

تکرار در هر دوره اجرا گردید .بین اجرای هر تمرین ،به مدت 1
شامل:
دقیقه استراحت در نظر گرفته شد .تمرینات مقاومتی
شماره  :1ویژگیهای آزمودنیهای پژوهش
جدول
متغیرها

گروهها
سن (سال)

قد (سانتی متر)

وزن (کیلوگرم)

شاخص تودهبدنی (کیلوگرم برمترمربع)

مکمل

28/1±1/7

164/6±4/8

61/5±2/9

20/7±1/7

دارونما

27/7±1/3

162/2±3/4

59/3±2/7

19/3±1/8

شاهد

27±1/4

165/7±3/2

60/5±2/9

20±1/5

مقدار p

0/65

0/018

0/32

0/49

دادهها براساس میانگین±انحراف معیار میباشد.
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با استناد به نتایج آزمون آنالیز واریانس یکطرفه و وجود اختالف

متغیرهای تحقیق وجود دارد ،همچنین در متغیرهای نیمر لیپیدی،

بین نتایج گروههای پژوهش ،از آزمون تعقیبی توکی برای تعیین

اختالف معنیداری بین گروههای مکمل و دارونما مشاهده نشد.

اختالف بین گروهها استفاده شد .براساس یافتههای آزمون تعقیبی

این در حالی است که در هر دو گروه نسبت به پیشآزمون،

توکی بجدول شماره 2ش مشخص گردید بین گروههای تمرینی

مقادیر متغیرهای مذکور ،با تغییرات معنیداری همراه بود.

پژوهش بمکمل و دارونماش با گروه شاهد ،اختالف معنیداری در
جدول شماره  :2نتایج آزمون تعقیبی توکی در متغیرهای تحقیق
آهن

گروهها
اختالف

TG

کلسترول

معنیداری

میانگین

اختالف

معنیداری

میانگین

اختالف

HDL
معنیداری

میانگین

اختالف

LDL

معنیداری

میانگین

معنیداری

اختالف
میانگین

مکمل  -دارونما

27/2

*0/001

0/ 6

0/943

- 0/ 5

0/861

- 1 /8

0/320

- 0/ 2

0/986

مکمل  -شاهد

28/3

*0/001

14/6

*0/001

11/5

*0/001

5/ 4

*0/001

9/ 7

*0/001

دارونما  -شاهد

1

0/644

14

*0/001

11

*0/001

7/ 2

*0/001

10

*0/001

*سطح معنیداریp>0/05 ،

براساس نتایج آزمون تی همبسته در پیشآزمون  -پسآزمون ،بین

دارونما ،اختالف معنیداری وجود داشت بجدول شماره 3ش.

متغیر آهن در گروه مکمل و نیمر لیپیدی در گروههای مکمل و
جدول شماره  :3نتایج آزمون تی همبسته در گروههای تحقیق (متغیرهای آهن و نیمرخ لیپیدی)
متغیر
آهن

کلسترول (میلیگرم بردسیلیتر)

تریگلیسرید (میلیگرم بردسیلیتر)

