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چکیده
هدف از پژوهش حاضر ،بررسي اثر پنج هفته تمرين تناوبي شديد بر سطوح عامل نکروز تومور آلفا در بافت چربي
زيرپوستي و احشايي موشهاي صحرايي نر بود .بدينمنظور 20 ،سر موش صحرايي (با ميانگين سني هشت هفته و
ميانگين تودۀ بدني  190±10گرم) بهصورت تصادفي به دو گروه تمرين تناوبي شديد و گروه کنترل تقسيم شدند .برنامۀ
تمرين تناوبي شديد بهصورت پنج جلسه در هفته و بهمدت پنج هفته اجرا گرديد .حيوانات در هفتۀ اول با سرعت 37
متر بر دقيقه ،شش وهلۀ دو دقيقهاي را با يک دقيقه استراحت فعاليت نمودند .در هفتۀ دوم ،سوم ،چهارم و پنجم تعداد
وهلهها بهترتيب به  10،9،7و  12مرحله رسيد و سرعت نيز به  49،43،40و  52متر بر دقيقه افزايش يافت .همچنين72 ،
ساعت پس از آخرين جلسۀ تمرين و در حالت ناشتايي ،حيوانات با استفاده از زايالزين و کتامين بيهوش شدند و بافت
چربي احشايي و زيرپوستي آنها استخراج گشت .همچنين ،جهت سنجش عامل نکروز تومور آلفا ،گلوکز و انسولين از
روش االيز ا استفاده شد و مقادير گلوکز نيز به روش رنگسنجي آنزيماتيک مورد اندازهگيري قرار گرفت .عالوهبراين،
بهمنظور تجزيهوتحليل دادهها ،آزمون تي مستقل مورداستفاده قرار گرفت و سطح معناداري ( )0/05در نظر گرفته شد.
نتايج نشان ميدهد که پنج هفته تمرين تناوبي شديد باعث کاهش معنادار سطوح عامل نکروز تومور آلفا در بافت چربي
احشايي و زير پوستي و انسولين پالسمايي ( )P≤0.001و نيز مقاومت به انسولين ) (P≤0.01شده است .بااينحال،
تغييرات در گلوکز پالسما معنادار نميباشد ( .)P=0.752درمجموع ،نتايج حاصل از اين پژوهش بيانگر اين است که
تمرين تناوبي شديد ميتواند باعث کاهش سطوح عامل نکروز تومور آلفا در بافت چربي احشايي و زيرپوستي و نيز
انسولين پالسمايي شود .همچنين ،اين روش تمريني ميتواند در کاهش مقاومت به انسولين نيز نقش داشته باشد.
واژگان کلیدی :تمرين تناوبي شديد ،عامل نکروز تومور آلفا ،مقاومت به انسولين ،چربي احشايي ،چربي زيرپوستي
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مقدمه
چاقی بهوسیلة افزایش ذخایر چربی بدن درنتیجة عدم تعادل بین انرژی دریافتی و انرژی مصرفی
ایجاد میشود و با بیماریهای گوناگون از قبیل :بیماریهای قلبی ـ عروقی و پرفشارخونی در ارتباط
است .بافت چربی ،ارگان اصلی برای ذخیرۀ لیپید است و نقش مهمی را در متابولیسم اسیدهای
چرب و هموستاز گلوکز ایفا میکند ( .)1این بافت تعداد زیادی هورمون را ترشح میکند که تنها
بخشی از گروه بزرگ سیگنالهای پروتئینی و عوامل ترشحشده بهوسیلة آدیپوسیتها هستند که
آدیپوکاین 1نامیده میشوند و بسیاری از آنها با ایمنی و پاسخهای التهابی در ارتباط میباشند (.)2
عامل نکروز تومور آلفا )TNF-α( 2یک سایتوکاین التهابآور است که از بافت چربی ترشح شده و
میتواند اثرات مستقیمی بر سلولهای اندوتلیال عروقی برای تحریک عوامل کموتاکتیک ،سایر
سایتوکاینها ،مولکولهای چسبان سلولی و تسهیل نفوذ لکوسیتها داشته باشد ( .)3عالوهبراین،
TNF-αیک سایتوکاین چندعملکردی است که میتواند فرایندهای سلولی و بیولوژیکی فراوانی از
قبیل عملکرد ایمنی ،تمایز سلولی ،تکثیر ،آپوپتوز و متابولیسم سلولی را تنظیم نماید .عمل TNF-α
روی آدیپوسیتها میتواند بهصورت مستقیم متابولیسم لیپیدها را از طریق مهار برداشت اسیدهای
چرب آزاد و لیپوژنز و نیز رهایش اسیدهای چرب آزاد بهوسیلة لیپولیز تغییر دهد؛ ازاینروTNF-α ،
رهاشده از بافت چربی ممکن است در افزایش چربی خون نقش داشته باشد و موجب اختالالت
متابولیکی گردد .همچنین TNF-α ،از طریق تحریک مقاومت انسولینی در آدیپوسیتها میتواند
برداشت گلوکز در آدیپوسیتها را مختل نماید .آدیپوسیتها  TNF-αرا رها میکنند و تولید و ترشح
