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فيزيولوژي ورزشي

اثرات فعالیت ورزشی هوازی و محدودیت کالری (رژیم غذایی کم کربوهیدرات
و رژیم غذایی استاندارد) بر آدیپوکاینهای مؤثر بر مقاومت انسولین در موش
صحرایی نر دیابتی نوع دو
حسین دست بر حق ،1مهدی کارگر فرد ،2عفت بمبئی چی ،3حسن علی عابدی
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 .1دانشجوی دکتری بيوشيمی و متابوليسم ورزشی ،دانشگاه اصفهان
*
 .2استاد فيزيولوژی ورزشی ،دانشگاه اصفهان
 .3دانشيار فيزيولوژی ورزشی ،دانشگاه اصفهان
 .4استاديار فيزيولوژی پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی جهرم
تاريخ دريافت1396/03/15 :

تاريخ پذيرش1396/06/27 :

چکیده
هدف از مطالعهي حاضر ،بررسي تاًثير تعاملي محدوديت کالري (رژيم غذايي استاندارد و رژيم غذايي کم
کربوهيدرات) و در ترکيب با فعاليت ورزشي هوازي بر ميزان آديپوکاينهاي مؤثر بر مقاومت انسولين در موش
صحرايي نر ديابت نوع دو بود .در يک مطالعه تجربي 48 ،سر موش صحرايي نر (سن 10هفته) نژاد ويستار
(وزن  229±19/5گرم) پس از ديابتي شدن به طور تصادفي به شش گروه :کنترل ،فعاليت ورزشي هوازي (%20
تعادل منفي انرژي) %20 ،محدوديت کالري با رژيم غذايي استاندارد %20 ،محدوديت کالري با رژيم غذايي کم
کربوهيدرات %20 ،محدوديت کالري با رژيم غذايي استاندارد ترکيب با فعاليت ورزش هوازي و  %20محدوديت
کالري با رژيم غذايي کم کربوهيدرات ترکيب با ورزشي هوازي تقسيم شدند .سپس  %20تعادل منفي انرژي
به صورت روزانه و به مدت  8هفته براي تمام گروهها اجرا شد .يافتهها نشان داد فعاليت ورزشي هوازي به
تنهايي و در ترکيب با رژيم غذايي کم کربوهيدرات باعث افزايش معنيداري در ميزان امنتين 1-نسبت به
گروه کنترل ديابتي شد ( ،)P≤0.05اما تفاوت معنيداري بين گروههاي تجربي با گروه کنترل ديابتي در ميزان
کمرين مشاهده نشد .همچنين نتايج نشان داد گروه رژيم غذايي (استاندارد و کم کربوهيدرات) به تنهايي و
در ترکيب با فعاليت ورزشي باعث کاهش معنيداري در ميزان مقاومت انسولين شد ( .)P≤0.05اين مطالعه
نشان داد که روش ترکيبي فعاليت ورزشي هوازي و رژيم غذايي کم کربوهيدرات ميتواند باعث افزايش
امنتين 1-و بهبود حساسيت انسولين در موش صحرايي نر مبتال به بيماري ديابت نوع دو شود.
واژگان کلیدی :امنتين ،1-کمرين ،مقاومت به انسولين ،فعاليت ورزشي ،رژيم غذايي ،محدوديت کالري

