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  دهيچک
است که  ين مشکالت بهداشت عموميتراز بزرگ يکي يچاق :نه و هدفيزم

عروق کرونر و  يهايماري، بيدميپيلسيابت، دياز جمله د ياختالالت بموج
بر توانند يا ميسو يهازوفالوونيرسد اينظر مبه .شوديها مسرطانانواع  يبرخ

ز ياثر تجو ،ن مطالعهيدر ا. دنباش مؤثراز آن  يکاهش عوارض ناشو  يبهبود چاق
م پرچرب يشده با رژچاق يهابر موش يت کالرين به همراه محدوديستئيجن

  .قرار گرفت يمورد بررس
 ۳به  يطور تصادفم پرچرب بهيشده با رژچاق سر موش نر ۳۰ :يروش بررس

 ةکنندافتيدرچاق  يهاموشگروه ) ۱: م شدندير تقسيبه شرح ز ييتا ۱۰گروه 
چاق  يهاگروه موش) ۲ نيستئيجن mg/kgbw ۵۰مراه هبه يت کالريمحدود

 Dimethyl Sulphoxide همراههب يت کالريمحدود ةکنندافتيدر
)DMSO( )استاندارد  يغذا ةکنندافتيچاق در يهاگروه موش) ۳و  ۱ شاهد

در حالت ناشتا خون  يهاهفته نمونه ۴پس از ). ۲شاهد (زان آزاد يجوندگان به م
   .ديگرد يآورجمع يشگاهيآزما يجهت بررس

غلظت بهبود د يتشدموجب  يت کالريهمراه محدودن بهيستئيز جنيتجو :هاافتهي
 )=۰۰۲/۰P( کلسترول تام، )=۰۰۵/۰P=( ،VLDL )۰۰۵/۰P( ديريسيگليتر
 ،دهديش ميز افزايرا ن )=۰۰۱/۰P( HDL-Cشده و ) =LDL-C  )۰۰۳/۰Pو
 C-Reactive Proteinن و يستيرز يالتهابشيپ يفاکتورهاوزن، بر  يول
)CRP( يتر، گلوکزموجب کاهش معنادار ز ين يت کالريمحدود .بود ريتأثيب-

شود يم HDL-C شيو افزا LDL-C، CRP، کلسترول تامد، يريسيگل
)۰۵/۰<p(، بود ريتأثبين يستيرز يغلظت سرم يبر رو يول .  
 يهازوفالوونيهمراه اهب يت کالريب محدوديرسد که ترکينظر مبه :يريگجهينت

  .باشديک ميدميپيپرليدر افراد ها يديپيل ليدر بهبود پروفا مؤثر يا روشيسو
  
  .يديپيل لين، پروفايستي، رزيت کالرين، محدوديستئيجن :واژگان ديکل
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  مقدمه
در  يزان قابل توجهيمگذشته به يهادر دهه يوع چاقيش

 يبرا يعامل خطر يچاق. افته استيش يسراسر جهان افزا
ابت، ي، ديعروق يقلب يهايماريل بياز قبها يمارياز ب يبرخ
ز به سرعت در يآن نوع يباشد و شيو سرطان م يدميپيپرليها

بدن  يش بافت چربيو افزا يچاق). ۱-۲( ش استيحال افزا
مترشحه از بافت  يهانيپوکياز آد يموجب ترشح انواع

غيره ن و يسفاتين، وين، لپتيپونکتين، آديستياز جمله رز يچرب
د و يپيلسم گلوکز، يرا بر متابول يات مختلفريتأثشود که يم

  ).۳( دارند يالتهاب يفاکتورها
از جمله  يمختلف يفاکتورها ةليوسهبدن ب يچرب ةتود

شده و بر  يم بافت چربياستروژن که موجب کنترل و تنظ
. )۴( شوديم ميتنظ ،ز اثرگذار استين يسم بافت چربيمتابول

 ياهيتغذ ياز مطالعات بر نقش فاکتورها ياديامروزه حجم ز
 ).۵( اندمتمرکز شده يو درمان چاق يريشگي، پيولوژيدر ات
 ي، مطالعه و بررسياهيتغذ ين فاکتورهاين اياز ب

 هفتدر  ياز چاق يريشگيها و نقش آنها در پزوفالوونيا
  .)۶-۸(ت ار قابل توجه بوده اسيگذشته بس سال
اهان هستند که يمشتق از گ ييهااستروژن ،هاتواستروژنيف
متصل  )ERβ( β و هم) α )ERαرسپتور استروژن به هم 

