
 

 

و هفته تمرین هوازي موزون به همراه مصرف مکمل چاي سبز بر سطوح ویسفاتین  10تاثیر 

  زنان چاق دیابتی نوع دومقاومت به انسولین 

  دکترابراهیم بنی طالبی-3دکتر محمد فرامرزي-2زهره زندي دره غریبی -1

  کارشناس ارشد دانشگاه شهرکرد -1

  دانشگاه شهرکرد دانشیار -2

  استادیار دانشگاه شهرکرد -3

  چکیده

پروتئینی با عملکرد شبه انسولینی است که به میزان زیادي در بافـت چربـی احشـایی بیـان مـی       ویسفاتینمقدمه: 

هفتـه   10شود که سطوح گردش خونی آن با چاقی و دیابت نوع دو ارتباط دارد. هدف این تحقیق بررسی تـاثیر  

زون و مصرف مکمل چاي سبز بر سطوح ویسفاتین و مقاومت به انسـولین زنـان دیـابتی نـوع دو     تمرین هوازي مو

 بود. 

سال انتخاب و به طور تصـادفی بـه چهـار     60 - 45با دامنه سنی ) ≤ 30BMIزن چاق دیابتی ( 46 روش تحقیق:

نفر)  10ر) و دارونما (نف 12نفر)، تمرینات هوازي ( 12چاي سبز ( + نفر)، تمرینات هوازي 12گروه چاي سبز (

میلـی گـرم کپسـول     1500هفتـه روزانـه    10تقسیم شدند. آزمودنی ها در گروه هاي مکمل چاي سبز به مـدت  

جلسه در هفته اجـرا شـد. بـراي آنـالیز     3هفته و  10تمرینات نیز به مدت .حاوي عصاره چاي سبز دریافت نمودند

  سته استفاده شد .  داده ها از آنالیز واریانس یکطرفه و آزمون تی واب

هفته، گروههاي چاي سبز، تمرین + چـاي سـبز و تمـرین بـا کـاهش معنـادار مقـادیر سـطوح          10یافته ها: پس از 

  . مقادیر گلوکز ناشتا تفاوت معناداري نداشت .   )P≥ 05/0(،انسولین و وزن همراه بودند HOMAویسفاتین، 

تمرین هوازي و مصـرف چـاي سـبز مـی توانـد ناشـی از بهبـود        کاهش معنی دار ویسفاتین به دنبال  نتیجه گیري:

باشد. بنابراین ، به نظر می رسد مصرف مکمل   HOMA شاخص هاي گلیسمی و کاهش وزن و کاهش شاخص

  یماران دیابتی نوع دو موثر باشد  چاي سبز به همراه تمرین هوازي در کنترل وزن و بهبود شاخص هاي گلیسمی ب

  .، تمرینات هوازي، چاي سبز، ویسفاتین، مقاومت به انسولینواژه هاي کلیدي: دیابت

Abstract                                                                                                       Introduction: Visfatin is 
protein with insulin-like function that is expressed in high levels in visceral fat tissue and its circulating levels is 
associated with obesity and diabetes. The purpose of this study was to examine the effect of 10 weeks of 
rhythmic aerobic exercise and green tea supplementation on visfatin levels and insulin resistance in obese type 
II diabetic women.  Methods: 46 obese diabetic women (BMI>30) 45 -60 years old were selected and assigned 
into four groups green tea (n=12), aerobics + green tea (n=12), aerobics (n=12) and control (n=10) groups 
randomly. Subjects in green tea supplementation   group received 1,500 mg capsules containing green tea 
extract of daily for 10 weeks. Also exercises were performed three sessions a week in a ten week period. The 
data from the analysis of variance and dependent t-test was used.  Results: After 10 weeks, visfatin levels, 
HOMA, insulin and weight  were significantly reduced  in green tea, training + green tea and training groups 
(P≤0.05).  Also, fasting  glucose levels showed  non- significant reduction.   Conclusion: Significant reduction of  
Visfatin  after  aerobic exercise and consumption of green tea may be due to improvements in glycemic index 

  فیزیولوژي و تغذیه ورزشی



and weight loss and the HOMA index. Therefore, it seems that supplementation with green tea along with 
aerobic exercise may influence weight control and improved glycemic index in  type II diabetic patients. 
Keywords: diabetes, aerobic training, green tea, visfatin, insulin resistance 

  

                                                                                                                                                  مقدمه

هاي شایع در کشورهاي توسعه یافته و توسعه نیافته است و بیماري دیابت موسوم به بیماري قند، از بیماري 

 2030میلیون در سال 366به  2000میلیون در سال  171تعداد افراد دیابتی در جهان از  تخمین زده شده

یابد، ). اخیراٌ عنوان شده است که سطح ویسفاتین پالسما در بیماران دیابت نوع دوم افزایش می1خواهد رسید(

). 2ي متابولیکی باشد(هاتواند شاخصی براي برآورد بیماريگیري سطح ویسفاتین پالسما میبنابراین اندازه

 و يفرامرز تحقیقات قبلی نشان داده است فعالیت ورزشی می تواندباعث کاهش ویسفایت شود .

