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چکیده
 کمتحرکی و افزایش وزن باال میرود که باعث افزایش بیماریهای،در زنان یائسه میزان هموسیستئین و مقاومت به انسولین بهدلیل کاهش سطح استروژن
 هدف تحقیق حاضر بررسی تأثیر سابقۀ تمرین هوازی بر پاسخ هموسیستئین و مقاومت به انسولین نسبت به فعالیت هوازی در زنان.عروقی میشود-قلبی
 بهطور داوطلبانه در تحقیق همکاری کردند و در دو گروه فعال44 -56  زن چاق یائسه با دامنۀ سنی21 ، بههمین منظور.فعال و غیرفعال چاق یائسه بود
 با انجام دو مرحله خونگیری قبل و بعد از آزمون، ساعت ناشتایی11  یک جلسه فعالیت هوازی پساز.) قرار داده شدندn= 11( ) و غیرفعالn=11(
) و مقاومت به انسولینp=1/113(  نتایج نشان داد که سطح پایۀ هموسیستئین. درصد ضربان قلب بیشینه صورت گرفت51-56 پیادهروی بریسک با
 پاسخ هموسیستئین در زنان فعال از مقدار بیشتری نسبت، با وجود این.) در گروه زنان فعال بهطور معنیداری نسبت به گروه غیرفعال کمتر استp=1/113(
 هرچند تفاوت معنیداری در پاسخ مقاومت به انسولین نسبت به آزمون بریسک در دو گروه مشاهده نشد.)p=1/124( به گروه غیرفعال برخوردار است
 ولی یک جلسه فعالیت، میتوان گفت فعالیت بدنی منظم سبب بهبود سطح هموسیستئین و مقاومت به انسولین در زنان یائسه چاق میشود،)p>1/16(
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 به نظر. هرچند پاسخ هموسیستئین نسبت به فعالیت هوازی در گروه فعال بیشتر بود،هوازی با شدت متوسط نمیتواند بر مقاومت به انسولین تأثیر گذارد
.میرسد رفتار این دو متغیر نسبت به فعالیت هوازی متفاوت است
. زنان یائسۀ چاق، فعالیت بدنی منظم، مقاومت به انسولین، هموسیستئین:واژههای کلیدی

The effect of exercise status on response of homocysteine and insulin
resistance to aerobic exercise in postmenopausal obese women
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Abstract
Homocysteine and insulin resistance in postmenoupausal women rises due to decrease in estrogen, low
mobility and weight gain which increase the cardiovascular diseases. The aim of this study was to examine
the effects of aerobic exercise training status on response of homocysteine and insulin resistance to
aerobic exercise in active and nonactive obese postmenopausal women. Therefore, 21 obese
postmenopausal women with the age of 48 - 65 yrs voluntary participated in the study and assigned in
active (n=11) and nonactive (n=10) groups. Aerobic exercise was performed with 70-75 percent of
maximum heart rate. Blood sample was obtained before and after exercise, and 10 hours following fasting.
Results showed that baseline levels of homocysteine (p= 0.003) and insulin resistance (p=0.003) were
significantly lower in active subjects compared with inactive ones. However, homocysteine level was
significantly (p=0.028) lower in active than to nonactive subjects following aerobic exercise. It can be
concluded that regular aerobic training improves insulin resistance and homocysteine levels in obese
postmenopausal women, however, a session of moderate aerobic exercise could not influence on insulin
resistance. Although, homocysteine response was higher in active group. It seems that changes manner of
two variable to aerobic exercise is different.
Keywords: Homocysteine, Insulin Resistance, Aerobic training, Overweight Postmenopausal Women.
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مقدمه

یکی از مهمترین عوامل تهدیدکنندۀ سالمتی در انسان امروزی بیماریهای قلبی-عروقی1است .گززار

شزده

است که سبک زندگی با تحرک کم بهطور مستقیم و غیرمستقیم میتواند بیمارهای قلبزی -عروقزی را تشزدید
اسید آمینه حاوی سولفور است که در جریان متابولیسم متیونین بهوجود میآید و ممکن است افززایش سزطح
هموسیستئین بهعلت نقص ژنتیکی در آنزیمهای مسئول متابولیسم هموسیستئین یا بزهعلزت کمبزود تغذیزهای
ویتامینها بهوجود آید ( .)3،4در بررسی تفاوتهای جنسی گزار