هدف  يهاتروژن بر بافتد اثرات اسيشوند و موجب تقليم
  )۴، ۵، ۷( نيستئيزوفالوون جنيا ).۹( شونديم خود

 )  Trihydroxyisoflavone (است که در  يتواستروژنيف
افت يا ياز سو يناشالت ا و محصوياد در سويز يهاغلظت

و درمان  يريشگيدر پ ريتأثعلت هب بين ترکيا .)۱۰( شوديم
، يائسگيم يعالابت، يد: ها از جملهيمارياز ب ياريبس

و  يويکل يهايماري، بيعروق يقلب يهايمارياستئوپروز، ب
مردم و عموم ن يرا ب ياديها، توجهات زاز سرطان يانواع

اثرات  .)۱۱( تکرده اس خود جلببه يمحققان علوم پزشک
 يبرخ ةليوسهد بيپيسم گلوکز و ليمتابول برن يستئيسودمند جن

رسد به ينظر مگزارش شده است که به ياز مطالعات قبل
  .)۱۴-۱۲( دباش PPAR ستيآگون عنوانل اثر آن بهيدل

ن بر يستئيجن يرا برا يمطالعات مختلف خواص مختلف
 ATPکننده با عمل ياهميت آنزيمهار فعال: شمردند از جمله

ل در يدخ يهاميناز و آنزين کيروزيو ت ۲زومرازيل توپواياز قب
آپوپتوز  يتول، القاينوزيل ايديفسفات )Turnover(سم يمتابول

ون يفراسياز پرول يري، جلوگيسرطان يهاز سلوليو تما
      ، اعمال خواص ير سلوليکل تکثي، اصالح سيسلول

ت يو سرکوب فعال) يسازرگ( وژنزي، مهار آنژيدانياکسيآنت
  ).۱۵(ها تيت لنفوسيها و فعالوکالستئاست

ن بر يستئياز سودمند بودن جن ياگرچه مطالعات مختلف
دهند و يخبر م يعروق -يقلب يهايماريو ب يدميپيپرليها
، )۱۷ ،۱۶( دشو يابت و چاقيتواند موجب بهبود دينکه ميا

شتر در يانجام مطالعات ب، جيل متناقض بودن نتايدلبه يول
حاضر به  ةمطالع. باشديم ين ضروريستئيجن اتاثر ةنيزم

ر ب يت کالريمحدود همراههبن يستئيز جنياثر تجو يبررس
ز يهمراه با تجو يو التهاب ي، قنديديپيل ليع بهبود پروفايتسر

  . پردازديم يت کالريمحدود
  

  يبررسروش 
  واناتيح يسازآماده

 يوزن ةستار با محدودينژاد و ييصحراسر موش  ۳۶
قات يهفته از مرکز تحق ۷-۸ يگرم و متوسط سن ۱۶۰-۱۴۰

اهواز  شاپوريجند يدانشگاه علوم پزشک يولوژيزيف
با  يوص فلزمخص يهاوانات در قفسيح .شدند يداريخر
 دما ةدشط کنترليصد و تحت شرادر ۵۵-۶۰ط رطوبتيشرا

ساعت  ۱۲و  ييساعت روشنا ۱۲ يکل نوريو س) ۲±۲۳(
سازش با  يو برا ينگهدار) شب ۷صبح تا  ۷( يکيتار
  . آزاد قرار داده شدند ييم غذايهفته تحت رژ ۲ط يط محيشرا
  م پرچربيفاده از رژتبا اس يچاق يالقا

م پرچرب به مدت يز رژيتجو ز، با استفاده ايچاق يالقا
سر  ۶رفت و يسر موش صورت پذ ۳۰در  )۱۸( هفته ۶

نان از چاق شدن يجهت اطم( عنوان گروه کنترلهز بيموش ن
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را مصرف ) Chow( جوندگان استاندارد ي، غذا)هاموش
، ياز چرب يانرژ درصد ۴۰ يم پرچرب حاوين رژيا. کردند

 بوددرات يز از کربوهين درصد ۲۰ن و يئاز پروت درصد ۲۰
 kcal۷/۴ (KJ۶/۱۹( يم حاوين رژيهر گرم از ا. ۱ جدول

