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 .1دانشجوی دکتری فیزيولوژی ورزشی ،گروه فیزيولوژی ورزشی ،واحد کرمانشاه ،دانشگاه آزاد اسالمی ،کرمانشاه،
ايران 2و .3دانشیار گروه فیزيولوژی ورزشی ،دانشکدة تربیت بدنی و علوم ورزشی ،دانشگاه رازی  ،کرمانشاه،
ايران

چکیده
امنتین ،1-آدیپوکین م ترشح از بافت چربی احشایی ،در توسعۀ اختالالت مرتبط با دیابت (همچون مقاومت انسولینی و
دیس لیپیدمی) نقش دارد .ضمن استفاده از تمرینات هوازی بهدلیل تأثیرات مثبت آنها ،تﺤقیقات ﺟدید بهرهمندی از
ﮔیاهان دارویی را در بهبود سﻄح سالمت ،ﭘیشﮕیری و همچنین درمان بیماری دیابت مﺆثر میدانند .یکی از این ﮔیاهان،
ﮔیاه استویاست .هدف این ﭘژوهش ،بررسی اثر تمرین هوازی و مصرف عصارۀ استویا ،بر میزان امنتین 1-سرمی و نیمرخ
لیپیدی در رتهای دیابتی بود 35 .سر رت نر در مﺤدودۀ وزنی180تا 220ﮔرم بهطور تصادفی به ﮔروههای کنترل
ﻏیردیابتی ،کنترل دیابتی ،دیابتی تمرین  ،دیابتی عصاره و دیابتی تمرین همراه با استویا تقسیم شدند .تمرینات هوازی
شامل دویدن بر روی تردمیل ( 5روز در هفته ،به مدت  6هفته) بود ،دریافت عصاره نیز در همین مدت ادامه یافت .در
ﭘایان مداخله نمونههای خونی بهمنظور سنجش مقادیر امنتین 1-و نیمرخ لیپیدی بهدست آمد .دادهها با استفاده از آزمون
آنوآ یکسویه و آزمون توکی تﺤلیل شد .نتایج نشان داد سﻄوح سرمی امنتین 1 -در ﮔروه کنترل دیابتی در مقایسه با ﮔروه
کنترل ﻏیردیابتی ﭘایینتر بود ( .)P =0/001برنامۀ تمرینی هوازی و دریافت استویا به افزایش معنادار امنتین 1-و HDL
و کاهش معنادار  LDL ،TC ،TGو  VLDLدر ﮔروههای تجربی نسبت به ﮔروه کنترل دیابتی منجر شد (.)P<0/05
این نتایج حاکی از افزایش امنتین 1-و بهبود ﭘروفایل لیپیدی ﭘس از انجام تمرین هوازی و مصرف استویا بود .این تأثیرات

هنﮕام استفادۀ همزمان از تمرین و استویا بیشتر بود.
واژههای کلیدی
آدیپوکین ،استویا ،امنتین ،تمرین هوازی ،دیابت.

Email:vahidtadibi@razi.ac.ir
نويسندة مسئول  :تلفن08334279265 :
این مقاله برﮔرفته از رساله دکتری با عنوان ؛ آثار یک دوره تمرین هوازی و مکمل عصاره استویا بر سﻄوح امنتین ،شاخصهای
عملکردی کبد و سلولهای بتا در رتهای دیابتی؛ «ﮔروه فیزیولوژی ورزشی ،واحد کرمانشاه ،دانشﮕاه آزاد اسالمی ،کرمانشاه،
ایران» می باشد.
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مقدمه
دیابت ،بیماری متابولیکی است که با اختالل در متابولیسم ﮔلوکز و متعاقباً تأثیرات منفی چشمﮕیر بر
متابولیسم لیپیدها و ﭘروتئینها همراه است ( .)1از ﭘیشزمینههای ایجاد دیابت نوع  ، 2چاقی و عدم
فعالیت بدنی است ( .)2بسیاری از مﻄالعات از نقش مهم هورمونهای بافت چربی در عوارض مرتبط با
دیابت نوع  2و چاقی حکایت دارند ( .)3نشان داده شده است که بافت چربی ﺻرفاً بافت ﻏیرفعال
ذخیرهکنندۀ انرژی نیست ،بلکه اندام درونریز فعال است که مواد بیولوژیک مﺨتلفی را تولید و بیان
میکند که این مجموعه ،آدیپوکین نامیده میشوند .یکی از این آدیپوکینها ،ﭘروتئینی به نام امنتین

