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چکیده
هدف از پژوهش حاضر ،مقايسۀ آثار فعاليت هوازي و محدوديت کالريک بر سطوح آدروپين سرم ،شاخص مقاومت
به انسولين ( )HOMA-IRو شاخصهاي آنتروپومتريک در زنان چاق کمتحرک بود .بدينمنظور 30 ،نفر از زنان چاق
کمتحرک (با ميانگين سني  40/3±5/4سال؛ وزن  ٧٧/9±٧/1کيلوگرم) در پژوهش شرکت نمودند و بهطور تصادفي
به سه گروه محدوديت کالريک (گروه تجربي يک) ،فعاليت هوازي بههمراه محدوديت کالريک (گروه تجربي دو) و
کنترل تقسيم شدند .گروه تجربي يک از يک رژيم غذايي با  25درصد محدوديت کالريک بهمدت  16هفته استفاده
نمود .آزمودنيهاي گروه تجربي دو نيز از يک برنامۀ تمريني شامل :فعاليت هوازي و دويدن بر روي تردميل بهمدت
 66/٨5±5/34دقيقه بهصورت هفتهاي سه جلسه بههمراه  50درصد محدوديت کالريک از برنامۀ رژيم غذايي گروه
تجربي يک بهصورت ترکيبي استفاده نمودند ( 12/5درصد افزايش هزينۀ انرژي و  12/5درصد محدوديت کالريک).
قبل و پس از  16هفته ،خونگيري بهمنظور اندازگيري آدروپين سرم انجام شد .دادهها نيز با استفاده از آزمون آماري
تي زوجي و آناليز واريانس يکطرفه در سطح معناداري ( )P<0.05تجزيهوتحليل گرديد .يافتهها نشان ميدهد که
نمايه توده بدني ،نسبت دور کمر به دور لگن و شاخص مقاومت به انسولين در تمامي گروههاي تجربي کاهش
معناداري داشته است .عالوهبراين ،يافتهها حاکي از افزايش معنادار سطوح آدروپين در گروههاي تجربي يک
( )P=0.001و دو ميباشد ( .)P=0.001بين تغييرات آدروپين با تغييرات نمايه توده بدني ،نسبت دور کمر به دور
لگن و شاخص مقاومت به انسولين نيز همبستگي معناداري مشاهده ميشود ( .)P<0.05براساس نتايج و با توجه
به رابطۀ آدروپين با مقاومت به انسولين و نيز تأثيرپذيري آنها از تمرين هوازي و محدوديت کالريک ممکن است
آدروپين نقش ويژهاي را در کنترل وزن و پيشگيري از ديابت نوع دو ايفا نمايد.
واژگان کلیدی :آدروپين ،شاخص مقاومت به انسولين ،فعاليت ورزشي هوازي ،محدوديت کالريک ،زنان چاق
کمتحرک

