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    انپسر کبدي هايآنزیم سطوح بر  هوازي تناوبی و مصرف عصاره کاسنی تمرین اثر

  غیرالکلی  چرب کبد  با  چاق

  ٣هومن خان باباخانی ، ٢زاده رفیع بهمن، ١علمیه علیرضا

  چکیده

  تاثیر. هدف پژوهش حاضــرا در کودکان و نوجوانان چاق داردفعالیت ورزشــی و تغذیه قابلیت کنترل بیماري کبد چرب ر :زمینه و هدف

  انپـسر آـسپارتات آمینو ترانـسفرازو  آالنین آمینو ترانـسفراز  هايآنزیم ـسطوح بر و مـصرف عـصاره کاـسنی تناوبی هوازي تمرین هفته هـشت

  بود. غیرالکلی چرب کبد بیماري به مبتال چاق

ر آموزاندانش از  نفر 36 مواد و روش ها:  ال 15تا  13  پـس ه گروه به  ـس ادفی به ـس نفره تمرین + مکمل، تمرین + دارونما و  12طور تـص

دند.   تمرین هاي تمرین به اجراي برنامه گروه  به عمل آمد. آزمونو پس آزمونشیعنوان پبهگیري  گروه خون ـسهدر هر مکمل تقـسیم ـش

عصــاره گیاه   لیترمیلی 200ها در طی این دوره روزانه هفته پرداختند. آزمودنی 8جلســه در هفته و به مدت  4تواتر  تناوبی از نوع هوازي

  کاسنی یا دارونما دریافت کردند.

در هر ـسه گروه کاهش معناداري یافت    ASTو   ALTتحقیق نـشان داد ـسطوح ـسرمی  طرفه یک یانسوار یزآنالآزمون  نتایج  یافته ها: 

)0001/0 ≤P05/0(ها بیشتر بود ) و این کاهش در گروه تمرین+ مکمل در مقایسه با سایر گروه<P(.  

و   ALTهاي  آنزیم تواند باعث کاهش مصرف همزمان مکمل کاسنی به همراه تمرین هوازي مینتایج پژوهش نـشان داد نتیجه گیري :  

AST ن مبتال به کبد چرب غیرالکی نمرین هوازي به همراه مصرف عصاره کاسنی پیشنهاد می شود . درمان بیمارا  شود . بنابراین براي  
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  مقدمه 

 از منظور). 1(  اســت جوامع اکثر در کبدي مزمن بیماري  علّت ترین) شــایعNAFLDغیرالکلی (  چرب کبد بیماري

وب  غیرالکلی، چرب کبد رید تري ویژه به  چربی رـس ت کبد در گلیـس ایع که اـس  و کودکان در کبدي اختالل ترینـش

 ـشودمی دیده بیـشتر خون  چربی اختالل  و دیابت  به مبتالیان و  تحركبی  چاق، افراد در عارـضه این.  اـست  نوجوانان

ــرایط  تغییر با). 2( ــورت چاقی بروز  اخیر هايدهه  طی  زندگی  ش ــري جوامع  اغلب در ايکننده  نگران  بص  به رو بش

ت  افزایش تثنی پدیده این  از  نیز  نوجوانان  و کودکان و  اـس  بیماري به  ابتال معرض در چاق کودکان). 3(  اندنبوده مـس

 باـشدمی هاهپاتوـسیت در لیپید تجمع  با همراه که  اـست کبدي مزمن  اختالالت از  یکی  کبد چرب هـستند چرب کبد

ــد از بیش ـبه میزان کـبد در چربی تجمع نتیـجه در معموال و ــودمی ایـجاد کـبد، وزن پنج درصـ  از اختالل این .شـ

تئاتوز اده  چرب (کبد  اـس ت) خیم  خوش اختالل یک که ـس تئاتو تا  اـس  چربی  تجمع آن در الکلی (که  غیر هپاتیت  اـس

دمه و التهاب با همراه ود) می دیده کبدي  بافت فیبروز و ـص رفته فیبروز نهایت در و ـش یروز  و پیـش د می متغیر ـس باـش

)4( .  

یوع ورهاي  عمومی جمعیت در  بیماري کبد چرب غیرالکی  ـش عه کـش  قاره کودکان در و %30 تا  %25 بین یافته  توـس

یا اروپا، آمریکا، هاي ترالیا  و آـس د  10 تا 3  بین اـس ده زده تخمین درـص ت  ـش دن چاقی   ).5(  اـس به موازات اپیدمی ـش

شــیوع جهانی بیماري کبد چرب در دهۀ اخیر افزایش پیدا کرده اســت. در حال حاضــر بیماري کبد چرب به عنوان 

ــناخته می ــیوع کبد چرب در کودیک بیماري مهم کبدي در کودکان ش ــود، ش کان چاق در مطالعات مختلف از ش

ده اـست %1/77تا   6/42% ور ما  .)6،7(  گزارش ـش یوع کبد چرب در کودکان  نیز مطالعاتیدر کـش جهت ارزیابی و ـش

  ).3،8(اند را گزارش کرده %4/54و  %3/53چاق انجام شده که شیوع باالیی از کبد چرب 

  معموال  اختالل  این. دهدمی  نشان  را خود کبدي هايآنزیم  افزایش  با  گاهی  و  است  خاموش غالبا  چرب  کبد بیماري

 بارزي بالینی  عالئم بیماري این). 9( اـست متابولیک ـسندرم  اجزا  از بـسیاري و انـسولین  به مقاومت  و چاقی با همراه

 و فوقانی قسـمت در  شـده بزرگ کبد لمس هنگام  به بیحالی  و خسـتگی مبهم، و  خفیف درد  حسـاسـیت، اما  ندارد؛

روش هاي آزمایشـگاهی مختلفی براي بررسـی این  ).11(  اسـت  شـده  گزارش بیماران  از  بعضـی در  شـکم  راسـت

ــپارتات آمینوترانســفراز (زیمدش آنربیماري وجود دارد که ســطوح در گ ) و آالنین آمینوترانســفراز ASTهاي آس

)ALT( شمار میراي بررسی سالمت کبدي به هاي مهم خونی بعنوان شاخص، به) 12روند .(  

 مناســب تغذیه  و منظم  ورزشــی فعالیت قبیل  از  زندگی ســبک  به  مربوط  مداخالت که اندکرده پیشــنهاد  تحقیقات

رفت کنترل قابلیت  تواندمی ته را چرب کبد بیماري پیـش د  داـش ر،). 13( باـش  بیماري براي قطعی درمان درحال حاـض

 در تغییرات براي مسـئولیت قبول به نیاز که اسـت بیمارمحور روند یک درمان، و اسـاس نداشـته وجود چرب کبد

 دارمعنی کاهش باعث هوازي تمرین  هفته هشـت  اسـت شـده  گزارش  زمینه این در ).14( بیمار دارد زندگی شـیوة

پارتات هايآنزیم فراز  آـس فراز -آمینو آالنین  و  آمینوترانـس رمی  ترانـس ودمی چرب کبد  به مبتال  بیماران در  ـس   ).15(  ـش

