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Abstract 

Background: The adipocytokine visfatin is secreted by the adipose tissue and is 
associated with plasma glucose level and can affect diabetes. Furthermore, aloe vera is used in 
traditional medicine as an anti-diabetic drug. The current study aimed to determine the effects 
of swimming along with taking aloe vera extract on visfatin serum level, glucose level, and 
the ratio of triglycerides to high-density lipoproteins in diabetic male rats. 

Materials and Methods: In this experimental study, 28 diabetic male rats were chosen 
and placed in four groups of 1) control, 2) swimming, 3) aloe vera extract and 4) swimming 
along with aloe vera. The swimming program began with 6 minutes in the first week and 
increased to 36 minutes in the sixth week. Groups 3 and 4 received 300 mg/kg of aloe vera 
extract per day. Control group didn’t performe any regular exercise and also didn’t receive 
any extract. Data were analyzed by using ANOVA and the Tukey post hoc test. 

Results: In all the three groups (swimming group, extract group and swimming along 
with extract group), there was a significant reduction in blood glucose, ratio of triglycerides to 
high density lipoproteins and the visfatin level compared to the control group (p≤0.05). 

Conclusion: Results indicated that swimming together with aloe vera extract reduce 
the ratio of triglycerides to high density lipoproteins and glucose and increase visfatin 
receptors' sensitivity, and thus reduce visfatin serum levels in diabetic male rats.    
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  علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اراك پژوهشی                                                                                                                   مجلهمقاله 
  39-47، 1396 خرداد)، 120(شماره پیاپی  3، شماره 20سال                                                                                                                       

  
آلوئه ورا بر سطوح سرمی ویسفاتین و نسبت  اثر تمرین شنا و عصاره

هاي صحرایی نر  پروتئین پرچگال و گلوکز موش گلیسرید به لیپو تري
  دیابتی شده با استرپتوزوتوسین

  
  3، حجت اله نیک بخت*2نطنزي ، حسین عابد1علی خواجه لندي

 
  تهران، ایران ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد علوم و تحقیقات، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی.دانشجوي دکتري فیزیولوژي ورزشی، 1
  .استادیار، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسالمی، تهران، ایران2
  گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسالمی، تهران، ایران.دانشیار، 3
 

 24/12/95تاریخ پذیرش:  2/11/95تاریخ دریافت: 
  

  چکیده
شود و با میزان گلوکز پالسما ارتباط دارد و  ویسفاتین آدیپوسیتوکینی است که از بافت چربی ترشح می هدف: و  زمینه

شود.  دیابت استفاده می ورا به عنوان داروي ضد روي بروز دیابت موثر باشد. از سوي دیگر در طب سنتی از آلوئهبر تواند  می
گلوکز و نسبت  ورا بر سطوح سرمی ویسفاتین، بررسی اثرات تمرین شنا همراه با مصرف عصاره آلوئه ،هدف مطالعه حاضر

  حرایی دیابتی بود.هاي ص گلیسرید به لیپوپروتئین پرچگال در موش تري
) تمرین 2) کنترل، (1سر موش صحرایی نر دیابتی انتخاب و در چهار گروه( 28در این مطالعه تجربی،  :ها مواد و روش

صورت فزاینده در هفته اول با ه ورا قرار گرفتند. برنامه تمرین شنا ب ) تمرین شنا همراه با آلوئه4ورا و ( ) عصاره آلوئه3شنا، (
عصاره گرم بر کیلوگرم  میلی 300روزانه  4و  3دقیقه افزایش یافت. گروه هاي  36و در هفته ششم به شد  دقیقه آغاز 6

ها  داده اند. اي دریافت نکرده چنین عصاره ورا دریافت کردند. گروه کنترل هیچ گونه فعالیت منظم ورزشی نداشته و هم آلوئه
  و آزمون تعقیبی توکی مورد تحلیل قرار گرفت. طرفهبا استفاده از تحلیل واریانس یک 