*نویسنده مسئول

Email: soorirahman@yahoo.com
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مقدمه
حفظ و برقراری وزن مناسب ،عامل تعیینکنندۀ مهم بقا و ادامۀ حیات ميباشد ( .)1در دهۀ گذشته
موضوع تنظیم وزن ،تعادل و همئوستاز انرژی ،اشتها و دریافت غذا همواره از مباحث اصلي و موردعالقۀ
پژوهشگران در حوزۀ علوم مختلف بوده است و هماکنون نیز در کانون توجه بسیاری از پژوهشگران،
بهویژه در عرصۀ علوم تغذیه و ورزش قرار گرفته است ( .)2ازسویدیگر ،با توجه به ارتباط تنگاتنگ
چاقي و مؤلفههای سندرم متابولیک با عملکردهای برخي از پپتیدها ،بسیاری از پژوهشگران درصدد
شناخت عملکرد آنها و بررسي تأثیر مداخالت مختلف بر روی این میانجيهای تنظیمکنندۀ همئوستاز
انرژی برآمدند .یکي از این هورمونهای پپتیدی ،آدروپین 1است که توسط ژن وابسته به همئوستاز
انرژی رمزگذاری ميشود و سطوح باالی بیان آن در سیستم عصبي مرکزی و نیز بافتهای محیطي
مانند کبد ،عضلۀ قلبي و اسکلتي و اندوتلیوم گزارش شده است ( .)1،3مطالعات انجامشده بر روی
موشهای چاق نشان داده است که آدروپین با هموستاز متابولیک ارتباط دارد .آدروپین ،گیرندههای
فعالکنندۀ تکثیر پراکسي زوم گاما 2را که سبب تنظیم بیان ژنهای مرتبط با متابولیسم چربي
ميگردد ،فعال ميکند ( .)4کومار 3و همکاران (( )2٠٠٨کاشفان آدروپین) اولین مطالعۀ حیواني را بر
روی این هورمون انجام دادند و در این پژوهش پیشگامانه گزارش کردند که ژن رمزگذار آدروپین در
بافت کبدی از طریق تغذیه تنظیم ميگردد .همچنین ،آنها متوجه کاهشي در بیان آن در بافت کبد
موشهای صحرایي مبتال به چاقي ناشي از رژیم پرچرب و یا چاقي ناشي از ژنتیک شدند .شایانذکر
است که تزریق سیستمیک آدروپین به این موشهای صحرایي از هیپرانسولینمي 4و هپاتواستئاتوز5
همراه با چاقي جلوگیری نمود ( .)5در مطالعات بعدی از موشهایي استفاده شد که دچار سرکوب ژن
آدروپین شده بودند .هرچند که دریافت غذا و مصرف انرژی در این موشها طبیعي بود؛ اما بافت چربي
تا  5٠درصد افزایش یافت .همچنین ،کاهش عملکرد آدروپین با توسعۀ مقاومت به انسولین و دیس
لیپیدمي همراه بود و تزریق سیستمیک آدروپین در این موشها سبب کنترل چاقي ناشي از رژیمهای
غذایي و نیز مقاومت به انسولین گردید ( .)٦عالوهبراین ،در پژوهش دیگری نشان داده شد که در
موشهایي که با رژیم غذایي پرچرب و کمکربوهیدرات تغذیه شدهاند ،سطح آدروپین باال است؛
درحاليکه سطح آدروپین در موشهایي که از رژیم کمچرب و پرکربوهیدرات استفاده نمودند ،پایین
بود؛ بنابراین ،مقدار آدروپین در جریان خون متناسب با افزایش محتوای چربي رژیم غذایي افزایش
1. Adropin
)2. Peroxisome Proliferator-Activated Receptor-Γ (PPARΓ
3. Kumar
4. Hyperinsulinimia
5. Hepatosteatosis
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ميیابد ( .)4دراینراستا ،در اولین پژوهشي که توسط باتلر 1و همکاران ( )2٠12بر روی نمونههای
انساني انجام گرفت ،وجود ارتباط میان سطوح آدروپین و مقاومت به انسولین در بین  ٨5زن و 45
مرد چاق بررسي گردید .پژوهشگران عنوان کردند که سطوح پایینتر آدروپین با مقاومت به انسولین
در انسان همراه ميباشد .عالوهبراین ،نشان داده شد که سطوح آدروپین با سن ،نمایه توده بدن
( 2)BMIو دریافت کربوهیدرات دارای همبستگي منفي ميباشد؛ اما ارتباط آن با دریافت چربي
بهعنوان درصدی از کل انرژی مثبت است ( .)٧اخیراً نشان داده شد که غلظت آدروپین سرم در
بیماران مبتال به بیماری کبد چرب غیرالکلي بهمیزان چشمیگری پایینتر از افراد گروه کنترل سالم
ميباشد .پژوهشگران عنوان کردهاند که غلظت آدروپین ممکن است شاخصي برای تشخیص بیماری
کبد چرب در افراد بزرگسال چاق باشد که این امر نیاز به مطالعات بیشتری دارد (.)٨
عالوهبراین ،نتایج مطالعات انجامشده در ارتباط با آدروپین نشان ميدهد که آدروپین در همئوستاز
متابولیک نقش دارد و سطوح پایین آدروپین سرم با دیس لیپیدمي و مقاومت به انسولین در ارتباط
ميباشد .در تأیید این فرضیه ،در موشهایي که آدروپین آنها حذف شده بود ،افزایش آدیپوسیتي و
تریگلیسیرید ناشتا ،استئاتوز کبدی ،مقاومت به انسولین و اختالل تحمل گلوکز مشاهده گردید (.)٦
تصور بر آن است که افزایش آدروپین ،کمپلکس پیروات دهیدروژناز 3را برای افزایش اکسیداسیون
گلوکز فعال ميسازد و به موازات این رویداد ،اکسیداسیون اسیدهای چرب عضله را با مهار کارنیتین
پالمیتوئیل ترانسفراز 41B-که آنزیم کلیدی انتقالدهندۀ اسیدهای چرب به میتوکندری عضله برای
بتااکسیداسیون است ،کاهش ميدهد .درمان توسط آدروپین با مهار انتقال اسیدهای چرب آزاد به
درون میتوکندری ميتواند دارای نقشهای درماني در بهبود متابولیسم و عدم تحمل گلوکز در حالت
