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خالصه
مقدمه
ازجمله سيتوکين هاي التهابي مهم که ممكن است در بروز بيماري هاي قلبي عروقي نقش داشته باشد رزيستين
است .هدف از انجام اين پژوهش ،بررسي تاثير هشت هفته تمرين هوازي بر سطوح رزيستين و سطح آمادگي قلبي
تنفسي زنان ميانسال غيرفعال بود.
روش کار
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- 3کارشناسي ارشد فيزيولوژي ورزش ،دانشگاه
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تعداد  21آزمودني در دو گروه تجربي (10نفر) و کنترل ( 11نفر) به روش نمونه گيري در دسترس و هدفمند است.
برنامه تمرين هوازي شامل  9هفته تمرينات هوازي بود که در هر هفته  3جلسه و هرر جلسره بره مردت  00دقيقره برا
شدتي معادل  50تا  00درصد حداکثر ضربان قلب ذخيره اجرا شد .پيش ازشروع و در پايان دوره تمررين هروازي،
سطوح رزيستين و سطح آمادگي قلبي تنفسي ارزيابي شد .براي تائيد نرمال بودن توزير دادههرا از آزمرون آمراري
کلوموگروف اسميرنوف و همگني واريانس ها توسط آزمون لون و براي مقايسه ميانگين هاي درون گروهي و بين
گروهي به ترتيب از آزمون آمراري تري اسرتيودنت و مسرتقل اسرتفاده شرد .نتراي در سرطح معنري داري p>0/05
آزمايش شدند.
نتايج
هشت هفته برنامۀ تمرين هوازي منجربه کاهش معني داري مقادير رزيستين سرمي زنان ميانسال غيرفعال شد .مقادير
حداکثر اکسيژن مصرفي افزايش معني دار يافت .تغييرات ميانگين هاي بين گروهي در متغيرهاي وزن ،نمايه توده
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بدن و مقاديرحداکثراکسيژن مصرفي تفاوت معني دار داشت.
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کاهش خطر ابتال به بيماري هاي قلبي عروقي کمک کند.
کلمات کليدي :تمرين هوازي ،رزيستين ،زنان ميانسال
پي نوشت :اين مطالعه فاقد تضاد مناف مي باشد.
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مقدمه

