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 -2استاديار دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه شهید چمران اهواز
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تاریخ دریافت مقاله1393/7/2 :

چکيده
هدف پژوهش حاضر بررسی اثر هشت هفته تمرين تركیبی ايستگاهی بر سطح سرمی آيريزين و شاخص مقاومت به انسولین زنان چاق بود .در پژوهش حاضر
 22زن دارای اضافه وزن ( 26/04±4/43سال؛  29/2±35/53 BMIكیلوگرم /مترمربع) ،داوطلب مشاركت در تحقیق شدند و تصادفی به دو گروه كنترل
( )n=11و تمرين تركیبی ايستگاهی ( )n=11تقسیم شدند .آزمودنیهای گروه تجربی مدت هشتهفته و هفتهای چهارجلسه تمرين ايستگاهی (دراز و
نشست ،شنای سوئدی ،طنابزنی ،پروانه ،بلندكردن توپ مديسنبال ،استپ) را اجرا كردند .برای اندازهگیری آيريزين سرم ،نمونه خونی قبلاز شروع تمرين
و  48ساعت بعد از آخرين جلسه تمرين در حالت ناشتا گرفته و به روش االيزا اندازهگیری شد .برای مقايسه میانگین شاخصهای دو گروه از روش تحلیل
كوواريانس و برای مقايسه درونگروهی دادهها از آزمون تی همبسته استفاده شد .سطح معنیداری  P≥0/05در نظر گرفته شد .بعد از هشتهفته تمرين
تركیبی ايستگاهی ،سطوح آيريزين سرمی در گروه تمرينكرده به طور معناداری افزايش يافت؛ درحالیكه شاخص مقاومت به انسولین در اين گروه به طور
معناداری كاهش يافت ( .)P≥0/05همچنین آزمون همبستگی پیرسون نشان داد بین تغییرات آيريزين با شاخص مقاومت به انسولین ارتباط معکوس
معنیداری وجود دارد ( .)P≥0/05 ,r=-0/47يافتهها نشان داد تمرين تركیبی ايستگاهی ازطريق ترشح مايوكاينهايی مانند آيريزين باعث بهبود تركیب بدنی و
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 -1كارشناس ارشد دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه شهید چمران اهواز

اختالالت متابولیکی نظیر مقاومت به انسولین در زنان دارای اضافه وزن میشود.
كلیدواژهها :چاقی ،آيريزين ،شاخص مقاومت به انسولین ،تمرين تركیبی ايستگاهی.

Khademi.s1., Ranjbar.r2., Ghanbarzadeh2
1- MA Shahid Chamran University of Ahvaz
2- Assistant Professor Shahid Chamran University of Ahvaz

Abstract
Purpose: The purpose of this study was the effect of eight weeks of circuit training on the Irisin levels and
the Insulin Resistance Index (HOMA-IR) in overweight women. Materials and Methods: In this study 22
overweight women voluntarily were chosen (Age 26.04±4.43 yrs, BMI 29.35±2.53 kg/m 2) and were divided
to two groups of control (n=11) and experimental (n=11). In the experimental group, subjects performed
circuit training for eight weeks and four times per week. Blood sample was taken before and 48 hours after
the last training session. Statistical analysis at the level of P<0.05 was done. Findings: After eight weeks of
training, the level of Irisin in experimental group significantly increased while the HOMA-IR had a
significant reduction (p<0.05). Also Pearson correlation co-efficiency test shows that there is a reverse
relationship between irisin and HOMA-IR (P≤0.05). Conclusion: It appears that circuit training improves
body composition and metabolic disorders such as insulin resistance through Irisin induction in overweight
women.
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Effect of 8 weeks of circuit training on serum Irisin levels and Insulin Resistance
Index in overweight girls

