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ABSTRACT

Background & objectives: Leptin and galanin are hormones involved in appetite and energy
balance that play an important role in metabolism regulation and energy balance. The aim of
this study was to evaluate the 12 weeks of intense intermittent exercise (HIIT) and curcumin
consumption effect on leptin and galanin levels on inactive obese women.
Methods: 30 obese women were randomly selected from 85 women referring to sports clubs
in  the Urmia city with an age range of 30-35 years in the form of a quasi-experimental design
with pre-test and post-test and were divided into two groups of 15 Individual HIIT-Placebo
and HIIT-Curcumin. The preparation period lasted for three weeks and HIIT training for nine
weeks (4 sessions per week). Blood samples were taken in two stages before and 48 hours
after the last training session in the follicular phase. Serum leptin and galanin were measured
by ELISA. Statistical analysis was performed using the Shapiro-Wilk test and analysis of
covariance. Significance level was considered 0.05 and data were analyzed using SPSS
software version 20.
Results: The results of statistical analysis showed that 12 weeks of HIIT training reduced
leptin (p<0.05), galanin (p<0.05), body mass index (p<0.05), and weight (p<0.05) was
significantly higher in the HIIT-Curcumin group than in the HIIT-Placebo group.
Conclusion: The results showed that HIIT training combined with curcumin consumption as
a non- invasive method can have a positive effect on reducing leptin and galanin levels and
obesity-related factors.
Keywords: Leptin; Galanin; Intense Intermittent Exercise; Curcumin; Obese Women
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) و مصرف کورکومین بر میزان HIITهفته تمرینات تناوبی شدید (12تاثیر 
لپتین و گاالنین در زنان چاق
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مقدمه
هـاي  عنوان یکـی از بزرگتـرین چـالش   بهامروزه چاقی 

. از طرفـی نبـود فعالیـت   ]1[شـود  سالمت شناخته می
گیـر در سراسـر دنیـا    بدنی و چاقی، یک بیمـاري همـه  

هـاي فـراوان بـر نظـام سـالمت      ایجاد کرده و هزینـه 
تحمیل کرده است. شیوع چاقی در قرن اخیر، کشورها

بافت چربـی را در مرکـز توجـه تحقیقـات قـرار داده      
]. بافت چربی یک عضو اندوکرین و پـاراکرین  2است [

ــروتئین   ــه پ ــوده ک ــال ب ــام   فع ــه ن ــددي ب ــاي متع ه
کند که شامل لپتین، عامـل  آدیپوسیتوکین را ترشح می

ر شــوند کــه دنکــروز تومــور و واســپین معرفــی مــی
]. 3،4مسیرهاي ترومبوتیک و التهـابی درگیـر هسـتند [   

چکیده
نظـیم متابولیسـم و تعـادل    باشـد کـه در ت  هاي دخیل در اشتها و باالنس انرژي مـی لپتین و گاالنین هورمونزمینه و هدف:

) و مصرف کورکومین HIITهفته تمرینات تناوبی شدید (12انرژي نقش مهمی دارند. هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر 
بر میزان لپتین و گاالنین در زنان چاق بود.

سـال در  30-35سـنی  هاي ورزشی شهرستان ارومیه با دامنهزن مراجعه کننده به باشگاه85زن چاق از بین 30روش کار: 
تمرینـات  نفره15آزمون، به صورت تصادفی انتخاب شدند و در دو گروه آزمون و پسقالب یک طرح نیمه تجربی با پیش

سازي به مدت سـه هفتـه و تمرینـات    کورکومین تقسیم شدند. دوره آماده-دارونما، تمرینات تناوبی شدید-تناوبی شدید
ساعت پس از آخـرین  48هاي خونی در دو مرحله قبل و جلسه). نمونه4اي نجام شد (هفتهتناوبی شدید به مدت نه هفته ا

گیري شد. تجزیه و تحلیل آماري با استفاده از آزمـون  جلسه تمرینی گرفته شد. لپتین و گاالنین سرمی به روش االیزا اندازه
ها با استفاده از نرم افزار ظر گرفته شد و دادهدر ن05/0ویلک و تحلیل کوواریانس صورت گرفت. سطح معناداري -شاپیرو

SPSS-20.تجزیه و تحلیل گردید
)، گـاالنین  p>05/0نتایج حاصل از تحلیل آماري نشان داد که دوازده هفته تمرینات تناوبی شدید بر کاهش لپتـین ( ها:یافته

)05/0<p05/0بدنی ()، شاخص توده<p) 05/0) و وزن<pشـدید بـه همـراه مصـرف کورکـومین      ) در گروه تمرین تناوبی
دار بود.دارونما معنی-نسبت به گروه تمرین

تواند اثر مثبتی بر کـاهش مقـادیر   ها نشان داد که مصرف کورکومین به عنوان یک روش غیرتهاجمی مییافتهگیري:نتیجه
لپتین و گاالنین در زنان چاق تمرین کرده داشته باشد.

