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پاسخهای متابولیکی به هایپرگلیسمی طی فعالیت ورزشی در مردان سالمند
مینو باسامی

*

دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی ،دانشگاه عالمه طباطبائی ،تهران ،ایران
دریافت مقاله95/12/14 :

اصالح مقاله96/6/24 :

پذیرش مقاله96/7/3 :

هدف :این تحقیق برای تعیین پاسخهای متابولیکی به تزریق گلوکز (هایپرگلیسمی) طی فعالیت ورزشی در مردان سالمند طراحی
شد.
روشها :هشت مرد سالم (میانگین سن  63/3±5/2سال) داوطلبانه در این تحقیق شرکت کردند و در دو جلسه مجزا به فاصله
یک هفته به آزمایشگاه فیزیولوژی مراجعه کردند .آزمودنیها در هر جلسه  40دقیقه فعالیت ورزشی روی دوچرخه با  60درصد
حداکثر اکسیژن مصرفی بعد از  30دقیقه تزریق گلوکز یا دارونما اجرا کردند .گازهای تنفسی طی فعالیت اندازهگیری شدند و 4
نمونه خونی قبل از تزریق گلوکز ،بعد از اتمام  30دقیقه تزریق گلوکز ،در دقیقه  20فعالیت ،و سریعا بعد از اتمام فعالیت برای
اندازهگیری فاکتورهای متابولیکی ،گرفته شدند .نمونههای خونی برای اندازهگیری انسولین ،اسید چرب آزاد استریفیهنشده،
گلیسرول ،بتاهیدروکسی بوتیرات ) (3-OHBو مقاومت به انسولین ) (HOMAاستفاده شدند .اکسیداسیون چربی و کربوهیدرات با
استفاده ار گازهای تنفسی دیاکسید کربن و اکسیژن مصرفی محاسبه شد.
نتایج :آنالیز آماری دادهها افزایش معنادار ( )P0/05انسولین و گلوکزو کاهش اسید چرب آزاد غیراستریفیه و گلیسرول را طی
فعالیت ورزشی بعد از تزریق گلوکز نشان داد اما تاثیر معناداری بر سوخت چربی و کربوهیدرات مشاهدهنشد.
نتیجهگیری :بر اساس یافتههای این تحقیق میتوان نتیجهگیری کرد که در مردان سالمند حفظ سطح گلوکز خون حین فعالیت
ورزشی از طریق تزریق گلوکز بر لیپولیز و عوامل متابولیکی تاثیر دارد اما بر اکسیداسیون چربی و کربوهیدرات در عضله تاثیر ندارد.
واژههای کلیدی :دوچرخهسواری ،سوخت چربی ،سوخت کربوهیدرات ،سالمند.

* نویسنده مسئول :مینو باسامی ،شماره تماس ،09128033276 :ایمیلmbassami@yahoo.co.uk :
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مقدمه
غلظت گلوکز خون در هر زمانی بازتابی از تعادل بین