معني داري در مقادير آديپونكتين در پايان دوره مشاهده

بافت چربي اندام درون ريز مهمي است که پپتيدهاي متعدد و

نشد( .)12احمد و همكاران ( )2015با بررسي اثر تمرينات

پروتئين هاي فعال بيولوژيكي ترشح مي کند ،که اين مجموعه،

زيربيشينه با شدت  00درصد حداکثر ضربان قلب بيشينه بر روي

آديپوکين ها ناميده مي شوند ( .)1امروزه سايتوکين هاي پيش

 40مرد ميانسال  35تا  50ساله با نمايه توده بدن  20الي 30

التهابي و ضدالتهابي متعددي شناسايي شده اند که بيماري هاي

کيلوگرم برمتر مرب به اين نتيجه رسيدند که سطوح رزيستين

قلبي عروقي و عوازض ناشي از آن ارتباط دارند ( .)3-2رزيستين

سرمي تغيير معني داري پيدا نكرد( .)13هانگ و همكاران ()2014

يک هورمون پپتيدي غني از سيستين است که داراي 109

با بررسي اثر شش ماه تغيير سبک زندگي در رژيم غذايي و نوع

آمينواسيد مي باشد ( .)4در افراد چاق و مبتال به بيماري هاي قلبي

فعاليت هاي روزانه  54داوطلب که در فعاليت هاي پياده روي 5

عروقي سطح اين هورمون باال مي باشد ( .)5رزيستين عمدتاً در

روز در هفته که شامل جاگينگ ،دوچرخه سواري و شنا کردن

سلول هاي چربي ساخته مي شود و ارتباط مستقيمي با خطر

مي پرداختند به اين نتيجه رسيدند که بعد از شش ماه نمايه توده

آترواسكلروز و سطوح پروتئين واکنشگر  Cدارد ( .)5رزيستين از

بدن ،محيط کمر ،کلسترول تام ،تري گليسريد ،مقاومت به

طريق اختالل در متابوليسم گلوکز و ليپيد موجب افزايش خطر

انسولين و رزيستين در پايان دوره کاهش معني دار يافت(.)14

آترواسكلروز مي شود .همچنين ،با تحريک سايتوکين هاي پيش

از جمله تغييراتي که تمرينات هوازي بر عملكرد بدني دارند،

التهابي موجب افزايش آسيب پذيري پالکت هاي

بهبود سطح حداکثراکسيژن مصرفي مي باشد ،چنانچه،

آترواسكلروزي مي گردد(.)0

حداکثراکسيژن مصرفي به عنوان معياري براي سنجش ميزان

تعديل شيوه زندگي به وسيله افزايش فعاليت بدني يكي از روش

آمادگي قلبي تنفسي در نظر گرفته مي شود( .)15شواهد نشان مي

هاي موثر در پيشگيري از بروز بيماري هاي قلبي عروقي محسوب

دهند که انجام فعاليت بدني منظم و برخورداري از سطح آمادگي

مي شود ( .)0براساس مطالعات صورت گرفته انجام فعاليت هاي

قلبي تنفسي مطلوب ،تاثير مفيدي بر زندگي ميانساالن دارد(.)10

ورزشي منظم از طريق کاهش سطوح ليپيدهاي پالسمايي و

در اين راستا ،بهرام و همكاران ( )2013گزارش دادند که هشت

گلوکز خون ،کاهش استرس اکسايشي و افزايش حساسيت

هفته تمرين هوازي با شدت  00تا  05درصد ضربان قلب بيشينه

انسوليني موجب بهبود و و تعديل عوارض ناشي از بيماري قلبي

منجربه افزايش معني دار حداکثراکسيژن مصرفي در آزمودني ها

عروقي مي شود ( .)3-9اجراي فعاليت هاي بدني با شدت متوسط

شد( .)10لوتو و همكاران( )2012با بررسي اثر  0تمرين هوازي،

موجب کاهش سطوح رزيستين و ديگر سايتوکين هاي التهابي مي

 4جلسه در هر هفته و هرجلسه 50دقيقه به همراه کيفيت زندگي

شود ( .)10در اين زمينه ،داوودي و همكاران ( )2014با بررسي

را در  100زن با دامنه سني  43-03ساله سنجيدند ،به اين نتيجه

دو شيوه تمرين هوازي با شدت باال ( 95-35درصد ضربان قبل،

رسيدند که مقياس سالمتي زنان در پايان دوره تغييري مشاهده

 33دقيقه تمرين) و متوسط ( 50-00درصد حداکثر ضربان قلب،

نشد ،درصورتيكه سطوح افسردگي کاهش داشت و سطح

 41دقيقه تمرين)  ،سه روز در هفته و به مدت هشت هفته بر ميزان

آمادگي قلبي تنفسي و توده عضالني شرکت کنندگان بطور معني

رزيستين  15دختر چاق پرداختند به اين نتيجه رسيدند که مقادير

داري افزايش يافت ( .)19بطور کلي ،افزايش جمعيت ميانساالن،

رزيستين پس از هشت هفته تمرين با شدت متوسط کاهش قابل

جامعه را با مشكالت و مسائل جدي مربوط به آنان مواجه خواهد

مالحظه اي شد( .)11در مقابل روپاس و همكاران ( )2013در

ساخت؛ بنابراين ،ميانسالي و موقعيت ويژة افراد ميانسال و تأمين

مطالعه اي که به بررسي اثر تمرينات طوالني مدت بر سطوح

بهداشت رواني و جسماني آنان از جمله مسائلي است که توجه

آديپوکين هايي همچون آديپونكتين ،رزيستين و لپتين را در 10

ويژه اي را مي طلبد .چنانچه ،به منظورکاهش مشكالت ميانسالي

مرد ميانسال  51ساله سنجيدند به اين نتيجه رسيدند که سطوح

و داشتن ميانسالي پويا ،آموزش شيوه زندگي سالم به ميانساالن و

رزيستين افزايش معني دار و سطوح لپتين کاهش يافت و تغيير

اتخاذ سبک زندگي سالم و شرکت در فعاليت هاي بدني در

 -941مجله دانشکده پزشکي دانشگاه علوم پزشکي مشهد

آذر -دي  ، 49شماره  ، 4سال 85

مراقبت از خود در تمامي مراحل روند زندگي مهم است .در اين

از تحقيق بود .آزمودني ها بر اساس شرايط تحقيق به صورت

دوران از زندگي ،با افزايش سن ،خطر بروز بيماري هاي قلبي

داوطلبانه در تحقيق شرکت کرده و فرم رضايت نامه را امضا

عروقي ،پرفشاري خون ،ديابت بسيار شاي تر است ( )13و بيماري

نمودند .سپس نمونه ها به دو گروه تجربي (10نفر) و کنترل (11

هاي قلبي عروقي عامل مرگ و مير و ابتال به بيماري ها در بيماران

نفر) دسته بندي شدند .سطح فعاليت جسماني زنان غيرفعال در

سالمند بوده و بار مالي قابل توجهي به سيستم درماني تحميل مي

دوره قبل و بعد از هشت هفته تمرين هوازي مورد بررسي قرار

سازد ( .)20با اين حال ،به اهميت نقش فعاليت جسماني در

گرفت .در اين تحقيق سطح فعاليت جسماني افراد با استفاده از

پيشگيري و درمان بسياري از بيماري ها ،پژوهشگران بر اين

پرسش نامه ارزيابي فعاليت جسماني کيزرمشخص شد( .)22اين

باورند که ورزش منظم و نه چندان سنگين براي اين گروه از افراد

پرسش نامه عادات و الگوهاي فعاليت جسماني را به ويژه در

يک روش سالم و طبيعي است .از اين رو پژوهشگر بر آن شد تا

زنان ،ارزيابي مي کند و شامل چهار بخش مي باشد؛ فعاليت هاي

به بررسي تاثير هشت هفته تمرين هوازي بر سطوح رزيستين و

مربوط به امور خانه و مراقبت ازخانواده ،فعاليت هاي شغلي،

آمادگي قلبي تنفسي زنان ميانسال غيرفعال بپردازد.

عادات زندگي فعال و مشارکت در ورزش است.
اين ابزار اندازه گيري توسط آينس ورث و همكارانش درسال

روش کار

( )1333براي زنان گروه سني  20تا  00سال تأييد شد و اعتبار

آزمودني ها

دروني آن ( α=∙/93کرونباخ) بود .براساس اين پرسش نامه زناني

اين تحقيق از نوع نيمه تجربي است که با طرح دو گروه تجربي و

که در امور عادي و روزمره زندگي خود فعاليت جسماني کمي

کنترل با پيش آزمون و پس آزمون در سال  1332انجام شد.

