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سطح بر  تأثیر شش هفته تمرین هوازي و مصرف عصارة آبی دانه زیره سیاه
 هاي صحرایی نر چاقسرمی آدیپولین و تغییرات پروفایل لیپیدي موش

 عنوان کوتاه : تمرین هوازي و مصرف زیرة سیاه بر سطح سرمی آدیپولین
 

 4آیت کائیدي  –  3هرام رسولیان ب  – 2∗هدي مقرنسیم – 1صدیقه طاهرزاده

علمی گروه تربیت بدنی1 شگاه فنی و ، . دکتري فیزیولوژي ورزش و هیأت  شکدة حضرت فاطمه (س)، دان دان
ستان کرمان، کرمان، ایرانحرفه علوم ورزشی، د2  اي ا شیار گروه  شگاه بیرجند، بیرجند، ایران. دان ستاد 3  ان . ا

علوم پزشکی لرستان، لرستان، ایران  شگاه  ستادیار گروه فیزیولوژي و فارماک4گروه فیزیولوژي، دان ولوژي، . ا
علوم پزش شگاه  سنجان، ایراندان سنجان، رف  کی رف

 
 

  چکیده
نترل چاقی، این کآدیپولین، آدیپوسایتوکاین ضدالتهابی مترشحه از بافت چربی است. با توجه به نقش گیاهان دارویی در 

پولین و تغییرات هفته تمرین هوازي و مصرف عصارة آبی دانۀ زیرة سیاه بر سطح سرمی آدی 6مطالعه با هدف تعیین تأثیر 
شده، در سر موش صحرایی نر چاق 24هاي صحرایی نر چاق انجام گرفت. در این مطالعۀ تجربی، از ایل لیپیدي موشپروف
. عصارة زیرة سیاه 3. تمرین، 2. کنترل، 1طور تصادفی به چهار گروه هفته رژیم غذایی پرچرب استفاده شد، که به 12پی 

 %55ازي (معادل هفته تمرین هو 6روز در هفته به مدت  5هاي تمرین . تمرین + عصارة زیرة سیاه تقسیم شدند. گروه4و 
max2VOها با استفاده گیري شد. داده) انجام دادند. سطح سرمی آدیپولین و تغییرات پروفایل لیپیدي و وزن بدن اندازه

 LDL-C ،TG ،TC دار وزن بدن،تحلیل شدند. نتایج کاهش معنا Tukeyاز آنالیز واریانس یکطرفه و آزمون تعقیبی 
)05/0<Pو افزایش معنا ( دار سطح سرمی آدیپولین وHDL-C )05/0< P در گروه تمرین + عصاره زیره سیاه نسبت (

تمرین هوازي با شدت متوسط و مصرف رسد ترکیب همزمان نظر میبا توجه به نتایج، بهها را نشان داد. به سایر گروه
به کاهش  TC و  LDL-C  ،TGکاهش  و HDL-C تواند با افزایش سطح سرمی آدیپولین،عصارة آبی زیرة سیاه می

 وزن منجر شود.
 
  

 هاي کلیديواژه
 آدیپولین، پروفایل لیپیدي، تمرین هوازي، زیرة سیاه.
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 مقدمه
رود شمار میامروزه چاقی و افزایش سطوح چربی بدن از مشکالت عمدة سالمت عمومی دنیاي کنونی به

شود. چاقی، وضعیت التهابی است که به نفوذ ماکروفاژها هاي همراه با چاقی منجر میو به افزایش بیماري

التهابی هاي پیشبه بافت چربی و فعال کردن مسیرهاي التهابی و افزایش سطح سرمی آدیپوسیتوکین

درمانی  تواندیاز آنها م مختلفی در فیزیولوژي چاقی درگیرند که غلبه بر هریک سازوکارهاي .)1(انجامد می

ژیم نوین براي مدیریت چاقی، کنترل از طریق سبک زندگی (ر . راهبرد)2( براي چاقی محسوب شود

 )2(ن دارویی اهابراي این منظور استفاده از گی. )3( غذایی و ورزش) و استفاده از داروهاي ضدچاقی است

طور معمول که ورزش مزمن به دهدیشواهد نشان م .)4(است مناسبی  ۀو ورزش گزین یبدن یتو فعال