آن با افزایش حجم آدیپوسیتها افزایش مییابد .پژوهشهای زیادی افزایش سطوح سرمی TNF-α
را در چاقی گزارش کردهاند؛ درحالیکه کاهش وزن با کاهش سطوح سرمی  TNF-αهمراه بوده
است ( .)4مطالعات نشان دادهاند که  TNF-αاز طریق توانایی مستقیم آن برای کاهشدادن
پیامرسانی گیرندۀ انسولین ،مقاومت انسولینی را تحریک میکند .همچنین ،چندین پژوهش گزارش
دادهاند که  TNF-αبهصورت غیرمستقیم مقاومت انسولین را بهوسیلة افزایش سطوح در گردش
اسیدهای چرب آزاد گسترش میدهد (.)5
امروزه ،اهمیت فعالیتهای ورزشی در کاهش التهاب و عوامل التهابی بیش از پیش موردتوجه قرار
گرفته و در پژوهشهای بسیاری تأیید شده است که فعالیت ورزشی موجب کاهش التهاب میشود و
بهعنوان یک مداخلة ضدالتهابی که میتواند نقش مهمی در کاهش التهاب داشته باشد در نظر گرفته
میشود ( .)6برخی از پژهشها نیز عنوان کردهاند که اثر ضدالتهابی فعالیت ورزشی میتواند از دو
1. Adipokines
2. Tumor Necrosis Factor-alpha
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طریق اعمال شود :کاهش در تودۀ چربی احشایی و تحریک یک محیط ضدالتهابی با هر وهله
فعالیت ورزشی .تصور می شود که کاهش وزن ناشی از فعالیت ورزشی ،التهاب مزمن را بهوسیلة
سرکوب نفوذ ماکروفاژها و سپس ،کاهش تولید اینترلوکین )IL-6( 16-و  TNF-αو نیز
شتاب بخشیدن به تغییر فنوتیپ ماکروفاژهای موجود در بافت چربی از نوع ( M1تولید
سایتوکاینهای التهابآور) به نوع ( M2تولید سایتوکاینهای ضدالتهابی) کاهش میدهد ( .)7در این
زمینه ،دناتو 2و همکاران ( )2013به بررسی اثر تمرین مقاومتی بر سطوح پالسمایی برخی
سایتوکاینها از جمله  TNF-αدر بافت چربی مزانتریک رتهای مبتال به تومور پرداختند و نشان
دادند که در بافت چربی مزانتریک IL-6 ،و  TNF-αدر دو گروه ورزش و تومور ـ ورزش درمقایسه با
گروههای کنترل سالم و توموری کاهش پیدا کرد و نسبت اینترلوکین  10به  TNF-αدر دو گروه
ورزش بیشتر از سایر گروهها بود ( .)8عالوهبراین ،اسپیکر 3و همکاران ( )2014به بررسی تأثیر
دویدن اختیاری بر سطوح سیستمیک برخی از آدیپوکاینها و سایتوکاینها و نیز سطوح
آدیپوکاینها در بافت چربی احشایی و زیرپوستی در رتهای نر ویستار پرداختند .نتایج این پژوهش
نشان داد که شش هفته دویدن اختیاری روی چرخ گردان موجب تغییر معناداری در غلظت سرمی
 ،TNF-αپروتئین جاذب شیمیایی مونوسیت )MCP-1(4 1-و اینترلوکین شش نمیشود .همچنین،
سطوح  MCP-1و  TNF-αدر بافت چربی زیرپوستی و احشایی تغییر معناداری را نشان نداد و تقریباً
تغییری در سطوح این آدیپوکاینها در بافت چربی در پاسخ به دویدن اختیاری مشاهده نشد ()9؛
درحالیکه نه هفته تمرین ورزشی ،سطوح  TNF-αدر بافت چربی پشت مغبنی را بهشکل معناداری
کاهش داد ( .)10عالوهبراین ،وثوقی بانه و همکاران ( )1394نشان دادند که هشت هفته تمرین
قدرتی با شدت باال ،تأثیری بر سطوح سرمی  TNF-αدختران نوجوان غیرفعال ندارد ( .)11کردی و
همکاران ( )1392نیز به بررسی تأثیر سه نوع تمرین ترکیبی بر سطوح  TNF-αدر بیماران مبتال به
 MS5را پرداختند و بیان کردند که تغییر معناداری در سطوح  TNF-αمشاهده نمیشود (.)12
درنتیجه ،با درنظرگرفتن نتایج پژوهشهای قبلی میتوان پیشبینی کرد که با توجه به نقشی که
تمرین ورزشی در کاهش تودۀ چربی دارد و نیز ارتباطی که بین بافت چربی و  TNF-αمشاهده
میشود ( ،)13-15احتما ًال تمرین ورزشی نقش خود را در افزایش لیپولیز بافت چربی و کاهش تودۀ
چربی از راههای گوناگون از قبیل کاهش سایتوکاینهای التهابآور ،بهویژه  TNF-αاعمال میکند
1. Interlokin-6
2. Donatto
3. Speaker
4. Monocyte Chemo Attractant Protein-1
5. Multiple Sclerosis

