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Abstract

2

Background and Objectives: Apelin is secreted from visceral adipose
tissue. However, the effect of resistance training and consequent
detraining on the apelin level in obesity, has not yet been clearly
determined. In the current research, the effect of 4 weeks of detraining
after a period of resistance training, was investigated on the plasma
apelin levels in overweight and obese girls.
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Methods: In this quasi-experimental study, 22 overweight and obese
girls were purposefully selected and randomly divided into two groups
of experimental (n=12) and control (n=10). The experimental group
exercised in an 8-week training program (4 sessions per week)
according to a training program with an intensity of 65-80% of one
maximum repetition, and then experienced 4 weeks of detraining.
Blood sampling was performed after a 12-h fasting in various phases
and the level of apelin was measured. Data were analyzed by
Kolmogorov-Smirnov, repeated measure ANOVA, post-hoc LSD, and
independent t-tests at a significance level of α <0.05.
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Results: Resistance training caused a significant decrease in weight,
BMI, and body fat mass in the experimental group compared to the
control group (p<0.05), but there was no significant difference in the
level of apelin (p>0.05). Also, after 4 weeks of detraining a slight
increase was seen in the levels of apelin, but was not significant
(p>0.05).
Conclusion: According to the results of this study, resistance training
as a new non-drug therapy can be effective in reducing the levels of
apelin. Also, apelin levels increases with discontinuation of exercise,
which may lead to the emergence of inflammatory features in the
cardiovascular system.
Keywords: Apelin; Detraining; Overweight; Obesity; Resistance
training.
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تأثیر  4هفته بيتمريني پس از يک دوره تمرين مقاومتي بر سطوح آپلین پالسمايي
دختران دارای اضافه وزن و چاق
رضوانه گلدوی ،1مهدی مقرنسي ،*2مهری جعفری

1

بلوچستان ،زاهدان ،ایران.

زمینه و هدف :آپلین از بافت چربی احشایی ترشح میشود .با این وجود ،تأثیر تمرین مقاومتی

2دانشکده علوم ورزشی ،دانشگاه بیرجند،
بیرجند ،ایران.

و بیتمرینی پس از آن ،بر میزان آپلین در وضعیت چاقی بهطور واضح مشخص نشده است .در
پژوهش حاضر تأثیر  4هفته بیتمرینی پس از یک دوره تمرین مقاومتی بر سطوح آپلین پالسمایی
دختران دارای اضافه وزن و چاق بررسی گردید.
روش بررسي :در این مطالعه نیمهتجربی 22 ،دختر دارای اضافه وزن و چاق ،بهطور هدفمند
انتخاب و بهصورت تصادفی ساده به دو گروه تجربی ( 12نفر) و کنترل ( 10نفر) تقسیم شدند.
گروه تجربی در یک برنامه تمرینی  8هفتهای (هر هفته  4جلسه) ،طبق برنامه تمرینی با شدت
 %65-80یک تکرار بیشینه به تمرین پرداختند و پس از آن آزمودنیها 4 ،هفته بیتمرینی را
تجربه کردند .خونگیری پس از  12ساعت ناشتایی در مراحل مختلف ،انجام و مقادیر آپلین
اندازهگیری شد .دادهها با استفاده از آزمون کولموگروف  -اسمیرنوف ،آنالیز واریانس با
اندازهگیری مکرر ،آزمون تعقیبی  LSDو آزمون تی مستقل در سطح معنیداری  α>0/05تحلیل
شدند.
يافتهها :تمرین مقاومتی باعث کاهش معنیدار وزن BMI ،و توده چربی بدن در گروه تجربی

*

نویسنده مسئول مکاتبات:

نسبت به گروه کنترل شد ( ،)p>0/05اما اختالف معنیداری در مقادیر آپلین مشاهده نشد

مهدی مقرنسي ،دانشکده علوم

( .)p<0/05همچنین پس از  4هفته بیتمرینی ،افزایش ناچیزی در مقادیر آپلین ایجاد شد ،ولی

ورزشی ،دانشگاه بیرجند ،بیرجند،

معنیدار نبود (.)p<0/05

ایران،

نتیجهگیری :طبق نتایج این مطالعه ،تمرین مقاومتی بهعنوان یک شیوه جدید درمانی غیردارویی

آدرس پست الکترونیکی:
mogharnasi@birjand.ac.ir
تاریخ دریافت94/12/2 :
تاریخ پذیرش94/12/23 :