شده است که عموماً سطح هموسیسزتئین

زنان پایینتر از مردان است؛ چراکه استروژن زنان را درمقابل بیماریهای قلبی -عروقی محافظت مزیکنزد .بزا
وجود این ،پساز یائسگی ،بهعلت کاهش غلظت استروژن زنان درمعرض خطر بیشتر بیمزاری قلبزی-عروقزی
نسبت به قبل از یائسگی قرار میگیرند .در این مرحله از زندگی زنان ،عالوهبر افزایش هموسیسزتئین و خطزر
ابتال به بیماری قلبی – عروقی ،کاهش ترشح استروژن به افزایش بافت چربی شکمی میانجامد و مقاومت بزه
انسولین نیز بیشتر میشود ( .)4،6افزایش مقاومت به انسولین در ایجاد اختالالتی مانند پرفشاری خون ،دیزس
لیپیدمی 3،دیابت نوع دو ،چاقی ،کبد چرب و بیماریهای قلبی-عروقی نقش دارد ( ،)5،5بهطوریکه موجزب
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کند ( .)1یکی از علل بیماریهای قلبی -عروقی را افزایش غلظت هموسیستئین 2میداننزد ( .)2هموسیسزتئین

هایپرهموسیستئینمی میشود که به علت اصلی در پزاتوژنز بیمزاریهزای قلبزی -عروقزی مشزهور اسزت (.)4
درهرحال ،اینکه به چه طریق مزیتزوان از میززان غلظزت هموسیسزتئین پالسزما کاسزت و از کزاهش سزطح
بهویژه فیزیولوژیستهای ورزشی -را به خود معطوف کرده است .لی و همکاران گززار

کردنزد کزه حتزی

فعالیت بدنی بهمدت حداقل یکساعت راهرفتن در هفته با شدت کم تا متوسط ،در پایینآوردن خطر ابزتال بزه
بیماریهای قلبی-عروقی زنان مؤثر است ،اما اینکه نوع و ماهیت فعالیت چگونه باشد موضوعی است کزه بزه
بررسی نیاز دارد ( .)9بویوکیازی و همکارانش در مطالعۀ زنان میانسال ،به افزایش میزان شزاخصهای چربزی
و هموسیستئین بعد از هشت هفته تمرین اشزاره کردهانزد .بزا وجزود ایزن ،هرمزان و همکزارانش و گومزه و
همکاران به کاهش غلظت هموسیستئین پالسما بعد از یک دوره فعالیت تمرینی اشاره داشتهاند (.)11،11
جوریمائی و جامورتاز به افزایش مقاومت نسبت به انسولین ( )12،13و احمدیزاد به عدم تأثیر معنیدار
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استروژن در زنان یائسه جلوگیری کرد موضوعی است که ذهن محققزان حوزههزای متتلزع علزوم زیسزتی-

تمرینات مقاومتی بر مقاومت انسولینی اشاره داشتند ( .)14با وجود این ،برخی مطالعات پیشنهاد کردهاند که
تنها تمرین با شدت خیلیزیاد (شدت فعالیت ≥  51درصد اکسیژن مصرفی بیشینه) میتواند شاخص مقاومت
غلظت هموسیستئین و نیز کاهش مقاومت به انسولین همگرایی دیده میشود .با وجود این ،درباب تأثیر سابقۀ
فعالیت بدنی بر میزان تغییرات هموس یستئین و مقاومت به انسولین و شناخت رفتار هموسیستئین متعاقب
یک جلسه فعالیت هوازی ،نتایج متناقض است .واضح است که بررسی و رصد تغییرات متغیرهای مذکور
2. Homocysteine
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1. Cardiovascular Disease
3. Dislipidemia
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به انسولین را افزایش دهد ( .)13،16بههرحال ،دربارۀ اثر سودمند تمرین و فعالیت بدنی منظم بر کاهش