نین، تمرینات تناوبی شدید، کورکومین، زنان چاق لپتین، گاال:هاي کلیديواژه
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شود لپتین هورمونی است که از بافت چربی ترشح می
و در تنظیم هموسـتاز انـرژي نقـش مهمـی دارد و بـا      

یابد و با درصد چربـی بـدن   افزایش چاقی افزایش می
]. لپتین پس از ترشح به صورت آزاد 5شود [تنظیم می

شود حامل در خون پخش میهاي یا متصل به پروتئین
هایی در هیپوتاالموس باعث تغییر و با اتصال به گیرنده

بیان ژن نوروپپتیدهاي کنترل کننده دریافت و مصرف 
گردد، غلظت لپتین همبستگی مثبت باالیی با انرژي می

نمایه توده بدن، مقدار چربـی و درصـد چربـی بـدن     
وز فــتن ذخــایر بافــت آدیپــدارد و بــه مــوازات بــاال ر

].6یابد [افزایش می
هـاي ترشـح لپتـین از بافـت چربـی      کنندهیکی از تنظیم

عوامـــل محیطـــی ماننـــد فشـــارهاي فیزیولـــوژیکی 
ــت ــی فعالی ــمانی م ــاي جس ــاالًه ــد و احتم ــت باش غلظ

هاي سیستمیک و انرژي مصـرفی و همچنـین   هورمون
غلظت و عملکرد لپتـین پالسـما، متـاثر از تغییـرات در     

]. همچنــین ســطح لپتــین 7اشــد [بتبــادل ســوخت مــی
سرمی نسبتی مسـتقیم بـا شـاخص تـوده بـدن دارد و      

تواند وزن بـدن و تـوده چربـی را    مقدار باالي آن می
افزایش دهـد. ضـرغامی و همکـاران در تحقیـق خـود      
نشان دادند که مقادیر لپتین در زنان چاق حـدود سـه   

مستقیمی بـین  ه برابر زنان با وزن طبیعی بوده و رابط
]. مطالعـات  8ین و شاخص توده بدنی وجـود دارد [ لپت

مارتینس و همکاران نشان داد تمرینات بـا شـدت بـاال،    
داري را در سطح لپتین پالسما به همـراه  تغییرات معنی

ــاران 9دارد [ ــري و همک ــین جعف ــک،]. همچن و و پاتری
تحقیق خـود نشـان دادنـد کـه تمرینـات      ، درهمکاران

ـ     اثیري در میـزان  ورزشی به همـراه مصـرف مکمـل ت
هـا نداشـت کـه ایـن تغییـر در نـوع و       لپتین آزمودنی

]. گـاالنین  11،10باشـد [ شدت و دوز مکمل گیاهی می
یکی دیگـر از عوامـل درگیـر در متابولیسـم و انـرژي      

باشد و پروتئینی است در مغز انسـان، کـه   مصرفی می
کند و یک افراد را به مصرف مواد پر چرب ترغیب می

طـور عمـده در   اي است که بهاسیدامینه30پپتید نورو
هاي سیستم اعصاب مرکزي و محیطی بسیاري از گونه

پپتیـد ابتـدا   ]. این نورو13،12شود [پستانداران بیان می
ــه ــیش  ب ــروتئین پ ــورت پ ــاز ص ــیدامینه123س اي اس
دهـد  شود و شواهد نشان میپروگاالنین سنتز میپري

سیسـتم عصـبی   آور سلولی مهم درکه گاالنین یک پیام
مرکزي بوده و نوروپپتیدي با عملکرد چندگانه اسـت  
که در بسـیاري از اعمـال فیزیولـوژیکی ماننـد ترشـح      

باشـد  هورمون، تغذیه، تمرکـز و حافظـه درگیـر مـی    
شونده بـه  نوع گیرنده متصل3ن از طریق ]. گاالنی12[

Gکند که توزیـع ایـن   پروتئین اثرات خود را اعمال می
ا حـد زیـادي در مطالعـات متعـدد مـورد      ها تگیرنده

هـاي  ]. فعالیـت نـورون  14بررسی قرار گرفته اسـت [ 
ــته  ــاالنین در هس ــت   گ ــاراونتریکوالر و آرکوئ ــاي پ ه

نوکلئوس هیپوتاالموس، دریافـت غـذا و وزن بـدن را    
]. این نوروپپتیـد موجـب   13دهد [تحت تاثیر قرار می

شود و افزایش تغذیه به ویژه دریافت چربی و الکل می
در حالــت گرســنگی میــزان گــاالنین هماننــد لپتــین و  

ــد  ــاهش مــیYنوروپپتی ــدیل ک ــابراین در تع ــد، بن یاب
عبارتی دیگر ش دارد بههمئوستازي و باالنس انرژي نق

خوردن را بـا مهـار سـیري تحریـک     اگاالنین رفتار غـذ 
خـود نشـان   ه ]. یانگ و همکاران در مطالعـ 15کند [می

اشـتهایی عصـبی   در چاقی و بیدادند که ترشح گاالنین
]. از طرفی تمرینات جسمانی منظم 16شود [مختل می

توانـد تجمـع   تغییر در پپتیدهاي مختلف مـی ه به وسیل
چربی در بدن را کاهش داده و از چاقی جلوگیري کند 

رسـد تمرینـات تنـاوبی شـدید     در مجموع به نظر می
)HIIT  روي بافت چربی تاثیرگذار باشد و بـه تـازگی (

