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حسن فرجی ،*1سعید دباغ نیکوخصلت
تاریخ دریافت2314/21/3 :

تاریخ پذیرش2311/22/11 :

چکیده
هدف :اثر تمرین موازی بر سطوح فاکتورهای هورمونی مربوط به اشتها و متابولیسم گلوکز مشخص نیست .هدف از
مطالعه حاضر بررسی اثر سه ماه تمرین موازی بر سطوح نسفاتین ،رزیستین ،ویسفاتین و پپتید  YYدر زنان چاق
بود.
روششناسی :بیست و شش نفر زن سالم (سن 14/44±4/33 :سال ،شاخص توده بدن32/15±3/44 :
کیلوگرم بر متر مربع) چاق بهطور تصادفی بهعنوان آزمودنیهای این تحقیق انتخاب و بهطور تصادفی به دو
گروه تجربی ( 22نفر) و کنترل ( 25نفر) تقسیم شدند .برنامه تمرین به مدت سه ماه و هفتهای  3جلسه (21
تا  35دقیقه در هر جلسه) با شدت  45درصد ضربان قلب بیشینه روی چرخ کارسنج در فعالیت استقامتی و
شدت  45درصد یک تکرار بیشینه با نسبت زمانی مشابه فعالیت استقامتی در فعالیت مقاومتی اجرا شد.
سطوح پالسمایی نسفاتین ،رزیستین ،ویسفاتین و  PYYقبل و پس از  43ساعت از آخرین جلسه تمرینی
اندازهگیری شد .برای آنالیز دادهها از آزمون  tوابسته و مستقل در سطح  p<5/51استفاده شد.
ج

یافتهها :سطوح نسفاتین و  PYYدر گروه تمرین بهطور معناداری نسبت به گروه کنترل در پسآزمون باالتر بود
( .)p<5/51سطوح رزیستین و ویسفاتین گروه تمرین در پسآزمون ،بهطور معناداری نسبت به گروه کنترل
پایینتر بود (.)p <5/51
ج

نتیجهگیری :بر اساس نتایج ،تمرین موازی موجب افزایش سطوح نسفاتین و  PYYمیشود اما سطوح
رزیستین و ویسفاتین را کاهش میدهد .این اثرات تمرین ممکن است بر سرکوب اشتها باشد ،همچنین از
بروز چاقی و مشکالت دیابت جلوگیری کند.
واژگان کلیدی :تمرین موازی ،نسفاتین ،رزیستین ،ویسفاتین.PYY ،
 .2عضو گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد مریوان .1 .دانشیار دانشگاه تبریز.
*نشانی الکترونیک نویسندۀ مسئولh.faraji@iaumarivan.ac.ir :
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مقدمه
چاقی و عدم تحرک از عوامل مستقل خطرزا
برای مشکالتی مثل بیماریهای قلبی عروقی،
دیابت ،ناهنجاریهای اسکلتی ،مشکالت تنفسی
و متابولیکی است و همچنین عامل بعضی از
سرطانها و اختالالت روانی_اجتماعی محسوب
میشود .نقش فعالیت ورزشی در پیشگیری از
افزایش ،کنترل و کاهش چربی بدن بهخوبی
مشخص است ( .)14از آنجائی که چاقی عمدتاً
ناشی از افزایش انرژی دریافتی همراه با کاهش
انرژی مصرفی است ،بنابراین به نظر میرسد با
افزایش انرژی مصرفی (فعالیت ورزشی) و کاهش
انرژی دریافتی (سرکوب اشتها) میتوان چربی را
کاهش داد .هیپوتاالموس بهطور ثابت
سیگنالهای عصبی ،هورمونی و متابولیک را از
محیط دریافت و پردازش کرده که از این طریق
نقش مهمی در تنظیم رفتار خوردن در انسان
بازی میکند و توانایی همسو کردن انرژی
دریافتی و انرژی مصرفی را نیز دارد .برخی از
فاکتورهای مهمی که اشتها را کنترل میکنند
شامل پپتیدهای رودهای گرلین،MCH2 ،
 ،AGRP1نسفاتین  CART3،2کالی
سیستوکینین) ،(CCKپپتید وای وای )،(PYY
نوروپپتید) ،Y (NPY4پپتید 2-شبه گلوکاگون
)(GLP-1و پلی پپتید پانکراسیک )(PP
هستند ( .)21تمرکز مطالعات روی  PYYزیاد
است زیرا اثرات قویتری روی سرکوب اشتها
نسبت به بقیه دارد ( PYY .)1عالوه بر کاهش
اشتها در افزایش انرژی مصرفی بدن نیز درگیر
1. Melanin – concertrating hormone
2. Agouti – related protein
3. Cocaine – and Amphetamine – regulated
transcript
4. Neuropeptide Y

