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 4/2/98تاریخ پذیرش:                                                                                                     30/10/97تاریخ دریافت: 

 چکیده

 اكسدیداتیو اسدتر   از اكسدیدانی،  آنتدی  تدثییر  بدا  تواندد  می لیمواسانس باشد. می چربی خون كاهش برای مناسبی محرك ورزش سابقه و هدف:

 و لیپیددی  فاكتورهدای  بدر  شدنا  تمدرین  بدا  همدراه  لیمدوترش  اسدانس  مصدرف  هفتد   چهدار  تثییر . تحقیق حاضر با هدف بررسیكنند جلوگیری

 .انجام شد لیپیدی نپراكسیداسیو

گدروه  شامل  گروه 4ب   طور تصادفیب  هاموش گرم مورد مطالع  قرار گرفت. 40±5سر موش سوری نر با وزن  40بدین منظور  ها:روشمواد و 

 چهدار  شدنا شدامل   تمرین .لیموترش تقسیم شدند اسانس مصرف+  گروه تمرین شناو لیموترش  دریافت كننده اسانسگروه ، گروه شنا، كنترل

بد  روش گداوات تجدوی      mg/kg50 و اسانس لیمدو دقیق  در هر جلس  و پنج جلس  در هفت  بود  30ب  مدت  ºC 27-25دمای با آب در شنا هفت 

 گیری شد.اندازه از قلب گیریلیپیدی از طریق خون فاكتورهای . پراكسیداسیون لیپیدی وگردید

 كلسدترول  و LDL-C(001/0>p)،  VLDL-C(001/0>p)  ،(p<001/0)گلیسدیرید  داری بدر تدری  اسدانس لیمدوترش كداهش معندی     :هايافته

(01/0>p)  و MDA(001/0>p) .گلیسدیرید، تدری  سطح شنا تمرین داشت LDL-C و VLDL-C و MDA (001/0>p)   داری طدور معندی  را بد

داری بدر  كداهش معندی   لیمدوترش  اسدانس  مصدرف  با همراه شنا داری نداشت. تمرینتثییر معنی HDL-Cو  كلسترول كاهش داد ولی بر می ان

 HDL-C (05/0>p) داری بدر  و اف ایش معندی  MDA (001/0>p)و  LDL-C(001/0>p)، VLDL-C (05/0>p)  ،(p<001/0)گلیسیرید  تری

 داشت.

داشت  مطلوب تثییر فاكتورهای لیپیدی های شاخص و لیپیدی می ان پراكسیداسیون بر شنا تمرین و لیموترش اسانس مصرف توأم گیري: نتیجه

 .لیپیدی را پیشنهاد داد پراكسیداسیون و لیپیدی فاكتورهای كاهش هدف با شنا كنار در ترش لیمو اسانس مصرف توان می و

  موش سوری، لیپیدی، پراكسیداسیون لیپیدی فاكتورهای لیموترش، تمرین شنا، واژگان كلیدي:

  مقدمه 

 های مختلف بددن، از  فعالیت ورزشی، ایرات مفیدی بر اندام
 جمل  دستگاه قلبی عروقدی، عالدالنی اسدکلتی و عصدبی دارد    

مطالعددات نشددان داده انددد ورزش مددنظم، سددالمت م دد  را . (1)
ل شدرای  اكسایشدی   بهبود بخشیده و از آسدیب م د  بدا تعددی    

وجود این واقعیدت كد  ورزش مدنظم     . با(2)كند  پیشگیری می
ایرات مفیددی دارد  بد  خدوبی مشدخص شدده اسدت فعالیدت        

بد  اسدتر    تواند منجدر   ورزشی بست  ب  شدت یا مدت آن می

. همچنین فعالیت ورزشدی،  (3) اكسایشی و مرگ سلولی گردد
ROS ( Reactive oxygenهدای اكسدی ن واكنشدی     تولید گون 

species )دهد.  را اف ایش میROS های  ب  راحتی ماكرومولکول
ها و اسدیدهای   مختلف مانند لیپیدها، پروتئین ها، كربوهیدرات

كند و از طرفی، سدطح آنتدی اكسدیدانی     نوكلئیک را اكسید می
. در (4)یابدد   بدن برای مقابل  با این فشار اكسایشی كاهش مدی 