Orci به  ورزشــی فعالیت  دادند نشــان  بر روي کودکان و نوجوانان و جوانان ايمطالعه طی  نیز) 2016( نو همکارا 

 آمینوترانسفراز  آالنین  کاهش  و  و  ادرار  داخل  لیپید  میزان  در  توجهی  قابل  کاهش  با  غذایی  رژیم  تغییر  از  لمستق  طور

پارتات و فراز آـس ده  غیرالکلی چرب کبد  بیماران  آمینوترانـس ت ـش  هفته  8 از  بعد) 1396(  همکاران و مرادي). 17(  اـس

 نتیجه  این  به شـاهرود شـهرسـتان  متوسـطه مقطع پسـر  آموزاندانش  الکلیغیر چرب کبد روي  بر تمرینات هوازي

 را افراد کبدي االسـتیسـیته و  ترانسـفراز آمینو اسـپارتات  ترانسـفراز، آمینو آالنین  میزان هوازي تمرین که  رسـیدند
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ا،گزارش این رغمعلی). 16( داد اهشـک  دم ـه ــاخص این تغییر ـع ا شـ ه ـه ال ـب ات دنـب  از برخی در نیز منظم تمریـن

 مصــرف  به  گرایش امروزه این  بر عالوه).  19،20(  اســت هاگزارش در  تناقض از حاکی که  شــد مشــاهده  تحقیقات

ت، یافته  افزایش آنها  درمانی احتمالی  تأثیرات  به  توجه و گیاهی هايمکمل و داروها ت ممکن که  چرا  اـس  بتوان  اـس

ده در ا آیـن ه را آنـه ایگزین عنوان ـب ا ـج ار در مکـمل ـی انبی عوارض از دوري براي و دارویی ـمداخالت کـن  داروـهاي ـج

 مورد کبد حفاظت و درمان  براي ـسنتی  طب در مختلفی گیاهی منـشأ با  طبیعی مواد داد قرار اـستفاده مورد ـشیمیایی

  ). 12( اندگرفته قرار استفاده

 حفاظتی و  درمانی اثرات که هســـتند گیاهی شـــیمیایی ترکیبات  از ايدســـته فنلی، ترکیبات یا پروپانوئیدها فنیل

  درمان در ترکیبات این.  باـشندمی ـشده  ـشناخته هايآنتی اکـسیدان جمله از و  اـست ـشده داده نـسبت آنها  به بـسیاري

لول  حفاظت و یب  برابر در کبدي هايـس یداتیو هايآـس ند (می  توجه مورد  نیز اکـس نی ). 21باـش در این میان گیاه کاـس

یت ، دارايCichorium intybus Lبا نام علمی  یدانی آنتی خاـص ناخته اکـس ده ـش ت ـش دمی  نظر  به که  اـس  این رـس

رفع  در درمانی  تأثیرات دلیل  به گیاه ). این21،22باشــد ( گیاه این در متعدد فنلیپلی ترکیبات حضــور دلیل  به اثر

  ). 23است ( گرفته قرار توجه مورد نیز کبدي هايبیماري

 AST و ALTهاي آنزیم هوازي تمرینات که یافتند دسـت  نتیجه این  به  تحقیقی طی) 1395(  همکاران و حسـنی

 تواندمی  هوازي تمرینات  همراه  به  کاسنی  مکمل همزمان  مصرف  اما،  دهدمی کاهش  چرب  کبد  به  مبتال  در زنان  را

) با بررسی اثر عصاره ریشه کاسنی 2009و همکاران (  Upurدر مطالعه   ).12(  شود هاآنزیم  این بیشتر  کاهش  باعث

گرم بر کیلوگرم در میلی 800هاي مبتال به بیماري کبدي، پس از هفت روز مـصرف این عـصاره، به میزان  در موش

   ).24کاهش پیدا کرد ( AST و ALT هاي کبديآنزیمروز، سطوح 

 را مثبتی آثار نحويبه هرکدام و بررـسی نموده را درمان هايراه از یکی پیـشین مطالعات بیـشتر که اـست ـشایان ذکر

اثر تمرین هوازي همراه با  درزمینۀ پژوهشــی که تاکنون ازآنجایی اما اند؛داده نشــان غیرالکلی چرب کبد روي بر

نی در این اره کاـس نین مـصرف مکمل عـص نین باالتر هم پژوهش نگرفته انجام ـس هاي موجود در اـست و حتی در ـس

این حوزه محدود بوده اـست، این ـسوال در ذهن پژوهـشگران مطرح گردید که آیا تمرینات هوازي همراه با مـصرف 

ب غیراللکی به ارمغان داشـته باشـد؟ مکمل عصـاره کاسـنی می تواند نتایج بهتري را براي درمان بیماري کبد چر

 هايآنزیم سطوح  بر  کاسنی عصاره  مصرف  و  تناوبی  هوازي تمرین  هفته  هشت  بنابراین، پژوهش حاضر با هدف اثر

فراز آالنین پارتات  آمینوترانـس فراز و آـس غیرالکلی انجام  چرب کبد بیماري  به مبتال چاقآموزان پـسر دانش  آمینوترانـس

  شد.

  شناسی روش

ر پژوهش  382 پژوهش این آماري جامعه. بود  آزمون پس -آزمون پیش طرح  با  تجربی  مطالعات نیمه   نوع از حاـض

ر  آموزاندانش  از  نفر تان چاق پـس تدبیرـس تان رـش هرـس طه  مقطع  هاي ـش  در که  بودند) نهم تا هفتم پایه( یک  متوـس

ال یلی ـس غول 1395 -96  تحـص یل مـش ابقه  نفر 84 تعداد  این بین  از.  بودند تحـص تند که با چرب کبد بیماري  ـس  داـش

 گیرينمونه روش  به آماري جامعه  بین از  شد. تایید  سونوگرافی  وسیله  به کبد  و  گوارش متخصص پزشک  تشخیص

نفر) و  3نفر به دلیل عدم ـشرکت منظم در جلـسات تمرین (  4نفر انتخاب ـشدند. در خاتمه  40  دـسترس، در  انتخابی

 در شــرکت از  پس آنها والدین که  ورزشــکار  غیر  نوجوان پســر 36حذف و در نهایت نفر)   1مکمل ( مصــرف منظم

ــه ــایت فرم  پژوهش، این توجیهی جلس ــوابق  و نامه رض ــکی  س  آماري نمونه  عنوان  به  بودند کرده  تکمیل را  پزش
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دند  انتخاب د میانگین داراي  آموزاندانش  این  .ـش اخص درـص  مربع متر  بر کیلوگرم 95 ـصدك از  بزرگتر  بدن  توده  ـش

 -قلبی هايبیماري نداشــتن و  ورزشــی فعالیت انجام  عدم خاص،  غذایی رژیم  بدون  ســال،  14  ســنی میانگین  با و

   .بودند ارتوپدي و کلیه نارسایی تنفسی، عروقی،

، تمرین هوازي با )نفر 12(  تمرین هوازي همراه با مصــرف مکمل کاســنی گروه  ســه  به تصــادفی  طور  به  هانمونه