 صورتز بهين شدهخورده يو وزن غذا وزن بدن .بود يانرژ
  . ديگرد يريگاندازه انيک روز در مي

  مطالعه يطراح
 يطور تصادفبهشده سر موش چاق ۳۰ ،هفته ۶پس از 

  : م شدندير تقسيقرار ز به) =۱۰n(گروه  ۳به 
 يت کالريمحدود ةکنندافتيچاق در يهاموش: ۱گروه

  نيستئيجن mg/kgbw ۵۰همراه هب
 يت کالريمحدود ةکنندافتيچاق در يهاموش: ۲گروه 

 يکردن اثر احتمال يخنث يبرا )۱ شاهد(DMSO همراه هب
DMSO  
 استاندارد يغذا ةکنندافتيچاق در يهاموش: ۳گروه

 يمنظور کنترل اثربخشبه )۲شاهد (زان آزاد يجوندگان به م
  يت کالريمحدود
 DMSOو  )کايآمر LC Labشرکت ( نيستئيجن

بار در کي ،صورت گاواژ از راه دهانهب  )نيستئيحالل جن(
ها ن موشيهفته به ا ۴مدت هو ب صبح ۹روز در ساعت 

ن مرحله يو وزن بدن در ا يافتيدر يوزن غذا. ز شدنديتجو
ز يتجو يدر ط. شد يريگاندازهبار در هفته  ۳صورت هب

ها در گروه موش يافتيدر يزان کالري، ميت کالريمحدود
 يافتيدر يکالر درصد ۴۰زان يبه م DMSOو  نيستئيجن

که  يطوربه ؛ديمحدود گرد ۲آنان در گروه شاهد  يهمتاها
 ۳۳(گرم غذا  ۱۲روزانه  ۲هر سر موش گروه شاهد 

 يت کالريجه هر موش در گروه محدودينت و در) يلوکالريک
را مصرف  )يلوکالريک ۱۳(گرم  ۵معادل  يعنيآن  درصد ۴۰

  .کرديم
  ييايميوشيز بيآنال

 هوش کردن يخون پس از ب ةنمون ،ان مطالعهيدر پا
م از يطور مستقبه ناشتاساعت  ۱۲و پس از با اتر  هاموش
ها با استفاده از سپس سرم نمونه. ديگرد يآورجمعقلب 
 ۴ يقه در دمايدق ۱۰ يقه برايدور در دق ۴۰۰۰(فوژ يسانتر
 ييايميوشيب يمنظور بررسد و بهيجدا گرد )گراديسانت ةدرج

و  hsCRPغلظت . شد يدرجه نگهدار -۲۰يدر دما
و با استفاده از  ELISAک ين سرم با استفاده از تکنيستيرز
با ) چک ي، جمهورBioVendor( مخصوص يهاتيک

. شدند يريگسازنده اندازه ةتوجه به دستورالعمل کارخان
با  HDL-Cو  کلسترول تامد، يريسيگل يترگلوکز، غلظت 

شرکت (مخصوص  يهاتيو ک يمياستفاده از روش آنز
و با استفاده از دستگاه ) درصد ۹۵ تيپارس آزمون با حساس

 يريگهساخت کشور سوئد انداز SA1000زر ياتوآناال
-LDL و ست آمددبه TG/۵ ةرابطز از ين VLDL .شدند

C ز با استفاده از فرمول ينFriedwald ر يق زيطر به
 LDL cholesterol = total cholesterol :محاسبه شد

− HDL cholesterol − (triglyceride/5).  
  يز آماريآنال

انجام  ۱۷ ةنسخ SPSS ةبا استفاده از برنام يز آماريآنال
 اريمع انحراف ±نيانگيمصورت ها بهداده .ديگرد

)mean±SD (صورت به يز آماريآنال. شدندان يب
Independent Sample t-test  وANOVA طرفه کي

انجام  Tukey’s Post Hoc HSDو با استفاده از تست 
معنادار فرض  >۰۵/۰Pها با نيانگين مياختالف ب. ديگرد
ز توسط آزمون يها نع نرمال دادهيتوز .ديگرد

Kolmogrov-Smirnov ن شدييتع.  
  
