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 ،باشد ي ميا  قهوهيد و بافت چربي سفي شامل بافت چربيچرب
 دي سـف ي بافت چربيها  درسلوليره چربيش ذخيافزا  با يچاق

ـ  يـ ذخ د عالوه بـر   ي سف يبافت چرب  .شود يمشخص م   يره چرب
ـ گل يصورت تـر   به ـ فعال  بـا ي موادخاصـ  د،يريسي  ،نيت اتـوکر ي

  ).۵( کند ين ترشح مياراکرن وپيآندوکر
 )ROS=Reaction Oxygen Species(ژن ياکـس  فعـال  يها گونه

 ي وجود دارند وليعيدر حالت طب ک ويولوژيزيط فيتحت شرا 
م باعـث   يرمستقيم و غ  يمستق طور و به افته  يش  يافزا يدر موارد 

شـود و تحـت عنـوان       ي مختلـف بـدن مـ      يها ب به ارگان  يآس
 شناخته شـده و  Oxidative Stress (OS)و يداتياسترس اکس

 يهـا  يمـار يابـت و ب ي د،يک مثل چـاق ي پاتولوژ يندهايدر فرآ 
گـزارش شـده    باتوجه بـه مـوارد   . باشد يل م ي دخ ي عروق يقلب

ک شـده  يستميو سيداتي استرس اکسیتواند باعث القا  ي م يچاق
ـ هـا باعـث پ     نيپوکايرمعمول آد يد غ يتول و با  م وشرفت سـندر  ي

ـ    يرهامارک). ۶( ک شود يمتابول   بـدن در   يداني اکـس  ي دفـاع آنت
ـ قات نشان دادند کـه رژ     يتحق) ۷(ابد  ي يچاق کاهش م   افراد م ي

ـ  درات و ي ازکربوه يغن ط ي شـرا  یش القـا  ي باعـث افـزا    يچرب
مـالون  ). ۸( شود يچاق م  افراد و در يداتياسترس اکس   و يالتهاب

 چـرب   يدهايون اسـ  يداسياکـس  پر ازكه   (MDA) دي آلدئ يد
 ي از چـاق  يو ناشـ  يداتيد در استرس اکس   شو يم جاديراشباع ا يغ

 از ي ناشـ يچـاق   مـرتبط بـا  OSش يافـزا ). ۹ (ابدي يش م يافزا
ـ باشـد ز  ي دربدن م  ي اضاف يبافت چرب  حضور  يهـا  سـلول  راي

ـ  منبع تول يبافت چرب  ـ  نظيش التهـاب ي پـ يهـا  نيتوکايد سـا ي ر ي
TNF_α,  ن  ينترلوکي و ا(IL-1) ن  ينترلوکي وا(IL-6) باشـد  ي م 

ت يمحرک فعال  ۲ن  يوتانسيق ترشح آنژ  ي ازطر ي بافت چرب  .)۵(
ــوتين ــن آميکـ ــيـ ــس ي نوکلئوتين ديد آدنـ ــسفات اکـ داز يدفـ
)(NADPH oxidaseي بـرا يا ر راه عمدهين مسيو ا باشد ي م 

 ي چـاق  .)۱۰( باشـد  ي م ي بافت چرب  يها  درسلول ROSد  يتول
جـه  ينت ش داده در  يافزا را وکارديسم م ي قلب ومتابول  يکيبارمکان

ش مـصرف  يافـزا  شـود و  يژن مـ ي مصرف اکـس شيباعث افزا
ش ي باعـث افـزا    ييايتوکنـدر يش تنفس م  يق افزا يژن ازطر ياکس

ــتول ــد آني ــا وني ــو ه ديسوپراکــس ،ليدروکــسي هيه دوروژن ي
ش يافزا )۱۱(شود  ي مROSد يش توليجه افزاينت در د ويپراکس

  شـده و يب سـلول يباعـث آسـ   توانـد  ي مي اضافيتجمع چرب
ـ    منجر يب سلول يآس  مثـل   ييهـا  نيتوکايد سـا  يـ ش تول يزابه اف

TNF_αديش توليافزا  وROS ش سـرعت  يافـزا  افـت و ي در
  ).۱۲(شود  را باعث ميد يپيون ليداسيپراکس

ــروزه در ــاق  ام ــان چ  اســتفاده L-Carnitine ي ازدارويدرم
 يتوکنـدر يکس م ي چرب به ماتر   يدهايانتقال اس  که با  شود يم

ــمتابول در ــي ــش دارد  چــرب آزاديدهايسم اس ــنق  ي داراي ول
ــانب ــوارض ج ــيع ــدد م ــد ي متع ــصرفيدارو. باش ــر ي دي م گ

پـانکراس   پـاز يلی  که مهارکننـده  باشد يم) کاليزن(ستات ياورل
 يدرمـان چـاق    دريکـالر  از  محدوديها ميهمراه رژ به بوده و

 يد ۱ و۲۵  کـاهش ،مصرف کننـده  افراد شودکه در ياستفاده م
همـراه    بـه  Dن  يتـام يو سوءجذب در  و D ويتامين يدروکسيه

). ۱۳(ن گـزارش شـده اسـت        ي پـرول  يدروکسيش دفع ه  يافزا
 يه شده در طب سنتي توصياهي گيها  و عصارهيياهان دارو يگ

