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  9911دوم اسفند  ی /هفته606 ی /شمارهمو هشت  سال سی مجله دانشکده پزشکی اصفهان
 21/21/2911تاریخ چاپ:  11/21/2911تاریخ پذیرش:  21/8/2911تاریخ دریافت: 

  
  کبدی های آنزیم بر مارین سیلی مکمل مصرف همراه به باال شدت با تناوبی تمرین تأثیر

 چرب کبد مدل نر هایRat در

 
 3چاشمی هاشمی زلیخا سیده ،2شکی مسعود ،1شهامت دادبان مینو

 
 

دهیچک

 تمرین اثرات بررسی حاضر، ی مطالعه انجام از هدف رو،  این از. است افزایش به رو جهان در آن شیوع که است کبدی مزمن های آسیب از الکلی، غیر چرب کبد :مقدمه

 .بود چرب کبد مدل نر هایRat وزن و کبدی های آنزیم بر مارین سیلی مکمل مصرف همراه به ورزشی

 سالین،/معمولی غذایی رژیم شامل( n=  8) گروه 5 به تصادفی طور به گرم 251 ± 9 وزنی میانگین با Wistar نژاد بالغ نر Rat سر 11 پژوهش، این در :ها روش

 با چرب کبد سازی مدل. شدند تقسیم مکمل/تمرین/پرچرب غذایی رژیم سالین،/تمرین/پرچرب غذایی رژیم مکمل،/پرچرب غذایی رژیم سالین،/چرب پر غذایی رژیم
 انجام بدن وزن گرم 211 ازای به گرم 21 ی روزانه دز با بود، پروتئین از درصد 21 و چربی از درصد 12 کربوهیدرات، از انرژی درصد 15 حاوی که چرب پر غذایی رژیم
 به نزدیک شدتی در تناوبی تمرین به( دقیقه 91 جلسه هر هفته، در جلسه 5) هفته هشت مدت به تمرینی هایگروه. داشتند معمولی غذایی رژیم شاهد، گروه. شد

VO2max بافت از برداری نمونه تمرین، اتمام از بعد ساعت 21. شد گاواژ بدن وزن کیلوگرم/گرم میلی 211 روزانه هفته 1 مدت به سالین و مارین سیلی مکمل. پرداختند 
 (.P < 151/1) شدند تحلیل و تجزیه Tukey تعقیبی آزمون و One-way ANOVA روش با ها داده. گرفت انجام کبدی های آنزیم ارزیابی جهت کبد

 های گروه در کبدیAlkaline phosphatase (ALP ) وAlanine transaminase (ALT ،)Aspartate aminotransferase (AST ) های آنزیم :ها یافته

 گروه به نسبت مارین سیلی مکمل های گروه در داری معنی تفاوت اما داشتند، شاهد گروه به نسبت داری معنی کاهش مارین سیلی مکمل/تناوبی تمرین و تناوبی تمرین
 .نشد دیده شاهد

 و التهابی های پاسخ تعدیل باعث تواند می زیاد شدت با و تناوبی نوع از ویژه به ورزشی تمرینات کنار در مارین سیلی مکمل از زمان هم ی استفاده گیری: نتیجه

 .باشد غیر الکلی چرب کبد به مبتال بیماران درمان برای مناسبی روش و شود اکسایشی

 چرب کبد مارین؛ سیلی تناوبی؛ تمرین :کلیدی واژگان

 بر مارین سیلی مکمل مصرف همراه به باال شدت با تناوبی تمرین تأثیر .ازلیخ سیده چاشمی هاشمی شکی مسعود، ،مینو شهامت دادبان :ارجاع

 .181-115 (:616) 98 ؛2911 اصفهان پزشکی دانشکده مجله .چرب کبد مدل نر هایRat در کبدی های آنزیم

 

