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تأثير مکمل رزوراترول طی تمرینات بازتوانی بر نيمرخ ليپيدی در بيماران قلبی

از انجام تحقیق حاضر بررسي تأثیر مکمل رزوراترول بر پروفايل
لیپیدی بیماران قلبي تحت عمل جراحي بای پس بوده و به اين پرسش
پاسخ خواهیم داد که ايا مصرف مکمل رزوراترول در کنار تمرينات
بازتواني قلبي-عروقي ميتواند اثر همافزايي داشته باشد و موجب تعدل
و بهبود پروفايل لیپیدی در بیماران بای پس شود يا خیر؟

مقدمه
طبق گزارش سازمان بهداشت جهاني بیماریهای قلبي -عروقي
علت اصلي مرگ و میر در جهان است و  82درصد اين مرگ و میرها
در کشورهای در حال توسعه مشاهده ميشود ( .)1در ايران گزارش
شده است  30درصد از مرگ و میرها ناشي از بیماری عروق کرونر
است ( .)1در هر حال در بسیاری موارد بای پس عروق کرونر قلب تنها
راه درمان و افزايش طول عمر بیماران ميباشد بهطوریکه که هر ساله
بیش از هشت میلیون مورد از اين عمل در دنیا و حدود  40هزار عمل
قلب باز در ايران انجام ميشود ( .)2در هر حال جهت ريکاوری و
بازگشت سريع بیماران به وضعیت عادی و تسريع در فرآيند ريکاوری،
استفاده از تکینیکهای توانبخشي قلبي و برنامههای بازتواني امری
ضروری است ( .)2برنامههای بازتواني بهمنظور بهبود وضعیت رواني-
اجتماعي بیماران ،کاهش محدوديتهای فیزيکي و رواني و کاهش
خطر مرگ ناگهاني يا حمله مجدد قلبي ،کنترل عاليم ناشي از بیماری
عروق کرونر و تثبیت يا معکوس نمودن روند بیماری آترواسکلروز در
اين بیماران انجام ميگیرند ( .) 3يکي از مهمترين دستورالعملهای
ريکاوری سريع و بازگشت ظرفیتهای عملکردی در اين بیماران پس
از بای پس استفاده از تمرينات ورزشي منتخب توانبخشي است ( )4از
طرفي ديگر در اين بیماران خطر اکسیداسیون لیپوپروتننيها و رسوب
آن در ديواره عروق ناشي از وجود راديکالهای آزاد از يک طرف و از
طرفي ديگر خطر وجود التهاب سیستمیک ناشي از اکسیداسیون اين
ترکیبات لیپیدی به واسطه ارتباط عوامل التهابي و ملکلولهای میانجي
التهاب و فشار اکسیداتیو همواره يک عامل تهديدکننده ميباشد ( .)5بر
همین اساس نقش آنتياکسیداني داروی و گیاهي ميتوانند در اين
زمینه کمککننده باشد .يکي از آنتياکسیدانهای تأثیرگذار مکمل
رزوراترول ميباشد .برای اولین بار فرانکل ( )1933نقش مهاری
رزوراتول در اکسیداسیون لیپیوپروتئین کم چگال ( Low density
) )lipoprotein (LDLو در نتیجه جلوگیری از رسوب آن بر جداره
عروق را گزارش کرد ( .)6گوران پتروسکي ( )2011نیز نشان داد که
رزوراترول تأثیر چشمگیری بر پیشگیری از رسوب لیپوپروتئین کم
چگال در اندوتلیوم قوس ائورت و همچنین روند بهبود آن دارد (.)7
نتايج مطالعات ژان لويي ()2016گزارش کردند مصرف رزوراترول به
میزان  400میليگرم روزانه ميتواند نقش پیش حفاظتي بسیار قوی در
قلب و عروق ايجاد کند و منجر به کاهش خطرات قلبي -عروقي شود
( .)8با وجود چنین گزارشات امیدوارکنندهای هنوز نقش همافزايي
تمرينات بازتواني قلبي-عروقي با مصرف مکمل رزوراترول مورد
بررسي قرار نگرفته است .به سبب استفاده رايج از تمرينات بازتواني
ورزشي در بهبود سرعت ريکاوری و افزايش ظرفیتهای عملکردی
توسط محققان و پزشکان؛ ضرورت تحقیق حاضر احساس شد و هدف

