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Abstract
Background and Objectives: Chemerin is a novel adipokine, which
plays a key role in the pathological process of insulin resistance and
inflammation; clinical studies have shown that chemerin levels
increase in diabetic patients. However, the acute effect of exercise on
chemerin is not known. In this research, serum changes of chemerin in
diabetic male rats were investigated in response to two types of
exercise.
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Methods: In this experimental study, 29 diabetic male rats (age, 12
weeks; weight, 220-240g) were assigned to 5 groups, including
immediately and 2 hours after high-intensity interval exercise (HIIE0,
HIIE2), immediately and 2 hours after moderate-intensity continuous
exercise (MICE0, MICE2), and control (C). Both MICE groups exercise
on treadmill (intensity, 60-65% vo2max) for 40 min, and both HIIE
groups (with intensity of 90-95% vo2max) in 12 one-minute intervals
with one-minute rest intervals. ELISA technique was used to measure
serum chemerin. Data were analyzed using one-way ANOVA and
post-hoc Tukey's test. The level of significance was considered at 0.05.
Results: Serum chemerin levels in MICE0, MICE2 groups and HIIE2
groups, significantly increased compared to the control group (p˂0.05).
However, there was no significant difference between HIIE0 group and
control group (p>0.05). There was significant difference between
MICE0 and HIIE2 groups with HIIE0 group (p˂0.05).
Conclusion: The results of the present research showed that acute
exercise leads to increase in serum chemerin in diabetic male rats.
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تأثیر دو نوع فعالیت ورزشی بر کمرین سرمی رتهای نر دیابتی
موسی خلفی ،*1فاطمه شبخیز ،2محمدرضا ذوالفقاری ،3یاشار زارعی

2

دانشگاه گیالن ،رشت ،ایران.

زمینه و هدف :کمرین ،آدیپوکاین جدیدی است که نقش کلیدی در فرآیندهای پاتولوژیک

2دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی،
دانشگاه تهران ،تهران ،ایران.

مقاومت انسولینی و التهاب ایفا میکند ،مطالعات بالینی نشان دادهاند سطوح کمرین در بیماران
دیابتی افزایش مییابد .با این حال ،تأثیر حاد فعالیت ورزشی بر کمرین مشخص نیست .در این
پژوهش ،تغییرات کمرین سرم رتهای نر دیابتی در پاسخ به دو نوع فعالیت ورزشی بررسی

3دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی،

گردید.

دانشگاه ارومیه ،ارومیه ،ایران.

روش بررسی :در این مطالعه تجربی 29 ،سر رت نر دیابتی (با  12هفته سن ،وزن 220-240
گرم) به  5گروه شامل :دو گروه بالفاصله و  2ساعت پس از فعالیت ورزشی تناوبی با شدت باال
() HIIE0،HIIE2؛ دو گروه بالفاصله و  2ساعت پس از فعالیت ورزشی تداومی با شدت متوسط
( )MICE0 ،MICE2و گروه کنترل ( )Cتقسیم شدند.
هر دو گروه ( MICEبا شدت  )%60-65vo2maxبهمدت  40دقیقه و هر دو گروه ( HIIEبا شدت
 )%90-95vo2maxدر  12تناوب  1دقیقهای با فواصل استراحتی  1دقیقهای ،به فعالیت روی
نوارگردان پرداختند .جهت اندازهگیری کمرین از روش  Elisaاستفاده گردید .دادهها با استفاده
از آزمون تحلیل واریانس یکطرفه و تست تعقیبی توکی تجزیه و تحلیل شدند .سطح معنیداری،

*

نویسنده مسئول مکاتبات:

موسی خلفی ،دانشکده تربیت بدنی و
علوم ورزشی ،دانشگاه گیالن ،رشت،
ایران؛

 0/05در نظر گرفته شد.
یافتهها :سطوح کمرین سرم در گروههای  MICE2 ،MICE0و گروه  HIIE2نسبت به گروه
کنترل ،افزایش معنیداری داشت ( .)p˂0/05با این حال ،بین گروه  HIIE0و کنترل ،تفاوت
معنیداری مشاهده نشد ( .)p>0/05بین گروههای  MICE0و  HIIE2با گروه  ،HIIE0تفاوت
معنیداری وجود داشت (.)p˂0/05