 . )4(شود یانرژي و میزان اکسیداسیون چربی م هايینهافزایش هز سبب

را  هایپوکینبه نام آدفعالی که ترکیبات بیولوژیکی شده است یز شناختهردرونیک غدة بافت چربی 

 .اندشناخته شده  )q/TNF1C 1)CTRPبا  هاي مرتبطاي از پروتئینهاي اخیر مجموعهدر سال کند.یم آزاد

) شده است) نیز شناخته Adipolin( عنوان آدیپولینبه که( CTRP12. عضو است 15 داراي این خانواده

اثرات ضدالتهابی و حساس  شود و دارايیاست که توسط بافت چربی ترشح م CTRP ةعضوي از خانواد

) fCTRP12(نخورده دست ) وgCTRP12(شده شکسته يهاشکلآدیپولین شامل  .)5( به انسولین است

با عامل میتوژن و شکل  شدهفعالکردن پروتئین کیناز  یلهفسفروسیلۀ به gCTRP12. شکل است

fCTRP12  نازیک نیپروتئ ریفعال کردن مساز طریق– B 6(شوند یم به افزایش برداشت گلوکز منجر( .

 شدت به افزایشهفته تمرین تداومی کم 8و همکاران نشان داد که اجراي  2یاللهرحمتنتایج پژوهش 

در سطوح داري افزایش معنای است که در حالاین  ،شودیسطوح آدیپولین پالسمایی منجر مدار معنا

اجراي  نددکر. سوري و همکاران بیان )4(دیده نشد  شدید تمرین تناوبی ۀدر نتیج ییآدیپولین پالسما

داري بر سطوح آدیپولین معنادرصد ضربان قلب بیشینه، تأثیر  50 - 70هفته تمرینات هوازي با شدت  10

ان داد وزن بدن، شاخص تودة بدنی نش آنهاندارد. همچنین نتایج  وزناضافهو داراي  تحركکمدر مردان 

 .)7(داري یافت معناو درصد چربی بدن کاهش 

هاي یماريبتواند در پیشگیري از یماکسیدانی دارد و یآنتزیرة سیاه از گیاهانی است که خاصیت 

لیمونن  ،زیرة سیاه ترین ترکیبات در عصارة آبییاصل. )8(مرتبط با استرس اکسیداتیو و چاقی مؤثر باشد 

                                                           
1 . Circulating C1q complement/TNF-related protein (CTRP) 
2 . Rahmatollahi 
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سیمن یپترپینن، لینالول، کارونون و  γ -پینن،  α -و کارون هستند. ترکیبات دیگر شامل کارواکرول، 

اثري  ،که گیاهی از خانوادة چتریان است )،Carum carvi; caraway(عصارة آبی زیرة سیاه . )9(هستند 

 احتماالًي طبیعی و دیابتی دارد و هاموشکلسترول خون و وزن بدن در  ،گلیسریديترکاهشی بر روي 

زیرة سیاه . )10( هاي پالسما و وزن بدن داردیپوپروتئینلتأثیراتی مشابه با فعالیت بدنی بر روي لیپیدها و 

ا بهبود بخشد. وساز لیپوپروتئینی رممکن است با افزایش فعالیت لیستین کلسترول آسیل ترانسفراز سوخت

-LDLو انتقال آن به  HDL-Cلیستین کلسترول آسیل ترانسفراز نقش کلیدي در ترکیب کلسترول آزاد با 

C  کاهش سطح سرمی  ،و همکاران 1زارع. )11(کند یمهاي کبدي ایفا یمآنزجهت بازگشت به سلول و

را پس از سه ماه مصرف زیره در دو وعدة غذایی گزارش  HDL-Cگلیسرید و افزایش يترکلسترول ناشتا، 

 . )12(کردند 

هاي ها و چالشاین موضوع از نگرانی ،بدن در سالمتی و عملکرد با توجه به نقش حساس و کلیدي وزن

تواند ذهن پژوهشگران و حتی اغلب افراد جامعه را به خود جلب کند که البته تناقضات یجدي است که م

آنجا  ازضرورت و اهمیت موضوع را دوچندان کرده است.  ،دسترسی نداشتن به مستندات معتبر ،موجود

تأثیر آن با  ۀو مقایسبر سطح آدیپولین سرم سیاه  ةزیر ۀآبی دان ةاثر عصار ۀپژوهشی در زمین تاکنونکه 

هوازي و  تمرین هفته 6تأثیر است، بنابراین پژوهش حاضر با هدف بررسی ه گرفتو بدون تمرین انجام ن

هاي صحرایی پروفایل لیپیدي و وزن بدن موش ،سطح آدیپولین سرم سیاه بر ةزیر ۀآبی دان ةمصرف عصار

 چاق انجام گرفت.

