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Original Article
Abstract
Background and Purpose: More Adipose tissue is associated with the increase of inflammatory markers
in obesity. This study aimed to evaluate the effect of different intensity circuit resistance training on gremlin-1, Macrophage migration inhibitory factor and some cardiovascular risk factors in obese men.
Materials and Methods: In a semi-experimental trial, 44 obese men were selected and randomly divided
into four groups including control (n=11), low intensity circuit resistance training (n=11), moderate intensity circuit resistance training (n=11) and high-intensity circuit resistance training (n=11) groups. Resistance
training was performed in different intensities included 1) High-intensity circuit resistance training (80%
1RM) 2) Moderate intensity circuit resistance (60% 1RM) and 3) Low intensity circuit resistance training
(40% 1RM), three sessions per week for 12 weeks. Serum levels of gremlin-1, MIFand Lipid profile (cholesterol, triglyceride, LDL and HDL) were measured using kit and ELISA method. Data were analyzed with
Analysis of variance with repeated measures, dependent t-test and Bonferroni post hoc test at the P < 0.05.
Results: 12 weeks of circular resistance training with low, moderate and high intensity caused a significant
decrease in gremlin-1 and MIF levels, significant decrease in cholesterol, triglyceride and LDL-c levels and
significant increase in HDL-c levels (P = 0.001)..
Conclusion: It seems that circular resistance training with different intensities and especially high intensity
can be an effective factor in counteracting the increase in observation of cardiovascular risk factors in obese
people.
Keywords: Circuit resistance training, Obesity, Macrophage migration inhibitory factor, Gremlin-1, Lipid
profile.
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تأثیر شدتهای مختلف تمرین مقاومتی دایرهای بر گرملین ،1-عامل بازدارندۀ
مهاجرت ما کروفاژها و برخی شاخصهای خطرزای قلبی -عروقی در مردان چاق
محمد کرمی ،1آسیه عباسی دلوئی ،*1ایوب سعیدی
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 1گروه فیزیولوژی ورزشی ،واحد آیتاهلل آملی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،آمل ،ایران.
 2گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی ،دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی ،دانشگاه کردستان ،سنندج ،کردستان ،ایران.

مقاله پژوهشی

چکیده
زمینــه و هــدف :بافــت چربــی بیشــتر در پــی چاقــی ،بــا افزایــش نشــانگرهای التهابــی همــراه اســت .هــدف از ایــن پژوهــش،
بررســی تأثیــر شــدتهای مختلــف تمریــن مقاومتــی دایــرهای بــر گرملیــن ،1-عامــل بازدارنــدۀ مهاجــرت ما کروفاژهــا و برخــی
شــاخصهای خطــرزای قلبــی -عروقــی در مــردان چــاق بــود.
مــواد و روشهــا :در یــک کارآزمایــی نیمهتجربــی 44 ،مــرد چــاق انتخــاب و بهصــورت تصادفــی بــه چهــار گــروه کنتــرل (11
نفــر) ،تمریــن مقاومتــی دایــرهای بــا شــدت پاییــن ( 11نفــر) ،تمریــن مقاومتــی دایــرهای بــا شــدت متوســط ( 11نفــر) و تمریــن
مقاومتــی دایــرهای بــا شــدت بــاال ( 11نفــر) تقســیم شــدند .تمریــن مقاومتــی بــا شــدتهای مختلــف شــامل تمریــن دایــرهای
بــا شــدت بــاال ( 80درصــد  ،)1RMتمریــن دایــرهای بــا شــدت متوســط ( 60درصــد  )1RMو تمریــن دایــرهای بــا شــدت پاییــن
( 40درصــد  ،)1RMســه جلســه در هفتــه و بــه مــدت  12هفتــه بــود .ســطوح گرملیــن MIF ،1-و نیمــرخ لیپیــدی (کلســترول،
تریگلیســرید LDL ،و  )HDLســرم بــا اســتفاده از کیــت و بــه روش االیــزا اندازهگیــری شــد .دادههــا بــه روش آزمــون تحلیــل
واریانــس بــا اندازهگیــری مکــرر ،آزمــون تــی وابســته و آزمــون تعقیبــی بونفرونــی در ســطح معنــاداری  P>0/05تجزیهوتحلیــل
شد.
نتایــج12 :هفتــه تمریــن مقاومتــی دایــرهای بــا شــدت پاییــن ،متوســط و بــاال موجــب کاهــش معنــادار بــا کاهــش معنــادار
ســطوح گرملیــن 1و  ،MIFکاهــش معنــادار ســطوح کلســترول ،تریگلیســرید و  LDL-cو افزایــش معنــادار ســطوح HDL-c
شــد (.)P=0/001
نتیجهگیــری :بهنظــر میرســد تمریــن مقاومتــی دایــرهای بــا شــدتهای مختلــف و بهویــژه شــدت بــاال میتوانــد عامــل
مؤثــری بهمنظــور مقابلــه بــا افزایــش مشــاهده در عوامــل خطــرزای قلبی-عروقــی در افــراد چــاق باشــد.
واژههای کلیدی :تمرین مقاومتی دایرهای ،چاقی ،عامل بازدارنده مهاجرت ما کروفاژها ،گرملین ،1-نیمرخ لیپیدی.
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مقدمه