شود که قابلیت آلفا عضالنی میPGC-1سبب تحریک 
]. 17دهـد [ و ظرفیت اکسیداتیو چربی را افـزایش مـی  

هاي فعالیت بـه دو  برحسب زمان وهلهHIITتمرینات 
اول تمرینات تناوبی شدید ه شود: دستدسته تقسیم می

ثانیـه تـا یـک    5تر از یـک دقیقـه (از   هاي کوتاهبا وهله
ه کثر یا نزدیک به حداکثر و دستدقیقه) و با شدت حدا

تـر از  هاي طـوالنی دوم تمرینات تناوبی شدید با وهله
]. 18[اوله دقیقــه بــا شــدتی کمتــر از دســت4یــک تــا 

مطالعات مختلفی تاثیر تمرینات مختلف بر میزان لپتین 
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بهرامی و همکاران از جمله،و گاالنین را بررسی کردند
د کـه تمرینـات   در تحقیق خود به ایـن نتیجـه رسـیدن   

هوازي باعث کاهش مقـادیر لپتـین در دختـران چـاق    
همچنـین، آقـاعلی نـژاد و همکـاران در     ]. 19[شودمی

تحقیق خود بـه ایـن نتیجـه رسـیدند کـه شـش هفتـه        
تمرین تنـاوبی باعـث کـاهش لپتـین در بافـت چربـی      

]، همچنین فتحی و همکاران در تحقیق خود 5شود [می
صـرف چـاي سـبز و انجـام     به این نتیجه رسیدند که م

تمرینات ورزشی باعث کاهش گـاالنین در زنـان چـاق    
هـاي  هاي گذشته گروه]. در سال13غیرورزشکار شد [

تر و موثرتر بـه  تحقیقاتی به دنبال مواد گیاهی مطمئن
عنوان اصل دوم درمان چاقی بودند یکی از ایـن مـواد   

]. کورکومین بـا نـام علمـی    18گیاهی زردچوبه است [
متان، پلی فنیل زرد رنـگ و جـزء اصـلی و    ولوئیلدیفر

اکسـیدانی و  فعال زردچوبه است که اثرات قـوي آنتـی  
طــول ورزش و پــس از آن، ]. در20ضــدالتهابی دارد [

ها به رفع خستگی عضالنی کمـک  اکسیدانمصرف آنتی
کند. کورکومین قادر اسـت بـه شـکل مسـتقیم بـه      می

کنش نشان دهـد  هاي آزاد) واذرات واکنشگر (رادیکال
اکسیدانی شود هاي آنتیو موجب تنظیم مثبت پروتئین

هاي متعـددي اثـرات مثبـت اسـتفاده از     ]. پژوهش21[
و دسـتگاه  مکمل کورکـومین در دسـتگاه ایمنـی بـدن     

ــدالتهابی   ــز ض ــوارش و نی ــات   گ ــه اثب ــودن آن را ب ب
]. از طرفی رسـتمی و همکـاران بـه    22،23[اندرسانده

کننـد کـه، احتمـال    کاران بیان مـی نقل از حمیدیه و هم
دارد تمرینات ورزشی و کورکومین موجب فسفریله و 

) AMPKشــدن پــروتئین کینــاز فعــال شــده بــا (فعــال
AMP شده و محرکی براي افزایش نسبتNAD+ به

NADH باشد کهSIRT1کنـد. بـه عـالوه    را فعال می
AMPK ،PGC1-αکند و آن را بـراي  ه میرا فسفریل

کنـد. تـاثیر   آمـاده مـی  SIRT1شدن توسط استیلهدي
AMPK وSIRT1  بر وضعیت استیالسـیونPGC1-α

]. 18دهـد [ متعاقبا بیوژنز میتوکندریایی را بهبـود مـی  
ـ   و HIITی کـه تـاثیر همزمـان تمرینـات     اتولـی مطالع

کورکومین را بر لپتـین وگـاالنین بررسـی کنـد بسـیار      

ی اندك است. بنابراین هـدف از تحقیـق حاضـر بررسـ    
) و مصرف HIITهفته تمرینات تناوبی شدید (12تاثیر 

کورکومین بر میزان لپتین و گاالنین در زنان چاق بود.

روش کار
ر از نــوع نیمــه تجربــی، بــا طــرح روش تحقیــق حاضــ

آمـاري تحقیـق   ه آزمون بود. جامعـ آزمون و پسپیش
سـال)  35تا 30فعال (چاق غیرنفر از زنان 85حاضر را 

پس از فراخـوان و  ،30باالي BMIبا ،میهان اروشهرست
رسانی در دوازده باشگاه ورزشی تشـکیل دادنـد.   اطالع

نفــر از زنــان چــاق 36مــورد نظــر آمــاريه از جامعــ
شـرکت کردنـد.   صورت داوطلبانه در تحقیق حاضر به

ها به مطالعه عبارت بودنـد از:  شرایط ورود آزمودنی
(شـاخص  ، چـاق سـال 35تا 30سنی ه هایی با دامنخانم
)، نداشتن فعالیت ورزشـی مـنظم،   30بدنی بااليه تود

شــرایط خــروج  ؛ ومصــرف نکــردن دارو و مکمــل  
ــودنی ــه آزم ــا از مطالع ــت:ه ــتن  داش ــاري، داش ن بیم

جات و تمایل نداشتن آزمـودنی بـه   حساسیت به ادویه
همکاري با پژوهشگر بود. 

