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مقاله اصلي

تأثير هشت هفته تمرين ترکيبي بر برخي نشانگرهاي مقاومت به انسولين در
مردان ميانسال

تاريخ دريافت -39/11/11 :تاريخ پذيرش39/1/3 :

خالصه
1سيدرضا عطارزاده حسيني
2احسان مير
3کيوان حجازي
4مجتبي ميرسعيدي

*

مقدمه
بيماري قلبي عروقي وابسته به سندروم متابوليک از مهمترين عوامل مرگ و مير در سراسر جهان است .هدف از
انجام اين پژوهش ،بررسي تأثير هشت هفته تمرين ترکيبي بر برخي نشانگرهاي مقاومت به انسولين در مردان
ميانسال بود.
روش کار
در اين مطالعه نيمه تجربي 24 ،مرد ميانسال مرد سالم با ميانگين (سن 33/45 ± 2/15سال و نمايه توده بدن± 2/5
 24/11کيلوگرم برمترمربع به روش نمونه گيري در دسترس و هدفمند به صورت تصادفي به دو گروه  12نفري،
تجربي و کنترل تقسيم شدند .آزمودني هاي گروه تمريني ،هشت هفته سه جلسه اي تمرين ترکيبي انجام دادند.

-1دانشيار گروه فيزيولوژي ورزش ،دانشگاه

تمرين هوازي شامل  21دقيقه با شدت  31-01درصد ضربان قلب ذخيره و برنامه تمرينات مقاومتي نيز با شدت 01

فردوسي مشهد ،مشهد ،ايران

درصد يک تكرار بيشينه اجرا شد .پيش از شروع و پس از پايان دوره تمرين ترکيبي ،نمونه خوني جهت اندازه

-2کارشناسي ارشد فيزيولوژي ورزش ،دانشگاه

گيري مقادير لپتين ،گلوکز ،انسولين و مقاومت به انسولين جمع آوري شد .از روش آناليز واريانس اندازه هاي

فردوسي مشهد ،مشهد ،ايران

تكراري استفاده شد و نتايج در سطح معني داري  p>1/15آزمايش شدند.

-3دانشجوي دکتري فيزيولوژي ورزش،

نتايج

دانشگاه فردوسي مشهد ،مشهد ،ايران

سطوح لپتين ،انسولين ،گلوکز ،شاخص مقاومت به انسولين و درصد چربي بدن گروه تجربي پس از مداخله تمريني

 -4کارشناسي ارشد فيزيولوژي ورزش،

بهبود معني دار يافت()p>1/15؛ هم چنين تفاوت معنيداري در مقادير لپتين ،گلوکز ،شاخص مقاومت به انسولين

دانشگاه آزاد اسالمي واحد کالله ،گلستان،

و درصد چربي بدن بين دو گروه مشاهده شد(.)p>1/15

ايران

نتيجه گيري
کاهش يافتن سطوح لپتين و مقاومت به انسولين به واسطه اجراي تمرينات ترکيبي ممكن است منجر به بهبود خطر
بيماري قلبي -عروقي در مردان ميانسال شود.

*مشهد -پرديس دانشگاه ،دانشكده تربيت

بدني و علوم ورزشي ،مشهد ،ايران
تلفن+39-3151253513:
email: attarzadeh@um.ac.ir

کلمات کليدي :تمرين ترکيبي ،شاخص مقاومت به انسولين ،لپتين ،مردان ميانسال غيرفعال
پي نوشت:اين مطالعه فاقد تضاد منافع مي باشد.
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سيدرضا عطارزاده حسيني و همكاران

