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 خالصه 

ود بر شده مي  گیاهان دارویي زماني که به صورت عصاره استفاشان داده است که تحقیقات ن: مقدمه

و  ایصاره استوع ریتاثبررسي پژوهش  از این هدف؛ بنابراین اثرگذاری بیشتری دارد هادرمان بیماری

 .ودبچاق  ستارینر و یهارت یکبد یهامیبر آنز ياستقامت ناتیتمر

 3ر سن دنر نژاد ویستار  صحرایي سر موش 24 .گاهي بوداز نوع آزمایشروش تحقیق  روش کار:

 4فتگي به ه 12گروه کنترل و تجربي تقسیم شدند تقسیم شدند. گروه تجربي در سن  2به  ماهگي

به  75/312±25/32گروه چاق، ورزش، استویا و ورزش+ استویا با میانگین سني   و انحراف استاندارد 

رنامه تمریني ب. جهت تمرینات استقامتي استفاده شدبانده  5یل تردمصورت تصادفي تقسیم شدند. از 

وابسته و  t مون متر بر دقیه بود. از آز 8هفته با سرعت  8دقیقه در هر روز، برای مدت  30ها آزمودني

 .استفاده شد هاتحلیل واریانس یک راهه جهت تجزیه و تحلیل داده
وزن  بر ر دوبي از هو مصرف عصاره استویا و ترکی امتياستقنتایج تحقیق نشان داد که تمرینات  نتایج:

و  ستقامتيا. ولي بین اثربخشي تمرینات (P≤0.001)های نر ویستار چاق اثر معني داری داردرت

تفاوت معني داری  های نر نژاد ویستاررتی کبدی هابر آنزیم استویاعصاره مصرف  

 .(P≥0.001)ندارد

دو بر  م ورزش و هم مصرف عصاره استویا و هم ترکیب اینه هک رسدبه نظر مينتیجه گیری: 

قیقات ستا تحپیشمهاد مي گردد جهت اعتبار بیروني تحقیق در این را .ی کبدی اثر دارندهاآنزیم

 . بیشتری صورت گیرد

 يچاق ،رت ی،کبد یهامیآنز ي،استقامت نیتمر ،ایعصاره استو کلمات کلیدی:

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 و  همكاران پیمان حسینی                       چاق ستارینر و یهارت یکبد یهامیبر آنز یتاستقام ناتیو تمر ایعصاره استو ریتاث -2484 

 

 

 مقدمه 
 یریشگیقابل پ يزندگ وهیش لیبه دل يگذشته، چاقدهه  کی يط

 یانرژ نهیاز هز شتریب يمصرف یکه کالر یيدر جا یاز عدم تعادل انرژ

شده است. عدم تحرک  لیتبد يجهان ریهمه گ یماریب کیاست، به 

 یهایماریو ب يباال باعث چاق یبا کالر یيغذا یهامیو رژ يجسم

 ابتید مرحله اولدر و ( IR) نیبه انسول ومتمرتبط با مقا يكیمتابول

بر ورزش  يمبتن يزندگ وهی، مداخالت ش نی. بنابرا(1) شوند يم 2نوع 

شده است  افتی یيغذا میاز رژ يکاهش وزن ناش یهامنظم و برنامه

دهد. جالب توجه است ، ورزش به  يرا کاهش م T2Dکه خطر 

 یریگیسال پ 10بعد از  ي، حت یيغذا میرژ تیریهمراه با مد ای یيتنها

مؤثر است. در واقع، به  (3) نینسبت به متفورم T2Dدر کاهش  (2)

