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باقری و چراغ بیرجندی

دانشگاه شهید بهشتی

فیزیولوژیورزشوفعالیتبدنی
پاییز و زمستان  ،1397دوره  ،11شماره  ،2صفحههای86-75 :

تأثیر هشت هفته تمرین تناوبی شدید بر سطوح سرمی ،C1q/TNF5
مقاومت به انسولین و درصد چربی در زنان دارای اضافهوزن
طلیعه باقری ،صادق چراغ بیرجندی

*

گروه تربیتبدنی و علوم ورزشی ،دانشکده علوم انسانی ،دانشگاه آزاد واحد بجنورد ،بجنورد ،ایران.
دریافت مقاله1396/9/4 :

اصالح مقاله1396/10/11 :

پذیرش مقاله1396/10/27 :

هدف C1q/TNF5 :آدیپوکاین جدیدی است که در سوختوساز گلوکز و چربی نقش دارد .تمرینهای تناوبی شدید ( )HIITیک نوع
از تمرینهای تناوبی است که در آن فعالیتهای شدید بیهوازی با فواصل استراحت کم شدت بهصورت متناوب انجام میشود.
هدف مطالعه حاضر بررسی تأثیر هشت هفته تمرینهای  HIITبر سطوح سرمی  ،C1q/TNF5مقاومت به انسولین و درصد چربی در
زنان دارای اضافهوزن بود.
روشها :روش پژوهش نیمه تجربی با طرح پیشآزمون -پسآزمون بود که در آن ،تعداد  28زن دارای اضافهوزن و غیرفعال بهصورت
تصادفی به دو گروه مساوی  14نفرۀ کنترل (سن  30/142±3/526و شاخص توده بدنی  27/742±0/882کیلوگرم بر مترمربع) و
تمرین تناوبی شدید (سن  29/928±2/758و شاخص توده بدنی  28/147±1/126کیلوگرم بر مترمربع) تقسیم شدند .گروه تمرین
تناوبی شدید ،دویدنهای تناوبی را به مدت هشت هفته و هر هفته سه جلسه با حداکثر سرعت انجام دادند .نمونهگیری خون 24
ساعت قبل از شروع تمرین و  36ساعت بعدازآن ،انجام و سرم حاصل جهت اندازهگیری میزان سرمی  C1q/TNF5و مقاومت
انسولینی مورداستفاده قرار گرفت .دادهها با استفاده از آزمونهای آماری تی زوجی و تی مستقل تحلیل شدند (.)P<0/05
نتایج :هشت هفته تمرینهای  HIITباعث کاهش معنیدار میزان سرمی  ،)P=0/003( C1q/TNF5انسولین ( )P=0/009و درصد
چربی بدن شد ( )P=0/003ولی در میزان گلوکز ناشتای خون و مقاومت به انسولین تغییر معنیداری مشاهده نشد (.)P>0/05
نتیجهگیری :به نظر میرسد تمرینهای  HIITبا کاهش میزان سرمی  C1q/TNF5و انسولین و کاهش درصد چربی بدن میتوانند
عوارض اضافهوزن و چاقی را کاهش دهند.
واژههای کلیدی :اضافهوزن ،تمرین تناوبی شدید ،درصد چربی ،مقاومت به انسولین.C1q/TNF5 ،
* نویسنده مسئول :صادق چراغ بیرجندی ،شماره تماس ،05832296972 :ایمیلbirjandi@bijnourdiau.ac.ir :
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مقدمه
چاقی ،یکی از معضالت حفظ تندرستی در بسیاری از
کشورهای جهان به شمار میآید که مختص به کشورهای

 ،C1q/TNF5یکی از پروتئینهای خانواده  C1q/TNFکه
میتواند در کنترل سوختوساز نقش داشته باشد (.)9

