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 پژوهشیمقاله 
ا سرمی و کیفیت زندگی مرتبط ب سازی زردچوبه بر کلوتوهفته تمرین پیلاتس با و بدون مکمل 21تأثیر 

 دارای اضافه وزن: یک مطالعه کارآزمایی بالینی یائسه سلامتی زنان
 

 

 3، جواد وکیلی2، رامین امیرساسان*1راحله دولگری شرف

    26/02/18تاریخ پذیرش:                  11/10/19تاریخ دریافت: 
     

 چکیده
ای در به تاخیر انداختن سالمندی و بهبود کیفیت زندگی، با توجه به آثار مفید مداخلات ورزشی و تغذیه

سازی زردچوبه و ترکیب آنها بر کلوتو سرمی هفته تمرین پیلاتس، مکمل 21مطالعه حاضر با هدف تعیین تأثیر 
دارای  یائسهزن  84یی بالینی حاضر و کیفیت زندگی زنان میانسال دارای اضافه وزن انجام شد. در کارآزما

( انتخاب و به صورت مربع متر بر کیلوگرم 10-35 بدنی توده سال، شاخص 3/05±4/3)سن،  وزناضافه
 سازی زردچوبه، تمرین پیلاتس و ترکیب تمرین و مکمل قرار گرفتند.تصادفی در چهار گروه کنترل، مکمل

دقیقه با شاخص درک فشار بورگ  80و هر جلسه شامل   هفته، سه جلسه در هفته 21برنامه تمرینی طی  
های گرم پودر زردچوبه بود. نمونهمیلی 1255سازی شامل دریافت روزانه انجام شد. قرارداد مکمل 23-22

ساعت قبل و بعد از پروتکل تحقیق جهت تعیین غلظت کلوتو سرمی اخذ شد. همچنین، کیفیت  84خونی 
 زوجی، تی هایها با آزمونمه کیفیت زندگی مرتبط با سلامتی ارزیابی شد. دادهزندگی با استفاده از پرسشنا

 هفته 21ارزیابی شدند.  50/5داری کمتر از راهه و آزمون تعقیبی بونفرونی در سطح معنیتحلیل واریانس یک
فاوت تما دار غلظت کلوتو سرمی شد، اسازی زردچوبه باعث افزایش معنیتمرین پیلاتس با و بدون مکمل

داری به تنهایی تاثیر معنی سازی زردچوبهمکمل داری بین تمرین به تنهایی و تمرین مکمل مشاهده نشد.معنی
همچنین، نمره کلی پرسشنامه کیفیت زندگی مرتبط با سلامتی، سلامت بدنی، سلامت  نداشت. غلظت کلوتو بر 

بهبود  داریسازی به طور معنیپس از تمرین پیلاتس با و بدون مکملیائسه ذهنی و عملکرد اجتماعی زنان 
و سرمی داری در غلظت کلوترسد تمرین پیلاتس با و بدون مکمل زردچوبه باعث بهبود معنینظر مییافت. به 

سازی زردچوبه به تنهایی، باعث تقویت آثار ناشی از شود، در حالیکه مکملمی یائسهو کیفیت زندگی زنان 
 شود.مرین ورزشی نمیت

 ی.زندگ یفیتزردچوبه، کلوتو، ک یلاتس،پ ینتمر یری،پهای کلیدی: واژه

  ذربایجان محفوظ است.رای دانشگاه شهید مدنی آب متنبازتمامی حقوق این مقاله 
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Abstract 

Considering anti-aging and preventive effects of Exercise and Nutritional interventions, the 

present study was carried out to demonstrate combined effects of 12 weeks of Pilates exercise 

training and daily turmeric supplementation on serum Klotho level and health related quality of 

life in overweight middle-aged women. Forty-eight post-menopausal overweight women (mean 

age: 50.3 ± 3.8 years and BMI:25-30 kg/m2) were selected and randomly divided into four 

groups of Pilates exercise, turmeric supplementation, combination of both and control. Each 

Pilates training session (12 weeks, three sessions per week) consisted of 45 minutes of exercise 

with an intensity of 11-13 Borg RPE scale. The supplementation contract included daily 

receiving 2,100 mg of turmeric powder. Blood samples were obtained 48 hours before and after 

the intervention and serum Klotho levels were measured. HRQL was assessed by using short 

form 12 (SF-12) questionnaire, completed before and after intervention. Data analysis was 

performed by t-test and ANOVA (p≤0.05). Results showed that 12 weeks of Pilates training with 

and without turmeric supplementation significantly increased Klotho levels and improved 

HRQL, physical health, mental health and social function, but turmeric supplementation alone, 

did not have significant effect on these factors (P> 0.05). Collectively, these findings highlight 

the beneficial effects of Pilates training on Klotho level and HRQL in middle-aged women. 

