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 مقاله پژوهشي 

 ان هورمون يم بيبر تنظ ينات مقاومتياثر گرده خرما و تمر يبررس
  نر ييصحرا يهاموش يياحشا يدر بافت چرب IGF-1ن و فاکتور يلپت
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 دهيچک

، در حفظ ياختصاص يهانيتوکايساو  هاهومورنو با ترشح  کنديمز عمل ين زيردرونک بافت ي عنوانبه، يره انرژيعالوه بر ذخ يبافت چرب :هدف و نهيزمشيپ
ن و فاکتور رشد شبه يلپت انيم بيبر تنظ ينات مقاومتيعصاره گرده خرما و تمر ريتأث ي. هدف از مطالعه حاضر بررسکنديمفا يرا ا يسم بدن نقش مهميمتابول
 .استنر  ييصحرا يهاموش ي) در بافت چربIGF-1( ۱ ينيانسول

ن يتمر کنترل، گروه ۶به  يولاد-نر نژاد اسپراگو ييسر موش صحرا يس. گرفت انجام آزمون و کنترل يهاگروه در و يتجرب صورتبه مطالعه نيامواد و روش کار: 
م يتقس ين مقاومتي+ انجام تمر سترونمار با تستويت ،ين مقاومتيمار با عصاره گرده خرما + انجام تمريمار با تستوسترون، تيعصاره گرده خرما، تمار با يت ،يمقاومت

 ۲دوز  ز باين تاتانان خورانده شد. تستوسترون هاموش به هفته چهار مدت لوگرم وزن بدن بهيک/گرميليم ۱۰۰ه و با دوز يشدند. عصاره گرده خرما ته
درصد  ۶۵معادل  يازنهون نردبان با يشامل تمر ين مقاومتين پروتکل تمريهمچن .شد قيتزر موردنظر يهاگروهبه  يرجلديز صورتبه لوگرم روزانهيک/گرميليم

 يهادند. دادهشانجام  Real-time PCRبه روش  IGF-1ن و يان دو ژن لپتيب يو بررس يشناسبافت يهايابيارزد. يوزن بدن به مدت چهار هفته اجرا گرد
  .گرفت قرار يآمار ليوتحلهيتجز مورد P<۰۵/۰ يداريمعن با Tukey و طرفهکي ANOVA يهاآزمون از استفاده با آمدهدستبه
د. ي) گردp<0.05ن (يان ژن لپتيب داريمعن، باعث کاهش زمانهم طوربه ينات مقاومتيج حاصل نشان دادند که مصرف عصاره گرده خرما و انجام تمرينتا: هاافتهي

  شد. )p<0.05ن (ي) و لپتIGF-1 )p<0.05 يهاژنان ي، منجر به کاهش معنادار بينات مقاومتيمار با تستوسترون + تمرين تيهمچن
ن و کاهش تعداد يپتلان ژن يباعث کاهش معنادار ب توانديمبه همراه مصرف عصاره گرده خرما  ينات مقاومتيانجام تمر رسديمبه نظر  :يريگجهينتبحث و 

  شود. يبافت چرب يهاسلول
 ين مقاومتين، تمري، لپت۱ ينيانسول، گرده خرما، فاکتور رشد شبه يبافت چرب :هاهواژديکل
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  مقدمه

، حرارت يره انرژيک منبع ذخي عنوانبه) ٤پوزي(آد يچرببافت 
مازاد  ي. انرژکنديمدها را کنترل يپيسم ليبدن را حفظ کرده و متابول

 يهامولکول صورتبه ٥کيپوژنيند ليفرآ يدر بدن در ط
. از طرف )۲, ۱( شونديمره يذخ ي) در بافت چربTG( ديسريگليتر
از بدن به يا نيتوسط بدن  يافتيدر ييمواد غذاگر، در زمان کمبود يد

                                                             
 رانيا تهران, ,يدانشگاه آزاد اسالم ,يتهران مرکزواحد  ,يورزش يولوژيزيف گروه ١
 )مسئول سندهينو( رانيا تهران, ,ياسالم آزاددانشگاه  ,يواحد تهران مرکز ,يورزش يولوژيزيگروه ف ٢
 رانيا تهران, ,يدانشگاه آزاد اسالم، قاتيواحد علوم و تحق ,يورزش يولوژيزيگروه ف ٣

4. Adipose tissue 
5. Lipogenesis 
6. Lipolysis 
7. Cytokines 

در  شدهرهيذخ TG، ٦کيتيپوليبه نام ل ينديفرآ يباال در ط يانرژ
. )۳( شونديمچرب شکسته  يدهايسرول و اسيها به گلتيپوسيآد

در بدن محسوب  يو انرژ يره چربيک منبع ذخيتنها  يبافت چرب
؛ به شدهگرفتهز در نظر ين زيردرونک بافت ي عنوانبهشود بلکه ينم
ا يمختلف  يکيولوژيزيط فين بافت در پاسخ به شراين مفهوم که ايا

 يو فاکتورها ٧هانيتوکايسا، هاهورمون، يکيمتابول يهااسترس



 و همکاران رضا قاسمي اوزان اليا  در بافت چربي IGF-1اثر گرده خرما و تمرينات مقاومتي بر تنظيم بيان هورمون لپتين و فاکتور 
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ر مصرف ينظ يگوناگون يندهايکه فرآ کننديمرا ترشح  زيردرون
گلوکز،  ١ين، هومئوستازيت به انسولي، کنترل اشتها، حساسيانرژ

ان ي. در م)۴( کننديمم يدمثل را تنظيم بافت و توليالتهاب، ترم
 يهانيتوکايسکه  ٢هانيپوکايآدگوناگون،  يترشح يفاکتورها
 ياز عملکرد هورمون شونديممحسوب  يبافت چرب ياختصاص

 يکيولوژيک اثرات بيستماتيا سي يموضع صورتبهبرخوردار بوده و 
از بافت  يترشح يهانيپوکايآد ازجمله. )۵( کننديمخود را اعمال 

