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Abstract 

Introduction & Purpose: The purpose of this study was to investigate the effect of eight weeks of 
aerobic training combined with propolis on lipid peroxidation in obese men.  
Methodology: This was a quasi-experimental study with three experimental groups and one 
control group with pre-test and post-test. Thirty-one subjects were selected by simple random 
sampling. They were randomly divided into four groups of nine individuals: aerobic exercise, 
propolis supplementation, aerobic exercise + propolis supplementation and control group. After 
selecting the statistical sample, the subjects were randomly divided into four groups (aerobic 
exercise group, placebo group, aerobic exercise + supplementation group and control group). To 
this end, a personal information questionnaire and a medical-sport questionnaire were used. Then 
height and weight were measured. After the main session day after the first blood sample was 
taken as a pretest, the first group participated in aerobic training for eight weeks.  
Results: The placebo and placebo groups received two 500 mg propolis and placebo tablets, 
respectively, twice daily.  
Conclusion: It was shown that aerobic training with propolis reduced cholesterol, triglyceride and 
malondialdehyde in obese men but did not affect glutathione. 
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 مقاله پژوهشی 

مردان  یبر رو یدیپیل ونیداسیبر پراکس سیهمراه با مصرف پروپول یهواز نیهشت هفته تمر ریتأث

 چاق

 2*یونس سیف، 1بهمن حسنوند

 ، لرستان، ایران استادیار، گروه تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسالمی واحد خرم آباد .1
 لرستان، ایران ،آبادکارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسالمی واحد خرم . 2

 15/09/98پذیرش مقاله:     20/08/98بازنگری مقاله:    25/07/98 دریافت مقاله:

 چکیده

مردان   یبر رو   یدیپیل  ونی داسیبر پراکس  سیهمراه با مصرف پروپول  یهواز  نیهشت هفته تمر  ریتأثاز پژوهش حاضر بررسی    مقدمه و هدف:

 بود. چاق 

نفر به  38تعداد  از نوع نیمه تجربی و با طرح سه گروه تجربی و یک گروه کنترل به روش پیش آزمون و پس آزمون بود. :روش تحقیق

نه نفر تمرینات هوازی، مکمل پروپولیس، تمرینات هوازی+ مکمل سازی   روش تصادفی ساده انتخاب شدند که به طور تصادفی به چهار گروه
عد از انتخاب نمونه آماری، ازمودنی ها به طور تصادفی در چهار گروه )گروه تمرینات هوازی، گروه بدند. پروپولیس و گروه کنترل تقسیم ش

. برای دستیابی به این هدف از پرسشنامه اطالعات فردی و سوابق نددارونما، گروه تمرینات هوازی +مصرف مکمل و گروه کنترل( قرار گرفت
آزمون،  پیش عنوان به خونی نمونه اولین اخذ از پس اصلی جلسه روز از بعد شد گیری اندازه وزن و  قد سپس. شد استفاده ورزشی –پزشکی 

گرم مکمل   یلیم 500دارونما به ترتیب دو قرص . گروه مصرف کننده مکمل و گروه کردندهفته در تمرینات هوازی شرکت هشت گروه اول 
  کردند.پروپولیس و دارونما را به صورت دوبار در روز مصرف 

: نشان داد که تمرینات هوازی به همراه مصرف پروپولیس موجب کاهش کلسترول، تری گلیسیرید و مالون دی آلدهید مردان چاق نتایج

 گلوتاتیون ندارد.غیرفعال شده است ولی تاثیری بر 

 های لیپیدی، مالون دی الدهید، گلوتاتیونیلپروفاتمرینات هوازی، پروپولیس، واژگان کلیدی: 
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 مقدمه