Keywords: Aging, Klotho, Pilates training, Quality of life, Turmeric. 
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  66 ینیبال ییمطالعه کارآزما یکاضافه وزن:  یدارا یائسهزنان  یمرتبط با سلامت یزندگ یفیتو ک یزردچوبه بر کلوتو سرم یسازبا و بدون مکمل یلاتسپ ینهفته تمر 21 یرتأث
  

 

 مقدمه
های متعدد سهیم در روند یکی از عوامل ژنتیکی که در تنظیم ژن 2کلوتو

پیری و کاهش طول عمر نقش دارد و این ژن با ساخت یک پروتئین همنام دارای 
عملکردهای مختلفی در بدن است. مطالعات نشان دادند که کلوتو یک پروتئین 

در هر  (.2)به عنوان سرکوبگر فرایندهای مرتبط با سالمندی شناسایی شده است 
ی کلوتو با افزایش طول عمر ارتباط مثبتی داشته های انسانی و حیوانآزمایش

است، در حالی که کمبود و نقص در بیان ژن کلوتو با برخی اختلالات فیزیولوژیک 
 شود، اما در خون،. پروتئین کلوتو عمدتاً در کلیه بیان می(1) مرتبط بوده است

افراد . سطوح پلاسمایی کلوتو در (2) شودادرار و مایع مغزی نخاعی یافت می
ها نشان دهنده بخشی از ژنوتیپ یابد و کمبود کلوتو در موشسالمند کاهش می

پیری است و با کاهش طول عمر، باروری، آتروفی بافت پوستی و پوکی استخوان 
. شواهدی در مورد تاثیر فعالیت ورزشی و تمرینات ورزشی بر بیان (3) مرتبط است

لعات سطوح کلوتو بر اثر تمرینات و غلظت کلوتو وجود دارد.   در  برخی مطا
، برخی مطالعات نیز افزایش آن بر اثر یک (0،8،1) یابدورزشی هوازی افزایش می

و  1. به عنوان نمونه، ماتسوبارا(4) اندوهله فعالیت ورزشی حاد را گزارش کرده
اند که تمرینات ورزشی هوازی باعث افزایش ( گزارش کرده1528همکاران )

و همکاران  3. همچنین، سغیو(1) گرددکلوتو در زنان سالمند می سطوح پلاسمایی
 هفته تمرین هوازی را مشاهده کردند 21( افزایش سطوح کلوتو پس از 1524)
(8) . 

همچنین، در کنار فواید سلامتی و فیزیولوژیک تمرینات ورزشی، بهبود کیفیت 
بخش مهمی از اثرات ناشی از  تمرینات  8زندگی و کیفیت زندگی مرتبط با سلامتی

ورزشی است و شامل اداراک ابعادی از زندگی است که تحت تاثیر وضعیت سلامتی، 
ادراک فرد از عملکرد بدنی، ذهنی و اجتماعی قرار دارد. همچنین، کیفیت زندگی مرتبط 

ی فاجتماعی از قبیل سبک زندگی، عوامل عاط-با سلامتی توسط عوامل زیستی و روانی
همچنین، بدیهی است که اضافه وزن و عدم تحرک  . (1) و زمینه اجتماعی قرار دارد

ه های مزمن از جملبدنی آثار منفی بر طول عمر انسان دارند  و روند ابتلا به بیماری
سال گذشته، میزان مرگ و  15کنند. در طی چاقی و دیابت روند پیری را تسریع می

تحرک در میان زنان دارای شیوع بالایی بوده است. در میر مرتبط با شیوه زندگی کم 
میان راهکارهای مختلف تغییر شیوه زندگی، فعالیت بدنی منظم سبب بهبود فرآیندهای 

د رسد که فعالیت بدنی منظم علاوه بر فوایگردد و به نظر میفیزیولوژیکی بدن می
از  .(4)شود فراد دگی اتواند موجب افزایش کیفیت زنفیزیولوژیک مرتبط با سلامتی می

