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فيزيولوژي ورزشي

بررسی اثر تمرین هوازی بر سطوح هورمون آدیپونکتین ،نیمرخ لیپیدی و
 hs-CRPپالسمایی در زنان مبتال به دیابت نوع دو
4

لطفعلی بلبلی ،1الهه ممشلی ،2علی رجبی ،3مرتضی یاری


 .1دانشیار فیزیولوژی ورزشی ،دانشگاه محقق اردبیلی
2و .3دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزشی ،دانشگاه محقق اردبیلی
 .4کارشناسیارشد فیزیولوژی ورزشی ،دانشگاه تهران
تاريخ پذيرش1395/10/18:

تاريخ دريافت1394/12/15 :
چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسي اثر هشت هفته تمرين هوازي بر نيمرخ ليپيدي ،هموگلوبين گليکوزيله ،گلوکز
خون ناشتا ،hs-CRP ،مقاومت به انسولين و هورمون پپتيدي آديپونکتين در بيماران مبتال به ديابت نوع دو
بود 22 .زن غيرفعال و چاق مبتال به ديابت (سن  45/9±3/2سال ،شاخص تودۀ بدني 30/7±0/67
کيلوگرم/متر مربع ،سابقة بيماري  5/4±2/9سال و گلوکز خون  152/7±15/05ميلي گرم /دسي ليتر)
انتخاب شدند و بهصورت تصادفي به دو گروه آزمايش ( 11نفر) و کنترل ( 11نفر) تقسيم گرديدند .گروه
آزمايش بهمدت هشت هفته (سه جلسه در هفته ،جلسهاي  60دقيقه) تمرين هوازي را با شدت  60تا 80
درصد ضربان قلب بيشينه بهصورت دويدن در بخش اصلي تمرين اجرا کردند .دو روز قبل و بعد از دورۀ
تمريني نمونهگيري خوني انجام شد HbA1c .به روش الکتروکمي لومينسانس ،آديپونکتين و انسولين سرم،
 hs-CRPبا روش االيزا ،گلوکز HDL-C ،و  LDL-C ،TGبا روش مستقيم و همچنين ،کلسترول تام با روش
آنزيمي اندازهگيري شدند .نتايج پژوهش با استفاده از آزمون تي همبسته و آزمون تي مستقل نشان داد که
پس از مداخله ،سطوح گلوکز خون ناشتا ،انسولين ،مقاومت به انسولين ،hs-CRP ،HbA1c ،کلسترول،
تريگليسريد ،LDL-C ،وزن BMI ،و درصد چربي بدن ،کاهش يافتند و هورمون آديپونکتين افزايش
معناداري در گروه تجربي نسبت به گروه کنترل داشت .ارتباط معکوس و معنادار سطوح سرمي آديپونکتين
با گلوکز ،کلسترول تام ،تريگليسريد ،وزن بدن و درصد چربي بدن مشاهده شد .طبق يافتههاي پژوهش
حاضر کاهش در چربي احشايي و سطوح ليپيدي ناشي از تمرين هوازي ،احتماالً بر عملکرد آديپونکتين و
کاهش مقاومت به انسولين در بيماران ديابتي اثرگذار است.
واژگان کلیدی :آديپونکتين ،تمرين هوازي ،hs-CRP ،HbA1c ،مقاومت به انسولين ،ديابت نوع دو

 نویسندة مسئول
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مقدمه
با تغییر سبک زندگی و ترکیب مواد غذایی شیوع چاقی رو به افزایش است .شیوع چاقی منجر به
افزایش بیماریهای همراه با چاقی ازجمله دیابت ،پرفشاریخون و بیماریهای قلبی -عروقی
میشود .دیابت نوع دو بهدلیل افزایش سن ،چاقی و کمتحرکی ،مصرف بیشتر قندهای ساده و
غذاهای با کالری باال ،شیوع فزایندهای یافته است؛ بهطوریکه براساس پیشبینی سازمان بهداشت
جهانی ،تعداد بزرگساالن مبتال به دیابت در سال  2020میالدی به  300میلیون نفر خواهد رسید
( .)1،2دیابت یکی از بیماریهای شایع و شناختهشدهای است که با کاهش یا فقدان پروتئین گیرندة
انسولین در سطح سلول و مقاومت به انسولین شناخته شده است ( .)2-6دیابت نوع دو عامل اصلی
خطر افزایش برخی از بیماریها و مرگومیر ،خطر مستقلی برای هر دو نوع بیماری ماکروواسکوالر1
شامل انفارکتوس میوکارد 2و سکتة مغزی و نیز بیماریهای میکروواسکوالر 3شامل رتینوپاتی 4و
نفروپاتی 5است که اغلب با دیگر عوامل خطرزای قلبی عروقی مانند فشارخون باال ،کشیدن سیگار
فقدان فعالیت بدنی ،اختالل چربی و چاقی همراه است ( .)4چاقی ،ارتباط نزدیکی با دیابت و
مقاومت به انسولین دارد؛ اما سازوکارهایی که در زمینة مقاومت به انسولین حاصل از چاقی مطرح
هستند ،بهخوبی مشخص نشدهاند ( .)1،3بافت چربی تنها یک ذخیرهکنندة انرژی نیست؛ بلکه
ازطریق تولید و ترشح نامنظم تعدادی از پروتئینها که آدیپوسایتوکاین 6نامیده میشوند ،میتواند
در مقاومت به انسولین نقش مهمی ایفا کند ( .)2،7آدیپونکتین ،7پروتئین مترشح از بافت چربی ،با
ویژگیهای ضد آتروژنیکی ،ضدالتهابی و افزایشدهندة حساسیت انسولینی میباشد که در مقایسه با
دیگر آدیپوکینها سطوح پالسمایی آن در افراد چاق مبتالء به دیابت نوع دو و بیماران مبتال به
ناراحتی سرخرگ کرونر کاهش مییابد ولی مقادیر آن متعاقب برنامة کاهش وزن افزایش مییابد
( .)1،2آدیپونکتین در انسان از بافت چربی ترشح میشود و بر متابولیسم چربی و گلوکز مؤثر است
( .)1این هورمون با افزایش حسا سیت کبد به انسولین ،میزان خروجی گلوکز از کبد را کاهش
میدهد ( )1،2همچنین مصرف گلوکز در عضالت را افزایش داده و مانع افزایش قند خون میشود
( .)6،8منابع علمی از آدیپونکتین بهعنوان شاخص پیشگوییکنندة دیابت نوع دو که ناشی از
مقاومت به انسولین است ،حمایت میکنند .پژوهشهای انجامشده دربارة ارتباط بین آدیپونکتین و
1. Macrovascular
2. Myocardial Infarction
3. Microvascular
4. Retinopathy
5. Nephropathy
6. Adipocytokine
7. Adiponectin
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مقاومت به انسولین ،نتایج بسیار متناقضی را نشان دادهاند ( .)9-15در برخی از مطالعات گزارش
شده است که تزریق آدیپونکتین به موشها موجب کاهش مقاومت به انسولین میشود (.)9
همچنین ،گزارش شده است که کاهش آدیپونکتین و بهطور موازی ،افزایش در مقاومت به انسولین
در پستانداران غیرانسان منجر به ایجاد شرایط پاتوژنز مرتبط با دیابت نوع دو میگردد ()10؛ اما در
انسانها ارتباط آن با مقاومت به انسولین هنوز بهطور واضح مشخص نشده است .برخی پژوهشها
ارتباط مستقیم ( )11،12و برخی پژوهشهای دیگر ،نبود ارتباط آدیپونکتین با مقاومت به انسولین
را نشان دادهاند ( .)13-15اما پژوهشهای اخیر حاکی از آن هستند که آدیپونکتین با توانایی
ضدالتهابی ،بهعنوان کاهشدهندة خطر دیابت نوع دو و بیماریهای قلبی -عروقی عمل میکند (.)2
در دیابت نوع دو ،افزایش شیوع عوامل خطر مرسوم بیماریهای کرونری ازجمله دیسلیپیدمی،
افزایش تریگلیسرید و کاهش لیپوپروتئین پرچگال )HDL( 1وجود دارد و آدیپونکتین نقش مهمی
در پاتوفیزیولوژی مقاومـت بـه انسولین ،متابولیسم لیپید و التهاب ایفا میکند .بهعبارتدیگر،
هیپوآدیپونکتینمی با خطر افزایش حوادث قلبی -عروقی همراه است ()16؛ بنابراین ،بهنظر میرسد
که ارتباط معکوسی بین سطوح آدیپونکتین و نیمرخ لیپیدی وجود داشته باشد .افزونبراین ،برخی
مطالعات کاهش سطوح آدیپونکتین را در بیماران دیابتی به سطوح چربی بدن در این بیماران نسبت
دادهاند و نتایج آنها از ارتباط منفی بین سطوح آدیپونکتین با  LDL،TGو چربی سلولی ذخیرهشده
( )16،17و ارتباط مثبت آن با  )18( HDLحکایت دارد؛ اما برخی مطالعات دیگر کاهش سطوح
آدیپونکتین یا بهعبارتی ،ارتباط معکوس بین آدیپونکتین و مقاومت به انسولین را در بیماران دیابتی
مستقل از چربی بدن دانستهاند؛ بهطوریکه نبود ارتباط بین سطوح آدیپونکتین با شاخصهای
نیمرخ چربی ،بافت چربی احشایی و شاخصهای آنتروپومتریکی ازجمله درصد چربی بدن ،شاخص
تودة بدن و وزن را گزارش کردهاند (.)19
اخیراً ،عوامل خطر قلبی -عروقی نوظهور ازجمله پروتئین واکنشی )CRP( 2Cو لیپوپروتئین با
دانسیتة کم )LDL( 3معرفی شدهاند که ممکن است بخشی از سندرم مقاومت به انسولین محسوب
شوند ( .)20نوسانهای قند خون در بیماران مبتال به دیابت نوع دو باعث بروز پاسخهای التهابی
میشوند .این پاسخهای التهابی که با افزایش پروتئین واکنشی Cمشخص میشوند ،باعث بروز
بیماری عروقی در بیماران دیابتی میشوند (.)20

