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فيزيولوژي ورزشي

تأثير تمرين تناوبي هوازي با شدت باال بر آنژيوژنز بافت چربي در موشهاي
صحرايي تغذيهشده با رژيم غذايي پرچرب
4
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چکيده
هدف پژوهش حاضر ،بررسي تأثير تمرين تناوبي با شدت باال بر مورفولوژي و آنژيوژنز بافت چربي احشايي ،در موشهاي
صحرايي تغذيهشده با غذاي پرچرب بود .تعداد  20سر رت نر از نژاد ويستار با دامنة سني چهار تا شش هفته و ميانگين
وزني  176/2 ± 3/73گرم ،براساس همگنسازي وزني ابتدا به دو گروه تغذيه با غذاي نرمال و غذاي پرچرب ( 10سر در
هر گروه) تقسيم شدند .پس از  10هفته ،دوباره هريک ازگروهها به دو گروه مجزا (کنترل و تمرين) تقسيم شدند (پنج سر
در هر گروه) .گروههاي تمريني براي  10هفته (پنج روز در هفته) تمرين تناوبي هوازي با شدت باال را روي نوار گردان انجام
دادند .حجم سلول چربي با روش استريولوژي و همچنين ،چگالي مويرگي بافت چربي با روش ايمنوفلورسانس ارزيابي
شدند .نتايج نشان داد که رژيم غذايي پرچرب منجر به افزايش معنادار وزن بدن ( ،)P < 0.001وزن بافت چربي
( ،)P < 0.001متوسط حجم سلولهاي چربي ( ،)P < 0.001گلوکز پالسمايي ( )P < 0.001و کاهش چگالي مويرگي
( )P < 0.001نسبت به رژيم غذايي نرمال ميشود .همچنين ،تمرين تناوبي با شدت باال موجب کاهش معنادار وزن بدن
( ،)P < 0.001وزن بافت چربي ( ،)P < 0.001حجم متوسط سلولهاي چربي ( ،)P < 0.001گلوکز پالسما (،)P = 0.01
انسولين ( )P = 0.003و شاخص مقاومت انسوليني ( )P = 0.002نسبت به رژيم غذايي بهتنهايي ميشود .بهعالوه،
آنژيوژنز بافت چربي در گروه تمرين  +غذاي پرچرب در مقايسه با گروه غذاي پرچرب ،بهطور معناداري بيشـتـر است
( .)P < 0.001نتايج پژوهش حاضر نشان داد که تمرين تناوبي با شدت باال موجب کاهش وزن بدن و وزن بافت چربي،
ازطريق افزايش آنژيوژنز و کاهش حجم سلولهاي چربي ميشود که با بهبود هومئوستاز گلوکز همراه است.

