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 چکیده

هشت لذا هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی اثر  ، شود عنوان یک معضل اساسی در بین افراد جامعه یاد می مروزه از چاقی بها :سابقه و هدف
  .باشد می مکمل دهی چاي سبز بر سطوح سرمی گاالنین و پروفایل چربی خون زنان چاق غیر ورزشکار هفته تمرین هوازي به همراه

: متر، وزن سانتی 1/160±6/0 :سال، قد 62/32 ±8/6: سن (زن  32تحقیق حاضر از نوع نیمه تجربی  است و در برگیرنده  :هامواد و روش
گروه هشت نفره شامل گروه اول چاي سبز و تمرین، گروه دوم چاي سبز و  4باشد که در قالب  می )2/32± 2 ، شاخص توده بدن8/82 1/1±

ساعت  12هاي خونی پس از سپري کردن  نمونه. بدون تمرین، گروه سوم تمرین بدون مصرف چاي سبز و گروه چهارم کنترل تقسیم شدند
و استفاده از آزمون آنالیز واریانس  21نسخه  SPSSافزار آماري  ز با استفاده از نرمها نی بررسی آماري داده. صبح تهیه شدند  8ناشتا، در ساعت 

  .صورت پذیرفت  )≥05/0P( داري در سطح معنی LSDیکطرفه و آزمون تعقیبی 
بین گروه دوم و سوم از داري کاهش یافت و تفاوت بین گروهی تنها  طور معنی سرم در گروه اول در مقایسه با گروه کنترل به گاالنین :هایافته

 داري داشت در گروه اول و دوم در مقایسه با گروه کنترل کاهش معنی LDL-Cکلسترول تام و . )>05/0p( داري بود لحاظ آماري در سطح معنی
)05/0p<( داري نداشت ها تفاوت معنی ولی تغییرات هر دو فاکتور، بین گروه )05/0p>.( گلیسیرید و  تغییرات تريHDL-C هیچ یک از  در

  ).<05/0p( دار نبود ها معنی گروه
کمک کند، اما چنانچه با تمرینات هوازي  LDL-Cتواند به کاهش مقادیر کلسترول تام و  صورت منفرد می مصرف چاي سبز به :گیري نتیجه

  .انجامد ترکیب شود ضمن تقویت اثرات مثبت آن به کاهش سطوح سرمی گاالنین می
  چاي سبز، تمرین هوازي، زنان چاق گاالنین، :واژگان کلیدي

  مقدمه 
 از تنظـیم وزن،  بشـري از زمان کشف نوروپپتیـدها دانـش   

 ،اشتها و تعادل انرژي به نحو چشمگیري افزایش یافتـه اسـت  

بسیاري از متخصصین که درزمینه سالمت بهداشت و بخصوص 
هـاي   کنند امیدوارند با شناسایی جنبـه  تنظیم وزن مطالعه می

مــبهم و ناشــناخته نوروپپتیــدها و عوامــل مــؤثر بــر آنهــا بــه  
دید بـه  ها و داروهاي ج هاي درمانی کارآمد و کشف روش روش

  .مبارزه با امراضی چون چاقی دست یابند

تاکنون عوامـل و عناصـر مختلفـی کـه در رفـع چـاقی و         
انـد کـه    باشـند، شناسـایی شـده    تسهیل فرآیند آن دخیل مـی 

ترکیبــات حــاوي کــافئین همچــون چــاي ســبز از آن جملــه  
 Camellia Sinensisگیـاه   هاي برگ از سبز چاي). 1(باشند می

 فالونوئیـدها،  کـاتچین،  کـافئین،  حـاوي  شده است که  گرفته

 لیپید فیبر، ،E  ،C  ،B هاي ویتامین پلی فنول، گلیکوپروتئین،

 بـالقوه  برخی تحقیقات اثر. )2، 3( باشد کاروتنوئیدها نیز می و

 مـدت  بلنـد  اثـرات  و اند داده را نشان وزن کنترل در سبز چاي
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 ٣٤