گلوگز خون، نسبت  دار در گروه عصاره و گروه تمرین و عصاره کاهش معنی در هر سه گروه تمرین شنا، ها: یافته
  ).p≥05/0(سطح ویسفاتین نسبت به گروه کنترل وجود داشت پروتئین پرچگال و گلیسرید به لیپو تري

گلیسرید به  ورا باعث کاهش نسبت تري داد که تمرین شنا همراه با مصرف عصاره آلوئه: نتایج نشان نتیجه گیري
هاي  هاي ویسفاتین و در نتیجه کاهش سطح سرمی آن در موش گلوکز و افزایش حساسیت گیرنده پروتئین پرچگال، لیپو

  شود. صحرایی دیابتی می
  مرین شنا، ویسفاتین هاي دیابتی، ت ورا، گلوکز، موش : عصاره آلوئهواژگان کلیدي
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  مقدمه
باشد و  هاي شایع می دیابت یکی از از بیماري
و تخمین زده شده  )1میزان ابتالي آن رو به افزایش است(

درصد  7/7یعنی میلیون  552حدود  2030که تا سال 
جمعیت دچار این بیماري شوند که یکی از عوامل اصلی 

). دیابت به عوارضی مثل 2(میر در جهان خواهد بود مرگ و
پرفشار  بیماري ایسکمیک قلبی، عروقی، –عوارض قلبی 

هایی که در حین بیماري  خونی و دیگر عوارض مثل عفونت
اخیر، هاي  ). در پژوهش3شود( شوند، منجر می ایجاد می

بافت چربی احشائی به عنوان بافت فعال از نظر متابولیکی 
هاي  شناخته شده است و به عنوان بافت اندوکرین، پپتید

آدیپو  ها عبارتند از: آن  ترین کند که مهم فراوانی را ترشح می
ویسفاتین ). 4باشد( رزیستین و ویسفاتین می لپتین، نکتین،

ر کلی از نظر عملکردي داراي ویژگی شبه انسولینی و به طو
با مروري بر تحقیقات گذشته  ).5مقلد انسولین است(

هاي  شود که ویسفاتین با اتصال به گیرنده مشخص می
انسولین در جایگاهی مستقل از جایگاه اتصال انسولین اثرات 

) و سبب افزایش 4کند( شبه انسولینی خود را اعمال می
هاي کبد  لولاز سمصرف گلوکز و بازداري رهایی گلوکز 

). از سوي دیگر نتایج برخی تحقیقات نشان داده 5گردد( می
ورا در افراد مبتال به دیابت، توانایی کاهش  که مصرف آلوئه

برخی محققین بیان  ).7، 6سطح چربی و قند خون را دارد(
ترکیب فیتواسترول  5ورا حاوي  نمودند که عصاره آلوئه

لوفنول،  -اتیل -24لوفنول،  -متیل -24شامل لوفنول، 
سیکلوآرتانول است که  -متیلن -24سیکلوآرتانول و 

 ).8تواند منجر به کاهش گلوکز خون افراد دیابتی گردد( می
پروتئین  گلیسرید و مقادیر پایین لیپو مقادیر باالي تري

 60فرد را در معرض حمله قلبی زود هنگام زیر  پرچگال،
میزان باالي ). مشخص شده است که 9دهد( سال قرار می

لیپوپروتئین پر چگال، از طریق انتقال معکوس کلسترول 
عروقی  -هاي قلبی  گیري از بیماري نقش خود را در پیش

آوري کلسترول  کند. انتقال معکوس باعث جمع اعمال می
ي دیواره  اضافی از بافت پیرامونی از جمله ماکروفاژها

لیسم، همراه ها به کبد براي متابو سرخرگی و باز گرداندن آن
گردد که  با بازسازي مجدد لیپو پروتئین پرچگال نابالغ می

نقش فعالیت  ).10تواند از تصب شرایین جلوگیري کند( می
هاي چربی، کاهش گلوکز و بهبود  رخ بدنی در بهبود نیم

حساسیت به انسولین به خوبی شناخته شده است و نتایج 
یت بدنی، ها نشان داد که با افزایش فعال برخی پژوهش

سندروم متابولیک مرتبط با مقاومت به انسولین در بیماران 
هاي  ) با آگاهی از این که در سال5یابد( دیابتی بهبود می