1. High-Density Lipoprotein
2. C-reactive Protein
3. Low-Density Lipoprotein

66

فيزيولوژي ورزشي شماره  ،37بهار 1397

 CRPیک پروتئین فاز حاد است و بهعنوان عامل التهابی پیشگوییکنندة بیماری قلبی -عروقی و
تسریع پیشرفت عوارض دیابت نوع دو شناخته شده است ( .)20این فرضیه مطرح است که
آدیپونکتین در ایفای نقش ضدالتهابی خود ،بهطور مستقل با مهار بیان فاکتورهای التهابی به کاهش
مقاومت به انسولین و حفظ سطوح نرمال گلوکز خون در بیماران دیابتی منجر میشود ( .)20،21در
مطالعهای که اوچـی و کیهارا )21( 1در سـال  2003انجـام دادند ،ارتباط منفی معناداری بین
آدیپونکتین پالسـما و میزان  hs- CRPگزارش شد؛ بنابراین ،ارتباطسنجی بین آدیپونکتین و
 hs-CRPمیتواند در ارزیابی اثرگذاری مداخلة بالینی یا ورزشی بر روند بیماری دیابت نوع دو در
بیماران بسیار کمککننده باشد.
در بررسی ارتباط آدیپونکتین و سطوح گلوکز خون ،مطالعات نتایج متناقضی را گزارش دادهاند.
نتایج مطالعة ایزدی و همکاران نشان داد که سطوح آدیپونکتین سرم دارای همبستگی معکوس و
معناداری با غلظت گلوکز خون است و مستقیم با عملکرد سلولهای بتا مرتبط است (.)22
درحالیکه لینداسی 2و همکاران ( )23نشان دادند در دیابت نوع دو که ناشی از مقاومت به انسولین
است ،کاهش میزان آدیپونکتین سرم یک فاکتور خطر مستقل از قند خون ناشتا و قند دوساعته
است .همچنین ،در مطالعة یاماموتو 3و همکاران ( )24نبود ارتباط بین آدیپونکتین و سطوح گلوکز
ناشتا گزارش شده است.
سطوح باالی گلوکز سرمی پس از ورود به گلبول قرمز ،هموگلوبین آن را از طریق غیرآنزیمی
گلیکوزیله میکند؛ بنابراین ،هموگلوبین گلیکوزیله  )HbA1c( 4A1cنشاندهندة درصدی از
هموگلوبین  Aاست که بهطور برگشتناپذیر گلیکوزیله میشود .سنجش هموگلوبین گلیکوزیله معیار
مناسبی برای نشاندادن وضعیت گلیسمیک فرد در دو تا سه ماه گذشته است و مزیت آن در این
است که تنها با یک مرتبه خونگیری و بدون نیاز به ناشتابودن قابلبررسی است ( .)19رایجترین
آزمایش برای درجهبندی کنترل متابولیک اندازهگیری  HbA1cاست و بهترین هدف درمانی در افراد
مبتال به دیابت ،تعدیل HbA1cاست .کاهش سطوح  HbA1cفواید بسیاری در کاهش عوارض قلبی-
عروقی دارد ( )2،3،25،26با توجه به پژوهشهای انجامشده درزمینة  HbA1cمطرح شده است که
هر یک درصد افزایش در  HbA1cبرابر است با افزایش  18درصد خطر بیماریهای رگی -مغزی و هر
یک درصد کاهش آن ،با کاهش  37درصد خطر ابتال به عوارض میکرووسکوالر و  20درصد عوارض

