شماره  ،32زمستان  .1395صص 49-66

فيزيولوژي ورزشي

تأثیر یک جلسه تمرین هوازی بر سطوح سرمی آدیپولین و برخی عوامل التهابی
در زنان یائسه
نجمه رضائیان ،1علیاصغر رواسی ،2رحمن سوری ،3علی اکبرنژاد،4
6

سیدعباس میرشفیعی ،5فرزانه توفیقی زواره

*

 .1استادیار فیزیولوژی ورزشی دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد بجنورد ،گروه تربیت بدنی ،بجنورد ،ایران
 .2استاد فیزیولوژی ورزشی دانشگاه تهران
 .4.3دانشیار فیزیولوژی ورزشی دانشگاه تهران
 .5استاد و مدیرگروه بخش ایمونولوژی گروه پاتوبیولوژی دانشکدۀ بهداشت دانشگاه علومپزشکی تهران
 .6کارشناس ارشد ایمونولوژی کارشناس آزمایشگاه بخش ایمونولوژی ،گروه پاتوبیولوژی دانشکدۀ بهداشت
دانشگاه علومپزشکی تهران
تاريخ دريافت1394/06/02 :

تاريخ پذيرش1394/10/27 :

چکیده
در پژوهش حاضر ،تأثير يک جلسه تمرين هوازي بر سطوح سرمي آديپولين ،فورين ،فاکتور رشد تغييردهندۀ بتا1
( ،)TGF-β1فاکتور نکروزکنندۀ تومور آلفا ( )TNF-αو شاخص مقاومت به انسولين ( )HOMA-IRدر زنان يائسه
موردبررسي قرار گرفت .بدينمنظور 18 ،زن چاق يائسه و غيرفعال (با شاخص تودۀ بدني  30/2±2/7کيلوگرم بر مترمربع
و ميانگين سني  57/8±4سال) بهطور تصادفي به دو گروه تجربي و کنترل تقسيم شدند .گروه تجربي بهمدت  30دقيقه
در يک جلسه دويدن روي تردميل با شدت 70ـ 60درصد ضربان قلب بيشينه شرکت نمود و سطوح سرمي آديپولين،
فورين ،TNF-α ،TGF-β1 ،انسولين و گلوکز ناشتاي آنها پس از پايان جلسۀ تمرين اندازهگيري شد .تجزيهوتحليل
دادهها نيز با استفاده از آزمون تي زوجي ،تي مستقل و آزمون همبستگي پيرسون در سطح معناداري ( )P<0.05انجام
گرفت .نتايج نشان ميدهد که اجراي يک جلسه تمرينات هوازي بهترتيب موجب کاهش و افزايش معنادار سطوح
آديپولين ( )P=0.049و فورين ( )P=0.001شده است ،اما تغيير معناداري در سطوح  ،TNF-α ،TGF-β1انسولين،
گلوکز و  HOMA-IRمشاهده نميشود ( .)P>0.05قابلذکر است که تنها تغييرات آديپولين بين دو گروه تجربي و
کنترل معنادار ميباشد ( .)P=0.046عالوهبراين ،پس از يک جلسه تمرين هوازي ،بين تغييرات آديپولين با تغييرات
انسولين ارتباط منفي و معناداري مشاهده ميشود ( .)P=0.001چنين بهنظر ميرسد که تغييرات نيمرخ التهابي و
متابوليکي نميتواند علت اصلي تغييرات آديپولين در پاسخ به يک جلسه تمرين هوازي با شدت متوسط در زنان چاق
يائسه و کمتحرک باشد و انجام مطالعات بيشتر جهت درک سازوکار درگير ،ضروري ميباشد.
واژگان کلیدی :آديپولين ،فورين ،TNF-α ،TGF-β1 ،يک جلسه تمرين هوازي ،زنان يائسه
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مقدمه
چاقی عامل خطرزای اصلی در گسترش انواع اختالالت متابولیکی نظیر مقاومت انسولینی و دیابت
نوع دو محسوب میشود ( .)1بافت چربی بهعنوان یک بافت اندوکرین فعال و بهواسطۀ تولید و ترشح
مجموعهای از پروتئینهای پیشالتهابی و ضدالتهابی با نام کلی آدیپوسایتوکاینها ،مهمترین عامل
ارتباطدهندۀ چاقی با بیماریهای متابولیکی میباشد ( .)2آدیپوسایتوکاینهایی از قبیل آدیپونکتین.
آدیپونکتین از جمله آدیپوسایتوکاینهای ضدالتهابی میباشد که در شرایط چاقی کاهش مییابد و
دربرابر بروز مقاومت انسولینی و بیماریهای قلبی ـ عروقی نقش حفاظتی دارد ( .)3،4بهتازگی،
مجموعهای از پروتئینهای مرتبط با  )CTRP( 1C1q/TNFشناسایی شدهاند که پارالوگ آدیپونکتین
بوده و در تنظیم عملکرد متابولیکی و قلبی ـ عروقی بدن نقش دارند ( .)5در میان اعضای خانوادۀ
 CTRP12 ،CTRPیا آدیپولین 2بهدلیل تشابه عملکردی با آدیپونکتین ،بیشتر موردتوجه
پژوهشگران قرار گرفته است.
آدیپولین نیز همچون آدیپونکتین ،از جمله آدیپوسایتوکاینهای ضدالتهابی است که عمدتاً در بافت
چربی سنتز و ترشح می شود و در شرایط چاقی ،دیابت و دیگر شرایط پاتولوژیکی ناشی از چاقی
کاهش مییابد ( .)6،7آدیپولین نیز به بهبود حساسیت انسولینی کمک میکند ( )6،7و به-
همیندلیل ،انوموتو و همکاران )2011( 3آن را فاکتور بهبوددهندۀ حساسیت انسولینی مشتقشده از