 کیباعث تحر يورزش ناتیمشخص شده است که تمر يخوب

در  دیپیگلوکز / ل سمیدر متابول رییشده و باعث تغ نیبه انسول تیحساس

 ونیداسیشود و به نفع اکس يم ي، کبد و چرب ياسكلت یهاچهیماه

 يبدن تیفعال دمفی اثرات از ٪50. اگرچه (5, 4) است 4،5 هادیپیل

 ریفعال کردن مس ی، اما ورزش برا(6)هستند  حیتوض رقابلیهمچنان غ

شناخته شده است و  AMP (AMPK) فعال شده با نازیک نیپروتئ

 .(7) شود يم 7 دیپیل ونیداسیو اکس یتوکندریتراکم م شیمنجر به افزا

ی هااز جمله بیماری هاامروزه نقش گیاهان دارویي در درمان بیماری

. جدیدترین مقاالت منتشر شده بر پایه (9, 8)ابت شده است مزمن ث

تحقیقات علمي نشان مي دهد که این گیاهان تاثیرات مثبتي بر 

. این گیاهان (11, 10)ی مختلفي داشته اند هاپیشگیری و درمان بیماری

به مراتب  هازماني که به شكل عصاره استفاده مي شوند، اثر درماني آن

ی مختلفي از گیاهان نظیر ریشه، هاقسمت هاافزایش مي یابد. عصاره

گیاه استویا ربادیانا، . (12)ساقه، برگ، میوه و ... استخراج مي شوند 

اخیرا به عنوان یک عامل آنتي اکسیدانت، ضدالتهاب و ضدمیكروب 

قل . مطالعات نشان داده اند که این گیاه حدا(13) شناخته شده است

میزان کالری را داشته و مصرف خوراکي آن با این که چندین برابر 

. از (15, 14)شیرین تر از شكر مي باشد، قند خون را افزایش نمي دهد 

این رو امروزه استفاده از گیاه استویا ربادیانا به عنوان شیرین کننده 

ي به ویژه برای استفاده افراد مبتال به دیابت طبیعي در محصوالت غذای

اهمیت زیادی پیدا کرده است. طبق مطالعات گذشته، استویا ربادیانا 

یپرلپیدمي مي تواند چربي خون و فشار خون را به هادر افراد مبتال به

. عالوه بر این در مطالعات (16)طور چشمگیری کاهش مي دهد 

مشخص شده است که این گیاه به دلیل داشتن ترکیبات انتي اکسیداني 

. (19-17)مي تواند به عنوان مكمل ضد میكروبي نیز استفاده گردد 

ن داده است که گیاره استویا ربادیانا سبب کاهش مطالعات نشا

نسبت به گروه  AST ،ALT ،ALPی هامعناداری در میزان آنزیم

. در (21, 20)دیابتي در دیابت القا شده توسط استرپتوزوسین مي شود 

، 25مطالعه مشابهي نشان داده شد که گیاه استویا ربادیانا در دوزهای 

میلي گرم در هر کیلوگرم باعث کاهش سطح  1000و  500، 250

میل گرم نیز  2000ی فوق مي گردد. هم چنین این اثر با دوز هاآنزیم

زن، . مطالعات استرولوژیكي نشان داد که و(22)تایید شده است 

و سینوزوئیدها در گروه دریافت کننده دوز باالی  هاحجم، هپاتوسیت

ی دیابتي کاهش هاعصاره آبي استویا ربادیانا نسبت به سایر گروه

نیز نشان دهنده قدرت این گیاه در دوز  هابیشتری یافته است. این یافته

ی کبدی ناشي از استرپتوزوسین است. در هاباال در کاهش آسیب

مشابهي نشان داده شد که مصرف عصاره گیاه استویا ربادیانا در مطالعه 

ی هپاتوسیت هایپرتروفي سلولهای صحرایي دیابتي ازهاموش

جلوگیری نموده و سبب منظم شدن صفحات هپاتوسیتي مي شود. هم 

ی هاچنین در مطالعه فوق گزارش شده است که حجم سیاهرگ

ه دریافت کننده عصاره ی صحرایي دیابتي در گروهامرکزی در موش

مروزه تمرینات . ا(23)گیاه استویا ربادیانا تعییر چنداني نمي کند 

ورزشي به عنوان مداخله غیرتهاجمي بدون عوارض جانبي، جهت 

, 24) شودتوصیه مي سالمتپیشگیری و درمان چاقي و بهبود وضعیت 

وازی در برابر آسیبهای اکسایشي نقش حمایتي تمرین مزمن ه. (25

کاهش التهاب، صدمات و فیبروز کبدی از طریق  (26) کبدی

و افزایش سطوح آنتي  (27) سرکوب فیلتراسیون ماکروفاژها

در مطالعات قبلي نشان داده شده است. هم چنین نقش  (28)اکسیدانتي

 هفته تمرین هوازی با کاهش سطوح پالسمایي آنزیمهای 8مثبت 

AST  وALT  و کاهش سطوح  (29) یماران مبتال به کبد چربدر ب

در بافت کبدی موشهای کوچک با رژیم  ALT و AST افزایش یافته

. بنابراین هدف از این تحقیق بررسي (30) غذایي پرچرب، گزارش شد

 یهارت یکبد یهامیبر آنز ياستقامت ناتیو تمر ایعصاره استو ریتاث

  مي باشد. چاق ستارینر و

 

