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 :  علینام                                                            :  رجبی                       دانشجو خانوادگی نام

بررسی و مقایسه تاثیر و ماندگاری دو فرکانس تمرینی هم حجم و مکمل یاری زعفران بر برخی از  رساله: عنوان

 2تنفسی زنان چاق مبتال به دیابت نوع -عوامل قلبی

 علی اکبرنژاد کوهیان و  دکتر: پروفسو معرفت سیاهراهنما اساتید

                       فیزیولوژی ورزشی: رشته                                          کترای تخصصید ی:تحصیل مقطع 

   اردبیلی محقق :دانشگاه                                                   قلب، عروق و تنفس: گرايش

  983 ات:صفح تعداد                      71/77/7931  دفاع: تاريخ            اسیعلوم تربیتی و روانشن  :دانشكده 

 :چکیده

درمان اصلی و مؤثر برای ديابت قندی، استفاده از انسولین و عوامل کاهنده گلوکز خون است، ازآنجاکه اين  هدف:     

ديد و ياا ترکیباات ماؤثر در درماان ديابات باا       کار جترکیبات دارای عوارض نامطلوب متعدد هستند نیاز به يافتن راه

گردد. بنابراين تحقیق حاضر با هدف بررسی و مقايسه تاثیر و ماندگاری دو فرکاان    عوارض جانبی کمتر، احساس می

عنوان ترکیبی مؤثر در درمان ديابات باا عاوارض     کاری جديد( و مكمل ياری زعفران )بهعنوان راه تمرينی هم حجم )به

 انجام شد. 3تنفسی زنان چاق مبتال به ديابت نوع -( بر برخی از عوامل قلبیجانبی کمتر

ساکن شهرستان اسالم آباد غرب واقع  3مبتالبه ديابت نوع  زن غیرفعال چاق مارانیبنفر از  13تعداد  روش پژوهش:

جلسه  1 -3ين+مكمل، جلسه تمر 9 -7نفر( ) 73گروه )هر گروه  1صورت تصادفی به  به انتخاب ودر استان کرمانشاه 

، 7گروه دارونما( تقسیم شدند. -1مكمل، -5جلسه تمرين+دارونما،  1 -4جلسه تمرين+دارونما ،  9-9تمرين+مكمل ، 

تمرين هوازی با شدت  جلسه در هفتهشش  4و  3و گروه  سه جلسه در هفته 9و  7گروه هفته ) 8به مدت  4و  9، 3

گرم پودر سرگل زعفران میلی 466جم يكسان انجام دادند. دوز روزانه درصد ضربان قلب بیشینه( با ح 15تا  16

در سه آرد گندم بود.  گرم میلی 466 محتوی های مكمل استفاده شد. دارونما،بار در روز( به مدت دو ماه در گروه )يک

مصرف مكمل  و بعد از مصرف مكمل و تمرين ورزشی و نیز دو هفته بعد از اتمام تمرين و ساعت قبل 48مرحله، 

گیری انجام شد. در ادامه متغیرهای آديپونكتین، رزيستین، آيريزين،  ساعت ناشتايی خون73بعد از تمرينی(، )دوره بی

LDL-C ،HDL-C ،TNF-a ،IL-6 شامل 3موثر در بیماری ديابت نوع  های متابولیكیو مهمترين شاخص ،

و فشار خون ( FVC ،FEV1 ،PEF ،MVV)ی اسپیرمترهای ، شاخصHbA1cو  HOMA-IRگلوکز، انسولین، 

(SBP ،DBP، PP  وMAP )با استفاده از آزمون تحلیل واريان  دو  وتحلیل داده موردبررسی قرار گرفتند. تجزيه

با تست تعقیبی  راهه   يکتحلیل واريان  گیری مكرر و  گیری مكرر، تحلیل واريان  يک راهه با اندازهراهه با اندازه

LSD د. عملیات آماری با استفاده از استفاده شspss  درصد در نظر گرفته شد. 5داری  انجام و سطح معنی 33ورژن  
-TNF-a ،ILآزمون و ماندگاری در متغیر آديپونكتین، رزيستین، آيريزين، نتايج نشان داد، در مرحله پ  ها:یافته

6 ،LDL-C ،HDL-C درصد چربی بدن، وزن و ،BMI ،گلوکز، انسولین ،HOMA-IR ،HbA1c ،FVC ،

FEV1 ،PEF ،MVV ،SBP ،PP  وMAP  گروه اختالف معنی 1بین( 65/6داری بودP< در اين بین بیشترين .)

دار در هر دو جلسه تمرين+مكمل مشاهده شد. نكته مهم عدم اختالف معنی 9میزان تغییرات میانگین در فرکان  

جلسه  1جلسه تمرين+دارونما و  9های مكمل،  روهآزمون و ماندگاری در متغیرهای فوق بین گ مرحله پ 



 

ج

دار (. در بررسی فرکان  تمرينی در متغیرهای ذکر شده بین دو فرکان  اختالف معنی<65/6Pتمرين+مكمل بود )

دار آزمون و ماندگاری مشاهده شد؛ لیكن بررسی نتايج درون گروهی نشان داد که تغییرات معنیدر هر دو مرحله پ 

 (.>65/6Pجلسه تمرين+دارونما بوده است ) 9ن  فقط در فرکا

توان احتمال داد که انجاام فعالیات هاوازی و مصارف خاوراکی زعفاران        با توجه نتايج تحقیق حاضر میگیری: نتیجه

کناد. همنناین   اعمال مای  3در بیماری ديابت نوع  مؤثرهای يی يک اثر محافظتی کلی در مقابل ازدياد شاخصتنها به

 3عاوارض بیمااری ديابات ناوع      باالطبع هاا و  اين دو باهم باعث پاسخ بیشتری در کنترل ايان شااخص  همراه نمودن 

آديپاونكتین و رزيساتین در    هاای  هورماون و  TNF-a  ،IL-6. همننین با توجه به نقش پروتئین آيريازين، گردد می

و  HOMA-IRد تاوان نقاش تمارين هاوازی و زعفاران در بهباو       یما ، HOMA-IRها و چربی وساز سوختتنظیم 

های اسپیرمتری موثر در سنجش وضاعیت  باتوجه به اينكه مهمترين شاخصپروفايل چربی را به اين عوامل نسبت داد. 

های مصرف کنناده  ، میتوان گفت علت افزايش اين متغیرها در گروهباشد( میFVC ،FEV1تنفسی بیماران ديابتی )

افزايش سارعت جا ب   و يا  افزايش انتشار اکسیژن در پالسما-3 اکسیژن خون شريانی افزايش-7زعفران بعلت مكمل 

 انجام دهناده فرکاان  تمارين هاوازی    های علت افزايش اين متغیرها در گروه توسط زعفران باشد؛ همننین اکسیژن

باشد؛ هرچند عملكرد عضاالت تنفسای در تحقیاق     بهبود عملكرد عضالت تنفسیو  کاهش حجم چربی میتواند بعلت

هفتاه تمارين هاوازی     8کاهش وزن و نیز پروفايل لیپیدی باه دنباال    بعلتهمننین  .بررسی قرار نگرفتحاضر مورد 

همنناین کااهش   تحقیق حاضر ايجاد شاده باشاد.    هوازی فرکان  تمرينیفقط در  SBPاحتمال دارد کاهش میزان 

SBP لوک گانگلیونی و مهار آنازيم  های دريافت کننده مكمل زعفران میتواند بعلت مهار سیستم سمپاتیک، بدر گروه

مبدل آنژيوتانسین باشد. البته اين احتمال هم وجود دارد که اثر کاهندگی فشار خون توسط زعفران باه دلیال اثارات    

های يونی مثل کلسیم و يا تأثیر بر روی يک سری ماواد آنادوژن مثال     وازوديالتوری عروق و يا تأثیر روی برخی کانال

تاوان احتماال    های تمرينی مای در خصوص فرکان باشد.  PGI2ها مثل ی از پروستاگالنديننیتريک اکسايد و يا برخ

جلساه تمارين در هفتاه، در     9مدت )در هر جلسه تمرينی( همانناد برناماه فرکاان      یطوالنداد که تمرينات هوازی 

 1انند برنامه فرکاان   کمتر )در يک جلسه تمرينی( هم زمان مدتیرات بهتری نسبت به تمرينات در تأثتحقیق حاضر 

 .  را دارد 3جلسه تمرين در هفته در بهبود و يا کنترل عوارض بیماری ديابت نوع 

، پروفايال  3ديابات ناوع    ماؤثر هاای  ، فرکان  تمرين هوازی، زعفاران، شااخص  3نوع  یزنان چاق ديابت :هاواژه کلید

 ، اسپیرومتری، فشار خونلیپیدی
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1-15-16-  UCP ............................................................... Error! Bookmark not defined. 

