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 هاي صحرايي نر تاثير تمرين استقامتي و عصاره هيدروالكلي چاي سياه بر توده استخواني موش
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 احمد مهدوی***دکتر محمد پرستش، **دکتر عباس صارمی، *

 

  
درمورد  یجد ینگران کیاستخوان به  یدر سراسر جهان، پوک تیشدن جمع ریو پ یبه زندگ دیام شیبا افزا

رند. قرار داآن  ریتحت تأث ائسهیو زنان  افراد مسن ژهیها نفر به و ونیلیو م است شده لیتبد یبهداشت عموم

و  1(BMD) یاست که باا کااهش تاراکو ماواد معادن      استخوان یکیمزمن متابول یماریب کیاستخوان  یپوک

اساکلت و   یشاکنندگ  ویتواند به طور مسات   می. این بیماری شود میاستخوان مشخص  ریزمعماری تخریب

در  ،یاک نفار   ،سه زن از هر از هر پنج مرد و باًیگزارش شده است که ت ر. (1)دهد شیرا افزا یخطر شکستگ

 یهاا  تیا بار فعال  یشکننده به طور جد یها یشود. شکستگ یم استخوان یخود دچار شکستگ یطول زندگ

اساتخوان ارتباا     یپاوک  مااران یدر ب ریا مار  و م  شیو با افزا دگذار می ریافراد تأث یزندگ تیفیروزانه و ک

غادد  ی، کا یهساتند، از جملاه اخات ژن  نت    لیا استخوان دخ یپوک جادیدر ا زیادیعوامل . (2)دارد یکینزد

استخوان  یدرمان پوک یبه طور گسترده برا یمختلف یداروهااز در حال حاضر، ی. ا هیو عوامل تغذ زیر  درون

 ریا باا توجاه باه پ   . (3)هستندبر س مت انسان همراه  یاثران منفداروها با  نی، احال ه هرب. شود میاستفاده 

بهباود   یاساتخوان بارا   یدرماان پاوک   یبه جاا  انهریشگیپ یهاراهکار ئةارادر سراسر جهان،  تیجمع شدن

، مطالعان نشاان  که جالب این. کرده است دایپ یا ندهیفزا تیاهم یپزشک یها نهیس مت انسان و کاهش هز

 یریشگیپ راهکار کیتواند به عنوان  میآن،  ییایمیش یو اجزا یمانند مصرف چا ییغذا یکردهایاند رو داده

  .(4و2)دکنعمل مؤثر در حفظ هموستاز استخوان 

                                                           
1. Bone mineral density 

 مقدمه

 چكيده

اثر  ،حال نیاستخوان داشته باشد. با ا یخطر ابت  به پوک در برابر یممکن است اثر مطلوبهمراه با ورزش  یمصرف چا :زمينه پيش

 دویدنو  یچا ةعصار یبیدرمان ترک ریثأتروشن شدن ، حاضر . هدف مطالعهستیاستخوان مشخص ن تراکوورزش بر  همراهبه  یچا

 بود. صحرایی نر یها استخوان در موش یمواد معدن وبر تراک لیتردمروی 

 نی، تمر(sham) در چهار گروه کنترل، شو به طور تصادفی( یا هفته 14) ستارینژاد و از نر ییموش صحرا 44 ها: و روش مواد

بار  5ساعت در روز،  1 ،«گروه چای با ورزش»و « ورزش  گروه»در  ی صحراییها . موشندگرفت قرار نیتمر همراهبه  یو چا یورزش

به صورن داخل گرم/کیلوگرم  میلی 3/4 زانیبه م یچا ةعصاردر گروه مصرف چای،  دویدند.روی تردمیل هفته  8در هفته و به مدن 

دریافت کردند. گروه کنترل  تزریق درون صفاقیگروه شو ح ل عصاره یعنی سالین را در این مدن به صورن  شد. قیتزر یصفاق

در  کسیاشعه ا گانه انر یدوسنجی جذب  از طریق دستگاهو تراکو استخوان در کل بدن  یبدن بیترک هیچ تیماری دریافت نکردند.