 مورد مطالعه اي گسترده طور به سبز هاي چاي با کاتچین تغذیه

 اند داده نشان مطالعات شرایط آزمایشگاهی در است گرفته قرار

 مهار فعالیت ها، چربی امولسیون فرایند در سبز چاي عصاره  که

 ترموژنیک خواص و داراي دارد دخالت چرب اسیدهاي سنتز و

 C-AMP )(Cyclic adenosineسـطح   بـر  بـا عمـل   و اسـت 

monophosphate) ( انـرژي   مصـرف  افزایش باعث سلولیدرون
 قابـل  افزایش و) 5(ها  چربی اکسیداسیون در حاد ، افزایش)4(

  ).6( شود ساعته می 24 انرژي مصرف  در توجه
گاالنین از دیگر عوامل درگیر در فعل و انفعاالت مربوط به   

. )7، 8( باشـد  ها و فرآیند مصـرف انـرژي مـی    متابولیسم چربی
اسـید   30در انسـان  (اي اسید آمینه 29د گاالنین یک نوروپپتی

هـاي   هـاي سیسـتم   طور وسـیعی در نـورون   است که به) آمینه
چنــین در سیســتم عصــبی  عصــبی محیطــی و مرکــزي و هــم

آنــدوکرین بیــان شــده اســت و بیشــترین غلظــت آن در       
ــانی مــی  ــاالموس و برجســتگی می ــن . )9، 10( باشــد هیپوت ای

روده کوچــک خــوك از  1983در سـال   نوروپپتیـد اولــین بــار 
استخراج شد، گاالنین در تنظیم فرآیندهاي فیزیولوژیکی مانند 
غذا خوردن، حفظ وزن بدن، رشد، تولید مثل، کنتـرل تعـادل   

مطالعـات   .)9، 11، 12( انرژي و تنظـیم وزن بـدن نقـش دارد   
هـاي پـاراونتریکوالر،    اند تزریـق گـاالنین بـه هسـته     نشان داده

تحریک اشتها و میل مصرف غذا  آمیگدال و پشتی میانی باعث
شود در واقع گاالنین رفتار غذا خـوردن را بـا مهـار سـیري      می

هـاي بـا چربـی زیـاد باعـث       رژیـم . )13، 14( کنـد  تحریک می
افزایش بیان نوروپپتیـدهایی چـون گـاالنین در هیپوتـاالموس     

هاي گـاالنین   شوند چرا که مشخص شده است تعداد نورون می
یابـد   خورنـد افـزایش مـی    ازحد غذا می هایی که بیش در موش

 گـاالنین شـبه پپتیـد    خانواده گاالنین شـامل گـاالنین،  ). 15(
)GALP(دهنده گاالنین مـرتبط بـا پپتیـد    ، انتقال )GMAP ( و

صورت کوترانسمیتر همراه بـا   این نوروپپتید به. باشد آالرین می
در ) GABA مثــل گلوتامــات و (نوروترانســمیترهاي اصــلی  

شـود و نقـش مهمـی در تنظـیم      هاي سیناپسی رها مـی  پایانه
ــا مــی     کنــد بســیاري از اعمــال فیزیولوژیــک و پاتولوژیــک ایف

)17 ،16(.  
تاکنون تحقیقات بسیاري اثـر تمرینـات ورزشـی  و عوامـل     

. )18، 19( انـد  مؤثر بر پروفایل چربی را مورد مطالعه قرار داده
م انسان، قادر است عنوان یک فشارنده ي جس تمرین ورزشی به

تعادل منفی انرژي ایجـاد کنـد و بـه دنبـال آن سـازوکارهاي      
  ).20(درگیر در تنظیم و تعادل انرژي را فعال نماید 

از جمله تحقیقات صـورت گرفتـه پیرامـون ایـن موضـوع،       
  اشاره نمـود، ) 1391(توان به تحقیق عطار زاده و همکاران  می

ــه روي    ــق ک ــن تحقی ــافه 16در ای ــورت  زن داراي اض وزن ص
مشخص شد شش هفته تمرین هوازي و رژیم غـذایی   پذیرفت، 

ــی   ــاهش معن ــالري پائین،ک ــا ک ــوده  ب ــه ت   داري در وزن، نمای
 ، درصـد چربـی، کلسـترول تـام     )Body Mass Index( بـدن  
)Total Cholesterol( ــیرید ــري گلیسـ ، ) Triglyceride( ، تـ