20

فيزيولوژي ورزشي شماره  ،32زمستان 1395

( ،)16اما پژوهشگران همواره بهدنبال کارآمدترین شیوۀ تمرینی هستند تا در کمترین زمان ممکن و
با کمترین هزینة زمانی ،بیشترین نتیجه را بهدست آورند .عالوهبراین ،نتایج مطالعات بیانگر این
موضوع است که تمرینات تناوبی شدید با حجم بسیار کم ،از طریق بهکارگیری هر دو سیستم هوازی
و بیهوازی ،بدن را دستخوش تغییرات عمدهای میکند که حاکی از کارابودن و مقرونبهصرفهبودن
اینگونه تمرینات ،بهویژه بهلحاظ زمانی میباشد (19ـ)17؛ ازاینرو ،مدل تمرین تناوبی شدید1
) (HIITاز این ویژگی برخوردار میباشد؛ لذا ،با توجه به اینکه پژوهشهای قبلی درزمینة TNF-α
در ارتباط با تمرین هوازی و مقاومتی بوده است ( )20،21بهنظر میرسد که مطالعة تأثیر تمرین
 HIITبر تغییرات این آدیپوکاین در بافت چربی زیرپوستی و احشایی و نیز ارتباط این تغییرات با
غلظت سرمی گلوکز و انسولین ،نتایج سودمندی را بههمراه داشته باشد؛ بنابراین ،براساس این
پیشفرض و با توجه به ضدونقیض و ناقصبودن یافتهها دراینزمینه ،در پژوهش حاضر اثر تمرین
ورزشی تناوبی شدید بر  TNF-αدر بافت چربی زیرپوستی و احشایی و نیز مقاومت به انسولین در
موشهای صحرایی نر ویستار موردبررسی قرار گرفته است.
روش پژوهش
پژوهش حاضر از نوع مطالعات تجربی میباشد و بهمنظور انجام آن 20 ،سر موش صحرایی نر ویستار
با هشت هفته سن و میانگین وزنی  190±10گرم از انستیتو رازی خریداری شدند .کلیة حیوانات
در شرایط کنترلشدۀ محیطی با میانگین دمای  22±3درجة سانتیگراد ،چرخة روشنایی ـ تاریکی
 12:12ساعت و با دسترسی آزاد به آب و غذای ویژۀ موش نگهداری شدند .همچنین ،پس از دو
هفته آشناسازی و سازگاری حیوانات با محیط جدید ،بهصورت تصادفی به دو گروه تمرین تناوبی
شدید و کنترل تقسیم گردیدند.
پیش از انجام پروتکل تمرینی تناوبی شدید ،حیوانات بهمدت یک هفته دورۀ آشنایی را گذراندند .در
این دوره ،سرعت تردمیل از  15متر در دقیقه شروع شده و به  30متر در دقیقه میرسید .مدتزمان
تمرین در هر جلسه نیز بین 25ـ 20دقیقه بود .شایانذکر است که برنامة تمرینی بهصورت پنج
جلسه در هفته و بهمدت پنج هفته انجام شد .اجرای پروتکل در هفتة اول با سرعت  37متر بر دقیقه
در شش وهلة دو دقیقهای انجام گرفت و بین هر وهله بهمدت یک دقیقه استراحت در نظر گرفته
شد .در هفتة دوم تعداد وهلهها به هفت مرحله رسید و سرعت نیز به  40متر بر دقیقه افزایش یافت.
همچنین ،در هفتة سوم پروتکل تمرینی با سرعتی برابر با  43متر بر دقیقه و در نه مرحله انجام شد
و در هفتة چهارم ،سرعت به  49متر بر دقیقه در  10وهله افزایش یافت .درنهایت ،در هفتة پنجم
1. High Intensity Interval Training
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تعداد وهلهها به  12مرحله افزایش یافت و سرعت نیز به  52متر بر دقیقه رسید .بهطورکلی ،در هر
هفته تقریباً ده درصد بر سرعت اضافه شد .عالوهبراین ،بهمنظور تحریک حیوانات به انجام تمرین از