التهابــی در گــروه تمریــن قدرتــی همــراه بــا دارونمــا کاهــش
یافتــه ،امــا در گــروه تمریــن قدرتــی بــا تستوســترون ،افزایــش
یافتــه اســت ()10؛ بنابرایــن فعالیــت ورزشــی بــا کاهــش میــزان
چربیهــای پالســمایی و افزایــش ســطح لیپوپروتئیــن
پرچــگال میتوانــد موجــب بهبــود عملکــرد قلبیـعروقــی
شــود ( .)13-11هرچنــد تأثیــرات تمریــن ورزشــی بــر میــزان
گرملیــن  1در افــراد چــاق مشــخص نیســت.
تمریــن مقاومتــی ،از انــواع تمرینهــای ورزشــی رایــج
اســت کــه ســبب افزایــش تــودۀ عضالنــی و در نتیجــه افزایــش
انــرژی روزانــه و اســتراحت دگرگشــتی (متابولیــک) میشــود
( .)14همچنیــن ســبب کاهــش شــاخص تــودۀ بدنــی
( ،)BMIدرصــد چربــی و وزن میشــود و بــه کاهــش ســطح
نشــانگرهای التهابــی در افــراد چــاق میانجامــد (.)15،16
تمریــن مقاومتــی دایــرهای ،بهعنــوان روش تمرینــی
ً
جدیــد ،ظاهــرا همزمــان اثربخشــی تمرینهــای اســتقامتی
یکــه پــس از شــش مــاه
و مقاومتــی را دارد ( ،)17،18بهطور 
اجــرای تمرینهــای هــوازی ،مقاومتــی و ترکیبــی از هــوازی
و مقاومتــی همــراه بــا برنامــۀ رژیــم غذایــی مشــخص شــد
کــه تمریــن مقاومتــی ،نســبت بــه تمرینهــای هــوازی بــر
کاهــش میــزان چربــی و تــودۀ بدنــی مؤثرتــر بــوده ( )19و بــه
همیــن ســبب مــورد توجــه پژوهشــگران قــرار گرفتــه اســت .از
میــان عوامــل متعــدد دخیــل در اثربخشــی تمریــن مقاومتــی،
شــدت فعالیــت ،عامــل اصلــی اســت و بهنظــر میرســد کــه
شــدت کار در یــک جلســۀ تمریــن مقاومتــی ،بــر میــزان
شــاخصهای التهابــی تأثیرگــذار اســت ( .)20بنابرایــن،
بررســی اثــر شــدت تمریــن مقاومتــی بــر ایــن شــاخصها،
بهمنظــور اتخــاذ راهبردهــای درمانــی اهمیــت زیــادی دارد.
نبــر ایــن ،چــون تمریــن مقاومتــی دایــرهای میتوانــد
افزو 
هــر دو جــزء هــوازی و مقاومتــی را تقویــت کنــد ،ممکــن اســت
بتوانــد در واپایــش عوامــل خطــرزا نقــش مهمــی ایفــا کنــد.
ا گرچــه مشــخص نیســت کــه کــدام شــدت از تمرینهــای
مقاومتــی دایــرهای در افــراد چــاق کارایــی بیشــتری دارد،
بنابرایــن ،بررســی اثــر شــدتهای مختلــف تمریــن مقاومتــی
دایــرهای بــر میــزان گرملیــن ،1-عامــل بازدارنــدۀ مهاجــرت
ما کروفاژهــا و برخــی شــاخصهای خطــرزای قلبیـعروقــی
دیگــر در مــردان چــاق بهعنــوان هــدف پژوهــش حاضــر
تعییــن شــد.

در سراســر جهــان ،چاقــی و اضافــه وزن ،بــه عمدهتریــن
نگرانــی در حیطــۀ بهداشــت عمومــی تبدیــل شــده اســت.
چاقــی بــا عــوارض جانبــی و بیماریهــای متعــددی ماننــد
بــروز مقاومــت بــه انســولین ،دیابــت نــوع  ،2بیماریهــای
قلبی-عروقــی و بســیاری از ســرطانها همــراه اســت (.)3-1
محققــان نشــان دادهانــد کــه ازدیــاد مقــدار بافــت چربــی بــر
اثــر چاقــی ،بــا افزایــش نشــانگرهای التهابــی همراه اســت (.)4
بــرای نمونــه ،پروتئیــن گرملیــن  1کــه توســط پریآدیپوســیت
انســانی تولیــد میشــود ،بهطــور چشــمگیری بــر اثــر چاقــی
بیشپروردگــی (هیپرتروفــی) افزایــش مییابــد ( .)4ایــن
پروتئیــن ،یــک پادکنشــگر (آنتا گونیســت) مورفوژنتیــک از
گــروه ادیپوکایــن و نیــز اســتخوان ( )BMP2/4اســت کــه بــا
مهــار پروتئیــن مورفوژنتیــک اســتخوان  )BMP-4( 4ســبب
توقــف تمایــز ســلولهای پیشســاز و اختــال در تبدیــل
چربــی ســفید بــه نــوع بژـقهــوهای میشــود .گرملیــن ،1
همچنیــن در اختــال عملکــردی انســولین و بــروز مقاومــت
بــه انســولین نقــش دارد ( .)5از طــرف دیگــر ،التهــاب مزمــن
ناشــی از چاقــی ،ســبب بــر هــم خــوردن عملکــرد طبیعــی
بافــت چربــی میشــود کــه میتوانــد بــا مقاومــت بــه
انســولین و عــوارض دیگــر همــراه باشــد ( .)6از مهمتریــن
نشــانگرهای التهابــی کــه بافــت چربــی آزاد میکنــد ،عامــل
بازدارنــدۀ مهاجــرت ما کروفاژهــا ( )MIFاســت .مقــدار MIF
بــا شــاخص تــودۀ بدنــی و درصــد چربــی رابطـهای مثبــت دارد
و بــر عملکــرد دســتگاه ایمنــی مؤثــر اســت .همچنیــن افزایــش
بیــان آن توســط بافــت چربــی ،ســبب فروگشــت (کاتابولیســم)
عضلــه خواهــد شــد ( .)7بــه ایــن ترتیــب ،گرملیــن  1و  MIFدر
شــکلگیری بســیاری از بیماریهــای ناشــی از فرایندهــای
التهابــی بــر اثــر چاقــی نقــش داشــته و بــا میــزان بیــان دیگــر
عوامــل التهابــی ماننــد پروتئیــن وا کنشــی  )CRP( Cو
اینترلوکیــن  )IL6( 6رابطــۀ مثبــت دارنــد (.)6،7
تمریــن منظــم ورزشــی بخــش مهمــی از ســبک زندگــی
ســالم اســت کــه بــرای افــراد چــاق مزایــای بســیاری دارد
( ،)8بهطوریکــه کاهــش چشــمگیری در ســطح متغیرهــای
التهابــی ،بهویــژه  ،MIFپــس از  12هفتــه محدودیــت در
مقــدار کالــری دریافتــی بــا برنامــۀ کاهــش وزن و همــراه بــا
تمریــن ورزشــی مشــاهده شــده اســت ( .)9گلینــت بــورگ
و همــکاران ( ،)2013اثــر  24هفتــه تمریــن قدرتــی و درمــان
بــا تستوســترون بــر ســطح  MIFمــردان ســالمند را بررســی
کردنــد .نتایــج آنهــا نشــان داد ســطح  MIFو فعالیــت
ی