و افـزایش   )Low Density Lipoprtein( لیپوپروتئین کم چگال
ــی ــوپروتئیل داري در معنـ ــال نیپـ  High density( پرچگـ

lipoprotein(  آورد  و اکسیژن مصرفی بیشینه بوجود مـی)21 .(
همچنین در تحقیقـی دیگـر کـه توسـط حقیقـی و همکـاران       

وزن صــورت پــذیرفت  مــرد داراي اضــافه 43بــر روي ) 1391(
ترکیب تمرین هوازي و چاي سبز سـبب افـزایش    مشخص شد

ـ      یمعن دار وزن،  یدار حـداکثر اکسـیژن مصـرفی و کـاهش معن
  ).22(شود  چربی بدن مردان میشاخص تودة بدن و درصد 

عنوان یک وضعیت پاتولوژیکی مزمن با میزان مرگ  چاقی به
راستا مشـخص   نیدر ا ،و میر و امراض مختلف در ارتباط است

هاي هوازي روشـی   ویژه فعالیت هاي بدنی به شده انجام فعالیت
هاي ناشی از چـاقی   بیماري مناسب براي پیشگیري از عواقب و

رزشی منجر به کـاهش وزن و بهبـود وضـعیت    فعالیت و. است
ها و فاکتورهـاي خـونی مـرتبط بـا  چـاقی       تندرستی آزمودنی

از طرفی گاالنین نوروپپتیدي است که به تازگی ). 23(شود  می
کشف و معرفی شده است و اکثر تحقیقاتی که در خصوص آن 

هـاي   و تمرینات ورزشی صورت پذیرفته اسـت بـر روي نمونـه   
و در  انـد   رفته و یـا  فاقـد مکمـل دهـی بـوده     حیوانی صورت گ

خصوص ترکیب چـاي سـبز و تمـرین هـوازي و تـأثیر آن بـر       
لـذا   . تحقیقی در داخل و خارج کشور یافت نشد گاالنین سرم، 

بررسـی اثـر هشـت هفتـه تمـرین      محور تمرکز این تحقیق بر 
دهی چاي سبز بر سطوح سرمی گاالنین  هوازي به همراه مکمل

ربی خون زنان چاق غیر ورزشـکار منعطـف شـده    و پروفایل چ
 .است

  هامواد و روش  
کـار آزمـایی   –اي  پژوهش حاضر از نـوع تحقیقـات مداخلـه   

و جامعـه  باشـد  آزمـون مـی   آزمون و پـس  با طرح پیش بالینی،
 ±8/6: سـن (زن غیر ورزشـکار چـاق    32آماري آن متشکل از 

، 8/82 ±1/1: متـر، وزن  سـانتی  1/160±6/0 :سال، قد 62/32
باشـد کـه    در شهر مشهد می) 2/32± 53/2 شاخص توده بدن

گروه هشت نفره شامل گـروه اول   4صورت تصادفی در قالب  به
چاي سبز و تمرین، گروه دوم چاي سبز و بدون تمرین، گـروه  
] سوم تمرین بدون مصرف چـاي سـبز و گـروه چهـارم کنتـرل      
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در  قابل ذکـر اسـت کلیـه افـراد اسـتفاده شـده      . تقسیم شدند
پـر کـردن پرسشـنامه    پژوهش ضـمن شـرکت داوطلبانـه، بـا     

اطالعات فردي، سوابق پزشکی و پرسشـنامه ارزیـابی فعالیـت    
جسمانی، وارد پژوهش شدند که معیارهاي اصلی ورود افراد به 
مطالعه عبارت بودنـد از برخـورداري از سـالمت کامـل و عـدم      

، عـدم  33تـا   30نمایه تـوده بـدن بـین      وجود سابقه بیماري،
هاي مـؤثر در نتـایج تحقیـق و عـدم      استفاده از داروها و مکمل

  .اجراي تمرینات منظم ورزشی و یا داشتن سابقه تمرین
 در جلسـه  سه تعداد به هوازي پروتکل تمرین شامل تمرین

 10 شـامل  جلسه، هر برنامه  .بود هفته هشت مدت به هفته و

 و دویدن(ایروبیک دقیقه تمرین هوازي  30 گرم کردن، دقیقه
الی  60 شدت با که بود کردن سرد دقیقه 5 و )حرکات موضعی