1

(نامهای دیﮕر -اینتلکتین ،لکتین اندوتلیال) است که برای اولین بار در سال  2003از بافت چربی احشایی
کشﻒ شد ( .)4امنتین ،ﭘپتید  313اسید آمینهای با وزن مولکولی  34کیلو دالتون است .این ﭘپتید ،دارای
دو ایزوفرم بسیار مشابه به نامهای امنتین 1-و امنتین 2-است ،با این حال ،عمدهترین فرم آن در ﮔردش
خون انسان امنتین 1-است ( .)5نشان داده شده است که میزان سرمی امنتین 1-با چاقی و مقاومت به
انسولین کاهش مییابد .در واقﻊ چاقی و مقاومت به انسولین بیان ژن امنتین را کاهش میدهد (.)6
همچنین مشﺨص شده است که بین ﻏلظت سرمی امنتین و نمایۀ توده بدنی ،مقاومت به انسولین
همبستﮕی منفی وﺟود دارد ،درحالیکه سﻄح سرمی امنتین با  HDLهمبستﮔی مثبت دارد (.)7 ،8
عالوهبر این ،ﻏلظت امنتین در شرایط التهابی نیز تﻐییر میکند و از آنجا که دیابت نوعی التهاب مزمن
است ،ممکن است از طریﻖ تولید عناﺻر التهابی در تنظیم ﻏلظت امنتین نقش داشته باشد ( .)9مشﺨص
شده است که تﻐییر وزن و ترکیﺐ بدنی عاملی اثرﮔﺬار بر تﻐییرات سطوح در ﮔردش امنتین 1 -است (.)7
عوامل مﺨتلفی میتواند روی ترشح آدیپوکینها ،تأثیرﮔﺬار باشد که یکی از آنها فعالیت ورزشی است.
تﺤقیقات نشان دادهاند ،انجام دادن فعالیتهای هوازی همراه با رژیم ﻏﺬایی از ﺟمله عواملی است که به
بهبود استفاده از ﮔلوکز و حساسیت انسولینی منجر میشود و میتواند چربی بدنی را کاهش دهد (.)10
تأثیر فعالیت بدنی بر سﻄوح لیپیدها  ،لیپوﭘروتئینها و هورمون امنتین در مﻄالعات مﺨتلفی مورد توﺟه
قرار ﮔرفته است .با وﺟود این بهدلیل تناقض در نتایج ﭘژوهشها هنوز یک نتیجۀ قﻄعی در زمینۀ ﭘاسخ
لیپیدها و امنتین 1-سرم به فعالیت ورزشی مشﺨص نیست .برای نمونه در ﭘژوهشی ﮔزارش کردند که
ﭘس از شش هفته برنامۀ تمرینی استقامتی با وﺟود عدم تﻐییر در وزن آزمودنیها ،سﻄح امنتین 1-حدود

1. Omentin
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 10/4درﺻد افزایش مییابد ( .)10درحالیکه در ﭘژوهشی دیﮕر تﻐییرات سﻄوح امنتین 1-ﭘس از فعالیت
ورزشی معنادار نبود ( .)11همچنین ﮔزارش شده ،تمرینات منظم با شدت متوسط سبﺐ بهبود وضعیت
لیپیدهای سرم میشود ( .)12 ،13ضمن استفاده از تمرینات هوازی بهدلیل تأثیرات مثبت آنها ،امروزه
مصرف مکملها و داروهای ﮔیاهی توﺟه افراد زیادی را به خود ﺟلﺐ کرده است .تﺤقیقات ﺟدید بهرهمندی
از ﮔیاهان دارویی را در بهبود سﻄح سالمت ،ﭘیشﮕیری و همچنین درمان بیماری دیابت نوع  2مﺆثر
میدانند .یکی از انواع بسیار زیاد این ﮔیاهان ،ﮔیاه استویا با نام علمی  Stevia rebaudiana Bertoniاسـت
کـه در آمریکای ﺟنوبی ،ﭘاراﮔوﺋه و برزیل رشد میکند .خواص ضدالتهابی ﮔیاه استویا ( )14و تأثیرات
هایپولیپدمیک آن از طریﻖ تعامل مصرف استویا و فعالسازی PPARs 1به اثبات رسیده است ( .)15آساﺋی
و همکاران ( )2016در طی ﭘژوهشی نشان دادند ،مصرف خوراکی عصارۀ استویا به مدت  28روز به میزان
 400میلیﮔرم بر وزن بدن بهطور معناداری ﮔلوکز خون ناشتا و تریﮔلیسیرید را در رتهای اسپراگ
داولی دیابتی کاهش میدهد ( .)16در ﭘژوهشی دیﮕر نشان داده شد ،مصرف خوراکی عصارۀ استویا به
مقدار  250و  500میلیﮔرم بر وزن بدن به مدت  30روز با وﺟود کاهش سﻄوح امنتین ،سبﺐ کاهش
معنادار میزان ﮔلوکز و تریﮔلیسیرید در رت های دیابتی میشود ( .)17با استنباط از نتایج تﺤقیقات
ﮔﺬشته میتوان انتظار داشت که تمرینات هوازی و مصرف استویا هر کدام بهتنهایی ،بهواسﻄۀ بهبود مقادیر
آدیپوکاینهای ﭘالسما و نیمرخ لیپیدی ،خﻄر بالقوۀ ابتال به بیماریهای متابولیک از ﺟمله دیابت را کاهش
دهد و بتوان از آن دو بهعنوان درمان ﻏیردارویی مﺆثر برای ﺟلوﮔیری از این بیماری استفاده کرد .بنابراین
بهنظر می رسد ،استفادۀ همزمان از تمرین هوازی و استویا بتواند اثرات فزایندهای در کاهش خﻄر
بیماریهای مرتبط با دیابت داشته باشد .ازاینرو در این مﻄالعه تأثیر همزمان تمرین هوازی و مصرف
استویا و ارتباط بین مصرف استویا و تمرینات ورزشی هوازی بر مقادیر ﭘارامترهایی مثل امنتین1-و نیمرخ
لیپیدی در رتهای مبتال به دیابت بررسی شد.
مواد و روشها
در ﭘژوهش حاضر از  35سر رت ویستار بالغ با مﺤدودۀ وزنی  150تا  220ﮔرم که از انستیتو ﭘاستور
کرج تهیه شده بود ،استفاده شد .آزمودنیها به اتاق نﮕهداری حیوانات دانشکدۀ علوم ﭘزشکی دانشﮕاه
ارومیه با دمای مﺤیﻄی  2±22درﺟـه ،رطوبت  50درﺻد و نور کنترلشده (چرخۀ  12ساعته