 یتوکو تع یبی  راهه یک انسیوار زیآنال های و آزمون SPSS یافزار آمار ها با استفاده از نرم داده شد. ارزیابی مداخله ابتدا و پس از

ساعت بعد 48ربی و بدون چربی حیوانان قبل و چتوده  نینچتراکو استخوان در ناحیه لومبار و هم. قرار گرفت لیو تحل هیتجزمورد 

 .گیری شد ورزش اندازه از

 ی صحراییها تراکو استخوان در ران موش شیدار موجب افزا یطور معن بهدر م ایسه با گروه کنترل  لیتردم یرو دنیدو: یافته ها

و ران  (=41/4p) تراکو استخوان در کل بدن شیموجب افزا یمشاهده شد ورزش به همراه مصرف چا ،یاز طرف .(=44/4p) شد

(43/4p= )شود یم صحرایی یها موش. 

 افزایی در مدل موش مشاهده شد. و یک اثر هو شود می تمرین ورزشیچای باعث افزایش پاسخ استخوان به مصرف : گيری نتيجه

 یوان، موش، چا، استخورزش :یديکل یها واژه

 ماه قبل از چاپ 1 پذیرش مقاله:؛ بار 1 مراحل اصالح و بازنگری:؛ ماه قبل از چاپ 4 مقاله: دریافت

دانشیار گروه فیزیولو ی ورزش، * 

دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه 

 اراک، اراک، ایران

استادیار گروه فیزیولو ی ورزش،  **

دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه 

 اراک، اراک، ایران

ارشد فیزیولو ی کارشناس *** 

ورزش، دانشکده علوم ورزشی، 

 دانشگاه اراک، اراک، ایران
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سبز  یپرمصرف در سراسر جهان، از برگها یدنینوش نیدوم یچا

