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Original Article
Abstract
Background and Purpose: Non-alcoholic fatty liver disease is the most common liver disease that is progressing and affects more than a quarter of the world’s population. In this regard, researchers believe that
exercise and herbal medicines with anti-lipid and antioxidant properties can be beneficial as supplementary
therapy. Therefore, the aim of this study was to examine the effects of eight weeks aerobic training and artichoke distillate consumption on liver fat and serum levels of liver enzymes in women with non-alcoholic
fatty liver.
Materials and Methods: For this purpose, 24 obese or overweight volunteer women with non-alcoholic
fatty liver with the mean age of 39.9±3.8 years, and mean weight of 75.4±12.1 kg, were randomly assigned
into three groups of eight subjects: artichoke, aerobic, and control. Subjects in the aerobic group performed
three sessions of aerobic exercises per week for eight weeks. The aerobic training program included 30
minutes of running with an intensity of 11 on the Borg scale rating of perceived exertion during the first
week. Training duration increased to 45 minutes and the intensity increased to 13 from the fifth week of
the aerobic training program, according to the principle of progressive overload. Subjects in the artichoke
group received 180¬cc of the artichoke distillate per day (60cc after each meal). The control group performed no intervention during the study period. Blood sample and ultrasound sonography of the liver were
performed 48 hours before and after the intervention to measure serum levels of Alanine Aminotransferase, Aspartate Aminotransferase, lipid profile (total cholesterol, triglycerides, low-density lipoprotein, and
high-density lipoprotein), and liver fat.
Results: Results showed that liver fat levels were significantly decreased within the aerobic (P = 0.034) and
the artichoke (P = 0.011) groups. However, there was no significant difference between the effectiveness of
the aerobic training and artichoke distillate consumption (P = 0.393). Serum levels of Alanine Aminotransferase and Aspartate Aminotransferase had significant decrement within the aerobic group (P = 0.016 and
P = 0.028, respectively). The levels of these enzymes had non-significant decrement within the artichoke
group (P = 0.080 and P = 0.172, respectively), and significant increments within the control group (P =
0.024 and P = 0.008, respectively). There were no significant changes in the lipid profile within the groups.
Conclusion: Performing three sessions of aerobic training with moderate intensity per week for eight
weeks or consumption of 60cc artichoke distillate after each meal could reduce the levels of liver fat in
obese or overweight women with non-alcoholic fatty liver. In addition, these patients can use aerobic training to reduce the liver enzymes and the artichoke distillate to prevent the increase of these enzymes. However, artichoke distillate consumption or moderate-intensity aerobic training could not lead to improvement
of the liver fat levels in two months, without following a healthy diet regimen or other medical treatments.
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چکیده
زمینــه و هــدف :بیمــاری کبــد چــرب غیرالکلــی رایجتریــن بیمــاری کبــدی اســت کــه در حــال پیشــرفت بــوده و بیــش از
یکچهــارم مــردم جهــان را درگیــر خــود ســاخته اســت .در ایــن زمینــه پژوهشــگران معتقدنــد فعالیــت ورزشــی و اســتفاده
از داروهــای گیاهــی بــا خــواص ضدچربــی و ضدا کسایشــی میتوانــد بهعنــوان درمــان مکمــل ،ســودمند باشــد .بنابرایــن،
هــدف از ایــن پژوهــش تعییــن آثــار هشــت هفتــه تمریــن هــوازی یــا مصــرف عــرق آرتیشــو بــر ســطوح چربــی کبــد و ســطوح
ســرمی آنزیمهــای کبــدی در زنــان مبتــا بــه بیمــاری کبــد چــرب غیرالکلــی بــود.
شهــا :بدینمنظــور 24 ،زن داوطلــب چــاق یــا دارای اضاف ـ ه وزن مبتــا بــه کبــد چــرب غیرالکلــی بــا میانگیــن
مــواد و رو 
ســن  39/3±9/8ســال و وزن  75/4±12/1کیلوگــرم بهطــور تصادفــی در ســه گــروه هش ـتنفری آرتیشــو ،تمریــن هــوازی
و کنتــرل قــرار گرفتنــد .آزمودنیهــای گــروه تمریــن هــوازی ســه جلســه در هفتــه و بــه مــدت هشــت هفتــه ،تمریــن هــوازی
انجــام دادنــد .برنامــۀ تمریــن هــوازی در هفتــۀ نخســت  30دقیقــه دویــدن بــا شــدتی معــادل  11از شــاخص درک فشــار بــورگ
بــود کــه بــا رعایــت اصــل افزایــش تدریجــی بــار تمریــن ،از هفتــۀ پنجــم بــه بعــد مــدت زمــان تمریــن بــه  45دقیقــه و شــدت
آن بــه عــدد  13از شــاخص درک فشــار رســید .آزمودنیهــای گــروه آرتیشــو روزانــه  180میلیلیتــر عــرق آرتیشــو مصــرف کردنــد
( 60میلیلیتــر پــس از هــر وعــدۀ غذایــی) .هیچگونــه مداخلـهای روی آزمودنیهای گــروه کنترل اجرا نشــد .نمونهگیری خون
و ســونوگرافی کبــد  48ســاعت پیــش و پــس از دورۀ مداخلــه بهمنظــور اندازهگیــری ســطوح ســرمی آســپارتات آمینوترانســفراز
و آالنیــن آمینوترانســفراز ،نیمــرخ چربــی (کلســترول تــام ،تریگلیســیریدها ،لیپوپروتئیــن کمچــگال و لیپوپروتئیــن پرچــگال)
و چربی کبد انجام گرفت.
نتایــج :یافتههــا نشــان داد کــه ســطوح چربــی کبــد در گروههــای تمریــن هــوازی ( )P=0/034و آرتیشــو ( )P=0/011بهطــور
معنــاداری کاهــش یافــت .امــا تفــاوت معنــاداری بیــن اثرگــذاری تمریــن هــوازی و مصــرف عــرق آرتیشــو در کاهــش ســطوح
چربــی کبــد دیــده نشــد ( .)P=0/393ســطوح ســرمی آالنیــن آمینوترانســفراز و آســپارتات آمینوترانســفراز در گــروه تمریــن
هــوازی کاهــش معنــادار یافــت (بهترتیــب P=0/016 ،و  .)P=0/028ســطوح ایــن آنزیمهــا در گــروه آرتیشــو کاهــش غیرمعنــادار
(بهترتیــب P=0/080 ،و  )P=0/172و در گــروه کنتــرل افزایــش معنــادار (بهترتیــب P=0/024 ،و  )P=0/008داشــت .بــرای
نیمــرخ چربــی در هیچیــک از گروههــا تغییــر معنــاداری دیــده نشــد.
نتیجهگیــری :انجــام ســه جلســه تمریــن هــوازی در هفتــه بــا شــدت متوســط یــا مصــرف  60میلیلیتــر عــرق آرتیشــو پــس
از وعدههــای غذایــی اصلــی ،میتوانــد پــس از هشــت هفتــه ســطوح چربــی کبــدی را در زنــان چــاق یــا دارای اضافــهوزن
مبتــا بــه کبــد چــرب غیرالکلــی کاهــش دهــد .همچنیــن ایــن دســته از بیمــاران میتواننــد از تمریــن هــوازی بــرای کاهــش
ســطوح آنزیمهــای کبــدی و از عــرق آرتیشــو بــرای پیشــگیری از افزایــش ایــن آنزیمهــا بهــره ببرنــد .امــا مصــرف عــرق آرتیشــو
یــا انجــام تمرینهــای هــوازی بــا شــدت متوســط در مــدت دو مــاه نمیتوانــد بــدون پیــروی از رژیمهــای غذایــی ســالم یــا
دیگــر درمانهــای دارویــی بــه بهبــود ســطوح چربیهــای خــون بینجامــد.
واژههای کلیدی :چربی کبدی ،سینارا اسکولیموس ،فعالیت هوازی ،نیمرخ لیپیدی.
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مقدمه

