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Abstract
Background and Objectives: Adipose tissue as an endocrine gland
produces a large number of intermediate compounds that are involved
in many metabolic processes. Omentin-1 as a beneficial adipokine, has
attracted more attention from researchers due to its favorable effects on
inflammation, glucose homeostasis, and prevention of cardiovascular
disease (CVD). The aim of this study was to investigate the effect of 8
weeks of progressive resistance training on plasma levels ofomentin-1,
insulin resistance, non-high density lipoprotein (non-HDL), and some
cardiovascular risk factors in overweight and obese men.
Methods: In this quasi-experimental study, 20 healthy overweight and
obese
male
subjects
(22.75±1.29
years,
89.22±13.08kg,
28.36±3.98kg/m²), were selected as available subjects and randomly
assigned to training (n=10) and control (n=10) groups. Exercise
protocol included 8 weeks of resistance training (4 sessions/week,
60min/session). Blood samples were taken before and after the exercise
to evaluate blood variables. Plasma omentin-1 level was measured
using ELISA method. Data were analyzed by paired and independent ttests at the significance level of p<0.05.
Results: After 8 weeks of resistance training in the experimental group,
the level of serum omentin-1 insignificantly increased (p=0.79), and
the levels of non-HDL-c (p=0.024), TG (p=0.017), TC (p=0.032), and
systolic blood pressure (p=0.002) significantly decreased. There were
no significant changes in other variables.
Conclusion: The results of this study showed that 8 weeks of
resistance training, in spite of positive effect on some cardiovascular
risk factors (non-HDL-c, triglyceride, total cholesterol), had no
significant effect on omentin-1 and insulin resistance.
Keywords: Resistance Training; Omentin-1; Overweight; Obesity.
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تأثیر یک دوره تمرین مقاومتی فزاینده بر سطوح پالسمایی امنتین ،1-مقاومت انسولینی،
لیپوپروتئین غیرپرچگال و برخی ریسک فاکتورهای قلبی  -عروقی در مردان
3

بهلول قربانیان ،*1منوچهر نورآذریان ،2یوسف صابری

تربیتی و روانشناسی ،دانشگاه شهید مدنی

زمینه و هدف :بافت چربی بهعنوان یک غده درونریز ،تعداد زیادی ترکیبات واسطهای تولید

آذربایجان ،تبریز ،ایران.

میکند که در بسیاری از فرآیندهای متابولیکی دخالت دارند .امنتین 1-بهعنوان یک آدیپوکاین

2گروه علوم آزمایشگاهی ،دانشکده

مفید با توجه به اثرات مطلوبیکه روی التهاب ،هموستاز گلوکز و جلوگیری از  CVDدارد بیشتر

پیراپزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی تبریز،

توجه محققین را به خود جلب کرده است .هدف از این مطالعه بررسی تأثیر  8هفته تمرین

ایران.

مقاومتی فزاینده بر سطوح پالسمایی امنتین  ،1-مقاومت انسولینی ،لیپوپروتئین غیرپرچگال و

3گروه علوم ورزشی ،دانشگاه شهید مدنی
آذربایجان ،تبریز ،ایران.

برخی ریسک فاکتورهای قلبی  -عروقی در مردان دارای اضافه وزن و چاق بود.
روش بررسی :در این مطالعه نیمهتجربی 20 ،آزمودنی مرد دارای اضافه وزن و چاق
( 22/75±1/29سال 89/22±13/08 ،کیلوگرم 28/36±3/98 ،کیلوگرم برمترمربع) بهصورت
آزمودنیهای در دسترس ،انتخاب و بهطور تصادفی در گروههای کنترل ( 10نفر) و تمرین
( 10نفر) قرار گرفتند .پروتکل تمرین شامل  8هفته تمرین مقاومتی (  4جلسه در هفته 60/دقیقه در
هرجلسه) بود .نمونه خونی قبل و بعد از تمرین جهت ارزیابی متغیرهای خونی گرفته شد .سنجش
امنتین 1-پالسما بهوسیله روش  ELISAانجام گرفت .دادهها با استفاده از آزمون آماری تیزوجی

*

نویسنده مسئول مکاتبات:

و مستقل در سطح معنیداری p>0/05 ،تحلیل شدند.

بهلول قربانیان ،گروه علوم ورزشی،

یافتهها :بعد از  8هفته تمرین مقاومتی در گروه تجربی ،مقدار سرمی امنتین ،1-افزایش

دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی،

غیرمعنیدار ( )p=0/79و مقادیر  )p=0/032( TC ،)p=0/017( TG ،)p=0/024( non-HDL-cو

دانشگاه شهید مدنی آذربایجان ،تبریز،

فشار خون سیستولی ( ،)p=0/002کاهش معنیداری نشان داد .تغییرات دیگر متغیرها ،معنیدار

ایران؛

نبود.

