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چکیده
هدف از پژوهش حاضر ،بررسي اثر تمرين استقامتي بر تغييرات سطوح سرمي فاکتور مهارکنندۀ ماکروفاژ و ارتباط آن با تغييرات
گلبول سفيد ،گلوکز و انسولين پالسما در زنان ديابتي نوع دو بود .بدينمنظور 24 ،زن مبتال به ديابت نوع دو مصرفکنندۀ متفورمين (با
ميانگين سني  55±6/6سال؛ وزن  73±5/1کيلوگرم) به دو گروه  12نفري کنترل و تمرين تقسيم شدند .گروه تمرين هشت هفته
تمرين استقامتي مشتمل بر دويدن با شدت  55تا  75درصد حداکثر ضربان قلب را بهمدت  40تا  60دقيقه انجام داد .نمونۀ خوني نيز
قبل از اجراي تمرين و  72ساعت پس از اتمام آخرين جلسۀ تمرين جمعآوري شد .همچنين ،غلظت گلوکز با روش گلوکز اکسيداز و
غلظت فاکتور مهارکنندۀ ماکروفاژ سرم و انسولين پالسما با روش االيزا اندازهگيري گشت .براي مقايسۀ متغيرهاي بين گروهها نيز از
آزمون آماري آناليز کوواريانس استفاده شد و جهت بررسي ارتباط بين تغييرات گلبول سفيد ،گلوکز و انسولين پالسما با تغييرات
سطوح سرمي فاکتور مهارکنندۀ ماکروفاژ و تعيين اشتراک احتمالي اين عوامل در تغييرات فاکتور مهارکنندۀ ماکروفاژ سرم ،آزمون
رگرسيون چندگانه مورداستفاده قرار گرفت .نتايج نشان ميدهد که پس از هشت هفته تمرين استقامتي ،غلظت فاکتور مهارکنندۀ
ماکروفاژ سرم ( ،)P=0.03غلظت گلوکز پالسما ( ،)P=0.02غلظت انسولين پالسما ( ،)P=0.04تعداد گلبولهاي سفيد پالسما
( )P=0.002و شاخص مقاومت به انسولين ( )P=0.01در گروه تمرين نسبت به گروه کنترل کاهش معناداري داشته است .همچنين،
ارتباط معناداري بين تغييرات تعداد گلبولهاي سفيد پالسما و غلظت فاکتور مهارکنندۀ ماکروفاژ سرم ( )P=0.05مشاهده شد.
شايانذکر است که  63درصد از تغييرات فاکتور مهارکنندۀ ماکروفاژ سرم تنها با تغيير در تعداد گلبول سفيد پالسما قابلپيشبيني
بود .بهطورکلي ،ميتوان گفت که انجام تمرين استقامتي با کاهش در تعداد گلبولهاي سفيد سرمي همراه است و اين تغييرات تاحدي
ميتواند کاهش در سطوح سرمي فاکتور مهارکنندۀ ماکروفاژ پس از تمرين استقامتي را تبيين نمايد.
واژگان کلیدی :تمرين استقامتي ،فاکتور مهارکنندۀ ماکروفاژ ،گلبولهاي سفيد خون ،ديابت نوع دو