اشاره کرد.  ٦نيو آپل ٥ني، هپس٤نيپونکتي، آد٣نيتوان به لپتيم يچرب
ا يکه هرگونه نقص در سنتز، ترشح  انددادهنشان  ياريمطالعات بس

 ياريبس يهايماريببه بروز  توانديم هانيپوکايآدان يانتقال بر يمس
و اختالالت  يعروق -يقلب يهايماريب، ي، چاق۲ابت نوع ير دينظ
  .)۶(منجر شود  يدمثليتول

ون يداسيدر بدن، اکس يانرژ يم هومئوستازين در تنظيلپت 
 ينقش مهم هاتيپوسيآدسم يچرب، کنترل وزن و متابول يدهاياس

رنده آن در موش و يا گين يان ژن لپتيکند. نقص در بيفا ميرا ا
ن، ي. همچن)۷(در ارتباط است  يو نابارور يش وزن، چاقيانسان با افزا

د ينقص در تول يدارا يابتيد يهاموشن در يان لپتيش بيافزا
منجر به کاهش سطح  توانديم ٧ند گلوکونئوژنزيبا مهار فرآ ن،يانسول

مبتال به  يهاموش يکيولوژيزيط فيشدن شرا يعيگلوکز خون و طب
ان فاکتور رشد شبه يش سطح بين با افزايمزمن گردد. لپت يماريب

 يرساناميپ يرهاي، منجر به فعال شدن مس٨)IGF-1( ۱ن يانسول
ون يالسين، فسفريرنده انسولين شامل فعال شدن گيوابسته به انسول

ل يديو فسفات ٩)ERK( يگنال خارج سلوليبا س شدهميتنظناز يک
 جهيدرنتگردد و يم يدر عضالت اسکلت (PI3K)ناز يک ۳-تولينوزيا

 ريتأثن يگر، لپتيد ي. از طرف)۸( دينمايمن را جبران يفقدان انسول
ر و يو تکث ١٠هاآندروژند و ترشح ي، تولهاضهيببر عملکرد  يميمستق

منجر  يبه نابارور توانديمدارد و فقدان آن  يجنس يهاسلولز يتما
ن که در مردان چاق مشاهده يش سطح لپتي، افزاحالنيدرعگردد؛ 

در  ١١گيديا لي ينينابيب يهاسلول يرا بر رو ي، اثرات منفگردديم
. گردديمد تستوسترون يگذاشته و منجر به مهار تول يضه بر جايب

ن، سطح تستوسترون در دسترس يش سطح لپتين با افزايبنابرا
و کاهش قدرت  يش توده چربيکه به افزا يتي، وضعابدييمکاهش 

ن ياز لپت ياز عوارض ناش يريجلوگ ي. برا)۹( شوديمعضالت منجر 
مازاد و کاهش تراکم و قدرت عضالت، استفاده از تستوسترون و 

                                                             
1. Homeostasis 
2. Adipokines 
3. Leptin 
4. Adiponectin 
5. Hepsin 
6. Apelin 
7. Gluconeogenesis 
8. Extracellular signal-regulated kinase 

شده  ار مرسوميسب ييدارو يهامکمل عنوانبهمشتق از آن  يداروها
منجر به  توانديمن داروها ياست که استفاده از ا يدر حالن ياست. ا

و پروستات  هاضهيبرا در کبد،  يا عوارضيشده و  ياختالالت هورمون
 يعيطب يهامکملن استفاده از ي. بنابرا)۱۱, ۱۰(به وجود آورد 

 يصنعت يهامکمل يجابهمن يمناسب و ا ينيگزيجا توانديم
  محسوب شود.

 يهاگلنر در  يايزا يهاسلول، ١٢)DPPپودر گرده خرما (
ک ماده ي عنوانبهم يقد يهازمانهستند که از  ١٣درخت خرما

 يقدرت بارور کنندهتيتقوو  يي، مکمل غذاکنندهجوان ييدارو
انه و يخاورم ي. در طب سنت)۱۲( گرفته استقرار  مورداستفاده

جهت  يعيطب يک داروي عنوانبهخرما  يهاگردهران از ين ايهمچن
. مطالعات )۱۳( شوديمدر مردان و زنان استفاده  يدرمان نابارور

 ييهانيتاميو، هانهيدآمياسانواع  يکه گرده خرما حاو انددادهنشان 
، آهن ير روينظ يمعدن مواد، Bگروه  يهانيتاميوو  A ،C ،Eر ينظ

 هيبر پابات يو ترک ١٤کيد اولئير اسينظ ييهاروغنم، يزيو من
. )۱۴( است ١٥ولير استرون، کلسترول و استرادياستروژن نظ

قات نشان دادند که گرده خرما باعث متعادل شدن سطح يتحق
جاد تعادل سطح يون،، امانند استروژن و تستوستر ييهاهورمون
. لذا استفاده از گرده خرما گردديمدها و کلسترول يپيگلوکز، ل

 يو هورمون ييايميش يداروها يبرا ين مناسبيگزيجا توانديم
تستوسترون و  ازجمله هاهورمورنسطح  يسازمتعادلموجود جهت 

  .)۱۵(محسوب گردد  يت قدرت باروريتقو
ر ينظ ينات ورزشي(). مطالعات نشان دادند که انجام تمر 

ش يباعث افزا يونهورم يهامکملبه همراه مصرف  ينات مقاومتيتمر
ل ، سطح کلسترويسم بافت چربيتوان عضالت و متعادل شدن متابول

، درواقع. )۱۷, ۱۶( گردنديمبدن  يهاهورمونزان يخون و م
 يبيترک يدرمان يهاروشد نشان دادند که استفاده از يقات جديتحق
ش . نقش ورزکننديممنفرد عمل  يدرمان يهاروشاز  مؤثرترار يبس

 ن درياثبات شده است، ا کامًال هاهورمونسطح  يسازمتعادلدر 
رمان رباز جهت ديز از ديخرما ن يهاگردهاست که استفاده از  يحال