 محیط بدن، چربی تودة کاهش طریق از تواند می موزون هوازي تمرین هفته 8ند داد نشان) 1390(همکاران

 و کلسترول گلیسرید، ،تري LDL کاهش جمله از لیپیدي هاي نیمرخ بهبود و وزن کاهش باسن، کمر، دور

با بررسی  ) 2013همکاران( کاردوسوو ).3(باشد مؤثر چاق زنان در پالسما ویسفاتین کاهش در HDL  افزایش

 همراه چاق نشان دادند مصرف چاي سبز به و وزن در زنان داراي اضافه  تمرین مقاومتی اثر مصرف چاي سبز و

 کاهش قدرت و افزایش بدن، وزن خالص افزایش استراحت، متابولیسم میزان افزایش باعث تمرین مقاومتی

). با این حال، در مورد ترکیب مکمل هاي 4( گرددمی گلیسرید تري ذخایر کمر و محیط بدن، درصد چربی

گیاهی بویژه چاي سبز که اثر آنتی دیابتیک دارد به همراه فعالیت ورزشی بر سطوح ویسفاتین تحقیق چندانی 

انجام نشده است . همچنین، تحقیقات قبلی اثر پایداري از مصرف چاي سبز و تمرینات ورزشی بر سطوح 

تحقیق اده اند و هنوز تناقضاتی در این مورد وجود دارد. بنابراین، هدف این آدیپوکین هاي مختلف را نشان ند

-دو  نوع دیابتی زنان هفته تمرین هوازي موزون و مصرف مکمل چاي سبز بر سطوح ویسفاتین 10بررسی تاثیر 

   .بود

                                                                تحقیقشناسی روش

) بودند. از افراد دیابتی عالقمند به 2) دیابتی (نوع≤ 30BMIسال چاق( 60 - 45هاي این تحقیق زنان آزمودنی

به عمل آمد و پس از  )HbA1C(هاي قند خون ناشتا و هموگلوبین گلیکوزیله گیريشرکت در تحقیق، اندازه

ها به صورت تصادفی تکمیل رضایت نامه، متغیرهاي بدن سنجی شامل وزن و قد اندازه گیري شد. و آزمودنی

تمرین هوازي  - 3نفر) 12تمرین + مکمل چاي سبز(- 2نفر) 12مکمل چاي سبز(- 1در چهارگروه:

هفته با حفظ رژیم  10ها آزمودنی، اي سبزهاي مکمل چگروهدر .نفر)قرارگرفتند 10کنترل( - 4نفر)12موزون(

گرمی پس از هر وعده غذایی اصلی مصرف میلی 500کپسول عصاره چاي سبز  3روزانه ، معمول خودغذایی 

دقیقه اي در هفته و  50- 40جلسه  3هفته تمرینات ایروبیک  با موسیقی به صورت  10ي تمرینی نمودند.برنامه

دقیقه)و حرکات انتهایی  30اجراي حرکات ایروبیک به صورت فزاینده ( دقیقه)، 10در سه بخش گرم کردن(

ي ضربان قلب بیشینه و بوسیله ضربان دقیقه) انجام شد. شدت تمرین از طریق محاسبه10برگشت به حالت اولیه (



هاي حاوي بدنی منظم و خاصی نداشتند و کپسول ي پژوهش، فعالیتسنج پوالر کنترل شد.گروه دارونما

میلی  10گیري ویسفاتین در دو مرحله هر بار به مقدار کردند. خونگیري براي اندازهگندم بوداده مصرف میآرد

 االیزا روش به و آلمان کشور ساختDRG کیت  از استفاده با ویسفاتین لیتر خون وریدي انجام شد. غلظت

 براي توصیفی آمار ). از3شد( گیري اندازهHOMA معادله  از استفاده با انسولین به مقاومت .شد گیرياندازه

