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قیق، این تح چاقی با یک التهاب مزمن همراه است که در بروز اختالالت متابولیک یا مقاومت انسولینی نقش اساسی دارد. هدف :مقدمه
 بود. در مردان چاق یالتهاب شیبر عوامل پ نیبه همراه مکمل کورکوم يهواز نیهفته تمر 8 ریتأثبررسی 

مساوي تجربی  سال به صورت هدفمند انتخاب شده و به طور تصادفی به دو گروه 40تا  30مرد چاق در محدوده سنی  20 ها:مواد و روش
درصد  60-70(مکمل) و کنترل (دارونما) تقسیم شدند. گروه تجربی به مدت هشت هفته در یک برنامه تمرینات هوازي با شدت متوسط (

ه صورت میلی گرم کورکومین ب 500دقیقه شرکت کردند. همزمان روزانه  60داکثر ضربان قلب)، سه جلسه در هفته و هر جلسه حدود ح
ي، از کلیه کمل گیرکپسول و گروه دارونما مصرف کردند. گروه کنترل نیز، دارونما (آرد برنج) مصرف کردند. قبل و پس از مداخله تمرین و م

روش االیزا مورد  به BDNFو  TNFα ،IL-1βساعت ناشتایی خونگیري به عمل آمد. شاخص هاي التهابی شامل  10ایط آزمودنی ها در شر
 ).P>05/0ارزیابی قرار گرفت. داده ها با استفاده از تحلیل کوواریانس تجزیه و تحلیل شد (

نادار در ث کاهش معومین عالوه بر بهبود ترکیب بدنی، باعنتایج نشان داد هشت هفته تمرینات هوازي همراه با مکمل گیري کورک :هایافته
 اق می شود.) در مردان چ0001/0=P( BDNF) و نیز افزایش معنادار در مقادیر 0001/0=P( IL-1β) و TNFα )0001/0=Pمقادیر 

ت متوسط می هوازي با شد گیري کورکومین همراه با انجام تمریناتهاي این مطالعه نشان می دهد مکملیافته  گیري:بحث و نتیجه
 تواند منجر به بهبود شرایط التهابی در مردان چاق گردد.

 .چاقی، التهاب، کورکومین، تمرینات هوازي  ي:هاي کلیدواژه
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 مقدمه
 متابولیکی اختالالت ترین شایع از به عنوان یکی چاقی