  ج بوده است.يرا هاهومورنو متعادل کردن سطح  ينابارور
و سطح  يزان تراکم بافت چربي، ميمطالعات قبل بر اساس

 ريتأثتحت  يغدد جنس خصوصبهمترشحه از غدد بدن  يهاهورمون
 يهاعصارهو  هامکملاز  يبرخ ي. از طرفاست ينات ورزشيتمر

9. Phosphatidylinositol 3-kinases 
10. Androgen 
11. Leydig cells 
12. Date pollen powder 
13. Phoenix dactylifera 
14. Oleic acid 
15. Estradiol 



 ۱۴۰۱ مرداد، ۵، شماره ۳۳دوره   مجله مطالعات علوم پزشکي
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را کنترل  ين تعادل هورمونيا توانديمر پودر گرده خرما ينظ ياهيگ
پودر گرده خرما به  يبر طبق مطالعات قبل رسديمکند، لذا به نظر 

بتواند در تعادل سطح هورمون تستوسترون و  ينات بدنيهمراه تمر
ن عوامل در ورزشکاران يواقع گردد. ا يزان تراکم بافت چربيم

 ازجملهو  يبات هورمونياز ترک يکه جهت عضله ساز ياحرفه
ن يگزيجا توانديم کننديماستفاده  وفوربههورمون تستوسترون 

بوده و مانع از اثرات سوء هورمون تستوسترون که خود منجر  يمناسب
م تا ين مطالعه بر آن شديدر ا ، شود.گردديم يبه اختالالت هورمون

سم ير متابولير در مسيان دو ژن درگين دو فاکتور را بر بيا زمانهماثر 
رات حاصله در بافت ييو تغ IGF-1ن و يلپت يهاژن يعني يهورمون

قرار  يموردبررسجداگانه  طوربهن فاکتورها يسه با اثر ايدر مقا يچرب
  م.يده

 
  مواد و روش کار

 صورتبهن مطالعه ياوانات: يح يبندگروهه و ينحوه ته
ن يانجام ا يبراکنترل و آزمون انجام گرفت.  يهاگروهو در  يتجرب

 يبيبا سن تقر ١يلاود-نر نژاد اسپراگو ييسر موش صحرا ۳۰ مطالعه،
گرم از مرکز پرورش و  ۲۲۰-۱۸۰هشت هفته و با محدوده وزن 

 واناتيح شگاهيو سپس به آزما هيته يشگاهيآزما واناتيح ريتکث
با  ياتاقهفته در  کيبه مدت  ييصحرا يهاموشسپس  شد. منتقل

 يمجزا حاو يهاقفسو در  نور، دما، رطوبت ازنظراستاندارد  طيشرا
 يهادستورالعمل يند. تمامشد ينگهدار يکاف ييمواد غذاآب و 

 يوانيدر طول دوره مطالعات ح يشگاهيوانات آزمايکار با ح ياخالق
مصوب دانشگاه  يشگاهيوانات آزماين اصول کار با حيمطابق با قوان

 افت کد اخالقيواحد تهران مرکز و پس از در يآزاد اسالم
IR.IAU.VARAMIN.REC.1400.020 .يهاموش  انجام شد 

 ميتقس يسر ۵گروه  ۶وزن به  بر اساس شدهيداريخر ييصحرا
ن يتمر: ۲ گروه کنترل؛: ۱ گروه :باشنديمر يز صورتبهند که شد

مار با يت: ۴گروه  مار با عصاره گرده خرما؛يت: ۳گروه  ؛يمقاومت

ن يگرده خرما + انجام تمرمار با عصاره يت :۵گروه  تستوسترون؛
  .ين مقاومتي+ انجام تمر مار با تستوسترونيت: ۶گروه  ؛يمقاومت

 از خرما گرده پودره و مصرف عصاره گرده خرما: ينحوه ته
 کرمان استان در شهداد شهر يهانخلستان از نخل درخت کي

 ينگهدار خچالي در يريگعصاره تا پودر هيته زمان از و شدههيته
 در ياتانول يريگعصارهعصاره پودر گرده خرما به روش . شد

 در کمالشهر در واقع يدانشگاه جهاد ييدارو اهانيگ پژوهشکده
 دستگاه در گرده از گرم ۲۵۰ ن منظور،يبه ا .ديه گرديته البرز استان

 درصد ۹۰ اتانول با استفاده از يريگعصارهشد و  ختهير ٢پرکوالتور
 تکرار بار سه يبرا کار نيا. گرفت انجام تريليليم ۶۷۰ زانيم به

 ظيتغل خلع در ريتقط دستگاه لهيوسبه حاصل يهاعصاره. ديگرد
 يريگعصاره بازده زانيم. ديگرد حذف کامل طوربه آن حالل و شده
 روش به مار، عصاره گرده خرمايجهت انجام ت .بود درصد ۸۷/۱۷

 ۱۰۰دوز  با هفته چهار مدت به هفته در روز پنج صورتبهگاواژ و 
  شد. داده هاموش لوگرم وزن بدن بهيک/گرميليم

ن يتمر يهاگروه: ين مقاومتيپروتکل تمر ينحوه اجرا
مار يو ت ين مقاومتيمار با عصاره گرده خرما + انجام تمري، تيمقاومت

 يمقاومت نيتحت پروتکل تمر ين مقاومتي+ انجام تمر با تستوسترون
به  ين با نردبانيگرفتند که شامل انجام تمر قرار با وزنه ياچهارهفته

 يهاوزنهجاد مقاومت از يا يپله بود. برا ۵۰ يک متر و دارايطول 
د. ابتدا به ياستفاده گرد ييصحرا يهاموشمتصل شده به دم  يسرب

صورت  ينيوان با پروتکل تمريح يمدت دو هفته آموزش و آشناساز
). در ۱د (جدول يآغاز گرد ينات اصليچهار هفته تمر گرفت و سپس
درصد  ۴۰معادل  ياوزنهنردبان همراه با  ين مقاومتيهفته اول تمر