پژوهش در طب ورزشي و فناوري ،شماره  ،11بهار و تابستان 1931

نسبت به یک جلسه فعالیت بدنی میتواند در شناخت سازگاری احتمالی با تمرینات ورزشی کمککننده
باشد .درهرحال بهسبب کمبود اطالعات در زمینۀ تأثیر سابقۀ فعالیت بدنی بر پاسخ و رفتار هموسیستئین
نسبت به یک جلسه فعالیت هوازی در زنان یائسه تحقیق حاضر طراحی و اجرا شد .بنابراین ،هدف این
بریسک) با شدت متوسط بهمنزلۀ فعالیت هوازی بر تغییرات غلظت هموسیستئین و مقاومت انسولینی بود و
این پرسش مطرح شد که آیا تفاوتی در پاسخ هموسیستئین و مقاومت به انسولین در زنان یائسه با سابقۀ
تمرین فعالیت بدنی منظم در مقایسه با زنان غیرفعال نسبت به یک جلسه فعالیت هوازی وجود دارد یا خیر؟
روششناسی

آزمودنیها :پژوهش حاضر از نوع نیمهتجربی است که با توجه به ماهیت و اهداف مطالعزه 41 ،نفزر از زنزان
ساکن شهرستان تبریز با دامنۀ سنی  44تا  56داوطلبانه در تحقیق مشارکت کردند .در ابتدا و بعزد از انتتزاب
آزمودنیها ،اهداف و رو

اجرای تحقیق برای داوطلبان توضیح داده شد .سپس ،براساس اطالعزات حاصزل

از پرسشنامۀ ازپیشتعیینشدهای (محققساخته) که داوطلبان تکمیل کردند و دربرگیرندۀ اطالعاتی مربوط بزه
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مطالعه تعیین تأثیر سابقۀ تمرین هوازی در زنان یائسۀ فعال و غیرفعال متعاقب یک جلسه پیادهروی (آزمون

سطح فعالیت بدنی ،نوع فعالیت ،سن ،قزد ،وزن ،سزابقۀ بیمزاری و مصزرف دارو و غیزره بزود 21 ،آزمزودنی
انتتاب شدند و در دو گروه فعال ( )n=11و غیر فعال ( )n=11قرار گرفتند .گروه فعال شزامل  11زن یائسزه
میپرداختند ،درحالیکه گروه غیرفعال شامل  11زن یائسه بدون سابقۀ فعالیت منظم بدنی بزود .هزر دو گزروه
دارای ویژگیهای اولیه ازنظر ترکیب بدنی ( ،)BMI<24نداشتن سابقۀ بیماریهایی مثزل چربزی خزون بزاال،
دیابت و پرفشاری خون بودند .همچنین ،الزم بود آزمودنیها داروهزای کاهنزدۀ قنزد خزون ،چربزی خزون و
همچنین فشار خون مصرف نکنند و سابقه مصزرف ویتامینهزای گزروه  Bو اسزید فولیکهزا و قزر

هزای

استروژنی نداشته باشند (جدول.)1
ارزیابیهای فیزیولوژیکی :بعد از انتتاب آزمودنیها ،در یک جلسه ویژگیهای فیزیولزوژیکی و عملکزردی
آنها اندازهگیری شد .قد افراد با استفاده از قدسنج (دیواری مدل  44441شرکت کزاوه ،ایزران) بزا دقزت ±1/1
سانتیمتر اندازهگیری شد .شاخص تودۀ بدنی از فرمول وزن تقسیم بر قد به توان دو (کیلزوگرم بزر مترمربز )
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بود که بهصورت دستکم  3جلسه در هفته بهمدت  51دقیقه در روز ،در طول یک سال گذشته ،به پیزادهروی

محاسبه شد .فشار خون سیستول و دیاستول با استفاده از فشارسنج عقربهای در وضعیت اسزتراحت و حالزت
خوابیده بعد از  31دقیقه استراحت به دست تکنسین ماهر اندازهگیری شد.
ناشتایی صورت گرفت .فعالیت هوازی با استفاده از آزمون پیادهروی بریسک 1با شدت  51-56درصد ضزربان
قلب بیشینه بهمدت  31دقیقه صورت گرفت .برای کنتزرل ضزربان قلزب از ضزربانسزنج ()Polar, China