مواد و روشها
تحقیق حاضر نیمه تجربي با طرح پیشآزمون-پسآزمون ميباشد.
نمونهگیری بهصورت هدفمند و در دسترس انجام شد بهطوریکه از
بین بیماران دارای عمل بای پس مرکز بازتواني قلبي بیمارستان فوق
تخصصي قلب و عروق فرشچیان همدان تعداد 40بیمار قلبي– عروقي
پس از جراحي بای پس عروق کرونر بهطور داوطلبانه در تحقیق حاضر
شرکت کردند و بهطور تصادفي در يکي از چهار گروه مکمل رزوراترول
( )n=10مکمل رزوراترول -بازتواني قلبي ( ،)n=10بازتواني ( )n=10و
کنترل ( )n=10قرار داده شدند .کلیه بیماران در سه ماه گذشته تحت
عمل جراحي قرار گرفته بودند و همچنین در آزمون ورزش (اولین
مالک جهت ورود به تحقیق) دچار آنژين صدری نشدند .به بیماران
نحوه اجرای کامل مراحل تحقیق و نحوه مصرف مکمل دارويي
آموزش داده شد .بیماران پس از مشورت با پزشک متخصص قلب و
عروق به بخش بازتواني قلبي ارجاع داده شدند .الزم به ذکر است برای
به حداقل رساندن عوامل مداخلهگر و هرگونه سوگیری بايد گفت که
آزمودنيها اطالعي از ماهیت گروههای مورد مطالعه و وجود گروه
دارنما نداشتند .همچینین شکل و رنگ کپسولهای حاوی مکمل و
دارنما دقیقاً شبیه يکديگر بود .همچنین کلیه گردآوری دادهها و
تحلیلهای آماری توسط همکار محقق انجام شد .بعد از مشخص شده
گروههای مطالعه رضايتنامه کتبي از آزمودنيها گرفته شد .به تمامي
آزمودنيهای هر چهار گروه توصیه شد که رژيم غذايي خود را در طول
دوره پژوهش تغییر نداده و از مصرف مکملهای غذايي ،داروهای
مسکن غیر استروئیدی خانواده آسپرين و همچنین تبعیت از يک رژيم
غذايي خاص خودداری کنند .پژوهش از طرف کمیتهی اخالق پزشکي
شماره
به
همدان
پزشکي
علوم
دانشگاه
 IR.UMSHA.REC.1395.329مورد تأيید قرار گرفته است.
همچنین تأيیديه مرکز ثبت کارآزمايي بالیني ايران به شماره
 IRCT20120215009014N221اخذ گرديد .مالک ورود آزمودنيها
گذشت سه ماه از زمان عمل جراحي و دامنه سني  40-70سال و نیز
عدمآنژين صدری طي آزمون ورزش بود .همچنین غیبت بیش از سه
جلسه از تمرينات و عدممصرف دو بار مکمل رزوراترول ،مالک خروج
آزمودنيها از پژوهش بود .الزم به ذکر است باتوجه به ماهیت پژوهش
و اهداف آن و نتايج مطالعات قبلي ،سطح معنيداری  0/05برای
پژوهش حاضر در نظر گرفته شد .از اين رو تعداد آزمودنيها در هر
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گروه با استفاده از فرمول ذيل شش نفر تعیین گرديد که برای افزايش
اعتبار و روايي از دو گروه  10نفری استفاده شد.
Z 2 .S 2
)
d2