شوک صوتی بهشکل واردکردن ضربه به دیوارۀ تردمیل و نیز تیمار دم استفاده گردید .علیرغم
استفاده از شوک ،عدم تکمیل وهلههای تمرینی توسط حیوانات بهعنوان مرحلة واماندگی در نظر
گرفته شد (.)22
بهمنظور بررسی اثرات مزمن تمرین 72 ،ساعت پس از آخرین جلسة تمرینی و پس از  12ساعت
ناشتایی ،نمونهبرداری از بافت چربی احشایی و زیرپوستی و نیز خونگیری انجام گردید .ابتدا،
موشها بهوسیلة تزریق داخل صفاقی کتامین ( 90میلیگرم در کیلوگرم) و زایالزین ( 10میلیگرم
در کیلوگرم) بیهوش شدند .خونگیری نیز توسط سرنگ و بهصورت مستقیم از قلب حیوانات انجام
گرفت .سپس ،شکافی در شکم موش ایجاد شد و بافت چربی احشایی سفید جدا گردید .بافت چربی
سفید زیرپوستی نیز از ناحیة کشالة ران ،دقیقاً باالی ران بهدست آمد .درادامه ،نمونههای چربی
بهدستآمده بالفاصله در نیتروژن منجمد شدند و بهمنظور اندازهگیریهای بعدی در یخچال با دمای
 -70درجة سانتیگراد نگهداری گردیدند .جهت سنجش غلظت پروتئین TNF-α ،نمونههای بافت
چربی هموژنایز ( )23گشت و پس از 10دقیقه سانتریفیوژ (یونیورسال سانتریفیوژ ،( )1مدل :بی اچ-
 1200ساخت :هلند) با سرعت  9000دور در دقیقه ،در دمای چهار درجة سانتیگراد ،مایع رویی
حاصل (سوپرناتانت )2جدا گردید و  TNF-αجداشده اندازهگیری شد .عالوهبراین ،غلظت  TNF-αدر
بافت چربی احشایی و زیرپوستی به روش االیزا توسط کیتهای شرکت ایبیکم( 3با شمارۀ کیت
 4)1000785اندازهگیری گردید .همچنین ،غلظت گلوکز پالسما با استفاده از روش رنگسنجی
آنزیمی براساس واکنش گلوکز اکسیداز توسط کیت شرکت پارسآزمون سنجیده شد و غلظت
پالسمایی انسولین نیز بهوسیلة کیت االیزای مخصوص از شرکت (مرکودیا( )5شمارۀ کیت -10
 )1250-10ساخت کشور سوئد با میزان حساسیت  ≤0.15 µg/Lاندازهگیری شد .شاخص مقاومت
به انسولین (سنجش مدل هموستاری هما )6نیز براساس حاصلضرب غلظت قندخون ناشتا
(میلیمول در لیتر) در غلظت انسولین ناشتا ( µواحد بینالمللی بر  )mlتقسیم بر عدد ثابت - 22/5
محاسبه گردید.
1. Universal centrifuge
2. Supernatant
3. ABcam
4. AB100785
5. Mercodia
6. Homeostasis Model Assessment, HOMA-IR
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 ÷ 22/50گلوکز پالسما (میلیمول /لیتر) * انسولین پالسما (میلیواحد /لیتر) =مقاومت انسولینی
بهمنظور بررسی طبیعیبودن توزیع داده ها از آزمون شاپیرو ویلک استفاده شد .پس از تأیید
نرمالبودن دادهها نیز آزمون تی مستقل برای بررسی تفاوت بین دو گروه مورداستفاده قرار گرفت.
همچنین ،تمام مراحل تجزیهوتحلیل دادهها بهوسیلة نرمافزار اس.پی.اس.اس نسخه  121انجام گرفت
(.)α=0.05
نتایج
نتایج حاصل از پژوهش حاضر نشان میدهد که وزن دو گروه پس از پنج هفته افزایش یافت که این
افزایش در گروه کنترل بیشتر از گروه تمرین بود؛ هرچند که تفاوت در وزن موشها بین دو گروه
معنادار نبود (.)P>0.05
جدول1ـ تغييرات وزني آزمودنيها (ميانگين  ±انحراف استاندارد)
گروه
کنترل
تمرین