های اكسدی ن واكنشدی بد  وسدیل  سیسدتم آنتدی        انسان، گون 
های آن یمی مانند كاتاالز، گلوتداتیون   اكسیدانی )شامل مولکول

سوپراكسددید   ،XGP (Glutathione peroxidase) پراكسددیداز

های غیر  و مولکول SOD (Superoxide dismutase)دیسموتاز 
 E  ،C  ،Aهای  ویتامین ،آن یمی )مانند گلوتاتیون، اسید اوریک

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 n

sf
t.s

bm
u.

ac
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

26
 ]

 

                               1 / 8

http://nsft.sbmu.ac.ir/article-1-2767-en.html


 و همكاران فروغ نوروزی.../   تأثير چهار هفته مصرف اسانس ليموترش همراه با تمرين شنا                                                          2 

 

 2 

شدده   تولیدد  ROS. اگدر  (5)شدود   و غیره( كنترل و خنثی مدی 
قدادر بد  از   حد اف ایش یابد و سیستم آنتی اكسدیدانی   بیش از

های آزاد نباشد، استر  اكسدیداتیو ممکدن    بین بردن رادیکال
های سدالم بددن آسدیب     ها و سلول است توسع  یافت  و ب  بافت

ز آن های آزاد در طی ورزش و پدس ا  . تولید رادیکال(6) برساند
اندد عالمدم    تحقیقدات متعددد نشدان داده    .(7) دهدد  نی  رخ می

بالینی استر  اكسیداتیو و وضعیت نشانگرهای آنتی اكسیدانی 

كند  بست  ب  شدت، مدت، تکرار و نوع فعالیت ورزشی ت ییر می
هدای   از سویی دیگر، مهم ترین عامل دفاعی علی  رادیکدال  .(8)

ستند كد  نقدش فی یولدوتیکی آن هدا،     ها ه آزاد، آنتی اكسیدان
هدای آزاد بدا    باشدد. رادیکدال   های آزاد مدی  جمع آوری رادیکال

دهندد و   های حیاتی بدن از جمل  لیپیدها واكنش می بیوملکول
نماینددد. لیپیدددهای موجددود در پالسددما،   آنهددا را اكسددید مددی 

مهدم تدرین مراكد      ،میتوكندری و غشای شدبک  آندوپالسدمی  
هدای   باشدند. فعالیدت   داسیون و تخریب مدی هدف برای پراكسی

های رادیکدالی   ورزشی با شدت باال از طریق اف ایش تولید گون 

منجر ب  ایجاد استر  اكسیداتیو و آسیب اكسایشی لیپیدها و 
. تمرینات استقامتی (9)شوند  تولید پراكسیداسیون لیپیدی می

 LDL-C (Low Densityموجدب پدایین آمددن چربدی خدون      

Lipoprotein )كداهش  از بخشدی  بندابراین شوند،  پالسمایی می 
 بدودن  دسدتر   كاهش از ناشی است ممکن MDA سطوح در

توان سدایر عوامدل مانندد     . هر چند ك  میباشد چرب اسیدهای
های آزاد  بهبود وضعیت آنتی اكسیدانی و كاهش تولید رادیکال

عامل درگیر در ایدن كداهش    3را مد نظر قرار داد. ب  طور كلی 
های آزاد در بددن )تقویدت    كاهش تولید رادیکال-1عبارتند از: 

هدای آنتدی    اف ایش فعالیت آند یم  -2سیستم آنتی اكسیدانی( 
هدای اكسایشدی بددن     ب  تعادل رسیدن سیسدتم  -3اكسیدانی 

داری باعد    )اكسی ن در برابر آنتی اكسیدانی( ك  بطدور معندی  
. لیمدوترش از  (10) شود جلوگیری از پراكسیداسیون لیپید می

گیاهان با خواص دارویی است ك  خواص درمانی بسدیاری دارا  
مهمدی نظیدر   باشد. این گیاه محتدوی مدواد م دذی بسدیار      می

. (11)ها، لیمونومیدها و كارتنومیدها اسدت   فالونومیدها، ویتامین
دلیدل خايدیت   هدای مطالعدات بد      میوه ی لیمدو طبدق یافتد    

اكسیدانی در پیشگیری از بیماری هایی نظیر  ضدالتهابی و آنتی
. لیمونومیدهای (12)دیابت و چربی خون باال تويی  شده است 

