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تأثیر تمرینات تناوبی پرشدت ) (HIITبر سطوح اینترلوکین  31و مقاومت به انسولین نوجوانان
دختر و پسر دارای اختالل نقص توجه/بیش فعالی
رحمان سوری ،*1فاطمه گودرزوند ،2علی اکبرنژاد ،3محمد عفت پناه ،4اعظم رمضان خانی
تاریخ دریافت9315/4/91 :
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تاریخ پذیرش9315/99/62 :

چکیده
هدف :اینترلوکین 93سایتوکاینی است که در طول پاسخهای ایمنی نوع  6تولید میشوند و بهعنوان یک عامل
التهابی در اختالل نقص توجه /بیش فعالی افزایش مییابد .هدف تحقیق حاضر ،بررسی تأثیر  2هفته تمرین تناوبی
پرشدت ( )HIITبر سطوح اینترلوکین 93و شاخص مقاومت به انسولین در نوجوان مبتال به اختالل عدم
توجه/بیش فعالی ( )ADHDبود.
روششناسی :در این پژوهش نیمه تجربی ،تعداد  33پسر (میانگین سنی 96/7±5/3سال؛ شاخص توده
بدنی )65/7±3/6و  33دختر نوجوان (میانگین سنی 96/2±5/4سال؛ شاخص توده بدنی )62/3±6/8مبتال به
اختالل بیش فعالی /نقص توجه به صورت تصادفی به دو گروه تمرین تناوبی پرشدت و کنترل تقسیم شدند.
گروه تمرین تناوبی پرشدت به مدت  2هفته و سه جلسه در هفته پروتکل  HIIرا اجرا کردند .هر جلسه
شامل چهار تا شش تکرار دویدن با حداکثر سرعت در یک ناحیه  63متری با  63-33ثانیه استراحت بین
تکرارها بود .در ابتدا و پایان هفته ششم ،شاخصهای آنتروپومتریکی ،سطح اینترلوکین 93سرم و شاخص
مقاومت به انسولین مورد ارزیابی قرار گرفت .دادهها با آزمون کوواریانس با استفاده از نرمافزار  SPSS16در
سطح معناداری  p< 3/35تحلیل شد.
یافتهها :یافتههای تحلیل آماری نشان داد که اجرای تمرین تناوبی پرشدت ،شاخصهای آنتروپومتریکی ،سطوح
اینترلوکین 93سرم و شاخص مقاومت به انسولین را بهطور معناداری در گروههای تجربی کاهش داد (.)p<3/35
نتیجهگیری :بهطورکلی ،مطالعه حاضر نشان داد که فعالیت تناوبی پرشدت میتواند بهعنوان یک روش مؤثر،
تأثیر مثبتی بر کاهش وزن بدن ،سطوح اینترلوکین 93و شاخص مقاومت به انسولین در نوجوانان مبتال به
 ADHDداشته باشد.
واژگان کلیدی :اینترلوکین ،93شاخص مقاومت به انسولین ،تمرین تناوبی پرشدت ،اختالل توجه/بیش فعالی.
 .9دانشیار دانشگاه تهران .6 ،کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزش .3 ،استادیار دانشگاه تهران .4 ،استادیار دانشگاه علوم
پزشکی تهران .5 ،دکتری تخصصی فیزیولوژی ورزشی دانشگاه تهران
نشانی الکترونیک نویسندۀ مسئولsoorirahman@yahoo.com :

 43رحمان سوری ،فاطمه گودرزوند...،

دوفصلنامه سوخت و ساز و فعالیت ورزشی ،بهار و تابستان  ،9415جلد ششم ،شماره 9

مقدمه
بیشفعالی یکی از رایجترین مشکالت
روانشناختی کودکان است که از نظر بالینی
بهعنوان اختالل نارسایی توجه/بیش فعالی
( 9)ADHDشناخته میشود ( .)4اختالل
 ADHDبا عالئمی مانند کمبود توجه ،تمرکز،
تکانش گری و بیشفعالی مشخص میگردد (.)8
در این شرایط ،عملکرد روانی-اجتماعی فرد،
یادگیری و شناخت نیز مختل میگردد .در
بیشتر مواقع  ADHDبا سایر اختالالت نیز
همراه است که از آن جمله میتوان به افسردگی،
اضطراب ،اختالل دوقطبی ،اختالل یادگیری و
مشکالت اجتماعی اشاره نمود ( .)99به علت
تنوع عالئم و مشکالت عصبی-نورونی،
فنوتیپهای مختلفی از این بیماری وجود دارد.
فرضیهای در این زمینه پیشنهاد شده است که
شلیک عصبی بهمنظور حفظ واکنشهای رفتاری
باید حفظ گردد که این امر مستلزم تأمین انرژی
از سلولهای حفاظتی گلیال میباشد ( .)43یکی
از دالئل سندرم نقص توجه/بیشفعالی درنتیجه
اختالل در تولید انرژی توسط سلولهای گلیال
میباشد زیرا ناکافی بودن منابع انرژی برای
حفظ شیب یون در سراسر غشای عصبی ،ممکن
است اختالالت عصبی مختلفی را سبب گردد
( .)39شاخصهایی بهعنوان ضعف عملکرد
سلولهای گلیال شناختهشدهاند که یکی از
آنها ،مسیر متابولیسم تریپتوفان است.
بدینصورت که 83تا  15درصد تریپتوفان در
مسیر تولید کینورنین متابولیزه میگردد و مابقی
در مسیر تولید سروتونین نقش دارد (.)36
فعالیت این دو مسیر به دو دلیل در اختالل
 ADHDموردتوجه قرار گرفته است .اول اینکه