Keywords: Obesity, Irisin, Insulin Resistance Index, circuit training

مقدمه

( .)2سازمان بهداشت جهانی از افزايش سريع در میزان شیوع چاقی به منزله اپیدمی چاقی ياد میكند ( .)3در
بزرگساالن كمتحرک ،چاقی و افزايش وزن ارتباط چشمگیری با گسترش پرفشاری خونی ،افزايش چربی
خون و مقاومت به انسولین دارد ،كه جملگی عوامل خطرزای بیماریهای قلبی -عروقی به شمار میروند
*. saharkhademi1@yahoo.com
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چاقی يکی از بزرگترين موانع سالمت در دنیا است ( .)1شیوع چاقی در میان زنان سراسر جهان بسیار است
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( .)4بافت چربی در دو نوع سفید و قهوهای وجود دارد .بافت چربی سفید نماينده بخش عمده چربی و منبع
اصلی ذخیره انرژی است؛ از طرفی ،بافت چربی قهوهای برخالف چربی سفید ،محلی برای تولید حرارت
است( .)5بافت چربی قهوهای بهعلت بیان پروتئین جفتنشده )UCP1( 1و افزايش تراكم میتوكندريايی،
چربی قهوهای با مقاومت دربرابر بیماریهای متابولیکی و ديابت نوع دو مرتبط است( .)7ون ماركن 1و
همکاران ( )2009نشان دادند كه مقدار بافت چربی قهوهای به طور درخور توجهی در افراد چاق كاهش
میيابد كه نشاندهنده وجود رابطه منفی بین چربی قهوهای با  BMIو درصد چربی بدن است ( .)8در
سالهای اخیر ،تعامل بین بافت چربی و عضله اسکلتی به طور فزايندهای به رسمیت شناخته شده و اين
تعامل نقش مهمی در تنظیم وزن بدن و بیماریهای متابولیکی دارد ( .)9برمبنای اين تعامل تبديل بافت چربی
سفید به قهوهای و افزايش گرمازايی و انرژی مصرفی و درنهايت كاهش وزن بهواسطه مايوكاين آيريزين
انجام میشود( .)6هورمون آيريزين محصول ژن  FNDC5است كه بهوسیله  PGC-1αالقا میشودPGC1- .
 αكه بر اثر تمرين افزايش میيابد ،موجب تحريک موادی از عضله اسکلتی میشود كه بر عملکرد ديگر
بافتها تأثیرگذار است .يکی از مهمترين اين مواد  FNDC5است ( .)6پروتئین آيريزين پساز شکستهشدن

] [ Downloaded from c4i2016.khu.ac.ir on 2022-05-16

نقش گرمازايی (تبديل انرژی شیمیايی به انرژی حرارتی) را ايفا میكند ( .)6عالوهبر اين ،سطح باالی بافت

مولکول  FNDC5از عضالت اسکلتی به خون انتشار میيابد و بهوسیله جريان خون با گیرندههای ناشناخته
در بافت چربی سفید ارتباط برقرار میكند و از اين طريق بافت چربی سفید را به چربی قهوهای تبديل
حرارت است ،اعتقاد بر اين است كه نقش مهمی در كاهش توده چربی دارد ( .)10سطح آيريزين ارتباط منفی
معنیداری با مقاومت به انسولین و چاقی دارد( .)11چو و همکاران ( )2013در مطالعهای گسترده درباب 104
بیمار مبتال به ديابت نوع دو و  104نفر گروه كنترل گزارش دادند كه میزان آيريزين در بیماران مبتال به ديابت
نوع دو كاهش درخور توجهی نشان داده است .بنابراين ،كاهش سطح آيريزين در بیماران ديابتی نوع دو و
ارتباط معکوس با آن نشان میدهد كه آيريزين ممکن است نقش مهمی در عدم تحمل به گلوكز و ديابت نوع
دو بازی كند (.)12
در خصوص تأثیر تمرينات ورزشی بر ترشح آيريزين ،بوستروم و همکاران ( )2012در مطالعهای به بررسی
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میكند .اين فرآيند به تولید حرارت بهجای تولید  ATPمنجر میشود .ازآنجايیكه آيريزين يک عامل مولد