آزمون  با ها داده توزیع بودن نرمال از بررسی پس  .شد استفاده متغیرها تمام هاي ویژگی بررسی

  از آنالیز واریانس یکطرفه و آزمون تی وابسته استفاده شد.  اسمیرنف، براي آنالیز داده ها کولموگروف

                                                                                                           هایافته

 هها گرو نیب و ها گروه درون در ییناشتا گلوکز و نیانسول ن،یانسول به مقاومت ن،یسفاتیو راتییتغ: 1جدول

  گیريبحث و نتیجه 

باعث کاهش معنی  مصرف مکمل چاي سبز هفته تمرین هوازي موزون به همراه 10نتایج این تحقیق نشان داد  

) همسو بود که نشان 1390(همکاران و فرامرزي نتایج تحقیق با حاضر هاي پژوهشدار ویسفاتین گردید. یافته

 چربی توده کاهش طریق از تواندمی موزون هوازي تمرین هفته 8 وزن اضافه دچار چاق زنان دردادند 

 بتوان شاید ).3(باشد موثر چاق زنان در پالسما ویسفاتین کاهش در وزن کاهش و باسن دورکمر، بدن،محیط

بدن  هاي شاخص کلیه بهبود به را استقامتی تمریناتدر نتیجه  ویسفاتین سرمی سطح در کاهشبخشی از 

ناشی از این  حاضر مطالعهدر  ویسفاتین معنادار کاهشدالیل  از یکی  شاید و داد نسبت سنجی مرتبط با چاقی

  .موضوع باشد

 و مقاومتی هوازي،  تمرین هفته 12 دادند ) که گزارش2011( همکاران و از طرف دیگر نتایج مطالعه جرج

). با بررسی حاضر 5شد( دیابتی چاق مردان و زنان در ویسفاتین سطوح معنادار افزایش سبب ترکیبی

Pمتغیر گروه چاي سبز تمرین+چاي سبز تمرین کنترل  بین گروهی  

 
000/0* 

 ویسفاتین پیش آزمون  51/6±83/44 15/10±02/59 41/13±57/58 05/18±61/55

(ng/ml)  43/18±95/55 60/6±44/39 39/4±98/36 80/7±22/35 پس آزمون 

764/0 000/0* 000/0* 004/0* P  درون

 گروهی

 
001/0* 

  به انسولینمقاومت  پیش آزمون 92/2±86/2 65/6±60/4 65/6±60/4 51/4±68/5

HOMA-IR  
 

 پس آزمون 15/2±32/2 98/0±31/1 98/0±31/1 31/4±76/5

671/0 096/0 096/0 563/0 P  درون

 گروهی

 
007/0* 

  انسولین پیش آزمون 37/3±57/5 94/7±91/6 91/1±25/5 56/9±30/12

(μu/ml)  
 

 پس آزمون 83/4±16/5 42/3±33/4 45/4±8 21/9±59/12

410/0 013/0 321/0 817/0 P  درون

 گروهی

 
427/0 

  گلوکز ناشتایی پیش آزمون 26/102±66/205 41/64±16/169 17/58±58/176 93/48±50/151

  گرم در دسی لیتر)(میلی

 

 پس آزمون 36/59±41/157 25/27±41/132 69/52±33/145 50/26±40/129

086/0 001/0* 019/0* 037/0* P  درون

 گروهی



از  ناهمسوست  به نظر می رسد تفاوت در آزمودنی ها و نوع مداخله که تنها از فعالیت ورزشی استفاده شده بود 

دالیل احتمالی باشد. همچنین گزارش شده است کاتچین چاي سبز سبب سرکوب آدیپوسیت ها ، کاهش وزن 

هفته تمرین  10ن داد انجام ). نتایج این پژوهش نشا6بافت چربی و همچنین سوخت و ساز چربی می شود(

هوازي موزون به همراه مصرف مکمل چاي سبز باعث کاهش ویسفاتین و مقاومت به انسولین می شود که 

  شوند. میمحسوبازعوامل خطر بیماري متابولیکی دیابت

  علمی پژوهش –پیام اجرایی

- ازعوامل خطر بیماري متابولیکی انسولینبا توجه به نتایج پژوهش حاضر مبنی برکاهش ویسفاتین ومقاومت به

هفته تمرین هوازي موزون به همراه مصرف مکمل چاي سبز ممکن است بتوان از این  10دیابت به دنبال 

  پروتکل براي بهبود مقاومت به انسولین و کنترل دیابت در کنار سایر روش هاي درمانی بهره برد.
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