موجود در ایدن گیداه نید  دارای ایدرات آنتدی اكسدیدانی، ضدد        
. ب  طدوری  (13)باشند  سرطانی و كاهندگی كلسترول خون می

Chungك  در یک مطالعد ،  
نشدان دادندد    (2010) همکداران  و 
 6گرم در روز بد  مددت    میلییک عصاره ی لیموترش ب  مقدار 

هفت  سبب كاهش قابل مالحظ  در می ان گلوك  و چربی خون 
 آب نشدان داد  2001ای در سدال   نتدایج مطالعد    .(14)گردید 

 خايددیت بدداهددای  بددودن فیتوكمیکددال  دارا بددا تددازه لیمددو
 آزاد رادیکدال  عوامل كردن خنثی جهت مطلوب اكسیدانی آنتی

 نتیجد   در و اكسیدانی آنتی – سیستم اكسیدان تعادل بهبود و
 حداوی  غذایی مواد مصرف از ناشی تخریب كبدی از جلوگیری
 .(15باشدد )  مناسدب  غدذایی  گ یند   تدوان یدک   می آكریالمید

ها و فالونومیدهای گیاهی ممانعت پراكسیداسدیون   بنابراین فنل
الت  شد هدای پروكسدی و احیدا یدا      ی رادیکاللیپید را با فرونشان

ممانعدت از شدروع    كردن آهن در آند یم لیپوكسدی ناز و نهایتدا    
 . عوامدل (16)شدوند   واكنش پراكسیداسیون لیپیدد باعد  مدی   

 عروقدی  دد  قلبی هایبیماری توسع  ب  منجر متعددی خطرزای
 وزن،اضداف   و چداقی  نامناسدب،  غذایی رتیم شامل ك  شوندمی

 از (.17) اسدت  طبیعدی  غیدر  چربدی  نیمدرخ  بداال و  خون فشار
 شداخص  عندوان  بد  ( لیپیدد  پروفایل)چربی  هاینیمرخ دیرباز،
 افد ایش  چند، هر. اند شده محسوب عروقی قلبی هایبیماری

LDL-C كاهش و HDL-C خطدر  عامدل  و ايدلی  هدای شاخص 
همکدداران  و  Ridker.(18باشددند ) مددی عروقددی هددایبیمدداری

 غلظددت افدد ایش شددامل آتروتنیددک لیپیدددمی دیددس( 2002)
 و گلیسدیرید  تدری  كلسدترول كدل،   خدون،  LDL-Cكلسدترول  

 غالبا ك  ،HDL-C زیاد چگالی با لیپوپروتئین كلسترول كاهش
 درمدان  اسدت  همدراه  عروقدی  و قلبدی  هدای  بیمداری  ب  ابتال با

 را عروقدی  قلبدی  هدای  بیمداری  بد   ابدتال  خطر چربی اختالالت
 .(19دهد ) كاهش تواند می

های استقامتی محركی مناسب برای كاهش مید ان   ورزش 
اندد كد     های تحقیقی نشدان داده  لیپوپروتئین خون است. یافت 

مفیدد  كلسدترول  تواند ب  اف ایش  های ورزشی می انجام فعالیت

منجددر HDL-C (High Density Lipoprotein )خددون یعنددی 
شددود تددا از رسددوب  باعدد  مددی HDL-Cافدد ایش . (20)شددود 

كلسترول در داخل عروق جلوگیری شود، از طرف دیگر انجدام  
های ورزشی ب  وی ه تمرینات هوازی موجب متابولیسدم   فعالیت

ین های بیشتری برای تام بیشتر چربی شده، در نتیج  از چربی
. ایر مثبت فعالیت طدوالنی مددت   (21)گردد  انرتی استفاده می

 تدر  بدیش  .(22)بر نیمرخ لیپیدی كامال شدناخت  شدده اسدت    
 شددت  بدا  هدوازی  ندوع  از بددنی  فعالیدت  ك  معتقدند محققان
 كداهش  گیدرد،  انجدام  هفت  در كمی حد در اگر حتی متوس ،

 تحقیدق  (.23) دارد پدی  در را تری گلیسیرید و بتالیپوپروتئین

 تمدرین شدنا    آیدا  كد   است سؤال این ب  پاسخ دنبال حاضر ب 
 و لیپیدی فاكتورهای مالاعفی بر ایر لیموترش مصرف با همراه