حساسیت بافت به انسولین بسنجد ( .)8در این روش

میزان ظهور گلوکز ( )1Raو میزان ناپدید شدن گلوکز ()2Rd

سطح گلوکز پالسما در افراد با استفاده از تزریق وریدی

در گردش خون است .میزان ظاهر شدن گلوکز یا

گلوکز 3به میزان باالتر از سطح پایه افزایش مییابد .روشن

هایپرگلیسمیا هنگامی رخ میدهد که غلظت قند خون در

است که غلظت گلوکز خون بر متابولیسم در حالت

حال افزایش است (سریعا پس از صرف غذا) که گلوکز مازاد

استراحت و طی فعالیت ورزشی تاثیر میگذارد ( )9مصرف

باید از طریق جذب گلوکز به بافتها مانند کبد ،عضله و

و تزریق گلوکز طی فعالیت ورزشی برای ثابت نگه داشتن

سلولهای چربی ناپدید شود .به همین ترتیب ،ناپدیدشدن

سطح باالی گلوکز خون و تولید انسولین باال منجر به

گلوکز یا هایپوگلیسمیا هنگامی رخ میدهد که غلظت قند

افزایش سوخت کربوهیدرات و کاهش سوخت چربی (10

خون در حال کاهش است که باید میزان ظاهر شدن قند از

و  )11و اسید چرب آزاد غیراستریفیه 4میشود ( .)11این

طریق یک وعده غذایی یا گلوکز درونزا افزایش یابد (.)1

مسئله میتواند بیانگر کنترل سوخت چربی توسط گلوکز

بعضی تحقیقات نشان دادهاند که فعالیت ورزشی با شدت

باشد که مربوط به بخشی از چرخه اسید چرب-گلوکز

متوسط باعث کاهش گلوکز خون میشود ( 2و  .)3تاسوکو و

است و توسط رندل و همکاران به آن اشاره شده است (.)7

همکاران نشان دادند که غلظت قند خون (یا در دسترس

گلوکز اکسایش اسید چرب با زنجیره طوالنی را در کبد و

بودن گلوکز خون) قبل از فعالیت ورزشی علت اصلی پاسخ

بافت خارج از کبد توسط مالونیلکوا مهار میکند (.)7

متنوع گلوکز خون به فعالیت ورزشی است (.)4

هاولی و همکاران اکسیداسیون مواد غذایی طی

حساسیت به انسولین بهعنوان توانایی انسولین برای

فعالیت ورزشی یکنواخت در افراد تمرینکردهایی که

تحریک جذب گلوکز توسط بافت هدف مانند عضله ،کبد و

غلظت گلوکز پالسمایشان در  5میلیمول یا  10میلیمول

بافت چربی تعریف شده است .بنابراین ،افزایش حساسیت به

حفظ شده را اندازهگیری و گزارش کردند که

انسولین به این معنی است که تعادل بین میزان ظاهر شدن

هایپرگلیسمیای مرتبط با سطح انسولین باال باعث افزایش

و میزان ناپدید شدن گلوکز در خون بهخوبی صورت میگیرد

سوخت کربوهیدرات و سرکوب سوخت چربی طی فعالیت

( ،)1اما کاهش حساسیت به انسولین که با باال رفتن سن رخ

ورزشی شدید میشود ( .)10این تحقیق با نظریه چرخه

میدهد باعث اختالل در سرکوب تولید و جذب گلوکز

رندل موافق بود که تزریق گلوکز قبل از فعالیت ورزشی

میشود ( 5و  .)6افراد میانسال ،سالمند ،افراد دارای اضافه

باعث مهار سوخت چربی از طریق مهار فعالیت CPT1

وزن و چاق با اختالل تحمل گلوکز اغلب ناهنجاریهای

میشود .اما در چند تحقیق دیگر که اخیرا انجام شد عکس

متابولیکی مانند جذب گلوکز در پاسخ به انسولین و همچنین

نظریه رندل به دست آمد .بدین ترتیب که با وجود تزریق

پایین بودن گلیکوژن عضالنی و باال بودن سطح چربی

گلوکز تغییری در سوخت مشاهده نشد .برای مثال،

درونسلولی در شرایط بعد از صرف غذا را دارند و این

مکالرن و همکاران گزارش دادند که طی  90دقیقه

ناهنجاری متابولیکی ممکن است توانایی تغییر از سوخت

فعالیت ورزشی در دوچرخهسواران بعد از  2ساعت تزریق

چربی به سوخت کربوهیدرات در شروع فعالیت ورزشی با

گلوکز برای حفظ غلظت گلوکز پالسما در حدود 10

شدت باال را تحت تاثیر قرار دهد (.)7

میلیمول و تزریق  300میکرون /متر مربع /دقیقه انسولین

دیفرونز و همکاران تکنیک تزریق گلوکز را ابداع

تغییری در سوخت مواد مشاهده نشد .اما غلظت گلوکز

کردند که میتواند حساسیت سلولهای بتا به گلوکز و

پالسما و انسولین طی فعالیت ورزشی باال بود ( .)11بهطور
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مشابهی ،مکالرن و همکاران در مردان میانسال افزایش

پروتکل پژوهش

اکسیداسیون کربوهیدرات طی فعالیت ورزشی با حفظ

آزمودنیها در سه جلسه مجزا به آزمایشگاه مراجعه

گلوکز خون در  12میلیمتر را نشان دادند ( .)12با این

کردند .در اولین جلسه با محیط آزمایشگاه و نحوه اجرای

حال ،هیچ پژوهشی تاثیر حفظ هایپرگلیسمیا طی فعالیت

آزمون آشنایی پیدا کردند .همچنین قد ،وزن و درصد

ورزشی بر متابولیسم در افراد سالمند را بررسی نکرده

چربی با استفاده از دستگاه دگزا 7در همین جلسه

است .بنابراین با این فرض که تزریق گلوکز یا حفظ

اندازهگیری شد .بعد از آشنایی و امضاء فرم رضایتنامه

هایپرگلیسمیا میتواند حساسیت به انسولین را در افراد

اکسیژن مصرفی بیشینه ( )VO2maxآزمودنیها با چرخ

سالمند افزایش دهد و طبق نظریه رندل افزایش گلوکز

کارسنج تعیین شد .آزمودنیها بعد از اندازهگیریهای

قبل از فعالیت ورزشی در افراد سالمند سوخت چربی را

اولیه و تعیین اکسیژن مصرفی بیشینه دو جلسه دیگر در

مهار و سوخت کربوهیدرات را افزایش میدهد ،این تحقیق

آزمایشگاه حضور پیدا کردند .در هر کدام از این جلسات

طراحی شد تا تاثیر تزریق گلوکز و ایجاد هایپرگلیسمیا در

بعد از 30دقیقه تزریق گلوکز یا دارونما (سیالین یا سرم

افراد سالمند طی  40دقیقه فعالیت ورزشی با شدت %60

نمکی  40 )0/9دقیقه ورزش روی دوچرخه ارگومتر با

حداکثر اکسیژن مصرفی را بررسی کند.

شدت  %60حداکثر اکسیژن مصرفی بیشینه اجرا کردند.
بین دو جلسه حداقل یک هفته فاصله بود .در ضمن جلسه

روش پژوهش

تزریق گلوکز قبل از جلسه تزریق سرم نمکی انجام شد تا

نمونههای پژوهش

یکسانسازی میزان سرم نمکی بر اساس میزان تزریق

با توجه به هدف تحقیق و شرایط اجرای آن ،روش

گلوکز صورت گیرد.

این تحقیق از نوع نیمهتجربی بود .برای انجام آن هشت

حداکثر اکسیژن مصرفی با استفاده از یک آزمون

مرد سالم با دامنه سنی  63تا  68سال ،از طریق اطالعیه

پیشرونده روی دوچرخه ارگومتر تا حد واماندگی تعیین

در باشگاههای ورزشی داوطلبانه در تحقیق شرکت کردند.

شد .بعد از  5دقیقه گرم کردن و اجرای حرکات کششی،

ویژگی آزمودنیها در جدول شماره یک ارائه شده است.

آزمون با شدت اولیه  100وات شروع شد و هر  2دقیقه

تمامی آزمودنیها پس از امضای فرم رضایتنامه،

 25وات افزایش داده شد تا زمانی که آزمودنیها به حالت

پرسشنامه سالمت و فعالیت ورزشی را تکمیل کردند.

واماندگی رسیدند .گازهای تنفسی به وسیله دستگاه

فشار خون آزمودنیها برای پرفشار خونی با استفاده از

متالیزر (ساخت کشور آلمان) به دست آمد و بیشترین

فشارخونسنج (داینامپ ،سری پرو ،سیستمهای پزشکی

مقدار اکسیژن مصرفشده در یک دقیقه زمانی بهعنوان

جی ای ،5فلوریدا) و نوار قلب برای بیماریهای قلبی با

حداکثر اکسیژن مصرفی تعیین شد .طی آزمون ضربان

استفاده از الکتروکادیوگرام (ای تی  ،10شیلر کاردیو ویت،

قلب بهطور پیوسته با استفاده از ضربانسنج پوالر اندازه

سی اچ  ،63406سوئیس) ثبت شد.