رف  نی  )نفر 12(  دارونمامـص رف مکمل کاـس یم  )نفر 12( و مـص دند تقـس یم  .ـش ادفی نحوه تقـس همگن  مبناي بر تـص

نفري که باالترین میزان آنزیمی  3از  کدام  هر که طوري  به  بود؛ کبدي هايآنزیم نتایج آزمایش  اسـاس  بر سـازي

ــتند، به قید قرعه در یکی از    ذکر به نفر بعدي و الی آخر. الزم  3تیب  گروه فوق قرار گرفتند و به همین تر 3را داش

هاي اول و دوم به اجراي برنامه تمرینی گروه  .گیرد قرار  نظر مد نیز  ســن بندي،این تقســیم در  شــد ســعی  اســت

  جلسه در هفته پرداختند.  4هفته و با تواتر  8منتخب شامل تمرین هوازي به مدت 

ه ب امل   ؛دقیقه 60رنامه تمرینی در هر جلـس ورت    25ـش  5تکرار   5دقیقه تمرین هوازي از نوع تناوبی بود که به ـص

تراحت فعال ان 2دقیقه دویدن به همراه  د.دقیقه اـس دت  در هفته  جام ـش ربان قلب   55هاي اول و دوم با ـش د ـض درـص

روع و در هر دو هفته   ینه ـش د تا اینکه هفته آخر به   5بیـش دت افزوده ـش د به ـش ینه  70درـص ربان قلب بیـش د ـض درـص

شـد. الزم به ذکر اسـت هر دقیقه ضـربان قلب از طریق شـریان کاروتید اندازه گیري می 5). هر  25افزایش یافت (

  دقیقه سرد کردن در انتهاي جلسه همراه بود.  10دقیقه گرم کردن در ابتدا و  15جلسه تمرین با 

اس  بر ان  نظرات  اـس ناـس رف مکمل کارـش نی  معیار دوز مـص  روز در لیتر میلی 200 باید  گذاریش اثر  به  توجه با کاـس

میلی لیتر عصـاره   200ها روزانه  ر طی این مدت آزمودنید .)26اسـت (  موثرتر  شـب و  صـبح در مقدار باشـد و این

نی ( ورت   )ml 5-100/2-1گیاه کاـس بانه و  100یا دارونما را  به ـص تا قبل از ـص بح ناـش میلی لیتر  100میلی لیتر ـص

ها خواسـته شـد رژیم غذایی از آزمودنی. )26(دریافت کردند بیشـتر  اثربخشـی براي  وعده دو شـب قبل از شـام در

یشــگاه رازي شــهر آزمون بیماران به صــورت ناشــتا در آزماآزمون و پسمعمول خود را حفظ کنند. در مرحله پیش

ها گرفته ـشد. الزم به ذکر اـست نمونه آرنجی آن  ناحیه حفرهنمونه خون از ورید ـسی ـسی    10رـشت حـضور یافتند و 

ــرف مکمل به 48هاي مرحله پس آزمون،   ــی و مص ــاعت پس از آخرین مداخله ورزش ها عمل آمد و از آزمودنیس

د در طی  ته ـش اعت قبل از خون  24خواـس ی اجتناب کنند. ـس ت آمده گیري از انجام فعالیت ورزـش نمونه هاي به دـس

انتریفیوژ ـشد و ـسرم ه  و  گیري ـسطوح ـسرمی آالنین آمینوترانـسفرازاي مربوطه جداـسازي و براي اندازهبالفاـصله ـس

پارتات تفاده ق آـس فرا مورد اـس طوحرآمینوترانـس فرازهاي ار گرفت. ـس رم بیماران  آمینوترانـس یله  به  ـس  کنتیک شرو وـس

دقیقه در  10-15کوآنزیم به مدت  و سـوبسـترا محلولهاي مخلوط  ابتدا منظور بدین .)12( شـد  گیرياندازه آنزیمی

 شـرکت کیت و از فتومتر اسـتفاده  با دقیقه  1 مدت  طی محلول  به  سـرم افزودن  بن ماري قرار داده شـد، سـپس با

فرازهاي  .ـشد  گیرياندازه هاي مذکورآنزیم مقادیر آزمون پارس ته عنوان متغیرهاي  به  ـسرم  آمینوترانـس  ابتدا در  وابـس

رایط مداخله  هفته 8 پایان و ان  با ـش ی و  گیرياندازه یکـس دند.  بررـس اوي یا کمتر از  ALTمقادیر   ـش واحد بر  40مـس

واحد بر لیتر طبیعی و بیشتر از آن غیر طبیعی  35مساوي و یا کمتر از   ASTلیتر طبیعی و بیشتر از آن غیر طبیعی،  

  تعریف شد.

براي عـصاره گیري از ریـشه کاـسنی ( ـساخت ـشرکت داروـسازي باریچ اـسانس) از روش خیـساندن اـستفاده ـشد. بدین 

روز قرار داده شــد و ســپس عمل  4درجه به مدت   70میلی لیتر اتانول  250ده کاســنی در منظور ریشــه خرد شــ 

ــد. ــیون روي آن انجام ش ــاره  تغلیظ عمل آن  از بعد  فیلتراس ــتفاده  با عص  درجه 40 دماي در خأل در روتاري از اس
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انتیگراد اره).  26،12( گرفت  انجام  ـس ه  اتانولی عـص نی ریـش تفاده پژوهش این در )ml 5-100/2-1( کاـس د  اـس  گیاه. ـش

نی تفاده با کاـس تگاه و آب  حالل از اـس انس کلونجر دـس د.   گیري  اـس  در کردند، مصـرف دارونما که  گروهی برايـش

یشـه  ظروف انس  گرم 100 مقدار  اي رنگیـش نی طعم  با  اـس  دو مشـابه کامالً مصـرف الگوي  با آب در محلول کاـس

   .)26گرفت ( قرار استفاده مکمل مورد گروه

ــیـله ـبه ـهاآزمودنی وزن پژوهش این در   لـباس ـبا و کفش ـبدون فرد ـکه ـحالی در آلـمان بیورر دیجیـتال ترازوي وسـ

ها با قدـسنج درجه بندي آزمودنی قد. ـشد گیري  اندازه گرم  100 دقت با  بود حرکت  بدون ایـستاده حالت در و ـسبک

با  براي ســن و جنس BMIاز صــدك اندازه گیري شــد و در نهایت شــاخص توده بدنی   1/0شــده ســکا با دقت 

ت ایالت متحده تاندارد آمار مرکز ملی بهداـش گیري از بیماریهاي آمریکا NCHS( اـس ط مرکز کنترل و پیـش ) که توـس

)CDC  باالتر یا مـساوي در وـضعیت گرفتن قرارـسال).   18افراد زیر تنظیم ـشده، اـستفاده ـشد (براي  2000) در ـسال 