مقدمه

غذايي مناسب بر کنترل عوامل خطرساز قلبي عروقي ،اختالالت

عوامل خطرزاي متعددي براي ابتالء به بيماري قلبي عروقي مطرح

متابوليكي ،افزايش شيوع اختالل تحمل گلوکز ،ديابت و نيز

مي شود که از جمله آنها مي توان به هيپرتانسيون ،هيپرليپيدمي و

اختالالت چربي خون ،درباره ي تاثير مثبت برنامه ي تمرين

هيپر انسولينمي اشاره کرد ( .)2-1اغلب اين عوامل مي توانند در

ورزشي منظم بر بهبود و تنظيم وضعيت اندوکريني نتايج متناقضي

خطر ابتالء به بيماري عروق کرونر نيز موثر باشند و لذا شناسايي و

وجود دارد ( .)13-12آکل 2و همكاران ( )2114با مقايسه تاثير

اصالح آنها در هر دوره اي از زندگي حائز اهميت مي باشد .يكي

تمرين هوازي و تمرين ترکيبي(مقاومتي -هوازي) نشان دادند هر

از اين عوامل خطر که نقش آن در ايجاد حوادث قلبي عروقي به

دو نوع تمرين موجب کاهش معني دار سطوح لپتين شد ،که اين

تاييد رسيده است ،باال بودن سطوح لپتين سرمي و هيپرانسولينمي

کاهش در گروه ترکيبي تفاوت معني دار بيشتري را نشان داد
3

يا افزايش انسولين خون به دليل مقاومت به انسولين مي باشد (-3

( .)14جينا

.)4

هشت هفته تمرين هوازي به مدت 191دقيقه در هفته با شدت

مقاومت به انسولين به صورت پاسخ ناقص گلوکز به ميزان خاصي

 41 -55درصد اوج اکسيژن مصرفي پرداختند به اين نتيجه

از انسولين تعريف مي شود .در بسياري از اين بيماران براي جبران

رسيدند که سطوح لپتين کاهش معني داري يافت و حساسيت به

اين نقص ،براي حفظ سطح گلوکز ،سطح انسولين در گردش

انسولين نيز پس از تمرينات افزايش معني دار داشت ( .)15وان

افزايش مي يابد( .)5براساس مطالعات صورت گرفته بين مقاومت

النگ 4و همكاران ( )2113با بررسي هشت هفته تمرين با شدت

به انسولين درکبد با فاکتورهاي خطر بيماري هاي قلبي عروقي

متوسط بر تردميل نشان دادند سطوح لپتين در مقايسه با گروه

رابطه نزديكي وجود دارد( .)3چنان که پيروال 1و همكاران در

کنترل کاهش معني داري داشت و بين سطح لپتين و شاخص توده

تحقيقي در همين رابطه به اين نتيجه رسيدند که ارتباط معني

بدن ارتباط مستقيمي وجود دارد ( .)13در صورتي که ،رحماني

داري بين هيپرانسولينمي به عنوان عاملي جهت پيشگويي بيماري

نيا ( )2113اعالم کرد تمرينات کوتاه مدت کمتر از  31دقيقه با

عروق کرونري وجود دارد( .)0هم چنين ،از جمله عوامل

انرژي مصرفي کمتر از  911کيلوکالري تاثيري بر سطح لپتين

پيشگويي کننده ديگر بيماري هاي عروق کرونري مي توان به

ندارد (.)10

مقادير لپتين در خون اشاره کرد .هورمون لپتين توسط ژن

با توجه به اين موضوع که بيماري قلبي -عروقي به عنوان

OBتوليد مي شود و از  123اسيد آمينه با وزن مولكولي  13کيلو

مهمترين علت مرگ و مير شناخته شده است و بخش زيادي از

دالتون تشكيل شده است ( .)3-9لپتين عالوه بر تنظيم تعادل و

مرگ و ميرها در سراسر جهان را به خود اختصاص داده است؛ و

متابوليسم انرژي که باعث کنترل وزن بدن مي شود بر سيستم

براساس گزارش سازمان بهداشت جهاني ساالنه حداقل 15

عصبي مرکزي به ويژه هيپوتاالموس از طريق کاهش دريافت غذا

ميليون مرگ ناشي از بيماري هاي قلبي عروقي در جهان اتفاق

و تحريک مصرف انرژي تأثير مي گذارد ( .)11-3مقدار ذخيره