  هاافتهي

نشان  ۲ د سرم در جدوليپيگلوکز و لغلظت ن يانگيم
   ن جدول بريا يهاطور که از دادههمان. داده شده است

 يکه مقدار آزاد ۲د، سطح گلوکز سرم در گروه شاهد يآيم
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شتر يب يطور معنادارکردند بهياستاندارد مصرف م ياز غذا
و  =۰۰۱/۰P بيترتبه( بود DMSOن و يستئياز گروه جن

۰۰۲/۰P=(، در گروه ن گلوکز سرم يانگين مياما اختالف ب
 معنادار نبود ياز لحاظ آمار DMSOن و يستئيجن
)۹۲۷/۰p=(. 

در گروه  LDL-Cو  TG ،TC ،VLDL-Cغلظت 
 DMSOن ويستئيباالتر از گروه جن يطور معناداربه ۲شاهد 
ن يهمچن ۲چاق گروه شاهد  يهاموش. )=۰۰۰/۰P(بود 

گر يسه با دو گروه ديدر مقا HDL-Cاز  يترنييزان پايم
ن، غلظت يستئيز جنيتجو ه همراهب). =۰۰۰/۰P(داشتند 

نسبت به گروه  LDL-Cو  TG ،TC ،VLDL-C يسرم
-بهز ين HDL-Cو غلظت ) >۰۵/۰P(افت يکاهش  ۲ شاهد

  .)=۰۰۱/۰P( افتيش يافزا يطور معنادار
 ۳مورد مداخله در جدول  يهاگروه ييه و نهايوزن اول

- يمشاهده من جدول يطور که در اهمان. خالصه شده است
 کسان بودندي يها از نظر وزنمطالعه، گروه يشود در ابتدا

)۹۸۵/۰P= .(موجب کاهش معنادار وزن  يت کالريمحدود
 ۲سه با گروه شاهد يدر مقا DMSOن و يستئيدر گروه جن

  .)=۰۰۰/۰P(د يگرد

  هفته مداخله در  ۴مدت  يرات وزن بدن در طييتغ
در . نشان داده شده است ۱ نمودارمورد نظر در  يهاگروه

ن کمتر از گروه يستئيگروه جن يهاان مطالعه، وزن موشيپا
DMSO معنادار نبود ياز لحاظ آمار ن اختالفيا يول ،بود 

)۹۸۵/۰p=.(  
ز يهمراه تجوهب يت کالرياثر محدود ۴ در جدول

نشان داده  hsCRPن و يستيرز يسرم ن بر غلظتيستئيجن
چ يه مشخص استطور که از جدول همان. شده است

ن سرم يستين غلظت رزيبان مطالعه يدر پا ياختالف معنادار
ت يمحدود ةکنندافتيو دو گروه در ۲ن گروه شاهد يما ب
). =۶۵۴/۰pو  =۵۱۹/۰pب يترتبه(وجود نداشت  يکالر
غلظت ر معنادار ييز موجب تغين نيستئيجن يز خوراکيتجو

سه با يمداخله در مقا گروه مورد در hsCRPن و يستيرز
 ).<۰۵/۰P( شدن )۱شاهد ( DMSOگروه 

مثبت و  ةک رابطين از وجود يحاضر همچن يهاداده
) =۰۰۰/۰P=،۶۶۸/۰r(و وزن بدن  hsCRPن يبدار امعن

چ يهن و وزن بدن يستين رزيب يلو ،۲نمودار  کنديت ميحکا
 .)=۵۷۲/۰P= ،۱۰۷/۰r( وجود ندارد يمعنادار ةرابط

 

م پرچربيبات رژيترک : ۱جدول   

 (g/kg diet) باتيترک  
نيکازئ ۲۰۰  
۳ D-L methionine  

ذرت ةنشاست ۱۱۱  
 شکر ۳۷۰
 سبوس گندم ۵۰
 روغن ذرت ۳۰
يوانيح ةکر ۱۷۰  
۴۰ ۱ Mineral mixture 
۱۲ ۲   Vitamin mixture 
تارتارات ين بيکول ۲  

درصد ۴۰ يحاصل از چرب يانرژدرصد    
 KJ/Kg diet ي، کل انرژ ۱۹۳۱۵

 
۱ -  Mineral mixture for AIN-76A rodent diet 
۲- Vitamin mixture for AIN-76A rodent diet 
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  ان مطالعهيمورد نظر در پا يهادر گروه يديپيل ليگلوکز و پروفا يار سطوح سرمين و انحراف معيانگيم : ۲ جدول
 ۱۰n=(  FBS( گروه

(mg/dl)  
TG 

(mg/dl)  
VLDL-C 
(mg/dl)  