1. Ouchi & Kihara
2. Lindsay
3. Yamamoto
4. Glycated hemoglobin A1c
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ماکرووسکوالر همراه است ( .)25کادوگلو 1و همکاران ( )3کاهش معنادار  HbA1cرا بعد از انجام
تمرینهای هوازی گزارش کردند .نتایج مطالعة گودرزی و همکاران ( )27نشان داد که میزان
آدیپونکتین سرم بـا میـزان  HbA1cارتبـاط معکوسی دارد.
با توجه به مطالعات انجامشده ،سازوکارهایی که بتوانند نحوة عملکرد آدیپونکتین و ارتباطش را با
فاکتورهای خطر بیماری دیابت توضیح دهند ،بهدرستی شناخته نشدهاند؛ هرچند فعالیت هوازی یک
راهبرد پذیرفتهشدة درمانی برای افراد مبتالبه دیابت است؛ زیرا ،اثرهای سودمندی بر نیمرخ
گالیسمیک ،حساسیت انسولینی و کاهش عوامل خطر قلبی -عروقی ازجمله سطوح لیپیدی خون و
کاهش وزن دارد ()2؛ بهطوریکه در برخی پژوهشها ،فعالیت بدنی متوسط و منظم باعث افزایش
آدیپونکتین ( )28،29و کاهش هموگلوبین گلیکوزیله ( )20،29( hs-CRP ،)3،23،24و سایر
بیومارکرهای التهابی و مقاومت انسولین میشود ()3-6؛ اما در برخی پژوهشهای دیگر ،فعالیت
بدنی در دیابتیهای نوع دو تأثیر معناداری بر متغیرهای مذکور نداشته است (.)1،2،30
مرور یافتههای ذکرشده بیانگر تناقض نتایج در بررسی ارتباط سطوح آدیپونکتین سرمی و مؤلفههای
مؤثر در بروز بیماری دیابت نوع دو است .ازآنجاییکه شواهدی مبنی بر ارتباط تغییرات سطوح
آدیپونکتین ناشی از تغییرات در پروفایل لیپیدی خون ،میزان چربی بدن ،سطوح گلوکز و
فاکتورهای التهابی وجود دارد ،اعمال یک دوره تمرین هوازی بهعنوان مداخلة کوتاهمدت که در
نرمال سازی پروفایل لیپیدی ،سطوح گلوکز خون و کاهش وزن اثرگذار است ،میتواند در پاسخ به
نحوة ارتباط آدیپونکتین با مؤلفههای مؤثر بسیار کمککننده باشد؛ بنابراین ،هدف از مطالعة حاضر
بررسی اثر تمرین هوازی بر سطوح هورمون آدیپونکتین ،نیمرخ لیپیدی و  ،hs-CRPگلوکز
گلیکوزیله ،شاخص مقاومت به انسولین پالسمایی و تغییرات در وزن بدن درصد چربی و شاخص
تودة بدن و ارتباطسنجی بین آنها در زنان مبتال به دیابت نوع دو است.
روش پژوهش
شد.

مطالعة حاضر به روش نیمهتجربی روی گروهی از زنان بزرگسال مبتال به دیابت نوع دو انجام
آزمودنیهای این پژوهش شامل  22زن غیرفعال چاق مبتال به دیابت نوع دو (میانگین سنی
 45/9±3/2سال ،وزن  80/9±5/8کیلوگرم و قد  162/1±5/5سانتیمتر) بودند که بهصورت تصادفی
و داوطلبانه و با داشتن معیارهای ورود (نداشتن فعالیت بدنی منظم ،قند خون ناشتا زیر 250
میلیگرم بر دسیلیتر) انتخاب شدند ( .)1،2پس از انجام آزمونهای پزشکی و تعیین کامل سالمت
1. Kadoglo
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جسمانی آزمودنیها ،آنها بهصورت تصادفی به دو گروه کنترل و تجربی (هر گروه  11نفر) تقسیم
شدند .قبل از ارائة فرم رضایتنامة شرکت در آزمون به آزمودنیها ،اطالعات و آگاهیهای الزم دربارة
چگونگی انجام پژوهش و مراحل آن دراختیار آنان قرار گرفت .پس از آگاه شدن از مراحل پژوهش،
آزمودنیها فرم رضایتنامه و سالمت خود را تکمیل کردند .این پژوهش با عنوان طرح پژوهشی نوع
دو توسط منشور ارائهشدة کمیتة اخالق پژوهشی دانشگاه محقق اردبیلی در تاریخ 1393/09/23
تأیید شد.
آزمودنیها درقالب طرح نیمهتجربی بهصورت تصادفی به دو گروه  11نفری تمرین هوازی و گروه
کنترل تقسیم شدند .برنامة تمرینی براساس توصیههای انجمن دیابت امریکا و کالج آمریکایی طب
ورزش و نیز براساس اصول علم تمرین اجرا و طرحریزی شدند ( .)31برنامة تمرینی شامل هشت
هفته تمرین هوازی بهصورت سه جلسه در هفته و هر جلسه  60دقیقه بود .انجمن دیابت آمریکا،
دیابتیهای نوع دو را به دو تا سه جلسه تمرین ورزشی (هوازی یا مقاومتی یا ترکیبی) با گروههای
عضالنی عمده در هفته ( )31که حداقل  150دقیقه در هفته ورزش هوازی با شدت متوسط یا
حداقل  90دقیقه در هفته ورزش هوازی با شدت باال باشد ،توصیه میکند ( .)31برنامة تمرینی در
بخش تمرینی اصلی ،با شدتی بین  55تا  80درصد از ضربان قلب بیشینة آزمودنیها انجام شد.
بهاینصورتکه آزمودنیها در سه هفتة اول با  55تا  60درصد ،در هفتههای چهارم و پنجم با  60تا
 70درصد فعالیت کردند و در هفتههای ششم تا هشتم با  70تا  80درصد از حداکثر ضربان قلب
فعالیت کردند .زمانبندی هر جلسة تمرینی شامل  10دقیقه گرمکردن (نرمدویدن ،حرکات ترکیبی
دست و پا و حرکات کششی) 40 ،دقیقه تمرین اصلی دویدن با شدت  60تا  80درصد از ضربان
قلب بیشینه و در پایان ،پنج دقیقه سردکردن و بازگشت به حالت اولیه بود (.)32
ضربان قلب هدف آزمودنیها درطول دورة تمرینی با استفاده از فرمول ضربان قلب هدف کارونن1
تخمین زده شد و ضربان قلب بیشینه نیز از فرمول ضربان قلب بیشینة کارونن 2بهدست آمد ( )32و
شدت فعالیت موردنظر براساس ضربان قلب هدف بهدستآمده با استفاده از ضربانسنج دستی
(ساعت پوالر) 3کنترل میشد .همچنین ،برای بهدستآوردن  VO2maxآزمودنیها ،از آزمون
راهرفتن رآکپورت 4و فرمول مربوط ( )1استفاده شد ( .)32سه جلسة تمرینی با هدف آمادگی و
آشنایی آزمودنیها با برنامة تمرینها ،شمارش ضربان قلب ،کنترل حضوروغیاب و آمادگی پیش از
1.Target Heart Rate = (Maximal Heart Rate – Rest Heart Rate) %Intensity + Rest Heart
)Rate (Karvonen
)2. Maximum Heart Rate = 220 – Age (Karvonen
3. Polar Electro, Made In China, 31 CODED, N2965
4. Rockport Walking Test
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شروع برنامة تمرینها درنظر گرفته شد .شایان ذکر است که با توجه به فقدان فعالیت ورزشی منظم
و آمادگی جسمانی پایین این افراد ،شدت و مدت تمرین هر هفته بهصورت تدریجی و پیوسته
افزایش مییافت .همچنین ،در این مدت از گروه کنترل خواسته شد که فعالیت ورزشی نداشته
باشند (جدول یک).
جدول  -1شرايط برنامة تمريني منتخب درطول  8هفته
تعداد هفته با
شدت فعاليت
متفاوت

سه جلسه در هفته

هفتههای اول و دوم و سوم:

سه جلسه در هفته

هفتههای چهارم و پنجم:

سه جلسه در هفته

ششم و هفتم و هشتم:

شدت تمرين

مدت هر بخش از

(در صد ضربان

فعاليت در هر

قلب بيشينه)