واژگان کليدي :بافت چربي ،آنژيوژنز ،تمرين ورزشي با شدت باال ،غذاي پرچرب
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مقدمه
بافت چربی سفيد با حفظ هومئوستاز انرژي ،برداشت و ذخيرة ليپيدهاي اضافی در خون ،از رسوب
اکتوپيک چربی و بيماريهاي متعاقب آن جلوگيري میکند .اين بافت با ترشح پروتئينهاي مختلف
(آديپوکاينها) ،بر تعادل انرژي و متابوليسم بدن نيز تأثير میگذارد .با افزايش درصد چربی بدن ،اندازه
(هايپرتروفی) و تعداد (هايپرپالزي) سلولهاي چربی توسعه میيابد ( .)1اختالل در روند آديپوژنز
میتواند در گسترش اختالالت متابوليک ازجمله ديابت نوع دو نقش داشته باشد ( .)2تراکم سلولهاي
چربی با افزايش محتواي ليپيدي موجب تغييرات پاتولوژيک در بافت چربی ،ازقبيل تغيير در ترشح
آديپوکاينها و افزايش التهاب بافت چربی بهعلت نفوذ و فعالشدن سلولهاي ايمنی میشود (.)1،3،4
توسعة بافت چربی با رگزايی (آنژيوژنز 1براي هايپرپالزي) ،اتساع و بازسازي مويرگهاي موجود (براي
هايپرتروفی) همراه است؛ زيرا ،انبساط بافت چربی بهصورت مستقيم به تأمين افزايش تبادل گازها و
مواد غذايی از خون بستگی دارد ( .)3افزونبراين ،افزايش رسوب کالژن طی توسعة چاقی ،بهعنوان
يک مانع فيزيکی از توسعة مناسب سلولهاي چربی جلوگيري میکند و درنتيجه ،منجر به تجمع
اکتوپيک چربی و مقاومت انسولينی میشود ( .)3بااينوجود ،افزايش تودة چربی در افراد چاق
بهخوديخود منعکسکنندة افزايش خطر بيماريهاي مرتبط با چاقی نيست؛ بلکه اختالل در عملکرد
بافت چربی و تجمع چربی احشايی از عوامل مهم در تعيين بيماريهاي مرتبط با چاقی محسوب
میشوند .افزايش اين اختالل طی چاقی ،بيشتر ناشی از افزايش حجم سلولهاي چربی است (.)1
افزايش حجم سلولهاي چربی ،نشانگر غيرمستقيم مقاومت انسولينی شناخته میشود که با
تحملنکردن گلوکز و هايپرانسولينی همراه است (.)2
بهخوبی مشخص شده است که توسعة نرمال بافت چربی حين افزايش وزن میتواند از بيماريهاي
مرتبط با چاقی ازقبيل مقاومت انسولينی جلوگيري کند که بهعنوان فرضية وضعيت چاقی سالم
متابوليک 2شناخته میشود ( .)3افراد چاق ازنظر متابوليک سالم ،داراي سلولهاي چربی کوچکتري
نسبت به افراد چاق با عوارض متابوليک هستند که بهنظر میرسد اين وضعيت متابوليک سالم ناشی
از افزايش آنژيوژنز (رگزايی) باشد که درنتيجه ،منجر به کاهش حجم سلولها و برداشت مناسب
گلوکز و همچنين ،بهبود پروفايل آديپوکينی میشود ( .)5افزونبراين ،کاهش تأمين اکسيژن بافت
چربی دراثر افزايش نامناسب آنژيوژنز درحين افزايش وزن ،موجب اختالل در عملکرد بافت چربی
میشود ( .)4يکی از مکانيسمهاي اصلی ارتباط بين توسعة چربی احشايی با بيماريهاي متابوليک،
ناشی از افزايش هايپوکسی درنتيجة فقدان آنژيوژنز متناسب با افزايش توسعة بافت چربی است (.)6
1. Angiogenesis
2. Metabolically Healthy Obese
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دراينراستا ،نشان داده شده است که افزايش آنژيوژنز موجب توسعة نرمال بافت چربی و بهبود
حساسيت انسولينی باوجود دريافت غذاي پرچرب در موشها میشود (.)7
تمرينات ورزشی يکی از راهکارهاي مؤثر در تعديل وضعيت متابوليک بدن هستند .تمرينات ورزشی
نهتنها ازطريق کاهش تودة چربی ،بلکه ازطريق تنظيم نسخهبرداري و بهبود سطوح پروتئينی عوامل
مفيد در بافت چربی ،از بيماريهاي متابوليک و قلبی -عروقی جلوگيري میکنند و با افزايش بيان
 mRNAفاکتور رشد اندوتليال عروقی ( 1)VEGF-Aدر بافت چربی از هايپوکسی بافت چربی جلوگيري
میکنند ( .)8گزارش شده است که تمرين هوازي با شدت متوسط تأثيري بر آنژيوژنز بافت چربی
زيرپوستی در افراد داراي مقاومت انسولينی ندارد .اين احتمال وجود دارد که به شدت بيشتري براي
القاي آنژيوژنز در بافت چربی نياز باشد ( .)9بيشتر مطالعات ،بافت چربی اپيديدمال 2را در جوندگان
بهعنوان چربی احشايی بررسی کردهاند؛ اين درحالی است که اين بافت در انسان وجود ندارد و بيشترين
شباهت چربی احشايی در انسان و جوندگان ،بافت چربی مزنتريک 3است که در انسان و جوندگان،
جريان خون آنها توسط سياهرگ باب به کبد وارد میشود (.)5
دربين مدلهاي مختلف تمرينی ،تمرين تناوبی محبوبيت زيادي دارد .نشان داده شده است که تمرين
تناوبی (وهلههاي  30ثانيه تا چهار دقيقة تناوبی) در مقايسه با تمرين تداومی موجب بهبود بيشتر
پروفايل متابوليکی ،عملکرد اندوتليال ( ،)10کاهش بيشتر ليپوژنز بافت چربی ،کاهش گلوکز خون
همراه با افزايش سيگنالهاي انسولين در عضله و بافت چربی ( )11و همچنين ،کاهش درصد چربی
و مقاومت انسولينی در افراد چاق میشود ( .)12دراينراستا ،نشان داده شده است که تمرينات اينتروال
شديد در مقايسه با تمرينات تداومی موجب کاهش بيشتر چربی احشايی و زيرجلدي میشوند و
پيشنهاد شده است که کاهش بيشتر چربی احشايی و زيرجلدي بعد از تمرينات اينتروال شديد می
تواند ناشی از افزايش هورمونهاي ليپولتيک در پاسخ به جلسات ورزشی با شدت باال باشد (.)13
درمجموع ،بهنظر میرسد که تمرينات ورزشی ،بيشتر ازطريق کاهش حجم سلول و نه تعداد سلول،
موجب بهبود ترکيب بدن و خطرات مرتبط با آن میشوند ( .)14با توجه به افزايش مقاومت انسولينی
دراثر هايپوکسی بافت چربی و افزايش حجم سلول چربی احشايی ( )15و ازطرفی ،تأثيرنداشتن تمرين

با شدت متوسط بر آنژيوژنز بافت چربی ( ،)9هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی تأثير تمرين تناوبی
شديد بر آنژيوژنز و حجم سلولهاي چربی بافت چربی احشايی (مزنتريک) در موشهاي
صحرايی تغذيهشده با رژيم غذايی پرچرب است .بهعبارتديگر ،فرضية ما اين است که تمرين
1. Vascular Endotelial Growth Factor A
2. Epididymal
3. Mesentric

