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 چکیده 
بیماري هاي بر خواص کاهش وزن باعت کاهش عالوه مکمل هاي گیاهی مصرف و تمرینات ورزشی  و هدف: زمینه

ناشی از این بیماري نیز می شود. هدف از تحقیق حاضر بررسی اثر هشت هفته تمرین کانکارنت با مکمل یاري رویبوس 
 .بر شاخص آتروژنیک و مقاومت به انسولین و برخی آنزیم هاي کبدي زنان داراي اضافه وزن بود

گروه کنترل، مکمل، تمرین،  4ر تصادفی دربه طو سال 64تا23نیسزن داراي اضافه وزن با دامنه 24 ها:روش
گرم از چاي رویبوس را دریافت کردند. 2هفته روزانه  8گروه مکمل به مدت  کنندگان شرکتقرار گرفتند.  تمرینمکمل+

 مقاومت به انسولین، شاخص آتروژنیک، . شاخص هايانجام شد جلسه 3اي هفته و هفته 8تمرینات کانکارنت به مدت 

ALTو AST داده ها با استفاده از نرم افزار ارزیابی شدند قبل از شروع تمرین و بعداز آخرین جلسه تمرین .spss 
 تجزیه و تحلیل گردید.p >05/0سطح در 22نسخه

در گروه هاي دیگر  اما ،)p>05/0( داري داشتاآنزیم هاي کبدي در گروه تمرین و مکمل کاهش معن حسط نتایج:
گروه  2در.داري در سطوح شاخص آتروژنیک یافت نشداگروه ها تغییر معن از در هیچ یک شد.داري مشاهده ناتاثیر معن

نسبت  ).P=017/0 و=p 045/0  بیداري داشت(به ترتاکاهش معن HOMA-IRتمرین+مکمل و تمرین  شاخص 
 .)p>05/0( شاخص توده بدنی و وزن در همه گروه ها به جز کنترل روند کاهشی معناداري داشت

تمرین کانکارنت با و بدون مصرف مکمل رویبوس می تواند سبب کاهش عوامل خطرزاي ناشی از چاقی  گیري:نتیجه
 گردد.میجهت کنترل وزن توصیه روش استفاده از این  .لذاو کاهش فاکتورهاي مقاومت به انسولین و آنزیم کبدي شود

 : هاواژه دیکل
تمرین کانکارنت، 
رویبوس، شاخص 

انسولین، آتروژنیک، 
 اضافه وزن

 

شر نحقوق  یتمام
دانشگاه علوم  يبرا

تربت  یپزشک
محفوظ  حیدریه

 است.
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 مقدمه 

بیماري مزمن است که به عنوان مشکل سالمت یک اضافه وزن 

افزایش خطر بروز بیماریها از منجر به و  شدهعمومی محسوب 

میشود.  2دیابت نوع و  ، افزایش چربی خونبیماریهاي قلبی جمله

 در جهان رو به افزایشاین بیماري اخیر شیوع هاي طی  دهه 

و  بر کاهش کالري دریافتیبیش وزنی اساس درمان . است بوده

تغذیه الت از این رو مداخ ،است انرژي مصرفی استوار افزایش 

، موجب پیشگیري از اضافه وزنو فعالیت بدنی میتوانند با بهبود 

  ).1د(بروز بیماریهاي مرتبط با آن شو

 وLDL1،TC 2هاي مضري،داراي چربیوزنبیشدافرا

این به مقداري بیش ازحد طبیعی هستند. 3(Tg)گلیسرید تري

موجب انسداد توانند می،ي خونیرگها دیوارهچربیها با رسوب در 

شرایین و به دنبال آن تنگ شدن دیواره رگ ها و در نتیجه 

شاخص  ).2(و بیماري هاي کرونري قلب شوند  پرفشار خونی 

به عنوان یک معیار توان را می )4AIPما(آتروژنیک پالس

معرفی کرد. هاي کرونري قلب کننده مناسب براي بیماریبینیپیش

یــک شــاخص لیپوپروتئینی نسبتا شاخص آتروژنیک پالسما 

 آیدبدست می )C_5TG/HDL (لگاریتم نســبت ازو  جدید بوده

). 3اسـت (  LDLو نشـانگر حضـور ذرات کوچـک ومتراکم 

همچنین این شاخص تحت تأثیر مقاومت به انسولین و تجمع 

 ).4(گیرد می چربی کبدي و احشایی قرار

کننده بینیپیش  یکی از عوامل یچاق و وزن اضافهعالوه بر این  

احتمال بروز سندروم متابولیک کبد چرب است که معموال در 

وزن آن ایجاد  05/0نتیجه تجمع چربی در کبد به میزان بیش از 

میزان شیوع کبد چرب ،بیش وزنی   میشود. با توجه به افزایش

افزایش وزن ارتباط دارد. اضافه وزن  وعیش زانیدر جامعه با م

علت  شایع ترین عامل افزایش آنزیم هاي کبدي و سیروز کبدي با

آنزیمهاي سیتوپالسمی آسپارتات ).5( ناشناخته است

 )7ALT(آالنین آمینوترانسفراز و )6ASTآمینوترانسفراز(

                                                      
1.Low Density Lipoprotein Cholesterol 
2.Total Cholesterol  
3.TriGlycerides  
4.Atherogenic Index of Plasma  
5.High Density Lipoprotein Cholesterol  