تــوجیهی کلیــه ه قبــل از شــروع مطالعــه در یــک جلســ
رینـات و خطـرات   صـحیح اجـراي تم  ه هـا، شـیو  برنامه

ه کنندگان توضیح داده شد و همـ احتمالی براي شرکت
نامه و سالمت بدنی را پر کنندگان فرم رضایتشرکت

کردند. در این فـرم تاکیـد شـده بـود کـه شـرکت و       
آزاد و اختیـاري  خروج از مطالعه توسط داوطلب کامالً

انـه اسـت و   محرماطالعات داوطلب کامالًه است و هم
ها در قالب اطالعات کلـی و گروهـی   نیز نتایج پژوهش

منتشر خواهد شد همچنین با توجه به این کـه یکـی از   
هاي این پژوهش عدم کنترل دقیـق رژیـم   محدودیت

شدها بود بنابراین از آنها درخواست غذایی آزمودنی
ود را تغییـر ندهنـد و از   که رژیم معمول و روزانـه خـ  

اي اضافی و مکمـل غـذایی پرهیـز    گونه غذمصرف هر
کنند و در طول دوره داروي خاصـی مصـرف نکننـد و    

در صورت استفاده اطالع دهند. 
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هـاي تمرینـی و   ها پس از آشنایی بـا برنامـه  آزمودنی
ها، به صورت تصادفی ساده به دو گـروه  آزمونه نحو

کـومین و تمـرین   رتمرین تناوبی شـدید بـا مکمـل کو   
ما تقسیم شدند. در طـول دوره،  تناوبی شدید با دارون

ها به علت غیبت بیش از دو نفر از مجموع آزمودنی6
نهایت، هـر گـروه   جلسه از مطالعه خارج شدند که در

هـا توصـیه شـد تـا در     . به آزمودنینفر شد15شامل 
سـاعت قبـل از هـر آزمـون     48مداخله و ه طول دور

ا رفتار، عادات غذایی و هرگونه فعالیت ورزشی دیگر ر
مانند گذشته کنترل کننـد و از مصـرف مـواد غـذایی     
حــاوي کورکــومین (مثــل زردچوبــه، زنجبیــل، هــل و  

خولنجان) خودداري کنند.
رهـاي آنتروپـومتري، وزن بـا    گیـري متغی براي اندازه

حداقل پوشش و بدون کفـش بـا اسـتفاده از تـرازوي     
گیـري شـد. قـد بـا     گـرم انـدازه  100دیجیتال با دقت 

ک متر نواري غیر قابل ارتجاع در وضـعیت  استفاده از ی
گیري شد. شـاخص تـوده   ایستاده در کنار دیوار اندازه

) با نسبت وزن (کیلوگرم) بر مجـذور قـد   BMIبدن (
(متر) محاسبه گردید. 

برنامه تمرینی
هفتـه در داخـل سـالن    12پروتکل تمرینـی بـه مـدت    

40گـراد و رطوبـت   درجه سانتی20ورزشی با دماي 
جرا شد. درصد ا

ـ   -گروه تمرین تناوبی شـدید  اول ه دارونمـا: سـه هفت
براي آماده سازي اولیه براي انجـام تمرینـات سـنگین    
تمرینات تناوبی شدید، به صورت تمرینـات تـداومی و   

درصد 80تا 50تناوبی هوازي بلند و متوسط با شدت 
چهـارم تـا دوازدهـم،    ه ضربان قلب ذخیره بود. از هفت

شدید به شکل دویدن و راه رفتن بود. تمرینات تناوبی 
قلـب ذخیـره در   درصد ضـربان 100تا 80شدت کار 

شـامل  دقیقـه 15کردن به مدت نظر گرفته شد. گرم
10کردن بـه مـدت   کشش، دوي نرم و نرمش و سرد

].1دقیقه شامل کشش و راه رفتن بود [
ایـن  مکمـل کورکـومین:  -گروه تمرین تناوبی شـدید 

شـده را انجـام دادنـد و    رینی ذکرگروه نیز برنامه تم
مکمل کورکومین مصـرف کردنـد. شـدت تمـرین بـا      
ضربان قلب (با استفاده از نبض سـرخرگ کاروتیـد) و   

) (شاخصی براي تعیین شـدت  PREمیزان درك فشار (
تمرینات ورزشی) کنترل شد.
هـاي گـروه کورکـومین    مکمل کورکومین: آزمـودنی 

ــومین    ــول کورک ــک کپس ــه ی ــی80روزان ــی میل گرم
هـاي گـروه دارونمـا، کپسـول     نانومیسیل و آزمـودنی 

دکســتروز قبــل از نهــار و بــا یــک لیــوان آب مصــرف 
]. توزیــع و مصــرف کپســول بــه صــورت 24نمودنــد [

هـا  ها از سـایر گـروه  تصادفی و بدون اطالع آزمودنی
].1بود [

کورکومین- دارونما و تمرین- ي تمرینهادر گروه)HIIT(. برنامه تمرین آماده سازي تمرینات تناوبی شدید1جدول
سومدوماولهفته