افتاده است که اين ميزان 31 ،درصد از کل مرگ و ميرها بوده

چربي بدن ميزان لپتين را تنظيم مي کند و هر چه سلول هاي

است( .)19با اين حال ،با توجه بر اهميت نقش فعاليت جسماني

چربي فرد بيشتر باشد ميزان لپتين در خون نيز بيشتر است .پژوهش

در پيشگيري و درمان بسياري از بيماري ها به خصوص بيماري

ها نيز نشان داده اند که سطوح لپتين با شاخص توده بدني ارتباط

هاي قلبي -عروقي ،متخصصان براي درمان اين بيماران قبل از

مستقيم دارد (.)11

شروع دارو درماني ،مشاوره ي تمريني و تغذيه اي را پيشنهاد مي

ورزش و فعاليت بدني در از بين بردن مقاومت به انسولين کمک

نمايند .تحقيقات نشان داده اند انجام دادن فعاليت هاي هوازي

و همكاران ( )2113در مطالعه اي که به بررسي

شاياني ميکند .در اين زمينه در رابطه با تاثير ورزش و رژيم
2
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همراه با رژيم غذايي از جمله عواملي است که منجر به کاهش

گرم و به وسيله دستگاه بيوالكتريكال ايمپدنس (مدلIn body-

سطوح انسولين و باعث بهبود استفاده از گلوکز و حساسيت

720/کره جنوبي) اندازه گيري شد .از تقسيم وزن بدن بر

انسوليني ميشود و ميتواند چربي بدني را کاهش دهد(.)13

مجذور قد به متر ،نمايه توده بدن بر حسب کيلوگرم بر متر مربع

پژوهشگران بر اين باورند که ورزش منظم و نه چندان سنگين

تعيين شد .جهت تعيين نسبت دور کمر به باسن آزمودني ها،

(جدا از روشهاي کلينيكي) يک روش سالم و طبيعي است(.)21

محقق دور کمر را با يک نوار متري در کمترين نقطه (بين انتهاي

عالوه بر اين اجراي تمرينات ورزشي احساس رضايت و

پاييني قفسه سينه و ناف) بر حسب سانتي متر و دور باسن (در

خشنودي بيشتري را نسبت به رژيم هاي دارويي و درماني در افراد

عريض ترين محل ،روي کفل) بر حسب سانتي متر اندازه گيري

ايجاد مي کند .از اين رو پژوهشگر بر آن شد تا تاثير هشت هفته

کرد و از محيط کمر را به محيط باسن تقسيم کرد .تمامي اندازه

تمرين ترکيبي بر سطوح انسولين ،مقاومت انسولين و لپتين سرمي

گيري ها در حالي انجام شد که آزمودني ها از چهار ساعت قبل

مردان ميانسال غيرفعال را مورد بررسي قرار دهد.

از آزمون از خوردن و آشاميدن خودداري کرده بودند و حتي

روش کار
اين تحقيق از نوع کاربردي نيمه تجربي است که ،دو گروه
تجربي با طرح پيش آزمون و پس آزمون مورد مقايسه قرار
گرفتند .نمونه آماري اين تحقيق شامل  24نفر مردان ميانسال و
سالم ساکن شهرستان ساري بودند که در سال  1332نمونه ها به
روش نمونه گيري انتخابي در دسترس و هدفدار انتخاب شدند.
معيارهاي ورود به مطالعه شامل :سالم بودن بر اساس پرسشنامه
تندرستي ،عدم مصرف دارو ،عدم استعمال دخانيات و عدم
شرکت در هيچ برنامه تمريني حداقل دو ماه پيش از شرکت در
برنامه تمرينات اين تحقيق بود .در مرحله نخست افراد با ماهيت و
نحوه همكاري با اجراي پژوهش آشنا شدند .به منظور رعايت
اصول اخالقي در پژوهش به آزمودني ها اين اجازه داده شد که
در هر زماني در طول اجراي پژوهش بدون ذکر دليل از ادامه کار
امتناع ورزند .آزمودني ها بر اساس شرايط تحقيق به صورت
داوطلبانه در تحقيق شرکت کرده و فرم رضايت نامه را امضا
نمودند .سپس نمونه ها به طور تصادفي در دو گروه تجربي