گیری شد و از آزمودنیهاخواسته شد تا میزان درک از
تالش را طبق مقیاس ( 6-20درجهای) بورگ 8مشخص

جدول  .1خصوصیات آزمودنیها

کنند.

VO2max

تعداد
8

سن

قد

)سال(

(متر)

(میلیلیتر

وزن
(کیلوگرم) /کیلوگرم/
دقیقه)

چربی
بدن %

18/5±5/7 36/2±11/7 75/7±9/9 1/7±0/1 63±5/2
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از آزمون فعالیت ورزشی نداشته باشند .آزمودنیها در

آزمودنیها به مدت  12ساعت ناشتا در ساعت 8

حالت ناشتا به آزمایشگاه فیزیولوژی مراجعه کردند و پس

صبح به آزمایشگاه فیزیولوژی مراجعه کردند .در بدو

از تخلیه مثانه ،سرنگ برای تزریق گلوکز یا دارونما به

ورود به آزمایشگاه بعد از تخلیه مثانه و ثبت میزان ادرار

دست راست و آنژیوکت برای خونگیری به دست چپشان

از آزمودنی ها خواسته شد برای وصل کردن سرم گلوکز

وصل شد .اولین نمونه خونی ( 10میلی لیتر) بعد از 20

یا دارونما و آنژیوکت روی تخت دراز بکشند .به دست

دقیقه استراحت گرفته شد .سپس تزریق گلوکز یا دارونما

راست سرم  %20دکستروز و به پشت دست چپ آنها

به مدت  30دقیقه انجام شد .بعد از  30دقیقه تزریق نمونه

آنژیوکت برای گرفتن نمونه های خونی وصل شد .سپس

خونی دوم گرفته شد و سپس آزمودنیها برنامه ورزشی

دست چپ آنها در جعبه ای داغ که دمای آن  70درجه

شامل  40دقیقه رکاب زدن روی دوچرخه ارگومتر با

سانتی گراد بود برای تبدیل خون سیاهرگی به سرخرگی

شدت  60درصد حداکثر اکسیژن مصرفی را انجام دادند.

و برای اندازه گیری گلوکز انسانی قرار داده شد (.)14

طی رکاب زدن روی دوچرخه گلوکز یا دارونما به شکل

تزریق سرم  %20دکستروز به داخل ورید به مدت 30

سرم همچنان تزریق میشد .نمونه خونی سوم طی فعالیت

دقیقه برای افزایش غلظت گلوکز خون تا سطح 10

ورزشی ( 20دقیقه) و نمونه چهارم سریعا بعد از اتمام

میلی مول طبق روش دی فرونز و همکاران انجام شد (.)8

ورزش از آزمودنیها گرفته شد .اکسیژن مصرفی،

در طول  15دقی قه اولیه تزریق در حالت استراحت میزان

دیاکسید کربن دفعشده و میزان تبادل تنفسی در

غلظت گلوکز خون هر دقیقه اندازه گیری شد و غلظت

دقایق ،20 ،10و  35حین فعالیت ورزشی توسط دستگاه

گلوکز خون هر دقیقه با تزریق گلوکز برای حفظ 10

متالیزر جمعآوری شدند و برای محاسبه مقادیر سوخت

میلیمول تنظیم میشد و  15دقیقه دوم هر  5دقیقه با

چربی و کربوهیدرات با استفاده از فرمول فراین مورد

تزریق گلوکز با هدف حفظ  10میلی مول غلظت گلوکز

استفاده قرار گرفتند ( .)13یک هفته بعد از جلسه تزریق

خون تنظیم می شد .بعد از اتمام  30دقیقه تزریق در

گلوکز ،آزمودنیها دوباره به آزمایشگاه برای جلسه دارونما

حالت استراحت ،در حالیکه آزمودنیها  40دقیقه

مراجعه کردند .در این جلسه  30دقیقه قبل از فعالیت

فعالیت ورزشی روی دوچرخه ارگومتر انجام دادند ،تزریق

تزریق سرم نمکی  0/9همانند مراحل تزریق سرم گلوکز

دکستروز برای حفظ گلوکز خون  10میلیمول ادامه

انجام شد و سپس فعالیت ورزشی مشابه با جلسه گلوکز

یافت .برای حفظ گلوکز خون در سطح  10میلیمول

را اجرا کردند .در این جلسه نیز نمونههای خونی همانند

حین فعالیت ورزشی ،غلظت گلوکز خون هر  5دقیقه

جلسه گلوکز گرفته شدند.

اندازه گیری شد و با میزان تزریق طی ورزش تنظیم شد.

برای جلوگیری از تاثیر زمان روز تمام آزمایشها

پس از اتمام ورزش ،ادرار آزمودنیها برای اندازهگیری

معموال در یک زمان مشخص از روز ( 8تا  10صبح) و در

گلوکز ادراری جمعآوری شد .برای جلوگیری از

حالت ناشتا اجرا شدند .از آزمودنیها خواسته شد تا

هایپوگلیسمی 9بعد از فعالیت ورزشی آزمودنیها روی

غذاهایی که طی دو روز قبل از آزمون مصرف کردهاند را

تخت دراز کشیدند و سطح گلوکز خون کنترل شد تا

در فرم مخصوص رژیم غذایی یاداشت کنند و همین غذاها

زمانی که به سطح استراحتی بازگردد.

را در جلسات بعد در روزهای قبل از انجام آزمون تکرار

چهار نمونه خونی قبل از تزریق گلوکز ،بعد از اتمام

کنند .عالوه بر این از آنها خواسته شد  48ساعت قبل از

 30دقیقه تزریق گلوکز ،بعد از  20دقیقه فعالیت ورزشی،

آزمایش از شرکت در فعالیت ورزشی خودداری کنند.