. چاای سایاه ایرانای باه     شاود  مای  هیته 2کاملیا سیننسیس اهیگ

هاا، اپیگالوکاتشاین و    ، بتاکاروتن، تاانن Cواسطه داشتن ویتامین 

هااا،  اپیگالوکاتشااین گاااژن و ترکیبااان فنااولی م اال ف وناال   

آنتاای اکساایدانی و  ف ونوئیاادها و تفاااف وین دارای خاصاایت   

سرطانی اسات. همچناین چاای سایاه حااوی آلکالوئیادهای        ضد

مهمی از جمله کاففین و تفین است کاه خاصایت آرامبخشای و    

درصد مصرف چای  84 رغو اینکه ت ریباً ت ویت اعصاب دارد. علی

 مرکزدر دنیا از نوع سیاه است، اما بیشتر تح ی ان بر چای سبز ت

اینکه ترکیبان چاای در منااطق مختلا     اند و با توجه به  داشته

اساس فصل، آب و هوا، سن و فرایند فرآوری متفاون است لذا  بر

در رساد.   تعیین اثران چای سیاه بر س مت ضروری به نظار مای  

است شده نشان داده  قویا یو انسان یوانیح یشگاهیمطالعان آزما

بار سا مت اساتخوان دارد و     یاثران محاافظت  یچا دنیکه نوش

. باه  (9و5)استخوان را کاهش دهد یممکن است خطر ابت  به پوک

و  ک ساتی استفوزیااد   تیا مشاخص شاده اسات کاه فعال     یخوب

 یپاوک  جااد یتواناد منجار باه ا    می ب ستینامناسب استفو تیفعال

 وسابز   یچاا  ةاند کاه عصاار   نشان داده . شواهد(3)استخوان شود

را ک سااتی استفوفعالیاات  in vitro رایطدر شااتوانااد  ماای اهیساا

 صاحرایی  های را در موش یائسگیاستخوان  یو پوک ندکسرکوب 

 ی، اجازا نیا عا وه بار ا   .(9)کااهش دهاد   بارداری شاده   تخمدان

بهباود   از طریاق  توانند می( 3ها فنول ی)از جمله پل یچا ییایمیش

اثاران   یاستفوک سات  یتو فعال زیمهار تما ای ب ستیاستفو زیتما

 .(8)ها داشته باشند بر س مت استخوان یدیمف

بار   یم بتا  ریورزش تأثد که نده میشواهد نشان به طور مشابه، 

 یبادن  تیاز فعال یناش یکیو بار مکان داردها  استخوان یمورفولو 

. عا وه  (6)کند یکمک م یاستخوان و قدرن به حفظ و بهبود توده

هاا و   کاه استفوب سات   شاده اسات  مطالعان گازارش  در ، نیبر ا

پاساخ   باه آنهاا   حاس و را  یکیمکاان  یها ها محرک استفوک ست

ترشاا   شیباعااث افاازا یکیمکااان کیااکااه تحرو ایندهنااد  ماای

اکساااااید و  کیااا تری، نآلکاااالین فساااافاتاز  کیاستفوب سااات 

Runx2 یشاود و فعاال سااز    مای  E2 نیپروساتاگ ند 
 ویتنظا را  4

اناد کاه    گازارش کارده   پژوهشاگران ، نیع وه بر ا .(11و14)کند یم

جذب استخوان را باز تیاستفوک ست و فعال زیتما یکیمکان فشار

کننده  کیتحر ریتأث در مطالعان زیادی . هر چند(12)دکن میمهار 

باه  کمتار  اماا  ، (12تاا 14)یید شده اسات أتورزش بر بافت استخوان 

                                                           
2. Camellia sinensis 
3. Polyphenols 
4. Runt-related transcription factor 2 

. شاود  می هیتوص یدرمان پزشک یبرا نیگزیجایک راهکار عنوان 

ماواد   و یبادن  ی فعالیات با یاثاران ترک  یمطالعان کمبع وه، در 

بررسای شاده    اساتخوان  یدرماان پاوک  پیشگیری و  یبرا ییغذا

 ةعصاار  یک دوره مصارف  ریتأث یمطالعه بررس نیهدف از ا است.

اسااتخوان در  تااراکو باار لیااتردم دویاادن رویهمااراه بااا  چااای

 بود.نر  ییصحرا یها موش

 

 
 حيوانات:

ای باا میاانگین    هفتاه  14سر موش صحرایی نر نژاد ویستار  44 

گرم در سط  پایه از مرکز انساتیتیو پاساتور    4/299±2/11وزن 

 21±2هفته در شرایط دماایی   2خریداری شد و برای سازگاری 

ساعت  12ساعت روشنایی و  12 ةدرجه سانتیگراد و تحت چرخ

گااروه  4ر تصااادفی در هااا بااه طااو تاااریکی قاارار گرفتنااد. مااوش

تمارین هوازیععصااره   »و  «تمارین هاوازی  »، «شو»، «کنترل»

 ییغاذا  ویا باه ر   ی صاحرایی هاا  همه موشقرار گرفتند.  «چای

 واناان یداشاتند. هماه ح  آزاد  یدسترسا  آبو  یاستاندارد تجاار 

 نیا د که آزادانه در قفس اساتاندارد حرکات کنناد. ا   تناجازه داش

و تأیید شورای  وانانیح کار با یاخ ق یارهایمطالعه مطابق با مع

انجاام شاده    651139/69با شماره ثبات  ژوهشی دانشگاه اراک   پ

 .است

 برنامه ورزشی:

تمارین باه هماراه    و  تمارین  هاای  گاروه  در ی صحراییها موش 

، شرکت دانش 11کاناله و مدل  5) لیتردم بر روی ،مصرف چای

 مدن به وهفته  درروز  5 درصد، 5ساژر ایرانیان، ایران( با شیب 

 کیا  یط ی صحراییها . موشدادند فعالیت هوازی انجام هفته 8

شادند کاه    آشانا  لیتردم دویدن روی نحوة اب ای هفته یکدوره 

مادن   و  اه یمتار در دق  24باه   14از  جیآن سرعت به تادر  یط

 ی. بارا افتی شیافزا  هیدر دق  هیدق 94به  14زمان هر جلسه از 

 94به مادن  در هر جلسه  ی صحراییها موش، ماندهیباق هایروز

باار روی تردمیاال   ااهیمتاار در دق 22 -24بااا ساارعت  ، ااهیدق

 .(13)دویدند می

 مصرف چای: ةنحو

هاای چاای واقار در شاهر فاومن       گارم چاای از باا     944ابتدا  

آسیاب الکتریکی پودر گردیاد. در   ةخریداری شد. سپس به وسیل

درصد مخلو  شد و بعد  94چای با چهار لیتر اتانول  ،بعد ةمرحل

محلول از کاغذ صاافی عباور داده شاد و ساپس از      ،ساعت 48از 

دست آمد. پس ه چای قابل تزریق ب ةطریق دستگاه روتاری عصار

 مواد و روش ها
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گارم باا سارم     میلای  54باه میازان    چاای  ةاز این مرحله، عصاار 

مخلو  شد و لیتر )نرمال سالین(  میلی 3/4فیزیولو یک به م دار 

لیتر به شاکل درون صافاقی از طریاق     میلی 3/4به صورن روزانه 

گاروه شاو حا ل    . (14)تزریاق شاد   ی صحراییها سرنگ به موش

عصاره یعنی نرمال سالین را در این مدن به صورن درون صفاقی 

   دریافت کردند. گروه کنترل هیچ تیماری دریافت نکردند.