آدرس پست الکترونیکی:
mousa.khalafi@yahoo.com
تاریخ دریافت94/9/4:
تاریخ پذیرش94/10/14:

نتیجهگیری :نتایج پژوهش حاضر نشان داد فعالیت ورزشی حاد منجر به افزایش کمرین سرم در
رتهای نر دیابتی میشود.
کلید واژهها :پروتئین کمرین ،موش؛ ورزش؛ دیابت ملیتوس.
لطفاً به این مقاله بهصورت زیر استناد نمایید:
Khalafi M, Shabkhiz F, Zolfaghari MR, Zarei Y. The effect of two types of
exercise on serum chemerin in diabetic male rats.
]Qom Univ Med Sci J 2016;10(8):27-35. [Full Text in Persian
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1دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی،

چکیده

موسی خلفی و همکاران

تأثیر دو نوع فعالیت ورزشی بر کمرین سرمی رتهای نر دیابتی

دیابت ،بیماری مزمن و پیشروندهای است که با کاهش انسولین در

ورزشی تناوبی با شدت باال نسبت به فعالیت ورزشی تداومی

نتیجه تخریب سلولهای بتا ،همچنین کاهش در توده سلولی بتا و

بهدلیل مدت زمان صرفشده کمتر برای فعالیت ( ،)22مشخص

مقاومت انسولینی مشخص میشود ( .)2،1بافت چربی بهعنوان

شده است  HIITباعث افزایش بیشتری در اکسیژن مصرفی پس از

ارگان اندوکرین فعال ،نقش مهمی در توسعه بیماری دیابت ایفا

فعالیت ( )EPOCبه دلیل ماهیت شدید این نوع تمرینات میشود

میکند ()3؛ بهنحویکه با ترشح چندین آدیپوکاین در ایجاد

( .)23مطالعات اندکی در ارتباط با اثر حاد تمرین بر کمرین وجود

مقاومت انسولینی و فرآیندهای التهابی دخالت دارد ( .)5،4اختالل

دارد .در همین راستا Llyod ،و همکاران (سال  ،)2015تغییرات

در تنظیم ترشح بین آدیپوکاینهای پیشالتهابی و ضدالتهابی

غیرمعنیداری از کمرین سرم در پاسخ به فعالیت ورزشی در افراد

میتواند ارتباط پاتوژنیکی بین بافت چربی با دیابت و مقاومت

چاق مشاهده کردند ( .)24با توجه به نقش کمرین در مقاومت به

انسولینی را فراهم کند ( .)6کمرین یکی از آدیپوکاینهای تازه

انسولین و التهاب ،همچنین وجود تحقیقات اندک در زمینه پاسخ

کشفشده است که بهطور عمده در بافت چربی ،کبد و کلیه بیان

نوع فعالیت ورزشی بر سطوح کمرین ،پژوهش حاضر با هدف

میشود .مطالعات نشان میدهد این آدیپوکاین در تنظیم تمایز

بررسی تأثیر فعالیت ورزشی تناوبی با شدت باال ( )HIIEو فعالیت

بافت چربی و تعدیل بیان ژنهای درگیر در هموستاز گلوکز و

ورزشی تداومی با شدت متوسط ( )MICEبر سطوح کمرین سرم

لیپید نیز نقش دارد ( .)7در سلولهای عضله اسکلتی ،کمرین منجر

انجام گرفت.

به اختالل در سیگنالینگ انسولین و جذب گلوکز از طریق تعدیل
فعالسازی کینازهای تنظیمشده با سیگنالینگ برونسلولی میشود

روش بررسی

( .)8با این حال ،اثرات متضادی از کمرین بر سیگنالینگ انسولین

این مطالعه تجربی بهصورت طرح پسآزمون با گروه کنترل انجام

در سلولهای چربی در شرایط آزمایشگاهی گزارش شده است.