 

 روش تحقیق

وزنی  ۀدامن وهفته  6با سن سالم  وش صحرایی نر نژاد ویستارم 24این پژوهش تجربی روي ها: حیوان

 با کد بدنی تربیتاخالق پژوهشگاه  ۀپژوهش حاضر در کمیتانجام گرفت.  گرم 91/86 ± 84/5

IR.SSRI.REC.1397.395 دشاجرا  1397و در دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان در سال  ثبت و تأیید شد.  

هفته چاق  12صحرایی نر با رژیم غذایی به مدت  يهاابتدا موشدر این تحقیق  روش القاي چاقی:

سوم وزن حیوان  ۀبا تقسیم ریشاست شاخص لی برابر ( 2لی شدند که چاقی حیوانات با استفاده از شاخص

باالي  آمدهدستد بهاعدا. 1000ضربدر  متریحیوان تا مقعد براساس سانت ةبرحسب گرم بر طول نوك پوز

                                                           
1 . Zare 
2 . Lee 



 365   ...بر سطح سرمی آدیپولین و تغییرات هوازي و مصرف عصارة آبی دانه زیره سیاهتأثیر شش هفته تمرین 
 

 

 

پروتئین حاوي و گروه کنترل تأیید شد. ترکیبات غذاي پرکالري  )13(کند) یممعرفی ق چارا حیوان  310

جهت چاق  کیلوکالري، 2/5داراي  (گرم/درصد) 35چربی ، (گرم/درصد) 26 کربوهیدرات، (گرم/درصد) 24

. شددرصد آب مصرفی استفاده  1 قدارکردن حیوانات از مرکز رویان اصفهان تهیه شد و فروکتوز به م

 ةزیر ةد. دوز عصارشمجدداً خشک  سپس ،آمده با پودر غذاي پرکالري مخلوط و خمیر شددستبه ةعصار

 .)8( درصد رژیم غذایی بود 2سیاه 

و به آزمایشگاه منتقل  يآورجمع کرماناز اطراف شهر  1396سیاه در آذرماه  ةزیر ۀدان تهیۀ عصاره:

ساعت  12آب اضافه شد و به مدت لیتر یلیم 50 هاگرم از دانه 5شد. پس از خشک شدن در سایه، به 

فیلتر  3واتمن شمارة آمده با کاغذ صافی دستاستخراجی به ۀشدید قرار گرفت. نمون يهاتحت هم زدن

تغلیظ شده و با استفاده از ساخت آلمان)  Heidolph(مدل حاصل با استفاده از دستگاه رتاري  ةشد. عصار

 . )2( خشک شدساخت آلمان)  Alpha plus(مدل دستگاه فریز درایر 

 .2کنترل ،  .1: تحت عنوانسر)،  6گروه (هر گروه  تصادفی به چهار طوربهها یوانح طرح تجربی:

هفته 12ها پس از تمامی گروه .تقسیم شدندسیاه  ةزیر ة+ عصار تمرین .4 و سیاه ةزیر ةعصار .3تمرین، 

هفته تحت برنامۀ مداخلۀ تمرین هوازي با شدت متوسط و مصرف عصارة آبی زیرة سیاه  6چاقی، به مدت 

 قرار گرفتند. 

تمرین هوازي با استفاده از نوار گردان مخصوص جوندگان  ۀبرنام تمرین هوازي (شدت متوسط):

. حداکثر اکسیژن مصرفی )1(جدول  جلسه در هفته بود 5هفته،  6پروتکل تمرین هوازي شامل اجرا شد. 