دوز مصرف مکمـل  ). 19( ادامه یافت ضربان قلب حداکثر 70%
گرمی  میلی  500کپسول عصاره چاي سبز  3چاي سبز، روزانه 

  ).24( وعده غذایی اصلی بودهر  پس از
مرین گیري خونی در سه مرحله در مراحل پیش از تنمونه 

ها پس از طی کـردن   آزمودنی. پروتکل انجام شد و بعد از اتمام
صبح در محـل آزمایشـگاه    8صورت ناشتا، ساعت  ساعت به 12

هاي خونی حاضـر شـدند و پـس از اقتبـاس      جهت تهیه نمونه
اطالعات مورد نیاز در حالت دراز کش قـرار گرفتنـد و توسـط    

ورید کوبیتال  سی خون از کارشناس آزمایشگاه میزان  پنج سی
  .آنها در هر مرحله گرفته شد

ــدازه  ــت انـ ــاالنین   جهـ ــد گـ ــطوح نوروپپتیـ ــري سـ   گیـ
ــزا     ــتگاه االی ــز از دس ــرم نی ــدل   STAT FAXس    2100م

   Elisa kit ساخت آمریکـا اسـتفاده شـد کـه کیـت مخصـوص      
)human galanin (gal  شرکتglory science  آمریکا نیز بـود .

جهـت   917یوشیمی هیتاچی همچنین از  دستگاه اتوآناالیزر ب
 HDL-Cو  LDL-C، کلسـترول تـام،   گلیسرید گیري تري اندازه

 و ایران پارس آزمون شرکت کمی تشخیص کیت از استفاده با
هـا   براي سنجش ضـربان آزمـودنی   .شد انجام فتومتریک روش

  .حین پروتکل از ضربان سنج پوالر استفاده گردید
 SPSSافـزار آمـاري    ها نیز با استفاده از نرم بررسی آماري داده 

صورت گردید و پس از تأیید طبیعـی بـودن توزیـع     21نسخه 
هـاي بـین    ویلک، براي تعیـین تفـاوت  -ها با آزمون شاپیرو داده

و آزمون  ) ANOVA( طرفه گروهی از آزمون آنالیز واریانس یک
  .استفاده گردید )>05/0p( داري در سطح معنی LSDتعقیبی 

 هایافته  
طرفـه   نتایج حاصل از آزمون تحلیـل واریـانس یـک    1جدول   
)ANOVA( قبل از مداخلـه تفـاوت متغیرهـاي     ،دهد نشان می

داري  پژوهش در بین چهار گروه از لحاظ آماري در سطح معنی
  .نبود

ها به روش آزمون آنالیز واریـانس   مقایسه آماري داده 2جدول 
داري را در تغییـرات گـاالنین سـرم،     طرفـه، تفـاوت معنـی    یک

مقـادیر تـري   . )>05/0p( نشـان داد   LDL-Cکلسترول تـام و  
ها از لحاظ آمـاري در   رغم کاهش نسبی در گروه گلیسرید علی

در هـر سـه    HDL-Cهمچنین تغییرات . داري نبود سطح معنی
گروه در مقایسه با گروه کنترل افزایش انـدکی داشـت کـه در    

  .داري نبود سطح معنی
  

  
  داري تفاوت متغیرها قبل از مداخله یانحراف استاندارد و سطح معن ،میانگین. 1جدول 

شاخص توده   سن  گروه
  بدنی

کم  لیپوپروتئین  تري گلسیرید  کلسترول تام
   چگال

لیپوپروتئین 
   پرچگال

  گاالنین

  7/106±10  6/47±53/7  3/130±13/22  0/135±19/24  2/203±44/38  4/33± 13/2  33/32 ±4/6  اول

  7/103±9  47±55/8  6/128±11/20  2/130±34/20 2/215±34/37  2/31± 41/2  21/33 ±1/6  دوم
  2/110±8  3/44±32/6  4/121±43/21  2/141±72/21  8/213±31/35  7/32± 24/2  42/31 ±3/6  سوم

  2/101±7  6/46±67/6  4/117±62/23  1/138±20/21 6/207±25/36  6/32± 51/2  15/32 ±2/6  چهارم

  p 23/0  78/0  62/0  94/0  69/0  77/0  66/0مقادیر 
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  طرفه نتایج حاصل از آزمون آنالیز واریانس یک. 2جدول 