است که دیگر هورمونهای ضد اشتها این تأثیر
را ندارند ( PYY .)3عمدتاً توسط سلولهای L
اندوکرین انتهایی روده ترشح میشود و اثر خود
را بر هستههای کمانی در هیپوتاالموس توسط
اتصال به گیرندههای  Y2نوروپپتید  Yاعمال
میکند که باعث سرکوب اشتها و کاهش انرژی
دریافتی بدن میشود ( .)1همچنین آدیپوکاین
نسفاتین ـ 2معرف پروتئین مؤثر بر چربی و
شده
کدگذاری
اشتهای
( )NEFA/nucleobinin2است که از چربی
ترشح میشود ،در سازوکار تنظیم اشتها و
هومئوستاز چربی و سوختوساز نقش دارد (.)34
برای بررسی اثرات طوالنی مدت نسفاتین ـ،2
 25نانومول از آن بهصورت درون صفاقی  1بار
در روز به موش-های نر خانگی  ، ICRتزریق
شد .تکرار تزریق درون صفاقی نسفاتین ـ2
بهطور معناداری تا  4روز ،از افزایش وزن
جلوگیری کرد .این یافتهها نشانگر آن بود که
نسفاتین ـ 2توانست مصرف غذا را کاهش دهد و
روش زیرپوستی میتواند برای ساخت داروی ضد
چاقی مفید باشد (.)34
عالوه بر عوامل مؤثر بر اشتها ،برخی فاکتورهای
هورمونی مهمی وجود دارد که در ضمن اثر بر
مقاومت به انسولین ممکن است موجب توسعه و
افزایش چاقی شوند .بهطور نمونه آدیپوسایتوکین
شبه انسولین ویسفاتین که بهعنوان عامل رشد
سلولهای  Bنیز شناخته شده است توسط بافت
آدیپو (بهطور عمده) و ماکروفاژها تولید و ترشح
میشود ( .)22ویسفاتین دارای عملکرد شبه
انسولینی است و سبب تحریک برداشت گلوکز
در سلولهای بافت چربی و میوسیتها شده،
مانع از آزاد شدن گلوکز از کبد میشود (.)4
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افزایش غلظتهای پالسمایی ویسفاتین در
بیماران دیابتی نوع 2و 1مشاهدهشده است ()33
و با کاهش وزن و نسبت دور کمر به باسن در
افراد چاق کاهشیافته است (.)15
رزیستین آدیپوسایتوکاینی متعلق به خانوادهای
از پروتئینها با انتهای کربوکسیل غنی
ازسیستئین به نام مولکولهای شبه رزیستینی یا
پروتئینهای موجود در نواحی التهابی میباشد
( .)34رزیستین از بافت چربی ( )34و سلولهای
ایمنی ( )31سنتر میشوند .افزایش ترشح آن
سبب اختالل در عمل انسولین و سوخت وساز
گلوکز میشود و رابط مهمی بین مقاومت به
انسولین و چاقی است (.)4
مطالعات اندک و ناهمسویی به بررسی اثر
تمرینات ورزشی بر سطوح این فاکتورها در افراد
مختلف از لحاظ وزن ،جنس ،بیماری و غیره
پرداختهاند .گزارششده است که  3هفته تمرین
استقامتی اثر معناداری بر سطوح پالسمایی
 PYYدر مردان با وزن طبیعی ( )11و  21هفته
در افراد چاق نداشته است ( )11با این وجود دو
ماه تمرین استقامتی باعث افزایش  PYYدر
پالسمای موشها ( )24و بزرگساالن دارای
اضافهوزن شده است ( .)24در خصوص اثر
فعالیت ورزشی استقامتی بر نسفاتین ـ2
گزارششده است که  )24( 3و  21هفته ()21
تمرین استقامتی موجب افزایش سطوح
استراحتی آن در پالسمای موشها شده است
ولی  3هفته تمرین استقامتی با شدت متوسط
اثری بر سطوح استراحتی نسفاتین ـ 2مردان
چاق نداشته است ( .)45در مطالعهای نیز نشان
داده شده است که سطوح ویسفاتین پس از 21
هفته تمرین استقامتی تناوبی شدید در مردان
چاق کاهشیافته است ( )13که همین مدت