 .Error! Bookmark not defined .................................................... نیزیریآ و ورزش -1-15-17

 .Error! Bookmark not defined .............................. ینیانسول مقاومت و ها نیپوکایآد التهاب، اطارتب -1-16

 .Error! Bookmark not defined ........................................................................... نیانسول -1-17

 .Error! Bookmark not defined .................................... نیانسول عملکرد و منشأ ساختار، -1-17-1

 .Error! Bookmark not defined ........................................ بدن یهاسلول بر نیانسول اثر -1-17-1



 

و

 .Error! Bookmark not defined ....................................................نیانسول به مقاومت -1-17-3

 .Error! Bookmark not defined ...............................................ینیاندوکر یها سمیمکان -1-17-4

 .Error! Bookmark not defined ............................................................. یالتهاب یها سمیمکان -1-18

 .Error! Bookmark not defined ................................................... یعصب یها سمیمکان -1-18-1

 .Error! Bookmark not defined ........................................... یسلول داخل یها سمیمکان -1-18-1

 .Error! Bookmark not defined ............ نیانسول به مقاومت القاء در آزاد چرب یدهایاس نقش -1-18-3

 .Error! Bookmark not defined ................................................................... خون یپرفشار -1-19

 .Error! Bookmark not defined ................................................... ابتید و خون فشار -1-19-1

 .Error! Bookmark not defined ............................................. ابتید و یرومتریاسپ یهاشاخص -1-11

 .II .............................................. Error! Bookmark not defined نوع ابتید یرو ورزش اثرات -1-11

 .Error! Bookmark not defined ..................................................... ورزش حاد اثرات -1-11-1

 .Error! Bookmark not defined .............................................. ورزش یضدالتهاب اثرات -1-11-1

 .Error! Bookmark not defined ........................................ ورزش به ینیتوکایسا واکنش -1-11-3

1-11-4-  IL-6 .................................................................. Error! Bookmark not defined. 

 .Error! Bookmark not defined ....................... منظم نیتمر و حاد ورزش یضدالتهاب اثرات -1-11-5

 .Error! Bookmark not defined ................................. یورزش یهاهیتوص و ورزش کنترل -1-11-6

 .Error! Bookmark not defined .............................................. ینیتمر فرکانس ای تواتر -1-11-7

 .Error! Bookmark not defined ................................................................... شدت -1-11-8

 .Error! Bookmark not defined .................................................................... مدت -1-11-9

 .Error! Bookmark not defined ............................................................ نیتمر نوع -1-11-11

 .Error! Bookmark not defined ................................................................ یهواز -1-11-11

 176.............................................................................................................................................................مقاومتی  -1-11-11

 .Error! Bookmark not defined ............................................... نیتمر شرفتیپ زانیم -1-11-13

 .Error! Bookmark not defined ................................................................... ییدارو اهانیگ -1-11

 .Error! Bookmark not defined .................................................. ابتید و یدرمان اهیگ -1-11-1

 .Error! Bookmark not defined ................................................................. زعفران -1-11-1

 .Error! Bookmark not defined ................................... رانیا و جهان در زعفران خچهیتار -1-11-3

 .Error! Bookmark not defined ....................................................... فرانزع باتیترک -1-11-4

 .Error! Bookmark not defined ..............................................................هانیکروس -1-11-5



 

ز

 .Error! Bookmark not defined ....................................... نیکروست لیمت ید و نیکروست -1-11-6

 .Error! Bookmark not defined ......................................................... نیکروکروسیپ -1-11-7

 .Error! Bookmark not defined ................................................................ سافرانال -1-11-8

 .Error! Bookmark not defined ............................................... زعفران داروئی خواص -1-11-9

 .Error! Bookmark not defined ................. ابتید یماریب درمان در زعفران داروئی خواص -1-11-11

 .Error! Bookmark not defined ...................................................... زعفران مضرات -1-11-11

 .Error! Bookmark not defined ................................................................... پژوهش نهیشیپ -1-13

 .Error! Bookmark not defined ....................................................... ابتید و ورزش -1-13-1

 .Error! Bookmark not defined .......................................... خون فشار و ورزش ابتید -1-13-1

 .Error! Bookmark not defined ..................................... یدیپیل لیپروفا و ورزش ابتید -1-13-3

 .Error! Bookmark not defined .......................................... نیپونکتیآد و ورزش ابتید -1-13-4

 .Error! Bookmark not defined ............................................ نیستیرز و ورزش ابتید -1-13-5

 .TNF-a .................................... Error! Bookmark not defined و  IL-6 1 نوع ابتید -1-13-6

 .Error! Bookmark not defined ................... یرومتریاسپ و یتنفس ستمیس و ورزش و ابتید -1-13-7

 .Error! Bookmark not defined ............................................. نیزیریآ و ورزش ابتید -1-13-8

 .Error! Bookmark not defined ..................................... یاهیگ مکمل و ورزش و ابتید -1-13-9

 .Error! Bookmark not defined ............................. ابتید و یعروق یقلب ستمیس زعفران، -1-13-11
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 پژوهش فصل سوم: مواد وروش

 .Error! Bookmark not defined ............................................................................... مقدمه -3-1

 .Error! Bookmark not defined ...................................................................... پژوهش طرح -3-1

 .Error! Bookmark not defined .......................................................................یآمار جامعه -3-3

 .Error! Bookmark not defined ............................................................. یریگ نمونه -1 -3-3

 .Error! Bookmark not defined .................................................................. قیتحق یرهایمتغ -3-4

 .Error! Bookmark not defined ........................................................ مستقل یرهایمتغ -3-4-1

 .Error! Bookmark not defined ........................................................ وابسته یرهایمتغ -3-4-1

 .Error! Bookmark not defined ...................................... یریگاندازه یبرا ازین مورد لیوسا و ابزار -3-5

 .Error! Bookmark not defined ............................................................... قیتحق یاجرا نحوه -3-6

 .Error! Bookmark not defined ................................................... قیتحق یاجرا مراحل -3-6-1

 .Error! Bookmark not defined ............................................................ ینیتمر برنامه -3-6-1

 .Error! Bookmark not defined ................................................... یانهیزم یرهایمتغ یریگاندازه -3-7

 .Error! Bookmark not defined ......................................................... ها یآزمودن سن -1 -3-7

 .Error! Bookmark not defined .........................................................ها یمودنآز وزن -1 -3-7

 .Error! Bookmark not defined ...........................................................ها یآزمودن قد -3 -3-7

 .Error! Bookmark not defined ........................................................ یبدن توده هینما -4 -3-7

 111...................................................................................................................................هادرصد چربی بدن آزمودنی -5 -3-7

 Error! Bookmark notنبض فشار ن،یانگیم یسرخرگ فشار ک،یاستولید ک،یستولیس فشارخون -6 -3-7

defined. 

 .Error! Bookmark not defined ............................................................. یرومتریاسپ -7 -3-7

 .Error! Bookmark not defined ............................ دارونما و زعفران کپسول مصرف و هیته -8 -3-7

 .Error! Bookmark not defined ............................. زعفران یاصل یهاتیمتابول زانیم نییعت -9 -3-7

 .Error! Bookmark not defined ................................................... هیتغذ برنامه کنترل -11 -3-7

 Error! Bookmark notیشگاهیآزما یابیرزا ،یخون یپارامترها یریگاندازه ،یخون یریگنمونه -11 -3-7

defined. 