 سفید آزمایشگاهی نسبتهای  موش در لیپیدی پراكسیداسیون
 دارد. ب  تنهایی كدام هر ب 
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  هامواد و روش 
سدر مدوش    40از  ر ایدن تحقیدق  د حيوانات آزمایشگااهی   

گدرم تهید  شدده از     40±5سوری نر بدال  در محددوده وزندی    
دانشگاه جندی شاپور اهواز )مرك  تکثیر و نگهدداری حیواندات   
آزمایشگاهی( استفاده گردید. تمام حیوانات در شرای  مناسدب  

دريدد و در دوره   40-60و رطوبدت   23±2 و استاندارد، دمای
هدای   تداریکی در قفدس  ساعت  12ساعت روشنایی و  12نوری 

هدا   مخصوص پوشیده شده از پوشدال، نگهدداری شددند. مدوش    
آزادان  ب  آب و غذا دسترسی داشتند. غذای حیوانات از مندابع  
معتبر فروش این محصوالت )خدوراك پدار  دام( تهید  شدد.     

هدا پدس از یدک هفتد  از اسدتقرار حیواندات و        تمامی آزمدایش 
 سازش با شرای  محی  جدید انجام شد.

حیوانات مورد آزمایش بد  طدور    ها  گروه بندی و تيمار موش

بد   كد  بد  ترتیدب    ی تقسیم شدند، یتا 10گروه  4تصادفی ب  
میلدی گرم/كیلدوگرم    50نترل، دریافت كننده دوز ك های گروه

ابق مطد  ورزش شدنا گدروه   ،بد  روش گداوات   لیمدو اسانس ( 22)
میلدی   50ورزش و دریافدت كنندده دوز    تدوأم ، و گروه پروتکل

 گرم/كیلوگرم اسانس لیمو تقسیم شدند.

اسانس خالص لیمو بد  يدورت تجداری از     تهيه اسانس ليمو 

 شركت زردبند یاسوج تهی  شد.

دقیقد   10تا  5روز،  5حیوانات ب  مدت  پروتکل تمرین شنا 

سانتیمتر آب( شدنا   40سانتیمتر ) 70در تنگ بلوری با ارتفاع 
 4پروتکدل شدنا بد  مددت     كرده و آموزش دیدند سپس طبدق  

يبح ب  مدت ندیم   10تا  9روز بین ساعت  5هفت  و هر هفت  
تدا   25ساعت شنا كردند. در طول شنا محدوه دمایی آب بدین  

شد و پس از نیم ساعت از محی  آب خارج  درج  حفظ می 27
 .(24) و با حول  ب  خشک شدن آنها مبادرت گردید.

بعدد   از آنجا ك  در این مطالع   سنجش فاکتورهای ليپيدی 

اسدتفاده   قلدب از خدونگیری  شد  از خونگیری حیوان حذف می
و  شدد . این نوع خونگیری تحت بیهوشدی عمیدق انجدام    گردید

در طرف چپ قفس   24اره برای خونگیری، یک سر سوزن شم
های پنج و شش عبور داده شده و بد  طدرف    سین  از بین دنده

شدود و جمدع آوری خدون از قلدب انجدام       قلب، جلو رانده مدی 
سددرم  C-HDLكلسددترول، تددری گلیسددرید و  سددپس، .گردیددد
و  LDL-Cگیری شد و با استفاده از روش محاسباتی زیدر   اندازه

VLDL-C (Very low-density lipoprotein )   بد  دسدت آمدد 
(24). 

LDL-C = كلسترول - (HDL-C + TG/5) 

VLDL-C = TG/5 
آلدمیدد   مید ان مدالون دی   سنجش پراکسيداسيون ليپيدی 

MDA (Malondialdehyde ) د.گیری شاندازه TBARSتوس  

دهد و تولید یک  ( واكنش می2- thiobarbituric acid) TBA با
حداكثر جذب را در طول موج كند ك   كمپلکس قرم  رنگ می

 1% و 1لیتددر اسددید فسددفریک    میلددی 3نددانومتر دارد.  532
لیتر از محلول هموتن در یک  میلی 5/0ب    TBA٪6 لیتر میلی