ی
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اثر تمرین بر گرملین -1و شاخصهای خطرزای قلبی عروقی در مردان چاق
روش پژوهش

کرمی و همکاران

آزمودنیهــا در جلســات تمریــن اثرگــذار باشــد .در جلس ـهای
جدا گانــه پــس از انجــام معاینــات پزشــکی ،هــدف پژوهــش و
نحــوۀ اجــرای آن بــرای آزمودنیهــا شــرح داده شــد .ســپس
آزمودنیهــا بهصــورت همگــن براســاس قــدرت بیشــینه بــه
چهــار گــروه  .1کنتــرل ( 11نفــر) .2 ،تمریــن مقاومتــی دایــرهای
بــا شــدت پاییــن ( 11نفــر) .3 ،تمریــن مقاومتــی دایــرهای بــا
شــدت متوســط ( 11نفــر) و  .4تمریــن مقاومتــی دایــرهای بــا
شــدت بــاال ( 11نفــر) تقســیم شــدند .گروههــای تمرینــی دورۀ
خــود را براســاس قــرارداد ورزشــی تعیینشــده پشــت ســر
گذاشــتند .گــروه کنتــرل نیــز طــی  12هفتــه ،زندگــی روزمــرۀ
خــود را داشــتند و از شــرکت در فعالیتهــای منظــم منــع
شــدند .پــس از پــر کــردن پرسشــنامۀ اطالعــات فــردی و
امضــای رضایتنامــه ،هریــک از آزمودنیهــا روز بعــد بــرای
اجــرای آزمونهــا در محــل برگــزاری آزمــون حاضــر شــدند .در
ابتــدای جلســه ویژگیهــای آنتروپومتــری شــامل قــد ،وزن
و درصــد چربــی ســه ناحیــه از همــۀ آزمودنیهــا اندازهگیــری
شــد .قــد آزمودنیهــا (بــه ســانتیمتر) بــا اســتفاده از دســتگاه
قدســنج ســکا ســاخت آلمــان بــا دقــت  0/1ســانتیمتر و وزن
بــدن آنهــا (بــه کیلوگ ــرم) بــا اســتفاده از تــرازوی دیجیتالــی
ســکا ســاخت آلمــان بــا دقــت  0/1کیلوگــرم اندازهگیــری و ثبــت
شــد .پــس از اندازهگیــری قــد و وزن آزمودنیهــا شــاخص
تــودۀ بدنــی آنهــا بــا اســتفاده از فرمــول [مجــذور قــد بــه متــر/
وزن(کیلوگــرم) = (شــاخص تــودۀ بــدن)  ]BMIمحاســبه شــد.
در جلســۀ دوم از همــۀ آزمودنیهــا ،آزمــون تعییــن یــک تکــرار
بیشــینه گرفتــه شــد .پــس از دو روز ،آزمودنیهــا به آزمایشــگاه
مراجعــه کردنــد و بــرای ارزیابــی ســطوح گرملیــن MIF ،1-و
نیمــرخ لیپیــدی (کلســترول ،تریگلیســرید LDL ،و )HDL
ســرم از آنهــا خونگیــری شــد .ســپس گروههــای تجربــی
ً
 12هفتــه برنامــۀ تمریــن را انجــام دادنــد .در پایــان مجــددا
ویژگیهــای آنتروپومتــری و خونگیــری اخــذ شــد.
وضعیــت رژیــم غذایــی بــا ثبــت غذاهــای مــورد اســتفاده
طــی ســه روز ( 2روز هفتــه و  1روز آخــر هفتــه) پیــش از شــروع
تمریــن و پــس از مطالعــه بــرای ارزیابــی تغییــرات در رژیــم
غذایــی معمــول در طــول زمــان ثبــت شــد .هــر مــادۀ غذایــی
بهصــورت جدا گانــه وارد رژیــم تجزیهوتحلیــل رژیــم غذایــی
نســخۀ  10پــاس ( )Cengage, Boston, MA, USAشــد
و کل انــرژی مصرفــی و همچنیــن مقــدار انــرژی حاصــل از
پروتئینهــا ،چربیهــا و کربوهیدراتهــا محاســبه شــد.
تحلیــل دادههــای ثبــت غذایــی حا کــی از عــدم تفــاوت
معنــادار در مصــرف مقادیــر پروتئیــن ،چربــی و کربوهیــدرات