سطوح سروتونین در این کودکان پایینتر از افراد
سالم است ( .)33دوم اینکه ،تعادل متابولیتهای
مسیر کینورنین همانند کینورنات که در حفاظت
نورونی نقش دارند و یا  3هیدروکسیکینورنین
که پیشساز تولید مواد سمی همانند
کوئینولینیکاسید میباشد ،توسط فعالیت
سایتوکاینهای پیشالتهابی و ضدالتهابی تنظیم
میگردد .بنابراین اندازهگیری سایتوکاینها،
اطالعاتی را پیرامون عملکرد سلولهای گلیال
فراهم میآورد ( .)91در کودکان مبتال به
 ADHDسطوح سرمی سایتوکاینهای التهابی
در مایع نخاعی و خون به میزان قابل توجهی
بیشتر از افراد سالم گزارش شدهاست (.)93
عامل احتمالی دیگری که منجر به افزایش
سطوح سایتوکاینها در کودکان مبتال به
 ADHDمیگردد ،چاقی میباشد .بر اساس
مطالعات جدید ،به نظر میرسد که کودکان
مبتال به اختالل  ADHDبیش از سایر کودکان،
بهاضافه وزن و چاقی نیز مبتال شوند .طبق نتایج
مطالعه میکامی 6و همکاران ( ،)6338علت
افزایش وزن در این افراد ممکن است ناشی
از ارتباط میان رفتارهای تکانشگری این بیماران
و از دست دادن کنترل در غذا خوردن باشد
( .)61در مطالعه دیگری نیز همبستگی باالیی
بین افزایش وزن بدن و ابتال به افسردگی در
نوجوانان مبتال به اختالل نقص توجه/بیش فعالی
مشاهده گردید .آنها اعالم کردند که
پرخاشگری و کمبود توجه در این کودکان
موجب افزایش مصرف مواد غذایی میگردد (.)1
از سوی دیگر ،با توجه به ارتباط نوروبیولوژیکی،
نقص در مسیرهای دوپامینرژیک ،هم در اختالل

1. Attention deficit hyperactivity disorder

2. Mikami
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 ADHDو هم در چاقی نقش دارند .شواهد
بهدستآمده در افراد مبتال به اختالل  ADHDو
در افراد چاق ،نشان میدهد که تغییرات ژنتیکی
در مناطق کروموزومی ژنهای درگیر در
مسیرهای تنظیم دوپامینرژیک و سیستمهای
مرتبط از جمله مالنوکورتین در هر دو اختالل
 ADHDو چاقی نقش دارند .به علت سطوح
پایین تولید نوروترنسمیترهای دوپامین،
سروتونین و نوراپی نفرین در مغز این افراد که
منجر به افسردگی و کاهش تمایل به شرکت در
فعالیتهای بدنی میگردد ،این کودکان و
نوجوانان در معرض اضافهوزن و چاقی قرار دارند
( .)95،92فعالسازی مسیرهای ایمنی ذاتی در
بافت چربی در ارتباط با چاقی و مقاومت به
انسولین پیشنهادشده است .فراخوانی و ارتشاح
ماکروفاژهای بافت چربی میتواند منجر به
التهاب بافت چربی گردد .ماکروفاژها ،تعداد
زیادی سایتوکاینها را در چاقی تولید میکنند
که این مواد فعالیت ارگانهای متابولیک را به
سمت التهاب و مقاومت به انسولین سوق
میدهند ( .)43،33بههرحال ،عوارض مشترک
بین چاقی و  ADHDمشاهده شده است و
مقاومت انسولینی در هر دو بیماری مشاهده
شده است (.)38،61
اینترلوکین  )IL13( 93سایتوکاینی است که در
طول پاسخهای ایمنی نوع  6تولید میشود ،در
حفظ ایمنی در برابر عفونتهای انگلهای خارج
سلولی حیاتی و بسیاری دیگر از بیماریهای
التهابی آلرژیک نقش دارد .اینترلوکین 93
القاکننده اثرات خاص سیستم ایمنی بوده و قادر
به غیرفعال کردن  Th19و یا پاسخ ایمنی التهابی

ماکروفاژ نیز میباشد ( .)48اسچمید 6و همکاران
( )6395و نهت 3و همکاران ( ،)6394ارتباط
چاقی را با افزایش سطوح اینترلوکین 93در
مطالعات خود نشان دادهاند ( .)43،33ارتباط
بین تغییرات سطح اینترلوکین  93و بیش فعالی
نیز در برخی مطالعات نشان دادهشده است .در
همین رابطه اودز 4و همکاران ( )6393نشان
دادند که سطوح اینترلوکین  93در افراد مبتال
به اختالل نارسایی توجه/بیش فعالی باالتر است.
آنان با اندازهگیری سطوح سایتوکاینها در 35
بیمار بیشفعال و  95فرد سالم به این نتیجه
دست یافتند (.)39
اغلب پژوهشگران بر پرورش دادن سبک زندگی
سالمتر که روی ورزش متمرکز میباشد ،تأکید
میکنند .در مطالعهای نشان دادهشده است که
یکی از روشهای درمانی در کودکان مبتال به
اختالل  ،ADHDورزشدرمانی است .ورزش،
عالوه بر اینکه منجر به بهبود وضعیت احتمالی
التهابی میگردد ،موجب بهبود شاخص مقاومت
به انسولین و کاهش وزن بدن در کودکان
 ADHDچاق میگردد ( .)63،34در زمینه
ارتباط اینترلوکین 93و فعالیت ورزشی ،چندین
مطالعه انجام گرفته است .در برخی مطالعات،
نتایج حاکی از آن بود که در افراد چاقی که
فعالیت بدنی کمی دارند ،سطح اینترلوکین93
نسبت به افراد سالم گروه کنترل ،باالتر است
( .)43زمانی و همکاران ( )6394نیز بیان کردند
که انجام فعالیت ورزشی منجر به کاهش تولید
سایتوکاین پیشالتهابی اینترلوکین 93میگردد
( .)47در حالی که در مطالعه دیگری ،تغییری
در سطوح اینترلوکین 93طی فعالیت ورزشی در