دقیقد  در   45و مخلوط ب  مددت   گردیدلول  سانتریفیوت اضاف  
میلی  4حمام آب جوش حرارت داده شد. پس از خنک شدن، 

 1ط اضداف  شدد و مخلدوط بد  مددت      بوتانول ب  مخلو –nلیتر 

دقیق  سانتریفوت  20ب  مدت  g2000دقیق  گردانده شده و در 
شد. الی  رنگی ب  یک لول  تدازه منتقدل شدده و جدذب آن در     

بدا   TBARSگیری گردید. سدطح   نانومتر اندازه 532طول موج 
تتددرا متوكسددی پروپددان بدد  عنددوان    -1، 1، 3، 3اسددتفاده از 

نی  تهی  گردید  MDAد. منحنی استاندارد استاندارد، تعیین ش
(25). 

 نرم اف ار از استفاده ها با داده روش تجزیه و تحليل داده ها 

spss-21  اسددمیرونوف –كلمددوگروف هددای آمدداری آزمددون و 
 هددا و آزمددون  جهددت تعیددین طبیعددی بددودن توزیددع داده     

 one-way ANOVA    و آزمدون تعقیبدیTukey    بدرای تعیدین
 همد   بدرای  داری معنی . سطحداری ت ییرات استفاده شد معنی

 در نظر گرفت  شد. (p<05/0)مت یرها 

 هايافته 
هفت  اسانس لیمدو بدا دوز    4تجوی   دهد نشان می 1جدول 

mg/kg 50    دار  ب  روش گاوات  ب  تنهایی سدبب كداهش معندی
 ،LDL-C (001/0>p)، (p<001/0) تددددددری گلیسددددددیرید

VLDL-C (001/0>p ) و كلسترول(01/0>p)  نسبت ب  گروه
هفت  شدنا   4. نداردایری  HDL-Cاما بر می ان  ،شود میكنترل 

را  VLDL-Cو  LDL-Cگلیسددیرید،  نیدد  توانسددت سددطح تددری
اما در مید ان   ،(p<001/0)نسبت ب  گروه كنترل كاهش دهد 

در مقایسدد  بددا گددروه كنتددرل تفدداوت    HDL-Cكلسددترول و 

داری نداشت. در تجوی  تدوأم اسدانس لیمدو و ورزش بد       معنی
بدد  طددور  LDL-Cگلیسددیرید و میدد ان تددری ،هفتدد  4مدددت 
و این كداهش   (p<001/0)یافت داری  كاهش معنیداری  معنی

. در تجوی  توأم (p<05/0)نی  مشهود بود  VLDL-Cدر می ان 
در سنجش می ان  ،ب  گروه كنترلاسانس لیمو و ورزش نسبت 

HDL-C،  دار  افدد ایش معنددی(05/0>p )  مشدداهده گردیددد. از
بدین گدروه    HDL-Cگلیسیرید و  طرفی دیگر سطح سرمی تری

ورزش نسددبت بدد  گددروه تددوأم اسددانس لیمددو و ورزش كدداهش 
همچندددین میددد ان  .(p<001/0)داری را نشدددان داد  معندددی

لیمدو نسدبت بد     بین گروه اسدانس   ،HDL-Cگلیسیرید و  تری

 داری نشدان داد  گروه توأم اسانس لیمو و ورزش كداهش معندی  
(001/0>p) (.1)شکل 
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 های مصرف اسانس لیمو، ورزش و تجوی  توأم اسانس لیمو با ورزش نسبت ب  گروه كنترلمی ان غلظت فاكتورهای لیپیدی در گروه. 1جدول 

 فاكتور 
 هاگروه

 اسانس لیمو + ورزش ورزش اسانس لیمو كنترل

 گلیسرید تری

 گرم/دسی لیتر( )میلی

9/0± 57/161 1/8± 75/113 

*** 

3/1± 25/51 

*** 

1/3± 25/71 

 ،***### ،$ 

 كلسترول

 )میلی گرم/دسی لیتر(

4/3 ± 96 1/8± 88/67 

** 

2/1± 75/80 4/1± 25/79 

* 

 چگالی لیپوپروتئین كم

 لیتر(گرم/دسی  )میلی

1 ± 76/22 

 