های قابل توجه در زمینه تکنولوژی علی رغم مزایای پیشرفت 

سرعت و دقت انجام کارها برای انسان به شماری که از نظر بی 

ارمغان آورده، یکی از بزرگترین معضالت زندگی مدرن یعنی فقر 

حرکتی را نیز در پی داشته است. آثار نامطلوب فقرحرکتی بر 

های غیر واگیر نظیر مشکالت سالمت عمومی باعث شیوع بیماری 

 شده  وضعیتی  هایعروقی، مشکالت تنفسی و ناهنجاری   - قلبی 

 و ورزشی  های فعالیت  انجام (. 1392همکاران، و  قربانیان )  است 

 که است  سالمتی  کننده  تعیین  عامل  بدن،  از  صحیح  استفاده 

 هایتوانایی   زیرا   شود، می   روانی   فشارهای   و   ها تنش   از   رهایی   سبب 

دهد. پیشرفت صنعت، له با مشکالت افزایش می مقاب  در  را  فرد 

های اخیر به حداقل خود رسانده سال فعالیت جسمانی را در طی  

که معضالت فراوانی نیز به همراه داشته است. یکی از این 

باشد مشکالت، چاقی و کاهش توان عضالنی و قلبی عروقی می 

که امروزه بسیاری از افراد با آن دست به گریبان هستند. مشکل 

های گذشته، دهد و در طی دهه چاقی در افراد خبر از بحران می 

ن بحران به ویژه به دلیل درآمیختگی چاقی و شماری از ای 

های جسمانی، توجه پژوهشگران را به خود جلب کرده بیماری 

تواند علل تحرکی در جامعه می (. بی 1383است )اکبرپور، 

توان به مختلفی داشته باشد که با مرتفع کردن هر یک از آنها می 

ک کرد. استرس پویایی جامعه و در نتیجه بهبود سالمت آن کم 

آزاد در سطح  های یکال اکسایشی فرایندی است که توسط راد 

منجر به آسیب ساختاری  تواند ی و م  شود ی سلولی ایجاد م 

مختلف سلول شود. این موضوع در حدود دو دهه در  یها بخش 

ورزش مطرح شده است. در واقع پدیده پراکسیداسیون لیپیدی 

ارتباط بین این پدیده و و ناشی از فعالیت بدنی بیشتر مربوط به 

(. 1391اکسیژن مصرفی در حین فعالیت است )امینیان، 

های غیر رادیکالی هستند که از پراکسداسیون لیپیدی واسطه 

، استرهای یکولیپیدها ، گل یپیدها چرب غیر اشباع، فسفول  یدهای اس

ها در شوند. تولید این واسطه کلسترول و کلسترول حاصل می 

ها های شیمیایی که از آن و غیرآنزیمی گونه های آنزیمی واکنش 

شود، اتفاق برده می های فعال اکسیژن نام تحت عنوان گونه 

های شیمیایی با تخریبی که (. این گونه 1382افتد )زینعلی، می 

کنند، باعث بسیاری از تغییرات های مختلف ایجاد می در بافت 

اکسیژن های فعال های بیولوژیک هستند. گونه سمی در سیستم 

های هیدروکسیل، لیپید اکسیل یا به همراه سایر رادیکال 

نیتریت حاصل های پروکسیل، اکسیژن منفرد و پراکسی رادیکال 

شوند. های آزاد نامیده می از نیتروژن اکساید تحت عنوان رادیکال 

های شیمیایی ماهیت غیرمستقل داشته و یک یا چند این گونه 

تمی یا مولکولی دارند )امینیان، الکترون منفرد در اوربیتال ا 

1391 ). 

ورزش کردن، یک نوع استرس طبیعی است که به بدن وارد 

تعادل بین اکسیدانها و آنتی  توانند ی . تمرینات ورزشی م شودی م 

اکسیدان ها را بر هم زنند که این پدیده را استرس اکسایشی 

. به باشدی گویند و دلیل آن استرس ناشی از فعالیت ورزشی م

عالوه استرس اکسایشی با افزایش تولید اکسیدانها یا کاهش 

مانند   شود ی چشمگیر توانایی عملکر آنتی اکسیدانها نیز حاصل م 

 .( 1391گلوتاتیون )راضی و همکاران،  

همانگونه که مشخص است نیازهای اکسیژنی در حین 

و شاخص حداکثر اکسیژن نشان  یابد ی فعالیت بدنی افزایش م 

فرد چه مقدار اکسیژن در حین فعالیت جذب و از آن  دهد ی م 

. بنابراین در هنگام انجام تمرینات ورزشی تولید کند ی استفاده م 

و تصور بر این است   یابد ی اکسیژن فعال شده افزایش م   ی ها گونه 

عضالت  یها که منبع اصلی این گونه مواد، میتوکندری سلول 

(. شرایط طبیعی 1392)رشیدلمیر و همکاران،  باشد ی م فعال 

درصد از اکسیژن میتوکندریایی به ترکیبات اکسیژن   5تا    2حدود  

مربوط به تراوش الکترون از زنجیزه  های یکال رادیکال آزاد و راد

. بنابراین استرس اکسیداتیو شود ی انتقال الکترون تبدیل م 

زاد در سطح غشا سلول آ  های یکال فرایندی است که از طریق راد 

داخل   ی ها ایجاد شده و سبب آسیب به غشا سلول و غشا اندامک 

. از این طریق آسیب غشا لیپیدی سلول موجب شود ی سلولی م 

و نتیجه بسیاری از اعمال  شود ی پراکسیداسیون لیپیدی غشا م 

(. 1380)سیاهکوییان،  گیرد ی قرار م  یر حیاتی سلول تحت تأث

اکسیداتیو تولید شده سلول به سیستم جهت مقابله با استرس 

دفاع آنتی اکسیدانی آنزیمی شامل گلوتاتیون پراکسیداز سلولی 

اکسیژن   هاییکال که اولین سد دفاع سلول در برابر حمله انواع راد 
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، تجهیز شده است )رشیدلمیر و همکاران، باشند ی فعال شده م