در مطالعات حیوانی  نوار گردانبود که این میزان با توجه به سرعت  درصد 55تقریباً معادل در این مطالعه 

 .)14(تقریبی لحاظ شده است  طوربهو با توجه به مطالعات قبلی 
 

 ي (شدت متوسط)پروتکل تمرین هواز .1جدول 
 هاي تمرین  هفته

 متغیرهاي تمرین
 هفتۀ پنجم و ششم هفتۀ سوم و چهارم هفتۀ اول و دوم

 40-30 30-20 20-10 مدت تمرین (دقیقه)
 (متر بر دقیقه)شدت تمرین 

درصد اکسیژن  55تقریباً برابر 
 مصرفی

10-12 12-14 14-16 
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هفته رژیم غذایی پرچرب و در پایان  12پس از  ،حیوانات در سه مرحله (شروع مطالعه سنجش وزن:

و  01/0با دقت  Sartorius ENTRIS 3202-1Sدهی) با استفاده از ترازوي مدل پروتکل ورزشی و عصاره

 ی شدند.کشوزنگرم  3200ظرفیت 

یز است و به ردروناز آنجا که آدیپولین یک هورمون  یري آدیپولین و پروفایل لیپیدي:گاندازه

شود و از طرفی میزان هورمون موجود در خون ارتباط مستقیمی با بیان ژن در یمدرون جریان خون آزاد 

یري گاندازهفت چربی را در مقالۀ دیگري در با CTRP12رو محققان میزان بیان ژن بافت چربی دارد، ازاین

ساعت  48یري شد. به همین منظور گاندازهو در این مطالعه میزان تغییرات سرمی آدیپولین  )15(کردند 

 هوشیب نیالزیو زا نیاز کتام یبیبا ترک يبردارنهنمو يدر فضا واناتیح ن،یتمر ۀجلس نیپس از آخر

 شیآزما يهاو درون لوله شدسرنگ گرفته  وسیلۀبهخون از بطن راست هر موش  لیتریلیم 5. مقدار شدند

 يگرید يهادر اپندروفو  )16(خون جدا شده با استفاده از دستگاه سانتریفیوژ سرم  سپس. شد ختهیر

 ZellBioشرکت  از شدهیهتهاستفاده از کیت آلمانی آدیپولین شدند. سطح آدیپولین در پالسما با قرار داده 

Germany  و حساسیتng/L 4/9  با استفاده از روشELISA سنجش براي یري شد. همچنین گاندازه

آزمون استفاده شد. شرکت پارس  LDL-C ،HDL-C ،TGپروفایل لیپیدي از کیت ویژة سنجش مقدار

 یريگقابل اندازه HDL-Cدر دسی لیتر، حداقل مقدار  گرمیلیم2 یريگقابل اندازه LDL-Cحداقل مقدار 

 . لیتر استدر دسی گرمیلیم 1 یريگقابل اندازه TGلیتر و حداقل مقدار در دسی گرمیلیم 1

ها با استفاده از آزمون یانسوارگزارش شد. تساوي  "میانگین ±انحراف معیار "صورت به هاداده

Levene’s  .افزار درنظر گرفته شد. از نرم 05/0 داريها، سطح معناتمام آزمون درارزیابی شد SPSS ۀنسخ 

 ویلک-ي آماري شاپیروهاآزمونبا استفاده از  هاداده انجام عملیات آماري استفاده شد. منظوربه 22

)wilk –Shapiro ،( تحلیل واریانس یکطرفه و آزمون تعقیبی توکی )Tukey( وتحلیل شد.تجزیه 

 

 هاي تحقیقیافته

 ،دهیهفته تمرین و عصاره 6وزن پس از  ،هفته رژیم غذایی پرچرب 12وزن پس از  ،اولیهتغییرات وزن 

انحراف معیار صورت به 2تحقیق در جدول  يهابین گروهسطح آدیپولین سرم و تغییرات پروفایل لیپیدي 

 آمده است.میانگین  ±
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ي مختلف هاگروهآدیپولین و پروفایل لیپیدي در  ،میانگین تغییرات وزن ±. انحراف معیار 2ول جد
)6n=( 

سیاه ةزیر ةعصار تمرین کنترل متغیر  ة+ عصار تمرین 
سیاه ةزیر  

 16/85 53/4 33/87 ±32/4 66/86 ±11/7 50/87 ±79/7 وزن اولیه (گرم)