    .)27( شد گرفته نظر در چاقی یا وزن اضافه عنوان به 95 صدك از

تفاده با هاداده آماري تحلیل خه Spss افزار  نرم از  اـس تفاده با هاآزمودنی فردي هايویژگی. گرفت  انجام 22  نـس  اـس

 طبیعی از ویلک شــاپیرو  آزمون از  اســتفاده با  ســپس.  گرفت قرار تحلیل و  تجزیه مورد  توصــیفی آمار هايروش از

ــل اطمینان جامعه  بودن ــد حاص ــل تغییرات  ارزیابی  براي مطالعه این در.  ش ــتفاده  با کمی متغیرهاي از حاص  از اس

ــته t آماري آزمونهاي ــتفاده هاداده  بودن پارامتریک دلیلبهطرفه   یک یانسوار یزو آنال همبسـ ــد اسـ ــطح.  شـ  سـ

      شد. گرفته نظر در) P>05/0( آماري داريمعنی

  

  ها یافته 

 در جدول شمارة یک ارائه شده است. در پیش آزمون هاها به تفکیک گروههاي آزمودنیبرخی از ویژگی

  

 در پیش آزمون پژوهش  )میانگین ±انحراف معیار ( هايیآزمودن يفرد هايیژگیو -1جدول 

گروه تمرین +   متغیر

 )n=12مکمل (

گروه تمرین + 

  )n=12دارونما (

  گروه مکمل

)12=n(  

 08/14 ± 79/0 16/14 ± 71/0  16/14 ± 71/0  سن (سال)

  41/76 ± 72/5  00/78 ± 67/4  16/78 ± 90/3  وزن (کیلوگرم)

  08/166 ± 01/4  16/167 ± 36/4  83/166 ± 76/4  قد (سانتی متر)

  65/27 ± 31/1  90/27 ± 16/1  09/28 ± 22/1  (کیلوگرم بر متر مربع)شاخص توده بدن 

  58/96 ± 83/1  75/96 ± 91/1  50/97 ± 56/1  صدك شاخص توده بدن (کیلوگرم بر متر مربع)

  18/1 ± 36/0  36/1 ± 48/0  40/1 ± 50/0  )3تا  1(گرید  درجه سونوگرافی

 
در سه  ASTو    ALTتغییرات درون گروهی و بین گروهی متغیرهاي وزن، شاخص توده بدن،    2جدول شمارة      

ان می تهگروه را نـش اس نتایج آزمون تی همبـس اخص مورد مطالعه هايدرون گروه دهد. براـس ، متغیرهاي وزن و ـش

و  ALTهاي میانگین ـسطح آنزیمتوده بدن کاهش معنی داري در پس آزمون نـسبت به پیش آزمون داـشت. مقدار  

AST ــه گروه در مرحـله پس ـــبت ـبه پیشدر هرسـ آزمون ـکاهش ـیاـفت ـکه مـقدار ـکاهش از نظر آـماري آزمون نسـ



108   1398نامۀ فیزیولوژي ورزشی کاربردي/ سال پانزدهم/ شماره سی ام/ پاییز و زمستان پژوهش 

اس نتایج آزمونP≥0001/0دار بود (معنی داري ها، تفاوت معنیبین گروهطرفه یک  یانسوار یزآنال ). همچنین بر اـس

  کاهش). p>013/0ها دیده شــد (داري در بین گروهمعنی کاهشبدن    در وزن مشــاهده نشــد اما در شــاخص توده

در مرحله پس آزمون نسـبت به پیش آزمون  ASTو  ALTهاي داري بین سـه گروه در مقادیر سـرمی آنزیممعنی

  ).  P≥0001/0دار بود (بین هر سه گروه با یکدیگر معنی کاهشوجود داشت و این 

در سه   ي آزمودنییرهامتغ و بین گروهی درون گروهی ییراتبررسی مقایسه تغ -2جدول 

  گروه

  وضعیت آزمون  هاگروه  متغیرها

  میانگین ±انحراف معیار 

  تفاوت بین گروهی  تفاوت درون گروهی

مقدار 

  آماره
P 

مقدار 

  آماره
P  

وزن 

  (کیلوگرم)

تمرین+ 

  مکمل

   0001/0  67/29  16/78 ± 90/3  آزمونپیش
019/2 

  

  41/68 ± 44/3  پس آزمون  149/0

  0001/0  72/23 41/76 ± 72/5  آزمونپیش  مکمل

  66/72 ± 72/5  پس آزمون

تمرین+ 

  دارونما

  0001/0  63/20 00/78 ± 67/4  آزمونپیش

  66/70 ± 19/5  پس آزمون

شاخص توده 

(کیلوگرم بدن

  بر متر مربع)

تمرین + 

  مکمل

   0001/0  61/29  09/28 ± 35/0  آزمونپیش

997/4  

  

  59/24 ± 29/0  پس آزمون  013/0

 0001/0 43/27  65/27 ± 31/1  آزمونپیش  مکمل

  17/26 ± 29/1  پس آزمون

تمرین+ 

  دارونما

 0001/0 25/20  90/27 ±16/1  آزمونپیش

  26/25 ± 33/1  پس آزمون

 آسپارتات

 آمینوترانسفراز

  لیتر)(واحد بر 

تمرین+ 

  مکمل

   0001/0  247/7  33/62 ± 09/11  آزمونپیش

900/11  

  

0001/0  
  00/44 ± 17/6  پس آزمون

  0001/0  438/21  75/59 ± 75/12  آزمونپیش  مکمل

  58/54 ± 5/12  پس آزمون

تمرین+ 

  دارونما

  0001/0  512/6  50/63 ± 40/10  آزمونپیش

  33/50 ± 12/7  پس آزمون

 آالنین

 آمینوترانسفراز

  (واحد بر لیتر)

تمرین + 

  مکمل

   0001/0  489/15  75/41 ± 61/4  آزمونپیش

530/19  

  

  41/30 ± 52/4  پس آزمون  0001/0

  0001/0 814/20  66/38 ± 09/4  آزمونپیش  مکمل

  33/33 ± 35/4  پس آزمون

تمرین+ 

  دارونما

 0001/0  318/13  41/42 ± 96/3  آزمونپیش

  58/34 ± 89/3  پس آزمون

05/0<P بعنوان سطح معناداري در نظر گرفته شده است  
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فراز (معنی کاهشآزمون تعقیبی توکی   مکمل و مکمل  -) بین گروه تمرینALTداري در متغیر آالنین آمینو ترانـس

)0001/0≤p011/0( دارونـما -) و مکـمل و تمرین≤pــان داد. اـما بین گروه تمرین دارونـما  -مکـمل و تمرین -) نشـ

)  ASTداري در متغیر آســپارتات آمینو ترانســفراز (معنی ). کاهشp≥218/0داري مشــاهده نشــد (معنی این کاهش

ــان داد. اما  p≥0001/0( دارونـما -مکـمل و تمرین -) و تمرینp≥0001/0مکـمل و مکـمل ( -بین گروه تمرین ) نشـ

). همچنین در شــاخص توده بدن p≥340/0داري مشــاهده نشــد (معنی کاهش دارونما -گروه مکمل و تمرینبین 