چاقي باشد ()5؛ بنابراین ،آدروپین ميتواند امیدی را برای ارتقای درمان اختالالت متابولیکي مرتبط
با چاقي فراهم نماید .بااینوجود ،عليرغمآنکه چندین سال از زمان کشف آدروپین گذشته است؛ اما
مطالعات اندکي این پپتید را مورد بررسي قرار دادهاند .ازسویدیگر ،تابهامروز پژوهشي درزمینۀ تأثیر
فعالیت هوازی و محدودیت کالریک بر آدروپین سرم صورت نگرفته است؛ بنابراین ،نیاز به انجام
مطالعات بیشتر درزمینۀ آدروپین بر نمونههای انساني ضروری بهنظر ميرسد؛ لذا ،پژوهش حاضر با
هدف بررسي تأثیر فعالیت ورزشي هوازی و محدودیت کالریک بر سطوح آدروپین و شاخص مقاومت
به انسولین در زنان چاق کمتحرک انجام گرفت.
1. Butler
2. Body Mass Index
)3. Pyruvate dehydrogenase (PDH
)4. Carnitine Palmitoyl Transferase 1B (CPT1B
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روش پژوهش
پژوهش حاضر از نوع مطالعات نیمهتجربي با طرح پیشآزمون ـ پسآزمون بود .جامعۀ آماری این پژوهش را
زنان مراجعهکننده به خانههای سالمت غرب تهران تشکیل دادند .معیارهای ورود به پژوهش عبارت بود
از :قرارداشتن در دامنۀ سني 45ـ 3٠سال ،عدم فعالیت ورزشي منظم و اضافهوزن (شاخص تودۀ بدني
بین  25تا  3٠کیلوگرم بر مترمربع) .شرایط خروج از پژوهش نیز شامل بیماریهای شناختهشدۀ جسمي
مانند :بیماریهای قلبي ـ عروقي ،تیروئیدی ،تنفسي ،دیابت ،بیماری عضالني ـ اسکلتي ،چربي خون
باال ،حاملگي و حذف دوطرفۀ تخمدان و ضمائم ،ورزش حرفهای و کشیدن سیگار بود .این اطالعات از
طریق تکمیل فرمهای سابقۀ پزشکي که محتوای آن در رابطه با بیماریها ،بستریها و یا عملهای
جراحي انجامشده در گذشته بود و در آن سؤاالتي نیز درمورد سوابق ارثي بیماریها وجود داشت،
بهدست آمد .الزمبهذکر است که بهمنظور بررسي سابقۀ فعالیت ورزشي از پرسشنامۀ "میزان فعالیت
بدني روزانه" استفاده گردید .جهت انجام پژوهش ،اطالعات موردنیاز درخصوص پژوهش در اختیار
کلیۀ شرکتکنندگان قرار گرفت و پس از مطالعۀ شرایط شرکت در پژوهش ،رضایتنامۀ کتبي از افراد
اخذ گردید .درادامه ،از بین افراد دارای شرایط مذکور 3٠ ،نفر واجد شرایط شناخته شدند و بهطور
تصادفي به سه گروه محدودیت کالریک بهتنهایي (گروه تجربي یک) ،فعالیت ورزشي هوازی بههمراه
محدودیت کالریک (گروه تجربي دو) و کنترل تقسیم شدند .مدتزمان استفاده از رژیم طراحيشده
برای آزمودنيهای گروه محدودیت کالریک  1٦هفته بود .ذکر این نکته ضرورت دارد که دریافت مواد
غذایي نمونهها قبل از شروع رژیم با استفاده از روش "یادآمد خوراک سه روزه "1تعیین گردید (از این
پرسشنامه با استفاده از نرمافزار کامپیوتری  N4بهمنظور ارزشیابي و تفسیر دادههای مصرف غذایي
استفاده گشت) .بهمنظور محاسبۀ انرژی موردنیاز فرد ،ابتدا میزان متابولیسم پایه با استفاده از فرمول
هریس بندیکت 2و با درنظرگرفتن سن ،جنس و جثۀ افراد محاسبه شد و سپس ،با اعمال اثر سطح
فعالیت جسماني و اثر گرمازایي غذا ،انرژی کل موردنیاز محاسبه گردید .همچنین ،کاهش وزن از
طریق رژیم غذایي صورت گرفت؛ بدینشکل که حدود  25درصد از انرژی موردنیاز روزانۀ هر آزمودني
کاسته شد ( .)٩با توجه به این که نسبت غذاهای سهگانه نیز باید در برنامۀ غذایي روزانۀ هر آزمودني
مشخص باشد (ازآنجایيکه مطالعات نشان دادهاند بین دریافت کربوهیدرات و سطوح آدروپین سرم
ارتباط معکوسي وجود دارد) ،در این پژوهش از رژیم غذایي کمکربوهیدرات ـ پروتئین باال استفاده
گشت ( .)4،5درادامه ،سهم کالری هریک از مواد چربي (کمتر از  3٠درصد کل کالری) ،پروتئین (3٠
درصد کل کالری) و کربوهیدرات ( 4٠درصد کل کالری) نسبت به کالری دریافتي کل آزمودني تعیین
1. 3-Day Dietary Recall
2. Harris–Benedict
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شد و مصرف قندهای ساده ،محدود (کمتر از  1٠درصد کل کالری) و یا حذف گردید ( .)1٠شایانذکر
است که برنامۀ غذایي بهصورت روزبهروز و هر هفته یکبار در اختیار آزمودنيها قرار ميگرفت و
آزمودنيها بهصورت انفرادی ،هر هفته یکبار جهت کنترل وزن به کارشناس تغذیه مراجعه مينمودند.
عالوهبراین ،درمورد گروه فعالیت هوازی و محدودیت کالریک 12/5 ،درصد افزایش هزینۀ انرژی از
طریق فعالیت ورزشي و  12/5درصد محدودیت کالریک از طریق رژیم کمکالری در نظر گرفته شد
( .)٩از جدول مقادیر برحسب مت ( 1)METنیز انرژیهای مصرفي یک فعالیت بدني خاص محاسبه
گردید .سطوح مت خاص این فعالیت با توجه به انرژی مصرفي در دامنههای مختلف وزني محاسبه
شد و انرژی مصرفي از سطوح فعالیت انتخابي در زمان فعالیت ضرب گردید و برای هر فرد بهطور
جداگانه محاسبه گشت .الزمبهذکر است که فعالیت ورزشي براساس معادل سوختوسازی هفت مت
(فعالیت هوازی و دویدن عمومي) تعیین گردید (:)11
)𝑇𝐸𝑀 ×  × 3/5بدن وزن(
200