شد .در این مطالعه  33سر رت نر نژاد ویستار ،با سن  8هفته

براین اساس Kralisch ،و همکاران (سال  )2009نشان دادند

(محدوده وزنی  180±20گرم) از مؤسسه پاستور ایران ،خریداری

کمرین جذب گلوکز تحریکشده با انسولین را در

و به حیوانخانه دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه

آدیپوسیتهای  3T3-L1بهصورت کاهشی تنظیم میکند (،)9

تهران منتقل گردید .تمامی رتها در شرایط استاندارد (میانگین

درحالیکه  Takahashiو همکاران (سال  ،)2008نتایج مخالفی را

دمای  22±2درجه سانتیگراد ،چرخه روشنایی  -تاریکی 12:12

گزارش کردند ( .)10سطوح سرمی کمرین در بیماران دیابتی

ساعت ،رطوبت نسبی  )%50با دسترسی آزاد به آب و غذای ویژه

نوع  2بیشتر بوده ( )11و با مارکرهای التهابی مانند  IL-6 ،CRPو

موش ،در قفسهای 4تایی نگهداری شدند .پس از آشناسازی و

 TNF-αمرتبط است ( ،)13،12که نشاندهنده نقش پیشالتهابی

سازگاری با محیط جدید 4 ،سر رت (دامنه وزنی  200-230گرم)

کمرین میباشد (.)14

بهعنوان گروه پایلوت ،انتخاب و دیابت با تزریق استرپتوزوتوسین

تمرینات ورزشی میتوانند اثرات مفیدی بر بهبود مقاومت

تک دوز ( )STZدر آنها القا گردید ،سپس از آنها برای

انسولینی در هر دو مدل انسانی و حیوانی دیابت نوع  2داشته باشند

بررسیهای مقدماتی و بررسی قابلیت انجام پروتکل فعالیت

( .)16،15با این حال ،شدت ،مدت و نوع فعالیت؛ نقش کلیدی در

ورزشی استفاده شد .پس از انجام مطالعه آزمایشی ،همه نمونهها با

اثرات مفید فعالیت ورزشی دارد .براین اساس ،بهتازگی تمرکز

تزریق  STZدیابتی شده و به  5گروه به شرح زیر تقسیم شدند:

بیشتری بر اثرات مفید تمرین تناوبی با شدت باال ( )HIITبر بهبود

-1گروه بالفاصله پس از فعالیت ورزشی تداومی با شدت متوسط،

سالمتی در افراد با دیابت نوع  2شده است ( .)18،17از طرفی،

شامل  6سر ()MICE0؛ -2گروه  2ساعت پس از فعالیت ورزشی

مشخص شده فعالیت ورزشی حاد باعث بهبود گلوکز و مقاومت

تداومی با شدت متوسط ،شامل  6سر ()MICE2؛  -3گروه

انسـولـین در مـدلهـای انسـانـی و حیـوانـی چـاق و دیـابتی نوع 2

بالفـاصلـه پس از فعـالـیت ورزشـی تنـاوبی با شـدت باال ،شـامـل،
29
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مقدمه

میشود ( .)19-21باوجود هزینه انرژی کمتر یک جلسه فعالیت

موسی خلفی و همکاران

تأثیر دو نوع فعالیت ورزشی بر کمرین سرمی رتهای نر دیابتی

شدت باال و  -5گروه کنترل ،شامل  5سر (.)HIIE2

دیگر قادر به دویدن نباشند .سرعتی که در آن رتها به واماندگی

حیوانات ،پس از  8ساعت محرومیت از غذا ،با تزریق

میرسیدند ،بهعنوان حداکثر سرعت در نظر گرفته شد.

استرپتوزوتوسین تک دوز حلشده در بافر سدیم سیترات

با توجه به پژوهش صورتگرفته ،ارتباط باالیی بین سرعت

( pH=5/4به میزان  50میلیگرم بهازای هر کیلوگرم) ،به روش

نوارگردان و  VO2maxرتها وجود دارد (،r=0/94-0/98

درون صفاقی ( )IPدیابتی شدند 48 .ساعت بعد از تزریق ،رتها

 .)p>0/05از اینرو میتوان با توجه به سرعت دویدن ،میزان

مبتال شدند .برای تأیید دیابت 4 ،روز پس از تزریق استرپتوزتوسین

 VO2maxرتها را برآورد کرد .همچنین ،الزم به ذکر است در این

با ایجاد جراحت کوچک در دم حیوانات ،یک قطره خون بر

پژوهش از صدا برای ایجاد تحریک جهت انجام فعالیت استفاده

روی نوار گلوکومتری قرار گرفت و بهوسیله دستگاه گلوکومتر،

شد و از هیچگونه شوک بادی یا تحریک الکتریکی استفاده

نوار خوانده شد .قند خون باالی  300میلیگرم بردسیلیتر بهعنوان

نگردید.