زان يان هفته چهارم ميآغاز شد و تا پا ييصحرا يهاموشوزن 
ش داده يها افزادرصد وزن بدن موش ۶۵ تا مورداستفاده يهاوزنه

د که تکرار بو ۱۲تا  ۸ن يب ينيشد. تعداد تکرارها در هر جلسه تمر
قه زمان جهت استراحت در نظر گرفته شده بود. يدو دق هاآنن يب

وانات، پنج تکرار يگرم کردن و سرد کردن بدن ح منظوربهن، يهمچن
  .)۱۸(ن نردبان بدون وزنه اعمال شد يتمر

  
  يت مقاومتنايپروتکل تمر ):۱(جدول 

 هفته چهارم هفته سوم هفته دوم هفته اول هفته

 گرم ۲۴۰ گرم ۲۴۰ گرم ۲۴۰ گرم ۲۴۰ واناتين وزن حيانگيم

 درصد ۶۵ درصد ۵۵ درصد ۵۰ درصد ۴۰ نسبت به وزن بدن يهاوزنه

 گرم ۱۵۶ گرم ۱۳۲ گرم ۱۲۰ گرم ۹۶ در هر هفته جاشدهجابهمتوسط وزنه 

  ۱۰-۸  ۱۰-۸  ۱۲-۸  ۱۲-۸  تکرار

  
                                                             

1. Sprague-Dawley rat 2. Percolator 
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مار با عصاره گرده خرما يت يهاگروهوانات: يمار حينحوه ت
ن يمار با عصاره گرده خرما + انجام تمري) و ت۳(گروه  ييتنهابه

ن يمار با عصاره گرده خرما و همچني)، تحت ت۵(گروه  يمقاومت
مار با ي) و ت۴(گروه  ييتنهابهمار با تستوسترون يت يهاگروه

مار با ي)، تحت ت۶(گروه  يمقاومتن ي+ انجام تمر تستوسترون
ساخت شرکت  ١انانتات گرفتند. تستوسترون قرارتستوسترون 

 با و شد يداريخر معتبر داروخانه از گرميليم ۱۰۰ دوز ناژن بايس
 هاموش به يرجلديز صورتبه روز لوگرم هريک/گرميليم ۲دوز 

ان هفته ين در پاين جلسه تمريپس از آخر د. دو روزيگرد قيتزر
در سطح بافت  موردمطالعه يپارامترها يابيارزها جهت ، موشچهارم

 هاموشکه  صورتنيبد .گرفتندقرار  يجراحعمل تحت  ان ژنيو ب
ساخت شرکت  ٢نيب کتاميبا استفاده از ترک هاگروه يدر تمام

Sigma-Aldrich )۱۰۰ لوگرم وزن بدن) و يهر ک يبه ازا گرميليم
 يبه ازا گرميليم Aldrich-Sigma )۱۰۰ساخت شرکت  ٣نيالزيزا

، بافت يعمل جراح يشده و در ط هوشيبلوگرم وزن بدن) يهر ک
  شد. يجداساز يبعد يهاسنجشجهت  ياحشائ يچرب

مختلف  يهاگروهمار يپس از ت: ياحشائ يچرب يشناسبافت 
نات يبا عصاره گرده خرما، تستوسترون و تمر ييصحرا يهاموش

تعداد  يجهت بررس موردمطالعهوانات يح ي؛ بافت چربيمقاومت
ن يليبه روش هماتوکس يبافت يزيآمرنگت تحت يپوسيآد يهاسلول
قرار گرفت.  Aldrich-Sigma) ساخت شرکت H&E( ٤نيو ائوز

وانات جدا يپس از کشتار ح ياحشائ يچرب يهابه افتخالصه،  طوربه
دند. مراحل يت گرديدرصد تثب ۱۰ ٥نيشده و در محلول فرمال

با دستگاه  يريگبرشو سپس  ٦نيدر پاراف يريگقالب، يريآبگ
 يهابرشانگلستان انجام شدند.  LEICAساخت شرکت  ٧کروتوميم

 يدارا يهاالم يکرومتر بر رويم ۱۰تا  ۵به ضخامت  شدههيته يبافت
 يسازشفاف، يين زداين قرار داده شده و مراحل پارافيچسب آلبوم

 يبافت يهابرشانجام گرفتند. در مرحله بعد،  يو آب ده ٨لونيبا زا
ن يه و سپس در رنگ ائوزيثان ۷به مدت  ٩نيليابتدا در رنگ هماتوکس

 يزيآمرنگ يهانمونه يشدند. بررس يزيآمرنگقه يدق ۳به مدت 
ر حاصل با يانجام شد و تصاو يسکوپ نوروکريشده با استفاده از م

  ز شدند.يآنال v ۱,۴۸نسخه  image Jاستفاده از برنامه 
 يمولکول يبررس جهتان ژن: يرات بييتغ يکم يهايابيارز

با  ياحشائ يچرب بافت از RNA استخراج ابتدا ژن، انيب سطح در
توسط شرکت  شدهارائهطبق دستورالعمل  ١٠ازولياستفاده از معرف ک

 cDNAت سنتز يسپس با استفاده از ککا) انجام شد. ي(آمر ١١اژنيک
کشور انگلستان، واکنش ساخت  ١٢کيفينتيساخت شرکت ترموسا

 ١٣معکوس بردارنسخهم يبا استفاده از آنز RNAاز  cDNAرشته 
)RT انجام گرفت. سپس واکنش (real-time PCR  با استفاده از

کا يکشور آمر ABclonalساخت شرکت  ١٤نيبرگريکس سايمسترم
 Thermo Fisherساخت شرکت  stepone ABI systemو دستگاه 
ن در يو لپت IGF-1ان دو ژن يرات بييتغ يبررس يکا برايکشور آمر

دو ژن  يمرهايانجام شد. پرا ct∆∆-2تحت مطالعه به روش  يهاگروه
 يطراح 6.5نسخه  gene runner افزارنرمبا استفاده از  يانتخاب