اینرو، امروزه استفاده از تمرینات بدنی مانند پیلاتس که در آن به طور همزمان به 
 شود مورد توجه محققان قرار گرفته است.های ذهنی پرداخته میفعالیت

میلادی توسط ژورف پیلاتس  2315پیلاتس نخستین بار در سال تمرینات 
ر تمام پذیری و قدرت دمطرح شد و متشکل از تمریناتی است که بر بهبود انعطاف

با توجه به اینکه  .(3)های بدن بدون افزایش حجم عضلانی تمرکز دارد اندام
های ایستاده، نشسته و خوابیده بدون طی مسافت و تمرینات پیلاتس در حالت
مفصلی را کاهش  های ناشی از صدماتگیرد، آسیبجهش و پرش انجام می

ت کند که قدرت و استقامای درگیر میدهد این تمرینات بدن و ذهن را به گونهمی
. (25)دهد تمام اعضای بدن بالا رفته و عضلات عمقی بدن را مورد هدف قرار می

اجرای این تمرینات نیاز به مهارت و تجهیزات خاصی نداشته و بر روی تشک و 
. همچنین، (25)باشد برای افراد با سطح آمادگی جسمانی معمولی قابل اجرا می

پیلاتس بین افراد جامعه به ویژه زنان به دلیل امکان انجام این تمرینات با هر 
سطح آمادگی جسمانی، هزینه کم، آسیب و بهبود عملکردهای فیزیولوژیکی بدن 

 

2 Klotho 
1 Matsubara 
3 Saghive 

بدون عوارض جانبی محبوبیت بالایی دارد. تحقیقات متعددی اثرات مفید تمرینات 
ی زنان و مردان بزرگسال از جمله ترکیب های سلامت عمومپیلاتس را بر شاخص

های هورمونی، سلامت ذهنی، پوکی استخوان و رخ لیپیدی، پاسخبدنی، نیم
( در یک 1521و همکاران ) 0. ولز(21, 22)های قامتی نشان داده اند ناهنجاری

تحقیقات انجام شده در این  درصد 45تحقیق مروری گزارش کردند که بالغ بر 
زمینه بهبود عملکرد شناختی و حرکتی بدن و قدرت، استقامت، کنترل عضلانی، 

. اما پس از جستجو در (23)اند مرکز و تنفس را گزارش کردهانعطاف پذیری، ت
 یک این تمرینات بر کاهش سرعتای در رابطه با آثار فیزیولوژاین زمینه، مطالعه

 روند پیری یافت نشد. 

ای امری رایج و کارآمد است که توسط همچنین، استفاده از مداخلات تغذیه
افراد مختلف جامعه به تنهایی یا در کنار تمرینات ورزشی برای دستیابی به فواید 

. در (28)شود های مزمن استفاده میسلامتی آنها یا کاهش خطر ابتلا به بیماری
برای  فنولی به عنوان ماده غذایییاین میان، زردچوبه به دلیل داشتن ترکیبات پل

تاخیر انداختن فرآیند سالمندی از طریق کاهش استرس اکسایشی و التهابی 
 شناخته شده است. ترکیب اصلی زردچوبه یعنی کورکومینوئیدها شامل کورکومین

دمتوکسی کورکومین درصد( و بی 25-15درصد(، دی متوکسی کورکومین ) 10)
ضداکسایشی و ضدالتهابی زردچوبه در مطالعات  هایدرصد( است. ویژگی 0)

. با این حال، مطالعات (20)های حیوانی به اثبات رسیده است آزمایشگاهی و مدل
اندکی در مورد تاثیر کورکومین بر فرآیندهای مرتبط با سالمندی و کلوتو انجام 

ش مین در بهبود و افزایاگرچه برخی مطالعات آثار مثبت و مفید کورکو شده است،
، اما نتایج تحقیقات دیگر نتوانسته (21, 24)اند کلوتو و طول عمر را نشان داده

از سوی دیگر، اکثر مطالعات روی حیوانات . (24)است که این اثر را ثابت کند 
انجام شده و مطالعه انسانی در این زمینه یافت نشد. از این رو تحقیق حاضر با 

ای هزردچوبه بر شاخص هفته تمرین پیلاتس همراه با مکمل 21هدف تعیین تأثیر 
 دارای اضافه وزن انجام شد. یائسهکلوتو سرمی و کیفیت زندگی زنان 