می تواند در کاهش سطوح آپلین مؤثر باشد .همچنین با توقف تمرین ،سطح آپلین پالسمایی
افزایش مییابد که این افزایش احتماالً منجر به ظهور ویژگیهای التهابی در سیستم قلب و عروق
میشود.
کلید واژهها :آپلین؛ بیتمرینی؛ اضافه وزن؛ چاقی؛ تمرین مقاومتی.
لطفاً به این مقاله بهصورت زیر استناد نمایید:
Galdavi R, Mogharnasi M, Jafari M. Effect of 4 weeks of detraining after a
period of resistance training on plasma apelin levels in overweight and obese
]girls. Qom Univ Med Sci J 2017;10(11):95-105. [Full Text in Persian
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1گروه علوم ورزشی ،دانشگاه سیستان و

چکیده

تأثیر  4هفته بیتمرینی پس از یک دوره تمرین مقاومتی بر سطوح آپلین پالسمایی دختران دارای اضافه وزن و چاق

رضوانه گلدوی و همکاران

همچنین مقرنسی و همکاران (سال  )1388در پژوهشی با عنوان

مقدمه

"آثار یک دوره بیتمرینی درپی برنامه تمرین هوازی بر

کاهش وزن و اجرای فعالیت ورزشی ،هر دو در پیشگیری

شاخصهای التهابی جدید" ،نشان دادند  4هفته بیتمرینی میتواند

بیماریهای قلبی  -عروقی و درمان آترواسکلروز نقش دارند (.)1
خود مؤید ارتباط چربی احشایی با متغیرهای متابولیکی و التهابی

برده و بدن را در معرض خطر آسیبهای التهابی آتروژنز قرار

میباشد ( .)2بهطوریکه چاقی با افزایش ذخیره بافت چربی

دهد ( .)15آثار تمرین مقاومتی و بیتمرینی متعاقب آن بر آپلین،

بهعنوان سازنده واسطههای التهابی ،تحریک بروز و رهایی

در انسان به دلیل عدم پیشینه پژوهش در این زمینه مشخص نیست.