داشتند و غير ورزشكار بودند يعني 3تا  5سال سابقه ورزشي منظم

نمونه آماري اين تحقيق را زنان ميانسال و سالم ساکن شهرستان

نداشتند و در دو ماه اخير بيش از يک جلسه در هفته به ورزش

مشهد با دامنه سني بين  00تا  50سال و نمايه توده بدني  25تا 22

نپرداخته بودند ،شامل اين پژوهش مي شدند(.)22

کيلوگرم بر مترمرب بود .همچنين جهت برآورد حجم نمونه

ترکيب بدني

(معادله  ، )1اندازه نمونه براي هريک از گروه ها  11نفر به دست

براي ارزيابي ترکيبات بدن به ترتيب طول قد آزمودني ها با

آمد که از ميان افراد واجد معيارهاي انتخاب  21نفر به روش

قدسن سكا (ساخت کشور آلمان) با حساسيت  5ميلي متر ،محيط

نمونه گيري در دسترس و هدفدار گزينش و به طور تصادفي به

باسن و کمر با متر نواري (مابيس /ژاپن) با حساسيت  5ميلي متر و

گروه تجربي ( 10نفر) و کنترل ( 11نفر) تقسيم شدند(.)21

وزن دوندههاي واجد شرايط به وسيلهي ترازوي ديجيتالي کمپاني
 Beurerآلمان(مدل  )PS07-PS06اندازهگيري شد .سپس
براي اندازهگيري درصد چربي بدن با استفاده از کاليپر نوع الفيت

در مرحله نخست افراد با ماهيت و نحوه همكاري با اجراي

از دو نقطه (سه سر بازو وساق پا) استفاده شد .اندازهگيريها از

پژوهش آشنا شدند .معيارهاي ورود به مطالعه شامل :سالم بودن بر

سمت راست افراد طوري گرفته شد ،که در سه سر بازو چين

اساس پرسشنامه تندرستي ،عدم مصرف دارو ،عدم استعمال

پوستي وسط آن در قسمت خلفي و در ساق هم در ضخيم ترين

دخانيات و عدم شرکت در هيچ برنامه تمريني حداقل  2ماه پيش

ناحيه ساق در قسمت داخل ساق ميزان ضخامت چربي زير پوستي

از شرکت در برنامه تمرينات اين تحقيق بود .در صورتيكه

ثبت شد .با قرار دادن آن در فرمول لومان – اسالتر ميزان درصد

آزمودني ها براساس نظر پزشک معال

خود از دارو خاصي

چربي بدن بدست آمد (معادله .)1

مصرف مي کردند و يا در فعاليت هاي بدني منظم در قبل از

از تقسيم محيط کمر به محيط باسن ،نسبت دور کمر به باسن و از

شروع تمرين درطول دوره  2ماهه انجام مي دادند از تحقيق

تقسيم وزن بدن بر مجذور قد به متر ،نمايه توده بدن بر حسب

حذف شدند که اين موارد از جمله معيارهاي خروج آزمودني ها

کيلوگرم بر متر مرب به دست آمد .جهت اندازه گيري دور کمر
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به باسن آزمودني ها ،محقق دور کمر را با يک نوار متري در

انجام شد .براي تعيين ميزان اندازه گيري مقدار سرمي رزيستين به

کمترين نقطه (بين انتهاي پاييني قفسه سينه و ناف) بر حسب

روش االيزا و با استفاده از کيت کازابايو بيوتک ،کشور ژاپن با

سانتي متر به دور باسن (در عريض ترين محل ،روي کفل) بر

حساسيت  0/09نانوگرم در ميلي ليتر تعيين شد.

حسب سانتي متر اندازه گيري کرد و از تقسيم نسبت دور کمر به

برنامه تمريني

دور باسن هر يک از آزموني ها تعيين گرديد .تمامي اندازه گيري

پروتكل تمريني شامل  9هفته تمرينات هوازي بود که در هر هفته

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

 3جلسه و هر جلسه به مدت  00دقيقه اجرا شد .برنامه تمريني

آزمون از خوردن و آشاميدن خودداري کرده بودند و حتي

شامل گرم کردن عمومي به مدت  10دقيقه (راه رفتن ،دويدن

االمكان مثانه ،معده و روده آنها تخليه شده بود.

نرم ،حرکات کششي و جنش پذيري)؛ اجراي تمرينات هوازي به

 ( +1جم دو نقطه سه سربازو و ساق پا برحسب ميليمتر ) ×

مدت  45تا  00دقيقه با شدتي معادل  50تا  00درصد حداکثر

 = 0/035درصد چربي  :معادله 1

ضربان قلب ذخيره و زمان جلسه تمريني به تدري از  30دقيقه در

آزمودني ها پس از معاينه قلبي-عروقي ،اندازه گيري فشارخون و

شروع تا  45دقيقه در پايان دوره افزايش يافت .شدت تمرين به

ثبت الكتروکارديوگرام توسط پزشک متخصص ،مجوز ورود به

وسيله ضربان سن ( /POLARفنالند) کنترل شد .در پايان هر

طرح را کسب کردند .از هرآزمودني قبل از شروع فعاليت بدني

جلسه تمرين ورزشي به مدت  10دقيقه بازگشت بدن به حالت

ميزان فشار خون با استفاده از دستگاه ( MaximedExipres

اوليه و سرد کردن (دويدن آهسته ،راه رفتن و حرکات کششي)

 )TD-3018اندازه گيري شد .و با استفاده از فرمول فشار خون

انجام ميشد(.)23

متوسط شرياني به فشار خون متوسط تبديل شد (معادله.)2

در پايان طرح (پس از هشت هفته) مشابه شرايط پيش آزمون

( /3فشار خون سيتولي  +فشار خون دياستولي× =)2فشار خون

دوباره تمام اندازهگيريها انجام و دادهها جم آوري شد.