قابل رصد بود .همچین در مورد تمرينات مقاومتي بايد گفت که شدت
اين تمرينات در ابتدا براساس  20-30درصد يک تکرار بیشینه بود و به
تدريج به  50درصد يک تکرار بیشینه افزايش يافت .تمرينات مقاومتي
شامل حرکت جلو بازو ،مچ دست ،سرشانه ،فقسه سینه ،پشت بازو،
اسکات پا ،پرس پا بود که در  1-3ست انجام گرديد .تعداد تکرارها نیز
در هر ست  8-15تکرار و براساس ظرفیت و توانايي اختیاری آزمودني
بود.
قبل از مکملسازی ابتدا برای تمامي بیماران گروههای مصرفکننده
مکمل و دارونما مزايا و نحوه مصرف آن توضیح داده شد .به هر بیمار
راهنمای مصرف و کنترل تغذيه نیز بهصورت مکتوب ارايه گرديد.
سپس کپسولهای رزوراترول و به همان اندازه و به همان رنگ و
شکل دارونما تهیه گرديد و در اختیار آزمودنيها قرار داده شد .هر
آزمودني روزانه يک کپسول  400میليگرمي در وضعیت ناشتا مکمل
رزوراترول و يا دارونما در وعده صبحانه مصرف ميکردند ( .)11به
آزمودنيها توصیه شد مصرف کپسولها را طي مدت تحقیق بهطور
مرتب و در ساعات منظم مصرف نمايند.
 24ساعت بعد از آخرين جلسه تمريني و مصرف مکمل رزوراترول از
کلیه بیماران نمونه خون به میزان10میليلیتر از وريد انته کوبیال دست
چپ گرفته شد .نمونه خون اخذ شده به میکروتیوب منتقل ميگردد و
در مدت ده دقیقه در دمای اتاق انکوبه و بعد از لخته شدن به مدت 10
دقیقه با دور  300دور در دقیقه سانتريفوژ گرديد .حدود  5میليلیتر سرم
بهدست آمده بهصورت دوويال 25میکرولیتری الیکوت شده در دمای
 -70درجه سانتيگراد تا زمان تجزيه و تحلیلهای بیوشیمايي در
آزمايشگاه نگهداری شد .جهت تعیین مقدار متغیرها از کیتهای
تشخیصي زيست -شیمي پارس آزمون و بهروش آنزيماتیک استفاده
شد .تمامي دادهها براساس میليگرم در دسيلیتر بیان شدند.
تمامي اطالعات جمعآوری شده با استفاده از روشهای آمار توصیفي و
استنباطي مورد تجزيه و تحلیل قرار گرفته است .در بخش توصیف از
شاخصهای میانگین و انحراف استاندارد (انحراف استاندارد±میانگین)
استفاده شد .همچنین برای بررسي تأثیر مکمل رزوراترول در گروههای
موردنظر از تحلیل کوواريانس استفاده شد .برای مقايسه میانگینهای
گروههای مورد مطالعه از آزمون تعقیبي بونفروني استفاده شد .همچنین
برای بررسي تغییرات درون گروهي از آزمون تي وابسته استفاده شد.
 P≥0/05برای سطح معنيداری در نظر گرفته شد .تمامي تحلیلهای
آماری با استفاده از نرمافزار  SPPSانجام گرفت.

