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چکیده
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از جمله تاثیرات مثبت تمرین ورزشی القای ترشح آدیپوکاینهای مفید از بافت چربی میباشد که در
کاهش ریسک فاکتورهای بیماریهای قلبی ـ عروقی نقش مهمی دارند .لذا ،هدف پژوهش حاضر بررسی
تاثیر  8هفته تمرین هوازی بر مقادیر سرمی  ،CTRP9امنتین ـ ،1پروفایل لیپیدی و مقاومت انسولینی در
زنان چاق غیرفعال میباشد 02 .زن چاق غیرفعال (02ـ 02سال) در دو گروه  12نفری تمرین هوازی و
کنترل ،داوطلب شرکت در پژوهش حاضر شدند .برنامه تمرین به مدت  8هفته و در هر هفته  3جلسه به
مدت  52تا 02دقیقه اجرا شد .از گروه تمرین و کنترل قبل و بعد از  58ساعت پس از آخرین جلسه تمرین با اسکن  QRفوق میتوانید جزئیات مقاله حاضر را در
در هفته  8و پس از  12الی  10ساعت ناشتایی برای سنجش شاخصهای مورد نظر ،نمونهگیری خونی به سایت  www .jahssp.azaruniv.ac.ir/.مشاهده کنید.
عمل آمد .دادههای پژوهش با استفاده از آزمون آماری  Tزوجی و مستقل در سطح معناداری P>2/22
تحلیل شد .انجام  8هفته تمرین هوازی باعث افزایش معنیدار  )P=2/200 ( CTRP9و امنتین ـ  .1 230( 1کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی ،دانشکده علوم ورزشی،
دانشگاه ارومیه ،ارومیه ،ایران .نویسنده مسئولEmail: :
 )P=2/شد .در مقایسه با گرو کنترل نیز ،تمرین هوازی سبب افزایش معنیدار )P=2/250( CTRP9
m.zolfaghari@urmia.ac.ir
و  )P=2/221 ( HDLو کاهش معنیدار مقاومت به انسولین ( ،)P=2/228کلسترول تام ( ،(P= 2/202درصد
 .0استادیار فیزیولوژی ورزشی ،دانشکده علوم ورزشی ،دانشگاه
چربی بدن ( (P=2/223و  (P=2/251( WHRشد .به نظر میرسد  8هفته تمرین هوازی با افزایش CTRP9
ارومیه ،ارومیه ،ایران.
و امنتین ـ 1نقش مهمی در کنترل پروفایل لیپیدی و مقاومت به انسولینی داشته باشد و تغییرات این فاکتورها
 .3استادیار فیزیولوژی ورزشی ،دانشکده علوم ورزشی ،دانشگاه
نقش مهمی در پیشگیری از بیماریهای قلبی ـ عروقی دارند.
ارومیه ،ارومیه ،ایران.