1/1± 62/13 

*** 

5/0± 13 

*** 

4/1± 8/13 

*** 

 لیپوپروتئین بسیاركم چگالی 

 )میلی گرم/دسی لیتر(

3/1± 75/17 6/0± 12 4/0± 12 

*** 

75/0± 25/14 

* 

 لیپوپروتئین با چگلی باال

 گرم/دسی لیتر( )میلی

6/0± 75/62 5/1± 55 6/1± 75/58 7/4± 12/73 

 ،*### ،$$ 

$$، p<01/0 لیمو اسانس توأم ورزش +گروه ورزش و  گروه تفاوت بین $، عالمت *p***، 01/0>p ،**05/0>p<001/0 تفاوت میان تمامی گروه ها با گروه كنترل عالمت*

05/0>p $001/0 ،لیمو توأم ورزش + گروه اسانس لیمو و  گروه تفاوت بین # و>p،### 10=n one-way ANOVA-Post Hoc Tukey test 

 

 
 های مصرف اسانس لیمو، ورزش و تجوی  توأم اسانس با ورزش نسبت ب  گروه كنترل آلدمید در گروهمی ان غلظت مالون دی  .1 شکل

(001/0>p***, $$$, ###, 10=n one-way ANOVA-Post Hoc Tukey test) 

 باشد. می لیمو توأم ورزش +گروه اسانس لیمو و  گروه تفاوت بین #. لیمواسانس  توأم ورزش +گروه ورزش و  گروه ینبتفاوت  $ 

 

 

نتدایج نشدان داد   همچنین در سنجش مدالون دی آلدمیدد   

سطح مالون دی آلدمید در گروه تمرین شدنا، مصدرف اسدانس    

لیمو و تمرین شنا همدراه بدا مصدرف اسدانس لیمدو، بد  طدور        

. میدد ان (p<001/0) داری كمتددر از گددروه كنتددرل بددود معنددی

در گروه تجوی  توأم اسانس لیمو با تمدرین شدنا    MDAغلظت 

داری كاهش یافت  در مقایس  با گروه اسانس لیمو ب  طور معنی

(001/0>p).    همچنین مید ان غلظدتMDA     در گروهدی كد

تمرین شنا را ب  تنهدایی انجدام دادندد نسدبت بد  گدروه تدوأم        

 داری را نشدان داد  اسانس لیمو بدا تمدرین شدنا كداهش معندی     

(001/0>p)  (1)شکل. 

  بحث 
ییر چهدار هفتد    ثبررسدی تد   ،هدف از تحقیدق انجدام شدده   

مصرف عصاره لیموترش همراه با تمرین شنا بر نیم رخ لیپیدی 

های پراكسیداسیون لیپیدی در موش سوری  و برخی از شاخص

،  LDL-Cنر بوده كد  پارامترهدای كلسدترول، تدری گلیسدرید،     

HDL-C، VLDL-C و می انMDA  گیری شده است. در  اندازه

های تجربدی بد     ضمن مقایس  گروه كنترل با گروه ،این مطالع 

دار  این نتیج  رسیدیم ك  اسانس لیموترش سبب كاهش معنی

شدود.   های تجربی مدی  گلیسرید در گروه می ان كلسترول و تری

 دادندد  نشدان  ،(2016) همکداران  و زاده همسو با این نتایج تقی

0
5
10
15
20
25
30
35
40

 ورزش+اسانس لیمو ورزش اسانس لیمو كنترل

د 
دمی

 آل
ی
 د
ون

مال
ت 

لظ
غ

(
ول

وم
نان

/
ت
باف
م 
گر

  ) 

*** 

*** 
$$$ 

### *** 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 n

sf
t.s

bm
u.

ac
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

26
 ]

 

                               4 / 8

http://nsft.sbmu.ac.ir/article-1-2767-en.html


 5                                                                         1398 زمستان، 4، شماره چهاردهممجله علوم تغذيه و صنايع غذايی ايران، سال 

 

