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 در زنان چاق UCP1یاری زردچوبه بر آیریزین و اثر شش هفته تمرین تناوبی شدید با مکمل
 

 2، وحید ساری صراف2، سعید نیکوخصلت*2رامین امیرساسان، 1زهرا رستمی هشجین

 

 27/05/1398: پذیرش تاریخ       3/12/1397: دریافت تاریخ          

 چکیده

آیریزین، یکی از عواملی است که آثار مفید فعالیت ورزشی بر تغییر بافت آدیپوز، پروتئین جفت   :هدف

کند. بنابراین هدف از مطالعه حاضر تعیین تأثیر شش گری می( و متابولیسم را میانجیUCP1) 1نشده

و ترکیب بدن در زنان  UCP1دچوبه بر مقادیر آیریزین، یاری زرهفته تمرین تناوبی شدید با مکمل

 چاق بود.

سال در قالب  25الی  20( با دامنه سنی 2kg.m 78/1± 08/33 =BMIسی زن چاق ) :شناسیروش

پس آزمون، بصورت هدفمند انتخاب شد و بطور تصادفی به دو گروه -یک طرح نیمه تجربی با پیش آزمون

گرم مکمل زردچوبه )سه میلی - HIITدارونما و گروه تمرین  -( HIITید )پانزده نفره تمرین تناوبی شد

سازی به مدت سه هفته و شد. دوره آمادهوزن بدن در یک روز( تقسیم  کورکومین به ازای هر کیلوگرم

های خونی در دو مرحله قبل و مدت شش هفته انجام شد )چهار جلسه در هفته(. نمونه به HIITتمرین 

سرمی به روش  UCP1عد از آخرین جلسه تمرینی در فاز فولیکولی گرفته شد. آیریزین و ساعت ب 48

 گیری شدند. االیزا اندازه

داری بطور معنی BMIدر هر دو گروه بعد از نه هفته مداخله مقادیر آیریزین، چربی زیرپوستی و  :هایافته

(. >05/0Pداری افزایش یافت )و حداکثر اکسیژن مصرفی بطور معنی UCP1و مقادیر  ،کاهش یافت

 max2VOو  BMI، چربی زیرپوستی کل، 1UCPداری برای مقادیر آیریزین، گروهی معنیتفاوت بین

 (.  <05/0Pوجود نداشت )

تواند با کاهش مقادیر یاری زردچوبه احتماال میشش هفته تمرین تناوبی شدید با مکمل :گیرینتیجه

 ترکیب بدن را بهبود بخشد.، UCP1آیریزین و افزایش مقادیر 

 ترموژنین، آیریزین، تمرین تناوبی شدید، چاقی، زردچوبه کلیدی: واژگان
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 مقدمه

امروزه در مجامع علمی امکان تغییر بافت آدیپوز 

به منظور  2ایو قهوه 1سفید به بافت آدیپوز بژ

افزایش هزینه انرژی، افزایش متابولیسم کل 

بدن،کاهش وزن و یک ابزار بالقوه برای مقابله با 

(. این تغییر بافتی 1چاقی مورد بحث است)

بویژه فعالیت ورزشی  توسط عوامل مختلفی

پذیر است که بوسیله برخی هورمونها و امکان

شود گری میمیانجی 3پپتیدها مثل آیریزین

(21.) 

( یک اندام مؤثر BAT(4ایبافت آدیپوز قهوه

گرمازای غیرلرزشی است که با مصرف مقدار 

زیادی از گلوکز و لیپید گردش خون باعث ایجاد 

شدن بافت  فعال شود.تعادل منفی انرژی می

در  51UCPای با افزایش بیان آدیپوز قهوه

غشای داخلی میتوکندری همراه است. وقتی 

UCP1 شود با نشت پروتون در غشای فعال می

-داخلی میتوکندری، تنفس میتوکندریایی را به

، به سمت تولید گرما هدایت ATPجای سنتز 

کند. این فرایندی است که سوخت بسیاری را می

(. درون بافت آدیپوز سفید 26د )کنمصرف می

-یا سلول 6هایی وجود دارد که بژ یا برایتسلول

شود. این ای نامیده میهای چربی شبه قهوه

های هر دو سلول چربی سفید و ها ویژگیسلول

کمی در  UCP1ای را داشته و مقادیر پایهقهوه

ای دارند اما بر اثر مقایسه با سلول چربی قهوه

( به حداکثر مقدار cAMPبه  القاء )در پاسخ

UCP1 رسند. در انسانهای بزرگسال نیز می

(. در 10ای است )بافت آدیپوز بژ بیشتر از قهوه

                                                  
.1  Beige 

2.  Brown 

3.  Irisin 
4 . Brown Adipose Tissue (BAT) 

5.  Uncoupling protein 1(UCP1) 

6.  Brite 

و/یا فراخوانی  BATاین بین تحریک فعالیت 

هدف مناسب درمان چاقی و  UCP1های سلول

(. 26بیماریهای مرتبط به چاقی در انسانهاست )

ترین فاکتور هماز این رو در پژوهش حاضر به م

ای یعنی آیریزین کننده بافت آدیپوز قهوهفعال

 پرداخته شده است.