هفته  12پس از وزن 
 رژیم غذایی پرچرب

 (گرم)
32/14± 00/298 32/13± 16/296 96/13± 33/299 96/13± 50/296 

هفته  6وزن پس از 
ی دهعصارهتمرین و 

 (گرم)
65/5± 00/383 32/3± 33/345 20/5± 66/343 73/6± 83/337 

HDL-C 
 لیتر)گرم بر دسییلیم(

63/2± 16/19 81/5± 66/24 21/5± 00/26 98/8± 33/31 

LDL-C 
 لیتر)گرم بر دسییلیم(

89/14± 66/49 99/10± 83/40 33/7± 16/32 08/8± 83/25 

TG )گرم بر یلیم
 لیتر)دسی

01/22± 50/125 75/15± 66/70 87/11± 50/81 53/15± 66/61 

TC )گرم بر یلیم
 لیتر)دسی

34/16± 66/93 72/11± 66/79 01/10± 50/74 32/11± 50/69 

 

متغیرهاي پژوهشگروهی . نتایج آزمون آنالیز واریانس یکطرفه، تغییرات بین3جدول   
 6وزن پس از  

 آدیپولین HDL-C LDL-C TG TC هفته

P 0/001* 0/022* 0/006* 0/001* 0/020* 0/001* 

 P ≥05/0 دارامعنتفاوت  عنوانبه* 
 

داري را در وزن بدن، سطوح معنانتایج آزمون آنالیز واریانس یکطرفه، تفاوت  3با توجه به جدول 

 دهد.یمنشان  هاگروهبین  TCو  HDL-C ،LDL-C ،TGآدیپولین سرم، 
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همراه مصرف هفته تمرین هوازي، مصرف عصاره زیرة سیاه و تمرین هوازي به 6. مقایسۀ اثر 1نمودار 

دار با گروه معنااختالف  &. کنترلدار با گروه معنا*اختالف  آدیپولین سرم. عصارة زیرة سیاه بر سطح
 دارمعناتفاوت  عنوانبه P ≥05/0 .سیاه ةزیر ةعصار

 
نسبت به گروه کنترل  سیاه ةزیر ة+ عصار تمرین، تمرینداري در گروه معنا طوربهسطح آدیپولین سرم 

 ).1باالتر است (نمودار تمریننسبت به گروه  سیاه ةزیر ة+ عصار تمرینو گروه 

داري امعن طوربه TGنتایج آزمون تعقیبی توکی نشان داد، وزن بدن و سطح سرمی  4با توجه به جدول 

تر است. همچنین سطح یینپااز گروه کنترل  سیاه ةزیر ة+ عصار تمرین، سیاه ةزیر ةعصار، تمریندر گروه 

HDL-C  داري در گروه تمرین + عصارة زیرة سیاه نسبت به گروه کنترل باالتر است. سطح معنا طوربهسرم

LDL-C  تر یینپاترتیب در گروه تمرین + عصارة زیرة سیاه و عصارة زیرة سیاه داري بهمعنا طوربهسرم

ه تر شدیینپاداري در گروه تمرین+ عصارة زیرة سیاه نسبت به کنترل معنا طوربهسرم TCاست. سطح 

 است.

 
 

  

 آدیپولین (نانوگرم / لیتر)

  کنترل تمرین  عصارة زیره سیاه تمرین + عصارة زیره سیاه

* 

*& 
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 گروهی متغیرهاي پژوهشداري درونمعنا. نتایج آزمون تعقیبی توکی، تغییرات 4جدول 

 هاگروه
 6وزن پس از 

 هفته
HDL-C LDL-C TG TC 

 کنترل

 249/0 010/0* 500/0 421/0 010/0* تمرین

 069/0 010/0* 048/0* 243/0 010/0* عصاره

 160/0* 010/0* 050/0* 120/0* 010/0* تمرین+عصاره

 تمرین
 891/0 680/0 516/0 981/0 949/0 عصاره

 514/0 787/0 106/0 262/0 106/0 تمرین+عصاره

 900/0 201/0 739/0 447/0 268/0 تمرین+عصاره عصاره

 P ≥05/0 دارمعناتفاوت  عنوانبه* 
 

  بحث

 HDL-Cدار آدیپولین و معناهفته تمرین هوازي سبب افزایش  6نتایج پژوهش حاضر نشان داد اجراي 

 هاگروه TCو  LDL-C ،TGدار وزن نهایی بدن، معناي مورد تحقیق نسبت به گروه کنترل و کاهش هاگروه

 نسبت به گروه کنترل شد. 