ورا و نیز فعالیت  هاي متعددي در مورد اثر آلوئه اخیر پژوهش
لیپوپروتئین پر و  گلیسرید ورزشی بر غلظت گلوکز و تري

م انجام شده است، اما چنین غلظت ویسفاتین سر چگال و هم
ورا را به  تعاملی تمرین شنا و عصاره آلوئه پژوهشی که اثر

طور همزمان بر غلظت گلوکز و ویسفاتین بررسی کرده باشد 
بنابراین پژوهش حاضر با هدف تاثیر  در دسترس نبوده است.

ورا بر  شش هفته تمرین شنا همراه با مصرف عصاره آلوئه
گلیسرید و  کز، تريسطوح سرمی ویسفاتین و گلو

هاي صحرایی نر دیابتی طراحی  پروتئین پرچگال موش لیپو
  شد. 

  

  ها مواد و روش
اي تجربی با مدل حیوانی  پژوهش حاضر، مطالعه

که(با میانگین  سر موش نر بالغ نژاد ویستار 28 تعداد .بود
گرم) که در مرکز پرورش حیوانات واقع 220±20توده بدن

. اسالمی واحد مرودشت تکثیر شده بودنددر دانشگاه آزاد 
 ،کنترل دیابتی-1صورت تصادفی به چهار گروه (ه ها ب موش

تمرین و عصاره) -4 ،آلوئه ورا عصاره-3، تمرین شنا-2
هاي صحرایی از  براي نگهداري موش تقسیم شدند.

هاي جنس پلی کربنات شفاف با قابلیت اتو کالو  قفس
 24تا  20نگهداري حیوانات استفاده شد. دماي مطلوب سالن 

درصد بود  65تا  55گراد و رطوبت نسبی حدود  درجه سانتی
بار به طور دقیق  ساعت یک 12چرخه روشنایی نیز هر 

توسط تنظیم کننده الکترونیکی نور سالن نگهداري حیوانات 
ها به مدت یک هفته با  موش آزمایشگاهی رعایت شد.

د و آزادانه به آب و محیط و شرایط آزمایشگاه سازگار شدن
 چنین، هم دسترسی داشتند. صورت پلت)ه غذاي استاندارد(ب

تمامی آزمایشات مطابق با دستورالعمل کمیته کار با حیوانات 
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آزمایشگاهی دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات 
  تهران طراحی شد.

هاي صحرایی یک هفته  یند دیابتی شدن موشآفر
ط آزمایشگاه آغاز شد. شروع پس از سازگاري با محی

ورا، یک  مداخالت برنامه تمرینی و مصرف عصاره آلوئه
ها صورت گرفت.  هفته پس از القاء دیابت و نگهداري موش

براي ایجاد دیابت از داروي استرپتوزوتوسین(شرکت 
گرم  میلی 60به میزان  ، آمریکا)MOسنیت لوئیس،  سیگما،

موالر و  1/0سیترات( بر کیلوگرم وزن بدن محلول در بافر
5/4=pH .به صورت تک دوز و داخل صفاقی استفاده شد (

براي اطمیان از القاي دیابت، پس از سه روز غلظت گلوکز 
 250تر از  گلوکز خون باال گیري شد. خون حیوانات اندازه

لیتر مالك دیابتی بودن در نظر گرفته  گرم در دسی میلی
عصاره و عصاره و ). پس از دیابتی شدن گروه 11شد(

گرم بر کیلوگرم  میلی 300روز، روزانه 42ورزش به مدت 
  ).8وزن بدن عصاره به روش درون صفاقی تزریق گردید(

  پروتکل تمرین شنا
برنامه تمرینی اصلی شامل شناي در مخزن آبی با 

 6روز در هفته، به مدت  5گراد،  درجه سانتی 32±2دماي 
دقیقه در  36ته ششم و مدت دقیقه در هفته اول بود که تا هف

ساعت پس از  24). در پایان هفته ششم 12جلسه ادامه یافت(
 12هاي صحرایی به صورت  آخرین جلسه تمرینی موش