 .Error! Bookmark not defined ........................................................... یآمار زیآنال -11 -3-7



 



 

ط

 

 

 های پژوهشفصل چهارم: نتایج و یافته

 .Error! Bookmark not defined ............................................................................... مقدمه -4-1

 .Error! Bookmark not defined .................................................................... هاداده فیتوص -4-1

 .Error! Bookmark not defined ..................................... هایآزمودن یسنج تن یهایژگیو -4-1-1

 زنان خون گلوکز  شاخص بر زعفران یاری مکمل و حجم هم ینیتمر فرکانس دو یاندگارم و اثر نیب: اول هیفرض -4-3

 .Error! Bookmark not defined .................................. .دارد وجود یداریمعن تفاوت 1 نوع ابتید به مبتال

 مبتال زنان نیانسول  شاخص بر زعفران یاری مکمل و حجم هم ینیتمر فرکانس دو یماندگار و اثر نیب: دوم هیفرض -4-4

 .Error! Bookmark not defined ........................................ .دارد وجود یداریمعن تفاوت 1 نوع ابتید به

 به مقاومت  شاخص بر زعفران یاری مکمل و حجم هم ینیتمر فرکانس دو یماندگار و اثر نیب: سوم هیفرض -4-5

 Error! Bookmark not.دارد وجود یداریمعن تفاوت 1 نوع ابتید به مبتال زنان( HOMA-IR) نیانسول

defined. 

 نیهموگلوب  شاخص بر زعفران یاری مکمل و حجم هم ینیتمر فرکانس دو یماندگار و اثر نیب: چهارم هیفرض -4-6

 .Error! Bookmark not defined . .دارد وجود یدار یمعن تفاوت 1 نوع ابتید به المبت زنان (HbA1c) لهیکوزیگل

 زنان نیپونکتیآد  شاخص بر زعفران یاری مکمل و حجم هم ینیتمر فرکانس دو یماندگار و اثر نیب: پنجم هیفرض -4-7

 .Error! Bookmark not defined ................................... .دارد دوجو یداریمعن تفاوت 1 نوع ابتید به مبتال

 زنان نیستیرز  شاخص بر زعفران یاری مکمل و حجم هم ینیتمر فرکانس دو یماندگار و اثر نیب: ششم هیفرض -4-8

 .Error! Bookmark not defined .................................. .دارد وجود یداریمعن تفاوت 1 نوع ابتید به مبتال

 مبتال زنان نیزیریآ  شاخص بر زعفران یاری مکمل و حجم هم ینیتمر فرکانس دو یماندگار و اثر نیب: هفتم هیفرض -4-9

 .Error! Bookmark not defined ........................................ .دارد وجود یداریمعن تفاوت 1 نوع ابتید به

 زنان LDL-C  شاخص بر زعفران یاری مکمل و حجم هم ینیتمر فرکانس دو یماندگار و اثر نیب: هشتم هیفرض -4-11

 .Error! Bookmark not defined .................................. .دارد وجود یداریمعن تفاوت 1 نوع ابتید به مبتال

 زنان HDL-C  شاخص بر زعفران یاری مکمل و حجم هم ینیتمر نسفرکا دو یماندگار و اثر نیب: نهم هیفرض -4-11

 .Error! Bookmark not defined .................................. .دارد وجود یداریمعن تفاوت 1 نوع ابتید به مبتال

 زنان TNF-a  خصشا بر زعفران یاری مکمل و حجم هم ینیتمر فرکانس دو یماندگار و اثر نیب: دهم هیفرض -4-11

 .Error! Bookmark not defined .................................. .دارد وجود یداریمعن تفاوت 1 نوع ابتید به مبتال

 زنان IL-6  شاخص بر زعفران یاری مکمل و حجم هم ینیتمر فرکانس دو یماندگار و اثر نیب: ازدهمی هیفرض -4-13

 .Error! Bookmark not defined .................................. .دارد وجود یداریمعن وتتفا 1 نوع ابتید به مبتال



 

ي

 زنان FVC  شاخص بر زعفران یاری مکمل و حجم هم ینیتمر فرکانس دو یماندگار و اثر نیب: دوازدهم هیفرض -4-14

 .Error! Bookmark not defined .................................. .دارد وجود یداریمعن تفاوت 1 نوع ابتید به مبتال

 زنان FEV1  شاخص بر زعفران یاری مکمل و حجم هم ینیتمر فرکانس دو یماندگار و اثر نیب: زدهمیس هیفرض -4-15

 .Error! Bookmark not defined .................................. .دارد وجود یداریمعن تفاوت 1 نوع ابتید به مبتال

  شاخص بر زعفران یاری مکمل و حجم هم ینیتمر فرکانس دو یماندگار و اثر نیب: چهاردهم هیفرض -4-16

FVC/FEV1 دارد وجود یداریمعن تفاوت 1 نوع ابتید به مبتال زنان. .......... Error! Bookmark not defined. 

 زنان PEF  شاخص بر زعفران یاری مکمل و حجم هم ینیتمر فرکانس دو یماندگار و اثر نیب :پانزدهم هیفرض -4-17

 .Error! Bookmark not defined .................................. .دارد وجود یداریمعن تفاوت 1 نوع ابتید به مبتال

 زنان MVV  شاخص بر زعفران یاری مکمل و حجم هم ینیتمر فرکانس دو یماندگار و اثر نیب: شانزده هیفرض -4-18

 .Error! Bookmark not defined .................................. .دارد وجود یداریمعن تفاوت 1 نوع ابتید به مبتال

 خون فشار  شاخص بر زعفران یاری مکمل و حجم هم ینیتمر فرکانس دو یماندگار و اثر نیب: هفده هیفرض -4-19

 .Error! Bookmark not defined ............... .دارد وجود یداریمعن تفاوت 1 نوع ابتید به مبتال زنان کیستولیس

 خون فشار  شاخص بر زعفران یاری مکمل و حجم هم ینیتمر فرکانس دو یماندگار و اثر نیب: جدهیه هیفرض -4-11

 .Error! Bookmark not defined ............... .دارد وجود یداریمعن تفاوت 1 نوع تابید به مبتال زنان کیاستولید

 زنان نبض فشار  شاخص بر زعفران یاری مکمل و حجم هم ینیتمر فرکانس دو یماندگار و اثر نیب: نوزده هیفرض -4-11

 .Error! Bookmark not defined ................................... .دارد وجود یداریمعن تفاوت 1 نوع ابتید به مبتال

 فشار نیانگیم  شاخص بر زعفران یاری مکمل و حجم هم ینیتمر فرکانس دو یماندگار و اثر نیب: ستیب هیفرض -4-11

 .Error! Bookmark not defined ................ .دارد وجود یداریمعن تفاوت 1 نوع ابتید به مبتال زنان یسرخرگ
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 گیری و بحثفصل پنجم: نتیجه

 .Error! Bookmark not defined ............................................................................... مقدمه -5-1

 Error! Bookmark notمطالعه مورد یهاگروه در یمغذ مواد و یانرژ افتیدر زانیم به مربوط جینتا -5-1

defined. 

 .Error! Bookmark not defined قیتحق گروه 6 در در یسنج تن متغیرهای تغییرات میانگین به مربوط جینتا -5-3

 !Errorیورزش نیتمر فقط انسفرک دو در یسنج تن متغیرهای تغییرات میانگین به مربوط جینتا سهیمقا -5-3-1

Bookmark not defined. 

 بدون و با یورزش نیتمر فرکانس دو در یسنج تن متغیرهای تغییرات میانگین به مربوط جینتا سهیمقا -5-3-1

 .Error! Bookmark not defined ............................................... زعفران اهیگ سرگل مکمل مصرف

 !Errorقیتحق گروه 6 در HbA1c) و HOMA-IR ن،یانسول گلوکز،) یکیمتابول یهاشاخص به مربوط جینتا -5-4

Bookmark not defined. 

 فرکانس دو در HbA1c) و HOMA-IR ن،یانسول گلوکز،) یکیمتابول یهاشاخص به مربوط جینتا سهیمقا -5-4-1

 .Error! Bookmark not defined ................................................................ یورزش نیتمر فقط

 فرکانس دو در HbA1c) و HOMA-IR ن،یانسول گلوکز،) یکیمتابول یهاشاخص به مربوط جینتا سهیمقا -5-4-1

 .Error! Bookmark not defined .................. زعفران اهیگ سرگل مکمل مصرف بدون و با یورزش نیتمر

 .Error! Bookmark not defined ..... قیتحق گروه 6 در نیپونکتیآد و نیستیرز یهاهورمون به مربوط جینتا -5-5

 !Errorیورزش نیتمر فقط فرکانس دو در نیپونکتیآد و نیستیرز یهاهورمون به مربوط جینتا سهیمقا -5-5-1

Bookmark not defined. 

 Error! Bookmarkیورزش نیتمر فقط فرکانس دو در نیستیرز هورمون به مربوط جینتا سهیمقا -5-5-1-1

not defined. 

