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 مقدمه
 با ABCG8 و شتهدا مستقیم رابطه HDL-c کاهش و LDL-c افزایش با قلبی بیماری

 تصلب از یریجلوگ و متغیر دو این بر مثبتی تاثیر کلسترول، معکوس انتقال روند در مداخله

  شودمی ناختهش متغیرها این میزان بر گذار اثر عامل یک عنوان به بدنی فعالیت. دارد نشرای

 سبز قهوه مصرف با همراه ایروبیک تمرین هفته هشت تاثیر مقایسه هدف با مطالعه این لذا

 .شد انجام وزن اضافه دارای زنان HDL و لپتین ،ABCG8 ژن بیان بر

  هاروش و مواد
 فتهه هشت و تقسیم نفری 10 گروه سه به تصادفی بطور وزن اضافه اراید جوان زن 30

 را قلب ضربان حداکثر درصد 50 شدت با هفته، در جلسه سه تناوب با ایروبیک تمرین

 طرح کی در تمرین از قبل ساعت یک .رساندند درصد 75 شدت به خرآ هفته دو در و شروع

 و گرمی میلی 400 کپسول عدد یک بزس قهوه مصرف گروه هایآزمودنی کور، سویه یک

 واریانس یزآنال آزمون گروهی بین تغییرات مقایسه برای کردند دریافت پالسیبو شاهد گروه

 .شد استفاده طرفه یک

 هایافته

 داریمعنی راتیتغی دارای HDL-C و لپتین ،ABCG8 متغیر سه هر مقادیر داد نشان نتایج

 و ایروبیک " گروه بین دارمعنی تغییرات بیانگر تغیرم سه هر در LSD تعقیبی آزمون. بودند

 .است دیگر گروه دو با "سبز قهوه

 گیرینتیجه
 وزن کاهش و لپتین ،ABCG8، HDL-C ژن بیان بر تأثیر با سبز قهوه و ورزشی فعالیت

 باشد. تهداشعروقی  قلبی هایبیماری از و جلوگیری افراد سالمتی در موثر گامی تواندمی

 هاهکلیدواژ
 لپتین ،ABCG8، HDL-c سبز، قهوه
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 مقدمه

 موجب که است عواملی از بدنی فعالیت شده ثابت امروزه

 HDL-Cدر تغییر ویژه به خون چربی هایپروفایل در تغییر

 هایژن و HDL فزایشا با بدنی فعالیت (.1) شودمی 

 در را خود نقش 1کلسترول معکوس انتقال فرایند در درگیر

  (.2) کندیم اعمال یعروق ت یقلب یهایماریب از یریشگیپ

RCT درون اضافی کلسترول حذف در مؤثر مکانیزم یک 

 از ابرخانواده یک که 2ABC هایپروتئین .ستهاسلول

 RCT در ایبرجسته نقش هستند غشایی هایپروتئین

 ،ABCA هایگروه شامل ابرخانواده این (.3) دارند

ABCB، ABCC، ABCD، ABCE، ABCF و ABCG یم

 عضو پنج دارای ABCG یهاپروتئین گروه (.4) باشد

(ABCG1، ABCG2، ABCG4، ABCG5، ABCG8) می

 در ABCG8 و ABCG5 کدگذارنده هایژن (.5) باشد.