 مقدمه

غیاب   چاب   کباد  بیماایی  ایجاد بدنی، فعالیت کاهش مهم پیامدهای از یکی

 توساعه،  حاا   دی کشویهای دی ویژه به بیمایی این شبوع سن. است الکلی

. بب گبفتاه اسات   دی یا نوجوانان جمعیت و یافته کاهش توجهی قابل طوی به

 جاب   بادن،  از زدایای  سام  ی وظیفه که است بدن مهم اعضای از یکی کبد،

الکلای   غیاب  چاب   کباد  .داید عهاده  باب  ها میکبو  مقابل دی دفاع و چببی

(Nonalcoholic fatty liver  یاNAFL) کاه  اسات  هاایی بیمایی جمله از 

 ایان  اگاب  .داید افباد ی تغبیه و بدنی فعالیت زندگی، سبک با بسیایی ایتباط

 سابطان  و سایبوز  فیبابوز،  همچاون  بسایایی  عوایض نشود، دیمان بیمایی

 کبادی  اساتاتوز  عناوان  باه  چاب   ازکباد  مبحله اولین. کند می ایجاد یا کبد

 دی گلیساایبید تابی  هاای ملکاو   تجما   افاایایش باا  کاه  شاود  مای  شاناتته 

گابدد   می مشخص کبد وزن دیصد 5/5 از بیش کبدی های سلو  سیتوپالسم

 هپاتیات  محااف   تواناد  می کبد، دی گلیسبو  سیل  تبی ی ساده تجم . (2-1)

 اتاتال   باه  منجاب  اسات  ممکن کبد چببی مدت طوالنی ی ذتیبه اما باشد،

. شاود  چاب   کباد  بیماایی  ی پیشابفته  اشاکا   و التهاا   کبدی، متابولیسم

 مقاومات  هاای  نشانه و کبدی استئاتوز توانندمی باال چببی با غبایی های یژیم
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 بسایای  حالات  ایان  کناد   ایجااد  صحبایی هایموش دی یا کبدی انسولین به

 (.3) است انسان دی چاقی حالت به شبیه

 چاب   کباد  دیماان  بابای  مختلفی دایویی غیب و دایویی یاهکایهای

 اصاال   وزن، کااهش  شامل دایویی غیب هایمداتله جمله از داید  وجود

 ی شایوه  تغییاب  و وزن کاهش .(3) باشد می فیییکی فعالیت و غبایی یژیم

 قادم  اولاین  عنوان به ویزشی فعالیت انجام و غبایی یژیم با همباه زندگی

 با بدن وزن دیصد 5-11 کاهش .(4) شود می توصیه چب  کبد دیمان دی

 باه  بیشاتب  حساسایت  باه  منجاب  کاه  است همباه پاتوفیییولوژیک تغییبات

 و التهاابی  هاای  مکانیسام  بهباود  کبد، دی چب  اسیدهای کاهش انسولین،

 آمینوتبانسافباز  آسپایتات و آمینوتبانسفباز آالنین هایآنییم سطح دی کاهش

 کبادی  های آسیب بب ویزش محافظتی اثبات از حاکی ها پژوهش گبدد.می

 کااهش  کاه   طاویی  است  به ها Rat دی باال چببی با غبایی یژیم از ناشی

(. 5) داید همااباه بااه یا کباادی اسااتئاتوز کاااهش و کباادی چبباای حجاام

 یوی باب  تنااوبی  هاای  تمبین ببدن کای به دادند نشان ها پژوهش همچنین،

 میایان  دی ای مالحظاه  قابل بهبود به منجب چب  کبد دایای یا چاق بیمایان

 چببای  ناشتا، تون قند کاهش سبب و شود می چاقی یا بدنی ی توده تغییب

 .(6-7) شود می کبدی های آنییم و کبدی

 ای، ساتایه  هاای  گال  یاا  ها کاسنی ی تانواده از مایین سیلی دایویی گیاه

 اسات  متاابولیکی  های بیمایی از بسیایی دیمان دی مؤثبی بالینی اثبات دایای

 التهاابی،  ضاد  اکسایدانی،  آنتی های ویژگی بودن دایا دلیل به مایین، سیلی(. 8)