نشانگرهاي اصلی آسیب سلول کبدي هستند. انتقال توزیع چربی 

تجمــع چربــی شــکم ممکــن اســت، باعــث افزایش بـدن و 

آنزیمهاي کبدي شود که بـا وزن مـرتبط بـوده و بـه وسیله 

 ).6،7( شـودشاخص توده بدن تشخیص داده مـی

که در  بودهعالئم سندرم متابولیک  مقاومت به انسولین یکی از

شواهد زیادي وجود دارد که به نقش است.ی وزن شیبارتباط با 

به انسولین اشاره  شروع مقاومت دری چاق و وزن اضافه

هاي هماهنگی ذخیره و مصرف مولکول با انسولینکنند.می

 بافت چربی،نقش بسیارمهمی در سوختی عضالت اسکلتی،کبد،

جمله  ازکند.ساز انرژي در بدن ایفا میو سوختحفظ تعادل 

نتقال مکانیسمهاي ایجاد مقاومت به انسولین اختالل در نقل و ا

  چربی ه بافت هدف عضالت اسکلتی،بافتدرس)4GLUT8مولکول(

جذب گلوکز در سلولهاي هدف هورمون انسولین، و کبد است.

در وضعیت مقاومت انسولین، .شودانجام می توسط ناقل قندي

هاي بتاي پانکراس در تالش براي حفظ قند خون در سطح سلول

ها در برخی  بافت غلبه بر کاهش توانایینرمال هستند و براي 

مازاد  ر به گلوکزپاسخ به انسولین، با ترشح انسولین بیشت

ترین براین،مقاومت به انسولین اصلی عالوهدهند.پاسخ میپالسما

ع دو است که به دلیل نقص در عامل ایجاد بیماري دیابت نو

ا ژنهاي هدف تغییردر بیان پروتئین یرسانی انسولین،پیام

بین مقاومت به انسولین با فاکتورهاي د.آیوجود میانسولین، ب

 ).8،9( داردعروقی نیزرابطۀ تنگاتنگی وجود-یبیماریهاي قلبرخط

هاي کمل ها غذایی و دارویی بر بیماريهاي اخیر تاثیر مدر سال

بر روي نمونه هاي جانوري و اضافه وزن مختلف بخصوص 

انسانی آزمایش شده و نتایج چشمگیري را به همراه داشته است. 

یکی از انواع چاي بارنگ قرمزروشن است که اصالت  9رویبوس

 حذف گردد. رویبوس با می آن به کشور آفریقاي جنوبی باز

 تواننداز بدن محافظت می کند، همچنین میرادیکالهاي آزاد 

6.Aspartat Amino Transferase  
7.Alanin Amino Transferase  
8.Glucose Transporter type4  
9.Aspalathus linearis 
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 سیدکرده و از گرفتگی عروق خونی، حمله قلبی وکلسترول را اک

آنتی اکسیدان  سکته مغزي پیشگیري کند. چاي رویبوس غنی از

آسیب  ها را در برابرسلولDNA(1ن(این آنتی اکسیدا که است

کند. ازخواص این کرده و از بروز سرطان جلوگیري میمحافظت 

ویروسی، ضدپیري وضددیابتی گیاه می توان به خواص ضد

شاره کرد. دوآنتی اکسیدان لوتئولین وکئورستین موجود ا

گردد. آسپاالنتین ویبوس مانع تشکیل پراکسیدچربی میدرچاي ر

که  باشداي موجود در رویبوس مییکی دیگر از فالنوئیده

متابولیسم گلوکز را  سطح قندخون را پایین آورده و تواندمی

کنترل کننده دیابت، تقویت نماید. رویبوس همچون دیگر داروهاي 

 بوسیدارد. مصرف رو قابل توجهی درپایین آوردن گلوکز تاثیر

برآورد شاخص در طور قابل توجهی پروفایل لیپیدي (که به 

آتروژنیک کاربرد دارد )و وضعیت اکسیداتیو را کاهش می دهد. 