 جهش و اندشده واقع 2P21 کروموزوم روی یکدیگر مجاور

 نام به لیپیدی لاختال یک به منجر هاژن این

 آتروسکلروز و کلسترول انباشت که شودمی سیتواسترولمی

 است. بیماری این به بتالا پیامدهای از یکی نرکرو عروق

 کلسترول دفع در ABCG8 و ABCG5 هایپروتئین

 کلسترول سطح کاهش و کرونر عروق هایدیواره از اضافی

 سکته و آتروسکلروز خطر شکاه موجب و بوده سهیم خون

 اصلی سوبستراهای هااسترول واقع در شوند.می قلبی

ABCG5 و ABCG8 (.4) هستند  

 و بوده فعال پاراکرین و اندوکرین عضو یک چربی بافت

 ترشح را آدیپوسیتوکین نام به متعددی هایپروتئین

 -اینترلوکین تومور، نکروز عامل لپتین، شامل که کنندمی

 از مولکولی لپتین .(6) باشدمی واسپین و ۸ -اینترلوکین ،6

 به چربی هایسلول توسط که است هاآدیپوکین خانواده

                                                           
1: RCTReverse Cholesterol Transfer  

2ATP binding cassette transport proteins  

 سیری مراکز بر تاثیر با و شودمی ترشح خون اخلد

 شرکت بدن وزن هموستاز تنظیم در درهیپوتاالموس،

  (.7) نمایدمی

 متناقض تمرین به لپتین پاسخ درباره هاپژوهش هاییافته

 و (9تغییر) عدم برخی.(۸) کاهش، برخی هکطوریب است،

 اند.کرده گزارش تمرین اثر در را آن (10افزایش) برخی

 و یزن طناب نیتمر توأم ریتأث 201۸ سال در پژوهشی

 و سرمی لپتین ارمقد بر سبز رهیز مکمل مصرف

 مورد وزن اضافه دارای مردان در یسنجتن یهاشاخص

 بود نآ از حاکی حاضر تحقیق در نتایج دادند قرار بررسی

 کاهش ازیهو تتمرینا از پس سرمی لپتین غلظت که

  (.11) شتاد داریمعنی

 یاسیدها از باالیی غلظت یحاو سبز قهوه ارهعص

 دارد تاثیر قند و یچرب متابولیسم بر که است کلروژنیک

 باعث روده، در بیچر جذب هشکا رب عالوه چنینهم (.12)

 عصاره (.13) شودمی کبد در چربی متابولیسم افزایش

 تجمع از و دهدمی کاهش را کبدی گلیسریدتری سبز قهوه

 سبز قهوه اصلی ترکیب .کندمی گیریجلو احشایی چربی

 به کبدی آنزیم فعالیت افزایش به کلروژنیک، اسید یعنی

 نیکافئ (.14) کندمی کمک ترانسفراز پالمتیل کارنتین نام

 یهارندهیگ کردن بلوک باعث سبز قهوه دانه در موجود

 شودیم ،یحلقو فسفات منو نیادنوز شی،افزا ینیآدنوز

 استراز یفسفود دینوکلئوت چرخه کردن محدود با و (15)

 افزایش  باعث ( AMP به CAMP لیتبد مسئول میآنز)

CAMP شیافزا و شده CAMP ،پازیل فعالیت افزایش باعث 

 .ابدییم شیافزا زیپولیل نتیجه در ،شده هورمون به حساس

 ارمه طریق از را خود تاثیرات سبز قهوه کافئین همچنین

نشان  (.16) دهدمی انجام نآدنوزی نام به ایماده تولید
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 بردارینسخه افزایش سبب تواندمی cAMPداده شده 