*نویسندۀ مسئول

Email: r_nikooie@uk.ac.ir

106

فيزيولوژي ورزشي شماره  ،35پاييز 1396

مقدمه
دیابت بیماری متابولیکی است که با ناتوانی در تولید انسولین کافی یا عدم کارایی انسولین در
برداشت گلوکز بافتی همراه میباشد که نتیجۀ نهایی این امر ،افزایش قندخون است ( .)1دو نوع
اصلی دیابت؛ یعنی دیابت نوع یک یا وابسته به انسولین و دیابت نوع دو یا غیروابسته به انسولین
وجود دارد ( .)1،2چاقی یک عامل خطر شناختهشده برای دیابت نوع دو و مقاومت به انسولین
میباشد ( .)3برخالف تصور عموم ،بافت چربی ،بافتی فعال است که منبع ترشح پروتئینهای فعال
زیستی از قبیل فاکتور نکروزدهندۀ تومور آلفا ( ،1)TNF-αاینترلوکین ،2)IL6( 6رزیستین،3
ویسفاتین 4و غیره است که دراصطالح به آنها "آدیپوکاین "5گفته میشود ( .)4،5از میان این
فاکتورها ،سایتوکاینهای التهابی ترشحشده از بافت چربی سفید (همانند  TNF-αو ،)IL6
سایتوکاینهایی هستند که منجر به التهاب ،تصلب شرایین و مقاومت به انسولین میشوند و با عدم
توانایی انسولین در برداشت گلوکز توسط عضالت و بافت چربی همراه میباشند ( .)6با توجه به
اینکه بیشتر بیماران مبتال به دیابت نوع دو چاق هستند ،سطوح سایتوکاینهای التهابی در این افراد
معموالً باال است ( .)2،7سایتوکاینهای التهابی عمدتأ از ماکروفاژ6ها و لنفوسیتهای  7Tترشح
میشوند که مهمترین آنها  TNF-αاست و نقش مهمی را در بیماری دیابت ایفا میکند ()6،7؛
بهعنوانمثال TNF-α ،با عمل بر گیرندههای انسولینی بافت و جلوگیری از دفسفوریالسیون گیرندۀ
انسولین باعث مسدودکردن مسیر سیگنالیک گیرندۀ انسولین میشود که نتیجۀ نهایی آن جلوگیری
از ورود گلوکز به داخل سلول و القای مقاومت به انسولین در بافت است (.)7
تحریک و تولید  TNF-αاز بافت چربی تحتتأثیر سایتوکاینی به نام "فاکتور مهارکنندۀ ماکروفاژ"
) 8(MIFقرار دارد ( MIF .)6در سال ( )1966بهعنوان سایتوکاینی که از لنفوسیتهای  Tترشح
میشود و دارای وزن مولکولی  12/5کیلودالتون میباشد ،معرفی گردید ( .)7شایانذکر است که این
سایتوکاین در سال ( )1990بهعنوان پاسخ پیشالتهابی در ایمنی ذاتی به رسمیت شناخته شد (.)7
 MIFدر سلولهای مختلفی از جمله هیپوتاالموس ،هیپوفیز ،غدد فوقکلیوی و جزایر پانکراس بیان
میشود ( .)8غلظت  MIFپالسما در افراد سالم بین ( )2/3تا ( )8/4نانوگرم بر میلیلیتر میباشد؛
1. Tumor Necrosis Factor Alpha
2. Interleukin 6
3. Resistine
4. Visfatin
5. Adipokine
6. Macrophage
7. Lymphocytus T
8. Macrophage Migration Inhibitory Factor
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این درحالی است که غلظت پالسمایی آن در افراد دیابتی گاهی به ( )15/8نانوگرم بر میلیلیتر نیز
میرسد ( .)7یکی از دالیل افزایش سطوح سرمی  ،MIFافزایش تعداد گلبولهای سفید است که
معموالً در افراد دیابتی مشاهده میشود ( )9و این امر درنهایت با فعالیت آنتیژنهای سلولهای
سفید خون باعث انتشار  MIFدر جریان خون میشود ( .)10افزونبراین MIF ،نقش مهمی در
التهاب بافت چربی داشته و موجب تحریک تولید  TNF-αمیگردد که درنهایت منجر به مقاومت به
انسولین میشود ( .)6،7همچنین ،این سایتوکاین در جزایر النگرهانس ،نقش اتوکراین وابسته به
گلوکز را داشته و اثر کنترلی در ترشح انسولین از سلولهای بتای پانکراس دارد (.)8،11
عالوهبراین MIF ،اثر خود را بهشکل عمده از طریق آنتیژنهای  1CD74و  2CD44ایفا میکند.
آنتیژن  CD74نوعی پروتئین غشایی است که در ماکروفاژها و سلولهای  Tوجود دارد ( )12و برای
شروع مسیر تیروزین کیناز 3به  MIFمتصل میشود .آنتیژن  CD44گلیکوپروتئینی نیز برای
حملونقل  MIFدر سلولهای بتای پانکراس ضروری میباشد ( .)12از دیرباز تمرین استقامتی با
کاهش آدیپوکاینها و کاهش قندخون در ارتباط بوده است ( .)5،13ورزش هوازی منظم با کاهش
سایتوکاینهای التهابی نظیر  IL6 ،TNF-αو غیره و افزایش سایتوکاینهای ضدالتهابی همانند
اینترلوکین  ،410اینترلوکین  54و غیره ،مانع از توسعۀ التهاب مزمن در افراد دیابتی میشود و
درنهایت ،موجب بهبود مقاومت به انسولین و کاهش تجمع ماکروفاژها میگردد ( .)5در تأیید این
موضوع ،در پژوهشی مشاهده شد که  10هفته تمرین هوازی با کاهش تودۀ چربی منجر به کاهش
سایتوکاین التهابی  TNF-αدر پالسمای زنان چاق شده است ( .)14در مطالعهای دیگر نیز شش ماه
تمرین هوازی باعث کاهش سایتوکاین  TNF-αسرم گردید ( .)15درهرحال ،علیرغم مشخصبودن
اثرات تمرین هوازی بر  ،TNF-αسازوکاری که از طریق آنها این اثرات مفید واسطهگری میشود
هنوز ناشناخته است .با توجه به ارتباط نزدیکی که بین  MIFو  TNF-αمشاهده میشود ،این
احتمال وجود دارد که بخشی از اثرات تمرین بر بیان  TNF-αدر خون از طریق تغییرات MIF
واسطهگری شود .بااینوجود ،در جستجویی که توسط پژوهشگر صورت گرفت ،تاکنون پژوهشی به
بررسی تغییرات سطوح  MIFدر پی تمرین استقامتی و تمرینپذیربودن یا نبودن این فاکتور