هاي تحقیق قربانی شدند  گیري متغیر ساعت ناشتا جهت اندازه
ها  سی از قلب آن و به طور مستقیم به میزان هفت سی

  گیري به عمل آمد. خون
 Aloe barbadensisورا با نام علمی آلوئه گیاه

Miller از مرکز تحقیقات گیاهان دارویی  )114(هر باریم
دانشگاه علوم پزشکی شیراز که قبالً توسط متخصصین 

بعد از شستشو و  مربوطه مورد تایید قرار گرفته بود؛ تهیه شد.
پارانشیسم  ها، گیاه و خارج کردن پوست سبز روي آن

درون همزن(میکسر) به مخروطی  ،رنگ گیاه خارج شده بی
دور در دقیقه) 4000همگنی تبدیل شد، سپس در سانتریفیوژ(

 ها جدا شوند دقیقه قرار داده شده تا فیبر 15به مدت 
محلول حاصل پس از خشک شدن با  رویی جدا گردد. الیه

از  گیري شدبراي حذف اتانول، عصاره درصد 95اتانول 

دست آمده به مقدار مورد ه روتاري استفاده شد و عصاره ب
ها صحرایی در نرمال سالین  نیاز براي تزریق صفاقی به موش

گیري یک روز پس از آخرین جلسه  خون ).8حل شد(
 ساعت ناشتایی انجام شد. 12تمرین در هفته ششم و پس از 

دقیقه با دور  20ها براي مدت  گیري، نمونه پس از اتمام خون
جداسازي شده و در دماي  سانتریفیوژ گردیده و سرم 3000

براي  گراد نگهداري شدند. درجه سانتی 80منهاي 
کلسترول - HDLگلیسرید و  گیري گلوکز ناشتا و تري اندازه

با استفاده از کیت شرکت زیست شیمی و  روش آنزیمی و به
گیري ویسفاتین از  توسط دستگاه اتو آنالیز و براي اندازه

 )CK-E30165,Rat,ELISA,SULONGکیت (
ساخت چین استفاده و سنجش این متغیر از طریق روش 

 انجام شد. )ELISAدار( آزمایشگاهی سنجش ایمنی آنزیم
نسخه  spssافزار  ها از نرم چنین، براي تجزیه و تحلیل داده هم
ها با آزمون  نرمال بودن توزیع داده استفاده شد. 18

اسمیرنف تایید شد و براي مقایسه میانگین  –کولموگروف 
گروه از آزمون تحلیل واریانس یک طرفه و در  4هاي  متغیر

براي تعیین اختالف درون  ها، دار بودن داده صورت معنی
گروهی از آزمون تعقیبی توکی استفاده شد و سطح 

 در نظر گرفته شد. )≥05/0pداري ( معنی
  

   ها یافته
هاي  نشان داد که تمام موشها  مقایسه وزن موش

پس از دیابتی شدن و در پایان هفته ششم با کاهش وزن 
ترین کاهش وزن متعلق به گروه کنترل  مواجه شدند که بیش

ترین آن گروه تمرین و عصاره بوده است.  دیابتی و کم
ها مورد  گیري وزن موش میانگین و انحراف معیار از اندازه

 هاي مداخله در همه گروه ارائه شده، 1مطالعه در جدول 
و نسبت  داري در سطح ویسفاتین، گلوکز کاهش معنی

گلیسرید به لیپوپروتئین پر چگال نسبت به گروه کنترل  تري
مقایسه اثرات تمرین شنا و مصرف عصاره  .دیده شد

ه هاي دیابتی شده نشان داد که تمرین شنا ب ورا در رت آلوئه
در سطوح  داري همراه مصرف عصاره، کاهش معنی

گلیسرید به لیپوپروتئین پرچگال  ویسفاتین و نسبت تري
  ). 3-1 کند(نمودار نسبت به گروه شنا و عصاره ایجاد می
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 هاي چهارگانه تحقیق ها در گروه . میانگین و انحراف معیار وزن موش1جدول 
  گرم) پیش آزمون (وزن به  نام گروه

  
  پس آزمون (وزن به گرم)