ـ ر اثـرات مف يمـوترش و سـ   ي ل ی مانند عـصاره    در کـاهش  يدي
ابـت  يد  و ي عروقـ  ي قلبـ  يهـا  يماري ازب يريشگيکلسترول و پ  

 نـسبت بـه     ي کمتـر  ي اثرات جـانب   يياهان دارو يگ .)۱۴( دارند
  .  دارندييايمي شيداروها

ــه خــانوادهCuminum cyminum: ســبزی رهيــز  ی  متعلــق ب
  طعم دهنده دريک چاشنيعنوان  باشد به ياهان ميگ ان دريچتر

ــنا ــذايصــ ــاربرد داردييع غــ ــه کــ ــدآن را  ۵۰  کــ درصــ
cuminaldehyde و يداني اکس يخواص آنت  دهد و  يل م يتشک 

 دارد...کاهش قندخون و    و يضدتجمع پالکت اثر    و ي آلرژ يآنت
ش سـطح   ي سـبز باعـث افـزا      ی رهيز  از يمي رژ يدوزها). ۱۵(

ــيــس در  شــده وb5توکروم يوســ P450توکروم يســ  يستم آنت
 دياکـس  ت سوپر يفعال  در يش قابل توجه  ي باعث افزا  يدانياکس

يـزان   سبز م  ی  زيره ی عصاره. )۱۶(شود   يو کاتاالز م   دسموتاز
كـاهش و فعاليـت آريـل        را  اكـسيد شـده    LDLقند خـون و     

ـ افـزايش    را (PON1) ١استرازي آنـزيم پاراكـسوناز      دهـد  يم
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م ي سبز بـر تـرم  ی رهي ز يداني اکس ين مطالعه اثر آنت   يدر ا  .)١٧(
ن ي و با متفورميرب بررسچم پر ي از رژيو ناشيداتيب اکسيسآ

ی سـبز   رهي ز ياندي اکس يده تا بتوان از خواص آنت     يسه گرد يمقا
ش ســطح ين بهبـود و افــزا ي و همچنــي از چــاقيريگدر جلـو 

  . افراد چاق بهره جستيزندگ
  

    بررسيروش
  در ۱۳۹۴ تـا  ۱۳۹۳سال    در ي تجرب يا ن مطالعه مداخله  يا     
 شهرکرد ي دانشگاه علوم پزشک   يني بال يميوشيقات ب يتحق مرکز
ن وز  هفتـه و  ۸ستار نر بـا سـن       ي و يي موش صحرا  ۸۰ يبررو
ط يشـرا  هـا در    مـوش  ی همـه  .گرم انجام شد  ۱۸۰±۲۰ يبيتقر

 ی  درجه ۲۲±۲ يوانات با دما  ي ح ی کسان در النه  ياستاندارد و   
سـاعت   ۱۲  و ييسـاعت روشـنا   ۱۲کل  يسـ  گـراد و بـا     يسانت
انجـام   ک هفته قبـل از يشدند و به مدت   ي م ي نگهدار يکيتار

  و ازيمحل نگهـدار  ط دريجاد تطابق با محيش جهت ايآزما

ـ پروتکـل ا  .  برخوردار بودنـد   يکاف  و ي معمول يغذا آب و  ن ي
ــتحق ــوان ي ــاس ق ــيق براس ــ نين ب ــورد ح  دريالملل ــات يم وان
ــآزما ــيشگاهي ــدي تنظ ــالق يکم در و م ش ــا ( تــه اخ کــد ب

skums.93.8.2(   ب يبـه تـصو   شهرکرد يعلوم پزشکدانشگاه
 بـه   ، سـبز  ی رهي ز يدروالکلي ه ی ن پژوهش عصاره  يا در. ديرس

هنگام  ه و در  ي ته يميشتوير نظر کارشناس ف   يرد ز روش استاندا 
عصاره را در آب مقطرحل نمـوده   ر مورد نظر از  يش مقاد يآزما

 يخوراک زيلوگرم جهت تجويک گرم بر يلي م۲۵۰ عصاره و دوز
ـ  ز ياثرات کاهش . دست آمد  ش به يوانات مورد آزما  يبه ح   ی رهي

ـ  مقاي لـذا بـرا  ،سبز بر قند خون قبال گزارش شده  ـ  ای سهي ن ي
ــا يژگــيو ــ ب ــت، متفــورمي ضــد ديک داروي ن ازشــرکت ياب

(Sigma) ۳۰۰و درآب مقطرحل شده و با دوز        شد يداري خر 
وانات مـورد  ي به ح  يخوراک زيلوگرم جهت تجو  يک گرم بر  يليم

 يها جهت بررسـ    ک هفته موش  ي پس از  .ش به کار رفت   يآزما
 ۴۰ سبز به دو دسته   ی رهي ز ي و اثر درمان   ي کنندگ يريشگياثر پ 

 يجهــت بررســ) الــف (ی دســته. م شــدندي مجــزا تقــسيياتــ

 ي درمـان چـاق    يجهت بررس  )ب(دسته    و يچاق  از يريشگيپ
وزن شـدن    هـردو دسـته پـس از      .  قـرار گرفتنـد    يمورد بررس 