ههــای پژوهــش :پژوهــش حاضــر از نــوع کاربــردی و
نمون 
روش آن نیمهتجربــی اســت کــه بهصــورت پیشآزمــون-
پسآزمــون بــا گــروه کنتــرل انجــام گرفــت .تحقیــق حاضــر بــا
تأیید کمیتۀ اخالق با شـ�مارۀ IR.IAU.M.REC.1399.038
دانشــگاه آزاد اســامی -واحــد مرودشــت مصــوب و در
دانشــگاه آزاد اســامی واحــد آی ـتاهلل آملــی اســت .جامعــۀ
آمــاری پژوهــش را مــردان چــاق داوطلــب شــهر تهــران
تشــکیل میدهنــد کــه از طریــق فراخــوان در مرا کــز عمومــی و
اداری انتخــاب شــدند .بــر ایــن اســاس ،پــس از ارزیابیهــای
بالینــی اولیــه شــامل شــرح حــال ،ســابقۀ بیماریهــای
قلبــی -عروقــی ،معاینــات بالینــی و تشــخیصی 50 ،آزمودنــی
براســاس معیارهــای ورود بــرای شــرکت در پژوهــش انتخــاب
شــدند در نهایــت از  44آزمودنــی دعــوت شــد تــا در جلســۀ
توجیهــی شــرکت کننــد .حجــم نمونــه بــا در نظــر گرفتــن
 β=0/1و  α=0/05بــا اســتفاده از فرمــول زیــر بــا رعایــت
تــوان  80درصــد و ســطح معنــاداری  5درصــد و بــا فــرض
ناهمگونــی واریانــس (بــه حجــم نمونــۀ باال تــر نســبت بــه
وضعیــت همگنــی واریانــس منجــر میشــود) و بــا فــرض آنکــه
مقــدار استانداردشــدۀ انــدازۀ اثــر (∆=0/75 )effect size
و همچنیــن نســبت واریانسهــای دو گــروه برابــر  Z=1/5و
یکســان در نظــر گرفتــن تعــداد اعضــای گــروه شــاهد و مــورد
( ،)φ=1محاســبه شــد .در ایــن فرمــول ( αخطــای نــوع اول
برابــر بــا  )0/05و ( βخطــای نــوع دوم برابــر بــا  )0/02اســت:
(σ1 2 + σ2 2) (Z α/2 + Z β)2
∆2
معیارهــای ورود بــه پژوهــش یــا شــرایط انتخــاب
آزمودنیهــا شــامل مــوارد ذیــل اســت :ســن  35-23ســال،
عــدم ابتــا بــه بیماریهــای مزمــن بــا توجــه بــه پرسشــنامۀ
ســابقۀ پزشــکی (بیماریهــای قلبــی -عروقــی ،دیابــت ،انــواع
ســرطان و ناراحتیهــای کلیــوی و گوارشــی یــا هرگونــه آســیب
یــا مشــکلی کــه شــرکت آنهــا در فعالیــت بدنــی را محــدود
کند) ،دارا بودن شــرایط  30=BMIوWaist-to-height ratio
( 0.5>)WHtRو نداشــتن ســابقۀ ورزشــی طــی شــش مــاه
اخیــر ،نداشــتن ســابقۀ اختــاالت خــواب ،غیرســیگاری و
عــدم مصــرف هــر نــوع مکمــل ،الــکل ،مــواد کافئی ـندار و
درمــان دارویــی .همچنیــن معیارهــای خــروج آزمودنیهــا از
ت بــود از :غیبــت بیــش از یــک جلســه در برنامــۀ
تحقیــق عبــار 
تمرینــات ورزشــی ،بــروز حادثــه ،آســیب ،ابتال بــه بیماریهای
مخــل و بــروز هــر عامــل مداخلهگــری کــه بــر شــرکت مؤثــر
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عمــل خونگیــری در زمــان معینــی از روز ( 8تــا  10صبــح)
انجــام گرفــت .ســطوح گرملیــن 1-بــا اســتفاده از کیــت
()WuhanUscnBusinessCo.,Ltd.,Wuhan,Hubei,China
و بــه روش االیــزا و نیمــرخ لیپیدی (کلســترول ،تریگلیســرید،
 LDLو  )HDLتوســط کیــت پارسآزمــون بهوســیلۀ دســتگاه
اتوماتیــک آناالیــزر  1000 -RAاندازهگیــری شــد.
تحلیــل آمــاری :بــرای اطمینــان از طبیعــی بــودن توزیــع
متغیرهــا ،از آزمــون شــاپیرو ویلــک اســتفاده شــد .پــس
از مشــخص شــدن طبیعــی بــودن توزیــع دادههــا ،بــرای
مقایســۀ متغیرهــای فیزیولوژیکــی و بیوشــیمیایی از آزمــون
تحلیــل واریانــس بــا اندازهگیــری مکــرر ،آزمــون تــی وابســته و
آزمــون تعقیبــی بونفرونــی اســتفاده شــد .ســطح معنــاداری
در همــۀ مــوارد  P≥0/05در نظــر گرفتــه شــد .تمامــی عملیــات
آمــاری بــا نرمافزارهــای  SPSSنســخۀ  21بــه اجــرا درآمــد.