146

فيزيولوژي ورزشي شماره  ،38تابستان 1397

تناوبی با شدت باال ممکن است با تغيير در مورفولوژي بافت چربی احشايی از مقاومت انسولينی
ناشی از افزايش چربی دريافتی جلوگيري کند.
روش پژوهش
همة مراقبتها و اصول اخالقی براساس راهنماي استفاده و مراقبت از حيوانات آزمايشگاهی ()16
رعايت شد و به تأييد کميته اخالق دانشگاه مازندران رسيد .تعداد  20سر رت نر ويستار چهار تا شش
هفتهاي (خريداريشده از انستيتو رويان) در قفسهاي استاندارد و در دماي  22 ± 2درجة سانتیگراد
نگهداري شدند .چرخة تاريکی ( 12ساعت روشنايی و  12ساعت تاريکی) رعايت شد .حيوانات بعد از
يک هفته سازگاري با محيط آزمايشگاه ،براساس همسانسازي وزنی (ميانگين و خطاي استاندارد وزن
اوليه )176/2 ± 3/73 :به دو گروه غذاي نرمال و غذاي پرچرب تقسيم شدند .اين مداخله تا پايان
پروتکل پژوهش ادامه داشت (مرحله اول) .حيوانات دسترسی آزاد به آب و غذا داشتند و با رژيم غذايی
پرچرب يا استاندارد تغذيه میشدند .آب تازه هر روز در بطريها ريخته میشد .پس از  10هفته،
هريک از گروهها بهطور تصادفی به دو گروه تمرين تناوبی و کنترل تقسيم شدند (درمجموع ،به چهار
گروه -1 :غذاي نرمال -2 ،تمرين  +غذاي نرمال -3 ،غذاي پرچرب و  -4تمرين +غذاي پرچرب).
آزمودنیهاي گروههاي تمرين پس از يک هفته آشنايی با نوار گردان (سه جلسه در هفته و هر جلسه
 10دقيقه) ،پروتکل تمرين تناوبی را شروع کردند .گروههاي تمرينی ،شش وهلة سهدقيقهاي دويدن
با سرعت  40متر بر دقيقه و ريکاوري فعال سهدقيقهاي با سرعت  20متر بر دقيقه بين وهلهها را با
شيب  15درصد انجام دادند .در اين پروتکل ،سرعت و مدت فعاليت (تعداد وهلهها) بهصورت تدريجی
افزايش يافت .سرعت اوليه با  15متر در دقيقه شروع شد و در هر جلسه ،يک تا دو متر در دقيقه،
براساس توانايی موشها به سرعت نوارگردان اضافه شد .در انتهاي هفتة پنجم ،سرعت به  40متر در
دقيقه رسيد و تا پايان دورة تمرينی شدت ثابت باقی ماند .در ريکاوري فعال نيز سرعت نوار گردان با
سرعت  12متر در دقيقه شروع شد و هر هفته يک تا دو متر در دقيقه به سرعت نوارگردان اضافه شد.
تمرينات بهمدت  10هفته و پنج جلسه در هفته بودند .پروتکل استفادهشده در پژوهش حاضر،
تعديلشدة پروتکل پژوهشهاي قبلی است ( .)17،18براساس پژوهشهاي قبلی ،سرعت  40متر بر
دقيقه برابر با شدت مساوي يا بيشتر از  90درصد اوج اکسيژن مصرفی در موش صحرايی است (.)18
هر جلسه شامل پنج دقيقه گرمکردن و پنج دقيقه سردکردن با سرعت  10متر در دقيقه بدون شيب
نيز بود .تمرينات روي نوار گردان داراي شوک الکتريکی اجرا شدند و تاحدامکان از شوکدادن
خودداري شد .طی  20هفته ،غذاي دريافتی بهصورت روزانه و وزن بدن بهصورت هفتگی اندازهگيري
شدند (جدول شمارة يک).
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تناوبی40 :
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غذاي استاندارد بهصورت پلت 1و پودر ،از شرکت توليدکنندة خوراک دام بهپرور خريداري شد .غذاي
پرچرب ( 60درصد کيلوکالري از چربی) براساس رژيم غذايی  D12492تهيه شد .غذاي پرچرب ،در
هر کيلوگرم حاوي ترکيبی از  240گرم دنبة ذوبشدة گوسفند (بهجاي چربی خوک )2بود .پس از
مخلوطکردن مقدار پودر موردنياز با مواد الزم و ضروري در روغن ذوبشده ،اين ترکيب با استفاده از
دستگاه پلتساز دستی ،به پلت تبديل شده و خشک شد .غذاهاي ساختهشده در کيسههاي
يککيلوگرمی تقسيم شدند و تا زمان مصرف در فريزر  -20نگهداري شدند .هر هفته ،غذاي پرچرب
تهيه میشد .مقدار پروتئين رژيمهاي غذايی به روش کجلدال ،ميزان کربوهيدرات با استفاده از
هيدروليز اسيدي و به روش فهلينگ و درصد چربی تام رژيمها به روش استخراج با حالل (سوکسله)
اندازهگيري شدند .نتايج آناليز رژيمهاي غذايی نشان داد که غذاي استاندارد ،در هر گرم حاوي 23/1
درصد پروتئين 4/3 ،درصد چربی و  60درصد کربوهيدرات بود .غذاي پرچرب داراي  20درصد
پروتئين 31/4 ،درصد چربی و  35/7درصد کربوهيدرات بود .ترکيبات چربی دنبه با استفاده از دستگاه

1. Pellet
2. Lard
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کرماتوگرافی گازي و طيفسنجی جرمی (( 1)GC/MSشرکت تکنولوژي اجيلنت ،2ساخت آمريکا)
اندازهگيري شدند (جدول شمارة دو).
جدول  -2ترکيبات تشکيلدهندة غذاي پرچرب و غذاي نرمال
نوع غذا

غذاي نرمال

غذاي پرچرب
گرم (درصد)

کيلوکالري (درصد)

گرم (درصد)

کيلوکالري (درصد)

35/7
20
31/4
87/1
-

28/2
16
62/1
100
5/05

60
23/1

64/6
24/8
10/4
100
3/71

کربوهيدرات
پروتئين
چربی
کل
کيلوکالري در هر گرم

¾
87/4
-

نتايج آناليز ترکيبات چربي دنبه (درصد)
37/31

اسيدهاي چرب اشباع (درصد)
اسيدهاي چرب غيراشباع (درصد)

62/69

غيراشباع تکی (( )Monoدرصد)

71/62

غيراشباع تکیترانس (( )Monoدرصد)

23/12

غيراشباع چندتايی(( )Polyدرصد)

5/21

ترکيبات مواد معدني ( 10گرم در هر کيلوگرم غذا)
فسفر  140گرم ،کلسيم  20گرم ،منيزيم  10گرم ،سديم  45گرم ،روي  2500ميلیگرم ،منگنز  2500ميلیگرم ،آهن
 2500ميلیگرم ،مس  500ميلیگرم ،کبالت  50ميلیگرم و سلنيوم  20ميلیگرم (در هر ليتر مواد معدنی
اليگوکلسيفوس شرکت رويان دارو)
ترکيبات ويتامين ( 10گرم در هر کيلوگرم غذا)
ويتامين  ،50000 IU Aويتامين  ،25000 IU D3ويتامين  10 Eميلیگرم ،ويتامين  B1دو ميلیگرم ،ويتامين B2
دو ميلیگرم ،ويتامين  5 B5ميلیگرم ،ويتامين  1/5 B6ميلیگرم و نيکوتين آميد  10ميلیگرم (در هر ميلیليتر
محلول خوراکی ويتالين)