*نويسندۀ مسئول

Email: m.kargarfard@spr.ui.ac.ir
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مقدمه
به طور گسترده ای پذيرفته شده است که سبک زندگی (مصرف بيش از حد کالری و فعاليت بدنی
محدود) منجر به اختالل در تعادل وزن بدن و بيماریها از جمله ديابت نوع دو میشود ( .)1ديابت
نوع دو ،يک اختالل متابوليک سوخت و سازی در بدن است که با مقاومت سلولهای عضالنی در پاسخ
به انسولين شروع میشود که در نهايت به تخريب سلولهای بتای پانکراس و نقص کامل
توليد انسولين منجر میشود ( .)2در همين راستا ميزان بافت چربی نيز با بيماری ديابت ارتباط دارد
زيرا بافت چربی عالوه بر ذخيره انرژی برای مدت طوالنی ،يک ارگان فعال درونريز میباشد که تعداد
زيادی ملکول فعال به نام آديپوکاين را آزاد میکند ( .)3آديپوکاينها اثرات مهمی بر متابوليسم گلوکز،
در بافت های مختلف دارد و به طور کلی بر روی تعادل انرژی کلی بدن اثر قابل توجهی دارد (.)5،4
در همين رابطه نشان داده شده است ،اختالل در تنظيم ترشح بين آديپوکاينهای التهابی و ضدالتهابی
میتواند منجر به مقاومت انسولين و ديابت نوع دو شود ( .)6شناسايی آديپوکاينهای جديد در فرايند
تصلب شرائين ،ممکن است فرصتهای جديدی برای جلوگيری ،از بيماری های قلبی -عروقی در
بيماران مبتال به ديابت نوع دو فراهم کند ( .)7پژوهشهای مختلف نشان دادند کمرين به عنوان تنظيم
کننده التهاب و متابوليسم گلوکز از طريق تعامل با سطوح گيرنده کموکاين مانند گيرنده 1میباشد.
به صورتی که افزايش در سطح کمرين که در چاقی رخ میدهد يکی از علتهای ابتال به بيماری ديابت
نوع دو فرض شده است (.)3
1
اخيراً پروتئين جديدی به نام امنتين  1-به عنوان يک آديپوکين ترشحی از بافت چربی احشايی
شناسايی شده است که اثراتی مخالف با کمرين 2دارد .مطالعات نشان دادهاند که سطوح امنتين 1-با
شاخص توده بدنی ،3لپتين 4و قند خون ناشتا همبستگی منفی و با آديپونکتين 5و کلسترول
ليپوپروتئين با چگالی باال 6همبستگی مثبت دارد ( .)9،8از نظر محققان موفقترين برنامهی پيشگيری
و کنترل بيماری ديابت نوع دو ،تغيير در شيوه زندگی میباشد ( .)10تعادل منفی انرژی يکی از
روشهای تغيير در شيوه زندگی است که در صورت وجود مواد مغذی کافی در رژيم غذايی ،باعث
افزايش پارامترهای سالمتی و طول عمر میگردد ( .)11فعاليت ورزشی و محدوديت کالری دو روش
اصلی تعادل انرژی منفی هستند که هموستاز گلوکز ،ذخاير چربی و مقاومت به انسولين را در بيماران
1. Omentin-1
2. Chemrin
3. Body Mass Index
4. Leptin
5. Adiponectin
6 . High-Density Lipoprotein Cholesterol
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مبتال به ديابت نوع دو تحت تأثير قرار میدهند ( .)12اکثر مطالعات نشان دادند که تعادل منفی انرژی
باعث افزايش حساسيت انسولين در جوندگان میشود ( .)14،13فتحی و همکاران در سال 1394
نشان دادند که هشت هفته تمرين قدرتی باعث کاهش معنیدار در ميزان کمرين و مقاومت انسولين1
در موش نر مقاوم به انسولين شد ( .)15با اين وجود خلفی و همکاران در سال  1395نشان دادند که
فعاليت ورزشی حاد باعث افزايش کمرين میشود (.)16
مطالعات اخير يک تغيير در درک ما از رژيم غذايی کم کربوهيدرات و تعامل آن با سوختوساز چربی
ايجاد کردهاند .در حقيقت آزمايشهای متعدد در سالهای اخير همواره نشان دادند که کاهش
کربوهيدرات در رژيم غذايی منجر به بهبود ديس لپيدمی آتروژنيک (کاهش تری گليسريد2و افزايش
ليپوپروتئين پرچگال) ،بهبود سندرم متابوليک بدن و ديابت نوع دو حتی در صورت عدم کاهش وزن
( )17-19با حضور چربی اشباع در رژيم غذايی میشود ( .)20وويی ليو 3و همکارانش در سال 2014
نشان داد که ترکيب فعاليت ورزشی و رژيم غذايی کم کربوهيدرات اثرات مفيدی بر درصد چربی بدن
و عوامل مؤثر در مقاومت انسولين (اينترلوکين 1-بتا ، 4پروتئين واکنشی سی )5در افراد پری ديابت
دارد ( .)21مطالعات کاهش بيشتری را در ميزان گلوکز خون و مقاومت به انسولين در رژيم غذايی
کم کربوهيدرات نسبت به رژيم غذايی کمچرب نشان دادند .همچنين مطالعات افزايش بيشتری در
ميزان آديپونکتين و حساسيت انسولين در محدوديت کالری با رژيم غذايی کم کربوهيدرات نسبت به
محدوديت کالری با رژيم غذايی کمچرب نشان دادند ( .)23،22در اکثر مطالعات قبلی ،بررسی و
مقايسه رژيم غذايی کم چرب يا رژيم غذايی استاندارد به همراه محدوديت کالری بر يک نوع از خانواده
آديپوکاينها مورد توجه قرار گرفته است و تا کنون به طور همزمان دو نوع رژيم غذايی به همراه
فعاليت ورزشی بر آديپوکاين های مؤثر در افزايش حساسيت انسولين يا کاهش در حساسيت انسولين
پرداخته نشده است .با توجه به خالء موجود در تحقيقات قبلی که به بررسی رژيم های غذايی متفاوت
به همراه فعاليت ورزشی با آديپوکاين ها که از نظر عملکرد متفاوت هستند ،نپرداخته اند.
سوال تحقيق اين است که آيا ترکيب فعاليت ورزشی با محدوديت کالری (رژيم غذايی استاندارد يا
رژيم غذايی کم کربوهيدرات) بر سطوح کمرين ،امنتين 1-و مقاومت انسولين در موش صحرايی نر
ديابتی نوع دو مؤثر است يا خير؟ با اين حال ،کدام روش تاثير بهتری بر بيماران ديابتی نوع دو دارد.