  ).p≥009/0تمرین مشاهده شد ( –معنی داري بین گروه مکمل و مکمل  کاهش
 ASTو  ALTداري در کاهش سـطوح سـرمی به طور کلی نتایج تحقیق نشـان داد بین هرسـه گروه تفاوت معنی

و این کاهش در گروه تمرین همراه با مـصرف عـصاره کاـسنی در  )p≥0001/0(دانش آموزان پـسر چاق وجود داـشت  

  .)P>05/0(ها بیشتر بود مقایسه با سایر گروه

  بحث 

چاق  آموزان پسردانشهفته تمرین و دارونما در   8پس از  ASTو   ALTهاي در مطالعه حاضر سطوح سرمی آنزیم

داري کاهش یافت. نتایج مطالعه حاضــر مبنی بر کاهش ســطوح ســرمی مبتال به کبد چرب غیرالکی به طور معنی

ــاخص ایج شـ ا نـت ه تمرین، ـب ــخ ـب اسـ ارانو  Shidaـهاي مورد نظر در ـپ اران ( Orci، )2017( همـک )، 2016و همـک

Golabiاران (و ه اران ( Tipoe)،  2016مـک ــالمی و 2015و همـک اران ()، اسـ اران 1393همـک ) و داودي و همـک

ــت. براي نموـنه،1391(  و نوجواـنان و کودـکان روي بر يامـطالـعه طی) 2016( همـکاران و Orci ) همخوانی داشـ

ــان جواـنان ــی فـعالـیت دادـند ـکه نشـ ــتـقل طورـبه ورزشـ  ادرار، آالنین داـخل لیپـید ـغذایی؛ میزان رژیم تغییر از مسـ

ــفراز ـــپارـتات و آمینوترانسـ ــفراز آسـ  و Tipoe ).17( دـهدرا ـکاهش می غیرالکلی چرب کـبد بیـماران در آمینوترانسـ

اران د ـکه) 2015( همـک دـن ـــی ه این نتیـجه رسـ انیزم طریق از هوازي ورزش نیز در پژوهش خود ـب  مختلف، ـهايمـک

ه ل طورـب اـب ه ـق اآنزیم میزان ايتوـج دـهاي و ـه دي لیپـی اران در را کـب د بیـم اهش غیرالکلی چرب کـب  ).29( دـهدمی ـک

 پســر آموزاندانش  الکلیغیر چرب کبد روي  بر تمرینات هوازي هفته  8 از  بعد) 1396( همکاران  و مرادي همچنین

 اـسپارتات  ترانـسفراز، آمینو آالنین میزان  هوازي تمرین که  رـسیدند  نتیجه این  به ـشاهرود  ـشهرـستان  متوـسطه مقطع

اي مختلفی در بروز کبد چرب مطرح عوامل زمینه). 16( داد کاهش را  افراد کبدي االســتیســیته  و  ترانســفراز آمینو

ت که از جمله آنها می م چربیاـس ها، توان به افزایش وزن بدن و چاقی، اختالالت متابولیکی و اختالل در متابولیـس

کاهش وزن و تغییر شــیوه زندگی همراه با رژیم غذایی و افزایش فعالیت  تحرکی اشــاره کرد.تغذیه نامناســب و بی

ود   NAFLDبدنی معموال به عنوان اولین قدم در درمان  یه می ـش ان 30(  توـص ر به خوبی نـش ). نتایج تحقیق حاـض

داد که افراد پس از هشــت هفته تمرین هوازي کاهش وزن داشــته اند. کاهش وزن ســبب کاهش محتواي چربی 

ــود(داـخل  ابولـیک در افراد ـچاق می شـ ــی ـکه  ).30کـبدي و بهبود عملکرد مـت و همـکاران  Scaglioniدر پژوهشـ

ــه ـماه بر روي 2013( بیـمار انـجام دادـند، فـعالـیت ـبدنی و رفـتار درـمانی، ـکاهش معـناداري را در وزن  12) در ـمدت سـ

ن نیز به می توان به ). در ایرا31(  (هشــت درصــد) و در تســت هاي کبدي و محتواي چربی کبد به همراه داشــت

رژیم  با همراه هوازي تمرینات مطلوبتر تأثیرمقایـسۀ  )  2011اره کرد که در ـسال (و همکاران اـش   Nikrooپژوهش 

اهمیت چربی احـشایی و مقاومت به انـسولین در  ).32بود ( احـشایی چربی و ـسنجیتن هايـشاخص کاهش بر غذایی

المت متابولیکی و عوامل  از بیماريخطر بیماريـس ت و عوامل زمینه ـس خص اـس هاي متابولیک مانند ها کامالً مـش

ها نشــان عروقی با بروز کبد چرب غیرالکلی در ارتباط اســت. از ســوي دیگر پژوهش -هاي قلبیدیابت و بیماري
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ائی را به طور معنیداده ی هوازي میزان چربی احـش ولین را بهبود داري کاهش و مقاومت به  اند که تمرین ورزـش انـس

د (می ت میزان چربی کبدي را 33،36بخـش ی هوازي ممکن اـس ت که تمرین ورزـش ده اـس ان داده ـش ). همچنین نـش

ــترول و 18کاهش دهد ( ــرید، کلس ــرمی تري گلیس ــطوح س ). عالوه بر این، تمرین هوازي منظم باعث کاهش س

LDL شود و همچنین سطوح میHDL هوازي در  تغییرات متابولیک مثبت ناشی از تمریناین  دهد.را افزایش می

عیت کبد را به ت بهبودي وـض د که این بهبودي می  نهایت ممکن اـس ته باـش رمی  تواند با کاهشدنبال داـش طح ـس ـس

ود ( ASTو  ALTهاي کبدي آنزیم ت که  ).18،34مـشخص ـش ده اـس ان داده ـش ی   عالوه بر این نـش تمرینات ورزـش

کاهش آـسیب ـسلولی در  ـشود که بدین طریق ممکن اـست باعثاکـسایـشی بدن می منظم باعث تقویت ظرفیت ـضد

هاي تارهاي عضالنی، میوگلوبین همچنین، بر اثر تمرینات هوازي تعداد مویرگ ).34هاي کبدي شود (سطح سلول

یداـسیون  هاي ـسیـستم تامین انرژي هوازي، ـسطح اکـس ها، آنزیمعـضله و هموگلوبین خون، تعداد و اندازه میتوکندري

یابند که هر کدام عاملی مثبت بر کاهش چربی هاي تسـهیل کننده  اکسـیداسـیون افزایش میها و نیز آنزیمچربی

اخص ی کبد میکبد و نیز بهبود ـش ناـس یب ـش ند (هاي آـس گرانی  تحقیقات نتایج همچنین، ).30باـش  همچون  پژوهـش

ایی ر مطالعه نتایج  با) 2008(  همکاران و Devries  و  )1392( همکاران  و رـض  و Devries.  نداـشت  همخوانی حاـض