االمكان مثانه ،معده و روده آنها تخليه شده بود.
پس از اندازه گيري فشارخون و ثبت الكتروکارديوگرام و معاينه
قلبي -عروقي توسط پزشک متخصص ،آزمودني ها مجوز ورود
به طرح را کسب کردند .هم چنين ،در اين تحقيق نمونههاي
خوني در  24ساعت پيش از شروع تمرينات و  24ساعت بعد از
آخرين جلسه تمرين جمعآوري شد .نمونهگيري در بين ساعات
 3-0صبح در آزمايشگاه از سياهرگ دست چپ هر آزمودني در
وضعيت نشسته و در حالت استراحت انجام شد .مقدار لپتين سرمي
به روش االيزا و با استفاده از کيت تجاري شرکت R&Dامريكا
اندازه گيري شد .غلظت سرمي گلوکز ناشتا به روش
گلوکزاکسيداز و با استفاده از آناليزور گلوکز Beckman
) (Beckman Instruments, Irvine, CAو

مقدار

انسولين نيز توسط روش  RIAو به وسيله کيت تجاري
) Immuno Nucleo (Stillwater, MNاندازه گيري شد.
شاخص مقاومت انسولين نيز با استفاده از معادله HOMA- IR
به دست آمد(.)21

(12نفر) و کنترل( 12نفر) قرار گرفتند ..دامنه سني آزمودني ها
بين  31-01سال و نمايه توده بدني بين  22تا  25کيلوگرم بر

پروتكل تمريني شامل تمرينات هوازي (استقامتي) به مدت  9هفته

مترمربع بود.

و در هر هفته  3جلسه و هر جلسه به مدت  31دقيقه بود .برنامه

براي ارزيابي ترکيبات بدن به ترتيب طول قد آزمودني ها به

تمرين هوازي شامل دويدن روي نوارگردان به مدت  21دقيقه با

وسيله قدسنج سكا (ساخت کشور آلمان) با حساسيت  5ميلي متر،

شدتي معادل  31تا  01درصد ضربان قلب ذخيره بود .شدت

محيط باسن و کمر به وسيله متر نواري (مابيس /ژاپن) با

تمرين به وسيله ضربان سنج (پُالر ساخت کشور فنالند) کنترل

حساسيت  5ميلي متر ،درصد چربي بدن و وزن با حساسيت 111

شد .هم چنين تمرين مقاومتي با شدتي معادل  01درصد يک
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تكرار بيشينه همراه با  11تكرار در هر حرکت براي  2ست متوالي

نتايج

با زمان استراحت 31ثانيه اي بين هر ايستگاه و در مجموع  2دقيقه

مشخصات آزمودني هاي گروه تجربي و کنترل در جدول  1نشان

اي بين هر دور در نظر گرفته شد .تمرينات مقاومتي شامل11

داده شدهاند .نتايج جدول  2نشان مي دهدکه متغيرهاي لپتين،

حرکت ايستگاهي به صورت دايره اي بود .ايستگاه ها به ترتيب

گلوکز ،انسولين ،شاخص مقاومت به انسولين و درصد چربي بدن

شامل :فلكشن ساق ،اکستنشن ساق ،پرس پا ،اسكات،کشش

در گروه تجربي به طور معني داري بهبود يافته است()p>1/15؛

زيربغل ،پرس سينه ،حرکت صليب با دمبل ،جلو بازو ،پشت بازو

اما اين تغييرات در گروه کنترل معني دار نبود ( .)p<1/15هم-

و دراز ونشست بودند( .)22گروه کنترل هيچ فعاليتي در طول

چنين بر اساس نتايج اين جدول ،تفاوت بين گروهي مقادير لپتين،

دوره تحقيق نداشتند و غيرفعال بودند (شيوه زندگي غيرفعال

گلوکز ،شاخص مقاومت به انسولين و درصد چربي بدن معني-

داشتند) .در پايان داده ها جمع آوري شده به وسيله نرم

داري بود ( .)p>1/15اين در حالي بود که مقادير انسولين بين دو

افزار SPSSتجزيه و تحليل شدند.

گروه تجربي و کنترل تفاوت معني داري نداشتند(.)p≤1/15

پس از کسب اطمينان از طبيعي بودن توزيع نظري داده ها با
استفاده از آزمون آماري شاپيروويلک و همگني واريانس ها

جدول -1ويژگيهاي آزمودنيهاي شرکت کننده در مطالعه
متغيرها

توسط آزمون لون از آناليز واريانس اندازه هاي تكراري براي
مقايسه تغييرات واريانس درون گروهي و بين گروهي استفاده

(انحراف معيار±ميانگين)
گروهها

شد.
براي تعيين تفاوت ها سطح معني داري کمتر از  1/15در نظر
گرفته شد.