 همکاران و نادری راستا همین در (.17) شود ABCA1 ژنی

 ترکیبی تمرین هفته هشت تأثیر مقایسه به 201۸ سال در

 و آدیپسین سرمی سطح بر سبز قهوه مکمل مصرف و

 و ورزشی لیتفعا : پرداختند چاق زنان انسولین به مقاومت

 کاهش باعث هاآدیپوکین ترشح یرو بر تأثیر با سبز قهوه

 وزن کاهش و  ینلوانس به مقاومت کاهش آدیپسین، سطح

 (.1۸) شودمی

 ییک لکوسیت در هیژوب  بافتها در تمرین از ناشی ژن نبیا

 در .(19) است بدن زهموستا تنظیم یهارکازوسا از

 هشت تأثیر 201۸ لسا در نسانیا یهانمونه روی هشوپژ

 بررسی مورد ABCG8 ژن بیان بر ایروبیک تمرین هفته

 (.20) بود ژن این بیان افزایش از حاکی نتایج و گرفت قرار

 ایروبیک تمرینات که کرد بیان پژوهشی در نیاکی قنبری

 عضله و قلب در ABCA1 ژن بیان افزایش باعث بلندمدت

  (.21) شودمی صحرایی هایدوقلوموش

 یدارا جوان زنان بین در بدنی فعالیت عدم اینکه به هتوج با

 هایبروزبیماری احتمال زودرس، چاقی شیوع و وزن اضافه

 (CAD)1 کرونر عروق هایبیماری ویژه به چاقی با مرتبط

 پروتئین که آنجا از و دهدمی افزایش بزرگسالی در را

ABCG8 و کلسترول معکوس انتقال در اساسی نقش 

 در یسع پژوهشگر دارد،  CADاز وگیریجل نآ متعاقب

 قهوه مکمل مصرف ایآ که دارد موضوع نیا ساختن روشن

 HDL-C و لپتین یسرم سطح ،ABCG8 ژن انیب بر سبز

 ر؟یخ ای دارد مثبت ریتاث

 هاروش و مواد

 پیش مراحل با تجربی نیمه طرح قالب در حاضر پژوهش

 اربردیک نوع از هدف لحاظ به و بوده آزمون پس و آزمون

 دارای جوان زنان شامل پژوهش آماری جامعه باشد.می

                                                           
1Coronary artery disease 

 شهید سالن به فراخوان طریق از که مشهد شهر وزن اضافه

 واجدان از نفر 30 تعداد که بود نمودند مراجعه بهشتی

 30-25 تودةبدنی شاخص :شامل هاییویژگی با شرایط

-قلبی بیماری سابقۀ عدم) بودن سالم ،مترمربع بر کیلوگرم

 عدم همچنین و دیابت ریوی، کلیوی، کبدی، روقی،ع

 اجرای با مغایر ارتوپدی و جسمی ضایعۀ نوع هر از گزارشی

 در مشارکت عدم) بودن غیرفعال ورزشی(، تمرینات

 فعالیت اجرای سابقۀ نداشتن و (منظم ورزشی هایفعالیت

 پژوهش در شرکت داوطلب کالریک، محدودیت یا ورزشی

 و مکمل چیه از که نفر 30 تعداد انیم نیا از و بودند هشد

 نکرده مصرف گذشته ماه شش یط وزن کاهنده یداروها ای

 یریگنمونه صورت به و انتخاب نمونه عنوان به بودند،

 تمرین" نفره 10 گروه سه به (یکش)قرعه ساده یتصادف

 و"دارونما-ایروبیک تمرین" ، "سبز قهوه -ایروبیک

  شدند. تقسیم  "کنترل"

 در نمونه تعداد از گروه هر در هانمونه تعداد انتخاب رایب

 در سبز قهوه تاثیر بررسی زمینه در پیشین هایپژوهش

 از خروج یارهایمع .(14) شد استفاده انسانی هاینمونه

 سه از شیب ،ییغذا میرژ نوع هر داشتن شامل پژوهش

 قهوه یهاوعده منظم نخوردن و ناتیتمر در بتیغ جلسه

 و قد ایزمینه متغیرهای گیریاندازه برای .بود یمصرف سبز

 ساخت )سکا، دیجیتالی سنج قد و ترازو دستگاه از وزن،

 بادی دستگاه از بدن، توده گیریاندازه برای و آلمان(

 جنوبی کره ساخت 170 مدل INBODY مارک کامپوزیشن

 توسط نیز هاکننده شرکت قلب ضربان شد. ستفادها

 کشور ساخت F1TM مدل POLAR سنج ضربان دستگاه

 هاکننده شرکت از گرفت. قرار سنجش مورد فنالند

 نوع هیچ از تمرینی پروتکل اجرای از قبل شد خواسته

 از آگاهی راستای در و نکنند. استفاده روییدا مواد و مکمل

 توجیهی جلسه تست، انجام نحوه و طرح اجرای  لیک روند

 یک در در تمرین، اجرای از قبل ساعت یک گردید. برگزار
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 ،سبز قهوه مصرف گروه هایآزمودنی کور، سویه یک طرح