 48ساعت پس از آخرين جلسة تمرينی و بعد از  12ساعت ناشتايی ،رتها با تزريق درونصفاقی
ترکيبی از کتامين ( 50ميلیگرم بر کيلوگرم) و زايالزين (پنج ميلیگرم بر کيلوگرم) بیهوش شدند
و سپس ،نمونههاي خون از قلب گرفته شدند و در لولههاي حاوي  EDTAريخته شدند و سپس ،با
خارج کردن قلب قربانی شدند .کل بافت چربی مزنتريک (احشايی) بالفاصله برداشته و وزنکشی شد
و سپس ،يک گرم از آن در بافر  10درصد فرمالين (شرکت مرک آلمان) تثبيت شد .در ادامه ،بافت
1. Gas Chromatography–Mass Spectrometry
2. Agilent Technologies
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تثبيتشده طی مراحل مختلف دهيدراته شد و در قالبهاي پارافينی (شرکت مجللی ،ايران) قرار داده
شد .سپس ،هر قالب به چهار برش  20ميکرومتري ضخيم و سپس ،به پنج ميکرومتر نازک برش داده
شد .در ادامه ،هر برش با هماتوکسيلين -ائوزين )H & E( 1و تريکوروم ماسونس 2رنگآميزي شد.
سپس ،براي آناليز استريولوژي از  20برش ضخيم استفاده شد .در روش کار ،از پاساژ بافتی مدل
 2000و ميکروتوم مدل  820شرکت اليکا آلمان استفاده شد .متوسط حجم سلولهاي چربی با
استفاده از روش نوکليتور 3بررسی شد ( .)19در مراحل کار ،از چسب بافتی وکتاشيلد شرکت وکتور
البراتور آمريکا به شمارة  H-1000استفاده شد.
براي اندازهگيري آنژيوژنز (چگالی مويرگی) از روش ايمنورفلورسانس استفاده شد .در اين روش،
برشهاي پنج ميکرومتري بافت مزنتريک قراردادهشده در اساليد ( Silanizedشرکت داکو ،آمريکا به
شمارة  ،)S3003دپارافينه و رهيدراته شدند .همانطورکه در پژوهشهاي قبلی توضيح داده شده است
( ،)20به طورخالصه ،نمونههاي بافتی در  20ميلیگرم /ميلیليتر پروتئيناز  ،kبهمدت پنج دقيقه حل
شدند .سپس ،بهمدت  30دقيقه در محلول متانول انکوبه شدند .در ادامه ،بافتها با آنتیبادي اولية
( CD31شرکت ابکام ،آمريکا به شمارة  )1:300 Dilution( )ab28364رنگآميزي شدند و بهمدت يک
شب در دماي چهار درجة سانتیگراد قرار داده شدند .سپس ،بعد از سه بار شستوشو با  ،PBSاساليدها
با آنتیبادي ثانوية ( Alexa 555-conjugated anti-rat condaryشرکت سل سيگنالينگ آمريکا به
شمارة  )1:500 Dilution( )8953در دماي اتاق بهمدت دو ساعت انکوبه شدند .بعد از فرايندهاي
مختلف شستوشو و دهيدراتهکردن ،درنهايت ،از بافتهاي برشدادهشده با استفاده از ميکروسکوپ
نوري مدل  BX60متصل به دوربين مدل  DP12شرکت الميپوس ژاپن ،4عکسبرداري شد و سپس،
با استفاده از سيستم مجهز به نسخة شمارة نُه نرمافزار  Stereo-investigatorشرکت MBF
 Bioscienceآمريکا و نسخة شمارة  1/49نرمافزار  ،ImageJبراساس روشهاي توضيحدادهشده توسط
پژوهشهاي قبلی ،ميزان چگالی مويرگی مشخص شد (.)21
نمونههاي خونی جمعآوريشده بهمدت  15دقيقه و با سرعت  2500دور در دقيقه ،در دماي چهار
درجة سانتیگراد سانتريفيوژ شدند و براي اندازهگيري گلوکز و انسولين استفاده شدند .مقدار گلوکز
خون به روش گلوکز اکسيداز اندازهگيري شد .انسولين سرمی با کيت تجاري (شرکت مرکوديا ،5کشور
سوئد ،شمارة کاتالوگ ،)10-1250-01:به روش االيزا اندازهگيري شد .ضريب تغييرات درونآزمون و
1. Hematoxylin-Eosin
2. Mason's Trichrome
3. Nucleator
4. Olympus Corporation, Japan
5. Mercodia
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بينآزمون ،بهترتيب برابر با  10و  5/1درصد و حساسيت آن کمتر از يا مساوي با  0/15ميکروگرم در
ليتر بود .شاخص مقاومت انسولينی ( 1)HOMA-IRاز حاصلضرب مقدار گلوکز (ميلیمول در ليتر)
در انسولين ناشتا (ميلیواحد بينالمللی در ليتر) ،تقسيم بر  22/5محاسبه شد.
با استفاده از نرمافزار اس.پی.اس.اس 2نسخة  ،18دادهها تجزيهوتحليل آماري شدند .پس از تأييد
طبيعیبودن توزيع دادهها با آزمون شاپيرو -ويلک 3و بررسی همگنی واريانسها با آزمون لون ،4براي
تحليل آماري دادهها (اثرهاي تغذيه ،تمرين و تعاملی) ،از تحليل واريانس دوسويه استفاده شد.
درصورت معناداربودن تعامل بين تغذيه و تمرين ،از تحليل واريانس يکطرفه با آزمون تعقيبی
بونفرونی 5براي مقايسة بينگروهی استفاده شد .همبستگی بين متغيرها با استفاده از آزمون پيرسون
بررسی شد .معناداري در سطح آلفا  0/05درنظر گرفته شد.
نتايج
وزن بدن و بافت چربی :نتايج آزمون تحليل واريانس يکطرفه نشان داد که تفاوت معنادار بين وزن
اولية گروهها وجود نداشت ( .)P = 0.995نتايج تحليل واريانس يکطرفه نشان داد که پس از  10هفته
رژيم غذايی پرچرب يا استاندارد ،تفاوت معنادار بين وزن گروههاي مطالعهشده وجود داشت
( .)P = 0.001همچنين ،نتايج نشان داد که وزن نهايی بافت چربی احشايی گروه غذاي پرچرب بيشتر
از گروه غـذاي نـرمال بود ( .)P < 0.05براي بررسی اختالف وزن نهايی بافت چربی گروههاي
موردمطالعه ،نتايج آزمون تحليل واريانس دوطرفه نشان داد که وزن چربی احشايی بهطور معناداري
در گروههاي تغذية پرچرب بيشتر از گروههاي تغذية نرمال بود ( .)P < 0.001در گروههاي تمرينی،
وزن بدن بهطور معناداري کمتر از گروههاي کنترل بود ()P < 0.05؛ اما تعامل معناداري بين تغذيه و
تمرين در وزن بدن و وزن چربی احشايی مشاهده نشد (بهترتيب P = 0.12 ،و ( )P = 0.29جدول
شمارة سه).
چگالی مويرگی :نتايج آزمون تحليل واريانس دوطرفه نشان داد که تعامل معناداري بين تمرين و
تغذيه در چگالی مويرگی وجود داشت ( .)P < 0.001نتايج آزمون تحليل واريانس يکطرفه تفاوت
معناداري را بين گروهها در ميزان چگالی مويرگی نشان داد ( .)P < 0.001آزمون تعقيبی بونفرونی
نشان داد که چگالی مويرگی در گروه تغذية پرچرب بهطور معناداري کمتر از گروه تغذية نرمال بود