 شناسیروش 
بدین منظور، در یک طرح تحقیق کارآزمایی بالینی دوسویه کور با 

گیری پیش آزمون و پس آزمون پس از تائید طرح تحقیق در کمیته اخلاق اندازه
غیرورزشکار یائسه نفر زن  255مجموع در پژوهش دانشگاه علوم پزشکی تبریز از 

( داوطلب شهر تبریز در kg/m²35-10دارای اضافه وزن )شاخص توده بدن 
، آلرژی غذایی سال که بیماری خاصی نداشته باشند 00تا  05محدوده سنی 

نفر  84و در مدت انجام تحقیق از هیچ دارویی استفاده نکرده باشند،  نداشته باشند
ای هبرای شرکت در تحقیق انتخاب شدند که به طور تصادفی با توجه به شاخص

ه همگن کنترل )دارونما(، تمرین پیلاتس )به همراه پیکرسنجی در چهار گرو
ه سازی زردچوبسازی زردچوبه، ترکیب تمرین پیلاتس و مکملدارونما(، مکمل

جایگزین شدند. همه افراد انتخاب شده، با حضور در جلسه هماهنگی و پس از 
گیری توسط محقق، با تکمیل رضایت نامه های اندازهشرح کامل اهداف و روش

ای وضعیت هشنامه سلامتی مورد معاینات پزشکی قرار گرفتند. پرسشنامهو پرس
سلامت و ثبت سه روزه دریافت غذایی و کیفیت زندگی بین افراد توزیع شد. در 
ابتدا، رژیم غذایی افراد توسط متخصص تغذیه تجزیه و تحلیل شد و بر اساس 

 عه مشاوره غذاییای به تمامی افراد شرکت کننده در مطالنتایج آن، طی جلسه
های سازی رژیم غذایی داده شد و مکملجهت اصلاح عادات غذایی و همسان

استه از گروه کنترل خوزردچوبه و دارونما به طور دوسویه کور بین افراد توزیع شد. 
شد که بدون انجام فعالیت بدنی با رعایت رژیم غذایی داده شده )برای حفظ وزن( 

8 Health-related quality of life (HRQL) 
0 Wells 
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ساعت قبل و بعد  84ها قبل و گیریهند. تمام اندازهبه زندگی عادی خود ادامه د
 از اتمام تمرینات انجام شد.

 

 ها پیش از شروع طرح تحقیقهای پیکرشناختی و جمعیت شناختی آزمودنی. ویژگی1جدول

شاخص توده بدنی )کیلوگرم بر  وزن )کیلوگرم( سن )سال( گروه

 (متر مربع

 درصد چربی بدن

 1/34±51/1 2/14±23/3 2/12±44/1 3/02±1 نفر( 11) تمرین پیلاتس

 1/31±50/2 2/11±14/4 1/15±41/3 1/01±3/1 نفر( 11زردچوبه )

 2/31±54/8 2/14±28/2 2/12±22/3 1/02±44/3 نفر( 11ترکیبی )

 1/31±14/2 14/11±51/4 1/15±11/1 1/01±40/0 نفر( 11کنترل )

 

 دادها در طول مداخله و بین گروهی نتایج مقایسه درون گروهی. 2جدول 
P )بین گروهی( F Pدرون (-

 گروهی(
 متغیر پیش آزمون پس آزمون اختلاف میانگین

a 552/5 123/31     لیتر()پیکوگرم/میلی کلوتو 

 پیلاتس 38/5±30/4 43/3±42/21 48/22 552/5*  
 زردچوبه 14/2±54/1 23/2±51/1 550/5 38/5  

 ترکیبی 34/2±38/4 31/3±13/21 43/25 555/5*  

 کنترل 01/1±43/1 83/1±41/1 543/5 81/5  
a 511/5 38/12     نمره کلی پرسشنامه کیفیت زندگی 