1. Cluster of Differentiation 74
2. CD44 Antigen
3. Tyrosine Kinase
4. Interleukin 10
5. Interleukin 4
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نپرداخته است .تنها مطالعۀ صورتگرفته دراینراستا ،پژوهش بورگ 1و همکاران ( )2013است.
آنها در این پژوهش اثر  24هفته تمرینات قدرتی و درمان تستوسترون 2بر سطوح  MIFمردان
سالمند را موردبررسی قرار دادند و گزارش کردند که در گروه تمرینات قدرتی دارونما برخالف گروه
تمرینات قدرتی با درمان تستوسترون ،سطوح  MIFکاهش یافت ( .)16در این ارتباط ،هدف اول از
پژوهش حاضر تعیین تأثیر تمرین استقامتی بر سطوح سرمی  MIFدر زنان دیابتی نوع دو بود.
شناسایی عوامل مرتبط با کاهش  MIFدر پی تمرین استقامتی با تأکید بر ارتباط تغییرات احتمالی
 MIFبا تغییرات تعداد گلبولهای سفید پالسما ،سطوح گلوکز پالسما و سطوح انسولین پالسما
متعاقب تمرین استقامتی نیز بهعنوان هدف دوم در نظر گرفته شد.
روش پژوهش
جهت انجام پژوهش 24 ،زن مبتال به دیابت (نوع دو) مصرفکنندۀ متفورمین (با میانگین
سنی 55±6/6سال) با سابقۀ بیماری 7ـ 4سال بهصورت هدفمند از مرکز دیابت بیمارستان باهنر
کرمان انتخاب شدند ،براساس وزن همسانسازی گشتند و بهصورت تصادفی در دو گروه کنترل (12
نفر) و تمرین ( 12نفر) جای گرفتند .شایانذکر است که جهت جلوگیری از اثرات مداخلهای
مصرفکردن یا نکردن دارو بر نتایج ،تمامی آزمودنیها از داروی متفورمین استفاده نمودند.
ویژگیهای آنتروپومتریکی آزمودنیها در جدول شمارۀ دو گزارش شده است .معیارهای ورود به
پژوهش عبارت بود از :قرارداشتن در دامنۀ سنی  40تا  60سال ،ابتال به دیابت نوع دو (مالک
دیابتیبودن آزمودنیها ،قندخون باالی  120میلیگرم بر دسیلیتر بود) ( )2و مصرف متفورمین.
معیارهای خروج از پژوهش نیز شامل :عدم سابقۀ ابتال به بیماریهای حاد و مزمن مانند بیماری
قلبی ـ عروقی و تنفسی ،عدم استفاده از انسولین و نداشتن عوارض دیابت از جمله زخم پای دیابتی
بود .ذکر این نکته ضرورت دارد که پیش از شروع پروتکل تمرینی و پس از  10ساعت ناشتایی،
نمونۀ خونی از ورید بازویی تمامی آزمودنیها جمعآوری شد.
جدول 2ـ ويژگيهاي آنتروپومتريکي آزمودنيها
متغير
قد (سانتیمتر)
وزن (کیلوگرم)
شاخص تودۀ بدن (کیلوگرم بر مترمربع)

کنترل ()n=12

تمرين ()n=12

156/4±5/2
73/6±6
29/1±6/4

156/7±8/4
72/4±8/2
29/0±4/75

دادهها میانگین  ±انحراف استاندارد هستند.
1. Borg
2. Testosterone

اثر تمرينات استقامتي با شدت متوسط بر تغييرات سطوح سرمي....