واژههای کلیدی :تمرین هوازی ،CTRP9 ،امنتین ـ  ،1پروفایل لیپیدی ،مقاومت انسولینی ،زنان چاق
غیرفعال.
تمامی حقوق این مقاله بازمتن برای دانشگاه شهید مدنی آذربایجان محفوظ است.
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Abstract
One of the positive effects of exercise training is to induce the secretion of useful
adipokines from adipose tissue, which play an important role in reducing the risk factors for
cardiovascular disease. Therefore, the aim of the present study was to investigate the effect
of 8 weeks aerobic training on serum CTRP9, omentin-1, lipid profiles and insulin resistance
in obese women. 20 non-active obese women (20-25 years) were randomly divided into two
groups (10 subjects) control and training who participated in the study. The training program
was run for 8 weeks and 3 sessions per week for 45 to 60 minute. The training and control
groups were tested before and after 48 hours after the last training session at week 8 and
after 10 to 12 hours of fasting to determine the desired parameters for blood sampling. Data
were analyzed using paired t-test and independent t-test at significance level of P<0.05.
Performing 8 weeks of aerobic training significantly increased CTRP9 (P= 0.022), omentin1 (P= 0.039). In addition, compared to control group, aerobic training significantly increased
CTRP9 (P= 0.047) and HDL (P= 0.001), and significantly decrease insulin resistance (P=
0.008), total cholesterol (P= 0.020), body fat (P= 0.003) and WHR (P= 0.041). It seems that
8 weeks of aerobic training with increase CTRP9 and omentin-1 play an important role in
controlling lipid profiles and insulin resistance, and changes in these factors play an
important role in the prevention of cardiovascular disease.
Keywords: Aerobic training, CTRP9, Omentin-1, Lipid Profile, Insulin Resistance,
Inactive Obese Women.
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تاثیر  8هفته تمرین هوازی بر مقادیر سرمی  ،CTRP9امنتین ـ ،1پروفایل لیپیدی و مقاومت انسولینی در زنان چاق غیر فعال 74 
مقدمه
از جمله عوامل بر هم زننده تعادل متابولیکی بدن و القا کننده بیماری-
هایی نظیر کبد چرب ،دیابت ،بیماریهای قلبی ـ عروقی ،ناباروری و  ...چاقی
میباشد( .)1ریسک فاکتور چاقی نه تنها با توسعه بافت آدیپوز (چربی) و تخریب
تیپ بدنی همراه بوده ،بلکه با نقصان عملکردهای مختلف این بافت مثل التهاب
مزمن با درجه پایین و هاپیوکسی نیز مرتبط میباشد( .)0پیشبینی شده است
که شمار افراد مبتلا به چاقی در جهان تا سال  0202به حدود  322میلیون نفر
خواهد رسید( .)3پایین بودن سطح فعالیت بدنی و دریافت کالری اضافی از
عواملی اصلی چاقی و اختلالات متابولیکی ناشی از آن به شمار میآیند .بر اساس
تحقیقات از جمله عوامل تخریب کننده و القا کننده ناشی از چاقی به خود بافت
آدیپوز نسبت داده میشود .زیرا که ،بافت چربی علاوه بر ذخیرة انرژی ،تعدادی
از مولکولهای زیستی فعال 1به نام آدیپوکاینها را ترشح میکند( ،)5که بیان
و ترشح این عوامل ،بسیاری از اعمال فیزیولوژی نظیر ایمنی ،التهاب و
هومئوستاز انرژی را تحت تاثیر قرار میدهد .آدیپوکاینها در بسیاری از
فرایندهای متابولیکی مانند تنظیم اشتها ،حساسیت انسولینی ،هزینه کرد انرژی،
عملکرد قلبی -عروقی و التهاب دخالت دارند و میتوانند آثار منفی و مثبت از
خود بر جای گذارند( .)2زیرا که عدم تعادل در تولید و ترشح این آدیپوکاینها
ممکن است موجب توسعة اختلالات متابولیکی و عروقی ناشی از چاقی شود.
امنتین 1-یک پروتئین هیدروفیلیک با ساختاری  313اسیدآمینهای و
وزن مولکولی  32کیلودالتون میباشد که به عنوان یک آدیپوکاین مفید
شناسایی شده است( .)0این آدیپوکاین عمدتاً در بافت چرب احشایی بیان می-
شود ،هر چند به طور ناقص در بافت چربی زیر پوستی نیز قابل تشخیص است.
جایگاه اصلی سنتز و ترشح امنتین در سلولهای بنیادی عروق بافت چربی
است .علاوه بر بافت چربی احشایی؛ در سلولهای اندوتلیال ،چربی اپی کاردیال،
غده تیموس ،روده کوچک ،کولون ،تخمدان ،ریهها و جفت نیز تولید میشود.
یافتهها نشان میدهد سطوح پلاسمایی امنتین ـ 1به طور قابل توجهی در اثر
چاقی ،مقاومت انسولینی و دیابت کاهش مییابد( .)0اخیراً پان و همکاران
( )0210در مطالعه مروری خود نقش امنتین ـ  1را در پاتوفیزیولوژی دیابت
مورد بررسی قرار دادند و نشان دادند که کاهش غلظت امنتین ـ 1به عنوان
یکی از مهم ترین شاخصهای دیابت نوع دو به ویژه در زنان باردار محسوب
میشود( .)8همچنین ،نشان داده شده است بین سطوح امنتین ـ 1با عوامل
خطرزای متابولیکی ،التهاب سیستمی و تصلب شرائین ،ارتباط معکوس وجود
دارد CTRP9 .نیز از دیگر آدیپوکاینهایی است که تاثیرات مثبت در مقابل
تخریبات متابولیکی ناشی از چاقی بر جای میگذارد.
CTRPها دارای یک دامنه کلاژن میباشند .تحت شرایط مختلف ،چندین
CTRPبه مقدار زیاد در بافت چربی بیان میشوند CTRP9 .عمدتاً در بافت
چربی بیان میشود و میزان گردش آن در جوندگان مدل دیابت و چاقی کاهش
مییابد( .)0چندین مطالعه تجربی نشان داده است که  CTRP9تأثیرات مثبت بر
متابولیک و هومئوستاز قلبی و عروقی دارد CTRP9 .اکسیداسیون اسیدهای چرب
در عضلات اسکلتی را از طریق فعال سازی پروتئین کیناز (AMPK) AMP
تحریک میکند( .)12بیان ژن  CTRP9موجب بهبود چاقی ناشی از رژیم غذایی
با چربی بالا ،مقاومت به انسولین و استئاتوز کبدی میشود( .)11بنابراین ،افزایش
آدیپوکاین و آدیپوسایتوکانهای مفید نظیر امنتین ـ 1و  CTRP9تاثیرات تخریبی
بافت چربی را کنترل میکند .بیان شده است که انجام منظم فعالیت ورزشی در
ترشح آدیپوکاینها موثر بوده است.
1. Bioactive molecules
2. Kon