 Error! Bookmarkیورزش نیتمر فقط فرکانس دو در نیپونکتیآد هورمون به مربوط جینتا سهیمقا -5-5-1-1

not defined. 

 مصرف بدون و با یورزش نیتمر فرکانس دو در نیپونکتیآد و نیستیرز یهاهورمون به مربوط جینتا سهیمقا -5-5-1

 .Error! Bookmark not defined ......................................................... زعفران اهیگ سرگل مکمل

 .Error! Bookmark not defined ........................... قیتحق گروه 6 در ن،یزیریآ نیپروتئ به مربوط جینتا -5-6

 Error! Bookmark notیورزش نیتمر فقط فرکانس دو در ن،یزیریآ نیپروتئ به مربوط جینتا سهیمقا -5-6-1

defined. 

 اهیگ سرگل مکمل مصرف بدون و با یورزش نیتمر فرکانس دو در ن،یزیریآ نیپروتئ به مربوط جینتا سهیمقا -5-6-1

 .Error! Bookmark not defined .............................................................................. زعفران



 

ل

 .Error! Bookmark not defined ................... قیتحق گروه 6 در ،HDL-C و LDL-C به مربوط جیتان -5-7

 Error! Bookmarkیورزش نیتمر فقط فرکانس دو در ،HDL-C و LDL-C به مربوط جینتا سهیمقا -5-7-1

not defined. 

 مکمل مصرف بدون و با یورزش نیتمر فرکانس دو در ،HDL-C و LDL-C به مربوط جینتا سهیمقا -5-7-1

 .Error! Bookmark not defined .................................................................زعفران اهیگ سرگل

 .Error! Bookmark not defined ......................... قیتحق گروه 6 در ،IL-6 و TNF-a به مربوط جینتا -5-8

 Error! Bookmark notیورزش نیتمر فقط فرکانس دو در ،IL-6 و TNF-a به مربوط جینتا سهیمقا -5-8-1

defined. 

 سرگل مکمل مصرف بدون و با یورزش نیتمر فرکانس دو در ،IL-6 و TNF-a به مربوط جینتا سهیمقا -5-8-1

 .Error! Bookmark not defined ......................................................................... زعفران اهیگ

 .Error! Bookmark not defined .................. قیتحق گروه 6 در یرومتریاسپ یهاشاخص به مربوط جینتا -5-9

 Error! Bookmarkیورزش نیتمر فقط فرکانس دو در یرومتریاسپ یهاشاخص به مربوط جینتا سهیمقا -5-9-1

not defined. 

 مکمل مصرف بدون و با یورزش نیتمر فرکانس دو در یرومتریاسپ یهاشاخص به مربوط جینتا سهیمقا -5-9-1

 .Error! Bookmark not defined .................................................................زعفران اهیگ سرگل

 .Error! Bookmark not defined ................. قیتحق گروه 6 در خون فشار یهاشاخص به مربوط جینتا -5-11

 Error! Bookmarkیورزش نیتمر فقط فرکانس دو در خون فشار یهاشاخص به مربوط جینتا سهیمقا -5-11-1

not defined. 

 مکمل مصرف بدون و با یورزش نیتمر فرکانس دو در خون فشار یشاخصها به مربوط جینتا سهیمقا -5-11-1

 .Error! Bookmark not defined .................................................................زعفران اهیگ سرگل

 .Error! Bookmark not defined ....................................................................... یریگجهینت -5-11

 .Error! Bookmark not defined .......................................................... :مآخذ و منابع فهرست -5-11
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 ها فهرست جدول

 صفحه                                                        شماره و عنوان جدول

 

 .Error! Bookmark not defined .... (1111 کا،یآمر ابتید انجمن) دو نوع و کی نوع ابتید سهیمقا -1-1 جدول

 .Error! Bookmark not defined .............................. شدن یا قهوه ندیفرآ در مؤثر عوامل ریسا -4-1 جدول

 .Error! Bookmark not defined .................................................. قیتحق طرح کیشمات  -1 -3 جدول 

 .Error! Bookmark not defined ........................ گروه هر در کننده شرکت یهایآزمودن تعداد -1 -3 جدول

 .Error! Bookmark not defined ........................ .هفته 8 طول در منتخب ینیتمر برنامه طیشرا -3 -3 جدول

 .Error! Bookmark not defined ............................ مطالعه مورد ها،یآزمودن یفرد یهایژگیو -1-4 جدول

 Error! Bookmarkپژوهش مختلف هایگروه در یسنج تن تغیرهایم تغییرات میانگین به مربوط مقادیر -1-4 جدول

not defined. 

 .Error! Bookmark not defined .. .آزمون شیپ مرحله در قیتحق یرهایمتغ در یتینورمال آزمون جینتا -3-4 جدول

 در یمغذ مواد و یانرژ افتیدر زانیم و 1 نوع ابتید یماریب به ابتال دوره طول سن، نیانگیم سهیمقا -4-4 جدول

 .Error! Bookmark not defined ................................................................... مطالعه مورد یگروهها

 .Error! Bookmark not defined ....................................... زعفران یاصل یهاتیمتابول زانیم -5-4 جدول

 !Error.است آمده  mean±SDبصورت هاداده ق،یتحق مختلف مراحل در( mg/dl) گلوکز ریمقاد -6-4 جدول

Bookmark not defined. 

 Error! Bookmark.یماندگار و آزمون پس مرحله در( mg/dl) گلوکز ریمتغ در یگروه نیب سهیمقا -7-4 جدول

not defined. 

 !Error.قیتحق یهاگروه در مختلف مراحل در( mg/dl) گلوکز ریمتغ در یگروه درون سهیمقا -8-4 جدول

Bookmark not defined. 



 

ن

.است آمده  mean±SDبصورت هاداده ق،یتحق مختلف مراحل در( تریل یلیم بر واحد یلیم) نیانسول ریمقاد -9-4 جدول

 ............................................................................................. Error! Bookmark not defined. 

 Error! Bookmark not.یماندگار و آزمون پس مرحله در نیانسول ریمتغ در یگروه نیب سهیمقا -11-4 جدول

defined. 

 Error! Bookmark.قیتحق یهاگروه در مختلف مراحل در نیانسول ریمتغ در یگروه درون سهیمقا -11-4 جدول

not defined. 

 آمده  mean±SDبصورت اهداده ق،یتحق مختلف مراحل در( HOMA-IR) نیانسول به مقاومت ریمقاد -11-4 جدول

 .Error! Bookmark not defined ....................................................................................... .است

 Error! Bookmark.یماندگار و آزمون پس مرحله درHOMA-IR ریمتغ در یگروه نیب سهیمقا -13-4 جدول

not defined. 

 !Error.قیتحق یهاگروه در مختلف مراحل در HOMA-IR ریمتغ در یگروه روند سهیمقا -14-4 جدول

Bookmark not defined. 

 آمده  mean±SDبصورت هاداده ق،یتحق مختلف مراحل در (HbA1c) لهیکوزیگل نیهموگلوب ریمقاد -15-4 جدول

 .Error! Bookmark not defined ....................................................................................... .است

 Error! Bookmark not.یماندگار و آزمون پس مرحله در HbA1c ریمتغ در یگروه نیب سهیمقا -16-4 جدول

defined. 

.قیتحق یها گروه در مختلف مراحل در HbA1c ریمتغ در همبسته یت آزمون یگروه درون سهیمقا -17-4 جدول

 ............................................................................................. Error! Bookmark not defined. 

 !Error.است آمده  mean±SDبصورت هاداده ق،یتحق مختلف مراحل در نیپونکتیآد ریمقاد -18-4 جدول

Bookmark not defined. 

 Error! Bookmark not.یماندگار و آزمون پس مرحله در نیپونکتیآد ریمتغ در یگروه نیب سهیمقا -19-4 جدول

defined. 

 Error! Bookmark.قیتحق یهاگروه در مختلف مراحل در نیپونکتیآد ریمتغ در یگروه درون سهیمقا -11-4 جدول

not defined. 

.است آمده  mean±SDبصورت هاداده ق،یتحق مختلف مراحل در  (تریل یلیم بر نانوگرم) نیستیرز ریمقاد -11-4 جدول

 ............................................................................................. Error! Bookmark not defined. 