109

گروه تمرین پس از یک دورۀ دو روزۀ آشنایی با کنترل ضربان قلب درحین تمرین و نحوۀ انجام آن،
تمرینات استقامتی (شامل دویدن) را بهمدت هشت هفته و هر هفته سه جلسه انجام داد .پروتکل
تمرینی در ابتدا با شدت  55درصد حداکثر ضربان قلب بهصورت تداومی و بهمدت  40دقیقه آغاز
گشت و با شدت  75درصد حداکثر ضربان قلب بهمدت  60دقیقه به پایان رسید .شایانذکر است که
پروتکل تمرینی از مطالعات نیکوالس و همکاران و شاپیرو و همکاران با اندکی تغییر اقتباس شده
بود ( .)15،17باید توجه داشت که درحین تمرین ،شدت تمرین از طریق اندازهگیری ضربان قلب در
ناحیۀ گردن (شریان کاروتید )1کنترل میشد.
یک روز قبل و  72ساعت پس از آخرین جلسۀ تمرینی ،نمونۀ خونی بین ساعت 9ـ 7صبح پس از
 10ساعت ناشتایی بهمقدار پنج میلیلیتر از ورید بازویی آزمودنیها جمعآوری گردید .جداکردن
سرم و پالسما نیز از طریق سانتریفیوژکردن نمونه در دمای چهار درجۀ سانتیگراد و با دور 3000g
بهمدت  15دقیقه انجام گرفت ( )18و نمونه تا زمان اندازهگیری نهایی در دمای  -80درجه در فریزر
نگهداری شد.
مقادیر  MIFتوسط کیت االیزا 2با حساسیت  32پیکوگرم بر میلیلیتر (ساخت کشور آمریکا) و با
استفاده از روش االیزا اندازهگیری شد .مقادیر انسولین پالسما نیز توسط کیت شرکت پارسآزمون
(ساخت ایران) و با استفاده از روش االیزا اندازهگیری گشت .همچنین ،مقادیر گلوکز پالسما بهوسیلۀ
روش گلوکز اکسیداز و با استفاده از کیت شرکت پارسآزمون (ساخت ایران) مورداندازهگیری قرار
گرفت و مقادیر شاخص مقاومت به انسولین ( 3)HOMA-IRاز طریق فرمول
mmol
 HOMA-IR=(Insulin [μUمحاسبه گشت (.)18
[ ] × Glucose
]) ÷ 22.5
ml
l
دادهها بهصورت میانگین  ±انحراف معیار گزارش شدهاند .بهمنظور بررسی معناداربودن تفاوت بین
گروههای مختلف پژوهش از آزمون آنالیز کوواریانس استفاده گردید .جهت تعیین معناداربودن رابطۀ
بین متغیرها و سهم نسبی عوامل مؤثر در تغییرات  MIFپس از تمرین استقامتی نیز از آنالیز
رگرسیون چندگانه بهره گرفته شد.

1. Carotid Artery
2. Model: Macrophage Migration Inhibitory Factor ELISA Kit96-strip, Company:
Antibodies
3. Homeostatic Model Assessment-Insulin Resistance
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نتایج
جدول شمارۀ سه نشاندهندۀ اطالعات توصیفی متغیرهای  ،MIFگلوکز پالسما ،انسولین پالسما،
شاخص مقاومت به انسولین و تعداد گلبولهای سفید آزمودنیها ،قبل و پس از تمرینات هوازی در
گروههای موردمطالعه میباشد.
جدول -3شاخص هاي بيوشيميايي آزمودني ها در پيش آزمون و پس آزمون
متغير
 MIFسرم (نانوگرم بر میلی متر)
گلوکز پالسما (میلی گرم بر دسی لیتر)
انسولین ناشتا (میکروواحد بر میلی لیتر)
گلبول سفید ( تعداد بر میلی لیتر )
شاخص مقاومت به انسولین ()HOMA-IR

گروه

کنترل()n=12

تمرين هوازي()n=12

پیش آزمون

0/223±0/070

0/216±0/055

پس آزمون
پیش آزمون
پس آزمون
پیش آزمون
پس آزمون
پیش آزمون
پس آزمون
پیش آزمون

0/210±0/077
7/7±2/4
8/3±2/8
19/1±12/2
20/5±13
7450±1389/8
8130±1425/9
6/5±4/5

*0/160±0/073
7/2±1/6
*6±0/7
20/6±8/4
*18/7±7
7833/3±1735/1
*6558/3±1696/2
6/5±3/8

پس آزمون

7/5±5/5

*4/9±2/1

داده ها میانگین ±انحراف استاندارد هستند* .اختالف معنادار با پس آزمون گروه کنترل ()P<0.05

شکل 1ـ شاخصهاي بيوشيميايي آزمودنيها در پيشآزمون و پسآزمون
دادهها میانگین  ±انحراف استاندارد هستند.