وزن موشها (گرم)
قبل از تمرین
بعد از تمرین
قبل از تمرین
بعد از تمرین

213/4±17
308/1±16
211/5±15
294/3±14

یافتهها بیانگر این است که تغییرات سطوح  TNF-αدر بافت چربی احشایی گروه تجربی نسبت به
گروه کنترل کاهش معناداری داشته است ) .)P<0.001تغییرات سطوح  TNF-αدر چربی زیرپوستی
در گروه تجربی نسبت به گروه کنترل نیز کاهش معناداری را نشان میدهد ) .)P<0.001عالوهبراین،
نتایج بهدستآمده برای انسولین نیز حاکی از وجود کاهش معنادار در گروه تجربی نسبت به گروه
کنترل است ( .)P<0.001بااینحال ،این کاهش برای سطوح گلوکز در گروه تجربی نسبت به گروه
تمرین معنادار نبود ( .)P=0.752شایانذکر است که تغییرات سطوح شاخص مقاومت انسولین در
گروه تجربی نسبت به گروه کنترل نیز کاهش معناداری داشت (( )P=0.01جدول شماره دو).

1. SPSS 21
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جدول 2ـ مقايسۀ ميانگين و انحراف معيار مقادير متغيرهاي موردمطالعه
متغيير
 TNF-αچربی احشایی
(پیکوگرم بر میلیگرم)
 TNF-αچربی زیرپوستی
(پیکوگرم بر میلیگرم)
انسولین پالسمایی
(میکرو واحد بر میلیلیتر)
گلوکز پالسمایی
(میلیمول بر لیتر)
مقاومت به انسولین
(سنجش مدل هموستاری هما)