شاخص دیابتیشدن در نظر گرفته شد ( .)25هر  2گروه فعالیت

برای جمعآوری نمونهها ،گروههای  MICE0و  ،HIIE0بالفاصله

ورزشی تناوبی با شدت باال ( HIIE0و  ،)HIIE2یک جلسه فعالیت

پس از تمرین و گروههای  MICE2و  2 ،HIIE2ساعت پس از

ورزشی اجرا کردند .هر  2گروه فعالیت مربوط به خود را شامل5 :

تمرین با ترکیبی از داروی کتامین ( 75میلیگرم برکیلوگرم) و

دقیقه گرم کردن با شدت پایین ،سپس تمرین اصلی دویدن بر

زایالزین ( 10میلیگرم برکیلوگرم) بهصورت تزریق درون صفاقی

روی نوارگردان مخصوص جوندگان (متشکل از  12تکرار

بیهوش شدند .پس از اطمینان از بیهوشی حیوانات ،قفسه سینه

تمرینی با شدت  VO2max %90-95به مدت  1دقیقه و دورههای

حیوان را شکافته و خون بهطور مستقیم از قلب حیوان گرفته شد.

استراحتی فعال با شدت  VO2max %50به مدت  1دقیقه) اجرا

سپس بافت چربی زیرپوستی را با دقت برداشته و در سرم

کردند .پس از اتمام تمرین اصلی 5 ،دقیقه سردکردن با شدت

فیزیولوژیک شستوشو داده شد ،سپس بالفاصله به میکروتیوب

پایین اجرا شد.

منتقل و در ازت مایع قرار گرفت ،برای سنجشهای بعدی ،به

هر  2گروه فعالیت ورزشی تداومی با شدت متوسط ( MICE0و

فریزر با دمای  -80درجه سانتیگراد انتقال یافت.

 ،)MICE2یک جلسه فعالیت ورزشی را اجرا کردند .فعالیت

غلظت گلوگز سرم به روش گلوگز اکسیداز و با استفاده از کیت

ورزشی مربوط به این گروهها شامل 5 :دقیقه گرم کردن با شدت

گلوکز (شرکت پارس آزمون ،ایران) اندازهگیری شد .سنجش

پایین ،سپس تمرین اصلی دویدن بر روی نوارگردان مخصوص

انسولین سرم به روش  Elisaو با استفاده از کیت

جوندگان (با شدت  VO2max %60-65به مدت  40دقیقه) بود که

( Insulin Elisaساخت کشور سوئد) با ضریب تغییرات  %6/2و

پس از اتمام تمرین اصلی 5 ،دقیقه سردکردن با شدت پایین داده

حساسیت  0/07میکرو واحد بردسیلیتر صورت گرفت .سنجش

شد .الزم به ذکر است تمام شرایط زیستی برای گروه کنترل ،بجز

کمرین نیز به روش  Elisaو با استفاده از کیت

پروتکلهای اصلی تمرین در روز آزمایش ،شبیه گروههای تمرین

 ،Chemerin) Chemساخت کشور چین) با حساسیت 6/7

بود .برای اندازهگیری حداکثر اکسیژن مصرفی ( )VO2maxبه دلیل

پیکوگرم برمیلیلیتر اندازهگیری شد.

عدم دسترسی به ابزار مستقیم (مانند دستگاه تجزیه و تحلیلگر

اطالعات مورد نیاز پس از جمعآوری ،توسط نرمافزار آماری

گازهای تنفسی) و با توجه به پژوهشهای انجامشده (،)26

 SPSSنسخه  20در سطح معنیداری ( )p≤0/05مورد تجزیه و

پروتکل غیرمستقیم با دقت زیاد مورد استفاده قرار گرفت .براین

تحلیل قرار گرفت .پس از اینکه نرمالبودن دادهها با آزمون

اساس ،بعد از  10دقیقه گرم کردن با شدت پایین ،آزمون با

کولموگروف اسمیرنوف تأیید شد ،جهت تعیین معنیدار بودن

دویدن رتها با سرعت  15متر بردقیقه به مدت  2دقیقه شروع شد.