(n

در ابتدا در روز اول آزمون ورزش و سنجش برخي از شاخصهای
آنتروپومتريک انجام شد .در آغاز وزن و قد آزمودنيها با استفاده از
ترازو و قدسنج ( )Seca, Mod 285, Germanyمطابق دستورالعمل
ارزيابي گرديد .سپس از روی مقادير وزن و قد شاخص توده بدني
تمامي شرکتکنندگان محاسبه گرديد .بعد از ارزيابي قد و وزن نسبت
دور شکم به دور کمر با استفاده از متر نواری مورد بررسي قرار گرفت.
بعد از ارزيابيهای آنترپومتريکي قبل از هرگونه مداخلهای و قبل از
شروع برنامه بازتواني و مکملسازی با رزوراترول ظرفیت فیزيکي
آزمودنيها ارزيابي گرديد .برای اين منظور از آزمون قدم زن به مدت 6
دقیقه ( )Minute Walk Test 6بهعنوان مناسبترين آزمون از نظر
بررسي ظرفیت جسماني استفاده شد ( .)9سپس در يک روز مجزا
تمامي آزمودنيها تحت آموزش برنامه تمرينات مقاومتي قرار گرفتند.
برای اين منظور تمامي حرکات بدون کمترين بار توسط مربي و
تکنسین مجرب ابتدا آموزش داده ميشد و در ضمن آن دامنه حرکتي،
طريق دم و بازدم و سرعت انجام هر حرکت بهطور کامل برای بیماران
توضیح داده ميشد .سپس از آزمودنيها خواسته ميشد بهطور انقرادی
هر کدام حرکات موردنظر را تکرار نمايد .در ضمن انجام هر حرکت
سپس الزم بود حداکثر قدرت بیشینه در تمامي حرکات تمرينات
مقاومتي تعیین شود .يک تکرار بیشینه از طريق روش برآوردی
بريزنسکي تعیین شد.
برنامه تمرينات ورزش منتخب به مدت هشت هفته بهصورت سه روز
در هفته و يک در میان در ساعات  15-17بر گزار ميشد .برنامه
تمرينات بازتواني شامل  5-10دقیقه گرم کردن و  5-10دقیقه شامل
حرکات سبک جنبشي و کششي جهت سرد کردن بود .بدنه اصلي
تمرينات از دو جزء تمرينات ريتمیک هوازی و تمرينات مقاومتي
تشکیل شده بود .در ابتدای شروع هر جلسه تمريني ،تمرينات ريتمیک
استقامتي شامل ترکیب از فعالیت بر روی تردمیل ( ،Melroseاتحاديه
اروپا) و يا چرخ کارسنج ( ،Melroseاتحاديه اروپا) مخصوص بازتواني
قلب بود که بهطور متناوب در طول هفته به مدت  15-20دقیقه و با
شدت  50-70درصد حداکثر ضربان قلب ذخیره که براساس ضربان
قلب هدف و از فرمول کارونن مشخص ميشد انجام ميگرديد
بهطوریکه در ادامه برنامه تمرينات شدت طي هشت هفته تمرينات،
شدت به  60-80درصد ضربان قلب ذخیره رسید .بعد از تمرينات
استقامتي آزمودنيها در هر جلسه تمرين به مدت  10-15دقیقه
تمرينات مقاومتي مطابق دستورالعمل انجمن بازتواني قلب و ريه امريکا
را انجام دادند ( .)10ضربان قلب آزمودنيها توسط مونیتور دستگاهها

نتایج
نتايج دادههای بهدست آمده متغیرهای مورد مطالعه بهصورت (انحراف
استاندارد ±میانیگین) در پیشآزمون و پسآزمون در جدول  2ارايه شده
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کنترل داشت ( .)P=0/028از طرف ديگر غلظت  LDLدر گروه
بازتواني بهطور معنيداری بیشتر از گروه مکمل رزوراترول ()P=0/007
و گروه مکمل رزوراترول نیز از گروه کنترل بهطور معنيداری کمتر
( )P=0/0001بود .همچنین مشاهده شد میانگین غلظت  HDLدر
گروه مکمل رزوراترول نسبتبه گروه کنترل بهطور معنيداری بیشتر
( )P=0/007بود .نهايتاً مشاهده شد میانگین غلظت  VLDLدر گروه
ترکیب رزوراترول– بازتواني بهطور معنيداری کمتر از گروه کنترل بود
( .)P=0/0001از طرف ديگر غلظت  VLDLدر گروه بازتواني بهطور
معنيداری کمتر از گروه کنترل ( )P=0/0001و گروه مکمل رزوراترول
نیز از گروه کنترل بهطور معنيداری کمتر ( )P=0/0001بود .نتايج
تحلیل آماری و سطح معنيداری در جدول  2ارايه شده است.