اثر ده هفته تمرين استقامتی بر آزمودنیهای انسانی پرداختند .يافتههای آنها نشان داد كه میزان آيريزين سرم
در اين افراد دوبرابر شده كه نسبت به گروه كنترل افزايش معنیداری داشته است ( .)6بوستروم در مطالعه
برابر افزايش يافت ( .)13میاموتو و همکاران ( )2015به بررسی تأثیر تمرينات استقامتی بر سطح سرمی
آيريزين در بزرگساالن جوان و مسن پرداختند .براساس نتايج سطح سرمی آيريزين در گروه میانسال به
صورت معناداری افزايش يافته بود ( .)15بولوهر و همکاران ( )2014به بررسی تأثیر يکسال تمرين ورزشی
1.Van Marken
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ديگری نشان داد كه پساز سه هفته تمرين استقامتی دويدن روی تردمیل ،میزان آيريزين سرم موشها تا 65
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(دويدن و طناب زدن) بر سطح آيريزين در  65كو دک چاق پرداختند .نتايج آن ها نشان داد سطح آيريزين
پساز تمرين به صورت معنیداری افزايش يافته است( .)16با توجه به تحقیقات انجامشده ،تمرين استقامتی و
مقاومتی از عوامل اثرگذار بر ترشح آيريزين هستند؛ بنابراين با توجه به نظريه نسبتاً جديد تغییر فنوتیپ بافت
انسولین و تأ ثیری كه فعالیت ورزشی بر بهبود حساسیت به انسولین و پیشگیری از توسعه ديابت نوع دو و
تنظیم هومئوستاز بدن دارد ،منطقی به نظر میرسد كه فعالیتهای با ماهیت تركیبی (استقامت هوازی و
عضالنی) بتوانند سطوح آيريزين سرم را دستخوش تغییر قرار دهند؛ بنابراين با اين فرضیه محقق به دنبال
پاسخ اين سؤال است كه آيا هشت هفته تمرين منتخب تركیبی ايستگاهی بر سطح سرمی آيريزين و شاخص
مقاومت به انسولین زنان چاق اثر دارد يا خیر؟
روش و طرح تحقيق
آزمودنيها

تحقیق حاضر به صورت نیمهتجربی با گروه گنترل ( )n=11و تجربی ( )n=11و طرح پیشآزمون-
پسآزمون در شهر اهواز انجام شد .در پژوهش حاضر  22دانشجوی دختر چاق با دامنه سنی  20تا  30سال

] [ Downloaded from c4i2016.khu.ac.ir on 2022-05-16

چربی از چربی سفید به قهوهای و اثر آن بر كاهش وزن و ازطرفی ارتباط بین آيريزين با چاقی و مقاومت به

ازطريق اعالمیه در دانشگاه شهید چمران اهواز و داوطلبانه در آزمون مشاركت كردند .برای تعیین سطح
سالمت از افراد درخواست شد پرسشنامه مربوط به سالمت را تکمیل كنند .شروط ورود آزمودنیها به
داروهای خاصی بود كه بر متابولیسم بدن تأثیرگذار باشد .قبلاز شروع پروتکل تمرينی و بعد از آگاهی
آزمودنیها از شروط كامل تحقیق رضايتنامه دريافت شد.
اندازهگیری شاخص های آنتروپومتریکي ،ترکیب بدني و فیزیولوژیکي :سهروز قبلاز شروع تمرينهای در
ساعت  8صبح با حضور آزمودنیها در آزمايشگاه فیزيولوژی ورزش دانشگاه شهید چمران اهواز ،وزن
آزمودنیها با استفاده از ترازوی ديجیتال (سکا) با دقت  0/1كیلوگرم اندازهگیری شد .اندازه قد آنها نیز با
استفاده از قدسنج سکا با دقت  0/1سانتیمتر ثبت شد ؛ تركیب بدن با استفاده از دستگاه بیوامپدانس الکتريک
( )Olympia, koreaو میزان حداكثر اكسیژن مصرفی آزمودنیها با استفاده از آزمون بروس روی نوارگردان
بهدست آمد .آزمون بروس شامل هفت مرحله دويدن سه دقیقهای است كه در هر مرحله سرعت و شیب
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تحقیق شامل نداشتن سابقه بیماری قلبی-عروقی :افزايش فشار خون ،ديابت؛ سیگاركشیدن يا استفاده از