 Pمقادیر  F  آزمون پس  آزمون پیش  گروه متغیر

  
  کلسترول تام

 )دسی لیتر/ گرم میلی(

  2/175±23/35  2/203±44/38  اول
 

33/91  
  

01/0*  
  2/191±30/39  2/215±34/37  دوم
  1/210±71/34  8/213±31/35  سوم

  3/208±27/37 6/207±25/36  چهارم
  

  تري گلیسیرید
  )دسی لیتر/ گرم میلی(

  2/130±18/21 0/135±19/24  اول
 
15/4 

  
27/0  

  6/128±21/23  2/130±34/20  دوم
  4/138±54/25  2/141±72/21  سوم

  0/139±19/22  1/138±20/21  چهارم
  

   لیپو پرتئین کم چگال
 )دسی لیتر/ گرم میلی(

  2/100±12/23  3/130±13/22  اول

 
63/77  

  
02/0*  

  3/107±10/21  6/128±11/20  دوم
  2/113±52/23  4/121±43/21  سوم

  1/118±13/22  4/117±62/23  چهارم

  
  لیپو پرتئین پر چگالی

  )دسی لیتر/ گرم میلی(

  6/48±43/6  6/47±53/7  اول

 
  7/48±71/7  47±55/8  دوم  95/0  65/3

  1/45±45/7  3/44±32/6  سوم
  8/45±38/7  6/46±67/6  چهارم

  
 گاالنین

  )لیتر(میلی / پیکوگرم(

  5/101±10  7/106±10  اول

41/93 001/0*  
  3/101±11  7/103±9  دوم
  4/108±9  2/110±8  سوم

  7/103±8  2/101±7  چهارم
  .در نظر گرفته شده است>P 05/0داري  یسطح معن* 
  

در مورد گاالنین سرم نشـان   LSDنتایج آزمون و  3جدول 
)  چاي سـبز  -تمرین(داد که تغییرات این فاکتور بین گروه اول 

چـاي سـبز و   (و همچنین بین دو گروه دوم ) کنترل(و چهارم 
از لحاظ آمـاري  ) تمرین بدون چاي سبز( و سوم )بدون تمرین

اطالعات مربـوط در  همچنین ) >p%5( داري بود در سطح معنی

دهـد تغییـرات    در این جدول، نشان می کلسترول تامخصوص 
چاي سبز (و دوم ) چاي سبز -تمرین(این فاکتور در گروه اول 

داري  در مقایسه با گـروه کنتـرل کـاهش معنـی    ) بدون تمرین
   .)>p%5( داشت

  
  در مورد گاالنین LSDنتایج حاصل از آزمون . 3جدول 

 
 

 
 
 

  گاالنین

 
  ها گروه

اختالف 
  ها میانگین

سطح 
  داري معنی

  
  

 
  ها گروه

اختالف 
  ها میانگین

سطح 
  داري معنی

  
  گروه اول

   07/0  8/2  گروه دوم
  

کلسترول 
  تام

  
  گروه اول

 09/0 4  گروه دوم
  2/0  3/24 گروه سوم  1/0  4/3 گروه سوم

  02/0*  3/27  گروه چهارم  012/0*  7/2  گروه چهارم
 

 گروه دوم
   024/0* 6/0 گروه سوم

 گروه دوم
  1/0 3/20  گروه سوم

  024/0*  3/23  گروه چهارم  2/0 1/0  گروه چهارم
  2/0  3  گروه چهارم  گروه سوم  1/0 7/0  گروه چهارم  گروه سوم

 
LDL 

  
 گروه اول

  1/0  8/8  گروه دوم
LDL  

 
  گروه دوم

 2/0 1/13  گروه سوم
  02/0*  6/20  گروه چهارم  06/0  9/21  گروه سوم

 1/0 5/7  گروه چهارم  گروه سوم 01/0*  4/29  گروه چهارم
  .در نظر گرفته شده است>P 05/0داري  یسطح معن* 
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ــاوت ــوص تف ــوپروتئین   در خص ــده در  لیپ ــده ش ــاي دی ه
چاي سبز (و دوم )  چاي سبز -تمرین(چگالی در گروه اول  کم