= )دقیقه در کیلوکالری( مصرفي انرژی

افراد گروه تجربي دو نیز از برنامۀ تمریني  1٦هفتهای شامل :فعالیت هوازی و دویدن بر روی تردمیل
با شدت هفت مت و مدتزمان  ٦٦/٨5±5/34دقیقه بهصورت هفتهای سه جلسه (در هر جلسه تقریباً
 1٠دقیقه گرمکردن شامل :راهرفتن بهمدت چهار دقیقه؛ گرمکردن مفاصل دو دقیقه؛ اجرای حرکات
کششي چهار دقیقه؛ سردکردن پنج دقیقه در نظر گرفته شد) و نیز برنامۀ رژیم غذایي با  5٠درصد
محدودیت کالریک گروه تجربي یک بهصورت ترکیبي استفاده نمودند (جدول شمارۀ یک) .از افراد
گروه کنترل نیز خواسته شد که تغییری در رژیم غذایي و فعالیت جسماني خود طي مدت مطالعه
نداشته باشند.
جدول 1ـ ميانگين  ±انحراف استاندارد کل انرژي موردنياز آزمودنيها و محدوديت کالريک طي  24ساعت
گروه پژوهش
میزان انرژی موردنیاز درطول
 24ساعت
محدودیت کالریک و افزایش
هزینۀ انرژی درطول  24ساعت

میانگین
انحراف استاندارد
میانگین
انحراف استاندارد

تجربي يک

تجربي دو

(محدودیت کالریک)

(فعالیت ورزشي و محدودیت کالریک)

2٠٨2/3

2٠53/٩
13٩/5
512/3
34/٨

1٠٩/3

525/٦
23/٦

1 .Metabolic Equivalent
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پیش از شروع پژوهش ،شاخصهای آنتروپومتریک شامل :قد ،وزن BMI ،و نسبت دور کمر به دور
لگن )WHR( 1در افراد اندازهگیری گردید .الزمبهذکر است که وزن آزمودنيها بدون کفش و با حداقل
لباس ،با استفاده ترازوی عقربهای سکا (ساخت کشور آلمان با دقت اندازهگیری  ٠/1کیلوگرم) محاسبه
شد و قد نیز با استفاده از قدسنج دیواری (مدل  4444٠ساخت شرکت کاوۀ ایران با دقت ٠/1±
سانتيمتر) در وضعیت ایستاده کنار دیوار بدون کفش و درحاليکه شانهها در حالت عادی بودند،
اندازهگیری گردید .همچنین ،شاخص تودۀ بدني از طریق تقسیم وزن فرد (کیلوگرم) بر مجذور قد
(متر) محاسبه شد و نسبت دور کمر به دور لگن از تقسیم دور کمر در باریکترین قسمت به دور لگن
در پهنترین قسمت بهدست آمد .درادامه ،در شرایط ناشتا میزان پنج سيسي خون از ورید قدامي
بازویي آزمودنيها گرفته شد و در لولههای فاقد مادۀ ضدانعقاد و حاوی آنتيپروتئاز قرار گرفت .پس
از لختهشدن ،نمونهها در دمای اتاق سانتریفیوژ شدند ( 33٠٠دور در دقیقه ،بهمدت سه دقیقه) و پس
از آن ،سرم در دمای  -٧٠درجه برای اندازهگیریهای بیوشیمیایي (آدروپین ،گلوکز ناشتا و انسولین)
نگهداری گردید .میزان آدروپین نیز بهروش االیزای ساندویچي و با استفاده از کیت االیزای آدروپین
انساني( 2شرکت سانالنگ ،3ساخت کرۀ جنوبي) مورد سنجش قرار گرفت؛ حساسیت روش مذکور
معادل ( )٠/٠5پیکوگرم /میليلیتر بود .عالوهبراین ،میزان گلوکز بهروش رنگسنجي آنزیمي با استفاده
از کیت پارسآزمون (ساخت کشور ایران) سنجیده شد؛ حساسیت این روش معادل یک میليگرم
4
درصد بود .میزان انسولین نیز بهروش االیزای ساندویچي با استفاده از کیت االیزای انسولین انساني
(شرکت مرکودیا ،5ساخت کشور سوئد) با میزان حساسیت معادل ( )٠/٧5میکروواحد بینالمللي در
میليلیتر مورد سنجش قرار گرفت .شایانذکر است که دستگاه مورداستفاده ،االیزا ریدر (مدل سانرایز
شرکت تکن ،٦ساخت کشور اتریش) بود .شاخص مقاومت به انسولین نیز با استفاده از مدل HOMA-
 ٧IRمحاسبه گردید:
Glucose × Insulin
405