فسفات -۳د يرآلدهي). ژن گلس۲شدند (جدول 
د. يانتخاب گرد يژن کنترل داخل عنوانبه) GAPDH(١٥دروژنازيده

ون يد: دناتوراسير انجام گرديز ييطبق برنامه دما PCRواکنش 
ر يقه و مرحله تکثيدق ۳به مدت  گراديسانتدرجه  ۹۴در  ١٦هياول

 گراديسانتدرجه  ۶۰ه، يثان ۳۰به مدت  گراديسانتدرجه  ۹۴شامل 
 ۳۵ه در يثان ۳۰به مدت  گراديسانتدرجه  ۷۲ه و يثان ۳۰به مدت 

 يهايمنحنبا استفاده از  PCRج يصحت و دقت نتا يکل متواليس
شدند.  يابيهر ژن ارز PCRر و ذوب مربوط به محصول يتکث
 GraphPad افزارنرمان ژن با استفاده از يرات بييتغ يزهايآنال

Prism  د.يانجام گرد ۶نسخه  
  

  GAPDHو  Leptin ،IGF-1 يهاژن يبرا شدهيطراح يمرهايست پرايل ):۲(جدول 
Reverse (5´-3´) Forward (5´-3´) هاژن 

ATGTGGATGCAGAGGTGAGA GTGTCAGAGGGAGAGAGAAG نيلپت 

AGAATGTAAAGAAAGGGCAGGG GTTGATAGGTGGTTGATGAATGG IGF-1 

ATGGTATTGGAGAGAAGGGAGGG GGATAGTGAGAGCAAGAGAGAGG GAPDH 
   

                                                             
1.Testosterone enanthate 
2. Ketamine 
3. Xylazine 
4. Hematoxylin and Eosin 
5. Formalin 
6. Paraffin 
7. Microtome 
8. Zylon 

9. Hematoxylin 
10. QIAzol reagent 
11. QIAGEN Inc., Valencia, CA 
12. Thermoscientific 
13. Reverse Transcriptase Enzyme 
14. SYBR Green PCR master mix 
15. Glyceraldehyde 3-phosphate dehydrogenase 
16. Denaturation 
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  : يآمار يهاروش
ن، انحراف يانگير مينظ ييهاشاخصاز  يفيتوص در سطح آمار

و  دياستفاده گرد هادادهف يجهت توص يع فراوانيجداول توز و اريمع
به روش  هاداده يعيع طبيز ابتدا توزين يدر بخش آمار استنباط

 يقرار گرفت. سپس جهت بررس يموردبررس ١لکيو –رو يآزمون شاپ
د. در مرحله ياستفاده گرد ٢از آزمون لون هاانسيوار يپراکندگ يبرابر

و  ٣راههکيانس يل واريتحلروش از ج، ياستخراج نتا منظوربهبعد، 
تمام  يبرا زين يسطح معنادارشد. استفاده  ٤يتوک يبيآزمون تعق

با  يآمار يزهايآنال ي. تمامدر نظر گرفته شد )>۰۵/۰pمحاسبات (
  د.يگرداستفاده  ۶نسخه  GraphPad Prism افزارنرماستفاده از 

  
  هاافتهي

بر تعداد  ين مقاومتيعصاره گرده خرما و تمر راتيتأث
  :ياحشائ يدر بافت چرب هاآديپوسيت

 ين مقاومتيعصاره گرده خرما و تمر ريتأث، يشناسبافتدر سطح 
ت يب با هم بر تعداد و جمعين در ترکيو همچن ييتنهابهک يهر
شدند. در  يبررس H&E يزيآمرنگبا استفاده از روش  هاتيپوسيآد

 يهاکوليوز کاهش (شکل ا الف)، يزيآمرنگحاصل از  ير بافتيتصاو
به در  هاتيپوسيآدت يانگر کاهش جمعي) بدرنگيسف(مناطق  يچرب
شکل ا ( يکم يزهاياز آنال آمدهدستبهج ي. نتااست يچرب يهاافت

 راههکيانس يل واريبه روش تحل شدهانجام يآمار يزهاي) و آنالب
 يتوجهقابل طوربه ييتنهابه ينات مقاومتينشان دادند که انجام تمر

سه با گروه يدر مقا يبافت چرب يهاتيپوسيآدباعث کاهش تعداد 
مصرف عصاره گرده  کهيدرحال)؛ >p ۰۰۰۱/۰( استنرمال شده 

نداشت  هاتيپوسيآدبر کاهش تعداد  يريتأث ييتنهابهخرما 
)۶۰۴۲/۰p= مار شده با هورمون تستوسترون يت يهاگروه). در

 ينات مقاومتي)، تستوسترون و تمر>p ۰۰۰۱/۰( ييتنهابه
)۰۰۰۱/۰p<ينات مقاومتي) و عصاره گرده خرما و تمر 
)۰۰۰۱/۰p< سه با گروه يدر مقا هاتيپوسيآد) کاهش معنادار تعداد

نشان دادند  يتوک يبيتعق ج آزمونين نتاينرمال مشاهده شد. همچن
ن يو تمر ييتنهابهده ين دين دو گروه تمريب شدهمشاهدهرات ييکه تغ

معنادار نبود  يآمار ازنظرو عصاره گرده خرما به همراه هم 
)۷۱/۰p=مار شده با عصاره يج نشان دادند که در گروه تي)؛ اما نتا

مار شده يسه با گروه تيدر مقا ين مقاومتيگرده خرما به همراه تمر
دا يکاهش پ يمعنادار طوربه هاتيپوسيآدت يجمع ييتنهابهبا عصاره 

تستوسترون  کنندهافتيدر يهاگروه). در >p ۰۰۰۱/۰( کرده است
مار شده با تستوسترون يت يهاگروهن يب يز تفاوت معنادارين

 ين مقاومتيتستوسترون به همراه تمر کنندهافتيدرو گروه  ييتنهابه
  ).>۰۰۰۱/۰pمشاهده شد (

  