آدرس پست الکترونیکی:
b.ghorbanian@azaruniv.ac.ir
تاریخ دریافت94/12/7 :

نتیجهگیری :نتایج این مطالعه نشان داد  8هفته تمرین مقاومتی باوجود تأثیر مثبت روی برخی
ریسک فاکتورهای قلبی  -عروقی ( ،non-HDL-cتریگلیسرید و کلسترول) ،تأثیر معنیداری بر
امنتین 1-و مقاومت انسولینی ندارد.
کلید واژهها :تمرین مقاومتی؛ امنتین1-؛ اضافه وزن؛ چاقی.
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resistance, Non-High density lipoprotein and some cardiovascular risk factors
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1گروه علوم ورزشی ،دانشکده علوم

چکیده

بهلول قربانیان و همکاران

تأثیر یک دوره تمرین مقاومتی فزاینده بر سطوح پالسمایی امنتین ،1-مقاومت انسولینی ،لیپوپروتئین غیرپرچگال و ...

داشتن اضافه وزن و چاقی ،با عوارض جسمانی زیادی ازجمله

 ،LDL-cتریگلیسرید و لپتین ،همبستگی منفی و با ،HDL-c

بیماریهای قلبی  -عروقی ،دیابت ،پرفشاری خون ،افزایش

همبستگی مثبت وجود دارد ( .)7همچنین امنتین 1-نقشی

کلسترول و تریگلیسرید خون ،آرتریت ،آسم و انواع مشخصی از

ضدالتهابی در سلولهای عضالت صاف عروق داشته و از رسوب

سرطان همراه است ( .)1مطالعات نشان میدهد فعالیت بدنی

کلسیم در دیواره عروق جلوگیری میکند (.)8

میتواند عوامل خطرزای مذکور را تعدیل کند ( .)2هرچند،

بنابرین ،بهنظر میرسد بافت چربی منبع مهم التهاب سیستمیک در

برخی تحقیقات ،عدم فعالیت بدنی را (مستقل از چاقی) با افزایش

افراد چاق بوده و آدیپوکاینها ،رابطه بالقوه چاقی و بیماریهای

سطوح شاخصهای التهابی مرتبط میدانند ( .)3بافت چربی نه تنها

مرتبط هستند .لذا با توجه به مرور یافتههای موجود ،امنتین1-

یک بافت ذخیرهکننده چربی است؛ بلکه یک غده بزرگ

بهعنوان یک آدیپوکاین مفید و خوب در کنار دیگر

درونریز در بدن محسوب میشود .آدیپوکاینهای مترشحه از

آدیپوکاینهای ضدالتهابی میتواند نقش مهمی در جلوگیری از

بافت چربی نظیر لپتین ،آدیپونکتین ،ویسفاتین ،امنتین و  ، ...در

بیماریهای ناشی از اضافه وزن ،چاقی و التهاب سیستمیک ایفا

بسیاری از فرآیندهای متابولیکی مانند تنظیم اشتها ،حساسیت

کند (.)9

انسولینی ،هزینه کرد انرژی ،عملکرد قلبی  -عروقی و التهاب

مطالعات

دخالت دارند .از اینرو عدم تعادل در تولید و ترشح این

( )non-HDL-Cکه مقدار آن از کم کردن  HDLاز کلسترول تام

آدیپوکاینها ممکن است موجب افزایش بروز اختالالت

بهدست میآید ،احتماالً شاخص خوبی برای پیشگویی

متابولیکی و عروقی ناشی از چاقی گردد (.)4

( )Cardiovascular Diseasesو علل مرگ و میر در بزرگساالن

امنتین )Intellection( 1-که اخیراً کشف شده و از آن بهعنوان

است .شواهد نشان میدهد بین  non-HDL-Cبا آترواسکلروزیس

یک آدیپوکاین مفید و خوب یاد میشود؛ یک پروتئین

()Atherosclerosis؛ حتی در افراد جوان ارتباط وجود دارد (.)10

هیدروفیلیک با ساختاری  313اسیدآمینهای و وزن مولکولی 35

بررسی علت مرگ افراد جوانیکه در اثر عوامل غیرقلبی  -عروقی

کیلودالتون میباشد .این آدیپوکاین عمدتاً در بافت چرب احشایی

فوت کردهاند نشان میدهد بین  non-HDL-Cبا رگههای چربی و

بیان میشود ،هرچند بهطور ناقص در بافت چربی زیرپوستی نیز

پالکهای موجود در سرخرگهای کرونری ارتباط وجود دارد.

