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مقدمه :هدف از تحقیق حاضر ،مقایسهی اثر مداخالت شامل هشت هفته تمرین مقاومتی با و بدون مصرف عصارهی زعفران ،زرشک
بر سطح سرمی پروتئین شمارهی  4اتصالی رتینول ،و مقاومت به انسولین در موشهای چاق شده با رژیم پر چرب بود.
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( )n=18قرار گرفتند .برنامهی تمرین مقاومتی شامل باالرفتن موشها از نردبان به همراه وزنه (سه ست و هربار  5تکرار) سه جلسه در
هفته و بهمدت  0هفته انجام شد .مصرف عصارهی زعفران و زرشک به میزان  8/80به ازای کل وزن موش بهمدت  0هفته انجام شد.
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( )P=8/884گروههای مختلف تحقیق وجود دارد .نتایج آزمون تعقیبی نشان داد ،سطوح  RBP4در گروه تمرین مقاومتی نسبت به
گروه زرشک وکنترل کاهش یافته است .در گروه تمرین مقاومتی با زعفران نسبت به گروه زرشک وکنترل کاهش یافته است .همچنین
در گروه زعفران نسبت به گروه تمرین وزعفران و زرشک کاهش یافته است.
نتیجه گیری :لذا یافتههای پژوهش حاضر بر تأثیر تمرین مقاومتی ،مصرف عصارهی زعفران و زرشک بر کاهش عوارض متابولیک
ناشی از چاقی از طریق کاهش  RBP4و کاهش گلوکز ،انسولین و مقاومت به انسولین تأکید دارد.
واژگان کلیدی :تمرین مقاومتی ،عصارهی زعفران ،عصارهی زرشک ،RBP4 ،گلوگز ،انسولین ،مقاومت به انسولین ،چاقی
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تاريخ دريافت9318/60/95 :

تاريخ درخواست اصالح9318/68/99 :

تاريخ پذيرش9318/68/58 :

Downloaded from ijdld.tums.ac.ir at 12:57 IRDT on Sunday April 11th 2021

موشهایچاقشدهبارژیمپرچرب 

در

تقيان و همکاران :مقايسهی اثر مداخالت شامل هشت هفته تمرين مقاومتی با...

فعالیت ورزشی منظم زیربنای اصلی چاقی و پیشگیری از

مقدمه
بافت چربی غده درونریزی است که پروتیئنهای فعال
بیولوژیکی ترشح میکند که به اصطالح آدیپوسایتوکاین نامیده
میشود [ .]1در دههی اخیر تعداد زیادی از هورمونهای مشتق
رزیستینورتینول متصل به پروتئین  )RBP4( 4شناسایی شدهاند.
این آدیپوسایتوکینها در تنظیمات فیزیولوژیک ذخیره چربی،
متابولسیم و رفتار تغذیهای و همچنین در اختالالت مرتبط با
چاقی شامل مقاومت انسولینی تأثیر دارند [ .]2یکی از دالیل
اصلی بروز چاقی ،اختالل در عمل انسولین در بافتهای
چربی ،عضالت و کبد یعنی بافتهای اصلی مصرف کننده
گلوکز است .همچنین برخی عوامل بیوشیمیایی از جمله
شاخصهای التهابی و برخی آدیپوکاینها که غالباً از بافت
چربی حجیم و کبد تولید میشوند مانند رتینول اتصالی به
پروتئین  )RBP4( 4در بروز اختالالت متابولیک موثرند و در
کارکردهای ایمنی ،تنظیم هزینه انرژی و عمل انسولین نقش
دارند [.]0
 RBP4آدیپوکاینی از خانواده لیپوکالین است که وظیفه آن
حمل رتینول در خون است و تا حد زیادی در کبد و بافت
چربی ساخته میشود .این در سوخت و ساز قلبی ،تنظیم
عملکرد انسولین ،حساسیت به انسولین و متابولیسم گلوکز
نقش دارد [ .]4افزایش غلظت  RBP4فعالیت فسفواینوزیتید 0
کیناز ( )PI3-kinaseرا کاهش میدهد و متعاقب آن سوبسترای
گیرندهی انسولینی ( )TRS-1را فسفوریله میکند و از این راه
بر مسیر سیگنالینگ انسولین تأثیر گذاشته و مصرف گلوکز
وابسته به انسولین را در بافت عضله کاهش میدهد [.]5
 RBP4با سرکوب محیطی انتقال دهندههای  GLUT4موجب
همچنینRBP4

از

پروتئین  4اتصال دهنده با رتینول آزاد شده است که با عملکرد
چندگانه در بدن همراه است از جمله فیبروز ،انتقال رتینول
(ویتامین  )Aبه چشم و افزایش مقاومت به انسولین،