از پرا کسیداســیون لیپیــدی از طریــق کاهــش ســطوح
مالوندیالدئیــد و افزایــش ســطوح سوپرا کســید دیســموتاز و
گلوتاتیــون پــس از مصــرف عصــارۀ آرتیشــو در بیمــاری کبــدی
جونــدگان مشــاهده شــده اســت ( .)18 ،17بــه همیــن ترتیــب
آثــار مثبــت آرتیشــو بــا توجــه بــه ترکیبــات فنولــی آن بــر فشــار
ا کسایشــی و ویژگیهــای ضدا کسایشــی گــزارش شــده اســت
( .)19 ،11 ،10نشــان داده شــده اســت کــه مصــرف عصــارۀ
آرتیشــو در موشهــای صحرایــی ویســتار دیابتیشــده بــا
کاهــش قنــد خــون همــراه اســت و ویژگیهــای ضدا کسایشــی
و ضدلیپیــدی دارد ( .)20بهتازگــی نیــز در موشهــای
صحرایــی ویســتار بــا رژیــم غذایــی پرچــرب ،نشــان داده شــد
کــه مصــرف عصــارۀ آرتیشــو میتوانــد اثــر محافظتــی در برابــر
افزایــش چربــی خــون و آنزیمهــای کبــدی داشــته باشــد
( .)21همچنیــن در موشهــای مبتــا بــه بیمــاری کبــد چــرب
الکلــی ،مصــرف عصــارۀ آرتیشــو بــا کاهــش ســطوح آنزیمهــای
کبــدی و بهبــود نیمــرخ لیپیــدی همــراه بــوده اســت (.)18
در آزمودنیهــای انســانی مبتــا بــه  NAFLDو همچنیــن
التهــاب کبــدی ناشــی از بیمــاری نیــز مصــرف روزانــۀ عصــارۀ
آرتیشــو بــه مــدت دو مــاه بــه بهبــود نیمــرخ لیپیــدی و
آنزیمهــای کبــدی انجامیــده اســت ( .)23 ،22امــا ،همــۀ
پژوهشهــا در ایــن زمینــه همســو نیســتند و عــدم اثرگــذاری
ســه مــاه مصــرف عصــارۀ آرتیشــو نیــز بــر آنزیمهــای کبــدی در
مبتالیــان بــه هپاتیــت ســی گــزارش شــده اســت (.)24
از ســوی دیگــر ،اثربخشــی تمریــن هــوازی بــر ســطوح
چربــی کبــدی و اختــاالت سوختوســازی مرتبــط بــا کبــد
چــرب در پژوهشهــای مــروری اخیــر گــزارش شــده اســت.
ایــن در حالــی اســت کــه کمــا کان بــه ضــرورت انجــام
پژوهشهــای بیشــتر بــرای نتیجهگیــری دربــارۀ شــدت و
بــار تمرینــی بهینــه تأ کیــد شــده اســت ( .)26 ،25بنابرایــن،
در پژوهــش حاضــر در پــی بررســی و مقایســۀ آثــار تمریــن
هــوازی و مصــرف آرتیشــو بــر متغیرهــای موردنظــر بودیــم.
نکتــۀ شــایان توجــه در زمینــۀ اثــر آرتیشــو بــر  NAFLDایــن
اســت کــه پژوهشهــای انجامگرفتــه بــه بررســی عصــارۀ
آرتیشــو پرداختهانــد و براســاس دانســتههای مــا تا کنــون اثــر
عــرق آرتیشــو ،کــه در کشــور مــا در دســترستر و متداولتــر
اســت ،بررســی نشــده اســت .ازای ـنرو پژوهــش حاضــر بــا
هــدف بررســی و مقایســۀ آثــار دو پروتــکل هشــتهفتهای
تمریــن هــوازی و مصــرف عــرق آرتیشــو بــر ســطوح چربــی کبــد
و ســطوح ســرمی ALTو  ASTدر زنــان مبتــا  NAFLDانجــام
گرفــت.