1. Brisk Walking

66
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پروتکل فعالیت هوازی :فعالیت هوازی در یک جلسه طی سزاعت  11تزا  4صزبح بعزد از تقریبزا ده سزاعت
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استفاده شد؛ به این شکل که سه ضربان باال و پایینتر از ضزربان قلزب هزدف آزمزودنی در ( )Zoneدسزتگاه
تعریع شد و آزمودنی با دامنۀ ذکر شده تا مدت تعیینشده میدوید .انحراف ضربان قلب از دامنۀ گفتزه شزده
توسط زنگ از طریق دستگاه به آزمودنی اطالع داده میشد و براساس آن ،آزمودنی شدت تمزرین را در دامنزۀ
چند نفر از آزمودنیها قبلاز آزمون اصلی پروتکل فعالیت را انجام دادند که برحسزب نتزایج آن مزدت زمزان
پیادهروی 31دقیقه تعیین شد (.)15،15
خونگیری و آمادهسازی نمونهها :از آزمودنیها خواسته شد تزا بزرای حضزور در جلسزۀ خزونگیری از24 ،
ساعت قبل از نمونهگیری از انجام فعالیت بدنی سنگین ،مصرف غذاهای حاوی پروتئین بزاال بزهخصزو

در

شب قبلاز خونگیری و نیز مصرف الکل و نسکافه خودداری کنند .بعد از حضور آزمودنیها در آزمایشگاه و
استراحت به مدت  21دقیقه ،مقدار  6میلیلیتر خون قبلاز فعالیت بهعنوان نمونزۀ پزیشآزمزون و نیزز همزین
مقدار در حدود  16تا  21دقیقه بعد از انجام فعالیت هوازی بهعنوان پسآزمون از ورید پیشآرنجی گرفته شد
و حداکثر تا یک ساعت پساز اتمام خزونگیری بزا رعایزت زنجیزرۀ سزرد بزه آزمایشزگاه منتقزل شزد (.)11
نمونههای خونی با  3111دور در دقیقه سانتریفوژ شده و سرم از آن جدا شد .سرم بهدستآمده جهزت انجزام
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پشگفته حفظ میکرد .برای تعیین طول زمان فعالیت در این مطالعۀ ابتدا با اسزتفاده از یزک آزمزون (پیلزوت)

آزمایشهای الزم به بتشهای متتلع و ویالهای جداگانه انتقال یافت.
سنجشهای آزمایشگاهی :مقادیر هموسیستئین تام سرم به رو

االیززا )SLT Elisa Reader, USA( 1و

آنزیماتیک در آزمایشگاه بیوشیمی دانشگاه تبریز اندازهگیری شدند .برای محاسبۀ شاخص مقاومت به انسولین
از رو

ارزیابی مدل هموستازی ( 2)HOMA-IRبا اندازهگیری انسولین و گلوکز ناشزتایی از فرمزول ذیزل

استفاده شد .گفتنی است شاخص برابر یا بیشتر از  2/6مقاومت به انسولین تلقی میشود (.)14،19
( /461گلوکز ناشتایی × انسولین ناشتایی) = HOMA-IR
روشهای آماری :ابتدا ،برای بررسی عادی بودن توزی

دادهها ،از آزمون آماری کلموگروف اسزمیرنوف و از

آمار توصیفی برای طبقهبندی دادهها استفاده شد .برای مقایسۀ متغیرهای هموسیستئین و مقاومت انسولینی بین
دو گروه فعال و غیرفعال از آزمون تی مستقل استفاده شد .کلیۀ عملیات آمزاری بزا نرمافززار  SPSS16انجزام
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با استفاده از کیت تجاری ( )Axis, UKاندازهگیری شد .متغیر انسولین نیز بهرو

االیززا و گلزوکز بزهرو

گرفت و سطح معنیداری  p≥1/16در نظر گرفته شد.
یافتهها
جدول  .1مشخصات توصيفي آزمودنيها
وزن (کیلو گرم)

قد (متر)