تقامتی تمرین  هفته 12 ايمطالعه ) در2008همکاران ( دت    اـس د 50-70با ـش یژن درـص رفی  اکـس  مدت  به اوج، مـص

 زن  و مرد  41 در کبدي هايآنزیم و کبد دقیقه جلســه در هفته را بر محتوي لیپیدي 2-3دقیقه و با تواتر   60-15

ــی و چاق الغر ــان مطالعه  این نتایج. کردند  بررس بر  داريمعنی تأثیر  وزن، کاهش  بدون  هوازي که تمرین داد نش

ــی به  توجه  با ).20ندارد ( کبد  چربی محتواي و کبدي هايآنزیم مختلف علت مغایرت نتایج مطالعه  مطالعات بررس

 تمرینی هايپروتکل از  محققین مختلف، مطالعات در که کرد  بیان طور این  توانحاضــر با تحقیقات گذشــته را می

 شـدت و حجم  با تمرینی  پروتکل نوع  به  را نتایج در ناهمسـانی این دلیل  بتوان شـاید که اندکرده اسـتفاده  متفاوتی

بت متفاوت تمرینی لی  عوامل  دیگر از  تواننمی البته. داد  نـس ابقه قبیل از اـص  آمادگی ـسطح  آزمودنی، نوع تمرین،  ـس

  چشــم  باشــند، هاتفاوت این  براي اصــلی دلیل یک  توانندمی هرکدام که ورزش  نوع اي،تغذیه  وضــعیت جســمانی،

ــی  همچنین ).35دارـند ( فرق دیگر مـطالـعه  ـبه مـطالـعه ـیک از متغیرـها این مـطالـعات، اکثر در ـکهطوريـبه کرد؛ پوشـ

 بررسـی  تحقیقات،  از  برخی در چراکه  باشـد؛ نتایج در مغایرت عامل  تواندمی  نیز آزمایشـگاهی هايروش در  تفاوت

ــطوح ــر مطالعه  برخالف  نظر مورد هايآنزیم س ــطح در حاض ــده  انجام بافتی  س  نیز هاآزمودنی هايویژگی.  بود ش

ــود؛ متـفاوت نـتایج ـبه منجر  تواـندمی ــالم ) افراد2008( همـکاران و Devries مـطالـعه در ـکه  طوريـبه  شـ  ـفاـقد و سـ

  ).20داشتند ( مشارکت پژوهش در چرب کبد بیماري

 کاهش در داريمعنی تأثیر کاـسنی عـصاره دهی مکمل همراه  به هوازي تمرین حاـضر مطالعه در دیگر  ـسوي  از     

 بود و از  تأثیرگذارتر آنها از کدام هر  با مقایسـه در مداخله  دو این  بودن توأم که  داشـت هاآنزیم این  سـرمی سـطوح

اهده داريمعنی  تفاوت آماري لحاظ د مـش اعف  تأثیر از حاکی یافته این.  ـش اره مصـرف مـض نی عـص   کاهش در کاـس

 و حسـنی .اسـت  غیرالکلی چرب کبد  به مبتال  بیماران در کبدي هاي سـلول آسـیب هاي شـاخص  سـرمی سـطوح

ت  نتیجه  این  به  تحقیقی  طی) 1395(  همکاران  در زنان  را AST و ALTهاي آنزیم هوازي تمرینات که یافتند  دـس

 باعث  تواندمی هوازي تمرینات همراه  به کاســنی مکمل همزمان  مصــرف اما، دهدمی کاهش چرب کبد  به مبتال

تر کاهش ود هاآنزیم این بیـش نی در 2009و همکاران (  Upurدر مطالعه  ).12(  ـش ه کاـس اره ریـش ی اثر عـص ) با بررـس

ــاره، به میزان  موش ــرف این عص گرم بر کیلوگرم در میلی 800هاي مبتال به بیماري کبدي، پس از هفت روز مص
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طوح آنزیم ی زمینه در ).24کاهش پیدا کرد ( AST و ALT هاي کبديروز، ـس نی محافظتی  تأثیرات  بررـس  بر کاـس

لول اره تأثیرات )2008همکاران ( و  Sadeghi کبدي، هاي ـس نی عـص لول بر را کاـس طوح  و کبدي هايـس رمی ـس  ـس

یب  به مبتال هايموش در کبدي هايآنزیم ی کبدي  آـس ان آنها مطالعه نتایج که کردند  بررـس رف اثر در داد  نـش  مـص

اده این اهی، ـم ــطوح گـی اي آنزیم گردش در سـ اهش می ASTو  ALTـه د (را ـک اـب ه در ).36ـی الـع و  Hassan مـط

Yousef)2010ــنی اثر که  ) نیز ــحرایی هايموش روي  بر کاس ــی کبد بیماري  به مبتال  نر  ص ــد،  بررس  هفته  8  ش

 گیاه که اسـت  شـده  عنوان چنین ).37داد ( کاهش  را ASTو ALT هاي آنزیم  سـطوح کاسـنی، عصـاره مصـرف

 داـشته کبدي هايـسلول  بر محافظتی تأثیرات  تواندمی ـصورت  بدین که  اـست اکـسایـشی  ـضد تأثیرات داراي  کاـسنی

 ضد اثرات دلیل  به  تواندمی  کاسنی که  کردند  بیان خود مطالعه  ) در2008همکاران (  و  Sadeghiکه  طوريبه  باشد؛

ی ایـش تحکام  باعث اکـس اي پایداري و  اـس لول غـش یب از ممانعت و کبدي هاي ـس ود ( آنها  آـس  مثبت تأثیرات ).36ـش

 و کرده عمل  الکترون دهنده  عنوان  به که  باـشد گیاه این در موجود فنولی پلی ترکیبات دلیلبه  اـست ممکن کاـسنی

کاسنی گیاهی غنی از اینولین و داراي فیبر می  ).12،  22دارد (  همراه  به  را پراکسیدانی  آنتی  و اکسیدانی  آنتی  اثرات

ــت تا  ــد که باعث گردیده اس این گیاه آثار ملین مالیمی از خود بروز دهد. اینولین به عنوان یک پلی فروکتان، باش

  ).38شود (باعث کاهش خطر آترواسکلروز از طریق کم نمودن سنتز تري گلیسریدها و اسیدهاي چرب در کبد می

اس یافته تنباط میبر اـس ر، این گونه اـس ود  هاي تحقیق حاـض طوح کاهش  باعث هفته  8 مدت  به هوازي تمرینـش  ـس

. شود  می  غیرالکلی  چرب کبد  به  مبتال  بیماران در  آمینوترانسفراز آسپارتات  و  آمینوترانسفراز  آالنین هايآنزیم  سرمی

  عـصاره مـصرف اما  اـست، تأثیرگذار  ALTو  AST هايآنزیم  بر تنهایی  نیز به کاـسنی عـصاره مـصرف  این بر  عالوه

نی اعفی تأثیر  تواندمی ايهفته  8 دوره یک  طی در هوازي تمرین همراه  به کاـس طوح کاهش  بر مـض رمی ـس  این ـس