 در یقلب يهايماریمربوط به بهاي پیش بینی کنندهاین دو فاکتور 

 ). 10(ندهست بزرگساالن

عدم تمرینات ورزشی است. فعالیت  وزن اضافهشایعترین علت 

ورزشی با تأثیرات مفید بر وضعیت متابولیکی و ترکیب بدنی از 

کند و نقش بسزایی قلبی و عروقی پیشگیري می بروز بیماریهاي 

در کنترل شاخصهاي متابولیکی (گلوکز، انسولین، مقاومت به 

و عوارض مرتبط با دیابت نوع  2 انسولین، قند خون، دیابت نوع

و افزایش  LDL_C). تمرینات ورزشی با کاهش 11( دارد 2

HDL_C هاي  باعث تغییر در پروفایل چربی و کاهش چربی

شود. تمرینات کانکارنت ممکن است در سازگاري  اضافه بدن می

با این عوامل, اهمیت کاربردي داشته باشد. تمرینات کانکارنت 

ي براي کاهش وزن و چاقی است. این واژه روش تمرینی جدید

رد که تمرینات استقامتی یگ براي تمریناتی مورد استفاده قرار می

گیرند.  و مقامتی بطور همزمان در یک جلسه ورزشی انجام می

به عبارت دیگرتمرینات کانکارنت، تمرین چند دستگاه تولید انرژي 

ه به عنوان یک و استفاده همزمان از انواع مختلف تمرینات است ک

  ).12روش تمرینی مطلوب، مورد توجه محققان قرار گرفته است(

                                                      
1.Deoxy Ribonucleic Acid  

کانکارنت در مقایسه با سایر تمرینات، موجب بهبود بیشتر تمرین 

عروقی  -ترکیب بدنی، چربی خون، قند خون و عوامل سالمت قلبی

). همچنین در افراد چاق و بیماران مبتال به دیابت نوع 14میگردد(

ه شده که تمرین کانکارنت موثرترین وسیله براي نشان داد 2

 بهبود شاخص هاي آنتروپومتریک چاقی است. از سوي دیگر، اثر

سازگاري هاي عضالنی در افراد مختلف  تمرین کانکارنت بر

متفاوت است به طوري که همراه کردن تمرین مقاومتی با تمرین 

 ت باعضالنی که ممکن اس رشته هايآتروفی شدن  استقامتی از

میتواند  این تمرینات،دتمرین استقامتی رخ دهد، پیشگیري می کن

را به سمت راهکارهایی در جهت بهبود شاخص  محققان

هاي کبدي و پیشگیري از ژنیک، مقاومت به انسولین و آنزیمآترو

تاکنون اطالعات زیادي  مطالعات ).11( این فاکتورها هدایت کنند

مرین، بر متغیرهایی همچون: هاي گوناگون ت درباره تأثیر شدت

ها ارائه داده اند، اما چاقی و کاهش وزن، اکسیداسیون چربی

درباره فعالیت ورزشی در دامنه متنوعی از شدت ها، اطالعات 

). در مورد اثر تمرینات 11اندك و غیرهمسویی وجود دارد(

کانکارنت بر شاخص آتروژنیک و تاثیري که برسطح آنزیم هاي 

به انسولین دارد، اختالف نظر بسیار است به  کبدي و مقاومت

طوري که نتایج مطالعات مختلف نشان داده است که تمرینات 

 ،(HDL-C)،کانکارنت سبب بهبود متغیرهاي کلسترول تام

(HDL-C)قاومت به انسولین و گلوکز ناشتا ، م، تري گلیسرید

، بهبود معنی داري در مطالعات) و در برخی 14( می شود

). با توجه به نتایج 15( ي ذکر شده مشاهده نشده استهافاکتور

ضد و نقیض به دست آمده در مورد برنامه هاي تمرینی مختلف 

ها و سودمندي احتمالی تمرینات در دامنه متنوعی از شدت

و همچنین  با در نظر گرفتن  مطالعهکانکارنت بر برخی متغیرهاي 

رینات کانکارنت تأثیر ترکیب تم  تحقیقیاینکه هنوز مطالعه و 

همراه با مصرف مکمل رویبوس بر شاخص آتروژنیک، برخی 

آنزیمهاي کبدي و مقاومت به انسولین زنان داراي اضافه وزن را 

مورد بررسی قرار نداده و ابهامات زیادي در خصوص اثرات 

حاضر،  مطالعههمافزاي این دو متغیر وجود دارد. لذا هدف از 
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یري رویبوس همراه با تمرین گیک دوره مکملبررسی تاثیر 

کانکارنت بر شاخص آتروژنیک، برخی آنزیم هاي کبدي و 

 مقاومت به انسولین زنان داراي اضافه وزن بود.