 عه ایكس: ارزیابی جذب سنجی دوگانه انرژی اش

(، ران و کال بادن بار    L4-L5هاای کماری )   تراکو استخوان مهره

سنجی دوگانه انر ی  جذب متر مربر به روش حسب گرم بر سانتی

( DEXA( )Discovery, Hologic, Bedford, USA) 5اشاعه ایکاس  

یاک نفار    راعکسبرداری و آناالیز   موارد تمامدر گیری شد.  اندازه

هاای مناساب باه     و دستگاه دانسیتومتر از طریق فانتوم دادانجام 

چربای و بادون چربای توساط      ةشد. تود طور هفتگی کالیبره می

 یافزار اختصاص نرمو  DEXAتصاویر کل بدن با استفاده از دستگاه 

 48 پارامترهاا قبال و   نیا تماام ا ارزیاابی شاد.    کوچک وانانیح

 .(15)شدند گیری اندازه ورزشی ةبعد از برنامساعت 

 آماری تحليل و تجزیه

 هاای  هنمونا  بارای  اساتاندارد  انحاراف  و میانگین صورنه ب نتایج

 اطمیناان  از پس ،آماری آنالیز برای. شد بیان گروه هر در موجود

                                                           
5. Dual-energy X-ray absorptiometry 

-شااپیرو  نرمالی برآورد آزمون از استفاده با ها داده بودن نرمال از

 لاون  آزماون  از هاا  واریاانس  براباری  فرض بررسی برای و ویلیک

 و هاا  داده توزیر بودن طبیعی شدن مشخص از پس. شد استفاده

 تحلیال  و تجزیاه  منظاور  باه  هاا،  واریاانس  برابری فرض برقراری

 واریاانس  تحلیال  آزماون  از هاا  گروه بین م ایسه و ها داده آماری

 و کوواریاانس  تحلیال  آزماون  و تاوکی  تع یبی آزمون و یکطرفه

 اساتفاده  p≤45/4 معنااداری  ساط   در بونفرونی تع یبی آزمون

 SPSS آمااری  افازار  نارم  از استفاده با آماری محاسبان تمام. شد

 .گرفت صورن 22 نسخه

 
معیار ترکیاب  های آماری میانگین و انحراف  شاخص 1در جدول 

های صحرایی مورد مطالعه بر حسب گرم آورده شاده   بدنی موش

هفتااه اعمااال متغیاار  8اساات. در بررساای ترکیااب باادن بعااد از 

 ة، تاود (p=19/4)هاا از نظار وزن    مست ل، مشخص شد بین گروه

و درصاد چربای    (p=34/4)بادون چربای    ة، تود(p=21/4)چربی 

(16/4=p)  (.1تفاون معناداری وجود ندارد )جدول 

، هااای مختلاا  در بررساای تااراکو اسااتخوان کاال باادن در گااروه

هاای ماورد مطالعاه تفااون معنااداری       مشاهده شد در بین گروه

(. در همااین راسااتا نتااایج آزمااون p=31/3=F, 42/4دارد )وجااود 

( و شاو  =43/4pتع یبی توکی نشان داد که بین گاروه کنتارل )  

 ها يافته

 

 . ترکيب بدنی در گروههای مورد مطالعه8جدول 

 تمرینعچای تمرین شو کنترل 

 2/286±1/14 9/284±5/13 4/282±2/12 4/289±5/14 وزن بدن )گرم(

 2/242±1/6 3/239±1/8 2/238±5/8 2/244±2/6 توده بدون چربی)گرم(

 4/32±5/4 3/31±8/3 9/34±1/4 9/35±9/4 توده چربی)گرم(

 2/11±2/1 15/11±1/1 2/12±2/1 4/12±3/1 درصد چربی

 