ها در (. بنابراین با قطع و وصل شدن خونرسانی به سلول 1392

آزاد تشکیل   های یکال طی تمرینات ورزشی، به مقدار بیشتری راد 

آزاد از توان مقابله  هاییکال . در صورتی که تولید راد شودی م 

سیستم دفاع آنتی اکسیدانی اندوژنر فراتر رود، در هموستاز 

  فشار  آمده  وجود  به  تعادل  عدم  اکسیدانی  آنتی  – اکسیدانی 

 باعث  آزاد   های یکال راد   که   صورت  این  به.  شود ی م   ایجاد   اکسایشی 

ی نهای  نتیجه  و  گردند ی م لیپید  پراکسیداسیون  شروع 

پراکسیداسیون لیپید تولید مواد مضری به نام آلدهید ها هستند 

اکسایشی لیپیدها محصوالتی از قبیل مالون  های یب که اثر آس 

که به عنوان شاخص آسیب چربی  شود ی دی آلدهید تولید م

(. مالون دی آلدهید یکی از 1378)عباسپور،  د شوی شناخته م

محصوالت ثانویه مشتق شده از پراکسیداسیون چرب پراشباع 

دهد که حتی یک ها نشان می باشد که برخی از پژوهش نشده می 

تواند شاخص پراکسیداسیون لیپید را جلسه فعالیت بدنی می 

 .( 1393افزایش دهد )عسکری و همکاران،  

تمرینات هوازی موجب بهبود وضعیت به طور کلی فرآیند 

شود. تمرینات هوازی به مجموعه آمادگی واجرای ورزشی می 

ای مربوط است که به بهبود یا سازگاری؛ های سازمان یافته فعالیت 

شود. با توجه به کیفیت تمرین و فاصله اختیار وعملکرد منجر می 

وم های ناشی از تمرین شکل گرفته و تداجلسات تمرین، پیشرفت 

شود. در بیشتر موارد یابد. در نتیجه تحمل فعالیت بیشتر می می 

شود و در بیشتر شدن تحمل فعالیت موجب بهبود اجرای آن می 

بهبود آمادگی هوازی افراد و در نتیجه باال رفتن قابلیتهای تنفسی 

ش ی (. افزا1391باشند )امینیان، و ریوی و قلبی تأثیر گذار می 

و  یورزش  های یت آزاد در اثر فعال  ی ها کال  ?ری راد ی شکل گ 

است که به نظر   ی ها، موضوعن مولکول ی ا  ی دکنندگ ی ت اکس ی خاص 

افراد در مورد اثرات مثبت  ی عموم  یها با دانسته  رسد ی م 

(. حجم 1378در تعارض باشد )گائینی و ناظم،    ?بدن  های یت فعال 

 هاییکال و شدت تمرینات ورزشی ممکن است باعث تولید راد 

اد و پراکسیداسیون لیپیدی شود. تمرینات هوازی به دلیل آز 

 هاییکال افزایش میزان مصرف اکسیژن، یک عدم تعادل بین راد 

که در نتیجه موجب  کند ی آزاد و دفاع آنتی اکسیدانی را ایجاد م

 شودی فشار اکسیداتیو و آسیب سلولی در بدن فرد ورزشکار م 

 .( 1396)صمدی و همکاران،  

استقامتی و هوازی ممکن  ی ها ورزش  ورزش به خصوص 

آزاد شوند. مطالعات نشان   های یکال است موجب افزایش تولید راد 

داده است که تمرینات ورزشی شدید باعث افزایش سطح 

. شود ی آزاد و ایجاد شرایط استرس اکسیداتیو م های یکال راد 

مصرف اکسیژن   توانندی هوازی از راههایی است که م   یها ورزش 

برابر حالت استراحت افزایش دهند. حدود دو تا پنج   20تا    10را  

درصد از اکسیژن تنفسی در بدن تبدیل به سوپر اکسید رادیکال 

(. بنابراین افزایش نیاز به 1394)گودرزی و همکاران،  شودی م 

انرژی و در نتیجه اکسیداسیون بیشتر موادغذایی در خالل ورزش 

میتوکندری ها موجب بیشتر شدن جریان اکسیژن به درون 

هوازی  های یت . افزایش مصرف اکسیژن در حین فعال شودی م 

میتوکندری ها به معنای انتقال هیدروژن بیشتر به  یله وسبه 

زنجیره انتقال الکترون و بنابراین احتمال نشت بیشتر 

آزاد نظیر سوپراکسید از این زنجیره به بیرون شود.  های یکال راد 

ستم ضداکسایشی بدن، نقش البته در خالل ورزش هوازی سی 

دارند )میالیی و حسینی نسب،  ها یکال مهمی در مهار این راد 

اثرات سودمند فعالیت جسمانی   یید(. بنابراین علی رغم تأ 1390

اند کع فعالیت ورزشی بر سالمتی، مطالعات زیادی گزارش کرده 

اکسیژن   یها موجب فشار اکسیداتیو از طریق افزایش تولید گونه 

 یر( در پژوهش خود تأث 2003. آگیل و همکاران )شودی فعال م 

فعالیت بدنی هوازی با شدت متوسط را بر مقدار مالون دی 

ها را بررسی کردند. وی دو نوع آلدهید عضالت اسکلتی موش 

دقیقه دویدن با سرعت  20فعالیت بدنی را در نظر گرفتند یکی 

متر در   45متر در دقیقه و دومی یک دقیقه دویدن با سرعت    20

دقیقه. نتایج نشان داد فعالیت ورزشی هوازی با شدت متوسط 

موجب افزایش نود درصدی مالون دی آلدهید در عضله پهن 

. شود ی درصدی آن در عضالت قرمز م  62خارجی سفید و افزایش  

( گزارش کردند که میزان مالون دی 2005گلد فارب و همکاران ) 

 اییقه دق  30فعالیت هوازی الدهید در مردان و زنان سالم بعد از  

 .یابد ی درصد اکسیژن مصرفی افزایش م  80با  



 ... ونیداسیبر پراکس سیهمراه با مصرف پروپول یهواز نیهشت هفته تمر ریتأث

 

 