 الـف  ی دسـته  درم شدند که   يتقس ييتا ۱۰ گروه ۴ها به    موش
ـ  رژی افت کننـده يگروه دوم در   گروه اول کنترل،   م پرچـرب،  ي

ن يهمـراه متفـورم    هم پرچرب ب  ي رژ ی افت کننده يگروه سوم در  
هـارم  چ، گـروه    )لـوگرم وزن بـدن درروز     يگرم برک   يليم ۳۰۰(

 ۲۰۰( رهي ز ی همراه عصاره ه  چرب ب  م پر ي رژ ی افت کننده يدر
 روزه  ۴۵مار  يو تحت ت   )لوگرم وزن بدن درروز   يک گرم بر  يليم

ـ ي گروه اول کنترل معمـول : الفی دسته در. قرار گرفتند  د  بودن
شـوک   جاديه شدند و جهت ا    ي تغذ ي معمول يغذا که با آب و   

ق يـ طر ترآب مقطر از  يل يليم ۱روز   ها هر  گروه ريسا  با يمساو
 پرچرب  يگروه دوم، سوم و چهارم غذا      ندافت کرد يدر گاواژ

   موش بـه همـراه     ي معمول يغذا درصد ۵۵م پرچرب   يکه بارژ 
ـ  درصـد  ۱۵:  شامل يچرب درصد ۴۵ ـ  ح يچرب    اشـباع و   يواني
درصـد   ۵/۲ سـاکارز و   درصـد  ۲۰ و ياهيـ روغـن گ    درصد ۵

ز جهت ين دوم از دسته الف گروه  ). ۱۸(ه شدند   يکلسترول تغذ 
ـ يم ۱روز   ها هـر   گروه ري با سا  يشوک مساو  جاديا تـرآب  يل يل

 ،دسـته الـف گـروه سـوم        .افت کـرد  يق گاواژ در  يطر از مقطر
گـرم   يلي م ۳۰۰م پرچرب هرروز    يهمراه رژ ه  کنترل مثبت که ب   

دسـته  ). ۱۹( افت کـرد  يق گاواژ در  ين ازطر يلوگرم متفورم يرکب
ـ     ،گروه چهارم الف   ـ همـراه رژ ه گروه تست کـه ب م پرچـرب  ي

ق يطر  سبز ازی رهي زی لوگرم عصارهيگرم برک يليم ۲۵۰هرروز 
  ). ۲۰( افت کرديگاواژ در
عنـوان گـروه    گروه اول بـه ) يجهت درمان چاق ( ب   ی دردسته

 ي معمـول يغـذا  آب و روز بـا ۴۵ت به مد  ابتدايکنترل معمول 
ـ به همـراه رژ  روز ۳۲سپس به مدت    ه شد و  يتغذ  يم معمـول ي

ـ ي م ۱ ها با  گروه ريسا  با يشوک مساو  جاديجهت ا  تـرآب  يل يل
 ب ی از دسـته چهـارم    سوم و  ، دوم يها گروه .شد مقطر گاواژ 

سـپس   م پرچرب قرارگرفته و ي روز تحت رژ   ۴۵ابتدا به مدت    
روز  ۳۲ پرچرب به مـدت      يراه غذا همه  گروه دوم ب  دسته ب   

ـ يم ۱ها با    گروه ريسا  با يشوک مساو  جاديجهت ا  تـرآب  يل يل
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مـدت    کنترل مثبت که به    ،گروه سوم دسته ب    .شد مقطر گاواژ 
ـ يم ۳۰۰م پرچرب   يهمراه رژ ه  ب روز ۳۲ لـوگرم  يک گـرم بـر    يل

  ب ی دسـته  .)۱۹( افـت کـرد   ي در يق خوراک يطر ن از يمتفورم
ـ  روز ۳۲ بـه مـدت   گروه تست ،گروه چهارم  ـ همـراه رژ ه ب م ي

ق يطر  سبز ازی رهيلوگرم عصاره زيک گرم بر يليم ۲۵۰پرچرب 
  .)۲۰( افت کردي دريخوراک
بـا  ) گـراد  ي سـانت  ی درجه ۲۵( اتاق   يدما هفته در  ها هر  موش
 پـس از   . وزن شـدند   PAND,(PX3000 (يتـال يجي د يترازو
هـوش  يب اتـر  ی لهيوانات به وس ي ح يم درمان ي رژ ی ل دوره يتکم

جهـت   هـا   و نمونـه عمل آمده  بيريقلب آنها خونگ   از شده و 
 ی درجـه  ۳۷ يدمـا  بـا  انکوبـاتور  قـه در  يدق۱۵مدت    به انعقاد،

 قـه در  ي دق ۱۵ها به مـدت       سپس لوله  .داده شد  قرار گراد يسانت
 داده شـد  قه قراريدق در  دور۵۰۰۰فوژ باسرعت   يدستگاه سانتر 

 يريـ گ زمـان انـدازه    ه وتا ي سرم ته  ينمونه به مقدارکاف   هر  از و
ــوکز،   ــسترول، گل ، GPT ،GOT ،ALP ،PON1، HDLکل

ـ   يد وظرف ي آلدئ يمالون د   يدمـا   سـرم در  يدانياکـس  يت تام آنت
نمونـه   هـر  از نيهمچن . شديگراد نگهدار ي سانتی  درجه-۲۰