  
P 

  *003/0  42/195±06/7  00/227±16/12  کنترل دیابتی
  *001/0  28/203±87/5  00/226±72/10  تمرین شنا

  *001/0  71/196±69/7  00/226±85/12  عصاره آلوئه ورا
  *001/0  42/204±54/7  57/225±65/11  تمرین + عصاره

 )p≥05/0(سطح معنی داري *

  

  
  ها گروه هاي صحرایی در موش لیتر) ویسفاتین(نانوگرم بر میلی مقایسه سطوح .1نمودار 

 
  =001/0p*کاهش معنی دراي نسبت به گروه کنترل در سطح

  =007/0pکاهش معنی دراي نسبت به گروه تمرین شنا در سطح ‡
  =001/0pکاهش معنی دراي نسبت به گروه عصاره آلوئه ورا در سطح †
  

  
 ها هاي صحرایی درگروه موش گلوکز(میلی گرم بر دسی لیتر) سطوحمقایسه  .2نمودار 

  
  =001/0pکاهش معنی دراي نسبت به گروه کنترل در سطح *
  
 
  
  

شنا و 
آلوئه ورا آلوئه ورا شنا کنترل 

دیابتی
visfatin 4.27 6.24 5.7 7.02

*†‡

* *

ng
/m

l

شنا و آلوئه 
ورا آلوئه ورا شنا کنترل 

دیابتی
Glucose 190.85 200.85 208.28 362.42

* *
*

m
g/
dl
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  موش هاي صحرایی درگروه ها TG/HDLمقایسه نسبت  .3نمودار 

 
  =001/0p*کاهش معنی دراي نسبت به گروه کنترل در سطح

  =029/0pکاهش معنی دراي نسبت به گروه تمرین شنا در سطح ‡
  =009/0pکاهش معنی دراي نسبت به گروه عصاره آلوئه ورا در سطح †

  
  بحث

شش هفته گونه که  نتایج مطالعه نشان داد  همان
ورا منجر به کاهش  تمرین شنا همراه با مصرف عصاره آلوئه

این نخستین  گردد. دار در سطوح سرمی ویسفاتین می معنی
پژوهشی است که تأثیر هم زمان یک دوره تمرینی و مصرف 

هاي صحرایی را  ورا بر ویسفاتین در موش عصاره آلوئه
دهد سطح  تحقیقات گذشته نشان میکند.  بررسی می

نظیر  ویسفاتین در وضعیت پاتولوژیکی مرتبط به انسولین،
)این در حالی 13، 4یابد( افزایش می یابت،چاقی و بیماري د

است که نقش فعالیت ورزشی در بهبود این وضعیت در افراد 
و همکاران  اردم ).14چاق و دیابتی گزارش شده است(

گزارش کردند که شش هفته برنامه اصالح سبک زندگی 
شامل اصالح رژیم غذایی و فعالیت ورزشی هوازي روزانه 

اران مبتال به سندرم متابولیک باعث دقیقه در بیم 30به مدت 
شود، این  دار سطوح ویسفاتین پالسمایی می کاهش معنی

محققین گزارش کردند که کاهش ویسفاتین به بهبود 
 ).15ترکیب بدن و شاخص مقاومت به انسولین مرتبط بود(

همکاران نشان دادند، که شش هفته  چنین شانگ و هم
ویسفاتین پالسما و  هاي چاق با کاهش تمرین شنا در موش

). نتایج مطالعه 16بهبود حساسیت به انسولین همراه بوده(
همکاران با مطالعه حاضر  اردم و همکاران و شانگ و

کاهش ویسفاتین در اثر فعالیت  ).16، 15باشد( همسوي می

ورزشی احتمال دارد به دلیل افزایش مصرف آن در بافت 
هاي  ج اسیدچربی، عضالت و کبد به منظور افزایش بسی

ها و افزایش گلوگونئوژنز  اکسیداسیون چربی چرب،
دلیل همسوي ممکن است به علت یکسانی شدت  ).17باشد(

و مدت تمرین باشد. از سوي دیگر نتایج مطالعه اخیر با 
. هایدر و )13باشد( مطالعه قنبري وهمکاران همسو نمی