1. Insulin Resistance
2. Three Glyceride
3. Liu WY
4. Interleukin-1 Beta
5. C-Reactive Protein
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روش پژوهش
اين مطالعه از نوع نيمه تجربی است .آزمودنیهای تحقيق حاضر 48 ،سر موش صحرايی نر نژاد ويستار
با محدوده وزنی  229±19/5گرم و سن  10هفته بودند .موشها در قفسهای مجزا از جنس پلی
کربنات در گروههای چهارتايی و در شرايط کنترل شده محيطی با دمای  23 ±2درجه سانتیگراد،
رطوبت  50±4درصد و چرخه روشنايی -تاريکی معکوس  12:12ساعت با دسترسی آزاد به آب و
غذای ويژه موشهای صحرايی نگهداری شدند (کد اخالق .)1موشها به طور تصادفی به شش گروه
هشتتايی به شرح زير تقسيم شدند :گروه يک (کنترل ديابتی) ،گروه دو (گروه ديابتی فعاليت ورزشی
هوازی ( 20درصد کالری منفی)) ،گروه سوم (گروه ديابتی محدوديت کالری با رژيم غذايی استاندارد
( 20درصد کالری منفی)) ،گروه چهارم (گروه ديابتی محدوديت کالری با رژيم غذايی کم کربوهيدرات
( 20درصد کالری منفی)) ،گروه پنجم (گروه ديابتی محدوديت کالری با رژيم غذايی استاندارد+
فعاليت ورزش هوازی ( 20درصد کالری منفی)) و گروه ششم (گروه ديابتی محدوديت کالری با رژيم
غذايی کم کربوهيدرات+فعاليت ورزشی هوازی ( 20درصد کالری منفی))
2
برای القای ديابت نوع ،2پس از يک شب ناشتايی ابتدا محلول نيکوتين آميد (سيگما آلدريچ آمريکا)
با دوز  118ميلیگرم بر هر کيلوگرم وزن موش بهصورت درون صفاقی تزريق شد .پس از پانزده دقيقه،
محلول تازه تهيه شده استرپتوزوتوسين 3در بافر سيترات با  PH=5.4بالفاصله به صورت داخل صفاقی
با دوز  60ميلی گرم بر کيلوگرم تزريق شد ( .)25،24يک هفته پس از تزريق ،گلوکز خون ناشتا
اندازهگيری و قند خون باالی  126ميلیگرم بر دسی ليتر به عنوان معياری برای اطمينان از ابتالی
موشها به ديابت نوع دو در نظر گرفته شد (.)26
غذای موشها بر اساس انجمن مؤسسه آمريکايی تغذيه رژيمهای غذايی جوندگان 4و فرمول AIN-
 93Gبرای رشد و تأمين انرژی موشها تهيه شد ( .)27غذا به دو نوع ،غذای استاندارد و غذای کم
کربوهيدرات تقسيم شدند .د ر گروه کم کربوهيدرات ،نشاسته تنها ماده غذايی بود که کاهش يافت.
درصد نشاسته برای گروه کنترل  64درصد و برای گروه کم کربوهيدرات  40درصد بود ( .)28محتوای
غذا و ميزان کالری در جدول  1گزارش شده است .غذا و آب به صورت دسترس آزاد در اختيار تمام
گروهها قرار گرفت .سپس ميزان غذای مصرفی يک هفته تمام گروهها به طور جداگانه و به صورت
روزانه اندازهگيری و ميانگين غذای دريافتی روزانه تمام گروهها مشخص شد .در نهايت  20درصد
تعادل منفی انرژی برای تمام گروهها اعمال گرديد (.)29
1. IR.JUMS.REC.1396.001
2. Nikotin Omid
3. Streptozotocin
4. American Institute of Nutrition Rodent Diets
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جدول  -1محتواي غذا و ميزان کالري
رژيم غذايي استاندارد
ترکيبات
کازئين
مجموعه ويتامين
مجموعه مواد معدنی
ساکاروز
نشاسته ذرت
فيبر
ليپيد
مجموع گرم
ميزان کالری/کيلوگرم

رژيم )گرم بر کيلوگرم)
200
10
35
50
585
50
70
1000
3970

رژيم غذايي کم کربوهيدرات

درصد

رژيم )گرم بر

انرژي

کيلوگرم)