 جـدا  م کاتاالز يت آنز ي فعال يبافت کبد جهت بررس     از يمقدار
گـراد   ي سـانت  ی  درجـه  -۷۰ش در يزمـان انجـام آزمـا      تا و شد

کلسترول HDL-و ,ALP,GPT,GOT,GLU  . شدينگهدار
ـ اسـتفاده ازک   با   و) شـرکت پـارس آزمـون      (ي تجـار  يهـا  تي

   ســرم ي بــررو ,BT3000)ايــتاليا(زور يدســتگاه آتوآنــال 
ـ  آلدئ يت مـالون د   ظـ غل . شد يريگ اندازه   دسـتگاه  د سـرم بـا   ي

HPLC)Agilent, USA(طبق روش   وAgarwalيريگ  اندازه 
 وميکروليتـر  ،  ۲۰  برابريريگ ن اندازهي درايقيحجم تزر. شد

 ل وومتحرک شامل متان فاز و C18 ازنوع يستون کروماتوگراف
قـه  يدق بـر  تريل يليم ۱ک باسرعت   يزوکراتيصورت ا  به شستشو

 براسـاس   يداني اکـس  يت توتال آنت  ي ظرف يريگ  اندازه .)۲۱( بود
ـ  آذيل تريديري پيب تريترک استفاده از  با و FRAPروش   ن ي

)TPTZ)(2,4,6_Tripyridyl s triazine(   ــرکت ــه ازش ک
  انجام گرفـت و ،ه شديته )sigma Aldrich(چ يآلدر_گما يس

ـ م. محاسبه شـد  ميکرومول بر ليتر    غلظت نمونه برحسب     زان ي
 ديدروژن پراکـس  يـ ه  کـاهش مقـدار    يت کاتاالز با بررسـ    يفعال

)H2O2 (طبق روش    نانومتر ۲۴۰ درAbei ـ  ي برا قـه  يک دق ي
اسـتفاده   بـا  و ن بـه روش برادفـورد   يپـروتئ  انجام شد و مقدار   

سـپس    ويريـ گ اندازه  به عنوان استاندارد  ين گاو يازسرم آلبوم 
دروژن يـ کرومـول ه  يبرحـسب م   ت مخصوص محاسبه و   يفعال

ـ ي م يقه بـه ازا   يدق  در  و مصرف شد  ديپراکس   نيگـرم پـروتئ    يل
اسـتفاده   کسوناز با پا  پارا يل استراز يت آر يفعال). ۲۲( ان شد يب

م يک آنـز ي سنتتيسوبسترا) Sigma ,Aldrich( ل استاتيازفن
ـ درا). ۲۳( شد   يريگ پارااکسوناز اندازه  اسـتفاده   ن مطالعـه بـا    ي

ــزار ــرم افـ ــسخه SPSS ازنـ ــستقل ي وآزمـــون تـــ۱۸ نـ  مـ
)Independent T_test (يهـا بررسـ   رها درگروهين متغيانگيم 

گرفتـه   نظـر  در دار يمعنها  ن گروهيب >۰۵/۰Pبا  ريشد و مقاد
  .شد

  
  ها  افتهي

 بـا توجـه بـه    ):دسته الف (يريشگيها درگروه پ   افتهي: الف     
نسبت بـه گـروه   دسته الف ها درگروه دوم  وزن رت ،  ۱جدول  

 گـروه  يها طور وزن رت نيهم ش داشته و ي افزا اول دسته الف  
نسبت به گـروه دوم      دسته الف گروه چهارم    ودسته الف   سوم  

 يها سرم رت  گلوکز دريسرم ريمقاد. يافتکاهش  لف  دسته ا 
ـ  رژی افت کننده ي در يها نسبت به رت  دسته الف    گروه دوم  م ي

باتوجـه بـه   ). >۰۵/۰P(بـود  افتـه  يش  يافـزا ) شـاهد  (يمعمول
دسـته   گروه دوم يها سرم رت  در MDA يجدول مقدار سرم  

افتـه و مقـدار     يش  يافـزا دسـته الـف     نسبت به گروه اول     الف  
ـ ا در کاتـاالز  و) FRAP (يداني اکسيام آنت ت ت يظرف ن گـروه  ي

دسـته  نيـز   در گروه سـوم     . افتيکاهش   نسبت به گروه شاهد   
 در گـروه  .شتش و کاتاالز کاهش داي افزاMDA مقدار الف 

ش ي بـه همـراه افـزا   MDA سـبز کـاهش قابـل توجـه      ی رهيز
FRAPشددهي و کاتاالز د .  
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  م پرچربين همزمان با رژي و متفورم سبزرهي زی ه عصارهافت کنندي دريها گروه) دسته الف: ۱جدول 
  )ييده تا(ها  گروه

  رهاييمتغ
  ره سبزيز  نيمتفورم  م پر چربيرژ  يم معموليرژ

  ٢٧٥±۷/۳۵  ١١/٢٧١±۳۶/۲۸  ٦٠/٢٩٧±۸۶/۲۹  ۱/۲۷۴±۳/۲۳             )گرم(وزن 
) mg/dl (٦٠/٢٢٨±۵۹/۴۹  ٢١٦±۲۷/۴۷  ١٤/٢٧٧±۷۸**  ٨٦/٢٠٦±۸/۱۶  گلوکز  
) mg/dl( TC±  ۶۹/۱۲±١٣/٥١  ۴/۶±٣٣/٥٢  ۴۹/۶±٧٨/٤٨  ۶۴/۱۱±٢٥/٤٨  