و سریعا بعد از اتمام فعالیت گرفته شد .نمونههای خونی
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در لولههای حاوی ماده ضدانعقادی لیتیوم هپارین ریخته

نتایج

و مخلوط شدند .سپس به سرعت در  4درجه سانتیگراد

اگرچه میانگین سوخت چربی در دقایق  20 ،10و

و با سرعت  1900gبه مدت  15دقیقه سانتریفیوژ شدند.

 35حین فعالیت ورزشی بعد از تزریق گلوکز در حدود

نمونههای پالسما جدا و در دمای  -70درجه نگهداری

0/0±175/04گرم بر دقیقه ثابت بود ،اما بعد از تزریق

شدند .بعد از اتمام پروتکل و جمعآوری همه نمونهها

سرم نمکی افزایش پیوستهای از  0/150±0/05به

اندازهگیری گلوکز ،گلیسرول ،اسید چرب آزاد

 0/0±200/04و  0/240±0/04گرم بر دقیقه داشت.

غیراستریفیه و بتاهیدروکسی بوتیرات با استفاده از دستگاه

آنالیز آماری دادهها تفاوت معناداری بین د وجلسه نشان

آنالیز بیوشیمیایی (آی ال لب  ،300کمپانی آی ال،

نداد ( .)F2،14= 2/4 ,P=0/407میزان سوخت کربوهیدرات

وارینگتون ،انگلستان) انجام شد .برای تهیه سرم ،خون در

در دقایق  20 ،10و  35در جلسه تزریق گلوکز به ترتیب

لولههای خالی ریخته و در دمای اتاق به مدت  20دقیقه

 1/0±64/18 ،0/0±72/16و  1/69±0/15گرم بر دقیقه

نگهداری شد و پس از تشکیل لخته در دمای  20درجه

و در جلسه تزریق سرم نمکی به ترتیب ،1/58±0/21

سانتیگراد با سرعت  2000 gو به مدت  15دقیقه

 1/0±50/16و 1/50±0/21گرم بر دقیقه بود .مقایسه

سانتریفیوژ شد .سرم بهدستآمده در دمای  -70درجه

آماری دادهها تفاوت معناداری ()F2،14،=0/26 ,P=0/08

برای اندازهگیری انسولین ،نگهداری شد .انسولین به وسیله

بین مقادیر اکسیداسیون کربوهیدرات در دو جلسه نشان

دستگاه تمام اتوماتیک االیزا (ساخت کمپانی دی آر

نداد (نمودار  ،1الف و ب).

جی ،10آلمان) اندازهگیری شد.

آنالیز آماری دادهها نشان داد که سطوح گلوکز در دو
جلسه تزریق گلوکز و سرم نمکی تفاوت معناداری دارند

تحلیل آماری

( .)F2،14=25 , P=0/011هنگامی که غلظت گلوکز برای هر

تحلیل آماری دادهها با استفاده از نرمافزار SPSS

گروه بهطور جداگانه مقایسه شد ،بین سطوح گلوکز در

انجام شد .برای آنالیز دادههای اکسیداسیون کربوهیدرات

زمانهای مختلف در جلسه تزریق گلوکز تفاوت مشاهده

و چربی طی ورزش در دو شرایط مختلف (تزریق گلوکز و

شد ( P=0/009و  .)F3،21=28/2آزمون تعقیبی نشان داد که

تزریق سرم نمکی) × زمانهای مختلف ( 20 ،10و 35

غلظت گلوکز در زمانهای  20 ،0و  40دقیقه بهطور

دقیقه) از روش آماری آنالیز واریانس دوطرفه مکرر ()2×3

معناداری ( )P=0/01باالتر از  -30دقیقه بود (نمودار  ،2ب).

استفاده شد .بهعالوه ،از آنالیز واریانس دوطرفه مکرر

میانگین ( ±انحراف استاندارد) مقادیر انسولین در

( )2×4برای مقایسه میانگینهای متغیرهای خونی در

دقایق  20 ،0 ،-30و  40در جلسه تزریق گلوکز به ترتیب

چهار مرحله زمانی  20 ،0 ،-30و  40دقیقه استفاده شد.

 21/7±9/1 ،13/2±7/6 ،3/0±6/75و 25/2±6/9

مقایسه درونگروهی دادهها نیز با استفاده از آنووای مکرر

میکرویونیت بر میلیلیتر بود (نمودار  ،2الف).

انجام شد .برای مقایسه درونگروهی دادهها در هر جلسه

آنالیز آماری دادهها نشان داد که بین سطوح

از آنالیز واریانس مکرر یکطرفه استفاده شد .وقتی آنالیز

انسولین در زمانهای مختلف در جلسه تزریق گلوکز با

واریانس تفاوت معناداری را نشان داد ،آزمون تعقیبی

جلسه تزریق سرم نمکی تفاوت معناداری وجود دارد

بانفرونی 11برای یافتن محل تفاوتها استفاده شد .سطح

( . )F3،21= 7/7 , P=0/035مقایسه زوجها نشان داد که

معناداری برای تمامی آنالیزهای آماری  P<0/05در نظر

غلظت انسولین در زمانهای  20 ،0و  40دقیقه در دو

گرفته شده است.