20/2
5
58/9
15/9
100

333/3
16/6
58/3
83/3
308/3
83/3
116/6
1000

درصد انرژي
33/8
8/4
31/2
26/6
100

3950

جهت اجرای فعاليت ورزشی هوازی ابتدا برای سازگاری ،موشهای صحرايی به مدت  10دقيقه و با
سرعت 10متر بر دقيقه با شيب صفر درصد ،روی نوارگردان راه رفتند و به تدريج در طول مدت 2
هفته شدت فعاليت آنها  28متر بر دقيقه برای مدت  60دقيقه افزايش يافت ( .)30بعد از سازگاری
موشها برای فعاليت ورزشی روزانه با شدت  28متر بر دقيقه آماده شدند که موشها هر روز عصر
بين ساعت  4تا  7عصر به مدت هشت هفته به فعاليت ورزشی پرداختند .هر گروه از موشهای
صحرايی بر اساس  20درصد تعادل منفی انرژی به فعاليت ورزشی هوازی پرداختند (.)29
در ابتدا برای اندازهگيری کالری مصرفی هر يک از گروهها ،غذا و آب به صورت آزادانه در اختيار تمام
گروهها قرار گرفت سپس ميزان انرژی دريافتی روزانه بر اساس ميزان غذای مصرفی به مدت يک هفته
اندازهگيری شد و در نهايت ميزان کالری دريافتی روزانه برای تمام گروهها محاسبه گرديد .سپس برای
ايجاد تعادل منفی انرژی %20 ،از ميانگين انرژی دريافتی روزانه بر اساس  %20از وزن غذای استاندارد
و غذای کم کربوهيدرات از گروه  3و 4کاسته شد .در گروه فعاليت ورزشی ميزان غذا ثابت باقی ماند
اما  %20تعادل منفی انرژی توسط فعاليت ورزشی بر موشها القا گرديد .ميزان کالری مصرفی در حين
ورزش توسط فرمول (معادالت شفرد و گلنيک )1برای موشها اندازهگيری شد که بر اساس وزن موش
و ميزان اکسيژن مصرفی در حال استراحت و در حين فعاليت ورزشی به دست آمد ( .)30سپس به
اندازه %20از کل انرژی دريافتی موشها ،مدت زمان فعاليت ورزشی طراحی شد .سپس برای گروه 6
و 7نيز  %20تعادل منفی انرژی ( 10درصد کاهش غذای دريافتی  10درصد تعادل منفی انرژی توسط
1. Shepherd and Gollnick
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فعاليت ورزشی هوازی) صورت گرفت که مدت زمان فعاليت ورزشی تقريباً نصف گرديد .گروههای 3
و  7رژيم غذايی کم کربوهيدرات و ساير گروهها رژيم غذايی استاندارد را مصرف کردند .انرژی دريافتی
و انرژی مصرفی از طريق فعاليت ورزشی يا محدوديت کالری در هر روز در جدول  2آورده شده است.
جدول  -2انرژي دريافتي و انرژي مصرفي از طريق فعاليت ورزشي يا محدوديت کالري در هر روز
محدوديت

کم

کالري

کربوهيدرات

اندازه غذای دريافتی
(گرم)

10گرم

10/5گرم

8گرم

نوع غذای مصرفی

استاندارد

کم
کربوهيدرات

استاندارد

استاندارد

محاسبه انرژی دريافتی
(کيلوکالری)

39/7

41/475

31/76

43/67

37/525

مقدار غذای تعيين شده
(گرم)

 8گرم

8/4گرم

8گرم

9/9گرم

8/55گرم

10/5گرم

مقدار انرژی دريافتی
تعيين شده(کيلوکالری)

31/76

33/18

25/408

39/303

33/77

41/685

0

0

6/352

4/367

3/75

0

تعادل منفی انرژی

7/94

8/295

6/352

8/734

7/505

0

درصد تعادل منفی
انرژی

-%20

-%20

-%20

-%20

-%20

0

گروهها

انرژی مصرفی توسط
ورزش

ورزش

ورزش+

ورزش  +کم

کنترل+

محدوديت کالري

کربوهيدرات

ديابتي

11گرم

9/5گرم

10/5گرم

کم
کربوهيدرات

استاندارد
41/685

در پايان پروتکل 48 ،ساعت پس از آخرين جلسه تمرينی ،موشها بعد از يک شب ناشتايی با دی
اتيل اتر بیهوش شدند و نمونه خون از قلب تمام موشها جمعآوری شد .سپس نمونههای خونی در
لولههای آزمايش حاوی ای دی تی ای 1در دمای منفی  70درجه نگهداری شد ( .)31سنجش کمرين
و امنتين 1-به روش اليزا و با استفاده از کيت استبيوفارم 2ساخت کشور آمريکا انجام شد .همچنين،