چربی 4نامیدهاند ( .)6با اینوجود ،مطالعات نشان دادهاند که تنها ایزوفرم دستنخوردۀ)fCTRP12( 5
آدیپولین در بهبود مقاومت انسولینی نقش دارد (.)8
ذکر این نکته ضرورت دارد که آدیپولین در دو ایزوفرم ،یکی  40( fCTRP12کیلودالتون) و دیگری
شکستهشده( 6کروی) ( 25( )gCTRP12کیلودالتون) در گردش خون یافت میشود (fCTRP12 .)7
از طریق فعالکردن مسیر پروتئین کیناز PKB( 7B -یا  )Aktو افزایش برداشت گلوکز متأثر از
انسولین ،مقاومت انسولینی را بهبود میبخشد .اگرچه دیگر ایزوفرم آدیپولین؛ یعنی  gCTRP12نیز
با فسفریلهکردن پروتئین کیناز فعالشده با عامل میتوژن )MAPK( 8این مسیر را بهراه میاندازد ،اما
در بهبود مقاومت انسولینی نقشی ندارد ()8؛ بنابراین ،هر عاملی که سبب شکستن آدیپولین و
)1. C1q/TNF-Related Protein (CTRP
2. Adipolin
3. Enomoto
4. Adipose-Derived Insulin-Sensitizing Factor
5. Full Length
6. Cleaved
)7. Protein Kinase B (PKB or Akt
)8. Mitogen-Activated Protein Kinase (MAPK
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کاهش شکل دستنخوردۀ آن گردد میتواند حساسیت انسولینی را کاهش دهد و انسولین میتواند
یکی از این عوامل باشد  .اگرچه انسولین بیان هر دو شکل آدیپولین را در بافت چربی افزایش می-
دهد ( ،)7اما بهنظر میرسد بیشتر سبب شکستهشدن  fCTRP12و درنتیجه ،افزایش gCTRP12
میشود ( .)8گلوکز نیز سبب کاهش سطوح آدیپولین میگردد (.)9
البته ،آنالیز بیوانفورماتیکی توالی اسیدآمینۀ آدیپولین نشان میدهد که عالوه بر انسولین ،احتماالً
فورین 1نیز در شکستن آدیپولین نقش دارد .فورین ،یکی از اعضای خانوادۀ آنزیمهای مبدل
پروپروتئینها ،)PCs( 2از جمله پروتئازهای نوع اول متصل به غشا میباشد ( .)10مطالعات اخیر
نشان دادهاند که فورین از طریق برهمکنش متقابل با فاکتورهای پیشالتهابی نظیر فاکتور
نکروزکنندۀ تومور آلفا ،)TNF-α( 3در توسعۀ التهاب نقش دارد ()11،12؛ بهطوریکه بیان ژنی
فورین با اضافهکردن  TNF-αبه محیط کشت سلولهای چربی و القای شرایط التهابی افزایش می-
یابد ( .)6ازسویدیگر ،فورین با فعالکردن آنزیم مبدل  ،)TACE( 4TNF-αدر تبدیل شکل غیرفعال
 TNF-αبه شکل فعال آن نقش دارد ()13،14؛ بنابراین ،این احتمال وجود دارد که شرایط چاقی از
طریق افزایش بیان ژنی فورین در بافت چربی ،فعالیت آدیپوسایتوکاینهایی نظیر آدیپولین و TNF-
 αرا تحتتأثیر قرار دهد ()15؛ بهطوریکه ضمن افزایش رهایش  TNF-αاز بافت چربی ،میزان
تبدیل شکل دستنخوردۀ آدیپولین بهشکل شکستهشدۀ آن را افزایش داده و لذا ،با افزایش نسبت
ایزوفرم شکستهشده به دستنخورده ،سبب کاهش شکل فعال آدیپولین در خون میگردد و
بدینترتیب ،سیکل معیوب پاسخ التهابی و مقاومت انسولینی را شدت میبخشد ( .)15بااینوجود،
باید توجه داشت که سطوح فورین و عملکرد آن متأثر از عوامل مختلفی افزایش مییابد .فاکتور رشد
تغییردهندۀ بتا  )TGF-β1( 51یکی از این عوامل است (.)16
 TGF-β1یکی از اعضای خانوادۀ بزرگ فاکتورهای رشد تغییردهندۀ بتا ( )17( )TGF-βو سایتوکاین
کلیدی در چاقی و مقاومت انسولینی میباشد ( TGF-β1 .)18بهشکل یک پروتئین پیشساز
غیرفعال دارای  390اسیدآمینه به ماتریکس خارج سلولی رها میشود ( .)19ایزوفرم غیرفعال TGF-
 β1با شکستهشدن از ناحیۀ پپتید مرتبط با تأخیر ،)LAP( 6به ایزوفرم فعال ( 112آسیدآمینه)
تبدیل میشود ( .)20عالوهبراین ،شکستهشدن و فعالشدن  TGF-β1تحت شرایط اسیدی محیط
( )17و یا متأثر از پروتئازهای خارج سلولی نظیر فورین ( )21القا میگردد .افزایش سطوح سرمی
1. Furin
)2. Proprotein (Precursor) Convertase (PC
)3. Tumor Necrosis Factor Alpha (TNF-α
)4. TNFa Converting Enzyme (TACE
)5. Transforming Growth Factor -β1 (TGF-β1
)6. Latency Associated Peptide (LAP
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 TNF-αدر شرایط چاقی ،نهتنها بهواسطۀ افزایش فورین ( ،)6بلکه بهطور مستقیم ،بیان ژنی