و مقــدار کالــری دریافتــی بیــن گروههــا پیــش و پــس از دورۀ
تمرینــی بــود.
روش اجــرای پژوهــش :قــرارداد تمریــن مقاومتــی
دایــرهای شــامل  8حرکــت باالتنــه و پایینتنــه (اســکات،
جلوبــازو ،پــرس ســینه ،بــاز کــردن زانــو ،خــم کــردن زانــو،
سرشــانه بــا هالتــر ،پــرس پــا و زیربغــل ســیمکش از پشــت) بــود
کــه بهصــورت دایــرهای و در شــدتهای مختلــف بهصــورت
زیــر انجــام گرفــت (:)21،22
 .1گروه تمرین دایرهای با شــدت باال 3 :نوبت  10تکراری
با  80درصد 1RM؛
 .2گــروه تمریــن دایــرهای بــا شــدت متوســط 3 :نوبــت
 13تکراری با  60درصد 1RM؛
 .3گــروه تمریــن دایــرهای بــا شــدت پاییــن 3 :نوبــت
 20تکراری با  40درصد .1RM
حجــم تمریــن براســاس فرمــول ارائهشــده توســط بیچــل
و همــکاران محاســبه شــد (مقــدار وزنــه × تعــداد تکــرار ×
تعــداد نوبــت = حجــم تمریــن) .اســتراحت بیــن نوبتهــا دو
دقیقــه و بهصــورت غیرفعــال بــود .یــک تکــرار بیشــینه ()1RM
آزمودنیهــا بــا اســتفاده از معادلــۀ برزیســکی محاســبه شــد:
روش تعییــن یــک تکــرار بیشــینه بــه ایــن صــورت اســت کــه
ابتــدا فــرد بــا وزنــۀ ســبک گــرم میکنــد ،ســپس وزن ـهای
انتخــاب میکنــد کــه حدا کثــر تــا  10تکــرار بتوانــد انجــام دهــد.
ا گــر وزنــه ســبک باشــد و تعــداد تکرارهــا بیشــتر از  10تکرار شــد،
پــس از کمــی اســتراحت وزنــۀ بیشــتری انتخــاب میشــود تــا
جایــی کــه بتوانــد کمتــر از  10تکــرار انجــام دهــد .مقــدار وزنــه
و تعــداد تکرارهــا در هــر حرکــت ثبــت و ســپس در فرمــول قــرار
داده میشــود (.)23
یک تکرار بیشینه=
وزن جابهجاشده (کیلوگرم) ( - 1/0278 /تعداد تکرار تا
خستگی ×) 0/0278
روشهــای آزمایشــگاهی :بــرای ارزیابــی متغیرهــای
بیوشــیمیایی عمــل خونگیــری پــس از  12تــا  14ســاعت
ناشــتایی و در دو مرحلــه  48ســاعت پیــش و پــس از  12هفتــه
مداخلــه ( 48ســاعت پــس از آخریــن جلســۀ تمریــن) انجــام
گرفــت .در هــر مرحلــه توســط کارشــناس آزمایشــگاه از وریــد
پیشآرنجــی دســت راســت آزمودنیهــا در حالــت اســتراحتی
و در وضعیــت نشســته  5میلیلیتــر خــون گرفتــه شــد.
نمونههــای خــون پــس از ســانتریفیوژ و جــدا کــردن ســرم
تــا زمــان انجــام آزمونهــا در دمــای  -80درجــۀ ســانتیگراد
نگهــداری شــد .بــرای جلوگیــری از تأثیــر آهنــگ شــبانهروزی،

نتایج
در جــدول  1میانگیــن و انحــراف اســتاندارد مربــوط بــه
ویژگیهــای فــردی آزمودنیهــا و متغیرهــای پژوهــش در
گروههــای مختلــف نشــان داده شــده اســت .میانگیــن ±
انحــراف معیــار مقادیــر نیمــرخ لیپیــدی آزمودنیهــا در پیــش
و پــس از تمرینــات مقاومتــی دایــرهای بــا شــدتهای مختلف
در جــدول  2ارائــه شــده اســت .تجزیهوتحلیــل نتایــج بــا
اســتفاده از آزمــون تحلیــل واریانــس بــرای اندازهگیریهــای
تکــراری بــا عامــل بینگروهــی نشــان داد بیــن تأثیــر
شــدتهای مختلــف تمریــن مقاومتــی بــر مقادیــر HDL
مــردان چــاق تفــاوت معنــاداری وجــود دارد (،P>0/0001
 .)F 3،40=109/4نتایــج آزمــون بونفرونــی نشــان داد که تمامی
تفاوتهــای بینگروهــی غیــر از تفــاوت گروههــای تمریــن بــا
شــدت  80و  60درصــد ( )P<0/99معنــادار بــود (.)P>0/0001
همچنیــن تغییــرات مقادیــر  HDLدر بعــد نســبت بــه قبــل از
دورۀ تمریــن در گــروه کنتــرل ( )P>0/0001و نیــز گروههــای
تمریــن مقاومتــی بــا شــدت  40درصــد ( 60 ،)P=0/001درصــد
( )P>0/0001و  80درصد ( )P>0/0001معنادار بود (جدول .)2
همچنیــن تجزیهوتحلیــل نتایــج نشــان داد بیــن تأثیــر
شــدتهای مختلــف تمریــن مقاومتــی بــر مقادیــر LDL
مــردان چــاق تفــاوت معنــاداری وجــود دارد (،P>0/0001
 .)F 3،40=109/4نتایــج آزمــون بونفرونــی نشــان داد کــه تمامی
تفاوتهــای بینگروهــی غیــر از تفــاوت گروههــای تمریــن بــا
شــدت  80و  60درصــد ( )P<0/99معنــادار بــود (.)P>0/0001
همچنیــن تغییــرات مقادیــر  LDLدر بعــد نســبت بــه قبــل از
5
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کرمی و همکاران

دورۀ تمریــن در گــروه کنتــرل ( )P =0/40غیرمعنــادار ،ولــی ( )P>0/0001و  80درصد ( )P>0/0001معنادار بود (جدول .)2
در گروههــای تمریــن مقاومتــی بــا شــدت 60 ،)P>0/0001( 40
جدول  .1میانگین و انحراف استاندارد مربوط به ویژ گیهای فردی آزمودنیها در گروههای مختلف
میانگین  +انحراف استاندارد

گروه

تمرین دایرهای با

تمرین دایرهای با

تمرین دایرهای با

کنترل

شدت پایین

شدت متوسط

شدت باال

26±4

27±5

28±3

27±6

168/99 +3/17

169/19 +2/77

167/28 +2/61

168/23 +1/71

پیشآزمون

92/88 + 2/05

91/92 + 2/86

91/41 + 1/94

92/77 + 1/92

پسآزمون

92/01 + 2/2

89/86 + 1/82

87/83 + 1/66

86/08 + 2/15

شاخص تودة بدنی

پیشآزمون

32/55 + 1/43

32/13 + 1/4

32/69 + 1/27

32/79 + 0/75

(کیلوگرم /متر مربع)

پسآزمون

32/25 + 1/49

31/4 + 0/82

31/41 + 1/27

30/42 + 0/99

متغیر
سن (سال)
قد (سانتیمتر)
وزن (کیلوگرم)