 روش کار
باشد. طرح تحقیق روش تحقیق در این پژوهش از نوع تجربي مي

باشد. حیوان مورد آزمون با گروه کنترل ميآزمون و پساز نوع پیش



 
 

 63سال ، 3شماره ، 99شهریور-مرداد جله دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي مشهدم -2485

( هم wistarنر از نژاد ) (7)ه در این پژوهش، موش صحرایي استفاد 

خون  بوده که در آزمایشگاه فیزیولوژی ورزشي حیوانات دانشگاه 

آزاد اسالمي واحد شاهرود تكثیر و مطابق با کمیته اخالق در 

اسالمي واحد شاهرود و با پزشكي دانشگاه آزاد زیست هایپژوهش

اخالق به شماره   مجوز کد

IR.IAU.SHAHROOD.REC.1399.006  مورد آزمایش قرار

یي مخصوص که قبال با هاها پس از انتقال در باکسگرفتند.  رت

محلول ساولن شستشو داده شده بود قرار داده شدند. قبل از گروهبندی 

پلیت مخصوص شده و از غذای موش نگهداری مي 4درهر باکس 

ها موش برای تغذیه آنها استفاده گردید. ضمناً در جریان پژوهش موش

ساعت تاریكي بهرمند بوده و در درجه  12ساعت روشنایي و  12از 

مواد و  اند.درجه سانتي گراد قرار داشته 24تا  20حرارت محیطي بین 

الكل اتیلیک جهت ضد عفوني شامل عصاره استویا، لوازم مورد نیاز 

کلروفرم جهت بیهوشي و نمونه برداری از ، آب مقطر ،محل تزریق

گذاری اسید پیكریک جهت عالمت، حیوانات پس از انجام آزمایش

ترازوی دیجیتال با  ،نمک سنگ، فورمالدئید، قرص ویتامین، هاموش

، ها( ساخت ژاپن جهت توزین موش01/0دقت یک صدم گرم )

 Restraintف مخصوص ظر، واحدیcc 1 (100 )سرنگ انسولین 

بن ماری دیجیتال سرولوژی به ، برای محدود کردن حرکت موش

 بود بانده 5تردمیل ، منظور داشتن آب با دمای مشخص

تا  8ماهگي جهت   3نر نژاد ویستار در سن  صحرایي سر موش 35

 4به ( گرم 23/184±83/7 يوزن)میانگین و انحراف معیار  هفتگي 12

تمرین هوازی، عصاره استویا، تمرین  اق،تایي کنترل، چ 7گروه 

 میانگین و انحراف استاندارد وزنيهوازی+ عصاره استویا تقسیم شدند. 