متوسط :معادله 2

همچنين ،گروه شاهد هيچ فعاليتي در طول دوره تحقيق نداشتند و

حداکثراکسيژن مصرفي

غيرفعال بودند (همچون قبل از مطالعه حاضر ،شيوه زندگي

جهت برآورد حداکثراکسيژن مصرفي به روش پروتكل ناختون

غيرفعال داشتند).

( )Naughtonروي دستگاه تردميل انجام شد .نحوه اجراي

روش آماري

آزمون ناختون به اين صورت بود که اين آزمون در  10مرحله دو

در پايان مرحله اجرايي پژوهش ،دادههاي جم آوري شده با

دقيقه اي اجرا شد و به جز مرحله اول که سرعت يک مايل در

کمک نرم افزار  SPSSويرايش  20تجزيه و تحليل شدند .پس

ساعت بود ،سرعت ثابت در مرحله بعدي دو مايل در ساعت بود.

از تائيد نرمال بودن توزي نظري دادهها با استفاده از آزمون

شيب دستگاه نيز در مراحل يک و دو صفر و از مرحله سوم به بعد

آماري کلوموگروف اسميرنوف و همگني واريانسها توسط

در هر مرحله  3/5درصد افزايش يافت .حداکثراکسيژن مصرفي

آزمون لون ،براي مقايسه ميانگينهاي درون گروهي و بين

در پروتكل ناختون با استفاده از معاله  3محاسبه شد.

گروهي به ترتيب از آزمون آماري تي استيودنت در گروه هاي

( + 3/0زمان به دقيقه)  = 1/01حداکثراکسيژن مصرفي (ميلي

وابسته و تي مستقل استفاده شد و براي تعيين معنيداري نتاي ،

ليتر/کيلوگرم/دقيقه)  :معادله 3

سطح  p>0/05به عنوان ضابطه تصميم گيري در نظر گرفته شد.

نمونه گيري خوني
همچنين ،در اين تحقيق نمونههاي خوني در  49ساعت پيش از

نتايج

شروع تمرينات و  49ساعت بعد از جلسه تمرين جم آوري شد.

مشخصات آزمودنيهاي گروه تجربي و کنترل در جدول يک

نمونهگيري در بين ساعات  0-0صبح در آزمايشگاه از سياهرگ

نشان داده شدهاند.

دست چپ هر آزمودني در وضعيت نشسته و در حالت استراحت
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براساس جدول دو ،هشت هفته برنامۀ تمرين هوازي منجربه

بحث

کاهش معني داري در مقادير وزن( ،)p=0/014نمايه توده

هدف از مطالعه حاضر بررسي تاثير هشت هفته تمرينات هوازي

بدن( )p=0/010و سطوح رزيستين ( )p=0/000زنان ميانسال

بر سطوح رزيستين و سطح آمادگي قلبي تنفسي زنان ميانسال

غيرفعال شد .نتاي نشان داد که پس از هشت هفته تمرين هوازي

غيرفعال مي باشد .اين پژوهش نشان داد که هشت هفته تمرين

مقادير حداکثر اکسيژن مصرفي در زنان ميانسال گروه تجربي

هوازي در زنان ميانسال ،منجربه کاهش معني دار مقادير رزيستين

افزايش معني دار يافت ( .)p=0/000همچنين بر اساس نتاي اين

سرمي زنان ميانسال غيرفعال شد .که اين يافته با نتاي شوندي و

جدول ،تغييرات ميانگينهاي بين گروهي در متغيرهاي وزن

همكاران ( ،)2011بالداک و همكاران ( )2010و جونز و

( ،)p=0/019نمايه توده بدن ( )p=0/015و مقادير حداکثر

همكاران ( )2003همخواني دارد( .)25-24 ,10اما با نتاي

اکسيژن مصرفي( )p=0/003در بين دو گروه تجربي و کنترل

حقيقي و همكاران ( ،)2013توفيقي و همكاران (،)2014

تفاوت معنيدار وجود دارد.

رشيدلمير و همكاران ( )2011و عباسي و همكاران ()2012
همخواني ندارد (.)23-20
جدول -1ميانگين و انحرف استاندارد مشخصات فردي شرکت کننده در تحقيق
متغيرها

گروهها

(انحراف معيار±ميانگين)

تجربي

سن

قد

وزن

نمايه توده بدن

(سال)

(سانتي متر)

(کيلوگرم)

(کيلوگرم/مترمرب )

50/90±1/00

109/30±3/01

09/93±2/30

24/35±1/55

( 10نفر)
50/54±2/11

کنترل

100/30±4/34

00/44±3/54

23/90±1/52

( 11نفر)

جدول-8مقايسه تغييرات واريانس درون گروهي و بين گروهي سطوح رزيستين سرمي و مقادير حداکثراکسيژن مصرفي زنان ميانسال غير
فعال
متغيرها

گروهها

وزن

تجربي

پيش آزمون

پس آزمون

(ميانگين و انحراف

(ميانگين و انحراف

استاندارد)

استاندارد)

تغييرات
درون گروه

بين گروه

09/93±2/30

09/05±2/00

P-Value
†0/014

P-Value
†0/019

(کيلوگرم)

کنترل

00/44±3/54

00/00±3/01

0/243

نمايه توده بدن

تجربي

24/35±1/55

24/31±1/54

†0/010

†0/015

(کيلوگرم بر مترمرب )