بیمــاری کبــد چــرب غیرالکلــی (NAFLD) (Non-alcoholic
 )fatty liver diseaseرایجتریــن مشــکل کبــدی اســت کــه
در حــال پیشــرفت بــوده و امــروزه بیــش از یکچهــارم
مــردم جهــان را درگیــر خــود ســاخته اســت ( .)1ایــن بیمــاری
کــه نتیجــۀ افزایــش تجمــع چربــی در کبــد اســت ،خــود
میتوانــد عامــل خطــر مســتقلی بــرای بیماریهایــی ماننــد
دیابــت نــوع دو و بیماریهــای قلبــی -عروقــی باشــد (.)2
 NAFLDگســترهای از بیماریهــای کبــدی از التهــاب کبــد
گرفتــه تــا فیبــروز ،ســیروز و ســرطان کبــد را در برمیگیــرد
( .)3بهتریــن روش و مرجــع بــرای تشــخیص NAFLD
نمون هبــرداری از بافــت کبــد اســت ،امــا از روشهــای کمتــر
تهاجمــی و کمهزین هتــر ماننــد ســونوگرافی نیــز میتــوان
اســتفاده کــرد ( .)4افزایــش ســطوح گــردش خونــی آســپارتات
آمینوترانســفراز ( )ASTو آالنیــن آمینوترانســفراز ( )ALTنیــز از
دیربــاز بــرای بیماریهــای کبــدی ،از جملــه  ،NAFLDارزش
تشــخیصی قابــل قبــول داشــته اســت (.)5
در کنــار مداخــات پزشــکی و دارویــی بــرای درمــان
 ،NAFLDفعالیتهــای ورزشــی و اســتفاده از داروهــای
گیاهــی بــا خــواص ضدلیپیــدی و ضدا کسایشــی بهعنــوان
درمــان مکمــل ،بهویــژه در زمینــۀ پیشــگیری ،میتوانــد
ســودمند باشــد .ســودمندی انجــام فعالیــت ورزشــی هــوازی
بــرای مبتالیــان بــه  NAFLDدر بســیاری از پژوهشهــا
نشــان داده شــده اســت ( .)9-6در زمینــۀ داروهــای
گیاهــی ،یکــی از گیاهانــی کــه ارزش درمانــی آن در متــون
علمــی گــزارش شــده اســت ،آرتیشــو ( )Artichokeبــا نــام
علمــی ســینارا اســکولیموس ( )Cynara scolymusاســت
کــه در ایــران بــا نامهــای کنگرفرنگــی یــا اردهشــاهی نیــز
شــناخته میشــود .در پژوهشهــا بــه آثــار مثبــت مصــرف
عصــارۀ آرتیشــو بــر نیمــرخ لیپیــدی و عوامــل مرتبــط بــا کبــد
چــرب اشــاره شــده اســت ( .)12-10مــواد مؤثــرۀ اصلــی کــه
خــواص آرتیشــو بــه آنهــا نســبت داده شــده اســت ،ترکیبــات
فنولــی از جملــه ســینارین ،لوتئولیــن و کلروژنیــک اســید
هســتند ( )13کــه ســودمندی آرتیشــو بــرای کبــد را بــه ایــن
ترکیبــات ضدا کسایشــی نســبت دادهانــد ( .)16-14گــزارش
شــده اســت کافئیــک اســید( )Caffeic acidکــه کلروژنیــک
اســید و ســینارین از مشــتقات آن محســوب میشــوند،
بــا اثرگــذاری بــر گونههــای غیرفعــال ا کســیژن ،در تعــادل
ا کسایشــی  -کاهشــی کبــد نقــش دارنــد و ســبب افزایــش
فعالیــت ضدا کسایشــی میشــوند ( .)15همچنیــن ممانعــت
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روش پژوهش