*اختالف معنادار با پسآزمون گروه کنترل ()P<0.05
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براساس نتایج پس از هشت هفته تمرین استقامتی ،غلظت  MIFسرم بین گروههای تجربی و کنترل
تفاوت معناداری داشت ()F(18,1)=5.413, P=0.03؛ بدینصورت که غلظت  MIFدر گروه تمرین
نسبت به گروه کنترل  25/9درصد کاهش یافت .همچنین پس از هشت هفته تمرین استقامتی،
تعداد گلبولهای سفید پالسما ( ،)P=0.002غلظت انسولین پالسما ( ،)P=0.04غلظت گلوکز پالسما
( )P=0.02و مقادیر شاخص  )P=0.01( HOMA_IRبین گروههای مختلف پژوهش تفاوت معناداری
را نشان داد؛ بدینصورت که تعداد گلبولهای سفید پالسما ،انسولین پالسما ،گلوکز پالسما و مقادیر
شاخص  HOMA_IRبهترتیب در گروه تمرین نسبت به گروه کنترل  12/2 ،9/2 ،16/2و  4/9درصد
کاهش داشت .عالوهبراین ،نتایج آزمون رگرسیون چندگانه حاکی از آن بود که بین تغییرات ناشی از
هشت هفته تمرین استقامتی در تعداد گلبولهای سفید پالسما و غلظت  MIFسرم ارتباط معناداری
وجود دارد ( .)P=0.05بااین وجود ،بین تغییرات ناشی از هشت هفته تمرین استقامتی در سطوح
گلوکز پالسما ،سطوح انسولین پالسما و غلظت  MIFسرم در زنان مبتال به دیابت نوع دو ارتباط
معناداری وجود نداشت .ازسویدیگر 63 ،درصد از تغییرات  MIFسرم در پی تمرین استقامتی با
تغییرات تعداد گلبول سفید پالسما ،گلوکز پالسما و انسولین پالسما قابلپیشبینی بود؛ اما تنها
تغییر در تعداد گلبول سفید پالسما بهطور معناداری توانایی پیشبینی تغییرات  MIFرا داشت
(جدول شمارۀ چهار).
جدول 4ـ نتايج آزمون رگرسيون چندگانه
متغيرهاي پيشبين