 !Error.یماندگار و آزمون پس مرحله در (تریل یلیم بر نانوگرم) نیستیرز ریمتغ در یگروه نیب سهیمقا -11-4 جدول

Bookmark not defined. 

 Error! Bookmark.قیتحق یهاگروه در مختلف مراحل در نیستیرز ریمتغ در یگروه درون سهیمقا -13-4 جدول

not defined. 

 Error! Bookmark.است آمده  mean±SDبصورت هاداده ق،یتحق مختلف مراحل در نیزیریآ ریمقاد -14-4 ولجد

not defined. 



 

س

 !Error.یماندگار و آزمون پس مرحله در (تریل یدس بر نانوگرم) نیزیریآ ریمتغ در یگروه نیب سهیمقا -15-4 جدول

Bookmark not defined. 

.قیتحق یهاگروه در مختلف مراحل در( تریل یدس بر نانوگرم) نیزیریآ ریمتغ در یگروه درون سهیمقا -16-4 جدول

 ............................................................................................. Error! Bookmark not defined. 

 !Error.است آمده  mean±SDبصورت هاداده ق،یتحق مختلف لمراح درLDL-C ریمقاد -17-4 جدول

Bookmark not defined. 

 Error! Bookmark not.یماندگار و آزمون پس مرحله درLDL-C ریمتغ در یگروه نیب سهیمقا -18-4 جدول

defined. 

 Error! Bookmark.قیتحق یهاگروه در مختلف مراحل درLDL-Cریمتغ در یگروه درون سهیمقا -19-4 جدول

not defined. 

 !Error.است آمده  mean±SDبصورت هاداده ق،یتحق مختلف مراحل در HDL-C ریمقاد -31-4 جدول

Bookmark not defined. 

 !Error.یماندگار و آزمون پس مرحله در HDL-C(mg/dl) ریمتغ در یگروه نیب سهیمقا -31-4 جدول

Bookmark not defined. 

 !Error.قیتحق یهاروهگ در مختلف مراحل در HDL-C(mg/dl) ریمتغ در یگروه درون سهیمقا -31-4 جدول

Bookmark not defined. 

 !Error.است آمده  mean±SDبصورت هاداده ق،یتحق مختلف مراحل در TNF-a(pg/ml) ریمقاد -34-4 جدول

Bookmark not defined. 

 Error! Bookmark not.یماندگار و آزمون پس مرحله در TNF-a ریمتغ در یگروه نیب سهیمقا -35-4 جدول

defined. 

 Error! Bookmark.قیتحق یهاگروه در مختلف مراحل در TNF-a ریمتغ در یگروه درون سهیمقا -36-4 جدول

not defined. 

 !Error.است آمده mean±SDبصورت هاداده ق،یتحق مختلف مراحل در IL-6(pg/ml) ریمقاد -37-4 جدول

Bookmark not defined. 

 Error! Bookmark not.یماندگار و آزمون پس مرحله در IL-6 ریمتغ در یگروه نیب سهیمقا -38-4 جدول

defined. 

 Error! Bookmark not.قیتحق یهاگروه در مختلف مراحل در IL-6 ریمتغ در یگروه درون سهیمقا -39-4 جدول

defined. 

 !Error.است آمده  mean±SDبصورت هاداده ق،یتحق مختلف مراحل درFVC(L) ریمقاد -41-4 جدول

Bookmark not defined. 

 Error! Bookmark not.یماندگار و آزمون پس مرحله در FVC ریمتغ در یگروه نیب سهیمقا -41-4 جدول

defined. 

 Error! Bookmark not.قیتحق یهاگروه در مختلف مراحل در FVC ریمتغ در یگروه درون سهیمقا -41-4 جدول

defined. 



 

ع

 !Error.است آمده  mean±SDبصورت هاداده ق،یتحق مختلف مراحل در FEV1(L) ریمقاد -43-4 جدول

Bookmark not defined. 

 Error! Bookmark not.یماندگار و آزمون پس مرحله در FEV1 ریمتغ در یگروه نیب سهیمقا -44-4 جدول

defined. 

 Error! Bookmark.قیتحق یهاگروه در مختلف مراحل در FEV1 ریمتغ در یگروه درون سهیمقا -45-4 جدول

not defined. 

 !Error.است آمده  mean±SDبصورت هاداده ق،یتحق مختلف مراحل در FVC/FEV1(%) ریمقاد -46-4 جدول

Bookmark not defined. 

 !Error.یماندگار و آزمون پس مرحله در FVC/FEV1(%)ریمتغ در یگروه نیب سهیمقا -47-4 جدول

Bookmark not defined. 

 !Error.قیتحق یهاگروه در مختلف مراحل در FVC/FEV1(%)ریمتغ در یگروه درون سهیمقا -48-4 جدول

Bookmark not defined. 

 !Error.است آمده  mean±SDبصورت هاداده ق،یتحق مختلف مراحل درPEF(L/s) ریمقاد -49-4 جدول

Bookmark not defined. 

 Error! Bookmark not.یماندگار و آزمون پس مرحله در PEF ریمتغ در یگروه نیب سهیمقا -51-4 جدول

defined. 

 Error! Bookmark not.قیتحق یهاگروه در مختلف مراحل در PEF ریمتغ در یگروه درون سهیمقا -51-4 جدول

defined. 

 !Error.است آمده  mean±SDبصورت هاداده ق،یتحق مختلف مراحل در MVV(L/min)ریمقاد -51-4 جدول

Bookmark not defined. 

 Error! Bookmark.یماندگار و آزمون پس مرحله درMVV(L/min) ریمتغ در یگروه نیب سهیمقا -53-4 جدول

not defined. 

 !Error.قیتحق یهاگروه در مختلف مراحل در MVV(L/min) ریمتغ در یگروه درون سهیمقا -54-4 جدول

Bookmark not defined. 

  mean±SDبصورت هاداده ق،یتحق مختلف مراحل در( وهیج متر یلیم) کیستولیس خون فشار ریمقاد -55-4 جدول

 .Error! Bookmark not defined ................................................................................. .است آمده

.یماندگار و آزمون پس مرحله در( وهیج متر یلیم) کیستولیس خون فشار ریمتغ در یگروه نیب سهیمقا -56-4 جدول

 ............................................................................................. Error! Bookmark not defined. 

 یهاگروه در مختلف راحلم در( وهیج متر یلیم) کیستولیس خون فشار ریمتغ در یگروه درون سهیمقا -57-4 جدول

 .Error! Bookmark not defined ..................................................................................... .قیتحق

  mean±SDبصورت هاداده ق،یتحق مختلف مراحل در( وهیج متر یلیم) کیاستولید خون فشار ریمقاد -58-4 جدول

 .Error! Bookmark not defined ................................................................................. .است آمده



 

ف

 !Error.یماندگار و آزمون پس مرحله در کیاستولید خون فشار ریمتغ در یگروه نیب سهیمقا -58-4 جدول

Bookmark not defined. 

 !Error.قیحقت یهاگروه در مختلف مراحل در کیاستولید خون فشار ریمتغ در یگروه درون سهیمقا -59-4 جدول

Bookmark not defined. 

.است آمده mean±SDبصورت هاداده ق،یتحق مختلف مراحل در( وهیج متر یلیم) نبض فشار ریمقاد -61-4 جدول

 ............................................................................................. Error! Bookmark not defined. 

 Error! Bookmark not.یماندگار و آزمون پس مرحله در نبض فشار ریمتغ در یگروه نیب سهیمقا -61-4 جدول

defined. 

 Error! Bookmark.قیتحق یهاگروه در مختلف مراحل در نبض فشار ریمتغ در یگروه درون سهیمقا -61-4 جدول

not defined. 

  mean±SDبصورت هاداده ق،یتحق مختلف مراحل در( وهیج متر یلیم) یسرخرگ فشار  نیانگیم ریمقاد -63-4 جدول

 .Error! Bookmark not defined ................................................................................. .است آمده

.یماندگار و آزمون پس مرحله در( وهیج متر یلیم) یسرخرگ فشار  نیانگیم ریمتغ در یگروه نیب سهیمقا -64-4 جدول

 ............................................................................................. Error! Bookmark not defined. 

 یهاگروه در مختلف مراحل در( وهیج متر یلیم) یسرخرگ فشار  نیانگیم ریمتغ در یگروه درون سهیمقا -65-4 جدول

 .Error! Bookmark not defined ..................................................................................... .قیتحق

 

 هافهرست شکل

 صفحه                                                        شماره و عنوان شکل

 !Error(1394 ، یقربان) یپوست ریز و یاحشائ یچرب بافت از شده رها آزاد چرب یدهایاس چرخه -1-1شکل

Bookmark not defined. 