جلسه بهطور معناداری متفاوت است ( .)P=0/01مقایسه
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درونگروهی دادهها با استفاده از آنالیز واریانس مکرر

دو جلسه بطور معناداری متفاوت است ( .)P=0/021صرف

یکطرفه نشان داد که بین سطوح انسولین تنها در جلسه

نظر از تزریق گلوکز یا سرم نمکی فعالیت ورزشی نیز باعث

گلوکز تفاوت معناداری وجود دارد ( .)P=0/02آزمون

افزایش معنادار سطوح گلیسرول شد (=4/8 , P= 0/028

تعقیبی نشان داد که بین غلظت انسولین در دقیقه -30

 .)F3،21بهعالوه مقایسه درونگروهی دادهها در هر جلسه

با دقایق  20 ،0و  40تفاوت معناداری وجود دارد

به طور جداگانه تفاوت معناداری در سطوح گلیسرول در

(.)P=0/01

جلسه تزریق سرم نمکی نشان داد ( .)P=0/03آزمون

آنالیز آماری دادهها نشان داد بین سطوح اسید چرب

تعقیبی افزایش معنادار غلظت گلیسرول در دقایق  20و

آزاد غیراستریفیه در زمانهای مختلف در جلسه تزریق

 40در مقایسه با دقایق  -30و  0را نشان داد (نمودار ،3

گلوکز با جلسه تزریق سرم نمکی تفاوت معناداری وجود

ب).

دارد ( P=0/018و  .)F3،21=15/2مقایسه زوجها نشان داد

مقایسه مقادیر بتاهیدروکسی بوتیرات در دو جلسه

که غلظت اسید چرب آزاد غیراستریفیه در دقایق  20و 40

تفاوت معناداری نشان نداد ( .)P=0/83همچنین مقایسه

و همچنین بین زمانهای  20و  40با دقیقه  0در دو جلسه

درونگروهی سطوح آن در هر جلسه تفاوت معناداری نشان

بهطور معناداری متفاوت است ( .)P=0/01در زمان تزریق

نداد ) .)P=0/24در زمان تزریق گلوکز غلظت بتاهیدروکسی

گلوکز غلظت اسید چرب آزاد غیراستریفیه در  20 ،0و 40

بوتیرات در دقایق  0،20،-30و  40به ترتیب ،0/13 ±0/04

دقیقه بهطور معناداری ( )P=0/01پایینتر از  -30دقیقه

 0/08 0±/07 ،0/07 0±/01 ،0/09 0±/04و در زمان

بود ،اما در زمان تزریق سرم نمکی تفاوت معناداری )

تزریق سرم نمکی به ترتیب ،0/09 ±0/01 ،0/12 ±0/04

 )P=0/01فقط در دقیقههای  20و  40مشاهده شد که

 0/19 0±/07 ،0/08 0±/06بود.
مقاومت به انسولین ( )HOMA2 %Bو عملکرد

غلظت اسید چرب آزاد غیراستریفیه در دقیقه  40باالتر از

سلول-بتا ( )HOMA2 %Bبا استفاده از انسولین ناشتا و

دقیقه  20بود (نمودار  ،3الف).
آنالیز آماری دادهها نشان داد که غلظت گلیسرول

غلظت گلوکز در حالت استراحت محاسبه شد (.)15

درجلسه تزریق سرم نمکی باالتر از جلسه تزریق گلوکز

میانگین ( ±انحراف معیار) میزان استراحتی مقاومت به

است ( P= 0/035و  .)F3،21=4/1مقایسه زوجها نشان داد

انسولین برای همه افراد  0/75 ±0/05و عملکرد سلول-

که غلظت گلیسرول در زمانهای  20 ،0و  40دقیقه در

بتا  78 ± 5/2بود.

(الف)
سرم نمکی

(ب)
۰.۳۵

گلوکز

سرم نمکی

گلوکز

۰.۳

۰.۲
۰.۱۵
۰.۱
۰.۰۵

سوخت چربی (گرم/دقیقه)

۰.۲۵

۰.۳
۰

۰
۳۵

۲۰

زمان (دقیقه)

۱۰

۳۵

۲۰
زمان (دقیقه)

سوخت کربوهیدرات (گرم/دقیقه)

۲.۷
۲.۴
۲.۱
۱.۸
۱.۵
۱.۲
۰.۹
۰.۶

۱۰

نمودار .1سوخت کربوهیدرات (الف) و سوخت چربی (ب) در دقایق  20 ،10و  35طی فعالیت ورزشی بعد از تزریق گلوکز و سرم نمکی
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(الف)
۱۸

گلوکز

سرم نمکی

۱۶

4040
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۱۲
۱۰
۸
۶
۴

گلوکز

۳۰

گلوکز (میلی مول /لیتر)

*

*

*

۱۴

۳۵

۲۵
۲۰

*

۱۵
۱۰

۲

۵

۰

۰

-30
-30

40 40

زمان (دقیقه)

20 20

0 0

30-30

انسولین (مایکرو واحد بین المللی/میلی لیتر)

سرم نمکی

(ب)

زمان (دقیقه)

نمودار .2غلظت انسولین (الف) و غلظت گلوکز (ب) (میانگین  ±انحراف استاندارد) در زمانهای مختلف در دو جلسه تزریق سرم
نمکی و گلوکز * .اختالف معنیداری دادهها در جلسه تزریق گلوکز در دقیقه  -30با سایر دقایق را نشان میدهد.
(الف)
۰.۸

گلوکز

۰.۷

$

۰.۵

*

۰.۴

*

*

۰.۳
۰.۲
۰.۱
۰

40.0
40

20.0
20

00.0

-30.0
-30

زمان (دقیقه)

سرم نمکی

*

گلوکز

۱۶۰

*

۱۴۰
۱۲۰
۱۰۰
۸۰
۶۰
۴۰
۲۰

گلیسرول (میکرومول/لیتر)

۰.۶

اسید چرب غیر استریفیه )میلی مول/لیتر(

سرم نمکی

(ب)

۰

40
40

2020

00

-30
-30

زمان (دقیقه)

نمودار  .3غلظت اسید چرب آزاد غیراستریفیه (الف) و غلظت گلیسرول (ب) (میانگین  ±انحراف استاندارد) در زمانهای مختلف
طی دو جلسه تزریق سرم نمکی و گلوکز * .اختالف معنیداری دادهها در دقیقههای  20 ،0و  40تزریق گلوکز را نشان میدهد$ .
اختالف معنیداری دادهها را زمان تزریق سرم نمکی در دقیقههای  20و  40نشان میدهد.