   .باشد داشته هاشاخص

  نتیجه گیري 

نی به همراه تمرین هوازي می  رف همزمان مکمل کاـس بی براي  مـص درمان بیماران مبتال به کبد تواند روش مناـس

د. نهادپ  چرب غیرالکی باـش ودیم یـش اره گ  ـش تفاده از عـص ن یاهدر کنار اـس جهت درمان  يهواز  یبدن یتاز فعال یکاـس

  تر و بهتر استفاده شود.سریع

 سپاسگزاري

آموزان مدارس دبیرسـتان، نویسـندگان بدین وسـیله تشـکر و قدردانی خود را از مدیران، دبیران تربیت بدنی، دانش

 دارندژوهش یاري کردند، اعالم میانجام این پخانواده محترمشان و تمامی کسانی که ما را در 

 
References: 
 
1. Adams LA, Angulo P, Lindor KD. Nonalcoholic fatty liver disease. Canadian Medical 

Association Journal. 2005;172(7):899-905. 
2. Tazhibi M, Kelishadi R, KhaliliTahmasebi H, Adibi A, Beihaghi A, Salehi H, et al. 

Association of lifestyle with metabolic syndrome and non-Alcoholic fatty liver in 
children and adolescence. Bimonthly Journal of Hormozgan University of Medical 
Sciences. 2010;14(2):115-23. (In Persian). 

3. Shiasi Arani K, Haghshenas M, Talari H, Akbari H, Hami K, Taghavi Ardekani A, et al. 
Prevalence of Fatty Liver Disease in Obese Children and Adolescents Who Referred to 



112   1398نامۀ فیزیولوژي ورزشی کاربردي/ سال پانزدهم/ شماره سی ام/ پاییز و زمستان پژوهش 

Pediatric Clinic of Kashan University of Medical Sciences, Iran (2012-2013). Journal of 
Babol University Of Medical Sciences. 2013;15(5):77-83. (In Persian). 

4. Vajro P, Lenta S, Socha P, Dhawan A, McKiernan P, Baumann U, et al. Diagnosis of 
nonalcoholic fatty liver disease in children and adolescents: position paper of the 
ESPGHAN Hepatology Committee. Journal of pediatric gastroenterology and nutrition. 
2012;54(5):700-13. 

5. Roberts EA. Non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD) in children. Front Biosci. 
2005;10:2306-18. 

6. Papandreou D, Karabouta Z, Pantoleon A, Rousso I. Investigation of anthropometric, 
biochemical and dietary parameters of obese children with and without non-alcoholic 
fatty liver disease. Appetite. 2012;59(3):939-44. 

7. Sartorio A, Del Col A, Agosti F, Mazzilli G, Bellentani S, Tiribelli C, et al. Predictors of 
non-alcoholic fatty liver disease in obese children. European journal of clinical nutrition. 
2007;61(7):877. 

8. Adibi A, Kelishadi R, Beihaghi A, Salehi H, Talaei M. Sonographic fatty liver in 
overweight and obese children, a cross sectional study in Isfahan. Endokrynologia 
Polska. 2009;60(1):14-9. (In Persian). 

9. Manco M. Metabolic syndrome in childhood from impaired carbohydrate metabolism to 
nonalcoholic fatty liver disease. Journal of the American College of Nutrition. 
2011;30(5):295-303. 

10. hosseini kakhk a, khalegh zadeh H, nematy m, hamedi nia m. The effect of combined 
aerobic- resistance training on lipid profile and liver enzymes in patients with non-
alcoholic fatty liver under nutrition diet. Sport Physiology. 2015;7(27):65-84. (In 
Persian). 

11. Hasani A, Ansari R, Mazani A. Effect of 8 weeks of Aerobic Training and using Chicory 
extractive supplementation on Serum levels of ALT and AST Enzymes in women with 
Fatty Liver. The Iranian Journal of Obstetrics, Gynecology and Infertility. 
2016;19(10):1-8. (In Persian). . 

12. Loria P, Adinolfi LE, Bellentani S, Bugianesi E, Grieco A, Fargion S, et al. Practice 
guidelines for the diagnosis and management of nonalcoholic fatty liver disease: A 
decalogue from the Italian Association for the Study of the Liver (AISF) Expert 
Committee. Digestive and Liver Disease. 2010;42(4):272-82. 

13. de Piano A, Prado WL, Caranti DA, Siqueira KO, Stella SG, Lofrano M, et al. Metabolic 
and nutritional profile of obese adolescents with nonalcoholic fatty liver disease. Journal 
of Pediatric Gastroenterology and Nutrition. 2007;44(4):446-52. 

14. Barani F, Afzalpour ME, Ilbiegi S, Kazemi T, Mohammadi Fard M. The effect of 
resistance and combined exercise on serum levels of liver enzymes and fitness indicators 
in women with nonalcoholic fatty liver disease. Journal of Birjand University of Medical 
Sciences. 2014;21(2):188-202. (In Persian). 

15. Orci LA, Gariani K, Oldani G, Delaune V, Morel P, Toso C. Exercise-based 
interventions for nonalcoholic fatty liver disease: a meta-analysis and meta-regression. 
Clinical Gastroenterology and Hepatology. 2016;14(10):1398-411. 

16. Moradi H, Razavianzadeh N, Younesian A, Zahedi E. Effective Aerobic Training and 
Use of Vitamin E on Non-Alcoholic Fatty Liver in The Male Secondary School Students 
of Shahrood City. Sport Physiology. 2017;9(34):115-28. (In Persian). 

17. Barzegarzadeh-Zarandi H, Dabidy-Roshan V. Changes in some liver enzymes and blood 
lipid level following interval and continuous regular aerobic training in old rats. Journal 
of Shahrekord Uuniversity of Medical Sciences. 2012;14(5):13-23. (In Persian). 



   113  کبدي هايآنزیم سطوح بر هوازي تناوبی و مصرف عصاره کاسنی تمرین اثر

 

18. Devries MC, Samjoo IA, Hamadeh MJ, Tarnopolsky MA. Effect of endurance exercise 
on hepatic lipid content, enzymes, and adiposity in men and women. Obesity. 
2008;16(10):2281-8. 

19. Heimler D, Isolani L, Vignolini P, Romani A. Polyphenol content and antiradical activity 
of Cichorium intybus L. from biodynamic and conventional farming. Food Chemistry. 
2009;114(3):765-70. 

20. Lavelli V. Antioxidant activity of minimally processed red chicory (Cichorium intybus 
L.) evaluated in xanthine oxidase-, myeloperoxidase-, and diaphorase-catalyzed 
reactions. Journal of agricultural and food chemistry. 2008;56(16):7194-200. 

21. Zafar R, Ali SM. Anti-hepatotoxic effects of root and root callus extracts of Cichorium 
intybus L. Journal of Ethnopharmacology. 1998;63(3):227-31. 

22. Upur H, Amat N, Blažeković B, Talip A. Protective effect of Cichorium glandulosum 
root extract on carbon tetrachloride-induced and galactosamine-induced hepatotoxicity 
in mice. Food and Chemical Toxicology. 2009;47(8):2022-30. 