هوازي متوسطتناوبیتناوبی هوازي بلندتداومیتمرینات آماده سازي

درصد60تا 50(ضربان قلب ذخیره)شدت
12تا 10و شاخص بورگ 

درصد70تا 60
14تا 12و شاخص بورگ 

درصد80تا 70
16تا 14و شاخص بورگ 

شش تکرار دو دقیقه ايپنج تکرار سه دقیقه ايشش تکرار پنج دقیقه ايارتعداد تکر
پنجسهیکتعداد ست

پنج دقیقه بین ستیک تا دو دقیقه بین تکراراستراحت غیر فعال
چهارجلسهتعداد جلسه در هفته

دقیقه60دقیقه45دقیقه30(بدون احتساب گرم و سرد کردن)مجموع زمان
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کورکومین- دارونما و تمرین- ي تمرینهادر گروه)HIIT(. برنامه تمرینات تناوبی شدید2ولجد
دوازدهمیازدهمدهمنهمهشتمهفتمششمپنجمچهارمهفته

HIITتمرین 

ثانیه)20(دویدن
(راه رفتن)استراحت

(دویدن: راه رفتن)
160:20150:20140:20130:20120:20110:20110:20100:20100:20

20الی 18درصد و شاخص بورگ 100تا 1890الی 16درصد و شاخص بورگ 90تا 80شدت ضربان
چهارتعداد تکرار
پنجچهارسهتعداد ست

پنج دقیقه غیرفعالهااستراحت بین ست
چهار جلسهتعداد جلسات در هفته
مجموع زمان به دقیقه

حتساب گرم و (بدون ا
کردن)سرد

464457556663686568

گیري بیوشیمیاییاندازه
هـاي  بیوشـیمیایی، نمونـه  رهاي گیري متغیبراي اندازه

ــیش ــونی، پ ــونخ ــد از آزم ــتایی و 12بع ــاعت ناش س
ساعت بعد از آخرین 48بعد از آزمونپسهاي نمونه

و آزمـون پـیش تمرینی گرفته شد. نمونه خونی ه جلس
هـا در فـاز فولیکـولی از    آزمون تمامی آزمـودنی سپ

کوبیتال گرفته شد و در دستگاه سـانتریفیوژ  ورید آنته
دقیقــه  5دور در دقیقــه بــه مــدت   4000بــا دور 

گیـري سـطح گـاالنین    سانتریفیوژ گردید. جهت اندازه
سـاخت  2100مدل STAT FAXسرم از دستگاه االیزا 

Elisa Kitآمریکا و کیـت مخصـوص    Human Galanin

Gloytشرکت  Scienceمنظـور  آمریکا استفاده شد. به
گیري لپتین به روش االیزا و با اسـتفاده از کیـت   اندازه

لپتین مدیاگنوست ریوتلینگر ساخت آلمان، با حساسیت 
) انجـام گرفـت کـه    ng/mlنانوگرم بر میلی لیتـر ( 1/0

% بود.5ضریب تغییرات درون آزمون آن کمتر از 
آماريهاي روش

هـا از  ابتدا به منظور بررسی طبیعی بودن توزیـع داده 
ــاپیرووی  ــون ش ــه    آزم ــه ب ــا توج ــد. ب ــتفاده ش لک اس

منظور اثر مـداخالت از آزمـون   ها بهبودن دادهطبیعی
هـاي  تحلیل کوواریـانس اسـتفاده شـد. تمـام آزمـون     

انجام گرفت SPSS-20آماري با استفاده از نرم افزار 
در نظر گرفته شد.05/0داري و سطح معنی

هایافته
هـاي فیزیولـوژیکی و تغییـرات وزن و شـاخص     ویژگی

، پـس  آزمونپسو آزمونپیشه توده بدنی در مرحل
ارائـه  3هفته تمـرین تنـاوبی شـدید در جـدول     12از 

شده است. همچنین نتایج آزمون تحلیـل کوواریـانس   
آزمـون پـیش نشان داد که بـا حـذف اثـر    3در جدول 

دارونما و -ها، بین دو گروه تمرینآزمونپسمقایسه 
هاي وزن و شاخص تودهمتغیرکورکومین در -تمرین

).>05/0p(داشتداري وجود بدنی تفاوت معنی
هاي لپتین و گاالنین حاضر، شاخصه همچنین در مطالع

آزمـون  آزمون و پسها در مراحل پیشو تغییرات آن
رزیابی شـد.  پس از دوازده هفته تمرین تناوبی شدید ا

نشان داد کـه  اصل از آزمون تحلیل کوواریانس نتایج ح
ها، بین دو آزمونپسمقایسه آزمونپیشبا حذف اثر 
کورکـومین در هـر   -دارونما و تمـرین -گروه تمرین

و1نمـودار  (داري وجـود دارد تفاوت معنـی متغیردو 
هـا حـاکی از آن اسـت کـه دوازده هفتـه      این یافته).2

ی شدید به همراه مصرف کورکومین، بـر  تمرین تناوب
) نمونــه p>05/0گــاالنین (و )p>05/0کــاهش لپتــین (