فعالیت ورزشی یکی از مهمترین روشهای بهبود سبک زندگی است و
تأثیرات سودمند آن بر عوامل مرتبط با بیماریهای متابولیک و قلبی ـ عروقی
به خوبی نشان داده شده است .فعالیت بدنی منظم آثار سودمند بسیاری مانند
بهبود حساسیت انسولینی ،کنترل قند خون ،کاهش وزن و درصد چربی بدن،
تنظیم فشار خون و کاهش ابتلا به بیماری قلبی ـ عروقی دارد( .)10در خصوص
تاثیر فعالیت ورزشی بر میزان آدیپوکاینها نشان داده شده است که فعالیتهای
ورزشی کوتاه مدت و بلند مدت ـ هر دو ـ با شدتها و درجات مختلف بر عوامل
التهابی و ایمنی تاثیر میگذارند .مطالعات مرتبط با اثر فعالیت بدنی بر میزان
 CTRP9و امنتین ـ 1پلاسما محدود و ضد و نقیض می باشد .کن 0و همکاران
( )0210نشان دادند که شدت و مدتهای مختلف تمرینی تاثیرات متفاوتی بر
بیان  CTRP9دارند .نتایج آنها نشان داد که حتی یک جلسه تمرین ورزشی
شدید نیز قادر به افزایش مقادیر  CTRP9میباشد( .)13صارمی و همکاران
( )0212نیز تاثیر تمرین هوازی ( 10هفته و هر هفته  2روز به مدت  22الی
 02دقیقه در روز 82 ،تا  82درصد ضربان قلب) بر سطوح سرمی امنتین ـ 1در
مردان دارای اضافه وزن و چاق را بررسی نموده و افزایش غلظت سرمی امنتین
ـ 1را با این روش تمرینی نشان دادند( .)15در بررسی تاثیر  10هفته تمرینات
هوازی بر سطوح آپلین ،امنتین ـ 1و گلوکز سرم در زنان مسن چاق مبتلا به
دیابت نوع  ،0نیز دریانوش و همکاران ( )0215بیان کردند که فعالیت ورزشی
به دلیل ایجاد انقباضات عضلانی مداوم در افزایش امنتین ـ 1موثر بوده و
همچنین موجب تسهیل روند ورود گلوکز به سلول شده و باعث کاهش سطح
گلوکز پلاسمایی میشود ( .)12در رابطه با  CTRP9با فعالیت ورزشی نیز کیم3
و همکاران ( )0210نشان دادند که  CTRP9التهاب عروق ناشی ازسایتوکاین
درسلولهای اندوتلیال که به وسیله فعال سازی  ،AMPKفعال میشود ،با
کاهش فعال شدن فاکتور رونویسی التهابی ( )NF-KBو مولکولهای
چسبندگی VCAM-1 ،و  CAM-1را کاهش میدهد که فعالیت ورزشی در
تقویت این مسیر نقش به سزایی دارد( .)10در مجموع ،این یافتهها نشان
میدهد  CTRP9ناشی از ورزش به طور بالقوه میتواند در بهبود سلامت قلب
و عروق و عوارض متابولیک ناشی از چاقی مانند مقاومت به انسولین نقش
مهمی ایفا کند .امنتین ـ  1نیز تاثیرات حفاظتی قلبی ـ عروقی داشته که تمرین
ورزشی سبب تنظیم مثبت آن میشود ،از این رو ،هدف پژوهش حاضر بررسی
تاثیر  8هفته تمرین هوازی بر مقادیر سرمی  ،CTRP9امنتین ـ ،1پروفایل
لیپیدی و مقاومت انسولینی در زنان چاق غیرفعال میباشد.
روش بررسی
پژوهش حاضر از نوع نیمه تجربی بود .جامعه آماری پژوهش حاضر را زنان
چاق غیر فعال (شاخص توده بدنی بالای )32شهر هریس با دامنهی سنی -02
 02تشکیل میدادند .آزمودنیها پس از تکمیل فرم رضایتنامه و پرسشنامه
سلامت و تندرستی به صورت تصادفی انتخاب و به  0گروه تمرین هوازی (12نفر)
و کنترل (12نفر) تقسیم شدند.
معیارها و شرایط ورود پژوهش عبارت بودند از:
 شاخص توده بدنی بالای32
 عدم شرکت در فعالیت ورزشی منظم
 عدم ابتلا به بیماریهای مزمن
 عدم استعمال دخانیات
3. Kim

  78دو فصلنامه مطالعات کاربردی تندرستی در فیزیولوژی ورزش/سال پنجم/شماره اول1934 /

جدول  .1پروتکل تمرین هوازی
گرم کردن
( 12دقیقه)

هفته

برنامه تمرین هوازی ( 52دقیقه)
شدت (درصد ضربان قلب بیشینه)

اول

 05-00درصد

دوم

 05-00درصد

سوم

 00-05درصد

چهارم
پنجم

دویدن آرام و حرکات کششی

سرد کردن
( 2دقیقه)

 00-05درصد
 05-00درصد

ششم

 05-00درصد

هفتم

 00-95درصد

هشتم

 00-95درصد

 عدم ابتلا به بیماریهای تنفسی ،متابولیکی ،قلبی ـ عروقی ،کلیوی،
کبدی و یا سایر بیماریهای مزمن

پیاده روی و حرکات کششی

شدت تمرینات بر اساس اصل اضافه بار به صورت تدریجی افزایش داده شد و
در هفتههای پایانی شدت تمرینات به میزان  02درصد ضربان قلب بیشینه رسید.