 دساتااه  ی کنناده  تنظیم و کبدی های سلو  ی کننده بازسازی فیببوتیک، ضد

 قابای  اساتفاده  ماوید  کبادی  آسایب  های بیمایی انواع دیمان ببای بدن ایمنی

 هاای  هویمون با ساتتایی شباهت سبب به مایین سیلی(. 9-11) است گبفته

 هاا،  آناییم  ببتی یوی اثب با و شود سلولی ی هسته یدوا تواند می استبوئیدی،

 و سااتتایی  های پبوتئین سنتی یوند افیایش جهت یا ها ییبوزوم گیبی شکل

 بابای  غیاب دایویای   زیااد  هاای  یوش میان دی .(11) ببخشد بهبود عملکبدی

 باه  تحقیقاات  بیشاتب  غیاب الکلای،   کباد چاب    دیماان  حتای  و گیابی  پیش

 کام  و متوسا   های شدت با تداومی تمبینات مانند سنتی تمبینی های یوش

 ایان  باه  همکایان و علمیه همکایان و نیی و وکیلی به عنوان مثا ،. اند پبداتته

 باعا   هوازی، تمبین و کاسنی مکمل زمان هم مصبف که یافتند دست نتایج

 .  (2، 12)شود  می کبدی های آنییم کاهش

 ویزشاکایان  و محققاان  بین دی تناوبی های ی تمبین نامه شیوه به تازگی،

 مطالعاات  دهاد  مای  نشان ها ببیسی که حالی است  دی  یافته بیشتبی جبابیت

 مصابف  باا  هماباه  پبکالبی ی تغبیه اثب زمان هم باال شدت با تمبین اثب کمی

مطالاب   اساا   باب . اسات  نابفته انجام کبدی عملکبد بب مایین سیلی مکمل

 تاا  ببآمدناد  دیصادد  محققان زمینه، این دی ای مطالعه وجود عدم و گفته پیش

 زیااد  شادت  باا  تنااوبی  تمابین  هفته هشت آیا» که دهند پاسخ زیب سؤا  به

 دی هاای  Rat وزن و کبادی  های آنییم بب مایین سیلی مکمل مصبف با همباه

 «.داید؟ اثبی چب  کبد معبض
 

 ها روش

  وزنای  میااناین  و هفتاه  3 سان  باا  Wistar ناژاد  نب Rat سب 41 تعداد

 از پا   شاد،  تهیاه  آمال  پاساتوی  انیساتیتو  مبکای  از کاه  گبم 159 ± 3

 تااییکی،  و نوی ساعت 12 شبای  تحت آزمایشااه محی  دی سازگایی

 تصادفی یوش به مناسب یطوبت و گباد سانتی ی دیجه 25 حدود دمای

 یژیاام ،(NFS) سااالین/معمااولی یژیاام شااامل( n = 8) گاابوه 5 بااه

 یژیاام ،(FSil) مااایین ساایلی/چااب  یژیاام ،(FS) سااالین/چااب 

مااایین  ساایلی/ تماابین/چااب  یژیاام و (FTS) سااالین/تماابین/چااب 

(FTSil )شابکت  تولیاد  پژوهش این های آزمودنی غبای. شدند تقسیم 

 تابازوی  باا  هفتاای  کشای  وزن اساا   باب  کاه  بود بهپبوی دام تویاك

 58 انابژی  دیصاد  باا  تبکیبااتی  باا ) طبیعی یژیم به توجه با و دیجیتا 

 و( پاابوتئین دیصااد 28 و چبباای دیصااد 13 کببوهیاادیات، دیصااد

 دیصاد  45 حااوی  کاه  تبکیبااتی  شامل) چب  یژیم با تغبیه های گبوه

 پابوتئین  از دیصاد  14 و چببای  از دیصاد  41 کببوهیدیات، از انبژی

 قفا   هب دی یوز دی بدن وزن گبم 111 هب ازای به گبم 11 دز با( بود

 صویت به حیوانات نیاز موید آ  . ضمن این که(13) شدمی داده قبای

 . بود ها آن اتتیای دی آزاد

 باا  آشانایی  یوز11 از پا   تمبینی های گبوه تمبینی: ی ببنامه

 بیشتبین نوای گبدان یوی فعالیت ی نحوه و تناوبی تمبینات اجبای

ی  نامه شیوه ها Rat سپ ، و شد گیبی اندازه ها Rat مصبفی اکسیژن

 ،VO2max باه  نیدیاک  شدتی با یا تود( 1 جدو ) اصلی ویزشی

 فعالیت دقیقه 31شامل جلسه هب و هفته دی تمبین ی جلسه 5 شامل