است .همچنین نتايج تحلیل کواريانس در جدول  3ارايه شده است.
نتايج نشان داد که اختالف معنيداری بین میانگین غلظت
تریگلیسريد سرم در گروه رزوراترول -بازتواني با کنترل وجود داشت
( .)P=0/0001از طرف ديگر غلظت تریگلیسريد سرم در گروه بازتواني
از گروه کنترل ( )P=0/0001و گروه رزوراترول نیز از گروه کنترل
بهطور معنيداری کمتر ( )P=0/0001بود .همچنین مشاهده شد غلظت
کلسترول در گروه رزوراترول -بازتواني بهطور معنيداری کمتر از
کنترل بود ()P=0/0001؛ در حاليکه غلظت کلسترول در گروه بازتواني
بهطور معنيداری کمتر از گروه کنترل ( )P=0/0001و گروه مکمل
رزراترول نیز از گروه کنترل بهطور معنيداری کمتر ( )P=0/0001بود.
نتايج نشان داد تغییرات  LDLپس از حذف اثر پیش آزمون در گروه
رزوراترول  -بازتواني اختالف معنيداری با گروه بازتواني ( )P=0/046و

جدول  -1متغيرهای توصيفی آزمودنیها قبل از تمرين و مکملسازی
گروه
بازتواني
مکمل رزوراترول
رزوراترول -بازتواني
کنترل

سن (سال)
52/3 ± 3/5
50/5 ± 3/2
51/1 ± 2/6
49/2 ± 2/3

وزن (کیلوگرم)
83/7 ± 3/3
80/8 ± 5/4
78/1 ± 4/6
79/1 ± 2/5

قد (سانتيمتر)
173/3 ± 4/5
181/1 ± 5/6
169/1 ± 4/7
175/2 ± 5/3

شاخص توده بدني (کیلو گرم بر متر مربع)
24/5± 1/1
24/3 ± 2/3
24/8 ± 2/1
23/9 ± 1/9

جدول  -2ميانگين غلظتی متغيرهای مورد مطالعه در پيشآزمون و پسآزمون در گروههای مورد
مطالعه
متغیر
تریگلیسیريد ()mg/dl
رزوراترول  -بازتواني
بازتواني
مکمل رزوراترول
کنترل
کلسترول()mg/dl
رزوراترول  -بازتواني
بازتواني
مکمل رزوراترول
کنترل
لیپو پروتئین کم چگال ()mg/dl
رزوراترول  -بازتواني
بازتواني
مکمل رزوراترول
کنترل
لیپو پروتئین پر چگال ()mg/dl
رزوراترول  -بازتواني
بازتواني
مکمل رزوراترول
کنترل
لیپوپروتین بسیارکم چگال ()mg/dl
رزوراترول  -بازتواني
بازتواني

پیشآزمون

پسآزمون

Δ

P.V

257/6 ± 38/2
269/4 ± 35/9
294/7 ± 50/8
255/7 ± 31/7

176/6 ± 52/3
162/50 ± 40/8
171± 35/8
255/1 ± 31/7

81
16/9
123/7
0/6

0/002
0/0001

0/001
0/982

238/9 ± 31/2
251/4 ± 35
269/7 ± 39/8
237/9 ± 24/2

147/ ± 33/2
151/6 ± 35/4
151/8 ± 41/1
237/1 ± 24/2

91/9
99/8
117/9
0/80

0/003
0/001

0/02
0/897

137/70± 17/5
136/8 ± 25/1
108/4± 11/73
107/5 ± 16/1

106/90 ± 17/2
123/7 ± 24/3
78/5 ± 15/9
107/9 ± 16/1

30/8
13/1
29/9
-/04

0/006
0/003

0/001
0/876

34 ± 2/7
32/8 ± 3/9
34/1 ± 5/3
33/1 ± 5/5

35/8 ± 5/7
36/5 ± 3/2
39/9 ± 4/1
33/5 ± 5/5

-1/8
-3/7
-5/8
-0/4

0/002
0/0001

0/001
0/879

64/2 ± 18/1
67/2 ± 25/1

44/6 ± 32/3
40/5 ± 40/8

19/6
26/7

0/001
0/001
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مجله دانش و تندرستی در علوم پایه پزشکی
مکمل رزوراترول
کنترل

73/5 ±23/6
63/7 ± 21/5

42/7 ± 35/8
63/3 ± 21/5

30/8
0/2

0/001



دادهها بهصورت (انحراف استاندارد ±میانیگین) ارايه شده است .واحد اندازهگیری برای تمامي متغیرها (میليگرم در دسيلیتر) است.
 Δتفاوت میانگین غلظتي نتايج پس آزمون  -آزمون ميباشد.
* نشاندهنده اختالف معنيداری ميباشد.