فعالیت ورزشی منظم است.  ،هاي درمانی براي مقابله با اختالالت متابولیکی (چاقی)از جمله استراتژي

عامل اثرگذاري تمرینات ورزشی است که نقش مهمی در تنظیم  ،ریزدرونعنوان غدة بافت چربی به

و  1میالرددر پژوهش  وزن بدندار معنا. کاهش )17(کند ترکیب بدنی ایفا می وساز انرژي وسوخت

با شکمی و چربی احشایی  هايیکاهش رسوبات چربی از جمله چربهمکاران در پی تمرینات ورزشی و 

هاي بتا یرندهگها از طریق ینکاتکوالمهمخوانی دارد. این محققان، افزایش پاسخ  نتایج این پژوهش

و همکاران، همسو  2پورکاظمی. اما این نتایج با نظر )18(آدرنرژیک را دلیل فعال شدن لیپولیز بیان کردند 

 . )9(کاهش یافته و حجم عضالت افزایش پیدا کرده است  وزن بدنکه یدرحالنیست، 

بدن بر سطوح آدیپولین سرم تأثیر بگذارد.  تواند از طریق تأثیر بر چاقی و ترکیبرزشی میفعالیت و

هستند و  TNF-αشده در شرایط التهاب منبع ترشح ویژه اینکه بافت چربی و ماکروفاژهاي فراخواندهبه

                                                           
1 . Maillard 
2 . Kazemipoor 
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TNF-α هاي مرتبط . بیان آدیپولین تحت تنظیم منفی استرس)19(شود نیز به کاهش آدیپولین منجر می

هاي و استرس شبکۀ آندوپالسمی به محیط کشت سلول TNF–αکه با القاي طوريگیرد، بهبا چاقی قرار می

التهابی مشتق از هاي پیشاز جمله آدیپوسایتوکاین TNF–αیابد. ، بیان ژنی آدیپولین کاهش میچربی

. در این پژوهش محققان افزایش سطوح سرمی )20(کنندة منفی آدیپولین است بافت چربی و تنظیم

)، همسو با این 2017و همکاران ( یاللهرحمتهفته فعالیت ورزشی مشاهده کردند.  6آدیپولین را پس از 

هاي تواند میزان آدیپولین پالسمایی را در موششدت میهفته تمرین تداومی کم 8نتایج بیان کردند 

هفته تمرین  10) ناهمسو با این پژوهش بیان کردند 2012. سوري و همکاران ()4(صحرایی افزایش دهد 

وزن ندارد و در پی تمرینات تحرك و داراي اضافهداري بر سطوح آدیپولین در مردان کمهوازي تأثیر معنا

هاي متناقض در تنظیم سطح . دالیل یافته)21(یابد وزن آدیپولین کاهش می شدت و کاهشتداومی کم

عواملی که پس از تمرینات  ؛عواملی غیر از چاقی باشد تواندآدیپولین بعد از تمرینات ورزشی، احتماالً می

ورزشی تغییرات آنها وابستگی کمتري به کاهش وزن و بهبود توزیع چربی بدن داشته باشند. یکی از این 

افزایش  ،هاي انسولینتمرینات ورزشی از طریق افزایش گیرنده .)22(تواند انسولین باشد عوامل می

، بهبود و هگزوکیناز B-، پروتئین کینازافزایش گلیکوژن سنتاز )،GLUT4ناقل گلوکز ( mRNAپروتئین 

هاي واسط در سیگنال انسولین مانند افزایش بیان سلولی انسولین و تأثیر بر مولکولرسان داخلپیام

ERK2 افزایش فعالیت ،PI3K  یاAkt/PKB  و بهبود سیگنالAMPK،  تغییر در ترکیب عضله (افزایش

افزایش  ،چگالی مویرگی در تارهاي عضالنی و تبدیل تارهاي عضالنی به تارهاي تندانقباض اکسایشی)

کاهش رهایش اسیدهاي چرب و ، گلیسرید در سلول عضالنیکاهش تجمع تري ،گلوکز به عضله تحویل

. دو ویژگی شدت و مدت )22(کند افزایش اکسیداسیون و پاکسازي آنها مقاومت به انسولینی را تعدیل می