تمرین ولی استقامتی تداومی در زنان چاق اثر
معناداری به همراه نداشته است ( )33اما  3هفته
تمرین استقامتی در زنان دارای اضافه وزن و
مردان میانسال با کاهش ویسفاتین همراه بوده
است ( .)1 ,25نتیجه مطالعات در خصوص
رزیستین نیز هنوز بهطور روشنی اثر فعالیت
ورزشی را مشخص نکرده است .با وجود بیتأثیر
بودن یک دوره تمرین استقامتی در مردان با
وزن طبیعی ( ،)21زنان چاق ( ،)23مردان الغر
( )14و سالمندان دارای دیابتی نوع دوم (3 ،)23
هفته تمرین هوازی باعث افزایش معنادار آن در
مردان میانسال ( ،)32زنان چاق سالمند ( )4و
زنان دیابتی ( )41شده است.
بررسی مطالعات در این زمینه نشان میدهد که
اثر فعالیت ورزشی هنوز بهروشنی بر سطوح
متغیرات مذکور مشخص نیست .بههرحال تفاوت
در متغیر مطالعات مثل شدت ،مدت ،نوع تمرین
و ویژگی آزمودنیها ممکن است در این
ناهمسویی نتایج دخیل باشد .بر این اساس نیاز
به مطالعات بیشتری برای افزایش دانش در این
زمینه وجود دارد .در مطالعات گذشته بیشتر از
تمرینات استقامتی که موجب افزایش ظرفیت
قلبی عروقی و کاهش وزن میشود استفاده شده
است در حالی که در سالهای اخیر نقش
تمرینات مقاومتی (وزنه تمرینی) به دلیل
افزایش توده عضالنی و قدرت انجام کارها
برجستهتر شده است و در ترکیب با تمرینات
استقامتی (که به تمرینات موازی مشهور است)
برای افزایش سالمتی افراد توصیهشده است
( .)13با این وجود و بر اساس آگاهی ما هنوز
مطالعهای که به تعیین اثر تمرینات موازی بر
متغیرهای تحقیق حاضر شامل نسفاتین،
رزیستین ،ویسفاتین و  PYYکه دارای ارتباط
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فیزیولوژیکی در خصوص اشتها ،متابولیسم گلوکز
و بافت چربی بدن هستند ،انجام نشده است.
سطح ویسفاتین در زنان نسبت به مردان باالتر
است ( )44و احتمال تفاوت نسفاتین ،رزیستین
و  PYYدر واکنش به ورزش حاد و سازگاری
احتمالی سطوح این متغیرها به انجام
فعالیتهای ورزشی منظم بین زنان و مردان
وجود دارد ( .)31بنابراین در مطالعه حاضر اثر
سه ماه تمرین موازی بر سطوح استراحتی
نسفاتین ،رزیستین ،ویسفاتین و  PYYبهطور
مجزا در زنان چاق بررسی میشود .نتایج این
مطالعه میتواند دانش ما در خصوص اثر
احتمالی تمرین موازی بر فاکتورهای مذکور در
زنان چاق را افزایش دهد.
روش پژوهش
این مطالعه نیمه تجربی شامل طرح پیشآزمون
و پسآزمون با گروه تجربی و کنترل بود .جامعه
آماری این پژوهش زنان غیر ورزشکار (نداشتن
فعالیت ورزشی منظم حداقل در  4ماه گذشته)
چاق سالم بودند که در دامنهی سنی بین  15تا
 35سال قرار داشتند.
ابتدا اطالعات و آگاهیهای الزم درباره چگونگی
انجام پژوهش و مراحل آن ارائه شد و فرم
رضایتنامه شرکت در آزمون به در اختیار آنها
قرار گرفت .سپس بهوسیله پرسشنامه سوابق
پزشکی ـ ورزشی ،سوابق بیماری آزمودنیها اعم
از قلبی ـ عروقی ،هورمونی-متابولیکی ،ریوی،
آلرژی ،فشارخون ،دیابت و ...مشخص شد.
آزمودنیهایی که سابقه بیماری خاصی داشته
باشند ،از پژوهش حذف شدند .در نهایت از بین
 13نفر داوطلب 14 ،نفر انتخاب شدند و بهطور
تصادفی به دو گروه مساوی تجربی و کنترل
تقسیم شدند.