)VO2max (ml.kg.min-1

) BMI (kg.m

گروه فعال

52/3±6/6

1/54±3/3

39/2

26/6±2/2

گروه غیرفعال

54±4/2

1/53±4/2

33/3

29/4±4/2

1. Elisa
2. Homeostatic Model Assessment-Insulin Resistance
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نتایج نشان داد که دو گروه فعال و غیرفعال قبلاز آزمون بریسک اختالف معنیداری ازلحزا شزاخص تزودۀ
بدنی ( )p=1/144و نیز درصد چربی بدن داشتند ( .)p=1/136با وجود این ،تفاوت معنیداری ازلحا قزد و
سن بین دو گروه وجود نداشت ( .)p>1/16نتایج آزمون  tمستقل نشزان داد کزه سزطوح پایزه (قبزلاز انجزام
معنیداری بود .تأثیر آزمون بریسک متوسزط بزر دامنزۀ تغییزرات متغیرهزا ،مشزاهده شزد کزه بزین تغییزرات
هموسیستئین در دو گروه تفاوت معنیداری وجود دارد ( )p=1/124اما در دامن ،تغییرات مقاومزت انسزولینی
تفاوت معنیداری مشاهده نشد (( )p>1/16ر.ک جدول .)2دامنۀ تغییرات برای هموسیسزتئین در گزروه فعزال
 5/1و در گروه غیرفعال  9/4بود .همچنین ،دامن ،تغییرات برای مقاومزت بزه انسزولین در گزروه فعزال  1/4و
برای گروه غیرفعال  1/5بود.
جدول  .7شاخصهاي متابوليکي گروه زنان فعال و غيرفعال
متغییر

گروه فعال

گروه غیرفعال

p

هموسیستئین (( )µmol/Lقبل از فعالیت)

13/52±1/45

15/91±3/25

# 1/113

هموسیستئین (( )µmol/Lبعد از فعالیت)

16/26±1/95

15/56±1/45

# 1/124

مقاومت انسولینی (قبل از فعالیت)

1/69±1/44

2/42±1/54

# 1/113

مقاومت انسولینی (بعد از فعالیت)

1/124±1/192

1/1143±1/299

1/253
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آزمززون بریسززک) هموسیسززتئین ( )p=1/113و مقاومززت انسززولینی ( )p=1/113در دو گززروه دارای تفززاوت

کمترین مقدار هموسیستئین

بحث

هدف تحقیق حاضر بررسی اثر سابقۀ تمرینات هوازی بر تغییرات پاسخ هموسیستئین پالسما بزهمنزلزۀ عامزل
خطرزای قلبی -عروقی و نیز تغییرات شاخص مقاومت انسولینی در پاسخ به آزمون بریسزک در زنزان یائسزه
بود .به همین منظور ،بعد از انتتاب گروههای مورد مطالعه ،آزمودنیها تحت فعالیت هزوازی اسزتاندارد قزرار
گرفتند .مشاهده شد که میانگین هموسیستئین پایه در گروه زنان فعال  25درصد پایینتر از گروه غیرفعال بزود
که این تفاوت معنیدار است .به نظر میرسد این مسئله ناشی از تأثیر فعالیت بدنی منظم در گروه فعال باشزد
که ازطریق بهبود ترکیب بدنی ،افزایش جذب ویتامینها در روده ،افزایش فعالیت آنزیمها یا افززایش فعالیزت

] [ DOR: 20.1001.1.22520708.1395.14.11.5.2

دادهها بهصورت ميانگين  ±انحراف استاندارد بيان شده است # .نشاندهند ،تفاوت معنيدار بين گروهها

استروژن موجود در بدن یا از مسیرهای ناشناختۀ دیگر به کاهش هموسیستئین کمک کند ( .)19 ،21مطالعزات
متعددی گزار

کردهاند که فعالیت بدنی موجب کاهش مقدار هموسیستئین میشود .راندوا و همکارانش ،در

سری بهمدت ششماه موجب کاهش هموسیستئین تام در زنزان دارای اضزافهوزن مبزتال بزه سزندرم تتمزدان
پلیکیستیک 1میشود ( .)21دهقان و همکارانش تحقیقی با هدف بررسی تأثیر هشت هفته تمرینات هوازی بزا
شدت کم بر غلظت هموسیستئین تام پالسما در زنان سالمند ایرانی غیرورزشکار انجام دادند .محققان گزار
1. Polycystic
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مطالعۀ خود که دربارۀ  21زن  36ساله انجام دادند گزار

کردند که فعالیت بدنی بزه شزکل تمزرین راهرفزتن

تأثير سابقۀ تمریني بر پاسخ هموسيستئين و مقاومت...