تفاوت متغیرها بین گروههای تحقیق ،از آزمون آنالیز واریانس

سـپـس سـرعـت نـوارگـردان هــر  2دقـیـقــه یـکبـار بـه مـیــزان

یکطرفه و آزمون تعقیبی  LSDاستفاده گردید.

30

مجله دانشگاه علوم پزشکی قم /دوره دهم ،شماره هشتم ،آبان 1395

Mercodia Rat

Elisa Kit for

Downloaded from journal.muq.ac.ir at 18:02 IRDT on Monday June 18th 2018

 6سر ()HIIE0؛  -4گروه  2ساعت پس از فعالیت ورزشی تناوبی با

 0/3متر برثانیه ( 1/8تا  2متر در دقیقه) افزایش یافت تا حیوانات

موسی خلفی و همکاران

تأثیر دو نوع فعالیت ورزشی بر کمرین سرمی رتهای نر دیابتی

در این مطالعه ،بین گروههای تحقیق ،تفاوت معنیداری در سطوح

ورزشی تناوبی با شدت باال ( ،)HIIE0تغییر معنیداری نسبت به

کمرین وجود داشت ( .)p<0/032سطوح کمرین سرم 2 ،ساعت

گروه کنترل مشاهده نشد .همچنین افزایش کمرین سرم در گروه

پس از فعالیت ورزشی تناوبی با شدت باال (،)p<0/015( )HIIE2

بالفاصله پس از فعالیت ورزشی تداومی با شدت متوسط

بالفاصله و  2ساعت پس از فعالیت ورزشی تداومی با شدت

( )MICE0و گروه  2ساعت پس فعالیت ورزشی تناوبی با شدت

متوسط ( MICE0و  ،)MICE2نسبت به گروه کنترل ،افزایش

باال ( )HIIE2نسبت به سطوح کمرین سرم بالفاصله پس از فعالیت

معنیداری داشت (.)p<0/041 ،p<0/036

تناوبی با شدت باال ( ،)HIIE0معنیدار بود ()p<0/045 ،p<0/018
(جدول و نمودار شماره .)1

جدول شماره  :1متغیرهای اندازهگیریشده بالفاصله و  2ساعت پس از فعالیتهای ورزشی
تمرین
متغیر

فعالیت ورزشی تناوبی با شدت باال ()HIIE

فعالیت ورزشی تداومی با شدت متوسط ()MICE

کنترل

بالفاصله

 2ساعت بعد

بالفاصله

 2ساعت بعد

237/5±21/22

236/3±26/5

238/83±29/57

229/83±18/73

239±26/7

گلوکز (میلیگرم بردسیلیتر)

419/3±34/45

430/6±35/97

448/16±27/43

460/16±36/33

447/6±40/41

انسولین (میکرو واحد برلیتر)

3/13±0/18

3/07±0/13

3/15±0/20

3/04±0/27

وزن (گرم)

2/98±0/32

دادهها براساس میانگین و انحراف معیار میباشد.

نمودار شماره  :1تغییرات کمرین سرم بین گروههای تحقیق.
 :HIIE0بالفاصله پس از فعالیت ورزشی تناوبی با شدت باال؛  2 :HIIE2ساعت پس از فعالیت ورزشی تناوبی با شدت باال؛  :MICE0بالفاصله پس از فعالیت ورزشی
تداومی با شدت متوسط؛  2 :MICE2ساعت پس از فعالیت ورزشی تداومی میباشد.

بحث

آزادسازی باالی کمرین با مقاومت انسولینی از طریق کاهش

یافتههای پژوهش حاضر نشان داد کمرین سرم ،بالفاصله و 2

فسفوریالسیون و درپی آن تنظیم کاهشی سیگنالینگ درونسلولی

ساعت پس از یک جلسه فعالیت ورزشی تداومی با شدت متوسط

تیروزین کیناز (گیرنده انسولین در بافتهای محیطی) همراه است

( )MICEو  2ساعت پس از فعالیت ورزشی تناوبی با شدت باال

( .)8همچنین کمرین با فسفوریالسیون گلیکوژن سنتتاز کیناز که

( ،)HIIE2افزایش قابلتوجهی دارد؛ با این حال تغییرات کمرین

آنزیمی ضروری برای ذخیره و سنتز گلیکوژن میباشد ،منجر به

سرم بالفاصله پس از  ،HIIEمعنیدار نبود.