آیریزین مایوکاین، آدیپوکاین و نوروکاینی است 

که اخیرا در انسان و موش کشف شده است. این 

پپتید از پروتئین غشایی فیبرونکتین 

(75FNDC( مشتق شده )و موجب تبدیل 1 )

-خوانی/ ظهور سلولای و فراچربی سفید به قهوه

شود. از این طریق های برایت در بافت سفید می

باعث افزایش ترموژنز و هزینه انرژی کل بدن و 

تواند به عنوان یک ابزار کاهش وزن شده و می

بالقوه برای مقابله با چاقی به کار گرفته شود 

(42.) 

تمرین بدنی منظم بواسطه تغییر پپتیدهای  

بی در بدن را کاهش تواند تجمع چرمختلف می

(. شواهد نشان 23داده و از چاقی جلوگیری کند)

-( میHIITدهد که تمرین تناوبی شدید )می

تواند بطور بالقوه برای کاهش چربی افراد با 

اضافه وزن/چاق مؤثرتر و به لحاظ زمانی 

برپایه  HIIT(. تمرینات 3تر باشد )اقتصادی

-می های فعالیت به دو دسته تقسیمزمان وهله

-شوند: دسته اول تمرینات تناوبی شدید با وهله

ثانیه تا یک  5های کوتاهتر از یک دقیقه )از 

دقیقه( و با شدت حداکثر یا نزدیک به حداکثر  

های و دسته دوم تمرینات تناوبی شدید با وهله

تر از یک تا چهار دقیقه با شدتی کمتر از طوالنی

ر اصلی (. با توجه به اینکه متغی5دسته اول )

                                                  
7.  Fibronectin type III domain-containing 

protein 5 (FNDC5( 
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مطالعه حاضر آیریزین بوده و آیریزین نسبت به 

حجم فعالیت، بیشتر تحت تأثیر شدت فعالیت 

(؛ در این مطالعه، دسته اول 2گیرد )قرار می

یعنی تمرینات تناوبی شدید با  HIITتمرینات 

-حجم کم انتخاب شد. با توجه به اینکه آزمودنی

های مطالعه حاضر زنان چاق غیر فعال بوده و 

های تحمل شدت حداکثری فعالیت در وهله

طوالنی دشوار بود، و با توجه به مطالعات گذشته 

ای فعالیت با شدت های بیست ثانیه( وهله33)

رسد در حداکثر در نظر گرفته شد. به نظر می

زمینه سازگاری بلندمدت تمرین تناوبی شدید 

(HIIT بر مقادیر آیریزین و تغییرات بافتی )

ای انجام نشده و تنها راد چاق مطالعهبویژه در اف

(، 1394توان به مطالعه توفیقی و محمدی )می

های چاق انجام ( اشاره کرد که بر روی رت35)

 شده بود.

های تحقیقاتی به دنبال در سالهای گذشته گروه

مواد گیاهی مطمئن و مؤثر به عنوان اصل دوم 

 گیاهی چند 1(. زرد چوبه9اند )درمان چاقی بوده

های آن نه تنها به عنوان ساله است که از ریزوم

شود بلکه از هزاره دوم ادویه در غذا استفاده می

قبل از میالد مسیح در پزشکی آسیا هم استفاده 

شد. ترکیب فعال زردچوبه، کورکومین است می

دهد که دو تا هشت درصد ادویه را تشکیل می

دهد (. نتایج مطالعات حیوانی نشان می40)

رکومین موجب کاهش وزن بدن و توده چربی کو

دهد ها بهبود میشده و تحمل سرما را در موش

گیری در انسان نیاز به ولی چنین نتیجه

 (.38، 22تحقیقات بیشتری دارد )

ای در زمینه آثار تاکنون مطالعات گسترده

مختلف کورکورمین بویژه اثر آنتی اکسیدانی و 

-ولی به نظر میضد التهابی آن انجام شده است. 