RBP4

مقاومت به انسولین را با سرکوب بیان محیط محرکهای
 GLUT4افزایش میدهد [.]6

بیماریهای مزمن متعدد است .با این وجود ،سازوکار ملکولی
تاثیرگذاری تمرین ورزشی به خوبی درک نشده است [.]7
مطالعات زیادی اثر تمرینات مقاومتی بر مقادیر RBP4را مورد
بررسی قرار دادند که نتایج متناقصی را گزارش کردهاند .بیشتر
مطالعات نشان میدهد که سطح  RBP4پس از ورزش کاهش
مییابد .تمرین مقاومتی سبب کاهش سطح  RBP4و نیمرخ
لیپیدی در افراد چاق میشود این کاهش با بهبود مقاومت به
انسولین همراه است [ .]0تأثیر مثبت فعالیت بدنی بر کاهش
مقاومت به انسولینی ممکن است با تغییر در ترشح آدیپوکاینها
مرتبط باشد [ .]5مطالعات زیادی اثر تمرینات هوازی بر
مقادیر RBP-4را مورد بررسی قرار دادند که نتایج متناقصی را
گزارش کردهاند .با وجود این ،اثر تمرینات مقاومتی بر این
آدیپوکاین تنها در یک مطالعه بررسی شده است و از طرفی ،در
آزمودنیهای انسانی ارتباط مقادیر سرمی  RBP-4و مقاومت به
انسولین کامالً معلوم نشده است و عواملی مثل بیماری ،سن،
جنسیت ،تغییرات گلوکز خون و چاقی ممکن است تاثیرگذار
باشند [ .]9فعالیت بدنی منظم ،سودمندیهای بسیاری نظیر
افزایش حساسیت انسولینی ،کنترل قندخون ،کاهش وزن و
درصد چربی بدن را دارد .از طرفی سطوح پایین فعالیت
فیزیکی یکی از عوامل اصلی مرتبط با چاقی و متعاقب آن
بیماریهای مزمن است وبرخی مطالعات نشان دادهاند،
مداخالت سبک زندگی مثل فعالیتهای ورزشی منظم
بهخصوص ازنوع مقاومتی میتواند در کنترل عوارض چاقی
مؤثر باشد .این نوع تمرین بهعلت استفاده از گلوکز و چربی
بهعنوان منابع انرژی میتواند بر کنترل گالیسمیک در افراد
چاق نقش داشته باشد [ .]18اگر چه که ساز و کارهای تحت
تاثیر تمرینات مقاومتی باید شناسایی شوند اما بهنظر میرسد
یکی از آنها تنظیم کاهشی فاکتورهای پیش التهابی و التهابی
باشند .بنابراین ،مطالعات بیشتری برای بررسی اثر این نوع
فعالیت ورزشی بر مقاومت انسولین و سرمی RBP4بهعنوان
یک عامل التهابی ،مورد نیاز

است.

از زمان قدیم ،گیاهان نقش عمدهای در درمان بسیاری از
بیماریها بهویژه در کشورهای شرقی داشتهاند .اسناد نشان
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از آدیپویست یا آدیپوسایتوکاینها شامل لپتین ،آدیپونکتین،

افزایش مقاومت به انسولین میشود.
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پزشکی بودهاند .یکی از مکملهای گیاهی که در طب ستنی

برساند [ Nawel ]15و همکاران در سال  2811اثرات کاهش

شهرت زیادی دارد زعفران است .زعفران با نام عمومی سافرون

دهندهی قند و چربی خون توسط زرشک دانهدار کوهی را در

و نام علمی کروکوس ساتیوس از خانواده زنبقیان است .ارزش

موشهای دیابتی شده با استرپتوزوتوسین بررسی کردند .در

درمنی زعفران ریشه در وجود چهار متابولیت اصلی بهنامهای

این مطالعه تجویز  25/5و  62/5میلیگرم بر کیلوگرم وزن بدن

کروسین ،کروستین ،پیکروکروسین و سافرانال دارد [ .]11در

از عصارهی آبی ریشهی زرشک دانه دار کوهی باعث کاهش

این گیاه کاروتنوییدهای نظیر بتا کاروتن ،لیکوپن و زاگزانتین و

معنیداری در قند و چربیهای خون و افزایش معنیداری در

ویتامینها بهویژه ریبوفالوین و تیامین نیز یافت میشود [.]12

وزن بدن در موشهای دیابتی تحت تیمار با این عصارهها در

نتایج مطالعه  Hosseiniو همکاران نشان داد که مصرف زعفران

مقایسه با گروه کنترل دیابتی شد [ Shirali .]16و همکاران

باعث کاهش گلوکز ناشتا ،و مقاومت به انسولین میگردد.

( )1091در تحقیقی با عنوان اثر عصارهی آبی زعفران بر

هچنین مصرف عصارهی آبی زعفران در کنار تمرین مقاومتی،

فاکتورهای بیوشیمیایی سرم در موشهای صحرایی دیابتی شده

تاثیر بیشتری برکاهش گلوکز ناشتا در مقایسه با تمرین مقاومتی

با استرپتوزوتوسین موشهای صحرایی نر نوزاد  2تا  5روزه

به تنهایی یا مصرف زعفران به تنهایی دارد [.]10

ویستار آلبینو را بهطور تصادفی به گروههای سالم و بیمار بدون

زرشک گیاهی است درختچهای خـاردار بـه ارتفاع  1/5-0متر

درمان و تحت درمان با عصاره آبی زعفران تقسیم کردند و

و دارای شاخههای شکننده که اغلب افراشتهاند .قسمتهای

برای القای دیابت نوع  STZ 2با دوز  kg.mg90بهصورت

مورد استفاده دارویی ایـن گیاه عبارت از؛ پوست ،ریشه،

درون صافی به موشهای صحرایی نوزاد تزریق شد ،سپس دو

مهـمتـرین

گروه دیابتی تحت درمان با عصارهی آبی زعفران با دو دوز

آلکالوئیـدهایی کـه در ریشه شناسایی شدهاند شامل؛ بربرین،

 158و  kg/mg 188قرار گرفتند .مطالعه تا  5ماه ادامه داشت.

اکسی کـانتین ،بربامین ،پالماتین ،بروولسین ،بربرومین،

نتایج نشان داد که عصارهی آبی زعفران دارای اثر پایین

کلولومبامین ،جاتروریزین ،لکراسین و بربامین هستند .در

آورندگی قند و چربی در خون موشهای صحرایی دیابتی بود

ریـشه عالوه بر آلکالوئید ،اسیدهای آلی نظیر کلیدونیک اسید،

[.]17

ســیتریک اســید ،مالیــک اســید ،رزیــن ،تــانن ،مــواد

اگرچه از دیرباز گیاهان دارویی و مشتاقات آنها در درمان چاقی

موسیالژی و پکتینی وجود دارد .میوهی زرشک طعــم تــرش

و عوارض ناشی از آن مطرح بودهاند ،در مورد اثربخشی قطعی

داشــته دارای مــواد قنــدی دکــستروز ،فروکتــوز ،اســید

بسیاری از آنها تاکنون تحقیقات معتبری یافت نشده است.