آن از خانــوادۀ آستراســه ( )Asteraceaeگونــۀ اســکولیموس
بــا کــد هرباریــوم  2917RUHKدر مؤسســۀ دکتــر پــاپزن
(کرمانشــاه ،پروانــۀ ســاخت  )43/10854تهیــه شــده بــود،
بهوســیلۀ ظرفهــای مــدرج در اختیــار آزمودنیهــا قــرار
میگرفــت و مصــرف میشــد.
روشهــای آزمایشــگاهی :بهمنظــور ارزیابــی ســطوح
چربــی کبــدی ،ســونوگرافی کبــد  48ســاعت پیــش و پــس از
دورۀ مداخلــه در مرکــز تصویربــرداری بــا اســتفاده از دســتگاه
( ge voluson 730 expertکمپانــی  GE Healthcareآمریــکا)
انجــام گرفــت .درجهبنــدی ســطوح چربــی کبــدی بــا نظــر
پزشــک متخصــص براســاس نتایــج ســونوگرافی بــر مبنــای
شــدت اســتئاتوز ( )Steatosisدر تصاویــر ســونوگرافی
انجــام میگرفــت .تجزیهوتحلیــل شــدت ا کوژنیســیته
( )Echogenicityتعیینکننــدۀ درجــۀ چربــی کبــد بــود،
بهگون ـهای کــه کبــد چــرب درجــه  1یــا خفیــف بــا افزایــش
ا کوژنیســیتۀ کبــد در ســونوگرافی ،کبــد چــرب درجــه 2
یــا متوســط بــا افزایــش ا کوژنیســیتۀ کبــد در ســونوگرافی
همــراه بــا ســختی در مشــاهدۀ حاشــیۀ عــروق اینتراهپاتیــک
( ،)Intrahepatic vesselsکبــد چــرب درجــه  3یــا شــدید بــا
افزایــش ا کوژنیســیتۀ کبــد در ســونوگرافی همــراه بــا ســختی
در مشــاهدۀ حاشــیۀ عــروق اینتراهپاتیــک و نمــای دیافرا گــم
تعییــن میشــد ( .)28نمونهگیــری خــون  48ســاعت پیــش
و پــس از دورۀ مداخلــه در حالــت ناشــتا در آزمایشــگاه مرکــزی
کرمانشــاه بهمنظــور اندازهگیــری نیمــرخ لیپیــدی و ســطوح
ســرمی  ALTو  ASTبــا اســتفاده از کیــت تشــخصی شــرکت
دلتــا درمــان پــارت (ســاخت ایــران) انجــام گرفــت.
تحلیــل آمــاری :در ایــن پژوهــش دادههــا بهصــورت
میانگیــن  ±انحــراف اســتاندارد گــزارش شــدند .بــرای بررســی
ســطوح چربــی کبــد ،بــا توجــه بــه رتب ـهای بــودن متغیــر،
از آزمونهــای ناپارامتریــک ویلکا کســون و یومنویتنــی
اســتفاده شــد .بــرای بررســی دیگــر متغیرهــا پــس از مشــخص
شــدن توزیــع طبیعــی دادههــا بــا آزمــون شــاپیرو ویلــک ،از
آزمونهــای پارامتریــک اســتفاده شــد .ابتــدا آزمــون تحلیــل
واریانــس بــا اندازهگیریهــای تکــراری اجــرا شــد و در صــورت
معنــادار بــودن اثــر تعاملــی ،آثــار درونگروهــی بــا آزمــون t
همبســته بررســی شــد .بــرای متغیرهایــی کــه تغییــرات
درونگروهــی در دو گــروه تجربــی معنــادار بــود ،در بررســی
تفــاوت بینگروهــی از آزمــون  tمســتقل اســتفاده شــد.
تجزیهوتحلیــل آمــاری بــا نرمافــزار ( SPSSنســخۀ  )23بــا
ســطح معنــاداری  P≥0/05انجــام گرفــت.