 321   317- 328 صفحات ،1398 زمستان ،4 شماره ،2 دوره رفتاری، و  حرکتی علوم مجله 

عالوه بر تمرینات جسمانی، یکی از سازو کارهای پیشنهادی 

از سوی محققین برای کاهش فشار اکسیداتیو و پراکسیداسیون 

آنتی اکسیداسیونی   ی ها لیپیدی ناشی از فعالیت استفاده از مکمل 

. از جمله مکمل پیشنهادی باشد ی مختلف توسط ورزشکاران م 

به پروپولیس اشاره نمود. پروپولیس از هزاران سال پیش   توانی م 

نقش قابل توجهی در حفظ سالمت و بهبود کیفیت زندگی بشر 

های (. مطالعات متعددی نقش مکمل 1396اند )صمدی، داشته 

های مزمن تأیید ری ودرمان بیماری سنتی دارویی را در پیشگی 

(. در این میان پروپولیس 1396اند )رضون نژاد و همکاران، کرده 

ای رنگ است که از مخلوط موم زنبور، زنبور یک ماده محافظ قهوه 

رزین، شیره گیاهی، ترکیبات گیاهی و بزاق خودشان درست 

شود. پروپولیس تقویت کننده سیستم ایمنی در داخل می 

دارند. این ترکیبات به توجیه خواص ضد التهابی، تقویت   خودشان 

کند. بنابراین همچون ایمنی بدن و خواص ضد سرطانی کمک می 

های به دست آمده از زنبور )عسل، ژل رویال، گرده(، سایر فراورده 

تواند فواید جدی ای شگفت انگیز است و می پروپولیس ماده 

ای اخیر بیشتر شده داشته باشد. توجه به پروپولیس طی ساله 

است و تحقیقات در مورد این ماده جالب همچنان ادامه دارد. این 

و دارای اثر آنتی   باشدی ماده شامل مقدار موثری از پلی فنول ها م 

ها در برابر خسارات آزاد و از اندام   های یکال اکسیدانی در مقابل راد 

اثرات که این  کندی آزاد محافظت م  های یکال وارده ناشی از راد

 .( 1397)پورآزادی و همکاران،    باشد ی وابسته به دوز مکمل م 

بنابراین در این پژوهش پژوهشگر به دنبال یافتن پاسخ به 

این سؤال است که ایا هشت هفته تمرینات هوازی به همراه 

 دارد؟  یرمصرف پروپولیس بر اکسیداسیون لیپیدی مردان چاق تأث 

 روش شناسی

شامل پیش آزمون و پس آزمون و از آنجاییکه تحقیق حاضر 

ها بوده و چون برخی اعمال متغیرهای مستقل تمرینی برگروه 

ازعوامل و متغیرهای مخل مانند وراثت، تغذیه، وضعیت روانی، 

ها تحت کنترل محقق نبودند و گیری دستگاه خواب و دقت اندازه 

ممکن بود بر نتیجه تحقیق تاثیرگذار باشند، روش تحقیق از نوع 

ه تجربی و با طرح سه گروه تجربی و یک گروه کنترل به روش نیم 

مردان جامعه آماری این تحقیق را    پیش آزمون و پس آزمون بود.

چاق غیر فعال سالم شهر خرم آباد تشکیل دادند که براساس 

ی ها سالن و  ها باشگاه فراخوان اولیه از میان مراجعه کنندگان به 

ورزشی تحت پوشش سازمان تربیت بدنی، داوطلب شرکت در 

پژوهش حاضر شدند. معیار ورود به طرح به عنوان مرد چاق سالم، 

و عدم ابتالء به هیچ گونه بیماری  29/ 9باالتر از  BMIداشتن 

مزمن سوخت وسازی، قلبی عروقی، عصبی و عضالنی اسکلتی، 

م ورزشی و مصرف عدم شرکت منظم در فعالیتها و تمرینات منط 

هیچ گونه مکمل و دارو طی شش ماه گذشته بود. از بین صد نفر 

نفر به  38داوطلب که حائز شرایط مورد نظر محقق بودند، تعداد 

روش تصادفی ساده انتخاب شدند که به طور تصادفی به چهار 

نه نفر تمرینات هوازی، مکمل پروپولیس، تمرینات هوازی+   گروه 

 س و گروه کنترل تقسیم شدند.مکمل سازی پروپولی 

عد از انتخاب نمونه آماری، ازمودنی ها به طور تصادفی در ب 

چهار گروه )گروه تمرینات هوازی، گروه دارونما، گروه تمرینات 

. برای دستیابی ندهوازی +مصرف مکمل و گروه کنترل( قرار گرفت 

 –به این هدف از پرسشنامه اطالعات فردی و سوابق پزشکی 

 در توضیحاتی ها پرسشنامه  تکمیل  از  پس . شد  ستفاده ا  ورزشی 

 شد  خواهد   داده   کنندگان  شرکت  به  تحقیق  مختلف   مراحل   مورد 

 گیری اندازه  وزن و  قد سپس . گردید  اخذ  کتبی  نامه  رضایت  و 

 به خونی نمونه  اولین  اخذ از  پس  اصلی  جلسه  روز  از  بعد  شد 

هفته در تمرینات هوازی هشت آزمون، گروه اول  پیش  عنوان 

. گروه مصرف کننده مکمل و گروه دارونما به ترتیب کردند شرکت  

گرم مکمل پروپولیس و دارونما را به صورت   یل ی م  500دو قرص  

گروه کنترل نیز هیچگونه مکملی  کردند.دوبار در روز مصرف 

و در طول انجام تحقیق نیز فعالیت ورزشی  نکردند مصرف 

هفته دوباره به همان  8مام تمرینات به مدت . بعد از ات ندداشت ن 

شد. ها پس آزمون گرفته روال پیش آزمون، از تمامی آزمودنی 

و  ی فی آمار توص  ی ها از روش  ی آمار  ی هال ی و تحل  ه ی تجز ی برا 

و  یجهت بررس  ی ف ی استفاده خواهد شد. از آمار توص ی استنباط 

انحراف استاندارد  ن،ی انگی م ، یمانند فراوان  رها ی متغ  ف ی توص 

و   انسی کووار  لی از تحل   ها ه ی فرضی  بررس  ی شد. برا  خواهد   استفاده 

ها داده  ل ی و تحل  ه ی تجز ه ی شد. کل خواهد استفاده  یب ی آزمون تعق

شد و سطح   خواهد   انجام  25نسخه  SPSSبا استفاده از نرم افزار  
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در نظر  ی دار ی به عنوان سطح معن 0/ 05تر از کوچک  یآلفا 

 شد.گرفته  

 هایافته

 