نوارگردان افزايش میيابد تا زمانی كه فرد به مرز واماندگی میرسد؛ سپس مقدار حداكثر اكسیژن مصرفی فرد
با استفاده از فرمول پوالک در واحد میلیلیتر بهازای هر كیلوگرم در دقیقه محاسبه شد (:)36
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×4/38 -3/9زمان انجام فعالیت=)Vo2max(ml/kg/min
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پروتکل تمريني

پروتکل تمرينی موردنظر تحقیق محققساخته بود .تمرين منتخب تركیبی ايستگاهی شامل هشت هفته و هر
هفته چهار جلسه با میانگین شدت  90-70درصد حداكثر ضربان قلب (دويدن بین ايستگاهها) انجام گرفت.
دقیقه با حركات كششی و دويدن نرم گرم میكردند .تمرين منتخب شامل شش ايستگاه دراز و نشست،
استپ (يا پرش چپ و راست) ،شنا سوئدی (تعديلشده) ،طناب ،پروانه و بلندكردن توپ مديسن بال (2
كیلوگرمی) بود كه به صورت دايرهای و در سه نوبت تکرار میشد .مدت زمان انجام هر ايستگاه در هفتههای
اول و دوم شصت ثانیه ،سوم و چهارم نود ثانیه ،پنجم و ششم  120ثانیه و هفتم و هشتم  150ثانیه بود؛
بهطوریكه آزمودنیها در اين مدت ،بعد از انجام تمرين ويژه ايستگاه مورد نظر ،شروع به دويدن با شدت
 80-70درصد حداكثر ضربان قلب در سیکل اول و دوم و شدت  90-80درصد ضربان قلب در سیکل سوم
میكردند تا مدت زمان آن ايستگاه خاتمه پیدا میكرد .فاصله استراحت بین هر ايستگاه سی ،چهل و پنجاه
ثانیه به ترتیب برای سیکل اول ،دوم و سوم و استراحت بین سیکل اول و دوم سه دقیقه و بین سیکل دوم و
سوم پنج دقیقه در نظر گرفته شده بود .زمان كلی فعالیت ،صرفنظر از زمان استراحت بین ايستگاهها ،در هفته
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اين برنامه با درنظرگرفتن اصل اضافهبار اجرا میشد ،و در ابتدای هر جلسه آزمودنیها بهمدت ده تا پانزده

اول و دوم هجده دقیقه بود كه تا  45دقیقه در هفته هشتم افزايش يافت .افزايش بار به اين صورت بود كه هر
دو هفته به زمان كلی سیکل سه دقیقه اضافه می شد كه شامل افزايش مسافت دويدن بین ايستگاهها و افزايش
(راهرفتن و انجام حركات ك ششی) اجرا شد .در اكثر ايستگاهها به منظور تنظیم و كنترل شدت فعالیت
آزمودنیها از مترونوم برای انجام حركت استفاده شد.
جدول  .1پروتکل تمرینات ایستگاهي
استپ

(دقیقه)

(تعداد)

(تعداد)

(تعداد)

(ثانیه)

(تعداد)

اول

6

10

30

5

30

5

30

دوم

6

15

40

10

40

10

40

سوم

9

15

40

10

40

10

40

چهارم

9

20

50

12

50

12

50

پنجم

12

20

50

12

50

12

50

ششم

12

25

60

15

60

15

60

هفتم

15

25

60

15

60

15

60

هشتم

15

30

70

20

70

20

70

هفته

94

(ثانیه)

] [ DOI: 10.18869/acadpub.jsmt.13.10.91

زمان سیکل

درازو نشست

طناب زنی

شنای سوئدی

پروانه

بلندكردن مديسنبال

(پرش چپ و راست)
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بار كار در هر ايستگاه بود (جدول .)1پساز انجام پروتکل مورد نظر ،سردكردن به مدت پنج تا ده دقیقه
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نمونهگيري خوني و اندازهگيري شاخصهاي بيوشيميايي