ههــای پژوهــش :پژوهــش حاضــر بــا یــک طــرح
نمون 
پیشآزمــون و پسآزمــون در دو گــروه آزمایشــی (تمریــن
هــوازی  -آرتیشــو) و یــک گــروه کنتــرل انجــام گرفــت .از بیــن
مراجعهکننــدگان بــه آزمایشــگاه مرکــزی کرمانشــاه 24 ،زن
چــاق یــا دارای اضافــه وزن مبتــا بــه  NAFLDبهصــورت
داوطلبانــه در پژوهــش شــرکت کردنــد .معیارهــای ورود
بــه پژوهــش عبــارت بــود از ابتــا بــه درجــه  1یــا NAFLD 2
براســاس انجــام ســونوگرافی کبــد و تأییــد از ســوی پزشــک
متخصــص گــوارش و کبــد ،تشــخیص  NAFLDبــرای
نخســتین بــار ،نمایــۀ تــودۀ بدنــی  25و باال تــر ،دامنــۀ ســنی
 30تــا  44ســال ،نداشــتن ســابقۀ فعالیــت ورزشــی منظــم در
شــش مــاه پیــش از آغــاز پژوهــش ،مصــرف نکــردن هرگونــه
مکمــل یــا داروی گیاهــی و شــیمیایی جهــت درمــان اضافــه
وزن یــا کبــد چــرب ،عــدم ابتــا بــه بیمــاری یــا ناراحتــی حــاد
یــا مزمــن دیگــر در زمــان آغــاز پژوهــش .مالحظــات اخالقــی
پژوهــش مطابــق بــا دســتورالعملهای کمیتــۀ ملــی اخــاق
در پژوهشهــای زیستپزشــکی در نظــر گرفتــه شــد و پیــش
از اجــرا ،از ســوی کمیتــۀ اخــاق در پژوهــش دانشــگاه علــوم
پزشـ�کی کرمانشـ�اه کـ�د مصوبـ�ۀ اخـلاق (شناسـ�ۀ IR.KUMS.
 ،)REC.1397.559دریافــت شــد.
روش اجــرای پژوهــش :پــس از برگــزاری یــک جلســۀ
توجیهــی و امضــای برگــۀ رضایتنامــۀ آ گاهانــه بــرای شــرکت
در پژوهــش ،آزمودنیهــا بهطــور تصادفــی در ســه گــروه
هش ـتنفره تمریــن هــوازی ،آرتیشــو و کنتــرل دســتهبندی
شــدند .طــول مــدت مداخلــه هشــت هفتــه بــود کــه در ایــن
مــدت آزمودنیهــا در گــروه تمریــن هــوازی ســه جلســه در
هفتــه تمریــن هــوازی انجــام میدادنــد و در گــروه آرتیشــو
روزانــه پــس از هــر ســه وعــدۀ غذایــی اصلــی 60 ،سیســی
عــرق آرتیشــو مصــرف میکردنــد .برنامــۀ تمریــن هــوازی
براســاس رهنمودهــای کالــج آمریکایــی پزشــکی ورزشــی
( )American College of Sports Medicineطراحــی شــده
بــود ( .)27ایــن تمریــن ،شــامل ده دقیقــه گــرم کــردن بــا
دویــدن آرام و حــرکات کششــی بــود کــه بــا بخــش اصلــی
تمریــن هــوازی (هفتــۀ نخســت  30دقیقــه دویــدن آهســته
بــا شــدتی معــادل  11از شــاخص درک فشــار بــورگ و رعایــت
اصــل افزایــش بــار هفتگــی تمریــن ،بهگون ـهای کــه از هفتــۀ
پنجــم بــه بعــد مــدت زمــان تمریــن  45دقیقــه و شــدت
آن معــادل  13از شــاخص درک فشــار بــود) و در پایــان پنــج
دقیقــه ســرد کــردن ،دنبــال میشــد .عــرق آرتیشــو کــه گیــاه
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دیــده شــد ( P=0/024و  .)t7=-2/870آزمــون تحلیــل
واریانــس بــرای ســطوح  ASTنشــان داد کــه اثــر تعاملــی زمــان
در گروه معنادار بود ( P=0/009و  .)F2,21=6/013در بررسی
تغییــرات درونگروهــی مشــخص شــد کــه در گــروه تمریــن
هــوازی ســطوح  ASTکاهــش معنــادار داشــت (P=0/028
و  ،)t7=2/754امــا در گــروه آرتیشــو کاهــش معنــادار نبــود
( P=0/172و  .)t7=1/523در گــروه کنتــرل ،افزایــش معنــادار
ســطوح  ASTدیــده شــد ( P=0/008و  .)t7=-3/701نیمــرخ
چیــک از گروههــا تغییــر معنــاداری نداشــت.
لیپیــدی در هی 
وزن و شــاخص تــودۀ بــدن در هــر دو گــروه تمریــن هــوازی
و آرتیشــو کاهــش معنــادار داشــت ،امــا تفاوتــی در میــزان
اثرگــذاری دو گــروه بــر کاهش وزن ( P=0/497و )t14=0/698
و شــاخص تــودۀ بــدن ( P=0/661و  )t14=0/448دیــده نشــد
(جــدول .)1