 ،یقربان) بدن در یچرب تجمع و وزن نیب تعادل از یناش شده جادیا یظاهر عالئم و ها ژن نیب ارتباط شینما  -1-1شکل

1394) ..................................................................................... Error! Bookmark not defined. 

 !Error(1394 همکاران، و یقربان) آن از یناش یها یماریب و ابتید جادیا در یاحشائ یچرب نقش -3-1شکل

Bookmark not defined. 

 .Error! Bookmark not defined .... (1394 همکاران، و یبلبل) یعروق یقلب یها یماریب و نیپونکتیآد -4-1 شکل

 .Error! Bookmark not defined ...................................... پالسما یدهایپیل سطح و سرم نیپونکتیآد ارتباط

 .Error! Bookmark not defined .................................................. نیستیرز ینیپروتئ ساختار -6-1شکل

 .Error! Bookmark not defined ..................................... مختلف یها بافت در نیستیرز عیتوز -7-1شکل

 .Error! Bookmark not defined ............................................... نیستیرز عملکرد سمیمکان  -8-1شکل 

 .Error! Bookmark not defined .............................................. نیستیرز عملکرد سمیمکان -9-1 شکل  



 

ص

 .Error! Bookmark not defined ........... نیستیرز لهیوس به کیآترواسکلروت پالک شرفتیپ شیافزا -11-1 شکل

 .Error! Bookmark not defined ........................................................ .دیسف یچرب بافت -11-1 شکل

 .Error! Bookmark not defined ........................ .یچرب یها سلول از یچرب ییجا جابه و رهیذخ -11-1 شکل

 .Error! Bookmark not defined ............................... .یا قهوه و دیسف یچرب یها سلول تکامل -13-1 شکل

 .Error! Bookmark not defined .......................................................یا قهوه یچرب بافت -14-1 شکل

 Error! Bookmark notندیفرا نیا یاصل کننده میتنظ 3 بر شدن یاقهوه در موثر مختلف عوامل ریتاث -15-1شکل

defined. 

 .Fndc5 .......................................... Error! Bookmark not defined از نیزیریآ شدن آزاد -16-1 شکل

 .UCP1 ......................................................... Error! Bookmark not defined عملکرد -17-1 شکل

 .Error! Bookmark not defined .................................. ورزش اثر در نیزیریآ دیتول سمیمکان -18-1 شکل

 .Error! Bookmark not defined ........................................ انسولین سیگنالینگ مسیر خالصه -19-1شکل

 .Error! Bookmark not defined ................. بدن مختلف یها بخش بر آن عوارض و خون فشار -11-1 شکل

 .Error! Bookmark not defined ............ زعفران اهیگ  مختلف یاهبخش و زعفران یشناس اهیگ طبقه 1-1 شکل

 .Error! Bookmark not defined ........................ .آن داخل یها کالله و زعفران اهیگ گل از ینما  1-1 شکل

 .Seca 808 ................... Error! Bookmark not defined مدل یتالیجید یترازو وزن یریگ اندازه -1-3 شکل

 .Seca 808 ..................... Error! Bookmark not defined مدل یتالیجید یترازو قد یریگ اندازه -1-3 شکل

 ساخت pi plus omron مدل تالیجید فشارسنج گاهدست از استفاده با قلب ضربان تعداد و فشارخون نییتع -7-3 شکل

 .Error! Bookmark not defined ............................................................................. (.نیچ) کشور

 دستگاه لهیوس به( Forced Spirometry) فشار با روش با یریو عملکردی های شاخص سنجش -8-3 شکل

 .Error! Bookmark not defined ...................... (تانانگلس روچستر مدل)  MicroLabTM پرتابل رومتریاسپ

 .Error! Bookmark not defined .......................................................... یخون یریگنمونه -9-3 شکل

 11 یبرا ارداستاند انحراف±نیانگیم بصورت هاداده ق،یتحق مختلف مراحل در HDL-C(mg/dl) ریمقاد -9-4 نمودار

 .Error! Bookmark not defined ...................................... .است نفر 11 مکمل گروه گروه، هر در یآزمودن

 11 یبرا استاندارد انحراف±نیانگیم بصورت هاداده ق،یتحق مختلف مراحل در FVC/FEV1(%) ریمقاد -14-4 نمودار

 .Error! Bookmark not defined ...................................... .است نفر 11 مکمل گروه گروه، هر در یآزمودن

 

 

 

 



 

ق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فهرست نمودار

 صفحه                                                        شماره و عنوان نمودار

 

 11 یبرا استاندارد انحراف±نیانگیم بصورت هاداده ق،یتحق مختلف حلمرا در( mg/dl) گلوکز ریمقاد -1-4 نمودار

 .Error! Bookmark not defined ...................................... .است نفر 11 مکمل گروه گروه، هر در یآزمودن

 انحراف±نیانگیم صورتب هاداده ق،یتحق مختلف مراحل در( تریل یلیم بر واحد یلیم) نیانسول ریمقاد -1-4 نمودار

 .Error! Bookmark not defined ................ .است نفر 11 مکمل گروه گروه، هر در یآزمودن 11 یبرا استاندارد

 انحراف±نیانگیم بصورت هاداده ق،یتحق مختلف مراحل در( HOMA-IR) نیانسول به مقاومت ریمقاد -3-4 نمودار

 .Error! Bookmark not defined ................ .است نفر 11 مکمل گروه گروه، هر در یآزمودن 11 یبرا استاندارد

 انحراف±نیانگیم بصورت هاداده ق،یتحق مختلف مراحل در (HbA1c) لهیکوزیگل نیهموگلوب ریمقاد -4-4 نمودار

 .Error! Bookmark not defined ................ .است نفر 11 مکمل وهگر گروه، هر در یآزمودن 11 یبرا استاندارد

 انحراف±نیانگیم بصورت هاداده ق،یتحق مختلف مراحل در( تریلیلیم بر نانوگرم) نیپونکتیآد ریمقاد -5-4 نمودار

 .Error! Bookmark not defined ................ .است نفر 11 مکمل گروه گروه، هر در یآزمودن 11 یبرا استاندارد



 

ر

 در یآزمودن 11 یبرا استاندارد انحراف±نیانگیم بصورت هاداده ق،یتحق مختلف مراحل در نیستیرز ریمقاد -6-4 نمودار

 .Error! Bookmark not defined .................................................... .است نفر 11 مکمل گروه گروه، هر

 در یآزمودن 11 یبرا استاندارد انحراف±نیانگیم بصورت هاداده ق،یتحق مختلف مراحل در نیزیریآ ریمقاد -7-4 نمودار

 .Error! Bookmark not defined .................................................... .است نفر 11 مکمل گروه گروه، هر

 در یآزمودن 11 یبرا استاندارد انحراف±نیانگیم بصورت هاداده ق،یتحق لفمخت مراحل در LDL-C ریمقاد -8-4 نمودار

 .Error! Bookmark not defined .................................................... .است نفر 11 مکمل گروه گروه، هر

آزمودنی در  11انحراف استاندارد برای ±ها بصورت میانگیندر مراحل مختلف تحقیق، داده HDL-C( mg/dlمقادیر ) -9-4نمودار 

 171....................................................................................................................................... نفر است 11گروه مکمل هر گروه، 

 11 یبرا استاندارد انحراف±نیانگیم بصورت هاداده ق،یتحق مختلف مراحل در TNF-a(pg/ml) ریمقاد -11-4 نمودار

 .Error! Bookmark not defined ...................................... .است نفر 11 مکمل گروه گروه، هر در یآزمودن

 11 یبرا استاندارد انحراف±نیانگیم بصورت هاداده ق،یتحق مختلف مراحل در IL-6(pg/ml) ریمقاد -11-4 نمودار
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 مقدمه  -1-1

و افزایش سطوح چربی بدن یکی از مشکالت عمده سالمت عمومی دنیای  چاقیامروزه 

های همراه چاقی از جمله پرفشارخونی، رود و منجر به افزایش بیماری کنونی به شمار می

1بیماری قند یا دیابت(. 1388گرگانی، شود ) یمعروقی و دیابت -قلبی هایبیماری
یک  (

 متابولیک در بدن است. در این بیماری توانایی تولید هورمون) سوخت و سازی اختالل

رود یا بدن در برابر انسولین مقاوم شده و بنابراین انسولین تولیدی  در بدن از بین می انسولین