همکاران گزارش کردند که تمرین هوازي براي دو و چهار 
داري سطوح پالسمایی ویسفاتین را در  ه به طور معنیما

بیماران دیابتی کاهش داد و اثر تمرین هوازي هدایت شده 
بر ویسفاتین به مدت هشت ماه پس از توقف تمرین باقی 

چنین ایوبی و  راجسکاران وهمکاران و هم )18ماند(
همکاران گزارش کردند که مصرف عصاره آلوئه ورا باعث 

ون و کاهش مقاومت به انسولین کاهش گلوکز خ
 با توجه به آثار شبه انسولینی ویسفاتین در ).12شود( می

)، 15افزایش برداشت گلوکز و کنترل متابولیسم گلوکز(
ممکن است یکی از دالیل کاهش ویسفاتین، افزایش 

هاي انسولینی بر اثر تمرین شنا و مصرف  حساسیت گیرنده
سیت باعث برداشت حسا که این بهبود در عصاره باشد.

و متعاقب آن سطح ویسفاتین  گردد تر گلوکز خون می بیش
  آید. نیز پایین می

دیگر نتایج حاصل از پژوهش حاضر کاهش 
این نتایج همسو  هاي مداخله است. معنادار گلوکز در گروه

شنا و 
آلوئه ورا آلوئه ورا شنا کنترل 

دیابتی
TG/HDL 3.99 5.2 5.03 7.23

*†‡

* *

m
g/
dl
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انتقال  ).19باشد( می همسو با نتایج هنریکسن وهمکاران
هاي ناقل  پروتئینگلوکز به عضله اسکلتی از طریق 

)انجام Glucose transporter proteinsگلوکز(
ترین ایزوفورم در  )مهمGLUT4(4شود و ناقل گوکز می

عضله اسکلتی است که فعالیت آن تحت تاثیر انقباض و 
و جذب GLUT4تمرینات هوازي فراوانی انسولین است.

نتایج این  ).20دهد( گلوکز را در بیماران دیابتی افزایش می
، از دالیل )21() مغایر بود2009العه با نتایج آندرازي(مط

تواند  عدم همسو بودن نتایج این مطالعه با تحقیق حاضر می
هاي صحرایی دیابتی  هاي تحقیق(موش تفاوت در آزمودنی

چنین تعداد جلسات  هاي صحرایی سالم) و هم در مقابل موش
عات جلسه) باشد. مطال 5جلسه در مقابل 3کمتر تمرین شنا (

هاي گالیسمیک در  که شاخص اند با توجه به این نشان داده
هاي صحرایی سالم  هاي صحرایی دیابتی نسبت به موش موش

)، لذا اثرگذاري تمرینات ورزشی در مبتالیان 22باالتر است(
تر از افراد سالم است. همسو با  به بیماري دیابت بیش

ف عصاره روز مصر 22اي  هاي تحقیق حاضر در مطالعه یافته
هاي  هاي گالیسمیک موش ورا منجر به بهبود شاخص آلوئه

نتایج یک  ).23صحرایی دیابتی شده با آلوکسان گردید(
ورا بر سطوح  مطالعه دیگر که به بررسی اثر عصاره آلوئه

هاي دیابتی پرداخته است نشان  قندي و چربی خون در موش
 ورا باعث کاهش سطح گلوکز و چربی داد عصاره آلوئه
). نتایج این محققان با تحقیق حاضر 12خون شده است(

باشد. در تناقض با گزارشات ذکر شده یک  همسو می
هاي دیابتی با  افزایش در سطوح گلوکز پالسمایی موش

مزمن با یک محصول طبیعی  آلوکسان در مطالعات حاد و
). اثر کاهندگی قند خون توسط 24ورا مشاهده شد( ژل آلوئه

هاي بتاي پانکراس  ه میزان تخریب سلولعصاره گیاه، ب
تواند  ها، دو دلیل می براي توضیح این یافته وابسته است.