بود. گروهها  گرم 14/186±04/5 هفتگي 12تا  8گروه کنترل در سن 

، گروه دوم (سر4تعداد ) گروه بود: گروه اول )کنترل سالم( 5شامل 

، (سر 5تعداد )ت استقامتي ، گروه سوم تمرینا(سر 5تعداد ) )چاق(

، گروه پنجم تمرینات (سر 5تعداد ) گروه چهارم عصاره استویا

 در مطالعه مورد هایگروه ،(سر 5تعداد ) استقامتي و عصاره استویا

با درپوش توری فلزی  PVCجوندگان از جنس  مخصوص هایقفسه

بود، تقسیم  شده پوشانده چوب های تمیزتراشه با هاکف آن که

تا  65با رطوبتي معادل  گرادسانتي درجه 22± 4/1 اتاق دمای. ندشد

 در با بیداری، و خواب ساعت 12 چرخه طبق هادرصد بود. نمونه 75

 فشرده غذای ها،آن استفاده مورد غذا که غذای و آب بودن دسترس

 و جوانه خراسان خوراک مخصوص موش، ساخت کارخانه آماده و

 از آبخوری ظرف در که بود هریشده ش تصفیه آب مصرفي، آب

گرفت، نگهداری مي قرار حیوانات دسترس گروه در PVC جنس 

ای، هفته ای یک بار هفته 8شدند. تمامي حیوانات در طول دوره 

هفته نگهداری حیوانات به  6توزین شدند. در پایان مطالعه پس از 

برای ها وزن شده و ساعت ناشتا نگه داشته شدند. سپس نمونه10مدت 

درب ایشیشه محفظه از استفاده با بیهوشي گیری بیهوش شدند.نمونه

کلروفروم محصول شرکت  به آغشته پنبه دار )دسیكاتور(، محتوی

 در ثانیه حیوان 50تا  40گذشت  از شد. پس  انجام مرک آلمان

شود حیوانات آخرین دوز آور ميگرفت. یادمي قرار مناسب بیهوشي

 دریافت نمودند.  نمونه برداریساعت قبل از  36تا  24دارو را 

ی احیوانات مورد آزمایش در این پژوهش در طي دوره دو هفته

 هایسر موش در قفس 4های آشنایي با محیط جدید در قالب گروه

پلي کربنات شفاف ساخت شرکت رازی قرار گرفته و در دمای 

 12:12یكي گراد و چرخه روشنایي به تاردرجه سانتي 22±2محیطي با 

-درصد نگهداری شدند. از آنجا که موش 50±5ساعت و رطوبت هوا 

 این های تنفسي بسیار حساس هستند، ازهای آزمایشگاهي به بیماری

ار رو تهویه مناسب برای جلوگیری از تجمع آمونیاک حاصل از ادر

ر هها به صورت حیوانات در محل نگهداری قرار داده شد. قفس موش

 شد.ر تمیز ميچهار روز یكبا

های صحرایي با غذاهای تولید مراکز تولید خوراک معموالً موش

های صحرایي روزانه به شوند.  موشتغذیه مي 1دام به صورت پلت

گرم پلت نیاز دارند. اما در این  10گرم وزن بدن به  100ازای هر 

ها به صورت آزادانه به غذا دسترسي داشتند. غذای پژوهش موش

پرور کرج ی این پژوهش، تولید شرکت خوراک دام بههاآزمودني

 12تا  10گرم وزن بدن به  100ها روزانه به ازای هر بود. همچنین موش

میلي لیتر آب نیاز داشتند. در این پژوهش آب مورد نیاز هر حیوان به 

میلي لیتری ویژۀ حیوانات آزمایشگاهي در  500صورت آزاد در بطری 

ه شد. حیوانات از چند روز قبل از شروع آزمایش ها قرار داداختیار آن

ای، در آزمایشگاه حیوانات دانشگاه آزاد شاهرود در شرایط تغذیه

دمایي و نوری یكساني قرار گرفتند. بدین منظور حیوان در یک قفس 

( قرار مي گیرد و برای کم کردن Restraint cageویژه مقید کردن )

-با یک پارچه پوشانده مي ی خارجي روی قفس حیوانهااثر محرک

 یهاسر رت نر نژاد ویستار به عنوان گروه 35شد. در این تحقیق از 

برداری و گرفتن خون و تجزیه و تحلیل جهت نمونه و تجربي کنترل

 7گروه  5ها به طور تصادفي به برای انجام این تحقیق استفاده شد. رت

تمرین نمودند. در طبق پروتكل استقامتي هفته  10تایي تقسیم شدند و 

                                                           
1-Pellet 
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هفته نمونه برداری و نمونه خوني جهت تجزیه و تحلیل به  10پایان 

 آزمایشگاه ارسال شد.

دقیقه در هر  30  تمرین هوازیهای گروه برنامه تمریني آزمودني

. (23)متر بر دقیقه روی تردمیل بود  8روز در هفته،  5روز، 

دقیقه در حالي  30هایگروه گواه همانند به مانند گروه تجربيآزمودني

 .که دستگاه تردمیل خاموش بود در آن قرار گرفتند

 

 های تمرینيبرنامه تمریني گروه .1جدول 
 8هفته  1هفته  زمان

 8 8 [m/min]سرعت 

 30 30 [min]مدت 

 

 ه،در این پژوهش از آمار توصیفي جهت تعیین میانگین، میان

 و جهت تجزیه انحراف معیار، رسم جداول و نمودارها استفاده شد.