= HOMA − IR

1. Waist to Hip Ratio
2. Human Adropin ELISA Kit
3. Sunlog
4. Human Insulin ELISA Kit
5. Mercodia
6. ELIZA Reader, Sunrise, Tecan
7. Homeostatic Model Assessment
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پس از سپریشدن  1٦هفته تمرینات هوازی و محدودیت کالریک و نیز گذشت  4٨ساعت از آخرین
جلسۀ تمرین و رژیم غذایي ،از گروههای پژوهش و کنترل مجدداً دعوت بهعمل آمد و مانند مرحلۀ
اول ،اندازهگیری وزن ،دور کمر و دور لگن و نیز خونگیری بهمنظور تعیین آدروپین و شاخص مقاومت
به انسولین انجام شد .الزمبهذکر است که خونگیری در هر دو مرحله از تمامي آزمودنيها که حدود
 12تا 14ساعت ناشتا بودند ،در شرایط یکسان بهلحاظ محیط و زمان صورت گرفت.
عالوهبراین ،بهمنظور بررسي طبیعيبودن دادهها از آزمون آماری کلوموگروف ـ اسمیرنوف استفاده
گردید .جهت بررسي اختالفات درونگروهي نیز از آزمون تي زوجي (وابسته) بهره گرفته شد و بهمنظور
بررسي اختالفات برونگروهي ،آزمون آنالیز واریانس یکطرفه استفاده مورد استفاده قرار گرفت.
درنهایت ،نتایج آزمون تعقیبي  LSDجهت تعیین تفاوتهای بین گروهها بهصورت دوبهدو گزارش
گردید .همچنین ،برای تعیین هم بستگي میان متغیرها از ضریب همبستگي پیرسون استفاده گشت.
بهمنظور انجام محاسبات آماری نیز از نرمافزار اس.پي.اس.اس نسخه  11٦بهره گرفته شد و مقدار خطا
در تمامي آزمونها در سطح ( )P<0.05محاسبه گردید.
نتایج
برخي از ویژگيهای آزمودنيها به تفکیک گروهها در جدول شمارۀ دو ارائه شده است .نتایج آزمون
آنالیز واریانس یکطرفۀ متغیرها در مرحلۀ پیشآزمون ،عدم تفاوت معنادار هریک از متغیرها را در
بین گروهها نشان ميدهد ( .)P>0.05همانطور که در شکلهای شمارۀ یک و دو مشاهده ميشود،
آدروپین سرم و  HOMA-IRدر مرحلۀ پسآزمون در گروه تجربي یک ( )P=0.001و گروه تجربي دو
( )P=0.001تغییر معناداری داشته است .در جدول شمارۀ سه نیز مشاهده ميشود که متغیرهای
 ،WHR ،BMIانسولین و گلوکز در مرحلۀ پسآزمون در هر دو گروه تجربي کاهش معناداری یافتهاند
( .)P=0.001الزمبهذکر است که تغییرات متغیرها در گروه کنترل بهلحاظ آماری معنادار نميباشد
(.)P>0.05
جدول 2ـ ميانگين سن ،وزن و قد در گروههاي پژوهش
گروه
گروه رژیم
گروه رژیم و ورزش
گروه کنترل

ميانگين سن (سال)

ميانگين وزن (کيلوگرم)

ميانگين قد (سانتيمتر)

4٠/٨±5/٦
3٩/٩±5/1
4٠/4±5/5

٧٩/5±٧/2
٧٧/3±٧/٠
٧٦/٩±٧/4

15٦±4/٩
15٨±5/1
15٧±5/3

1. SPSS 16
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٦
5

3

پیش آزمون
پس آزمون

2

پيکوگرم/ميلي ليتر

4

1
٠

کنترل

رژیم+ورزش

رژیم

شکل 1ـ سطوح آدروپين سرم در مراحل پيشآزمون و پسآزمون در گروههاي پژوهش
* نشانۀ تفاوت معنادار پسآزمون با پیشآزمون در سطح P<0.05