1. Homeostasis Model Assessment of Insulin Resistance
2. SPSS
3. Shapiro Wilk
4. Levene
5. Bonferroni
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( .)P < 0.001بهعالوه ،در گروه تمرين تناوبی با شدت باال  +غذاي پرچرب ،چگالی مويرگی نسبت به
گروه تغذية پرچرب بهطور معناداري بيشتر بود ( .)P < 0.001همچنين ،تمرين تناوبی شديد همراه با
مصرف غذاي نرمال موجب افزايش چگالی مويرگی در مقايسه با تغذية نرمال شد ()P = 0.003؛ اما
تفاوت معناداري بين دو گروه تمرين تناوبی وجود نداشت (( )P = 1.00جدول شمارة چهار).
متوسط حجم سلولهاي چربی :نتايج آزمون تحليل واريانس دوطرفه نشان داد که تعامل معناداري
بين تغذيه و تمرين در حجم متوسط سلولهاي چربی وجود داشت ( .)P < 0.001آزمون تحليل
واريانس يکطرفه نشان داد که تفاوت معناداري بين گروهها در حجم متوسط سلولهاي چربی وجود
داشت ( .)P < 0.001نتايج آزمون تعقيبی بونفرونی نشان داد که متوسط حجم سلولهاي چربی در
گروه تغذية پرچرب نسبت به گروه تغذية نرمال و گروه تمرين  +غذاي پرچرب بيشتر بود (.)P < 0.001
همچنين ،در گروه تمرين تناوبی با شدت باال  +غذاي نرمال ،متوسط حجم سلولهاي چربی کمتر از
گروه غذاي نرمال بود ()P<0.001؛ اما تفاوت معناداري بين دو گروه تمرينی وجود نداشت ()P = 1.00
(جدول شمارة چهار و شکل شمارة يک).
متغيرهاي پالسمايی :نتايج نشان داد که تغذية پرچرب در مقايسه با تغذية نرمال تأثيري بر غلظت
انسولين پالسمايی نداشت ()P = 0.88؛ اما غلظت انسولين پالسمايی در گروههاي تمرين در مقايسه
با گروههاي کنترل کمتر بود (( )P = 0.003جدول شمارة چهار).
نتايج آناليز واريانس دوطرفه نشان داد که در گروههاي تغذية پرچرب ،غلظت پالسمايی گلوکز بهطور
معناداري بيشتر از گروههاي با تغذية نرمال بود ( .)P < 0.001همچنين ،نتايج نشان داد که در گروههاي
تمرين تناوبی ،غلظت گلوکز پالسمايی کمتر از گروههاي بدون تمرين بود (( )P = 0.011جدول شمارة
چهار).
نتايج آزمون تحليل واريانس دوطرفه نشان داد که نوع تغذيه بر شاخص مقاومت انسولينی اثر معناداري
نداشته است ()P = 0.82؛ اما تمرين ورزشی تناوبی با شدت باال موجب کاهش شاخص مقاومت
انسولينی شده است ( .)P = 0.002تعـامل معـناداري بـين تغذيه و تمـرين مشاهده نشـد ()P = 0.51
(جدول شمارة چهار).
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غذاي پرچرب

گروه کنترل
گروه تمرين تناوبي
شکل  -1مقايسة تغييرات هيستولوژي (بافتي) بافت چربي بين گروههاي پژوهش
( رنگآميزي بافت چربي با )H & E

همبستگی بين چگالی مويرگی و حجم کل عروق با ديگر متغيرها :نتايج آزمون همبستگی پيرسون
نشان داد که چگالی مويرگی ارتباط معکوس و معناداري با وزن بافت چربی احشايی
( ،)r = -0.76 ،P = 0.001متوسط حجم سلولهاي چربی ( ،)r = -0.93 ،P < 0.001گلوکز پالسمايی
( ،)r = -0.58 ،P = 0.007انسولين پالسمايی ( )r = -0.54 ،P = 0.013و شاخص مقاومت انسولينی
( )r = -0.59 ،P = 0.006داشت (شکل شمارة يک).
همچنين ،نتايج نشان داد که متوسط حجم سلولهاي چربی ارتباط مثبت و معناداري با وزن بافت
چربی احشايی ( ،)r = 0.82 ،P = 0.001گلوکز پالسمايی ( ،)r = 0.67 ،P = 0.001انسولين پالسمايی
( )r = 0.50 ،P = 0.023و شاخص مقاومت انسولينی ( )r = 0.55 ،P = 0.011داشت (شکل شمارة دو).
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غذاي پرچرب+تمرين تناوبي

غذاي پرچرب

غذاي نرمال+تمرين تناوبي

غذاي نرمال
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شکل  -2همبستگي بين متغيرها
الف -همبستگی بين چگالی مويرگی و متوسط حجم سلولهاي چربی
ب -همبستگی بين چگالی مويرگی وزن بافت چربی احشايی
ج -همبستگی بين متوسط حجم سلولهاي چربی احشايی وزن بافت چربی مزنتريک
د -همبستگی بين متوسط حجم سلولهاي چربی و گلوکز پالسمايی