نشــان داد بیــن تأثیــر شــدتهای مختلــف تمریــن مقاومتــی
بــر مقادیــر تریگلیســرید مــردان چــاق تفــاوت معنــاداری
وجــود دارد ( .)F 3،40=284/7 ،P>0/0001نتایــج آزمــون
بونفرونــی نشــان داد کــه همــۀ تفاوتهــای بینگروهــی غیــر
از تفــاوت گــروه کنتــرل بــا گــروه  40درصــد ( )P=0/13و نیــز
گــروه تمریــن بــا شــدت  80درصــد بــا گــروه تمریــن  60درصــد
( )P<0/99از نظــر آمــاری معنــادار بــود ( .)P>0/0001همچنین
تغییــرات مقادیــر تریگلیســرید در بعــد نســبت بــه قبــل از
دورۀ تمریــن در گــروه کنتــرل ( )P =0/36غیرمعنــادار ،ولــی
در گروههــای تمریــن مقاومتــی بــا شــدت 60 ،)P>0/0001( 40
( )P>0/0001و  80درصد ( )P>0/0001معنادار بود (جدول .)2

تجزیهوتحلیــل نتایــج نشــان داد بیــن تأثیــر شــدتهای
مختلــف تمریــن مقاومتــی بــر مقادیــر کلســترول تــام
مــردان چــاق تفــاوت معنــاداری وجــود دارد (،P>0/0001
 .)F 3،40=335/3نتایــج آزمــون بونفرونــی نشــان داد کــه
همــۀ تفاوتهــای بینگروهــی غیــر از تفــاوت گروههــای
تمریــن بــا شــدت  80و  60درصــد ( )P=0/108معنــادار بــود
( .)P>0/0001همچنیــن تغییــرات مقادیــر کلســترول تــام در
بعد نسبت به قبل از دورۀ تمرین در گروه کنترل ()P =0/60
غیرمعنــادار ،ولــی در گروههــای تمریــن مقاومتــی بــا شــدت
 )P>0/0001( 60 ،)P>0/0001( 40و  80درصــد ()P>0/0001
معنــادار بــود (جــدول  .)2همچنیــن تجزیهوتحلیــل نتایــج

جدول  .2میانگین  ±انحراف معیار مقادیر نیمرخ لیپیدی آزمودنیها پیش و پس از تمرینات مقاومتی دایرهای با شدتهای مختلف

HDL
()mg/dl

LDL
()mg/dl

پیش از تمرین

پس از تمرین

 Pدرونگروهی

 Pبینگروهی

کنترل

38/8 ± 1/38

42/1 ±3/0

>0/0001

>0/0001

 40درصد

38/8 ± 1/23

40/6 ± 1/46

>0/0001

 60درصد

38/6 ± 1/67

44/5 ± 1/34

>0/0001

 80درصد

38/5 ± 1/41

44/8 ± 1/16

>0/0001

کنترل

125/2 ± 4/47

125/1 ±4/70

0/40

 40درصد

126/1 ± 4/87

121/9 ± 4/61

>0/0001

 60درصد

127/3 ± 3/14

111/2 ± 2/92

>0/0001

 80درصد

127/1 ± 3/64

110/5 ± 2/52

>0/0001
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ادامه جدول  .2میانگین  ±انحراف معیار مقادیر نیمرخ لیپیدی آزمودنیها پیش و پس از تمرینات مقاومتی دایرهای با شدتهای مختلف

کلسترول تام
()mg/dl

تریگلیسرید
()mg/dl

پیش از تمرین

پس از تمرین

 Pدرونگروهی

 Pبینگروهی

کنترل

226/7 ± 5/27

226/8 ±5/26

0/60

>0/0001

 40درصد

227/4 ± 5/48

222/1 ± 5/19

>0/0001

 60درصد

229/6 ± 2/02

208/5 ± 3/18

>0/0001

 80درصد

228/4 ± 3/46

205/5 ± 4/77

>0/0001

کنترل

242/1 ± 4/39

242/2 ±4/17

0/36

 40درصد

245/8 ± 5/93

242/6 ± 4/78

>0/0001

 60درصد

244/5 ± 7/48

215/1 ± 5/34

>0/0001

 80درصد

242/9 ± 5/96

212/8 ± 4/64

>0/0001

تجزیهوتحلیــل نتایــج نشــان داد بیــن تأثیــر شــدتهای
مختلــف تمریــن مقاومتــی بــر مقادیــر گرملیــن 1-مــردان چاق
تفــاوت معنــاداری وجــود دارد (.)F 3،40=344/7 ،P>0/0001
نتایــج آزمــون بونفرونی نشــان داد که تفاوتهای بینگروهی
غیــر از تفــاوت گــروه کنتــرل بــا گــروه  40درصــد ( )P=0/13و نیــز
گــروه تمریــن بــا شــدت  80درصــد بــا گــروه تمریــن  60درصــد
( )P=0/89از نظــر آمــاری معنادار بــود ( .)P>0/0001همچنین
تغییــرات مقادیــر گرملیــن 1-در بعــد نســبت بــه قبــل از
دورۀ تمریــن در گــروه کنتــرل ( )P =0/16غیرمعنــادار ،ولــی
در گروههــای تمریــن مقاومتــی بــا شــدت ،)P>0/0001( 40
 )P>0/0001( 60و  80درصد ( )P>0/0001معنادار بود.
تجزیهوتحلیــل نتایــج نشــان داد ،بیــن تأثیــر شــدتهای
مختلــف تمریــن مقاومتــی بــر مقادیــر  MIFمــردان چــاق
تفــاوت معنــاداری وجــود دارد ()F 3،40=443/7 ،P>0/0001
نتایــج آزمــون بونفرونــی نشــان داد کــه همــۀ تفاوتهــای
بینگروهــی غیــر از تفــاوت گــروه کنتــرل بــا گــروه  40درصــد
( )P=0/35و نیــز گــروه تمریــن بــا شــدت  80درصــد بــا گــروه
تمریــن  60درصــد ( )P=0/69از نظــر آمــاری معنــادار بــود
( .)P>0/0001همچنیــن تغییــرات مقادیــر  MIFدر بعــد
نســبت بــه قبــل از دورۀ تمریــن در گــروه کنتــرل ()P =0/28
غیرمعنــادار ،ولــی در گروههــای تمریــن مقاومتــی بــا شــدت
 )P>0/0001( 60 ،)P>0/0001( 40و  80درصــد ()P>0/0001
معنــادار بــود.