پس از جلسات آشناسازی با پروتکل مطالعه طی
یک هفته (اغلب آزمودنیها سابقه آشنایی با
تمرینات مقاومتی را داشتند) ،ترکیب بدنی
آزمودنیها اندازهگیری شد .درصد چربی ،توده
چربی و توده بدون چربی آزمودنیها از طریق
اندازهگیری ضخامت الیه چربی زیرپوستی هفت
نقطهای شامل ناحیه سینهای ،شکمی ،رانی ،سه
سر ،فوق خاصره ،تحت کتفی و زیر بغل با
استفاده از کالیپر الفایت اندازهگیری و با
معادالت جکسون و پوالک و سایری محاسبه شد
( .)24از آزمودنیها خواسته شد که از خوردن
کافئین و سایر مواد مدر ،انجام هرگونه فعالیت
شدید و نیمهشدید بدنی ،مصرف دارو و
مکملهای غذایی به مدت  43ساعت ،خودداری
کنند .از آنها خواسته شد از ساعت  21شب
دوم به بعد از خوردن و نوشیدن خودداری نموده
و صبح آزمون ناشتا در محل خونگیری حضور
یابند .در صبح اولین روز مطالعه ،از همه آنها در
مرحله لوتئال دوره قاعدگی ،در حالت حداقل 3
ساعت ناشتا و پس از  25دقیقه استراحت
(بهعنوان نمونه سطوح پایه) نمونههای خونی
گرفته شد.
از روز بعد در گروه تمرین ،آزمودنیها به مدت
 21هفته با تواتر سه جلسه در هفته به تمرین
موازی پرداختند .آنها در هر جلسه پس از 1
الی  25دقیقه گرم کردن ،ابتدا بر روی یک
دوچرخه کارسنج به مدت  21تا  35دقیقه با
شدت  45درصد حداکثر ضربان قلب بیشینه
پدال زدند سپس به انجام فعالیت مقاومتی
پرداختند .برنامه فعالیت مقاومتی با شدت 45
درصد یک تکرار بیشینه شامل پرس سینه ،جلو
بازو ،کشش زیر بغل پروانهای ،پشت ران و پرس
پا در سه نوبت  25تکراری با استراحت بین
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دورهها  45تا  15ثانیه و بین هر ایستگاه حداکثر
 215ثانیه اجرا شد که درمجموع حدود 11
دقیقه به طول میانجامید .در انتهای هفتههای
 4و  ،3آزمون یک تکرار بیشینه جهت ارزیابی
شدت جدید برای ماه بعدی انجام شد .مدت
فعالیت هوازی جلسه اول  21دقیقه بود ،که در
راستای رعایت اصل اضافه بار ،بهتدریج تا جلسه
نهایی تمرین به  35دقیقه رسید ( .)31کلیهی
تمرینات در بعدازظهر انجام شد و یک مربی
بدنساز به همراه دستیار خود ،نحوه صحیح
اجرای کلیهی حرکات از جهت رعایت حجم و
شدت آنها را کنترل کردند .ضربان قلب بیشینه
بر اساس فرمول سن – 115محاسبه شد .ضربان
قلب موردنظر آزمودنیها در حین تمرین
استقامتی توسط ضربان سنج اندازهگیری و
کنترل شد .هیچکدام از آزمودنیها طی  21هفته
مکملی مصرف نکردند و در صورت مصرف دارو
محقق را آگاه میکردند .پس از اتمام دوره
تمرینی  21هفتهای ،که بر اساس مطالعات قبلی
این مدت از تمرینات ورزشی اثر معنادار بر
متغیرهای تحقیق گذاشته بود (،)41 ,31 ,21
پس از  43ساعت از آخرین جلسه تمرینی،
خونگیری و ترکیب بدنی آزمودنیها در زمان
مشابه با قبل دوره تمرینی ،مشابه با روز اول
انجام شد .گروه کنترل فعالیت شدید و
نیمهشدید در این مدت انجام ندادند و صرفاً به
فعالیتهای روزمره خود پرداختند .نمونهی
خونی آنها مشابه با گروه تمرین و در قبل
شروع دوره و پس از  43ساعت از آخرین جلسه
تمرینی ،مشابه با زمانهای خونگیری گروه

تمرین گرفته شد 1 .نفر از آزمودنیهای گروه
تجربی و  3نفر از آزمودنیهای گروه کنترل از
ادامه تحقیق انصراف دادند.
برای اندازهگیری نمونههای خونی از سرنگ 1
میلیلیتری ،الکل و پنبه استریل شده استفاده
شد .نمونههای خون در لولههای مخصوص که
حاوی هپارین بود جمعآوری شد و بالفاصله پس
از جمعآوری جهت جداسازی پالسما به
آزمایشگاه منتقل شد .پس از جمعآوری نمونه-
های پالسما در دمای  -15درجه سانتیگراد
نگهداری شد تا اینکه توسط پزشک متخصص
علوم آزمایشگاهی تستهای  ELISAبر روی
نمونهها حداکثر پس از یک هفته انجام شد.
غلظت پالسمایی نسفاتین ،رزیستین ،ویسفاتین
و ( PYYبا حساسیت به ترتیب ،5/25 ،5/21
 5/21و  5/51نانوگرم در میلیلیتر) با کیت
معتبر ( USCN Life Science Inc,
 )Wuhan, Chinaو با  CVدرون سنجی و
برون سنجی به ترتیب کمتر از  3و  25درصد
انجام شد.
روشهای آماری