 هاروش 
تحقیق حاضر از نوع نیمه تجربی بود که با طرح پیش آزمون و 

پس آزمون همراه گروه کنترل اجرا شد. جامعه آماري مطالعه را 

دادند. به منظور گزینش و میوزن تشکیل  زنان داراي اضافه

در  مطالعه، فراخوان شرکت در مطالعه کنندگان شرکتتعیین 

حیدریه، سالمی ودانشگاه علوم پزشکی تربتسطح دانشگاه آزاد ا

اطالع رسانی شد و شرایط شرکت در تحقیق در فراخوان ذکر 

گردید. از بین افراد مراجعه کننده و واجد شرایط شرکت در 

 64 تا23نفر از زنان داراي اضافه وزن در بازه سنی  24،مطالعه

مورد نظر  نامهشیوهسال به عنوان آزمودنی جهت شرکت در 

انتخاب شدند. شرکت کنندگان به صورت تصادفی به چهار گروه 

نفر، شامل گروه مکمل (عدم دریافت مکمل و شرکت نکردن در  6

(دریافت مکمل  برنامه تمرین ورزشی)، گروه مکمل رویبوس

هفته و عدم شرکت در تمرینات ورزشی)،  8رویبوس به مدت 

هفته بدون  8گروه تمرین (شرکت در تمرینات ورزشی به مدت 

مصرف مکمل رویبوس)و نهایتا گروه تمرین+مکمل رویبوس 

(دریافت مکمل رویبوس و به صورت همزمان شرکت در تمرینات 

از همه آزمودنیها  هفته اي) تقسیم شدند. 8ورزشی در دوره 

در یک جلسه توجیهی  شیوه نامهخواسته شد تا قبل از شروع 

شرکت کنند. در این جلسه تمام جزئیات برنامه تمرینی و فواید و 

 شرکتمضرات احتمالی ناشی از تمرین و مکمل رویبوس براي 

 توضیح داده شد.  کنندگان

ـرار ، معیارهـا ي ورود بـه مطالعـه شامل: قمطالعهدر این 

)، عـدم ابـتال 25(باالتر از  نمونـه هـا در محـدوده  BMIداشـتن

بـه دیابـت، عـدم سـابقه بیماریهاي عصبی عضالنی، ارتوپدي، 

قلبی عروقی و تنفسـی، عدم مصرف دارو و مکمل و عدم فعالیت 

ه گذشته بود. معیارهاي خروج ما3بدنی مـنظم در طـی 

عـدم تمایل شرکت کننـدگان کنندگان از مطالعه، شـامل: شرکت

بـراي ادامـه حضـور در مطالعـه، بـروز بیماري در طول مطالعه، 

مصرف دارو، مشکالت ارتوپدي کـه مانع اجراي تمرینات شود و 

جلسه در  3همچنین عدم حضور در تمرینـات براي بیش از 

 هاي تمرینی بود.گروه

رینـی بـه ي تمحاضر گـروه هـا مطالعهتمرینی: در  شیوه نامه

روز در هفتـه بـه تمـرین پرداختنـد. هر جلسه  3هفتـه و  8مدت 

 10دقیقه فعالیت اصلی و 40دقیقه گرم کردن عمومی، 10 شامل

  دقیقه سرد کردن بود.

، تمرین ترکیبی به صورت ترکیب 1مطابق با جدول شماره 

هوازي بود. به طوري که در نیمه ابتـداي هـر  تمـرین مقـاومتی و

جلسـه تمرین مقاومتی و در نیمه دوم آن، تمرین هوازي اجرا شد. 

 مدت به مقاومتی تمرینات برنامه اصلی در هر جلسه شامل برنامه

با رعایت جزئیات اصل اضافه بار و مقاومت فزاینده از   دقیقه 20

بود و روند کار براي آزمودنی ها توضیح داده RMmax -1روش 

تکرار بیشینه براي عضالت  15تا10ست با  3شد. در این روش 

بین   ثانیه و 30باالتنه و پایین تنه به کار گرفته شد و بین حرکات 

دقیقه استراحت فعال قرار داده شد(حرکات شامل دراز  2ست ها 

 )..بود.النژ و._پالنک -اسکوات-شناسوئدي–و نشست 

 تمرین هوازي متشکل از دویدن و انجام فعالیت هاي هوازي

 80_60ات زیگزاگ وپروانه در حین دو) با شدت (پرش, حرک

اي) (به صورت دو ست ده دقیقه دقیقه 20درصد ضربان قلب در 

درصد ضربان قلب 60اجرا شد. شروع فعالیت ورزشی با شدت 

(با استفاده  درصد بر شدت فعالیت افزوده شد5بود و هر هفته 

جه از روش کارونن ضربان قلب براي هرفرد محاسبه شد). با تو

به آمادگی جسمانی پایین افراد و نداشتن تمرینات ورزشی دو 

 60هفته اول برنامه هوازي بصورت پیاده روي سریع با شدت

 ).16(درصد انجام گرفت

 رویبوس چاي از دوگرم روزانه در گـروه هاي داراي مکمـل

 آب لیتر میلی 250 با ترکیب و دمنوش بصورت شاهسوند شرکت

 بـه و آزمودنی هـا توسط ناشتا بطور و صبحانه از قبل درجه 90

                   .گردید استفاده روزانه هفتـه 8 مـدت

ها بدون کفش با استفاده  پیکرسنجی: قد آزمودنی  هاي شاخص

از متر نواري نصب شده بر روي دیوار اندازگیري شد و وزن 
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دیجیتال ها  با  لباس نازك بدون کفش توسـط تـرازوي آزمودنی

 شـاخص. شد سنجیده کیلوگرم 1/0 گیري اندازه  سکا بـا دقـت

ـذور مج بـر) کیلـوگرم( وزن تقسـیم طریـق از بـدنی تـوده

 قـد(متر) برحسـب کیلوگرم/ مترمربع محاسبه شد.