جلسه (دقيقه)

گرم گردن

<55%

10

نرمدویدن و حرکات کششی پویا

هوازی

%55

5

حرکات جابهجایی و ترکیبی دست و پا

بخش اصلی

55-60%

20-30

سردکردن

<55%

5

استقامت موضعی و شلکردن عضالت،
کششی ایستا

گرمکردن

<55%

10

نرمدویدن و حرکات کششی پویا

هوازی

%60

5

حرکات جابهجایی و ترکیبی دست و پا

بخش اصلی

60-70%

30-35

سردکردن

<50%

5

استقامت موضعی و شلکردن عضالت،
کششی ایستا

گرمکردن

<55%

10

نرمدویدن و حرکات کششی پویا

هوازی

%60

5

حرکات جابهجایی و ترکیبی دست و پا

بخش اصلی

70-80%

40

دویدن

سردکردن

<55%

5

استقامت موضعی و شلکردن عضالت،
کششی ایستا

نوع فعاليت
در هر جلسه

نوع حرکات

پیادهروی سریع ،دویدن نرم و سبک

دویدن نرم

پس از  12ساعت ناشتایی ،از دست چپ آزمودنیها در مراحل پیشآزمون و پسآزمون ( 48ساعت
بعد از آخرین جلسة تمرین) ،توسط پرستار در آزمایشگاه پس از  10دقیقه استراحت کامل نمونة
خونی گرفته شد .سرم خون تمامی نمونهها پس از سانتریفیوژ جمعآوری شد و میزان ،hs-CRP
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 ،TG ،LDL-C ،HDL-Cکلسترول تام و گلوکز ،به روش متداول آزمایشگاهی اندازهگیری شدند.
 HbA1cبه روش الکتروکمی لومینسانس (ECL) 1و با استفاده از کیت روچ 2ساخت کشور آلمان،
دستگاه الکسیس ،)2010( 3اندازهگیری شد .مقداری از هر نمونه برای اندازهگیری سطح آدیپونکتین
در دمای  -80درجة سانتیگراد نگهداری شد .برای ارزیابی آدیپونکتین ،از کیت سوئدی مرکودیا
اوپساال 4با حساسیت ( 1/25نانوگرم در میلیلیتر) و برای ارزیابی انسولین سرم ،از کیت آمریکایی
شرکت دیپالس 5با حساسیت ( )0.5U/mlو با استفاده از روش االیزا و از دستگاه تماماتوماتیک
هیومن آنو االیزا  6استفاده شد .گلوکز به روش مستقیم با استفاده از کیتهای تجاری شرکت پارس
آزمون ایران اندازهگیری شد .شاخص مقاومت به انسولین با مدل ارزیابی هموستازی،(HOMA-IR) 7
توسط فرمول زیر با استفاده از گلوکز خون ناشتا و سطوح انسولین سرم محاسبه شد.
 [μU/ml] ÷ 22/5انسولین ناشتا  [mmol/L] xگلوکز خون ناشتا = HOMA-IR
بیوکم8

برای ارزیابی غلظت  hs-CRPاز روش االیزا با حساسیت باال با استفاده از کیت دیاگنوستیک
ساخت کشور کانادا (درصد ضریب تغییر اینترا اسی ،5/4 :9حساسیت 10 :10نانوگرم بر میلیلیتر)
استفاده شد .کلسترول تام با روش آنزیمی با استفاده از کلسترول استراز و کلسترول اکسیداز
اندازهگیری گردید TG ،HDL-C .و  LDL-Cبه روش مستقیم با استفاده از کیتهای تجاری شرکت
پارس آزمون ایران اندازهگیری شدند.
از آمار توصیفی برای بهدستآوردن محاسبة میانگین و انحراف معیار استفاده شد .طبیعیبودن توزیع
دادهها با استفاده از آزمون کلموگروف -اسمیرنوف 11در فاکتورهای مختلف بررسی شد .پس از
اطمینان از طبیعی و همگنبودن گروهها ،از آزمون تی همبسته برای مقایسة نتایج پیشآزمون و
پسآزمون درونگروهی استفاده شد و از آزمون تی مستقل برای مقایسة تفاوت بینگروهی استفاده

1. Electro Chemi Luminescence
2. Roche
3. Elecsys
4. Mercodia Uppsala
5. Diaplus
6. Elisys Uno Human
7. Homeostasis Model Assessment Of Insulin Resistance
8. Diagnostic Biochem
9. Intraassay Voefficient Of Variation (Cv)%
10. Sensitivity
11. Kolmogorov–Smirnov Test
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گردید .عملیات آماری با استفاده از اس.پی.اس.اس 1نسخة  20انجام شد و سطح معناداری پنج
درصد درنظر گرفته شد.
نتایج
الف -مقایسة فاکتورهای جمعیت شناختی و بیوشیمیایی در گروههای موردمطالعه در مرحلة
پیشآزمون (جدول دو)؛
نتایج آزمون کلموگروف -اسمیرنف توزیع طبیعی دادههای دو گروه را در مرحلة پیشآزمون نشان
داد .همچنین ،نتایج آزمون تی مستقل نشان داد که دو گروه قبل از اجرای آزمون در هیچ یک از
متغیرهای فیزیولوژیک با یکدیگر تفاوت معناداری نداشتند و بنابراین ،کامالً با یکدیگر همسان بودند
(جدول دو).
ب -مقایسة درونگروهی فاکتورهای جمعیت شناختی و بیوشیمیایی در مراحل پیشآزمون و
پسآزمون در گروههای موردمطالعه؛
نتایج نشان داد که متغیرهای وزن ( ،)P=0.032درصد چربی ( ،)P=0.024گلوکز (،)P=0.004
کلسترول ( ،)P=0.012تریگلیسرید ( hs-CRP ،HbA1c ،BMI ،)P=0.044 ( LDL-C ،)P=0.022و
مقاومت به انسولین ( ،)P=0.05در پسآزمون نسبت به وضعیت پایه در گروه تجربی کاهش
معناداری یافتند .در گروه کنترل ،اختالف معناداری در پسآزمون متغیرهای پژوهش نسبت به
پیش آزمون مشاهده نگردید .این درحالی بود که در گروه کنترل افزایش خفیفی در دامنة 2طبیعی
این شاخصها دیده شد؛ درحالیکه بهحد معناداری نرسید .میزان  HDL-Cو هورمون آدیپونکتین
در پس آزمون نسبت به وضعیت پایه در گروه تجربی افزایش یافت؛ اما  HDL-Cمعنادار نبود؛ ولی در
متغیر آدیپونکتین این افزایش معنادار بود .در گروه کنترل ،این متغیرها در مرحلة پسآزمون نسبت
به پیشآزمون اندکی کاهش یافتند .متغیر انسولین ،در نتایج درونگروهی و در هر دو گروه پس از
اعمال مداخله تغییر معناداری نداشت( .جدول دو).
ج -مقایسه فاکتورهای جمعیت شناختی و بیوشیمیایی در مرحلة پیشآزمون و پسآزمون در
گروههای مورد مطالعه؛
نتایج آزمون آماری تی مستقل نشان داد که پرداختن به هشت هفته تمرین هوازی توسط گروه
تجربی باعث ایجاد اختالف معنا داری در متغیرهای وزن ،درصد چربی بدنی ،شاخص توده بدن