بحث و نتيجهگيري
نتايج پژوهش حاضر نشان داد که غذاي پرچرب موجب افزايش وزن بدن و افزايش بافت چربی
مزنتريک شده است که با کاهش معنادار چگالی مويرگی و افزايش متوسط حجم سلولهاي چربی
همراه بوده است .در پژوهش حاضر ،وزن بدن بهطور معناداري دراثر تغذية پرچرب به ميزان  20درصد
افزايش يافت که با افزايش  139درصدي در متوسط حجم سلولهاي چربی و کاهش  49درصدي
چگالی مويرگی همراه بود .اين نتايج تأييد میکند که تغذية پرچرب با افزايش حجم سلولهاي چربی
احشايی همراه است ( .)22همچنين ،در پژوهش حاضر ،تمرين تناوبی با شدت باال همزمان با مصرف
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غذاي پرچرب موجب کاهش معنادار ( 20درصد) وزن بدن نسبت به گروه کنترل تغذية پرچرب شد
و از افزايش وزن بدن ناشی از دريافت چربی اضافی جلوگيري کرد و وزن بدن را در سطح رتهاي با
تغذية نرمال و بدون تمرين حفظ کرد .بهعالوه ،از مهمترين يافتههاي پژوهش حاضر اين بود که تمرين
تناوبی همزمان با و بدون غذاي پرچرب موجب کاهش متوسط حجم سلولهاي چربی شد .نشان داده
شده است که طی کاهش وزن ،بيشترين تغيير در حجم سلول چربی رخ میدهد و تغيير در تعداد
سلولهاي چربی کمتر است ( .)23گزارش شده است که چهار هفته تمرين اختياري موجب کاهش
حجم سلولهاي چربی و محتواي آن میشود ( )22که اين مطلب موافق با پژوهش حاضر است.
مکانيسم کاهش حجم سلولهاي چربی با تمرين تناوبی بهخوبی روشن نشده است؛ اما نشان داده
شده است که تمرين تناوبی شديد با کاهش بيشتر برداشت اسيد چرب (کاهش انتقالدهندة اسيد
چرب ،)1)FATP-1( 1-کاهش ليپوژنز در بافت چربی ،افزايش بيوژنز ميتوکندريايی در عضالت اسکلتی
و افزايش ظرفيت اکسيداسيون چربی ( ،)11احتماالً منجر به کاهش حجم سلولهاي چربی میشود.
غذاي پرچرب موجب کاهش فعاليت پروتئين کيناز فعالشده با  2)AMPK( AMPمیشود؛ اما تمرين
ورزشی با افزايش فعاليت  AMPKموجب کاهش سنتز تريگليسريد و افزايش اکسيداسيون چربی در
بافت چربی احشايی میشود؛ درنتيجه ،میتواند موجب کاهش متوسط حجم سلولهاي چربی شود
( .)24افزايش ليپوليز بافت چربی احشايی که ناشی از افزايش فعاليت  AMPKدراثر تمرين
طوالنیمدت ( )25و کاهش تمايز سلولهاي چربی براثر افزايش فعاليت  )26( AMPKاست ،موجب
کاهش حجم بافت چربی احشايی میشود .در مطالعة حاضر ،ميزان فعاليت  AMPKدر بافت چربی
اندازهگيري نشد؛ اما میتوان نتيجهگيري کرد که در اين پژوهش ،تمرين ورزشی با شدت باال احتماالً
با افزايش فعاليت  AMPKموجب کاهش چربی احشايی شده باشد که اين نياز به انجام پژوهشهاي
بيشتري دارد.
مکانيسم ديگر احتمالی کاهش حجم سلولهاي چربی میتواند ناشی از کاهش هايپوکسی بافت چربی
باشد؛ زيرا ،آنژيوژنز براي رشد مناسب و مطلوب سلولهاي چربی ضروري است ( .)3اين احتمال وجود
دارد که ظرفيت آنژيوژنزي طی تغيير از وضعيت نرمال به چاقی افزايش يابد؛ اما اين افزايش متناسب
با افزايش اندازه يا تعداد سلولهاي چربی نباشد ()6؛ درنتيجه ،هايپوکسی موضعی روي میدهد.
همچنين ،افزايش رسوب چربی در سلولهاي چربی احشايی میتواند منجر به افزايش مقاومت
انسولينی و درنتيجه ،افزايش خطر ابتال به ديابت نوع دو شود ( )1که دراينميان ،کاهش اکسيژنرسانی
به سلولهاي چربی نقش اساسی دارد ( .)7،15تاآنجايیکه میدانيم ،براي نخستين بار نتايج اين
1. Fatty Acid Transport Protein 1
2. AMP-Activated Protein Kinase
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پژوهش نشان داد که افزايش متوسط حجم سلولهاي چربی احشايی ارتباط معناداري با کاهش
چگالی مويرگی دارد .بهعالوه ،رژيم غذايی پرچرب موجب کاهش معناداري چگالی مويرگی شد؛ اما
درمقابل ،تمرين تناوبی با شدت باال همراه با مصرف غذاي پرچرب موجب افزايش  140درصدي چگالی
مويرگی نسبت به گروه کنترل تغذية پرچرب شد و حتی در مقايسه با حيوانات با رژيم غذايی نرمال
و بدون تحرک ،چگالی مويرگی را  25درصد افزايش داد .اين يافته نشان میدهد که تمرين تناوبی با
شدت باال باوجود دريافت غذاي پرچرب ،سطح اکسيژنرسانی بافت چربی را بيشتر بهبود میبخشد
که اين مطلب همسو با پژوهشهاي قبلی ،نشاندهندة کاهش هايپوکسی بافت چربی دراثر تمرينات
هوازي است ( .)27پژوهشگران با استفاده از آنتیباديهاي ضدآنژيوژنز همراه با تغذية پرچرب گزارش
کردند که طی شش هفته استفاده از غذاي پرچرب ،بافت چربی سفيد تحتتأثير داروي ضدآنژيوژنز
قرار میگيرد و باوجود برابربودن وزن چربی کل با گروه کنترل ،با افزايش حجم سلول چربی و افزايش
التهاب بافت چربی سفيد همراه است ( .)7در پژوهش ديگري ،دسانزو 1و همکاران ( )28تأثير هشت
هفته تمرين هوازي را بر آنژيوژنز بافت چربی اپيديديمال در موشهاي چاق بررسی کردند .نتايج نشان
داد که تمرين هوازي با شدت متوسط موجب افزايش ( VEGFAنشانگر افزايش آنژيوژنز) در چربی
احشايی میشود .اين يافتهها با نتايج پژوهش حاضر همسو است؛ بنابراين ،در مطالعة حاضر ،افزايش
چگالی مويرگی احتماالً ناشی از تغيير در فاکتورهاي آنژيوژنيک بافت چربی است VEGFA .داراي دو
زيرواحد  VEGF165bو  VEGF165Aاست که زيرواحد  bداراي اثر ضدآنژيوژنزي است و با چاقی در بافت
چربی انسان افزايش میيابد ()28؛ بنابراين ،کاهش آنژيوژنز همراه با تغذية پرچرب میتواند ناشی از
افزايش فاکتور ضدآنژيوژنزي  VEGF165bدر بافت چربی احشايی باشد؛ اما تمرين ورزشی با افزايش
بيان ژن  VEGFو چگالی سلولهاي اندوتليال در بافت چربی سفيد ( ،)29موجب افزايش جريان خون
و اکسيژنرسانی به بافت چربی میشود (.)33
نتايج پژوهش حاضر نشان داد که غلظت گلوکز خون دراثر تغذية پرچرب بهطور معناداري افزايش
يافت؛ اما برخالف انتظار ،تفاوت معناداري در سطوح انسولين مشاهده نشد .شايان ذکر است که
مطالعات ديگري نيز وجود دارند که نشان میدهند همواره مصرف غذاي پرچرب با هايپرانسولينمی