HDL
)(mg/dl

LDL
)(mg/dl

گروهها

پیشآزمون

پسآزمون

مکمل و تمرین

44±2/3

71/5±3/5

دارونما و تمرین

45/4±1/5

44/8±1/7

شاهد

44±1/7

43/1±1/2

مکمل و تمرین

169/6±4/9

156/9±4

دارونما و تمرین

167/6±6/5

155/5±5/9

*

*
*

شاهد

170±6/5

171/9±4/7

مکمل و تمرین

153/6±7

*

144/1±4/9

دارونما و تمرین

156±6/2

*146/7±5/5

شاهد

153/3±9/6

155/5±8/1

مکمل و تمرین

41/8±4/5

47/5±2/4

دارونما و تمرین

39/4±3/6

47±4

شاهد

40/5±3/2

40/9±2/4

مکمل و تمرین

96/2±5/9

86/1±5/7

دارونما و تمرین

94/9±5/6

84/5±5/3

شاهد

95±5/8

94/7±5/2

*

*

*
*

*سطح معنیداریp>0/05 ،

بحث

گیرندههای ترانسفرین بهطور معنیداری افزایش مییابند که این

در تحقیق حاضر نشان داده شد  8هفته تمرین ترکیبی به همراه

خود یکی از احتماجت افزایش آهن در این پژوهش بود ب21ش .از

مکملگیری فروگلوبین باعث افزایش مقادیر آهن در گروه

دجیل عمده عدم تغییر در مقادیر و وضعیت آهن در تحقیقات

مکمل میشود که با نتایج مطالعات  Malcovati ،Baaheyو

بباوجود مصرف مکملش ،احتمال میرود کاهش سطح

 Neihouseب18-20ش مغایرت داشت ،ولی با تحقیقات فالح

هموگلوبین ،همولیز درون عروقی و ترومای مکانیکی در نتی،ه

رستمی و  Pillingهمسو بود ب13،1ش .برخی از پژوهشگران،

ضربات پا در حرکت و عدم موازنه با روند سنتز آنها بهوسیله مغز

ازجمله  Beardو همکاران نشان دادند در اثر فعالیتهای هیوازی،

قرمز استخوان که میتواند به دلیل تخریب گلبولهای سر
بهمولییزش و هموگلوبین
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که به ترومای هموگلوبین معروف است ،باشد و احتماجً عواملی

ارتباط تریگلیسرید با بروز بیماری قلبی  -عروقی مورد بحث

چون عمر اریتروسیتها ،دفورمیتی گلبولهای سر  ،غلظت

است؛ با این وجود ،شواهد مبنی بر رابطه بین افزایش سطوح

اریتروستها ،فشارهای فیزیکی و افزایش درجه حرارت بدن که

تریگلیسرید سرم با افزایش خطر حوادث آترواسکلروتیک روبه

به روند تخریب ،سرعت میبخشند نیز مؤثر است ب7ش .همچنین

رشد است .در اکثر مطالعات ،سطوح تریگلیسرید عمدتاًًٌ در

شدت تمرینات ،سطح متفاوت آمادگی جسمانی آزمودنیها،

وضعیت ناشتا به دست میآید که البته افزایش تریگلیسریدمی

مقادیر متفاوت آهن و ترانسفرین ب23ش در پیشآزمون میتوانند

پس از صرف غذا نیز نقش مهمی در آترواسکلروزیس داشته

بر نتایج تحقیق اثرگذار باشند.

است ب30ش .افزایش سطوح لیپوپروتئین با چگالی کم ،کاهش

در برخی از تحقیقات نشان داده شده است ان،ام تمرینات ورزشی

لیپوپروتئین با چگالی باج و تری گلیسرید باج همگی آشکارا ثابت

همراه با مصرف مکمل آهن ،تغییری در سطوح فاکتورهای خون

شدهاند که بهطور مستقل با افزایش خطر بیماری عروق کرونری

ای،اد نمیکند ب24ش؛ درحالیکه در این تحقیق ،افزایش در آهن

ارتباط دارند ب9ش.

سرم آزمودنیها پس از  8هفته تمرینات ترکیبی مشاهده شد که

در مطالعه حاضر ،ان،ام تمرینات ترکیبی با کاهش سطوح

تأثیر مستقیمی بر افزایش فریتین سرم داشت .آهن بهطور عمده در

تریگلیسرید سرم همراه بود .همچنین یافتههای بهدستآمده نشان

سیتوپالسم سلول با پروتئینی بهنام آپوفریتین ترکیب و فریتین را

داد عوامل خطر اصلی بیماری قلبی  -عروقی در این مطالعه بهطور

میسازد و درصورتیکه آهن پالسما افزایش یابد فریتین نیز

مطلوب تحت تأثیر فعالیت جسمانی و تمرینات ورزشی منظم قرار

افزایش مییابد و از آن،ایی که در شرایط معمول ،سطح سرمی

داشته که از نظر آماری نیز بین گروههای تمرینی و شاهد ،اختالف

فریتین با میزان کل ذخایر آهن بدن متناسب است ب25ش؛ لذا

معنیداری مشاهده گردید .عالوه بر این نشان داده شد اجرای

افزایش آهن و فریتین سرم ضمن تأیید تناسب بین آنها ،هر دو

تمرینات ترکیبی با کاهش کلسترول تام ،غلظت  LDL-Cو

حاکی از آغاز بهبودی و افزایش ذخایر آهن در آزمودنیها

افزایش  HDL-Cهمراه است .این مطلب به نقش بافتهای

کمخون است.