نمونه خون وريدی از سیاهرگ بازويی در جلسه اول و  48ساعت پساز آخرين جلسه تمرين درحالت ناشتا
و در زمان صبح گرفته شد .در مرحله اول انجام خونگیری از آزمودنیها خواسته شد تا دو روز قبلاز آزمون
از ساعد (بین ساعت  8تا  9صبح) جمعآوری شد .در مرحله دوم ،پساز اتمام دوره تمرينی و گذشت 48
ساعت بعد از آخرين جلسه تمرين نیز ،مانند مرحله اول و در موقعیت كامالً مشابه ،از آزمودنیها خونگیری
به عمل آمد .بالفاصله بعد از اتمام خونگیری در هر مرحله برای جداسازی ،نمونههای سرم با سرعت 3500
تا  3800دور در دقیقه به مدت چهار دقیقه سانتريفیوژ شدند و در میکروتیوبهای دو میلیلیتری تا روز
انجام آزمايشها در دمای  -20درجه سانتی گراد نگهداری شدند .سطوح آيريزين با استفاده از كیت
(ELISA

Human

)CUSABIO

انسولین

و

با

استفاده

از

كیت

 Monobind,Inc.Lackforest,CA(92630) USAاز روش االيزا مطابق با كاتالوگ كیت اندازهگیری
شدند .ضريب تغییر برای آيريزين و انسولین به ترتیب  8و  6/2درصد بود .گلوكز همچنین بهوسیله كیت
پارس آزمون با روش  GOD-PAPاندازهگیری شد.
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هیچ فعالیت شديدی انجام ندهند .سپس از آنها درحالت نشسته و در وضعیت استراحت ،پنج میلیلیتر خون

روشهاي آماري

دادهها با استفاده از نرمافزار آماری  SPSS 17تجزيه و تحلیل شدند .به منظور تعیین نرمالبودن دادهها از
برای مقايسه درونگروهی دادهها از آزمون تی همبسته استفاده شد .همچنین از آزمون همبستگی پیرسون نیز
برای بررسی ارتباط بین متغیرهای تحقیق استفاده شد .سطح معنیداری برای تمام تحلیلهای آماری
( )P≤0/05در نظر گرفته شد.
يافتههاي تحقيق

در جدول  2مقادير مربوط به شاخصهای پیکرسنجی آزمودنیها آمده است .نتايج نشان میدهد كه تفاوت
معناداری در مقادير شاخص توده بدن ( ،) BMIدرصد چربی و وزن در ابتدای پژوهش وجود نداشت
()P≥0/05؛ بهطوریكه گروهها كامالً با يکديگر همگن بودند .همانطور كه در جدول  1مشاهده میشود،

] [ DOR: 20.1001.1.22520708.1394.13.10.8.6

آزمون شاپیرو ويلکز استفاده شد .برای مقايسه میانگین شاخصهای دو گروه از روش تحلیل كوواريانس و

وزن ،شاخص توده بدن و درصد چربی بدن گروه تجربی بعد از تمرين كاهش معناداری يافته است
در اين شاخصها بعد از تمرين معنادار بود (.)P≤0/05
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( ،)P≤0/05درحالیكه حداكثر اكسیژن مصرفی افزايش معنادار پیدا كرد ( )P≤0/05و تفاوت بین دو گروه
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جدول .2شاخصهاي پيکرسنجي آزمودنيهاي تحقيق

تجربی

25/4±54/87

-

كنترل

26/4±54/43

-

تجربی

71/7±54/28

69/6±96/88 *¥

كنترل

74/5±67/65

76/6±06/15

تجربی

157/3±8/21

-

كنترل

158/4±6/45

-

شاخصتوده بدنی

تجربی

29/3±04/07

28/2±05/19*¥

(كیلوگرم بر متر مربع)

