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P-14-13
المللی فیزیولوژي و فارماکولوژي اولین کنگره بینپوسترسی بخش خالصه مقاالت فار

و بیست و دومین کنگره فیزیولوژي و فارماکولوژي ایران

اثر دریافت زیره سیاه بر کاهش وزن و نمایه متابولیک وبیومارکرهاي استرس اکسیداتیو در 

کارآزمایی بالینی تصادفی شاهددار دو سوکور: داراي اضافه وزنافراد 

،2، محمدرضا معمارزاده1، نسرین شریفی2فیروزه، سید مهدي تخت2، امیدرضا تمتاجی1زاده، محسن تقی1اله عاصمیذات
3زادهاحمد اسماعیل

پزشکی کاشان، کاشان، ایرانهاي متابولیک، دانشگاه علوم مرکز تحقیقات بیوشیمی و تغذیه در بیماري-1
دانشگاه علوم پزشکی کاشان، کاشان، ایرانمرکز تحقیقات فیزیولوژي، -2

مرکز تحقیقات گیاهان دارویی باریج اسانس ، شرکت داروسازي باریج اسانس، کاشان، ایران-3
اصفهان، اصفهان، ایرانمرکز تحقیقات امنیت غذایی، دانشکده تغذیه و علوم غذایی، دانشگاه علوم پزشکی -4

.پژوهش حاضر با هدف تعیین اثر دریافت زیره سیاه بر کاهش وزن و نمایه متابولیکی در افراد داراي اضافه وزن انجام گرفت:مقدمه
مرد و 18(فرد داراي اضافه وزن 78این مطالعه از نوع کارآزمایی بالینی تصادفی شده شاهددار دو سوکور بود که در :هامواد و روش

گروه -1: طور تصادفی به سه گروه تخصیص داده شدندکنندگان بهشرکت. سال انجام شد60تا 18در محدوده سنی ) زن60
کننده گروه دریافت) 3؛ )n= 26( 120کننده کپسول اورلیستات گروه دریافت-2؛ )n=26(کننده کپسول حاوي زیره سیاه دریافت
سنجی و ارزیابی نمونه سرمی ناشتا، یک بار در پایه و بار هاي تنگیرياندازه. هفته8مدت بار در روز و به3م  ، هر کدا)n= 26(دارونما 

.هفته از شروع مداخله انجام پذیرفت8دیگر پس از گذشت 
، اورلیستات و نده زیره سیاهکندار و مشابهی در هر سه گروه دریافتطور معنیپس از مداخله به) BMI(وزن و نمایه توده بدن :هایافته

عالوه زیره سیاه در مقایسه با به).P=002/0، کیلوگرم-0/ 2±5/1در برابر -9/0±5/1، -1/1±2/1ترتیب به(دارونما کاهش یافت 
3/0±2/2و 3/1±3/3در برابر -4/1±5/4ترتیب به(داري در سطوح سرمی انسولین اورلیستات و دارونما منجر به کاهش معنی

µIU/mL ،02/0 =P ( وHOMA-B)02/0، 0/1±0/11و 8/5±3/13در برابر -4/5±9/18ترتیب به=P (دار در و افزایش معنی
.گردید ) P=02/0، -004/0±01/0و -005/0±01/0در برابر 01/0±01/0ترتیب  به(QUICKIشاخص

داشت و عالوه بر این BMIهفته، اثري مشابه با دریافت کپسول اورلیستات بر کاهش وزن و 8مدت بهسیاه دریافت زیره :گیرينتیجه
.در مقایسه با دارونما و اورلیستات باعث بهبود متابولیسم انسولین گردید

، اضافه وزن، نمایه توده بدن، متابولیسم، انسولینزیره سیاه:کلمات کلیدي
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