مولکولهای چسبان سلولی در توسعه ضایعات آترواسکلروز مؤثر

در همین راستا ،پژوهش حاضر به بررسی آثار ناشی از بیتمرینی

است ( .)3تمرینهای ورزشی منظم و طوالنیمدت با بهبود

بر مقادیر آپلین پرداخته است .بیتمرینی یکی از رویدادهای

عملکرد ،تنظیم وزن بدن ،بهبود پروفایل لیپیدی و با تغییر در

تمرین است و اکثر افرادیکه تمرینات منظمی را دنبال میکنند با

محتوای چربی احشایی موجب کاهش شیوع بیماریهای قلبی -

آن مواجه بوده که مطمئنا با کاهش قابلیتهای آنان همراه است

عروقی و افزایش طول عمر در افراد میشود ( .)4آپلین یک پپتید

( .)16بیتمرینی که به معنای دورشدن فرد از نظم و انسجام

 36اسیدآمینهای است که از پیش برندهای با  77آمینواسید مشتق

تمرینات ورزشی روزانه و مناسب میباشد ممکن است بر اثر

Fujino

عواملی همچون آسیبدیدگی ،بیماری و یا قطع تمرین رخ دهد

کشف شد ( .)5در سالهای بعد نشان داده شد آپلین میتواند در

که در این صورت ،فرد آثار و فوائد ناشی از تمرین را از دست

انسان بر عملکرد قلبی  -عروقی ( ،)6-8همچنین هموستاز گلوکز

میدهد .بیتمرینی پس از تمرین نیز میتواند موجب کاهش ابعاد

و انرژی ( ،)9تأثیرگذار باشد .پژوهشهای بافتشناسی ،این پپتید

حاصل از تمرین و برگشت تغییرات ایجادشده به حالت قبل از

و گیرنده آن را در الیه میانی آئورت و شریانهای تنفسی بهخوبی

تمرین شود ( .)17،16مطالعه  Wannametheeو همکاران (سال

شناسایی کردهاند ( .)10گستردهترین منبع ترشح این هورمون،

 )2002نشان داد افزایش وزن در دوران پس از ترك ورزش با

بافت چربی سفید است؛ بههمین دلیل ،آپلین نوعی آدیپوکاین

شیوع بیشتر عوامل خطر قلبی  -عروقی همراه است (.)18

مؤثر در بدن شناخته میشود ( .)12،11بنابراین ،نباید تأثیر

 Adamopoulosو همکاران (سال  )2001نیز با بررسی تأثیر 12

فعالیتهای جسمانی بر این فاکتور مهم را نادیده گرفت؛ چون

هفته تمرین هوازی و بیتمرینی بر شاخصهای التهابی نشان دادند

میتواند بر افزایش آمادگی قلبی  -تنفسی ،آمادگی جسمانی،

تمرینات ورزشی باعث کاهش معنیداری در شاخصهای التهابی

پیشگیری و کاهش بیماریهای مختلف ازجمله دیابت ،سرطان،

در مقایسه با دوره بیتمرینی میشوند ( .)19ازآنجا که مطالعهای

فشار خون و ...مؤثر باشد ( .)13در مطالعه ( Boucherسال ،)2005

در زمینه اثر تمرین مقاومتی و بیتمرینی پس از آن در یک طرح

غلظت آپلین پالسما در انسانهای نسبتاً چاق تقریباً دو برابر افراد

نیمهتجربی با کنترل نسبی عوامل تأثیرگذار ،در دسترس نبود.

غیرچاق همسن آنها بود ( .)10در مطالعه ( Heinonenسال )2005

بنابراین ،در این پژوهش تأثیر  4هفته بیتمرینی پس از یک دوره

با بررسی  25بیمار مبتال به چاقی مرضی ،سطوح آپلین حدوداً 5

تمرین مقاومتی بر سطوح آپلین پالسمایی دختران دارای اضافه

برابر باالتر از افراد گروه الغر گزارش شد ( Sutherland .)8و

وزن و چاق بررسی گردید.

میگردد ،این پپتید در سال  1998برای اولینبار توسط

همکاران (سال  )2009نیز در بررسی پاسخ آپلین به فعالیت پس از
اعمال یک برنامه تمرین شنای یکساعته در موشهای سالم ،نشان
دادند در مقایسه با گروه کنترل و وضعیت پایه ،میزان

روش بررسي

mRNA

این پژوهش نیمهتجربی با طرح پیشآزمون ،پسآزمون و  4هفته

آپلین بافت قلبی در پاسخ به ورزش 4 ،برابر افزایش مییابد و این

بیتمرینی ( )20همراه با دو گروه کنترل ( 12نفر) و تجربی (10

افزایش تا  24ساعت پس از ورزش ،باال باقی میماند (.)14

نفر) انجام شد.
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همچنین باال بودن میزان بروز واسطههای التهابی در چاقی مرکزی،

سازگاریهای مفید و مطلوب ایجادشده در نتیجه تمرین را از بین

تأثیر  4هفته بیتمرینی پس از یک دوره تمرین مقاومتی بر سطوح آپلین پالسمایی دختران دارای اضافه وزن و چاق

رضوانه گلدوی و همکاران

دارای اضافهوزن و چاق ( )BMI>25و سالم غیرورزشکار با دامنه

پرس پا ،پایین کشیدن میله (زیربغل) ،دوقلو با دستگاه ،جلو بازو،

سنی  19-26سال ،بهطور هدفمند انتخاب شدند .مالك خروج از

پشت ران با دستگاه ،نشر جانبی با دمبل (صلیب) ،سرشانه با هالتر،

مطالعه شامل :داشتن بیماری قلبی  -عروقی ،دیابت ،اختالالت

بهصورت تمرینهای دایرهای و فعالیت در هر ایستگاه با شدت

هورمونی ،بیماریهای کلیوی ،سابقه هرگونه جراحی ،مصرف

 %65-80یک تکرار بیشینه 8 -12 ،تکرار 2-4 ،نوبت در جهت

دخانیات و هرگونه مداخله درمانی مؤثر بر نتایج آزمایشگاهی بود.