مهار جذب گلوکز میشود (.)8
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یافتهها

با این حال در سطوح کمرین سرم ،بالفاصله پس از فعالیت

تأثیر دو نوع فعالیت ورزشی بر کمرین سرمی رتهای نر دیابتی

موسی خلفی و همکاران

سیگنالینگ برونسلولی ( ،)8( )ERKافزایش تولید گلوکز کبدی

حاد مشخص نشده است ،اما بهنظر میرسد نتایج متضاد پژوهش

( ،)27اختالل در ترشح انسولین و تنظیم عملکرد سلولهای بتا

حاضر با تمرینات ورزشی منظم به اثرات حاد فعالیت ورزشی

( ،)10نقش مهمی در مقاومت به انسولین در شیوههای وابسته به

هوازی در افزایش فاکتورهای التهابی وابسته باشد .مطالعات نشان

نوع بافت بازی میکند .مطالعات قبلی انجامشده نشان میدهد

دادهاند غلظت سرمیکمرین با مارکرهای التهابی مانند ،CRP

شیوه زندگی فعال ( ،)28کاهش وزن در نتیجه محدودیت

 IL-6و  TNF-αمرتبط است ( ،)13،12همچنین افزایش

کالریک ،جراحی چاقی ( )29و فعالیت ورزشی منظم ( )30باعث

باعث تحریک ترشح کمرین از سلولهای چربی در هر دو مدل

کاهش کمرین سرم میشود .در این رابطه Saremi ،و همکاران

انسانی و حیوانی میشود ( .)34،8از طرفی نیز مشخص شده است

(سال  ،)2010کاهش سطوح کمرین در نتیجه  12هفته تمرین

فعالیت ورزشی هوازی باعث افزایش فاکتورهای التهابی ازجمله

استقامتی را گزارش کردند که همراه با بهبود عوامل خطرزای

 TNF-α ،IL-6 ،IL-8و  CRPمیشود ( .)36،35بنابراین ،افزایش

قلبی  -عروقی بود ( .)31در مطالعات بالینی ،افزایش غلظت

در سطوح کمرین میتواند در نتیجه تحریک ترشح کمرین از

کمرین با چاقی گزارش شده است ( ،)32که کاهش وزن بدن

سلولهای چربی در اثر افزایش سایتوکاینهای التهابی ناشی از

(بهطور عمده چربی احشایی) در اثر تمرین هوازی میتواند عامل

اثرات حاد فعالیت ورزشی باشد .همچنین در پژوهش حاضر،

مؤثری بر کاهش کمرین سرم باشد Srefanov .و همکاران (سال

کمرین سرم بالفاصله پس از فعالیت ورزشی تناوبی با شدت باال

 )2014نیز گزارش کردند  6ماه تمرین ترکیبی استقامتی و

( ،)HIIE0تغییر معنیداری نداشت؛ با این حال  2ساعت پس از

مقاومتی باعث کاهش کمرین در افراد چاق و دارای اضافه وزن

 ،HIIEافزایش قابلتوجهی داشت .مطالعات اندکی ،نقش بالقوه

میشود که این کاهش کمرین با تغییرات مقاومت انسولینی بهطور

اجرای  HIITبر سطوح کمرین را بررسی کردهاند .در این زمینه،

مستقل از تغییرات در دور کمر همراه است ( .)30همچنین

مالیری و همکاران (سال  )2014گزارش کردند  10هفته تمرین

دریانوش و همکاران (سال  )2014گزارش کردند تمرین هوازی

تناوبی شدید باوجودکاهش وزن بدن ،درصد چربی و بهبود

شدید به مدت  8هفته باعث افزایش سطوح کمرین در موشهای

مقاومت انسولینی ،تأثیری بر سطوح کمرین در افراد چاق ندارد

ماده میشود که براساس مطالعه انجامشده ،تغییرات کمرین وابسته

( .)37کمرین بهعنوان آدیپوکاین پیشالتهابی در نظر گرفته

به شدت و مدت فعالیت ورزشی میباشد ( .)33بهنظر میرسد

میشود ،نقش پیشالتهابی کمرین از مطالعاتی ناشی میگردد که