                                                  
1.  Curcuma Longa 

ای که تأثیر همزمان تمرین تناوبی رسد، مطالعه

 ورزشی و مکمل زردچوبه را بر آیریزین و شاخص

بررسی کند، بسیار اندک  (UCP1تغییر بافتی )

توان به مطالعه ری حمیدیه و است. از جمله می

های ( اشاره کرد، که مکانیسم2015همکاران )

لی احتمال دادند، دقیق را نامعلوم اعالم کردند. و

تمرین استقامتی و کورکومین موجب فسفریله و 

 AMPپروتئین کیناز فعال شده با  فعال شدن

(AMPK)2 شود و محرکی برای افزایش می

 31SIRTکه  است NADHبه  NAD+نسبت 

 AMPK ،4α-1PGCکند. به عالوه را فعال می

استیله کند و آن را برای دیرا فسفوریله می

کند. تاثیر آماده می SIRT1شدن توسط 

AMPK  وSIRT1  بر وضعیت استیالسیون

PGC1-α  متعاقبا بیوژنز میتوکندریایی را بهبود

بنابراین هدف از پژوهش حاضر  (.28دهد)می

-و مکمل HIITتعیین تأثیر شش هفته تمرین 

یاری زردچوبه بر مقادیر سرمی آیریزین و 

UCP1 .در زنان چاق بود 

 پژوهش روش

روش اجرای تحقیق حاضر نیمه ها: آزمودنی

پس آزمون بود.  -تجربی با طرح پیش آزمون

 های چاقخانم، شرایط ورود به مطالعه

(30BMI≥)  سال،  25تا  20با دامنه سنی

نداشتن فعالیت ورزشی منظم، عدم مصرف دارو 

داشتن  ،شرایط عدم ورود به مطالعه و و مکمل

عدم  جات وبیماری، داشتن حساسیت به ادویه

بود.  تمایل آزمودنی به همکاری با محقق

                                                  
2. 5' AMP-activated protein kinase ( AMPK) 
3. Sirtuin1 

4 .Peroxisome proliferator-activated receptor 

gamma coactivator 1-alpha (PGC-1α) 
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سی نفر از واجدین شرایط برای شرکت در 

 مطالعه انتخاب شده و بعد از اطالع از فرایند

نامه را تکمیل کردند. پژوهش، فرم رضایت

در  ها با استفاده از جدول اعداد تصادفیآزمودنی

( و HIITیکی از دو گروه تمرین تناوبی شدید )

عالوه مکمل و تمرین تناوبی شدید بهدارونما 

زردچوبه قرار گرفتند و به منظور همگنی بر 

، درصد چربی و رژیم غذایی  با BMIاساس 

استفاده از آزمون لوین بررسی شدند. در طول 

ها از مطالعه نفر از مجموع آزمودنی 10دوره 

نفر  10خارج شدند که در نهایت هر گروه شامل 

گیری و ب بدن، خونگیری ترکیشد. اندازه

 برآورد حداکثر اکسیژن مصرفی )به عنوان متغیر

 از فرعی برای تایید اثر متغیر مستقل( قبل و بعد

 فرم ثبت سه روزه مواد دوره مداخله انجام شد.

 ساعته به منظور کنترل 24غذایی و فرم یادآمد 

ه میزان انرژی و مواد مغذی دریافتی در سه مرحل

ها مطالعه توسط آزمودنیابتدا، وسط و پایان 

ها توصیه شد تا در طول به آزمودنیثبت شد. 

ساعت قبل از هر آزمون  48دوره مداخله و 

رفتار، عادات غذایی و هرگونه فعالیت ورزشی 

دیگر را مانند گذشته کنترل کنند و از مصرف 

اضافی مواد غذایی حاوی کورکومین )مثل 

ری زردچوبه، هل، زنجبیل و خولنجان( خوددا

 کنند. 

این پژوهش توسط کمیته اخالق در پژوهشهای 

زیستی دانشگاه علوم پزشکی تبریز با کد 

IR.TBZMED.REC.1396.1297  تایید

 ا کدثبت کارآزمایی بالینی ایران بشد. و در مرکز 

IRCT20180317039120N1 .ثبت شد 

گیری متغیرهای بیوشیمیایی و سایر روش اندازه 

ساعت  48آزمون ونی پسهای خنمونهمتغیرها: 

ساعت  12بعد از آخرین جلسه تمرینی و 

آزمون و های خونی پیشناشتایی اخذ شد. نمونه

ها در فاز فولیکولی از پس آزمون تمامی آزمودنی

گرفته شد و در دمای منفی  1ورید آنته کوبیتال

ها به درجه فریز و برای انجام آزمایش 40

آیریزین آزمایشگاه انتقال داده شد. کیت 

چین با -محصول شرکت کریستال دی

نیز  UCP1و کیت  ng/ml  095/0حساسیت

چین با -محصول شرکت کریستال دی

ضریب تغییرات بود.  ng/ml  19/0حساسیت

(CV)  درون آزمونی و برون آزمونی هر دوکیت

درصد  10درصد و کمتر از  8به ترتیب، کمتر از 

روش سنجش آزمایشگاهی مقادیر سرمی بود. 

