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 د،یسف ی، گلبول هاhs-CRP  ،IL-6بر پاسخ  نیبه همراه مکمل کورکوم دیشد یتناوب ناتیدو هفته تمر ریتاث یبررس

 .ستیبالیدختران وال یهواز یو توان ب یتوان هواز

 گلسا فانی
 

 چکیده
-hsبر پاسخ  نیمکمل کورکوم به همراه دیشد یتناوب ناتیدو هفته تمر ریتاث یبررس هدف پژوهش حاضر،

CRP  ،IL-6دختر والیبالیست  11بود.  ستیبالیدختران وال یهواز یو توان ب یتوان هواز د،یسف ی، گلبول ها

کورکومین و تمرین تناوبی شدید، تمرین گروه مصرف  سهدر تصادفی  به طور سال 31تا  11در دامنه سنی 

و با چهار  تجربی لعه از نوع نیمهبه کاربرده شده در این مطاروش تحقیق تناوبی شدید و شاهد تقسیم شدند. 

یری بود. در تحقیق حاضر گروه های تجربی، به مدت دو هفته برنامه تمرین تناوبی شدید و گ مرحله خون

 و گروه شاهد، هیچ برنامه تمرینی و مصرف مکمل نداشتند.  مکمل کورکومین را اجرا نمودهمصرف 

، برای طبیعی داده ها عیتوزتعیین جهت  K-S، از آزمون حاسبه شاخص های مرکزییفی برای ماز آمار توص

شد. کلیه عملیات آماری توسط نرم  استفاده یآزمون بونفرون مکرر و رییاز آزمون اندازه گ یاستنباط لیتحل

 .ه شدگرفتدر نظر  p≤50/5و سطح معنی داری آزمون ها در سطح  31نسخه ( SPSSافزار)

تحلیل واریانس با اندازه گیری های مکرر نشان داد که تفاوت معنی داری در بین نتایج هر یک نتایج آزمون 

 در متغیرهای این تفاوتکه  داشتدر گروه مکمل و تمرین وجود  hs-CRPاز مراحل خونگیری در متغیر 

IL-6آنالیز واریانس  نتایج آزمون همچنین .معنی دار نبود یهواز یو توان ب یتوان هواز ید،سف ی، گلبول ها

تفاوت  hs-CRPدر بین سه گروه پژوهش در متغیر ، در سایر مراحل یکطرفه نشان داد به غیر از مرحله اول

، IL-6 متغیرهایبین هر چهار مرحله در بین سه گروه پژوهش در اما  (. P=000/0) داشتمعنی داری وجود 

 .نداشتداری وجود  تفاوت معنی یهواز یو توان ب یتوان هواز ید،سف یگلبول ها

وبی به همراه مصرف مکمل کورکومین نتایج پژوهش حاضر نشان داد که دو هفته تمرین تنانتیجه گیری: 

 .به طور معنی داری کاهش دادرا  hs-CRP مقادیر

 .پسران نوجوان و جوان، زولیکورت، تستوسترونی، مقاومت نیتمر کلید واژه ها:

 

 
 

 

 