TC 
(mg/dl)  

LDL-C 
(mg/dl)  

HDL-C 
(mg/dl)  

 ريمقاد ةکنندافتيچاق در يهاموش
  )۲شاهد (آزاد غذا 

**۱۳±۱۶۸  **۱۴±۱۲۸  **۳±۲۶  **۱۳±۱۵۱  **۱۵±۱۰۵  **۲±۲۰  

ت يمحدود ةکنندافتيگروه در
 )mg/kgbw۵۰(ن يستئيجن+ يکالر

††۱۵±۱۳۸  ††۷±۶۲  ††۲±۱۲  ††۴±۱۰۲  ††۴±۵۷  ††۲±۳۳  

ت يمحدود ةکنندافتيگروه در
  ۲۷±۳*†  ۷۸±۱۳*††  ۱۲۱±۱۱*††  ۱۶±۲*††  ۸۱±۱۱*††  ۱۴۲±۱۴††  )۱شاهد(  DMSO+ يکالر

  .باشديم ۲ شاهدسه با گروه يدر مقا >۰۰۱/۰P يابه معن ††و >۰۵/۰P يابه معن †
  .باشدين ميستئيسه با گروه جنيدر مقا >۰۰۱/۰P يابه معن **و  >۰۵/۰P يابه معن*  

  
ان مطالعهيمورد مداخله در شروع و پا يهاها در گروهار وزن بدن موشين و انحراف معيانگيم : ۳جدول   

Pb Pa گرم(ييوزن نها( )گرم(ه يوزن اول   )=۱۰n( گروه 

۰۰۰/۰   -- ۳۸±۲۷۶  ۳۴±۲۵۱  )۲شاهد (ر آزاد غذا يمقاد ةکنندافتيچاق در يهاموش 

 -- ۰۰۰/۰  ۱۵±۱۷۷  ۱۶±۲۵۴  
ن يستئيجن +ت کالريمحدود ةکنندافتيگروه در

)mg/kgbw۵۰( 

۶۲۸/۰  ۰۰۰/۰  ۱۸±۱۹۰  ۲۰±۲۵۵  )۱شاهد( DMSO+ يت کالريمحدود ةکنندافتيگروه در 

Pa =هار گروهيبا سا ۲گروه شاهد  ييوزن نها يهانيانگيم ةسيمقا .  
 Pb =هار گروهين با سايستئيگروه جن ييوزن نها يهانيانگيم ةسيمقا  

  
  ان مطالعهيمورد مداخله در پا يهاسرم در گروه hsCRPن و يستيار رزين و انحراف معيانگيم : ۴جدول 

۱۰n=(  (ng/dl)( گروه نيستيرز   hsCRP (ng/dl) 

  ۱۲۲±۱۳  ۱۷/۱±۳۳/۰  )۲شاهد (ر آزاد غذا يمقاد ةکنندافتيچاق در يهاموش
  mg/kgbw۵۰( ۲۷/۰±۹۸/۰  *۱۲±۸۲(نيستئيجن+  يت کالريمحدود ةکنندافتيگروه در
  ۹۳±۱۴*  ۰۱/۱±۳۳/۰ )۱شاهد ( DMSO+  يت کالريمحدود ةکنندافتيگروه در

  .باشديم ۲سه با گروه شاهد يدر مقا >۰۰۱/۰P يابه معن *
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  مطالعه يرات وزن بدن در طيين بر تغيستئيز جنيهمراه تجوبه يت کالريمحدود ريتأث :۱نمودار 

  

 
 

  ييو وزن نها hsCRP يپراکنش سطوح سرم :۲نمودار  
  

  بحث
ن موجب کاهش يستئيما مشخص شد که جن ةدر مطالع

ش يو افزا LDL-C و TG ،TC ،VLDL-Cمعنادار 
HDL-C شوديم . Kirkييو همکاران ثابت کردند که توانا 

ن در کاهش کلسترول يدزئين و دايستئيجن يهازوفالوونيا
 يت رسپتورهايش فعاليعلت افزاهب سرم ممکن است

LDL-C گر مطالعاتيج ديکه با نتا) ۱۹( ددر کبد باشIn 

Vitro ريتأث. )۲۱،۲۰( ددار ينه سازگارين زميدر ا 
در  LDL-Cان رسپتور يزان بيم يها بر روزوفالوونيا