تجربي
( 11نفر)
کنترل
( 11نفر)

نمايه توده بدن

سن

قد

وزن

(سال)

(متر)

(کيلوگرم)

34/2 ± 2/2

103 ± 1/31

03/2 ± 0/3

24/5 ± 2/4

32/0 ± 2/1

102 ± 1/33

01/31 ± 3/2

24/2 ± 1/1

(کيلوگرم/
مترمربع)

جدول -1مقايسه تغييرات واريانس درون گروهي و بين گروهي در سطوح انسولين ،شاخص مقاومت انسولين و لپتين سرمي مردان
ميانسال غيرفعال
تغييرات
پيش آزمون

پس آزمون

(ميانگين و انحراف

(ميانگين و انحراف

استاندارد)

استاندارد)

لپتين

تجربي

3/31±1/91

9/00±1/30

P†1/11

(نانوگرم بر ميلي ليتر)

کنترل

3/01±1/03

3/31±1/92

1/39

گلوکز

تجربي

32/19±11/11

31/33±11/31

†1/11

(ميلي گرم بر دسي ليتر)

متغيرها

گروهها

درون
گروه

کنترل

95/51±12/49

93/59±11/32

1/15

انسولين

تجربي

3/93±1/32

3/50±1/31

†1/11

()IU/ml

کنترل

3/59±1/13

3/50±1/13

1/35

تجربي

1/93±1/12

1/00±1/13

†1/11

کنترل

1/93±1/15

1/31±1/19

1/50

تجربي

34/11±3/99

31/05±3/43

†1/12

کنترل

35/51±3/05

34/25±3/93

1/29

شاخص مقاومت انسولين
درصد چربي بدن ()%
†معني دار بودن * معني داري در سطح P<1/15

بين گروه
P†1/13
†1/124
1/10
†1/14
†1/13
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بحث