قابلتشخیص است .جایگاه اصلی سنتز و ترشح امنتین در

همچنین تحقیقات متعدد نشان داده است بین چاقی و سطوح

سلولهای بنیادی عروق بافت چربی است .عالوه بر بافت چربی

چربیهای مضر خون ،همبستگی مثبت و با  ،HDLهمبستگی منفی

احشایی؛ در سلولهای اندوتلیال ،چربی اپیکاردیال ،غده تیموس،

وجود دارد .لذا باال بودن سطوح لیپوپروتئین غیرپرچگال در افراد،

روده کوچک،کولون ،تخمدان ،ریهها و جفت نیز تولید میشود

بهویژه در افراد دارای اضافه وزن و چاق میتواند بهعنوان یک

یافتهها نشان میدهد سطوح پالسمایی امنتین 1-بهطور

(.)5

اخیر

نشان

میدهد

لیپوپروتئین

غیرپرچگال
CVD

مارکر مهم برای پیشگویی بیماریهای قلبی – عروقی باشد (.)10

قابل توجهی در اثر چاقی ،مقاومت انسولینی و دیابت کاهش

بررسی مطالعات انجامشده در مورد تأثیر فعالیت بدنی بر سطوح

مییابد ( Yang .)6و همکاران (سال  )2006نشان دادند درمان با

در گردش امنتین ،1-حاکی از آن است که در اغلب مطالعات از

امنتین 1-در بیماران دیابتی باعث افزایش جذب گلوکز

تمرینات هوازی ،استقامتی و اغلب از آزمودنیها با سن باال

Akt/PKB

استفاده شده و توجه کمتری به اثر تمرینات مقاومتی ،بهویژه در

(پروتئین کیناز ویژه سرین/تیروزین) میشود ( .)5همچنین نشان

مورد آزمودنیهای انسانی شده است .این در حالی است که

داده شده است بین سطوح امنتین 1-با عوامل خطرزای متابولیکی،

تمرین مقاومتی موجب افزایش قدرت ،توده عضالنی و افزایش

التهاب سیستمی و تصلب شرائین ،ارتباط معکوس وجود دارد (.)6

پتانسیل مصرف اسیدهای چرب آزاد ،هزینه کرد انرژی و بهبود

عالوه بر این ،یافتـههـا نشـان میدهـد بین سطـوح پایه امنتین 1-در

کـیفیـت زندگـی مـیشـود و در پیشگـیـری از عـوامـل خطـرزای

تحریکشده با انسولین و افزایش فسفوریالسیون

96

مجله دانشگاه علوم پزشکی قم /دوره یازدهم ،شماره دوم ،اردیبهشت 1396

Downloaded from journal.muq.ac.ir at 16:03 IRDT on Monday June 18th 2018

مقدمه

سرم آزمودنیهای ناشتا با شاخص تودهبدن ،پروتئین واکنش سی،

تأثیر یک دوره تمرین مقاومتی فزاینده بر سطوح پالسمایی امنتین ،1-مقاومت انسولینی ،لیپوپروتئین غیرپرچگال و ...

بهلول قربانیان و همکاران

بر این ،تمرینات مقاومتی مناسب همانند تمرینات هوازی موجب

کردند ،درحالی که گروه شاهد در مدت پژوهش ،روش زندگی

افزایش حساسیت انسولینی و کاهش سطوح پایه سایتوکاینها

معمول خود را دنبال کردند .قبل از اجرای برنامه تمرینی ،برخی

میشود ( .)12لذا با توجه به اهمیت امنتین 1-بهعنوان یک

شاخصهای آنتروپومتریکی و فیزیولوژیکی آزمودنیها ازجمله

آدیپوکاین پیشالتهابی که نقش مهمی در جلوگیری از التهاب

قد و وزن به ترتیب با استفاده از قدسنج و ترازوی استاندارد

سیستمیک و بیماری دیابت دارد و با درنظرگرفتن نقش فعالیت

(با دقت  0/1سانتیمتر و  0/1کیلوگرم) ،شاخص تودهبدن با

ورزشی در بهبود حساسیت انسولین و پیشگیری از توسعه دیابت

استفاده از فرمول وزن بدن تقسیم بر مجذور قد به متر ،درصد

نوع  2-و بیماری های قلبی  -عروقی و نبود تحقیقات کافی زمینه

چربی بدن بهوسیله کالیپر (یاگامی ،ساخت کشور ژاپن ،با دقت

موضوع ( ،)6پژوهش حاضر با هدف تعیین اثر  8هفته تمرین

0/2میلیمتر) و با استفاده از معادله سه نقطهای  Jacksonو

مقاومتی فزاینده بر سطوح پالسمایی امنتین ،1-شاخص مقاومت

 Pollockاندازهگیری شد ( .)13همچنین ،حداکثر اکسیژن مصرفی

انسولینی ،لیپوپروتئین غیرپرچگال و برخی ریسک فاکتورهای

آزمودنیها بهوسیله آزمون یک مایل راه رفتن (آزمون راکپورت)

قلبی  -عروقی در مردان جوان دارای اضافه وزن و چاق انجام

و فرمول مربوطه ارزیابی گردید (.)14

گرفت.

پروتکل تمرینی شامل :تمرین مقاومتی فزاینده بهمدت  8هفته،
چهار جلسه در هفته و هرجلسه به مدت  60دقیقه اجرا شد.

روش بررسی

حرکات تمرینی شامل 8 :حرکت پرس پا ،پشت پا ،جلو پا،

مطالعه حاضر از نوع نیمهتجربی با طرح پیشآزمون – پسآزمون

اسکوات ،پرس سینه ،جلو بازو ،پرس ایستاده و حرکت پارویی

میباشد .نمونه آماری تحقیق شامل  20دانشجوی پسر دارای اضافه

بود.