 گروه نمودند مصرف گرمی، میلی 400 کپسول عدد یک

 دریافت پالسیبو میزان همان به همزمان صورت به شاهد،

 (.1۸) کردند

 گرم دقیقه 10 شامل هفته، در جلسه سه ایروبیک تمرین

 دسر دقیقه 10 نتهاا در و ایروبیک حرکات دقیقه 30 کردن،

 قلب ضربان حداکثر از درصد 55 با اول هفته در بود کردن

 رد بار، اضافه اصل رعایت جهت به روند این البته شد شروع

 و یافت ادامه قلب ضربان حداکثر درصد 75 تا انتهایی هفته

 افزایش نیز دقیقه دو اصلی تمرین زمان مدت  هفته هر

 به اصلی تمرین زمان مدت انتهایی هفته در کهبطوری داشت

 (.22) رسید دقیقه 44

 دمای در ساعته 12 ناشتایی از پس هاآزمودنی تمامی از 

 تهویه درصد (،60-55) رطوبت ،سلسیوس( درجه 26-2۸)

 حالت در صبح هشت ساعت در یکسان محیطی نور و

 انجام از قبل ساعت 4۸ و نشسته( حالت )در تاستراح

 پروتکل اتمام از بعد ساعت 4۸ چنینمه و تمرینی پروتکل

 گیرینمونه بازویی ورید از CC10 میزان به بار هر تمرینی،

 ساعت از که شد خواسته هاآزمودنی از مد.آ عمل به خونی

 هر مصرف از گیرینمونه زمان تا گیرینمونه از قبل شب نه

 هایلوله در خونی هاینمونه کنند. پرهیز غذایی مواد گونه

 بالفاصله و وریآجمع EDTA انعقاد ضد هماد با زمایشیآ

 (دقیقه 10 مدت به دقیقه در دور 3000 سرعت )با

 لفایکو روش به هالنفوسیت جداسازی .گردید سانتریفوژ

 روش از MRNA تخلیص زمایشآ انجام برای و شد انجام

RT-PCR از سرمی لپتین گیریازهندا برای شد. استفاده 

 حساسیت داکانا رکشو ساخت یاگنوستیکد شرکت کیت

 .شد دهستفاا ازتالیا روش و میلیلیتر در مرتگ  انوتن 5/0

HDL هایکیت و آنزیماتیک فتومتریک روش با پالسما 

 در گرم میلی یک حساسیت با ایران آزمون پارس شرکت

 .شدند گیریاندازه درصد 5/1 تغییر بضری و لیتر دسی

 ویلک،-وشاپیر آزمون از هاداده بودن نرمال تعیین برای

 سهیمقا یبرا ،لون آزمون از هاداده همگنی تعیین جهت

 و همبسته یهاگروه در T آزمون از یگروه درون ریمقاد

 نسواریا آنالیز آزمون از یگروه نیب راتییتغ سهیمقا یبرا

 .>P)05/0) شد استفاده LSD تعقیبی تست و طرفه یک

 SPSS V.24 افزارنرم از استفاده با هاداده یلتحل و تجزیه

 گردید. انجام

 هایافته

 حاضر پژوهش های شرکت کننده درمشخصات آزمودنی

 .نشان داده شده است 1در جدول 

 گروه دو هایکننده شرکت وزن و قد میانگین -1جدول

 هاگروه
 (معیار انحراف±میانگین)متغیرها

 قد)سانتی متر( سن)سال(

 160±05۸/0 2/25±04/3 تمرین و قهوه سبز

 159±063/0 4/26±35/2 ن و دارونماتمری

 157±0۸7/0 4/25±53/2 کنترل
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 (گروهی برون و گروهی درون) متغیرها آماریتحلیل  -2 جدول

 هاگروه متغیرها
 زمونآپیش 

 )میانگین و انحراف
 استاندارد(

 پس آزمون
)میانگین و انحراف 

 استاندارد(

 تغییرات

 بین گروهی درون گروهی

t P F P 

 )کیلوگرم(وزن

6/71±05/71 تمرین و قهوه سبز  43/5±29/69 515/6 000/0 

 014/0 047/3 56/65±11/۸ 49/66±37/۸ تمرین و دارونما <0001/0 59/49

 0۸1/0 964/1 23/65±45/6 20/65±17/6 کنترل

 نمایه توده بدن
کیلوگرم بر )