UCP1  .و آیریزین به روش االیزا بود 

همه  (max2VO)حداکثر اکسیژن مصرفی 

 فادهها قبل و بعد از دوره تمرینی با استآزمودنی

از آزمون میدانی راکپورت )پیاده روی تند یک 

متر( تخمین زده شد. برآورد  1600مایلی یا 

max2VO برحسب میلی لیتر بر کیلوگرم دقیقه 

(39): 

VO2max= 132/853 – 0/0769(وزن) – 

3877/0 315/6 + (سن)  – (فاکتور جنسیت) 

2649/3 1565/0 – (زمان)  (نبض)

در این فرمول وزن بدن فرد برحسب پوند ، سن 

و  1بر حسب سال ، فاکتور جنسیت )مردان = 

(، زمان کامل کردن یک مایل بر حسب 0زنان =

( پس از انجام این HRدقیقه، ضربان قلب )

 بر دقیقه( است.  تست بر حسب )ضربه

گیری ضخامت درصد چربی بدن از طریق اندازه

الیه چربی زیرپوستی ناحیه پشت بازو، فوق 

خاصره و ران با استفاده از کالیپر اسلیم 

و با استفاده گیری )ساخت آمریکا( اندازه2گاید

                                                  
1. Antecubital vein 

2.  Slim Guide 
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پوالک برای زنان  و ای جکسونازمعادله سه نقطه

 .(13) به روش زیر محاسبه شد

 Db( -4/5[ ˟100/4/95([ = درصد چربی بدن

-Db( = 1/099421(چگالی بدن

)0/0009929×s( + )0/0000023×s2) 

(0001392/0×  )سن -   

S  در این معادله مجموع ضخامت چربی

بازو، فوق خاصره و ران است.  سر زیرپوستی سه

رژیم غذایی با استفاده از فرم ثبت سه روزه مواد 

ها توسط آزمودنی ساعته 24غذایی و فرم یادآمد 

( با نسبت BMI) ثبت شد. شاخص توده بدن

با  WHR)متر( و  )کیلوگرم( بر مجذور قد وزن

 نسبت دور کمر به باسن محاسبه شد.

 

 تمرین دوره هفته
 شدت

 )ضربان قلب ذخیره(
 ست تکرار

 استراحت
 )غیرفعال(

تعداد 

جلسات 
 در هفته

 مجموع زمان
)بدون احتساب گرم 

 و سرد کردن(

1 

آماده
ی

ساز
 

 تداومی
(60-50%) 

 12الی 10شاخص بورگ: 
 5تکرار  6

 ایدقیقه
1 

بین 

 تکرارها: 

دقیقه 2-1

 و

 ها:بین ست

 دقیقه 5 

4 

 دقیقه 30

      

 تناوبی هوازی بلند 2
(70-60%) 

 14الی 12شاخص بورگ: 
 3تکرار  5

 ایدقیقه
 دقیقه 45 3

      

 تناوبی هوازی متوسط 3
(80-70%) 

 16الی 14شاخص بورگ: 

 2تکرار  6

 ایدقیقه
 دقیقه 60 5

         

4 

H
IIT

 

ن(
ن( : )راه رفت

)دوید
 ثانیه 160 :ثانیه  20 

(90-80%) 
 18الی16شاخص بورگ 

4 

3 

 4 دقیقه 5

 دقیقه 46

 دقیقه 44 3 150:  20 5

 دقیقه  57 4 140 : 20 6

     

7 20 : 130 
(100-90%) 

 20الی  18شاخص بورگ 

 دقیقه 55 4

 دقیقه 6/66 5 120 : 20 8

 دقیقه 63 5 110 : 20 9

 برنامه تمرینی. 1جدول 

 

 پروتکل تمرینی

سه هفته گروه تمرین تناوبی شدید و دارونما: 

سازی و از هفته چهارم الی اول به منظور آماده

تن( انجام )دویدن و راه رف  HIITنهم تمرینات

دقیقه  15. گرم کردن به مدت (1شد)جدول

شامل جاگینگ،کشش، حرکات نرمشی و جهشی 

دقیقه شامل کشش و  10و سرد کردن به مدت 

گروه تمرین تناوبی شدید و مکمل  راه رفتن بود.

زردچوبه: این گروه نیز برنامه تمرینی فوق را 

انجام دادند و مکمل زردچوبه مصرف کردند. 

زردچوبه با در نظر گرفتن مقدار  میزان مصرف

گرم کورکومین به ازای هر کیلوگرم سه میلی

وزن بدن در هر روز، با توجه به محتوای 

کورکومین پنج درصد در زردچوبه محاسبه شد 

(8،7.)  
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شدت تمرین با ضربان قلب )نبض سرخرگ 

( کنترل RPE)1و میزان درک فشار کاروتید(

از برنامه نرم : با استفاده تحلیل آماری شد.

