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 چکیده

باشند. هدف می( از عوامل التهابی موثر بر مقاومت به انسولین IL-1ßبتا )1-و اینترلوکین 2-لیپوکالین :هدف

-ILو  2-دارچین بر سطوح خونی لیپوکالین عصاره از پژوهش حاضر ارزیابی اثر تمرین هوازی همراه با مکمل

1ß باشدهای مقاوم به انسولین میدر موش. 

سر موش صحرایی نر نژاد ویستار  به طور تصادفی به چهار گروه  36در این مطالعه تجربی  :شناسیروش

(( n=9)عصاره دارچین  +و تمرین هوازی (n=9)، عصاره دارچین (n=9)رین هوازی تم ،(n=9))کنترل 

هفته انجام  5درصد به مدت  10تقسیم شدند. القای مقاومت به انسولین با استفاده از محلول فروکتوز 

 8( به مدت مصرفی درصد حداکثر اکسیژن 80-75شد. گروه های تمرین پنج روز در هفته ) با شدت 

میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن  200 مکما یاریهفته تمرین هوازی را انجام دادند. به گروه های 

داری تزریق شد. داده ها با استفاده از آنالیز واریانس یک طرفه در سطح معنی، در روز عصاره دارچین

05/0 p≤ تحلیل شد. 

عصاره گروه نسبت به  ونسبت به گروه کنترل گروه تمرین  2-نیپوکالیل زانیداری در مکاهش معنی :هایافته

نسبت به گروه کنترل کاهش  IL-1ß(. همچنین در هر سه گروه تجربی، میزان p<05/0دارچین مشاهده شد )

(، و کاهش معنی داری در گروه تمرین عصاره دارچین نسبت به گروه تمرین P<05/0داری را نشان داد )معنی

 .(.p<05/0شاهده شد )و عصاره م

نتیجه پژوهش حاضر نشان داد که تمرین هوازی  همراه با عصاره دارچین بیشتر از هر کدام  :گیرینتیجه

نیاز  2-اثر دارد.  اما اثر ترکیب تمرین هوازی و عصاره دارچین بر  لیپوکالین  IL-1ßبه تنهایی بر کاهش 

 .به بررسی های بیشتری دارد
 .بتا1-و اینترلوکین 2-هوازی،  عصاره دارچین، لیپوکالین تمرین کلیدی: گانواژ
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 مقدمه