 پیامدهاي است. از توسعه حال در و صنعتی کشورهاي در

 و عروقی -قلبی هاي ی، شیوع بیماريچاق پاتولوژیکی

 عالیمی با متابولیک است. سندرم متابولیک سندرم

 اکسیداسیون و چربی هاي خون اختالل چاقی، همچون

 لیپوپروتئین نامناسب هاي غلظت قندخون، افزایش آنها،

 عوامل از و شده شناخته چگال کم لیپوپروتئین پرچگال و

 .)1(است  وقیقلبی عر هاي بیماري با مرتبط اصلی

با که چاقی که با سندرم متابولیک شناخته می شود

. بافت چربی عالوه بر منبعی )2(التهاب مزمن همراه است 

براي ذخیره انرژي در بدن، عوامل التهابی و پیش التهابی 

نتایج تحقیقات مختلف  .)3( را تولید و آزادسازي می نماید

امل التهابی بالینی و تجربی نشان داده اند که مقادیر عو

عامل نکروز دهنده تومور آلفا ، 6-مانند اینترلوکین

)TNFα در افراد مبتال به چاقی بیشتر ازافراد سالم بوده (

و به همراه کاهش وزن در این افراد، کاهش در مقادیر این 

. مطالعات متعددي افزایش در )4( عوامل مشاهده می شود

عوامل التهابی خون افراد چاق نشان داده اند، اما نکته 

اساسی این است که این افراد عالئمی از التهاب را نشان 

نمی دهند و از آن به عنوان التهاب ساب کلینیکال نیز یاد 

 .)5( می شود

 BDNFدر سال هاي اخیر عوامل نوروتروفیک شامل 

راي افزایش محافظت سلول هاي لکولی ببه عنوان مو

در بیماري هاي خودایمن همچون مالتیپل عصبی 

اسکلروزیس پیشنهاد گردیده است. این عامل می تواند 

سبب افزایش رشد، بقا و گسترش و همچنین بهبود 

می  BDNF. مقادیر )6( عملکرد سلول هاي عصبی گردد

تواند مغز را در برابر بروز التهاب هاي ایسکمیک بواسطه 

تنظیم سطح سلولی سایتوکاین ها به هنگام سکته مغزي 

دقیقاً مشخص  BDNF. سازوکار عمل )7( محافظت نماید

با تنظیم کاهشی  BDNFنیست ولی به نظر می رسد 

TNFα  (مولد التهاب) و نیز تنظیم افزایشIL-10 

، منجر به کاهش )NF-KB )8(ضدالتهاب) و فعالسازي 

التهاب شود. به عالوه به نظر می رسد که محرك هاي 

مختلف تمرینی از قبیل شدت، مدت و نوع فعالیت بدنی از 

به شمار می روند که  BDNFعوامل تأثیرگذار بر سطوح 

در این میان عامل شدت از اهمیت بیشتري نسبت به سایر 

 .)9( برخوردار می باشد عوامل

استفاده از مکمل هاي گیاهی و یا مکمل هاي ورزشی 

به  مناسبدسترسی رایط فعالیت ورزشی به منظور در ش

تمرینات سوخت و مصرف بهینه آن قبل و یا در حین 

، افزایش ورزش، افزایش بازسازي انرژي بعد از ورزشی

یا بازگشت به حالت اولیه  ات ورزشیتحمل فشار تمرین

. کورکومین با نام از تمرین طراحی شده اند پسموثر 

ء اصلی و ماده موثره زرد جوبه علمی دیفرولوئیل متان، جز

و از خانواده زنجبیل ها بوده و داراي اثرات آنتی اکسیدانی 

. کورکومین عالوه بر )10( و ضد التهابی می باشند

التهابی را  هاي پیشفرآیندهاي التهابی، تولید سایتوکاین

. برخی تحقیقات عدم فعالیت بدنی )11( کندنیز مهار می

-با اختالالت چربی را جداي از بحث اضافه وزن و چاقی،

به انسولین و افزایش سطوح هاي پالسما و مقاومت 

ورزش و فعالیت بدنی . دانندهاي التهابی مرتبط میشاخص

ابزار درمانی غیر دارویی قدرتمندي براي کاهش چاقی و 

پیشگیري از اضافه وزن است که در تعدیل مقاومت به 

ها و التهاب مزمن و انسولین و کاهش پیشرفت عفونت

. مطالعات )12( اشدببسیاري اختالالت متابولیکی مؤثر می

و تأثیر مختلفی در رابطه با عوامل التهابی در افراد چاق 

مداخالت مختلفی از جمله مداخالت تمرینی و یا 

مداخالت تغذیه اي بر این عوامل انجام شده است؛ ولی 

بااینحال، تأثیر توأمان فعالیت هاي ورزشی و مصرف مکمل 

هاي گیاهی همچون کورکومین کمتر مورد بررسی قرار 

گرفته است و هنوز جنبه هاي متعددي از این موضوع 

ی مانده است. در تحقیق حاضر اثر هشت ناشناخته باق
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هفته تمرینات هوازي همراه با مصرف مکمل کورکومین بر 

برخی از عوامل التهابی در مردان چاق مورد مطالعه قرار 

 گرفت.