اي که اثر شش ماه تمرين هوازي را بر سطوح پروتئين واکنشگر

نظر به اهميت تاثير مثبت تمرينات بدني در نوتواني و افزايش

سي و لپتين در زنان ميانسال سنجيدند به اين نتيجه رسيدند که

توانمندسازي بيماران ،به خصوص سالمندان مبتال به ضايعات

تغيير معني داري درسطوح پروتئين واکنشگر سي و لپتين به وجود

قلبي -عروقي و بازگرداندن آنها به فعاليتهاي طبيعي روزمره ،و

نيامد ( .)25کامبولي و همكاران ( )2119که با بررسي تاثير تمرين

با توجه به اين امر که خطر بيماريهاي قلبي -عروقي در اثر

هوازي بر کودکان چاق نشان دادند که  12ماه تمرين هوازي

افزايش سن در اين گروه سني تشديد شده و هم چنين با توجه به

موجب کاهش معني داري در سطح لپتين اين افراد نمي شود

اين که تاثير تمرينات ترکيبي (هوازي-مقاومتي) به اندازه

( .)24از داليل تناقض يافته ها مي توان به متفاوت بودن پروتكل

تمرينات هوازي بر کاهش سطوح انسولين ،شاخص مقاومت به

هاي تمريني ،نوع آزمودني ها و به ويژه مدت زمان تمرين ها

انسولين و لپتين سرمي از جمله عوامل خطر جديد قلبي -عروقي،

اشاره کرد .يكي ديگر از داليل تفاوت در يافته ها را مي توان به

مورد تاکيد نيست و درباره مداخله تمرينات ترکيبي بر کاهش

زمان خونگيري از آزمودني ها با توجه به نظريه کاهش تاخيري

اين فاکتورها ابهاماتي وجود دارد؛ هدف از مطالعه حاضر بررسي

در لپتين متاثر از ورزش نسبت داد .تمرينات استقامتي به تنهايي به

تاثير هشت هفته تمرينات ترکيبي (هوازي -مقاومتي) بر سطوح

ويژه با شدت زياد با افزايش که در سطح کاتكوالمين ها و بهبود

انسولين ،شاخص مقاومت به انسولين و لپتين سرمي مردان ميانسال

در حساسيت گيرنده هاي بتا-آدرنرژيک در بافت چربي ايجاد

غيرفعال بود .نتايج اين پژوهش نشان داد که هشت هفته تمرين

مي کند ،ليپوليز را تحريک کرده و رهايش چربي از ذخاير چربي

هوازي در مردان ميانسال ،منجر به کاهش معني داري سطوح

را تسهيل مي کند ( .)23تمرينات مقاومتي نيز باعث افزايش سنتز

لپتين سرمي مردان ميانسال شد که نتايج پژوهش حاضر با يافته

پروتئين عضالني و افزايش توده عضالني بدن شده و موجب

هاي آکل و همكاران ( ،)2114قديري و همكاران ()2112

افزايش انرژي کل مصرفي زمان استراحت و کاهش چربي بدن

همخواني دارد ( .)23 ,14اما با نتايج بيژه 1و همكاران ( )2112و

مي شود که در جلوگيري از ترشح لپتين موثر است( .)20در اين

کامبولي 2و همكاران ( )2119همخواني ندارد( .)25-24آکل و

پژوهش نيز علت کاهش در سطوح لپتين را مي توان بهره بردن از

همكاران ( )2114با مقايسه تاثير تمرين هوازي و تمرين

تاثير همزمان هر دو نوع تمرين استقامتي و مقاومتي نام برد.

ترکيبي(مقاومتي– هوازي) در نوجوانان چاق  15تا 13سال نشان

نتايج تحقيق حاضر در مورد مقادير انسولين و شاخص هاي

دادند هر دو نوع تمرين موجب کاهش معني دار در سطوح لپتين

مقاومت به انسولين سرمي نشان داد که تمرينات هوازي منجر به

شد که اين کاهش در گروه ترکيبي معني دارتر بود( .)14قديري

کاهش معني داري در اين شاخص ها شد .اين نتايج با يافتههاي

و همكاران ( )2112در مطالعه اي که اثر شدت تمرين ايروبيک بر

سو 3و همكاران ( ،)2111هجي دن 4و همكاران ( ،)2111بل

5

ميزان لپتين سرم در زنان چاق و داراي اضافه وزن را با شدت

وهمكاران ( ،)2110نسيس 3و همكاران ( )2115همخواني دارد

کمتر ( 45تا 51درصد ضربان قلب ذخيرهي بيشينه) و تمرين

( .)31-29سو و همكاران ( )2111در تحقيقي که اثر  12هفته

ايروبيک با شدت بيشتر ( 01تا  05درصد ضربان قلب ذخيرهي

تمرين هوازي و مقاومتي با رژيم غذايي کنترل شده بر 31مرد

بيشينه) را به مدت دورهي تمرين  11هفتهي سه جلسهاي و هر

داراي اضافه وزن سنجيدند به اين نتيجه رسيدند که مقاومت به

جلسه  31دقيقه سنجيدند به اين نتيجه رسيدند که تمرين ايروبيک

انسولين هر دو گروه (فعاليت هوازي و مقاومتي) به طور معني

با دو شدت متفاوت بر ميزان وزن بدن ،شاخص تودهي بدني،

داري نسبت به گروهي که فقط رژيم غذايي داشتند پايين تر

نسبت دور کمر به دور لگن ،درصد چربي و سطوح لپتين سرم به

بود( .)23هجي دن و همكاران( )2111در تحقيقي که روي 23

طور معنيداري اثر دارد ( .)23بيژه و همكاران ( )2112در مطالعه

3

Suh
Heijden
5
Bell
6
Nassis
4

Bijeh
Cambuli

1
2
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داوطلب مرد چاق انجام دادند مشاهده کردند  12هفته تمرين

ميشود و مقادير پالسمايي آن با تودة چربي بدن مرتبط است.