مالیــک ،پکتــین ،صــمغ ،اســیدهای تارتاریک و سیتریک

متخصصان عقیده دارند رژیم غذایی و داروها به تنهایی در

است .بربرین موجـود در ریشهی زرشک اثرات ضـد تـشنجی،

درمان و کنترل قندخون و متابولیسم چربیهای خون بیماران

آرامـبخش و ادرار آوری دارد .مطالعـات اخیــر پیــشنهاد

مبتال به چاقی کافی نیست ،بلکه انجام فعالیتهای بدنی و

کــردهانــد ،بربرین اثرات بیولوژیکی مفیـدی از جملـه اثـرات

ورزشی نیز باید به برنامهی روزانهی این دسته از افراد اضافه

ضـد التهاب دارند [ .]14در بیماران مبتال به چاقی تشخیص

شود .در این میان تمرینات مقاومتی بهعنوان جزء ضروری در

داده شده که زرشک قادر به کاهش سطح انسولین خون از

درمان افراد چاق در نظر گرفته میشود [ .]12فعالیت ورزشی

طریق افزایش حساسیت به انسولین است در بیماران با عملکرد

یک عامل مؤثر در رابطهی بین  RBP4و مقاومت انسولینی

ضعیف سلول بتا زرشک ،ممکن است ترشح انسولین را از

است و پرداختن یا عدم پرداختن به فعالیت ورزشی میتواند

طریق ترمیم جزایر بتا بهبود بخشید عالوه بر این عصارهی آبی

باعث کاهش یا افزایش  RBP4و شاخص مقاومت انسولینی

زرشک میتواند تریگلیسرید را در موشهای دیابتی تحت

میشود Lee .و همکاران در پژوهشی به مقادیر تمرین مقاومتی

ریـزوم،

سـاقه،

بـرگ

و

میوه

هستند.
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متابولیک و حساسیت انسولین بیماران مبتال به سندرم متابولیک

بود [ .]10وزن موشها بعد از چاق شدن بین  09-40گرم بود.

پرداختند ،نتایج نشان تغییرات وزن آزمودنیها در دو گروه

وزن موشها با استفاده از ترازو  Ronsoمدل  022با حساسیت

تمرین اختالف معنیداری نداشته و افزایش میزان حساسیت

یک گرم ،ساخت ژاپن اندازهگیری شد .بهمنظور اجرای تحقیق

انسولین و عملکرد سلوهای بتامی پانکراس از طریق کاهش

 08موش انتخاب شدند و بهصورت تصادفی در  0گروه تمرین

تجمع گلیسیرید و افزایش اکسیداسیون اسیدهای چرب بهطور

مقاومتی ( ،)n=18مصرف عصارهی زعفران ( ،)n=18مصرف

معنیداری در گروه تناوبی نسبت به گروه تداومی بارزتر بود

عصارهی زرشک ( ،)n=18مصرف عصارهی زعفران و زرشک

[ .]6فعالیت ورزش باعث کاهش وزن ،چربی خون و چربی

( ،)n=18تمرین مقاومتی و مصرف عصارهی زعفران (،)n=18

احشایی ،بهبود گالیسمیک و کاهش مقاومت به انسولین در

تمرین مقاومتی و مصرف عصارهی زرشک ( ،)n=18تمرین

افراد چاق میشود و میتواند باعث تغییرات بر نشانگرهای

مقاومتی بههمراه مصرف عصارهی زعفران و زرشک ( )n=18و

التهابی شده و در نهایت منجر به بهود حساسیت به انسولین

گروه کنترل ( )n=18قرار گرفتند.

شود .حال با توجه به تولید محدود زعفران در چند کشور
خاص و خواص ذکر شده و همچنین فواید ذکر شده زرشک،

برنامهی تمرین مقاومتی

هدف از انجام تحقیق حاضر بررسی همزمان تأثیر یک دوره

در ابتدای برنامهی تمرینی مقاومتی بهمنظور گرم کردن ،موشها

تمرین مقاومتی به همراه مصرف عصارهی زعفران و زرشک بر

سه بار بدون وزنه و استراحت بین تکرارها از نردبان باال رفتند.

سطح سرمی  RBP4و مقاومت به انسولین در موشهای سوری

سپس وزنههای مورد نظر آن جلسهی تمرینی به دم موشها

چاق است.

متصل میشد .تمرین مقاومتی با استفاده از نردبان بهطول یک
متر بود که دارای  06پله با شیب  05درجه و  2سانتیمتر فاصله

روشها

بین هر پله است .برنامهی تمرین مقاومتی شامل سه ست با 5

آزمودنی تحقیق

تکرار از پلهها بود و یک دقیقه استراحت بین هر تکرار و دو

این تحقیق از نوع تحقیقات بنیادی و تجربی است .نمونههای

دقیقه استراحت بین هر ست .در هفتهی اول موشها بدون

این تحقیق را  98موش سوری که از مرکز تحقیقات رویان

وزنه فقط از پلهها باال رفتند .برنامهی تمرین مقاومتی در

اصفهان خریداری شده بود تشکیل دادند .حیوانات پس از

هفتهی دوم  58درصد وزن بدن حیوان بود که هر هفته %18

انتقال به آزمایشگاه دانشگاه آزاد اصفهان تحت شرایط

متناسب با وزن هر موش به وزنه قبلی اضافه شد و در هفتهی

استاندارد (چرخهی روشنایی تاریکی 12ساعت ،دما  )25 ±2با

آخر وزنه  128درصد وزن بدن آنها شد .در هفتههای آخر برای

دسترسی آزاد به آب و غذا نگهداری شدند .تمامی مداخالت

جلوگیری از صدمه و آسیب دیدگی دم موشها باتوجه به

حیوانی مطابق با دستورالعملهای اخالقی مؤسسات ملی برای

افزایش وزنهها ،به چندین نقطهی متفاوت از دم موش وزنه

مراقبت و استفاده از حیوانات آزمایشگاهی مورد تأیید کمیتهی

متصل میشد .در طول جلسات تمرینی از شوکر جهت تحریک

اخالق دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه آزاد اصفهان (کد:

موشها برای ادامهی تمرین استفاده نشد و تنها با فشار دادن دم

 )IR.IAU.KHUISF.REC.1398.101انجام شد .پس از دو

حیوانات تحریک انجام میشد [.]19

هفته سازگاری با محیط جدید و تغذیه با رژیم غذایی
استاندارد ،طی  4هفته با مصرف جیره غذایی پر چرب تهیه

برنامهی مصرف عصارهی آبی زعفران و زرشک

شده از مرکز رویان چاق شدند .رژیم غذایی پر چرب شامل

کاللهی خشک زعفـران خـوراکی ()Crocus sativus L
معروف به زعفران پوشالی از قائنات تهیه شد .جهت تهیـهی
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عصارهی آبی ،بعد از افـزودن  488میلـیلیتـر آب مقطـر بـه 0

 5میلیگرم بر میلیلیتر اندازهگیری شد .مقاومت انسولینی به

گرم پودر زعفران ،محلول در ظـرف پوشـیده بـهمـدت  0روز

روش  HOMA-IRبا اندازهگیری انسولین و گلوکز ناشتا از

در شیکر انکوباتور قرار گرفت .سپس نمونه صـاف شـد و

نمونهی پالسما طبق فرمول زیر محاسبه شد [.]0

عصـارهی آبـی جـدا شـد و بـا دسـتگاه

فریزدرایـر(Freez-

) Dryerبهصورت پود درآمـد [ .]17برای تهیهی عصارهی

= HOMA-IR index
)(fasting insulin(μU/ml) × fasting glucose (mmol/l))/ 22

دمای محیط و دور از تابش مستقیم خورشید خشک شد و با

روشهای آماری

استفاده از آسیاب ،پودر گردید .برای تهیهی عصارهی آبی ،پودر

ابتدا با استفاده از آزمون شاپیروویلک توزیع نرمال متغیرها

میوهی زرشک با نسبت یک به نه ،با آب مقطر مخلوط (58

بررسی شد .با توجه به نرمال بودن توزیع دادهها ،در توصیف

گرم پودر در  458سیسی آب مقطر) و بهمدت  18تا 15دقیقه

آماری از میانگین ،انحراف استاندارد ،حداقل و حداکثر برای

جوشانده شد .پس از  0دقیقه سانتریفوژ با  2888دور در دقیقه،

توصیف مشخصات آنتروپومتریکی و فیزیولوژیکی آزمودنیها

(Sigma-

استفاده گردید .مقایسهی بین گروهها از آزمون تحلیل واریانس

 )Aldrich USAفیلتر و در دمای  07سانتیگراد خشک گردید

یکطرفه و آزمون تعقیبی بونفرونی استفاده شد .نتایج بهدست

و تا زمان مصرف ،در شیشههای رنگی و دور از رطوبت

آمده با استفاده از نرمافزار  SPSSنسخهی  21تحلیل میشود و

نگهداری شد [.]28

سطح معنیداری  P≤8/85در نظر گرفته شد.

اندازهگیری متغیرهای بیوشیمیایی

یافتهها

عصاره ،با استفاده از کاغذ صافی واتمن شمارهی یک

خونگیری در  40ساعت پس از آخرین جلسهی تحقیق (پایان
هفتهی هشتم) پس از  14ساعت ناشتایی شبانه در ساعت 0
صبح به میزان  5میلیلیتر از بطن چپ موشها انجام گرفت.
طریقهی خونگیری به این صورت بود که ابتدا هر موش با اتر
بیهوش میشد ،سپس خون سرخرگی از ناحیهی قفسه سینه هر
موش مستقیم از بطن چپ گرفته میشد .سپس خون گرفته
شده در لولههای آزمایش حاوی آپروتینین ریخته شد تا از
تجزیة پروتئینی در آن جلوگیری شود .پس از  18دقیقه قرار
گرفتن در محیط آزمایشگاه به کمک سانتریفیوژ ،سرمها جدا
شد و بالفاصله در دمای  -08درجهی سانتیگراد برای انجام

پس از تأیید توزیع نرمال دادهها با استفاده از آزمون
کلموگروف-اسمیرنوف ،برای تجزیه و تحلیل آماری از آزمون
آنالیز واریانس یک طرفه و آزمون تعقیبی بونفرونی استفاده شد.
نتایج آزمون آنالیز واریانس یکطرفه در جدول  1نشان داد
تفاوت معناداری در سطوح  ،)P=8/882( RBp-4گلوکز
( ،)P=8/80انسولین ( ،)P=8/82و مقاومت به انسولین
( )P=8/884گروههای مختلف تحقیق وجود دارد .نتایج آزمون
تعقیبی در جدول  2نشان داد ،سطوح  RBp-4در گروه تمرین
مقاومتی بهطور معنیداری نسبت به گروه زرشک وکنترل کاهش
یافته است ( ،)P=8/881در گروه تمرین مقاومتی با زعفران بهطور

آزمایشهای بعدی نگهداری شد.