 .اده شدآنوا )تحلیل واریانس یک راهه( استفاز آرمون  هاتحلیل داده

 

 نتایج
در  مداخله ها قبل و بعد از دورهاطالعات مربوط به وزن رت

 ارائه شده است.  2جدول 

 
 نژاد ویستارهای نر تهای دوره در رتتغییرات وزن بدن در شروع پروتكل تا ان. 2جدول

 آماره

 گروهها

 تغییرات وزني)گرم( انحراف استاندارد )گرم( ±میانگین

 -5/0 272±71/22 پیش آزمون کنترل

 5/269±68/28 پس آزمون

 8/39 2/320±39/35 پیش آزمون چاق

 0/360±32/35 پس آزمون

 4/42 8/322±04/25 پیش آزمون هوازی

 2/365±13/24 پس آزمون

 25 0/320±67/22 پیش آزمون عصاره استویا

 0/345±41/32 پس آزمون

 6/32 6/320±65/34 پیش آزمون هوازی+استویا

 2/353./89±04/32 پس آزمون

 85/30 75/312±25/32 پیش آزمون جمع کل

 33/343±10/44 پس آزمون

 

یزان آزمون و مآزمون و پسمیانگین وزني پیش 2در جدول 

گروه به تفكیک نشان داده شده است. کمترین افزایش  5افزایش وزن 

و بیشترین افزایش میزان وزن مربوط به  کنترلمیزان وزن در گروه 

نسبت به غیر از گروه کنترل ها هباشد. همچنین همه گرومي چاقگروه 

( 85/30وزن خود در شروع پروتكل تا انتهای دوره، افزایش وزن )

 .داشتند

 

 هاتوزیع طبیعي وزن رت توصیف .3جدول 

 P درجه آزادی آماره آزمون متغیر
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 233/0 3 852/0 پیش آزمون کنترل 

 722/0 3 951/0 پس آزمون

 273/0 4 872/0 پیش آزمون چاق

 230/0 4 860/0 پس آزمون 

 312/0 4 881/0 پیش آزمون ورزش

 282/0 4 874/0 پس آزمون 

 466/0 4 910/0 پیش آزمون استویا

 274/0 4 872/0 پس آزمون 

 300/0 4 878/0 پیش آزمون استویا+ورزش

 

 نتیجه به توجه با مشاهده مي گردد، 3 جدول نتایج از که طوری همان

قبل و  هاآزمون شاپیروویلک، وزن )پس آزمون و پس آزمون( رت

 بعد از دوره پروتكل تمریني از توزیع طبیعي برخوردارند. بنابراین در

طرفه های پارامتریک واریانس یکها، از آزمونتحلیل آماری داده

-همبسته جهت بررسي تغییرات درون tگروهي و جهت تغییرات بین

 (.P <0/ 05شود )گروهي استفاده مي

 

 ی گروه استقامتيهاتفاوت درون گروهي وزن رت .4جدول 

انحراف  میانگین  تعداد هاگروه

 استاندارد

t p-value 

 003/0 -352/6 04/25 8/322 پیش آزمون 5 شورز

 13/24 2/365 پس آزمون

 001/0 -421/8 39/35 2/320 پیش آزمون 5 چاق

 32/35 0/360 پس آزمون

 704/0 418/0 71/27 0/272 پیش آزمون 4 کنترل

 68/28 5/269 پس آزمون

 

 آزمون گروهآزمون و پسنشان مي دهد که بین پیش 4جدول 

آزمون گروه آزمون و پس( و همچنین بین پیشp= 003/0استقامتي )

آزمون آزمون و پسچاق تفاوت معني داری وجود دارد؛ ولي بین پیش

 گروه کنترل تفاوت معني داری وجود ندارد؛ 

 

 ی گروه استویاهاتفاوت درون گروهي وزن رت .5جدول 

 t p-value انحراف استاندارد میانگین  تعداد هاگروه

 003/0 -605/6 67/22 0/320 پیش آزمون 5 استویا

 41/32 0/354 پس آزمون

 001/0 -421/8 39/35 2/320 پیش آزمون 5 چاق

 32/35 0/360 پس آزمون

 704/0 418/0 71/27 0/272 پیش آزمون 4 کنترل

 68/28 5/269 پس آزمون
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آزمون گروه استویا آزمون و پسنشان مي دهد که بین پیش  5جدول 

(003/0 =pو همچنین بین پیش )آزمون گروه چاق آزمون و پس

آزمون آزمون و پستفاوت معني داری وجود دارد؛ ولي بین پیش

 گروه کنترل تفاوت معني داری وجود ندارد؛ 

 

 ی گروه ورزش + استویاهاتفاوت درون گروهي وزن رت .6جدول 

 t p-value استانداردانحراف  میانگین  تعداد هاگروه

 004/0 -946/5 65/34 6/320 پیش آزمون 5 ورزش + استویا

 04/32 2/353 پس آزمون

 001/0 -421/8 39/35 2/320 پیش آزمون 5 چاق

 32/35 0/360 پس آزمون

 704/0 418/0 71/27 0/272 پیش آزمون 4 کنترل

 68/28 5/269 پس آزمون

 