بالینی و  هایارزیابیشواهد به دست آمده از 

 بروزدهد التهاب نقش مهمی در  تجربی نشان می

مشخص گردیده . (21)د و پیشرفت دیابت دار

و پروتئین  2-های التهابی نظیر لیپوکالین میانجی

در بیماران دیابتی افزایش یافته که با  c واکنشی

 توسعه و پیشرفت مشکالت قلبی ـ عروقی همراه

-بیان گردیده لیپوکالین. همچنین (38)می باشد 

است اثرات ضدالتهابی داشته باشد، به ممکن  2

در چاقی  2-سطح لیپوکالین ای که افزایش گونه

و مقاومت به انسولین، سازوکاری حفاظتی علیه 

-اینترلوکین چنین نقش برای. (38)د التهاب باش

. مطالعات گوناگون (33) نیز گزارش شده است 11

نشان می دهد که تمرینات هوازی با تغییر در 

میایی که موجب التهاب برخی متغیر های بیوشی

و همچنین حساسیت به  (32)در بدن می شود 

اثر  (39)انسولین و کاهش گلوکز اضافی خون 

به  2-مثبتی دارد. در بین این عوامل لیپوکالین

عنوان یک مارکر دقیق و مهم مرتبط با متابولیسم 

و گزارش شده این  (14)گلوکز معرفی شده است 

آدیپوسایتوکاین با چاقی و مقاومت به انسولین 

 2-. همچنین ترشح لیپوکالین(35)مرتبط است 

شود، با عواملی که موجب مقاومت به انسولین می 

مانند هایپرانسولینیمی و هایپرگلیسیمی، باال 

. برخی محرک های التهابی ترشحی (35)رود می

از بافت سلول های چربی مانند که با مقاومت به 

، نیز می تواند به طور (25)انسولین ارتباط دارد 

را در  2-ترشح لیپوکالینای مالحظهقابل 

. به نظر سطوح (24)های تحریک کند ادیپوسیت

در گردش این سایتوکاین ها در اثر فعالیت های 

غییر می شود. اجرای فعالیت های بدنی دچار ت

 .(13)بدنی در دراز مدت اثرات ضد التهابی دارد 

                                                      
1. Interleukin-1  

مهربانی و همکاران در پژوهشی نشان دادند که 

موجب کاهش  شدید هفته تمرین هوازی 12

شد. سرُم  2-داری در مقادیر لیپوکالینمعنی

داری را در مرین هوازی کاهش معنیهمچنین ت

شدت باال و شدت گروه های IL-1β   مقادیر

. همچنین حسنوند (28) متوسط ایجاد کرده بود

و  2-پوکالینبیان ژنی لیو همکاران نشان دادند 

IL-1β و مقادیر  های صحراییدر هیپوکمپ موش

 سه هفته تمرین متناوب شدیدسرمی آن به دنبال 

این در حالی است  .(21)داری داشت کاهش معنی

هفته  12پس از  دادندبام و همکاران گزارش  که

 IL-1βتمرین استقامتی با شدت متوسط، مقادیر 

برخی  .(7)یابد داری افزایش میطور معنیبه

پژوهش ها نشان داده که گیاهان نیز دارای 

خاصیت ضد التهاب می باشند. دارچین به علت 

نتی اکسیدانی ها دارای خاصیت آفِنُلاشتن پُلید

. تحقیقات نقش مثبت (14) استو ضد دیابتی 

انتی اکسیدانت ها را در کاهش سایتوکاین های 

. سینامالدئید موجود (37)التهابی نشان داده اند 

در دارچین باعث کاهش واسطه های التهابی در 

. همچنین (10)فاژها و منوسیت ها می شود ماکرو

چین منجر نشان داده شده که درمان با عصاره دار

های التهابی در جوندگان به کاهش عالئم و نشانگر

ایین آورنده قند خون به وسیله . اثر پ(20)شد 

دارچین از چندین سال قبل مورد مطالعه قرار 

. پژوهش ها روی دارچین توانایی (4)گرفته است 

ان را در کاهش قند خون تقویت بخشیده است. 

ایر مطالعه ها نشان می دهد که دارچین از س

فراورده های گیاهی مانند چای سبز، روغن زیتون، 

تر ز در تنظیم متابولیسم گلوکز موثردانه سیر و پیا

 . (17)است 
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 2-اگر چه تاثیر فعالیت های هوازی بر لیپوکالین

مورد بررسی قرار  2در افراد دیابتی نوع  IL-1ßو 

گرفته اما محقق نتوانسته مطالعه ای را که به طور 

ف دارچین و تمرینات هوازی را همزمان اثر مصر

در گروه های مقاوم به  IL-1ßو  2-بر لیپوکالین

انسولین بررسی می کند، پیدا نماید. فقط در 

پژوهشی حسینی و همکاران به بررسی اثر تمرین 

-هوازی و مصرف عصاره بنه بر سطوح لیپوکالین

و مقاومت به انسولین در موش های دیابتی  2

داد که تفاوتی بین گروه ها  پرداختند، نتایج نشان

بنابراین، با . (23)وجود ندارد  2-در لیپوکالین

 ورزشی در کاهش و هایتوجه به نقش فعالیت

تعدیل التهاب و همچنین، نقش التهاب در 

مهاری عصاره و همچنین اثر  پیشرفت دیابت،

های التهابی، این پژوهش دارچین در مهار شاخص

در نظر دارد تا اثر همزمان مصرف دارچین و 

و  2-لیپوکالینسطوح خونی تمرینات هوازی را بر 

IL-1ß  در موش های مقاوم به انسولین مورد

 .هدمطالعه قرار د
 

 پژوهش روش
 ی پژوهشهانمونه

کلیه آزمایش های مربوط به حیوانات بر اساس 

های مربوط به حمایت از حقوق حیوانات نامهآیین

در تعیین حجم نمونه، با توجه به فرمول انجام شد. 