معنیداری نسبت به گروه زرشک و کنترل کاهش یافته است

غلظت سرمی  RBP4با روش االیزا و با استفاده از کیت

( ،)P=8/881همچنین در گروه زعفران بهطور معنی داری نسبت به

مخصوص موش ) zelbioساخت کشور آلمان) غلظت سرمی
انسولین نیز با روش االیزا و با استفاده از کیت انسولین
مخصوص موش ساخت کشور آلمان و سطح سرمی گلوکز به
روش آنزیماتیک (کیت پارس آزمون ،ایران) توسط دستگاه
اتوآناالیزر (تکنیکون  RA-1000نیویورک ،آمریکا) با حساسیت

گروه تمرین و زعفران و زرشک کاهش یافته است ( .)P=8/881در
گروه مقاومتی با زرشک زرشک و کنترل کاهش یافته است
( ،)P=8/881و در گروه زرشک نسبت به گروه تمرین و زعفران و
زرشک کاهش یافته است (.)P=8/881
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جدول  -9نتايج آزمون تحليل واريانس يک طرفه جهت مقايسه تغييرات  RBp-4و
شاخصهای گاليسميک بين گروههای مختلف تحقيق

)ng/ml( RBp-4

تمرین مقاومتی

0/05±8/74

مقاومتی +زعفران

0/78±8/76

زعفران

4/41±8/74

مقاومتی  +زرشک

0/71±8/98

زرشک

4/06±1/04

زعفران  +زرشک

4/09±1/19

مقاومتی +زعفران  +زرشک
گلوکز ()mg/dL

انسولین ()µmol/L

مقاومت به انسولین

0/26

±8/60

کنترل

4/92±1/82

تمرین مقاومتی

116/0±17/47

مقاومتی +زعفران

189/0±14/26

زعفران

117/4±14/47

مقاومتی  +زرشک

180/9±0/08

زرشک

111/5±11/19

زعفران  +زرشک

185/6±10/20

مقاومتی +زعفران  +زرشک

181/0±18/87

کنترل

110/0±17/90

تمرین مقاومتی

1/21±8/64

مقاومتی +زعفران

1/10±8/55

زعفران

1/56±8/64

مقاومتی  +زرشک

1/82±8/52

زرشک

1/49±8/61

زعفران  +زرشک

1/09±8/64

مقاومتی +زعفران  +زرشک

8/99±8/56

کنترل

1/05±8/58

تمرین مقاومتی

8/40±8/19

مقاومتی +زعفران

8/08±8/15

زعفران

8/40±8/19

مقاومتی  +زرشک

8/26±8/14

زرشک

8/48±8/10

زعفران  +زرشک

8/48±8/28

مقاومتی +زعفران  +زرشک

8/29±8/12

کنترل

8/55±8/21

* :تفاوت معنادار بین گروهها ،آزمون تحلیل واریانس یک طرفه  ،حجم نمونه=08

*P=8/882

*P=8/80

*P=8/82

*P=8/884
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جدول  -5يافتههای آزمون بونفرونی برای متغير  RBp-4و شاخص های گاليسميک بين گروههای مختلف تحقيق

تفاوت میانگینها

سطح معنی داری

گروه
زرشک

1/81

8/81

کنترل

8/790

زرشک

1/155

کنترل

8/940

تمرین+زعفران+زرشک

1/156

زرشک

1/152

کنترل

8/948

تمرین+زعفران+زرشک

1/685

مقاومتی+زرشک

12/988

8/84

مقاومتی+زرشک +زعفران

15/58

8/80

مقاومتی+زرشک

10/588

مقاومتی+زرشک +زعفران

16/188

کنترل

14/98

زعفران

11/088

کنترل

10/288

مقاومتی+زرشک +زعفران

کنترل

17/588

مقاومتی

کنترل

8/604

مقاومتی +زعفران

کنترل

7/19

مقاومتی+زعفران+زرشک

8/570

تمرین +زرشک

کنترل

8/020

مقاومتی+زعفران+زرشک

کنترل

8/056

مقاومتی +زعفران

8/170

مقاومتی +زرشک

8/210

مقاومتی+زرشک+زعفران

8/191

کنترل

8/264

مقاومتی+زعفران+زرشک

8/176

8/82

کنترل

8/206

8/881

مقاومتی

RBp-4

زعفران
مقاومتی+زرشک
زرشک
مقاومتی
زعفران

گلوکز

مقاومتی+زرشک
زعفران+زرشک

انسولین

زعفران

مقاومتی

مقاومت به انسولین

مقاومتی+زعفران
زعفران
مقاومتی +زرشک
مقاومتی+زعفران+زرشک

 آزمون تعقیبی بونفرونی

کنترل

8/259

8/886
/82

8/886
8/887
8/81

8/881

8/80
8/81
8/81
8/85
8/80

8/886
8/81

8/880
8/80

8/880
8/882
8/82

8/887
8/81

8/880

8/882
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8/85
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نتایج آزمون تعقیبی نشان در جدول  2نشان داد ،سطوح گلوکز
ناشتا در گروه تمرین مقاومتی نسبت به مقاومتی و زرشک و
مقاومتی و زرشک و زعفران کاهش یافته است ( ،)P=8/881در
گروه زعفران نسبت به مقاومتی وزرشک و مقاومتی و زرشک
و زعفران بهطور معنیداری کاهش یافته است (،)P=8/881
نسبت به گروه کنترل کاهش یافته است (.)P=8/881گروه
زعفران با زرشک نسبت به گروه زعفران و کنترل بهطور
معنیداری نسبت به گروه کنترل کاهش یافته است (.)P=8/881
و گروه مقاومتی زرشک و زعفران نسبت به کنترل بهطور
معنیداری نسبت به گروه کنترل کاهش یافته است (.)P=8/881
نتایج آزمون تعقیبی نشان در جدول  2نشان داد ،سطوح
انسولین در گروه تمرین مقاومتی بهطور معنی داری نسبت به
گروه کنترل کاهش یافته است ( ،)P=8/881در گروه تمرین
مقاومتی با زعفران به نسبت به گروه کنترل کاهش یافته است
( ،)P=8/881گروه زعفران نسبت به مقاومتی و زعفران و
زرشک کاهش یافته است ( )P=8/881همچنین در گروه تمرین
مقاومتی وزرشک بهطور معنیداری نسبت به گروه کنترل
کاهش یافته است ( .)P=8/881گروه مقاومتی و زعفران و
زرشک نسبت نسبت به گروه کنترل کاهش یافته است
()P=8/881
نتایج آزمون تعقیبی نشان در جدول  2نشان داد ،مقاومت به
انسولین در گروه تمرین مقاومتی ،نسبت به مقاومتی و زعفران،
مقاومتی با زرشک و مقاومتی و زرشک و زعفران کاهش یافته
است ( .)P=8/881گروه مقاومتی و زعفران نسبت به گروه
کنترل بهطور معنیداری نسبت به گروه کنترل کاهش یافته
است ( .)P=8/881گروه زعفران نسبت به گروه مقاومتی و
زعفران و زرشک بهطور معنی دار کاهش یافته است
( .)P=8/881گروه مقاومتی و زرشک نسبت به گروه کنترل
بهطور معنیداری کاهش یافته است ( )P=8/881گروه مقاومتی
وزرشک و زعفران نسبت به گروه کنترل کاهش یافته است
(.)P=8/881