گروه کنترل

گروه تمرين

P

599/14±4/2

365/28±1/7

# <0/001

211/7±8/5

193/5±9/0

# <0/001

9/9±0/5

8/0±0/7

# <0/001

8/3±0/8

8/2±0/9

0/752

3/7±0/4

2/9±0/4

#0/01

 #تفاوت معنادار ( )P<0.05بین دو گروه موردمطالعه

بحث و نتیجهگیری
نتایج پژوهش حاضر نشان داد که پنج هفته تمرین تناوبی شدید موجب کاهش معنادار سطوح
 TNF-αدر بافت چربی احشایی و زیرپوستی در گروه تجربی درمقایسه با گروه کنترل شده است.
 TNF-αیکی از سایتوکاینهای پیچیده در سیستم التهابی است که در واکنشهای حاد و کنترل
سلولهای ایمنی که از بافت چربی ترشح میشوند نقش مهمی را ایفا میکند و سطح
اینترلوکینهای پیشالتهابی نظیر  IL-6و  IL-18را افزایش میدهد .همچنین ،سطوح استراحتی آن
با چاقی و سبک زندگی غیرفعال ارتباط دارد .این عامل التهابی باعث بازدارندگی لیپوپروتئین لیپاز و
تحریک لیپولیز در آدیپوسیتها و نیز افزایش اسیدهای چرب غیراشباع در جریان خون میشود که
پیامد آن ،افزایش مقاومت به انسولین و بیماری دیابت است ( .)24از نشانههای اصلی سایتوکاین
 ،TNF-αسریع عملکردن آن است .عالوهبراین ،افزایش سطح سرمی سایتوکاین  TNF-αباعث
باالرفتن سوختوساز انرژی مصرفی در زمان استراحت و نیز کاهش وزن میشود .این سایتوکاین
براساس گیرندۀ خود عمل میکند؛ بنابراین ،عمل آنها وابسته به نوع سلولهای هدف میباشد
( .)24یافتههای مطالعات گوناگون حاکی از آن است که بین سطح پالسمایی آدیپوکاینهای التهابی
و مقدار فعالیت بدنی ارتباط معکوسی وجود دارد .نشان داده شده است که فعالیتهای ورزشی حاد
و کوتاهمدت ممکن است با افزایش سطوح آدیپوسایتوکاینهای التهابی همراه باشد ،اما انجام انواع
تمرین ورزشی منظم موجب کاهش سطوح درگردش مارکرهای التهابی حتی در افراد الغر میشوند
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( .)25عالوهبراین ،کنترل رهایش و فعالیت حداقل دو سایتوکاین  TNF-αو  IL-6میتواند به اثر
حفاظتی طبیعی فعالیت ورزشی نسبت داده شود .فعالیت ورزشی موجب محافظت درمقابل مقاومت
انسولینی ایجادشده بهواسطة  TNF-αمیشود ( .)26همچنین ،به کاهش سطوح  TNF-αو  IL-6و
افزایش سطوح مواد ضدالتهابی از قبیل  IL-4و  IL10نیز منجر میشود ( .)27،28در مطالعات
متعدد ،ارتباط بین بیماریهای متابولیکی از قبیل چاقی و سندرم متابولیک با التهاب بهخوبی ثابت
شده و نشان داده شده است ( .)29،30کاهش  TNF-αبهواسطة انجام فعالیت ورزشی ممکن است از
طریق مسیرهای مرتبط و غیرمرتبط به  IL-6نیز اعمال گردد ( .)31،32عالوهبراین ،فعالیت ورزشی
موجب افزایش سطوح اپینفرین و بهدنبال آن موجب منع و کاهش پاسخ  TNF-αمیشود (.)33
کاهش وزن ایجادشده درنتیجة انجام فعالیتهای ورزشی نیز منجر به کاهش حجم و تعداد
آدیپوسیتها و همچنین ،کاهش تعداد سلولهای ماکروفاژ و اندوتلیال میشود .افزایش تولید
میانجیهای ضدالتهابی توسط آدیپوسیتها و تولید فیبرینوژن کبدی و دیگر میانجیهای التهابآور
از دیگر نتایج کاهش وزن ناشی از انجام تمرین ورزشی هستند .در پژوهشهای مختلف ،اثر تمرین
ورزشی بر کاهش بیان  TNF-αدر بافت چربی در نمونههای حیوانی و انسانی نشان داده شده است
( .)10،34دراینراستا ،پروایز 1و همکاران ( )2012با بررسی تغییرات سایتوکاینهای التهابی در
پاسخ به تمرین شدید در موشهای ماده مشاهده کردند که میزان  TNF-αبهدنبال تمرین شدید
روی نوار گردان کاهش مییابد ( .)35درمقابل ،مارتین کوردرو 2و همکاران ( )2011با استفاده از دو