1. Type 1 T helper

2. Schmidt
3. Nehete
4. Oades
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افراد چاق و نیز افراد مبتال به دیابت نوع دو
مشاهده نشد ( .)32بر طبق دانستههای ما،
تاکنون در مورد پاسخ اینترلوکین93به فعالیت
ورزشی در کودکان  ،ADHDمطالعهای صورت
نگرفته است و این اولین مطالعه در رابطه با
تغییرات اینترلوکین 93متعاقب فعالیت ورزشی
در افراد مبتال به  ADHDمیباشد .بنابراین ،نیاز
به انجام تحقیقات در این زمینه ،ضروری به نظر
میرسد .از سوی دیگر ،مطالعات گذشته اغلب
اثر فعالیتهای سرگرمی را در درمان ،کنترل
وزن ،افزایش آمادگی جسمانی ،رشد رفتارهای
حرکتی و رفتارهای اجتماعی این کودکان
ارزیابی کردهاند نه فعالیتهای ورزشی هدفمند.
امروزه شیوه تمرینی جدیدی در میان
پژوهشگران حوزه فیزیولوژی مورد توجه قرار
9
گرفتهاست و آن تمرین تناوبی پرشدت ()HIIT
است که شامل تناوبهای فعالیت ورزشی با
شدت زیاد و وهلههای استراحتی است و یک
مدل بسیار زمانی تمرین ورزشی میباشد و
بسیاری از سازگاریهای متابولیک با تمرینات
استقامتی را تحریک میکند ( .)7هر چند
گزارشهای بسیاری نشان میدهند که انجام
تمرینات ورزشی گوناگون (هوازی و قدرتی)
موجب کنترل وزن شده و در برخی شرایط با
بهبود وضعیت التهابی همراه بوده است و موجب
بهبود بیماریها و کاهش خطرات متابولیکی
مرتبط میشود ( ،)35ولی مشخص نیست که
آیا انجام مزمن تمرینات اینتروال شدید همانند
سایر تمرینات نیز قادرند چنین اثرات سودمندی
داشته باشند یا خیر .بنابراین ،محققان در تحقیق
حاضر به دنبال پاسخی برای این سؤاالت هستند
که آیا این نوع تمرینات میتواند آستانه تحریکی
1. High Intensity Interval Training

برای سایتوکینهای ضدالتهابی در کودکان
 ADHDباشد و میزان آن را تغییر دهد؟ آیا این
نوع تمرینات میتواند بر تغییرات وزن و شاخص
مقاومت به انسولین در کودکان  .ADHDمؤثر
باشد؟ با توجه به موارد اشاره شده ،هدف
پژوهش حاضر ،تعیین تأثیر تمرینات تناوبی
پرشدت ) (HIITبر سطوح اینترلوکین 93و
مقاومت به انسولین نوجوانان دارای اختالل
 ADHDمیباشد.
روش پژوهش
جامعه آماری و نحوه انتخاب آزمودنیها

پژوهش حاضر یک مطالعه کاربردی از نوع
نیمهتجربی با طرح پیش آزمون-پس آزمون بود.
جامعه آماری پژوهش را دختران و پسران
نوجوان شرق تهران تشکیل میدادند .معیار ورود
به پژوهش ،سن  93-95سال ،دارا بودن اختالل
بیش فعالی/نقص توجه و عدم فعالیت ورزشی
منظم و بهره هوشی بیش از  73بود .در مطالعه
حاضر از چهارمین ویرایش مقیاس هوشی وکسلر
استفاده گردید .اعتبار آزمون نیز توسط صادقی و
همکاران ( ،)6399محاسبه گردید که طی آن
ضرایب اعتبار آزمون از  3/83تا  3/19به دست
آمد ( .)6شرایط عدم ورود به مطالعه عبارت
بودند از بیماریهای شناختهشده جسمی همانند
بیماریهای قلبی-عروقی ،تیروئیدی و تنفسی،
ناتوانی حرکتی ،عقبماندگی ذهنی ،دارا بودن
عالئم روانپریشی و تشنج بود .پرسشنامه کانرز
بهطور تصادفی بین مدارس پسرانه و دخترانه
شرق تهران برای سنجش بیشفعالی توزیع
گردید .در تحقیق حاضر از نسخه  48مادهای که
پنج عامل؛ مشکالت سلوک ،مشکالت یادگیری،
روانتنی ،تکانش گری ،بیش فعالی و اضطراب را
شناسایی میکند ،استفاده گردید .نشانهها در
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یک مقیاس  4گزینهای ( 3-3صفر=هرگز،
=9فقط کمی=6 ،کمی زیاد=3 ،خیلی زیاد)
درجهبندی شدند .در پژوهش حاضر از مقیاس
درجهبندی معلم کانرز  31مادهای که مکمل
مقیاس والدین کانرز است نیز استفاده شد .که
شش عامل زیر را میسنجید :بیشفعالی،
مشکالت سلوک ،افراط هیجانی ،اضطراب-انفعال،
غیراجتماعی بودن و دشواریهای خیالبافی-بی
توجهی .روایی و پایایی این پرسشنامه در ایران با
روش آلفای کرونباخ  89درصد و با تائید
متخصصان روانپزشکی مناسب ارزیابی شده است
( .)69یک نسخه از پرسشنامه والدین و معلم
کانر به همراه فرم رضایتنامه والدین برای
شرکت در مطالعه به والدین دانشآموز و یک
نسخه دیگر از پرسشنامه به معلم وی برای
تکمیل شدن ارائه گردید .دانشآموزانی که بر
اساس این پرسشنامه ،بهعنوان افراد دارای
اختالل تشخیص داده شدند ،مورد مصاحبه
بالینی و تشخیص نهایی زیر نظر روانپزشک ،قرار
گرفتند .در مقیاس والدین و معلم کانرز حداقل
نمره صفر و حداکثر نمره 46 ،در نظر گرفته شد.
در این مطالعه حداقل نمره برای ورود به مطالعه
نمره  63بود .بنابراین افراد منتخب در سطح
متوسط به باالی اختالل قرار داشتند (.)3
پرسشنامههای والدین و معلم کامالً مجزا از
یکدیگر و بدون اطالع از یکدیگر تکمیل گردید.
سپس پرسشنامه والدینی که به شرکت در
مطالعه رضایت داده بودند ،به اضافه پرسشنامه
معلم برای همان دانشآموزان ،ظرف یک هفته
پس از توزیع بین معلمان و والدین جمعآوری و
پس از ورود به رایانه تصحیح و نمرهگذاری شد.
نمرات هر ماده به نمرات  Tبا میانگین  53و
انحراف استاندارد  93تبدیل شد .نمرات  Tباالتر