پس از تائید توزیع طبیعی و نرمالیته دادهها،
جهت مقایسه میانگین گروهها در پیشآزمون و
پسآزمون از آزمون  tمستقل و برای بررسی
میانگین هر گروه در پسآزمون از آزمون t
وابسته استفاده گردید .همهی تحلیلهای آماری
در سطح آماری  p ≤5/51مورد بررسی قرار
گرفت .از نرمافزار  SPSSنسخه  11جهت
تجزیه و تحلیل دادهها استفاده شد.
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یافتههای پژوهش
دو گروه تفاوت معناداری از لحاظ متغیرهای
اندازهگیری شده در مرحله پیشآزمون نداشتند
(  . )p >5/51همانطور که از جدول  2مشاهده
میشود میانگین وزن ،درصد چربی ،شاخص
توده بدن و نسبت دور کمر به دور لگن در گروه
تمرین بهطور معناداری کاهش یافت و میانگین
آنها در پسآزمون کمتر از گروه کنترل بود

( .)p <5/51سطوح نسفاتین و  PYYدر گروه
تمرین بهطور معناداری نسبت به قبل دوره
تمرین و گروه کنترل در پسآزمون باالتر بود
( .)p <5/51سطوح رزیستین و ویسفاتین گروه
تمرین در پسآزمون ،بهطور معناداری نسبت به
قبل دوره تمرین و گروه کنترل پایینتر بود
(.)p <5/51

جدول  .1مقادیر ترکیب بدنی مربوط به گروههای تمرین و کنترل در مراحل پیش و پسآزمون
متغیر

 tوابسته)

گروه

پیشآزمون

پسآزمون

تمرین

33/34±3/24

32/24±1/23

*5/532

کنترل

31/14±1/34

33/54±25/11

5/414

تمرین

42/42±3/22

45/24±3/34

*5/523

کنترل

45/33±4/14

45/14±3/43

5/414

تمرین

32/44±3/11

35/43±3/44

*5/511

کنترل

31/42±4/33

31/44±4/45

5/134

تمرین

5/13±5/51

5/12±5/53

*5/524

کنترل

5/13±5/54

5/13±5/53

5/411

وزن (کیلوگرم)

چربی (درصد)

شاخص توده بدن (کیلوگرم
بر مترمربع)

 pدرونگروهی (آزمون

 pبین گروهی
(آزمون  tمستقل)

نسبت دور کمر به دور لگن
* تفاوت معنادار با پیشآزمون p ≤5/51

*5/514

*5/553

*5/532

*5/554
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جدول .2مقادیر متغیرهای پالسمایی مربوط به گروههای تمرین و کنترل در مراحل پیش و پسآزمون
متغیر
نسفاتین (نانوگرم در
میلیلیتر)
رزیستین (نانوگرم در
میلیلیتر)
ویسفاتین (نانوگرم در
میلیلیتر)
( PYYنانوگرم در
میلیلیتر)

 pدرونگروهی (آزمون t

 pبین گروهی (آزمون

وابسته)

 tمستقل)