کردند هشت هفته تمرین هوازی موزون با شدت کم میتواند بر کاهش غلظزت هموسیسزتئین تزام پالسزما،
شاخص تودۀ بدنی و نسبت دورکمر به باسن سالمندان زن بزاالی  51سزال سزودمند باشزد ( .)22هرچنزد در
تحقیق حاضر آزمودنیها تحت برنامۀ تمرین استقامتی منظم و کنترلشزده قزرار نگرفتنزد ،طبزق بررسزیهزای
تمرینات هوازی بهشکل پیادهروی میپرداختند .بنابراین ،با وجود برخی اختالفات دربارۀ پروتکلهای تمرینی
و شدت و طول دورۀ تمرینات به نظر میرسد تمرینهای اسزتقامتی ازطریزق بهبزود در برخزی ویژگزیهزای
فیزیولوژیکی مانند ترکیب بدن باعث کاهش در میززان غلظزت هموسیسزتئین پالسزما شزود .بزا وجزود ایزن
گزار ها ،سوباسی و همکاران ( )2119گزار

دادند که تمرین هوازی و تمرین مقزاومتی بزه مزدت دوازده

هفته تاثیری بر میزان غلظت هموسیستئین پالسمایی ندارد ( .)1محققان عدم تغییرات هموسیستئین را ناشی از
پایینبودن سطح عادی آن قبلاز شروع تحقیق بیان کردند؛ چراکه آزمودنیهای تحقیق جوان بودند و از درصد
چربی طبیعی برخوردار بودند.
نتایج نشان داد که در گروه زنان فعال یائسه میزان مقاومت به انسولین در مقایسه بزا زنزان غیرفعزال یائسزه در
وضعیت پایه کمتر بود .در این مطالعه سطح مقاومت انسزولینی پایزه در زنزان چزاق یائسزۀ فعزال  41درصزد
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بهعملآمده آزمودنیهای گروه فعال حداقل سه روز در هفته ،بهمدت ششماه و  31دقیقزه در روز ،بزه انجزام

پایینتر از زنان غیرفعال بود کزه میتزوان گفزت فعالیزت هزوازی مزنظم بزر آن مزؤثر بزوده اسزت .براسزاس
گزار های پژوهشی موجود سبک زندگی فعاالنه با کاهش سطح سیتوکینهای التهابی و بهبود حساسزیت بزه
همراه با کاهش وزن است ( .)23حقیقی و همکاران نشان دادند که انجام تمرینهای مقاومتی موجزب کزاهش
معنیدار مقدار انسولین سرم ناشتایی ( 24/39درصد) و بهبود شاخص حساسزیت بزه انسزولین ( 9/2درصزد)
میشود .همچنین محققان گزار

کردند که عملکرد بهتر انسولین و درنتیجه کاهش مقاومت انسولینی بعزد از

تمرینات مقاومتی روی خواهد داد ( .)23با وجود این ،هولتن و همکاران ( )2114گزار

دادنزد کزه مقزدار

انسولین سرم بعد از تمرین منظم تغییر معنیداری نشان نداد .به نظر میرسد نوع پروتکلهای تمرینی بزه کزار
رفته در تحقیقات و نیز رو های بیوشیمیایی مورد استفاده جهت ارزیزابی شزاخص حساسزیت بزه انسزولین
میتواند برخی تناقضات موجود را توجیه کند .در تحقیزق مزذکور حساسزیت بزه انسزولین از رو
تحمل گلوکز خوراکی استفاده شده است ،اما در تحقیق حاضر از رو

آزمزایش
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انسولین همراه است .درواق  ،تمرینهای ورزشی رو

درمزانی مزؤثری در افززایش حساسزیت بزه انسزولین

ارزیابی مدل هموسزتازی ()HOMA

برای این منظور بهره گرفته شده است ( .)24همچنین ،مشاهده شد که پاسخ غلظت هموسیستئین متعاقب یک
مشاهده شد که هموسیستئین گروه فعال  12درصد پساز فعالیت افزایش داشته است ،ولی در گزروه غیرفعزال
که میانگین هموسیستئین باالی  15میکرومول بر لیتر بود  1/6درصد کاهش نشان داد .همسو با نتزایج تحقیزق
حاضر ،در برخی مطالعزات بیزان شزده اسزت کزه ورز