افزایش قدرت و حجم عضالنی اجرا شد .بین هر ایستگاه60-90 ،

در روز معین از افراد داوطلب دعوت به عمل آمد و پس از ارائه

ثانیه و بین هر دایره 2-3 ،دقیقه استراحت بود .روند افزایش

توضیحات کامل درباره روند اجرای پژوهش و فواید و مضرات

اضافهبار فزاینده بهصورت پلکانی ساده بود که در هفته چهارم

احتمالی پژوهش؛ رضایتنامه کتبی از داوطلبین اخذ گردید .پس

بهمنظور جلوگیری از بیشتمرینی یک دوره کاهش بار در نظر

از تکمیل پرسشنامههای استاندارد سالمت و میزان فعالیت بدنی

گرفته شد .از گروه کنترل خواسته شد از انجام هرگونه فعالیت

روزانه ،آزمودنیها بهصورت تصادفی در دو گروه تجربی و

بدنی در طی مراحل پژوهش خودداری کنند.

کنترل قرار گرفتند .گروه تجربی در طول پژوهش ،به اجرای

در ادامه ،قبل از آغاز اجرای برنامه تمرینی ،شاخصهای

برنامه تمرینی پرداختند و گروه کنترل نیز بدون مداخله به

آنتروپومتریکی آزمودنیها اندازهگیری شد .اندازهگیری

فعالیتهای روزانه خود ادامه دادند .برنامه تمرینی  24ساعت پس

شاخصهای آنتروپومتریک (شامل وزن ،قد WHR ،BMI ،و

از خونگیری اولیه در مرحله پیشآزمون ،آغاز و به مدت  8هفته و

درصد چربی بدن) با حداقل لباس و بدون کفش انجام گرفت.

 4جلسه در هفته اجرا شد .تمرین شامل 10 :دقیقه گرمکردن

اندازهگیری قد و وزن افراد بهصورت ایستاده به ترتیب با استفاده

بهصورت دویدن با شدت پایین ،حدود  %60ضربان قلب بیشینه و

از قدسنج دیواری (با دقت  0/5سانتیمتر) و ترازوی دیجیتالی

حرکات کششی در ابتدای جلسه ،سپس پروتکل تمرینی

(مدل ،CAMRY EF551BWدقت  0/1کیلوگرم) انجام شد.

اختصاصی و پایان هر جلسه تمرین با  10دقیقه دویدن نرم و

 BMIاز تقسیم وزن بدن (کیلوگرم) بر مجذور قد (مترمربع)

حرکات کششی بود .پروتکل تمرین مقاومتی بهصورت دایرهای

محاسبه گردید WHR .بهوسیله متر نواری غیرقابل ارتجاع و بدون

(شامل  8ایستگاه) طراحی شد و چند روز قبل از آزمون ،جلساتی

تحمل هرگونه فشاری بر بدن فرد ،با اندازهگیری محیط کمر در

توجیهی برای آشنایی با ایستگاههای تمرینی ،اصول صحیح تمرین

باریکترین ناحیه بیندندهای تا تاج خاصره و تقسیم آن به اندازه

با وزنه ،حجم و شدت تمرین ،تعداد تکرارها و زمان استراحت بین

محیط لگن در بزرگترین قسمت برآمدگی سرینی به دست آمد

دستگاهها و دورهها برگزار گردید و یک تکرار بیشینه ()1RM

( .)22ضخامت چین پوستی در نواحی سه سر بازو ،فوقخاصره و

برای  4هفته اول در پیشآزمون و برای  4هفته دوم (براساس

نقطه وسط ران در سمت راست بدن بهوسیله کالیپر (مدل

 ،)1RMدر انتهای هفته چهارم از روش غیرمستقیم و فرمول

 SAEHANساخت کشور کره) ،اندازهگیری و پس از جاگذاری

برزیسکی ( )21برای حرکتهای مورد نظر اندازهگیری شد.

در معادله  Jackson and Pollockمحاسبه گردید (.)23

=( )1RMیک تکرار بیشینه
(×0/0278تعداد تکرار تا خستگی)  /1/0278 -وزنه جابهجا شده

تمامی شاخصهای مذکور پس از  8هفته تمرین مقاومتی و  4هفته
بیتمرینی متعاقب آن ،مجدد اندازهگیری شدند.

(کیلوگرم)

در این پژوهش ،در سه مرحله (مرحله اول ،قبل ،مرحله دوم پس

برنامه تمرینی مقاومتی براساس اصول علمی طراحی تمرین

از اجرای پروتکل تمرین و مرحله سوم پس از  4هفته بیتمرینی)،

مقاومتی دایرهای و اصول علمی فیزیولوژی ورزشی با بهکارگیری

از آزمودنیها خونگیری به عمل آمد .مقدار  5میلیلیتر خون از

عضالت بزرگ بدن ،آغاز و با تمرین عضالت کوچکتر بدن

ورید بازویی آزمودنیها توسط متخصص علوم آزمایشگاهی

بهصورت یک حرکت باالتنه و یک حرکت پایینتنه پایان یافت.