از  ،25به لحاظ بالینی معنادار در نظر گرفته شد.
نمرات Tباالتر از  83عالوه بر آنکه شدت
مشکالت و آسیبشناسی آن حوزه را نشان
میدادند ،احتمال بدنمایی یا اغراق در عالئم را
نیز مطرح مینمودند .در ضمن شاخص
ناهماهنگی نیز در هر فرم محاسبه گردید که اگر
بزرگتر یا مساوی هشت بود ،نشاندهنده
ناهماهنگی در پاسخها بود و لذا نتایج با احتیاط
تفسیر میگردید .در این مطالعه کسانی که
شاخص ناهماهنگی بزرگتر یا مساوی هشت
داشتند و نیز کسانی که پرسشنامه را تکمیل
نکرده بودند ،از مطالعه خارج شدند ( .)69براین
اساس ،تعداد  33نفر پسر (میانگین
سنی 96/7±5/3سال؛ وزن 26/42±7/3
کیلوگرم و قد  955 ±5/5سانتیمتر) و  33نفر
دختر (میانگین سن96/2±5/3؛ وزن29/9±7/2
کیلوگرم؛ قد  953±5/سانتیمتر) که دارای
اختالل  ADHDبودند .انتخاب شدند و بهطور
تصادفی در گروههای تجربی ( 95نفر دختر و 95
نفر پسر) و کنترل ( 95نفر دختر و  95نفر پسر)
قرار گرفتند .دو گروه از نظر محدوده هوشی و
نمره بیشفعالی تا حدود زیادی همسانسازی
شدند.
متغیرها شامل وزن ،قد و چربی زیرپوستی
بهمنظور ارزیابی ترکیب بدن اندازهگیری شد.
وزن با حداقل پوشش و بدون کفش با ترازوی
عقربهای (مارک تجاری  ،Beurerساخت آلمان)
و با دقت 3/9کیلوگرم و قد با استفاده از قدسنج
دیواری (مارک تجاری  ، Secaساخت چین) ،در
وضعیت ایستاده و بدون کفش در حالت مماس
بودن شانهها و پاشنهها به دیوار با خطای 3/9
سانتیمتر اندازهگیری گردید .نمایه توده بدن
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( 9)BMIبا تقسیم وزن به کیلوگرم بر مجذور
قد به متر برای آزمودنیها به دست آمد .چربی
زیرپوستی با استفاده از کالیپر ( مارک تجاری
 ،Harpendenساخت انگلیس) در سه نقطة
سهسر بازو ،شکم و فوق خاصره ،در سمت راست
بدن و پس از جایگذاری در معادله عمومی
جکسون و پوالک برای تعیین درصد چربی،
اندازهگیری گردید.
پروتکل تمرین

در گروه تجربی ،فعالیت شامل تمرین تناوبی
پرشدت  3روز در هفته به مدت  2هفته بود.
تمرین تناوبی پرشدت شامل تناوبهای فعالیت
ورزشی با شدت باال و وهلههای استراحتی فعال
با شدت پایین بود .پروتکل تمرین شامل دویدن
در یک مسافت  63متر بهصورت رفتوبرگشت
در یک دوره زمانی  33ثانیهای با فواصل
استراحتی  63-33ثانیه بین دویدنها انجام شد.
نحوه پیشرفت تمرینی توسط افزایش تعداد
تکرارهای  33ثانیهای از  4نوبت در هفته اول و
دوم به  5نوبت در هفته سوم و چهارم و  2نوبت
در هفته پنجم و ششم انجام شد .الزم به ذکر
است که در هر جلسه 5 ،دقیقه برای گرم کردن
و  5دقیقه برای سرد کردن ،در نظر گرفته شد.
پروتکل تمرین برگرفته از آزمون
رفتوبرگشت 43متر با حداکثر سرعت بود که
یک آزمون معتبر برای ارزیابی عملکرد بیهوازی
است ( .)2،97شدت برنامه تمرینی در هفته اول
تا ششم از باالی  85درصد ضربان قلب بیشینه و
با استفاده از فرمول (سن)HRmax=663-
محاسبه و برای تمام آزمودنیها بهصورت
جداگانه با استفاده از ضربان سنج پوالر (ساخت
آلمان) کنترل گردید .در فاصله زمانی  2هفته،
1. Body mass Index

افراد گروه کنترل از انجام فعالیت ورزشی منع
شدند.
نمونهگیری خونی و نحوه اندازهگیری فاکتورهای
بیوشیمیایی

به آزمودنیها توصیه گردید که از  48ساعت
قبل از شرکت در جلسات تمرینی از انجام
هرگونه فعالیت ورزشی اجتناب نمایند .پس از
 96ساعت گرسنگی شبانه ،از افراد هر دو گروه
کنترل و تجربی 5 ،سیسی خون از ورید قدامی
بازویی آنها جهت اندازهگیری شاخصهای
بیوشیمیایی ،گرفته شد .برای نگهداری نمونهها،
لولهآزمایش تا لخته شدن ثابت قرار گرفت.
سپس سرم با استفاده از سانتریفیوژ با سرعت
 3333دور در دقیقه در دمای اتاق جدا و پس از
آن در دمای  -73درجه برای اندازهگیریهای
بیوشیمیایی نگهداری شد .سطح اینترلوکین93
سرم به روش االیزا و با استفاده از کیت
تحقیقاتی اینترلوکین( 93شرکت کازوبایو،6
ساخت کشور چین) ،صورت گرفت .میزان
الکتات خون به روش کالریمتری و با استفاده از
کیت شرکت پارس آزمون اندازهگیری گردید.
میزان گلوکز به روش رنگسنجی آنزیمی با
استفاده از کیت پارس آزمون ساخت کشور ایران
سنجیده شد .حساسیت روش 9 ،میلیگرم
درصد بود .میزان انسولین نیز به روش االیزای
ساندویچی با استفاده از کیت تحقیقاتی انسولین
(شرکت مرکودیا 3ساخت کشور سوئد) مورد
سنجش قرار گرفت و میزان حساسیت روش
مذکور 3/75 ،میکرو واحد بینالمللی در
میلیلیتر بود .دستگاه مورداستفاده ،االیزا ریدر