 مواد و روش ها
 -روش تحقیق حاضر نیمه تجربی با طرح پیش آزمون 

 40تا  30پس آزمون بود. از بین جامعه آماري مردان چاق 

داوطلب واجد شرایط به  20له شهر خمین، تعداد سا

صورت هدفمند و در دسترس به عنوان آزمودنی انتخاب 

شدند. وضعیت این افراد از نظر عدم ابتال به بیماري هاي 

قلبی عروقی و نیز سایر بیماري ها مورد بررسی قرار 

گرفت. طی یک جلسه عمومی، هدف از اجراي تحقیق و 

داده شد. همچنین آزمودنی ها  مراحل اجراي آن توضیح

احل ، چگونگی مراهداف مطالعهو  در رابطه با طرح تحقیق

، روش تمرین و شیوه مختلف تحقیق ، تعداد خونگیري

آسیب احتمالی ناشی از این  و اجراي تمرین مطلع شدند

ک از مطالعه به آگاهی شرکت کنندگان رسانده شد و هر ی

 رضایت خود را از ، کتباًشرکت کنندگان قبل از مشارکت

. از کلیه شرکت شرکت در این پژوهش اعالم نمودند

 (ته شد تا پرسشنامه سالمت و پزشکیکنندگان خواس

PAR-Q PAR-Q: Physical activity 
Readiness  (Questionnaire: british 

Columbia ministry of health, 1978  را براي

: رود به تحقیقمعیار و. تکمیل نمایند بیماري بررسی سابقه

) BMI>30سال و چاق ( 40-30مردان  در رده ي سنی 

، انجام خروج از تحقیق شامل سیگاري بودن است. معیار

 ماه گذشته، مصرف الکل، 6منظم فعالیت ورزشی در 

بیماري کلیوي، بیماري قلبی و عروقی،  ،بیماري ریوي

رف ، اختالالت مزمن یا مصسابقه ابتال به فشار خون

، خاص مانند استاتین ها، داروهاي هپاتوتوکسیکداروهاي 

، حساسیت به کورکومین و م غذایی خاصداشتن رژی

کد اخالق از پژوهشگاه تربیت مجوز (  سابقه سرطان است

 )IR.SSRI.REC.1399.854شماره بدنی به 

در ادامه آزمودنی ها به طور تصادفی در دو گروه 

ي تقسیم بند ) تجربی (مکمل) و کنترل (دارونما)1شامل؛ 

 شدند. 

آزمودنی هاي گروه تجربی در یک برنامه هشت هفته 

درصد  60-75اي تمرینات هوازي با شدت متوسط (

حداکثر ضربان قلب)، سه جلسه در هفته و هر جلسه به 

دقیقه شرکت کردند. گروه تجربی همزمان مکمل  60مدت 

گیري کورکومین را انجام دادند. مکمل گیري کورکومین 

رت استفاده از کپسول هاي کورکومین شرکت به صو

Arjuna Natural Extract Ltd  ،(ساخت کشور هند)

به میزان روزانه یک عدد (پس از وعده صبحانه) انجام 

میلی گرمی کورکومین محتوي  500گردید. هر کپسول 

میلی گرم  347میلی گرم از انواع کورکومینوئیدها ( 440

میلی  9کورکومین و  میلی گرم دمتوکسی 84کورکومین، 

میلی گرم روغن  38گرم بیس دمتوکسی کورکومین) و 

فرار زردچوبه بود. گروه کنترل نیز در این مدت از دارونما 

ساعت قبل و  48(آرد برنج) استفاده کردند. خونگیري، 

ساعت ناشتایی  10پس از دوره تمرینی و در وضعیت 

به  BDNFو  TNFα ،IL-1βانجام شد. سطوح سرمی 

 ,eBioscienceرتیب با استفاده از کیت هاي ت

Vienna, Austria  با حساسیتpg/ml 13/0 ،

eBioscience, Vienna, Austria  با حساسیت

pg/ml 05/0  وAdipo Bioscience, USA  با

فت. داده ها مورد ارزیابی قرار گر ng/ml 05/0حساسیت 

کوواریانس تجزیه و تحلیل شد با استفاده از تحلیل 

)05/0<p.( 

 یافته ها
ویژگی هاي دموگرافیک آزمودنی ها در دوگروه در مرحله 

 . پیش آزمون و پس آزمون
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 . میانگین و انحراف استاندارد ویژگی هاي دموگرافیک آزمودنی ها 1جدول 
 p تجربی(مکمل) کنترل(دارونما) متغیر/گروه

 - 10 10 تعداد
 88/0 4/35±9/2 9/33±1/3 سن (سال)

 13/0 3/93±8/8 2/98±0/6 گرم)وزن (کیلو
 cm( 6/5±4/174 6/4±9/170 40/0قد (

 )p<05/0تفاوت معناداري بین دو گروه وجود نداشت (

 
 نتایج آزمون تحلیل کواریانس در رابطه با متغیرهاي تحقیق ارائه شده است. 2در جدول 

 ونما و مکمل. متغیرهاي تحقیق در مراحل پیش آزمون و پس آزمون گروه هاي دار2جدول 
 F P پس آزمون پیش آزمون گروه متغیر

TNFα  
)pg/ml( 

 0001/0* 967/77 34/12±23/1 57/12±46/1 دارونما
 97/8±48/1 13/12±14/1 مکمل

IL-1β 
)p/ml( 

 0001/0* 762/252 19/4±43/0 03/4±43/0 دارونما
 83/2±33/0 90/3±37/0 مکمل

BDNF )ng/ml( 0001/0* 755/178 43/19±12/3 60/19±37/3 دارونما 
 59/24±82/2 50/20±54/3 مکمل

>05/0* نشان دهنده تفاوت معنادار در سطح  p  
 

نشان داده شده، بین گروه هاي  2همانطور که در جدول 

 BDNFو  TNFα  ،IL-1βدارونما و مکمل به لحاظ مقادیر 

تفاوت معناداري وجود دارد و هشت هفته تمرینات هوازي 

اه با مکمل گیري کورکومین منجر به کاهش معنادار در همر

و نیز افزایش معنادار در مقادیر  IL-1βو  TNFαمقادیر 

BDNF .گردید 

12.57 12.1312.34
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 آزمودنی ها درگروه هاي دارونما و مکمل درمراحل پیش و پس آزمون TNFα. مقایسه میانگین مقادیر 1شکل  
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 آزمودنی ها در گروه هاي دارونما و مکمل در مراحل پیش و پس آزمون IL-1β. مقایسه میانگین مقادیر 2شکل  
 