وزن یا چاق ( 22/75±1/29سال 89/22±13/08 ،کیلوگرم،

پرس پا و پرس سینه به ترتیب بهعنوان شاخصهای قدرت باالتنه و

 28/36±3/98کیلوگرم برمترمربع) بود که بهصورت نمونهگیری

پایینتنه در نظر گرفته شدند (جزئیات برنامه تمرینی در جدول

در دسترس ،بعد از تکمیل فرم رضایتنامه ،تکمیل پرسشنامه

شماره  1آورده شده است) .حرکتهای مقاومتی براساس

سالمت ،سابقه ورزشی و معاینه بهوسیله پزشک ،انتخاب و بهشکل

توصیههای کالج پزشکی ورزشی امریکا برای افراد دارای

تصادفی در دو گروه کنترل ( 10نفر) و تمرین ( 10نفر) قرار

اضافهوزن و چاق انتخاب شدند ( .)15برای اجرای برنامه تمرین

گرفتند .افراد مورد مطالعه واجد شرایطی از قبیل  ،25≥BMIجنس

مقاومتی ،آزمودنیها از  10روز قبل با روش صحیح اجرای

مذکر ،گروه سنی  20-25سال ،غیرفعال و فاقد برنامه ورزشی

تمرین ،با وزنه آشنا شدند .شدت تمرین براساس درصدی از یک

منظم ،عدم ابتال به بیماریهای مزمن ،عدم استعمال دخانیات ،عدم

تکرار بیشینه (( )1RMبیشینه وزنهایکه برای یک حرکت میتوان

ابتال به بیماریهای تنفسی ،متابولیکی ،قلبی ـ عروقی ،کلیوی،

بلند کرد) تعیین گردید .یک تکرار بیشینه در حرکتهای

کبدی و یا سایر بیماریهای مزمن و دارای برنامه غذایی تقریباً

موردنظر با استفاده از فرمول  Brzyckiبرای هر فرد مطابق زیر

مشابه بودند.

محاسبه شد (.)16
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متابولیک مرتبط با بیماری قلبی  -عروقی مؤثر است ( .)11عالوه

گروه تمرین در یک برنامه تمرین مقاومتی  8هفتهای شرکت

بهلول قربانیان و همکاران

تأثیر یک دوره تمرین مقاومتی فزاینده بر سطوح پالسمایی امنتین ،1-مقاومت انسولینی ،لیپوپروتئین غیرپرچگال و ...
جدول شماره  :1پروتکل تمرین مقاومتی فزاینده
گرمکردن

هفته

برنامه تمرین مقاومتی فزاینده ( 45دقیقه)

( 10دقیقه)
اول
دوم

سردکردن

دوره

تکرار (تعداد)

شدت (درصد یک تکرار بیشینه)

2

15 -20

20-40

( 5دقیقه)

دویدن آرام و

3

12-15

60-70

حرکات کششی و تمرین با وزنههای سبک

3

12-15

60-70

حرکات کششی

پنجم

3

8 -12

70-85

ششم

سوم
چهارم

3

8 -12

70-85

هفتم

3

5 -8

85 -90

هشتم

3

5 -8

85 -90

{(تکرار × / })1/0278 -)0/0278وزنه جابهجاشده (کیلوگرم=یک تکرار بیشینه ()1RM

برای اندازهگیری متغیرهای خونی ،خونگیری ( 10میلیلیتر) از

برای تعیین مقاومت انسولینی در حالت ناشتا ،با استفاده از مقادیر

ورید بازو در حالت نشسته در دو مرحله :یک روز قبل از اولین

گلوکز خون و انسولین اندازهگیریشده ،از ارزیابی مدل هموستاز

جلسه تمرین (پیشآزمون) و  48ساعت پس از آخرین جلسه

) (HOMA-IRاستفاده شد (.)17

تمرین در هفته هشتم و پس از  10-12ساعت ناشتایی انجام شد.
پس از پایان خونگیری ،نمونهها در لولههای محتوی ماده

انسولین ) xمیلیگرم

برمیلیلیتر( گلوکز[ =HOMA-IR

ضدانعقاد { 3 – 4میلیگرم برمیلیلیتر اتیلن دیآمین تترا استیک

)]/405میکرویونیت برمیلیلیتر(

اسید ( })EDTAریخته شد و سپس از طریق سانتریفوژ در
دور 15000تا  ،30000سرم جدا گردید و در منفی  80درجه

جهت تجزیه و تحلیل آماری و مقایسه گروهها ،پس از تأیید

سانتیگراد برای آنالیزهای بعدی فریز شد.