 تواند عملکرد طبیعی خود را انجام دهد. نقش اصلی انسولین پایین آوردن قند خون توسط نمی

های  سازوکارهای مختلف است. دیابت دو نوع اصلی دارد. در دیابت نوع یک، تخریب سلول

ده بدن به شود و در نوع دو، مقاومت پیش رون منجر به نقص تولید انسولین می پانکراس بتا در

های بتای پانکراس و نقص  انسولین وجود دارد که در نهایت ممکن است به تخریب سلول

، چاقی و ژنتیکی منجر شود. در دیابت نوع دو مشخص است که عوامل انسولین کامل تولید

در دیابت، سرعت و توانایی بدن در استفاده  .تحرکی نقش مهمی در ابتالی فرد دارند کم

رو میزان قند خون افزایش یافته که  یابد از این کاهش می گلوکز کامل سوخت و ساز و

گویند. وقتی این افزایش قند در دراز مدت در بدن وجود داشته باشد،  می هایپرگلیسمی آن به

تواند اعضای مختلف بدن همچون  شود که می های بسیار ریز در بدن می سبب تخریب رگ

انجمن دیابت آمریکا، ؛ 1117، 1لوسیانو و همکاران) را درگیر کند کلیه، چشم و اعصاب

های قلبی عروقی ارتباط مستقیمی دارد؛  . همچنین دیابت با افزایش ریسک بیماری(1117

ی در جهان در حال گسترش ا هشداردهنده، بیماری مزمنی است که با سرعت 1دیابت نوع 

                                                

1Diabetes Mellitus. 

2Luciana et al. 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%DA%AF%D8%B1%DA%AF%D8%B4%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%DA%AF%D8%B1%DA%AF%D8%B4%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%D9%86%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%D9%86%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%98%D9%86%D8%AA%DB%8C%DA%A9%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%98%D9%86%D8%AA%DB%8C%DA%A9%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%AE%D8%AA_%D9%88_%D8%B3%D8%A7%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%AE%D8%AA_%D9%88_%D8%B3%D8%A7%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D9%84%D9%88%DA%A9%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D9%84%D9%88%DA%A9%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%A7%DB%8C%D9%BE%D8%B1%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%A7%DB%8C%D9%BE%D8%B1%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3%D9%85%DB%8C


 

22

این  1131شود که تا سال  ابت دارند و برآورد میمیلیون نفر در جهان دی 111باشد. بیش از  یم

ثانیه یک  11درصد ایرانیان دچار دیابت هستند. هر  11شوند. در حال حاضر  دو برابرتعداد 

دهد یل عدم آگاهی از دیابت و روش کنترل آن، جان خود را از دست میبه دلنفر در جهان 

دیابت، دیابت  مبتالبهدرصد افراد  91تا  61است که  شده گزارش(. 1113زیجود و همکاران، )

بیماری توان گفت از این رو می .(1117لوسیانو و همکاران، داشته و چاق نیز هستند ) 1نوع  

غالباً همراه  1دیابت و چاقی دارای رابطه بسیار نزدیکی با هم هستند به نحوی که دیابت نوع 

لوسیانو و باشد ) مطرح می 1بت نوع فاکتور اصلی ایجاد دیا عنوان بهکند؛ و چاقی بروز می

در افراد بالغ الغر نیز دیده شده  1به دیابت نوع  ابتال(. هرچند مواردی از 1117همکاران، 

ویژه چاقی  است. لیکن غالب پژوهشگران بر این باورند که افزایش سطوح چربی بدن به

قب آن ایجاد مقاومت به و متعا 1عنوان عامل اولیه در بروز دیابت نوع  توان به شکمی را می

اما سازوکارهای که در ارتباط با مقاومت  (.1117، 1رد و همکاراناپلمگانسولین مطرح نمود )

زیجود و اند )خوبی مشخص نشده به انسولین حاصل از چاقی و بافت چربی مطرح هستند، به

تغییر در لیکن عنوان شده که چاقی منجر به   (.1111، 1مولر و همکاران ؛1113همکاران، 

توانند باعث  یمها که این هورمون شود میهای ترشحی در بافت چربی  وضعیت هورمون

 (. 1117لوسیانو و همکاران، مقاومت به انسولین شوند )

های فعال را عامل سوخت و سازی و هورمون 51بافت چربی بیش از که  استقابل ذکر 

 آدیپوسیتوکینیا  3طور کلی آدیپوکاین ها که بهکند. برخی از این هورمونبیان و ترشح می

 شوند و در فرایند آترواسکلروز و مقاومت به انسولین نقش مهمی دارند، شامل نامیده می

ویندرل و باشند )می 7عامل نکروز توموری آلفا و 66اینترلوکین ، 5ستینی، رز4آدیپونکتین ،لپتین

های ضد آتروژنیکی،  از بافت چربی، با ویژگی مترشحآدیپونکتین، پروتئین (. 1114، 8همکاران

                                                

1Plomgaardet al. 

2Molleret al. 

3Adipokine. 

4Adiponectin. 

5Resistin. 

6IL-6: Interleukin 6. 

7TNFα: Tumor necrosis factor alpha. 

8Vendrell et al. 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%BE%D8%AA%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%BE%D8%AA%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84%D9%88%DA%A9%DB%8C%D9%86_%DB%B6
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84_%D9%86%DA%A9%D8%B1%D9%88%D8%B2_%D8%AA%D9%88%D9%85%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A2%D9%84%D9%81%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84_%D9%86%DA%A9%D8%B1%D9%88%D8%B2_%D8%AA%D9%88%D9%85%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A2%D9%84%D9%81%D8%A7
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ها  گر آدیپوکینباشد که در مقایسه با دی دهندۀ حساسیت انسولینی می ضدالتهابی و افزایش

و بیماران مبتال به ناراحتی سرخرگ  به دیابت نوع دو چاق مبتال افرادآن در  پالسماییسطوح 

گرگانی، یابد ) ولی مقادیر آن متعاقب برنامۀ کاهش وزن افزایش می یابدکاهش میکرونر 

د و بر شو در انسان از بافت چربی ترشح می 1آدیپونکتین(. 1115، 1ریچارد و همکاران ؛1388

. آدیپونکتین با افزایش حساسیت کبد به (1388گرگانی، ) متابولیسم چربی و گلوکز مؤثر است

همچنین مصرف  (1388گرگانی، ) دهد انسولین، میزان خروجی گلوکز از کبد را کاهش می

، 3بالدوچی و همکاران) شود گلوکز در عضالت را افزایش داده و مانع افزایش قند خون می

عنوان  های اخیر حاکی از آن است که آدیپونکتین با یک توانایی ضدالتهابی، به هش(. پژو1111

ریچارد و کند )عروقی عمل می-های قلبی دهندۀ خطر دیابت نوع دو و بیماری کاهش

ها ترین این آدیپوکین (. یکی دیگر از مهم1111، 4هنریکسن و همکاران، 1115همکاران، 

رزیستین متعلق به (. 1114یوسف پور و همکاران،  ؛1388گرگانی، باشد ) رزیستین می

های شبه  باشد که به مولکول های با انتهای کربوکسیل غنی از سیستین میای از پروتئینخانواده

های موجود در نواحی ( یا پروتئینRELM: Resistin-Like Moleculesرزیستینی )

یوسف پور و )وف است ( نیز معرFIZZ: Found In Inflammatory Zonesالتهابی )

رزیستین از طریق تخریب مسیر سیگنالی گیرنده انسولینی منجر به مقاومت . (1114همکاران، 

  .(1111بالدوچی و همکاران، ) شود انسولینی می

های اصلی بیماری عنوان یکی از ریسک فاکتور تحرکی به با توجه به اینکه بی بنابراین

، 1115؛ ریچارد و همکاران، 1117نو و همکاران، لوسیاشده است ) عروقی شناخته-قلبی

که فعالیت بدنی و ورزش ممکن است بر متابولیسم  شده عنوان (.1388گرگانی و همکاران، 

ریچارد و همکاران، یر بگذارد و باعث کاهش مقاومت به انسولین گردد )تأثها آدیپوسیت

ازجمله در تحقیق لوسینا و باشد،  (. لیکن تحقیقات در این خصوص بسیار متناقض می1115

گیری کردند که اکثر مطالعاتی که نقش ورزش ای مروری نتیجه( در مقاله1117همکاران )

داری از سطوح  اند با کاهش معنیهوازی بر روی سطوح رزیستین افراد دیابتی انجام داده
                                                

1Richard et al. 