بحث و نتیجهگیری

باعث کاهش تجزیه چربی (لیپولیز) شد .باید تاکید کرد

این پژوهش اولین تحقیقی است که تاثیر افزایش و

که این نتایج در تضاد با دادههای نظریه رندل است .در

در دسترس بودن گلوگز از طریق تزریق آن بر پاسخهای

تحقیقات قبلی طبق نظریه رندل نشان داده شد که

متابولیکی در مردان سالمند طی فعالیت ورزشی را بررسی

هیپرگلیسمیا و هایپرانسولینمیا سوخت چربی با زنجیره

میکند .یافته مهم این تحقیق بعد از  2ساعت تزریق

طوالنی و نه متوسط را کاهش میدهد و غلظت زنجیره

گلوکز که تقریبا منجر به افزایش  198گرمی گلوکز شد،

طوالنی در عضله در حالت استراحت کاهش مییابد .در

این بود که هایپرگلیسمیا باعث افزایش سوخت

این پژوهش ما تنها تزریق گلوکز را انجام دادیم و به غلظت

کربوهیدرات و کاهش سوخت چربی طی فعالیت ورزشی

انسولین اجازه تغییر خودبهخود دادیم .در واقع انتظار

نشد .عالوه بر این ،مشاهده شد که با تزریق گلوکز غلظت

میرود تزریق گلوکز برای افزایش غلظت گلوکز خون

گلوکز و انسولین طی  40دقیقه دوچرخهسواری باال بود و

(هایپرگلیسمیا) از طریق کلمپ منجر به تغییر ترشح
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هورمونهای مختلف از جمله انسولین شود .بهخوبی نشان

بهخوبی مشخص شده است که بعد از مصرف و

داده شده است که افزایش غلظت گلوکز و انسولین (از

تزریق گلوکز حفظ غلظت گلوکز خون در سطح نرمال به

طریق تزریق هر دوی آنها) تجزیه و انتشار چربی محیطی

سه عاملی که هماهنگ عمل میکنند بستگی دارد :این

را مهار میکند و در نتیجه باعث کاهش غلظت اسید چرب

عوامل شامل ترشح انسولین توسط پانکراس ،متوقف

آزاد پالسما میشود .کاهش معنادار غظت اسید چرب آزاد

کردن تولید گلوکز کبدی و تحریک جذب گلوکز از طریق

پالسما منجر به کاهش سوخت چربی میشود .از طرفی

کبد و بافتهای محیطی است ( .)14تحقیقات قبلی تحت

انسولین پایرووات دی هیدروژناز فعال را تحریک میکند

شرایط تزریق گلوکز یا هایپرگلیسمیا طی استراحت نشان

که منجر به افزایش شکلگیری استیل کوانزیم آ میشود.

دادهاند که سوخت گلوکز افزایش پیدا میکند .بافتهای

افزایش نسبت استیل کوآ به کوآ ممکن است بهطور

محیطی از جمله عضالت احتماال در درجه اول بیشترین

مستقیم بتا اکسیداسیون را از طریق بازخورد جلوگیری از

مصرف گلوکز تزریقشده را دارند ( 16 ،8و  .)17در این

مهار کتواسیل-کوا  3کاهش دهد .عالوه بر این ،پیشنهاد

تحقیق با وجود افزایش انسولین و گلوکز ،افزایش سوخت

شده است که انسولین فعالکننده استیل کوا-

کربوهیدرات مشاهده نشد ،زیرا سالمندی با افزایش توده

کربوکسیالس است که آنزیم دخیل در ساخت مالونیل-

بافت چربی و کاهش توده بافت اکسیداتیو و ظرفیت

کوا میشود .مالونیل کوا باعث کاهش سوخت چربی از

سوخت چربی و کربوهیدرات همراه است .افزایش ترشح

طریق کاهش فعالیت  CPT-1و در نهایت مانع ورود اسید

اسیدهای چرب در افراد سالمند بیشتر از انرژی مورد نیاز

چرب به میتوکندری میشود .با این حال ،گلوکز نیاز به

و ظرفیت سوختی بافتهای تنفسی سبب افزایش مقدار

حضور انسولین برای کاهش سوخت چربی دارد ،زیرا

اسیدهای چرب اکسیدنشده میشود و افزایش اسیدهای

انسولین به تنهایی قادر به تغییر غلظت مالونیل کوا نیست.

چرب اکسیدنشده در افراد سالمند ممکن است چندین

از طرف دیگر ،گلوکز به تنهایی قادر نیست بر سوخت

تاثیر معکوس متابولیکی شامل افزایش تولید گلوکز ()18

چربی  ،حداقل در بافتهای حساس به انسولین ،به دلیل

و تخریب جذب گلوکز ناشی از تحریک انسولین باشد

ورود مجدد به داخل سلول ،تاثیر بگذارد .در هر صورت در

( .)19اسیدهای چرب ،تاثیرشان را از طریق جلوگیری از

شرایط فیزیولوژیکی برای تاثیرگذاری بر سوخت چربی

پایرووات دیهیدروژناز و با افزایش درونسلولی گلوکز 6

باید غلظت انسولین و گلوکز بهطور همزمان تغییر یابد ،در

فسفات و جلوگیری از هگزوکیناز  2که باعث کاهش جذب

صورتی که در این تحقیق ما فقط تزریق گلوکز را داشتیم

گلوکز میشود ،اعمال میکنند ( .)20جلوگیری از فعالیت

(.)1

آنزیمهای درگیر در انتقال گلوکز مانند  p13کیناز ،ممکن
پژوهشهای قبلی در افراد جوان حاکی از آن

است عامل دیگری برای تضعیف تحریک انسولین در

هستند که در دسترس بودن گلوکز باعث افزایش

جذب گلوکز در افراد سالمند باشد ( .)21جلوگیری از

قابلتوجهی در سوخت کربوهیدرات و کاهش سوخت

فعالیت آنزیم  p13کیناز باعث جلوگیری از جابهجایی

چربی طی فعالیت ورزشی میشود ( 10و  .)12در این

گلوت  4به غشای پالسمایی میشود که تحریک انسولین

پژوهش چندین مکانیسم شامل تخریب جذب گلوکز

برای جذب گلوکز را مختل میکند ( .)22پریور و همکاران

ناشی از تحریک انسولین و تفاوتهای ناشی از پروتکلهای

نشان دادند در افراد سالمند سالم دارای اختالل تحمل

ورزشی و سایر عوامل تمرینی ممکن است منجر به این

گلوکز رگزایی عضله اسکلتی و سطح گلوت  4پایین است

نتایج شود.