در شـرایـط یکـسـان ،سـاعـت  8-10صبـح در درمانگـاه دانشگـاه
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در این پژوهش براساس امکانات تیم تحقیق 22 ،دانشجوی دختر

برنامه تمرین  4روز در هفته به مدت  8هفته ،شامل :پرس سینه،

رضوانه گلدوی و همکاران

تأثیر  4هفته بیتمرینی پس از یک دوره تمرین مقاومتی بر سطوح آپلین پالسمایی دختران دارای اضافه وزن و چاق

ناشتا ( )20بودند .نمونههای خونی گرفتهشده بهوسیله سرنگ،

کولموگروف -اسمیرنوف (جهت برخورداری دادهها از توزیع

مستقیماً در لولههای آزمایش حاوی ماده ضدانعقاد جمعآوری شد

طبیعی) ،آنالیز واریانس با اندازهگیری مکرر (برای بررسی

و با دستگاه سانتریفوژ ،پالسمای آنها جدا گردید و در دمای

تغییرات درون گروهی) ،آزمون تی مستقل (برای بررسی تفاوت

 -70درجه سانتیگراد منجمد شده و برای اندازهگیری غلظت

بینگروهی) و آزمون تعقیبی  LSDتجزیه و تحلیل شدند .سطح

پالسمایی آپلین به آزمایشگاه فرستاده شد .شاخص مورد نظر

معنیداری آماری p>0/05 ،در نظر گرفته شد.

(آپلین) در آزمایشگاه تخصصی به روش  )24( ELISAبا استفاده
از کیت آپلین با حساسیت  5/21پیکوگرم برمیلیلیتر (ساخت

يافتهها

کشور چین  -آمریکا از شرکت )Hangzhou Eastbiopharm

میانگین ویژگیهای فردی آزمودنیها در مرحله پیشآزمون در

بهوسیله دستگاه اتوآناالیزر

(Anthos 2020

ساخت کشور

جدول شماره  1آورده شده است.

اتریش) اندازهگیری شد.
جدول شماره  :1شاخصهای توصیفي متغیرهای کمّي در دو گروه مورد مطالعه
تمرين مقاومتي دايرهای

کنترل

گروه

میانگین±انحراف معیار

میانگین±انحراف معیار

سن (سال)

22/5±2/6

21/5±2/4

قد (سانتيمتر)

متغیر

161/6±7/7

159/2±6/4

وزن (کیلوگرم)

77/9±9/7

77/6 ±13/7

( BMIکیلوگرم برمترمربع)

29/7±1/4

30/5±3/9

پس از  4هفته بیتمرینی ،مقادیر آپلین پالسمایی افزایش ناچیز

تجربی در مقایسه با گروه کنترل در مرحله پسآزمون و پس از 4

غیرمعنیداری داشت .در گروه کنترل پس از مدت زمان  8هفته،

هفته بیتمرینی ،تفاوت معنیداری وجود داشت (،)p<0/05

متغیرهای وزن ،توده چربی ،BMI ،همچنین سطح پالسمایی

درحالیکه این آزمون ،حاکی از عدم تفاوت معنیدار بین

آپلین ،افزایش معنیداری نشان داد ( .)p>0/05براساس آزمون تی

تغییرات مقادیر آپلین و سایر متغیرهای آنتروپومتریکی بود

مستقـل ،بیـن تغییـرات  BMIو حداکثـر اکسـیـژن مصـرفی گـروه

(( )p<0/05جدول شماره .)2
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گرفته شد .تمام آزمودنیها به مدت  12ساعت پیش از خونگیری،

دادهها با استفاده از نرمافزار  SPSSنسخه  16و آزمون

تأثیر  4هفته بیتمرینی پس از یک دوره تمرین مقاومتی بر سطوح آپلین پالسمایی دختران دارای اضافه وزن و چاق

رضوانه گلدوی و همکاران

جدول شماره  :2متغیرهای پژوهش با توجه به آزمونهای آنالیز واريانس ،با اندازهگیریهای مکرر و تي مستقل
متغیر مراحل

وزن (کیلوگرم)

WHR

توده چربي بدن (کیلوگرم)