پیشرفته نیست و در کشورهای درحالتوسعه و فقیر نیز رو

پروتئین  C1q/TNF5که در سال  2012توسط

به افزایش است ( )1بهطوریکه در این کشورها شیوع چاقی

هنیگسن و همکاران کشف شد از بافتهای مختلف بدن

اغلب در جنس مؤنث بیشتر از جنس مذکر است ( .)2این

مانند چربی و عضالت ترشحشده و پس از ورود به جریان

معضل نتیجه برهمکنش وراثت ،محیط ،عدم تعادل در میزان

خون ،اثرات فیزیولوژیک خود را اعمال میکند (.)10

مصرف انرژی و جذب غذا ،اختالل دستگاه غدد درونریز و

 C1q/TNF5مانند دیگر اعضای خانواده بزرگ C1q/TNF

دستگاه اعصاب خودکار میباشد ( .)3چاقی یک بیماری

با توجه به شباهتهای ساختاری با آدیپونکتین در این

همهگیر است که خطر ابتال به بیماریهایی همچون

گروه دستهبندیشده استC1q/TNF .ها خود جزئی از

فشارخون باال ،دیابت شیرین ،افزایش چربی خون،

خانواده بزرگتر  C1qهستند که مشخصه اصلی همگی،

بیماریهای عروق کرونر ،وقفه تنفسی در هنگام خواب 1و

وجود یک دانه کروی در انتهای  Cمیباشد که شبیه بخش

بعضی سرطانها همچون سرطان پستان ،رحم ،پروستات و

تکمیلکننده عملکرد ایمنی  C1qبوده و ازنظر ساختاری

کولون را در فرد افزایش میدهد ( .)4با توجه به تعریف

نیز به عامل نکروزیس شباهت دارد (.)11

سازمان بهداشت جهانی ،)WHO( 2شاخص توده بدنی بیشتر

مقدار  C1q/TNF5در شرایط ابتال به چاقی ،دیابت و

یا مساوی  25کیلوگرم بر مترمربع نشاندهنده اضافهوزن

هیپرگلیسمی افزایش مییابد و میتواند سبب افزایش

بیشتر و مساوی  30کیلوگرم بر مترمربع نشاندهنده چاقی

حساسیت به انسولین گردد و آثار ضد دیابتی دارد.