روشنایی/

1. peroxisome proliferator-activated receptors
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تاریکی) منتقل شده و دورۀ سازشﭘﺬیری یکهفتهای را طی کردند تا عوامل مﺤیﻄی ناخواسته مانند
ﺟابهجایی یا حتی دما ،نور و رطوبت بر روی آزمودنیها اثر نامﻄلوب نداشته باشد .دسترسی حیوانات بـه
آب و ﻏﺬا در طول دوره آزاد بود .در روز هشتم ﭘس از یک شﺐ ناشتایی حیوانات با استفاده از کتامین
بیهوش شدند و تﺤـت  50میلیﮔرم بر کیلوﮔرم وزن حیوان تزریﻖ داخلﺻفاقی

استرﭘتوزوتوسین )STZ

 ،شرکت سیﮕما) مﺤلولشده در بافر سیترات  0/1موالر (بهﺟز ﮔروه کنترل ﻏیردیابتی) قرار ﮔرفتند .به
ﮔروه کنترل ﻏیردیابتی به همان میزان مﺤلول بافر سیترات تزریﻖ شد .چند روز ﭘـس از تزریﻖ از دم
حیوانات به روش ﭘانﭻ کردن ﺟهت سنجش قند خون با استفاده از دستﮕاه ﮔلوکومتر خونﮔیری بـهعمل
آمد و موشهای با قند خون باالتر از  300میلیﮔرم بر دسیلیتر وارد آزمایش شدند ( .)18رتهای مورد
مﻄالعه بهطور تصادفی به ﭘنج ﮔروه به شرح زیر تقسیم شدند:
ﮔروه اول (ﮔروه کنترل ﻏیردیابتی) :رتهای سالم که معادل حجم عصارۀ ﮔیاهی استویا ،بهمنظور
یکسان کردن شوك حاﺻل از ﮔاواژ ،سرم فیزیولوژی ( 5روز در هفته و به مدت  6هفته) بهﺻورت ﮔاواژ
دریافت کردند.
ﮔروه دوم (ﮔروه کنترل دیابتی) :رتهای دیابتیشده با یکبار تزریﻖ داخلﺻفاقی استرﭘتوزوتوسین به
میزان  50میلیﮔرم به ازای هر کیلوﮔرم وزن بدن بودند که برای یکسان کردن شوك حاﺻل از ﮔاواژ در
طول آزمایش معادل حجم عصارۀ استویا ،سرم فیزیولوژی ( 5روز در هفته و به مدت  6هفته) بهﺻورت
ﮔاواژ دریافت کردند.
ﮔروه سوم :ﮔروه دیابتی که عصارۀ استویا را به مقدار  250میلیﮔرم به ازای هر کیلوﮔرم وزن بدن رت
بهﺻورت ﮔاواژ ( 5روز در هفته و به مدت  6هفته) دریافت کردند.
ﮔروه چهارم( :دیابتی -تمرین هوازی) :رتهای دیابتیشده که به مدت  6هفته به انجام تمرین هوازی
ﭘرداختند و بهمنظور یکسان کردن شوك حاﺻل از ﮔاواژ معادل حجم عصارۀ تزریقی ،سرم فیزیولوژی (5
روز در هفته و به مدت  6هفته) بهﺻورت ﮔاواژ دریافت کردند.
ﮔروه ﭘنجم (دیابتی -تمرین هوازی -استویا) :رتهای دیابتیشده که ضمن انجام تمرین هوازی به
مدت  6هفته ،به مقدار  250میلیﮔرم به ازای وزن بدن عصارۀ استویا را بهﺻورت ﮔاواژ دریافت کردند.
میزان شدت فعالیت هوازی رتها ،از طریﻖ سرعت دویدن آنها بر روی نوار ﮔردان کنترل شد .در این
ﭘژوهش رتهای ﮔروه تمرین یک برنامۀ آشنایی شامل  5ﺟلسه دویدن روی نوار ﮔردان با سرعت  5تا 10
متر بر دقیقه با شیﺐ ﺻفر درﺻد و به مدت  10دقیقه را دنبال کردند .ﭘس از یک هفته سازﮔاری در دو
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هفتۀ اول تمرین ،موشها با سرعت  10متر بر دقیقه و به مدت  15دقیقه شروع به دویدن کردند .ﭘس از