 متغیرهای پژوهش  اسمیرنوف -نتایج آزمون کلوموگروف .1جدول 

 آماره 
 متغیر 

 .Sig اسمیرنوف  –کلوموگروف   تعداد مرحله گروه 

 کلسترول 

 هوازی 

 327/0 952/0 9 پیش آزمون 

 083/0 1/ 268 9 پس آزمون 

 گلیسیرید  تری
 0/ 469 847/0 9 پیش آزمون 

 522/0 814/0 9 پس آزمون 

 آلدهید  دی  مالون
 667/0 727/0 9 پیش آزمون 

 529/0 809/0 9 پس آزمون 

 گلوتاتیون 
 785/0 0/ 655 9 پیش آزمون 

 766/0 667/0 9 پس آزمون 

 کلسترول 

 مکمل 

 989/0 0/ 446 9 پیش آزمون 

 993/0 0/ 426 9 آزمون پس 

 گلیسیرید  تری
 0/ 651 739/0 9 پیش آزمون 

 525/0 815/0 9 پس آزمون 

 آلدهید  دی  مالون
 378/0 911/0 9 پیش آزمون 

 421/0 883/0 9 پس آزمون 

 گلوتاتیون 
 982/0 0/ 464 9 پیش آزمون 

 983/0 0/ 464 9 پس آزمون 

 کلسترول 

 ترکیبی 

 771/0 663/0 9 پیش آزمون 

 0/ 706 703/0 9 پس آزمون 

 گلیسیرید  تری
 821/0 0/ 631 9 پیش آزمون 

 805/0 0/ 642 9 پس آزمون 

 آلدهید  دی  مالون
 616/0 757/0 9 پیش آزمون 

 122/0 182/1 9 پس آزمون 

 گلوتاتیون 
 0/ 816 0/ 635 9 پیش آزمون 

 953/0 0/ 516 9 پس آزمون 

 کلسترول 

 کنترل 

 237/0 072/1 9 پیش آزمون 

 207/0 1/ 065 9 پس آزمون 

 گلیسیرید  تری
 979/0 471/0 9 پیش آزمون 

 987/0 451/0 9 پس آزمون 

 آلدهید  دی  مالون
 0/ 896 575/0 9 پیش آزمون 

 904/0 0/ 568 9 پس آزمون 

 گلوتاتیون 
 828/0 626/0 9 پیش آزمون 

 822/0 0/ 634 9 پس آزمون 

 

مشخص است، سطح  ، 1با توجه به نتایج حاصل از جدول 

( است، 05/0معنی داری برای متغیرهای این پژوهش باالتر از )

ها جمع آوری شده برای این متغیر از گیریم داده لذا نتیجه می 

های توزیع نرمالی برخوردار است. پس برای تجزیه و تحلیل داده 

 های پارامتریک ها از آزمون تحقیق به دلیل نرمال بودن توزیع داده 

 انس و آزمون تعقیبی( استفاده شده است.)کوواری 

 

 



 . .. ونیداسیبر پراکس سیهمراه با مصرف پروپول یهواز نیهشت هفته تمر ریتأث
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 کلسترول تام  بر  سیهمراه با مصرف پروپول یهواز نیهفته تمر  هشت ریتأث  انسیوارکآزمون   جینتا .2جدول 

 F Sig میانگین مجذورات  درجه آزادی مجموع مجذورات منبع تغییر 
مجذور 

 اتا

 989/0 000/0 551/3108 709/377 1 709/377 مدل تصمیم شده 

 010/0 041/0 345/12 042/0 1 042/0 اثر

 989/0 000/0 551/3108 709/377 1 709/377 کلسترول 

    122/0 34 131/4 خطا

     35 934/35222 کل

     35 840/381 کل تصمیم شده 

 

 یشپ  یهابا در نظر گرفتن نمره،  2جدول    یجبا توجه به نتا

 دهد،ینشان م هایآزمودن ین( بP=0/001آزمون به مقدار )

هوازی، مکمل، هوازی+ گروه  چهاردر  کلسترولبین تفاوت 

 ینبنابرا.  معنادار بوده است  P<0/05و کنترل در سطح    مکمل

هفته هشت    نیباینکه    بر  یپژوهش مبن  یهفرض صفر رد و فرض

( TCبرکلسترول تام )  سیهمراه با مصرف پروپول  یهواز  نیتمر

 یرفتهپذ، وجود دارد یسرم در مردان چاق تفاوت معنادار

 .شودیم

 متغیر کلسترول ها در گروه  نیتفاوت ب نییتع  یبرا  LSD یبی آزمون تعقنتایج  .3جدول 

 (J)گروه  (I)گروه  متغیر 
 تفاوت میانگین 

 (I-J) 
 معناداری  انحراف استاندارد

 کلسترول 

 هوازی 

 732/0 20109/1 - 0/ 41556 مکمل 

 001/0 20109/1 * -32111/4 ترکیبی 

 000/0 20109/1 *4/ 16889 کنترل 

 مکمل 

 732/0 20109/1 0/ 41556 هوازی 

 001/0 20109/1 *-4/ 90556 ترکیبی 

 002/0 20109/1 *58444/4 کنترل 

 ترکیبی 

 001/0 20109/1 *32111/4 هوازی 

 001/0 20109/1 * 4/ 90556 مکمل 

 000/0 20109/1 *49000/5 کنترل 

 کنترل 

 000/0 20109/1 *-4/ 16889 هوازی 

 002/0 20109/1 *-58444/4 مکمل 

 000/0 20109/1 *-49000/5 ترکیبی 

 

که تفاوت بین  دهدنشان می 3آزمون تعقیبی در جدول 

دار است. با توجه به جدول باال از نظر آماری معنی هاگروه 

شود که در این آزمون گروه تمرین هوازی به همراه مشاهده می

بیشترین  گروه مکمل به ترتیب و مصرف مکمل، گروه هوازی

 را بر کاهش کلسترول مردان چاق گذاشته است. ریتأث
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 د یریسی گل یبرتر  سیهمراه با مصرف پروپول یهواز نیهفته تمر هشت ریتأث  انسیوار کآزمون  ج ینتا .4جدول 

 F Sig میانگین مجذورات  درجه آزادی مجموع مجذورات منبع تغییر 
مجذور 

 اتا

 957/0 000/0 039/763 905/ 316 1 905/ 316 مدل تصمیم شده 

 104/0 050/0 3/ 960 4/ 698 1 4/ 698 اثر

 957/0 000/0 039/763 905/ 316 1 905/ 316 د یریس یگل یتر

    1/ 186 34 340/40 خطا

     36 1582901/ 681 کل

     35 656/945 کل تصمیم شده 

 