میباشد ( .)6 ،5اثر بافت چربی بر تندرستی و جنبههای

 C1q/TNF5برداشت گلوکز و فراخوانی  GLUT4به غشای

سودمند فعالیت بدنی ،بهواسطۀ ترشح سایتوکاینهای

سلول را از طریق فعال کردن مسیرهای غیر وابسته به

تنظیمکننده سوختوساز بدن که درمجموع آدیپوکاینها

انسولین نظیر مسیر پیامرسانی پروتئین کیناز فعالشده

نامیده میشوند ،انجام میشود .مطالعات اخیر نشان دادهاند

با )AMPK( AMP3افزایش میدهد ( .)12بهعالوه ،با

عضلهی اسکلتی نیز با ترشح پروتئینها و عواملی زیستی که

فسفردارشدن و فعال شدن  ،AMPKاستیل کوا

رویهمرفته مایوکاین خوانده میشوند تا حدودی مسئول

کربوکسیالز )ACC( 4فسفردار شده و با کاهش سنتز

آثار فیزیولوژیک و سازگاریهای متابولیک است که در پاسخ

مالونیل کوآ منجر به افزایش اکسایش اسیدهای چرب در

به فعالیت بدنی و تمرینهای ورزشی رخ میدهد ( .)7عضلۀ

میتوکندری میشود .ضمناً  C1q/TNF5میتواند مسیر

اسکلتی در تنظیم سوختوساز چربی و گلوکز بدن نقش دارد

پروتئین کیناز فعالشده با میتوژن )MAPK( 5را نیز فعال

و بیش از  70درصد از گلوکز رژیم غذایی را در پاسخ به

کند و ضمن افزایش برداشت گلوکز ،اکسایش اسیدهای

تحریک انسولین ،از خون برمیدارد که بخشی از آن صرف

چرب را زیاد کند (.)12

تولید انرژی شده و مقادیر اضافی آن به شکل گلیکوژن برای

با توجه به عملکرد زیستی  C1q/TNF5در فعال

مصارف بعدی ذخیره میگردد ( .)8با این تفاصیل،

کردن مسیر  AMPKو  MAPKو افزایش اکسایش اسیدهای

مایوکاینهای تنظیمکننده سوختوساز بدن میتوانند در

چرب میتوان از C1q/TNF5بهتنهایی یا در ترکیب با

مورد انواع اختالالت متابولیک که با فعالیت ورزشی منظم

داروهای مؤثر بر متابولیسم ،در درمان اختالالت متابولیک

بهبود مییابند ،نقش درمانی داشته باشند همچون

نظیر چاقی ،دیابت و سندرم متابولیک استفاده کرد (.)13
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عالوه بر درمانهای دارویی ،از مداخلههای غیر دارویی نیز

و مطالعه درزمینۀ تأثیر تمرینهای ورزشی بر سطوح

بهمنظور بهبود حساسیت به انسولین استفاده میشود.

سرمی این عامل ،تنها به دو موردپژوهش نامبرده ختم

فعالیت بدنی ،یکی از مهمترین و بهترین مداخلههای

میگردد .با توجه به مطالعات محدود درزمینۀ اثر

درمانی غیر دارویی است که قادر است با به راه انداختن

تمرینهای ورزشی مختلف بر سطح  ،C1q/TNF5سازوکار

مسیرهای وابسته و غیر وابسته به انسولین به بهبود مقاومت

عمل آن در مورد بهبود یا عدم بهبود مقاومت انسولین در

انسولینی کمک کند .لیم و همکاران ( )2012در پژوهشی

هالهای از ابهام قرار دارد و انجام مطالعات بیشتر در این

تأثیر اجرای  10هفته تمرینهای هوازی بر سطوح سرمی

زمینه ضرورت دارد؛ بنابراین ،مطالعه حاضر به بررسی

 C1q/TNF5در زنان جوان و مسن را موردبررسی قراردادند.

تأثیر هشت هفته تمرینهای  HIITبر سطوح سرمی

یافتههای آنها حاکی از کاهش سطح  C1q/TNF5و بهبود

 ،C1q/TNF5شاخص مقاومت به انسولین و درصد چربی

مقاومت انسولینی و نیمرخ لیپیدی در هر دو گروه سنی

در زنان دارای اضافهوزن و غیرفعال پرداخته است.

بود .همچنین همبستگی معنیداری بین تغییرات
 C1q/TNF5و مقاومت به انسولین در هر دو گروه مشاهده