گروه

پیشآزمون

پسآزمون

تمرین

1/24±1/21

24/53±4/13

*5/552

کنترل

1/33±3/54

1/33±3/43

5/421

تمرین

3/11±2/34

1/23±1/54

*5/552

کنترل

3/23±1/41

4/13±1/45

5/441

تمرین

23/42±3/24

1/25±3/41

*5/552

کنترل

23/31±1/34

21/34±3/43

5/451

تمرین

23/22±1/54

24/35±1/41

*5/511

کنترل

23/31±1/34

23/34±1/53

5/134

*5/552

*5/552

*5/552

*5/533

بحث و نتیجهگیری
در مطالعه حاضر اثر سه ماه تمرین موازی بر
سطوح استراحتی نسفاتین ،رزیستین ،ویسفاتین
و  PYYدر زنان چاق بررسی شد .نتایج نشان
داد که این نوع تمرین موجب افزایش معنادار
سطوح استراحتی نسفاتین و  PYYنسبت به
قبل دوره شد و کاهش غلظتهای رزیستین و
ویسفاتین را به همراه داشت .همچنین این دوره
تمرینی موجب کاهش وزن بدن و درصد چربی
آزمودنیها شد.
در پژوهش حاضر که اثر یک دوره تمرین موازی
بر غلظت پالسمایی هورمون  PYYدر زنان چاق
موردبررسی قرار گرفت ،افزایش سطوح این
هورمون سرکوبگر اشتها مشاهده گردید.
مکانیسم احتمالی عصبی یا اندوکرینی افزایش
 PYYدر اثر تمرین ورزشی مشخص نیست
( ،)44بههرحال افزایش این عامل ضد اشتها
میتواند بیانگر اثر مطلوب تمرین در سرکوب

اشتها و میل به غذا خوردن باشد و در کاهش
انرژی دریافتی اثرگذار باشد .همچنین احتماالً
این نگرانی که فعالیتهای ورزشی به دلیل
افزایش هزینه انرژی موجب افزایش غذای
دریافتی شود را کاهش میدهد .برخی مطالعات
قبلی دیگر نیز نتایج مشابهی را گزارش نمودهاند
بهطور مثال در مطالعهای که اثر  31هفته تمرین
هوازی با تواتر سه جلسه در هفته روی نوجوانان
چاق بررسی شد PYY ،حدود  13درصد افزایش
نسبت به قبل تمرین داشته است (.)24
همچنین  3هفته تمرین مقاومتی در زنان چاق
غیرفعال باعث افزایش  PYYو اشتها شده است
( )1در دو مطالعهی انجامشده روی رتهای چاق
نیز گزارش شده است که یک دوره تمرین
هوازی موجب افزایش سطوح استراحتی PYY
شده است ( .)24بههرحال در مطالعهای  3هفته
تمرین هوازی در  13مرد با وزن طبیعی اثری بر
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نداشته است ( )11که
سطوح PYY
پژوهشگران عدم کاهش چربی و وزن را دلیل
احتمالی این نتیجه پیشنهاد کردند .همچنین در
مطالعهای دیگر  21هفته تمرین در  3مرد و 24
زن با دامنه سنی  23تا  45سال افزایش
معناداری در  PYYایجاد نکرد ( )11که با توجه
به اثر سن بر سطوح  ،)12( PYYاحتماالً
گستردگی زیاد دامنه سنی آزمودنیها درنتیجه
مطالعه مذکور اثر گذاشته باشد.
پروتئین ضد اشتهای دیگری که رفتار تغذیهای
را کنترل میکند نسفاتین است .نسفاتین ـ2
معرف پروتئین مؤثر بر چربی و اشتهای
کدگذاری شده(NEFA/nucleobinin2) 2
است و از نوکلئوبایدین 1-مشتق میشود .اثر
تمرین ورزشی روی نسفاتین هنوز بهطور کاملی
مشخص نیست .با این وجود همسو با نتایج
مطالعه ما ،گزارششده است که  25هفته تمرین
مقاومتی با افزایش شدت از  35تا  35درصد یک
تکرار بیشینه افزایش نسفاتین را در زنان دیابتی
را به همراه داشته است ( )31نتایج مشابهی در
خصوص رتها پس از تمرین استقامتی بر
سطوح پالسمایی و بافتی ( )21 ,24نیز گزارش
شده است این نتایج میتواند بیانکننده ارتباط
ورزش با سطوح نسفاتین باشد .دلیل احتمالی
افزایش سطوح نسفاتین در نتیجه تمرین ورزشی
مشخص نیست ولی پیشنهادشده است که
فعالیت بدنی بهطور مستقیم و غیرمستقیم با
ایجاد تغییرات در سطوح انسولین و گلوکز خون
سطح ویسفاتین را تحت تأثیر قرار دهد و
درنتیجهی افزایش سطح نسفاتین مقاومت
انسولینی کاهش یابد ( .)31از طرفی  3هفته
1. Nucleobindin 2 encoded satiety & fatinfluencing protein