 مرحلـه، بیوشیمیایی: خونگیـري در طـی دو هايشاخص

سـاعت بعـد از آخـرین 24قبل از شـروع تمرینـات و ساعت24

 ورید از و سی سی 5 مقدار به صبح 8 ساعت تمرین،در  جلسـه

 سـاعت 10 که شد درخواست هاآزمودنی از .شد انجام بازویی

 پرهیزکنند وعدهاز مصرف موادغذایی ،خون گیرياز نمونه قبـل

در آزمایش دوم از  غذایی قبل از انجام اولین آزمایش ثبت شده و

 آوري جمع خونی همان ماده غذایی استفاده شود. نمونه هـاي

 به دقیقه در دور 3000 سرعت با اتاق درجه 30 دماي در شده

رم جدا شده در فریز س سپس شدند سانتریفیوژ دقیقه 10 مدت

زمایشگاه خصوصی براي انجام درجه فریز و بعد به آ -80

حاسبه مهمچنین؛.شد ارسال مطالعه متغیرهاي هايبررسی

 روش ارزیابی مدل هموستازيشاخص مقاومت به انسولین از

)HOMA (انسولین ناشتا انجام  و با در دست داشتن گلوکز و

 ).17گرفت (

405 /(dl/mg ) ( mlµ/Iu)  × گلوکز ناشتا  انسولین ناشتا =  

 شاخص مقاومت به انسولین

و رعایت شیوه نامه هاي اخالقی  در راستاي مطالعهدر این 

از  IR.THUMS.REC.012/1401کد اخالق باشناسه تحقیقاتی

تمام اطالعات د. دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه اخذ گردی

ها یبه صورت کامالً محرمانه ثبت شد.آزمودنمشارکت کنندگان  

(در به کار خود خاتمه دهند ق،یمجاز بودند درهر مرحله از تحق

نفر از شرکت کنندگان گروه کنترل به دلیل بیماري  2این پژوهش 

ها رضایت قبل از خونگیري آزمودنی.)ونا از تحقیق خارج شدندکر

در ها امضا شد.مایشات توسط آزمودنی زنامه مربوط به انجام آ

) يریگ نمونه احل(مر ژهیو يتمام مراقبت ها مطالعهطول دوره 

 به عمل آمد.

انجام  )22(نسخه  SPSSآماري با استفاده از نرم افزارتحلیل هاي  

ویلک -شد. براي بررسی توزیع نرمال داده ها از آزمون شاپیرو

همچنین مشاهده همگن بودن داده ها از طریق  استفاده گردید.

مون لون صورت پذیرفت. براي بررسی تغییرات درون گروهی آز

زوجی و براي بررسی تفاوت هاي بین گروهی از Tاز آزمون 

) >05/0Pتحلیل واریانس یک طرفه استفاده گردید. از نظر آماري(

 .معنی دار در نظر گرفته شد

 مطالعهدر کنندگان  شرکت. برنامه تمرینی 1جدول 

 برنامه تمرینات مقاومتی

 هفتم وهشتم پنجم وششم سوم وچهارم اول ودوم هفته

 3 3 3 3 تعداد ست

 15 12 12 10 تکرارتعداد 

 %75 %70 %60 %50 شدت(درصد یک تکرار بیشینه)

 6 6 6 6 تعداد حرکات

 2 2 2 2 استراحت بین ست ها(دقیقه)

 30 30 30 30 استراحت بین حرکات (ثانیه)

 تمرینات هوازي

 %80-75 %75-70 %70-65 %65-60 شدت(درصد ضربان قلب بیشینه)

 10*2 10*2 10*2 10*2 مدت (دقیقه)*ست

 20 20 20 20 مدت کل(دقیقه)

 2 2 2 2 استراحت بین ست ها(دقیقه)
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 نتایج 
نتایج مقایسه تغییرات واریانس درون و برون گروهی 

شده  دادهنشان 2ها در جدول هاي ترکیب بدنی آزمودنیشاخص

ها کاهش ر همه گروهاست. وزن بدن و شاخص توده بدنی د

 گروه 4برون گروهی برايکه تغییرات درون و طوریداشت به

 دارلحاظ آماري معنی هب مکمل)، نیتمر ،ومکمل نیتمر، کنترل(

داري در ) نتایج حاصل روند کاهشی معنیP >05/0( بود

(به  تمرین مکمل را نشان داد در گروه تمرین و  HOMAفاکتور

اما در دو گروه دیگر با توجه به  ) =017/0pو =p 045/0ترتیب

 داري مشاهده نشدلحاظ آماري تأثیر معنی روند کاهشی به

)05/0> P،( داري براي معنی همچنین در آزمون بین گروهی تأثیر

گروهی گروهی و بینتغییرات درون حاصل نشد. HOMA فاکتور

ها، به تغییرات کاهشی در تمامی گروه شاخص آتروژنیک با توجه

 دار نبودعنیهاي مورد مطالعه از نظر آماري میک از گروه در هیچ

)05/0<p.( 

در گروه  ALTو ASTهاي کبديآنزیم گروهینتایج تحلیلی درون

ها سایر گروهداري رانشان داد ولی دروت معنیمکمل تفا تمرین و

داري ازلحاظ ، تفاوت معنی مشاهده شده با توجه به روند کاهشی

رات بین گروهی در تمامی همچنین تغیی آماري حاصل نشد.

 بود.    ن آنزیم کبدي معنادار براي این دو مطالعه مورد هايگروه

 ي فیزیکی و بیوشیمیاییشاخص ها یگروه نیو ب یدرون گروه راتیی. تغ2جدول 

 متغیرها ها گروه
 یگروه درون راتییتغ نیانگیاز م ±اریمع انحراف

 p>05/0معنادار سطح

 یگروه نیب راتییتغ

 آزمون پس آزمون پیش p>05/0معنادار سطح

زن
و

 