و فعالیزت شزدید بزدنی موجزب افززایش سزطوح

هموسیستئین تا چندین ساعت و حتی یک روز پساز فعالیت میشود ( .)11گزار
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جلسه فعالیت هوازی بین دو گروه زنان یائسه فعال و غیرفعال بهطور معنیداری متفاوت بزود .در مطالعزۀ مزا
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غلظت هموسیستئین بعد از فعالیت هوازی ممکن است ناشی از تغییرات غلظت خون و حجزم پالسزما باشزد
(.)26
درهرحال ،ارتباط بین انجام فعالیتهای بدنی و تغییرات سطح هموسیستئین پایه را میتوان با توجه به
آدنوزیل متیونین 1گروه متیل خود را گوانیدین استات 2جهت تشکیل کراتین واس آدنوزین هموسیستئن برای
تولید انرژی خواهد داد .در طی فعالیت بدنی مانند آزمون بریسک ،تحقیق حاضر سیستم انرژی هوازی
سیستم غالب تولیدکنندۀ انرژی بود که طی این فعالیت مصرف و تولید مجدد انرژی افزایش مییابد.
درهرحال تصور می شود که فعالیت ورزشی و بدنی ممکن است تغییرات سطح هموسیستئین را بهسبب
تشکیل اس آدنوزین هموسیستئین از اس آدنوزین میتیونین ازطریق سنتز باالی کراتین افزایش دهد (.)25
نیهال و همکاران تغییرات سطح هموسیستئین پالسما را پساز فعالیتهای هوازی کوتاهمدت و بلندمدت
بررسی و مشاهده کردند که غلظت هموسیستئین پالسما بالفاصله بعد از فعالیت هوازی در مقایسه با سطوح
پایه افزایش معنیداری داشته است ( .)11همچنین ،رئال و همکارانش در بررسی اثر فعالیت رقابتی دو ماراتن
گزار

کردند که پساز مسابقه افزایش معنیدار هموسیستئین دیده شد؛ بهطوریکه روز بعد از مسابقۀ
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تغییرات پالسمایی  ،B12اسید فولیک و مسیرهای وابسته به ویتامین  B6بررسی کرد؛ بهاینمعنی که اس

سطوح هموسیستئین  19درصد افزایش یافت ( .)25گفتنی است مقایسۀ نتایج تحقیقات بهسبب وجود
پروتکلهای متتلع ورزشی متفاوت مشکل است و ممکن است برخی متغیرهای فعالیت ازلحا شدت،
شده است که در مقایسه با حجم تمرینی زیاد در گروه آزمودنیهایی که فعالیت را با حجم کمتری انجام
میدهند میزان افزایش و پاسخ هموسیستئین باالتر است ( .)9همچنین گزار

شده است تفاوت در شدت و

مدت فعالیت نیز ممکن است بر پاسخ هموسیستئین متعاقب فعالیت تأثیرگذار باشد ( .)24بهنظر نمیرسد
حجم فعالیت و نیز شدت و مدت آن در تحقیق حاضر اثر مداخلهگری داشته باشد؛ چراکه هر دو گروه
بهمدت  31دقیقه فعالیت با شدت  51-56درصد ضربان قلب بیشینه را انجام دادند .بنابراین ،بهنظر میرسد
آنچه موجب رفتار متفاوت هموسیستئین در دو گروه زنان یائسۀ فعال و غیرفعال میشود ناشی از تفاوت در
سابقۀ فعالیت بدنی آزمودنیها باشد .با وجود این ،برخی تحقیقات نشان میدهند که میزان افزایش
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حجم و حتی نوع فعالیت بر تغییرات هموسیستئین متعاقب فعالیت ورزشی تأثیر بارزی داشته باشد .گزار

هموسیستئین در افراد تمرینکرده ،در مقایسه با افراد تمریننکردۀ کمتر است .کونیگ و همکاران ()2113
گزار

کردند که افزایش هموسیستئین ورزشکاران مرد نتبۀ رشتههای سهگانه پساز فعالیت ،کمتر از افراد

در مطالعۀ کونیگ و همکاران ،آزمودنیها فعالیت را با شدت  51درصد حداکثر اکسیژن مصرفی بیشینه انجام
دادند که موجب افزایش هموسیستئین در آزمودنیهای تمریننکرده شد .بهنظر میرسد جابهجایی باالی
پروتئین و کراتین و تغییرات حجم پالسما باعث افزایش هموسیستئین در آزمودنیهای تمریننکرده شده
2. Guandinoacetate
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تمریننکرده یا افراد با حجم تمرینی پایینتر است ( )9که این نتایج با یافتههای ما مغایر است.