 پیلاتس 3/25±4/34 3/20±4/43 58/10 555/5*  
 زردچوبه 8/25±1/34 4/3±3/85 11/1 24/5  

 ترکیبی 2/22±0/31 2/24±2/44 4/35 555/5*  

 کنترل 3/25±4/34 1/25±14/34 21/5 1/5  
a 551/5 38/13     سلامت بدنی 

 پیلاتس 1/3±2/34 1/1±58/40 33/14 555/5*  

 زردچوبه 0/8±4/31 3/3±1/82 41/3 545/5  
 ترکیبی 3/0±8/31 1/25±3/43 88/14 555/5*  

 کنترل 1/8±4/34 0/8±31 32/5 30/5  
a 522/5 82/14     سلامت ذهنی 

 پیلاتس 1/3±3/81 0/25±4/48 00/11 535/5*  

 زردچوبه 4/4±0/83 3/1±4/80 31/1 544/5  
 ترکیبی 1/3±0/83 8/20±51/41 84/13 535/5*  

 کنترل 3/4±4/88 1/4±0/88 34/5 44/5  
a558/5 10/35     عملکرد اجتماعی 

 پیلاتس 4/1±3/05 0/4±54/44 28/20 525/5*  
 زردچوبه 3/3±54/03 4/4±4/03 10/5 38/5  
 ترکیبی 2/4±0/02 8/3±8/41 43/20 525/5*  

 کنترل 1/3±3/01 8/4±3/01 553/5 33/5  

 .(P<50/5)دار بین گروهیتفوت معنی a(. P<50/5دار درون گروهی )*: تفاوت معنی
 .اندشده بیان معیار انحراف ±داده ها بر حسب میانگین  
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 (.اندشده بیان معیار انحراف±)مقادیر بر اساس میانگینگیری ها طی دو مرحله اندازهدر هر یک از گروهکلوتو تغییرات  .1شکل 

 دار درون گروهی.*تفاوت معنی

 

برنامه تمرینی پیلاتس شامل دوازده هفته تمرین )سه جلسه یک ساعته در 
دقیقه تمرین با  80دقیقه گرم کردن،  25تمرینی شامل هفته( بود. هر جلسه

دقیقه سرد کردن بود. تمرین با شدت شاخص درک  0مورد نظر و شدت 
با در شروع  یگذاری شد. شدت برنامه تمرینهدف 22-23فشار بورگ 

هفته به  21در نظر گرفته شد و در طول  22شاخص درک فشار بورگ 
 رسید.  23 به تدریج
گرمی را میلی 155سازی زرد چوبه شامل دریافت روزانه سه قرص مکمل

ساعت بعد  84های خونی قبل و . نمونه(23) دقیقه بعد از غذا بود 35د حدو
 از آخرین جلسه تمرینی جهت تعیین غلظت کلوتو اخذ شد. 

سطوح سرمی کلوتو با استفاده از کیت الایزا ساخت کشور آمریکا  با حساسیت 
 4گیری و گروهی کمتر از لیتر با تغییرات درون اندازهنانوگرم میلی 22/5
 گیری شد.صد اندازهدر

مورد ارزیابی  SF-12کیفیت مرتبط با سلامتی زندگی  پرسشنامه سلامتی 
درصد  1/11و  2/41قرار گرفت. روایی و پایایی این پرسشنامه به ترتیب 

است. در این پرسشنامه به صورت خلاصه وضعیت سلامت جسمانی و ذهنی 
 گیردای مورد بررسی قرار مینمره 255و عملکرد اجتماعی در یک مقیاس 

تحلیل واریانس  تی زوجی، های آماریها از آزمون. در نهایت، داده(15)
 P≤50/5داری راهه و همچنین آزمون تعقیبی بونفرونی در سطح معنییک

 ارزیابی شدند.

 هایافته

ها مانند سن، وزن، شاخص های اولیه آزمودنینتایج مربوط به شاخص
نشان داده شده است. همچنین،  2توده بدنی و درصد چربی در جدول 

 2و شکل  1سازی در جدول هفته تمرین و مکمل  21نتایج حاصل از 
 نشان داده شده است.

 

 و نتیجه گیری بحث

تمرین  هفته 21نتایج به دست آمده از مطالعه حاضر نشان داد که 
لوتو دار غلظت کسازی زردچوبه باعث افزایش معنیپیلاتس با و بدون مکمل

ی دارسازی زردچوبه تاثیر معنیسال شده است، اما مکملسرمی زنان میان
آن نداشت. همچنین، نمره کلی پرسشنامه کیفیت زندگی مرتبط با سلامتی بر 

، سلامت بدنی، سلامت ذهنی و عملکرد اجتماعی زنان میانسال پس از تمرین 
 داری بهبود یافت.سازی به طور معنیپیلاتس با و بدون مکمل