های پیوسته، درصورتی که حجم نمونه برای نمره

آزمون  باشد، با توان 4/1های مورد انتظار برابر با تفاوت

 تعداد ،α=05/0داری در سطح معنی 80%

سر  36شد. تعداد  اعالم 9 برابر گروه هر هایآزمودنی

ای با وزن موش صحرایی نر )چهار تا شش هفته

گرم( از نژاد ویستار از انستیتو  95/10±67/154

پاستور آمل به عنوان نمونه انتخاب شدند. پس از 

منظور سازگاری با انتقال موش ها به آزمایشگاه، به

محیط به مدت یک هفته در قفس نگهداری و سپس 

فرایند ایجاد مقاومت به انسولین روی آنها انجام شد. 

 5صد به مدت در 10برای این منظور محلول فروکتوز 

هفته به موشها تزریق و پس از اطمینان از ابتالی به 

مقاومت به انسولین، به طور تصادفی به چهار گروه 

گروه  -3گروه تمرین،  -2گروه کنترل،  -1مساوی )

عصاره دارچین(  –گروه تمرین  -4عصاره دارچین 

تقسیم شدند. نمونه های مورد آزمایش در قالب گروه 

سر موش در قفس های پلی کربنات  های چهار و پنج

درجه سانتی  24تا  20شفاف، در محیطی با دمای 

% و چرخه تاریکی به روشنایی  55تا  45گراد، رطوبت 

 تغذیه  پلت با موش ها ساعته نگهداری شدند. 12:12

 شدند و میزان دسترسی به غذا آزاد بود.

 برنامه تمرینی

هفته، هر  8ی صحرایی گروه تجربی به مدت هاموش

روز تمرین کردند. کل دوره تمرین به سه  5هفته 

مرحلۀ آشنایی، اضافه بار و حفظ یا تثبیت شدت کار 

هر  هاموشتقسیم شد. در مرحلۀ آشنایی )هفته اول(، 

متر بر دقیقه  10دقیقه با سرعت  15-10روز به مدت 

رفتند. در مرحلۀ راه می روی نوارگردان ویژه جوندگان

ابتدا به مدت  هاموشاضافه بار )هفتۀ دوم تا چهارم(، 

متر بر دقیقه راه رفتند و به  12دقیقه و با سرعت  15

هفته شدت و مدت فعالیت افزایش  3تدریج در مدت 

یافت تا به میزان نهایی تعیین شده برای هر گروه 

هشتم  ۀ پنجم تاهفترسید. در مرحلۀ حفظ یا تثبیت، 

متر  28ۀ شدهفته با شدت تعیین  4به مدت  هاموش

درصد حداکثر اکسیژن  80-75بر دقیقه، معادل 

دقیقه روی نوارگردان دویدند  60مصرفی و به مدت 

که در تمامی مراحل فوق شیب نوارگردان صفر درجه 

دقیقه برای گرم کردن،  5بود. از مجموع زمان فعالیت، 

متر بر دقیقه  7با سرعت دقیقه برای سرد کردن  5و 

.(1)در نظر گرفته شد 
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 روش تهیه و مصرف عصاره هیدروالکلی دارچین

ابتدا پوست درخت دارچین با استفاده از آسیاب پودر 

الکل سی سی 20گرم از پودر تهیه شده در  24شده و 

حل گردید. مخلوط به دست آمده  %96طبی اتیلیک 

درجه  25ساعت در دمای اتاق ) 24به مدت 

گراد( نگهداری شد. در ادامه ترکیب حاصل با سانتی

دقیقه  4استفاده از دستگاه همزن مغناطیسی به مدت 

به طور کامل مخلوط شده و بر روی یک کاغذ واتمن 

و  که وزن اولیه آنها یاداشت شد، صاف گردید. کاغذ

پودر باقی مانده بر روی آن در دستگاه آون با حرارت 

ساعت خشک شد.  5/1درجه سانتی گراد به مدت  50

با اختالف وزن پودر خشک باقی مانده بر روی کاغذ 

صافی و مقدار اولیه دارچین میزان پودر حل شده 

مشخص گردید. عصاره استخراج شده به این روش 

میلی لیتر( است.  20حاوی مقدار زیادی الکل )حدود 

ساعت در  48به منظور حذف الکل، عصاره به مدت 

محیط عاری از هر گونه آلودگی قرار گرفته تا الکل 

 5اضافی تبخیر شده و میزان آن به حداقل ممکن )