معیارها و شرایط خروج پژوهش نیز عبارت بودند از:

جهت کنترل شدت تمرین از ضربان سنج پولار استفاده شد و ضربان قلب بیشینه

 عدم همکاری آزمودنی

نیز بر اساس فرمول سن منهای  002برآورد شد (.)18

 ایجاد علایم قلبی ـ عروقی برای آزمودنی ها
 آسیب دیدگی برای آزمودنیها

اندازه گیری متغیرهای بیوشیمیایی

اندازهگیری آنتروپرومتریکی آزمودنیها شامل قد و وزن با استفاده از قدسنج

خونگیری بعد از 12تا  10ساعت ناشتایی انجام شد .در مرحله اول از

دیواری به حالت ایستاده و بدون کفش به طوری که کتفها در وضعیت عادی و

آزمودنیها خواسته شد تا یک هفته قبل از نمونهگیری خونی از انجام هرگونه

از پشت با دیوار مماس باشد با (دقت  2/1متر) و وزن بدن با ترازوی دیجیتال (با

فعالیت بدنی شدید ،مصرف مواد غذایی و دارویی اجتناب نمایند .سرمهای حاصل

دقت  2/1کیلوگرم) با حداقل لباس وکفش ورزشی اندازهگیری و ثبت شد و برای

از نمونههای خونی در دمای  -02درجه سانتیگراد تا زمان انجام آزمایش مرحله

تعیین درصد چربی بدن از اندازهگیری ضخامت چینهای پوستی پشت بازو ،شکم

دوم فریز شدند .خونگیری مرحله دوم  58ساعت بعد از انجام آخرین جلسه تمرین

و فوق خاصرهی ران سمت راست بدن با استفاده از کالیپر استفاده شد .شاخص

به منظور از بین رفتن اثرات آخرین جلسه تمرینی از گروه تمرین هوازی و کنترل

توده بدنی با استفاده از تقسیم وزن (کیلوگرم) بر مجذور قد (متر) محاسبه شد.

به عمل آمد.
مقادیر سرمی  CTRP-9با استفاده از روش آزمایشگاهی  ELISAو کیت

اندازه گیری VO2max

برای تعیین حداکثر اکسیژن مصرفی از آزمون اصلاح شده تردمیل راکپورت

ساخت کشور چین با شماره کاتولوگ ( )Cat. No: E3848Huو حساسیت (ng/L

 )1/12اندازهگیری شد.

(آزمون یک مایل راه رفتن) استفاده شد به این صورت که با استفاده از ضربان

مقادیر سرمی امنتین ـ 1نیز با استفاده از روش آزمایشگاهی  ELISAو

سنج پولار ضربان قلب آزمودنیها بر روی تردمیل اندازهگیری شد ( .)10آزمون

کیت ساخت کشور چین با شماره کاتولوگ ( )Cat. No: E3770Huو حساسیت

شامل یک مسیر یک مایلی ( )1/0 Kmبود که از افراد خواسته شد تا حد ممکن

( )0/23 ng/mLاندازهگیری شد.

به تندی راه بروند و زمانی که یک مایل تمام شد ضربان قلب و مدت زمان طی
شدن مسافت اندازهگیری و در فرمول مربوطه  VO2maxبرآورد شد.
(نبض) ( - 2/212022زمان) ( - 340050فاکتور جنسیت) ( + 04312سن)
( - 2/23800وزن) VO2max = 1304823 - 2/2000

مقادیر گلوکز خون با استفاده از کیت ویژه گلوکز (ساخت شرکت پارس
آزمون ایران با حساسیت  2میلیگرم در دسیلیتر) اندازهگیری شد .ضریب تغییرات
درون آزمون این کیت  % 1/50و ضریب تغییرات برون آزمون آن  % 2/00بود.
مقادیر سرمی انسولین با استفاده از روش آزمایشگاهی  ELISAو کیت
( )Monobindساخت کشور آمریکا با شماره کاتولوگ ()Cat. No: 5825-300A

برنامه تمرین هوازی
نحوه انجام تمرین به گونهای بود که قبل از انجام تمرین هوازی آزمودنی-
ها ابتدا در یک جلسه با روش اجرای صحیح تمرین آشنا و سپس پروتکل تمرین
اصلی را به مدت  8هفته و در هر هفته  3جلسه به مدت  52تا 02اجرا کردند .در
هر جلسه آزمودنیها به مدت  12دقیقه در ابتدای تمرین گرم کردن و در انتهای
تمرین  2دقیقه به سرد کردن پرداختند .شدت تمرینات بین  22-02ضربان قلب
بیشینه انجام شد که در ابتدا با شدت  22درصد به مدت  52دقیقه و هر دو هفته

و حساسیت (  ،)2/02 µIU/mLضریب تغییرات درون آزمون ( Intra-Assay:

 )CV<8%و ضریب تغییرات برون آزمون ()Inter-Assay: CV<9/8%
اندازهگیری شد.

تاثیر  8هفته تمرین هوازی بر مقادیر سرمی  ،CTRP9امنتین ـ ،1پروفایل لیپیدی و مقاومت انسولینی در زنان چاق غیر فعال 73 
مقاومت انسولین با روش ارزیابی مدل هومئوستازی ( 1 )HOMA-IRبر

 LDL-Cنیز با استفاده از کیت شرکت پارس آزمون ایران با حساسیت 1

اساس گلوگز خون ناشتا بر حسب میلیگرم بر دسی لیتر در غلظت انسولین ناشتا

میلیگرم در دسیلیتر اندازهگیری شد .ضریب تغییرات درون آزمون این کیت

بر حسب میلی واحد بر لیتر تقسیم بر عدد ثابت  522صورت گرفت.

 % 2/00و ضریب تغییرات برون آزمون آن  % 1/52بود.