3.٠

HOMA-IR

2.5
2.٠
پیش آزمون

1.5

پس آزمون

1.٠
٠.5
٠.٠
کنترل

رژیم+ورزش

رژیم

شکل 2ـ شاخص مقاومت به انسولين ( )HOMA-IRدر مراحل پيشآزمون و پسآزمون در گروههاي
پژوهش
* نشانۀ تفاوت معنادار پسآزمون با پیشآزمون در سطح P<0.05
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جدول 3ـ ميانگين  ،WHR ،BMIانسولين و گلوکز در دو مرحلۀ پيشآزمون و پسآزمون در گروههاي
محدوديت کالريک ،محدوديت کالريک همراه با فعاليت ورزشي و کنترل
گروههاي

پيشآزمون

پسآزمون

ارزش P

نسبت دور کمر به لگن
انسولین (میکروواحد بینالملل در میليلیتر)
گلوکز ناشتا (میليگرم /دسيلیتر)
نمایه توده بدن (کیلوگرم /متر)2

31/5±2/5
٠/٩3±٠/٠4
٩/2±٠/٨
1٠٨/٧±5/5
31/3±2/5

2٩/5±2/2
٠/٨٨±٠/٠3
5/٨±1/1
1٠3/٠±4/٠
2٩/3±2/2

> ٠/٠٠1
>*٠/٠٠1
>*٠/٠٠1
>*٠/٠٠1
>*٠/٠٠1

نسبت دور کمر به لگن

٠/٩4±٠/٠3

٠/٨٩±٠/٠2

>*٠/٠٠1

٩/٠±٠/٧

5/٧±٠/٩

>*٠/٠٠1

1٠٩/5±5/٦
31/٩±2/4
٠/٩4±٠/٠3
٩/2±٠/٦
1٠٩/4±٦/٦

1٠4/٠±4/٠
32/2±2/5
٠/٩5±٠/٠3
٩/3±٠/٧
1٠٩/٩±٧/2

> ٠/٠٠1
٠/٠51
٠/41٨
٠/4٧5
٠/1٩٦

متغيرها

پژوهش

نمایه توده بدن (کیلوگرم/

گروه محدودیت
کالریک

گروه محدودیت
کالریک همراه با
فعالیت ورزشي

متر)2

انسولین (میکروواحد بینالملل در میليلیتر)
گلوکز ناشتا (میليگرم /دسيلیتر)
نمایه توده بدن (کیلوگرم /متر)2

کنترل

نسبت دور کمر به لگن
انسولین (میکروواحد بینالملل در میليلیتر)
گلوکز ناشتا (میليگرم /دسيلیتر)

*

*

*سطح معناداری ٠/٠5

براساس نتایج ،تفاوت معناداری بین دو گروه محدودیت کالریک و محدودیت کالریک بههمراه فعالیت
ورزشي در ارتباط با تغییرات هریک از متغیرهای موردبررسي مشاهده نميشود (.)P>0.05
جدول 4ـ مقادير ضريب همبستگي پيرسون بين سطوح ابتدايي و تغييرات سطح سرمي آدروپين با
 HOMA-IRو ترکيبات بدن ،انسولين و گلوکز
متغيرها
نمایه توده بدن
نسبت دور کمر به لگن
انسولین
گلوکز ناشتا
شاخص مقاومت به انسولین