ضرايب بتا

سطح

ضريب همبستگي

مجذور ضريب

معناداري

چندگانه

همبستگي چندگانه

گلبول سفید

0/723

0/03

گلوکز

-0/004

0/988

انسولین

-0/514

0/109

0/794

0/630

بحث و نتیجهگیری
پژوهش حاضر با هدف تعیین اثر بلندمدت تمرین استقامتی بر تغییرات غلظت  MIFسرم و ارتباط
آن با تغییرات گلبول سفید ،گلوکز و انسولین پالسما در زنان مبتال به دیابت نوع دو به انجام رسید.
مهمترین یافتۀ پژوهش این بود که پس از هشت هفته تمرین استقامتی ،غلظت  MIFکاهش
قابلتوجهی در پالسما داشت که این تغییر با کاهش معناداری در سطوح گلوکز ،انسولین ،گلبول
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سفید و شاخص  HOMA-IRدر گروه تمرینی همراه بود .افزونبراین ،تغییرات ناشی از تمرین در
تعداد گلبولهای سفید پالسما بهشکل قابلقبولی تغییرات  MIFسرم در پی تمرین استقامتی را
پیشبینی کرد.
شایانذکر است که تاکنون در پژوهشی اثر تمرین استقامتی بر سطوح  MIFسرم در زنان دیابتی
گزارش نشده است .دلیل تمرکز پژوهش حاضر بر تغییرات  MIFسرم درپی تمرین ،نقش پررنگ این
متغیر در مقاومت به انسولین و دیابت نوع دو بود .مطالعات قبلی نشان دادهاند که باالبودن مزمن
سطوح  MIFدر پالسما منجر به تشدید مقاومت به انسولین میشود ( .)8،11،19همچنینMIF ،
اثری مهاری بر مسیر سیگنالینگ انسولین داشته و با جلوگیری از فسفوریالسیون پروتئینکیناز 1B
(سیگنال سنتز حملونقل گلوکز) منجر به کاهش فسفوریالسیون تیروزینکیناز گیرندۀ انسولین2
میگردد ( )19،20که این امر درنهایت مانع رسیدن پیام انسولین به مسیرهای درونسلولی و ایجاد
مقاومت به انسولین میشود ( .)19،20عالوهبراین MIF ،تنظیمکنندۀ منفی انتقال گلوکز به عضلۀ
اسکلتی میباشد ( .)21این سایتوکین در پاسخ التهابی منجر به افزایش سایتوکینهای التهابی
میشود که عالوهبر کاهش فروکتوز  2/6بیس فسفات( 3فاکتور مهم گلیکولیز) ،باعث سرکوب مسیر
سیگنالیک پروتئینکیناز فعال ( 4)AMPKشده و منجر به کاهش بیان انتقالدهندۀ غشایی گلوکز
( 5)GLUT4در سطح غشای پالسمایی و القای مقاومت به انسولین میگردد ( .)21،22افزونبراین،
افزایش سطوح  MIFموجب کاهش سطوح آدیپونکتین 6سرم که نقش مهمی در هومئوستاز گلوکز
دارد شده و از این طریق منجر به مقاومت به انسولین میگردد (.)23
با وجود مشخصشدن نقش  MIFدر دیابت و مقاومت به انسولین ،اثر مفید احتمالی تمرین
استقامتی بر کاهش سطوح سرمی آن ناشناخته بوده و درزمینۀ اثر تمرین و  MIFنقصان وجود دارد.
در تنها پژوهش موجود (که نزدیکترین مطالعه به هدف پژوهش حاضر میباشد) ،بورگ و همکاران
( )2013اثر  24هفته تمرین قدرتی و درمان تستوسترون را بر سطوح  MIFمردان سالمند
موردمطالعه قرار دادند و گزارش کردند که سطوح  MIFو فعالیت التهابی در گروه تمرینات قدرتی
دارونما کاهش یافت؛ اما در گروه تمرینات قدرتی با درمان تستوسترون ،سطوح  MIFافزایش داشت
( .)17ازسویدیگر ،نتایج پژوهش حاضر برای نخستینبار نشان داد که  MIFسرم تحتتأثیر تمرین
استقامتی قرار میگیرد .اینکه چگونه تمرین میتواند این اثر را اعمال نماید ،از دو دیدگاه قابلبحث
1. AKT/Protein Kinase B
2. Insulin Receptor Substrate-1
3. Fructose 2,6 Bisphosphate
4. AMP-Activated Protein Kinase
5. Glucose Transporter Type 4
6. Adiponectin
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است :الف .سطح مورفولوژیک :تغییرات ترکیب بدن و کاهش بافت چربی میتواند کاهش
مشاهدهشده را تفسیر نمایند .با افزایش کلسترول ،1تریگلیسرید 2پالسما و کاهش لیپوپروتئین با
چگالی باالی 3پالسما ،راهاندازی واکنشهای التهابی و آسیب پروتئینهای پالسما همراه است که
درنهایت ،منجر به افزایش بافت چربی و افزایش سطوح  MIFمیشود ( .)24-26عالوهبراین ،تمرین
استقامتی در افراد چاق و دیابتی با کاهش وزن و تودۀ بافت چربی منجر به کاهش سایتوکینهای
التهابی و بهبود حساسیت به انسولین میشود ( .)27،28در پژوهش حاضر نیز کاهش وزن در گروه
تجربی مشهود بود که این امر میتواند بخشی از تغییرات  MIFرا تبیین نماید .بااینوجود ،بیان
قطعی این ادعا مستلزم کنترل دقیق سطوح چربی بدن است که این امر در پژوهش حاضر میسر
نشد؛ لذا ،با توجه به ارتباط نزدیک بین  MIFو شاخصهای ترکیب بدن نظیر بافت چربی و شاخص
تودۀ بدن ،بهمنظور تعیین اثر وابسته به سطح چربی بدن در تمرین استقامتی ،انجام پژوهشی مشابه
با پژوهش حاضر در ارتباط با آزمودنیهایی با سطوح مختلف بافت چربی پیشنهاد میشود؛ ب .سطح
هورمونی :در بین فاکتورهای اندوکرین ،عاملی که سطوح سرمی آن درحین تمرین بهشدت
دستخوش تغییر شده و بهدلیل ارتباط تنگاتنگ آن با  MIFممکن است در کاهش سطوح این
فاکتور نقش داشته باشد ،سطوح  TNF-αاست .سایتوکین  MIFمنجر به افزایش سطوح TNF-α
می شود که در بیماری مقاومت به انسولین نیز نقش مهمی را ایفا میکند ( TNF-α .)6از طریق
گیرندۀ  4P75از فسفوریالسیون تیروزینی گیرندۀ انسولین جلوگیری نموده و مسیر سیگنالیک
گیرندۀ انسولین را مسدود میکند که نتیجۀ نهایی آن جلوگیری از ورود گلوکز به داخل سلول و
ایجاد مقاومت به انسولین خواهد بود ( .)7،29همچنین ،نقش  TNF-αدر سرکوب  GLUT4در بافت
عضالنی منجر به کاهش حساسیت عملکرد انسولین میگردد ()30؛ لذا ،اعمال  MIFدر بیماری
دیابت میتواند از طریق افزایش یا کاهش  TNF-αواسطهگری شود ( .)29،31در پی تمرین
استقامتی ،سطوح سرمی  TNF-αکاهش پیدا میکند و میتواند بهعنوان عاملی دیگر در کاهش ناشی
از تمرین در سطوح  MIFمطرح گردد ( .)32،33بااینوجود ،معرفی رابطۀ علت و معلولی بین
تغییرات سطوح  TNF-αسرم و اثرات تمرین بر  MIFاز طریق پژوهش حاضر میسر نشده و تأیید یا
رد این فرضیه مستلزم مطالعات بیشتری میباشد.