 باین  فعا  بازیافت زمان با ای دقیقه 2-4 های تناو  دی که ویزشی

 ی بیشاینه  آزماون  هفتاه،  دو هاب  پایاان  دی. کبدناد  اجبا دقیقه 3-2

 جدیدی تمبینی سبعت و شد می اجبا( VO2max)مصبفی  اکسیژن

 نداشاتن  علات  به. شد می گبفته نظب دی تمبین از بعد ی هفته ببای

 غیاب مساتقیم   طوی به هاRat هوازی توان مستقیم، ابیای به دستبسی

  همکااایان و Bedford اسااتانداید ی فیاینااده آزمااون از اسااتفاده باا 

 ناژاد  هاای  Rat جهات  (14) همکاایان  و Leandro ی به وسیله که

Wistar باای  اضاافه  اصال  و گیابی  انادازه  گبدیاد،  استاندایدسازی 

 دی سابعت . باود  ای دقیقه 3 ی مبحله 11 شامل آزمون. شد یعایت

 متب/دقیقه باه  5 بعدی، مباحل دی و متب/دقیقه است 5 او  ی مبحله

 کاه  است سبعتی VO2max سبعت. شد اضافه نوای گبدان سبعت

 هاا Ratدی  VO2max مییان واق ، دی و ببسد فالت به VO2 آن دی

 (. 14)اسااات  آماااده دسااات باااه دویااادن سااابعت باااب اساااا 

( r، 115/1 > P=  94/1-98/1) قاوی  ایتبااط  از حااکی  ها پژوهش

 از. باشاد  مای  ها Ratدی  VO2max شدت و گبدان نوای سبعت بین

 باه  دویادن  سابعت  بب اساا   ها Ratدی  VO2max مییان یو، این

 (.15) آمد دست
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 تناوبی. پروتکل تمرین 1جدول 

 )درصد( (VO2max)شدت  زمان تمرین )دقیقه( مراحل تمرین

 00-60 دقیقه 6 گرم کردن
 90-100 دقیقه 4 تناوب شدید تناوب( 3بدنه اصلی تمرین )

 00-60 دقیقه 2 تناوب کم شدت
 00-60 دقیقه 6 سرد کردن

 

 دز باا  ساالین  نبماا   و مایین سیلی مکمل مایین:سیلی دهی مکمل

(. 26) شاد   گااواژ  هفتاه  دو مدت به بدن وزن گبم/کیلوگبم میلی 141

 و مقطاب  آ  لیتاب  میلای  811 با عصایه حال  ابتدا محلو ، ی تهیه ببای

 لیتاب  میلای  111 هاب  ازای باه  سپ ،. شد ساتته اتانو  لیتب میلی 211

 محلاو  . شاد  ییخته حال  داتل دی مایین سیلی پودی گبم 14 حال 

 مکمال  گابم میلای  141 دایای( سای  سی) لیتب میلی یک هب دی حاصل

 هاب  ازای به انسولینی های سبنگ از استفاده با سپ ،. بود مایین سیلی

 .شد گاواژ محلو  از سیسی 1 ها Rat بدن وزن گبم 111

 ویزشای  تمبیناات  بیهوشی، از قبل ساعت 72 ببدایی:بافت یوش

. شاد  قطا   آ  و غابا  بابدایی، بافت و بیهوشی از قبل ساعت 4 و قط 

  زایالزیاان و کتااامین بااا اسااتباحت شاابای  دی هاااآزمااودنی تمااام

 و انجاام  چا   بطن از گیبیتون سپ ، شدند. بیهوش( 5 به 2 نسبت)

 و دیاونییه  آ  توسا   شستشاو  از پا   و شد جدا کبد بافت بالفاصله

گبفت  قبای نیتبوژن مای  دی و گشت جدا کبدی های آنییم ببیسی ببای

 غلظات  سنجش ببای. شد دایی ناه گبادسانتی ی دیجه -81 دمای دی و

 و( ALT) آمینوتبانساافباز آالنااین (،AST) آمینوتبانساافباز آسااپایتات

 انجاام  بیوشیمی CO آنییمی کیت از استفاده با( ALP) فسفاتاز آلکالین

  19 ی نساااخه SPSS افااایای نااابم از هاااا واکااااوی داده جهااات. شاااد

(version 19, SPSS Inc., Chicago, IL) آزمااااون از و  

One-way ANOVA تعقیباای آزمااون و Tukey و  ببیساای باابای

 دی هاا  میااناین  اتاتالف  باودن  دای معنای . شد استفاده ها گبوه ی مقایسه

 .شد ببیسی P < 151/1سطح 

 