 

 در گروههای مورد مطالعه (g/cm2. تراکم استخوان )1جدول 

 تمرینعچای تمرین شو کنترل 

 22/4±43/4* 24/4±42/4 18/4±42/4 19/4±41/4 کل بدن

 21/4±442/4* 16/4±443/4* 14/4±442/4 19/4±449/4 استخوان ران

 16/4±44/4 18/4±449/4 19/4±443/4 16/4±445/4 مهره های کمری

 ( با گروه کنترل و شو. p<45/4دار ) نشانه اخت ف معنی *

 میانگین.  ±م ادیر به صورن انحراف استاندارد 

 توکی. تع یبی آزمون وآزمون تحلیل واریانس یک طرفه م ایسه بین گروهی از طریق 
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(41/4p=ب )     ا گروه تمرینعچاای اخات ف معنااداری وجاود دارد

هاای   (. هچنین در بررسی تراکو استخوان ران در گاروه 2)جدول

های مورد مطالعه تفااون   نشان داده شد که در بین گروهمختل  

(. آزمون تع یبی مشخص p=48/4=F, 41/4دارد )وجود معناداری 

گروه تمرین ( با =43/4p( و شو )=44/4pکرد بین گروه کنترل )

( بااا گااروه  =41/4p( و شااو )=42/4pو بااین گااروه کنتاارل )  

تمرینعچای اخت ف معناداری وجود دارد، اما بین گروه تمرین و 

( =34/4p) تمرینعچااای اخاات ف معناااداری مشاااهده نشااد    

های  های کمری در گروه (. م ایسه تراکو استخوان مهره2)جدول

طالعااه تفاااون هااای مااورد م نشااان داد کااه بااین گااروهمختلاا  

 (.p=12/1=F, 41/4معناداری وجود ندارد )

 

 
ثیر ورزش باار تااراکو أمطالعااان حیااوانی تااتعااداد اناادکی از در 

استخوان مورد بررسی قرار گرفته است. تح یق ما برای اولین بار 

نشان داد که اضافه کردن دریافت چای به ورزش موجب افزایش 

 شود.  میاثران م بت هر یک به تنهایی 

هاا   هاا و استفوک سات   شده است که استفوب ست دییتأبه خوبی 

. (11)دهناد  مای پاساخ  باه آنهاا   حاس و  را  یکیمکاان  یهاا  محرک

 هیمطاابق باا فرضا    شاته ذمطالعاان گ و  حاضر همطالع یها افتهی

 یهاا  و پاساخ ناشای از ورزش   یکیبار مکانمیزان  ةباردر 6ستوفر

 یکاه بارهاا   کناد  مای پیشانهاد  ست واستخوان است. فر شیساز

صورن کشش و نیارو بار اساتخوان رهاور     به  ندتوان می یکیمکان

و هاا   نیارو د. ناساتخوان شاو   د و منجر به تشاکیل و سااخت  نکن

هاا را کنتارل    اساتخوان  یبازسااز  های مکاانیکی سانتز و   کشش

. (19)هساتند  گاذار ریتأث یاساتخوان  ةبار تاود   نیکنند و بناابرا  می

مناساب   یکیمکاان  کیکه تحر ندده میبه خوبی نشان مطالعان 

 تیو فعال زیتما مانرها و  استفوب ست زیو تما ریتک  شیباعث افزا

. مطالعاان  (14)شاود  میها  استفوک ستتوسط استخوان  یجذبباز

 تواند جذب و رسوب ید که ورزش منده مینشان  نیهمچن یقبل

و  ولیو سااط  اسااتراد  هاادد شیرا افاازا کلساایو اسااتخوانی 

 شیباادن افاازا رد یقاباال تااوجهبااه طااور نیااز تستوسااترون را 

ثیر أحیاوان تا  روی مطالعاان  تعداد محادودی از  . در (19)دهد می 

. (14)شاده اسات  های ورزشی بر وضعیت استخوانی بررسای   برنامه

ورزشای   ةثیر م بات برناما  أیکی از نتایج مهو تح یاق حاضار تا   

بود. در تح یاق  های صحرایی  استخوان موشاست امتی بر تراکو 

 صاحرایی  هاای  حاضر مشاهده شد تراکو استخوان ران در ماوش 
                                                           
6. Frost 

کرده بیشتر از گروه کنترل و شو اسات. در ایان ارتباا  و     ورزش

 14( دریافتند 2419بودنون و همکاران ) ،حاضر ةهمسو با مطالع

روز در  5هفته تمارین اسات امتی )یاک سااعت در روز و بارای      

ران در  هفتااه( موجااب افاازایش تااراکو اسااتخوان کاال باادن و  

. هار چناد چان و    (18)شاود  مای ای  هفتاه  8 صاحرایی  های موش

هفتاه تمارین اینتاروال     4( نشاان دادناد تنهاا    2444همکاران )