>0/0001

ایــن بــود کــه هــر ســه شــدت تمریــن مقاومتــی دایــرهای بــا
کاهــش معنــادار ســطوح گرملیــن 1و  MIFهمــراه بــوده اســت
کــه میــزان کاهــش مشاهدهشــده در هــر دو متغیــر در گــروه
بــا شــدت بــاال بیشــتر از شــدتهای دیگــر بــود .افزونبــر
ایــن ،همزمــان بــا کاهــش ســطوح گرملیــن 1و  ،MIFکاهــش
معنــادار ســطوح کلســترول ،تریگلیســرید و  LDL-cو
همچنیــن افزایــش معنــادار ســطوح  HDL-cدر گروههــای
تمریــن مشــاهده شــد .گرملیــن 1نقــش مهمــی در اختــال
عملکــرد انســولین دارد و در دیابــت نــوع  2تنظیــم افزایشــی
میشــود .مهــار گرملیــن 1بــا توجــه بــه آثــار بیماریزایــی آن
بهعنــوان یــک هــدف درمانــی مؤثــر بــرای بهبــود مقاومــت بــه
انســولین و اختــاالت مرتبــط بــا آن معرفــی شــده اســت (.)5
نتایــج نشــان داد کــه تمریــن مقاومتــی دایــرهای بــا شــدت
کــم ،متوســط و زیــاد در افــراد چــاق میتوانــد بهعنــوان عاملــی
مؤثــر در تنظیــم کاهشــی ســطوح گرملیــن 1مــورد توجــه قــرار
ً
گیــرد و از ایــن طریــق احتمــاال تأثیــر بیماریزایــی گرملیــن 1را
کاهــش دهــد .در خصــوص تأثیــر تمرینــات ورزشــی بــر ســطوح
گرملیــن 1اطالعــات کمــی در دســترس اســت ،بــا توجــه بــه
اینکــه بافــت چربــی بهعنــوان یکــی از جایگاههــای اصلــی
تولید و ترشــح گرملین 1شــناخته شــده اســت ( .)5در تحقیق
حاضــر کاهــش تــودۀ چربــی بــدن بــا شــدتهای مختلــف
تمریــن ورزشــی مقاومتــی دایــرهای مشــاهده شــد ،میتــوان
کاهــش تــودۀ چربــی بــدن را بهمنزلــۀ یکــی از ســازوکارهای
اصلــی کاهــش مشاهدهشــده در ســطوح گرملیــن 1مطــرح
کــرد .برخــی پژوهشــگران عنــوان کردهانــد کــه گرملیــن1
بازدارنــدۀ بالقــوه بــرای عامــل بازدارنــدۀ مهاجــرت ما کروفــاژ
( )MIFاســت ،بنابرایــن القــای گرملیــن 1میتوانــد راهبــرد
امیدوارکننــدهای بــرای کنتــرل التهــاب عروقــی ناشــی از