كنترل

29/1±66/95

30/2±23/13

تجربی

26/5±80/57

*¥89/4±95/25

كنترل

28/4±48/76

29/5±67/15

تجربی

26/1±18/75

34/3±71/08*¥

كنترل

3±25/55

24/3±94/69

تجربی

8±20/79

8±30/03*¥

كنترل

18/3±36/47

18/4±54/22

تجربی

15/5±63/10

5±24/86*¥

كنترل

10/2±63/33

10/2±45/25

گروه

متغیر

سن (سال)

وزن (كیلوگرم)

قد (سانتیمتر)

درصد چربی (درصد)
حداكثر اكسیژن مصرفی
(میلیلیتر بر كیلوگرم بر دقیقه)

دراز و نشست (تعداد)

شنا سوئدی (تعداد)

*نشاندهنده اختالف معنيدار با پيشآزمون  ¥نشاندهنده اختالف معنيدار بين دو گروه

در جدول  ،3میانگین پارامترهای پژوهش در دو گروه كنترل و تجربی ارائه شده است .نتايج آزمون تحلیل
كوواريانس برای مقايسه میانگین دو گروه پژوهش پساز هشتهفته تمرين نشان داد كه مقادير آيريزين
سرمی در گروه تجربی افزايش معناداری داشته است ()P=0/02؛ درحالیكه مقاومت به انسولین در همین
گروه كاهش معناداری يافته بود ( .)P=0/001بهعالوه ،میزان انسولین در گروه تجربی نسبت به گروه كنترل
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M±SD

M±SD
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پیشآزمون

پسآزمون

كاهش معنیداری داشت ( .)P=0/004از طرفی ،تغییر گلوكز خون در گروه تجربی بهلحاظ آماری معنادار
نبود (.)P=0/10
] [ DOI: 10.18869/acadpub.jsmt.13.10.91
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جدول .3تغييرات (ميانگين و انحراف استاندارد) پارامترهاي پژوهش در گروههاي کنترل و تجربي

M±SD

M±SD
215/52±33/88

متغیر

گروه

آيريزين

تجربی

196/40±59/95

)(ng/ml

كنترل

192/54±79/21

193/50±98/96

گلوكز

تجربی

8±86/41

83/7±63/82

)(mg/dl

كنترل

86/9±63/44

87/9±63/13

انسولین

تجربی

1/0±09/657

0/0±834/636

)(μIU/mI

كنترل

1/0±40/574

1/0±38/541

تجربی

4/2±21/71

3/2±16/28

كنترل

5/2±49/65

5/2±40/30

HOMA-IR

sig

F

*0/002

6/26

0/10

sig

t

*0/01

-2/894

0/58

-0/562

0/07

1/96

2/87

*0/004

10/54

*0/001

13/81

0/58

-0/557

*0/009

3/26

0/24

1/24

*0/01

3/11

0/59

0/549
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پیشآزمون

پسآزمون

تغییرات بینگروهی

تغییرات درونگروهی

ارتباط بین آيريزين با شاخص مقاومت به انسولین در نمودار  5گزارش شده است .با توجه به آزمون ضريب
ترتیب  r=-0/470و .)P=0/027
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نمودار . 5نمودار همبستگي تغيييرات آیریزین با شاخص مقاومت به انسولين

] [ DOR: 20.1001.1.22520708.1394.13.10.8.6

همبستگی پیرسون ،تغییرات غلظت آيريزين با شاخص مقاومت به انسولین رابطه منفی معنادار دارد (به
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بحث