آن ،هر  2هفته شدت و مدت فعالیت بهﺻورت تدریجی افزایش یافت تا در دو هفتۀ آخر دویدن با سرعت
 20متر بر دقیقه و به مدت  30دقیقه رسید .شیﺐ تردمیل در سراسر تمرین  5درﺻد در نظر ﮔرفته شد.
ﮔفتنی است این شدت تمرین برای رتهای دیابتی معادل تقریباً  75درﺻد بیشینه اکسیژن مصرفی در
نظر ﮔرفته شده است ( .)19رتهای ﮔروه کنترل نیز در طول دورۀ  6هفتهای هیﭻﮔونه فعالیتی انجام
ندادند .ﺟلسات تمرین ،شامل  5دقیقه ﮔرم کردن با سرعت  5تا  10متر در دقیقه (شیﺐ ﺻفر) و به همان
اند ازه سرد کردن بود .این ﭘروتکل براساس اﺻول انجمن علمی ﭘزشکی ورزشی کالج آمریکا1و بهﺻورت
فزاینده طراحی شد (.)20
با هدف از بین بردن اثر حاد تمرین ،نمونهﮔیری  48ساعت ﭘس از آخرین ﺟلسۀ تمرین انجام ﮔرفت.
رتها با تزریﻖ درونﺻفاقی ترکیبی از کتامین ( 30-50میلیﮔرم بروزن) و زایالزین ( 3 -5میلیﮔرم
بروزن) بیهوش شدند .سپس حدود  5میلیلیتر خون مستقیماً از قلﺐ آنها ﮔرفته شد .سپس نمونههای
ﺟمﻊآوریشده با سرعت  3000دور در دقیقه و به مدت  10دقیقه در دمای  4درﺟۀ سانتیﮔراد سانتریفیوژ
شد و برای مراحل بعدی تﺤقیﻖ به فریزر با دمای منفی  80درﺟۀ سانتیﮔراد انتقال یافت .ﻏلظت سرمی
امنتین  1 -به روش االیزا و با کیت مﺨصوص رت (از شرکت Cat Number. :China ،Cusabio Biothech

 )CSB-E09747rبا توﺟه به دستورالعمل کارخانۀ سازنده اندازهﮔیری شد .ضریﺐ تﻐییرات درونی ،بیرونی
و حساسیت برای امنتین  1 -بهترتیﺐ کمتر از  % 8 ، %10و  3/9ﭘیکوﮔرم بر میلیﮔرم بود .شاخصهای
لیپیدی شامل کلسترول تامTG ،HDL ،LDL ،و  VLDLبا استفاده از کیتهای (شرکت ﭘارس آزمون،
ایران) اندازهﮔیری شد.
روش آمادهسازی عصارۀ استویا :عصارهﮔیری به روش ماسیراسیون (خیساندن)2انجام ﮔرفت و 50ﮔرم
از برگ ﮔیاه استویا توسط ترازوی دیجیتال بهﺻورت خشک تهیه و ﭘودر شد .در ادامه این ﭘودر در ارلن
ریﺨته شده و روی نمونه  1500سیسی از حالل ] % 50اتانول( )96%و  %50آب[ اضافه شد ،بهطوریکه
روی ﭘودر کامالً ﭘوشانده شد .سپس سر ارلن بهوسیلۀ ورقۀ آلومینیومی ﭘوشانده شد و ارلن به مدت 48
ساعت بر روی دستﮕاه شیکر با سرعت  90دور در دقیقه قرار ﮔرفت .بعد از اینکه حالل و ﮔیاه همﮕن
شدند ،مﺤلولها با کاﻏﺬ ﺻافی ﺻاف شده ،سپس مﺤلول ﺻافشده ،در دستﮕاهی به نام روتاری قرار ﮔرفت،
1. American College of Sports Medicine
2. maceration
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تا حالل از عصاره ﺟدا شود .میزان دو ﮔلیکوزید استویوساید و ربادیوساید  Aبهترتیﺐ  80درﺻد و بیش
از  40درﺻد تعیین شد .این عصارۀ ﮔیاهی توسط شرکت آدونیس ﮔل دارو تهیه شد.
اطالعات مورد نیاز ﭘس از ﺟمﻊآوری ،بهوسیلۀ نرمافزار  SPSSنسﺨۀ  23در سﻄح معناداری