جدول  -3نتايج آزمون تحليل کوواريانس متغيرهای مورد مطالعه قبل و بعد از مکملسازی و
تمرينات بازتوانی
متغیرها
تریگلیسیريد (میليگرم در دسيلیتر)
کلسترول (میليگرم در دسيلیتر)
لیپو پروتئین کم چگال (میليگرم در دسيلیتر)
لیپو پروتئین پر چگال (میليگرم در دسيلیتر)
لیپوپروتین بسیار کم چگال (میليگرم در دسيلیتر)

پیشآزمون
26927/21
23652/21
5990/68
294/30
25827/21

گروه
24049/20
22775/38
1978/16
66/96
22019/20

F

P.V

15/19
44/03
10/42
4/45
11/17

0/0001

0/0001

0/0001

0/0001

0/0001



سطح معنيداری  P≥/05در نظر گرفته شده است  .نشاندهنده معنيدار بودن تغییرات صورت گرفته ميباشد.

کبد و پاکسازی خون را بهبود ميبخشد ( .)7در هر حال مشاهده شد
که تأثیرگذاری تمرينات منتخب ورزشي بازتواني در مقايسه با گروه
مکمل رزوراترول به يک اندازه بوده و اختالف معنيداری بین دو
مشاهده نشد.
در سالهای اخیر مطالعات زيادی اثرات بالقوه مکمل رزوراترول را در
مدلهای حیواني گزارش کردهاند و در مدلهای انساني مطالعات
محدودی بهويژه در بیماران قلبي-عروقي صورت گرفته است .در مورد
تأثیرگذاری و نحوه مکانیزم مکمل رزوراترول بهنظر ميرسد که تأثیر
رزوراترول بر کاهش تریگلیسريد سرمي از طريق مهار سنتز اسید
چرب ميباشد .گزارش شده است مکمل رزوراترول موجب افزايش
فعالیت آنزيمهای لیپولیزی در اديپوسیتهاو نیز آنزيمهای لیپولیزی
پالسمايي ميشود .همسو با نتايج تحقیق حاضر گزارش شده است
رزوراترول باعث کاهش تریگلیسیريد سرم و کلسترول ميگردد (.)5
در هر حال مشاهده شد ترکیب رزوراترول و تمرينات توانبخشي
نميتواند تأثیر بهتر و بیشتری در تریگلیسیريدهای سرمي و کلسترول
داشته باشد و مزيت بهتر و بیشتری به بار آورد .
نتايج نشان داد غلظت  LDLو  VLDLدر گروه رزوراترول -بازتواني
نسبتبه گروه بازتواني وکنترل کمتر بود .اين مسأله نشان ميدهد که
مکمل رزوراترول توانسته است در ترکیب با تمرينات بازتواني
تأثیرگذاری بیشتری نسبتبه بازتواني داشته باشد بهطوری که ميتواند
عوامل خطریزای قلبي-عروقي را کاهش دهد .از طرفي ديگر مشاهده
شد میانگین غلظت  HDLو  VLDLدر گروه مصرفکننده رزوراترول
نسبتبه گروه کنترل بهترتیب بهطور معنيداری بیشتر و کمتر بود که
بیانکننده اين مطلب است مکمل رزوراترول خود به تنهايي ميتواند
تأثیر مطلوبي بر پروفايل لیپیدی داشته باشد .همسو با نتايج تحقیق
حاضر گزارش شده است مصرف مکمل رزوراترول به میزان 250
میليگرم طي  12هفته منجر به افزايش سطح سرمي  HDLو کاهش