 آزمودنی ها در گروه هاي دارونما و مکمل در مراحل پیش و پس آزمون BDNF. مقایسه میانگین مقادیر 3شکل  
                                                

 بحث و نتیجه گیري
چاقی با بیماري هاي مختلفی ازجمله بیماري هاي قلبی 

عروقی، دیابت، فشار خون باال، سندرم متابولیک و نیز التهاب 

. بیشتر مطالعات انجام شده در رابطه با )13( مزمن همراه است

علل و خطرات ناشی از چاقی نشان داده اند که انجام فعالیت 

هاي ورزشی منظم، روشی مناسب براي مقابله با چاقی است. بر 
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اساس یافته هاي تحقیق حاضر به دنبال هشت هفته تمرینات 

در گروه  TNFαهوازي همراه با مصرف کورکومین، مقادیر 

کاهش معناداري را نشان داد. این یافته با نتایج تجربی 

، مک فارلین و )14( )1395تحقیقات اوصالی و اسکندري (

 )16( )2017و هیولینگز و کالمان ( )15( )2016همکاران (

با کاهش در درصد  TNFαهمخوانی دارد. کاهش در مقادیر 

چربی بدن و بهبود ترکیب بدنی همراه بود. این یافته ها با نتایج 

مطالعات پیشین که گزارش کرده بودند کاهش در چربی 

شکمی به واسطه فعالیت هاي ورزشی هوازي اثرات مثبتی بر 

، همخوانی دارند. در )18 ،17(ي التهابی دارد سایتوکاین ها

 )19() 1392مقابل یافته این تحقیق با نتایج مطالعه اکبرپور (

همخوانی ندارد. در رابطه با ارتباط بین فعالیت هاي ورزشی با 

ان به مکانیسم محافظت کننده مقادیر پایین تر التهاب، می تو

قلبی اشاره نمود. مفهوم رایجی که در رابطه با مکانیسم هاي 

پاتوفیزیولوژیکی التهاب مرتبط با آترواسکلروز؛ تولید سایتوکاین 

ي و ماکروفاژها LDLهاي التهابی در پاسخ به اکسیداسیون 

. این نوع )20( باشدهمراه با پالك آترواسکلروزي می 

-ILسایتوکاین ها که در شرایط التهابی تولید می شوند شامل 

1β ،TNFα  وIL-6  می باشند. نکته قابل توجه دیگر در این

زمینه تأثیر مصرف مکمل کورکومین در بهبود شرایط التهابی 

هاي مؤثر  ورکومین بر فعالیت تعداد زیادي از مولکولاست. ک

 جمله می آناري دارد که از نقش مه ،هاي التهابی در پاسخ

و  TNFαاز قبیل هاي التـهابی  مهار تولید سیتوکین توان به

ها و همچنین کاهش کینازهاي مسیرهاي سلولی  اینترلوکین

 پاسخ بر تأثیرگذارهاي  . کورکومین با مهار مولکولنموداشاره 

هاي آرتریت در پیشگیري و درمان بیماري التهابی هاي

می باشد. به نظر می رسد اثر تعاملی تنفسی مؤثر روماتوئید و 

تمرینات هوازي و مصرف مکمل کورکومین منجر به کاهش در 

 شده است. TNFαمقادیر عوامل التهابی همچون 

یکی دیگر از یافته هاي تحقیق حاضر کاهش در مقادیر 

IL-1β  در گروه تجربی بود. این یافته با نتایج مطالعه بیژه و

 )1396و اوصالی و همکاران ()21( )2013عباسیان سقی (

در  )23( )2005همراستاست. گَلدهامر و همکاران ( )22(

دقیقه اي با  45مطالعه اي دریافتند که یک برنامه تمرینی 

درصد حداکثر ضربان قلب، به مدت سه روز  80تا  70شدت 

. )23(می گردد  IL-1βدر هفته منجر به کاهش مقادیر 

نیز کاهش معناداري را در  )24( )2005دینگ و همکاران (

وازي در بیماران هفته تمرین ه 12متعاقب  IL-1βمقادیر 

. به نظر می رسد چاقی منجر به )24(قلبی گزارش کردند 

ایجاد شرایطی می گردد که طی آن عوامل التهابی و سایر 

اختالالت مرتبط با این موضوع افزایش می یابند و براي 

سالمت افراد خطر جدي را به وجود می آورد. در تحقیقات 

عالیت هاي ورزشی هوازي به عنوان یکی مختلف، شرکت در  ف

از مداخالت غیردارویی، نشان داده که می تواند در کاهش 

مؤثر بوده و سبب بهبود شرایط  IL-1βعوامل التهابی مانند 

سالمتی فرد گردد. در این بین اثرات ضدالتهابی کورکومین نیز 

مؤثر بوده و در تعامل با تمرینات  IL-1βدر کاهش مقادیر 

با شدت متوسط در کاهش شرایط التهابی می تواند به  هوازي

 کاهش اثرات مخرب چاقی کمک نماید.

بر اساس نتایج این تحقیق مشخص گردید که هشت هفته 