1. Cholesterol
2. Triglyceride
3. High-Density Lipoprotein
4. Receptor P75
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در کنار این عوامل احتمالی ،در پژوهش حاضر فرضیهای مبنیبر شناسایی عوامل احتمالی در
تغییرات ناشی از تمرین در  MIFسرم توسعه یافت MIF .فاکتوری است که در بین عوامل
فیزیولوژیکی ،بیشتر تحتتأثیر عواملی چون تعداد گلبولهای سفید پالسما ( ،)9سطوح انسولین
پالسما ( )34و سطوح گلوکز پالسما ( )34قرار دارد؛ بههمیندلیل ،عمده هدف پژوهش حاضر
درمورد شناخت عوامل احتمالی دیگر در ارتباط با تغییرات  MIFبر این سه فاکتور استوار بود.
مطالعات نشان دادهاند که چاقی و دیابت منجر به القای واکنشهایی از قبیل آزادسازی سایتوکینها
و افزایش فعالیت فاگوسیتوز1ها میگردد که طی آن سیستم ایمنی بدن مختل شده و تعداد
گلبولهای سفید پالسما برای تنظیم پاسخ ایمنی درطول التهاب افزایش مییابد ( )35که این
افزایش در تعداد گلبولهای سفید پالسما درنهایت با فعالسازی آنتیژنهای سلولهای سفید
پالسما منجر به انتشار  MIFدر جریان خون میشود ( .)10رابطۀ بین  ،MIFگلوکز و انسولین
پالسما در بدن بهشکل زیر برقرار است .در بیماری دیابت که با کمک  MIFسرم و سایتوکین التهابی
نظیر  TNF-αواسطهگری میشود ،بهدلیل سرکوب مسیر  ،AMPKکاهش  GLUT4و منع عمل
تحریکی انسولین ،در جذب بافتی گلوکز اختالل بهوجود میآید ( )20،36که این امر باعث توسعۀ
هرچه بیشتر هایپرگلیسمی در پالسما میگردد .در اثر هایپرگلیسمی ایجادشده ،گلوکز این توانایی را
پیدا میکند که توسط دیگر ناقل این سوبسترا (انتقالدهندۀ غشایی نوع دو) 2بدون نیاز به انسولین
وارد سلولهای بتای پانکراس شده و منجر به آزادسازی انسولین گردد ( .)21،34،37این افزایش در
سطوح انسولین پالسما در نگاه اول مثبت بهنظر میرسد؛ اما بهدلیل غلظت باالی  ،MIFانسولین
نمیتواند کار خود را بهدرستی انجام دهد؛ زیرا MIF ،موجود در پانکراس هنگام ترشح انسولین به
آن متصل میشود و مولکول انسولین را به مولکولی مخرب تبدیل نموده و فعالیت آن را مختل
میسازد ( .)34نتایج پژوهش حاضر نیز نشان داد که کاهش تعداد گلبولهای سفید پالسما و سطوح
سرمی  ،MIFهمراستا با یکدیگر اتفاق میافتد .علیرغم اینکه در پژوهش حاضر علت کاهش در
تعداد گلبولهای سفید پالسما بررسی نشد؛ اما دالیل مختلفی برای آن در مطالعات پیشین ارائه
شده است .دراینراستا ،عنوان شده است که سایتوکینهای التهابی باعث افزایش تعداد گلبولهای
سفید پالسما میشوند؛ درحالیکه تمرین استقامتی میتواند از مختلشدن سیستم ایمنی و افزایش
تعداد گلبولهای سفید پالسما جلوگیری کند ( .)38کاهش التهاب عمومی بدن و سایتوکینهای
التهابی از جمله  MIFو  TNF-αنیز میتواند یکی از دالیل کاهش معنادار تعداد گلبولهای سفید
پالسما پس از تمرین باشد ( .)38،39افزونبراین ،تمرین استقامتی با پاسخ به تغییرات نشانگرهای
1. Phagocytosis
2. Glucose Transporter Type 2
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التهاب مربوط به متابولیسم گلوکز از جمله افزایش آدیپونکتین باعث کاهش تعداد گلبولهای سفید
پالسما میشود ( .)38شایانذکر است که اثرات مفید تمرین استقامتی بر تعداد گلبولهای سفید به
شدت و مدت تمرین وابسته میباشد؛ بهگونهای که شدت و مدتزمان متوسط برای تأثیرگذاری بر
گلبول سفید الزم است ( .)39،40دراینزمینه ،ریکاردو 1و همکاران در گزارشی تأثیر تمرین با شدت
باال و کم را بر مقدار گلبولهای سفید پالسما بررسی کرده و نشان دادند که سطوح گلبولهای
سفید پالسما در گروه تمرین با شدت باال نسبت به گروه تمرین با شدت کم بهطور قابلتوجهی