و همکاران انجام شد ) Mullen(مولن  که توسط يامطالعه
 يهازوفالوونينشان داد که ان مطالعه يا .)۲۱( ديثابت گرد
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موجب ) نيدزئين و دايستئيکرومول جنيم ۲۰ يحاو(ا يسو
شونده با ميتنظ يهاان ژنيو ب SREBP-2 فرم بالغ شيافزا

ش يخود موجب افزا ةرات به نوبيين تغيشود که اياسترول م
جه يشوند و در نتيم LDL-C يسطح يان رسپتورهايب

عالوه  .)۲۱( دابييکاهش م LDL-Cو  کلسترول تامغلظت 
-ين موجب کاهش غلظت تريستئيکه جن يسمين مکانيبر ا
و همکاران ) Shin( )۲۲(ن يش شود توسطيد ميريسيگل

 ۱۰غلظت ن محققان نشان دادند که يا .ح داده شديتوض
  SREBP-1ان ين موجب کاهش بيستئيکرو موالر جنيم
 يهاان ژنيخود موجب کاهش ب ةن امر به نوبيشود که ايم
 Fatty Acid Synthetase (FAS)ل يک از قبيپوژنيل
د سرم و کبد يريسيگليجه کاهش غلظت تريشود که در نتيم

 .همراه داردرا به

که د نکنيشنهاد مياز اطالعات و مقاالت پ ياديحجم ز
افت يدر توانند موجب کاهشيآن م يهازوفالوونيا و ايسو

ما  ةبه هر حال در مطالع .)۱۹( پوژنز شونديغذا، وزن و آد
ن همراه با يستئيجن mg/kgbw۵۰ز يمشخص شد که تجو

از  يبر سرعت کاهش وزن ناش يريتأث يت کالريمحدود
 ريتأث ةنيج موجود در زمينتا. ندارد يت کالريمحدود

باشند و يار متناقض ميپوژنز بسين بر وزن بدن و آديستئيجن
 يبعض. نه وجود داردين زميشتر در اياز به انجام مطالعات بين

ن مانند استروژن يستئيد که جندهيشان ماز مطالعات ن
 دشويم يدر بافت چرب LPLم يت آنزيموجب مهار فعال

 ن مطالعه نشان دادند که ين چنديعالوه بر ا .)۹(
) ER(استروژن  يق رسپتورهايها نه تنها از طرزوفالوونيا

که  ييرهايموجود از جمله مس يرهايگر مسيق ديبلکه از طر
بر  .)۱۸( ندکنيت ميز فعاليشود نيم ميها تنظPPARتوسط 

 ،هستند يار اختصاصيکه بس استروژن يرسپتورهاخالف 
PPARگاندها متصل و ياز ل يتوانند به انواع مختلفيها م

شونده با ميتنظ يهاژن يسيش رونويق افزاياز طر ماًيمستق
PPAR عالوه . )۱۸( د شونديپيسم ليبر متابول ريتأثجب مو

ن يروزيم تيآنز ةمهارکنندعنوان تواند بهين ميستئيجن ،نيبر ا
 ها شرکت کندتيپوسيز آديدر تما جهيناز عمل کند و در نتيک
بر  يت کالريما اثر محدود ةرسد که در مطالعينظر مبه. )۱۸(

اندک  يبخشاد بوده که مانع اثريز يقدرهکاهش وزن ب
ز يممکن است تجو البته .ن بر وزن شده استيستئيجن
 يگذارتر موجب اثرين در دوز باالتر و مدت طوالنيستئيجن

  .آن بر وزن شود
 يهان مشخص شد که گروهيحاضر همچن ةدر مطالع

) DMSOو  نيستئيگروه جن(يت کالريمحدود ةکنندافتيدر
سه با گروه شاهد ياز گلوکز خون را در مقا يترنييغلظت پا

رسد که يبه نظر م. داشتند) ر آزاد غذايمقاد ةکنندافتيدر( ۲
کاهش  يل اصليدل ،يت کالرياز محدود يکاهش وزن ناش

اما . باشدين مطالعه ميدر ا ۲گلوکز خون در گروه شاهد 
سه با گروه يدر مقا مورد مداخلهن در گروه يستئيز جنيتجو

DMSO ج ينتا. بر کاهش گلوکز خون نداشت يريتأث
 يو همکاران سازگار) ۲۳( يامان قيج تحقيمطالعه ما با نتا