همراه نيست؛ براي مثال گويتير 2و همکاران ( )31گزارش کردند که  16هفته غذاي پرچرب موجب
کاهش معنادار غلظت انسولين میشود .در مطالعة ديگري نيز نشان داده شد که  14هفته غذاي
پرچرب تأثير معناداري بر غلظت انسولين در مقايسه با غذاي استاندارد نداشته است ( .)30همچنين،
شش ماه غذاي پرچرب تأثيري بر غلظت سرمی انسولينی نداشت؛ اما غلظت گلوکز بهطور معناداري
1. Disanzo
2. Gauthier
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افزايش يافته بود ()31؛ ازاينرو ،بهنظر میرسد که عواملی ازقبيل نوع چربی مصرفی و طول دورة
مصرف غذاي پرچرب ،بر پاسخ ترشح انسولين اثرگذار باشند .دراينراستا ،گزارش شده است که غذاي
پرچرب حاوي مقادير زيادي اسيدهاي چرب اشباع (همانند چربی خوک) ،موجب کاهش ترشح
انسولين از سلولهاي ايزولهشدة پانکراس میشود ( .)32در پژوهش حاضر ،ترکيبات اسيدهاي چرب
تقريباً مشابه با ترکيبات اسيدهاي چرب موجود درساختمان چربی خوک بود؛ بنابراين ،بهنظر میرسد
که غذاي چرب تهيهشده از چربی دنبه در بلندمدت موجب کاهش ترشح انسولين از سلولهاي بتاي
پانکراس شود .دراينخصوص نشان داده شده است که افزايش مزمن سطوح ليپيدهاي در گردش ،ابتدا
موجب افزايش انسولين (هايپرانسولينی) میشود و متعاقب آن ،موجب کاهش حساسيت سلولهاي
بتا به گلوکز و درنتيجه ،کاهش ترشح انسولين میشود که اين تغييرات با افزايش غذاي پرچرب
تهيهشده از چربی خوک بيشتر است ()33؛ بنابراين ،بهنظر میرسد که بررسیهاي بيشتري درزمينة
تأثير غذاي پرچرب تهيهشده با چربی دنبه بر سطوح در گردش انسولين و زمان مورداستفاده از آن،
در پژوهشهاي آتی ضرورت داشته باشند.
افزونبراين ،نتايج پژوهش حاضر نشان داد که تمرين تناوبی با شدت باال موجب کاهش معنادار غلظت
سرمی گلوکز میشود .همچنين ،غلظت انسولين و شاخص مقاومت انسولينی در گروههاي تمرين
نسبت به گروههاي بدون تمرين بهطور معناداري پايينتر بود .نشان داده شده است که مستقل از تودة
چربی کل ،هايپرتروفی سلولهاي چربی با مقاومت انسولينی همراه است ( .)34گزارش شده است که
غذاي پرچرب با افزايش توليد نيتريک اکسايد در بافت چربی منجر به کاهش حساسيت انسولينی
سلولی ازطريق مهار فسفوريالسيون پروتئين کيناز  Bمیشود ( .)35همراستا با پژوهش حاضر ،ژو 1و
همکاران ( )38نشان دادند که تمرين استقامتی در موشهاي تغذيهشده با غذاي پرچرب ،با افزايش
تعداد ميتوکندري بافت چربی احشايی ،موجب بهبود تحملنکردن گلوکز و مقاومت انسولينی میشود.
پژوهش حاضر نشان داد که ارتباط معکوس معناداري بين گلوکز ،انسولين و شاخص مقاومت انسولينی
با چگالی مويرگی وجود دارد .بهعالوه ،ارتباط مثبت معناداري بين متوسط حجم سلولهاي چربی،
وزن بافت چربی مزنتريک با گلوکز ،انسولين و شاخص مقاومت انسولينی وجود دارد .در پژوهش
حاضر ،تودة چربی مزنتريک و متوسط حجم سلولهاي چربی بهطور معناداري دراثر تمرين تناوبی با
شدت باال کاهش يافتند که اين مطلب احتماالً میتواند يکی از داليل کاهش مقاومت انسولينی دراثر
تمرين تناوبی باشد .گزارش شده است که موشهاي ترانس ژنيک با افزايش بيان  VEGFدر بافت
چربی سفيد ،در برابر مقاومت انسولينی ناشی از غذاي پرچرب مقاوم بودند و تحمل گلوکز و مقاومت
انسولينی در آنها بهبود يافت ( .)36در پژوهش حاضر ،چگالی مويرگی دراثر تمرين تناوبی بهطور
1. Xu
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معناداري افزايش يافت که اين يافته احتماالً میتواند يکی ديگر از داليل کاهش مقاومت انسولينی
دراثر تمرينهاي تناوبی در مقايسه با گروههاي بدون تمرين در اين مطالعه باشد .مکانيسم ديگر
کاهش مقاومت انسولينی دراثر تمرين تناوبی میتواند ناشی از کاهش التهاب همراه با کاهش
هايپوکسی بافت چربی باشد؛ زيرا VEGF ،بهعنوان نشانگر آنژيوژنز موجب افزايش ماکروفاژهاي
ضدالتهابی  1M2در بافت چربی میشود ( )36که اين افزايش با بهبود متابوليسم بافت چربی همراه
است .کاوانيشی و همکاران )2013( 2گزارش کردند که تمرين استقامتی موجب افزايش ماکروفاژهاي
 M2و کاهش ماکروفاژهاي التهابی  3M1در موشهاي تغذيهشده با غذاي پرچرب میشود (.)37
کاهش نفوذ ماکروفاژها و کاهش تجمع چربی دراثر تنظيم افزايشی  ،VEGFبا بهبود مقاومت انسولين
ناشی از تغذية پرچرب همراه است .همچنين ،با کاهش ماکروفاژهاي  ،M1سيتوکينهاي پيشالتهابی
بافت چربی ازقبيل اينترلوکين 4)IL-6( 6-و فاکتور نکروزدهندة تومور آلفا ( 5)TNF-αدر موشهاي
تغذيهشده با غذاي پرچرب کاهش میيابند ()36؛ بنابراين ،در اين پژوهش ،کاهش در نفوذ
ماکروفاژهاي  M1و کاهش توليد سيتوکينهاي پيشالتهابی دراثر تمرين تناوبی با شدت باال ،ممکن
است موجب بهبود مقاومت انسولينی شده باشند.
عالوهبراين ،تمرين تناوبی شديد با افزايش عملکرد سلولهاي بتا ( )11و افزايش حساسيت انسولينی
در بافت چربی و کبد ( ،)38موجب بهبود مقاومت انسولينی و هومئوستاز گلوکز میشود .همچنين،
نشان داده شده است که در موشهاي چاق (ناشی از تغذيه) ،گيرندههاي شبه گذرگاهی (6)TLR4
ازطريق فسفوريالسيون قسمت سرين گيرندههاي انسولين ،موجب افزايش مقاومت انسولينی میشوند
()39؛ اما تمرين ورزشی با کاهش غلظت  TLR4در بافت چربی و افزايش فسفوريالسيون گيرندههاي
تيروزينی انسولين ،موجب بهبود مقاومت انسولينی میشود ()39؛ بنابراين ،بهنظر میرسد که در اين
پژوهش ،تمرين تناوبی با شدت باال با افزايش چگالی مويرگی و درنتيجه ،کاهش هايپوکسی که منجر
به کاهش التهاب میشود ،از اختالل در هومئوستاز گلوکز دراثر تغذية پرچرب جلوگيري کند که اين
مطلب براي تأييد نياز به انجام پژوهشهاي بيشتري دارد.
درمجموع ،نتايج پژوهش حاضر نشان داد که تغذية پرچرب به افزايش متوسط حجم سلولهاي چربی
بافت احشايی منجر میشود که با کاهش چگالی مويرگی همراه است .همچنين ،تمرين تناوبی با شدت