1. EDTA
2. Eastbiopharm
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شاخص مقاومت به انسولين با استفاده از فرمول هوم-ای ار / 22/5{1گلوکز ناشتا (ميلی مول بر ليتر)×
انسولين ناشتا (ميکرويونيت بر ميلی ليتر) } محاسبه شد (.)32
در اين مطالعه دادهها با استفاده از نرم افزار رايانهای اس پی اس اس ويرايش  15تجزيه و تحليل شدند.
ابتدا فرض طبيعی بودن توزيع دادهها در تمام گروه با استفاده از آزمون کلموگروف اسميرنف مورد
بررسی قرار گرفت و پس از حصول اطمينان از طبيعی بودن کليه دادهها ،برای مقايسه بين گروهها از
تجزيه و تحليل واريانس يک طرفه ) استفاده شد .وقتی که آزمون  Fدر سطح  P≤0.05معنیدار بود
از آزمون تعقيبی ال اس دی 2برای مقايسهی زوج گروهها استفاده شد .نتايج حاصل از اين مطالعه به
صورت ميانگين ±انحراف معيار گزارش گرديد .سطح معناداری در اين مطالعه با  P≤0.05معنیدار در
نظر گرفته شد.
نتایج
در اين مطالعه تأثير محدوديت کالری با رژيم غذايی (استاندارد و کم کربوهيدرات) به تنهايی و ترکيب
با فعاليت ورزش هوازی روی آديپوکاينهای مؤثر بر مقاومت انسولين و ميزان مقاومت انسولين در
موش صحرايی ديابت نوع دو بررسی شد که نتايج در جدول  3نشان داده شده است .چنانچه يافتههای
جدول  3نشان میدهد ،ميزان امنتين 1-در گروه فعاليت ورزشی هوازی ( )72/05±12/55به تنهايی
و در ترکيب فعاليت ورزشی با رژيم غذايی کم کربوهيدرات ( )74/63±53/84نسبت به گروه کنترل
ديابتی ( )55/31±18/55افزايش يافت ( )P≤0.05که بيشترين اثر در گروه ترکيب فعاليت ورزشی با
ترکيب رژيم غذايی کم کربوهيدرات مشاهده گرديد .با اين حال ،تفاوت معنیداری از نظر آماری در
ميزان کمرين بين گروههای تجربی با گروه کنترل ديابتی مشاهده نگرديد ( .)P>0.05اما ،بيشترين
کاهش در گروه ورزش +رژيم غذايی کم کربوهيدرات مشاهده گرديد .همچنين نتايج کاهش معنیداری
در ميزان گلوکز خون ناشتا در گروه محدوديت کالری با رژيم غذايی استاندارد (،)240/125±16/965
گروه محدوديت کالری با رژيم غذايی کم کربوهيدرات ( ،)236/75±29/07گروه فعاليت ورزشی
( ،)244/37±27/5گروه محدوديت کالری با رژيم غذايی استاندارد +فعاليت ورزشی
( ) 235/07±20/06و گروه محدوديت کالری با رژيم غذايی کم کربوهيدرات +فعاليت ورزشی
(* )227/87±28/27نسبت به گروه کنترل ديابتی نشان داد .نتايج نشان داد که تفاوت معنیداری
در ميزان انسولين بين گروههای تجربی با گروه کنترل وجود ندارد )P˂0.05( .از طرف ديگر ،يافتههای
حاصل نشان میدهد گروه محدوديت کالری با رژيم غذايی استاندارد (،)0/87±0/18گروه محدوديت
1. HOMA-IR
2. LSD
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کالری با رژيم غذايی کم کربوهيدرات ( ،)0/78±0/11گروه محدوديت کالری با رژيم غذايی استاندارد+
فعاليت ورزشی ( )0/84±0/15و گروه محدوديت کالری با رژيم غذايی کم کربوهيدرات+فعاليت ورزشی
( )0/73±0/15موجب افزايش معنیداری در حساسيت انسولين نسبت به گروه کنترل ديابتی
( )1/083±0/26شدند ( .) P˂0.05همچنين نتايج نشان داد که ميزان وزن تنها بين گروه محدوديت
کالری با رژيم غذايی کم کربوهيدرات+فعاليت ورزشی ( )191/10±1/5با گروه کنترل ديابتی تفاوت
معنیداری وجود دارد (.)P˂0.05
جدول  -3مقادير سرمي متغيرهاي مورد مطالعه در تمام گروهها (ميانگين±انحراف معيار)
شاخصهاي
اندازهگيري
کنترل ديابتی
محدوديت
کالری
رژيم کم
کربوهيدرات
ورزش
ورزش+
محدوديت
کالری
ورزش +کم
کربوهيدرات

امنتين1-
(نانوگرم بر دسي
ليتر)

کمرين (نانوگرم

گلوکز (ميلي گرم

بر دسي ليتر)

بر دسي ليتر)

انسولين (ميکرو
يونيت بر ميلي

وزن(گرم)

ليتر)