تحقیق تاثیر معناداري داشته است.
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آزمون به تفکیک دو گروه به همراه نتایج تحلیل آزمون و پسهاي وزن و شاخص توده بدنی در مرحله ي پیشمتغیرهاي توصیفی . شاخص3جدول
کوواریانس

روهگمتغیر
آزمونپسمقایسهآزمونپسآزمونپیش

مجذور اتاpمقدارFمقدارانحراف معیارمیانگینانحراف معیارمیانگین

---- ---- 21/3335/0تمرین+دارونما(سال)سن
---- ---- 76/3291/0تمرین+کورکومین

---- ---- 14/16003/0تمرین+دارونمامتر)(سانتیقد
---- ---- 54/15965/0مرین+کورکومینت

(کیلوگرم)وزن
80/7959/04/7837/0تمرین+دارونما

09/2023/076/0
62/7950/070/7661/0تمرین+کورکومین

توده بدنشاخص
1/3135/06/295/3تمرین+دارونما

08/19002/089/0
95/3024/054/2745/0تمرین+کورکومین

مکمل پیش و پس از پروتکل اجراییدارونما و تمرین+. ارزیابی لپتین سرم در گروه تمرین+1نمودار 

مکمل پیش و پس از پروتکل اجراییدارونما و تمرین+ارزیابی گاالنین سرم در گروه تمرین+.2نمودار
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بحث
ــایج تحقیــق حاضــر نشــان داد کــه انجــام   ــه 12نت هفت

بی شدید به همراه مصرف کورکـومین و  تمرینات تناو
بـدنی  دارونما باعث کاهش مقادیر وزن، شاخص توده

در زنان چاق شـده اسـت کـه ایـن کـاهش در گـروه       
دارونمـا  -کورکومین نسبت به گروه تمـرین -تمرین
هــاي بــه عمــل آمــده دار اســت. طبــق بررســیمعنــی

مطالعات محدودي درباره تاثیر کورکومین بـر چـاقی   
ـ یافت شد،  خـود بـه   ه از جمله لی و همکاران در مطالع

این نتیجه رسیدند کـه دوز بـاالي زردچوبـه دریافـت     
کـاهش  دهـد کـه احتمـاالً   ها را کاهش میغذاي موش

دریافت غذاي حاوي زردچوبه به طعم قوي آن بستگی 
دارد یا به دلیل فیبرهاي موجود در زردچوبه است که 

ـ  هـاي گوارشـی مـی   موجب ترشح هورمـون  ه شـود ک
همچنـین رسـتمی و   ].25کنـد [ سیري را تحریـک مـی  

همکاران در پژوهش خود به این نتیجـه رسـیدند کـه    
زي زردچوبـه بـر چربـی    سـا تمرینات تناوبی با مکمـل 

]. یکـی از  1پوستی زنان چاق تـاثیر دارد [ احشایی و زیر
هاي احتمالی تاثیر کورکومین به ایـن صـورت   مکانیسم

ــق افــزایش اســت کــه کورکــومین، لیپــولیز را از طری
هاي درگیر در اکسایش چربـی ماننـد کـارنیتین    آنزیم

یک و لیپاز حسـاس بـه هورمـون    -پالمیتول ترانسفراز
هـاي  طریـق کـاهش فعالیـت آنـزیم    افزایش داده و از 

کربوکســیالز کــواکننده اســیدچرب ماننــد ســتیلســنتز
)ACC  گلیسـرید مثـل   ) و آنزیم سازنده ذخـایر تـري

ــه فس ــرول س ـــگلیس ــفرازفــ ــیل ترانس ــک -ات آس ی
)GPAT-1لــون و 1،26کنــد [) لیپــوژنز را مهــار مــی .[

همکاران در تحقیق خود نشان دادنـد کـه کورکـومین    
هـاي میتوکنـدریایی مثـل    باعث افزایش بیان پـروتئین 

CPT-1 و سیتوکرومCعملکـرد  شود کـه احتمـاالً  می
تحریکی کورکومین با توجـه بـه اکسیداسـیون چربـی،     

]. 27کنـد [ ان این دو پروتئین را منعکس مـی افزایش بی
کنند لون بیان میه رستمی و همکاران به نقل از مطالع

که کورکومین لیپولیز را تحریـک کـرده و لیپـوژنیز را    
کند، زیرا بیـان مقـادیر لیپـاز حسـاس بـه      سرکوب می

کوا، کربوکسیالز فسفوریله را افزایش هورمون و استیل
لـون و همکـاران   ه ه در مطالعـ دهد. با توجه به اینکمی

بیان کیناز پروتئینی فعال شده با آدنوزین منوفسفات و 
شکل فعال آن (فسفریله) در اثـر کورکـومین افـزایش    

گیري شد کـه اثـر کورکـومین توسـط     پیدا کرد، نتیجه
کیناز پروتئینـی فعـال شـده بـا آدنـوزین منوفسـفات       

هــاي ]. همچنــین پاســخ1،27شــود [گــري مــیواســطه
ــهکــاتکوالمین ــات ه وســیلهــا ب ــه طــور HIITتمرین ب