یافتههــا نشــان داد کــه ســطوح چربــی کبــد در گــروه تمریــن
هــوازی ( P=0/034و  )z=-2/121و گــروه آرتیشــو (P=0/011
و  )z=-2/530کاهــش معنــادار داشــت ،امــا در گــروه کنتــرل
تغییــر معنــاداری مشــاهده نشــد ( P=0/317و .)z=-1/000
همچنیــن ،بیــن اثرگــذاری مصــرف آرتیشــو و تمریــن هــوازی
نیــز تفــاوت معنــاداری دیــده نشــد ( .)P=0/393آزمــون
تحلیل واریانس برای ســطوح  ALTنشــان داد که اثر تعاملی
زمــان در گــروه معنــادار بــود ( P=0/001و .)F2,21=10/031
در بررســی تغییــرات درونگروهــی مشــخص شــد کــه در
گــروه تمریــن هــوازی ســطوح  ALTکاهــش معنــادار داشــت
( P=0/016و  ،)t7=3/169امــا در گــروه آرتیشــو کاهــش
دیدهشــده بــه ســطح معنــاداری نرســید ( P=0/080و
 .)t7=2/047در گــروه کنتــرل ،افزایــش معنادار ســطوح ALT

جدول  .1تغییرات وزن ،نمایۀ تودۀ بدن ،آنزیمهای کبدی و نیمرخ لیپیدی در هر سه گروه از پیشآزمون به پسآزمون
گروه آرتیشو

گروه کنترل

گروه تمرین هوازی

پسآزمون

پیشآزمون

پسآزمون

پیشآزمون

پسآزمون

پیشآزمون

وزن (کیلوگرم)

78/13±44/4

77/13±95/1

*73/9±00/8

74/9±02/8

*77/16±75/6

79/17±06/1

نمایۀ تودۀ بدن

30/4±97/8

30/4±81/8

*28/3±8/4

29/3±22/3

*28/4±8/9

29/5±3/0

(کیلوگرم بر متر مربع)
( ALTیونیت بر لیتر)

*29/12±75/5

22/8±38/3

17/8±75/3

22/6±75/0

*21/2±13/8

25/4±25/9

( ASTیونیت بر لیتر)

*22/4±75/5

19/4±00/9

18/7±13/8

22/5±25/8

*19/5±00/3

24/2±25/4

سطح چربی کبد

1/0±66/508

1/0±70/443

0/0±63/744

*1/0±63/518

*1/0±00/926

1/0±75/463

(درجه)
کلسترول تام

195/41±63/5

195/36±88/0 190/43±25/5 207/46±38/2

171/29±38/5

196/40±13/5

(میلیگرم بر دسیلیتر)
تریگلیسیریدها

126/47±13/0 142/63±88/0 143/53±63/4 146/62±75/3

159/90±00/2

169/92±75/2

(میلیگرم بر دسیلیتر)
لیپوپروتئین کمچگال

112/24±75/9

114/29±88/0

102/20±0/2

103/23±25/2

98/29±50/1

100/21±0/1

(میلیگرم بر دسیلیتر)
لیپوپروتئین پرچگال

49/10±25/5

54/11±38/6

53/12±63/8

(میلیگرم بر دسیلیتر)
* :تفاوت معنادار نسبت به پیشآزمون (.)P>0/05
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54/10±25/2