فعالیت هوازی مالیم در مردان چاق موجب
تغییر معنادار در سطح نسفاتین نشده است
( )45که محققین عدمتغییر آن را با توجه به
اینکه بیان نسفاتین بیشتر در بافت چربی زیر
جلدی صورت میگیرد ( ،)35با تغییر نیافتن
وزن و چربی بدن آزمودنیها مرتبط دانستهاند.
بههرحال در مطالعه حاضر وزن و درصد چربی
آزمودنیها بهطور معناداری کاهش یافت و
ارتباط این دو متغیر با سطوح نسفاتین (,21
 ،)35ممکن است ناهمسو بودن نتایج را توجیه
کند .اگرچه هدف این مطالعه بررسی مکانیسم
تغییرات احتمالی فاکتورهای اندازهگیری شده
نبود و دلیل افزایش سطح ویسفاتین ناشی از این
دوره تمرینی مشخص نیست با این وجود
پیشنهاد شده است که افزایش آن پس از تمرین
طوالنی مدت احتماالً با کاهش مقدار چربی بدن
و فاکتورهای التهابی (مثل IL-6و )IL-10
ارتباط داشته باشد (.)43
رزیستین که هورمونی متعلق به خانواده
پروتئینهای دارای انتهای کربوکسیل غنی از
سیستئین است در مطالعات حیوانی گزارششده
است که بهطور عمده از بافت چربی سنتز
میشود ( )34ولی در انسان به میزان کمتری از
چربی ترشحشده و بهطور عمده در سلولهای
ایمنی (مونوسیتها و ماکروفاژها) سنتر میشوند
( .)32افزایش حضور یا انتقال آن با تغییراتی در
سطوح پالسمایی هورمونهای تنظیم کننده
گلوکز و افزایش گلوکز همراه است که در نهایت
ممکن است منجر به افزایش مقاومت انسولین
گردد  .اما اخیراً نقش آن بهعنوان یک فاکتور
التهابی در بیان سایتوکینها ،انباشت لیپید در
ماکروفاژها و تشکیل سلولهای کف دار 1در
2. Frothy cells
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دیداره عروق در بروز آترواسکروز نیز مطرح شده
است ( .)44در مطالعه حاضر سه ماه تمرین
موازی سطوح این فاکتور را نسبت به قبل دوره
تمرینی بهطور معناداری کاهش داد .اخیراً نیز در
مطالعهای روی مردان دیابتی نوع  ،1هشت هفته
تمرین مقاومتی کاهش رزیستین را به همراه
داشته است ( .)3در مطالعهای روی نوجوانان
چاق نیز که شامل  3ماه تمرین هوازی بود
رزیستین سرم کاهش معناداری داشت ( )24و
در تحقیقی دیگر  24هفته تمرین مقاومتی
موجب کاهش رزیستین در زنان مسن شده است
( .)11در کل نتیجه مطالعه ما همسو با نتایج
دیگر تحقیقات اخیر ( )41 ,42 ,32 ,4در
خصوص کاهش رزیستین پس از یک دوره
تمرین ورزشی نشان میدهد که تمرین میتواند
با کاهش رزیستین اثرات مطلوبی روی پیشگیری
از دیابت نوع  ،1مقاومت انسولین ،ذخیره چربی،
رفتار تغذیهای ،فشارخون باال و اختالالت چاقی
داشته باشد ( .)3مکانیسم کاهش رزیستین پس
از تمرین را با توجه به نقش سایتوکاینها
(مثل IL-6و  )TNF-α،IL-1و تحریکات عصب
سمپاتیک در تنظیم سطوح آن ( ،)32به کاهش
این فاکتورها نسبت دادهاند ( .)3در مطالعاتی
دیگر اثر معنادار تمرین روی این متغیر گزارش
نشده است ( .)14 ,23 ,23 ,21بههرحال
محققین مطالعات مذکور دلیل نبود تغییرات
رزیستین پس از تمرین را به عدم کاهش چربی
آزمودنیها و تداخل احتمالی رژیم غذایی کنترل
نشده مطالعاتشان دانستند هرچند اثر عواملی
مثل شدت ،حجم و مدت تمرین ( )11یا
جنسیت ،وزن (چربی) ( ،)14سن و وضعیت
سالمت آزمودنیها ( )14که روی سطوح
رزیستین اثرگذار است ،ممکن است اختالف