زش آزمون گروه ورآزمون و پسد که بین پیشنشان مي ده  6جدول 

ق آزمون چاآزمون و پس( و همچنین بین پیشp= 004/0+ استویا )

آزمون آزمون و پستفاوت معني داری وجود دارد؛ ولي بین پیش

د و رفر گروه کنترل تفاوت معني داری وجود ندارد؛ بنابراین فرضیه ص

 تایید مي گردد. فرضیه تحقیق در ارتباط با گروه استقامتي 

اره عصو مصرف   استقامتيبین اثربخشي تمرینات فرضیه صفر چهارم: 

داری  تفاوت معني های نر نژاد ویستاررتی کبدی هابر آنزیم استویا

 ندارد.

ی کبدی هاآنزیمگروهي های بیناطالعات مربوط به مقایسه میانگین

 ارائه شده است. 7در جدول 

 

 ی کبدیهاگروهي آنزیمهای بینک راهه برای مقایسه میانگین. تحلیل واریانس ی7جدول

 F P-value میانگین مربعات درجۀ آزادی مجموع مربعات منبع تغییرات متغیر

SGPT 389/0 092/1 071/33598 4 282/134392 بین گروهي 

 713/30774 19 550/584719 درون گروهي

  23 00/632134 مجموع

  SGOT 431/0 002/1 775/8398 4 100/33595 بین گروهي 

 179/8378 19 400/159185 درون گروهي

  23 500/192780 مجموع

  ALK 112/0 166/2 702/57795 4 808/231182 بین گروهي 

 850/26683 19 150/506993 درون گروهي

  23 958/738175 مجموع

 

در ی کبدی هاآنزیمهای دهد که بین میانگیننشان مي 7نتایج جداول 

  داری وجود ندارد.، تفاوت معنيهاهیچكدام از گروه

 

 بحث ونتیجه گیری
 ياستقامت ناتیو تمر ایعصاره استو ریتاثبررسي پژوهش  از این هدف

نتایج تحقیق نشان داد . ودبچاق  ستارینر و یهارت یکبد یهامیبر آنز

ر چاق اثر معني داری های نر ویستاوزن رتاستقامتي بر تمرینات که 

دارد. این تفاوت مبني بر افزایش وزن بوده است که مغایر با تحقیقاتي 

 همراستا (32)سادوسكا و همكاران ، (31)مانند تحقیق اِبال و همكاران 

البته توجه به ترکیب بدون و درصد توده بدون چربي مي باشد. 

ضروری است، چرا که تمرینات ورزشي مي تواند منجر به افزایش 

. (33) توده بدون چربي و کاهش چربي زیر جلدی و احشایي گردد

تاثیر تمرین ورزشي بر چربي احشایي و زیر  (34)گولیسچ و همكاران 

را بررسي نمودند و نشان دادند که عالوه بر کاهش  هاجلدی در رت

ی گروه تمرین و تغییر در چندین سایتوکیاین مترشحه هاوزن در رت

از بافت چربي، تمرین ورزشي از اثرات آسیب رسان رژیم غذایي 
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ی هاي و تعداد سلولی چربهاپرچرب همچون افزایش حجم سلول 

(. به نظر مي رسد که از دالیل مغایرت 18چربي جلوگیری مي کند )