TGF-

 β1را در بافت چربی زنان بسیار چاق افزایش میدهد ( .)22افزایش بیان ژنی  TGF-β1نیز نهتنها از
طریق افزایش سنتز و رهایش مهارکنندۀ فاکتور فعالکنندۀ پالسمینوژن )PAI-1( 11-در بروز
مقاومت انسولینی نقش دارد ( ،)23بلکه در یک زنجیرۀ فیدبکی مثبت سبب افزایش بیان فورین
( )16و در پی آن کاهش سطوح ایزوفرم ضددیابت آدیپولین؛ یعنی  fCTRP12میگردد.
بنابراین ،چنین بهنظر میرسد که در شرایط چاقی ،آدیپولین تحتتأثیر سیکل معیوب ،TNF-α
 TGF-β1و فورین بهشکل منفی تنظیم میشود؛ ازاینرو ،هر عاملی که بتواند شرایط التهابی ناشی
از چاقی را تخفیف دهد و بر این سیکل معیوب اثر بگذارد ،سطوح آدیپولین را تعدیل کرده و
موجبات بهبود مقاومت انسولینی را فراهم میآورد .راهکارهای دارویی و غیرتهاجمی متعددی جهت
بهبود حساسیت انسولینی و تعدیل مقاومت انسولینی شناخته شده است که فعالیت بدنی یکی از
مهمترین آنها میباشد؛ بنابراین ،این احتمال وجود دارد که فعالیت ورزشی نهتنها با تأثیر مستقیم
بر انسولین و گلوکز و بهبود عملکرد و متابولیسم آنها ،بلکه از طریق تأثیر بر اجزای تشکیلدهندۀ
این زنجیرۀ فیدبکی شامل TGF-β1 ،TNF-α :و فورین ،سطوح آدیپولین را تنظیم کرده و به بهبود
مقاومت انسولینی کمک میکند .بااینوجود ،در هیچکدام از پژوهشهای انجامشده تاکنون ،تأثیر
فعالیت بدنی و ورزش بر سطوح آدیپولین و فورین موردبررسی قرار نگرفته است .برخی مطالعات به
بررسی تأثیر تمرینات ورزشی بر سطوح  TNF-αو  TGF-β1پرداختهاند که در برخی بر کاهش
(27ـ ،)24در برخی بر افزایش ( )29،28و در برخی نیز بر عدم تغییر  )30،31( TNF-αو TGF-β1
( )33،32تأکید شده است .تناقض در نتایج مطالعات احتماالً از تفاوت در آزمودنیهای پژوهش و
ویژگی پروتکل تمرینی نشأت میگیرد؛ بنابراین ،انتخاب پروتکل تمرینی مناسب در آزمودنیهای
درمعرض خطر ضرورت دارد.
ازآنجاکه طی سالمندی بهدلیل سبک زندگی کمتحرک و چاقی ،روند افزایش سطوح
آدیپوسیتوکاینهای پیشالتهابی و پدیدۀ پیری ملتهب 2رخ میدهد ( ،)34زنان و مردان سنین
باالتر ،بیشتر درمعرض خطر ابتال به بیماریهای متابولیکی نظیر مقاومت انسولینی و دیابت هستند،
اما دراینمیان ،در زنان درمقایسه با مردان ،بهدلیل یائسگی و تغییر فیزیولوژیک هورمونهای
جنسی ،احتمال وقوع شرایط بیماریزا بیشتر خواهد بود ( .)35بدینترتیب ،نیاز به توسعۀ
استراتژیهای درمانی کمخطر نظیر فعالیت بدنی بهمنظور پیشگیری و یا درمان عوارض متابولیک
مرتبط با چاقی و سالمندی در جامعۀ زنان چاق یائسه و غیرفعال که درمعرض بیشترین خطر ابتال
)1. Plasminogen Activator Inhibitor-1 (PAI-1
2. Inflamed Aging
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به بیماریهای تهدیدکنندۀ سالمت قرار دارند ،یکی از اولویتهای پژوهشی خواهد بود .آستانۀ شدت
تمرینی موردنیاز برای بهبود حساسیت انسولینی بدن 60 ،درصد اکسیژن مصرفی بیشینه بهمدت
90ـ 60دقیقه میباشد ( .)36اما افراد سالمند برای اجرای تمرینات ورزشی با حجم باال محدودیت
دارند و بنابراین ،هنگام طراحی برنامۀ تمرینی برای این دامنۀ سنی ،یکی از مشکالت ،تعیین ارتباط
حجم تمرین با پاسخ وابسته به حجم تمرین و بهبود فاکتورهای خطرزا میباشد؛ بهطوریکه تاکنون
مشخص نمیباشد که چند وهله فعالیت ورزشی جهت تخفیف عوامل خطرزای بیماریزا در افراد
سالمند موردنیاز است؛ بنابراین ،برنامۀ تمرینی باید بهگونهای طراحی شود که هم در تخفیف
مقاومت به انسولین مؤثر باشد و هم برای اکثریت سالمندان قابلاجرا باشد ( .)37ازآنجاکه بهبود
حاد تحمل گلوکز و حساسیت انسولینی در شدتهای پایینتر از شدت موردنیاز جهت بهبود آمادگی
قلبی ـ تنفسی و حتی در پاسخ به یک وهله تمرین هوازی نیز مشاهده شده و حتی تا 48ـ24
ساعت بعد هم پایداری دارد ( ،)36با فرض اینکه یک جلسه تمرین هوازی میتواند در بهبود
حساسیت انسولینی نقش داشته باشد ،پژوهش حاضر درصدد پاسخ به این سؤال است که آیا یک
جلسه تمرین هوازی بر سطوح سرمی آدیپولین ،فورین ،TNF-α ،TGF-β1 ،انسولین ،گلوکز ناشتا و
شاخص مقاومت به انسولین در زنان چاق یائسه و غیرفعال تأثیر معناداری دارد یا خیر؟
روش پژوهش
پژوهش حاضر از نوع مطالعات توسعهای با روش نیمهتجربی است که با هدف کلی بررسی تأثیر یک
جلسه تمرین هوازی بر سطوح سرمی آدیپولین ،فورین ،TNF-α ،TGF-β1 ،انسولین ،گلوکز ناشتا و
شاخص مقاومت به انسولین در زنان چاق یائسه و غیرفعال در دو گروه تجربی و کنترل انجام شده
است .ابتدا ،با نصب اعالمیههای فراخوان در منطقۀ پنج تهران ،افراد چاق یا دارای اضافهوزنی که
مایل به اجرای تمرینات ورزشی جهت بهبود وضعیت فیزیولوژیک خود بودند ،به یکی از مجموعه-
های ورزشی وابسته به شهرداری واقع در منطقۀ پنج تهران مراجعه نمودند و توسط پژوهشگر
شناسایی شدند .پس از ارائۀ توضیحات کامل دربارۀ روند اجرای پژوهش ،فواید و مضرات احتمالی
آن ،رضایتنامۀ کتبی از داوطلبین اخذ گردید .همچنین ،پس از تکمیل پرسشنامههای استاندارد
سالمت (پرسشنامۀ سالمت زنان ))38( 1و میزان فعالیت بدنی (پرسشنامۀ استاندارد بک )39( 2و
پرسشنامۀ اعتباریابیشدۀ میزان فعالیت بدنی عادتی فرامینگهام 18 ،))40( 3نفر از واجدین شرایط
1. Women’s Health Questionnaire
2. Baecke Questionnaire
3. Framingham Physical Activity index–Modified Questionnaire
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از بین زنان 65ـ 50سالۀ یائسه با شاخص تودۀ بدنی بیشتر از  30کیلوگرم بر مترمربع (که چاقی
آنها با کمکاری غدۀ تیروئید مرتبط نبود) ،سالم (نداشتن سابقۀ بیماری قلبی ـ عروقی ،کبدی،
کلیوی ،ریوی ،دیابت و نیز نداشتن گزارشی از هر نوع ضایعۀ جسمی و ارتوپدی که با اجرای
تمرینات تداخل داشته باشد) ،غیرفعال (عدم مشارکت در فعالیتهای ورزشی منظم طی سه سال
گذشته) و بدون سابقۀ اجرای فعالیت ورزشی یا محدودیت کالریک ،بهصورت هدفمند انتخاب شدند
و بهصورت تصادفی در دو گروه تجربی ( 10نفر) و کنترل (هشت نفر) تقسیم گردیدند (جدول
شمارۀ یک) .شایانذکر است که گروه تجربی در یک جلسه تمرین هوازی شرکت نمود و گروه
کنترل بدون مداخله بود.
جدول 1ـ اطالعات توصيفي آزمودنيها (ميانگين ±انحراف استاندارد) در گروههاي
پژوهش
متغيرها