P<0/05

تجزیهوتﺤلیل شد .ﭘس از تأیید توزیﻊ نرمال دادهها با استفاده از آزمون شاﭘیرو ویلک ،برای تجزیهوتﺤلیل
آماری و مقایسۀ اختالف بین ﮔروهها از آزمون آنالیز واریانس یکرفه و آزمون تعقیبی توکی استفاده شد.
تمام دادهها بهﺻورت میانﮕین ±انﺤراف استاندارد ارائه شدند.
یافتهها
متﻐیرهای ﮔروههای مﺨتلﻒ مورد مﻄالعه با میانﮕین ±انﺤراف استاندارد بیان شدند و از نظر میزان
معناداری در هر ﮔروه مقایسه شدند .متﻐیرها شامل وزن ،نیمرخ لیپیدی و امنتین 1-بودند (ﺟدول .)1
تفاوت معناداری در وزن اولیۀ (ﭘیش از شروع برنامۀ تمرینی) رتها بین ﮔروههای مﺨتلﻒ وﺟود نداشت.
در ﭘایان دوره وزن حیوانات در ﮔروههای تجربی نسبت به ﮔروه کنترل دیابتی افزایش یافت ،لیکن از لﺤاظ
آماری تفاوت معنادار وﺟود نداشت ،اما تﻐییرات وزن نسبت به ﮔروه کنترل سالم معنادار بود ()P>0/05
(ﺟدول .)2
جدول  .1مشخصات آزمودنیهای تحقیق
گروه ها

کنترل

ديابتی+تمرين

کنترل ديابتی

ديابتی+استويا

ديابتی +تمرين

وزن اولیه (ﮔرم)

213/14±14/35

212/86±19/72

207/71±27/26

208±16/23

207/14±5/27

وزن ثانویه
(ﮔرم)

270/29±20/93

195/57±12/82

220/29±25/86

220/71±16/49

222/29±13/49

192/93±7/9

162/38±1/93

175/51±4/4

136/85±5/08

33/86±3/11

18/44±1/2

26/06±0/9

22/28±2/03

30/65±1/17

74/3±0/64

106/09±0/9

93/87±0/65

99/34±1/17

88/44±1/12

متغیرها

تریﮔلیسیرید
(میلیﮔرم بر
دسیلیتر)
HDL
(میلیﮔرم بر
دسیلیتر)
کلسترول
(میلیﮔرم بر
دسیلیتر)

غیر ديابتی

82/28 ±5/99

نتایج بهﺻورت میانﮕین ±انﺤراف استاندارد بیان شده است.

+استويا
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براساس نتایج حاﺻل از آنالیز واریانس (ﺟدول  )2و تست تعقیبی توکی مشﺨص شد که بین میزان
متﻐیرهای ﭘژوهش (امنتین 1-و نیمرخ لیپیدی) در تمامی ﮔروههای مورد مﻄالعه نسبت به ﮔروه کنترل
سالم و ﮔروه کنترل دیابتی اختالف معناداری وﺟود دارد ( .)P=0/001نتایج نشان داد که مقدار امنتین-
 ،1در ﮔروههای دیابت +عصاره +تمرین هوازی ،دیابت+عصاره و دیابت  +تمرین بهترتیﺐ بیشترین میزان
افزایش معنادار را نسبت به ﮔروه کنترل دیابتی داشته است (.)P > 0/05
همچنین نتایج ،ﭘس از شش هفته مداخله شامل تمرین هوازی و دریافت عصارۀ استویا ،کاهش معنادار
در مقادیر تریﮔلیسیرید ،کلسترول تام LDL ،و VLDLو افزایش معنادار مقادیر  HDLدر تمامی ﮔروهها
نسبت به ﮔروه کنترل دیابتی را نشان داد ( .)P>0/05این تأثیرات بهترتیﺐ در ﮔروه دیابت+تمرین+عصاره،
دیابت+عصاره و ﮔروه دیابت+تمرین هوازی بیشتر بوده است.
جدول .2نتايﺞ آنالیز واريانﺲ يکطرفه
متغیرها