 (مترمربع

 000/0 172/7 70/27±01/1 62/2۸±25/1 تمرین و قهوه سبز

 003/0 75/4 9۸/25±63/1 54/26±71/1 تمرین و دارونما <0001/0 75/23

 092/0 ۸۸/1 07/27±۸9/1 74/27±۸3/1 کنترل

 درصد عضله

3/24±49/61 تمرین و قهوه سبز  ۸5/3±35/25 ۸7/1 093/0 

 200/0 3۸/1 66/23±64/3 50/23±53/3 تمرین و دارونما 264/0 39۸/1

 307/0 0۸/1 ۸3/24±3.0۸ 64/24±3.07 کنترل

 درصد چربی

 011/0 13۸/3 96/27±34/3 03/32±۸7/4 تمرین و قهوه سبز

 032/0 522/2 00/25±01/3 50/25±05/3 تمرین و دارونما 001/0 5۸/5

 942/0 075/0 ۸6/2۸±19/۸ 99/2۸±42/۸ کنترل

 P<001/0 داری پذیرفته شدهسطح معنی

همبسته تغییرات در سه متغیر وزن،  آزمون تیبر اساس 

و قهوه  کیروبیا "نمایه توده بدن و درصد چربی در دو گروه 

بین پیش آزمون و پس آزمون  "دارونما-کیروبیا "و  "سبز

داری مشاهده د اما در گروه کنترل تغییرات معنیدار بومعنی

 یک واریانس آنالیز همچنین با توجه به آزمون آزمون .نشد

نمایه توده  ییرات بین گروهی در سه متغیر وزن،طرفه، تغ

 دار بود.بدن و درصد چربی معنی

 متفاوت هایگروه در تفکیک به غیرفعال زنان سرمی HDL-C و لپتین ،ABCG8 مقادیر -3 جدول

 هاگروه متغیرها
 پیش آزمون

 )میانگین و انحراف
 استاندارد(

 پس آزمون
)میانگین و 

 انحراف استاندارد(

 اتتغییر

 بین گروهی درون گروهی

T P F P 

 ABCG8 بیان ژن
(pg/m/p) 

 0.003 4.0۸ 22/6±04/4 1±0 تمرین و قهوه سبز

 0.026 2.66 17/1±0.02 1±0 تمرین و دارونما 0.001 16.60

 0.647 0.474 97/0±0.13 1±0 کنترل

 لپتین
(ng/ml) 

 <0001/0 10.17 3۸/5±1.14 16/6±1.3۸ تمرین و قهوه سبز

 <0001/0 9.03 9۸/4±0.96 63/5±1.04 تمرین و دارونما 0.001 40.۸3

 0.799 0.262 15/6±1.13 17/6±1.23 کنترل

HDL-C 

(mg/dl) 
 <0001/0 6.26 40/47±5.33 0۸/39±3.11 تمرین و قهوه سبز

21.76 0.001 
 0.003 4.03 90/43±5.46 60/40±4.0۸ تمرین و دارونما
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 0.16۸ 1.50 70/39±2.90 10/40±3.69 لکنتر

ات ی همبسته نشان دهنده تغییرها با آزمون تتحلیل داده

 بین HDL-C لپتین و، ABCG8دار هر سه متغیر معنی

و قهوه  کیروبیا "پیش آزمون و پس آزمون در دو  گروه 

ات در گروه ی این تغییرلوبود  "دارونما-کیروبیا "و  "سبز

 نبود.دار کنترل معنی

 باشد.می P<05/0 آماریداری سطح معنی

ه طرفه، جدول شمار یک واریانس آنالیز با توجه به آزمون

 HDL-Cو  ، لپتینABCG8دهد هر سه متغیر ان می( نش3)