دار دیـده شـد    بـا گـروه کنتـرل تفـاوت معنـی     ) بدون تمـرین 
)05/0p<(  ،نشــان  امــا ســایر نتــایج مســتخرج از ایــن جــدول

ها  رغم کاهش نسبی در گروه دهد مقادیر تري گلیسرید علی می
همچنـین تغییـرات   . داري نبـود  از لحاظ آماري در سطح معنی

HDL-C      در هر سه گروه در مقایسه بـا گـروه کنتـرل افـزایش
  .داري نبود اندکی داشت که در سطح معنی

  بحث  
حاضر کـه بـه بررسـی اثـرات هشـت هفتـه       نتایج پژوهش 

تمرین هوازي به همراه مکمل دهی چاي سبز بر سطوح سرمی 
گــاالنین و پروفایــل چربــی خــون زنــان چــاق غیــر ورزشــکار 

پردازد اشاره به کاهش سطوح گاالنین در هر سه گروه دارد  می
مکمـل در مقایسـه بـا     -اما این مقادیر فقـط در گـروه تمـرین   

اگرچـه پژوهشـی کـه اثـر     . داري بـود  کنترل در سـطح معنـی  
همزمان تمرین و مکمل را بر گاالنین بسنجد یافت نشـد ولـی   

تـوان تـا    صـورت منفـرد مـی    با تکیه بر تأثیر تمرین و مکمل به
مکمل توجیه نمود کـه   -حدودي این کاهش را در گروه تمرین

 Reissیافته همسو با برخی تحقیقات از جمله تحقیقی که  نیا
در این پژوهش وي به بررسـی   . و همکاران انجام دادند نیز بود

راْس موش از نژاد اسپراگودولی  122نقش احتمالی گاالنین در
در قالــب دو گــروه  تمــرین و گــروه  تزریــق کاینیــک اســید،  
پرداخت و پروتکل تمرینی شامل سه هفته تمـرین روي چـرخ   

باعث کاهش  نتایج تحقیق وي نشان داد که تمرین. گردان بود
شدت رفتار تشنجی و همچنـین افـزایش بیـان ژن گـاالنین و     

ــی  ــرمی مـ ــاالنین سـ ــود کـــاهش گـ ــی ). 25( شـ در تحقیقـ
گزارش کرد بعد از دو و شـش دقیقـه تمـرین      Dunningدیگر

طــور  شــنا، محتــواي گــاالنین پــانکراس در گــروه تجربــی بــه 
تحقیقات ). 26(هاي گروه کنترل بود  داري کمتر از موش معنی

بسیاري رابطه معکوس بین بیان ژن گاالنین و غلظـت سـرمی   
که کـاهش سـطوح    یاند، بدین معن یید نمودهأآن در خون را ت

 سرمی گاالنین در خون اشاره به افزایش بیان ژن گاالنین دارد
شـده و   یرفعالبیان ژن گاالنین، آدنیالت سیکالز غ. )25، 27(

ــدیل  ــه  AMPتب ــلولی ب ــد  AMPدرون س ــه ح ــوي ب اقل حلق
رسد،کاهش این تبدیالت باعـث فعالیـت بیشـتر فسـفودي      می

یابد و بـا توجـه بـه     ها شده و ترشح انسولین افزایش می استراز
ها، نیاز به مصـرف کربوهیـدرات    کاهش نیاز به شکستن چربی

ترشح گاالنین به حداقل رسـیده و میـل     محسوس بوده و عمالً
  . )17، 28-30( گذارد ها رو به کاستی می مصرف چربی

هاي تحقیق حاضر مشـخص شـد سـطوح     با توجه به یافته
 -در هر سه گروه تمرین، مکمل و تمرین LDLکلسترول تام و 

 -این تغییرات تنها در دو گروه تمـرین مکمل کاهش یافت ولی 
دار بود که هم سو با  مکمل و مکمل در مقایسه با کنترل معنی

در . ران اشاره نمودتوان به مطالعه مرادي و همکا این نتیجه می
وزن در سـه گـروه ده نفـره     مـرد داراي اضـافه   30این تحقیق 