مقدار F

مقدار P

وزن اولیه (ﮔرم)

0/189

0/94

وزن ثانویه (ﮔرم)

15/01

0/001

تری ﮔلیسیرید (میلیﮔرم بر دسیلیتر)

440/13

0/001

( HDLمیلیﮔرم بر دسیلیتر)

77/5

0/001

کلسترول (میلیﮔرم بر دسیلیتر)

1186/32

0/001

( LDLمیلیﮔرم بر دسیلیتر)

685/49

0/001

( VLDLمیلیﮔرم بر دسیلیتر)

637/71

0/001

امنتین( 1-نانوﮔرم بر میلیلیتر)

60/015

0/001

مقدار  P > 0/05معنادار است.
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* نشانۀ تفاوت معنادار با ﮔروه کنترل دیابتی
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نمودار  .5میانگین کلسترول در گروههای مورد مطالعه
* نشانۀ تفاوت معنادار با ﮔروه کنترل دیابتی
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نمودار  .6میانگین امنتین 1-در گروههای مورد مطالعه
* نشانۀ تفاوت معنادار با ﮔروه کنترل دیابتی

بحث
ﭘژوهش حاضر احتماالً اولین تﺤقیﻖ در زمینۀ بررسی تأثیر همزمان تمرینات هوازی و مصرف عصارۀ استویا
بر روی امنتین 1-و نیمرخ لیپیدی در رتهای دیابتیشده است در ﭘژوهش حاضر سﻄوح امنتین 1-سرم
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رتهای دیابتی در مقایسه با ﮔروه کنترل ﻏیردیابتی کاهش داشت که این نتایج با نتایج تﺤقیقات ﭘان و
همکاران ( )2010همسوست ( .)21درحالیکه تجزیهوتﺤلیل آماری دادهها نشان داد ،ﭘس از شش هفته
تمرین هوازی افزایش معنادار در سﻄوح امنتین 1-اتفاق میافتد که از این نظر با یافتههای قبلی سازﮔار
است ( .)22درحالیکه ﭘژوهش اوربانﻒ و همکاران ( )2014حاکی از عدم تﻐییرات معنادار در سﻄوح
امنتین 1-بود ( .)11بهدلیل کمبود اطالعات در مورد تأثیر فعالیتهای ورزشی بر سﻄوح امنتین،1-
سازوکارهای دقیﻖ عوامل اثرﮔﺬار بر بیان امنتین 1-هنوز بهدرستی مشﺨص نشده است .اما نتایج حاکی
از آن است که تﻐییرات امنتین 1-تا حد زیادی تابﻊ تﻐییرات ترکیﺐ بدن از ﺟمله کاهش وزن ،تودۀ چربی،
شاخص تودۀ بدنی ( )BMIو اندازۀ آدیپوسیتهاست ( .)8،7همچنین در مﻄالعات دیﮕر تﻐییر در سﻄوح
التهابی ،عاملی اثرﮔﺬار در تنظیم بیان امنتین 1-ﮔزارش شده است ( )23و از آنجا که بافت چربی منبﻊ
اﺻلی ترشح امنتین 1-است و افزایش تودۀ بافت چربی به افزایش ترشح آدیپوکاینهای التهابی و کاهش
آدیپوکاین های ضدالتهابی منجر میشود ( ،)24بنابراین ممکن است کاهش اندازۀ سلول چربی بر اثر تﻐییر
ترکیﺐ بدنی از دالیل احتمالی افزایش سﻄح امنتین 1-باشد .از سویی دیﮕر همبستﮕی منفی امنتین1-
با  ،BMIسﻄوح لیپیدها و همبستﮕی مثبـت آن با سﻄوح  HDLدر برخی ﭘژوهشها ﮔزارش شده است(.)7
از دیﮕر یافتههای ﭘژوهش حاضر ﭘایینتر بودن مقـادیر تریﮔلیسیرید ،کلسترول VLDL ،LDL ،و همچنین
باالتر بودن مقادیر  HDLدر ﮔروههای تجربی در مقایسه با ﮔروه کنترل دیابتی است .افزایش سﻄح
تریﮔلیسیرید و کلسترول سرم در رتهای دیابتیشده توسط استرﭘتوزوتوسین ﮔزارش شده است که در
مﻄالعۀ حاضر نیز بهدست آمد ( .)25براساس ﭘژوهشها در موشهای ﺻﺤرایی دیابتیشده توسط آلوکسان
یا استرﭘتوزوتوسین ،افزایش سﻄح ﮔلوکز خون میتواند بهطور ﻏیرمستقیم موﺟﺐ افزایش سﻄح کلسترول،
تریﮔلیسیرید LDL ،و VLDLسرم و کاهش سﻄح  HDLشود ( )26که این خود میتواند تا حدودی
توﺟیهکنندۀ تﻐییرات نامﻄلوب سﻄح چربیهای سرم رتهای دیابتیشده در ﭘژوهش حاضر باشد .از طرفی
براساس یافتههای ﭘژوهش حاضر ،تمرین هوازی به افزایش معنادار در سﻄح  HDLو کاهش معنادار در
سﻄح تریﮔلیسیرید ،کلسترول LDL ،و  VLDLسرم در ﮔروههای تجربی نسبت به ﮔروه کنترل دیابتی