 یشپ  یهابا در نظر گرفتن نمره،  4جدول    یجبا توجه به نتا

 دهد،ینشان م هایآزمودن ین( بP=0/001آزمون به مقدار )

هوازی، مکمل، گروه  چهاردر  گلیسیرید تریینتفاوت ب

. معنادار بوده است  P<0/05و کنترل در سطح    هوازی+ مکمل

 نیباینکه  بر یپژوهش مبن یهفرض صفر رد و فرض ینبنابرا

ی برتر سیهمراه با مصرف پروپول یهواز نیهفته تمرهشت 

وجود  ی( سرم در مردان چاق تفاوت معنادارTG) گلیسیرید

 .شودیم یرفتهپذ، دارد

 یرتری گلیسیریدها در متغگروه  نیتفاوت ب نییتع  یبرا  LSD یبی آزمون تعقنتایج  .5جدول 

 (J)گروه  (I)گروه  متغیر 
 تفاوت میانگین 

 (I-J) 
 معناداری  انحراف استاندارد

 د یریس یگل یتر

 هوازی 

 003/0 18411/1 * 85444/3 مکمل 

 001/0 18411/1 878898 ترکیبی 

 000/0 18411/1 * 57444/10 کنترل 

 مکمل 

 003/0 18411/1 * -58444/3 هوازی 

 001/0 18411/1 4/ 97556 ترکیبی 

 000/0 18411/1 *72000/6 کنترل 

 ترکیبی 

 0/ 001. 18411/1 - 87889/4 هوازی 

 001/0 18411/1 4/ 97556 مکمل 

 000/0 18411/1 *69556/8 کنترل 

 کنترل 

 000/0 18411/1 *-57444/10 هوازی 

 000/0 18411/1 *-72000/6 مکمل 

 000/0 18411/1 *-69556/8 ترکیبی 

 

که تفاوت بین  دهدنشان می 5آزمون تعقیبی در جدول 

دار است. با توجه به جدول باال از نظر آماری معنی هاگروه 

شود که در این آزمون گروه تمرین هوازی به همراه مشاهده می

ی گلیسیرید ترکاهشرا بر  ریتأثمصرف مکمل، بیشترین 

 و گروه هوازییر تأثبین  و همچنین مردان چاق گذاشته است

 گروه مکمل تفاوتی وجود ندارد.

 

 



 . .. ونیداسیبر پراکس سیهمراه با مصرف پروپول یهواز نیهشت هفته تمر ریتأث
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 دیآلده یمالون د بر  سیهمراه با مصرف پروپول یهواز نیهفته تمر هشت ریتأث انسیوارک آزمون  جینتا .6جدول 

 F Sig میانگین مجذورات  درجه آزادی مجموع مجذورات منبع تغییر 
مجذور 

 اتا

 0/ 965 000/0 934/937 149/108 1 149/108 مدل تصمیم شده 

 0/ 363 000/0 392/19 149/108 1 149/108 اثر

 0/ 965 000/0 934/937 149/108 1 149/108 د یآلده  یمالون د

    115/0 34 3/920 خطا

     36 470/8098 کل

     35 112/ 069 کل تصمیم شده 

 

 یشپ  یهابا در نظر گرفتن نمره  6جدول    یجبا توجه به نتا

 دهد،ینشان م هایآزمودن ین( بP=0/001آزمون به مقدار )

هوازی، مکمل، گروه  چهاردر  مالون دی آلدهیدبین تفاوت 

. معنادار بوده است  P<0/05و کنترل در سطح    هوازی+ مکمل

 نیباینکه  بر یپژوهش مبن یهفرض صفر رد و فرض ینبنابرا

بر مالون   سیهمراه با مصرف پروپول  یهواز  نیهفته تمرهشت  

، وجود دارد یسرم در مردان چاق تفاوت معنادار دی آلدهید

 .شودیم یرفتهپذ

 متغیر مالون دی آلدهیدها در گروه   نیتفاوت ب نییتع یبرا LSD  یبیآزمون تعق نتایج  .7جدول 

 (J)گروه  (I)گروه  متغیر 
 تفاوت میانگین 

 (I-J) 
 معناداری  انحراف استاندارد

 د یآلده  یمالون د

 هوازی 

 327/0 0/ 73076 - 72667/0 مکمل 

 001/0 0/ 73076 05667/2 ترکیبی 

 002/0 0/ 73076 * -74889/4 کنترل 

 مکمل 

 327/0 0/ 73076 72667/0 هوازی 

 020/0 0/ 73076 * 78333/1 ترکیبی 

 022/0 0/ 73076 * -75222/1 کنترل 

 ترکیبی 

 001/0 0/ 73076 - 05667/2 هوازی 

 020/0 0/ 73076 * -78333/1 مکمل 

 000.0 0/ 73076 * -3/ 53556 کنترل 

 کنترل 

 002/0 0/ 73076 * 47889/2 هوازی 

 022/0 0/ 73076 * 75222/1 مکمل 

 000/0 0/ 73076 * 3/ 53556 ترکیبی 

 

که تفاوت بین  دهدنشان می 7جدول آزمون تعقیبی در 

دار است. با توجه به جدول باال از نظر آماری معنی هاگروه 

 شود که در این آزمون گروه تمرین هوازی به همراه مشاهده می

 

بیشترین  گروه مکمل به ترتیب و مصرف مکمل، گروه هوازی

 مردان چاق گذاشته است.  را بر کاهش مالون دی آلدهید  ریتأث
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 گلوتاتیون  بر  سیهمراه با مصرف پروپول یهواز نیهفته تمر هشت ریتأث  انسیوارکآزمون  جینتا .8جدول 