سطح اوليۀ آدروپين

تغييرات آدروپين

ارزش r

ارزش P

ارزش r

ارزش P

-٠/٦٧٩
-٠/4٨1
-٠/٦٠٩
-٠/5٩1
-٠/٦23

*٠/٠٠1
*٠/٠1٧
*٠/٠٠1
*٠/٠٠2
*٠/٠٠1

-٠/٩31
-٠/٩25
-٠/٨٩٧
-٠/٧15
-٠/٨٩٨

*٠/٠٠1
*٠/٠٠1
*٠/٠٠1
*٠/٠٠2
*٠/٠٠1

5٨
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با توجه به نتایج آزمون ضریب همبستگي پیرسون ،ارتباط منفي و معناداری بین سطح اولیه و تغییرات
آدروپین با سطح اولیه و تغییرات  ،WHR ،BMIانسولین ،گلوکز ناشتا و  HOMA-IRوجود دارد
(.)P<0.05
بحث و نتیجهگیری
مهمترین یافتۀ پژوهش حاضر ،افزایش معنادار آدروپین سرم در آزمودنيهای گروهای محدودیت
کالریک و فعالیت ورزشي بههمراه محدودیت کالریک پس از  1٦هفته مداخله بود.
مطالعات انجامشده بر روی موشها نشان داد که سطوح درگردش خون آدروپین تحتتأثیر
درشتمغذیهای رژیم غذایي و حاالت تعادل انرژی قرار ميگیرند .پژوهشگران عنوان نمودهاند که
بین دریافت کربوهیدرات با سطوح آدروپین سرم همبستگي منفي وجود دارد ( .)1،5در پژوهش حاضر،
تأثیر رژیم کمکربوهیدرات ـ پروتئین باال بر افزایش سطوح آدروپین سرم در نمونههای انساني مشاهده
گردید.
براساس بررسيهای انجامشده ،تاکنون پژوهشي درزمینۀ تأثیر تمرینات ورزشي بر سطوح آدروپین
سرم انجام نشده است .پژوهش حاضر نشان داد که  1٦هفته فعالیت ورزشي بههمراه محدودیت
کالریک منجر به افزایش سطوح آدروپین سرم ميگردد .همانطور که اشاره شد ،در این پژوهش بین
سطوح آدروپین سرم با  BMIو شاخص چاقي شکمي ارتباطي منفي گزارش گردید که این همبستگي
منفي مشاهدهشده بین سطوح آدروپین با  BMIو  WHRدر زنان چاق با نتایج مطالعات باتلر و
همکاران ( )2٠12و آلتیسیک 1و همکاران ( )2٠15همخواني دارد ( .)٧،12عالوهبراین ،در گروههای
محدودیت کالریک و فعالیت هوازی بههمراه محدودیت کالریک ،کاهش معنادار  BMIو  WHRمشاهده
شد؛ بنابراین ،افزایش سطوح آدروپین سرم مشاهدهشده در این گروهها با کاهش شاخص ترکیب بدني
و چاقي شکمي در ارتباط ميباشد.
نتایج مطالعات پیشین حاکي از آن بود که شاخص مقاومت به انسولین ،گلوکز ناشتا و انسولین دارای
همبستگي منفي با سطح سرمي آدروپین ميباشد ( .)12در پژوهش حاضر نیز بین سطوح آدروپین
سرم و شاخص مقاومت به انسولین رابطۀ منفي مشاهده شد که ممکن است یکي از عوامل مؤثر در
افزایش سطوح آدروپین سرم باشد .چاقي یکي از مهمترین عوامل دخیل در دیابت و عدم تحمل گلوکز
است  .کاهش وزن و چربي شکمي با مداخالت مختلف از جمله رژیم کاهش وزن و یا فعالیت ورزشي
هوازی مي تواند حساسیت به انسولین را از طریق کاهش مارکرهای التهابي و یا افزایش محتوای