55/31±18/55

163/10±4/45

286±36/703

1/532±0/27

182/11±8/8

53/11±15/9

162/51±21/08

*240/125±16/965

1/48±0/3

186/7±7/7

61/96±12/36

153/47±12/77

*236/75±29/07

1/35±0/25

184/9±6/8

*72/05±12/55

153/62±11/22

*244/37±27/5

147±0/31

186/13±5/2

67/4±8/12

161/37±11/88

*235/07±20/06

1/45±0/28

186/12±9/5

*74/53±6/84

152/83±15/89

*227/28±7/27

1/287±0/16

*191/10±1/5

* P≤0.05

بحث و نتیجهگیری
در مطالعه حاضر اثر ترکيب فعاليت ورزشی هوازی و رژيمهای غذايی (استاندارد و کم کربوهيدرات)
بر آديپوکاين های موًثر بر مقاومت انسولين در موش صحرايی ديابت نوع دو مورد مطالعه قرار گرفت.
نتايج نشان داد ميزان گلوکز خون ناشتا در گروه محدوديت کالری با رژيم غذايی استاندارد ،گروه
محدوديت کالری با رژيم غذايی کم کربوهيدرات ،گروه فعاليت ورزشی ،گروه محدوديت کالری با رژيم
غذايی استاندارد +فعاليت ورزشی و گروه محدوديت کالری با رژيم غذايی کم کربوهيدرات+فعاليت
ورزشی نسبت به گروه کنترل ديابتی کاهش معنیداری داشته است .همچنين نتايج نشان داد که
تفاوت معنیداری در ميزان انسولين بين گروههای تجربی با گروه کنترل وجود ندارد .همچنين نتايج
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اين مطالعه نشان داد که گروه فعاليت ورزشی هوازی و ترکيب فعاليت ورزشی با رژيم غذايی کم
کربوهيدرات باعث افزايش سطوح امنتين 1-نسبت به گروه کنترل ديابتی شد که بيشترين اثر در
گروه ترکيب فعاليت ورزشی با ترکيب رژيم غذايی کم کربوهيدرات مشاهده گرديد .همچنين گروه
محدوديت کالری با رژيم غذايی استاندارد ،گروه محدوديت کالری با رژيم غذايی کم کربوهيدرات،گروه
محدوديت کالری با رژيم غذايی استاندارد +فعاليت ورزشی و گروه محدوديت کالری با رژيم غذايی
کم کربوهيدرات+فعاليت ورزشی موجب افزايش معنیداری در حساسيت انسولين نسبت به گروه
کنترل ديابتی شدند.
کربوهيدرات به عنوان گلوکز در بدن جذب میشود که میتواند به سرعت باعث افزايش گلوکز خون
شود که غلظت آن در خون بستگی به ميزان سرعت و مقدار گلوکز جذب شده از روده و ميزان سرعت
مصرف يا ذخيره شدن دارد ( . )33رژيم غذايی کم کربوهيدرات به علت دارا بودن ميزان باالتر چربی،
پروتئين و کربوهيدرات پايينتر باعث کاهش غلظت گلوکز خون میشود که موجب بهبود يکی از
مشکالت عمده در بيماری ديابت نوع دو میشود همچنين کاهش سطح گلوکز خون باعث کاهش
آنتی اکسيدانتها و در نتيجه کاهش آسيبهای ناشی از بيماری ديابت نوع دو میشود ( .)33فعاليت
ورزشی باعث تغيير سوبسترا از اسيدهای چرب آزاد (سوخت غالب حين استراحت) به گلوکز ،گليکوژن
عضله و به مقدار کمتر اسيدهای آمينه میشود ( .)34با افزايش شدت ورزش اتکا به گلوکز (موجود در
خون و عضله) بيشتر میشود .در نتيجه فعاليت ورزشی  ،ذخاير گليکوژن عضالت اسکلتی کاهش يافته
و سرعت جذب گلوکز از خون برای ادامه فعاليت ورزشی افزايش میيابد ( .)35جذب گلوکز خون
توسط عضله اسکلتی در حين فعاليت ورزشی مستقل از مسير سيگناليگ انسولين باعث کاهش گلوکز
خون در افراد ديابتی نوع دو میشود .در اين راستا بنائی و همکاران در سال  1394به بررسی مقايسۀ
تأثير دو نوع پروتکل تمرين ترکيبی (هوازی -مقاومتی) بر سطوح گلوکز خون ناشتا ،هموگلوبين
گليکوزيله ،پروتئين واکنشگر  Cبا حساسيت باال و مقاومت به انسولين در زنان مبتال به ديابت نوع
دو پرداختند نتايج نشان داد غلظت گلوکز خون ناشتا در دو گروه تمرينی کاهش معناداری يافت
( .)36به نظر میرسد ترکيب فعاليت ورزشی و رژيم غذايی کم کربوهيدرات با فعال کردن دو مسير
مجزا از جمله کاهش دريافت گلوکز و افزايش مصرف گلوکز بيشترين تأثير را در کاهش قند خون
افراد ديابتی نوع دو داشته باشند.
نتايج نشان داد تفاوت معنیداری بين گروههای تجربی با گروه کنترل ديابتی در ميزان انسولين وجود
ندارد .زمانی که ميزان کربوهيدرات در بدن برای توليد انرژی به اندازه کافی وجود نداشته باشد بدن
از ذخاير گليکوژن برای تأمين انرژی استفاده میکند همچنين مسير گلوکونئوژنز برای حفظ قند خون
فعال میشود .کاهش ذخاير گليکوژن باعث فعال شدن انسولين در بدن میشود ( )38،37کربوهيدرات