2. Cusabio
3. Mercodia
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(مدل سان رایز ،شرکت تکن ساخت کشور
اتریش) بود .شاخص مقاومت به انسولین نیز با
استفاده از مدل  HOMA-IRمحاسبه گردید:
HOMA-IR= glucose × Insulin
پس از گذشت  48ساعت از آخرین جلسه
تمرینی ،افراد هر دو گروه در حالت ناشتا و
مشابه شرایط مرحله پیشآزمون ،پس از
آنتروپومتریکی،
شاخصهای
اندازهگیری
نمونههای خونی از افراد بهمنظور تعیین سطح
اینترلوکین ،93انسولین و گلوکز سرم گرفته شد.
روش تجزیهوتحلیل آماری

جهت آنالیز آماری از نرمافزار ( SPSSویراست
 )92استفاده گردید .بهمنظور بررسی طبیعی
بودن توزیع دادهها از آزمون آماری شاپیرو-ویلک
استفاده شد .برای تجزیهوتحلیل دادهها از
آزمونهای آماری تی زوجی و تحلیل کوواریانس
استفاده گردید .در همه آزمونها ،مقدار خطا در
سطح  P <3/35محاسبه شد.
یافتههای پژوهش
میانگین و انحراف معیار سن آزمودنیهای پسر و
دختر به ترتیب 96/7±5/3و 96/2±5/3سال
بود .میانگین و انحراف استاندارد دادههای
آنتروپومتریکی ،اینترلوکین93و شاخص مقاومت
به انسولین در گروههای تجربی و کنترل در
شرایط قبل و بعد از برنامه تمرینی در جدول 9
نشان داده شده است.
یافتههای آماری آزمون تی زوجی از کاهش
معنادار اینترلوکین 93سرم در گروههای تجربی
حکایت دارد .همچنین برنامه تمرینی به کاهش
معنادار نمایه توده بدنی ،درصد چربی بدن و
شاخص مقاومت به انسولین منجر گردید

( .)p<3/35هیچ یک از متغیرهای مورد مطالعه
در طی  2هفته در گروههای کنترل تغییر نکردند
( .)p>3/35بهمنظور بررسی معناداری تفاوت دو
گروه از تحلیل کوواریانس استفاده گردید که
دستآمده در مورد اثربخشی برنامه
یافتههای به435
مداخلهای بر سطح اینترلوکین 93و شاخص
مقاومت به انسولین در جدول  6ارائهشده است.
با توجه به نتایج موجود در جدول  ،6با
درنظرگرفتن نمرات پیشآزمون بهعنوان متغیر
کمکی ،مقدار  Fبین آزمودنیها برابر با 45/1
است که نشان میدهد تفاوت بین اینترلوکین93
کودکان ( ADHDپسر و دختر) در دو گروه
تجربی و کنترل در سطح  p<3/339معنادار
است که بیانگر این مطلب است که برنامه
مداخلهای بر سطح اینترلوکین 93گروه تجربی
مؤثر بوده است .با در نظر گرفتن ضریب اتا
جدول که برابر با  3/547میباشد ،میتوان بیان
کرد که  55درصد از تغییرات حاصلشده در
میزان افزایش اینترلوکین 93نوجوان مبتال به
 ADHDدر گروه تجربی ناشی از تأثیر یک دوره
فعالیت تناوبی پرشدت است .همانطور که در
جدول مشاهده میگردد متغیر جنسیت در
سطح ( )p=3/576تأثیر معناداری در سطح
اینترلوکین 93ایجاد نکرده است و همچنین اثر
تعاملی گروه و جنسیت در سطح ()p=3/621
تفاوت معناداری در سطح اینترلوکین 93به
وجود نیاورده است .همچنین با توجه به نتایج
موجود در جدول  ،4با درنظرگرفتن نمرات
پیشآزمون بهعنوان متغیر کمکی ،مقدار  Fبین
آزمودنیها برابر با  934/9است که نشان
میدهد تفاوت بین شاخص مقاومت به انسولین
کودکان ( ADHDپسر و دختر) در دو گروه
تجربی و کنترل در سطح  p<3/339معنادار
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همانطور که در جدول مشاهده میگردد متغیر
جنسیت در سطح ( )p=3/785تأثیر معناداری
در شاخص مقاومت به انسولین ایجاد نکرده است
و همچنین اثر تعاملی گروه و جنسیت در سطح
( )p=3/388تفاوت معناداری در شاخص
مقاومت به انسولین به وجود نیاورده است.

است که بیانگر این مطلب است که برنامه
مداخلهای بر شاخص مقاومت به انسولین گروه
تجربی مؤثر بوده است .با در نظر گرفتن ضریب
اتا جدول که برابر با  3/733میباشد ،میتوان
بیان کرد که  73درصد از تغییرات حاصلشده
در میزان کاهش شاخص مقاومت به انسولین
نوجوان مبتال به  ADHDدر گروه تجربی ناشی
از تأثیر یک دوره فعالیت تناوبی پرشدت است.