 الف

                                                             
1. Shapiro-Wilk test 
2. Levene test 

3. One-way analysis of variance (ANOVA) 
4. Tukey's test 

 ۱۴۰۱ مرداد، ۵، شماره ۳۳دوره   مجله مطالعات علوم پزشکي
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 يچرب بافت در يمقاومت ناتيتمر انجام و تستوسترون خرما، گرده عصاره با ماريت ريتأث تحت هاتيپوسيآد تيجمع راتييتغ ):۱( شکل
 از حاصل يکم جينتا) ب. (موردمطالعه يهاگروه يتمام در H&E روش به يياحشا يچرب بافت يزيآمرنگ ريتصاو) الف. (نر ييصحرا يهاموش
 شده گزارش استاندارد انحراف و نيانگيم اساس بر اطالعات. شدند داده شينما نمودار صورتبه H&E روش به شده يزيآمرنگ يابافته ريتصاو

 .است p>۰۵/۰ سطح در گريکدي با هاگروه داريمعن تفاوت نشانه. * است
  

  
 يهاژنان يبر ب ين مقاومتيعصاره گرده خرما و تمر راتيتأث

IGF-1 ين بافت چربيو لپت :  
ن به يو لپت IGF-1ان دو ژن يب يکم يهايبررسج حاصل از ينتا

 ييان باالينشان دادند که هر دو ژن در گروه کنترل ب qPCRروش 
مار با عصاره يا تيو  ين مقاومتيکه در اثر انجام تمر ياگونهبهدارند 

 يآمار يزهايهرچند آنال. کاسته شد هاآنان يزان بيگرده خرما از م
نشان دادند که در  راههکيانس يل واريبه روش تحل شدهانجام
در  ييتنهابهمار با عصاره گرده خرما يو ت ين مقاومتيتمر يهاگروه

و  =IGF-1 )۵۹/۰pان دو ژن يسه با گروه کنترل کاهش بيمقا

۵۶/۰p=۴۰/۰ن (ي) و لپتp=  ۲۶/۰وp= ن ي. همچنستين) معنادار
ان يدر ب يز کاهشيمار شده با هورمون تستوسترون نيت در گروه
IGF-1 )۹۹/۰p=۹۶/۰ن (ي) و لپتp=ين در حالي) مشاهده نشد. ا 

ن در يو لپت IGF-1 يهاژنان يب يج حاصل از بررسياست که نتا
 ا تستوستروني) p<0.05( مار عصاره گرده خرمايتحت ت يهاگروه

)P<0.05مار و يبا هم نشان دادند که انجام ت ين مقاومتيتمر ) و
 نيان ژن لپتيباعث کاهش معنادار ب زمانهم طوربه ين مقاومتيتمر

). کاهش p<0.05( گردديمسه با گروه کنترل يدر مقا موردمطالعه
مار شده با تستوسترون به يفقط در گروه ت IGF-1ان ژن يمعنادار ب

  ).۲شکل () p<0.05مشاهده شد ( ين مقاومتيهمراه تمر

 الف

 ب
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 يدر بافت چرب ينات مقاومتيمار عصاره گرده خرما، تستوسترون و انجام تمريت ريتأثتحت  IGF-1ن و يلپت يهاژنان يرات بييتغ ):۲(شکل 
نسبت به گروه نرمال و گروه  ينات مقاومتيمار شده با تستوسترون به همراه تمريدر گروه ت IGF-1ان ژن ينر. (الف) کاهش ب ييصحرا يهاموش

و تستوسترون  ينات مقاومتيمار شده با عصاره گرده خرما به همراه تمريت يهاگروهن در يان ژن لپتيمعنادار بود. (ب) ب يآمار ازنظرتستوسترون 
  .باشديم p>۰۵/۰در سطح  هاگروهن يب داريمعنرا نشان داد. * نشانه تفاوت  ينسبت به گروه نرمال کاهش معنادار ينات مقاومتيبه همراه تمر

  
  بحث

نشان دادند  يشناسبافتن مطالعه در سطح يج حاصل از اينتا
و تراکم  هاتيپوسيآداز تعداد  ينات مقاومتيانجام تمر ريتأثکه تحت 

کاسته  يتوجهقابلزان يبه م ياحشائ يدر بافت چرب يچرب يهاسلول
ت يبر جمع يريتأث ييتنهابهعصاره گرده خرما  کهيدرحال. شوديم

مار با يبه همراه ت ينات مقاومتينداشت اما انجام تمر هاتيپوسيآد
در  هاتيپوسيآدبر کاهش تراکم  يتوجهقابل ريتأثعصاره گرده خرما 

 ينات مقاومتيتمر يانگر نقش اساسين امر بينشان داد. ا يبافت چرب
ت اثر عصاره گرده خرما در ين نقش آن در تقويو همچن ييتنهابه

ن راستا، در مطالعات ي. در همباشديم يچرب يهاسلولکاهش تعداد 
به  يبدن يهاتيفعالز گزارش شده است که انجام ورزش و ين نيشيپ

ند يش فرآيشامل افزا يچرب يهاسلولسم يش متابوليل افزايدل
ره شده در بافت يذخ يهايچربو  TGز يدرولي، باعث ه١زيپوليل

به عضالت  هاآنچرب و انتقال  يدهاياس يجه آزادسازيو در نت يچرب
بدن  يجه آن، از حجم بافت چربي؛ و در نتشوديم هابه افتگر يو د

) ۲۰۰۰و همکاران ( ٢ن راستا، انوالدسني. در هم)۱۹( شوديمکاسته 
شش ساعت در  صورتبهنات روزانه شنا يکه تمر انددادهنشان  )۲۰(

باعث  يتوجهقابل طوربههفته؛  ۱۰روز و پنج روز در هفته به مدت 

                                                             
1. Lipolysis  
2. Enevoldsen 
3. Katch 

در  يشکم يجه کاهش توده چربيز و در نتيپوليند ليش فرآيافزا
گر، فرانک يد يامطالعهن در ي. همچنگردديم ييصحرا يهاموش