TG( mg/dl)  ۹/۴۱±٥٧/١٢٦  ۲/۴۱±١٣/١٦٢  ۲۹/۳۲±٥/١٥١  ۲۶±٢٥/١٤٨  
mg/dl)( HDL  ۴/۱۲±٨/٤٨  ۳۲/۷±٥٢/٤٨  ۹۲/۹±٣٥/٤٤  ۴۹/۱۶±١٣/٤٣  

PON1(Iu/ml) ۴/۱۰۷±٥/٤٩٩  ۷۹/۸۹±٧٤١  ۱۸/۱۷۳±٢٥/٤٨٨  *۹۴/۱۲۷±٣٣/٦٦٠  
FRAP ۸/۴۵۶±١٥/١١٤٨ ۹۶/۶۰±٣٤/٩١٠ ۴/۱۱۸±٦٤/١٠٠٣ *۵۳/۳۲۳±١٩/١٣٦٢ 

CAT ۴/۱۵±٦٦/٤٧ ۴۱/۱۱±٣/٣٦ ۰۵/۱۴±٥١/٣٧ *۸۱/۲±٧٢/٤٧ 
MDA ۱±٥/٤ ۱±٦٥/٥ *۷۶/۲۱±٩٧/٢٤ *۹۲/۱±٩٧/٢ 
GOT  ۷/۱۲۱±٤٣/١٨٤ ۷/۲۵±١٤٠ ۶۳/۱۳±٤٤/١٤٠ ۹۳/۵۵±١٠٦ 
GPT  ۶۹±٣١ ۵/۲۵±٥/٤٨ ۸۳/۱۲±١١/٥٤ ۶۸/۲۰±٣٣/٤١ 
ALP  ۸/۹۰±٢٩/٣١٠ **۹/۹۵±٧٨/٦٣٦  ۲۵/۱۷۳±١٥/٥٧٧ *۵/۷۸±٢٠/٤١٨ 

TC) کلسترول تام (TG) تري گليسيريد (,PON1)  ۱پارا اکسوناز. (HDL) ليپو پروتئين با چگالي باال(FRAP) ظرفيت آنتي اکسيداني سرم (
,CAT) کاتاالز (,MDA) مالون دي آلدئيد .( SGOT)سرم گلوتامات اگزالواستات ترانس آميناز (,SGPT) مات پيروات ترانس آمينازسرم گلوتا (
,ALP) آلکالن فسفاتاز( ،*۰۵/۰P< در مقايسه با گروه دوم )۰۵/۰**) دريافت کننده رژيم پرچربP<ها در گروه   در مقايسه با گروه شاهد يافته
  )دسته ب(درمان 

  
ـ پا هـا در   وزن رت  ۲با توجه به جدول        درمـان در   ی ان دوره ي

ش يدسـته ب افـزا  گروه دوم دسـته ب نـسبت بـه گـروه اول         
ن درگـروه چهـارم     يگروه سوم وهمچن   ها در  داشته و وزن رت   

بـا  . کاهش داشته اسـت ب  دسته ب نسبت به گروه دوم دسته        
گـروه    درTG ،MDA  گلـوکز، يزان سـرم  يتوجه به جدول م   

ــزا   ــته ب اف ــروه اول دس ــه گ ــسبت ب ــته ن ــه يش يدوم دس افت
)۰۵/۰P<(يســرم ن مقــداريهمچنــ  اســت و HDL، PON1 
،FRAP ن گروه نسبت به گـروه اول دسـته ب     يا در کاتاالز  و

ـ م ۲توجـه بـه جـدول       بـا . افته است ي) >۰۵/۰P(کاهش   زان ي
دسته ب   گروه سوميها رت در و گلوکز PON1 ، TGيسرم

 ALPافته و   يکاهش  ) >۰۵/۰P(دسته ب    منسبت به گروه دو   
ش ي گـروه سـوم نـسبت بـه گـروه دوم افـزا            يها سرم رت  در
 يزان سرمين ميهمچن. دهد ينشان م را) > ۰۵/۰P (يدار يمعن

MDAدسـته ب   گروه سوم دسته ب نسبت به گـروه دوم   در
  .ش داشته استيافزا) >۰۵/۰P (يدار يمعن طور به
 گروه چهـارم دسـته ب       يها  درسرم رت  PON1 يزان سرم يم

ش داشــته يفــزاا گــروه دوم دســته يهــا نــسبت بــه ســرم رت
)۰۵/۰P<(   يمزان سـر  يـ ن گروه م  ياست در ا MDA   کـاهش 
)۰۵/۰P< ( زان  يو مFRAP  سرم نسبت بـه گـروه     وکاتاالز در

  .افته استيش يافزا) >۰۵/۰P(دوم دسته ب به 
  



   تاثير عصاره هيدروالکلي زيره سبز بر پروفايل ليپيدي
 

  ١٣٩٦مرداد و شهريور , ١١٠ ي شماره, ٢٥ ي ره ي علمي، پژوهشي دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي، درماني زنجـان، دو مجله