(میلی واحد بر × گلوکز سرم

(میلیگرم بر دسی لیتر)= [HOMA-IR

تجزیه و تحلیل آماری

] ÷ 522انسولین سرم لیتر)

در پژوهش حاضر پس از جمعآوری دادههای خام برای بررسی تغییرات

همچنین ،کلسترول با استفاده از کیت شرکت پارس آزمون ایران با

درون گروهی و بین گروهی از آزمون آماری  tوابسته و مستقل استفاده شد .با

حساسیت  2میلیگرم در دسیلیتر اندازهگیری شد .ضریب تغییرات درون آزمون

استفاده از آزمون شاپیروویلک ،نرمال بودن توزیع دادهها مورد تایید قرار گرفت.

این کیت  % 2/00و ضریب تغییرات برون آزمون آن  % 2/03بود.

تجزیه و تحلیل دادهها با استفاده از نرمافزار  SPSSنسخه  00در سطح معناداری

تریگلیسرید با استفاده از کیت شرکت پارس آزمون ایران با حساسیت 2

 P>2/22انجام گرفته است.

میلیگرم در دسیلیتر اندازهگیری شد .ضریب تغییرات درون آزمون این کیت
 % 1/50و ضریب تغییرات برون آزمون آن  % 1/20بود.

یافتهها

 HDL-Cبا استفاده از کیت شرکت پارس آزمون با حساسیت  1میلیگرم

نرمال بودن توزیع دادهها با آزمون شاپروویلک مورد تایید قرار گرفت.

در دسیلیتر اندازهگیری شد .ضریب تغییرات درون آزمون این کیت  % 2/80و

میانگین و انحراف معیار مربوط به وزن بدن آزمودنیها ،شاخص توده بدنی و

ضریب تغییرات برون آزمون آن  % 1/28بود.

حداکثر اکسیژن مصرفی در جدول  0نشان داده شده است.

جدول  .2تغییرات وزن ،توده بدنی و  VO2maxآزمودنیها (میانگین  ±انحراف معیار)

متغیر

گروه تمرین
پیشآزمون

سن
(سال)

قد
(سانتی متر)

وزن بدن
(کیلوگرم)

BMI
(کیلوگرم بر مجذور قد)

VO2max
)(ml.kg.min-1

گروه کنترل
پسآزمون

پسآزمون

پیشآزمون

02/2 ± 0/20

10/82 ± 1/02

105/0 ± 0/20

102/01 ± 1/01

82/0 ± 2/01

00/52 ± 2/13

80/18 ± 0/50

81/20 ± 0/31

00/00 ± 1/28

00/00 ± 1/55

00/00 ± 2/20

00/02 ± 2/00

30/32 ± 3/20

38/01 ± 0/08

30/12 ± 3/20

30/01 ± 3/22

نتایج آزمون  tهمبسته برای گروه تمرین نشان داد که  8هفته تمرین

مقدار پسآزمون نسبت به پیشآزمون افزایش معناداری برای (P=2/252( HDL

شد((P=2/200

و کاهش معناداری در  ، (P=2/250( TG ،(P= 2/203( LDLکلسترول تام

(جدول  .)3همچنین 8 ،هفته تمرین هوازی مقادیر امنتین ـ 1در زنان چاق غیر فعال

( ، (P=2/221درصد چربی بدنی ( (P=2/220و  (P=2/220( WHRداشته است

را به صورت معنیداری افزایش داد (( (P=2/230جدول .)3

(جدول .)3

هوازی باعث افزایش معنیدار  CTRP9در زنان چاق غیر فعال

در بررسی سایر متغیرها نیز مشخص شد که  8هفته تمرین هوازی ،تغییرات
معنیداری در مقاومت به انسولین در زنان چاق غیر فعال ایجاد نکرد ((P=2/200

(جدول  .)3همچنین ،نتایج آزمون  tهمبسته در گروه تمرین هوازی نشان داد که

)1. Homeostatic model assessment of insulin resistance (HOMA-IR

  05دو فصلنامه مطالعات کاربردی تندرستی در فیزیولوژی ورزش/سال پنجم/شماره اول1934 /

جدول  .3نتایج آزمون  tوابسته متغیرهای پژوهش (میانگین  ±انحراف معیار)
متغیر

گروه

پیشآزمون

پسآزمون

درجه آزادی

CTRP-9

کنترل

01/10 ± 12/51

80/02 ± 10/00

0

2/008

()ng/l

تمرین

00/30 ± 05/00

110/80 ± 32/25

0

-0/022

2/200

امنتین ـ1

کنترل

002/02 ± 012/30

002/31 ± 015/30

0

2/300

2/010

()ng/ml

تمرین

313/82 ± 132/00

305/00 ± 120/00

0

-0/528

2/230

کنترل

0/30 ± 2/5

0/51 ± 2/00

0

-2/002

2/250

تمرین

0/33 ± 2/35

0/25 ± 2/08

0

0/201

2/200

HDL

کنترل

52/11 ± 0/08

55/80 ± 0/00

0

2/088

2/220

()mg/dl

تمرین

50/52 ± 0/21

20/08 ± 0/30

0

-0/525

2/252

LDL

کنترل

112/02 ± 00/81

113/02 ± 13/02

0

-2/330

2/055

()mg/dl

تمرین

101/22 ± 0/51

00/8 ± 32/31

0

0/000

2/203

TG

کنترل

128/1 ± 08/20

120/22 ± 00/00

0

1/500

2/100

()mg/dl

تمرین

123/02 ± 00/38

155/02 ± 08/00

0

0/320

2/250

کلسترول تام

کنترل

023/82 ± 12/80

022/82 ± 0/52

0

-1/010

2/102

()mg/dl

تمرین

102/22 ± 00/28

100/32 ± 31/50

0

8/035

2/221

کنترل

51/00 ± 3/32

52/80 ± 3/02

0

1/025

2/153

تمرین

30/00 ± 3/08

32/32 ± 5/22

0

1/01

BMI

کنترل

00/00 ± 2/20

00/02 ± 2/00

0

2/088

(کیلوگرم بر مجذور قد)