1. SPSS
2. Range
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) ،(BMIگلوکز ،انسولین ،مقاومت به انسولین ،HbA1c ،آدیپونکتین ،hs-CRP ،کلسترول،
تریگلیسرید و  LDL-Cبین گروه تجربی و گروه کنترل که هیچگونه فعالیت ورزشی نداشتند ،شد.
بین دو گروه ،میزان  HDL-Cاختالف معناداری نداشت؛ هرچند بعد از هشت هفته تمرین هوازی،
در گروه تجربی  HDL-Cافزایش یافت و در گروه کنترل کاهش یافت (جدول شمارة دو).
د -تعیین ارتباط سطوح سرمی آدیپونکتین و سایر متغیرها
برای تعیین ارتباط سطوح سرمی آدیپونکتین با سایر متغیرهای اندازهگیریشده ،از تحلیل
همبستگی پیرسون استفاده شد (جدول سه) .ارتباط معکوس و معنادار سطوح سرمی آدیپونکتین با
گلوکز ،کلسترول تام ،تریگلیسرید ،وزن بدن و درصد چربی بدن (بهترتیب،r=-0.7 ،r=0.88 :
 )r=-0.65 ،r=-0.54 ،r=-0.62و ارتباط مستقیم آن با  HDLمشاهده شد که معنادار نبود
(.)r=-0.2
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مقادیر به شکل انحراف معیار  ±میانگین بیان شدهاند.

پس از اجراي تمرينها در گروههاي موردمطالعه

جدول  -2نتايج آزمون تي همبسته و تي مستقل ،مقايسة ميانگينهاي جمعيت شناختي و بيوشيميايي درونگروهي پيشآزمون و
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جدول  -3ضريب همبستگي تﻐييرات سطﺢ آديپونکتين با متﻐيرهاي موردمطالعه
متﻐيرهاي مورد مطالعه

تﻐييرات سطﺢ آديپونکتين
ضريب همبستگي

سطﺢ معناداري

وزن (کیلوگرم)

-0/54

*

P ≥ 0.05

شاخص توده بدن(کیلوگرم  /مترمربع)

-0/28

P ≤ 0.05

درصد چربی بدنی ()%

-0/65

*

P ≥ 0.05

مقاومت به انسولین ()HOMA-IR

-0/39

P ≤ 0.05

( hs-CRPمیلی گرم در دسی لیتر)

-0/4

P ≤ 0.05

هموگلوبین گلیکولیزه ( A1cدرصد)

-0/31

P ≤ 0.05

گلوکز (میلی گرم در دسی لیتر)

-0/88

*

P ≥ 0.05

انسولین (میکرو واحد در میلی لیتر)

-0/19

P ≤ 0.05

کلسترول (میلی گرم در دسی لیتر)

-0/7

P ≥ 0.05

تریگلیسرید (میلی گرم در دسی لیتر)

-0/62

P ≥ 0.05

( HDL-Cمیلی گرم در دسی لیتر)

0/2

P ≤ 0.05

( LDL-Cمیلی گرم در دسی لیتر)

-0/42

P ≤ 0.05

*
*

* نشانة همبستگی معنادار در سطح P≥0.001

بحث و نتیجهگیری
در مطالعة حاضر ،درصد چربی ،وزن ، BMI ،گلوکز خون ناشتا ،انسولین ،شاخص مقاومت به
انسولین ،hs-CRP ،کلسترول ،تریگلیسرید HbA1c ،و  ،LDL-Cدر گروه تمرین نسبت به گروه
کنترل کاهش یافت و هورمون پپتیدی آدیپونکتین ،در گروه تمرین پس از اعمال مداخله نسبت به
گروه کنترل افزایش معناداری یافت که احتماالً درنتیجة هشت هفته تمرین هوازی بود .نتایج
پژوهش حاضر افزایش معنادار  14/24درصدی در سطوح آدیپونکتین و کاهش معنادار وزن ،درصد
چربی بدن و  ،BMIبهدنبال هشت هفته تمرین هوازی در زنان چاق مبتال به دیابت نوع دو را نشان
داد .طبق نتایج ،در بررسی ارتباطسنجی بین آدیپونکتین و پروفایل لیپیدی پس از هشت هفته
فعالیت هوازی ،ارتباط معکوس و معنادار آدیپونکتین با کلسترول تام و تریگلیسرید ،وزن بدن و
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درصد چربی بدن ،و نبود ارتباط معنادار آدیپونکتین با  LDLو  HDLمشاهده شد؛ اما بین
آدیپونکتین و شاخص مقاومت به انسولین پس از اعمال فعالیت ورزشی هشتهفتهای هیچگونه
ارتباط معناداری مشاهده نشد .بهنظر میرسد که سازوکار عملکرد آدیپونکتین میتواند مرتبط با
کاهش معنادار وزن و پروفایل لیپیدی ناشی از فعالیت ورزشی باشد.
برخی منابع علمی افزایش غلظت اسیدهای چرب پالسما را علت اصلی مقاومت به انسولین در افراد
چاق و دیابتی ذکر کردهاند .در توضیح روند اثرگذاری تجمع چربی مطرح شده است که افزایش
اسیدچرب یا تریگلیسرید عضله منجر به افزایش دیآسیلگلیسرول میشود که این ،سبب انتقال
پروتئین کیناز  )PKC) 1Cبه غشای پالسمایی میگردد .افزایش  PKCمنجر به فعالشدن فاکتور
هستهای کاپای بی (NF-KB) 2میشود که درنهایت ،این مسئله منجر به غیرفعالشدن سوبسترای
گیرندة انسولین و مسدودشدن مسیر سیگنالینگ انسولین میگردد؛ البته نتایج متناقضی در این
مورد گزارش شده است ( .)2،33برایناساس است که انجام پژوهشهای بیشتر در این زمینه الزم و
ضروری است.
ارتباطسنجی بین آدیپونکتین و فاکتور التهابی  hs-CRPنشاندهندة نبود ارتباط معنادار بین این دو
شاخص بود؛ اما در  ،hs-CRPکاهش معنادار ناشی از فعالیت هوازی هشتهفتهای مشاهده شد که
میتواند نشاندهندة فعالیت ضدالتهابی آدیپونکتین باشد .در توضیح سازوکار فعالیت ضدالتهابی
آدیپونکتین ابهامات بسیاری وجود دارد .فعالیت بیومارکرهای التهابی ازجمله  hs-CRPدر کبد باعث
ایجاد مقاومت به انسولین موضعی و سیستمیک میشود .بهاینترتیبکه سازوکار اثرگذار فاکتورهای
التهابی شامل فعالکردن  (Jun Kinase) JNKو در ادامه ،افزایش  NF-KBمیگردد و درنهایت،
باعث افزایش فسفریالسیون سوبسترای گیرندة انسولین یک و دو ) )IRS1,2و القای مقاومت به
انسولین میشود ( .)2،33همچنین ،ارتباط معکوس و معناداری بین آدیپونکتین و گلوکز خون پس
از هشتهفته تمرین هوازی مشاهده شد؛ اما هیچگونه ارتباط معناداری بین آدیپونکتین و
هموگلوبین گلیکوزیله مشاهده نشد .بهنظر میرسد که افزایش سطوح آدیپونکتین سرمی بر کاهش
گلوکز خون اثرگذار است و با توجه به ارتباط معنادار این دو فاکتور شاید بتوان علت کاهش در
هموگلوبین گلیکوزیله را در افزایش معنادار آدیپونکتین ناشی از فعالیت ورزشی جستوجو کرد.
ادبیات در رابطه با سازوکار اثر آدیپونکتین در کاهش سطح گلوکز حاکی از آن است که این هورمون
با تنظیم کاهشی آنزیمهای کلیدی فرایند گلوکونئوژنز مانند فسفوانول پیرووات ،کربوکسی کیناز،