ابتدا نرمال بودن  20نسخه   SPSSافزاری 

ها با استفاده از آزمون شاپیرو ویلک بررسی داده

شد. برای مقایسه اختالف میانگین و بررسی 

ها از تحلیل تعامل میانگین متغیرها در گروه

های مکرر، برای گیریبا اندازه 2×2واریانس 

)درون  2نگیری اندازه اثر از فرمول کوهاندازه

بهره  α˂05/0دارییسـطح معنگروهی( در 

 گرفته شده است.

نتایج آزمون شاپیروویلک : های پژوهشیافته

های همه متغیرها نرمال نشان داد توزیع داده

-گیریبا اندازه 2×2نتایج تحلیل واریانس بود. 

 HIITهای مکرر نشان داد، شش هفته تمرین 

ز مکمل با و بدون در نظر گرفتن استفاده ا

 دیردار برای مقازردچوبه یا دارونما افزایش معنی

1UCP (100/0>P  1,18=22وF)(1نمودار )و 

max2VO (001/0>P  1,18 =18وFو )  کاهش

 و  P<001/0داری برای مقادیر آیریزین)معنی

 
در هر دو  UCP1آزمون مقادیر پیش و پس. 1نمودار

  گروه

                                                  
1.Rating of perceived exertion  

2 .Cohen's Effect Size 

 پس آزموندر پیش و  (>05/0P) دار* تفاوت معنی

23= 1,18F)درصد چربی زیرپوستی  (،2)نمودار

)  BMIو  (1,18F =17و  P=001/0کل )

001/0> P  1,18 =85وF .داشته است ) 

داری بین استفاده یا عدم با این حال تعامل معنی

 استفاده از مکمل زردچوبه برای مقادیر آیریزین

(39/0 =P  1,18 =75/0وF ،)1UCP 
(40/0 =P  1,18 =73/0وF)،  درصد چربی

، (1,18F =75/0و  P =39/0زیرپوستی کل بدن )

BMI (98/0 =P  1,18 =0/0وF)  و 

max2VO(44/0=P  1,18 =6/0وF)  در پاسخ

مشاهده نشد.  HIITبه شش هفته تمرین 

داری بین گروهی معنیهمچنین تفاوت بین

-زردچوبه و تمرین-های دو گروه تمرینپاسخ

 متغیرها مشاهده نشد کدام ازدارونما برای هیچ

(05/0P>ولی نتایج آزمون کوهن .)  درون

 -نشان داد اندازه اثر گروه تمرین  گروهی

، چربی UCP1زردچوبه برای مقادیر آیریزین، 

بیشتر  VO2maxو BMIزیرپوستی کل بدن، 

 .(2)جدول  دارونما است -از گروه تمرین

 
و دآزمون آیریزین در هر و پسپیش مقادیر  .2نمودار

 گروه
 در پیش و پس آزمون (>05/0P) دار* تفاوت معنی
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 میانگین و انحراف استاندارد متغیرها در پیش و پس آزمون و  اندازه اثر کوهن درون گروهی در دو گروه .2جدول 

 زردچوبه -دارونما و تمرین -تمرین

 

 گیریبحث و نتیجه

نتایج پژوهش نشان داد پس از شش هفته 

یاری بی شدید با مکملمداخله تمرین تناو

زردچوبه در زنان چاق مقادیر سرمی آیریزین 

( افزایش یافته UCP1کاهش و ترموژنین )

است. هیچ کدام از متغیرهای مطالعه در مقایسه 

داری نشان ندادند. بین دو گروه تفاوت معنی

پاسخ حاد فعالیت تناوبی شدید، کاهش ذخایر 

ATP،PCr و گلیکوژن است. این امر موجب 

و در نهایت افزایش  AMPKفعال شدن 

PGC-1α (. بنابراین فعالیت تناوبی 5شود )می

شدید ظرفیت میتوکندریایی عضله اسکلتی را از 

-افزایش می PGC-1αطریق تنظیم افزایشی 

( آیریزین هم از طریق مسیر وابسته به 18دهد )

PGC-1α (. مطالعات نشان 4شود )ترشح می

تناوبی شدید )یا دهند یک وهله فعالیت می

داری افزایش ( آیریزین را بطور معنی1دویدن تند

(. همچنین سهم اکسیژن مصرفی 36دهد )می

                                                  
1.  Sprint 

( تناوبی شدید، 2EPOCاضافی بعد از فعالیت )