 ها یافته
 چب /ساالین  یژیام  باا  تغبیاه  که داد نشان پژوهش این توصیفی نتایج

 یژیام  گبوه به نسبت ها Rat وزن میاناین دیصدی 7/22 افیایش باع 

 ی مداتلاه  باا  هماباه  چب /ساالین  یژیام  همچنین،. شد سالین/معمولی

 تبکیاب  و( دیصد 2/3) مایین سیلی مکمل ،(دیصد 4/6)تناوبی  تمبین

 میااناین  کااهش  باعا  ( دیصد 2/7) مایین سیلی مکمل/تناوبی تمبین

 .شد FSگبوه  به نسبت ها Rat وزن

 یژیام  باا  تغبیاه  داد نشاان  نیای  کبدی های آنییم میاناین ببیسی

  تبتیااب بااه ALP و ALT، AST میاااناین افاایایش باعاا  چااب 

 و شاد  ساالین /معماولی  یژیام  گبوه به نسبت دیصد 32 و 8/22 ،31

 دیصاد  6/6 ،7/18 ،7/29 سابب  تبتیاب  باه  تنااوبی  تمبین ی مداتله

 و کااهش  9/1 ،8/3 تبتیاب  باه  ماایین  سیلی مکمل ی مداتله کاهش،

 مکماال +تناااوبی  تماابین تبکیباای ی مداتلااه و افاایایش دیصااد 1/1

 میااناین  دی کااهش  دیصاد  8/6 و 7/21 ،6/32 سابب  ماایین،  سایلی 

ALT، AST و ALP کبدی Rat چب /سالین شد گبوه به نسبت ها. 

 Kolmogorov–Smirnov آزماون  از هاا  توزی  داده بودن طبیعی ببای

آزماون   نتاایج . باود  هاا  داده طبیعی توزی  ی دهنده نشان که شد استفاده

One-way ANOVA باادن، وزن مقااادیب داد نشااان ALT، AST و 

ALP تمابین  ی مداتلاه  با همتای های گبوه یژیم چب /سالین با گبوه 

داشات   دایی معنای  تفااوت  ماایین  سایلی  مکمل/تمبین تبکیبی گبوه و

(151/1> P،) دی دایی معنای  تغییابات  ماایین،  سایلی  مکمال  گابوه  اما 

شاااهد  گاابوه بااه نساابت ALP و ALT، AST باادن، وزن مقااادیب

 .(P < 151/1) نداشت چب /سالین

 کباادی، آمینوتبانساافباز آالنااین غلظاات میاایان داد نشااان نتااایج

 هفتاه  هشات  از پا   کبدی فسفاتاز آلکالین و آمینوتبانسفباز آسپایتات

 تفاوت سالین/چب  یژیم گبوه با سالین/معمولی یژیم گبوه بین تمبین

 ساالین /تمبین/چب  یژیم گبوه بین همچنین،. داشت وجود داییمعنی

 گابوه  و ساالین /چاب   یژیم گبوه با مکمل/تمبین/چب  یژیم گبوه و

باب  (. P < 151/1) داشات  وجود داییمعنی تفاوت مکمل،/چب  یژیم

 مصابف  باا  هماباه  بااال  شدت با تناوبی تمبین هفته هشت اسا ، این

 و آمینوتبانسفباز آسپایتات آمینوتبانسفباز، آالنین بب مایین،سیلی مکمل

 تاثثیب  چاب   یژیام  باا  شاده  نب تغبیاه  های Rat کبدی فسفاتاز آلکالین

 .(1-3های  شکل) داشت وجود دایی معنی

 

( U/L)برحسب ALT (Alanine transaminase ). میزان غلظت 1 شکل

 های پژوهش در گروه
 سالین چب /پب  یژیم غباییدای با گبوه  معنی تفاوت *
 چب / مکملپب  یژیم غباییدای با گبوه  معنی تفاوت **
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)برحسب AST (Aspartate aminotransferase ). میزان غلظت 2 شکل

U/Lهای پژوهش ( در گروه 
 سالین چب /پب  یژیم غباییدای با گبوه  معنی تفاوت *
 چب / مکملپب  یژیم غباییدای با گبوه  معنی تفاوت **

 
 آالناین  باب  دایی معنای  تاثثیب  ماایین، سیلی مکمل مصبف البته،

 کبادی  فسافاتاز  آلکالین و آمینوتبانسفباز آسپایتات آمینوتبانسفباز،

 و مکمل/چب  یژیم گبوه با سالین/چب  یژیم گبوه دی و نداشت

 مکمال /تمبین/چب  یژیم گبوه با سالین/تمبین/چب  یژیم گبوه

نداشاات  وجااود دایی معناای تفاااوت آمینوتبانساافباز آالنااین میاایان

 (.1-3های  شکل)