تغییرات کمرین در اثر تمرینات ورزشی منظم تا حدودی در نتیجه

ارتباط مثبتی بین سطوح کمرین با سطوح سرمی تعدادی از

کاهش وزن و اثرات ضدالتهابی این نوع تمرینات بوده که همراه

سایتوکاینهای پیشالتهابی از جمله  CRP ،IL-6و

با بهبود مقاومت انسولینی میباشد .نتایج پژوهش حاضر ،افزایش

گزارش کردهاند ( .)13،12افزایش سطوح کمرین گردشی

در غلظت کمرین سرمی را در هر دو گروه فعالیت ورزشی

می تواند در نتیجه افزایش توده چربی ،افزایش بیان ژن کمرین در

تداومی با شدت متوسط ( MICE0و  )MICE2نشان داد .مطالعات

بافت چربی و یا افزایش هر دوی بیان ژن کمرین و توده چربی

اندکی به بررسی اثرات حاد فعالیت ورزشی بر کمرین سرمی

باشد ( .)39،38،29در پژوهش مالیری و همکاران (سال )2014

پرداختهاند Lloyd .و همکاران (سال  )2015نشان دادند یک

باوجودکاهش وزن بدن و درصد چربی در اثر  10هفته تمرین

جلسه فعالیت ورزشی هوازی با  ،VO2max %60-65تأثیر معنیداری

تناوبی شدید ،تغییرات کمرین سرم معنیدار نبود .این نتایج نشان

بر کمرین در افراد چاق ندارد .با این حال ،سطوح کمرین در

میدهد ممکن است ارتباط تغییرات کمرین با سایتوکاینهای

گروه فعالیت ورزشی ،افزایش غیرمعنیدار  2/5درصدی را نشان

التهابی (ازجمله  )TNF-αبیشتر از توده چربی باشد ( .)12براساس

داد که  2ساعت پس از فعالیت ورزشی تا  %12کمتر از حالت پایه

نتایج پژوهش حاضر ،احتماالً افزایش کمرین در پاسخ به

کاهش یافته بود (.)24

ناشی از اثرات پیشالتهابی این نوع فعالیت ورزشی بوده که اغلـب
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عالوه بر این ،کمرین از طریق فعالسازی کیناز تنظیمشده با

مکانیسم درگیر در تغییرات کمرین در پاسخ به فعالیت ورزشی

موسی خلفی و همکاران

تأثیر دو نوع فعالیت ورزشی بر کمرین سرمی رتهای نر دیابتی

 سایتوکاین2  نیاز به بررسی تغییرات کمرین به همراه این،بنابراین

 اگرچه در.)41،40( به دلیل آسیبهای سلولی یا بافتی میباشد

الزم بوده تا مکانیسمهای احتمالی اثرات حاد فعالیت ورزشی

HIIE

.مشخص گردد

پژوهش حاضر تغییرات کمرین سرم بالفاصله پس از

HIIE  ساعت پس از2 ، ولی منجر به افزایش کمرین،معنیدار نبود
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 مشاهده شده است بیان، در واقع پس از فعالیت ورزشی شدید.شد

نتیجهگیری

 با توجه.)42،41(  در بافت چربی افزایش مییابدTNF-α  وIL-6

یافتههای پژوهش حاضر نشان داد فعالیتهای ورزشی

) در تحریکTNF-α به نقش سایتوکاینهای التهابی (ازجمله

 میتواند باعث تحریک کمرین بهعنوان فاکتوریMICE و

 منجر به افزایشHIIE  بهنظر نقش التهابی فعالیت،ترشح کمرین

 با این حال تغییرات کمرین.پیشالتهابی در رتهای دیابتی شود

 عدم، مهمترین محدودیت پژوهش حاضر.کمرین سرمی میشود

.باتوجه به نوع فعالیت ورزشی میتواند متفاوت باشد

 بهعنوان سایتوکاینهای مؤثر و مرتبطIL-6  وTNF-α اندازهگیری

HIIE حاد

.با تغییرات کمرین بود
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