درصد کل هزینه انرژی است. اثر انباشته  14

EPOC تواند در بلند مدت با فعالیت منظم می

بنابراین اثر مثبتی در تعادل انرژی داشته باشد 

 (.17کند )کاهش چربی را تسهیل می

با توجه به مطالعات صورت گرفته مقادیر پایه  

آیریزین در افراد چاق و افراد با وزن نرمال 

متفاوت است یعنی مقادیر آیریزین در افراد چاق 

دیابتی بیشتر از افراد با وزن نرمال است و و پیش

در افراد دیابتی کمتر از افراد سالم است 

های متفاوتی به (. لذا این افراد سازگاری24،41)

تمرینات ورزشی دارند. افزایش غلظت آیریزین 

در افراد دارای اضافه وزن در پاسخ به فعالیت 

ورزشی موقتی است که در سازگاری به تمرینات 

ماند ورزشی طوالنی مدت بدون تغییر باقی می

دهد تغییرات (. ولی تحقیقات نشان می11)

یریزین در اثر تمرینات طوالنی مدت در غلظت آ

رسد تنها افراد چاق متناقض است. به نظر می

تحقیق مشابه، مطالعه توفیقی و محمدی 

                                                  
2.  Excessive post-exercise oxygen consumption 

(EPOC) 

  
 آیریزین

(ng/mL) 
UCP1 

(ng/mL) 

چربی 
تی زیرپوس
 )%(کل بدن

BMI 
(2kg/m) 

max2VO 
(ml/kg.min) 

تمرین و 
 دارونما

 6/35 ± 5/3 9/32 ± 8/1 9/36±4/3 4/51 ± 8/6 9/18 ± 2/1 آزمونپیش

 4/39 ± 2/5 0/31 ± 4/1 8/34±02/2 6/64 ± 6/8 9/16 ± 6/1 آزمونپس
Cohen's 

Effect size 
931/0 03/1 782/0 83/1 03/1 

  
     

تمرین و 
 ردچوبهز

 7/34 ± 2/2 1/33 ± 8/1 1/38 ±6/4 5/55 ± 4/6 8/19 ± 5/4 آزمونپیش

 2/40 ± 1/3 1/31 ± 7/1 9/34 ±8/3 7/64 ± 7/7 9/16 ± 2/3 آزمونپس
Cohen's 

Effect size 
20/1 21/1 24/1 35/2 21/1 
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( که تأثیر هشت هفته تمرین 35( است )1395)

اند که ها بررسی کردهتناوبی شدید را در رت

نتایج مقادیر آیریزین با مطالعه حاضر ناهمسو 

( به 1395قی و محمدی )است. در مطالعه توفی

های با وزن دلیل نبود رت چاق در ایران، رت

ای رژیم غذایی نرمال تحت دوره هشت هفته

پرچرب قرار گرفتند ولی بعد از اتمام دوره، 

ها را بر اساس شاخص گزارش وقوع چاقی رت

( 12ای )ارائه نکردند. همچنین مطالعه 1لی

وجب عنوان کرده احتماال رژیم غذایی پرچرب م

شود. در پروتکل کاهش مقادیر آیریزین می

( از وهله های 1395توفیقی و محمدی ) تمرینی

ای دویدن یعنی دسته دوم تمرینات دو دقیقه

HIIT  های طوالنی تر از یک دقیقه( با )وهله

درصد حداکثر سرعت استفاده  85الی  80شدت 

شده است در صورتی که در مطالعه حاضر از 

های کمتر از )وهله HIITنات دسته اول تمری

درصد ضربان 100الی  80یک دقیقه( با شدت 

قلب ذخیره بهره گرفته شده است. حال آنکه 

آیریزین نسبت به حجم فعالیت، بیشتر تحت 

گیرد. نتایج مقادیر تأثیر شدت فعالیت قرار می

آیریزین مطالعه حاضر با مطالعه صراف و 

و  2هیم( و مطالعه نور32(، )1396) همکاران

و  3( و مطالعه تسوکیا24(، )2014) همکاران

( و مطالعه پاالسیوس 37(، )2015همکاران )

( همسو است. 25(، )2015و همکاران ) 4گونزالز

و همکاران  5در حالی که با مطالعات کوردیووا

( 19(، )2015و همکاران ) 6(، لوفلر16(، )2014)

د ( در افرا15(، )1397و خسرویانفر و همکاران )

                                                  
1. Lee Index 
2. Norheim 

3. Tsuchiya 

4. Palacios‐Gonzalez 

5. Kurdiova 

6 Loffeler 

سو است. در دو مطالعه اول مقادیر چاق ناهم

داری نکرده است. در مطالعه آیریزین تغییر معنی

سوم مقادیر آیریزین افزایش یافته است. احتماال 

های تمرینی مختلف ها پروتکلعلت این تفاوت

های )هوازی، مقاومتی و ترکیبی( و سازگاری

فیزیولوژیکی متفاوت در طوالنی مدت و اعمال 

های ای و روانی بوده است. غلظتداخالت تغذیهم

آیریزین بطور مثبت با چربی بدن در کودکان و 

(. همانطور که 34بزرگساالن همبستگی دارد )