 

 
( U/L)برحسب ALP (Alkaline phosphatase ). میزان غلظت 3 شکل

 های پژوهش در گروه
 سالین چب /پب  یژیم غباییدای با گبوه  معنی تفاوت *
 مکملچب / پب  یژیم غباییدای با گبوه  معنی تفاوت **

 

 بحث

 به باال شدت با تناوبی تمبینات اثبات ببیسی هدف با حاضب، ی مطالعه

 کباد  هاای  آناییم  تغییابات  و بدن وزن بب مایینسیلی دهیمکمل همباه

Ratداد نشاان  نتاایج . گبفات  انجاام  چاب   یژیم با شده تغبیه نب های 

. گبدیاد  بادن  وزن افایایش  سابب  پبچاب ،  یژیم با تغبیه هفته هشت

 کباد  باه  مبتال بیمایان که دادند نشان پژوهش این با همسو های پژوهش

 میایان  به یا شده اشباع چببی پبچب ، غبایی یژیم یک از ناشی چب 

 نشاان  پژوهش این نتایج بب این، عالوه(. 16) کبدند می مصبف بیشتبی

 یافت  کاهش تمبین از هشت هفته پ  کبدی هایآنییم سطو  که داد

 و Victor. نباود  دایمعنای  ماایین سیلی مکمل گبوه دی کاهش این البته

 شادت  باا  تنااوبی  تمبینات تثثیب تعیین منظوی به ای مطالعه دی همکایان

 باا  شاده  تغبیه های موش دی کبد و پانکبا  جیایب چببی، بافت بب باال

 حیواناات  دی بااال  شادت  باا  تنااوبی  تمبین که دییافتند پبچب ، یژیم

 جیایاب  ی اندازه کاهش به منجب تود همتایان با مقایسه دی تجببی گبوه

 قطاب  کااهش  پاانکبا ،  انساولین  دی بادن  ایمنی افیایش به و پانکبا 

 ی مطالعه(. 17)شد  کبدی استئاتوز کاهش چاقی و کاهش ها، آدیپوسیت

 باا  تمابین،  باه  پاسخ دی کبدی هایآنییم سطو  کاهش بب مبنی حاضب،

 تاوانی  هام  همکاایان  و داودی همکایان و نیی و وکیلی تحقیقات نتایج

 هفتاه  هشات  ببیسی تثثیب به که همکایان و داودی ی مطالعه دی. داشت

 مدت و مصبفی اکسیژن ی بیشینه دیصد 51-71 شدت با هوازی تمبین

 کباد  باه  مبتال مبد ALP 21 و ALT، AST های آنییم بب دقیقه 55-31

 کااهش  باعا   هفتاه  هشات  مادت  باه  هوازی تمبین پبداتتند، چب 

 .(17-18) شد چب  کبد به مبتال بیمایان دی ها متغیب این دای معنی

Kawanishi تمابین  هفتاه  16 تاثثیب  ای مطالعه طی نیی همکایان و 

 باه  مبتال های موش دی کبدی های آنییم بب یا نوای گبدان یوی بب هوازی

 باه  هاا،  شااتص  این که و دییافتند کبدند ببیسی غیب الکلی چب  کبد

 دیااب،  ساوی  از(. 19)یافتناد   کااهش  هاوازی  تمابین  ی ببناماه  دنبا 

 احشاایی  چببی مییان هوازی، ویزشی تمبین دادند که نشان ها پژوهش

 های یافته با حاضب، ی مطالعه نتایج. دهد می کاهش دایی معنی طوی به یا

 اتاتالف  علات  یود احتما  مای . است مغایب گبشته تحقیقات از ببتی

 تمابین  شادت  و مادت  تمابین،  ناوع  حاضب پژوهش با هاپژوهش این

 اثاب  دی ALP و ALT، AST هاای آناییم  دای معنای  کاهش(. 21)است 

 باه  حساسایت  افایایش  باه  تاوان  مای  یا غابایی  یژیم و ویزشی تمبین

 و فعالیات  کااهش  کبادی،  اکسیداسایون  افیایش وکبدی، بافتی انسولین

داد  نسابت  کبادی  چببای  کااهش  نتیجه، دی و لیپوژنیک هایمهای آنییم

 یوزانه، انبژی مصبف مییان افیایش باع  منظم، ویزشی فعالیت(. 21)