تمرین

00/00 ± 1/28

00/00 ± 1/55

0

1/103

2/001

کنترل

2/00 ± 2/25

2/01 ± 2/22

0

2/852

2/503

تمرین

2/01 ± 2/23

2/80 ± 2/20

0

5/002

2/220

VO2max

کنترل

30/12 ± 3/20

30/01 ± 3/22

0

-1/100

2/008

)(ml.kg.min-1

تمرین

30/32 ± 3/20

38/01 ± 0/08

0

-2/018

2/501

مقاومت انسولینی

درصد چربی بدن

WHR

t

p
2/223

2/220

*

*

*

*

*

*

*

2/220

*نشان دهنده تفاوت معنادار نسبت به پیشآزمون
نتایج آزمون  tمستقل مربوط به  CTRP9پس از  8هفته تمرین هوازی نشان
داد که تمرین هوازی سبب افزایش معنیدار (  ) P=2/250این عامل نسبت به
گروه کنترل شد (جدول  .)5همچنین ،تمرین هوازی سبب کاهش معنیدار
مقاومت به انسولین نسبت به گروه کنترل شد ( .)P=2/228این در حالی بود
که بین میانگین سطوح امنتین ـ )P=2/102 ( 1در گروه کنترل و تمرین هوازی
اختلاف معنیداری وجود نداشت (جدول.)5

همچنین ،نتایج آزمون  tمستقل برای سایر متغیرها نشان داد که پس از 8
هفته تمرین مقادیر  (p= 2/221( HDLافزایش معنادار ،کلسترول تام (2/202
= ،(pدرصد چربی بدن ( (p=2/223و  (p=2/251( WHRکاهش معناداری
یافت .این در حالی بود که مقادیر تری گلیسرید و  LDLتغییرات معنیدار
نداشتند (جدول.)5

تاثیر  8هفته تمرین هوازی بر مقادیر سرمی  ،CTRP9امنتین ـ ،1پروفایل لیپیدی و مقاومت انسولینی در زنان چاق غیر فعال 01 
جدول  .4نتایج آزمون  tمستقل متغیرهای پژوهش (میانگین  ±خطای استاندارد)

تغییرات بین گروهی

متغیر

گروه

پیشآزمون

پسآزمون

درجه آزادی

CTRP-9

کنترل
تمرین

01/10 ± 12/51
00/30 ± 05/00

80/02 ± 10/00
110/80 ± 32/25

18

-0/10

امنتین ـ1

کنترل

002/02 ± 012/30

002/31 ± 015/30

()ng/ml

تمرین

313/82 ± 132/00

305/00 ± 120/00

18

-1/035

مقاومت انسولینی

کنترل
تمرین

()mg/dl

کنترل
تمرین

0/30 ± 2/5
0/33 ± 2/35
52/11 ± 0/08
50/52 ± 0/21

0/51 ± 2/00
0/25 ± 2/08
55/80 ± 0/00
20/08 ± 0/30

()ng/l

t

P
*

2/250
2/102

18

0/085

2/228

*

18

-5/02

2/221

*

()mg/dl

کنترل
تمرین

112/02 ± 00/81
101/22 ± 0/51

113/02 ± 13/02
00/8 ± 32/31

18

-1/213

2/158

()mg/dl

کنترل
تمرین

128/1 ± 08/20
123/02 ± 00/38

120/22 ± 00/00
155/02 ± 08/00

18

2/008

2/331

کلسترول تام

کنترل

023/82 ± 12/80

022/82 ± 0/52

()mg/dl

تمرین

102/22 ± 00/28

100/32 ± 31/50

18

0/222

2/202

درصد چربی بدن

کنترل
تمرین

51/00 ± 3/32
30/00 ± 3/08

52/80 ± 3/02
32/32 ± 5/22

18

3/300

2/223

کنترل
تمرین

00/00 ± 2/20
00/00 ± 1/28

00/02 ± 2/00
00/00 ± 1/55

18

2/838

2/513

کنترل
تمرین

2/00 ± 2/25
2/01 ± 2/23

2/01 ± 2/22
2/80 ± 2/20

18

0/020

2/251

کنترل
تمرین

30/12 ± 3/20
30/32 ± 3/20

30/01 ± 3/22
38/01 ± 0/08

18

-1/303

2/102

HDL
LDL
TG

BMI
(کیلوگرم بر مجذور قد)