افزایش یافته است ( .)39در پژوهش حاضر نیز کاهش تعداد گلبولهای سفید پالسما بسیار
چشمگیر بود .این احتمال وجود دارد که در پژوهش حاضر کاهش تعداد گلبولهای سفید پالسما در
پی تمرین استقامتی ،سطوح سرمی  MIFرا کاهش داده باشد؛ لذا ،علیرغم اینکه رابطۀ معنادار و
مستقیمی بین تغییرات  MIFو گلبولهای سفید پالسما پس از تمرین استقامتی مشاهده شد؛ اما
این رابطه لزوماً بهمعنای رابطۀ علت و معلولی نبوده و تأیید این فرضیه مستلزم انجام مطالعات
بیشتر میباشد .الزمبهذکر است که خوشبختانه هر سه فاکتور یادشده (گلبول سفید ،گلوکز و
انسولین پالسما) تحتتأثیر تمرین استقامتی از خود کاهش نشان میدهند؛ همانگونه که در
پژوهش حاضر نیز این تغییرات مشاهده گردید.
پيام مقاله :به طور خالصه نتایج پژوهش حاضر نشان داد که انجام تمرین استقامتی با کاهش تعداد
گلبولهای سفید پالسما همراه است و این تغییرات میتواند کاهش در سطوح سرمی  MIFپس از
تمرین استقامتی را تبیین نماید .براساس این نتایج MIF ،سرم ،فاکتوری تمرینپذیر است و تغییرات
تعداد گلبولهای سفید پالسما ،عاملی دخیل در کاهش سطوح  MIFسرم درحین تمرین استقامتی
محسوب میشود.
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Abstract
The aim of the present study was to investigate the effect of endurance training on
changes of serum concentration of MIF and its relationship with plasma white blood
cells, glucose, and insulin changes in type 2 diabetic women. Twenty-Four subjects (age
55±6.6 years and weight 73±5.1) randomly divided in two groups, including control
(n=12) and trained (n=12). Trained group performed eight weeks of endurance training
including running at of 55-75% of their heart rate maximum for 40 to 60 minutes. Blood
samples were collected before training protocol and 72 hours after the last exercise
session. Plasma glucose was measured with glucose oxidase method; Serum MIF and
plasma insulin concentration were measured by ELISA method. Difference of variables
between groups were evaluated by analysis of covariance and multiple regression
analysis was used to determine the possible contribution of white blood cells, glucose,
and insulin changes to serum MIF changes after training protocol. Compared to the
control group, concentration of serum MIF (P=0.03), plasma glucose (P=0.02), plasma
insulin (P=0.04), white blood cell population (P=0.002), and HOMA_IR index values
(P=0.01) in trained group significantly decreased after eight week of endurance training.
Significant correlation was found between the exercise-induced changes in white blood
cell population and serum MIF concentration (P=0.05). Sixty-three present of the
variance in the changes in serum MIF concentration could be predicted by only the
changes in white blood cell population. In summary, long-term endurance training is
accompanied by decrease in white blood cell population and these changes could predict
the exercise-induced suppression in serum MIF concentration after endurance training.
Keyword: Endurance Training, Macrophage Migration Inhibitory Factor, White Blood
Cell Population, Type 2 Diabetes
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