1. Protein Kinase C
2. Nuclear Factor-Kappa B
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گلوکز شش فسفاتاز از تولید گلوکز کبدی جلوگیری میکند و موجب تقویت اثر انسولین میشود و
بدینترتیب ،با کاهش سطوح گلوکز ،گلیکاسیون غیرآنزیمی آپولیپوپروتئینها ازجمله هموگلوبین
مهار میشود (.)19،33
در ارتباط با تأثیر تمرین هوازی بر آدیپونکتین ،وزن ،درصد چربی بدن و  ،BMIیافتههای پژوهش
حاضر با یافتههای پژوهشهای داوودی و همکاران ( ،)34کوندو 1و همکاران ( ،)35بالدوچی 2و
همکاران ( ،)6روبین 3و همکاران ( ،)28بران 4و همکاران ( )36و نیز کریکتوس 5و همکاران ()7
همخوانی دارد .داوودی و همکاران ( )34در پژوهش خود نشان دادند که هشت هفته تمرین هوازی
در دختران جوان چاق ،سه جلسه در هفته و با شدت باال ( 85 -95درصد ضربان قلب بیشینه33 ،
دقیقه تمرین) و شدت متوسط ( 50-70درصد ضربان قلب بیشینه 41 ،دقیقه تمرین) منجر به
افزایش قابلمالحظه در آدیپونکتین و کاهش معنادار درصد چربی و شاخص تودة بدن شد .کوندو و
همکاران ( )35در پژوهشی نشان دادند که هفت ماه تمرین هوازی در زنان چاق منجر به کاهش
وزن ،درصد چربی و درنتیجه ،افزایش آدیپونکتین گردید .بالدووچی و همکاران ( )6گزارش کردند
که  12ماه تمرین هوازی (دو بار در هفته 60 ،دقیقه ،با شدت 70تا  80درصد اکسیژن مصرفی
بیشینه) در بیماران دیابتی نوع دو ،افزایش معنادار آدیپونکتین و مقاومت به انسولین را درپی داشته
است .روبین و همکاران ( )28در مطالعه ای نشان دادند که چهار هفته تمرین هوازی منجر به
افزایش  97درصدی آدیپونکتین در افراد چاق و افزایش  86درصدی در افراد دیابتی نوع دو ،بدون
کاهش وزن شد .در مطالعهای ،بران و همکاران ( )36به یک گروه از افراد چاق با مقاومت به انسولین
همراه با برنامة رژیم غذایی  19هفتهای تمرین هوازی دادند و نتایج نشان داد که چربی احشایی
کاهش یافت و میزان آدیپونکتین افزایش داشت .آنها گزارش کردند کـه سـطح آدیپونکتین بهطور
مستقیم با توزیع چربی ارتباط دارد .کریکتوس و همکاران ( )7مشاهده کردند که بهدنبال برنامة
تمرین هوازی 10هفتهای ،افزایش دوبرابری آدیپونکتین همراه با کاهش مقاومت به انسولین در
غیاب کاهش وزن مشاهده شد .در پژوهش حاضر و بیشتر پژوهشهای ذکرشده نشان داده شده
است که گلوکز خون بهدنبال تمرین هوازی کاهش یافته است و این مطلب نظریة زیر را تأیید
میکند که تمرینهای ورزشی قادرند با افزایش برداشت گلوکز توسط بافتهای محیطی ،حساسیت
انسولینی را بهبود دهند و منجر به افزایش آدیپونکتین پالسما شوند ( .)11شاید بتوان افزایش
1. Kondo
2. Balducci
3. Rubin
4. Bruun
5. Kriketos
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آدیپونکتین پالسما را با توجه به رابطة آدیپونکتین با شاخصهای بیوشیمیایی پروفایل چربی
( TC ،LDL ،HDLو  )TGتوجیه کرد .غلظت آدیپـونکتین با سـطح  HDL-Cرابطة مستقیم و بـا
سـطح تریگلیسـرید و  LDL-Cرابطة معکـوس دارد ( .)17،18ازآنجاییکه غلظــت اســیدهای
چــرب پالســما بــر میــزان ترشــح آدیپونکتین تأثیر تنظیمی مثبت دارد ،ایـن احتمـال وجـود
دارد که ورزش با افزایش میزان لیپـولیز در بافـت چربـی ،مقادیر پالسمایی اسیدهای چرب و
گلیسرول را افـزایش داده باشد و منجر به افزایش آدیپونکتین در فضای بینسلولی شده باشد
(.)2،17،18
یکی دیگر از نتایج قابل توجه پژوهش حاضر که آثار مفید فعالیت ورزشی را با نوع ،شدت و مدت
مطرحشده در این پژوهش برای بیماران دیابتی نوع دو تأیید میکند ،کاهش معنادار گلوکز خون
ناشتا در گروه ورزشی و تغییرنکردن آن در گروه کنترل بود (جداول شمارة دو و شمارة سه).
تمرینهای ورزشی ،گلوکز دردسترس انسولین را در تمامی بدن در افراد چاق دیابتی نوع دو افزایش
میدهند .این تغییرات وابسته به تغییرات عملکردی در سیگنالهای انسولینی و نیز مرتبط با افزایش
محتویات پروتئین  GLUT-4هستند و ورزش جدا از تقویت عملکرد انسولین ،با افزایش گیرندههای
 GLUT-4باعث افزایش برداشت گلوکز میشود ( .)1همسو با نتایج پژوهش حاضر ،تکماکیدیس و
همکاران ( )5بعد از چهار و  16هفته تمرین ترکیبی هوازی و مقاومتی ،کاهش معنادار گلوکز خون
ناشتا و بهبود حساسیت به انسولین را در زنان دیابتی نوع دو مشاهده کردند و آثار مفید ورزش را
بعد از چهار هفته و  16هفته از تمرینهای ورزشی تأیید کردند .همچنین ،این نتایج همسو با نتایج
جرج و همکاران ( )30بود .آنها بعد از  12هفته فعالیت ورزشی در سه گروه ورزشی ،کاهش معنادار
گلوکز خون را گزارش کردند ( .)30در مطالعة حاضر ،بهدنبال هشت هفته تمرین هوازی ،افزایش
مقادیر آدیپونکتین سرم با کاهش معنادار گلوکز ناشتا همراه بود .برخی پژوهشها کاهش معنادار
گلوکز را بهدنبال تمرینهای طوالنیمدت هوازی ،باوجود تغییر معنادار آدیپونکتین گزارش کردهاند؛
اما منابع علمی به این نکته اشاره کردهاند که آدیپونکتین منجر به افزایش متابولیسم گلوکز بهویژه
در عضالت اسکلتی میشود و حساسیت انسولین را بهبود میبخشد ( .)2،25عالوهبراین ،آدیپونکتین
با کاهش تولید گلوکز کبدی بهوسیلة مهار مستقیم فسفو انول پیرووات کربوکسی کیناز و گلوکز 6
فسفاتاز ،منجر به کاهش غلظت گلوکز خون و بهبود کنترل گلیسیمیک و حساسیت انسولینی
میشود (.)33،37
پژوهش حاضر ،در گروه تمرینی کاهش معنادار شاخص مقاومت به انسولین را نشان داد (جداول
شمارة دو و شمارة سه) .پژوهشهای گستردهای اثر تمرینهای ورزشی را بر مقاومت به انسولین
بررسی کردهاند که عمدتاً بهبود در مقاومت به انسولین را درنتیجة تمرین گزارش کردهاند .در ارتباط
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با تأثیر تمرین هوازی بر شاخص مقاومت به انسولین ،یافتههای پژوهش حاضر با یافتههای
پژوهشهای توکماکیدس 1و همکاران ( ،)5بالدوچی و همکاران ( ،)6کادوگلو و همکاران ( )3و
و همکاران ( )7همخوانی دارد .توکماکیدس و همکاران ( )5بعد از  16هفته انجام تمرینهای
ترکیبی هوازی و مقاومتی ،کاهش معنادار گلوکز خون ناشتا و بهبود حساسیت به انسولین را در
زنان دیابتی نوع دو مشاهده کردند .بالدوچی و همکاران ( )6نشان دادند که تمرین هوازی و ترکیبی
مقاومت به انسولین را کاهش میدهد .در پژوهش آنها کاهش در گروه ترکیبی بیشتر بود؛ اما
معنادار نبود .همچنین ،کادوگلو و همکاران ( )3گزارش کردند که  16هفته تمرین هوازی (چهار
جلسه در هفته) منجر به کاهش مقاومت به انسولین میشود .کیم و همکاران ( )7مطرح کردند که
چهار جلسه تمرین هوازی در هفته و بهمدت هشت هفته ،باعث کاهش مقاومت به انسولین شد و
این کاهش را با تغییرات در وزن ،درصد چربی بدن و  ،BMIهمسان دانستند .در بعضی مطالعات،
تغییری در شاخص مقاومت به انسولین بعد از مداخلة ورزشی مشاهده نشد که ممکن است بهسبب
مدت و شدت کم فعالیت در این پژوهشها باشد ( .)1،20سازوکارهای احتمالی کاهش در مقاومت
به انسولین میتوانند بهعلت افزایش گیرندههای پسسیناپسی سیگنال انسولین ،افزایش پروتئین-
های ناقل گلوکز خون درنتیجة افزایش تحویل گلوکز به عضالت ،کاهش ترشح و افزایش
اکسیداسیون اسیدهای چرب ،تغییر در افزایش تمایل عضالت به گلوکز دردسترس بهعلت افزایش
مویرگهای عضله و تغییر در ترکیب عضله درجهت افزایش برداشت گلوکز باشد ( .)1برخی
پژوهشها نشان دادهاند که حساسیت به انسولین با افزایش آدیپونکتین ارتباط دارد ( .)37در این
زمینه همسو با پژوهش حاضر ،افزایش حساسیت به انسولین بهدنبال فعالیت ورزشی را به افزایش
میزان آدیپونکتین خون نسبت میدهند .شواهد موجود بیان میکنند که ارتباط بین تمرین هوازی و
افزایش حساسیت به انسولین ناشی از آدیپونکتین ،به احتمال زیاد بستگی به افزایش بیان
گیرندههای آدیپونکتین ) (AdipoR1در عضالت اسکلتی دارد؛ بهطوریکه افزایش گیرندههای
آدیپونکتین در عضالت اسکلتی براثر تحریک ورزشی با بهبود مقاومت به انسولین در بیماران دیابت
نوع دو همراه است ( .)39عالوهبراین اثبات شده است که آدیپونکتین با کاهش تولید گلوکز کبدی،
غلظت گلوکز خون را کاهش میدهد و بدینطریق باعث بهبود کنترل گلیسیمیک و حساسیت
انسولینی میشود (.)37
پس از اعمال مداخله ،شاهد کاهش معنادار  HbA1cدر گروه تجربی نسبت به گروه کنترل بودیم
(جداول شمارة دو و شمارة سه) .در پژوهشی ،کادوگلو و همکاران ( )3بعد از  16هفته تمرین ورزشی
کیم2