تجربي ( 10نفر)

سن (سال)

55/4  7/9

شاخص فعالیت بدنی (ساعت در روز)

26/3  2/1

قد (سانتیمتر)

157/5  2/3

وزن (کیلوگرم)

73/7  0/5

شاخص تودۀ بدن (کیلوگرم بر مترمربع)
درصد چربی (درصد)
محیط کمر (سانتیمتر)
محیط لگن (سانتیمتر)
نسبت محیط کمر به لگن

30/2  0/6
30/3  7/3
89/4  9/8
107/9  2/7
0/83  0/04

کنترل (هشت نفر)
58/4  0/4
25/4  9/6

154/3  1/4
74/6  8/8
31/3  0/1
32/1  1/6
99/7  1/1
110/7  1/3
0/90  0/05

پیش از آغاز اجرای برنامۀ تمرینی ،ضربان قلب بیشینۀ (سن ×  )41( )208 – 0/7هر فرد تعیین
گردید .شاخصهای آنتروپومتری همچون قد ،وزن ،تودۀ بدنی ،محیطهای بدن و ضخامت چربی
زیرپوستی نیز طبق روش استاندارد در شرایط تجربی اندازهگیری گردید .همچنین ،ضخامت چربی
زیرپوستی آزمودنیها با استفاده از کالیپر در سه نقطۀ سهسربازو ،شکم و فوق خاصره در سمت
راست بدن در معادلۀ عمومی جکسون و پوالک 1مختص زنان جایگذاری شد ( .)42آنگاه با جای-
گذاری مقدار عددی محاسبهشده در معادلۀ سیری ،درصد چربی بدن محاسبه گردید (.)43

1. Jackson and Pollock
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شایانذکر است که اندازهگیری محیطهای کمر و لگن طبق روش ارائهشده توسط انجمن ملی
سالمت 1انجام گرفت (.)44
آزمودنیها در گروه تجربی پس از پنج تا هفت دقیقه گرمکردن ،در  30دقیقه تمرین دویدن روی
تردمیل با شدت 70ـ 60درصد ضربان قلب بیشینه شرکت کردند ( )45و ضربان قلب آنها با
استفاده از ضربانسنج پالر 2کنترل گردید .پنج تا هفت دقیقه سردکردن شامل :تمرینات کششی و
نرمشی نیز در پایان پروتکل تمرینی منظور گردید.
عالوهبراین ،خونگیری پس از  12ساعت ناشتایی در مرحلۀ پیشآزمون و بالفاصله پس از اجرای
پروتکل تمرینی در مرحلۀ پسآزمون در شرایط آزمایشگاه و بهمقدار پنج سیسی از ورید دست چپ
آزمودنیها انجام شد و نمونههای خونی در لولههای محتوی مادۀ ضدانعقادی اتیلن دیآمین تترا
استیک اسید )EDTA( 3ریخته شد .سپس ،جهت جداسازی پالسما بهمدت  15دقیقه با سرعت
 3000دور در دقیقه سانتریفوژ گردید و در دمای  -80درجۀ سانتیگراد منجمد گشت و برای
آنالیزهای بعدی ذخیره شد .آنالیز بیوشیمیایی و سنجش مقادیر سرمی آدیپولین به روش االیزا 4و با
استفاده از کیت پژوهشی شرکت کوزابیو 5چین انجام شد .با استفاده از این کیت ،حساسیت کیت یا
حداقل سطوح قابلشناسایی آدیپولین در سرم کمتر از  7/8پیکوگرم بر میلیلیتر بود .دقت
درونسنجی کیت از ضریب تغییرات کمتر از هشت درصد و دقت میانسنجی آن نیز از ضریب
تغییرات کمتر از  10درصد برخوردار بود .سطوح سرمی فورین TGF-β1 ،و  TNF-αنیز به روش
االیزا و با استفاده از کیت پژوهشی شرکت بوستر ایمونولیدر 6آمریکا اندازهگیری گردید .در ارتباط با
کیتهای اندازهگیری فورین TGF-β1 ،و  ،TNF-αحساسیت کیت یا حداقل سطوح قابلشناسایی
موارد نامبرده در سرم ،کمتر از یک پیکوگرم بر میلیلیتر بود .همچنین ،دقت درونسنجی کیتها از
ضریب تغییرات کمتر از  5/7درصد و دقت میانسنجی آن نیز از ضریب تغییرات کمتر از  7/8درصد
برخوردار بود .قابلذکر است که غلظت گلوکز ناشتا به روش گلوکز اکسیداز و با استفاده از آنالیزور
گلوکز بکمن 7اندازهگیری شد .ارزیابی انسولین نیز با  RIAو با استفاده از کیت پژوهشی ایمونو