کنترل

23/90±1/52

23/34±1/53

0/222

رزيستين

تجربي

0/19±0/50

0/04±0/44

†0/001

0/904

(نانوگرم در ميلي ليتر)

کنترل

0/09±0/45

0/30±0/00

0/393

حداکثراکسيژن مصرفي

تجربي

20/90±0/92

21/39±0/00

†0/00

†0/003

(ميلي ليتر/کيلوگرم/دقيقه)

کنترل

13/40±0/00

13/43±0/93

0/303

†معني دار بودن

* معني داري در سطح P<0/05
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مهرداد فتحي و همکاران

شوندي و همكاران ( )2011با بررسي تأثير هشت هفته تمرين

تواند باعث کاهش رزيستين شود کاهش وزن و درصدچربي بدن

هوازي ،هر هفته سه جلسه به مدت زمان  40تا  50دقيقه که با

بواسطه انجام دادن تمرينات بدني است ( .)25در اين خصوص

شدتي معادل  35-05درصد ضربان قلب ذخيره بر روي مردان

داليل مختلفي براي اختالف بين نتاي تحقيقات و اين پژوهش

ميانسال با دامنه سني  50الي  00سال انجام دادند به اين نتيجه

ميتوان ذکر کرد .دليل مهم آن مي تواند نوع فعاليت باشد زيرا

رسيدند که هشت تمرين هوازي منجربه کاهش  49درصدي در

دليل فيزيولوژي چنين موضوعي ،درک مكانيسمهايي است که

شاخص مقاومت انسوليني و کاهش سطوح سرمي رزيستين و

توسط آنها انرژي الزم جهت عملكرد عضالت به خدمت گرفته

افزايش آديپونكتين در پايان دوره شد( .)24بالداک و همكاران

مي شود از آنجا که با توجه به توصيه هاي محققان ،حجم و

( )2010گزارش کردند اجراي تمرينات هوازي و تمرينات

زمان به نحوي در نظر گرفته شده بود که برنامه فعاليت بصورت

هوازي و مقاومتي منجربه کاهش معني دار در سطوح لپتين،

هوازي صورت گيرد انتظار ميرود که در حين فعاليت مذکور

رزيستين اينترلوکين 0در آزمودني ها شد( .)25جونز و همكاران

اسيدهاي چرب به عنوان سوخت اصلي توسط عضله استفاده

( )2003با بررسي اثر  9ماه تمرينات هوازي کنجربه افزايش معني

شود و باعث کم شدن چربي بدن شود .بنابراين ،با توجه به

دار غلظت  PYYتام و کاهش مقادير رزيستين سرمي در پايان

ماهيت تحقيق که هوازي است ،اصليترين عامل در کاهش آن

دوره شد( .)10حقيقي و همكاران ( )2013با بررسي اثر  10هفته

محسوب ميشود ولي دخالت متغيرهاي گوناگون مانند تغذيه و

تمرين هوازي هر هفته  3جلسه با شدت  05تا 05

فعاليت روزانه آزمودنيها آنها قبل از شروع تحقيق ،مي تواند از

درصدحداکثرضربان قلب پرداختند به اين نتيجه رسيدند که

داليل ديگر تفاوت نتاي باشد .براساس مطالعات صورت گرفته

اجراي  10هفته تمرين هوازي منجربه تغيير معني داري در سطوح

کاهش وزن با استفاده از تمرينات هوازي صورت ميپذيرد ،اما

رزيستين سرمي در پايان دوره نشد؛ اما منجربه افزايش معني داري

در مورد اينكه شدت و يا مدت تمرين محرک مهمي براي

در در حداکثراکسيژن مصرفي شد ( .)23توفيقي و همكاران

کاهش چربي بدن است ،همچنان بحث وجود دارد ( .)30در

( )2014گزارش کردند  12هفته تمرين هوازي ،سه جلسه در هر

تحقيق حاضر مقادير وزن و نمايه توده بدن در پايان دوره کاهش

هفته به مدت  20-50دقيقه با شدت 50-00درصد حداکثرضربان

معني دار يافت است .بنابراين ،به نظر مي رسد کاهش در توده

قلب بر  40زن ميانسال با دامنه سني  53سال به اين نتيجه رسيدند

چربي بدن به نوعي با کاهش در رزيستين مرتبط باشد .يكي از

که تمرين هوازي موجب کاهش وزن ،درصد چربي بدن ،نمايه

نقش هاي غدد درون ريز اثر بر بافت هاي چربي است که به

توده بدن گلكز ناشتا و  HbA1cشد در حاليكه سطوح رزيستين

عنوان ترشح کننده تعداد زيادي پروتئين شناخته شده اند .در ميان

افزايش يافت و سطوح انسولين و مقاومت به انسولين تغيير نكرد

هورمون ،رزيستين مولكول سيگنال جديدي است که فرايند

( .)29رشيدلمير و همكاران ( )2011با بررسي تاثير هشت هفته

آديپوژنزيز کاهش مي يابد .رزيستين در بافت چربي سفيد در

تمرين منظم هوازي ،هر هفته سه جلسه با شدت  50تا  00درصد

بافت چربي غدد جنسي زنان با باالترين سطح بيان مي شود (.)31

ضربان قلب بيشينه که روي  30مرد ميانسال همراه با کاهش وزن

برا ساس مطالعات صورت گرفته رزيستين به عنوان يک هورمون

بر سطوح فيبرينوژن و رزيستين انجام دادند به اين نتيجه رسيدند

مترشحه از آديپوست ها شناخته شده است که ارتباط مثبتي با

که ميزان وزن ،شاخص توده بدن ،درصد چربي و فيبرينوژن