يافتههای پژوهش حاضر درباب میزان آيريزين سرم بیانگر افزايش آيريزين و كاهش مقاومت به انسولین در
پاسخ به هشتهفته تمرين تركیبی ايستگاهی در زنان چاق بود .با توجه به تحقیقات بوستروم و همکاران
افزايش آيريزين و  FNDC5در پاسخ به تمرينات هوازی و استقامتی كه به طور كلی با افزايش ظرفیت
اكسیداتیو همراه است اتفاق میافتد( .)6يافتههای پژوهش حاضر درخصوص افزايش معنادار آيريزين پساز
تمرين با يافتههای بوستروم و همکاران ( ،)2012میاموتو و همکاران ( )2015و بولوهر و همکاران ()2014
همسو بوده است درحالیكه با نتايج نوريم و همکاران ( ،)2013پاالسیو و همکاران ( ،)2015پکاال و همکاران
( )2013و هوچی و همکاران ( )2012ناهمسو است .داليل ناهمسوبودن نتايج میتواند نوع و شدت پروتکل
ورزشی باشد( .)18شدت تمرين در افزايش آيريزين بسیار موثر است و ممکن است غلظت آن در پاسخ به
شدتهای پايین بدون تغییر باقی بماند ( .)19همچنین نوريم و همکاران ( )2013بیان كردند يکی ديگر از
داليل متناقضبودن نتايج ممکن است استفاده از آنتیبادیهای مختلف در روش االيزا باشد( .)14بوستروم و
همکاران ( )2012در پژوهشی اثر ده هفته تمرين استقامتی را بر سطح سرمی آيريزين بررسی و گزارش
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نقش متابولیکی آيريزين با افزايش هزينه انرژی و هموستاز گلوكز مشخص میشود؛ بنابراين ،به نظر میرسد

كردند كه میزان آيريزين سرم در اين افراد دوبرابر شده است( .)6در پژوهشی ديگر بوستروم و همکاران
( )2012نشان دادند كه سههفته تمرين استقامتی دويدن روی تردمیل در موشها ،میزان آيريزين سرم را تا 65
است انقباضات عضله در طی تمرين باشد .يافتههای اين محققان در پژوهشی ديگر نشان داد موشهای
ترانسژنیک كه  PGC-1αعضالنی افزايش يافته بود در مقابل چاقی مرتبط با افزايش سن و ديابت مقاومت
نشان دادند .آنها نتیجه گرفتند اين گروه از حیوانات در تعادل انرژی پايه تغییرات زيادی دارند .در مرحله
بعد ،بافت چربی اين گروه از موشها به منظور بررسی ژنهای وابسته به ترموژنز و تغییرات بافت چربی
قهوهای بررسی شد و مالحظه گرديد كه بافت چربی سفید زيرجلدی كه مستعد تبديل شدن به بافت چربی
قهوهای است به طور معناداری با افزايش بیان  UCP1همراه بوده است ( 6و .)13
پکاال و همکاران ( ) 2013بیان كردند آيريزين ممکن است با افزايش استقامت عضالت در اثر تکرارهای زياد
افزايش يابد .همچنین ممکن است اثر آنابولیک (رشد عضالت) تمرينات مقاومتی با افزايش بیان  FNDC5در

] [ DOR: 20.1001.1.22520708.1394.13.10.8.6

برابر افزايش داده است .آنها بیان كردند يکی از داليل افزايش آيريزين پساز تمرين در موش و انسان ممکن

ارتباط باشد بهطوریكه با افزايش توده عضالنی و قدرت و استقامت عضالنی ترشح آيريزين افزايش میيابد
يافت ،كه نشاندهنده شدت الزم برای افزايش بیان  FNDC5عضالنی و احتماالً يکی از سازوكارهای افزايش
هورمون آيريزين است .بهعالوه ،به نظر میرسد شدت باالی تمرينات ( 70-90درصد ضربان قلب حداكثر)،
مدت فعالیت و انقباضات عضالنی در اثر تمرينات استقامتی عضالنی باعث فعالسازی سیگنالهای PGC-
 1αو درنهايت باعث اف زايش میزان آيريزين شده باشد كه در ادامه اين فرايند با افزايش ترموژنز و افزايش
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( .)18در پايان تحقیق حاضر استقامت عضالنی گروه تجربی در مقايسه با گروه كنترل افزايش معنیداری