1. National Institutes of Health
2. Polar Heart Rate Monitor
)3. Ethylene Diamine Tetra Acetic Acid (EDTA
4. ELISA
5. Cusabio
6. Boster Immunoleader
)7. Beckman (Beckman Instruments, Irvine, CA
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نوکلئو 1صورت پذیرفت و شاخص مقاومت به انسولین نیز با استفاده از معادلۀ ذیل محاسبه گردید
(:)46
 (mmol/L)/22/5گلوکز ناشتا × ) (μU/mLانسولین ناشتا = HOMA-IR
عالوهبراین ،طبیعیبودن دادهها با استفاده از آزمون آماری شاپیر و ویلک تعیین گردید .جهت
بررسی تغییرات درونگروهی پسآزمون درمقایسه با پیشآزمون نیز آزمون تی زوجی مورداستفاده
قرار گرفت و معناداری تفاوتهای بین گروهی با کمک آزمون تی مستقل برآورد گشت .همچنین،
روابط همبستگی با کمک آزمون همبستگی پیرسون موردبررسی قرار گرفت و کلیۀ آزمونها توسط
نرمافزار اس.پی.اس.اس نسخۀ 2 19و در سطح معناداری  P<0.05انجام شد.
نتایج
در جدول شمارۀ دو به ارزشهای میانگین و انحراف استاندارد فاکتورهای خونی موردبررسی ،قبل و
بعد از اجرای یک جلسه تمرین هوازی اشاره شده است.
بنا بر نتایج آزمون تی زوجی ،اجرای یک جلسه تمرینات هوازی بهترتیب موجب کاهش و افزایش
معنادار سطوح آدیپولین ( )P=0.049و فورین ( )P=0.001گردیده است ،اما تغییر معناداری در
سطوح  ،TNF-α ،TGF-β1انسولین و گلوکز  HOMA-IRمشاهده نمیشود (.)P<0.05
نتایج آزمون تی مستقل نیز نشان میدهد که تنها بین تغییرات سطوح سرمی آدیپولین در گروه
تجربی درمقایسه با گروه کنترل تفاوت معناداری وجود دارد (.)P=0.046
با توجه به نتایج آزمون همبستگی پیرسون ،بین سطوح اولیۀ آدیپولین سرم با ارزشهای اولیۀ
شاخصهای آنتروپومتری و سطوح اولیۀ انسولین ،گلوکز ناشتا و  HOMA-IRارتباط معناداری وجود
ندارد ( ،)P<0.05اما پس از یک جلسه تمرین هوازی بین تغییرات آدیپولین با تغییرات انسولین
( )P=0.001ارتباط منفی و معناداری مشاهده میشود (جدول شمارۀ سه).

)1. Immuno Nucleo (Stillwater, MN
2. SPSS 19
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جدول 2ـ اطالعات توصيفي (ميانگين±انحراف استاندارد) و نتايج آزمون آماري در پيشآزمون و
پسآزمون در گروههاي پژوهش
متغيرها
آدیپولین
(میلیگرم بر دسیلیتر)
فورین
(میلیگرم بر دسیلیتر)
TGF-β1
(میلیگرم بر دسیلیتر)
TNF-α
(میلیگرم بر دسیلیتر)
انسولین
(میلیگرم بر دسیلیتر)
گلوکز
(میلیگرم بر دسیلیتر)

شاخص مقاومت به انسولین

 معناداری در سطح P<0.05

هوازي ( 10نفر)

کنترل (هشت نفر)

پیشآزمون
پسآزمون
درصد تغییرات
پیشآزمون
پسآزمون
درصد تغییرات
پیشآزمون
پسآزمون
درصد تغییرات
پیشآزمون
پسآزمون
درصد تغییرات
پیشآزمون
پسآزمون
درصد تغییرات
پیشآزمون
پسآزمون
درصد تغییرات

502/64  1/67
353/87  3/1
 -%29/7
368/20  0/8
734/18  1/4
 %99/5
1732/171  0/6
1786/152  5/6
%3/15
12/1  1/6
14/1  9/7
%23/3
4/6  0/2
4/7  0/1
%1/08
87/13  9/7
92/13  0/0
%4/66

556/281  1/5
622/311  8/6
%12
628/31  5/1
711/25  1/7
%13/14
1823/155  4/8
1771/130  9/6
-%2/82
15/1  1/6
1  15/1
-%0/92
5/01  3/4
5/0  2/7
-%1/7
85/5  9/2
85/7  9/2
%0

پیشآزمون

1/0  0/3

1/14  0/4

پسآزمون

1/2  0/5

1/15  0/4

درصد تغییرات

%20

%0/88

ارزش P
0/049 

0/001 

0/462

0/462

0/729

0/091

0/249

فيزيولوژي ورزشي شماره  ،32زمستان 1395

58

جدول 3ـ آزمون همبستگي پيرسون ،ارتباط بين سطوح اوليه و تغييرات آديپولين با ارزشهاي
اوليۀ شاخصهاي آنتروپومتري و سطوح اوليه و تغييرات فورين ،TNF-α ،TGF-β1 ،انسولين،
گلوکز ناشتا و HOMA-IR
متغيرها