روز در هفتاه(   5متر/دقی ه، یک ساعت در روز بارای   25شدید )

ساالو کاافی    صحرایی های برای افزایش تراکو استخوان در موش

ک عامال کلیادی در   رسد شادن یا   می. بنابراین به نظر (16)است

انساان و  روی پاسخ استخوان به ورزش باشد. در واقار مطالعاان   

ارتبا  خطی میاان سارعت دویادن و افازایش تاراکو       برحیوان 

در تح یاق حاضار موافاق     ،. بع وه(16و11،19)دندار تأکیداستخوان 

مشااهده شاد تغییار     (21)و حیوانی (24)های انسانی برخی پژوهش

های کمری نسبت باه ساایر    تراکو استخوانی و سازگاری در مهره

ا پیشنهاد شاده اسات بارای    ذافتد و ل ها دیرتر اتفاق می استخوان

هاای کماری باه برناماه ورزشای       افزایش تراکو اساتخوان مهاره  

رو عمادتا   . از این(11)هفته( 12طوژنی مدن نیاز است )در موش 

یید شاده  أهای کمری ت ش تراکو استخوان مهرهدر مطالعاتی افزای

کو تراکو استخوانی برخوردار  ها از سط  نسبتاً است که آزمودنی

هاایی کاه تخمادان آنهاا      اند )از جمله افراد مسان یاا ماوش    بوده

در بیشاتر مطالعاان از   دیگر، . از سوی (11و14)برداشته شده است(

خوانی در پژوهش حاضر که عدم تغییار در تاراکو اسات   در جمله 

اناد، عکسابرداری    پس از ورزش گزارش کردهرا های کمری  مهره

)در  5تااا  4)در انسااان( و  4تااا  2هااای کمااری  دگاازا از مهااره

( انجام گرفته است. به هرحاال، باا توجاه باه     های صحرایی موش

، تراکو اساتخوان در  (22)ها اخت ف بیومکانیک توزیر بار بین مهره

کمری  1است. برای م ال در مهره های کمری متفاون  بین مهره

دهد و  تراکو استخوان کمتر است و به ورزش پاسخ سریعتری می

. (22و11)های باژتر کمری سازگاری دیرتری باه ورزش دارناد   مهره

بنابراین ممکن است عدم تغییر در تراکو استخوانی مهره کماری  

در تح یق حاضر به این عوامل مرتبط باشد که نیازمند پاژوهش  

 شتر و با در نظر گرفتن این م حظان است.      بی

 یماده حااو  نیمحبوب جهان است. ا یها یدنیاز نوش یکی یچا

بار سا مت انساان     یاست که اثران محافظت ییها دانیاکس یآنت

بار   یمحاافظت  ریتاأث  ی. گزارش شده است که مصرف چا(2)دارند

از  یو اناواع مختلفا   نساون ی، پارکیعروقا  یقلب یها یماریب یرو

تح یااق  2 شااامل، مااروریمطالعااه یااک . در (23)ساارطان دارد

باا   یم طعا تح یاق   4شااهد و   -ماورد مطالعاه   11، گروهای  هو

 احتمااژ باا   یکه مصارف چاا   گزارش شد نفر بررسی، 149816

 بحث
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و  7هواناگ  .(24)خطر پوکی استخوان همراه استدار  یمعن کاهش