ـ   هـاي  یابـد و از طریـق گیرنـده   یمعناداري افـزایش م
دهــد. بنــابراین آدرنرژیـک لیپــولیز را افــزایش مــی بتا

سازي سیستم عصـبی سـمپاتیک حـین دویـدن در     فعال
HIITنتایج 28دهد [ها را افزایش می، اکسایش چربی .[

هفتـه تمـرین تنـاوبی    12تحقیق حاضر نشـان داد کـه   
دید به همراه کورکومین باعث کـاهش گـاالنین در   ش

-کورکومین نسـبت بـه گـروه تمـرین    -گروه تمرین
چـه تحقیقـی کـه اثـر همزمـان      شود. اگـر دارونما می

تمرین و مکمل کورکومین را بر گاالنین بسنجد یافـت  
نشد ولی با تکیه بر تاثیر تمـرین و مکمـل بـه صـورت     

ر گـروه  توان تـا حـدودي ایـن کـاهش را د    منفرد می
کورکومین توجیه کرد. فتحـی و همکـاران در   -تمرین

تحقیق خود گزارش کردند کـه هشـت هفتـه تمـرین     
هوازي بـه همـراه مصـرف چـاي سـبز باعـث کـاهش        

ــی   ــی م ــروه تجرب ــاالنین در گ ــرمی گ ــود [س ]. 13ش
معکـوس بـین بیـان ژن گـاالنین و     ه تحقیقاتی نیز رابط

بـه ایـن   انـد  غلظت سرمی آن در خون را تایید نموده
معنی که کاهش سطوح سرمی گاالنین در خون اشـاره  

]. بــا بیــان ژن 29بــه افــزایش بیــان ژن گــاالنین دارد [
AMPگاالنین، آدنیالت سیکالز غیرفعال شده و تبـدیل  

رسـد،  حلقوي بـه حـداقل مـی   AMPدرون سلولی به 
ــن ت  ــاهش ایـ ــتر   کـ ــت بیشـ ــث فعالیـ ــدیالت باعـ بـ

ن افــزایش اســترازها شــده و ترشــح انســولیفســفودي
هـا،  یابد و با توجه به کاهش نیاز به شکسـتن چربـی  می

نیاز به مصرف کربوهیدرات محسـوس بـوده و عمـالً   
رسـد و میـل مصـرف    ترشح گـاالنین بـه حـداقل مـی    

]. همچنین نتایج تحقیق 13،30ابد [یها کاهش میچربی
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هفته تمرین تناوبی شـدید بـه   12حاضر نشان داد که 
ــث   ــومین باع ــراه کورک ــروه  هم ــین در گ ــاهش لپت ک

دارونمـا  -کورکومین نسبت به گروه تمـرین -تمرین
شود. نتایج تحقیق حاضـر بـا نتـایج تحقیـق بهـرام و      می

]، حجـازي و  4، آقاعلی نژاد و همکـاران [ ]31[همکاران
باشد که در تحقیق خود به این ] همسو می3همکاران [

نتیجه رسیدند که انجام تمرینات هوازي باعث کـاهش  
تین سرم در گروه تجربی نسـبت بـه گـروه کنتـرل     لپ

همکــاران نیــز تــاثیر تمرینــات شــود. اوکــازاکی ومــی
ورزشی با شدت متوسط و رژیم غذایی به مـدت یـک   

لپتــین در زنــان هفتـه را بــر کــاهش چربــی و غلظــت  
چاق بررسـی کردنـد کـه بـر ایـن      غیرفعال چاق و غیر

. ]32چربـی کـاهش یافـت [   ه اساس میزان لپتین و تود
حقیقی و همکاران در تحقیق خود به این نتیجه رسیدند 

داري که غلظت لپتین سرمی در زنان چاق تغییر معنـی 
باشـد  نداشت که با نتایج تحقیـق حاضـر ناهمسـو مـی    

]. این محققان دالیل احتمـالی عـدم تغییـر غلظـت     33[
تمرینی، ه لپتین سرمی را کوتاه بودن مدت زمان برنام

هــاي گونــاگون ومین، شــدتعــدم اســتفاده از کورکــ
هاي مختلف غذایی در حـین  ورزشی و وضعیته برنام

ــد [  ــالم کردن ــرین اع ــت33تم ــین فعالی ــاي ]. همچن ه
توانــد از طریـق کــاهش تـوده چربــی و   جسـمانی مـی  

افزایش حساسیت لپتین، میزان لپتین سرمی را کـاهش  
آنـزیم  ه وسـیل دهد. آدنوزین منوفسفات حلقـوي، بـه  

شود وبافت چربی و کبد تولید میآدنیالت سیکالز در
کند که فرایند گلیکوژنـولیز و از  فسفوریالز را فعال می

طرفی دیگر در روند لیپولیز، آنزیم لیپاز را فعـال کنـد   
رابطه دارد BMI]. همچنین تغییرات سطح لپتین با 32[

هـاي جسـمانی باعـث    و عنوان شده است کـه فعالیـت  
]. بهــرام و 32شـود [ لپتـین مــی mRNAکـاهش بیــان  

کـه بـا مهـار   نـد همکاران به نقل از فونتس نشـان داد 
کینـاز کـه آنزیمـی مهـم در     -3فسفاتیدیل اینوزیتـول  