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عامل اصلی ترشح انسولين ( )39و کنترل قند خون در افراد ديابتی است که تا حد زيادی توسط
کربوهيدرات در رژيم غذايی تحت تأثير قرار میگيرد ( .)39در حقيقت پيش از کشف انسولين،
محدوديت کربوهيدرات رژيم غذايی ،يکی از توصيهها برای بهبود بيماری ديابت نوع دو بوده است
( .)40در مظالعه ايی با ثابت بودن وزن بيماران ديابتی رژيم غذايی کم کربوهيدرات موجب کاهش
معنیداری در هموگلوبين گلکوزيله نسبت به رژيم غذايی کم چرب شد ( .)41در مطالعهايی ديگر در
 8مرد ديابتی مصرف رژيم غذايی کم کربوهيدرات برای  5هفته باعث کاهش معنیداری در هموگلوبين
گلکوزيله ،سطح گلوکز و کاهش ميزان انسولين نسبت به رژيم غذايی کنترل شد ( .)42گزارش شده
است که رژيم های غذايی کم کربوهيدرات اثرات مفيدی در هيپرانسولينی و مقاومت به انسولين در
ديابت نوع دو میتواند داشته باشد ( .)43با اين وجود اين مطالعه تغييری معنیداری را در ميزان
انسولين بين گروههای تجربی با گروه کنترل نشان نداد که ممکمن است به علت ميزان درصد تعادل
منفی انرژی مورد استفاده در اين مطالعه باشد به صورتی که در مطالعه باال ميزان بيشتری تعادل
منفی انرژی مورد استفاده قرار گرفت.
1
امنتين 1-آديپوکاين است که از سی دی ان آ بافت چربی احشايی کشف شده است که باعث افزايش
تحريک انسولين برای مصرف گلوکز میشود (. )44کاهش امنتين 1-نقش مهمی در پاتوژنز مقاومت
انسولين و ايجاد بيماری ديابت نوع دو دارد .گورسوی 2و همکاران ( )2010به بررسی رابطه بين سطوح
امنتين 1-با مقاومت انسولين در بيماران ديابت نوع دو پرداختند .که نتايج نشان داد سطوح پالسمايی
امنتين در بيماران مبتال به ديابت نوع دو در مقايسه با گروه کنترل سالم به طور قابل توجهی پايينتر
است ( .)45رژيم غذايی کم کربوهيدرات از طريق افزايش عملکرد بافت چربی و افزايش آديپوکاينهای
حساسيتزا از جمله امنتين و کاهش آديپوکاينهای مقاومتزا از جمله کمرين میتواند باعث افزايش
حساسيت انسولين شود ( .)46در همين راستا بودن 3و همکاران بهبود قابل توجهی را در حساسيت
انسولين با رژيم غذايی کم کربوهيدرات گزارش کردند ( .)43همچنين فوستر 4و همکارانش کاهش
ميزان کربوهيدرات در رژيم غذايی را همبسته با افزايش حساسيت انسولين در بيماران مبتال به ديابت
نوع دو گزارش کردند .در مطالعهای ديگر کاهش در ميزان انسولين نسبت به گلوکز توسط رژيم غذايی
کم کربوهيدرات مشاهده شد که نشان دهنده بهبود حساسيت انسولين در افراد مقاوم به انسولين
میباشد ( . )47از طرفی فعاليت ورزشی هوازی از طريق فسفوريالسيون يا فعال شدن پروتئينهای
متفاوت در مسير سيگنالينگ انسولين و افزايش آديپوکاينهای حساسيتزا ازجمله امنتين 1-باعث
1. cDNA
2. Gürsoy
3. Boden
4. Foster
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افزايش حساسيت انسولين میشود .در مطالعه حاضر نشان داده شد که ترکيب فعاليت ورزشی با رژيم
غذايی کم کربوهيدرات بيشترين اثر را روی حساسيت انسولين دارد.
نتايج اين مطالعه نشان داد که تفاوت معنیداری از لحاظ آماری بين گروههای تجربی با گروه کنترل
ديابتی در ميز ان کمرين وجود نداشت .با اين وجود در اين مطالعه نشان داده شد که ترکيب فعاليت
ورزشی با رژيم غذايی کم کربوهيدرات بيشترين اثر را در کاهش کمرين نسبت به ساير گروهها دارد
که از نظر آماری معنیدار نبود .ديابت نوع دو معموالً با اختالالت چربی آتروژنيک (افزايش
تریگ ليسريد ،کاهش ليپوپروتئين پر چگال) و مقاومت به انسولين مشخص میشود ( .)48محققان
معتقدند که ارتباط بين چاقی و ديابت نوع دو مربوط به التهاب مزمن و تغيير در ملکولهای
(آديپوکاينها) آزاد شده از بافت چربی میباشند ( .)3کمرين و امنتين 1-آديپوکاينهايی هستند که
ال در پاتوژنز مقاومت انسولين و التهاب در بيماری ديابت نوع دو نقش دارند .کمرين به صورت
متقاب ً
اتوکراين و پاراکراين در تمايز سلول چربی و تحريک ليپوليز تأثير دارد ( .)49عالوه بر اين ،کمرين از
طريق فعالسازی کيناز تنظيم شده با سيگنالينگ برون سلولی ای ار کا )50( 1افزايش توليد گلوکز
کبدی ،اختالل در ترشح انسولين و تنظيم عملکرد سلولهای بتا ( )39نقش مهمی در مقاومت به
انسولين دارد .مطالعات قبلی انجام شده نشان میدهد شيوه زندگی فعال ( ،)40فعاليت ورزشی منظم