روش پژوهش

شد ( .)7در پژوهشی دیگر چوی و همکاران ( )2013در

نمونههای پژوهش

بررسی تأثیر سه ماه تمرینهای ورزشی ترکیبی هوازی-

روش مطالعه حاضر نیمه تجربی با دو طرح

مقاومتی که بر روی زنان و مردان چاق بالغ کرهای انجام

پیشآزمون و پسآزمون بود .نمونه آماری  28زن چاق

دادند چنین نتیجهگیری کردند که اجرای سه ماه

غیرفعال با دامنه سنی  30-20سال بودند که بهصورت

تمرینهای ورزشی ترکیبی ،ضمن بهبود مقاومت انسولینی،

تصادفی به دو گروه مساوی  14نفره کنترل (با میانگین سنی

سبب افزایش  C1q/TNF5آنها شده است (.)14

 30/3±142/526سال) و گروه  14نفری تجربی (تمرینهای

تحقیقات انجامشده در سالهای اخیر نشان داده

 HIITبا میانگین سنی  29/928±2/758سال) تقسیم شدند

است که عالوه بر تمرینهای هوازی و استقامتی که

(جدول  .)1آزمودنیهای تحقیق سالم بوده و سابقه هیچگونه

مدتزمان طوالنیتری دارند ،تمرینهای شدید که

بیماری قلبی -عروقی ،کبدی ،کلیوی ،دیابت و ضایعه جسمی

مدتزمان کمتری را نیاز دارند نیز میتوانند در بهبود

و ارتوپدی نداشتند .همچنین شاخص توده بدنی آنها باالتر

شرایط فیزیولوژیک افراد دارای اضافهوزن و چاق مؤثر بوده

از  27کیلوگرم بر مترمربع بود.

و مورداستفاده قرار گیرند .این تمرینهای عالوه بر
سازگاریهای خاص فیزیولوژیک ،تحت تأثیر عوامل زیادی

پروتکل پژوهش

چون شدت ،مدت و تکرار تناوبها و وهلههای فعالیت در

گروه کنترل در طول انجام مراحل تحقیق هیچگونه

زمان بازیافت هستند .مطالعات نشان دادهاند که استفاده

فعالیت منظم ورزشی نداشتند و گروه تجربی در مدت

از تمرینهای تناوبی شدید میتواند اثراتی مطلوب در

هشت هفته و هر هفته ،سه جلسه به انجام تمرینهای

افزایش حساسیت به انسولین و کاهش توده چربی بدن

 HIITپرداختند .دستورالعمل تمرین بر اساس آزمون شاتل

در آزمودنیهای انسانی بگذارد ( .)16 ،15نتایج

ران (دوی رفتوبرگشت) که آزمونی معتبر برای ارزیابی

بررسیهای بهعملآمده حاکی از آن است تاکنون پژوهشی

عملکرد بیهوازی است ( ،)17تهیه گردید .معیارهای ورود

که به بررسی تأثیر تمرینهای  HIITبر سطوح سرمی

به تحقیق شامل داشتن سالمت جسمانی ،عدم ابتال به

 C1q/TNF5در افراد چاق پرداخته باشد ،انجامنشده است

بیماری قلبی -عروقی ،کبدی ،کلیوی ،دیابت و ضایعه
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جسمی و ارتوپدی بود که این موارد توسط پرسشنامه

جنوبی اندازهگیری شد .میزان سرمی  C1q/TNF5توسط

سوابق پزشکی مشخص شد .عدم تمایل به ادامه همکاری

کیت االیزا 6مخصوص نمونههای انسانی ساخت شرکت

و به وجود آمدن آسیبهای جسمی در طول دوره تحقیق

الیف ساینــس 7ایاالت متحده آمریکا اندازهگیری شد.

نیز بهعنوان شرایط خروج از مطالعه در نظر گرفته شدند

اندازهگیری گلوکز ناشتای خون به روش آنزیمی گلوکز

که خوشبختانه مورد خروج از مطالعه در این تحقیق وجود

اکسیداز (کیت شرکت پارس آزمون ایران با ضریب تغییرات

نداشت .عالوه بر آن تمامی آزمودنیها فرم رضایتنامه

درون سنجی  1/28درصد و برون سنجی  84درصد) انجام

شرکت در پژوهش را تکمیل نمودند.

شد .اندازهگیری انسولین با رادیوایمنواسی و با استفاده از

در هر جلسه ،پیش از شروع تمرین ،HIIT

کیت تجاری دیاپلوس 8ساخت کشور آمریکا انجامشده و

آزمودنیها به مدت  10-5دقیقه به گرم کردن بدن خود

درنهایت برای سنجش مقاومت به انسولین از حاصلضرب

پرداختند .آزمودنیهای این گروه در یک مسافت 20

غلظت گلوکز ناشتا در غلظت انسولین ناشتا تقسیمبر عدد

متری که توسط  3مخروط مشخصشده بود 30 ،ثانیه را

ثابت  22/5استفاده گردید (.)18

با حداکثر شدت دویده و  30ثانیه راه رفتند .شروع
دستورالعمل از وسط  20متر ،به سمت اولین مخروط بوده