23. Asl ZS, Malekirad AA, Abdollahi M, Bakhshipour A, Dastjerdi HA, Mostafalou S, et al. 
Effects of the Mixture of Cichorium intybus L. and Cinnamomum zeylanicum on hepatic 
enzymes activity and biochemical parameters in patients with nonalcoholic fatty liver 
disease. Health. 2014;6(11):1212. 

24. Keating SE, Hackett DA, George J, Johnson NA. Exercise and non-alcoholic fatty liver 
disease: a systematic review and meta-analysis. Journal of hepatology. 2012;57(1):157-
66. 

25. Haji Nia M, Hamedinia M, Haghighi A. The relationship between aerobic power to 
physical activity levels and anthropometric factors among 12-16 years old boys. Sport 
Physiology. 2014;6(23):55-68. (In Persian). 

26. Golabi P, Locklear CT, Austin P, Afdhal S, Byrns M, Gerber L, et al. Effectiveness of 
exercise in hepatic fat mobilization in non-alcoholic fatty liver disease: Systematic 
review. World journal of gastroenterology. 2016;22(27):6318. 

27. Davoodi m, Moosavi h, Nikbakht m. The effect of eight weeks selected aerobic exercise 
on liver parenchyma and liver enzymes (AST, ALT) of fat liver patients. Journal of 
Shahrekord Uuniversity of Medical Sciences. 2012;14(1):84-90. (In Persian). 

28. Eslami l, Rahmani nia F, Nakhostin Roohi B. The effect of 12 week vitamin E 
supplementation and regular physical activity on selected liver enzymes of non-alcoholic 
fatty liver patients. Sport Physiology. 2014;6(23):69-82. (In Persian). 

29. Guo R, Liong EC, So KF, Fung M-L, Tipoe GL. Beneficial mechanisms of aerobic 
exercise on hepatic lipid metabolism in non-alcoholic fatty liver disease. Hepatobiliary 
& Pancreatic Diseases International. 2015;14(2):139-44. 

30. Oh S, So R, Shida T, Matsuo T, Kim B, Akiyama K, et al. High-intensity aerobic exercise 
improves both hepatic fat content and stiffness in sedentary obese men with nonalcoholic 
fatty liver disease. Scientific reports. 2017;7:43029. 

31. Nabizadeh Haghighi A, Shabani R. Comparison of drug therapy with exersice program 
on body composition and cardio-pulmonary fitness in patients with nonalcoholic fatty 
liver disease. Iranian Journal of Rehabilitation Research in Nursing. 2015;1(4):70-82. (In 
Persian). 

32. Scaglioni F, Marino M, Ciccia S, Procaccini A, Busacchi M, Loria P, et al. Short-term 
multidisciplinary non-pharmacological intervention is effective in reducing liver fat 
content assessed non-invasively in patients with nonalcoholic fatty liver disease 
(NAFLD). Clinics and research in hepatology and gastroenterology. 2013;37(4):353-8. 



114   1398نامۀ فیزیولوژي ورزشی کاربردي/ سال پانزدهم/ شماره سی ام/ پاییز و زمستان پژوهش 

33. Nikroo H, Attarzadeh Hosseini  SR, Sima H, Nematy M. The effect of diet and aerobic 
training on serum aminotransferases levels in patients with non-alcoholic steatohepatitis. 
Journal of Shahed University Profdoc, Scientific-Research. 2011;18(93):51-61. (In 
Persian). 

34. Fabbrini E, Sullivan S, Klein S. Obesity and nonalcoholic fatty liver disease: 
biochemical, metabolic, and clinical implications. Hepatology. 2010;51(2):679-89. 

35. Heibatollah S, Reza NM, Izadpanah G, Sohailla S. Hepatoprotective effect of Cichorium 
intybus on CCl4-induced liver damage in rats. African journal of Biochemistry research. 
2008;2(6):141-4. 

36. Slentz CA, Bateman LA, Willis LH, Shields AT, Tanner CJ, Piner LW, et al. Effects of 
aerobic vs. resistance training on visceral and liver fat stores, liver enzymes, and insulin 
resistance by HOMA in overweight adults from STRRIDE AT/RT. American Journal of 
Physiology-Endocrinology and Metabolism. 2011;301(5):E1033. 

37. Zar A, Hosseini SA, Homaion A. Effect of Eight-Week Aquagymnastic Training on 
Liver Enzymes and Lipid Profile of Middle-Aged Women. Majallah-i Dānishgāh-
i ̒Ulūm-i Pizishkī-i Qum. 2016;10(7):29-37. (In Persian). 

38. Hassan HA, Yousef MI. Ameliorating effect of chicory (Cichorium intybus L.)-
supplemented diet against nitrosamine precursors-induced liver injury and oxidative 
stress in male rats. Food and Chemical Toxicology. 2010;48(8-9):2163-9. 

39. Pool-Zobel B, Van Loo J, Rowland I, Roberfroid M. Experimental evidences on the 
potential of prebiotic fructans to reduce the risk of colon cancer. British Journal of 
Nutrition. 2002;87(S2):S273-S81. 

 

  



Journal of Applied Exercise Physiology /Vol.15/No.30/Autumn & winter 2019 

 

Effect of Aerobic Interval  Training and Consumption of Chicory 
Extract on Levels of Liver Enzymes in Obese Boys with Non-Alcoholic 

Fatty Liver 

Alireza Elmieh1*, Bahman Rafizadeh2, Houman Khanbabakhani1,  

1 Physical Education Department, Faculty of Humanities, Islamic Azad 
University, Rasht Branch, Rasht, Iran  
2 Exerciae Physiology Department, Faculty of Sport Science, 
GuilanUniversity, Rasht, Iran. 
 

*Corresponding author: Email: elmieh@iaurasht.ac.ir 

Abstract 

Background&Purpose: Exercise and Nutrition can control fatty liver disease in 

obese children and adolescents. The aim of the present study was to investigate the 
effect of eight-week aerobic interval training and consumption of chicory extract on 
levels of alanine aminotransferase and aspartate aminotransferase enzymes in obese 
boys with non-alcoholic fatty liver disease. 
Methodology: 36 male students aged 13-15 years were randomly divided into three 
groups of 12 cases: training + supplement, training + placebo, supplement. Blood 
samples were taken as pretest and post-test in all three groups. Training groups 
performed aerobics training program comprised of Interval Training, 4 sessions per 
week for 8 weeks. During the experimental period, participants received either 200 
mL daily chicory extractive for 8 weeks or placebo.  
Results The results of one-way ANOVA showed that serum levels of ALT and AST 
decreased significantly in all three groups (P<0.0001), and this decrease was higher 
in training + supplement group than other groups (P<0.05).  
Conclusion: The results of the research showed that simultaneous consumption of 
chicory with aerobic interval training can lead to a decrease ALT and AST 
enzymes,thus aerobic interval training and consumption of chicory extract propose 
for treatment of patients with nonalcoholic fatty liver  
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