( )55باعث کاهش کمرين سرم میشود .در اين رابطه صارمی 2و همکاران ( ،)2010کاهش سطوح
کمرين در نتيجه  12هفته تمرين استقامتی را گزارش کردند که همراه با بهبود عوامل خطرزای قلبی
 عروقی بود .در يک مطالعه ديگر نيز که روی مردان ميانسال چاق مبتال به نقص تنظيم گلوکزصورت گرفت ،متعاقب  12هفته پيادهروی سطح کمرين سرم به طور همزمان با کاهش درصد چربی
پايين آمد ( )51با عنايت به يافتههای دو مطالعه فوق که کاهش سطح کمرين سرم را با کاهش در
توده چربی مرتبط دانستهاند و نيز با توجه به اينکه آلفاددا 3و همکاران نشان دادهاند ( )52که غلظت
کمرين سرم در زنان و مردان بزرگسال دارای درجات مختلف چاقی با نمايه توده بدن همبستگی
مثبت دارد ،يکی از علتهای احتمالی ،کم بودن مدت زمان دوره تمرينی در اين مطالعه نسبت به
مطالعه باال است عالوه بر اين در اين مطالعه  20درصد محدوديت کالری روزانه در نظر گرفته شد که
ممکن اين ميزان تعادل منفی انرژی برای کاهش توده چربی و در نتيجه
آن کاهش ميزان کمرين مناسب نباشد.
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به طور خالصه نتايج مطالعه حاضر نشان میدهد که ترکيب محدوديت کالری و فعاليت ورزشی تأثير
 اما بيشترين تأثير در،مثبتی بر روی شاخص مقاومت انسولين در موشهای ديابتی نوع دو میگذارد
 و حساسيت1- امنتين،گروه ترکيب رژيم غذايی کم کربوهيدرات با فعاليت ورزشی بر سطوح گلوکز
 فعاليت ورزشی هوازی ترکيب با محدوديت کالری با رژيم غذايی کم کربوهيدرات.انسولين مشاهده شد
اثرات مؤثرتری بر شاخص مقاومت به انسولين نسبت به ترکيب فعاليت ورزشی و رژيم غذايی استاندارد
دارد که می توان ترکيب رژيم غذايی کم کربوهيدرات با فعاليت ورزشی به عنوان يک استراتژی
.مؤثرتری در پيشگيری از توسعه بيماری ديابت نوع دو پيشنهاد کرد
تقدیر و تشکر
 دانشکدهی علوم ورزشی،از حمايتهای مالی و معنوی معاونت تحقيقات و فناوری دانشگاه اصفهان
 زحمات کليهی مسئولين و کارشناسان دانشگاه علوم، دانشگاه علوم پزشکی جهرم،دانشگاه اصفهان
. تشکر و قدردانی می نمائيم،پزشکی جهرم که پژوهشگران را در انجام اين پژوهش ياری رساندند
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Abstract
The aim of this study was to evaluate the interactive effects of calorie restriction (standard
diet and low-carb diet) in combination with aerobic exercise on the adipokines that are
affective on insulin resistance in type 2 diabetic male rats. In an experimental study, 48
male Wistar rats (age 10 weeks, weight 229±19.5g) were randomly divided equally into
six groups after diabetes induction. Group1: Diabetic control, group 2: 20% negative
balance calorie with aerobic exercise, group 3: 20% caloric restriction with standard diet,
group4: 20% caloric restriction with low carbohydrate diet, group 5: 20% caloric
restriction with standard diet + aerobic exercise and group6: 20% calorie restriction with
low-carb diet + aerobic exercise. Then 20% of negative energy balance was carried out on
a daily basis of all groups for 8 weeks. Results showed that exercise alone and in
combination with low-carb diet caused a significant increase in the Omentin-1 compared
to diabetic control group (P≤0.05). But no significant differences were observed in the
chemerin between the experimental groups with diabetic control group. The results also
showed that the standard diet group and the low-carbohydrate diet alone and in
combination with exercise were significantly improved insulin resistance (P≤0.05). This
study showed that combination of aerobic exercise and low carbohydrates diet can
increase Omentin-1 and improve insulin sensitivity in rats with type 2 diabetes.
Keywords: Omentin-1, Chemerin, Insulin resistance, Exercise, Diet, Calorie Restriction
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