)ml/kg/min( VO2max

آپلین (پیکوگرم برمیليلیتر)

میانگین±انحراف معیار

میانگین±انحراف معیار

پیشآزمون

77/7±4/3

78/1±3

0/234

پسآزمون

⃰ 78/7±4/2

⃰ 76/3±3

0/288

 4هفته بیتمرینی

⃰ 78/7±4/2

⃰ 76/6±3

0/214

 pدرونگروهي

0/005

0/008

پیشآزمون

30/5±1/3

29/8±0/5

0/104

پسآزمون

⃰ 30/9±1/2

⃰ 29/2±0/5

# 0/019

 4هفته بیتمرینی

⃰ 31/0±1/2

⃰ 29/3±0/5

# 0/017

 pدرونگروهي

0/007

0/026

پیشآزمون

0/85±0/008

0/84±0/014

0/136

پسآزمون

0/86±0/009

⃰ 0/83±0/013

0/417

 4هفته بیتمرینی

0/86±0/009

0/83±0/012

0/594

 pدرونگروهي

0/257

0/029

پیشآزمون

25/3±3

26/4±1/8

0/445

پسآزمون

⃰ 26/3±3/1

⃰ 24/6±1/7

0/409

 4هفته بیتمرینی

⃰ 26/5±3/1

⃰ 24/8±1/7

0/370

 pدرونگروهي

0/001

0/000

پیشآزمون

36/9±1

37/3±1/1

0/350

پسآزمون

36/1±0/4

⃰ 41/8±1/0

#0/024

 4هفته بیتمرینی

35/9±0/4

⃰ 41/5±1/0

#0/022

 pدرونگروهي

0/288

0/004

پیشآزمون

583±23/25

677/5±57/27

0/152

پسآزمون

689/8±26/07

628/5±31/03

0/156

 4هفته بیتمرینی

690/7±26/23

634/2±28/7

0/173

 pدرونگروهي

0/005

0/331

 #آزمون تي مستقل ( تغییرات بینگروهي) ،معنيدار است)p>0/05( .
⃰ آزمون واريانس ( تغییرات درونگروهي) ،معنيدار است)p>0/05( .
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( BMIکیلوگرم برمترمربع)

گروه کنترل ( 10نفر)

گروه تجربي ( 12نفر)

 pبینگروهي

تأثیر  4هفته بیتمرینی پس از یک دوره تمرین مقاومتی بر سطوح آپلین پالسمایی دختران دارای اضافه وزن و چاق

رضوانه گلدوی و همکاران
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نمودار شماره  plots :1تغییرات آپلین آزمودنيهای گروه مقاومتي

نمودار شماره  plots :2تغییرات آپلین آزمودنيهای گروه کنترل

بحث

در مرحله پسآزمون و پس از  4هفته بیتمرینی ،تفاوت

در این پژوهش 4 ،هفته بیتمرینی پس از  8هفته تمرین مقاومتی،

معنیداری وجود داشت .افزایش ترشح آپلین توسط بافتهای

تغییر معنیداری در شاخص آپلین ایجاد نکرد ،درحالیکه اجرای

چربی میتواند در اختالالت متعدد مرتبط با چاقی دخیل

 8هفته تمرین مقاومتی با شدت  1RM %65-80موجب تغییرات

باشد ( .)10در مطالعات مختلفی ،تأثیر بیتمرینی بر تغییرات

معنیدار در شاخصهای آنتروپومتریکی شد ،باوجود این

قلبی  -تنفسی ازجمله حداکثر اکسیژن مصرفی ( ،)16عملکرد

تغییرات ،در سطوح پالسمایی آپلین ،تغییر معنیداری مشاهده نشد

استقامتی ( ،)25تغییرات عضالنی  -استخوانی از قبیل عملکرد

و سطوح آپلین در گروه تمرین مقاومتی در مقایسه با گروه

قدرتی ( ،)25توان بیهوازی ( )26و تغییرات متابولیکی ،همچنین

کنترل ،پایینتر بود .همچنین بین تغییرات شاخص توده بدنی و

تغییرات ترکیب بدن ( )27در دورههای زمانی متفاوت روی افراد

حداکثر اکسیژن مصرفی گروه تجربی در مقایسـه با گـروه کنتـرل

غیرورزشکار و ورزشکار با سنین مختلف و پس از انواع تمرینـات
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تأثیر  4هفته بیتمرینی پس از یک دوره تمرین مقاومتی بر سطوح آپلین پالسمایی دختران دارای اضافه وزن و چاق