رهر سه د LSDتغییرات معناداری دارند و آزمون تعقیبی 

 هوهو ق کیروبیا "دار بین گروه متغیر بیانگر تغییرات معنی

بوده  "رلکنت"و "دارونما-کیروبیا "هر دو گروه  با "سبز

دار نیتغییرات مع HDL-Cو  همچنین در دو مولفه لپتین

شان نرا  "کنترل"و "دارونما-کیروبیا "بین دو گروه 

 "دهد. در هر سه مولفه تغییرات مشاهده شده در گروه -می

سطح  .بیشتر از دو گروه دیگر بود "و قهوه سبز کیروبیا

 باشد.می P<05/0 آماریداری معنی

 بحث

 نیتمر هفته هشت که است نیا انگریب پژوهش نیا جینتا 

 انیب شیافزا باعث سبز قهوه مکمل مصرف همراه به کیروبیا

 در  لپتین ییپالسما ریمقاد کاهش و ABCG8، HDL-C  ژن

 "دارونما و کیروبیا " و "سبز قهوه و کیروبیا" گروه دو هر

 مکمل مصرف و نیتمر" گروه در شیافزا این که نحوی به شد

 .بود" دارونما مصرف و نیتمر" گروه از شتریب "سبز قهوه

 سه این در داریمعنی تغییر نههیچگو کنترل گروه در ضمنا

  .نشد مشاهده یرمتغ

 تمرینات از پس ABCG8 ژن بیان افزایش پژوهش این در

 احتمال دارد بنابراین است. رسیده اثبات به ورزشی

ABCG8 ها به همراه یز در غشای سلولنABCA1  و

ABCG1 همکاری یکدیگر مسئول خروج کلسترول از  با

و پیشگیری از  HDL، تشکیل A1سلول، تحویل آن به آپو 

 عمل طریق این از وهای پفکی باشند تشکیل سلول

 های زخم ایجاد خطر و نموده اعمال را خود ضدآتروژنیک

 (.23) دهندمی کاهش را قلبی حمله و سکلروتیکآترو

 هفته هشت (2012) همکاران و نیاکی قنبری راستا همین در

 در متر 25 شدت و هفته در جلسه پنج تناوب با تمرین،

 یجنتا  پایان در و دادند انجام ماده هایموش روی بر ،دقیقه

  .(24) بود ABCG8 ژن بیان  افزایش از حاکی

 تمرین هفته 12 ودندنم اظهار (2010) انهمکار و 1میسنر

 ولی شد، گلیسرید تری کاهش موجب هاموش در دویدن

 ضمن ماند، تغییر بدون کلسترول و LDL، HDL سطوح

 ABCG8 و ABCB4، ABCB1، ABCG5 ژن بیان در اینکه

  .(25) نشد مشاهده تغییری نیز

عث با یسمیبا چه مکان یورزش ناتیکه تمر نیادر رابطه با 

 ریمقادکاهش و  ABCG8 ،HDL-C ژن  انیب شیفزاا

ارند وجود د یاحتمال یهاسمیمکانمی شود  لپتین ییپالسما

 تحقیق چند هاییافته .ادامه به آنها اشاره خواهد شد که در

 ABCG8مکانیزم اصلی افزایش بیان ژن  که داده نشان

 (. همچنین26است ) LXRای فعال شدن گیرنده هسته

به موش باعث افزایش  LXRدهند القای میمطالعات نشان 

دفع  شود و از این طریقمی ABCG8و  ABCG5بیان ژن 

 . (27نماید )کلسترول از بدن را زیاد می

های پژوهشی دیگر مشخص یافتهدر این پژوهش همسو با 

 شیافزاهای منظم جسمانی باعث شد انجام تمرین

 یمتعدد یهاپژوهش راستا این درشود می HDL-cداریمعن

 HDL-C بر یورزش ناتیتمر و یبدن تیفعال نقش یبررس به

                                                           
1Meissner  
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 هفته هشت تأثیر همکاران و قربانیان پژوهش در اندپرداخته