افتد، ممکن است برای لپتین و انسولین اتفاق می

افراد چاق مقاومت به آیریزین نشان دهند، پس 

های جبرانی ترشح آیریزین آنها به علت مکانیسم

گیری افزایش برای افزایش ترموژنز و کاهش وزن

 (.3یابد )می

در این پژوهش پس از شش هفته مداخله تمرین 

یاری زردچوبه در زنان چاق مقادیر با مکمل

( افزایش یافته است. UCP1سرمی ترموژنین )

های مزمن که با در شرایط چاقی و سایر بیماری

-شهای پیالتهاب خفیف همراه است سایتوکاین

التهابی مشتق شده از  ماکروفاژهای فعال، 

 mRNAو بیان  UCP1برنده فعالیت پیش

را از طریق کیناز مربوط به سیگنال برون آن

های سلولی ( در آدیپوسیتERKسلولی )

-تواند فعالهم می TNF-αکند. سرکوب می

)تحریک شده با  UCP1سازی رونویسی 

-PKA-(βسیگنالینگ گیرنده بتاآدرنرژیک 

)RA  وCREB(. بنابراین 30) ( را سرکوب کند

ها در حالت احتماال در مطالعه حاضر آزمودنی

در شرایط چاقی و التهاب خفیف مزمن  که پایه

سرکوب شده است، و از  UCP1، قرار دارند

طرف دیگر این افراد با مقادیر باالتری از آیریزین 

در گردش خون مواجهند که شرایط مقاومت به 

 UCP1جاد کرده و مانع از رونویسی آیریزین ای
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تواند از طریق شده است. اما تمرین ورزشی می

کاهش وزن و بهبود سالمت متابولیک و با 

ها تاثیر ضدالتهابی خود را اعمال TLRکاهش 

تازگی نشان داده شده . همچنین به(29،6کند )

موجب  PGC-1αفعالیت ورزشی با تحریک 

شود و این در عضله اسکلتی می FNDC5القای 

پروتئین پس از تجزیه در خون موجب ترشح 

(. سپس آیریزین موجب 4شود)آیریزین می

در بافت چربی سفید و بژ و  UCP1افزایش بیان

شود و در نهایت وزن افزایش گرمازایی می

(. عواملی مثل فعال شدن 4یابد)کاهش می

تواند بیان آدرنرژیک نیز  می 3آگونیست بتا

UCP1 دهد ای را افزایش یپوز قهوهدر بافت آد

تواند از طریق مسیر (. کورکومین نیز می26)

AMPK 3گیرنده بتا-نفرینو نیز مسیر نوراپی 

و سایر   UCP1آدرنرژیک موجب  افزایش

، PGC-1αای کننده مثل های قهوهپروتئین

PRDM16  20شود )در بافت آدیپوز سفید ،

، ای عنوان شده است(. اخیرا در مطالعه38

درمان ترکیبی کورکومین و تمرین استقامتی 

، نسبت AMPKفسفوریالسیون 

NADH/+NADاستیالسیون ، دی-PGC

1α مقادیر ،cAMP  و اهداف پایین دستی

PKA دهد. ترکیب کورکومین و را افزایش می

تمرین استقامتی بیوژنز میتوکندریایی را از 

در عضله   cAMPطریق افزایش مقادیر 

های (. طبق بررسی28کند )یاسکلتی تسریع م

مطالعه حاضر با اغلب  UCP1انجام شده نتایج 

(، 4(، )2012مطالعات مثل بوسترم و همکاران )

( و سلیم وهمکاران 20(، )2016لون و همکاران )

با در نظر گرفتن سنجش  (31(، )5201)