توزیع نرمال دادهها با استفاده از آزمون کولموگروف -اسمیرنوف

مقادیر سرمی امنتین 1-از طریق روش االیزای ساندیچی

( ،)K-Sاز آزمون تی زوجی و تی مستقل استفاده شد .تمامی

( ،)Human omentin-1 Elisa kit, ZellBio, Germanyقند

دادهها بهصورت میانگین  ±انحراف معیار ارائه شدند و تمامی

خون با استفاده از روش رنگسنجی آنزیمی (گلوکز اکسیداز،

محاسبات با استفاده از نرمافزار آماری  SPSSنسخه  20در سطح

شرکت پارسآزمون ،ایران) ،انسولین سرم با استفاده از روش

معنیداری p≤0/05 ،انجام شد.

 ELISAساندیچی (کیت  ELISAساخت شرکت زلبایو ،آلمان)،
کلسترول تام با روش نورسنجی آنزیمی (شرکت پارسآزمون،

یافتهها

ایران) ،تریگلیسرید با روش آنزیمی کالریمتری (شرکت

نتایج آزمون تی زوجی نشان داد در گروه شاهد ،اختالف

پارسآزمون ،ایران) و  HDLبا روش آنزیمی کالریمتری (شرکت

میانگینهای پیشآزمون و پسآزمون در هیچیک از متغیرها،

پارسآزمون ،ایران) اندازهگیری شدند.

معنیدار نبوده است .اما درگروه تجربی در متغیرهای وزن بدن،

 LDLسرم از طریق معادله  Friedewaldو همکاران به شکل زیر

درصد چربی بدن ،شاخص تودهبدنی ،نسبت دور کمر به لگن،

برآورد گردید (.)26

 ،non-HDL-c ،VO2 maxشاخص مقاومت انسولینی و قند خون،
(LDL=(TC-HDL-TG/0.5

اختالف میانگینهای پیشآزمون و پسآزمون معنیدار

میزان لیپوپروتئین غیرپرچگال ( )non-HDLنیز با استفاده از

(†( )p>0/05و در متغیرهای امنتین ،HDL ،LDL ،1-انسولین،

فرمول:

فشارخون سیستولی و فشارخون دیاستولی ،غیرمعنیدار بود
non-HDL= TC -HDL

به دست آمد (.)10
98

(( )p<0/05جدول شماره .)2
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3

15 -20

40-50
دویدن آرام و
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همچنین نتایج تیمستقل نشان داد؛ بعد از  8هفته تمرین مقاومتی

اما مقادیر ،)p=0/017( TG ،)p=0/024( non-HDL-c

فزاینده در گروه تجربی ،مقدار امنتین 1-افزایش داشته است که

 )p=0/032( TCو فشارخون سیستولی ( ،)p=0/002کاهش

این افزایش در مقایسه با گـروه شاهـد ،معنـیدار نبـود (،)p=0/79

معنیدار داشتند (‡( .)p>0/05تغییرات در مابقی متغیرها ،معنیدار
نبود (( )p<0/05جدول شماره .)2

جدول شماره  .2مقایسه متغیرهای بررسیشده ،قبل و بعد از مداخله در گروههای مورد مطالعه
پیش آزمون

سن (سال)
قد (سانیمتر)

پس آزمون

پیش آزمون

پس آزمون

22/7±0/82

22/8±1/68

178/5±6/68

176/3±4/94

89/06±15/99

88/99±15/59

89/38±10/28

†87/1±9/72

درصد چربی بدن

27/6±3/14

27/22±3/2

26/54±4/27

†24/17±4/42

شاخص تودهبدنی (کیلوگرم برمترمربع)

27/96±4/85

28/00±4/93

28/75±3/11

†28/01±2/93

نسبت دور کمر به لگن

0/82±0/029

0/811±0/026

0/83±0/02

†0/816±0/019

وزن (کیلوگرم)
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گروهها
متغیرها

گروه شاهد ( 10نفر)

گروه تجربی ( 10نفر)

)ml/kg/min( VO2max

39/04±1/48

38/89±1/48

39/59±2/32

†40/82±2/25

امنتین( 1-نانوگرم برمیلیلیتر)

489±120/98

533/4±67/14

522/7±151/2

543/9±102/87

)mg/dl( HDL

63/7±3/97

65/0±3/62

61/5±4/11

64/30±3/65

)mg/dl( LDL

77 ±17/37

79/7 ±12/48

76/6±19/83

81/90±17/18

)mg/dl( TC

181±22/4

179/7±20/41

170/7±25/45

†‡147/4±19/06

)mg/dl( TG

175 ±28/95

177 ±18/86

171/9±20/17

†‡144/9±33/71

)mg/dl( non-HDL-c

115/4±22/94

114/7±20/17

109/0±26/15

†‡82/1±20/48

شاخص مقاومت انسولینی

3/34±0/6

3/68±0/64

4/08±0/94

†3/39±0/78

انسولین (مول برمیلیلیتر)

17/13±3/21

17/03±2/32

17/05±3/41

16/09±2/32

قندخون (میلیگرم بردسیلیتر)

91/7±6/44

87/5±5/62

96/6±9/72

84/8±12/33

فشار خون سیستولی (میلیمتر جیوه)

120±8/16

120/4±6/78

113/0±6/74

†‡110/50±5/5

فشارخون دیاستولی ( میلیمتر جیوه )

77±5/86

78±5/37

74/4±9/32

79/0±5/67

دادهها بهصورت میانگین  ±انحراف معیار میباشند.
†( :)p>0/05نشانه معنیداری پسآزمون نسبت به پیشآزمون؛
‡( :)p>0/05نشانه معنیداری تفاوت میانگین های گروه تجربی با گروه شاهد.