 یدک  لیمدوترش،  و سدب   زیره باالی غلظت مصرف دنبال ب  ك 

 و كل كلسترول سرم، گلیسرید تری سطوح در دار معنی كاهش

 (.26شد ) مشاهده(  LDL-C) پایین دانسیت  با كلسترول

مصرف اسانس پوست لیموترش بدر مید ان    ،در این مطالع 

HDL-C ك  بدا مطالعد     داری نداشت  است سرم خون ایر معنی

نشدان داد كد     2010ی مایی هماهنگی دارد. ی مایی در سدال  

 لیپیددهای  مید ان  بدر  لیمدوترش  اسانس پوست مصرف مصرف

 بیشترLDL-C مورد  در ایر این ك  كاهنده داشت  تثییر پالسما

 (.27). باشد می گلیسرید تری و كلسترول از

د كد   شو لذا با توج  ب  مطالب فوق چنین نتیج  گیری می

میلی گرم/كیلوگرم بدر كداهش مید ان     50اسانس لیمو در دوز 

سددرم خددون  VLDL-Cو  LDL-Cگلیسددرید،  تددری كلسددترول،

 4های هر چهار گروه تجربی مؤیر بوده، همچنین مقایس   موش

و  LDL-Cهفتدد  شددنا نیدد  توانسددت سددطح تددری گلیسددیرید،  

VLDL-C   را نسبت ب  گروه كنترل كاهش دهدد(001/0>p)، 

در مقایس  بدا گدروه كنتدرل     HDL-Cاما در می ان كلسترول و 

در خصدوص مقایسد  تجدوی      داری  وجود نداشت. تفاوت معنی

میدد ان  ،هفتدد  4تددوأم اسددانس لیمددو و ورزش بدد  مدددت     

و  داری مشاهده گردیدد  كاهش معنی LDL-C   گلیسیرید و تری

نی  مشدهود بدود. در سدنجش     VLDL-Cاین كاهش در می ان 

در تجوی  توأم اسانس لیمو و ورزش نسبت بد    HDL-Cمی ان 

دار مشاهده گردید. همسدو بدا ایدن     اف ایش معنی ،گروه كنترل

هفتد     6(، گد ارش كردندد   1999و همکاران ) colker ،تحقیق

عصداره   فعالیت  همراه با  مصرف  مکمل  تركیبدی متشدکل از   

هدای   لیموترش همراه با كافئین موجدب كداهش وزن آزمدودنی   

عصداره لیمدوترش عدالوه بدر دارا     . (28) رای اضاف  وزن شدد دا

بودن سینفرین و اف ایش گرمازایی ناشی از غذا، بد  خداطر دارا   

ها در تركیب خود، باع  كاهش دريدد چربدی،    بودن پلی فنول

افد ایش تددوده بددون چربددی، قددرت و دانسددیت  مدواد معدددنی     

شود. محققین بهبود در اجد ای تركیدب بددنی را     استخوان می

فیدت آنتدی   هدا در افد ایش  ر   فنول ناشی از تثییر احتمالی پلی

اكسیدانی و كاهش التهاب عنوان كردندد. عدالوه بدر آن گفتد      

شود عصاره لیموترش ب  خاطر اج ای آن با تثییر بر فعالیت  می

سمپاتیکی و با تحریک لیپولی ف باع  اف ایش سدوخت و سداز   

وكیلدی و همکداران در سدال    . (28)گدردد   چربی در انسان مدی 

تواند باع   لیموترش می -نشان دادند مکمل سازی سیر 2016

ایجاد ت ییرات مفید و سازنده هدم در تركیدب بددنی و هدم در     

همدراه بدا   تواندد   اج ای پروفایل لیپیدی شود و ایدن روش مدی  

. (29) عروقی را نید  كداهش دهدد    -كاهش وزن، خطرات قلبی

 -هفت  تمرین هوازی همراه با مکمل دهی سیر 8مطالع  تثییر 

لیموترش بدر كداهش وزن، دريدد چربدی و تدوده ی عالدالنی       

لیموترش  -مردان دارای اضاف  وزن نشان داد مکمل دهی سیر

 هدا  همراه با تمرین هوازی توانست وزن و دريدچربی آزمدودنی 

امدا ایدن مداخلد  نتوانسدت ت ییدری در تدوده        را كاهش دهدد 

گد ارش شدده اسدت تمدرین      (30) عالالنی افدراد ایجداد كندد   

توانددد دفدداع آنتددی اكسددیدانی را بهبددود  اسددتقامتی مددداوم مددی

های سالم كاهش  موش بخشیده و پراكسیداسیون لیپیدی را در

و  Maltzmanهدای تحقیدق حاضدر،     همسو با یافتد   .(31)دهد 

همکاران نی  در پ وهشی نشان دادند ك  تجوی  عصاره لیمو در 

مدالون  توانست سدطوح سدرمی    500و  300 ،150های  غلظت

هدای مسدموم شدده بدا كدربن       را در موش (MDAدی آلدمید )