لیتر( برسد. در ادامه حجم عصاره با استفاده از میلی

 150)نرمال سالین تزریقی( به  %9سرم فیزیولوژیک 

ی نهایی عصاره، به ررسانده شد. پس از فرآو لیترمیلی

میلی گرم به ازای هر کیلوگرم  200هر موش مقدار 

میلی لیتر( در روز محلول به دست  5/0وزن بدن )

 .(29)آمده به روش درون صفاقی تزریق شد 

 

های صحرایی به مقاومت به مبتال کردن موش

 انسولین 

 1درصد )شرکت مرک 10موش ها از محلول فروکتوز 

هفته استفاده کردند. برای درست  5آلمان( به مدت 

کیلوگرم  1آب با لیتر  9درصدی،  10کردن محلول 

فروکتوز کریستال غذایی مخلوط شده و به صورت آزاد 

هفته سازگاری  5ها قرار گرفت. بعد از در اختیار موش

                                                      
1. MERCK 

ها به مقاومت به انسولین، با محیط و مبتال کردن موش

برای اندازه گیری گلوکز و تعیین ابتال به اختالل 

های خونی از شبکیه پشت مقاومت به انسولین نمونه

 .(15)آوری شد چشمی در حالت ناشتا جمع

 

 آوری سرمجمع

ساعت پس از اتمام آخرین جلسه تمرین،  72ها موش

ساعت قبل از کشته شدن،  4در حالی که سیر بودند )

 غذا از قفس برداشته شد، اما به آب دسترسی داشتند(

ن تزریق داخل صفاقی ماده بیهوشی ترکیبی از کتامی با

(mg/kg50-30(  و زایالزین )mg/kg5-3 بیهوش و )

سپس کشته شدند. در ابتدا با سرنگ انسولینی به 

های مقدار الزم خون از بطن راست اخذ شد. نمونه

آوری شده بعد  جمع EDTAخونی در لوله های فاقد 

 4000ا سرعت دقیقه و ب 15از لخته شدن به مدت 

وژ درجه سانتی گراد سانتریفی 4دور در دقیقه در دمای 

-و سرم جدا گردید. سرم جمع آوری شده برای اندازه

-درجه سانتی -70های بعدی در فریزر با دمای گیری

نه گراد نگهداری شد. برای جلوگیری از تأثیر ریتم شبا

ن به پایا 11:30آغاز و  8گیری از ساعت روزی، نمونه

 رسید.می

 

 سنجش بیوشیمیایی

سرمی با استفاده از کیت  2-میزان لیپوکالین

CUSABIOBIOTECH ,Wuhan  و سطوحßIL-

 ,R&D Systems,Sydneyبا استفاده از کیت  1

NSW ضریب  گیری شد.و با روش االیزا اندازه

تغییرات آزمون و حساسیت اندازه گیری به ترتیب 

ی نانوگرم بر میل 078/0و   %3/8   2-برای لیپوکالین

 پیکوگرم بر میلی لیتر 099/0و  ßIL-1  9/3%لیتر و 

 بود. 
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 تحلیل آماری

پس از تایید توزیع نرمال داده ها با استفاده از آزمون 

از آزمون شاپیرو ویلک، برای تجزیه و تحلیل آماری 

توکی   آنالیز واریانس یک طرفه و آزمون تعقیبی

 ±استفاده شد. تمام داده های به صورت میانگین 

انحراف معیار ارائه شده اند. محاسبه با استفاده از 

انجام شد و سطح  16نسخه  spssافزار آماری نرم

 .در نظر گرفته شد≥p 05/0داری با آزمون ها معنی

 

 های پژوهشیافته

تغییرات وزنی آزمودنی ها و همچنین، میانگین و 

ذکر  1انحراف معیار انسولین و گلوگز در جدول 

 شده است.
  

 هاتوصیفی نمونه هایویژگی .1جدول   

                

 
 کنترل

(9=n) 

 تمرین

(9=n) 

 عصاره

(9=n) 

 عصاره–تمرین

(9=n) 

 وزن

 )کیلوگرم(

 11/148±41/13 11/157±90/9 33/161±57/9 11/152±56/6 پیش 

 294±36/21 22/314±06/21 292±62/18 89/303±02/6 پس 

 07/5±25/14 *76/3±35/8 76/2±55/10 **91/1±54/8 (mU/l) انسولین

 38/22±22/196 26/32±22/181 39/43±89/172 *63/38±78/138 (mg/dlگلوکز )