بحث
هدف تحقیق حاضر بررسي تأثیر مکمل رزوراترول طي برنامه تمرينات
بازتواني منتخب بر پروفايل لیپیدی در بیماران تحت عمل جراحي بای
پس بود .به همین منظور آزمودنيها 400میليگرم مکمل رزوراترول
طي هشت هفته به همراه برنامه بازتواني قلبي مصرف کردند .باتوجه
به شواهد موجود اين اولین مطالعه کارازمايي بالیني است که اثر مکمل
رزوراترول توام با برنامه بازتواني قلبي را بر نیم رخ لیپیدی بیماران
مبتالبه اترواسکلروز که تحت عمل جراحي بای پس قرار گرفتهاند را
بررسي کرده است.
نتايج نشان داد که غلظت تریگلیسیريد و کلسترول در گروه
رزوراترول -بازتواني ،مکمل رزوراترول و بازتواني نسبتبه گروه کنترل
بهطور معنيداری کاهش يافته بود ،در حاليکه بین اين گروهها تفاوت
معنيداری در هیچکدام از دو متغیر تریگلیسريد و کلسترول وجود
نداشت .هر چند افزايش غلظت  HDLنسبتبه گروه کنترل در گروه
مکمل رزوراترول -بازتواني بارزتر بود .اين نتايج بدين معني است
ترکیب برنامه تمرينات ورزشي بازتواني با مکمل رزوراترول تا حدودی
تأثیر بیشتر و بهتری نسبتبه اثرات مجزا تمرينات بازتواني و يا مکمل
رزوراتول دارد .به اين معني تمرينات بازتواني و مکمل رزوراترول
موجب کاهش تریگلیسريد و کلسترول شده و موجب افزايش
بارزتر  HDLشده و در اين زمینه کمککننده ميباشند .تحقیقات
زيادی اثرات تمرينات ورزشي را بر تریگلیسیريد سرمي و کلسترول
مورد مطالعه قراردادهاند .گزارش شده است تمرينات و فعالیتهای
ورزشي موجب کاهش تریگلیسريدهای سرمي از طريق افزايش
فعالیت آنريمهای لیپازی و میزان سوخت و ساز تریگلسیريدهای
پالسمايي ميشود ( .)11بهنظر ميرسد کاهش سطح کلسترول در گروه
بازتواني قلبي ناشي از بهبود لپوپروتئین پرچگال ) (HDLباشد چرا که
گزارش شده است تمرينات ورزشي و فعالیت بدني انتقال کلسترول به
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 به نظر.)12( شده و پروفايل لیپیدی را بهبود خواهد بخشیدLDL
ميرسد قدرت آنتياکسیداني رزوراترول به حدی زياد بود که مستقل از
دزهای مورد استفاده در تحقیقات همگي مصرف مکمل بر بهبود
پروفايل لیپیدی اثرات سودمند خواهند داشت به طوريکه در همین
 نیم، میليگرم رزوراترول150  و200 راستا گزارش شده است مصرف
رخ لیپیدی بیماران قلبي با سکته قلبي را بهطور معناداری کاهش داده
 در تحقیق.)14  و13( و عملکرد جسماني اين بیماران را افزايش داد
حاضر مشاهده شد که ترکیب مکمل رزوراترول با برنامه تمرينات
توانبخشي تأثیرگذاری افزونتری در بهبود پروفايل لیپیدی در مقايسه با
گروه بازتواني و مکمل نداشت بهطوریکه در مقايسه با گروه مکمل
 همانطورکه. را بهطور معنيداری بیشتر افزايش دهدHDL نتوانست
اشاره شد به نظر ميرسد قدرت آنتياکسیداني رزوراترول به حدی زياد
بوده که اثرات تطابقي مسیرهای آنتياکسیداني آنزيم و غیرآنزيمي
حاصل از تمرينات بازتواني را تحت تأثیر و تحت شعاع خود قرار داده
 از.است بهطوریکه اثر گذاری تمرينات بازتواني را بياثر نموده است
طرفي ديگر مشاهده شد ترکیب تمرينات بازتواني با مکمل رزوراترول
 در مقايسه با مکمل وVLDL  وLDL توانسته اثرات سودمندتری بر
 بهنظر ميرسد اثرات ترکیب مکمل.يا تمرينات بازتواني داشته باشد
رزوراترول و بازتواني بهطور انتخابي ميباشد و نميتوان از ترکیب اين
مکمل با تمرينات ورزشي بازتواني انتظار داشت بهطور همه جانبه
 در هر حال رزوراترول يک.پروفايل لیپیدی را بهبود بخشد
آنتياکسیدان علیه راديکالهای آزاد ميباشد و با فشار اکسیداتیو مقابله
ROS  رزوراترول از فعالیت و تشکیل راديکالهای آزاد مانند.ميکند
 مکانیسم اين عمل.(گونههای اکسیژن واکنشپذير) جلوگیری ميکند
اينگونه است که رزوراترول با سرکوب ژنهای پروتئیني اکسیدانها
.(نیکوتین امید پراکسیداز) از شکلگیری آنها پیشگیری ميکند
رزوراترول از طريق کاهش درون سلولي غلظت کلسیم مانع از
 همچنین در مهار تجمع پالکتي نقش.فعالسازی پالکت ميشود
کلیدی دارد و فعال شدن میتوژن را مهار کرده و با مهار پروتئین کیناز
و اسید ارشیدونیک و مهار فسفولیپاز سنتز اسیدهای چرب را در
اندامهايي مانند کبد و قلب و ائورت و پانکراس کاهش داده و از رسوب
.)15( چربي را در آنها ميکاهد
در کل ميتوان گفت ترکیب مکمل آنتياکسیدان رزوراترول و تمرينات
منتخب بازتواني ورزشي بهطور انتخابي موجب بهبود برخي از پروفايل
لییدی شده و نسبتبه تمرينات منتخب بازتواني و مکمل به تنهايي بر
 به همین سبب در.برخي از پروفايل لیپیدی تأثیرگذاری بهتری دارد
بهبود و تسريع روند ريکاوری در بیماران قلبي بعد از عمل جراحي بای
پس عروق کرونر نسبتبه هر دوی مکمل و تمرينات بازتواني به
.تنهايي الويت دارد