بحث و نتیجهگیری
پژوهــش حاضــر بــا هــدف بررســی تأثیــر شــدتهای مختلــف
تمریــن مقاومتــی دایــرهای بــر ســطوح گرملیــن 1و  MIFدر
مــردان چــاق صــورت گرفــت .یافتــۀ اصلــی تحقیــق حاضــر
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مهاجــرت ما کروفاژهــا باشــد ( .)24،25برخــی پژوهشــگران
تغییــرات در ســطوح پالســمایی گرملیــن 1و  MIFرا بهویــژه
در وضعیتهــای بیمــاریزای قلبی-عروقــی گــزارش
کردهانــد ( MIF .)26-24نیــز یــک ســایتوکاین ذاتــی اســت
کــه در بســیاری از اختــاالت التهابــی و خودایمنــی نقــش
شــایان مالحظ ـهای دارد کــه بســیاری از ایــن وضعیتهــای
بیماریزایــی بــا چاقــی مرتبطانــد کــه از جملــۀ آنهــا
میتــوان بــه بیماریهــای قلبی-عروقــی و کلیــوی اشــاره
کــرد ( MIF .)27بهعنــوان یــک نشــانگر چاقــی توجــه زیــادی
را بــه خــود معطــوف کــرده و افزایــش ســطوح آن در افــراد
چــاق در مقایســه بــا افــراد الغــر نشــان داده شــده اســت کــه تــا
حــدود زیــادی ناشــی از افزایــش بیــان  MIFدر بافــت چربــی
افــراد چــاق اســت ( .)28در تأییــد تأثیــرات بیماریزایــی
 MIFو گرملیــن ،1مولــر و همــکاران ( )2016افزایــش معنــادار
ســطوح گرملیــن 1و  MIFرا در افــراد دیابتــی در مقایســه بــا
افــراد غیردیابتــی نشــان دادنــد و عنــوان کردنــد کــه افزایــش
ســطوح گرملیــن 1و  MIFمیتوانــد عامــل خطــرزای عمــده
بــرای بیماریهــای کرونــری حــاد در افــراد دیابتــی باشــد
( .)26در افــراد مبتــا بــه بیمــاری عروقــی کرونــر نیــز افزایــش
همزمــان ســطوح گرملیــن 1و  MIFمشــاهده شــده اســت
کــه ایــن تغییــرات میتوانــد بــا افزایــش خطــر ترومبــوز همــراه
باشــد (.)24،25
کاهــش معنــادار مقــدار  MIFدر پژوهــش حاضــر بــا
یافتههــای قبلــی همسوســت ( .)10،29در همیــن زمینــه،
در پژوهشــی روی موشهــای تغذیهشــده بــا رژیــم غذایــی
پرچــرب مشــاهده شــد کــه ســطوح  MIFبــا رژیــم غذایــی
پرچــرب در مقایســه بــا رژیــم معمــول غذایــی بهصــورت
معنــاداری افزایــش پیــدا میکنــد ،در مقابــل  10هفتــه تمریــن
ورزشــی بهصــورت شــنا در هــر دو گــروه ســالم و تغذیهشــده بــا
رژیــم غذایــی پرچــرب بــا کاهــش معنــادار بیــان  MIFدر بافــت
کبــد همــراه بــود کــه پژوهشــگران کاهــش ســطوح  MIFبــا
تمریــن ورزشــی را بــه تنظیــم افزایشــی بیــان  Aktو همچنیــن
فعالســازی اتوفــاژی نســبت دادنــد ( )29کــه متأســفانه
در تحقیــق حاضــر هیچکــدام از مســیرهای مذکــور بررســی
نشــده اســت .در پژوهشــی دیگــر و همســو بــا تحقیــق حاضــر،
گلینتبــورگ و همــکاران ( )2013گــزارش کردنــد کــه  12هفتــه
تمریــن مقاومتــی در مــردان ســالمند بــا کاهــش معنــادار
ســطوح  MIFو سـ�ایر نشـ�انگرهای التهابـ�ی ماننـ�د  MCP-1و
افزایــش تــودۀ خالــص بــدن همــراه اســت .در مقابــل گروهــی
کــه همزمــان بــا تمرینــات ورزشــی ،مکمــل تستوســترون
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دریافــت کردنــد ،تغییــر معنــاداری را در ســطوح  MIFنشــان
ندادنــد و مصــرف تستوســترون بهتنهایــی نیــز بــا افزایــش
ســطوح  MIFهمــراه بــود و پژوهشــگران نتیجــه گرفتنــد
کــه تمریــن مقاومتــی بــدون مکملیــاری تستوســترون در
تعدیــل میانجیهــای التهابــی از ماننــد  MIFمؤثرتــر اســت
( .)10بــا ایــن حــال نتایــج تحقیــق بــا یافتههــای ســا کورای
و همــکاران ( )2009مخالــف اســت .ایــن پژوهشــگران
نشــان دادنــد کــه نــه هفتــه تمریــن اســتقامتی در رتهــای
ویســتار بــه کاهــش بیــان  MIFدر بافــت چربــی ســفید منجــر
میشــود ،البتــه میــزان کاهــش بیــان  MIFاز نظــر آمــاری
معنــادار نبــود ( .)30بهنظــر میرســد کاهــش ســطوح MIF
در آزمودنیهــای حاضــر در پــی شــدتهای مختلــف تمریــن
مقاومتــی دایــرهای میتوانــد تــا حــدودی ناشــی از کاهــش
تــودۀ چربــی بــدن باشــد .در تأییــد ایــن گفتههــا ،عنــوان
شــده اســت کــه بافــت چربــی از جایگاههــای عمــدۀ ترشــح
 MIFاســت کــه نقــش مهمــی را در پاتولوژیهــای مرتبــط
بــا چاقــی (از جملــه اختــاالت التهابــی و متابولیــک) ایفــا
میکنــد ( .)7در همیــن زمینــه ،کاهــش معنــادار درصــد
چربــی بــدن نیــز در آزمودنیهــای تمرینکــرده همزمــان
بــا کاهــش ســطوح  MIFمشــاهده شــد .بهنظــر میرســد
تأثیــرات بیشــتر تمریــن مقاومتــی دایرهای شــدید در مقایســه
بــا تمریــن مقاومتــی دایــرهای بــا شــدت متوســط و کــم در
کاهــش گرملیــن 1و  MIFبــه عوامــل مختلفــی بســتگی داشــته
باشــد کــه در ایــن زمینــه برخــی پژوهشــگران تأثیــر بیشــتر
شــدتهای باال تــر تمریــن ورزشــی از جملــه کاهــش التهــاب
را بــا کاهــش بیشــتر چربــی احشــایی مرتبــط دانســتهاند ()31
و برخــی پژوهشــگران نیــز عنــوان کردهانــد کــه تأثیرگــذاری
بیشــتر تمریــن مقاومتــی دایــرهای شــدید در مقایســه بــا
شــدت کــم ناشــی از تغییــرات موضعــی بیشــتر در عضلــه و
همچنیــن تحریــک تعــداد بیشــتر عضــات در طــول فعالیــت
ورزشــی اســت ( .)32بــا وجــود ایــن ،شناســایی ســازوکارهای
دقیــق تأثیرگــذاری انــواع مختلــف تمریــن ورزشــی بــر ســطوح
متغیرهــای پژوهــش حاضــر شــامل گرملیــن 1و  MIFنیازمنــد
بررســی و اجــرای مطالعــات بیشــتر اســت .تمریــن مقاومتــی
دایــرهای از نقــاط قــوت پژوهــش حاضــر بــود؛ چرا کــه ایــن
نــوع تمریــن بــا وجــود محدودیتهــای اجرایــی ،پاســخها
و ســازگاریهای متفاوتــی نســبت بــه برنامههــای تمرینــی
دیگــر میتوانــد بههمــراه داشــته باشــد .محدودیتهایــی
نیــز در پژوهــش حاضــر وجــود داشــت کــه از جملــه میتــوان
بــه عــدم اندازهگیــری بیــان  Aktو همچنیــن فعالســازی
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 ایــن نقطــه ضعف پژوهشــی پیشــنهادی.اتوفــاژی اشــاره کــرد
بــه مطالعــات آینــده بهمنظــور اندازهگیــری ایــن شــاخصها
.در افــراد چــاق اســت
یافتههــای حاضــر تأثیــر شــدتهای مختلــف تمریــن
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را نشــان داد کــه میــزان تغییــرات بیشــتری در گــروه شــدت
 براســاس یافتههــای حاضــر میتــوان.بــاال مشــاهده شــد
نتیجــه گرفــت کــه تمریــن مقاومتــی دایــرهای بــا شــدتهای
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