رضوانه گلدوی و همکاران

بدن بر کاهش بیان ژن آپلین اثرگذار است ( .)28حسینی کاخک

تمرینات ورزشی سبب افزایش کالری مصرفی میشود و وضعیت

و همکاران (سال  )1391در پژوهشی با بررسی تأثیر تمرین

بهبود ترکیب بدنی افراد نیز ممکن است تولید

مقاومتی و بیتمرینی پس از آن بر روی عوامل التهابی جدید در

 )Silent Mating Type in Formatting Regulation( Sirt1را

دختران چاق ،نشان دادند  8هفته تمرین مقاومتی و  10روز

افزایش داده و این پروتئین با تأثیر بر دو مسیر ،سبب کاهش ترشح

بیتمرینی پس از آن ،تأثیر چشمگیری بر غلظتهای ()29

آپلین شده باشد ( .)34همچنین  Sirt1باعث مهار فاکتور هستهای

پالسمایی این عوامل التهابی ندارد .در پژوهشی دیگر مقرنسی و

رونویسی  )Nuclear Factor kappa Beta( NF-KBشده که این

همکاران (سال  ،)1390اثر  4هفته بیتمرینی پس از تمرینات

خود عامل تنظیمکننده کلیدی در التهاب است و سبب افزایش

سرعتی شدید بر عوامل خطرزای آسیبهای التهابی آتروژنز را

مسیرهای التهابی نیز میشود .از طرفی ،پروتئین  Sirt1موجب مهار

مورد مطالعه قرار دادند که پس از  4هفته بیتمرینی ،در

( PPAR γ

شاخصهای التهابی ،کاهش معنیداری مشاهده نکردند ،اما نشان

 )Gammaشده که خود عامل اساسی در لیپوژنز میباشد ،همچنین

دادند آثار بیتمرینی در مقایسه با گروه تمرین معنیدار بوده است

با کاهش مسیر لیپوژنز و کمشدن ذخایر چربی ،ترشح آدیپوکاین

( .)20در مطالعه  Kadoglouو همکاران (سال  )2012متعاقب یک

التهابی آن و ازجمله آپلین کاهش مییابد ( .)35،34کاهش چربی

جلسه فعالیت روی چرخ کارسنج ،افزایش آپلین پالسما،

احشایی با کاهش چاقی شکمی میتواند یک فایده مهم ورزش

نشاندهنده نقش آن در افزایش حساسیت انسولینی در جهت

باشد که موجب بهبودی قابلتوجه در شاخصهای متابولیک

برداشت هرچه بیشتر گلوکز بهوسیله سلولهای عضالنی بود و

میگردد ( .)36در پژوهش حاضر ،گذشت مدت زمان  4هفته

متعاقب فعالیت ،چیزی جز افزایش همزمان آپلین و انسولین

بیتمرینی پس از یک دوره تمرین مقاومتی  8هفتهای ،افزایش

پالسمایی انتظار نمیرفت؛ این درحالی است که در مقدار

ناچیزی در سطوح پالسمایی آپلین ایجاد کرد .مطالعه

استراحتی آپلین در بیماران فعال و غیرفعال ،تفاوت معنیداری

 Wannametheeو همکاران (سال  )2002نیز نشان داد افرادیکه

مشاهده نشد ( .)30افزایش آپلین در اثر چاقی و اضافه وزن

در ابتدا فعال بوده و سپس غیر فعال شدهاند؛ حتی در نبود بیماری

میتواند ناشی از افزایش اسیدهای چرب آزاد در این افراد باشد؛

عروق کرونری ،شاخصهای التهابی در آنها همانند افراد غیرفعال

چراکه عنوان میشود حضور این آدیپوکاین منجر به کاهش ورود

میباشد ( Pihl .)18و همکاران (سال  )2003نشان دادند مقادیر

اسید چرب آزاد به داخل جریان خون شده ،همچنین سبب افزایش

شاخصهای التهابی در اثر بیتمرینی ،افزایش معنیداری مییابند

مصرف آن نیز میگردد .البته با توجه به گزارشهایی که در آنها،

و تغییرات معنیدار در این شاخصها ریشه در ماهها و حتی سالها

افزایش ( ،)28کاهش ( )31و یا هیچ تغییری ( )32در دریافت غذا،

بیتمرینی دارد ( .)37لذا نتایج حاصل در پژوهش حاضر مبین این