که بهبود حساسیت به انسولین طوريدهند، بهشدت تحت تأثیر قرار میتمرین پاسخ انسولین به ورزش را به

که در مطالعات متفاوت با توجه  شده در باالترین حد خود باشدم تمرین اعمالدهد که حجزمانی رخ می

ها و عدم اعمال حجم، شدت و مدت تمرینی مناسب مقاومت به انسولینی بهبود پیدا به سن آزمودنی

 . )22(دنبال آن میزان آدیپولین کاهش یافته است نکرده و به

ترین سازوکار باال رفتن فعالیت آنزیمی لیپوپروتئین لیپاز عروقی بهبود فرایندهاي آنزیمی از طریق مهم

یش حساسیت انسولینی و ها با افزاوساز چربیبدنی بر سوخت . تأثیر فعالیت)23(تمرین هوازي است 

HDL-C،  کاهشTG  وLDL-C برخی شواهد )24(شود به بهبود متابولیسم چربی و گلوکز منجر می .

لیپیدها  هوازي و نیز پروفایل توان ،بدن دهد که تمرین هوازي موجب تغییراتی در ترکیباتنشان می
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گروه در  LDL-Cو   TG ،TC. با توجه به اینکه در مطالعۀ ما بیشترین کاهش در مقدار )25(شود می

) همسو با مطالعۀ ما، میزان 2016و همکاران ( 1اتفاق افتاده است، نتایج لوتمرین + عصارة زیرة سیاه 

TG،TC   وLDL-C تر از گروهی اند، پایینهفته شنا داشته 8همراه را در گروهی که رژیم غذایی پرچرب به

را بدون تغییر گزارش کردند. این در حالی  HDL-Cدار دار و مقاند، معناکه تنها رژیم غذایی پرچرب داشته

نسبت به گروه کنترل تمرین + عصارة زیرة سیاه در گروه  HDL-Cدار بود که در مطالعۀ ما افزایش معنا

طور عمده مربوط به تجزیه و متابولیسم چربی که سبب تولید انرژي و آزاد به  TG دیده شد. کاهش سطح

) قبل و بعد از تمرین ترکیبی پروفایل لیپیدي 2017و همکاران ( 2. بونفانت)26(شود، است شدن گرما می

مشاهده نکردند  HDL-Cو  TG ،LDL-Cهاي ما تفاوتی را بین مقدار را اندازه گرفتند که ناهمسو با یافته

 . فعالیت)27(به عدم تغییر وزن بدن قبل و بعد از تمرین است رسد این عدم تغییرات مربوط نظر میو به

شود. از جمله لیپوپروتئین لیپاز آنزیم یپولیزي میهاي لبدنی منظم موجب بهبود عملکرد آنزیم

شود و این فرایند به تولید انرژي در گلیسرید میموجب جداسازي اسید چرب از تري TGکنندة تجزیه

درصد ضربان قلب  50تمرین هوازي با شدت  ،کند. خواجوي بیان کردهاي استقامتی کمک میفعالیت

 . )28( شودعدم تغییر در پروفایل لیپیدي می بدنی و سبب کاهش چربی و شاخص تودة

گرم بر کیلوگرم وزن میلی 20، مصرف عصارة آبی دانه زیرة سیاه با دوز 3محبوبیهمسو با نتایج ما 

گلیسرید و کلسترول به کاهش سطح سرمی تري روز را منجر 15عصارة آبی دانۀ زیرة سیاه به مدت بدن 

)، در نتایجی ناهمسو با مطالعۀ ما بیان 2013و همکاران (پور کاظمی. در ادامه )10(خون گزارش کرد 

 عصارة زیرة سیاه را بدون تغییر رژیم غذایی یا فعالیت لیترمیلی 30کنندگان با دریافت کردند، شرکت

روز هیچ تغییري در میزان پروفایل لیپیدي چربی، میزان ادراري و فشار خون افراد  90بدنی به مدت 

توان گفت که زیرة سیاه فعالیت خاص، در مورد کاهش بیوسنتز کلسترول، می طور. به)9(مشاهده نشد 

-Hyrdoxy-3-methyl-glutaryl A reductase (HMGتاریل کوآنزیم آردوکتاز (گلوآنزیم هیدروکسی متیل

coA3)اند . مطالعات نشان داده)2(دهد ) را که نقش کلیدي در بیوسنتز کلسترول دارد، کاهش می