محیطی و کبد اشاره دارد که بهطور اساسی به سازوکارهای

در پژوهش حاضر ،نیمر چربی در هر دو گروه تمرین  +مکمل و

موجود اجازه میدهند تا در جریان فعالیتهای ورزشی

تمرین دارونما بهطور معنیداری بهبود یافت که در واق

کوتاهمدت یا طوجنیمدت ،فعالیت آنزیم لسیتین کلسترول آسیل

نشاندهنده تأثیر مثبت تمرین و عدم تأثیر مکمل فروگلوبین بر

ترانسفراز بمسئول انتقال استر کلسترول به HDLش ،افزایش یابد

پروفایل لیپیدی است .با توجه به نتایج مطالعات مختلف ،واضح

ب32ش؛ از اینرو  HDL-Cافزایش و از طرف دیگر فعالیت پروتئین

است اختالفهای معنیدار مشاهدهشده بر عوامل قابل بررسی،

ترانسفراز کلسترول پالسما )CETPش کاهش مییابد .این آنزیم

حاصل ان،ام برنامههای فعالیت جسمانی در هر دو گروه است.

مسئول انتقال استرکلسترول  HDLبه لیپوپروتئینهای دیگر است.

براساس یافتههای بهدستآمده ،تقریباً سطح تمامی لیپیدها با

این تغییرات ممکن است به سازوکارهای دیگری ،ازجمله عوامل

فعالیت جسمانی ،رابطه معکوس و افزایش مطلوب معنیدار

مؤثری مانند تغییرات غلظت هورمونهای پالسما ،لیپوپروتئین لیپاز

لیپوپروتئین با چگالی باج گزارش شده است که میتواند ناشی از

و عواملی دیگر ارتباط داشته باشد ب9ش .افزایش  HDL-Cناشی از

ان،ام فعالیت بدنی در هر دو گروه تحقیق باشد ب20ش .یافتههای

تمرینات هوازی با افزایش فعالیت آنزیم لیپوپروتئین لیپاز؛

بهدستآمده از تحقیق حاضر با نتایج سایر مطالعات مانند مطالعه

کاتابولیسم لیپوپروتئینها را افزایش میدهد؛ از اینرو مقدار

 Lance ،Martinsو  Husamettinب26-28ش همخوانی داشت.

 LDL-Cبا اجرای تمرینات کاهش مییابد ب20ش .از سوی دیگر،

همچنین در دادههای بالینی مشخص شده است مداخلهگریهایی

برنامههای تمرینی مناسب احتماجً با افزایش  HDL-Cبهعنوان یک

که باعث افزایش لیپوپروتئین با چگالی باج میشوند میتواند من،ر

عامل ضد آتروژنیک و کاهش توده چربی مؤثر است ب28ش.

به کاهش خطر بیماری کرونر قلبی تا حد  %30-40شود ب29ش.
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نتیجهگیری

اگرچه بررسی هریک از این شاخصهای پروفایل لیپیدی و میزان

 هفته تمرینات ترکیبی و8 نتایج مطالعه حاضر نشان داد

ذخایر آهن به تنهایی اطالعات مفیدی را درخصوص پیشگیری و

مکملیاری فروگلوبین میتواند باعث افزایش معنیدار آهن در

 اما، عروقی در اختیار ما قرار میدهد- مقابله با بیماریهای قلبی

 همچنین مشخص گردید برنامه،زنان دارای فقر آهن شود

.در بدن انسان تمام این عوامل در کنار یکدیگر قرار دارند

 اما مصرف مکمل،تمرینات بر نیمر لیپیدی اثر مطلوبی دارد

 ارتباط متقابل آنها مسلماً به بررسی هریک از آنها،بنابراین

فروگلوبین اثر مضاعفی بر آن نداشته که این امر حاکی از اهمیت

بهتنهایی ارجحیت دارد؛ بهعنوان مثال مطالعات نشان دادهاند رژیم

 برای زنان ورزشکار دارای فقر آهن،مصرف مکمل فروگلوبین

غذایی فقیر از آهن در موشها میتواند بر متابولیسم لیپیدها

 عروقی- بدون نگرانی در افزایش عوامل خطرزای بیماری قلبی

 در تعدادی از تحقیقات نیز ارتباط کمخونی.ش15تأثیرگذار باشد ب

.است

فقر آهن و متابولیسم لیپیدها بررسی شده که در برخی از آنها
 نسبت،پارامترهای لیپیدی در افرادیکه کمخونی فقر آهن داشتند

تشکر و قدردانی

ش؛ درحالیکه در بعضی دیگر این8به افراد سالم باجتر بود ب

بدین وسیله نویسندگان مقاله از همه شرکتکنندگان که همکاری

 پایینتر گزارش شد،پارامترها در افراد مبتال به کمخونی فقر آهن

. سپاسگزاری میکنند،صمیمانهای در برنامههای تحقیق داشتند

.ش32و پس از مکمل یاری با آهن افزایش داشت ب
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