سطوح اوليۀ آديپولين

تغييرات آديپولين

ارزش r

ارزش P

ارزش r

ارزش P

TGF-β1
TNF-α
گلوکز
انسولین
شاخص مقاومت به انسولین
وزن

-0/037
0/227
-0/422
0/143
0/420
0/384
0/010

0/920
0/528
0/224
0/694
0/227
0/274
0/977

-0/052
-0/226
-0/250
0/293
-0/879
0/257

0/886
0/530
0/486
0/411
0  /001
0/474

شاخص تودۀ بدن

0/303

0/394

محیط کمر

0/102

0/778

محیط لگن

0/092

0/801

نسبت محیط کمر به لگن

0/264

0/461

درصد چربی بدن

-0/047

0/898

فورین

 معناداری در سطح P<0.05

بحث و نتیجهگیری
نتایج پژوهش حاضر نشان داد که سطوح آدیپولین سرم در پاسخ به یک جلسه تمرین هوازی29/7 ،
درصد کاهش معنادار داشته است.
ازآنجاکه در هیچیک از مطالعات انجامشده تاکنون تأثیر هیچکدام از انواع فعالیتها یا تمرینات
ورزشی بر سطوح آدیپولین موردبررسی قرار نگرفته است ،پژوهشگر با توجه به مبانی نظری موجود و
عوامل تأثیرگذار و تنظیمگر بیان ژنی و سطوح سرمی آدیپولین ،به توجیه تغییرات آدیپولین پس از
اجرای یک جلسه تمرین پرداخته است.
از میان عوامل مؤثر در تنظیم آدیپولین ،شاید یکی از مهمترین عوامل ،شرایط التهابی بدن باشد؛
زیرا ،نیمرخ التهابی بدن در پاسخ به استرسهای مختلف از جمله فعالیت بدنی ،بسیار واکنشپذیر
بوده و بهسرعت دستخوش تغییر میشود TGF-β1 ،TNF-α .و فورین از جمله شاخصهای التهابی
بودند که در پژوهش حاضر موردبررسی قرار گرفتند.
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نتایج نشان داد که اجرای یک جلسه تمرین هوازی ،سطوح  TNF-αرا  23/3درصد افزایش داده
است ،اما این تغییر از نظر آماری معنادار نمیباشد .اگرچه یانگ 1و همکاران ( )2006نشان دادند که
اجرای یک جلسه تمرین سبب تغییر معنادار در بیان  TNF-α mRNAنمیشود ( ،)47اما بیشتر
مطالعات بر افزایش  TNF-αپس از فعالیت هوازی کوتاهمدت اذعان داشتهاند ( .)48بهدنبال فعالیت
ورزشی TNF-α ،در منابع مختلف سنتز و ترشح میشود و دراینمیان ،ماکروفاژها و سلولهای
التهابی ،یکی از مهمترین این منابع هستند ( .)43احتماالً ،آسیبهای عضالنی در پاسخ به یک وهله
فعالیت ورزشی شدید سبب افزایش فراخوانی سلولهای سفید خون به منطقۀ آسیب شده و با
افزایش ترشح فاکتورهای التهابی همچون  TNF-αاز این سلولهای فراخوانده شده و سطوح
 mRNAو پروتئین  TNF-αدر خون افزایش مییابد ( .)49اما ،ازآنجاکه آزمودنیهای پژوهش
حاضر را زنان سنین باالتر تشکیل دادند و نیز با توجه به شرایط آزمودنیها ،امکان انجام فعالیت
ورزشی پرشدت وجود نداشت؛ بنابراین ،تغییرات  TNF-αکه به شدت تمرین نیز وابسته است ،معنا-
دار نبود ( .)50عالوهبراین ،روند افزایش سن سبب تشدید شرایط التهابی بدن و افزایش سطوح
 TNF-αدرمقایسه با آزمودنیهای جوانتر میگردد و برای تغییرات قابلتوجه و معنادار در سطوح
باالتر  TNF-αدر آزمودنیهای این پژوهش ،انجام فعالیت ورزشی شدیدتر موردنیاز میباشد (.)50
ازسویدیگر ،باید توجه داشت که روند سالمندی در عضلۀ اسکلتی ،پاسخهای موضعی سایتوکاین-
های التهابی به یک جلسه فعال یت ورزشی را دچار نقص و اختالل میکند ()51؛ بهطوریکه روند
پیری در عضلۀ اسکلتی سبب کاهش فراخوانی لوکوسیتها به عضلۀ اسکلتی در پاسخ به یک وهله
فعالیت ورزشی میشود و ازآنجاکه لوکوسیتها یکی از منابع مهم سنتز و ترشح موضعی
سایتوکاینهای التهابی همچون  TGF-β1و  TNF-αهستند ،با کاهش تجمع لوکوسیتها ،شاهد
افزایش ناچیز  TGF-β1و  TNF-αدر موضع خواهیم بود ( .)50قابلذکر است که  TNF-αو TGF-
 β1بر یکدیگر اثر متقابل دارند و افزایش بیان  TNF-αدر چاقی از طریق افزایش بیان ژنی پروتئاز
فورین ( )21موجب افزایش سنتز  TGF-β1در بافت چربی میشود (.)6
در پژوهش حاضر ،سطوح  TGF-β1پس از یک جلسه تمرین هوازی با افزایشی غیرمعنادار همراه
بود ( 3/15درصد) که با نتایج پژوهش هینمیر 2و همکاران ( )2013مبنی بر افزایش معنادار TGF-
 β1پس از یک جلسه فعالیت ورزشی (یک ساعت تکلکردن در شدت  67درصد بارکار بیشینه) در
مردان جوان مغایرت دارد .احتماالً ،تفاوت در نتایج بهدلیل تفاوت در ویژگی سنی آزمودنیها و
کاهش تولید موضعی  TGF-β1توسط لوکوسیتها در عضلۀ اسکلتی باشد ( .)52بااینحال ،چنین
1. Yang
2. Heinemeier
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بهنظر میرسد که در پژوهش حاضر ،افزایش غیرمعنادار  TNF-αدر پاسخ به یک جلسه تمرین به
افزایش ناچیز و غیرمعنادار  TGF-β1منجر شده است .فورین یکی از عواملی است که بهواسطۀ