تمرینات هوازي همراه با مصرف مکمل کورکومین منجر به 

می شود. این یافته با نتایج  BDNFافزایش معنادار در مقادیر 

، وسدي و همکاران )25( )1396مطالعه سلیمی آوانسر (

همخوانی  )14( )2017و اوصالی و همکاران ( )26( )1392(

دارد. افزایش عوامل التهابی، طی مکانیسمی می تواند از بیان 

BDNF  .عامل نوروتروفیکی مشتق از مغز یا جلوگیري نماید

BDNF  عامل نوروتروفیکی می باشد که در شکل گیري

. مطالعات نشان داده اند که )27(نورون و نوروژنز دخالت دارد 

موجب افزایش تخریب  TNFαو  IL-6بیان بیش از حد 

. سازوکار عمل )27،28(سلول هاي نورومی می شوند 

BDNF قیقًا مشخص نیست ولی به نظر می رسد دBDNF 

(مولد التهاب) و نیز تنظیم افزایش  TNFαبا تنظیم کاهشی 

IL-10  (ضدالتهاب) و فعالسازيNF-KB )8 منجر به ،(

کاهش التهاب شود. به عالوه به نظر می رسد که محرك هاي 
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مختلف تمرینی از قبیل شدت، مدت و نوع فعالیت بدنی از 

به شمار می روند که در  BDNFر بر سطوح عوامل تأثیرگذا

این میان عامل شدت از اهمیت بیشتري نسبت به سایر عوامل 

. در مجموع یافته هاي این مطالعه نشان )9(برخوردار می باشد 

می دهد مکمل گیري کورکومین همراه با انجام تمرینات 

هوازي با شدت متوسط می تواند منجر به بهود شرایط التهابی 

 در مردان چاق گردد.

 تشکر و قدردانی
ه با کد این مقاله حاصل بخشی از نتایج تحقیق پایان نام

بوده که با حمایت معاونت پژوهشی  20021404972003

دانشگاه آزاد اسالمی واحد محالت شده است که مراتب 

قدردانی خود را از همکاران محترم که به عنوان آزمودنی در 

 انجام این پژوهش مساعدت نمودند اعالم می داریم.
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Abstract 

Background: Obesity is associated with a chronic inflammation that plays a major role in the 
development of metabolic disorders or insulin resistance.  The aim of this study was to evaluate the 
effect of 8 weeks of aerobic exercise with curcumin supplementation on proinflammatory factors in 
obese men.  
Materials and Methods: 20 obese men in the age range of 30 to 40 years were purposefully 
selected and randomly divided into two equals experimental (supplementary) and control (placebo) 
groups.  The experimental group participated in a moderate-intensity aerobic exercise program (60-
70% of maximum heart rate) for three weeks, three sessions per week, and each session lasted about 
60 minutes.  At the same time, they took 500 mg of curcumin daily in capsule and placebo groups.  
The control group also took a placebo (rice flour).  Before and after the supplementation training 
intervention, blood samples were taken from all subjects during 10 hours of fasting.  Inflammatory 
markers including TNFα, IL-1β   and BDNF were assessed by ELISA.  Data were analyzed using 
analysis of covariance (p <0/05).  
Results: The results showed that eight weeks of aerobic exercise with curcumin supplementation, 
in addition to improving body composition, caused a significant decrease in TNFα (p = 0/0001) and 
IL-1β (p = 0/0001) and also a significant increase in BDNF values (p = 0/0001) in obese men. 
Conclusion: The findings of this study show that curcumin supplementation along with moderate-
intensity aerobic exercise can improve inflammatory conditions in obese men.  
Keywords: Obesity, Inflammation, Curcumin, Aerobic exercise. 
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