بحث

برای مثال دریانوش و همکاران با بررسی اثر  12هفته تمرین

امنتین ،1-بهعنوان یک آدیپوکاین جدید با توجه به اثرات

مقاومتی روی زنان دیابتی (میانگین سنی  50سال به باال و شاخص

مطلوبیکه روی التهاب ،هموستاز گلوکز و  CVDدارد بیشتر

تودهبدنی باالی  28کیلوگرم برمترمربع) ،امینی الری و همکاران،

توجه محققین را بهخود جلب کرده است .یافتههای این مطالعه

با بررسی تأثیر  12هفته تمرین هوازی در زنان مسن چاق دیابتی

که برای اولینبار روی مردان جوان با میانگین سنی زیر  23سال با

(میانگین سنی  50سال به باال و شاخص تودهبدنی باالی 28

شاخص تودهبدنی باالی  25کیلوگرم برمترمربع انجام شد نشان

کیلوگرم برمترمربع) و فرامرزی و همکاران با بررسی اثر  12هفته

داد درپی  8هفته تمرین مقاومتی فزاینده در گروه تجربی در

تمرینات ریتمیک همراه با تمرینات پایدارکننده مرکز ثقل در

مقایسه با گروه کنترل؛ مقدار امنتین 1-تغییر معنیداری نداشته

زنان (با میانگین سنی باالی  35سال و میانگین شاخص تودهبدنی

است ( .)p=0/79این نتیجه با یافتههای برخی مطالعات همسو

باالتر از  25کیلوگرم برمترمربع)؛ عدم تغییر معنیدار سطوح

( )18-19و با برخی دیگر ناهمسو میباشد (.)20

امنتین 1-را گزارش کردند (.)18-19
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بهلول قربانیان و همکاران

دارای اضافه وزن (با میانگین سنی باالی  43سال و شاخص

میزان چاقی مرکزی و چربیهای احشایی در محدوده نرمال قرار

تودهبدنی باالی  )25متعاقب  12هفته تمرین هوازی ،افزایش

داشت و تغییرات شاخص تودهبدن و نسبت دورکمر به لگن،

معنیدار امنتین 1-را گزارش کردند ( .)20ساز و کارهای دقیق

معنیدار نبود ،لذا از آنجایی که چربیهای احشایی که عمدهترین

عوامل اثرگذار بر بیان امنتین 1-هنوز بهدرستی مشخص نشده

ناحیه ترشح امنتین 1-هستند ،تغییرات قابلتوجهی نداشتهاند،

است .اگرچه برخی مطالعات ،افزایش سطوح سرمی امنتین 1-را

بنابراین ،بهنظر میرسد تغییرات مقاومت انسولینی قابلتوجه و

در اثر کاهش وزن گزارش کردهاند ،اما در این مطالعه تغییرات

معنیدار نباشد .از طرفی ،یکی دیگر از دالیل احتمالی عدم

وزن معنیدار نبود .از طرف دیگر ،عالوه بر تغییرات وزن بدن،

معنیداری امنتین 1-در این مطالعه میتواند باال بودن سطوح اولیه

عوامل دیگری نظیر اندازه آدیپوسیت نیز ممکن است در تنظیم

آن در آزمودنیهای تحقیق باشد .بهنظر میرسد در افراد جوان؛

سطوح درگردش امنتین 1-تأثیرگذار باشد ( .)21همچنین بهنظر

حتی در شرایط اضافه وزن و چاقی ،میزان امنتین 1-کاهش

میرسد سطوح گلوکز خون ،از مهمترین عامل در تنظیم سطوح

چندانی نمییابد .نتیجه مطالعه فرامرزی و همکاران نیز مؤید همین

در گردش امنتین 1-باشد ،بهطوریکه  Tanو همکاران (سال

موضوع است ( .)19همچنین  Zhangو همکاران ( ،)2014در

 )2008نشان دادند تزریق گلوکز موجب کاهش معنیدار سطوح

مطالعه خود بر روی افراد بزرگسال چینی نشان دادند یک

امنتین 1-میگردد ( .)6در همین راستا yong ،و همکاران (سال

همبستگی معنیدار و معکوس بین انسولین LDL ،و تریگلسیرید

 )2006نیز نشان دادند درمان با امنتین 1-نوترکیب در محیط خارج

و همبستگی مثبت با  HDLوجود دارد ( .)24در مطالعه حاضر نیز

از بدن موجب افزایش جذب گلوکز در آدیپوسیتهای زیرجلدی

تغییرات انسولین LDL ،و  HDLمعنیدار نبود .لذا عدم تغییر

و احشایی میشود که با افزایش فسفوریالسیون  Akt/PKBدر

معنیدار متغیرهای فوق میتواند عاملی در عدم تغییر معنیدار

حضور و عدم حضور انسولین همراه است ( .)5در مطالعه صارمی

امنتین 1-باشد.