ز يمشخص شد که تجودر آن مطالعه  کهيطوربه ؛دارد
 يول ،شوديم يديپيل ليها موجب بهبود پروفازوفالوونيا

 يهاخون در خرگوش بر غلظت گلوکز يريتأث
  .ک ندارديپرکلسترولميها

و همکاران نشان دادند که  )Cederoth ()۲۴(سدروس 
ا موجب يسو يهاتواستروژنيبا ف CD-1 يهادرمان موش
علت هاز آن ب يشود که بخشين ميت به انسوليبهبود حساس
مختلف از جمله عضالت  يهادر بافت AMPKفعال کردن 

که  يگريسم ديمکان .شوديد ميسف يو بافت چرب ياسکلت
شود يموجب بهبود گلوکز خون من يستئيتوسط آن جن

ن يا. داده شد و همکاران نشان )Lee ()۲۵(لی  توسط
د نتوانين ميستئيا و جنين سويئمحققان نشان دادند که پروت

 ۶هش گلوکز ناز و کايم گلوکوکيت آنزيش فعاليموجب افزا
رسد ينظر محال به به هر. شود يبتايد يهافسفاتاز در موش

 ريتأثما موجب تحت  ةدر مطالع يد کالريت شديکه محدود
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عالوه بر . خون شده است ن بر گلوکزيستئيقرار دادن اثر جن
ها از زمان لقاح موش ،و همکاران سدروس ةن در مطالعيا

تواستروژن قرار ياز ف يم غنيرژ ريتأثتحت  يتا بزرگسال
از ينن بر گلوکز سرم يستئيجن يبخشاثر يداشتند و ممکن برا

  . باشد ما ةتر از مطالعيطوالن يبه زمان
 يت کالريحاضر مشخص شد که محدود ةدر مطالع
   ن سرم در يستيسطوح رزبر  ين اثريستئيهمراه با جن

 يلودالتونيک ۱۲نيکپويک آدين يستيرز. چاق ندارد يهاموش
و  يباشد که در بدن انسان و جوندگان از بافت چربيم

ترشح  يموجود در بافت چرب يهاتيماکروفاژها و مونوس
مطالعات . )۲۶( شوديه و موجب اختالل در قند خون مشد
 .ن سرم وجود دارديستيها بر رززوفالوونينه اثر ايدر زم يکم

و همکاران مشابه با کار ما اثر مکمل  )Chen( )۲۷(چن 
- ن در موشيستيان ژن رزيزان بيزوفالوون را بر ميبا ا ياري

 يم پرچرب بررسيمصرف رژ در اثرن يمقاوم به انسول يها
 mg/kgbw۴۵۰ز يآنها متوجه شدند که تجو. کردند

ک ي. شودين ميستيزوفالوون موجب کاهش سطوح رزيا
ن در مطالعه ما بر يستئياثر بودن جنيب ياحتمال ممکن برا

ن يستئيتر بودن دوز جننيين ممکن است پايستيغلظت رز
سه با يدر مقا mg/kgbw۵۰(باشد  ما ةدر مطالع شدهاستفاده

mg/kgbw ۴۵۰ که يطورهب  )و همکاران چن در مطالعه
زوفالوون يتر انييپا يدوزهاز ينو همکاران  چن ةدر مطالع

سم يبه هرحال مکان. بودند ريتأثين بيستيان رزيزان بيبر م
ان و يها موجب کاهش بزوفالوونيکه توسط آن ا يقيدق

قات ياز به تحقيست و نيشوند مشخص نين ميستيترشح رز
  . نه وجود داردين زميشتر در ايب

دهد که سطوح ينشان من يحاضر همچن ةج مطالعينتا
hsCRP يت کالريمحدود ةکنندافتيدر يهادر موش 

ما  ةدر مطالع ،نيعالوه بر ا. باشديم ۲کمتر از گروه شاهد 
با وزن وجود داشت سرم  hsCRPن غلظت يب يمثبت ةرابط

ل کاهش يبه دل hsCRPکاهش غلظت  دهديکه نشان م
. باشديم يت کالريمحدود ةکنندافتيدر يهاوزن موش

و  )Selvin( )۲۸(ن يسلو ةج مطالعيما با نتا ةج مطالعينتا
که ند نشان دادسندگان ينو کهيطوربه ؛همکاران مشابه است