50/13±50/4

44/7±38/1

اثر تمرین هوازی و عرق آرتیشو بر سطوح چربی کبدی

جمشیدپور و همکاران

بحث و نتیجهگیری

اشــاره کــرد کــه پــس از مصــرف روزانــۀ عصــارۀ آرتیشــو بــه مدت
یــک مــاه در موشهــای صحرایــی دیابتیشــده گــزارش شــده
اســت ( .)20در پژوهــش دیگــری گــزارش شــد کــه مصــرف
عصــارۀ آرتیشــو میتوانــد در موشهــای صحرایــی کــه در
معــرض رژیــم غذایــی پرچــرب بودهانــد ،بــا بهبــود اختــاالت
کبــدی ،ســطوح آنزیمهــای کبــدی و نیمــرخ لیپیــدی
همــراه باشــد ( .)21ســودمندی مصــرف عصــارۀ آرتیشــو در
موشهــای مبتــا بــه بیمــاری حــاد کبــد چــرب الکلــی نیــز بــا
کاهــش ســطوح آنزیمهــای کبــدی و نیمــرخ لیپیــدی گــزارش
شــده اســت (.)18
نکتــۀ شــایان توجــه دیگــر در یافتههــای پژوهــش حاضــر،
کاهــش وزن و نمایــۀ تــودۀ بــدن پــس از مصــرف دوماهــۀ عــرق
آرتیشــو بــود .در ایــن زمینــه تمریــن هــوازی نیــز بــه کاهــش
وزن و نمایــۀ تــودۀ بــدن انجامیــد ،امــا تغییــر معنــاداری بــرای
متغیرهــای نیمــرخ لیپیــدی در ایــن دو گــروه تجربــی دیــده
نشــد (جــدول  .)1ا گرچــه هشــت هفتــه تمریــن هــوازی ســبب
کاهــش معنــادار در نیمــرخ لیپیــدی نشــد ،در کاهــش چربــی
کبــد اثــر معنــادار داشــت (شــکل  .)1در ایــن زمینــه ماچــادو
( )2021در پژوهــش مــروری خــود بــه ایــن نتیجــه رســید کــه
فعالیــت ورزشــی بــدون رعایــت رژیــم غذایــی خــاص و حتــی
ا گــر بــه کاهــش وزن نینجامــد ،همچنــان بــر ســطوح چربــی
کبــدی اثرگــذار بــوده و بــرای مدیریــت کبــد چــرب ســودمند
اســت ( .)26عــدم تغییــر معنــادار ســطوح نیمــرخ لیپیــدی در
پژوهــش حاضــر بــا نتایــج پژوهشهــای پناهــی و همــکاران
( ،)22رنگبــو و همــکاران ( ،)23بنایــی و همــکاران ( )29و بــن
ســالم و همــکاران ( )20ناهمسوســت .در پژوهــش پناهــی و
همــکاران ( )22از عصــارۀ آرتیشــو اســتفاده شــد و در پژوهــش
رنگبــو و همــکاران ( ،)23در کنــار مصــرف عصــارۀ آرتیشــو ،از
رژیــم غذایــی ســالم هــم پیــروی شــد .در پژوهــش بــن ســالم
و همــکاران ( )20نیــز اثــر مصــرف عصــاره روی جونــدگان
ً
بررســی شــد .ازای ـنرو احتمــاال عــدم تغییــر معنــادار ســطوح
نیمــرخ لیپیــدی در پژوهــش حاضــر را میتــوان بــه نــوع
مصــرف کــه بهصــورت عــرق آرتیشــو بــوده اســت ،نســبت
داد .در زمینــۀ اثــر فعالیتهــای ورزشــی هــوازی بــر نیمــرخ
لیپیــدی نیــز پژوهشهــا نشــان میدهنــد بــرای رســیدن بــه
بهبــود معنــادار ایــن متغیرهــا ،بــه ســطح خاصــی از شــدت و
حجــم تمریــن نیــاز اســت ( )33-30کــه بــا توجــه بــه اینکــه
آزمودنیهــای پژوهــش حاضــر زنــان چــاق یــا دارای اضافــه
وزن مبتــا بــه  NAFLDو بــدون ســابقۀ برنامــۀ فعالیــت
ورزشــی بودنــد ،بــر پایــۀ توصیههــای کالــج آمریکایــی پزشــکی