شامل گروه تمرین مقاومتی و مکمل چاي سبز، گـروه تمـرین   
نتـایج بـه دسـت آمـده       مقاومتی و گروه کنترل تقسیم شدند،

نشان داد پس از هشت هفته تمـرین و مکمـل دهـی، کـاهش     
و تمــرین  و  داري در ســطوح کلســترول گــروه مکمــل  یمعنــ

کم چگال و افزایش لیپوپروتئین  نیپوپروتئیهمچنین کاهش ل
آیـد   مکمل و تمرین به وجود مـی  -پرچگال در دو گروه تمرین

) 1391(نســب و همکــاران  یکــاظم گــریدر تحقیقــی د). 31(
 LDLگزارش کردند پس از هشت هفته تمرین هوازي سـطوح  

). 32(افزایش یافت  HDL-Cداري کاهش و  طور معنی به TCو 
Vasilescu   هفته تمرینات  28بیان کردند ) 2011(و همکاران

و افـزایش   TCو  LDLدار سـطوح   متناوب باعث کاهش معنـی 
علــت احتمــالی تغییــرات ). 33(شــود  مــی HDL-Cدار  معنــی

در پاسـخ بـه تمرینـات اسـتقامتی نـوع       LDLکلسترول تـام و  
 از طرفی کاتچین. فعالیت بدنی، سرعت و شدت تمرینات است

EGCG )Epigallocatéchine gallate( 20-15  ــد وزن درصـ
داراي خاصـیت   دهـد و  چاي سـبز را بـه خـود اختصـاص مـی     

ــترولمیک مـــی ــذب )34، 35( باشـــد هیپوکلسـ اي  روده و جـ
اثر چاي  تواند علل احتمالی دهد که می کلسترول را کاهش می

هـاي کلـی    در هر صورت مکانیسـم  ).36(ها باشد  سبز بر لیپید
کاهش درصد چربی در تحقیق حاضر احتماالً ناشـی از دالیـل   

باعث  A2کاتچین با تأثیر مهاري بر فسفولیپاز  -1: باشد زیر می
 يبردار شود و همچنین با مهار نسخه کاهش جذب لیپیدها می

ژن اسید چرب سنتاز و مهار استیل کوا کربوکسیالز لیپـوژنز را  
کاتچین موجـود در چـاي سـبز سـبب      -2، )37(کند  مهار می

شـود   افزایش  اکسیداسیون چربی حتی در حالت استراحت می
و وقتی با فعالیت بدنی متوسط ترکیب شود این افزایش بیشتر 

متیل ترانسفراز  -کاتچین همچنین با مهار آنزیم کاتکولو . است
 )آنزیم مسئول شکسته شدن نورآدرنالین در سیناپس عصـبی (

شود؛  سبب تحریک طوالنی مدت سیستم عصبی سمپاتیک می
کـافئین   – 3شـود و   بنابراین سبب افزایش انرژي مصرفی مـی 

موجود در چاي سبز با مهار فعالیـت فسـفودي اسـتراز سـبب     
شود و از طرف دیگـر   کاهش شکسته شدن ادنیالت سیکالز می

همچنین فعالیـت  . دهد فعالیت اعصاب سمپاتیک را افزایش می
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سمانی با افزایش فعالیت سیسـتم عصـبی سـمپاتیک سـبب     ج
  ).38(شود  تحریک اکسیداسیون چربی و کربوهیدرات می

همچنین در تحقیق دیگري نشان داده شد که اپی کاتچین 
کلسـترول،   يا موجود در چاي سـبز باعـث مهـار جـذب تـوده     

هاي تغذیه شده بـا   افزایش دفع کلسترول و لیپید تام در موش
در یـک مقالـه متـا    ). 39(شود  با کلسترول باال می رژیم غذایی

دار  آنالیز نشان دادند که مصرف چاي سبز سبب کاهش معنـی 
LDL ثیري بر أشود اما ت سرم میHDL  یکـی از  ). 40( نداشـت

به دلیل کاتچین موجـود در چـاي    LDLهاي کاهش  مکانسیم
توسـط   LDLباشـد کـه موجـب مهـار اکسیداسـیون       سبز مـی 
CuSO4 )41 (همچنین بـا تـأثیر بـر آنـزیم محـدود کننـده        و