 TNF-αقادر است سطوح پالسمایی و بیان  TGF-β1را تنظیم نماید.
بنا بر نتایج پژوهش حاضر  ،سطوح سرمی فورین پس از اجرای یک جلسه تمرین هوازی ،افزایشی
 99/5درصدی داشته است .ازآنجاکه هیچ مطالعهای با هدف بررسی تأثیر فعالیتهای ورزشی و
پروتکل های تمرینی مختلف بر بیان ژنی یا سطوح سرمی فورین انجام نشده است؛ لذا ،شاید بتوان با
توجه به روابط موجود بین فاکتورهای خونی اندازهگیریشده در این پژوهش ،روند تغییرات فورین
سرم را توجیه نمود .با توجه به وجود رابطۀ مثبت بین  TNF-αو فورین ،شاید یکی از عوامل
افزایشدهندۀ سطوح سرمی فورین در این پژوهش ،همان افزایش ناچیز  TNF-αباشد و شاید همین
افزایش مختصر  TNF-αاز طریق افزایش  TGF-β1توانسته باشد در یک زنجیرۀ فیدبکی مثبت
سبب افزایش مضاعف و چشمگیر فورین شده باشد .شایانذکر است که  ،TGF-β1فورین و TNF-α
قادر هستند که درمجموع ،در یک تسلسل زنجیرهای ،آدیپولین را تنظیم نمایند .مطالعات نشان
دادهاند که بیان ژنی  TNF-αدر افراد چاق افزایش مییابد ( .)22افزایش بیان  TNF-αنیز از طریق
افزایش بیان ژنی پروتئاز فورین ( )21موجب افزایش سنتز  TGF-β1در بافت چربی میشود (.)6
افزایش سنتز  TGF-β1نیز بهصورت فیدبکی سبب افزایش هرچه بیشتر بیان ژنی فورین میگردد
( .)16افزایش بیان ژنی فورین ،شکستهشدن آدیپولین را تسهیل کرده و با افزایش نسبت ایزوفرم
شکستهشده به دستنخورده ،شکل فعال آدیپولین در خون کاهش مییابد ( .)15در پژوهش حاضر
نیز شرایط التهابی بدن در پاسخ به یک جلسه تمرین هوازی همانند شرایط چاقی تغییر یافت؛
بدینمعنا که  ،TNF-αفورین و  TGF-β1افزایش یافت و احتماالً با برقراری تسلسل زنجیرۀ روابط
فرضی بین این متغیرها ،سطوح آدیپولین کاهش یافته است ،اما ،نکتۀ قابلتوجه در پژوهش حاضر
که یکی از مهمترین محدودیتهای این پژوهش نیز بهشمار میرود این است که کیتهای پژوهشی
که جهت اندازهگیری آدیپولین در بازار موجود هستند ،قادر به اندازهگیری آدیپولین تام بوده و
قابلیت تشخیص و تفکیک دو ایزوفرم  fCTRP12و  gCTRP12را ندارند؛ بنابراین ،نتیجهگیری نهایی
کمی سخت میشود.
انسولین و گلوکز دیگر عوامل مؤثر بر بیان و سطوح آدیپولین سرم میباشند .در آزمودنی الغر،
انسولین از طریق فعالکردن مسیر فسفواینوزیتیدسهکیناز )PI3K( 1سبب افزایش بیان و ترشح
آدیپولین میگردد ( ،)53اما در شرایط چاقی که فرد مستعد مقاومت انسولینی میباشد ،این برهم-
کنش هموستاتیک بین انسولین و آدیپولین بر هم میخورد و انسولین سبب کاهش سطوح آدیپولین
)1. Phosphoinositide 3-Kinase (PI3K
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میشود ( .)54ازسویدیگر ،گلوکز نیز بهعنوان یکی از پیشگوکنندههای تغییرات آدیپولین در پاسخ
به داروهای ضددیابت نظیر متفورمین ،سبب کاهش آدیپولین میشود ( .)9مطالعات متعدد نشان
دادهاند که فعالیت ورزشی بر برداشت گلوکز تحتتأثیر سازوکارهای وابسته به انسولین و مستقل از
آن اثر دارد؛ بهطوریکه طی فعالیت ورزشی بهدلیل افزایش تزریق خون به عضله و افزایش تحویل1
انسولین (جریان پالسما  غلظت انسولین پالسما) ،غلظت انسولین افزایش مییابد .افزایش غلظت
انسولین نیز بر انتقال گلوکز اثر مضاعف خواهد داشت .اما پس از انجام یک وهله فعالیت ورزشی،
سطوح انسولین کاهش یافته و این عملکرد انسولین است که در عضلۀ فعال بهبود مییابد.
سازو کارهای متعددی برای توجیه بهبود عملکرد انسولین پس از یک وهله فعالیت ورزشی ذکر شده
است .کاهش محتوای گلیکوژن عضله پس از فعالیت ورزشی ،یکی از سازوکارهای اصلی در افزایش
عملکرد انسولین و در پی آن ،افزایش برداشت گلوکز میباشد .عالوهبراین ،محتوای گلیکوژن عضله
در فعالکردن گلیکوژن سنتتاز )GS( 2و توانایی انسولین در افزایش فعالیت  GSنقش حیاتی دارد.
در عضلۀ اسکلتی انسان ،سیگنال انسولین تحتتأثیر غلظتهای فیزیولوژیک انسولین فعال میشود،
اما بهنظر نمیرسد که افزایش عملکرد انسولین پس از یک وهله فعالیت ورزشی بهدلیل افزایش
سیگنال انسولین و فعالشدن مولکولهای میانجی این روند سیگنالی رخ داده باشد .مولکولهای
میانجی نظیر :فعالیت تیروزین کیناز گیرندۀ انسولین ،فسفریلهشدن تیروزین سوبسترای گیرندۀ
انسولین-یک ،)IRS-1( 3فعالیت  PI3-Kمرتبط با  ،IRS-1فسفریلهشدن  Aktو گلیکوژن سنتتاز
کیناز سه  )GSK(4و فعالیت  .GSK3αمطالعات اخیر نشان دادهاند که فعالیت ورزشی بهواسطۀ
فعالکردن پروتئین کیناز فعالشده با عامل  )AMPK( 5AMPو مولکولهای پاییندست آن ،موجب
افزایش فعالیت انسولین میشود (.)55