18 

   پرچربي روز غذا۴۵ن بعد از يره و متفورميافت کننده عصاره زي دريها گروه) دسته ب: ۲جدول 
  )ييده تا(ها  گروه

  رهاييمتغ
  ه سبزريز  نيمتفورم  م پر چربيرژ  يم معموليرژ

  ۱۰/۳۰۸±۱۲/۲۸  ۶/۳۰۴±۸/۴۶  ۲۵/۳۲۳±۶۸/۳۴  ۹/۳۰۴±۳۶/۵۰  )گرم(وزن 
) mg/dl (۲۵/۲۱۴±۱۵/۳۳  ۱۱/۲۱۹±۰۷/۴۲  ۸۸/۲۳۰±۶۸/۳۶**  ۶/۱۹۱±۵/۴۹  گلوکز  
) mg/dl( TC  ۴۸/۷±۳/۵۳  ۸۸/۵±۵/۵۵  ۳۵/۱۱±۵/۵۶  ۰۳۱/۶±۵۶/۵۹  
،TG( mg/dl) ۶/۴۲±۸/۸۸  ۳۲/۳۳±۸۶/۱۱۴  *۵۸/۱۵±۱۰/۸۴  *۹۱/۱۹±۱۱/۹۴  

mg/dl)( HDL  ۲/۱۴±۶/۴۹  **۵۵/۵±۵۳/۳۷  *۵۹/۹±۴۷/۴۴  *۱۱/۵±۸/۴۶  
PON1(Iu/ml) ۴/۱۶۱±۸/۶۲۲  **۹۳/۱۱۶±۱۳/۴۸۵  ۶۴/۱۷۵±۵/۴۳۷  *۵۴/۱۱۶±۷/۶۲۳  

FRAP ۳۴/۱۹۵±۸۶/۹۷۴  **۷۹/۱۰۹±۲۵/۸۰۶  ۴۸/۱۳۴±۶۰/۸۸۳  *۱۸/۲۰۸±۴۰/۹۵۳  
CAT  ۲۴/۳±۲۸/۱۴  ۲۹/۴±۸۵/۱۲  ۹/۴±۶/۲۳  *۷۵/۴±۱۷۸/۱۷  

MDA ۵۲/۰±۹۸/۲  **۸۷/۲±۴۱/۷ ۹۸/۲±۹۳/۷  *۹۲/۲±۷۴/۲  
GOT  ۳/۵۵±۲۲/۱۰۳ **۳/۹۷±۱۴/۱۹۸ ۸/۷۹±۳/۱۸۰ ۷۳±۸۸/۱۵۶ 
GPT  ۶۹/۲۱±۵/۴۳ ۸۱/۲۲±۶۳/۴۸ ۶۹/۱۲±۱۱/۵۰ ۵۷/۱۱±۲۵/۴۸ 
ALP  ۹/۱۳۶±۳/۳۴۹ ۲/۹۶±۴۲۱ *۹/۱۸۸±۱۰/۶۴۵ ۸/۱۲۸±۱۳/۴۰۰ 

TC ) کلـــسترول تـــام (TG)  تـــري گليـــسيريد (,PON1)  ۱پارااکـــسوناز .(HDL)    ليپـــوپروتئين بـــا چگـــالي بـــاال (FRAP   
   SGPT ) سرم گلوتامات اگزالواسـتات تـرانس آمينـاز   (SGOT ). مالون دي آلدئيد) (MDA,کاتاالز (CAT,) ظرفيت آنتي اکسيداني سرم(
 در >۰۵/۰P**) دريافت کننده رژيم پرچرب( در مقايسه با گروه دوم >۰۵/۰P*، ) فسفاتازآلکالن( ALP,) سرم گلوتامات پيروات ترانس آميناز(

  مقايسه با گروه شاهد
  

  بحث 
 ي وعامل خطر براي مزمن التهابيماريک بيعنوان   بهيچاق     

ــ ــ  ويامــراض قلب ــمــزمن کل ،يعروق  ســندروم ،ابــتي د،يوي
ش ي افزايفطر از. باشد يش ميدرحال افزا... سرطان و،کيمتابول

 يها کاليراد ديش تول ي دربدن منجربه افزا   ي اضاف يتجمع چرب 
. شـود  يمـرتبط مـ    ويداتيش استرس اکـس   يافزا بافت و  در آزاد
بـدن    در يعـ ي طب يها دانياکس يابد منابع آنت  ي ادامه   ي چاق يوقت

کـاهش  (CAT)   مانند کاتـاالز ييها ميت آنزيافته فعاليکاهش 
 بـه علـت دارا      يياهان دارو يگ امروزه استفاده از   ).۱۱( ابدي يم

ـ  و بات سـودمند يبودن ترک   ياقل عـوارض جـانب  ن حـد يهمچن
ـ      ارگسترده شده است و   يبس  يهـا   فنـل ينشان داده شده کـه پل

ز  ايريشگيــپ  دريديــ اثــرات مفيــياهــان دارويگ در موجــود
). ۱۴و۲۴( سرطان دارنـد  ابت وي د ،يعروق  و ي قلب يها يماريب

 جاديا ويداتيبراسترس اکس  ن را يمالتون همکاران اثر   و هويوس
 و  کردنـد يبررسـ  هـا  رت رد  رايپرکلـسترولم يم هيرژ شده با 