CRP (ng/ml) 18/98±00/524 *45/93±11/350 *27/74±33/410 *30/73±67/299 

 تفاوت با گروه عصاره †تفاوت با گروه تمرین ±تفاوت با گروه کنترل،  *

 
تفاوت ها طرفه دادهتحلیل واریانس یک

 2-داری در میزان تغییرات لیپوکالینمعنی

(155/3=F  038/0و=p )نشان داد ها بین گروه

(. آزمون تعقیبی نشان داد که بین گروه 1)شکل 

کنترل با تمرین و تمرین با عصاره تفاوت معنی 

داری در داری وجود دارد. همچنین تفاوت معنی

 (p=00/0و  673/18=F) IL-1ßمیزان تغییرات 

. آزمون تعقیبی نشان ها مشاهده گردیدبین گروه

داد که بین گروه کنترل با گروه تمرین، عصاره و 

-عصاره و همچنین گروه تمرین با تمرین -تمرین

عصاره تفاوت معنی -عصاره و گروه عصاره با تمرین

از دیگر نتایج پژوهش . (2داری وجود دارد )شکل 

 CRPداری در میزان تغییرات حاضر تفاوت معنی

(472/11=F  00/0و=p) بود. آزمون  هابین گروه

 هایتعقیبی نشان داد که بین گروه کنترل با گروه

عصاره اختالف  - تمرین، عصاره و تمرین

 (.1داری وجود دارد )جدول معنی
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 های مختلفسرم در گروه 2-سطوح لیپوکالین .1شکل 
 تفاوت با گروه تمرین †تفاوت با گروه کنترل،  *

 

 

 بتا سرمی در گروه های مختلف IL-1سطوح . 2شکل 
 تفاوت با گروه عصاره دارچین †تفاوت با گروه تمرین،  ±تفاوت با گروه کنترل،  *

 گیریبحث و نتیجه

در پژوهش حاضر، اثر هشت هفته مکمل یاری 

دارچین همراه با تمرین هوازی بر سطوح 

های مقاوم شده در موش IL-1ßو  2-لیپوکالین

در برابر عمل انسولین مورد بررسی قرار گرفت. 

یافته های پژوهش نشان داد تمرینات هوازی 

 2-داری در میزان لیپوکالینباعث کاهش معنی

سرمی در موش های صحرایی مقاوم به انسولین 

های پژوهش حاضر، شده است. همسو با یافته

دادند که  ( نیز نشان2014مهربانی و همکاران )

هفته تمرین  12بعد از  2-مقادیر خونی لیپوکالین

. (28)هوازی با شدت باال کاهش پیدا کرد 

( نیز بیان 2009همچنین آتشک و همکاران )
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نمودند که هشت هفته تمرین هوازی در مردان 

داری در میزان باعث کاهش معنی چاق

. فعالیت (6)در گردش شده است  2-لیپوکالین

های بدنی و ورزشی با کاهش رهایش سایتوکاین 

های پیش التهابی و ایجاد محیطی ضدالتهابی، در 

کنترل بیماری های ناشی از التهاب مزمن نظیر 

. تغییر وضعیت در تولید (5)د دیابت نقش دارن

ها در نتیجه فعالیت های ورزشی ممکن ادیپوکاین

های مرتبط با چاقی است نقش مهمی در بیماری

و مقاومت به انسولین ایفا  2از جمله دیابت نوع 

. با این حال یافته های ما با نتایج (18)کند 

شمشکی و همکاران که بیان کردند شش هفته 

 سطوح ث افزایش معنی دارتمرین هوازی باع

در موش های نر دیابتی  2-لیپوکالین پالسمایی

. همچنین حسینی و (34)می شود، مغایرت دارد 

همکاران نشان دادند که در موش های صحرایی 

دچار انفارکتوس شش هفته تمرین تاثیر معنی 

. (22)بافت قلبی ندارد  2-داری بر لیپوکالین

( که نشان دادند سه ماه 2009چوی و همکاران )

داری بر تمرین هوازی و مقاومتی تاثیر معنی

. (11)در زنان چاق میانسال ندارد  2-لیپوکالین

( نشان 2012همچنین محمدی و همکاران )

دادند که هشت هفته فعالیت ورزشی استقامتی و 

 2-داری بر لیپوکالینمقاومتی تاثیر معنی

پالسمایی در دانشجویان پسر غیرورزشکار ندارد 

. احتماالً تفاوت در نتایج می تواند ناشی از (30)