  761/0 65/79±26/14 93/79±38/15 کنترل
  00/0 56/71±87/5 12/76±98/5 مکمل

 >001/0p 01/0 16/75±53/9 04/79±56/10 نیتمر

  00/0 55/74±24/8 92/79±95/8 مکمل و نیتمر

ده
تو

 
دن

ب
 ی

  833/0 00/30±53/3 06/30±80/3 کنترل
  00/0 50/28±45/2 32/30±67/2 مکمل

 >001/0p 01/0 73/27±37/2 14/29±56/2 نیتمر

  00/0 90/28±23/2 99/30±56/2 مکمل و نیتمر

ص
اخ

ش
 

وژن
تر

آ
ی

 ک
  086/0 71/0±18/0 53/0±10/0 کنترل
  35/0 63/0±30/0 68/0±28/0 مکمل

 =329/0p 075/0 64/0±21/0 80/0±12/0 نیتمر

  222/0 66/0±12/0 88/0±32/0 مکمل و نیتمر

ت
وم

مقا
 به 

سول
ان

 نی

  281/0 58/3±07/1 71/4±12/1 کنترل
  069/0 06/4±89/0 66/4±93/0 مکمل

 =469/0p 045/0 61/3±81/0 32/5±61/1 نیتمر

  017/0 63/4±21/1 39/6±24/2 مکمل و نیتمر

A
L

T
 

  391/0 25/26±59/8 25/28±81/10 کنترل
  276/0 66/25±08/6 33/31±68/6 مکمل

 =504/0p 886/0 8/28±06/18 60/29±52/9 نیتمر

  015/0 83/22±92/9 50/32±24/5 مکمل و نیتمر

A
ST

 

  638/0 25/18±095/3 18±83/3 کنترل
  47/0 21±53/7 17/24±86/3 مکمل

 =699/0p 535/0 8/18±6 60/20±36/3 نیتمر
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  013/0 16±97/4 67/20±07/3 مکمل و نیتمر
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 بحث   