دهی با انسولین است، توانـایی لپتـین در توزیـع    سیگنال
مجدد اسید چرب به مسیر اکسایش و دوري از مسـیر  

رود ذخیره شـدن چربـی، تـا حـد زیـادي از بـین مـی       

مطالعـات زیـادي نشـان دادنـد کـه      ]. همچنین 32،34[
نفـرین  مغزي در پاسخ به اپی-عبور لپتین از سد خونی

یابـد و از طرفـی تزریـق مرکـزي لپتـین      افزایش مـی 
لقــا شــده توســط گــاالنین را کــاهش دریافــت غــذاي ا

دهد، همچنین تزریق درون بطنـی لپتـین بیـان ژن    می
گاالنین در هیپوتاالموس را کاهش داده که بـا کـاهش   

]. وجـود  12،15یافت غذا و وزن بدن همراه اسـت [ در
گـاالنین و  ه کنندهاي تولیدپتورهاي لپتین در سلولرس

کنند که لپتین یک اثـر  ) پیشنهاد میy)NPYنوروپپتید 
ــورون  ــن ن ــتقیم روي ای ــی مس ــا م ــذارد [ه ]. 12،15گ

کننده کاهش تواند توجیهعوامل ذکرشده میه مجموع
هاي مورد بررسـی حاضـر   متغیرسطح لپتین، گاالنین و 

بر اثر تمرینـات تنـاوبی و مصـرف کورکـومین باشـد.      
شود که انجام تمرینـات تنـاوبی بـا    همچنین عنوان می

زدن شـارژ  غییرات متابولیکی و از طریـق بـرهم  ایجاد ت
انرژي سلول، تقاضاي سلول را در راستاي تامین انرژي 

دهد، در واقـع مورد نیاز براي ادامه حیات افزایش می
انجام تمرینات جسمانی ممکن است باعث ایجاد تعـادل  
منفی در انرژي و در پی آن تغییر در سطح پالسـمایی  

هاي ورزشی تناوبی مقدار جریـان  لپتین شوند. فعالیت
کنـد و سـبب   خون بـه بافـت چربـی را دو برابـر مـی     

افــزایش ده برابــري جریــان خــون بــه عضــالت فعــال 
ظت آدیپونکتین و شود و ممکن است به افزایش غلمی

].32کاهش لپتین پالسما پس از تمرین منجر شود [
پــژوهش حاضــر نیــز ماننــد مطالعــات دیگــر بــا       

هـاي  از جمله محـدودیت بود.هایی مواجه محدودیت
ایی غـذ ه توان به عدم کنتـرل برنامـ  مطالعه حاضر می

ه نکــردن از عصــارهــا و همچنــین اســتفادهآزمــودنی
اکتورهـاي التهـابی ماننـد    نگـرفتن ف زردچوبه و انـدازه 

شـود  . پیشنهاد مـی اشاره کردتومورآلفا نکروزفاکتور
هـاي متفـاوت   هاي مختلف در شدتاستفاده از ورزش

در تحقیقات آتی مورد استفاده قـرار گیـرد. همچنـین    
شــود کــه در مراکــز درمــانی و مراکــز پیشــنهاد مــی

تندرســتی از تمرینــات ورزشــی در کنــار مصــرف     
همچون کورکومین استفاده گردد.داروهاي گیاهی 
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گیري نتیجه
حاضر نشان داد که تمرینات تناوبی شدید ه نتایج مطالع

تواند موجـب کـاهش معنـادار    با مکمل کورکومین می
بــر ،و وزن بــدن شــودBMIمقــادیر لپتــین، گــاالنین،

تـوان نتیجـه گرفــت کـه تمرینــات    همـین اسـاس مــی  
یم مقـدار  ورزشی با شدت زیاد و کورکـومین، بـا تنظـ   

تواند به عنـوان  لپتین، گاالنین و شاخص توده بدنی، می
هاي ن بیماريیک عامل پیشگیرانه براي به تعویق انداخت

ي قلبـی و دیابـت   هـا بیمـاري نمرتبط با چاقی همچـو 
عنوان یک روش غیرتهاجمی مطرح باشد.به

مالحظات اخالقی
نویسندگان مقاله کلیـه نکـات اخالقـی شـامل رضـایت      

انه، حسن رفتـار و محرمانـه مانـدن اطالعـات را     آگاه

ــد،   ــوده ان ــت نم ــگاه  رعای ــالق پژوهش ــه اخ و در کمیت
تاییـد  IR.SSRI.REC.1399.750بدنی با کـد  تربیت
. ه استگردید

تشکر و قدردانی
هـایی کـه در ایـن پـژوهش شـرکت      آزمودنیه از کلی

علیـزاده و  کردند و همچنین از مربیان محتـرم خـانم  
هـی  هـاي ورزشـی همرا  ر اجـراي برنامـه  ، کـه د لطفی

. تحقیق حاضر حامی گرددکردند، تشکر و قدردانی می
مالی نداشت و با هزینه شخصی انجام گرفـت. مؤلـف   

دارد که منافع متقابلی از تالیف یا انتشـار ایـن   اظهار می
.مقاله ندارد
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