هــدف از پژوهــش حاضــر بررســی و مقایســۀ آثــار دو روش
هش ـتهفتهای تمریــن هــوازی و مصــرف عــرق آرتیشــو بــر
ســطوح چربــی کبــد و ســطوح ســرمی  ALTو  ASTدر زنــان
مبتــا بــه  NAFLDبــود .پژوهشهــای انجامگرفتــه در
زمینــۀ اثــر آرتیشــو بــر  ،NAFLDبــه بررســی عصــارۀ آرتیشــو
پرداختهانــد و براســاس دانســتههای مــا تا کنــون اثــر عــرق
آرتیشــو بررســی نشــده اســت .ایــن در حالــی اســت کــه عــرق
جتــر اســت.
متــر و اســتفاده از آن رای 
آرتیشــو در کشــور مــا فراه 
بدینترتیــب ،مهمتریــن یافتــۀ پژوهــش حاضــر کاهــش
معنــادار ســطح چربــی کبــد پــس از هشــت هفتــه مصــرف
عــرق آرتیشــو در زنــان مبتــا بــه  NAFLDبــود .در ســالهای
اخیــر ســودمندی مصــرف عصــارۀ آرتیشــو بــرای مبتالیــان
بــه  NAFLDگــزارش شــده اســت ( .)23 ،22امــا بنــا بــه
دانســتههای مــا ،ایــن نخســتین گــزارش پژوهشــی مســتند
دربــارۀ ســودمندی مصــرف عــرق آرتیشــو در کاهــش ســطوح
چربــی کبــد در ایــن دســته از بیمــاران اســت .در ایــن زمینــه
ســودمندی اثــر مصــرف روزانــه  600میلیگــرم عصــارۀ آرتیشــو
بــه مــدت دو مــاه بــر آنزیمهــا و شــاخصهای کبــدی در
مبتالیــان بــه  NAFLDگــزارش شــده اســت ( .)22همچنیــن
نشــان داده شــده اســت کــه ســطوح آنزیمهــای کبــدی در
بیمــاران مبتــا بــه التهــاب کبــدی غیرالکلــی کــه بــه مــدت دو
مــاه ،پنــج روز در هفتــه روزانــه  20دقیقــه پیــادهروی منظــم
داشــتند و از رژیــم غذایــی مناســب پیــروی کردنــد ،کاهــش
یافت ،اما کاهش آنزیمهای کبدی در گروه دیگری از همین
نبــر پیــادهروی منظــم و رژیــم غذایــی،
بیمــاران کــه افزو 
یگــرم نیــز عصــارۀ آرتیشــو مصــرف نکردنــد،
روزانــه  2700میل 
بهطــور معنــاداری بیشــتر بــود ( .)23ا گرچــه کاهــش ســطوح
آنزیمهــای کبــدی در پژوهــش حاضــر بــه ســطح معنــادار
نرســید ،در مقایســه بــا گــروه کنتــرل کــه در یــک بــازۀ زمانــی
دوماهــه افزایــش معنــادار ســطوح ایــن آنزیمهــا داشــتند،
کــه خــود حا کــی از یــک مشــکل پیشرونــده در آزمودنیهــا
بــود ،مصــرف عــرق آرتیشــو نهتنهــا مانــع افزایــش ســطوح
آنزیمهــای کبــدی شــد ،بلکــه کاهــش آن را در پــی داشــت.
ایــن احتمــال وجــود دارد کــه بــا دورۀ مصــرف طوالنیتــر
از دو مــاه ،کاهــش ســطوح آنزیمهــای کبــدی مشــهودتر
شــود کــه میتوانــد در پژوهشهــای آتــی بررســی شــود.
از دیگــر آثــار مرتبــط بــا پاتوفیزیولــوژی کبــد چــرب کــه در
پژوهشهــا بــه آرتیشــو نســبت داده شــده اســت ،میتــوان
بــه آثــار ضدا کسایشــی ،ضدلیپیــدی و کاهنــدۀ قنــد خــون
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دانشــکدۀ علــوم ورزشــی دانشــگاه رازی ،آزمایشــگاه مرکــزی
کرمانشــاه و مرکــز تصویربــرداری دکتــر فرهــاد منیفــی و آقــای
دکتــر محســن بهرامــی کــه در مراحــل مختلــف ایــن پژوهــش
نویســندگان را یــاری دادنــد ،سپاســگزاریم .همچنیــن از
تمامــی شــرکتکنندگان در پژوهــش کــه کمــال همــکاری را بــا
پژوهشــگران و عوامــل اجرایــی داشــتند ،قدردانــی میشــود.

ورزشــی میبایســت بهعنــوان افــراد بیتمریــن ،اصــول
پیشــرفت تدریجــی در حجــم و شــدت تمریــن بــرای آنهــا
رعایــت و برنامــۀ تمرینــی بــا حجــم و شــدت کــم آغــاز میشــد.
ً
ازای ـنرو در پژوهــش حاضــر احتمــاال حجــم و شــدت تمریــن
هــوازی در طــول مــدت دو مــاه بــه میــزان موردنظــر بــرای
بهبــود معنــادار نیمــرخ لیپیــدی نرســیده اســت.
در نتیجهگیــری کلــی میتــوان گفــت مصــرف 60
میلیلیتــر عــرق آرتیشــو پــس از وعدههــای غذایــی اصلــی،
هماننــد انجــام ســه جلســه در هفتــه تمریــن هــوازی بــا
شــدت متوســط ،میتوانــد ســطوح چربــی کبــدی را در زنــان
چــاق یــا دارای اضافــهوزن مبتــا بــه  NAFLDکاهــش دهــد.
همچنیــن ایــن دســته از بیمــاران میتواننــد از تمریــن هــوازی
بــرای کاهــش ســطوح آنزیمهــای کبــدی و بــا اســتفاده از عــرق
آرتیشــو بــرای پیشــگیری از افزایــش ایــن آنزیمهــا بهــره ببرنــد.
امــا مصــرف عــرق آرتیشــو یــا انجــام تمرینهــای هــوازی بــا
شــدت متوســط در مــدت دو مــاه نمیتوانــد بــدون پیــروی
از رژیمهــای غذایــی ســالم یــا دیگــر درمانهــای دارویــی بــه
بهبــود ســطوح لیپیدهــای خــون بینجامــد .انجــام مطالعــات
بیشــتر کــه اثــر تعاملــی مصــرف عــرق آرتیشــو و شــیوههای
متفــاوت تمریــن هــوازی و مقاومتی را بررســی کند ،پیشــنهاد
میشــود.
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