1. Tokmakidis S
2. Kim
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هوازی با شدت  50تا  85درصد حداکثر اکسیژن مصرفی و مایورانا 1و همکاران ( )26بعد از هشت
هفته تمرین هوازی در آزمودنیهای دیابتی نوع دو ،کاهش معنادار در سطوح  HbA1cرا گزارش
کردند که این یافتهها همسو با نتایج پژوهش حاضر بود .بهبود در سطوح هموگلوبین گلیکوزیله و
پروفایل لیپیدی براثر تمرینهای ورزشی هوازی ،باعث کاهش در نشانگرهای التهابی مترشح از بافت
چربی نیز میشود و با توجه به اینکه این نشانگرهای التهابی باعث مقاومت به انسولین میشوند،
کاهش هموگلوبین گلیکوزیله و پروفایل لیپیدی با کاهش مقاومت به انسولینی همراه است (.)26
نتایج پژوهش حاضر نشان داد که هشت هفته تمرین هوازی توسط گروه تجربی مقادیر CRP
پالسمایی زنان چاق میانسال را کاهش داد (جدولهای شمارة دو و شمارة سه) .در حمایت از نتایج
پژوهش حاضر ،پژوهشهای دیگری روی نمونههای حیوانی ( )29و انسانی ( )20نتایج مشابهی را
گزارش کردهاند .در مواردی نیز نتایج متناقض مبنی بر تغییرنکردن  CRPدرنتیجة تمرین هوازی
وجود دارد ( )20که احتماالً بهسبب ناکافیبودن شدت و مدت تمرین در برنامههای تمرینی اجراشده
بوده است .جورج 2و همکاران ( )30اعالم کردند که سلولهای چربی با ترشح  IL-6باعث تحریک
کبد برای ترشح  CRPمیشوند؛ بنابراین ،مکانیسم کاهش مقادیر  CRPدر گروه تجربی پژوهش
حاضر احتماالً مربوط به کاهش مقادیر چربی است.
همچنین ،مطالعة حاضر نشان داد که فعالیت ورزشی به کاهش متغیرهای تریگلیسرید ،کلسترول
تام و  LDL-Cدر گروه تجربی نسبت به گروه کنترل منجر شد (جداول شمارة دو و شمارة سه).
مطالعات مختلف در انسانها و حیوانات با روش تشدید مغناطیسی هستهای (NMR) 3حاکی از
ارتباط بین تجمع تریگلیسرید داخل و بین سلولهای ماهیچه با مقاومت به انسولین هستند (.)2
همچنین ،انفوزیون 4اسید چرب با هپارین (چکانش یا تزریق قطرهای هپارین بر اسید چرب) سبب
افزایش سریع اسید چرب میشود که طی چهار تا شش ساعت ،اثرهای قابلمالحظهای بر مقاومت به
انسولین در رت و انسان میگذارد ( .)2باوجود تالشهای بسیار ،مکانیسم ایجاد مقاومت به انسولین
توسط اسید چرب مشخص نیست؛ اگرچه چندین نظریه در این زمینه مطرح شدهاند .قریب به سه
دهة قبل ،فوجی موتو 5و همکاران ( )38مطرح کردند که اسید چرب با گلوکز در فرایند اکسیداسیون
رقابت میکند و افزایش اکسیداسیون اسیدهای چرب باعث القای مقاومت به انسولین در بافت