 F Sig میانگین مجذورات  درجه آزادی مجموع مجذورات منبع تغییر 
مجذور 

 اتا

 0/ 916 000/0 370/ 654 148/ 604 1 148/ 604 مدل تصمیم شده 

 028/0 332/0 0/ 967 388/0 1 388/0 اثر

 9160 000/0 370/ 654 148/ 604 1 148/ 604 گلوتاتیون 

    401/0 34 13/ 631 خطا

     36 307/18473539 کل

     35 235/162 کل تصمیم شده 

 

 یشپ  یهابا در نظر گرفتن نمره  8جدول    یجبا توجه به نتا

 دهد،ینشان م هایآزمودن ین( بP=0/001آزمون به مقدار )

هوازی، مکمل، هوازی+ گروه  چهاردر  بین گلوتاتیونتفاوت 

. وده استنبمعنادار  P<0/05و کنترل در سطح  مکمل

اینکه  بر یپژوهش مبن یهو فرض پذیرفته فرض صفر ینبنابرا

بر  سیهمراه با مصرف پروپول یهواز نیهفته تمرهشت  نیب

، داردنوجود  یدر مردان چاق تفاوت معنادارگلوتاتیون 

 .شودیم یرفتهپذ
 

  بحث و نتیجه گیری

 یهواز   ینهشت هفته تمر  ینبیافته اول پژوهش حاضر نشان داد که  

سرم در و تری گلیسیرید  تام برکلسترول یسهمراه با مصرف پروپول

 ینکه در ا به این صورت وجود دارد، یمعنادارمردان چاق تفاوت 

و  یبه همراه مصرف مکمل، گروه هواز یهواز ینآزمون گروه تمر

را بر کاهش کلسترول مردان  یرتأث یشترینب یبگروه مکمل به ترت

 .چاق گذاشته است

 یندر گروه تمرکلسترول تام و تری گلیسیرید  ییرات کاهشیتغ

 یجن به پس آزمون با نتاآزمو یشاز پ هوازی و مصرف مکمل

(، پراپ هاکارن و همکاران 1994گالد برج و همکاران ) یقاتتحق

 یشتربا ب یکه( موافق در حال2002وهمکاران ) ی(، سانگ ر1999)

و همکاران  یدن(، بو1991) یو هارل ینوساز جمله کوک هایافته 

 یوت( و ال2001(، ناش و همکاران )2000)  ان(، ولک و همکار1993)

 .باشندی( در تضاد م2002و همکاران )

با  یننشان داد که همراه کردن تمر های بررس یجنتا یسهمقا

 یشترب  یسریدگل  یتر  کلسترول و   در کاهش  پروپولیسمصرف مکمل  

 یترنقش در کاهش یشترینب ییبه تنها یناعمال تمر یاست ول

 کلسترول و گذار در کاهش یرتأث یمل احتمالدارد. از عوا یسریدگل

در   آن  یهسطح اول  یباال بودن نسب  ی،بدن  یتدر اثر فعال  یسریدگل  یتر

که  شودیمطالعه بوده است عالوه بر آن گفته م ینا هاییآزمودن

دار  یاثر معن یبرا یاحتماالً شاخص خوب یسریدگل ترییه سطوح پا

که   یپالسما باشد. افراد  یسرید گل   یغلظت تر   یمدر تنظ  یبدن  یتفعال

 باشندیباال م یسریدگل یترهمراه با سطح  HDL یینسطوح پا یدار

پالسما در آنها  هاییبر چرب یبدن یتفعال یرنشان داده شده که تأث

و کلسترول احتماالً  یسریدگل یتر ییرات تغ  یننابرا. ببوده است یشترب

ر بافت عضله در اثر از بهبود سازوکار برداشت و مصرف آنها د یناش

بوده و  یراشباعچرب غ یدهایاس یحاو  باشد. پروپولیسیم ینتمر

و  WHOسازمان  .روزانه به بدن برسند ییغذا یمتوسط رژ یستیبا

FAO روزانه با  یافتیدر یدرصد انرژ 12که حداقل  کندیم یهتوص

 ینتر یازغن یکی و پروپولیس شودیم ینچرب تأم یدهایاس ینا

انجام شده در  یقاتتحقت. اس یراشباعچرب غ یدهایمنابع اس

 هاییل روی غلظت پروفا پروپولیس یدروالکلیخصوص اثرعصاره ه

کلسترول، تری   یزانکاهش در م  یپرکلسترولمیک،ه  یمدر رژ  یپیدیل

 یک یفرا در رد موم یبترت ینمشاهده شده و بد LDLو  یسریدگل

. کاهش نمایدیم یخوب معرف یپرلیپیدمیکه یعامل آنت

ناشی از فیبر موجود در  توانیو تری گلیسرید را م LDLکلسترول،

 در موماسیدهای چرب غیراشباع دانست. فیبر موجود  یریا تأث موم

احتماالً با اتصال به کلسترول موجود در رژیم غذایی از جذب 

کلسترول ازگوارش جلوگیری نموده است و از این طریق باعث 

سونگ و  یب نتایج .شده استتری گلیسیرید  کاهش کلسترول و 

 یهاموش  یسریدداری در سطوح تری گل یهمکاران کاهش معن

. .با گروه کنترل مشاهده شد  یسهپرکلسترول در مقا  یمبا رژ  ییصحرا



 . .. ونیداسیبر پراکس سیهمراه با مصرف پروپول یهواز نیهشت هفته تمر ریتأث
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در  پروپولیسو همکاران در مطالعه انجام شده روی  یآل سرو 