نتایج این فرضیه با تحقیقات قبلي در ارتباط با شدت تمرین بوده باشد 

تا  25متر بر دقیقه بوده و در تحقیقات مذکور  8که در تحقیق حاضر 

با  (35)ان نتایج تحقیق صادقي و همكارمتر بر دقیقه بوده است.  30

های کبدی زنان هفته تمرین استقامتي بر سطح آنزیمتأثیر دوازدهعنوان 

کاهش معناداری در   در گروه تمرین،نشان داد که  چاق ایراني

در تحقیق صادقي نیز  مشاهده شد.  BFو   BMIهای وزن،شاخص

بوده که  دقیقه 30تا  15و مدت HRmax 80تا  40بین  تمرین شدت

 .متر بر دقیقه باالتر بوده است 8مقایسه با شدت تمرین در 

ر ب استویاعصاره نتایج بخشي دیگر از تحقیق نشان داد که مصرف  

این  نتایجهای نر اثر ویستار چاق معني داری دارد. رتی هارتوزن 

  .همراستا مي باشد (23)الناگا و همكاران فرضیه با تحقیق 

و تمرینات  استویاعصاره در راستای نتایج دیگر تحقیق مصرف 

. ر چاق اثر معني داری داردهای نر ویستاوزن رتاستقامتي بر 

یا ستوامطالعاتي که به اثر همزمان تمرین استقامتي با مصرف عصاره 

ت دس پرداخته باشد اندک بوده و محقق به مطالعه ای در این راستا

 .نیافته است

و  استقامتينتایج بعدی تحقیق نشان داد که بین اثربخشي تمرینات 

 های نر نژاد ویستاررت ی کبدیهابر آنزیم استویاعصاره مصرف  

صادقي و تفاوت معني داری ندارد. نتایج این فرضیه با نتایج تحقیق 

تغییر معناداری در همراستا مي باشد. در این تحقیق  (35)همكاران 

نتایج تحقیق گونزالز زوئیز و همكاران  مشاهده نشد. AST هایآنزیم

در  یکبد یهامیو آنز يشكم یهايورزش بر چرب با عنوان اثر (36)

و   یجلد ریز یياحشا ریبا کاهش چشمگنشان داد که   کودکان يچاق

ترانسفراز همراه بود، اما  لیگاما گلوتام نیو همچن  یداخل کبد يچرب

 لیو تحل هیتجزاین فرا تحلیل نداد.  رییرا تغ یگرید یکبد میآنز چیه

از سه  شتریب یهواز اتنیرا که شامل تمر يورزش یهاگروه برنامه ریز

نتایج این تحقیق با نتایج  تحقیق  کند. يم هیفته باشد توصجلسه در ه

با  (37) نتایج تحقیق پارسي و همكارانپارسي و همكاران مغایر بود. 

 یکبد یمهایسرم و آنز یدهایپیل لیبر پروفااستویا ثر عصاره عنوان ا

سطح ي نشان داد که الكل ریکبد چرب غ یماریمبتال به ب مارانیدر ب

ترانس  نی( و آالن(AST نازیآسپارتات ترانس آم دیریسیگل یتر يسرم

 افتهیکاهش  يبه طور قابل توجه نی( در گروه کروس(ALT نازیآم

در دو  LDL-Cو  HDL-Cدر سطح  راتیی، تغنیعالوه بر ااست. 

شاید یكي از دالیل این  .(38) دار نبود يمعن یگروه از نظر آمار

میلي گرم بوده در حالي  250مغایرت میزان دوز مصرفي عصاره استویا 

ه ک رسدبه نظر مي ی انساني بیشتر مصرف نمودند.هاکه در آزمودني

هم ورزش و هم مصرف عصاره استویا و هم ترکیب این دو بر 

بدی اثر دارند پیشنهاد مي گردد جهت اعتبار بیروني ی کهاآنزیم

 .تحقیق در این راستا تحقیقات بیشتری صورت گیرد
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 Abstract 

Introduction: Research has shown that herbs are more effective in treating 

diseases when used as an extract; The aim of this study was to evaluate the 

effect of stevia extract and endurance training on liver enzymes in obese 

male Wistar rats. 

Methods: The research method was laboratory. Twenty-four male Wistar 

rats at 3 months of age were divided into control and experimental groups. 

The experimental group at 12 weeks of age was randomly divided into 4 

groups: obese, exercise, stevia and exercise + stevia with mean age and 

standard deviation of 312.75 ± 32.25. A 5-treadmill was used for endurance 

training. The subjects' training program was 30 minutes per day for 8 weeks 

at a speed of 8 meters per minute. Dependent t-test and one-way analysis of 

variance were used to analyze the data. 

Results: The results showed that endurance training and consumption of 

stevia extract and a combination of both had a significant effect on the 

weight of obese male Wistar rats (P≤0.001). But there is no significant 

difference between the effectiveness of endurance training and consumption 

of stevia extract on liver enzymes in male Wistar rats (P≥0.001). 

Conclusion: It seems that both exercise and consumption of stevia extract 

and the composition of these two have an effect on liver enzymes. It is 

suggested that more research be done in this regard for the external validity 

of the research. 

Key words: Stevia extract, Endurance training, Liver enzymes, Rat, Obesity 

 

 