نوع برنامة تمرینی در موشهای نژاد زوکر مبتال به بیماریهای متابولیکی دریافتند که این دو برنامة
تمرینی سبب افزایش مقادیر  TNF-αمیشود ( .)36عالوهبراین ،در مطالعة نسلر 3و همکاران اثر پنج
ماه فعالیت ورزشی هوازی بر زنان 69ـ 41ساله با مدتزمان فعالیت 45ـ 30دقیقه در هر جلسه و
بهشکل چهار جلسه در هفته بررسی شد و کاهش معنادار سطوح سایتوکاین  TNF-αمشاهده گردید
( .)37نتایج پژوهشهای گذشته و مطالعة حاضر نشان میدهد عواملی از قبیل ویژگیهای مربوط به
برنامة تمرینی از جمله شدت و مدتزمان فعالیت ،نوع برنامة تمرینی و طول دورۀ زمانی انجام برنامة
تمرینی میتوانند در تغییرات  TNF-αمؤثر باشند؛ بهویژه برای افرادی که مبتال به بیماری
متابولیکی خاص میباشند ( .)38با توجه به نتایج بیشتر مطالعات انجامشده بهنظر میرسد که
تمرین هوازی ممکن است یک عامل اصلی و بالقوه در تغییرات مربوط به  TNF-αباشد (.)39
ازسویدیگر ،پاسخهای متابولیکی طی تمرین تناوبی ،شدیدتر از پاسخهای تمرینهای تداومی و
متوالی و با شدت متوسط میباشد ( .)39عالوهبراین ،بهنظر میرسد که سازوکار تغییرات TNF-α
1. Pervaiz
2. Martín-Cordero
3. Nessler
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پس از تمرینهای تناوبی ،قویتر از تغییرات آن پس از تمرینهای هوازی با شدت متوسط است
()40؛ بنابراین ،به احتمال زیاد تمرینهای تناوبی مانند تمرینهای تداومی طوالنیمدت با تغییر در
میزان دسترسی به مواد غذایی طی ورزش و ایجاد کسر انرژی ،مسیرهای متابولیکی مؤثر در تنظیم
بیان  TNF-αرا فعال کرده و از این طریق در تعدیل و تنظیم این سایتوکاین مؤثر واقع میشوند
(.)40
یافتة دیگر پژوهش حاضر این بود که پنج هفته تمرین تناوبی شدید موجب کاهش معنادار سطوح
انسولین پالسما در گروه تجربی درمقایسه با گروه کنترل شده است .پژوهشگران از سایتوکاین
 TNF-αبهعنوان رابط بین مقاومت به انسولین و چاقی یاد کردهاند ( .)41،42این پژوهشگران
سازوکار احتمالی  TNF-αدر مختلنمودن عمل انسولین در بافتهای حساس به این هورمون را
بدینشکل بیان میکنند که  TNF-αاز طریق گیرندۀ  P75باعث کاهش فسفوریالسیون تیروزینی
گیرندۀ انسولین شده و بدینترتیب ،فرایند انتقال سیگنال انسولین مختل میشود .همچنین ،فعالیت
لیپولیتیک  TNF-αاین احتمال را مطرح ساخته است که شاید اختالل در عمل انسولین توسط
 TNF-αبهواسطة اسیدهای چرب آزاد  (FFAباشد .مدتها است که از نقش این اسیدها در بروز
مقاومت به انسولین ناشی از چاقی گزارشهایی منتشر شده است .عالوهبراین ،بهدلیل نقش TNF-α
در تنظیم ترشح لپتین (پپتید دیگر ترشحشده از بافت چربی) این احتمال وجود دارد که TNF-α
اختالل در عمل انسولین را بهواسطة لپتین صورت دهد ( .)41،42همچنین ،درمورد تنظیم بیان
 TNF-αدر بافت چربی شواهدی در دست است که نشان میدهد  cAMPو گیرندههایی که از این
پیامبر ثانویه استفاده میکنند ،احتماالً سنتز  TNF-αرا در بافتهایی نظیر بافت چربی سرکوب
میکنند ( .)42مطالعة حاضر نشان داد که پنج هفته تمرین اینتروال شدید باعث کاهش معنادار
مقاومت به انسولین میشود که از دالیل احتمالی آن میتوان به کاهش معنادار  TNF-αدر این
پژوهش اشاره کرد؛ زیرا ،نشان داده شده است که  TNF-αدر مختلنمودن عمل انسولین نقش دارد
و از این طریق باعث افزایش مقاومت انسولینی میگردد ( .)42با توجه به درگیری  TNF-αدر
جلوگیری از برداشت اسیدهای چرب و نقش آن در اختالل متابولیک ،کاهش معنادار آن میتواند از