نات دراز يکه انجام تمر اندکردهگزارش )۲۱() ۲۰۱۳گران (يو د ٣کچ
 توانديمپنج روز در هفته  صورتبهروز و  ۲۷به مدت  ٤و نشست

اما  گردد يه شکميناح يچرب يهاسلولباعث کاهش اندازه و قطر 
 ير باقييبدون تغ توانديمبدن و وزن بدن  يتوده چرب حالنيدرع

 ٥يمانيالر ايز آين هابافتگر يد يبماند. در مطالعات انجام شده بر رو
 ينات هوازيکه انجام تمر انددادهگزارش  )۲۲() ۲۰۲۱و همکاران (

 يهاموش يقلبس در بافت يند آپوپتوزيدر کنترل فرآ توانديممنظم 
، با توجه به يطورکلبهداشته باشند.  يمؤثرستار نقش ينر و ييصحرا

 يريگجهينت توانيمن مطالعه يج حاصل از اين و نتايشيمطالعات پ
دها يپيسم ليش متابوليبا افزا ينات مقاومتيکرد که انجام منظم تمر

 يچرب يهاسلولباعث کاهش تعداد و اندازه  توانديم يدر بافت چرب
  دد.بدن گر يجه کاهش توده چربيو درنت

ن مطالعه نشان داد که يج حاصل از ايان ژن، نتايدر سطح ب
ک ين تستوسترون هريو همچن ينات مقاومتيعصاره گرده خرما، تمر

ن و يان لپتيرا در سطح ب يرات معناداريينتوانستند تغ ييتنهابه
IGF-1 است که مصرف عصاره گرده خرما  توجهقابلجاد کنند. اما يا

4. Sit up exercise training 
5. Imani 

 ب
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منجر به  ينات مقاومتيک به همراه انجام تمريا تستوسترون هر ي
د اما نسبت به ين نسبت به گروه نرمال گرديان لپتيکاهش معنادار ب

 ينات مقاومتيا تمريمار شده با عصاره گرده خرما يت يهاگروه
اثرات  دهندهنشانج ين نتاينداشتند. ا يمعناداررات ييتغ ييتنهابه

 يهاژنان يبر ب ينات مقاومتيعصاره گرده خرما و تمر ييافزاهم
با انجام  )۲۳() ۲۰۱۷و همکاران ( ١انيمرتضو .است موردمطالعه

 يبر رو شدهانجامک يستماتيمطالعات س يگسترده بر رو يهايبررس
ل دارا بودن يکه گرده خرما به دل اندکردهعصاره گرده خرما گزارش 

 يدمثل و باروريستم توليد بر سيمف يهانيتاميوو  هانهيدآمياسانواع 
 يامطالعه. در دهديمنشان  يمثبت راتيتأثهم مردان و هم زنان 

نشان دادند که گرده خرما  )۲۴() ۲۰۱۴و همکاران ( ٢گر، مهربانيد
را در  يل در باروريدخ يفاکتورها، يجنس يهاهورمونان يزان بيم

ستم يم کرده و باعث بهبود عملکرد سينر تنظ ييصحرا يهاموش
ن در مطالعات ي. همچنگردديم موردمطالعهوانات يدر ح يدمثليتول
سم بدن، يم متابوليبر تنظ ينات مقاومتيت نقش تمريبر اهم ياريبس

ه بو گلوکز خون، بهبود عملکرد  يکاهش سطح کلسترول، چرب
 -يقلب يهايماريباز  يريشگيو قلب و پ ير کبد، چربينظ ييهاافت
. )۲۷-۲۵(شده است  ديتأک يو چاق فشارخون، ۲ابت نوع ي، ديعروق

که انجام  اندکردهگزارش  )۲۸( ۲۰۱۹و همکاران در سال  ٣کانگ
بدن و  يدر زنان چاق باعث کاهش توده چرب ينات مقاومتيتمر

کاهش  جهيدرنتن و ير لپتينظ ييهانيپوکايآدن کاهش سطح يهمچن
. گردديم ياز چاق يناش يکيزان التهاب و اختالالت متابوليم

مطالعه نشان دادند که مصرف عصاره ن يج حاصل از اي، نتايطورکلبه
 يک روش درماني عنوانبه ينات مقاومتيگرده خرما و انجام تمر

م ين و تنظيلپت ازجملهها نيپوکايان آديل سطح بيدر تعد يبيترک
  دارند. يمؤثرنقش  يآنان در بافت چرب يهومئوستاز

ن مطالعه نشان يج حاصل از اي، نتاIGF-1در ارتباط با فاکتور 
نات يمار شده با تستوسترون به همراه تمريکه تنها در گروه تداد 

معنادار بودند و عصاره  يدر بافت چرب IGF-1کاهش غلظت  يمقاومت
را در کاهش  ياثر معنادار ينات مقاومتيگرده خرما به همراه تمر

حاصل از  يهاگزارشنشان نداد.  يدر بافت چرب IGF-1ان يب
بر  يبدن يهاتيفعالو  هاهورمون ريتأثنه يدر زم شدهانجاممطالعات 

مثال،  يهستند. برا سوناهمار متنوع و گاها يبس IGF-1ان يسطح ب
که در زنان چاق و  انددادهنشان  )۲۹() ۲۰۰۸و همکاران ( ٤لريم

 IGF-1ان يرغم کاهش سطح هورمون رشد، بيعل وزناضافه يدارا
در حفظ غلظت  هاآندروژن رسديمو به نظر  مانديمثابت  بًايتقر

ن ينقش داشته باشند. در هم موردمطالعهدر افراد  IGF-1 يسرم

                                                             
1. Mortazavian 
2. Mehraban 
3. kang 

 ريتأثدر مطالعه خود  )۳۰() ۲۰۱۵و همکاران ( ٥راستا، جانسون
 يرا در افراد مسن بررس IGF-1ان يرات بييبر تغ ينات مقاومتيتمر

رات ييتغ يکه هرچند الگو انددهيرسجه ين نتيبه ا هاآن. اندنموده
IGF-1 ر يار متغيدر افراد مختلف بس ينات مقاومتيدر پاسخ به تمر
باعث کاهش  ينات مقاومتيتمر يطورکلبهگفت  توانيماست، 