تأثير سابقۀ تمریني بر پاسخ هموسيستئين و مقاومت...

است ( .)25با وجود این ،احتمال میرود در مطالعۀ حاضر گروه زنان یائسۀ فعال ازلحا جسمانی آمادهتر
بودهاند و برای رسیدن به ضربان ثابت ازقبل تعیینشده در مقایسه با افراد غیرفعال به فعالیت بیشتری (شدت
بیشتر) نیاز داشتهاند؛ درنتیجه ،اثر فعالیت بر روند تعریق بیشتر بوده است که این مسئله باعث تغییر و کاهش
افزایش هموسیستئین پالسما شده است ( )29که این میتواند دلیل احتمالی افزایش هموسیستئین در گروه
فعال باشد .گزار

شده است که فعالیت جسمانی با شدت و مدت کافی که نیاز به کراتین را افزایش دهد

موجب تولید سطح هموسیستئین بیشتری در مقایسه با فعالیت کمشدتتر و کممدتتر می شود (.)31
درهرحال ،اینکه چه عواملی دقیقاً بر افزایش غلظت هموسیستئین تأثیرگذار است کامالً مشتص نیست.
نتیجۀ دیگر مطالعه ،فقدان اختالف معنیدار در دامنۀ تغییرات مقاومت انسولینی زنان چاق یائسۀ فعال و
غیرفعال ،متعاقب یک جلسه فعالیت هوازی است .نتایج تحقیقات نشان دادهاند که هر دو فعالیت حاد و
بلندمدت میتواند مقاومت به انسولین را تحت تأثیر قرار دهد ( .)31جوریماعی و همکاران نشان دادند که
غلظت انسولین درنتیجۀ فعالیت بدنی تغییری نمیکند ( )13و جامورتاز و همکاران کاهش معنیداری را در
غلظت انسولین سرم بالفاصله بعد از فعالیت گزار

کردند ( .)12در مطالعۀ احمدیزاد ،شاخص مقاومت به
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حجم پالسما بهسبب افزایش فشار هیدرواستاتیک داخل رگها و فشار اسمزی عضالت شد و نهایتاً سبب

انسولین بعد از فعالیت مقاومتی افزایش یافت .این درحالی است که شدت فعالیت مقاومتی تأثیر معنیداری بر
شاخص مقاومت به انسولین نداشت ( . )14در تحقیق مذکور دو گروه ازلحا ترکیب بدنی و تودۀ بدون
زیادی تحت تأثیر تودۀ بدون چربی بدن قرار گیرد ( .)32به نظر میرسد یکی از موارد توجیهکنندۀ فقدان
اختالف معنیدار بین دو گروه همین باشد .درهرحال ،ناهمسویی زیادی بین نتایج تحقیقات مشاهده میشود
که احتماال بهدلیل تفاوت در نوع و شدت و نیز رو شناسی تحقیقات در پروتکلهای ورزشی و ارزیابی
مقاومت به انسولین است .گزار
است ،بهاندازۀ رو

تتمینی معتبر

شده است که هرچند ارزیابی حساسیت به انسولین بهرو

ارزیابی کل بدن دقیق نیست (.)33
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چربی اختالف معنیداری با هم نداشتند .گزار

شده است که بهبود در متابولیسم گلوکز میتواند به مقدار

میتواند موجب کاهش معنیدار در میزان غلظت هموسیستئین پالسما و مقاومت به انسولین شود .به نظر
میرسد تأثیر تمرینات هوازی ازطریق سازوکار تولید اکسید نیتریک باشد چراکه گزار

شده است که

موجب کاهش هموسیستئین خواهد شد ( .)34با وجود این ،این شکل از تمرین نمیتواند بر پاسخهای
مقاومت به انسولین متعاقب فعالیت هوازی تاثیرگذار باشد .هرچند پاسخ هوسیستئین به فعالیت هوازی در
گروه فعال بیشتر بود ،به نظر میرسد رفتار این دو متغیر نسبت به فعالیت هوازی متفاوت است.
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