1. Altincik
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 mRNAپروتئین انتقال دهنده  4گلوکز 1بهبود بخشد و این مسأله یکي دیگر از عوامل مؤثر در افزایش
آدروپین سرم ميباشد ()13؛
بنابراین ،افزایش سطوح آدروپین سرم با بهبود شاخصهای سندرم متابولیک در ارتباط است .درزمینۀ
تأثیر آدروپین بر بهبود این وضعیت ،فرضیات متعددی مطرح شده است .اختالل تنظیم متابولیسم
گلوکز و اسید چرب ،یک اثر متابولیک درحالت چاقي ميباشد که در این شرایط ،مصرف گلوکز کاهش
ميیابد و اسیدهای چرب ،منبع عمدۀ سوخت در عضالت محسوب ميشوند .شواهد نشان ميدهند
که محدودکردن اسیدهای چرب مازاد در عضالت ،تأثیر بهسزایي بر بهبود تحمل گلوکز دارند (.)٨
افزایش آدروپین ،کمپلکس پیروات دهیدروژناز را برای افزایش اکسیداسیون گلوکز فعال ميسازد و به
موازات این رویداد ،اکسیداسیون اسیدهای چرب عضله را کاهش ميدهد؛ بنابراین ،آدروپین دارای
نقشهای درماني در بهبود متابولیسم و عدم تحمل گلوکز درحالت چاقي ميباشد (.)5
بهنظر ميرسد مسیرهای سیگنالینگ در عضله که زمینهساز اقدامات متابولیک آدروپین هستند ،شامل:
سیرتوئین یک ( 2)SIRT1و  3PGC-1αميباشد .آدروپین ،فعالیت  SIRT1داستیالز را مهار ميکند و
درنتیجه ،استیالسیون شدید  PGC-1αرا القا مينماید که این امر به تنظیم کاهشي ژنهای هدف
 PGC-1αاز جمله کارنیتین پالمیتوئیل ترانسفراز  4)CPT1b( b-1و پیروات دهیدروژناز کیناز)Pdk4( 5
منجر ميشود .مهار  CPT1bو تنظیم کاهشي  Pdk4در عضله ،نقش مهمي در مهار اکسیداسیون
اسیدهای چرب آزاد و فعالسازی اکسیداسیون پیروات دارد ( .)1،4،5دراینراستا ،گائو ٦و همکاران
( )2٠15نشان دادند که درمان با آدروپین از طریق فروتنظیمي  ٧PTENباعث افزایش حساسیت پاسخ
پروتئین کیناز  )Akt( Bبه انسولین با افزایش احتمالي در سطح پایۀ فسفاتیدیل اینوزیتول سه ،چهار
و پنج تریفسفات ( ٨)PIP3ميشود ( .)14همچنین درمان با آدروپین ،سطوح کلي بیان  ٩CD36سطح
سلولي را کاهش ميدهد که تمامي این تغییرات نشاندهندۀ کاهش بالقوۀ جذب اسیدهای چرب
عضالني ميباشند .عالوهبراین ،فروتنظیمي  CD36نقشي کلیدی را در جلوگیری از افزایش سطوح
سلولي واسطهای لیپیدی در پاسخ به درمان با آدروپین ایفا ميکند ( .)2بهنظر ميرسد که درمان با
آدروپین ،نقطۀ آغازی برای اقداماتي درمورد پروتئینهای حامل سوخت ميباشد که درعین حفظ
)1. Glucose Transporter Type 4 (GLUT4
2. Sirtuin1
3. Peroxisome Proliferator-Activated Receptor Coactivator 1
4. Carnitine Palmitoyl Transferase 1B
5. Pyruvate Dehydrogenase Kinase
6. Gao
7. Phosphatase and Tensin Homologue
8. Phospatidyl Inositol 3, 4, 5 Triphosphate
9. Cluster of Differentiation 36
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کنترل انسولین بر متابولیسم گلوکز ،سطوح لیپید درونسلولي را در سطح مطلوب نگه ميدارد (.)15
عالوهبراین ،بهبودهای مشاهدهشده در مقاومت دربرابر انسولین ممکن است تاحدی از تأثیر بالقوۀ
آدروپین بر اتساع عروق عضالت ناشي شود .شایانذکر است که بهبود متعاقب در جریان خون ميتواند
دسترسي به گلوکز را تسهیل کرده و متابولیسم گلوکز را تقویت نماید (.)1٦
عالوهبراین ،پژوهش حاضر دارای محدودیتهایي بود که از آن جمله ميتوان به عدم کنترل فعالیت
بدني گروههای پژوهش در خارج از زمان مطالعه ،عدم کنترل ویژگيهای ژنتیکي و مادرزادی که بر
چاقي اثر ميگذارند ،عدم کنترل کامل شرایط روحي ـ رواني و عدم کنترل دقیق خستگي و کیفیت
خواب آزمودنيها درطول پژوهش اشاره نمود .بهطورکلي ،با توجه به تنظیم سطوح آدروپین توسط
محدودیت کالریک و فعالیت ورزشي و نیز نقشهای بالقوۀ آدروپین در تعادل متابولیک و مؤلفههای
سندرم متابولیک ،انجام پژوهشهای دیگری با شدت ،مدت ،نوع و ماهیت متفاوت تمرین و نیز
شیوههای مختلف رژیم غذایي بر روی آدروپین سرم پیشنهاد ميگردد.
پيام مقاله :بین آدروپین سرم و مقاومت به انسولین و شاخصهای ترکیب بدني ارتباط منفي و معناداری
وجود دارد .همچنین 1٦ ،هفته محدودیت کالریک یا ترکیب فعالیت هوازی و محدودیت کالریک با افزایش
سطوح آدروپین سرم ،کاهش  BMIو بهبود مقاومت به انسولین ميتواند نقش ویژهای را در برنامههای
کنترل وزن و پیشگیری از ابتال به دیابت نوع دو ایفا نماید.
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Abstract
The aim of this study was to compare the effects of aerobic exercise and caloric
restriction on serum Adropin levels, insulin resistance index (HOMA-IR) and
anthropometric parameters in obese sedentary women. For this purpose, 30 obese
sedentary women were recruited (Mean age: 40.2±5.4 year; weight: 77.9±7.1kg).
Subjects randomly were divided into three groups for 16 weeks follow up: caloric
restriction (experimental group 1 or CR), aerobic exercise with caloric restriction
(experimental group 2 or EX+CR) and control group. In CR group, subjects
follow a diet with 25% caloric restriction. Subjects in CR+EX group used a
training program including aerobic exercise and running on treadmill for
66.85±5.34 minutes; 3 times a week and received a diet with 50% caloric
restriction of CR group (12.5% caloric restriction+12.5% increase in energy
expenditure). Before and after 16 weeks, blood sampling for measurement of
serum Adropin was carried out. Data were analyzed by paired sample t-test and
one-way ANOVA at significant level of P<0.05. BMI, WHR and HOMA-IR
showed significant decrease in EX, CR and EX+CR groups. Serum Adropin levels
were increased significantly in CR (P=0.05) and EX+CR groups (P=0.05).
Significant correlation was seen between changes of Adropin with changes of
BMI, WHR and HOMA-IR (P<0.05). According to the relationship between
Adropin and insulin resistance and also, its effectiveness of aerobic exercise and
caloric restriction, Adropin may play a special role in weight management and
prevention of type 2 diabetes.
Keywords: Adropin, Insulin Resistance, Aerobic Exercise, Caloric Restriction,
Obese Sedentary Women
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