ارائه شده ،سازوکارها هنوز خیلی واضح نیست .در افراد چاق ،بین

امر است که برای ایجاد تغییرات معنیدار در این شاخص ،به مدت

سطوح آپلین با نمایه توده بدن ،تریگلیسرید و شاخص مقاومت

زمان بیتمرینی بیشتری نیاز است .بنابراین ،آثار قطع تمرین و

انسولینی ،ارتباط مثبتی وجود دارد ( .)33از طرفی ،میزان

بیتمرینی بر سازگاریهای مطلوب ایجادشده در دوره تمرین

ماندگاری تغییرات آپلین پس از انجام فعالیت ورزشی ،موضوعی

کامالً مشهود است که میتواند بدن را در معرض خطر

است که کمتر به آن توجه شده است .در پژوهش حاضر ،افزایش

بیماریهای قلبی  -عروقی قرار داده و اهمیت حفﻆ آمادگی و

ناچیز مقادیر آپلین پس از  4هفته بیتمرینی مشاهده گردید که

تداوم تمرینات ورزشی را نیز آشکار سازد .یکی از

تاکنون در این زمینه هیچ پژوهشی صورت نگرفته است .این

محدودیتهای قابلذکر در پژوهش حاضر که باعث عدم تغییر

تغییرات در دوره بیتمرینی و توقف تمرین ،بیانگر این است که

معنیدار آپلین شد ،ممکن است رژیم غذایی آزمودنیها در هر

دستاوردهای مفید ناشی از تمرین ،با بیتمرینی از بین رفتـه و بـدن

دو گروه شاهد و تمرین باشد؛ زیرا بیان و رهایـی آپلـین بـهوسیلـه
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قدرتی و استقامتی بررسی شده که نتایج نشان میدهد کاهش وزن

در معرض خطر بیماریهای قلبی  -عروقی قرار میگیرد.
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رضوانه گلدوی و همکاران

 هفته بیتمرینی پس از یک دوره تمرین مقاومتی بر سطوح آپلین پالسمایی دختران دارای اضافه وزن و چاق4 تأثیر

نتیجهگیری

حالتهای تغذیهای تنظیم میشود و میزان ترشح آن ممکن است

یافتهها نشان داد تمرین مقاومتی بهعنوان یک شیوه جدید درمانی

 به، به همین دلیل.)38( تحت تأثیر رژیم غذایی قرار گیرد

،غیردارویی میتواند در کاهش سطوح آپلین مؤثر باشد

،آزمودنیها توصیه گردید در طول اجرای پژوهش طبق توصیهنامه

 دستاوردهای مطلوب ناشی از تمرین،درحالیکه با توقف تمرین

برنامه رژیم غذایی سلف سرویس دانشگاه را رعایت کرده و از

از بین رفته و سطح آپلین پالسمایی افزایش مییابد که این افزایش

 اما به دلیل اینکه پژوهش از نوع.تغییر رژیم غذایی بپرهیزند

احتماالً منجر به ظهور ویژگیهای التهابی و اختالالتی در سیستم

نیمهتجربی است کنترل دقیق برنامه غذایی توسط محقق

 مطالعات بیشتری الزم است تا، بنابراین.قلب و عروق میشود

 همچنین در پژوهش حاضر ممکن است ناشتایی.امکانپذیر نبود

بهطور عمیقتر سازوکارهای مؤثر بر تغییرات این آدیپوکاین

(که یکی از محدودیتهای این پژوهش بود) بر سطوح آپلین

 عروقی را پس از انجام فعالیتهای- مرتبط با بیماریهای قلبی

 از دیگر دالیل عدم معنیدار بودن مقادیر.تأثیرگذار بوده باشد

.ورزشی در افراد دارای اضافه وزن مورد بررسی قرار دهد

.آپلین در این پژوهش میتوان به تعداد کم آزمودنیها اشاره کرد
بهطورکلی مطالعات نشان دادهاند مقادیر آپلین تحت تأثیر عوامل

تشکر و قدرداني

.)17( مختلفی قرار میگیرد

از تمامی شرکتکنندگان که بهعنوان آزمودنی ما را در انجام این
. بینهایت سپاسگزاریم،پژوهش صمیمانه یاری نمودند
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