ترکیبات موجود در  که احتماال وجود داشته باشد، اول این
ورا سبب جلوگیري از مرگ سلول بتا شده  عصاره آلوئه
که ممکن است عصاره سبب بهبود سلول بتاي  است دوم این

  .)25تخریب شده شوند(

دیگر نتایج حاصل از پژوهش حاضر کاهش 
پروتئین پرچگال است.  گلیسرید به لیپو معنادار در نسبت تري

گر اندازه نسبی ذرات  مشخص شده است که این نسبت بیان
لیپو پروتئین کم چگال است، بنابراین کم بودن مقدار آن، 

تر و غیر  میزان کمتر ذرات لیپو پروتئین کم چگال، بزرگ
تر ذرات کوچک،  میزان بیش ن و مقدار باالي آن،آتروژ

دهد که  پروتئین کم چگال را نشان می متراکم و آتروژن لیپو
پروتئین پرچگال نابالغ و  گر امکان توقف بلوغ لیپو بیان

پایین این  مقدار ).26(تضعیف انتقال معکوس کلسترول است
پروتئین پر چگال به سمت  شود ذرات لیپو نسبت باعث می

دهنده افزایش بلوغ  تر رفته که نشان هاي بزرگ اندازه
پروتنئین پرچگال نابالغ و تقویت انتقال معکوس  لیپو

اند که فعالیت  مطالعات نشان داده .)26کلسترول است(
هوازي از طریق افزایش حجم میتوکندري و فعالیت 

پروتئین لیپاز در حین فعالیت و در هنگام  هاي لیپو آنزیم
ب افزایش کاتابولیسم چربی و کاهش ریکاوري سب

). نتایج پژوهش 27شود( گلیسرید در بیماران دیابتی می تري
رجسکاران و همکاران  و )2014چادوري وهمکاران(

ورا باعث کاهش  گزارش دادند که مصرف عصاره آلوئه
گردد با تحقیق  می HDLکلسترول و افزایش  گلیسرید، تري

تحقیق دي وراج و با  ).28، 7باشد( حاضر همسو می
که علت عدم  )،27) همخوانی ندارد(2013همکاران(

همسویی آن شاید کم بودن ماده مؤثره در ژل گیاه براي 
کاهش سطح چربی خون به علت روش خاص 

). مشخص 29سازي عصاره بوده است( پاستورازاسیون و جدا
سترول و استیگمو  شده است که بتا سیستوسترول و کمپو

ها دارند.  سترول نسبت بسیار نزدیکی با فیتو سترول، شباهت و
چنین زنجیره بتا سیستوسترول، موجود در برخی گیاهان  هم

داري را درکلسترول تام و  ورا کاهش معنا مانند آلوئه
ها ایجاد  هاي جذب چربی گلیسرید با مهار مکانیسم تري
  ).30کنند( می
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  نتیجه گیري
ورا و فعالیت ورزشی شنا،  استفاده از عصاره آلوئه

گلیسرید به  نسبت تريقادر به کاهش ویسفاتین و گلوکز و 
هاي صحرایی دیابتی شده با  در رت پروتئین پرچگالرلیپو

تمرین شنا و مصرف عصاره  استرپوزوتوسین منجر گردید.
هاي انسولینی شده و  احتماالً باعث افزایش حساسیت گیرنده

فاتین گردید. از سوي همین امر سبب کاهش سطوح ویس
ورا باعث ایجاد یک  دیگرتمرین شنا و مصرف عصاره آلوئه

عروقی  –هاي قلبی  گیري از بیماري سازو کار مثبت در پیش
به خصوص در مراحل اولیه وقوع تصلب شرایین به واسطه 
افزایش فرایند انتقال معکوس کلسترول و کاهش 

  گردد. می HDLگلیسرید و افزایش  تري
  

  قدردانی تشکر و
این مقاله حاصل بخشی از رساله دکتري به 

مصوب حوزه معاونت پژوهشی دانشکده  26691ي  شماره
علوم انسانی دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم تحقیقات 

تقدیر و تشکر از کارشناسان  چنین هم تهران است و
آزمایشگاه تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسالمی واحد مرودشت 

  اند. تحقیق کمال همکاري را داشته اینکه در انجام 
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