فاکتورهاي ترکيب بدن همچون وزن ،نمايه توده بدن و توده

کاهش معني دار و ميزان رزيستين افزايش معني دار يافت(.)20

چربي بدن دارد( .)32در مطالعه اي گزارش شده است که ارتباط

عباسي و همكاران ( )2012با بررسي سه ماه تمرين هوازي ،سه

معني داري بين سطوح رزيستين ،چاقي و مقاومت به انسولين

جلسه در هفته که شامل دويدن روي سطح صاف و رکاب زدن

وجود دارد( .)33همچنين ،ارتباط مستقيمي بين تغييرات مقادير

روي دوچرخه ثابت بود به اين نتيجه رسيدند که مقاومت انسولين

رزيستين با تغييرات نمايه توده بدن ،چربي بدن ،گلوکز و انسولين

و رزيستين سرم بدون تغيير ماندند ( .)20يكي از عواملي که مي

در افراد چاق وجود دارد( .)34احتماالً از جمله مكانيزم هاي
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کاهش رزيستين مي توان به تغييرات سايتوکين هاي پيش التهابي

افزايش آنزيم هاي سيستم تامين انرژي هوازي ،افزايش سطح

همچون اينترلوکين ،1اينترلوکين  0و فاکتورنكروز دهنده آلفا

اکسيداسيون چربي ها و نيز آنزيم هاي تسهيل کننده اکسيداسيون

اشاره کرد که در صورت کاهش احتمالي اينگونه سايتوکين ها

ايجاد شود( .)33همچنين ،بواسطه انجام دادن تمرينات هوازي

سطوح رزيستين کاهش مي يابد ( ،)35و از آنجا که نتاي

سازگاري هايي همچون افزايش ظرفيت اکسايشي عضله (افزايش

متناقضي درباره تاثير اثر فعاليت بدني منظم بر مقادير

تعداد مويرگ هاي تارهاي عضالني) ،افزايش ميزان کل

فاکتورنكروز دهنده آلفا وجود دارد( ،)30مي توان تغيير مقادير

هموگلبولين ،کاهش گليكوليز ،افزايش حجم پايان دياستول و

رزيستين را به سايتوکين نسبت داد .همچنين در انسان رزيستين

افزايش حجم ضربه اي است .به عالوه افزايش اختالف اکسيژن

عالوه از بافت چربي در لنفوسيت ها و لكوسيت ها نيز توليد مي

خون سرخرگي-سياهرگي ،افزايش فعاليت آنزيم هاي چرخه

شود (.)30

کربس و انتقال الكترون است ( .)41با توجه به اينكه اين مطالعه با

نتاي اين پژوهش نشان داد که هشت هفته تمرين هوازي در زنان

محدوديت هاي زيادي از جمله رژيم غذايي متنوع ،پاسخ هاي

ميانسال ،منجربه افزايش معني دار حداکثراکسيژن مصرفي زنان

سازگاري گوناگون به فعاليت بدني ،تعداد کم آزمودني ها به

ميانسال غيرفعال شد .اين نتاي با يافته هاي نيكرو و همكاران

دليل انصراف بعضي از آنها از شرکت در تحقيق حاضر و تفاوت

( )2011و توفيقي و همكاران ( )2014همخواني دارد(.)33-39

هاي فردي روبرو بود ،در نتيجه جانب احتياط را بيشتر بايد رعايت

نيكرو و همكاران ( )2011با بررسي تأثير رژيم غذايي همراه يا

کرد .از آنجا که انجام فعاليت هاي ورزشي هوازي به سبب

بدون برنامه تمرين هوازي بر شاخص هاي تن سنجي و آمادگي

تغييرات فيزيولوژيكي مي تواند از عوامل موثر بر تغييرات

قلبي تنفسي مردان  25تا  50ساله انجام دادند به اين نتيجه رسيدند

بيومارکرهاي قلبي عروقي باشد و نظر به اينكه تغيير اينگونه

که هشت هفته تمرين هوازي ،هر هفته سه جلسه با شدتي معادل

متغيرها به شدت ،مدت تمرين و وضعيت آمادگي جسماني افراد

 55الي  00درصد ضربان قلب ذخيره که شامل پياده روي،

بستگي دارد ،به مربيان و پزشكان ورزشي پيشنهاد مي شود که به

جاگينگ ،دويدن و ترکيب گام هاي ساده ايروبيک بود؛ به اين

هنگام طراحي تمرينات ورزشي تدابير الزم را بيانديشند.

نتيجه رسيدند که مقادير حداکثراکسيژن مصرفي در پايان دوره
افزايش معني دار يافت( .)33توفيقي و همكاران ( )2014با بررسي

نتيجه گيري

 12هفته تمرين ارتعاش کل بدن روي 40نفر جانباز  25درصد با

بطور کلي مي توان گفت که هشت هفته تمرين هوازي منجربه

دامنه سني  55-05سال به اين نتيجه رسيدند که درصد چربي،

بهبود کيفيت زندگي و بيومارکرهاي قلبي عروقيي و آمادگي

شاخص توده بدني و پروفايل چربي در گروه تجربي بطور

قلبي تنفسي زنان ميانسال شد؛ که اين عامل مي تواند خط بالقوه

معنيداري کاهش يافت؛ همچنين حداکثراکسيژن مصرفي و

ابتال به بيماري هاي قلبي-عروقي را کاهش دهد ،و مي توان از آن

سروتونين در مقايسه با گروه شاهد افزايش معنيداري داشت

به عنوان يک روش درماني غيردارويي موثر براي پيشگيري از

( .)39ايروينگ و همكاران ( )2009با بررسي  10هفته تمرينات

اين بيماري ها استفاده نمود.