 24 روز چهار هفته هر  ترکیبی، تناوبی استقامتی تمرین

 کلسترول معکوس انتقال کلیدی عوامل برخی بر ای،دقیقه

 ، TG ، TC ریمقاد این شد که نتیجه بررسی شد و

LDL/HDL-C ، TC/HDL-C، کاهش بدن توده هینما 

 و APOA1، HDL-C مقادیر افزایش اما داشت دارمعنی

 همچون یعوامل شاید .نبود دارمعنی بدن وزن و LDL کاهش

 اختالف لیدل یکیژنت عوامل ها،یآزمودن سن ن،یتمر شدت

 در ورزش نقش ترینمهم رسدیم نظر به .باشد جینتا

 ورزش تاثیر به مربوط یعروق و یقلب یهایماریب از پیشگیری

 (.2۸) باشد LDL و HDL-C مقادیر بر

 انتقال در که است نقشی دلیل به HDL-C اهمیت حقیقت در

 فیزیولوژیکی، نظر از (.29) کندمی بازی کلسترول معکوس

-HDL تولید افزایش پالسمایی، HDL-C مقدار افزایش دلیل

C افزایش مانند مختلف هایمآنزی فعالیت تغییر و کبدی 

 دنبال به کبدی، لیپاز فعالیت کاهش و LPL، LCAT فعالیت

  .(30) است ورزشی فعالیت انجام

 )انسولین، هورمونی های غلظت بر تاثیر با  ورزشی فعالیت

 و تستوسترون( و ها کاتکوالمین رشد، هورمون کورتیزول،

 تری و الکتیک اسید آزاد، چرب )اسید سازی و سوخت مواد

 و 1.گوکبل(13) دهدمی تغییر را لپتین پاسخ گلیسریدها(

 ،مدت طوالنی هوازی تمرین در دادند نشان همکاران

 دوره در و تمرین از بعد اعتس 24 تمرین، از بعد بالفاصله

 داریمعنی شکل به لپتین غلظت اولیه، تحال به برگشت

 تاثیر نیز همکاران و 2اوکازاکی همچنین (.23) یابدمی کاهش

 غذایی رژیم و (MAX2VO50) متوسط شدت با هوازی تمرین

                                                           
1Gökbel  
2Okazaki  

 درزنان لپتین غلظت و چربی کاهش بر را هفته یک مدت به

 براساس کردند. بررسی سالمیان چاق غیر و چاق غیرفعال

 اما یافت، کاهش چربی توده و لپتین غلظت ها،یافته این

  (.33) دنبو مرتبط وزن کاهش با لپتین غلظت کاهش

 بر سبز قهوه مصرف با همراه ایروبیک ورزش تاثیر با رابطه در

 همکاران و شریفی پژوهش به توانمی هاادیپوکاین روی

 تمرین هفته هشت تأثیر مقایسه 201۸ سال در که کرد اشاره

 و آدیپسین سرمی سطح بر سبز قهوه مکمل مصرف و ترکیبی

 و دادند قرار بررسی مورد را قچا زنان انسولین به مقاومت

 (.در1۸) بود آدیپسین مقادیر دارمعنی کاهش از حاکی نتایج

 عصاره تاثیربازدارنده همکاران و 3شیمودا دیگری پژوهشی

 بررسی را ها موش وزن افزایش و چربی ذخیره بر سبز قهوه

 باعث سبز قهوه عصاره مصرف گرفتند نتیجه نموده  و

 (.14) شد چربی انباشتگی و وزن افزایش از جلوگیری

 وریدی داخل تزریق اثر در کردند گزارش هادلی و رودریگرز

 کبد و سرم در موجود گلیسرید تری میزان کلروژنیک، اسید

 شده یاد هایپژوهش نتایج مجموع در .(34) یافت کاهش

 نیکافئالزم به ذکر است  است حاضر پژوهش کننده تائید

 یهارندهیگ کردن بلوک باعث سبز قهوه دانه در موجود

 دیتول کاهش ،یحلقو فسفات منو نیدنوزآ شیافزا ،ینیآدنوز

 عوامل ژن انیب ، هانیپروستاگالند دی،تول آزاد یهاانیبن

 (.15) شودیم یالتهاب شیپ یهانیتوکیسا دیتول و یالتهاب

 شد داده نشانو همکاران  4همچنین در پژوهش آب دوهم

CAMP ژنی بردارینسخه افزایش سبب تواندمی ABCA1 

  (.17) شود

                                                           
3Shimoda  

4Dohmae-Abe  
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 ترشح میزان بر پالسما چرب اسیدهای غلظت که جا آن از 