 یزانپر چرب، کاهش در م یمکننده رژ یافتدر ییصحرا یهاموش

 یشو افزا  HDLدر    یش، همراه با افزاLDLیسرید،تری گل   ل،کلسترو 

مشاهده شد. در مطالعه سامانی و  T4و  T3 یردر مقاد یمیمال

 LDLروز باعث کاهش    45به مدت    پروپولیسهمکارانش نیز مصرف  

محققان معتقدند که . بیمار با گروه مداخله در قیاس با کنترل شد

 یجادا  ییراتتا تغ  شودیسبب م  یناز تمر  یشپ  یپیدیل  یعیطبسطوح  

شده در  یجادبهبود ا یشتریننباشد، و ب یرشده بر اثر ورزش چشمگ

 ییباال  یپیدیکه سطوح ل  شودیمشاهده م  یدر افراد  یپیدیل  یلپروفا

بدون در   یناتتمر  ینکه شدت و مدت ا  رسدینظر م  . بهداشته باشند

اختالف  تواندینم یماز جمله رژ یرگذاراثعوامل ت یرنظر گرفتن سا

 ینا  یجنشان دهند. نتا یتناوب یناتتمر یندر ب TCرا در  یمعنا دار

و همکاران  یندا( و ل1996و همکاران ) یاداگ هاییافته مطالعه با 

 ینیتمر یهارا پس از برنامه یدار ااختالف معن ی( که همگ2000)

 .باشدیم مشاهده کردند همسو

همراه با  یهواز  ینهشت هفته تمر ینبیافته بعدی این بود که 

سرم در مردان چاق تفاوت بر مالون دی آلدهید  یسمصرف پروپول

. به این صورت که این آزمون گروه تمرین وجود دارد یمعنادار

و گروه مکمل به  هوازی به همراه مصرف مکمل، گروه هوازی

مردان چاق  دی آلدهید را بر کاهش مالون ریتأثبیشترین  ترتیب

(، 1980آپولتونون ) یقاتاکثر تحق یجبا نتا یافته یناگذاشته است. 

(، پرآب 1993و همکاران ) یدن(، بو1991و همکاران ) یوسکوکن 

(، ناش و 2000(، ولک و همکاران )1999هاکارن و همکاران )

دارد و تنها  ی(، همخوان2004(، پاول و همکاران )2001همکاران )

را در افراد نشان داده به  ی( کاهش معنا دار1994گالد برج ) یقتحق

 سرم کهمالون دی آلدهید علت عدم تفاوت معنادار در  رسدینظر م

مالون   یناست که ب  یارتباط  یلمشاهده شده به دل  یقاتتحق  یشتردر ب

بدن وجود دارد  یباتو ترک یسرم و کاهش درصد چربدی آلدهید 

آورد. یرا به وجود نم ییراتتغ ینا ینیکه نشان داده شده برنامه تمر

مالون   یهافراد در سن، جنس، سطوح پا  یده  ختفاوت در پاس  ینهمچن

 ینمدت، شدت، حجم تمر  یجسمان  یطوح آمادگسرم، سدی آلدهید  

تضاد در  یلدل تواندیهر گروه م ینیتمر یهاروزانه و تنوع در برنامه

باشد.  یناتسرم با تمرمالون دی آلدهید متفاوت افراد به  یپاسخ ده

 یناست که از ب ینا دهدیم شانن یگرد یهاآنچه که از پژوهش

مالون را در  یبهبود معنا دار یهواز یناتاکثر تمر ی،ورزش یناتتمر

که از  ینیتمر یهاسرم به دنبال دارند، خصوصاً برنامهدی آلدهید 

 max VO2و و تکرار باال برخوردارند باشند و بتوانند  یینشدت پا

 یگریارتباط عوامل د  ینرغم ا  یعل.  دهند  یشافزا  یرا در حد معنا دار

 یلمؤثر باشند. دل سرم مالون دی آلدهید  ییرتغ یندر ا توانندیم

در  یکاهش معنا دار یجادتواند باعث ا یقاتیتحق یشترکه ب یگرید

مصرف مکمل شود  یهواز  ینتمر یجهسرم در نتمالون دی آلدهید 

و  رولدارد )ک یداناکس یآنت یژگیبره موم و  پروپولیس است.

 یتامینو  یداناکس یآنت یتاز خاص یژگیو  ین( که ا1990همکاران، 

C  بخش  یدها(. فالوونوئ2007الزکوئز و همکاران، بهتر است )و

که در واقع جز فعال   دهندی م  یلبره موم را تشک  ینیاعظم قسمت رز

و  یلوا)بوئنو س یخواص اثرات ضد التهاب یشترو ب باشدیبره موم م

)ورما و   یایی(، ضد باکتر2013و لوپس و همکاران،    2013همکاران،  

 ی(، آتن2011)دوتا و همکاران،  ی(، ضد قارچ2014همکاران، 

)اومنه و  چربی(، ضد 2014)کامپوس و همکاران،  ـیدانیاکسـ

 یمنی( و اثــرات ا2014و فان و همکاران،  2013همکاران، 

که این ماده  .باشدیماده م ینا ( بره موم مربوط به2010 ی،)اورسات

 شود.یمموجب کاهش مالون دی آلدهید در افراد چاق 

همراه  یهواز  ینهشت هفته تمر ینبیافته بعدی نشان داد که 

سرم در مردان چاق تفاوت گلوتاتیون پراکسیداز    یسبا مصرف پروپول

گروه  درگلوتاتیون پراکسیداز  . عدم تغییراتداردنوجود  یمعنادار

از پیش آزمون به پس آزمون با  ین هوازی و گروه پروپولیستمر

پراپ هاکارن و  ،(1994لد برج و همکاران )انتایج تحقیقات گ

( موافق در حالیکه با 2002ی وهمکاران )رسانگ    ،(1999همکاران )

بویدن و همکاران   ،(1991ی )لاز جمله کوکینوس و هار  هاافته یبیشتر  

( و الیوت 2001ناش و همکاران )  ،(2000ولک و همکاران )  ،(1993)

که شدت و  رسدیمبه نظر  .باشندی( در تضاد م2002و همکاران )

مدت این تمرینات و مقدار مصرف این مکمل بدون در نظر گرفتن 

 تاثیرگذار بر تغییرات گلوتاتیون پراکسیداز شود. تواندیمسایر عوامل 
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