). 42(شـود  بیوسنتز کلسترول، سبب مهار سنتز کلسترول مـی 
هایی از کلسترول در  مکانیسم احتمالی دیگر، به دخالت میسل

شـود کـه بـا تشـکیل کلسـترول       سیستم هاضـمه مربـوط مـی   
شود و سـبب   نامحلول سبب دفع کلسترول از طریق مدفوع می

کاهش جذب کلسـترول  ). 41( شود می کاهش جذب کلسترول
و کاهش غلظت کلسترول کبد سبب افـزایش بیـان و فعالیـت    

ازطـرف دیگـر پلـی فنـول     ). 43( شـود  مـی  LDLهـاي   گیرنده
، افـزایش  LDLموجـود در چـاي سـبز بـا مهـار اکسیداسـیون       

ســبب  HDLاکسـیدانی ســرم و افـزایش سـطح     فعالیـت آنتـی  
 ). 41( شود کاهش ارترواسکلروسیس می

ــه ــاي   در مطالع ــاره چ ــر عص ــه اث ــراد   اي ک ــبز را در اف س
انتهاي مداخله   هیپرکلسترولمی مورد بررسی قرار داده بود در

دار  افـزایش معنـی   HDL-Cمشاهده کردند که تري گلیسرید و 
بـا  . که با نتایج پژوهش حاضر همسو نیسـت ) 44(داشته است

ــال علــ   ــن ح ــم یای ــزایش نســبی   رغ ــروه  HDL-Cاف در گ
ده چـاي سـبز و ایجـاد تغییـرات نسـبی در سـایر       کننـ  مصرف

 و HDL-Cعدم همسویی برخی فاکتورهـا از قبیـل   ها،  شاخص
هاي ما و نتایج مطالعات ذکر شده را  ، میان یافتهتري گلیسرید

توان به تفاوت در سن، جنس، دوره تمرین، مدت، شـدت و   می
  ).45( نوع تمرین و نوع مکمل مصرفی نیز بسط داد

 گونـه  نیتوان ا نتایج حاصل از این تحقیق می در مجموع از
برداشت نمود که تمرینات هوازي به همراه مکمل دهـی چـاي   
سبز در ایجـاد تغییـرات مثبـت مربـوط بـه پروفایـل چربـی و        

صورت منفـرد   مصرف چاي سبز به. گاالنین نقش بسزایی دارند
کمک کنـد،   LDL-Cتواند به کاهش مقادیر کلسترول تام و  می

نچه با تمرینات هوازي ترکیب شود ضمن تقویت اثـرات  اما چنا
کـم   نیپـوپروتئ یمثبت آن به کاهش سطوح سرمی گاالنین و ل
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Background and Objectives: Nowadays, obesity is recalled as a major problem among the people. The aim 
of the present research is to investigate the effects of supplementation of green tea and eight weeks of 
aerobic exercise on galanin serum levels and lipid profile of obese and non-athlete women. 

Materials and Methods: This quasi-experimental research involves 32 women (age: 32/62 ± 6/8 years, 
height: 160/1 ± 0/6 cm, weight: 82/8 ± 1/1, BMI 32/2 ± 2) divided into four groups of eight members. The 
first group consists of green tea and exercise, the second group is green tea and without exercise, the third 
group is practiced without green tea, and the fourth group is the control. The bloody samples data was 
collected after 12-hour fasting, at 8am in the morning. Statistical analysis of the data was carried out using 
the SPSS software (version 21), one-way ANOVA and post hoc LSD tests at the significant level of P≤0/05. 

Results: Serum galanin was decreased significantly in the first group compared with the control group, and 
the only difference between the second and third groups was statistically significant (P≤0/05). Total 
cholesterol and LDL-C was significantly decreased in the first and second groups compared with the control 
group (P≤0/05) but there was no significant difference between the groups regarding the changes in both 
factors (P≥0/05). Changes in TG and HDL-C were not significant in any of the groups (P≥0/05). 
Conclusion: Green tea can be individually consumed to help reduce the total cholesterol level; however, if it 
is combined with aerobic exercise, it can have positive effects and, at the same time, reduce low-density 
lipoprotein and serum levels of galanin. 

Keywords:  Galanin , Green tea , Endurance training , Fat women 
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