تفاوت معنی داري در یافته هاي بین  مطالعهیافته هاي حاصل از 

، در  گروهی و درون گروهی  شاخص توده بدن و وزن افراد

به جز گروه کنترل را نشان داد.  هاي مورد مطالعه  تمامی گروه

افزایش فعالیت بدنی به همراه کاهش کالریک راه معقولی است که 

بدن  واقع ترکیب در. میکند پیشگیري چربی بدون ەٴاز کم شدن تود

طور قابل توجهی با فعالیتهاي جسمانی قابل تغییر است. ب

 و چربی بدون ەٴفعالیتهاي دراز مدت ورزشی سبب افزایش تود

حاضر با مطالعه  مطالعهنتیجه میشود.  چربی ەٴکاهش تود

Medeiros  و همکاران،  که تاثیر تمرین کانکارنت بر استرس

اکسیداتیو و انسولین افراد را بررسی کرده بود همسو است به 

طوري که آنان نتیجه گرفتند، تمرین کانکارنت، وزن بدن و 

) از سوي دیگر 18( شاخص توده بدنی را کاهش داده است

اوت یوسفی پور و همکاران ، نشان دادند که تمرینات ورزشی تف

 ).19معنی داري بر شاخص توده بدن زنان نداشته (

در یافته هاي بین گروهی و درون گروهی شاخص آتروژنیک در   

گروه هاي تمرین و مکمل و تمرین+مکمل با توجه به روند کاهشی 

و همچنین بهبود مشاهده شده در مقایسه با گروه کنترل اثر معنی 

سعیده مطالعه با  داري به لحاظ آماري نداشت. به طوري که

محمدي زارع، پروانه نظرعلی ورستم علی زاده، که در بررسی 

اثر تمرینات استقامتی و مقاومتی بر شاخص آتروژنیک و مقاومت 

به انسولین مردان بیان کردند شاخص آتروژنیک در گروه ها 

تمرین کاهش معنادار همراه داشته وتمرین استقامتی و مقاومتی 

و با  )20( ژنیک کمک می کند مغایرت داردبه بهبود شاخص آترو

هفته تمرین استقامتی  6قنبري نیاکی و همکاران، که   تحقیقات

دقیقه اي در هفته) عدم تغییر  90جلسه  5هاي صحرایی (موش

). 21( معنادار در نسبت آتروژنیک مشاهده کردند اثر همسو دارد

ایج سایر احتماال عدم همسویی میان یافته هاي تحقیق حاضر و نت

مطالعات، مربوط به تفاوت نوع تمرین، مدت، شدت برنامه تمرینی 

ها باشد. مطالعات به خوبی اثبات کرده است و جنسیت آزمودنی

که افزایش وزن بدن با بیومارکرهاي لیپیدي و التهابی در ارتباط 

است. بافت آدیپوز یا چربی، به ویژه شکمی از نظر متابولیکی 

شود ایجاد وضعیت ترومبوتیک و التهابی میفعال بوده و باعث 

و به عالوه وضعیت لیپوپروتئین آتروژنیک به همراه تري 

را ایجاد می کند. نظر به شیوع  HDLگلیسیرید باال و سطح پایین 

هاي قلبی و عروقی در افراد چاق نسبتا باالي عوامل خطر بیماري

کردن این و داراي اضافه وزن مانند دیس لیپیدمی و نیز کنترل 

فاکتورها، پیگیري مستمر عوامل مذکور در قالب نشانگري مانند 

شاخص آتروژنیک پالسما براي کاهش و تعدیل عوارض قلبی 

 ).22( رسدحاصل از چاقی و اضافه وزن ضروري به نظر می

فعالیت ورزشی با اکسیداسیون بیشتر لیپیدها ارتباط دارد؛  

ترسی بیشتر به اسیدهاي افزایش نیاز عضالت به انرژي باعث دس

شود. بخش اعظم این اسیدهاي چرب از لیپولیز بافت چرب می

برابر بیشتر نسبت به حالت استراحت فراهم  3تا  2چربی به میزان 

شود. این فرایند به طور غیر مستقیم و با افزایش تحریک بتا می

گیرد عالوه بر این درصد استریفیه شدن آدرنرژیک صورت می

یابد. همچنین فعالیت هاي چرب به نصف کاهش میمجدد اسید

 2ورزشی با شدت متوسط جریان خون را در بافت چربی تا 

دهد. این برابر افزایش می 10برابر و در عضالت اسکلتی تا 

افزایش در میزان جریان خون ممکن است از اثرات سمی تجمع 

موضعی لیپیدها جلوگیري کند و بهبود مقادیر شاخص آتروژنیک 

 ).23( کمک کند

در بررسی پیش رو بر شاخص مقاومت به انسولین در گروه 

تمرین و تمرین+مکمل داراي روند کاهشی معنا دار بود و در 

گروه مکمل با توجه به روند کاهشی تاثیر معناداري از لحاظ 

هاي هاي این تحقیق به نوعی  با یافتهآماري حاصل نشد. یافته

ست. آنان در تحقیق خود به بررسی همسو ا کریم نژاد وهمکاران

اثر تمرین ترکیبی برمیزان انسولین، قند خون ناشتا، 

 فاکتور  پرداختند و مشخص شد سطح انسولین و HOMAفاکتور

HOMAاما با 1( در هر سه گروه کاهش معنی داري داشته است.(

 شیوه نامههاي بنائی و همکاران که به مقایسه تأثیر دو نوع یافته

کیبی بر سطح گلوکز خون ناشتا، هموگلوبین گلیکوزیله، تمرین تر

پروتئین واکنش گرا با حساسیت باال و مقاومت به انسولین در 

آنان  هپرداخته بودند ناهمسوست، مطالع 2زنان دچار دیابت نوع
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هفته تمرین ترکیبی موجب کاهش هموگلوبین  8نشان داد که 