UCP1 .در سطح بافت، همسو است 

داری برای مقادیر در این مطالعه تفاوت معنی

، چربی زیرپوستی کل بدن، UCP1آیریزین، 

BMI وVO2max بین دو  گروه تمرین-

دارونما وجود نداشت. ولی -زردچوبه و تمرین

زردچوبه برای همه -اندازه اثر گروه تمرین

دارونما -متغیرهای مطالعه بیشتر از گروه تمرین

، چربی UCP1بود. )اندازه اثر آیریزین، 

های وهدر گرVO2max و  BMIزیرپوستی، 

دارونما به -زردچوبه درمقابل تمرین-تمرین

در  21/1، 93/0درمقابل  2/1ترتیب معادل 

در  35/2، 78/0در مقابل  24/1، 03/1مقابل 

بود(. طبق  03/1در مقابل  21/1و 83/1مقابل 

های انجام شده مطالعه مشابهی که تأثیر بررسی

و زردچوبه را بر مقادیر  HIITهمزمان تمرین 

، چربی زیرپوستی کل بدن، UCP1، آیریزین

BMI وVO2max  بررسی کند یافت نشد و

ای تأثیر پودر کامل زردچوبه را کمتر مطالعه

بررسی کرده است. بیشتر تأثیر ماده مؤثره 

زردچوبه، کورکومین مطالعه شده است. حال 

آنکه کورکومین دو الی هشت درصد از زردچوبه 

 دهد. کورکومین به دلیلرا تشکیل می

هیدروفوب بودن در آب نامحلول است و جذب 

بسیار ضعیفی از دستگاه گوارش دارد و به 

سرعت متابولیزه شده و از گردش خون حذف 

شود. کورکومین در کبد و روده انسان و می

جوندگان دچار زیست دگرگونی شده و به 

شود. به این دلیل هایش تبدیل میمتابولیت

ترین زیست مصرف خوراکی کورکومین خام، کم

اند فراهمی را دارد. بعضی مطالعات نشان داده

ها زیست فراهمی خوراکی کورکومین در موش

یک درصد است. بیشترین زیست فراهمی 

بصورت تزریق درون وریدی است که به دلیل 

(. 14تهاجمی بودن غیرکاربردی است )
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به دلیل اینکه عوامل زیادی بر زیست فراهمی 

ه ذارند، بیشتر مطالعاتی کگکورکومین تأثیر می

ز د اانمتغیرها را مشاهده کرده تأثیر کورکومین بر

های اتانولی، روغن، استون کورکومین و عصاره

ه ترکیب آن با سایر مواد مثل پیپرین)ماده مؤثر

های جدید و فلفل سیاه( و از فرموالسیون

های لیپوزرمی و سایکلودکسترین، کپسول

 .(27مری و غیره استفاده کردند )نانوذرات پلی

-هش حاضر عدم اندازهیکی از محدودیتهای پژو

گیری و عدم اندازه PGC-1αگیری مقادیر 

 بود. UCP1مقادیر بافتی آیریزین و 

رسد تغییرات آیریزین وابسته به وزن به نظر می

بوده و مقادیر پایه آیریزین در افراد چاق بیشتر 

از افراد با وزن نرمال و اضافه وزن است. احتماال 

سولین مقاومت در افراد چاق همانند لپتین و ان

نسبت به آیریزین ایجاد شده و ترشح آیریزین در 

های جبرانی برای افزایش آنها به علت مکانیسم

یابد. گیری افزایش میترموژنز و کاهش وزن

بنابراین تمرین تناوبی شدید با کاهش مقادیر 

آیریزین موجب بهبود مقاومت و افرایش 

های آیریزین شده و مقادیر حساسیت گیرنده

 دهد.را افزایش می UCP1سرمی 

در مجموع شش هفته تمرین تناوبی شدید با  

  کاهش مقادیر آیریزین و افزایش مقادیر

UCP1تواند ترکیب بدن را بهبود دهد. اما می

ای شدن بافت آدیپوز گیری درباره قهوهنتیجه

 سفید به مطالعات بیشتری نیاز دارد. 

کلیه و  از تمام افراد مورد مطالعه :تشکر
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Abstract 

Aim: Irisin is one of the factors that mediate beneficial effects of exercise on 

adipose tissue conversion, uncoupling protein1 (UCP1) and metabolism. 

Therefore, the aim of this study was to determine the effect of six weeks 

high intensity interval training (HIIT) with Turmeric supplementation on 

Irisin, UCP1 and body composition in obese females. 
Method: Thirty obese women (BMI=33.08±1.78 kg.m-2) age range of 20-25 

years in quasi-experimental study with pre-post testing design, were selected 

purposefully and were randomly divided into two homogeneous groups of 

15 participants: HIIT+placebo, and HIIT+Turmeric supplementation (3 

milligram curcumin per kilogram body weight per day). Preparation period 

performed for 3 weeks and HIIT performed for six weeks (4 sessions per 

week). Blood samples were taken, before and 24 hours after last exercise 

session in the follicular phase. Serum irisin and UCP1 were measured by 

ELISA method.  

Results: In both groups, irisin levels, subcutaneous fat and BMI significantly 

decreased (P<0.05), and UCP1 levels and VO2max significantly increased 

after nine weeks intervention (P<0.05). There was no significant difference 

between groups for irisin, UCP1, total subcutaneous fat, BMI and VO2max 

values. 

Conclusion: Six weeks high intensity interval training with turmeric 

supplementation probably could improve body composition by decreasing 

Irisin and increasing UCP1 levels. 

Keywords: Thermogenin, Irisin, High Intensity Interval Training, Obesity, 

Turmeric  
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