هوازي با دو نوع شدت متوسط و شديد به اين نتيجه رسيدند که
تمرين با شدت باال منجربه کاهش معنيدار چربي شكمي ،چربي

تشكر و قدرداني

زير پوستي شرکت کنندگان شد ( .)40به عبارتي تمرينات بدني

بدين وسيله از زحمات بي دريغ آزمودني هاي شرکت کننده که

منظم باالخص تمرينات هوازي ميتواند ترکيبات بدني افراد را

در انجام اين پژوهش نويسندگان را ياري کردند ،تشكر و

کاهش و کارايي سيستم قلبي عروقي آنها را افزايش دهد.

قدرداني مي گردد.

افزايش يافتن آمادگي قلبي تنفسي بواسطه انجام دادن تمرينات
هوازي مي تواند به علت افزايش تعداد و اندازه ميتوکندري ها،

مهرداد فتحي و همکاران

 تمرين هوازي بر سطوح رزيستين و آمادگي قلبي تنفسي-944

References:
1.
Schwartz DR, Lazar MA. Human resistin: found in translation from mouse to man. Trends Endocrinol Metab
2011;22(7):259-265.
2.
Lara-Castro C, Luo N, Wallace P, Klein RL, Garvey WT. Adiponectin multimeric complexes and the
metabolic syndrome trait cluster. Diabetes 2006;55(1):249-259.
3.
Kasapis C, Thompson PD. The effects of physical activity on serum C-reactive protein and inflammatory
markers: a systematic review. J Am Coll Cardiol 2005 May 17;45(10):1563-1569.
4.
Steppan CM, Bailey ST, Bhat S, Brown EJ, Banerjee RR, Wright CM, et al. The hormone resistin links obesity
to diabetes. Nature 2001;409(6818):307-312.
5.
Díez JJ, Iglesias P, Fernández‐Reyes MJ, Aguilera A, Bajo MA, Alvarez‐Fidalgo P, et al. Serum
concentrations of leptin, adiponectin and resistin, and their relationship with cardiovascular disease in patients with
end‐stage renal disease. Clinical Endocrinol 2005;62(2):242-249.
6.
Berg AH, Scherer PE. Adipose tissue, inflammation, and cardiovascular disease. Circulation Res
2005;96(9):939-949.
7.
Dixon JB. The effect of obesity on health outcomes. Molecular Cellular Endocrinol 2010;316(2):104-108.
8.
Eapen DJ, Ghasemzadeh N, MacNamara JP, Quyyumi A. The Evaluation of Novel Biomarkers and the
Multiple Biomarker Approach in the Prediction of Cardiovascular Disease. Curr Cardiovasc Risk Rep 2014;8(11):1-4.
9.
Mair J, Jaffe AS. Biomarker tests for risk assessment in coronary artery disease: will they change clinical
practice? Molecular Diagnos Ther 2014;18(1):5-15.
10.
Jones TE, Basilio J, Brophy P, McCammon M, Hickner R. Long‐term Exercise Training in Overweight
Adolescents Improves Plasma Peptide YY and Resistin. Obesity 2009;17(6):1189-1195.
11.
Davoodi B, Zilaei Bouri S, Ahangarpor A, Zilaei Bouri M. Effects of two different physical exercises on
plasma levels of adiponectin and resistin in obese and overweight young girls. Arak Med Univ J 2014;17(4):27-37.
12.
Roupas ND, Mamali I, Maragkos S, Leonidou L, Armeni AK, Markantes GK, et al. The effect of prolonged
aerobic exercise on serum adipokine levels during an ultra-marathon endurance race. Hormones 2013;12(2):275-282.
13.
Ahmad J, Mehdi D, Mohammadsaleh A, editors. Adipose Secreted Resistin In Response to Submaximal
Exercise in Respiratory Patients. Biological Forum; 2015: Research Trend.
14.
Huang F, del-Río-Navarro BE, Pérez-Ontiveros JA, Ruiz-Bedolla E, Saucedo-Ramírez OJ, Villafaña S, et al.
Effect of six-month lifestyle intervention on adiponectin, resistin and soluble tumor necrosis factor-α receptors in obese
adolescents. Endocrine J 2014;61(9):921-931.
15.
AghaAlinejad H, Delfan M, Mirzaei Rabar M, Lotfi S, Mollanouri M, Mirakhori Z. Effects of age, gender,
body composition on cardio respiratory fitness in students aged 8–11 years using the FFMI-FMI regression model.
Iranian J Endocrinol Metab 2009;11(3):301-306.
16.
Borzoo S, Arastoo A, Ghasemzade R, Zahednezhad S, Habibi A, Latifi SM. Effects of aerobic exercise on
quality of life in residents of geriatric homes, Ahvaz, Iran. Iranian J Age [Research] 2011;6(1):0.
17.
Bahram ME, Najjarian M, Sayyah M, Mojtahedi H. The effect of an eight-week aerobic exercise program on
the homocysteine level and VO2max in young non-athlete men. KAUMS J (FEYZ) 2013;17(2):149-156.
18.
Luoto R, Moilanen J, Heinonen R, Mikkola T, Raitanen J, Tomas E, et al. Effect of aerobic training on hot fl
ushes and quality of life—a randomized controlled trial. Ann Med 2012;44(6):616-626.
19.
Prakash R, Choudhary S, Singh US. A study of morbidity pattern among geriatric population in an urban area
of Udaipur, Rajasthan. Indian J Community Med 2004;29(1):35-40.
20.
Hanna IR, Wenger NK. Secondary prevention of coronary heart disease in elderly patients. Am Family Phys
2005;71(12):2289-2296.
21.
Bartlett J, Kotrlik J, Higgins C. Organizational Research: Determining Appropriate Sample Size in Survey
Research. Inform Tech, Learn, Perform J 2001;19(1):43-50.
22.
Stemfeld B, Ainsworth BE, Quesenberry CP. Physical activity patterns in a diverse population of women.
Preventive Med 1999;28(3):313-323.
23.
Aghapour A, Farzanegi P. Effect of six-week aerobic exercise on Chemerin and Resistin concentration in
hypertensive postmenopausal women. Electron Phys 2013;5(1):623-630.
24.
Shavandi N. Effects of aerobic training on resistin, adiponectin and insulin resistance index in type 2 diabetic
men. J Sport Psychol 2011(10):89-102.
25.
Balducci S, Zanuso S, Nicolucci A, Fernando F, Cavallo S, Cardelli P, et al. Anti-inflammatory effect of
exercise training in subjects with type 2 diabetes and the metabolic syndrome is dependent on exercise modalities and
independent of weight loss. Nutr Metab Cardiovasc Diseases 2010;20(8):608-617.
26.
Rashidlamir A, Jaafari M. The effect of regular aerobic training with weight loss on concentrations of
fibrinogen and resistin in healthy and overweight men. Tehran Univ Med Sci 2011;68(12).
27.
Abasi RS, Izadi M, Soheili S, Imanzadeh R. Serum Resistin and Insulin Resistance Responses to Long-Term
Physical Exercise in the Absence of Diet Control in Middle-Aged Obese Men. J Mazand Univ Med Sci
2012;22(86):126-130.