پژوهش در طب ورزشي و فناوري ،شماره  ،10پایيز و زمستان 1394

هزينه انرژی موجب بهبود تركیب بدنی و كنترل وزن در افراد شده است .بولوهر و همکاران ( )2014دلیل
افزايش آيريزين سرم را پساز يکسال تمرين شدت زياد تمرينها و زمان طوالنی پروتکل گزارش داده-
اند( .)16میاموتو و همکاران ( )2015دلیل افزايش آيريزين را پساز هشتهفته تمرين استقامتی كاهش توده
تجربی پساز هشتهفته با كاهش معنیداری همراه بوده است كه میتواند يکی از داليل افزايش آيريزين
باشد( .)15تمرين ايستگاهی موجب افزايش معنادار حداكثر اكسیژن مصرفی و كاهش معنیدار مقاومت به
انسولین در گروه تمرين نسبت به گروه كنترل شد .فعال یت بدنی با شدت متوسط و باال افزايش مقادير و
بهبود در گیرندههای انسولین را به همراه دارد .گیرندههای انسولین نقش مهمی در عمل انسولین بازی میكنند
و بر بهبود تحمل گلوكز و كاهش مقاومت به انسولین اثر میگذارند( .)20تمرين هوازی عملکرد گیرندههای
عضالنی انسولین را بهبود میبخشد و با افزايش تعداد حاملهای  GLUT4و از سويی افزايش توده عضالنی،
كه نقش اصلی را در برداشت گلوكز دارد ،سبب افزايش پاسخ بدن به انسولین میشود (.)21
نتايج آزمون همبستگی در تحقیق حاضر ارتباط منفی معنیداری را بین آيريزين و مقاومت به انسولین نشان
داد؛ درحالی كه برخی مطالعات رابطه منفی بین آيريزين و مقاومت به انسولین را بیان كردهاند ( .)22نتايج
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چربی بدن گزارش دادند .در تحقیق حاضر وزن ،درصد چربی و شاخص توده بدنی آزمودنیهای گروه

برخی مطالعات حاكی از عدم ارتباط يا همبستگی مثبت بین سطوح آيريزين و مقاومت به انسولین است (،14
 .)19 ،18شدت تمرينات ورزشی ،مدت فعالیت و تفاوتهای جمعیتی و حجم جامعه تفاوت موجود در
با توجه به اينکه چربی قهوهای ازطريق نقشی كه در گرمازايی دارد بر متابولیسم كل بدن و حساسیت به
انسولین مؤثر است و ازآنجاكه آيريزين چربی سفید را به قهوهای تبديل میكند ،در بهبود حساسیت به
انسولین و تحمل گلوكز و كاهش وزن میتواند مؤثر باشد ( .)5يکی از محدوديتهای تحقیق تعداد كم نمونه
در هر گروه بود كه ضروری است قبلاز هرگونه نتیجه گیری تحقیق مشابهی با تعداد نمونه بیشتر انجام پذيرد.
محدوديت دوم اين تحقیق كنترل نشدن رژيم غذايی در سرتاسر طول دوره تحقیق بود كه بهخودیخود
میتواند جدا از تمرين منشأ كاهش وزن ،تركیب بدنی و توده چربی بدن و به نوعی منشأ اثر بر متغیرهای
تحقیق باشد؛ هرچند به آزمودنیهای تحقیق توصیه شده بود كه حتیاالمکان از دستکاری رژيم غذايی خود

] [ DOR: 20.1001.1.22520708.1394.13.10.8.6

مطالعات را توجیه میكند؛ بهطوریكه نیاز به مطالعات بیشتر و پروتکلهای ورزشی مختلف احساس میشود.

پرهیز كنند و به الگوی رژِيم غذايی سابق خود ادامه دهند.
نتيجهگيري

زنان چاق ،عالوهبر كاهش وزن و درصد چربی ،با افزايش معنادار آيريزين سرمی و كاهش مقاومت به
انسولین میتواند روشی مفید و ارزشمند برای پیشگیری و كاهش چاقی و اضافهوزن و ارتقای سالمت زنان
باشد.
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به طور كلی ،يافتههای پژوهش حاضر نشان داد كه به نظر میرسد هشتهفته تمرين تركیبی ايستگاهی در
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