آزمودنی ها، پروتکل تمرینی و شدت تمرین  نوع

رسد فعالیت های ورزشی دارای باشد. به نظر می

اثرات ضدالتهابی بوده و باعث کاهش فعالیت عامل 

که بیان  NF-Kbنسخه برداری پیش التهابی 

. در (12)را فعال می سازد می شود  2-لیپوکالین

نیز از  (2004)فلو و همکاران این رابطه 

های عنوان یک میانجی برای پاسخبه 2-لیپوکالین

های باکتریایی و ایمنی ذاتی در برابر عفونت

با اثر روی  2-لیپوکالین .(16) اندالتهاب نام برده

ترشح میزان های بتای پانکراس، بر عملکرد سلول

های انسولین اثرگذار است و گیرندههمچنین و 

 به این یکی از دالیل احتمالی ابتال به مقاومت

-لیپوکالین مقادیر در کاهش .(14)انسولین است 

(. یکی از 35باشد ) IL-1β اثر از ناشی تواندمی 2

عوامل اثرگذار بر تحریک ترشح و تغییرات سطوح 

 1-، میزان ترشح اینترلوکین2-خونی لیپوکالین

نتایج پژوهش حاضر نشان داد که تمرین  بتا است.

شده است.  IL-1βهوازی باعث کاهش 

عنوان تنظیم کنندۀ اصلی در به بتا 1-ینترلوکینا

در بافت ادیپوسیت و  2-بیان و ترشح لیپوکالین

. (35)اند نیز غلظت خونی آن معرفی کرده

عنوان یک شاخص التهابی نیز به IL-1β، همچنین

انسولین نقش به مقاومت  به مهم در روند ابتالی

 ( کاهش2005همکاران ) و گُلدهامر .(8)دارد 

هوازی  تمرین هفته 12 از پس راIL-1β سطوح  

 ( نیز2013همکاران ) و . لواتل(19)دادند  نشان

 با تردمیل روی تمرین اجباری که دادند نشان

 صحرایی های هیپوکمپ موش در IL-1β کاهش

و همکاران  اگاروال . همچنین،(27)است  همراه نر

ورزشی  تمرین هفته 16( نشان دادند که 2001)

 مغز در IL-1βمقادیر  معنادار موجب کاهش

 و . سپیسمن(3)شده بود  نر صحرایی های موش

مغز  در IL-1βمقادیر  ( کاهش2013همکاران )

 تمرین هفته 12صحرایی را پس از  های موش

. به نظر (36)چرخ گردان نشان دادند  روی

 افزایش به منجر IL-1βمقادیر  رسد افزایشمی

 و افزایش (35)شده  2-لیپوکالین ثانویه

 منجر و کاسته ها سلول عملکرد از 2-لیپوکالین

 بدن های بافت در التهابی های بروز واکنش به

 راه کارها و از یکی کلی، طور . به(13)گردد  می
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 شاخص های کاهش مهم برای استراتژی های

 و پیامدهای IL-1β و 2-لیپوکالین مانند التهابی

منظم است  بدنی فعالیتهای انجام آنها، احتمالی

 کاهش با بدنی منظم تمرینات . احتماالً(33)

 افزایش سایتوکاینهای و سمپاتیکی تحریک

 از التهابی هایرهایش میانجی میزان ضدالتهابی،

 . (33)می کند  مهار بافت چربی از را IL-1β جمله 

در نتیجه  2-وهش حاضر میزان لیپوکالیندر پژ

مصرف عصاره دارچین در گروه های تجربی نسبت 

داری نداشت. حسینی به گروه کنترل تغییرمعنی

( نشان دادند که مصرف عصاره 2016و همکاران )

عنوان یک گیاه دارای خاصیت )به بنه

 2-داری بر لیپوکالیناکسیدانتی( تاثیر معنینتیآ

-. عدم تغییر میزان لیپوکالین(23)نداشته است 

در پژوهش حاضر در نتیجه مصرف عصاره  2

دارچین ممکن است ناشی از نمونه های پژوهش 

در پژوهش حاضر نمونه ها با استفاده از  باشد.