عنـوان    به GPT و GOT و ALP يزان سرم يمشاهده کردند م  
ـ افـت کننـده رژ    ي در يهـا  رت  در يب کبـد  ي آسـ  يمارکرها م ي

 ش داشـته اسـت  ي گروه کنترل افـزا  يها پرچرب نسبت به رت   
ب يس همکاران اثر   و عبدالرحيم ۲۰۱۰سال   ن در يهمچن). ۲۵(
م پرچـرب   ي رژ ی افت کننده ي در يها  رت يرو جات را يسبز و

 ی افـت کننـده   ي در يها رت در مشاهده کردند  و  کردند يبررس
عنـوان    بـه  ALP,GOT,GPT يرسـرم يچـرب مقاد   م پـر  يرژ



  اكرم يعقوبي و همكاران 
 

  ١٣٩٦مرداد و شهريور , ١١٠ ي شماره, ٢٥ي  ره ي علمي، پژوهشي دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي، درماني زنجـان، دو مجله

19 

ق حاضر يتحق در .)۲۶(ش داشته است ي افزا يب کبد يمارکرآس
  درALP و GPT ,MDA يسـرم  ري مقـاد يريشگيگروه پ در

گـروه اول   يهـا  نـسبت بـه رت  دسته الف   گروه دوم    يها رت
 جـاد يا  از يش داشته است که حاک    يافزا) >۰۵/۰P( دسته الف 

ج ينتـا  که بـا   باشد ي درگروه تست بدون درمان م     يب کبد يآس
  . داردين همخوانيرمحققيگزارش شده توسط سا

 يهـا  رت زعفران را بـر    همکاران اثر   و اصدق ،۲۰۱۰ سال در
 مشاهده کردنـد    کرده و  يم پرچرب بررس  ي رژ ی افت کننده يدر
افت ي در يها رت کاتاالز در   و يداني اکس يت تام آنت  يزان ظرف يم

م پرچرب نسبت بـه گـروه شـاهد کـاهش داشـته      ي رژ ی کننده
ش قابـل توجـه     ي حاضر به همراه افزا    ی مطالعه در). ۲۷( است

در هـر دو دسـته   ت به گروه اول دوم نسبگروه  ها در وزن رت 
ن گروه نسبت به گـروه  يشده درا جاديش وزن ايباتوجه به افزا 
توانـد   يگـروه دوم مـ     سـرم در   يهـا  داني اکس ياول کاهش آنت  

م پرچـرب   يـ جادشده توسـط رژ   ي فعال ا  يها کاليراد  از يحاک
ج ي سرم غلبه داشته کـه بـا نتـا    يدانياکس يت آنت يباشدکه برظرف 

  .  داردين همخوانيرمحققياگزارش شده توسط س
 Cuminaldehydeماده موثره    ره را يز مواد موجود در    از يمين

ـ   و ي آب يها دهد و عصاره   يل م يتشک ـ  ز يالکل  يره سـبز دارا   ي
ـ    يـي دارو  و يا هيـ خواص متعدد تغذ    يداني اکـس  ي ازجملـه آنت

ـ   ين طبق تحق  يهمچن ).۱۵( باشد يک م يسميپوگليوه  يقـات قبل
کاهش قندخون    در يسبز نقش مهم  ره  ي ز ی انجام شده عصاره  

ـ ن شـده داشـته و   دياکسLDL  و ـ ز مي   راPON1 يزان سـرم ي
 ريکاران تـاث مه  وسوريا ۲۰۰۵سال  در ).۱۷( دهد يش ميافزا

 يهـا  رت در ويداتيکـاهش اسـترس اکـس      در ره سبز يعصاره ز 
ـ تول تواند يم ره سبز يز افتنديدر و  کردند ي شده بررس  يابتيد  دي

 يهـا  رت در ويداتيبط بـا اسـترس اکـس      مـرت   آزاد يها کاليراد
ـ ). ۲۸( کاهش دهد  شده را يابتيد  اهللا ۲۰۱۰سـال   ن دريهمچن

ـ     و قدری ـ ي م يهمکاران خواص آنت  ک و يتوتوکـس ي وس يکروب
نـشان   و  کردنـد يبررسـ  ره راي روغن زيداني اکسيت آنت يظرف

 يدانياکس يت آنتي وبا فعالي فنول يباال ري مقاد يره حاو يدادند ز 

همکـاران خـواص     و کوپوال زين ۲۰۱۱درسال  . )۲۹( باشد يم
  و يره سبز را بررسـ    ي ز ی  عصاره يداني اکس يآنت استرس و  يآنت
  ).۳۰( د کردندييتا

ره سبز ي زيدروالکليعصاره ه  زيتجو نشان داد   حاضر ی مطالعه
کـاهش  موجـب    يچـاق   از يريشگيپدر دسته    روز۴۵به مدت   

 ش درن کـاه يهمچن وGOT  و GPT يرسرميمقاد  دريموثر
دوم دسته الـف     نسبت به گروه     MDA و ALP يسرم ريمقاد
 يهـا  رت در ن اثـر  يـ ن است کـه ا    يت ا ياهم  حائز ی  نکته .شد