در راستای افزایش کلوتو پس از تمرینات پیلاتس برخی مطالعات 
کلوتو سرمی را پس از تمرینات ورزشی هوازی گزارش افزایش غلظت 

، با این حال برخی مطالعات عدم تغییر در سطوح کلوتو (1،8،12،11) اندکرده
. در این راستا، (12) اندپس از تمرینات ورزشی مقاومتی را گزارش کرده

هفته تمرینات ورزشی  21( گزارش کردند که 1523ماتسوبارا و همکاران )
دت متوسط باعث افزایش سطوح کلوتو سرمی در زنان یائسه هوازی با ش
. در یک مطالعه مقطعی مشاهده شد که در افراد سالمند و (1) گردیده است

جوان سطوح در گردش کلوتو در پاسخ به یک وهله فعالیت ورزشی و تمرینات 
ها ورزشی هوازی افزایش یافته است و پاسخ آن به سطح آمادگی آزمودنی

( مشاهده کردند که 1521. با این حال، سغیو و همکاران )(13) استوابسته 
 یک وهله تمرین مقاومتی تاثیری بر سطوح در گردش کلوتو نداشته است

ارتباط معنی داری بین کلوتو و فعالیت ورزشی وجود دارد. همبستگی . (12)
مثبتی بین قدرت هندگریپ و ظرفیت ورزش هوازی با غلظت پلاسمایی کلوتو 

 .(1،11) اهده شده استمش
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ورزشی  هایتمرینات پیلاتس استفاده شده در مطالعه حاضر شامل فعالیت
با تحمل وزن بدن بودند که به قدرت ایزومتریک، هماهنگی، تعادل و انعطاف 

 تهای فیزیولوژیک ایجاد شده به تمریناپذیری نیاز داشتند. همچنین، پاسخ
 گرا وگرا، برونپیلاتس به دلیل به کارگیری هر سه نوع انقباض )درون

باشد. به علاوه، تمرینات پیلاتس با شدت متوسط و ایزومتریک( طی تمرین می
عروقی و -بالا به صورت همزمان قدرت و استقامت عضلانی و قلبی

ه اند ک. مطالعات نشان داده(23) بخشدهمودینامیک عروقی را بهبود می
تواند تمرینات پیلاتس دارای آثاری مشابه با تمرینات ورزشی هوازی است و می

به طور موثری باعث بهبود سطح آمادگی بدنی، اکسیژن مصرفی بیشینه و فشار 
 . (18، 22) شودخون می

دو مسیر فیزیولوژیک معمول برای افزایش ترشح و تولید کلوتو شامل 
و فعالسازی ریزش کلوتوی  2متناوب تنظیم مثبت ترشح کلوتو توسط پیوند

است. تغییر در غلظت کلوتو در گردش احتمالاً به این دو مسیر وابسته  1غشایی
است. یکی از سازوکارهای احتمالی تنظیم مثبت بیان ژن کلوتو بر اثر فعالیت 

است.  TNF-aپیامبر  RNAورزشی، تنظیم کاهشی )منفی( بیان 
از طریق سازوکارهای  TNFو  EAKTW 3های التهابی مانند سایتوکاین
. از اینرو، این احتمال (10) دهندبیان ژن کلوتو را کاهش می NFκBوابسته به 

 RNAوجود دارد که تمرینات ورزشی پیلاتس از مسیر تنظیم کاهشی بیان 
باعث افزایش بیان ژن کلوتو شود. همچنین، تمرینات ورزشی  TNF-aپیامبر 

II (AT1R )آنژیوتانسیون  Iو گیرنده  PPAR 8ممکن است از طریق افزایش 
 PPARو استرس اکسایشی در کلیه باعث افزایش غلظت پلاسمایی کلوتو شود. 

یک عامل نسخه برداری درگیر در آدیپوژنز، هومئوستاز گلوکز و التهاب است 
شود. پیامبر کلوتو و بیان پروتئین آن در کلیه می RNAکه باعث افزایش بیان 

پیامبر کلوتو و بیان پروتئین آن در کلیه را کاهش  RNAبیان  IIون آنژیوتانسی
. نتایج مطالعه حاضر نشان داد که مکمل سازی زردچوبه تاثیر معنی (1) دهدمی

داری بر محتوای کلوتو نداشته است. در حالی که شواهد علمی وجود دارد که 
( 1521و همکاران ) 0شایلاجا .(14) نشان دهنده اثرات ضدپیری کورکومین است