 و اسااکلتی عضااالت دی هااا چبباای اکسیداساایون افاایایش و بهبااود

 شود می احشایی ی ناحیه چببی ذتایب بیشتب و ساز سوتت میتوکندیی،

 کااهش  باعا   نیای  بادن  دی چببای  ذتایب مجدد توزی  با نهایت، دی و

 گابدد  می چببی بافت دی انسولین به دهیپاسخ تشدید و احشایی چاقی

 کباد،  داتال  باه  آزاد چاب   اسیدهای آزادسازی کاهش آن، ی نتیجه که

 کباد  دی چببای  اکسیداسیون افیایش نیی و کبد دی چببی یسو  کاهش
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 سانتی  و تحبیک یا لیپیدها اکسیداسیون تواند می ویزشی، فعالیت. است

 هااای یوش دی تفاااوت همچنااین، کنااد. مهااای کبااد دیون یا لیپیاادها

 دی کاه  چابا  باشاد   نتاایج  دی مغاایبت  عامال  تواند می نیی آزمایشااهی

 باب تاالف   نظاب  ماوید  هاای  آناییم  سطو  ببیسی تحقیقات، از ببتی

 تواناد  مای  نیای  ها آزمودنی های ویژگی بود و شده انجام حاضب ی مطالعه

  .(21)شود  می متفاوتی نتایج به منجب

 مکماال مصاابف کااه داد نشااان پااژوهش ایاان نتااایج همچنااین،

 دی ایان . شاود نمای  کبادی  هایآنییم دایمعنی کاهش باع  مایین سیلی

 و تخشاید  همکاایان و نیای   و تقاوایی  های پژوهش نتایج که است حالی

 عالیام  دی دای معنی کاهش تحقیق، این های یافته با تناقض دی همکایان،

 باا  همکاایان،  و تقاوایی . اسات  پایاه  حالت دی هپاتوسیتی سلو  آسیب

 اساتئاتوهپاتیت  آسایب  باه  مبتال افباد دی مایینسیلی مصبف اثب ببیسی

 منجاب  دایی معنای  طاوی  به دایویی، گیاه این که داشتند اظهای غیب الکلی

 تخشاید  این، بب عالوه(. 22) گبدد می کبدی هایآنییم سطو  کاهش به

 مقاادیب   دی ماایین  سایلی  تاویاکی  تجاویی  کبدندکاه  اعاالم  همکایان و

 ماکبوساکوپی  های آسیب کاهش باع  بدن، وزن دی گبم میلی 111-51

 .(23) شود می التهابی و

 مادت  و هاا  آزماودنی  شبای  که یسد می نظب به چنین حا ، این با

 ی مطالعاه  تضااد  و تفااوت  احتمالی دالیل جمله از مکمل مصبف زمان

 ساطو   کاهش محققان، از ببتی. باشد ها پژوهش دیاب نتایج با حاضب

 یا ماایین  سایلی  مکمل به دنبا  مصبف کبدی  آسیب با مبتب  های آنییم

 پلی گیاهی ی عصایه این فایموکولوژیکی و فیییولوژیکی اثبات علت به

 اکسایدانی  آنتای  ذتاایب  افایایش  طبیاق  از کاه  اناد  کابده  مطاب   فنولی

 و کاتاالز و سوپباکسیددیسموتاز پباکسیداز، گلوتاتیون مانند زادی دیون

 دی و سالولی  غشاای  تثبیت به منجب آزاد های بنیان سازی پاك همچنین،

 از ببتای  اتیاب،  هاای ساا   دی. گابدد  مای  غشاا  سایالیت  حفا   نتیجه،

 سابب  به مایینسیلی که اندکبده عنوان پیشکی و دایوشناتتی مطالعات

 ی هساته  واید تواناد مای  اساتبوئیدی  هاای هویمون با ساتتایی شباهت

 جهات  یا هاا ییبوزوم گیبیشکل هاآنییم ببتی یوی اثب و شود سلولی

 بخشاد  بهباود  عملکابدی  و سااتتایی  هایپبوتئین سنتی یوند افیایش

 غشاای  یکپاایچای  افیایش با ادامه دی است ممکن تحبیک، این(. 24)