1. Maiorana
2. Jorge
3. Nuclear Magnetic Resonance
4. Infusion
5. Fujimoto
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ماهیچة قلب رت میشود .مکانیسم پیشنهادی بدینصورت بود که افزایش اسید چرب منجر به
افزایش نسبت استیلکوآ به کوآ و  NADHبه  NADدر میتوکندری میشود که باعث مهار فعالیت
آنزیم پیروات دهیدروژناز میشود .پیامد این مسئله افزایش سیترات ،مهار فسفوفروکتوکیناز و افزایش
گلوکز شش فسفات است .درنهایت ،افزایش گلوکز شش فسفات باعث مهار آنزیم هگزوکیناز میشود
که سبب کاهش برداشت گلوکز میگردد .همچنین ،مطالعات اخیر نشان میدهند که افزایش اسید
چرب با مراحل ابتدایی مسیر سیگنالینگ انسولین تداخل ایجاد میکند .افزایش غلظت اسید چرب
پالسما باعث مهار فعالشدن سوبسترای گیرندة انسولین  IRS1و  PI3Kمیشود ( .)2،38عالوهبراین،
فسفریلهشدن تیروزین گیرندة انسولین کاهش مییابد؛ درحالیکه فسفریلهشدن دیگر عناصر مسیر
سیگنالینگ انسولین ازقبیل پروتئین کیناز  Bبهنظر طبیعی است ( .)2،38درمجموع ،افزایش اسید
چرب یا تریگلیسرید عضله منجر به افزایش دیآسیلگلیسرول میشود که این موضوع سبب انتقال
پروتئین کیناز  (PKC) Cبه غشای پالسمایی میگردد .افزایش  PKCمنجر به فعالشدن فاکتور
هستهای کاپای بی ) (NF-KBمیشود که درنهایت منجر به فسفریلهشدن جایگاههای سرین و
ترئونین میشود که این مسئله منجر به غیرفعالشدن گیرندة انسولین و مسدودشدن مسیر
سیگنالینگ انسولین میگردد .پیامد این قضیه ،غیرفعالشدن  PI3Kو انتقالنیافتن  GLUT4به
غشای پالسمایی است (.)2،33
چندین پژوهش تأثیر فعالیت منظم هوازی را بر کاهش چربیهای مضر در بیماران دیابتی نشان
دادهاند که یافتههای آنها با نتایج پژوهش حاضر همسو است ( .)25،40ایزدی و همکاران ()39
مطالعه ای درزمینة بیماران دیابتی نوع دو بیان کردند که فعالیت ورزشی یکجلسهای کوتاهمدت
باعث کاهش معنادار کلسترول و تریگلیسرید در این بیماران شد .این درحالی است که در مطالعة
حاضر بیماران دیابتی بهمدت هشت هفته به فعالیت هوازی پرداختند و کاهش مقادیر ذکرشده در
این گروه که درمدت زمان طوالنیتری تمرین داشتند ،محتملتر است .عسگری و همکاران ( )40در
مطالعهای با عنوان «اثر هشت هفته تمرین هوازی با شدت  60تا  70درصد ضربان قلب بیشینه بر
سطح لیپید و لیپوپروتئینهای سرم زنان» اعالم کردند که میزان تریگلیسرید ،کلسترول LDL ،و
 VLDLپس از مداخله کاهش یافت .تغییرات مربوط به چربیهای خون ازجمله تریگلیسرید و
 LDL-Cرا میتوان به پاسخ لیپوپروتئین لیپاز (LPL) 1به تمرین ورزشی نسبت داد .لیپوپروتئین
لیپاز ازجمله آنزیمهای تنظیمکنندة لیپوپروتئینها و تجزیة تریگلیسیرید موجود در لیپوپروتئینهای
غنی از تریگلیسیرید است .میتوان گفت که اجرای فعالیتهای ورزشی موجب افزایش فعالیت آنزیم
 LPLو کاهش  HTGLمیشود .افزایش فعالیت  ،LPLکاتابولیسم لیپوپروتئینهای غنی از
1. Lipoprotein Lipase
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تریگلیسیرید را اضافه میکند؛ بنابراین ،با اجرای فعالیتهای بدنی میزان  LDL-cکاهش مییابد
(.)40
بهطورکلی ،تمرین منظم هوازی توسط گروه تجربی منجر به کاهش معناداری در درصد چربی،
گلوکز خون ناشتا ،مقاومت به انسولین ( LDL-C ،CRP ،)HOMAو  HbA1cدر پژوهش حاضر شد.
این تغییرات با واسطة بهبود مقاومت به انسولین و کاهش مارکر التهابی  ،CRPپروفایل لیپیدی و
افزایش هورمون آدیپونکتین ،احتماالً میتوانند خطر بالقوة ابتال به بیماریها و عوارض قلبی و دیابت
را کاهش دهند و همچنین ،ورزش میتواند راهبرد مؤثری برای جلوگیری از گسترش این بیماریها
باشد .افزونبراین ،با توجه به همبستگی معکوس و معنادار آدیپونکتین با چربی احشایی و سطوح
برخی از لیپیدهای خونی ،نتایج پژوهش حاضر از تأثیر بالقوة کاهش سطوح لیپیدی بر عملکرد
آدیپونکتین حمایت میکند و بهنظر میرسد تمرین هوازی با این شدت و مدت میتواند سازوکارهای
پشتیبانیکنندهای را برای کاهش عوارض و درمان بیماری دیابت نوع دو بهوجود آورد .بههرحال،
مطالعات زیادی در رابطه با تأثیر فعالیت ورزشی بر سطوح آدیپونکتین و فاکتورهای مرتبط با آن در
افراد مبتال به دیابت انجام شدهاند و اطالعات بسیاری در این زمینه وجود دارد .بااینوجود،
سازوکارهای دقیق اثرگذاری فعالیت ورزشی و نحوة عملکرد آدیپونکتین هنوز بهدرستی مشخص
نشده است و به پژوهشهای بیشتری در این زمینه نیاز است.
پيام مقاله :طبق یافتههای پژوهش حاضر به نظر میرسد که هشت هفته تمرین هوازی با شدت 60
تا  80درصد ضربان قلب بیشینه میتواند بهعنوان راهبردی غیردارویی ،عامل درمانی اثرگذاری در
بهبود وضعیت جسمانی و عوارض ناشی از بیماری در زنان چاق مبتال به دیابت نوع دو باشد.
بههمینسبب ،این مدت و شدت تمرینی بهعنوان عامل کمککننده در درمان بیماری دیابت نوع دو
بهویژه در زنان میانسال توصیه میشود.
تشکر و قدردانی
پژوهش حاضر ،نتایج حاصل از طرح پژوهشی مصوب دانشگاه محقق اردبیلی به تاریخ 1393/09/23
است؛ بنابراین ،نویسندگان عالوه بر تشکر از آن دانشگاه که هزینههای طرح را تقبل کرده است ،از
بیماران شرکتکننده و همة عزیزانی که ما را در اجرای این پژوهش یاری نمودهاند ،تشکر و قدردانی
میکنند.
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