که میتواند منجر به کاهش جذب گلوکز در عضله فعال
فیزیولوژی ورزش و فعالیت بدنی ،بهار و تابستان  ،1397دوره  ،11شماره  ،1صفحههای59-72 :

67

مینو باسامی

حین فعالیت ورزشی شود (.)7

محدودیت های این تحقیق برای تشخیص پاسخ های

این تحقیق اختالل در مصرف گلوکز محیطی و

متابولیک به هایپرگلیسمیا باشد .با این حال ،این مدت

میزان مصرف گلوکز کمتر از  1/2گرم در دقیقه و کاهش

زمان طبق مدت زمانی که افراد سالمند ورزش می کنند

آن در طول فعالیت ورزشی را نشان داد .این یافتهها با

و همچنین با اطمینان از اینکه آزمودنی ها بدون

تحقیقات قبلی در افراد جوان ( 2/6گرم /دقیقه) ( 10و

خستگی فعالیت ورزشی را کامل انجام می دهند انتخاب

 )11و میانسال (افزایش از  1به  1/8گرم/دقیقه ( )12که

شد .مک الرن و همکاران نشان دادند که بعد از 2

افزایش مصرف گلوکز را نشان دادند ،همخوانی نداشت.

ساعت تزریق گلوکز قبل از فعالیت ورزشی ذخایر گلوکز

بنابراین ،عدم افزایش قابلتوجهی در اکسیداسیون

تقریبا به  198گرم رسید ،و این باعث افزایش غلظت

کربوهیدرات طی ورزش در پاسخ به هایپرگلیسمیا در افراد

گلوکز و انسولین طی 90دقیقه دوچرخه سواری با شدت

سالمند ممکن است بهطور عمده به دلیل کاهش در

 65%حداکثر اکسیژن مصرفی شد .با وجود این بر

فعالیت آنزیمهای دخیل در تحریک انسولین برای جذب

سوخت سوبسترا تاثیری نداشت .اما آنها افزایش

گلوکز باشد که نیازمند بررسی در آینده است.

عملکرد  % 3/3را مشاهده کردند که نتایج آنها با تحقیق

هانسن و همکاران ( )1999نشان دادند که در 2

حاضر همسو بود (.)12

ساعت اولیه تزریق گلوکز میزان ساخت گلیکوژن به 90

در فعالیت ورزشی با شدت متوسط ،سوخت چربی

میکرومیلیمول در گرم در ساعت رسید و باعث شد که

به حداکثر میرسد ،اما زمانیکه شدت فعالیت افزایش

غلظت گلیکوژن تقریبا از  590به  700میکرومیلیمول در

مییابد سوخت کربوهیدرات منبع غالب انرژی بود ( 25و

گرم در دسی وات برسد .این نشاندهنده افزایش تقریبی

 .)26در این پژوهش ،شدت فعالیت ورزشی  % 60حداکثر

 0/5گرم در هر  100گرم گلیکوژن عضله یا حدود 100

اکسیژن مصرفی بود در حالی که تحقیقاتی که افزایش

گرم در مجموع از گلوکز تزریقشده است ( .)23یکی دیگر

قابلتوجهی در سوخت کربوهیدرات با حفظ هایپرگلیسمیا

از دالیل ممکن برای اختالف بین یافتههای این تحقیق و

گزارش ( 10-12میلی) دادند شدت فعالیت ورزشی باالتر

پژوهشهای فوق ممکن است این باشد که هایپرگلیسمیا

از ( )70-75٪بوده است ( 12 ،10و  .)24بنابراین ،تفاوت

در سوختوساز بیشتر در طول ساعت دوم فعالیت ورزشی

در یافتههای ما برای سوخت کربوهیدرات با بررسیهای

تاثیر میگذارد و تفاوت سوخت کربوهیدرات بین گروه

قبلی ،ممکن است تا حدی تفاوت در شدت فعالیت ورزشی

کنترل و تجربی با افزایش طول فعالیت ورزشی بیشتر

باشد.

میشود ( 12 ،4و  .)24تارادا و همکاران نشان دادند که

تزریق گلوکز برای حفظ قند خون در  10میلیمتر

افزایش مصرف گلوکز به مدت زمان و شدت فعالیت

نیازمند میزان مصرف گلوکز است ( .)8در این پژوهش،

ورزشی بستگی دارد .در شدت متوسط و مدت زمان

میزان تزریق گلوکز مورد نیاز برای حفظ غلظت گلوکز

طوالنی مصرف گلوکز بیشتر و در نتیجه باعث کاهش

پالسما در حدود  10میلیمول افزایش از 1/0 ± 0/24

گلوکز خون میشود (.)4

به میزان  1/07 ± 0/59افزایش اندکی داشت و برای 20

در این پژوهش با توجه به سن آزمودنی ها و

دقیقه اول فعالیت ورزشی در این سطح باقی ماند و

محدویت های فیزیکی ،مدت زمان فعالیت ورزشی 40

سپس در سرتاسر  20دقیقه باقیمانده کاهش یافت .این

دقیقه بود که کمتر از بررسی های قبلی است .بنابراین،

میزان قابلمقایسه با میزان تزریق گزارششده توسط

مدت زمان کوتاه فعالیت ورزشی ممکن است یکی از

هاولی و همکاران روی دوچرخهسواران تمرینکرده جوان
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نبود ( )10اما با پژوهش مک الرن و همکاران که روی

احتمال وجود دارد که افزایش غلظت انسولین در نتیجه

دوچرخه سوران استقامتی جوان انجام دادند ،قابلقیاس

تزریق گلوکز قبل از فعالیت ورزشی منجر به مهار لیپولیز

بود ( .)11برخی از نشانههای میزان تزریق پایین گلوکز

از طریق کاهش غلظت اسید چرب آزاد غیراستریفیه و

(جذب گلوکز) برای سالمندان در تحقیق مکالرن و

گلیسرول در جلسه تزریق گلوکزشود.