در پژوهش حاضر ،اجرای یک جلسه تمرین هوازی سبب تغییر معنادار در سطوح انسولین و گلوکز و
شاخص مقاومت انسولین نشد .قابلذکر است که دو ویژگی شدت و مدت تمرین ،پاسخ انسولین به
ورزش را بهشدت تحتتأثیر قرار میدهد؛ بهطوریکه بهبود حساسیت به انسولین زمانی رخ میدهد
که حجم تمرین اعمالشده در باالترین حد خود باشد ( .)37ازآنجاکه آزمودنیهای پژوهش حاضر
را زنان سنین 65ـ 50ساله شامل میشدند و از این منظر ،محدودیت در طراحی ویژگیهای تمرینی
وجود دارد ،میتوان گفت شدت ،مدت و حجم تمرینات جهت اعمال تغییرات در سطوح انسولین،
1. Delivery
)2. Glycogen Synthase (GS
3. IRS-1-Associated Phosphatidylinositol 3-Kinase
)4. Glycogen Synthase Kinase 3 (GSK3
)5. AMP-Activated Protein Kinase (AMPK
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گلوکز و  HOMA-IRبهواسطۀ هرکدام از مسیرهای فوقالذکر ،مناسب و کافی نبوده است .همانطور
که پیش از این نیز اشاره شد ،بین انسولین ( )8و گلوکز ( )9با آدیپولین رابطۀ معکوسی وجود دارد.
بااینحال ،در هیچکدام از مطالعات انجام شده تاکنون عنوان نشده است که چه مقدار تغییر در
سطوح انسولین یا گلوکز جهت ایجاد تغییر در سطوح آدیپولین موردنیاز میباشد .درحقیقت ،هیچ
دوز فیزیولوژیکی در این باب تعریف نشده است؛ بنابراین ،شاید بتوان ادعا کرد همانطور که افزایش
مختصر سطوح آدیپولین در موشهای  ob/obموجب کاهش سطوح گلوکز خون بهمیزان 50
میلیگرم در دسیلیتر میشود ( ،)7افزایش ناچیز انسولین و گلوکز پس از یک جلسه تمرین هوازی
نیز توانسته است سبب کاهش سطوح آدیپولین در پاسخ به یک جلسه تمرین شده باشد .نتایج
آزمون همبستگی پیرسون مبنی بر وجود همبستگی بین تغییرات آدیپولین و انسولین در پاسخ به
تمرینات هوازی ،تاحدودی این فرضیه را تأیید میکند.
پيام مقاله :با توجه به نتایج پژوهش حاضر چنین بهنظر میرسد که اجرای یک جلسه تمرین
هوازی در زنان چاق یائسه و غیرفعال ،نهتنها منجر به افزایش آدیپولین و بهبود شرایط حساسیت
انسولینی نمیشود ،بلکه با افزایش سطوح فورین ،به تشدید شرایط التهابی نیز دامن میزند.
همچنین ،ازآنجاکه پژوهش حاضر اولین پژوهش انجامشده در ارتباط با بررسی تأثیر حاد یک
جلسه تمرین هوازی بر سطوح آدیپولین و برخی عوامل تنظیمکنندۀ آن نظیر فورین،TGF-β1 ،
 ،TNF-αانسولین و گلوکز میباشد ،جهت درک سازوکارهای مولکولی واسط ،انجام پژوهشهای
بیشتر درقالب پروتکلهای تمرینی متفاوت در مردان و آزمودنیهای سنین مختلف و یا حتی بیمار
ضروری بهنظر میرسد.
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Abstract
This study investigated the effect of acute aerobic exercise on serum levels of adipolin, furin,
transforming growth factor β1 (TGF-β1), tumor necrosis factor-α (TNF-α) and insulin
resistance index (HOMA-IR) in postmenopausal women. Eighteen sedentary postmenopausal
obese women (BMI=30.2 ± 2.7 kg/m2, age=57 ± 4.8 years) were randomly assigned to
experimental and control groups. Subjects in experimental group participated in acute aerobic
exercise of running on treadmill at 60–70% of maximal heart rate for 30 minutes. Serum
levels of adipolin, furin, TGF-β1, TNF-α, insulin and fasting glucose were measured before
and immediately after exercise session. Statistical analysis was done by paired- and
independent-samples t test and Pearson correlation at significance level of P<0.05. Acute
aerobic exercise led to significant decrease and increase in serum levels of adipolin (P=0.049)
and furin (P=0.001), respectively; however, TGF-β1, TNF-α, insulin levels, and HOMA-IR
did not significantly change (P>0.05). Furthermore, changes of adipolin between
experimental and control groups were significant (P=0.046). Moreover, post training changes
of adipolin negatively correlated with changes of insulin levels (P=0.001). It seems that
changes in inflammatory and metabolic profiles cannot be the major reason of adipolin
changes in response to an acute moderate-intensity aerobic exercise in sedentary
postmenopausal obese women, and more research is necessary to identify the underlying
mechanism.
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