نتایج را توجیه نماید .بههرحال مطالعات بیشتری
در این زمینه موردنیاز است.
آدیپوسایتوکین شبه انسولین ویسفاتین در ضمن
اثر بر مقاومت انسولین ممکن است موجب
توسعه و افزایش چاقی شوند .افزایش غلظتهای
پالسمایی ویسفاتین در بیماران دیابتی نوع ـ2و1
( ،)4اضافه وزن و چاق ( )33بیمارانی با شرایط
التهابی و یا پروترومبوتیک و بیماریهای عروق
کرونری و افزایش سیتوکینهای التهابی نظیر
TNFα ،IL-Iβو  IL-6مشاهده شده است (.)33
در این مطالعه نشان داده شد که سه ماه تمرین
موازی روی زنان چاق کاهش ویسفاتین را به
همراه داشته است که این نتایج در راستای
گزارشهای قبلی در این زمینه میباشد (,1 ,2
 .)13 ,25با توجه به همراهی ویسفاتین با چاقی
و عوامل التهابی و بیماری ،این کاهش ناشی از
تمرین میتواند اثری مفید در پیشگیری از
مقاومت انسولین ،چاقی و شرایط پاتولوژیکی
عوامل التهابی باشد .با توجه به اینکه ویسفاتین
از آدیپوستها در پاسخ به افزایش گلوکز خون
ترشح میشود چنین به نظر میرسد که فعالیت
ورزشی گیرندههای انسولین بافت را تحریک
میکند و این امر ممکن است بر حساسیت
انسولینی اثر بگذارد و بنابراین کاهش گلوکز
ممکن است در کاهش غلظت ویسفاتین پالسما
درگیر باشد ( .)15هرچند دیگران کاهش چربی
به ویژه توده چربی احشایی متأثر از تمرین را در
کاهش ویسفاتین مرتبط دانستهاند (.)25
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با توجه به کاهش سطوح پالسمایی ویسفاتین و
همزمان با این امر ،کاهش توده و درصد چربی
پس از تمرین موازی میتوان عنوان کرد که
احتماالً این شیوه تمرینی در مقابل تمرین
هوازی ( )33یا مقاومتی بهتنهایی  ،توانسته است
تحریکات الزم برای کاهش توده چربی اعمال
نماید تا بهواسطه آن در کاهش سطح ویسفاتین
پالسما مؤثر باشد .تأثیرپذیری ویسفاتین
استراحتی از سن ،جنس ،مقدار چربی و شرایط
بیماری (دیابت) ( )22 ,4و متغیرهای تمرینی
( ،)41ممکن است دلیل تفاوت نتایج مطالعه ما
با نتایج برخی مطالعات که عدمتغییر ویسفاتین
پس از یک دوره تمرین را گزارش نکردهاند ()33
توجیه کند.
نتایج مطالعه حاضر بهطورکلی نشان داد که
تمرین ورزش موازی میتواند موجب کاهش وزن
و درصد چربی گردد که عالوه بر این کاهش نیز

میتواند سطوح استراحتی نسفاتین و  PYYرا
باال ببرد و موجب کاهش رزیستین و ویسفاتین
گردد .این تغییرات در راستای کاهش اشتها و
دریافت انرژی از اضافهوزن و چاقی جلوگیری
میکند و با توجه به ارتباط رزیستین ،ویسفاتین
و مقاومت انسولین ،ممکن است تغییرات این
هورمونها نقش ویژهای در برنامههای مربوط به
پیشگیری از دیابت نوع  1داشته باشد.
تشکر و قدردانی
هزینه مطالعه حاضر از ردیف طرحهای پژوهشی
مربوط به بودجه معاونت پژوهش و فناوری
دانشگاه آزاد اسالمی واحد مریوان تأمین شد .از
همکاری آزمودنیهای محترم جهت شرکت در
این تحقیق نهایت تشکر و قدردانی میگردد.
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Abstract
Aim: The effect of concurrent training on the levels of hormone factors related to
appetite and glucose metabolism are unclear. The aim of this study was to evaluate the
effect of three months of concurrent training on Nesfatin, Resistin, Visfatin and peptide
YY levels in obese women.
Method: Twenty-six healthy obese women (age: 24.74 ± 4.38 years, body mass
index: 31.50 ± 3.64 kg/m2) were randomly selected to participate in this study; then
randomly assigned in two experimental (n=11) and control (n=10) groups. The
training program was performed for three months, three sessions (15 to 30 minutes
per session) at 60% of maximum heart rate and intensity endurance exercise on a
cycle ergometer at 60% of one repetition maximum endurance exercise in resistance
exercise at the same time. Plasma nesfatin, resistin, visfatin and PYY levels were
assessed before and 48 hours after the training period. Data were analyzed using
depended and independent t test at P≤0.05.
Results: Nesfatin and PYY levels in the experimental group significantly were
higher in post- test compared to control group (P<0.05). Resistin and visfatin levels
in the experimental group in post-test significantly lower than control group
(P<0.05).
Conclusion: Based on the findings, concurrent training increases the levels of
resistin and PYY, but decreases the visfatin and nesfatin levels. These training
effects may have positive on appetite depressing and insulin resistance; also have
prevent the incidence of obesity and diabetes problems.
Keywords: Concurrent training, Nesfatin, Resistin, Visfatin, PYY.
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