تحلیل آماری

و سپس آزمودنیها به سمت مخروط انتهایی حرکت

تجزیهوتحلیل دادهها در محیط نرمافزار SPSS

کردند .پس از  30ثانیه دویدن با حداکثر سرعت،

نسخه  22و در سطح معنیداری  P<0/05انجام شد .پس

آزمودنیها  30ثانیه در همان مسیر راه رفتند .در جلسه

از بررسی طبیعی بودن توزیع دادهها توسط آزمون آماری

اول ،سه تکرار این مراحل با مجموع  2دقیقه دویدن با

شاپیرو -ویلک ،از آزمونهای تی همبسته برای مطالعه

حداکثر سرعت و  2دقیقه راه رفتن انجام شد .هر دو هفته

معنیداری درونگروهی در پیشآزمون و پسآزمون و از

یکبار به تعداد تکرارها افزوده شد تا اینکه در هفته هشتم

آزمون تی مستقل بهمنظور سنجش تغییرات بین گروهی

به هفت تکرار رسید .بعد از پایان هر جلسه نیز تمرین

پیشآزمون تا پسآزمون گروههای تجربی و کنترل

سرد کردن به مدت  10-5دقیقه انجام شد.

استفاده شد .روابط همبستگی نیز با استفاده از آزمون
همبستگی پیرسون موردبررسی قرار گرفت.

روشهای آزمایشگاهی
نمونۀ خون آزمودنیها در حالت ناشتا و در دو نوبت

نتایج

پیشآزمون ( 24ساعت پیش از شروع تمرین) و پسآزمون

یافتههای حاصل از بررسی درونگروهی ،تأثیر

( 48ساعت پس از آخرین جلسه تمرین) به میزان 10

تمرینهای  HIITبر میزان  C1q/TNF5سرمی ،مقاومت به

میلیلیتر از ورید بازویی گرفته شد .نمونه خون گرفتهشده،

انسولین و درصد چربی در زنان دارای اضافهوزن و غیرفعال

پس از لخته شدن ،برای جداسازی سرم به مدت  10دقیقه

با استفاده از آزمون تی همبسته نشان داد که هشت هفته

و با سرعت  3000دور در دقیقه سانتریفیوژ گردید و سرم

تمرینهای  HIITباعث کاهش معنیدار سطح سرمی

بهدستآمده برای سنجش میزان  ،C1q/TNF5انسولین،

 C1q/TNF5در نوبت پسآزمون نسبت به پیشآزمون شده

گلوکز ،مقاومت به انسولین و درصد چربی سرمی

است ( .)P=0/003همچنین هشت هفته تمرینهای HIIT

مورداستفاده قرار گرفت .درصد چربی بدن توسط دستگاه

باعث کاهش معنیدار انسولین در پسآزمون نسبت به

بیوالکتریکال ایمپدنس مدل  In body-720ساخت کره

پیشآزمون گردید ( .)P=0/009یافتهها همچنین حاکی از
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کاهش معنیدار درصد چربی بدن آزمودنیها در نوبت