هش معنادار سطح گلیکولیزه و افزایش مقاومت به انسولین و کا

 ). 24( شده است 2گلوکز ناشتا افراد دیابت نوع 

ین بعد هاي احتمالی که باعث افزایش عمل انسولاز جمله مکانیسم

رسانی توان به افزایش پیاماز تمرینات هوازي شوند می

گیرنده اي انسولین، افزایش بیان پروتئین انتقال دهنده گلوکز پس

،GLUT4  افزایش فعالیت گلیکوژن سنتتاز و هگزوکیناز، کاهش

رهایی و افزایش پاك شدن اسیدهاي چرب آزاد، افزایش رهایی 

گلوکز از خون به عضله به دلیل افزایش مویرگ هاي عضله و 

تغییر در ترکیب عضله به منظور افزایش برداشت گلوکز، اشاره 

 ).25( کرد

اثرات هر دو نوع تمرین تمرینات ورزشی همزمان، از آن جهت که 

استقامتی و قدرتی را به طور همزمان بر شاخصهاي ترکیب بدن 

نظیر شاخص توده بدن، وزن و درصد چربی دارد، میتواند مفیدتر 

که نیمی از تمرینات  مرینات مقاومتیت . به طوري کهواقع شود

میتوانند حساسیت به انسولین و شوند کانکارنت را شامل می

ا افزایش داده و کیفیت زندگی را بهبود ببخشند. مصرف انرژي ر

تواند اثرات مضاعف هر دو فعالیت از این رو تمرینات ترکیبی می

هاي کاهش هوازي و مقاومتی را اعمال کند؛ بنابراین، یکی از روش

هاي مقاومت به انسولین و کاهش خطر سندرم متابولیک و بیماري

 .)26( قلبی عروقی، تمرینات ترکیبی است

معنی داري در سطوح پالسمایی  در مطالعه حاضر کاهش

 در گروه تمرین+مکمل مشاهده شد.ALT،ASTآنزیمهاي کبدي 

مکمل با توجه به روند کاهشی و همچنین  اما در گروه  تمرین و

داري مقایسه با گروه کنترل تاثیر معنیبهبود سطوح آنزیم ها در 

که به بررسی  نیا وهمکارانعلی  مشاهده نشد، این یافته ها با نتایج

هاي رکیبی و مکمل خرفه بر کاهش آنزیمتمرینات ت

پرداختند و به تاثیر مثبت و همسو ورزش و   ALT,ASTکبدي

 اشاره کردند، همسو استALT، ASTمکمل بر روي فاکتور ها 

و همکاران، نشان دادند که تمرین  Skrypnik). در مطالعه دیگر 27(

تی نسبت به تمرین استقامتی تأثیر مثبت ترکیبی قدرتی و استقام

 ). 28دارد(ALTهاي  بیشتري در بهبود چربی کبد و کاهش آنزیم

نتایج حاصل از مطالعه حاضر، مغایر با نتایج حسینی کاخک 

هاي ش ترکیبی بر نیمرخ لپیدي و آنزیمکه تاثیر ورز وهمکاران

کرد، یکبدي بیماران با کبد چرب را  با رژیم غذایی را بررسی م

 می باشد. آنان نتیجه گرفتند، تمرین ترکیبی تاثیري بر سطوح

ALT, AST 29( مبتال به کبد چرب ندارد بیماران .( 

توان  به مدت ناقص در نتیجه با مطالعه حاضر میاز دالیل ت

هاي تمرین، شدت تمرین، جنسیت، وجود سطوح متفاوت آنزیم

 کرد.کبدي و بیماري هاي زمینه اي افراد اشاره 

هاي بدنی به کار گرفته شده اثرات متفاومتی بر نوع فعالیت

هاي بلندمدت هاي ترشحی و متابولیسمی میگذارد. فعالیتسیستم

و استقامتی که تولید انرژي آنها بیشتر هوازي است، بر میزان 

تأثیرگذار است؛ زیرا براي ادامه  ALT و AST هايفعالیت آنزیم

بیشتري به تولید انرژي از طریق دستگاه ها، نیاز این نوع فعالیت

هاي مقاومتی نیز باعث افزایش ). فعالیت30( هوازي وجود دارد

اکسیداسیون لیپید، حساسیت به انسولین و همچنین افزایش 

میزان متابولیک پایه میشود. بنابراین امکان دارد که کاهش سطح 

کبد و  نیمه عمر طوالنی و بیشترین میزان آن در بافت ALTآنزیم

نیمه عمر کوتاهتراز طریق افزایش میزان AST کاهش سطح آنزیم 

متابولیک پایه و افزایش اکسیداسیون لیپیدي باعث کاهش 

). تمرینات کانکارنت ترکیب تمرینات 27( هاي کبدي شودآنزیم

انجام شده متوجه  مطالعههوازي و مقاومتی است و با توجه به 

هاي کبدي هستیم، هر آنزیم این تمرینات بر کاهش سطوح تاثیر

 .چند که این تاثیر در گروه ترکیب تمرین همراه مکمل معنادار بود

 گیرينتیجه 
  هفته هشت که گرفت جهینت توانیم آمده بدست جیبا توجه به نتا

 و نیانسول به مقاومت بهبود جهت در تواندیم کانکارنت نیتمر

 مستقل اثر که يطور به. باشد اثرگذار بدن توده و وزن ریمقاد

 زین بوسیمصرف مستقل مکمل رو نطوریهمو  کانکارنت نیتمر

 يجا به بدن توده و وزن کاهش در يمعنادار کاهش توانست

 ناتیتمر همراه به زین بوسیرو يچا مصرف بعالوهگذارد 

 باعث بدن، وتوده وزن ریمقاد کاهش بر عالوه تواندیم کانکارنت

 نظر به اما .شود زین نیانسول به مقاومت و يکبد يهامیآنز کاهش
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 راتییتغ بر گذار ریتاث متعدد و موثر عوامل به توجه با رسدیم

 و وزن میتنظ با مرتبط ییمایوشیب يهاشاخص و بدن بیترک

 . دارد شتریب مطالعات به ازین ک،یارگوژن يها مکمل

 و قدردانی تشکر 
ارشد فیزیولوژي این مقاله برگرفته از پایان نامه کارشناسی 

تندرستی با کد اخالق  ورزشی گرایش فعالیت و

IR.THUMS.REC.012/1401  وسیله مراتب تقدیر و است. بدین

اعالم  مطالعههاي خود را از همکاري تمامی آزمودنی تشکر

 داریم.می

 

 تضاد منافع 
در این پژوهش هیچ گونه تعارض منافعی توسط نویسندگان 

 .گزارش نشده است

 مشارکت نویسندگان:
 اـی ،اـه داده آوري عـجم یا ،مطالعه حیاطر و دازيپر ممفهو) 1(

 همه نویسندگان: اـه داده یرـتفس و لـتحلی و تجزیه

 ايوـمحت ینودـت تـجه آن بینیزاـب یا مقاله نویس پیش تهیه )2(

 همه نویسندگان: نهاندیشمندا

همه  :هـمجل هـب لساار از پیش ستنوشتهد نهایی تایید )3(

 نویسندگان
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   Abstract 

 Background & Aim: Sports training and the use of herbal supplements, in addition to 
weight loss properties, can reduce diseases caused by this disease. The purpose of this 
research was to investigate the effect of eight weeks of concurrent training with rooibos 
supplement on atherogenic index and insulin resistance and some liver enzymes of 
overweight women. 

Methods: 24 overweight women with an age range of 23 to 64 years were randomly 
placed in 4 groups: control, supplement, exercise, supplement + exercise. Participants in 
the supplement group received 2 grams of rooibos tea daily for 8 weeks. Concurrent 
exercises were performed for 8 weeks and 3 sessions per week. Indexes (insulin 
resistance, atherogenic index, ALT and AST) were evaluated before the start of training 
and after the last training session. The data were analyzed using spss software version 22 
at the level of p<0.05. 

Results: The level of liver enzymes decreased significantly in the training and 
supplement groups (p<0.05), but no significant effect was observed in the other groups. 
No significant change was found in the levels of atherogenic index in any of the groups. 
HOMA-IR index decreased significantly in 2 groups of exercise+supplement and 
exercise (p=0.045 and P=0.017, respectively). The ratio of body mass index and weight 
had a significant decreasing trend in all groups except the control (p<0.05). 

Conclusion: Concurrent training with and without rooibos supplement can reduce the 
risk factors caused by obesity and reduce insulin and enzyme resistance factors, and this 
method can be used to control weight. 
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