تشکر و قدرداني
از مسئوالن و بیماران محترم بخش بازتواني بیمارستان فرشچیان
همدان بهويژه خانم دکتر مجیدی و آقای قیاسوند جهت همکاری در
.انجام تحقیق حاضر سپاسگزاری ميشود
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Abstract:
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Introduction: Oxidative stress is an important issue in the reduction of recovery rate of bypass patients. Antioxidant
supplements have a pivotal role on modifying oxidative stress and inflammation in these patients. In the current study
attempts have been made to investigate the synergistic effects of taking Resveratrol supplement with selective exercise
recovery training on the lipid profile of patients.
Methods: In a randomized clinical trial study, among 85 patients referred to the Farshchian Cardiovascular Subspecialty
University Hospital, who undergoing coronary artery bypass graft surgery and had not chest angina symptom during
exercise test, 40 voluntary subjects were entered into the study and randomly assigned to the four groups: Resveratrol
supplement consumption (RSC; n=10), Resveratrol supplement with rehabilitation (RSR; n=10), rehabilitation exercise
training (RET; n=10), and control (Con; n=10). The selective sports exercises program lasted for eight weeks. Treatment
sessions were organized three secessions for every other day during eight weeks, while supplement group subjects received
400 mg/day resveratrol. Blood sample was taken before exercise training and after 48 hours. Very low density lipoprotein
(VLDL), Low density lipoprotein (LDL), triglyceride (TG), and cholesterol (CHOL) concentration were measured. Analysis
of covariance was used for data analyzing and 0.05 was considered as a level of significance
Results: Results showed that TG and CHOL concentration improved in the RET, RSR, and RSC than control (P≤0.05),
while there was no significant difference between RET, RSR, and RSC (P ˃0.05). There is a significant LDL change in RET
than control (P=0.046). Also HDL contrarian in RSR was greater than control (P=0.007).
Conclusion: It can be said that combined reasveratrol and selective exercise rehabilitation training could improve some
lipid profiles and it is more effective than just exercise training rehabilitation and Resveratrol supplement on lipid profiles.
Keywords: Oxidative stress, Resveratrol, Exercise therapy, Lipoproteins.
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