 يدر ط يعضالن يهابه افتع آن در يو توز IGF-1 يغلظت سرم
و همکاران  ٦يانگ سايگر، ليد ي. از طرفگردنديم يسازعضلهدوره 

با اتصال  IGF-1فاکتور  کهييازآنجا اندکردهگزارش  )۳۱() ۲۰۱۵(
ک يمغز باعث تحر يعصب يهاسلولخود در سطح  يهارندهيگبه 

ن يليو غالف م يعصب يهاسلول، ياليگل يهاسلولر يرشد و تکث
منجر به  توانديمش سن ين فاکتور با افزايان اي، کاهش بگردديم

ن با يمر گردد. بنابراير آلزاينظ ييهايماريبص و يکاهش قدرت تشخ
نات يتمر رسديمن به نظر يشين مطالعه و مطالعات پيج ايتوجه به نتا

گردند اما  IGF-1ان فاکتور يباعث کاهش ب تواننديم يمقاومت
 طوربهگر فاکتورها و يدر ارتباط با د يستين فاکتور بايا يانيرات بييتغ

ت و سن يدر بافت مورد مطالعه و با در نظر گرفتن جنس ياختصاص
  رد.يقرار گ ترقيدق يابيافراد مورد مطالعه مورد ارز

ختلف در افراد م IGF-1رات ييتغ يبا توجه به متفاوت بودن الگو
 ن حاصل شدهيشيکه در مطالعات پ ينات مقاومتيدر پاسخ به تمر

 يبررس توانديمنده يمطالعات آ يبرا هاشنهاديپاز  يکياست، 
 يهاژنا ين ژن ي) مختلف اSNP( يديتک نوکلئوت يهاسميمورفيپل
 هامورفيسمپلين يمختلف و ارتباط ا يهاگونها يدر افراد  يدستنييپا

با توجه به  نيچنهمباشد.  ينات مقاومتيبه تمر ييگوپاسخزان يبا م
و بهبود  يجنس يهاهورمونم يعصاره گرده خرما بر تنظ ريتأث

سم يل در متابوليدخ يهاژنر يان سايب توانيم، يدمثليتولعملکرد 
  قرار داد. يموردبررسرا  يو هورمون يچرب

گرده  دهديمن نشان يشين مطالعه با مطالعات پيج ايسه نتايمقا
ن يان ژن لپتيبر ب ياثر کاهش توانديم ينات مقاومتيخرما و تمر

ت اس ين فاکتورها کاهشيبه ا IGF-1داشته باشد. هرچند پاسخ ژن 
 يالگوها توانديم يموردبررسا نوع گونه يبسته به شخص  يول
  را نشان دهد. يمتفاوت يرييتغ

ت نقش انجام ين مطالعه بر اهميج حاصل از اي، نتايطورکلبه
 يهومئوستاز يسم بدن، برقراريم متابوليدر تنظ ينات مقاومتيتمر
ن با توجه به اثرات ي. همچنکننديم ديتأک يبافت چرب يهانيپوکايآد
مثبت و مشابه آن با تستوسترون  راتيتأثد عصاره گرده خرما و يمف

به  يبافت چرب يهانيپوکايآدو  يترشح يم سطح فاکتورهايبر تنظ
 يعيطب ييک مکمل داروي عنوانبهب بتواند ين ترکيا رسديمنظر 

4. Miller 
5. Jonsson 
6. Tsai 
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 يصنعت ين داروهايگزيار کم جايبس يعوارض جانب يو دارامن يا
 يير دارويو غ ييدارو يدرمان يهاروشگر يموجود شده و در کنار د

  رد.يقرار گ مورداستفادهج يرا
  تضاد منافع

 يتضاد منافع گونهچيهکه  کننديم دييتأن مقاله يسندگان اينو

  وجود ندارد. شدهانجامدر ارتباط با مطالعه 
  

  تشکر و يقدردان
شگاه ياز تمام زحمات همکاران محترم در آزما لهيوسنيبد

ر و تشکر ين مقاله تقديدر اتمام ا رساندنياري يستوژنوتک برايه
  .گردديم
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Abstract 
Background & Aim: Besides a source of energy storage, adipose tissue acts as an endogenous tissue 
and plays an important role in maintaining the balance of the body's metabolism through secreting 
specific hormones and cytokines. The aim of this study was to evaluate the effect of date palm pollen 
extract and resistance training on adipose tissue metabolism and expression of secretory factors in male 
rats. 
Materials & Methods: This experimental study was conducted on control and test groups. Thirty male 
Sprago-Dawley rats were divided into 6 groups of: control, resistance training, date pollen extract 
treatment, testosterone treatment, date pollen extract treatment + resistance training, testosterone 
treatment + resistance training. Date pollen extract was prepared and fed to rats at a dose of 100 mg/kg 
for four weeks. Testosterone enanthate at a dose of 2 mg/kg was injected into the target groups every 
day. The resistance training protocol, including ladder climbing with weights equivalent to 65% of the 
body weight of rats was performed for four weeks. Histopathological assessments were performed by 
H&E staining and the expression levels of leptin and IGF-1 genes were evaluated by real-time PCR. 
The resulting data were statistically analyzed using one-way ANOVA and Tukey's tests at a significance 
of p<0.05. 
Results: The results showed that taking date pollen extract and doing resistance exercises at the same 
time caused a significant decrease in leptin gene expression (p<0.05). Also, treatment with testosterone 
+ resistance training led to a significant decrease in the expression of IGF-1 (p<0.05) and leptin (p<0.05) 
genes. 
Conclusion: It could be concluded that resistance training combined with treatment with date pollen 
extract may be effective in the reduction of IGF-1 and Leptin gene expression as well as decrease in the 
number of adipocytes in the adipose tissue. 
Keywords: Adipose Tissue, Date Palm Pollen, Insulin-Like Growth Factor 1, Leptin, Resistance 
Training 
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