شود يم hsCRP يکاهش وزن موجب کاهش غلظت سرم
د و ترشح عامل محرک يل کاهش توليدلبه که احتماالً

hsCRP يعني IL-6 باشديم.  
با  ياريهفته مکمل  ۴ما مشخص شد که  ةدر مطالع

سرم در   hsCRPبر کاهش غلظت يچ اثرين هيستئيجن
اثر بودن يما در ب ةجينت. ندارد لسه با گروه کنتريمقا
ج يسرم با نتا hsCRPها بر غلظت زوفالوونين و ايستئيجن
ل ممکن يک دلي. )۲۹،۳۰( ددار يگر مطالعات سازگاريد

 ين غلظت سرميباشد که ب نيتواند اين امر ميا يبرا
hsCRP ت يوجود دارد و محدود يارتباط تنگاتنگ ،و وزن

ما ممکن است موجب پوشش اثر هر  ةدر مطالع يد کالريشد
  .شده باشد hsCRPن بر يستئيچند اندک جن

  
  
  يريگجهينت

 يت کالرين همراه با محدوديستئيز جنياگرچه تجو
بر غلظت  يول ،شوديم يديپيل ليشتر پروفايموجب بهبود ب

ن يا .است ريتأثيو وزن ب hsCRPن، يستيگلوکز، رز يسرم
موجب کنترل و  يت کالريدهد که محدوديمطالعه نشان م

بر  يول ،شوديم hsCRP، گلوکز و يديپيل ليبهبود پروفا
 يات ضد التهابريتأث نياست و بنابرا ريتأثين بيستيرز غلظت

زوفالوون را مورد يک دوز ايما فقط  ،ن مطالعهيدر ا .دارد
 ين ممکن است استفاده از دوزهايبنابرا .مياستفاده قرار داد
. شده شودذکر يشتر بر پارامترهايب ريتأثباالتر موجب 

ا يسو يهازوفالوونيرسد که هنوز هم اينظر من بهيبنابرا
  .نده باشنديدر آ يچاق ةمطالع يآل برادهيا يبيترک

  
   يقدردان

 عمقط ةنامانيکار پااز  يبخشحاصل  ،ن مطالعهيا
مقطع  ةدانش آموخت يعين رفيحس يآقاارشد  يکارشناس
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له از دانشگاه ين وسيبد. باشديمه يتغذ ةرشت ارشد يکارشناس
ن ياز ا يت ماليل حمايدلر اهواز بهوشاپيجند يعلوم پزشک

  .شوديم يپروژه قدردان
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Abstract 

Effect of Low-calorie Diet Supplemented with Genistein on Lipid Profile, 
Blood Glucose and Proinflammatory Biomarkers in Diet-induced Obese 

Rats 
 

Hossein Rafiei 1, Fatemeh Haidari 2, Majid Karandish 3, Kosar Omidian 1,  
Majid Mohammad Shahi 2* 

 

 
 
Background and Objective: Obesity is a worldwide public health 
problem that results in comorbidities including diabetes, 
dyslipidemia, coronary artery disease and some types of cancer. It 
seems that soy isoflavones can improve obesity and reverse 
subsequent metabolic disorders. In this study, we assessed the effect 
of restriction of calorie supplemented with genistein on diet-induced 
obese rats.  
Subjects and Methods: Thirty rats obesed with high fat diet were 
divided randomly into 3 experimental groups (n=10) as follows: 
group 1: low calorie diet supplemented with 50mg/kgbw genistein, 
group2: low calorie diet supplemented with Dimethyl Sulphoxide 
(DMSO) (as vehicle) and group3: obese control rats with ad libitum 
access to standard food. After 4 weeks, fasting blood samples were 
collected and analyzed for biochemical analysis.  
Results: The results showed that administration of genistein in 
conjunction with low calorie diet can synergistically improve 
triglyceride (p=0.005), VLDL (p=0.005), total cholesterol(p=0.002) 
and LDL-C (P=0.003) and increase HDL-C (p=0.001) but has no 
effect on body weight and proinflammatory biomarkers (resistin and 
CRP). Restriction of calorie also resulted in the decrease of glucose 
level, TG, TC, LDL, proinflammatory biomarker (CRP) and 
increase in HDL-C (p<0.05) but has no effect on resistin level. 
Conclusion: It seems that administration of genistein with 
restriction of calorie is useful for improvement of hyperlipidemia in 
obese hyperlipidemic patients. 
Sci Med J 2012;11(1):57-67 
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