قند خون و فیتواسترول چربی خون کاهش  ،فالونوئیدهاي موجود در زیرة سیاه سبب مهار بازجذب گلوکز

منظور بهبود پروفایل لیپیدي و بهبود سالمتی شود و بهمانع جذب کلسترول بد در روده و گردش خون می

                                                           
1 . Lu 
2 .  Bonfante 
3 . Mahboubi 
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دلیل فعالیت ت زیرة سیاه نیز به. ترکیبا)29(شود ها استفاده میو درمان پیشگیري از بیماري

، T4و  T3سیاه، افزایش  ةزیر تأثیر. )30(شوند چربی میاکسیدانی آنها سبب تحریک آپوپتوز در پیشآنتی

کاهش چربی و  موجبکه  شودیآن به تحریک میزان متابولیک منجر م يکارضدکم تأثیرو  TSHکاهش 

تواند یمرسد زیرة سیاه یمنظر )، بیان کردند به2011و همکاران ( 1حیدري. )10(شود یوزن بدن م

در مدل حیوانی  LDL-C موجب کاهش قند خون و کاهش وزن، همچنین کاهش سطوح کلسترول تام و

یاه س ةهمراه مصرف زیرتمرین تناوبی شدید به بیان کردند، )2017( و همکارانقربانی . )8(دیابت شود 

بیان کرد  محبوبی. )11( مرتبط با چاقی مؤثر واقع شود هايیماريدر پیشگیري از بروز برخی ب تواندیم

ي در معرض هاموشالتهابی در هاي پیشیتوکینسروغن اسانس خوراکی زیرة سیاه سبب کاهش 

توان نتیجه یم، )31(. با توجه به اینکه آدیپولین یک سایتوکاین ضدالتهابی است )10(جنتامایسین شد 

 تواند بر آدیپولین مؤثر باشد. یمگرفت که مصرف عصارة زیره 

هاي اولیه در سطح سرمی آدیپولین و هاي پژوهش مذکور شامل بررسی تفاوتبرخی از محدودیت

منظور تعیین سازوکار دوزهاي هبهاي مورد مطالعه وهپروفایل لیپیدي حیوانات، محدودیت در افزایش گر

  دیگر زیرة سیاه (با توجه به وابسته بودن به دوز) است.

 

 گیريیجهنت

رسد تمرین هوازي با شدت متوسط و مصرف عصارة آبی زیرة سیاه با افزایش سطح سرمی یمنظر به

ش وزن بدن و خطرهاي ناشی از کاهتواند موجب یم TCو  LDL-C  ،TGو کاهش  HDL-Cآدیپولین و 

 چاقی شود.

 تشکر و قدردانی

 ونویسندگان مراتب تشکر و قدردانی خود را از همکاري صمیمانۀ همکاران مرکز فیزیولوژي 

پزشکی  فارماکولوژي دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان و همچنین مرکز فیزیولوژي اعصاب دانشگاه علوم

 دارند.یمکرمان اعالم 

 

  

                                                           
1 . Haidari 
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Abstract 
Adipolin is a novel anti-inflammatory adipokine mostly synthases and 
expresses in adipose tissue. Due to the role of medicinal plants in controlling 
obesity, this study was conducted to determine the effect of 6 weeks aerobic 
training and aqueous extract of caraway seed on serum levels of adipolin, lipid 
profile changes in obese male rats. In this experimental study, 24 obese male 
rats, followed by a 12-week high-fat diet, were randomly divided into 4 
groups: 1 control 2. exercise 3. caraway extract 4. exercise + caraway extract. 
The training groups performed 5 days a week for 6 weeks of aerobic exercise 
(approximately 55% VO2max). Serum levels of adipoline, lipid profile 
changes, and body weight were measured. Data were analyzed using one-way 
ANOVA and Tukey's post hoc tests. Results showed significant decrease in 
body weight, LDL-C, TG, TC (P<0.05) and significant increase in serum 
levels of adipoline and HDL-C (P<0.05) in the exercise + caraway extract 
compared to others the groups. According to the results, it seems that moderate 
aerobic exercise and consumption of caraway extract are the factors that can 
with increase in serum levels of adipoline, HDL-C and a decrease in LDL-C, 
TG and TC lead to weight Lose. 
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