بحث و نتیجهگیری
 RBP4در سوخت و ساز قلبی ،حساسیت به انسولین و ترشح
آدیپوکینها هنگام فعالیت ورزشی نقش دارد و بهعنوان یک
آدیپوکین در تنظیم عملکرد انسولین و متابولیسم گلوکز شرکت
میکند [ .]6یکی از پیامدهای دیابت نوع دو حرکت بدن به
یک وضعیت التهابی و افزایش آدیپوکاینهایی مثل

RBP4

است .نقش  RBP4در توسعهی مقاومت انسولین در
پژوهشهای مختلف به اثبات رسیده است [ .]5نتایج تحقیق
حاضر در مقایسهی بین گروهی نشان داد که تفاوت معناداری
بین گروههای تجربی با گروه کنترل مربوط به  RBP4مشاهده
شد .نتایج آزمون تعقیبی نشان داد سطوح  RBp-4در گروه
تمرین مقاومتی بهطور معنیداری نسبت به گروه زرشک و
کنترل کاهش یافته است ،در گروه تمرین مقاومتی با زعفران
بهطور معنیداری نسبت به گروه زرشک و کنترل کاهش یافته
است ،همچنین در گروه زعفران بهطور معنیداری نسبت به
گروه تمرین و زعفران و زرشک کاهش یافته است .در گروه
مقاومتی با زرشک زرشک و کنترل کاهش یافته است ،و در
گروه زرشک نسبت به گروه تمرین و زعفران و زرشک کاهش
یافته است Rbp4 .در سوخت و ساز قلبی ،حساسیت به
انسولین و ترشح آدیپوکینها هنگام فعالیت ورزشی نقش دارد
و بهعنوان یک آدیپوکین در تنظیم عملکرد انسولین و متابولیسم
گلوکز شرکت میکند [.]21
نتایج این پژوهش نشان داد مقادیر  RBP4سرمی در گروه
تمرین مقاومتی در مقایسه با گروه کنترل به شکل معناداری
کاهش یافت .یافتههای این پژوهش با نتایج پژوهش

Graham

و همکاران در سال  Choi ،]22[ 2880و همکاران در سال
 ]20[ 2889و  Mansouriو همکاران در سال  ]24[ 2814که
تأثیر تمرین هوازی را بر این آدیپوکاین در آزمودنیهای دیابتی
مورد بررسی قرار دادند همسو است و نشان میدهد تمرین
مقاومتی میتواند به اندازهی تمرین هوازی در کاهش عامل
التهابی  RBP-4موثر باشد که بهدلیل کاهش وزن بدن و افزایش
وزن عضالنی در موشهای گروه تجربی باعث کاهش وزن
چربی میشود [ .]5همچنین این نتایج ،با یافتههای  Kuو
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مجله ديابت و متابوليسم ايران .مهر -آبان 9318؛ دوره ( 91شماره )9

چاق دیابتی بررسی کردند همسو است Ku .و همکاران پس از

 RBP4با چاقی و مقاومت به انسولین وجود ندارد [ ]29که با

 12هفته ،کاهش معناداری در تودهی چربی کل بدن را در گروه

تحقیق حاضر همخوانی ندارد که دلیل آن میتواند بهدلیل

تمرینی گزارش کردند و همچنین نشان دادند تودهی عضالنی

متفاوت بودن آزمودنیها از نظر سن ،جنس و گونه مورد

اندام فوقانی و تحتانی نسبت به پیش آزمون در گروه تمرینات

مطالعه باشد.

مقاومتی افزایش یافت و مقادیر  RBP4در گروه تمرین

مطالعات بالینی انجام گرفته نشان میدهد که افراد چاق مبتال به

مقاومتی به شکل معناداری در مقایسه با گروه کنترل کاهش

اختالل تحمل گلوکز و دیابت نوع دو در مقایسه با افراد با

پیدا کرد [ RBP4 .]25از بافتهای کبد ،چربی احشایی،

تحمل گلوکز طبیعی ،سطوح باالتری از  RBP4در گردش خون

زیرپوستی و عضله ترشح میشود و با توجه به پژوهش

دارند [ .]26نشان داده شده است که بعضی از عوامل سیگنالی

 Mansouriو همکاران ( )2814که کاهش بیان  RBP4در بافت

مشتق شده از عمل ماکروفاژها نظیر  TNF-αمیتواند منجر به

چربی احشایی و زیرپوستی و نه کبد را پس از تمرینات

بیان متفاوت و بیشتر  RBP4در بافت چربی احشایی شود.