محلول فروکتوز، مقاوم به انسولین شدند در حالی 

ها یا سالم بودند  که در پژوهش های دیگر نمونه

های انسانی استفاده شده است. از یا از آزمودنی

 IL-1βدار دیگر نتایج پژوهش حاضر کاهش معنی

در گروه های مصرف کننده عصاره دارچین بود. 

تایج پژوهش ها نشان داد که آنتی اکسیدان و ن

های موجود در دارچین و همچنین فِنُل

سینامالدئید موجود در آن باعث کاهش 

و عواملی التهابی نظیر  (10)های التهابی واسطه

. (9)شود می TNF-αو  IL-6بتا، 1-اینترلوکین

عالوه بر این، مصرف خوراکی عصاره دارچین با 

و سایتوکاین های پیش  COX-2یان مهار ب

( و IL-1β, IFN-γ, and TNF-αالتهابی )

باعث مهار پیشرفت التهاب  IL-10افزایش 

حدودیت طول دوره پژوهش از م. (26)شود می

های پژوهش حاضر بود. در پروتکل های طوالنی 

تر می توان با دقت بیشتری به اثرات تمرین و 

عصاره دارچین پرداخت. همچنین کاهش حجم 

نمونه به خاطر مرگ و میر که طی پروتکل رخ داد 

 احتماالً بر نتایج پژوهش تاثیر گذار بوده است.

 بندیجمع

نتایج پژوهش حاضر نشان داد که تمرینات 

و  2-ورزشی هوازی باعث کاهش میزان لیپوکالین

IL-1β  در موش های مقاوم به انسولین شد. به

نظر کاهش سرمی شاخص های التهابی می تواند 

عنوان یک مارکر سودمند برای ارزیابی در به

عروقی و متابولیک  -های قلبی درمان بیماری

مورد توجه قرار  2-مانند دیابت مرتبط با چاقی،

. همچنین مصرف عصاره توانست گیرد

بتا در موش های مقاوم به انسولین  1-اینترلوکین

داری بر کاهش دهد در حالی که تاثیر معنی

نداشت. با توجه به ارتباط بین این  2-لیپوکالین

دو متغیر، به منظور بررسی اثرات عصاره دارچین 

پژوهش های بیشتری می  نیاز به 2-بر لیپوکالین

باشد. همچنین، با توجه به آثار ضدالتهابی و 

شود مصرف گیاهان ضداکسایشی، پیشنهاد می

دارویی با خواص ضدالتهابی به صورت ترکیبی بر 

  مورد ارزیابی قرار گیرد. IL-1βو  2-لیپوکالین

 سپاسگزاری

کمیته ضمن دریافت کد اخالق از این تحقیق 

ه ب ورزشی علوم پژوهشگاه پژوهش در اخالق

 حمایت با، IR.SSRI.REC.1397.225 شماره

 اسالمی آزاد دانشگاه پژوهشی محترم معاونت

نویسندگان . است شده آملی انجام اهللآیت واحد

وسیله تشکر و قدردانی خود را از این واحد بدین

دانشگاهی اعالم می دارند
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Abstract 

Aim: Lipocalin-2 and interleukin-1 beta (IL-1ß) are two inflammatory markers affecting 

on insulin resistance. The aim of this study was to investigate the effect of aerobic training 

with cinnamon extract on blood levels of Lipocalin-2 and IL-1ß in insulin-resistant rats. 

Method: : In this experimental study thirty-six Wistar male rats were randomly 

divided into four groups: control (n=9), aerobic training (n=9), cinnamon (n=9), and 

aerobic training+cinnamon (n=9). Insulin-resistance status induced by %10 fructose 

solutions during 5 weeks. Training groups subjected to a 5-day per week aerobic 

training program (with 75-80% VO2max) for 8 weeks. Supplementayion groups 

subjected to injected 200 ml/kg/day cinnamon extract. 

Results: Exercise training significantly reduced Lipocalin-2 compared to the control 

group, and compared to extract group (P<0.05). Also, in all three experimental groups, 

IL-1 beta decreased significantly compared to control (P<0.05), and significant 

decrease was observed in the extract group compared to the training group and extract 

(P<0.05. 
Conclusion: Results of this study indicated that aerobic training with cinnamon 

extract more than any of them alone effects on reduction IL-1ß. But the effect of the 

combination of aerobic training and cinnamon extract on lipocalin-2 requires further 

investigation. 
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