2Adiponectin. 

3Balducci et al. 

4Henrickcsenet al. 
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دار عنی(، کاهش غیر م1396رزیستین همراه بوده است. لیکن در تحقیق جمالی و همکاران )

 احشایی چربی در بافت رزیستین ژن بیان بر استقامتی تمرین هفته هشت رزیستین پس از

 11 (، درنتیجه1115و همکاران ) 1چاق گزارش شد. در تحقیق ناسیس صحرایی های موش

افزایش لیکن  انسولین چاق، حساسیت و وزن دارای اضافه دختران در هوازی تمرین هفته

(، با بررسی تحقیقات از سال 1117و همکاران ) 1، ناوچ تغییری نکردادیر آدیپونکتین هیمق

های سالم و دیابتی باعث افزایش  گیری کردند که فعالیت بدنی در نمونهنتیجه 1115تا  1981

های بدنی تاثیر الیتبین فعالیت هوازی نسبت به دیگر فع گردد و دراین دار آدیپونکتین میمعنی

هفته تمرین هوازی بر روی مردان دیابتی  16( طی 1117و همکاران ) ، آنه بلینیبیشتری دارد

درصد  -8/4گزارش کردند که در گروه تمرین ورزشی مقادیر آدیپونکتین به میزان  1نوع 

و  ،داری با گروه کنترل نداشتف معنینسبت به قبل از تمرین کاهش داشت، لیکن اختال

 5 روز در دقیقه 61 مدت که به مرد وی دوازده(، در تحقیقی بر ر1113و همکاران ) 3یاتگای

 تمرین هوازی انجام شد کاهش آدیپونکتین را گزارش کردند. هفته 6 مدت به هفته در روز

یراً محققان دریافتند که عضله اسکلتی نقش فعالی را اخقابل ذکر است  همچنین .1

چربی با  در تنظیم هموستاز متابولیکی از طریق توانایی خود در ارتباط با بافت

(. نتایج تحقیقات نشان 1117، 4گراس و همکارانکند ) یمیز ایفا ر درونغدد 

دهد که انقباض عضله اسکلتی باعث افزایش آزاد شدن چندین مایوکین مانند می

IL-6 ،IL-10 شود که قادر به تعامل با بافت  یم 5و مایوکینی به نام آیریزین

آیریزین نوعی مایوکاین است که  (.1116آقا محمدی و همکاران، چربی است )

6ی فعال شدن پروگسیزوم ) واسطه به
PGC1-aشود و پروتئین ( ایجاد می

7عرضی غشایی فیبرونکتین )
FNDC5کند. سپس ( را تحریک میFNDC5  

Surname: Rajabi                                                                                                    Name: Ali

Title of Thesis  Comparision of the effect and maintenance of two equal-volume training 

                                                

1 Nassis et al. 

2 Na et al. 

3 Yatagai et al. 

4Grace et al. 

5Irisin. 

6 Peroxisome proliferator-activated receptor gamma coactivator 1-alpha. 

7 Fibronectin type III domain-containing protein 5. 
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Abstract: 

    Purpose: The main and effective treatment for diabetes mellitus is the use of insulin and 

blood glucose lowering agents, Because these compounds have many adverse effects, there 

is a need to find new ways or effective compounds to treat diabetes with less side effects. 

Therefore, the present study was performed aims to investigate and compare the effect and 

durability of two exercise frequencies in both volume (as a new method) and 

supplementation of saffron (as an effective combination in the treatment of diabetes with 

fewer side effects) on some cardio respiratory factors in obese women with Type 2 

diabetes. 

Methods: A total of 72 inactive obese women with type 2 diabetes mellitus who were 

resident of West Islamabad city in Kermanshah province (Iran), were randomly selected 

into 6 groups (each group 12) (1-3 sessions of exercise + supplementation, 2-6 sessions of 

exercise + supplementation, 3-3 practice sessions + placebo, 4-6 sessions + placebo, 5 

supplements, 6-placebo). Groups 1, 2, 3, and 4 for 8 weeks (group 1 and 3 three sessions 

per week, and groups 2 and 4 six sessions per week aerobic training with intensity 60-75% 

of maximum heart rate) with the same volume. Daily dose of 400 mg of Saffron sprout 

powder (once a day) was used for two months. The placebo contained 400 mg of wheat 

flour. Blood sampling was carried out in three stages, 48 hours before and after 

supplementation and exercise, and two weeks after completion of exercise and 

supplements (period), blood sampling was done after 12 hours of fasting. In the following 

were evaluated Adiponectin, Ristin, Irisin, LDL-C, HDL-C, TNF-a, IL-6, and the most 

important metabolic parameters in type 2 diabetes, including glucose, insulin, HOMA-IR 

and HbA1c, spirometery indices (FVC, FEV1, PEF, MVV) and blood pressure (SBP, DBP, 

PP, and MAP). Data analysis was performed using repeated measure ANOVA, one-way 

ANOVA and one-way ANOVA with a post-test LSD. Statistical operation was performed 

using spss version 22 and a significant level of 5% was considered. 

Results: The results showed that in the post-test and survival phase, Adiponectin, Resisten, 

Irisin, TNF-α, IL-6, LDL-C, HDL-C, body fat percentage, BMI, glucose, insulin, HOMA-

IR, HbA1c, FVC, FEV1, PEF, MVV, SBP, PP and MAP were significantly different 

between the 6 groups (P <0.05). Meanwhile, the highest mean change was observed at the 

frequency of 3 sessions of exercise + supplementation. Significantly significant differences 

were not significant in both post-test and survival stages in the above variables between 

complementary groups, 3 sessions + placebo + 6 sessions of exercise + supplementation 

(P> 0.05). In examining the frequency of exercise in the mentioned variables, there was a 
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significant difference between the two frequencies in both the post-test and survival stages, 

but the results of the intra-group showed that significant changes were only at the 

frequency of 3 sessions + placebo + sessions (P<0.05). 

Conclusion: According to the results of this study, it can be concluded that aerobic activity 

and oral intake of saffron alone will have a general protective effect against the increase of 

the indices effective in type 2 diabetes. Additionally, the combination of these two causes a 

greater response to the control of these indicators and, consequently, the complications of 

type 2 diabetes. Also, due to the role of Irisin protein, TNF-a, IL-6 and adiponectin and 

resistin hormones in regulating fatty metabolism and HOMA-IR, the role of aerobic 

training and saffron in improving HOMA-IR and fat profile can be attributed to this 

Factors. Due to the fact that the most effective spirometery indices in assessing the 

respiratory state of diabetic patients (FVC, FEV1), the reason for increasing these variables 

in saffron supplementary groups is booster due to 1-increase arterial oxygen-2-increase of 

oxygen release In plasma or increase in the rate of absorption of oxygen by saffron; the 

increase in these variables in the groups that perform the frequency of aerobic training can 

be due to reduced fat content and improve the performance of respiratory muscles, 

although the performance of respiratory muscles was not investigated in this study. Also, 

due to weight loss and lipid profiles following 8 weeks of aerobic training, it is likely that 

SBP reduction will be achieved only in the aerobic exercise frequency of the present study. 

Also, reduction of SBP in saffron supplements can be due to inhibition of sympathetic 

system, ganglion block and inhibition of angiotensin converting enzyme. Of course, there 

is a possibility that the effect of reducing blood pressure by saffron is due to vasodilator 

effects of the arteries or the effect on some ionic channels such as calcium or on some 

endogenous materials such as nitric oxide or some prostaglandins, such as PGI2. 

Regarding exercise frequencies, it can be concluded that long-term aerobic exercises (in 

each training session), like the frequency program of 3 sessions per week, in the present 

study, have better effects than less exercises (in a training session), such as the 6-session 

frequency program A week's workout is to improve or control the side effects of type 2 

diabetes.

Keywords: Obesity Type 2 Diabetes, Aerobic Exercise Frequency, Saffron, Effective 

Indicators of Type 2 Diabetes, Lipid Profile, Spirometery, Blood Pressure 
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