85  سال، 4  شماره، 49  دي-آذر

 مجله دانشکده پزشکي دانشگاه علوم پزشکي مشهد-947

28.
Tofighei A, Samadian Z, Mehdizadeh A, Zolfagharei M. The Response of Serum Resistin to Aerobic Exercise
and Its Possible Association with Metabolic Indices in Women with Type 2 Diabetes. Med J Tabriz Univ Med
SciHealth Serv 2014;36(3):18-25.
29.
Haghighi AH, Yarahmadi H, Ildarabadi A, Rafieepour A. Effect of a Period of Aerobic Training on Serum
Resistin Level in Obese Men. Med J Mashhad Univ Med Sci 2013;56(1):31-38.
30.
Donnelly JE, Smith B, Jacobsen DJ, Kirk E, Dubose K, Hyder M, et al. The role of exercise for weight loss
and maintenance. Best Pract Res Clin Gastroenter 2004 Dec;18(6):1009-1029.
31.
Kershaw EE, Flier JS. Adipose tissue as an endocrine organ. J Clin Endocrinol Metab 2004;89(6):2548-2556.
32.
Elloumi M, Ben Ounis O, Makni E, Van Praagh E, Tabka Z, Lac G. Effect of individualized weight‐loss
programmes on adiponectin, leptin and resistin levels in obese adolescent boys. Acta Pædiatr 2009;98(9):1487-1493.
33.
Fujinami A, Obayashi H, Ohta K, Ichimura T, Nishimura M, Matsui H, et al. Enzyme-linked immunosorbent
assay for circulating human resistin: resistin concentrations in normal subjects and patients with type 2 diabetes. Clin
Chim Acta 2004;339(1):57-63.
34.
Kopff B, Jegier A. [Adipokines: adiponectin, leptin, resistin and coronary heart disease risk]. Przeglad lekarski
2004;62:69-72.
35.
Qi Q, Wang J, Li H, Yu Z, Ye X, Hu FB, et al. Associations of resistin with inflammatory and fibrinolytic
markers, insulin resistance, and metabolic syndrome in middle-aged and older Chinese. Europ J Endocrinol
2008;159(5):585-593.
36.
Monzillo LU, Hamdy O, Horton ES, Ledbury S, Mullooly C, Jarema C, et al. Effect of lifestyle modification
on adipokine levels in obese subjects with insulin resistance. Obes Res 2003;11(9):1048-1054.
37.
Azuma K, Katsukawa F, Oguchi S, Murata M, Yamazaki H, Shimada A, et al. Correlation between serum
resistin level and adiposity in obese individuals. Obes Res 2003;11(8):997-1001.
38.
Tofighi A, Dastah S, Babaei S, Nozad J. Effect of whole-body vibration training on physiological indices and
cardiovascular fitness in elderly veterans. SJKU 2014;19(1):12-20.
39.
Nikroo H, Nematy M, Sima H, Attarzade HS. The effect of restricted diet with or without aerobic training
program on cardio respiratory fitness and anthropometric indices in patients with non alcoholic steatohepatitis. J North
Khorasan Univ Med Sci 2011;3(3):91-99.
40.
Irving BA, Davis CK, Brock DW, Weltman JY, Swift D, Barrett EJ, et al. Effect of exercise training intensity
on abdominal visceral fat and body composition. Med Sci Sports Exerc 2008 Nov;40(11):1863-1872.
41.
Duncan GE, Perri MG, Theriaque DW, Hutson AD, Eckel RH, Stacpoole PW. Exercise training, without
weight loss, increases insulin sensitivity and postheparin plasma lipase activity in previously sedentary adults. Diabetes
Care 2003;26(3):557-562.