 از ناشای  متابولیکی -مکانیکی فشایهای انواع با مقابله دی یا آن سلولی،

 آزمایشااهی، هایپژوهش دی عالوه، به. سازد توانمند بدنی هایفعالیت

 کینازهاای  کابدن  بلوکاه  طبیاق  از مایینسیلی که است  شده بیان چنین

 فعاا   و 2 و 1 میتاوژن  اثاب  بب شده فعا  سلولی ببون سیانا  به وابسته

 مونوفسفات آدنوزین به وابسته A کیناز پبوتئین التهابیضد  مسیب کبدن

 عامال  عنوان به B-کاپا ایعامل هسته دهی پیام مسیب مهای باع  حلقوی

 از التهاابی  آبشای عوامل سایب کاهش التهابی، عوامل یونویسی دی اصلی

 سیکلواکسایژناز  مسیب هایآنییم مهای و آلفا تومویی نکبوز عامل جمله

 .(24) گبددمی لیپیدی پباکسیداسیون از لیپواکسیژناز و

 همکاایان،  و شبیف تحقیقاتی گبوه هاییافته فبضیه، این تثیید دی

  مااایینساایلی از متفاااوت مقاادای 2 مصاابف کااه اساات داده نشااان

 التهاابی، پایش  هایسیتوکین کاهش باع ( بدن گبم/وزنمیلی 25 و 11)

 دی میتوکنادییایی  شاتص فعالیت بهبود و کبدی فیببوتیک های شاتص

 عناوان  باه ) سادیم  نیتابات  معبض دی که شد اسپبادوگاولی هایموش

 باه  .(25) بودناد  شاده  داده قابای ( اکسایشای  استب  ی کننده القا عامل

 کنناادگی تعاادیل تااثثیبات کااه معتقدنااد محققااان از ببتاای عااالوه،

 اثاب  به وابسته است ممکن اکسایشی، و التهابی هایپاسخ بب مایین سیلی

 (. 25)باشد  مصبفی مقادیب

 

 گیری نتیجه

 مایین سیلی مکمل از زمان هم ی استفاده گبفت نتیجه توان می نهایت، دی

 زیااد  شادت  باا  و تنااوبی  ناوع  از ویاژه  باه  ویزشای  تمبینات کنای دی

 یوش و شاود  اکسایشای  و التهاابی  هاای  پاساخ  تعادیل  باع  تواند می

 .باشد غیب الکلی چب  کبد به مبتال بیمایان دیمان ببای مناسبی

 

 تشکر و قدردانی

 و تشاکب  نمودناد،  یاایی  یا ماا  پاژوهش  ایان  انجاام  دی کاه  کسانی تمام از

 تببیات  پژوهشاااه  اتاالق  ی کمیتاه  توسا   پژوهش این. گبدد می قدیدانی

 .است شده تصویب IR.SSRI.REC.1397.212کد  ویزشی علوم و بدنی
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Abstract 

Background: Non-alcoholic fatty liver disease includes a spectrum of clinical syndromes from early steatosis to 

liver cirrhosis. Therefore, the aim of the present study was to investigate the effects of exercise training with 

silymarin supplementation on liver enzymes and weight of male fatty liver rats. 

Methods: In this study, 40 adult male Wistar rats weighing 159 ± 3 g were randomly divided into 5 equal groups 

of normal diet/saline, high-fat diet/saline, high-fat diet/silymarin supplement, high-fat diet/training/ saline, and 

high-fat diet/training/supplement. Modeling of fatty liver with high-fat diet containing 45% energy from 

carbohydrates, 41% fat, and 14% protein was performed at a daily dose of 10 g per 100 g of body weight; the 

control group had a normal diet. The training groups practiced intermittently for 8 weeks (5 sessions per week, 

each session lasting 30 minutes) at intensity close to VO2max. Silymarin and saline supplementation was 

gavaged as 140 mg daily per kg body weight for 2 weeks. Liver tissue sampling was performed 72 hours after 

exercise to evaluate liver enzymes. Data were analyzed using one-way analysis of variance and Tukey post hoc 

test (P <0.05). 

Finding: Liver alanine transaminase (ALT), aspartate aminotransferase (AST), and alkaline phosphatase (ALP) 

enzymes significantly reduced in the periodic training and periodic exercise/silymarin supplement groups 

compared to the control group; but no significant difference was observed in silymarin supplement groups 

compared to the control group. 

Conclusion: Use of silymarin supplement with exercise, especially intermittent and high-intensity exercise, can 

modulate inflammatory and oxidative responses, and can be a suitable method to treat patients with non-alcoholic fatty 

liver disease. 
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