جدول  .1میانگین متغیرهای تحقیق ( ،BMIدرصد چربی ،شاخص مقاومت به انسولین و اینترلوکین )93در دو مرحله
پیشآزمون و پسآزمون در گروه تجربی و کنترل (دختران و پسران)
( BMIکیلوگرم/

گروه

درصد چربی بدن

مترمربع)

کنترل
فعالیت

دختر
پسر
دختر
پسر

شاخص مقاومت به

اینترلوکین(13پیکوگرم/میلیلیتر)

انسولین

پیشآزمون

پسآزمون

پیشآزمون

پسآزمون

پیشآزمون

پسآزمون

پیشآزمون

پسآزمون

65/8±3/6
62/1±6/2
62/7±6/2
64/4±3/5

62/9±3/6
67/9±9/1
*65/4±6/9
*63/2±3/8

67/3±7/2
6/5±4/9
61/9±5/8
65/5±5/1

67/4±7/82
68/3±3/3
*67/1±5/3
*66/2±5/5

3/2±3/5
3/4±3/7
3/3±3/8
3/52±3/1

3/5±3/5
3/4±3/8
*6/6±3/7
*6/2±3/2

9375/5±477/1
9354/8±546/1
9524/4±583/6
9539/78±581/69

9452/3±392/2
9367/1±321/8
*9957/7±529/9
*9332/7±443/83

*مقدار  p≤ 3/35از نظر آماری معنیدار در نظر گرفتهشده است .تفاوت معنیدار پیشآزمون با پسآزمون در هر گروه

جدول  .2نتایج آزمون اثرات بین آزمودنیها (نتایج تحلیل کوواریانس بین دو گروه مستقل در متغیر وابسته)
منبع تغییرات

عامل پیشآزمون
عامل بین گروهی
عامل جنسیت
اثر متقابل گروه و
جنسیت
عامل خطا
کل
عامل پیشآزمون
عامل بین گروهی
عامل جنسیت
اثر متقابل گروه و
جنسیت
عامل خطا
کل

متغیر وابسته

مجموع

درجه

میانگین

ارزش

سطح

میزان

پیشآزمون و پسآزمون

مجذورات

آزادی

مجذورات

F

معناداری

تأثیر

اینترلوکین93
اینترلوکین93
اینترلوکین93

6515684/9
6937983/6
95928/3

9
9
9

6515684/9
6937983/6
95928/3

55/7
45/1
3/3

*3/339
*3/339
3/576

3/514
3/547
3/338

اینترلوکین93

58265/5

9

58265/5

9/3

3/621

3/336

9779379/9
2494444/3

55
23

42295/9

مقاومت به انسولین
مقاومت به انسولین
مقاومت به انسولین

95/5
1/6
3/337

9
9
9

95/5
1/6
3/337

مقاومت به انسولین

3/9

9

3/9

مقاومت به انسولین
مقاومت به انسولین

3/4
357/3

55
23

3/9

اینترلوکین93
اینترلوکین93

* سطح معناداری p≤3/35

975/6
934/9
3/9

*3/339

3/785

3/866
3/733
3/336

9/6

3/688

3/333

*3/339
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بحث و نتیجهگیری
هدف از تحقیق حاضر بررسی تأثیر تمرین
تناوبی شدید بر شاخصهای آنتروپومتریک مانند
درصد چربی بدن ،نمایه توده بدنی ،سطح
اینترلوکین 93سرم و شاخص مقاومت به
انسولین در نوجوانان مبتال به اختالل ADHD
بود .نتایج تحقیق حاضر نشان داد که تمرین
تناوبی شدید منجر به کاهش سطوح
اینترلوکین 93سرم ،کاهش شاخصهای درصد
چربی بدن ،نمایه توده بدنی و شاخص مقاومت
به انسولین در نوجوانان مبتال به اختالل نقص
توجه/بیش فعالی میگردد ،با این حال تفاوت
معناداری بین دختران و پسران نوجوان در میزان
تغییرات نمایه توده بدن ،درصد چربی بدن،
اینترلوکین  93و شاخص مقاومت به انسولین
مشاهده نشد.
سطوح
تغییرات
پیشین
پژوهشهای
سایتوکاینها را در اختالالت روانشناختی مانند
اختالل کمبود توجه /بیش فعالی نشانداده بودند
( .)33،43نتایج پژوهشها حاکی از آن است که
اختالل بیش فعالی /نقص توجه و نیز
اختاللهای یادگیری ،ناشی از آسیب مغزی
میباشد .متعاقب نقص در عملکرد سیستم
مغزی ،درجهای از التهاب برای بازسازی مجدد،
مورد نیاز است ( .)39بدینصورت که سلولهای
میکروگلیای مغز در شرایط نامطلوب همانند
تجمع پروتئینهای سمی در مغز ،بهسرعت
فعالشده و با تغییر مورفولوژی خود
سایتوکاینهای التهابی را در جهت ترمیم ،ترشح
میکنند .در صورت تداوم شرایط نامطلوب،
سلولهای میکروگلیا همچنان به تولید و ترشح
فاکتورهای التهابی ادامه میدهند .سلولهای