و همکاران نیز افزایش سطوح سرمی امنتین 1-بر اثر  12هفته

بنابراین ،برای ایجاد تغییر قابلتوجه در میزان امنتین ،1-انجام

تمرین هوازی با کاهش سطوح گلوکز خون همراه بود و

تمرینات مقاومتی نمیتواند چندان کارساز باشد ،همانطورکه نتایج

همبستگی معکوس بین آنها مشاهده گردید ( .)20در مطالعه

تحقیق دریانوش و همکاران (سال  )1394و مطالعه حاضر این

حاضر گلوکز آزمودنیها در حد نرمال بود و تغییر معنیداری

موضوع را تأیید میکنند .اما بهنظر میرسد انجام تمرینات استقامتی

نداشت .از طرفی ،نشان داده شده است میزان ترشح امنتین 1-با

هوازی ،مناسبتر است .هرچند بررسیها نشان میدهد افزایش

شاخص توده بدن ،اندازه دور کمر و هورمون لپتین همبستگی

امنتین 1-در اثر تمرینات استقامتی هوازی بیشتر در افرادی دیده

معکوس دارد ( .)22،6بنابراین ،بهنظر میرسد یکی از

میشود که دارای گلوکز خون باال بوده و احتماالً امنتین 1-با توجه

تنظیمکنندههای اصلی ترشح امنتین1-؛ چاقی و سطوح هورمون

به اینکه بر گیرندههای گلوکز ،بهویژه  GLUT4اثر تنظیمی مثبت

لپتین میباشد ،هرچند که تزریق امنتین 1-در هستههای آرکوتیت

دارد و حساسیت انسولینی را بهبود میبخشد ،لذا میتواند گزینه

( )Arcuate nucleusموشها ،تأثیری در اشتها و بیان ژن

مناسبی برای درمان دیابت نوع  2به همراه ورزشهای استقامتی باشد

 ،Neuropeptide Yپپتید مربوط به آگوتی

( ،)21،19هرچند برای دستیابی به نتایج دقیقتر ،نیاز به مطالعات

( )Agouti-related peptideو  Proopiomelanocortinندارد

بیشتری است .در این مطالعه شاخص مقاومت انسولین باوجود

( .)23اما یافتههای اخیر حاکی از آن است که امنتین 1-در حفظ

کاهش نسبی ،تغییر معنیداری نداشت .احتماالً این عدم تغییر

وزن بدن و تنظیم اشتها دخالت داشته و ترشح آن با وزن بدن و

میتواند ناشی از ساز و کارهای مؤثر بر هموستاز گلوکز و انسولین

متابولیسم گلوکز سازگار میشود ( .)7در مطالعه حاضر میانگین

در پاسخ به فعالیت بدنی شامل :افزایش فعالیت گلیکوژن سنتاز و

شاخص تودهبدنی ،باالتر از  28کیلوگرم برمترمربع بود ،اما نسبـت

هگزوکیناز ،افزایش پیامرسانی پسگیرندهای انسولین ،افزایش
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اما صارمی و همکاران در مطالعه خود بر روی مردان چاق و

دورکمر به لگن در دامنه نرمال بود ( .)0/811±0/026همچنین

تأثیر یک دوره تمرین مقاومتی فزاینده بر سطوح پالسمایی امنتین ،1-مقاومت انسولینی ،لیپوپروتئین غیرپرچگال و ...