استقامتی گزارش کردند ،بهنظر میرسد تمریناتی که بتوانند این

عامل احتمالی دیگر تنظیم منفی  GLUT4در شرایط چاقی

بافتها را تحت تأثیر قرار دهد و باعث ایجاد تغییر در ترکیب

است که بین بافتهای چربی احشایی و زیر پوستی متفاوت

بدنی آزمودنیها شود ،میتواند در کاهش مقادیر سرمی این

است .نشان داده شده است که بین بیان  GLUT4در بافت

آدیپوکاین تأثیر داشته باشد [.]24

چربی احشایی و بیان  RBP4رابطهی معکوس وجود دارد .از

 RBP4آدیپوکاینی است که با چاقی ،مقاومت به انسولین

آنجایی که تنظیم منفی  GLUT4در بافت چربی احشایی نسبت

ارتباط دارد [22و Aminan .]26و همکاران ( )1094در یک

به چربی زیر پـوستی بیشتر اتفـاق میافتد ،این عامل میتواند

تحقیق به بررسی تأثیر هشت هفته تمرین هوازی بر

RBP4

افزایش بیشتر  RBP4در این بافت را تفسیر نماید .بیان

RBP4

سرم و مقاومت انسولینی در رتهای نر سالم پرداخت که نتایج

در چربی زیرپوستی واحشایی تحت تأثیر تمرین استقامتی

نشان داد هشت هفته تمرین هوازی موجب کاهش معنادار

کاهش معنیدار از خود نشان داد .انـدازه سلولهـای چربـی در

 RBP4سرم در رت های نر سالم شد [ ]27و بهنظر میرسد

مطالعـات پیشین بهعنوان یک مارکر مستقل برای مقاومت

RBP4

انسولین توصیف شده است [ .]5تحقیقی که در آن اثر مصرف

سرم در رتهای سالم باشد که با تحقیق حاضر همخوانی دارد.

زعفران و زرشک بر سطح  Rbp4بررسی شود ،یافت نشد اما از

 Karuneeو همکاران ( )2810به بررسی ارتباط سرم ،RBP4

آنجایی که تفاوت معناداری بین مصرف زرشک و زعفران با

مقاومت به انسولین و چربی پرداختند که نتایج آنها نشان داد

گروه کنترل بر سطح  Rbp4مشاهده نشد دلیل آن را میتوان

 RBP4بهعنوان یک آدیپوکاین در تنظیم عملکرد انسولین و

احتماالً باال بودن سطح پایه  Rbp4در آزمودنیها دانست.

بهبود در مقاومت انسولینی عامل مؤثر در کاهش سطوح

RBP4

نتایج تحقیق حاضر در مقایسه بین گروهی نشان داد که تفاوت

متابولیسم گلوکز شرکت دارد .افزایش سطح سرمی

بهعنوان یکی از عوامل مؤثر در بروز اختالل در تحمل گلوکز و

معناداری بین گروههای تجربی با گروه کنترل مربوط به گلوکز،

پیامد آن چاقی و دیابت در انسان و حیوان مشخص شده است

انسولین و مقاومت به انسولین مشاهده شد .نتایج آزمون تعقیبی

[ ]20که با تحقیق حاضر همخوانی دارد Ramezani .و

نشان نشان داد ،سطوح گلوکز ناشتا در گروه تمرین مقاومتی

همکاران ( )1096در مطالعهای تحت عنوان اثر تمرین مقاومتی

نسبت به مقاومتی و زرشک و مقاومتی و زرشک و زعفران

بر غلظت سرمی  RBP4پرداختند ،یافتهها نشان داد تمرین

کاهش یافته است ،در گروه زعفران نسبت به مقاومتی وزرشک

مقاومتی مقادیر  RBP4را در موشهای دیابتی نوع دو کاهش

و مقاومتی و زرشک و زعفران بهطور معنیداری کاهش یافته

میدهد که با تحقیق حاضر همخوانی دارد [ Ahmadi .]5و

است ،همچنین در گروه تمرین مقاومتی و زرشک بهطور
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همکاران در سال  2812که تأثیر تمرینات مقاومتی را بر زنان

همکاران در سال  2810نشان داد که هیچ ارتباطی بین سطح

تقيان و همکاران :مقايسهی اثر مداخالت شامل هشت هفته تمرين مقاومتی با...
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زعفران با زرشک نسبت به گروه زعفران و کنترل بهطور