WHR
VO2max
)(ml.kg.min-1

*

*

*

* تفاوت معنیدار نسبت به گروه کنترل
بحث و نتیجهگیری
هدف این مطالعه ،بررسی تاثیر هشت هفته تمرین هوازی بر مقادیر
سرمی امنتین ـ ،CTRP9 ،1شاخص مقاومت انسولینی و پروفایل لیپیدی و
برخی متغیرهای ترکیب بدنی در زنان چاق غیر فعال بود .یافتههای این مطالعه
نشان داد که به دنبال هشت هفته تمرین هوازی در گروه تجربی در مقایسه با
گروه کنترل مقدار امنتین ـ 1تغییر معنادار داشته است .ساز و کارهای دقیق
عوامل اثرگذار بر بیان امنتین ـ 1به درستی مشخص نشده است .اگرچه،
مطالعات پیشین بیانگر آن است که کاهش وزن با افزایش سطوح درگردش
امنتین ـ 1همراه میباشد .در این مطالعه تغییرات وزن معنادار نبوده است .از
طرف دیگر علاوه بر تغییرات وزن بدن ،عوامل دیگری نظیر اندازه آدیپوسیت
نیز ممکن است در تنظیم سطوح در گردش امنتین ـ 1اثر گذار باشد (.)10
همچنین ،به نظر میرسد سطوح گلوکز خون مهمترین عامل در تنظیم سطوح
در گردش امنتین ـ 1باشد .به طوری که تان و همکاران )0228(1نشان دادند
تزریق گلوکز موجب کاهش معنادار سطوح امنتین ـ 1میگردد ( .)02در همین
راستا یانگ و همکاران ( )0220نشان دادند درمان با امنتین ـ 1نوترکیب در
محیط خارج از بدن موجب افزایش جذب گلوکز در آدیپوسیتهای زیر پوستی
و احشایی میشود که با افزایش فسفوریلاسیون  Akt/PKBدر حضور و عدم
حضور انسولین همراه می باشد ( .)01حسین و همکاران ( )0210نیز بیان کردند
که سطوح در گردش خون امنتین ـ  1در کنترل مقاومت به انسولینی با تنظیم
1 . Tan et al

تحمل به گلوکز نقش نقش مهمی دارد ( .)00در مطالعه صارمی و همکاران نیز
افزایش سطوح سرمی امنتین ـ 1بر اثر  10هفته تمرین هوازی با کاهش سطوح
گلوکز خون همراه بود و همبستگی معکوس بین آنها مشاهده شد ( .)15در
فعالیت ورزشی برای راه اندازی مسیرهای انرژی میزان ناقلین گلوکز در بافت-
های مصرف کننده انرژی نظیر عضله بالا رفته در نتیجه سطوح قند خون هیچ
وقت به مقداری افزایش نمییابد که عملکرد امنتین را تخریب کند .از طرفی،
نشان داده شده است که میزان ترشح امنتین ـ 1با شاخص توده بدن ،اندازه
دور کمر و هورمون لپتین همبستگی معکوس دارد ( .)03یافتههای اخیر حاکی
از آن است که امنتین ـ 1در حفظ وزن بدن و تنظیم اشتها دخالت داشته و
ترشح آن با وزن بدن و متابولیسم گلوکز سازگار میشود .در مطالعه حاضر
میانگین شاخص توده بدن بالا بوده و نسبت دورکمر به لگن در محدوده بالاتر
از نرمال قرار داشت .همچنین ،میزان چاقی مرکزی و چربیهای احشائی و
تغییرات شاخص توده بدن و نسبت دورکمر به لگن معنادار بوده ،لذا این انتظار
میرود با توجه به اینکه چربیهای احشائی عمده ترین ناحیه ترشح امنتین ـ1
هستند ،تغییرات آن قابل توجه باشد .همچنین ،گورسوی و همکاران )0215( 0
در مطالعه روی افراد بزرگسال نشان دادند یک همبستگی معنادار و معکوس
بین امنتین ـ 1و انسولین LDL ،و تری گلسیرید و همبستگی مثبت با HDL
وجود دارد ( .)05در مطالعه حاضر تغییرات انسولین LDL ،و  HDLمعنادار
بود .لذا به نظر میرسد تغییرات معنادار متغیرهای فوق نیز میتواند عاملی در
0 . Zhang et al
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تغییر معنادار امنتین ـ 1باشد .به نظر میرسد برای تغییر قابل توجه در میزان
امنتین ـ 1انجام تمرینات هوازی میتواند خیلی کارساز باشد هر چند که در این
مورد نیز نتایج متناقض میباشد و تغییرات بیشتر در افرادی ایجاد میشود که
دارای گلوکز خون بالا میباشند و احتمالا امنتین ـ 1با توجه به اینکه بر گیرنده-
های گلوکز به ویژه بر  GLUT-4اثر تنظیمی مثبت داشته و حساسیت
انسولینی را بهبود میبخشد ،گزینه مناسبی برای درمان دیابت نوع  0به همراه
ورزشهای استقامتی باشد.
یکی دیگر از یافتههای مهم پژوهش حاضر نیز این بود که  8هفته تمرین
هوازی تأثیر معنیداری بر تغییرات  CTRP-9سرمی دارد .در ارتباط با تأثیر
تمرینات ورزشی بر  CTRPsمطالعات محدود میباشد .چوی و همکاران
( )0213تأثیر  3ماه تمرین ترکیبی (استقامتی ـ مقاومتی) بر  CTRP-3و
CTRP-5در زنان چاق را مورد بررسی قراردادند که نتایج پژوهش نشان داد
سطوح  CTRP-3سرمی کاهش و  CTRP-5افزایش غیر معنیداری با
تمرین ورزشی داشت ( .)02که علت تفاوت را میتوان به نوع  CTRPو
واکنش متفاوت هر کدام نسبت داد .از تمام CTRPهایی که تا کنون شناسایی
شدهاند CTRP9 ،دارای بیشترین تشابه ساختاری با آدپیپونکتین است؛ دامنه
کروی  C1qدارای بالاترین درجه هویت اسید آمینه با آدیپونکتین میباشد.
بنابراین CTRP9 ،میتواند به عنوان هتروالیگومرز با آدیپونکتین ترشح شود.
 CTRP9به طور عمده در بافت چربی تولید میشود و هر دو آدیپوسیتها و
سلولهای عروقی استروما و عروق  CTRP9را به طور مساوی تولید میکنند.
 CTRP9مسیرهای سیگنالینگ  AMPKرا در میکروبهای کشت شده
فعال میکند و بیان بیش از حد  CTRP9در کمبود لپتین به طور قابل توجهی
باعث کاهش قند خون میشود ( .)00که تمام اعمال این فاکتور در جهت
تقویت آثار مثبت ناشی از تمرین ورزشی میباشد .این در حالی بود که در
مطالعه چوی و همکاران ( )0213کاهش متناقضی از  CTRP-3با تجویز
نوترکیب  CTRP-3درنتیجه  3ماه تمرین هوازی گزارش شد که با بهبود
برخی عوامل خطرزای قلبی ـ عروقی ،مقاومت به انسولین و  RBP-4همراه
بود .اگرچه ،دلیل نتایج ناسازگار به وضوح مشخص نیست ،با این حال به نظر
میرسد که افزایش  CTRP-9درنتیجه تمرین ورزشی به دلیل بهبود در
مقاومت به  CTRP-9همانند بهبود در مقاومت به انسولین و لپتین باشد .با
توجه به اینکه بهبود مقاومت به انسولین و لپتین نیاز به حضور جبرانی این
هورمونها را کاهش میدهد ،به نظر میرسد که بهبود در مقاومت به
 CTRP-9نیاز به افزایش این هورمون را در مطالعه حاضر جبران کرده باشد
و نیز حتی دلیلی بر کاهش  CTRP-3سرمی در مطالعه چوی و همکاران
( )0213باشد .مطالعات بالینی گذشته نیز از افزایش متناقض  CTRP-3در
افراد مقاوم به انسولین با بیماری دیابت نوع  0را گزارش کردهاند که یک
سازوکار جبرانی برای غلبه بر استرس متابولیکی همانند وضعیت مقاوم به
انسولین و لپتین در دیابت و چاقی میباشد .اگرچه ،انجام پژوهشهای جدید
در این زمینه برای درک نقش تمرین ورزشی بر  CTRP-9ضروری میباشد،
به نظر میرسد که پاسخ  CTRP-9میتواند وابسته به نوع تمرین ورزشی
متفاوت باشد.
یافته دیگر این مطالعه ،تغییر معنیدار شاخص مقاومت انسولینی در اثر
تمرین میباشد .که این یافته با نتیجه یافتههای برخی مطالعات ناهمسو و با
برخی دیگر همسو میباشد .این مطالعات سازوکارهای مؤثر بر هومئوستاز گلوکز
و انسولین در پاسخ به فعالیت را بیان کردهاند که از آن جمله میتوان به افزایش
فعالیت گلیکوژن سنتاز و هگزوکیناز ،افزایش پیام رسانی پس گیرندهای
انسولین ،افزایش پروتئین انتقال دهندة گلوکز ،کاهش رهایی و افزایش پاک