1. M2 Macroghages
2. Kawanishi
3. M1 Macroghages
)4. Interlukine-6 (IL-6
)5. Tumour Necrosis Factor alpha (TNF-α
)6. Toll-like receptor (TLR
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باال از افزايش متوسط حجم سلولهاي چربی و گلوکز خون دراثر تغذية پرچرب جلوگيري میکند و
 با توجه به، بهعالوه.مقاومت انسولينی را در مقايسه با رژيم غذايی پرچرب بهتنهايی کاهش میدهد
 تمرين تناوبی با شدت باال با،ارتباط معکوس معنادار بين چگالی مويرگی و هومئوستاز گلوکز خون
 موجب بهبود هومئوستاز گلوکز خون میشود و،افزايش چگالی مويرگی باوجود مصرف غذاي پرچرب
.از افزايش حجم سلولهاي چربی جلوگيري میکند
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Abstract
The purpose of this study was to evaluate of high intensity intermittent training
on angiogenesis and morphological changes of visceral adipose tissue in high fat
fed male wistar rats. Twenty male wistar rats (4-6 weeks age, and body weight:
Mean±SE: 176.2±3.73) were homogenously divided into two groups of high fat
diet (n: 10) and standard diet regimens (n: 10). After 10 weeks, each group divided
into two groups (training and control; n: 5 in each group); the training group
completed 10 weeks high-intensity intermittent aerobic training on a motorized
treadmill. Mean adipocyte size and angiogenesis of mesenteric fat were analyzed
by Stereology and Immunofluorescence methods respectively. The results showed
that high fat diet regimen causes elevation in body weight (P<0.001), fat pad
weight (P<0.001), mean adipocyte size (P<0.001), plasma glucose (P<0.001), and
reduction in angiogenesis (P<0.001) compared to the standard diet regimen. The
high intensity intermittent training caused reduction in body weight (P<0.001), fat
pad weight (P<0.001), mean adipocyte size (P<0.001), plasma glucose (P=0.01),
plasma insulin (P=0.003) and insulin resistance index (P=0.002) compared to the
diet regimen alone (P<0.05). Moreover, in the training+high fat diet group
angiogenesis increased compared to the high fat regimen control group (P<0.001).
The results indicated that high intensity intermittent aerobic training induces
reduction in body weight and fat weight by elevation in angiogenesis and
reduction in mean adipocyte size during high fat feeding that is accompanied with
improvement of blood glucose hemostasis.
Keywords: Adipose Tissue, Angiogenesis, High Intensity Exercise Training,
High Fat Diet
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