دریافتند که نقش ضدپیری کورکومین از طریق تعدیل نشانگرهای التهابی بروز 
( نشان دادند که آثار 1523و همکاران ) 4. همچنین، آگراوال(14) یافته است

تواند از طریق آثار آنتی اکسیدانی، ضدالتهابی و ضدپیری کورکومین می
بیشتر تحقیقات انجام شده در زمینه  در .(11) سرکوبگر تومور آن بروز یابد

بررسی آثار کورکومین، از بخش کورکومینوئید زردچوبه استفاده شده است، اما 
در مطالعه حاضر از پودر طبیعی زردچوبه استفاده شد. این نکته باید خاطر نشان 
شود که زیست دسترسی دریافت خوراکی زردچوبه پایین است. بر اساس شواهد 

حدود کننده زیست دسترسی کورکومین شامل عدم ثبات موجود عوامل م
روده کوچک، حلالیت پایین نوع ماده خوراکی دریافتی در آب  pHشیمیایی در 

و میزان بالای دفع آن از طریق ادرار، جذب ضعیف، سوخت و ساز سریع آن و 
 .(23) برداشت سریع آن از گردش خون سیستمیک است

هفته تمرین پیلاتس  21علاوه بر این، نتایج مطالعه حاضر نشان داد که 
شده  سهیائبا و بدون مکمل سازی زردچوبه باعث بهبود کیفیت زندگی در زنان 

است. نتایج مطالعه حاضر مبنی بر بهبود کیفیت زندگی بر اثر انجام تمرینات 
رار دارد که بهبود ( ق1524و همکاران ) 1پیلاتس، در راستای مطالعه لیپوسکی

 کیفیت زندگی افراد سالمند را پس از تمرینات ورزشی پیلاتس گزارش کردند

 

2 alternative splicing 
1 membrane Klotho shedding 
3 TNF-like weak inducer of apoptosis 
8 Peroxisome proliferator-activated receptor 

از  اجتماعی و بیولوژیک متعددی-. کیفیت زندگی تحت تاثیر عوامل روانی(14)
 جمله سالمندی، شیوه زندگی، عوامل عاطفی و زمینه اجتماعی قرار دارد.

ده سلامتی مانند وزن، شاخص توبهبود در چندین نشانگر آمادگی بدنی و  
بدن، فشار خون سیستولی، ضربان قلب استراحتی، قدرت، تعادل و انعطاف 

تواند از جمله دلایل ارتقای سطح سلامت ذهنی، اعتماد به نفس، پذیری می
. در یک مطالعه نیز (14) های اجتماعی و کیفیت زندگی باشدبهبود مهارت

برای بهبود آمادگی بدنی و ذهنی در زنان تمرینات پیلاتس به عنوان ابزاری 
هایی . با این حال، مطالعه حاضر دارای محدودیت(1) میانسال استفاده شده است

و سازد. در این مطالعه غلظت کلوتاست که تفسیر نتایج را تا حدودی دشوار می
در پلاسما اندازه گیری شده است، در حالی که جایگاه اصلی تولید و ترشح کلوتو 

. اگرچه نقش تمرینات ورزشی بر ترشح کلیوی کلوتو (20) دتا کلیه استعم
 باشد، به انجام تحقیقات بیشتری در این زمینه نیاز است.مشخص نمی

 گیرینتیجه
در مجموع، بر اساس نتایج مطالعه حاضر تمرینات ورزشی پیلاتس )با 

لوتو و ک شدت متوسط تا بالا( دارای آثار ضدپیری مانند افزایش سطوح سرمی
یر معنی تنهایی تاث سازی پودر زردچوبه بهبهبود کیفیت زندگی است، اما مکمل

 ائسهیداری بر سطوح سرمی کلوتو و کیفیت زندگی مرتبط با سلامتی در زنان 

سازی زردچوبه برای تقویت آثار ناشی از همچنین، استفاده از مکمل .ندارد

ه تحقیقات بیشتری در آینده وجود ورزش هنوز با ابهاماتی مواجه است و نیاز ب
 دارد.
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اند، تقدیر و تشکر به از تمام افرادی که در این تحقیق همکاری کرده
آید. این مطالعه در مرکز ثبت کارآزمایی بالینی ایران با کد ثبت عمل می

(IRCT20180218038785N1 ).تأیید شده است 
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