 که دارد وجود احتمال این دارد مثبت تنظیمی تاثیر لپتین

 مقادیر چربی بافت در لیپولیز میزان افزایش با سبز قهوه

 به و داده افزایش را گلیسرول و چرب اسیدهای پالسمایی

  .است منجرشده لپتین کاهش

 مصرف همراه آن ترکیب و هوازی تمرین که داد ننشا نتایج

 ریمقاد ،ABCG8 بر بارزی و مثبت تأثیرات سبز قهوه

 مهم انعنو به  نیلپت ریمقاد در کاهش و HDL-C ییپالسما

 ریسک و کلسترول معکوس انتقال روند در فاکتور ترین

 .کند می جلوگیریCAD از و دارد عروقی - قلبی فاکتورهای

-قلبی هایبیماری بروز شروع اینکه به توجه اب دیگر، طرف از

 در آن بروز با  جوانی سنین در چاقی پدیدة ویژه به عروقی

 این در ، است مرتبط آن از حاصل عوارض و بزرگسالی

 مثل آنتروپومتریک هایشاخص که شد داده نشان پژوهش

 کاهش داریمعنی طورب بدن تودة شاخص و چربی درصد

 وانعن به تحقیق این تمرینی پروتکل از انتومیپس  اند،یافته

 بودبه برای جوانان ورزشی هایبرنامه در مفید بسیار فعالیتی

 در چاقی و وزن افزایش از جلوگیری نیز و جسمانی آمادگی

 .کرد استفاده آنها

دارد که الزم است به آنها  ییهاتیپژوهش حاضر محدود

به  ،ییغذا میرژ تیاشاره شود. نخست آنکه با توجه به اهم

انجام  ییغذا میدر خصوص حفظ رژ ییها هیافراد توص

 نیومدنشد.  ارائه هیتغذ تیاز وضع یقیگرفت. اما گزارش دق

ها حجم کم نمونه توانیپژوهش حاضر را م تیمحدود

 تیفیک شیدر افزا توانندیموارد م نیا مالحضهعنوان کرد 

ر گذار باشند و بهتر است د ریبدست آمده تاث جینتا

 .رندیمد نظر قرار گ یآت یهاپژوهش

 گیری نتیجه

 و هوازی تمرین هفته هشت که گفت توانمی کلی طور به

 شیافزا سبب تواند می سبز قهوه مصرف همراهبه  آن ترکیب

 در کاهش و  HDL-C ییپالسما ریمقاد ،ABCG8  ژن انیب

 " و "سبز قهوه و کیروبیا" گروه دو هر در نیلپت ریمقاد

 ،ABCG8 ژن انیب شیافزا ضمنا شود.یم "دارونما و کیروبیا

 گروه در نیلپت ریمقاد در کاهش و  HDL-C ییپالسما ریمقاد

 از شتریب یاردیمعن طور به سبز قهوه مکمل مصرف و نیتمر

 چگونهیه کنترل گروه در اما بود. دارونما مصرف و نیتمر گروه

 نابراینب نشد. مشاهده رییمتغ سه نیا در یداریمعن رییتغ

 مصرف با همراه ویژه به هوازی تمرینات از شودمی پیشنهاد

 برای ،موثر غیردارویی درمانی روش یک عنوان به سبز قهوه

 قلبی هایبیماری بروز افزایش از ناشی سوء اثرات از پیشگیری

 .شود استفاده عروقی و

 قدردانی و تشکر

 کاریهم پژوهش این انجام در که کسانی تمامی از پایان در

 .شودمی قدردانی و تشکر کردند؛
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