 نیبا  یدار یارتباا  معنا   شاهدی-در یک تح یق مورد همکاران

در ماردان  را لگان و اساتخوان ران    یو شکساتگ  یچاا  دنینوش

مطالعان هر چند در برخی . (25)نشان دادند و سالخورده  انسالیم

در  BMD یبا بهبود کلهای چای  فنول پلیکه  ده استشپیشنهاد 

همچنین در  .(29)ستیهمراه ن یچاقاضافه وزن/ یدارا ةائسیزنان 

هاای   ده است که پلای فناول  حیوان گزارش شروی چند مطالعه 

های  های کمری موش چای با افزایش تراکو استخوان ران و مهره

. به هرحال، در برخی مطالعاان نیاز عادم    (29و23)ماده همراه است

ثیر مصرف چای بر تراکو استخوان حیواناان نشاان داده شاده    أت

دریافتناد کاه مصارف     8 و همکااران  است. برای م ال مینمانتسو

. از علل تفاون در (28)چای با تراکو استخوان ارتبا  معکوس دارد

ها )اثربخشای   توان به اخت ف در سن آزمودنی نتایج مطالعان می

در سنین باژتر بیشتر است( و جنسایت افاراد )در جانس مااده     

افزایش بیشتر بوده است( اشاره کرد. از طرفی م دار چای مصرف 

چرا که دریافت کو یا زیاد چای با کاهش یاا   ،و استشده نیز مه

کاه احتمااژ    ثیر بر تراکو استخوان همراه اسات، در حاالی  أعدم ت

مصرف در حد متوسط چای باه بهباود تاراکو اساتخوان منجار      

اری بر ذثیرگأرسد نوع چای نیز در ت خواهد شد. بع وه به نظر می

ساتخوان بیشاتر   تراکو استخوان مهو باشد، زیرا افزایش تاراکو ا 

پس از مصارف چاای سابز و سایاه مشااهده شاده اسات. پلای         

فاراوان اسات کاه از     9های چای حاوی اپیگالوکاچین گاژن فنول

گالوکاتین به طاور   شود. اثران اپی میاجزای اصلی چای محسوب 

د اثاران مفیاد   نده میده است و شواهد نشان شگسترده بررسی 

فسافان و بااژرفتن بیاان و    آن از طریق افزایش فعالیت آلکالین 

. عا وه  (26)افتد های اوستفوب ستی اتفاق می سط  پروتفین سلول

ای ب اای   م حظاه  هاای چاای باه طاور قابال      فناول  بر ایان، پلای  

کناااد و از طرفااای آپوپتاااوز  اوستفوب ساااتیک را ت ویااات مااای

دهد که از این طریق تک یار و تماایز    میاوستفوب ستی را کاهش 

. همچنین اپیگالوکاچین گااژن موجاود در   (34)درو سلولی باژ می

به تشاکیل اساتخوان    6و  2 10چای به واسطه ت لیل متالوپروتفاز

اکسایدان اسات کاه     . چای همچنین یک آنتای (26)کند میکمک 

کناد کاه پیاماد     التهابی را سرکوب می های پیش تولید سایتوکین

های دارای ضع  استخوانی  اینها افزایش تراکو استخوان در موش

                                                           
7. Huang 
8. Minematsu 
9. Epigallocatechin gallate 
10. Metalloproteinase 

ها همسو باا تح یاق حاضار از ن اش      . در واقر، این یافته(31)است

 کند.  میم بت چای بر بهبود تراکو استخوان حمایت 

 

 
کناد کاه ایان ناوع تمارین       تح یق حاضر پیشنهاد میهای  یافته

ورزشاای از اثااران تحلیلاای افاازایش ساان باار تااراکو اسااتخوان   

کند و احتماژ اضافه کاردن چاای باه ایان برناماه       پیشگیری می

 شود.  ورزشی منجر به مضاع  شدن اثران م بت می

 تقدیر و تشكر 

 معاونت در شده تصویب پژوهشی طرح از برگرفته حاضر هشوپژ

 طارح  ایان  هاای  هزیناه  و است اراک دانشگاه فناوری و پژوهشی

 سیلهو بدین همچناین . اسات  شاده  تاأمین  معاونات  ایان  توسط

 در را آنها که کسانی تمامی از را دخو نیرداقد تبامر ننویسندگا

 .نددارمی مع ا کردند یاری راه این

 

 نویسندگان

اسااس   بار را  نویساندگی  استاندارد معیارهای نویسندگان تمامی

 .دارا بودند پزشکی مج ن ناشران المللی بین کمیته پیشنهادان
 

 منافع تضاد

 .است نداشته وجود طرح این اجرای در منافر تعارض هیچگونه
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