هوازي ( 4جلسه  31دقيقه اي در هر هفته با شدتي معادل 01

عامل نكروز دهنده تومور آلفا با پيامدهي توسط انسولين مخالفت

درصد حداکثر اکسيژن مصرفي) منجر به افزايش معني دار در

ميکند که اين عمل را از طريق کاهش سيگنالدهي از طريق

سطح آمادگي جسماني ،کاهش معني دار در شاخص مقاومت به

فسفريالسيون سرين انجام ميدهد .آديپونكتين ،با نسبت معكوس

انسولين و متعاقب آن کاهش در سطوح انسولين ناشتا مي

با شاخص تودة بدن از آديپوسيتها ترشح ميشود و يک

شود( .)31بل و همكاران( )2110کاهش معني داري را در ميزان

مهارکننده بالقوه عامل نكروزدهنده تومورآلفا است .سطح سرمي

مقاومت به انسولين و محيط کمر بعد از هشت هفته تمرين هوازي

آديپونكتين در چاقي ،مقاومت به انسولين ،ديابت قندي و سندرم

( 3جلسه  31دقيقه اي در هر هفته) گزارش کردند( .)29نسيس و

متابوليک کاهش مييابد( .)33يكي ديگر از داليل چنين يافته-

همكاران( )2115گزارش کردند که  12هفته تمرين هوازي (3

هاي متناقضي احتماالً ميتواند به علت تفاوت در مدت ،شدت و

جلسه  41دقيقه اي در هر هفته) منجر به عدم تغيير در وزن بدن

سطح تمريني آزمودنيها باشد .مدت انجام فعاليت ورزشي مي

زنان غيرفعال داراي اضافه وزن مي شود ،در صورتي که مقاومت

تواند بر تغيير نيمرخ چربي تأثير داشته باشد.

به انسولين در اين آزمودني ها به طور معني داري کاهش مي

نتيجه گيري

يابد( .)31از جمله مكانيسم هايي که مي توانند باعث افزايش

به طور کلي مي توان گفت که هشت هفته تمرين ترکيبي از

عمل انسولين بعد از تمرين هاي هوازي شوند ،افزايش پيام رساني

طريق کاهش فاکتورهاي مقاومت به انسولين در بهبود سالمت

پس گيرنده اي انسولين؛ افزايش بيان پروتئين انتقال دهنده گلوکز

قلب و عروق و کاهش احتمالي خطر بيماري آتروسكلروز موثر

GIULT4؛ افزايش فعاليت گليكوژن سنتتاز و هگزوکيناز؛

است .بنابر اين پيشنهاد مي شود از تمرينات ترکيبي در جهت

کاهش رهايي و افزايش پاک شدن اسيدهاي چرب آزاد؛ افزايش

پيشگيري از اثرات سوء ناشي از افزايش بروز بيماري

رهايي گلوکز از خون به عضله به علت افزايش مويرگ هاي

آترواسكلروز استفاده گردد و مي تواند به عنوان بخش اساسي در

عضله و تغيير در ترکيب عضله به منظور افزايش برداشت گلوکز

شيوه زندگي افراد ميانسال در نظر گرفته شود.

مي باشد( .)32بنابراين ،يكي از روش هاي کاهش مقاومت به

تشكر و قدرداني

انسولين و کاهش خطر ابتال به بيماري ديابت نوع دوم به ويژه در

در پايان از تمامي داوطلبان شرکت کننده در اين پژوهش که با

افراد چاق ،تمرين هاي هوازي است .مقاومت به انسولين ممكن

رعايت مالحظات اخالقي به تعهدات خويش پايبند بودند و آن را

است به طور بالقوه با واسطه تغيير در عملكرد چندين واسطه

با حضور فعال و تالش بي شائبه نشان دادند تشكرو قدرداني مي

پپتيدي ترشح شده از آديپوسيتها ،شامل عامل نكروزدهنده

کنيم .از تمامي کساني که به ما در انجام مطلوب اين پژوهش

تومورآلفا ،لپتين و آديپونكتين ميانجيگري شود .در شرايط

ياري دادند؛ از همكار محترم پزشک و نيز مديريت محترم و

غيرالتهابي ،عامل نكروز دهنده تومور آلفا از بافت چربي مشتق

پرسنل آزمايشگاه تشخيص طبي تقدير و سپاسگزاري مي نمائيم.

.
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