همکاران ،زمانیکه میزان تزریق پایین گلوکز (مصرف

بر اساس یافتههای این تحقیق میتوان نتیجه

گلوکز  1/33و  1/51گرم/دقیقه) برای دو آزمودنی

گرفت که مقدار تزریق مورد نیاز گلوکز برای حفظ

سالمند در مقایسه با بقیه افراد جوان را تشخیص دادند،

هایپرگلیسمیا در سطح  10میلیمتر در افراد سالم سالمند

مشاهده شد ( .)12تفاوت بین یافتههای این تحقیق با

کمتر از افراد جوان است .و اینکه ،هایپرگلیسمیا منجر به

تحقیقات روی افراد جوان ،ممکن است به پژوهشهایی

تغییر سوخت کربوهیدرات و چربی طی  40دقیقه فعالیت

مرتبط باشد که مصرف گلوکز در حالت استراحت در

ورزشی با شدت متوسط در آزمودنیهای سالمند سالم

افراد مسن را مورد بررسی قرار دادند و کاهش در ظرفیت

نشد .ضمنا تزریق گلوکز افزایش غلظت اسید چرب آزاد

حداکثر استفاده گلوکز از طریق کاهش میزان مصرف

غیراستریفیه و غلظت گلیسرول طی فعالیت ورزشی را

گلوکز در غلظت های مختلف را مشاهده کردند .این

سرکوب کرد و در نتیجه تحریک انسولین باعث مهار

مسئله به کاهش در تعداد ،عملکرد و در دسترس بودن

لیپولیز شد .بهطور کلی نتیجه نهایی این تحقیق این بود

انتقال دهنده گلوکز مانند گلوت  4نسبت داده شده است

که در مردان سالمند حفظ سطح گلوکز خون حین فعالیت

( 7و .)27

ورزشی از طریق تزریق گلوکز بر لیپولیز و عوامل

غلظت پالسمایی اسید چرب آزاد غیراستریفیه و
گلیسرول بهطور معناداری کاهش یافت و در هر دو گروه

متابولیکی تاثیر دارد اما بر اکسیداسیون چربی و
کربوهیدرات در عضله تاثیر ندارد .

طی فعالیت ورزشی ترشح آنها متوقف شد .یافتههای این
تحقیق یافتههای مکالرن و همکاران را که سرکوب شدن
اسید چرب آزاد غیراستریفیه را طی فعالیت ورزشی در
نتیجه تزریق گلوکز در افراد میانسال گزارش کردند ،تائید

تشکر و قدردانی
بدین وسیله از تمامی داوطلبان که در این پژوهش
شرکت کردند تشکر و قدردانی میشود.

میکند ( .)12باال بودن غلظت انسولین در گروه گلوکز
ممکن است به خاطر کاهش لیپولیز طی هایپرگلیسمیا
منجر به کاهش غلظت اسید چرب آزاد غیراستریفیه شود.
طی فعالیت ورزشی با شدت متوسط افزایش سطح
انسولین از طریق افزایش گلوکز خون و در دسترس بودن
گلوکز منجر به سرکوب مصرف چربی از طریق مهار
جابهجایی چربی در بافت چربی و سوخت چربی در عضله
میشود ( 28 ،10 ،5و  .)29در این پژوهش ،هایپرگلیسمیا
منجر به افزایش غلطت انسولین تقریبا به میزان 21/5

پینوشتها

1

rate of glucose appearance
2 rate of glucose disappearance
3
hyperglycaemic
4 Non-essential fatty acid
5 Dinamap Pro Series, GE Medical Systems
6 AT-10, Schiller cardiovit, CH-6340
7 Dual-energy X-Ray Absorptiometry
8 Borg scale
9
hypoglycaemia
10 DRG
11 Bonferroni

میکرویونیت بر میلیلیتر شد که این میزان مشابه نتایج
بررسیها در افراد جوان است ( 11و  .)12بنابراین ،این
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Purpose: The present study was designed to determine the metabolic responses to hyperglycaemia during
exercise in elderly men.
Methods: Eight healthy males (Age, 63.3±5.2 years) voluntarily participated and reported to the physiology
laboratory on two separate occasions. With one week intervening subjects performed 40 min exercise on a
cycle ergometer at 60% VO2max after 30 minutes of ‘prime’ glucose or placebo infusion. Respiratory gases
were undertaken throughout the exercise and four blood samples were taken before infusion, after 30 min
infusion, after 20 min exercise and immediately after exercise. Blood samples were analyzed to determine
insulin, NEFA, glycerol, 3- OHB and HOMA Scores. Fat and carbohydrate oxidation were calculated by using
respiratory gases of O2 and CO2.
Results: Insulin and glucose concentrations were significantly (p<0.05) higher, and NEFA and glycerol were
lower during exercise after glucose infusion. However, 3-OHB, fat and carbohydrate oxidations were not
significantly different between two trials (p>0.05).
Conclusions: Based on the findings of the present study it could be concluded that in elderly men the
maintenance of blood glucose during exercise through glucose infusion affects on lipolysis and metabolic
factors, but has no effect on muscular fat and carbohydrate oxidation.
Keywords: Cycling, Fat oxidation, Carbohydrate oxidation, Elderly
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