منجر شد .این نتایج با یافتههای برخی ﭘژوهشها همﺨوانی داشت ( .)12 ،13اما با نتایج مﻄالعات مورا و
همکاران ( )2011همﺨوانی نداشت ( .)27نشان داده شده است که ورزش منظم میتواند با تﺤریک تولید
 pre beta HDLو انتقال معکوس کلسترول ،سﻄوح  HDLرا افزایش دهد .تمرینات استقامتی منظم نیز
موﺟﺐ افزایش بیان ژن و عملکرد آنزیمهای لیپولیزی میشود ( )28و از آنجا که تریﮔلیسیرید مهمترین
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منبﻊ انرژی در فعالیتهای بدنی از نوع استقامتی است و لیپوﭘروتئین لیپاز آنزیم تجزیهکنندۀ  TGاست
که موﺟﺐ رهایش اسیدهای چرب آزاد از تریﮔلیسیرید ﺟهت تأمین انرژی در طول فعالیتهای هوازی
می شود ،بنابراین ارتباط باالیی بین فعالیت آنزیم لیپوﭘروتئین لیپاز و برداشتتری ﮔلیسیرید خون وﺟود
دارد .ازاینرو می توان نتیجه ﮔرفت که در ﭘی فعالیت هوازی و افزایش فعالیت آنزیم لیپوﭘروتئین لیپاز،
مقدار تریﮔلیسیرید خون ﺟهت تولید انرژی کاهش یافته باشد ( .)29ضمن آنکه نشان داده شده است،
کـاهش  LDLنیز به کاهش وزن و کاهش چربی بدن بستﮕی دارد .تﻐییرات در ترکیﺐ بدنی ،افزایش تودۀ
عﻀالنی و کاهش تودۀ چربی میتواند عامل مهمی در کاهش  LDLباشد ( .)30در مجموع ،مﻄالعات نشان
دادهاند که فعالیت ورزشی همراه کاهش وزن و درﺻد چربی بدن میتواند بهطور مستقیم سبﺐ کاهش
نیمرخ لیپیدی شود .همچنین در افرادی که سﻄوح طبیعی و ﭘایۀ نیمرخ لیپیدی بیشتر از سﻄح نرمال
باشد ،اثرﮔﺬاری تمرین بر کاهش این فاکتورها بیشتر و بارزتر است ( .)31هرچند یافتههای این مﻄالعه
نشان داد که تﻐییرات وزن در هیﭻیک از ﮔروههای تجربی نسبت به ﮔروه کنترل دیابتی معنادار نبود.
نتایج این بررسی همچنین نشان داد که مصرف عصارۀ استویا به میزان  250میلیﮔرم به ازای وزن،
به مدت شش هفته در رتهای دیابتی موﺟﺐ کاهش سﻄح کلسترول ،تری ﮔلیسیریدVLDL ،و  LDLدر
ﮔروه دیابتی تﺤت درمان با عصاره و سبﺐ افزایش معنادار میزان  HDLو امنتین1-در مقایسه با ﮔروه
کنترل دیابتی میشود که در بﺨشی با نتایج ﭘژوهشهای قبلی همﺨوانی دارد .برای نمونه اکبرزاده و
همکاران ( )2014نشان دادند که در ﭘی مصرف  250و  500میلیﮔرم به ازای وزن عصارۀ استویا ،مقدار
 TGو میزان امنتین 1-کاهش مییابد ( .)17آسایی و همکاران ( )2016نیز نشان دادند ﭘس از دریافت
عصارۀ استویا ،تنها مقدار تریﮔلیسیرید کاهش مییابد ( .)16با توﺟه به اینکه در مدل تجربی دیابت
القاشده توسط استرﭘتوزوتوسین ،فعالیت آنزیم لیپوﭘروتئین لیپاز کاهش مییابد ،احتماالً مواد مﺆثرۀ ﮔیاه
میتوانند از طریﻖ اثرﮔﺬاری بر این سیستم فعالیت آنزیم را به سمت حد طبیعی برﮔشت دهند ( )32که
این میتواند کاهش سﻄح چربیهای سرم را در بررسی حاضر تا حدودی توﺟیه کند.
از سویی ﮔزارش شده است که افزایش در سﻄح کلسترول ،تریﮔلیسرید و  LDLدر رتهای
دیابتیشده اﻏلﺐ بهدلیل افزایش تﺤرك اسیدهای چرب آزاد از ذخایر مﺤیﻄی است و سبﺐ تولید بیش
از حد ﮔونههای فعال اکسیژن در دیابت میشود ( .)33بنابراین درمان با داروهای ﮔیاهی حاوی
آنتیاکسیدانها میتواند یکی از استراتژیهای درمان باشد ،چراکه بسیاری از عصارههای ﮔیاهی یا مشتقات
آنها که فعالیت آنتیاکسیدانی باالیی دارد ،برای درمان دیابت و دیﮕر اختالالت متابولیک مفید ﮔزارش
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شدهاند ( .)34این درحالی است که در ﭘژوهش آسایی و همکاران به تأثیرات آنتیاکسیدانی استویا اشاره
شده است ( .)16از سوی دیﮕر همچنان که اشاره شد ،کاهش سﻄوح لیپیدهای سرم ﭘس از مصرف استویا
ممکن است به تعامل بین استویا و فعالسازی  PPARsمربوط باشد ،زیرا نشان داده شده است کهPPARs