چندین مطالع  نشدان دادندد كد      .(32) تتراكلراید كاهش دهد

لیمدددو و تركیبدددات بیواكتیدددو خصويدددا  ویتدددامین سدددی و   

های موجود در آن دارای خواص آنتدی اكسدیدانی    فیتوكمیکال

توانند  رفیت آنتی اكسیدانی كل را بهبود ببخشدند   بوده و می

هددای آزاد مخددرب از آسددیب اسددتر   و بددا سددركوب رادیکددال

تجدوی   در رابطد  بدا ایدرات     .(33) اكسیداتیو جلوگیری نمایند

ه با مصرف ، نتایج تحقیق حاضر نشان داد تمرین شنا همراتوأم

میدد ان اسددانس لیمددوترش دارای ایددرات تعدداملی در كدداهش   

 است.  سوریهای  در موش پراكسیداسیون لیپیدی

هفتد  مصدرف اسدانس     4 كد   داد نشان تحقیق، این نتایج

 گلیسدیرید،  دار مید ان تدری   لیموترش منجر ب  كداهش معندی  

LDL-C ، VLDL-C  كلسدترول و پراكسیداسدیون لیپیددی    و 

هفتد    4همچندین   .نداشت ایری HDL-C می ان رب اما گردید،

لیپیددی و مید ان    دار پروفایل معنی بهبود ب  تمرین شنا منجر

MDA هدای تحقیدق    سوری گردید. با توج  ب  یافت های  موش

هفتد  تمدرین شدنا همدراه بدا       4شدود   حاضر نتیج  گیری مدی 

مصرف اسانس لیموترش بدر مید ان لیپیددهای پالسدما تدثییر      

 HDL-Cكاهنده داشت  ك  این ایر در مورد تدری گلیسدیرید و   

نید   پراكسیداسدیون لیپیددی را   همچندین  بیشتر بدوده اسدت.   

. بندابراین، احتمداال  ایدن ایدر تعداملی بتواندد شدیوه        دادكاهش 

هدای   ای بدرای جلدوگیری از بیمداری    ن درمانی مؤیر و پیشگیرا

 مرتب  با استر  اكسایشی باشد.

 سپاسازاری

 .باشدد  مدی  ارشد كارشناسی نام  پایان از برگرفت  مقال  این

حاضدر   تحقیدق  انجدام  در كد   افدرادی  كلید  ی  از وسیل  بدین

 .شود می قدردانی و تشکر يمیمان  اند، داشت  همکاری
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Background and Objectives: Exercise is a good stimulating factor for decrease of blood lipid. Lemon (Citrus limon 

L.) essential oil with antioxidant properties can prevent oxidative stresses. The present study was carried out to assess 

effects of four-week consumption of lemon essential oil with swimming training on lipid profile and lipid peroxidation. 

 Materials & Methods: Totally, 40 male mice (40 gr ±5) were divided randomly into four major groups (n = 10), 

including control, swimming, lemon essential oil and swimming with lemon essential oil groups. Swimming practice 

included four weeks of swimming in 25–27ºC water for 30 min in each session, five sessions in a week. Lemon 

essential oil (50 mg/kg) was administered using gavage. Lipid peroxidation and lipid profile were assessed by blood 

sampling from the animal heart. 

Results: Lemon essential oil significantly decreased triglycerides (p < 0.001), LDL-C (p < 0.01), VLDL-C (p < 0.01), 

cholesterol (p < 0.01) and MDA (p < 0.001). Swimming training significantly decreased triglycerides, LDL-C, VLDL-C 

and MDA; however, cholesterol and HDL-C did not change significantly. Lemon essential oil consumption with 

swimming training significantly decreased triglycerides (p < 0.001), LDL-C (p < 0.01), VLDL-C (p < 0.01) and MDA 

(p < 0.001) and increased HDL-C (p < 0.05). 

Conclusion: In general, lime essential oil consumption with swimming training include decreasing effects on lipid 

peroxidation and lipid profile. 

Keywords: Lemon, Swimming practice, Lipid profile, Lipid peroxidation, Mice 
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