شدن اسیدهای چرب آزاد ،افزایش رهایی گلوکز از خون به عضله به علت
افزایش مویرگهای عضله و تغییرات در ترکیب عضله به منظور افزایش
برداشت گلوکز اشاره کرد ( .)00هنوز کاملا مشخص نیست که چگونه انقباض-
های منظم عضلانی میتوانند تاثیر ژرف و عمیقی را بر عملکرد درون سلولی
داشته باشند و موجب افزایش حساسیت انسولینی و کاهش مقاومت به انسولین
شوند .در هر حال ،شناخت سازوکارها و عواملی که موجب بهبود حساسیت و
کاهش مقاومت به انسولین میشود ،میتواند ما را در کنترل و مهمتر از آن،
پیشگیری از دیابت نوع دو یاری دهد .که در پژوهش حاضر مشاهده شد
تغییرات مقاومت به انسولین با  CTRP9و امنتین ـ  1با تمرین هوازی دارای
هبستگی معکوس بود.
به نظر میرسد که احتمالاً اجرای این پروتکل با حجم و شدت بالاتر
میتواند برای افزایش آمادگی جسمانی و آمادگی قلبی ـ عروقی ،کاهش وزن
و بهبود مقاومت انسولین در افراد چاق مفید باشد .همچنین ،با توجه به اهمیت
شدت فعالیت ورزشی به ویژه تمرینات هوازی در مورد تغییرات امنتین ـ 1و
 ،CTRP9پیشنهاد میشود که در تحقیقات بعدی ،پروتکلی با شدت و حجم
متفاوت روی گروههای همسان اجرا شود تا تأثیر دقیق تمرین هوازی بر
تغییرات میزان امنتین ـ 1و  CTRP9مشخص شود.
تقدیر و تشکر
این پژوهش برگرفته از پایان نامه رشته فیزیولوژی ورزشی میباشد .از
تمامی آزمودنیها و رئیس آزمایشگاه مرکزی دانشگاه که ما را در انجام این
پژوهش یاری کردند کمال تشکر و قدردانی را داریم.
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