 TCD49و  TCD86در برخورد با سلولهای
مغزی ارائهدهنده میکروگلیاها ،از طریق رسپتور
 TCR3و رسپتورهای کمکی به سلولهای سلول
کمکی نوع دو ( )Th1و سلول کمکی نوع دو
( )Th2تبدیل میشوند .سلولهایTh1
فاکتورهای التهابزا مانند  IL-1β4را تولید
میکنند .از سویی دیگر ،سلولهای  Th2دارای
اثر دوگانه پیشبرنده التهاب از طریق تحریک
تولید آنتیبادی علیه پروتئینهای میلینی و اثر
ضدالتهابی از طریق تولید سایتوکاینهای
ضدالتهابی همانند اینترلوکین  93میباشند.
اینترلوکین 93منجر به تنظیم منفی تولید
واسطههای پیشالتهابی مونوسیت/ماکروفاژ از
جمله گونههای اکسیژن فعال ،واسطههای
نیتروژن و  IL-1βمیگردد (.)91،39،33
همچنین برخی دیگر از مطالعات نیز نشان
دادهاند که افزایش سطوح اینترلوکین  ،93بیان
سیکلواکسیژناز  6را در مغز افزایش میدهد و
سیکلواکسیژناز 6منجر به القای مرگ
میکروگلیال میگردد این فرایند جهت پیشگیری
از التهاب مزمن که منجر به آسیب بافت مغزی
میگردد ،بسیار مهم است ( .)42بنابراین میتوان
پیشنهاد نمود که احتماالً اینترلوکین  93خارج
از دامنه طبیعی آن با نشانههایی از بیماری
همراه است.
در پژوهش حاضر برای اولین بار تأثیر تمرین بر
سطوح اینترلوکین 93در کودکان مبتال به
 ADHDمورد بررسی قرار گرفت .نتایج نشان
داد که میزان اینترلوکین 93پس از اجرای شش
1. cluster of differentiation 4 on surface of
T cells
2. cluster of differentiation 8 on surface of
T cells
3. T cell receptor
4. Interleukin 1 beta
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هفته تمرین تناوبی شدید در گروههای تمرینی
دختر و پسر به صورت معناداری کاهش یافت.
بنابراین ،به نظر میرسد تنظیم منفی سطوح
سایتوکاینهای ضدالتهابی همانند اینترلوکین
 ،93متعاقب فعالیت ورزشی با اثرات ضدالتهابی
داللت بر بهبود عملکرد مغزی و کاهش نیاز به
پاسخ ضدالتهابی ایجاد شده بهمنظور بازسازی
سیستم مغزی و نیز بهبود عالئم رفتاری کودکان
باشد .زیرا که فعالیت ورزشی منجر به کاهش
بیان ژن مربوط به سایتوکینهای پیشالتهابی و
نیز کاهش التهاب میگردد .در اثر تمرین ورزشی
طوالنیمدت و منظم بیان گیرندههای TLR9که
منجر به رونویسی از سایتوکاینها و کموکاینها
میگردند کاهش مییابد و وضعیت التهابی تا
حدی بهبود مییابد ( .)98،31مطالعات همچنین
نشان دادهاند که تمرین هوازی اینتروال با شدت
باال ،تأثیر بیشتر بر بیان سایتوکاینها دارد.
گلدهامر 6و همکاران ( )6335گزارش کردند که
به نظر نمیرسد تمرین هوازی تداومی با شدت
متوسط بر بیان سایتوکاینها اثر داشته باشد
( .)98همچنین آماندسن 3و همکارانش ()6338
نشان دادند که تمرین هوازی شدید با شدت 83
تا  13درصد ضربان قلب بیشینه در مقایسه با
تمرین هوازی با شدت  53تا  23درصد ضربان
قلب بیشینه برای بهبود احتمالی وضعیت التهابی
اهمیت زیادی دارد ( .)7بنابراین ،با توجه به
موارد بیان شده ،تأثیر تمرین تداومی با شدت
باالبر تغییر بیان سایتوکاینها و وضعیت التهابی
دور از انتظار نیست .البته در مطالعه حاضر،
سایتوکاینهای پیشالتهابی مورد بررسی قرار

نگرفتند و اینیکی از محدودیتهای تحقیق
حاضر میباشد.
از عوامل احتمالی دیگر افزایش سطوح
اینترلوکین  93در کودکان مبتال به اختالل
 ،ADHDمیتوان به وضعیت نمایه توده بدن و
عدم تحرک بدنی این کودکان اشاره نمود .طبق
یافتههای مطالعه کوان 4و همکاران ( ،)6394در
افراد با نمایه توده بدنی باال ،تولید
سایتوکاینهای پیش التهابی از بافت چربی،
مسیر کیناز بازدارنده کاپای بتا ( 5)IKKβرا
فعال میکند که عالوه بر آزادسازی اینترلوکین
 ،93از گسترش سلولهای پیش التهابی در بافت
چربی جلوگیری میکند و به عبارت دیگر دارای
عملکرد ضدالتهابی است .این نتایج ،حاکی از
یک مکانیسم دفاعی موجود در بافت چربی است
که سعی در توقف التهاب و مقاومت به انسولین
دارد .آنها نشان دادند که مهمترین عامل
تعیینکننده سطح سایتوکاینها ،وضعیت BMI
میباشد ( .)65همچنین محققان دیگری نیز
بیان کردند که ماکروفاژهای بافت چربی که با
افزایش وزن بدن در بافت چربی تجمع مییابند،
تعداد زیادی سایتوکاینها و کموکاینها را تولید
میکنند که این مواد فعالیت ارگانهای
متابولیک را به سمت التهاب و مقاومت به
انسولین سوق میدهد ( .)63مطالعات اخیر
دانشی را از نقش سلولهای  Tدر تغییر التهاب
بافت چربی فراهم کردهاند .در وضعیت چاقی
نسبت سلول  Th2به سلول  Th1و فعالیت
سلول  Tتنظیمکننده کاهش مییابد .این فرایند
احتماالً موجب افزایش پروفایل سایتوکاینی
پیشالتهابی میشوند ( .)93با این حال در

1. Toll- like receptor
2. Goldhammr
3. Amundsen

4. Kwan
5. inhibitor of nuclear factor kappa-B
kinase

تأثیر تمرینات تناوبی پرشدت (...)HIIT
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مطالعات نشان دادهشدهاست که نهتنها
سایتوکاینهای پیشالتهابی افزایش مییابند،
بلکه سلولهای ایمنی نوع  6همانند
اینترلوکین 93و اینترلوکین 95در سرم افراد
چاق باالتر از افراد با وزن طبیعی است .این نتایج
در چندین مطالعه به اثبات رسیده است
( .)94،63در برخی مطالعات نیز نشاندادهشده
است که در افراد بیتحرک در مقایسه با افرادی
که دارای فعالیت بدنی بودند ،سطوح
اینترلوکین 93باالتری داشتند ( .)91اسچمید و
همکاران ( )6395نشان دادند که فعالیت ورزشی
سطوح اینترلوکین  93را در افراد دارای
اضافهوزن و چاق کاهش میدهد .آنها بیان
کردند که با توجه به آثار ضدالتهابی تمرین
ورزشی میتوان گفت که تمرین پتانسیل کاهش
اینترلوکین 93را در افرادی به دنبال دارد که
قبالً سطوح التهابی آنها بر اثر بیماری افزایش
یافتهاست ( .)43تأثیر بیشتر تمرینات تناوبی
پرشدت بر نمایه توده بدن ،درصد چربی بدن و
شاخصهای سندرم متابولیک ،در بسیاری از
مطالعات نشان دادهشدهاست ( .)44،49،66در
مطالعه حاضر نیز کاهش برخی شاخصهای
آنتروپومتریک همانند نمایه توده بدن و درصد
چربی بدن ،به دنبال  2هفته تمرین تناوبی
پرشدت ،میتواند یکی دیگر از دالیل کاهش
اینترلوکین  93در نوجوانان مبتال به اختالل
 ADHDباشد.
در مطالعه حاضر 2 ،هفته فعالیت متناوب
شدید ،منجر به بهبود مقاومت به انسولین
گردید .میسون 9و همکاران ( )6399نیز نشان
دادند که تغییرات در انسولین و شاخص مقاومت
به انسولین با تغییرات نمایه توده بدن و شاخص
1. Mason