بهلول قربانیان و همکاران

دلیل افزایش چگالی مویرگی و تغییرات در ساختارهای متابولیکی

عامل مهم دیگر به حجم و شدت تمرین مربوط میشود .هرچه شدت

عضله ،بهمنظور افزایش برداشت گلوکز باشد (.)25

و حجم تمرین زیاد باشد ،اثر آن روی پروفایلهای چربی ،بهویژه در

از نتایج دیگر این مطالعه ،کاهش معنیدار لیپوپروتئین غیرپرچگال

مورد  LDL-c ،HDL-cخون بیشتر خواهد بود .برای مثال در

( )p=0/024( )non-HDL-cبود .مشخص شده است  non-HDL-cکه

مطالعهای  Shearmanو همکاران (سال  )2010با استفاده از یک

از کمکردن  HDLاز کلسترول تام محاسبه میشود؛ یک شاخص مهم

پروتکل تمرینی کمشدت ( %50- 60ضربان قلب بیشینه) بر روی

برای تشخیص بیماریهای قلبی – عروقی میباشد ،بهویژه در بیماران

مردان بزرگسال نشان دادند بعد از  6هفته ،تغییرات  HDL-cو

HDL

 LDL-cناچیز بوده ،ولی با ادامه تمرین بعد از  14هفته ،تغییرات هر

دیابتی و بیماران دیسلیپیدمی که دارای تریگلسیرید باال و

پایین هستند .این شاخص ،شاخص معتبرتری در مقایسه با  ،LDLبرای

دو فاکتور معنیدار بوده است ( .)29همچنین  Krausو همکاران

پیشگویی بیماریهای قلبی  -عروقی میباشد؛ زیرا دربرگیرنده تمام

(سال  ،)2002در تحقیق بر روی افراد بزرگسال با شدتهای تمرینی

لیپیدهای آتروژنیک ( )LDL-c, IDL, lPa, VLDLاست برای مثال

متفاوت نشان دادند بیشترین تأثیر بر غلظت فاکتورهای مذکور را

نتایج یک مطالعه طولی که به مدت  10سال انجام شده و در آن

تمرین با شدت و حجم باال داشته و تمرین با شدت کم یا متوسط و

تمرکز بیشتر بر کاهش دادن میزان  non-HDL-Cبوده تا ،LDL

حجم کم ،بیشتر روی اندازه (سایز) لیپوپروتئینها اثر داشته است

نشان میدهد در اثر کاهش ،non-HDL-Cروند پیشرفت بیماری

(.)30

قلبی  -عروقی در  300000آزمودنی متوقف شده است ( .)26براساس

در این مطالعه مقدار فشارخون سیستولی ( ،)p=0/002کاهش

گایدالینهای مؤسسه )National Cholesterol Education( NCE

معنیداری داشت .مکانیسم احتمالی برای کاهش فشارخون ،به بهبود

دانشگاه ایوا ( ،)Iowaدامنه ( )mg/dl( non-HDL-cمطلوب :کمتر

یکپارچگی سیستم عروقی در ساختار و عملکرد مربوط بوده و

از ،130در مرز باال ،130-159 :باال ،160-189 :خیلی باال 190 :و

مکانیسم دیگر به عملکرد سیستم عصبی اتونومیک و افزایش ترشح

باالتر) میباشد (.)26

نوراپینفرین متعاقب تمرین مقاومتی مربوط میشود ،هرچند دستیابی

در این مطالعه میزان  non-HDL-cآزمودنیهای گروه تجربی در

به مکانیسمهای دقیق ،نیازمند مطالعات بیشتری است (.)31

شرایط پایه 109/0±26/15 ،بود که بعد از مداخله تمرین به
 82/1±20/48کاهش یافت .یکی از دالیل اصلی برای کاهش

نتیجهگیری

معنیدار  ،non-HDL-cکاهش معنیدار کلسترول تام در این مطالعه

نتایج این مطالعه نشان داد  8هفته تمرین مقاومتی فزاینده

است .از طرفی ،در کل آزمودنیهای این پژوهش ،میزان  HDL-cدر

با وجود تأثیر مثبت روی برخی ریسک فاکتورهای قلبی  -عروقی

شرایط پایه باال بوده و در اثر تمرین نیز بهطور غیرمعنیداری افزایش

( ،non-HDL-cتریگلیسرید و کلسترول) ،تأثیر معنیداری بر

داشته است .مهمترین مکانیسم در مصرف و کاهش لیپوپروتئینها،

امنتین 1-و مقاومت انسولینی ندارد.

افزایش فعالیت آنزیم لیپوپروتئین لیپاز عنوان میشود (.)27
در مطالعه حاضر ،پس از 8

هفته تمرین مقاومتی فزاینده ،مقادیر TG

تشکر و قدردانی

( )p=0/017و  )p=0/032( TCدر گروه تجربی کاهش معنیداری

این مقاله استخراجشده از نتایج طرح تحقیقاتی اجرا شده

داشت ،اما در مقادیر  HDL-Cو  ،LDL-Cتغییر معنیداری مشاهده

(به شماره قرارداد /13656د )217/از محل اعتبار ویژه پژوهشی

نشد .کاهش مقادیر  TGو  ،TCاحتماالً ناشی از بهبود ساز و کار

(گرنت) دانشگاه شهید مدنی آذربایجان میباشد .بدینوسیله از

برداشت و مصرف آنها در بافت عضله در اثر تمرین بوده است (.)28

معاونت محترم پژوهشی و همکاران ایشان ،نهایت تشکر و

بررسی نتایج مطالعات نشان میدهد یکی از عوامل تأثیرگذار در

قدردانی را داریم.

تغییرات لیپیدها ،سطوح اولیه آنها قبل از تمرین است.
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اسیـدهای چـرب آزاد ،افـزایش رهـایـی گلوکز از خون به عضله به

هرچقدر سطوح اولیه باال باشد میزان تغییرات نیز بیشتر خواهد بود.

بهلول قربانیان و همکاران

...  لیپوپروتئین غیرپرچگال و، مقاومت انسولینی،1-تأثیر یک دوره تمرین مقاومتی فزاینده بر سطوح پالسمایی امنتین
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