در فرایند لیپوژنز بهعنوان یک عامل تنظیمی نقش ایفا میکند ( .)35بر این اساس برخی ﭘژوهشها نشان
دادهاند که  PPARsمیتواند بیان لیپوﭘروتئین لیپاز ( )LPLو ژنهای  apo C-IIرا همراه با افزایش ﺟﺬب
کبدی و استریفه شدن اسیدهای چرب آزاد و اکسیداسیون میتوکندریای اسیدهای چرب آزاد افزایش دهد
( .)36در این زمینه ﭘژوهشی مشﺨص کرد که استویا میتواند  PPARsرا فعال سازد (.)37
عالوهبر این یافتههای ﭘژوهش حاضر نشان داد که تمرین هوازی بههمراه مصرف عصارۀ استویا در
آزمودنیهای دیابتی ،تأثیرات کاهشی بیشتری در نیمرخ لیپیدی و اثرات افزایشی مﻀاعفی در میزان
امنتین 1-و  HDLدارد.
نتیجهگیری
در مجموع نتایج این مﻄالعه نشان داد شش هفته تمرین هوازی بههمراه مصرف عصارۀ استویا ،همزمان
بـا بهبود نیمرخ لیپیدی موﺟﺐ افزایش آدیپوکاین ضدالتهابی امنتین 1-در رتهای دیابتی میشود.
براساس یافتههای ﭘژوهش حاضر ،بهنظر میرسد انجام تمرینات هوازی و مصرف عصارۀ استویا ،میتواند
در ﺟهت کنترل و بهبود وضعیت التهابی (افزایش امنتین )1-و نیمرخ لیپیدی در دیابت نقش بسیار مهمی
ایفا کند .البته ذکر این نکته بسیار اهمیت دارد که انجام تمرینات همراه با مصرف عصارۀ استویا در بیماران
دیابتی میتواند تأثیرات مﻀاعفی داشته باشد .بنابراین ﭘیشنهاد میشود افراد دیابتی در برنامههای ورزشی
هوازی شرکت کنند و با نظر متﺨصص از داروهای ﮔیاهی سالم از ﺟمله استویا بهمنظور بهبود وضعیت
متابولیکی خود استفاده کنند .با وﺟود این ،بررسیهای بیشتری برای روشنتر شدن اثر تمرین بههمراه
مصرف استویا بر سﻄح لیپیدهای سرم و فاکتورهای التهابی و ضدالتهابی از ﺟمله امنتین 1-نیاز است.
برای اﻇهارنظر قﻄعیتر در مورد تأثیرات این ماده ،ﭘیشنهاد میشود که آزمایش با ﮔروههای آزمایشی
بیشتر ،مدت زمان طوالنیتر ،دمقادیر دارویی مﺨتلﻒ و ﭘروتکل تمرینی متفاوتی انجام ﭘﺬیرد.
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