چاقی مرکزی در ارتباط است ( .)68محققان
دیگری نیز به نتایج مشابهی دست یافتند
( .)45،37،67،96،93تغییر در تولید فاکتورهای
التهابی توسط بافت چربی (بهویژه شکمی) نقش
مهمی در مقاومت به انسولین و مشکالت
متابولیکی مرتبط با چاقی ایفا مینماید .در واقع
التهاب ایجاد شده توسط مارکرهای التهابی یک
ریسک فاکتور برای مقاومت به انسولین و سندرم
متابولیک محسوب میگردد ( .)64از آنجا که
پس از شش هفته تمرین هوازی اینتروال ،شاهد
کاهش معنادار نمایه توده بدنی و درصد چربی
بدن در کودکان دارای اختالل  ADHDبودیم،
بنابراین ،با کاهش وزن ناشی از این نوع تمرین،
کاهش در پاتوژنز مقاومت به انسولین دور از
انتظار نمیباشد .همچنین نشان داده شده است
که تمرین اینتروال با افزایش محتوای GLUT4
 ،mRNAافزایش فعالیت آنزیمهای هگزوکیناز
و گلیکوژن سنتاز و کاهش رهایش یا افزایش
برداشت اسیدهای چرب آزاد میتوانند فرایند
حمل و متابولیسم گلوکز بهبود بخشیده و در
نتیجه ،نیاز به انسولین را کاهش میدهند
( .)64،5،9طبق نتایج استانیا 6و همکاران
( )6393و لوپز 3و همکاران ()6393
اینترلوکین 93یک عملکرد متابولیکی در کنترل
تولید گلوکز کبدی دارد .اینترلوکین ،93
رونویسی از ژنهای گلوکونئوژنز را با عملکرد
مستقیم بر روی سلولهای کبدی از طریق مسیر
 STAT3مهار میکند ( .)62،46بنابراین در
مطالعه حاضر با انجام فعالیت ورزشی و متعاقب
آن کاهش شاخصهای آنتروپومتریکی و کاهش

2. Stanya
3. Lopez
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مقاومت به انسولین ،میتوان انتظار کاهش
سطوح اینترلوکین 93را داشت.
نتیجهگیری :بهطورکلی ،نتایج پژوهش حاضر
نشان داد که در کودکان مبتال به بیش فعالی،
فعالیت ورزشی تناوبی پرشدت موجب کاهش
سطوح اینترلوکین  93و شاخص مقاومت به
انسولین و شاخصهای آنتروپومتریک همانند
 BMIو درصد چربی بدن میگردد .با توجه به
نتایج تحقیق ،پیشنهاد میگردد تمرین تناوبی
پرشدت بهعنوان روش مناسبی جهت درمان
کودکان مبتال به  ADHDاستفاده گردد .با

توجه به اینکه این مطالعه ،یکی از معدود
مطالعاتی است که اثر تمرین اینتروال هوازی
شدید را در کودکان مبتال به اختالل ADHD
بررسی کرده است ،نیاز به مطالعات بیشتر در
این زمینه ضروری به نظر میرسد .پژوهش
حاضر دارای محدودیتهای دیگری نیز بود که از
آن جمله میتوان به عدم کنترل رژیم غذایی در
طی مطالعه؛ عدم کنترل فعالیت بدنی گروههای
تحقیق در خارج از زمان مطالعه؛ عدم کنترل
ویژگیهای ژنتیکی و مادرزادی که روی
اضافهوزن و چاقی اثر میگذارند ،اشاره کرد.
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Abstract
Aim: Interleukin 13 is a cytokine that can be generated during type 2 immune responses
and increased as an inflammatory factor in attention deficit hyperactivity disorder.
The aim of this study was to investigate the effect of 6 weeks high intensity interval
training on interleukin 13 levels and insulin resistance in adolescents with attention
deficit hyperactivity disorder (ADHD).
Method: In this quasi-experimental research, thirty adolescent boys (mean age:
12.7±5.3 years; body mass index: 25.7±3.2) and thirty adolescent girls (mean age:
12.6±5.4 years; body mass index: 26.3±2.8) with ADHD were randomly allocated to
high intensity interval training and control groups. The high intensity interval group
performed three HIIT sessions per week for 6 weeks. Each session consisted of four
to six repeats of maximal sprint running within a 20-m area with 20-30s recoveries.
At the beginning and end of the sixth week interleukin 13 levels and insulin
resistance index were assessed. Data were analyzed with ANCOVA with SPSS16 at
the significant levels of p<0.05.
Results: Data analysis showed that high intensity interval training decreased
significantly anthropometric indices, interleukin 13 and insulin resistance index in
experimental group.
Conclusion: The present study revealed that high intensity interval training as an
effective method has a positive impact on weight loss, increased level of serum
interleukin 13 and insulin resistance index in adolescents with ADHD.
Keywords: Interleukin 13, Insulin resistance index, High intensity interval training,
Attention Deficit Disorder Hyperactivity.
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