کاهش تجمع تریگلیسرید درون سلولی و افزایش اکسیداسیون

معنیداری نسبت به گروه کنترل کاهش یافته است و گروه

اسیدهای چرب میگردد [.]6

مقاومتی زرشک و زعفران نسبت به کنترل بهطور معنیداری

گیاه زرشک دارای خواص فارماکولوژیکی مهمی است که

نسبت به گروه کنترل کاهش یافته است .مقاومت به انسولین و

مهمترین آنها شامل :جلوگیری از رشد باکتریها ،کاهش

اختالل متابولیسم گلوکز یک روند تدریجی است که با زیاد

انقباض عضالت صاف ،کاهش التهاب ،جلوگیری از تجمع

شدن بیش از حد وزن و چاقی شروع میشود .مقاومت به

پالکتها ،تحریک ترشح صفرا ،کاهندهی فشارخون ،محرّک

انسولین پایه مرکزی سندرم متابولیک در نظر گرفته شده است

سیستم ایمنی ،هیپوگلیسمی ،پایین آورنده چربی ،ضد تومور،

مطالعات نشان داده که تمرین هوازی باعث بهبود هموستاز

کاهندهی اختالالت عصبی است .این اثرات را مربوط به

گلوکز و افزایش حساسیت به انسولین میشود [.]08

ترکیب مؤثر این گیاه یعنی آلکالوئید بربرین میدانند .مطالعات

اساسیترین نقص در بیمارانی که مقاومت به انسولین دارند،

نشان دادهاند ،آب زرشک سرشار از ترکیبهای آنتی اکسیدانی

مقاومت بافتهای محیطی بدن به اعمال سلولی انسولین است،

است که مهمترین آنها بربرین ،بربامین ،پالماتین ومالیک اسید

بهطوریکه بافتهای هدف نمیتوانند به غلظتهای طبیعی

هستند .همچنین کاربرد این گیاه در درمان بسیاری از انواع

انسولین خون پاسخ دهند .در این حالت سلولهای بتای

بیماریهای عفونی ذکر شده است [ .]04طعم تلخ زعفران

پانکراس مقدار انسولین بیشتری تولید نموده و میزان انسولین

ناشی از وجود مادهای به نام پیکروکروسین است .این ماده طی

خون افزایش مییابد .در افراد مقاوم به انسولین تولید گلوکز

فرآوری گیاه تازه بر اثر تجزیه حرارتی یا آنزیمی به الدییدی

کبدی افزایش مییابد در حالیکه مصرف گلوکز در عضالت

معطر به نام سافرانال تبدیل میشود .کروسینها که

اسکلتی کاهش مییابد .تمرین مقاومتی ،التهاب سیستمتیک

گلیکوزیدهایی متشکل از کاروتنوییدی به نام کروستین و قندها

کاهش و عمل انسولین افزایش مییابد و شاخص مقاومت به

هستند مسؤول رنگ زعفران محسوب میشوند .کاروتنوییدهای

انسولین در آزمودنیهای چاق کاهش مییابد و بهعلت افزایش

دیگری مانند بتاکاروتن ،لیکوپن و زآگزانتین و ویتامینها

واکنشپذیری بافتها به انسولین ،از مقدار انسولین سرم کاسته

بهخصوص ریبوفالوین و تیامین نیز در زعفران یافت میشوند.

میشود [ Thomas .]10و همکاران نشان دادند که غلظت

کروسین ،کروستین و سافرانال مواد مؤثره اصلی زعفران هستند

گلوکز ناشتای پالسما پس از هشت هفته تمرین مقاومتی در

که باعث کاهش گلوکز خون و مقاومت به انسولین میشود

موشهای گروه تمرین در مقایسه با گروه کنترل کاهش نشان

[ Shirali .]05و همکاران در سال  ]17[ 1091در تحقیقی با

داد که با تحقیق حاضر همسو است .تمرینات مقاومتی با

عنوان اثر عصارهی آبی زعفران بر فاکتورهای بیوشیمیایی سرم

وزنههای سنگین در زمان کوتاه و با شدت باال در نظر گرفته

در موشهای صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین پرداخت

میشوند که از گلیکوژن بهعنوان منبع انرژی استفاده میکنند و

که نتایج نشان داد که عصارهی آبی زعفران دارای اثر پایین

الکتات تولید میکنند [ .]01این نوع تمرینات باعث افزایش

آورندگی قند ،چربی و مقاومت به انسولین در خون موشهای

تودهی عصالنی و قدرت عضالنی میشوند و از این راه

صحرایی دیابتی بود .که با تحقیق حاضر همخوانی دارد.

حساسیت انسولینی را بهبود میدهد [ .]26، 02تمرینات

 Hemmatiو همکاران در سال  ]28[ 1090در مطالعه تحت

مقاومتی باعث افزایش دریافت گلوکز توسط عضالت فعال و

عنوان تأثیر در مان با عصارهی آبی گیاه زرشک بر تغییرات

تحریک  GLUT4و انتقال آن به غشای سلولی میشود و

سطح سرمی آدیپونکتین و پروفایل لیپیدی در موشهای نر

برداشت سریع گلوکز عضالت اسکلتی فعال را توسط

دیابتی پرداخت که نشان داد زرشک از طریق افزایش سطح

حاملهای پروتئینی افزایش میدهد [ .]00همچنین نشان داده

سرمی آدیپونکتین ،در تنظیم متابولیسم چربیها نقش داشته و
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 انسولین و مقاومت به انسولین در، گلوکزRbp4 سطوح

 انسولین و مقاومت به،همچنین باعث کاهش گلوکز خون

 بنابراین تمرین مقاومتی به همراه مصرف.موشهای چاق شود

.انسولین شده است که باتحقیق حاضر همخوانی دارد

عصارهی زرشک و زعفران میتوانند تأثیر مهمی در جلوگیری
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.از افزایش عوارض متابولیک در موشهای چاق داشته باشد

نتیجهگیری
براساس یافتههای پژوهش حاضر تمرین مقاومتی به همراه
مصرف عصارهی زعفران و زرشک میتواند باعث کاهش
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COMPARISON OF THE EFFECTS OF EIGHT WEEKS OF RESISTANCE TRAINING
WITH AND WITHOUT SAFFRON EXTRACT, BARBERRY ON SERUM LEVEL 4 OF
RETINOL BINDING PROTEIN, AND INSULIN RESISTANCE IN OBESE MICE WITH
HIGH-FAT DIET
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ABSTRACT
Background: The purpose of this study was to compare the effect of eight weeks of resistance training with
and without the use of aqueous extracts of barberry and saffron on serum levels of RBP4, glucose, insulin
and insulin resistance in obese mice.
Methods: In this study, 80 mice with a mean weight of 41± 2 g were exposed to high fat diet for 10 weeks.
Then, they were randomly assigned to 8 resistance training groups (10 n), resistance and saffron (10 n),
saffron (10= n ), Resistance and barberry (n =10), barberry (n =10), saffron and barberry (10n =), resistance
training with extract of saffron and barberry (10n =) and control group (n = 10). The resistance training
program included raising the mice from the ladder with weight (three sets and 5 repetitions each) three times
a week for 8 weeks. The consumption of saffron and barberry extracts was done at 0.08 for total weight of
mice for 8 weeks. After 14 hours of fasting, the initial blood sample was taken at 5 ml of the left ventricle of
the rats and RBP4, glucose, insulin and insulin resistance levels were measured. One-way analysis of
variance was used to compare the data between groups. All calculations were considered at P≤0.05
Results: The results showed that there was a significant difference in the levels of RBP4 (P = 0.002),
glucose (P = 0.03), insulin (P = 0.02), and insulin resistance (P= 0.004) There are different research groups.
Follow-up test results showed that RBP4 levels decreased in the resistance training group compared to the
barberry and control groups. In saffron group, resistance to barberry and control group decreased. The
saffron group also decreased compared to the saffron and barberry training groups.
Conclusion: The findings of this study emphasize the effect of resistance training, the use of saffron extract
and barberry extract on reducing the metabolic effects of obesity by reducing RBP4 and reducing glucose,
insulin and insulin resistance.
Keywords: Resistance training, Saffron extract, Barberry extract, RBP4, Glucose, Insulin resistance, Insulin
resistance, Obesity
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