طریق تحریک مقاومت انسولینی در آدیپوسیتها ،از اختالل در برداشت گلوکز در آدیپوسیتها
جلوگیری کند؛ بنابراین ،با توجه به کاهش معنادار  TNF-αدر این پژوهش ،کاهش مقاومت به
انسولین نیز منطقی بهنظر میرسد .در پژوهش حاضر با توجه به کاهش معنادار سطوح انسولین
خون در گروه تجربی درمقایسه با گروه کنترل ،تنظیم منفی سطح  TNF-αپس از پنج هفته تمرین
تناوبی با شدت باال تاحدودی قابلتوجیه میباشد؛ بنابراین ،با توجه به کاهش معنادار سطوح TNF-α
در بافتهای چربی زیرپوستی و چربی احشایی و نیز کاهش سطوح انسولین پالسما پس از اجرای
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پنج هفته تمرین تناوبی با شدت باال میتوان به این نتیجه رسید که احتما ًال انجام تمرین تناوبی
شدید را میتوان بهعنوان رژیم تمرینی مناسب و کارآمد در بهبود سوختوساز بدن و کاهش درصد
.چربی و شاخص تودۀ بدن در انسانها توصیه نمود
 در بافت چربی زیر پوستی و احشایی و نیز بهبود مقاومت بهTNF-α  کاهش مقادیر:پيام مقاله
انسولین در پی آن بیانگر این موضوع است که احتما ًال انجام برنامههای تمرین تناوبی شدید با
رعایت مالحظات میتواند به عنوان رژیم تمرینی مناسب و کارآمد در بهبود سوخت و ساز بدن و
.کاهش درصد چربی و شاخص توده بدن به کار گرفته شود
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Abstract
The aim of the present study was to investigate the effects of 5 weeks of high-intensity
interval training (HIIT) on TNF-α level in visceral and subcutaneous adipose tissue in
male Wistar rats. Twenty male rats (age: 8 weeks, weight: 190 ± 10 g) were randomly
divided into HIIT training and control groups. Training program consisted of highintensity speed running. Training program was performed for 5 weeks, 5 sessions per
week. In the first week, animals completed 6 high-intensity interval bouts in 2 minutes at
37 m/min with 1-min rest intervals. In the second, third, fourth and fifth weeks the
number of bouts increased respectively to 7, 9, 10 and 12, and the speed increased
respectively to 40, 43, 49, 52 m/min. Seventy-two hours after the last training session,
animals was anesthetized with a cocktail of xialyzine and ketamine, and visceral and
subcutaneous adipose was removed. ELISA method was used for TNF-α, glucose and
insulin measurement. Independent-samples t test was used for data analysis and
significance level was set at 0.05. The results indicated that five weeks of HIIT training
caused significant decreases in visceral and subcutaneous levels of TNF-α and plasma
insulin (P<0.001) as well as insulin resistance (P<0.01). However, the changes in plasma
glucose was not significant (P=0.752). The results of the present study showed that highintensity interval training decreased TNF-α levels in visceral and subcutaneous adipose
tissue and also decreased plasma insulin. Moreover, this type of training can play a role
in decreasing insulin resistance.

Keywords:

High-intensity
Subcutaneous Fat, Visceral Fat

*

Corresponding Author

Interval

Training,

TNF-α,

Insulin

Resistance,

Email:a.kazemi@vru.ac.ir