 GPT يرسرمي مقاد يحت و مشاهده نشد دسته الف   گروه سوم   
ن نـسبت  ي متفـورم ی افت کنندهي دريها سرم رت   در MDAو  

  .داشته است) >۰۵/۰P(ش يافزادسته الف به گروه دوم 
افــت ي دريهــا ســرم رت  درCATو  FRAP يســرم ريمقـاد 

دوم دسـته    گـروه    يها نسبت به رت   ره سبز ي ز ی کننده عصاره 
ت تـام   يـ ظرف ش درمـورد  ين افزا يافته است که ا   يش  ي افزا الف

اول دسته الف    گروه   يها شترازسرم رت ي ب ي حت يداني اکس يآنت
ره سـبز بـه     ي ز يدروالکلي ه ی عصاره زين تجو يهمچن .باشد يم

ــا يجهــت درمــان چــاق روز ۳۲مــدت    دري کــاهش مــوثرب
ن يهمچنــ و همــراه بــود GOT ,GPT ,ALP يرسـرم يمقاد

 دسـته ب   گـروه چهـارم      يها  درسرم رت  MDA يمقدارسرم
 گـروه دوم    يهـا  نسبت به رت  ) رهي عصاره ز  ی افت کننده يدر(

و  FRAP يسـرم  ريو مقـاد  ) >۰۵/۰P(افته  يکاهش  دسته ب   
CATــرم رت  در ــا س ــارم  يه ــروه چه ــته بد گ ــسبت س   ن

ـ    به دوم دسته ب  به گروه    ش يافـزا ) >۰۵/۰P (يدار يطـور معن
 ی افـت کننـده   ي در يهـا  سـرم رت   در ن اثر ي ا يداشته است ول  

ت تـام  يـ ش ظرفي افـزا جـه ي در نت.ن مشاهده نشده است  يمتفور
  در يب کبـد  ي آسـ  يکاهش مارکرها  و کاتاالز  و يدانياکس يآنت

ـ  ز يلدروالکي ه ی  عصاره ی افت کننده ي در يها رت ره سـبز را    ي
  موجود ي فنول يپل  و يدانياکس يبات آنت يتوان مربوط به ترک    يم

  ديــن آلدئيجملــه کــام از ره سـبز يــ زيدروالکليــعـصاره ه  در
ــادر ــه ق ــسبت داد ک ــزا ن ــه اف ــيــش ظرفيب ــسيت آنت   يداني اک

  .باشد يم
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  يريجه گينت
 نکه باتوجه به کاهش وزن قابـل مالحظـه در       ي ا يجه کل ينت     
ره سـبز نـسبت بـه گـروه         ي عصاره ز  ی ت کننده افي در يها رت

ـ ز بهبـود پروفا   ين خون و   کاهش گلوکز  ،تست بدون درمان   ل ي
 نيهمچن  و )HDLش  يافزا و کلسترول و   TGکاهش   (يديپيل

 يبراد  يار مف يک مکمل بس  ي احتماال   ره سبز ي ز PON1 شيافزا
دهد عـصاره    ينشان م  ق حاضر يتحق باشد و  يم يابتيماران د يب
عنـوان    هـم بـه    يمـوثرتر تواند نقش    يره سبز م  يز يدروالکليه

اســترس   دريدرمــانعنــوان عامــل   هــم بــه ويحفــاظتعامـل  

ـ  ازرژ يو ناش يداتياکس ـ پيپرليم ه ي  نـسبت بـه     يا چـاق  يـ ک  يدمي
  . داشته باشدنيمتفورم

  
  ر و تشکر يتقد
ـ  از پا  ين مطالعـه قـسمت    ي ا      يعقـوب يان نامـه خـانم اکـرم       ي

 ي دانـشگاه علـوم پزشـک     يميوشي ارشد ب  ي کارشناس يدانشجو
 آن  يقـات و فنـاور    يباشد و توسط معاونـت تحق      يشهر کرد م  

ـ  حما۲۱۹۱ بـا شـماره   يقاتيدانشگاه به صورت طرح تحق     ت ي
  .گردد ير و تشکر ميله تقدين وسي شده است که به ايمال
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Background and Objective: Obesity is a serious global health problem. In this study the effects of cumin 

extract in rats receiving high fat diets were investigated and compared with metformin. 

Materials and Methods: Eighty rats were divided into two sets of forty and each set was divided into four 

groups: the first group was a control group, the second group received a high fat diet, the third group 

received a high fat diet with metformin and forth group received a high fat diet with an extract of cumin. 

After treatment Malondialdehyde (MDA), catalase and antioxidant capacity (FRAP) were measured. 

Results: In the first set, the weight of the second group increased in comparison to the group receiving a 

normal diet. Weight in rats receiving metformin in combination with cumin extract decreased compared to 

the second group. MDA in rats belonging to the second group showed a greater increase compared to the 

control group, however FRAP was decreased.  
Results gathered from the second set are as follows: MDA increased in rats belonging to the second group 

more than the control group but, FRAP and catalase declined. MDA and catalase increased in the metformin 

group compared to the second group. PON1 activity, catalase and FRAP in cumin receiving rats increased 

compared to the second group and MDA declined. 

Conclusion: The results of the present study suggest that cumin extract has better protective effects against 

oxidative stress in high fat diet and obesity in comparison to metformin in rats.  
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