( )P=0/291و درصد چربی بدن ( )P=0/803تفاوت

پسآزمون نسبت به پیشآزمون ،بعد از اجرای هشت هفته

معنیداری مشاهده نشد (جدول .)2

تمرینهای  HIITبود ( .)P=0/003اجرای هشت هفته

در بررسی رابطه بین سطوح سرمی  C1q/TNF5با

تمرینهای  HIITبر گلوکز ناشتای خون ( )P=0/120و

شاخصهای درصد چربی بدن و مقاومت به انسولین ،بعد

مقاومت به انسولین ( )P=0/067زنان دارای اضافهوزن و

از هشت هفته اجرای تمرینهای  HIITاین نتیجه حاصل

غیرفعال تأثیر معنیداری نداشت .در مقایسه برون گروهی

شد که بین تغییرات میزان سرمی  C1q/TNF5و مقاومت

با استفاده از آزمون تی مستقل بین دو گروه کنترل و ،HIIT

به انسولین ( )P=0/137و همچنین بین تغییرات سطوح

بعد از هشت هفته تمرینهای  ،HIITبه لحاظ تأثیر بر سطوح

سرمی  C1q/TNF5و درصد چربی بدن ( )P=0/180در

سرمی  ،)P=0/826( C1q/TNF5انسولین (،)P=0/078

زنان دارای اضافهوزن و غیرفعال رابطه معنیداری وجود

گلوکز ناشتای خون ( ،)P=0/317مقاومت به انسولین

ندارد (جدول .)3

جدول  .1میانگین و انحراف استاندارد شاخصهای پیکرسنجی (آنتروپومتریک) در گروههای کنترل و تجربی
(مقادیر بهصورت انحراف معیار ±میانگین بیانشده است)
گروه

متغیر
سن (سال)
قد (سانتیمتر)
وزن (کیلوگرم)
شاخص توده بدنی
(کیلوگرم بر مترمربع)

نوبت آزمون

درصد تغییرات

پیشآزمون

پسآزمون

تجربی

29/928±2/758

ــــ

ــــ

کنترل

30/142±3/526

ــــ

ــــ

تجربی

162/428±4/941

ــــ

ــــ

کنترل

159/357±5/705

ــــ

ــــ

تجربی

74/185±4/491

72/557±4/581

-2/19

کنترل

70/842±5/926

71/214±6/124

0/525

تجربی

28/147±1/126

27/575±1/391

-2/032

کنترل

27/742±0/882

27/995±1/061

0/912

معنیداری کمتر از 0/05

جدول  .2میانگین و انحراف استاندارد متغیرهای خونی در گروههای کنترل و تجربی
(مقادیر بهصورت انحراف معیار ±میانگین بیانشده است)
متغیر
C1q/TNF5

(پیکوگرم در
میلیلیتر)
انسولین
(میلیگرم در
میلیلیتر)
گلوکز
(میلیگرم در
دسیلیتر)
مقاومت به انسولین
()HOMA-IR
درصد چربی

گروه

نوبت آزمون

درصد تغییرات

پیشآزمون

پسآزمون

درونگروهی

بین گروهی
t

p

تجربی

2805/714±411/908

2559/357±423/813

3/47

3/709

*0/003

کنترل

2952/642±436/136

3055/142±415/082

-8/78

-0/916

0/942

تجربی

4/571±0/415

4/30±0/241

-5/93

3/064

*0/009

کنترل

4/207±0/255

4/471±0/482

6/28

-2/453

*0/029

تجربی

86/285±9/243

82/857±7/843

-3/97

1/665

0/120

کنترل

80/285±5/398

85/285±10/283

6/23

-2/043

0/062

تجربی

0/952±0/190

0/862±0/114

-9/45

1/995

0/067

کنترل

0/855±0/155

0/952±0/205

11/35

-2/013

0/065

تجربی

36/607±1/427

35/80±1/682

-1/39

3/733

*0/003

کنترل

35/1±542/549

35/1±635/766

0/261

-0/556

0/587

* معنیداری کمتر از 0/05
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t

p

-3/127

0/826

-1/188

0/249

-0/703

0/489

-1/431

0/164

0/252

0/803
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جدول  .3نتایج همبستگی میان تغییرات سطوح سرمی  C1q/TNF5با مقاومت به انسولین و درصد چربی
متغیر
تفاوت پیشآزمون و پسآزمون
C1q/TNF5

تفاوت پیشآزمون و پسآزمون

تفاوت پیشآزمون و پسآزمون

مقاومت به انسولین

درصد چربی

R

0/288

0/261

P

0/137

0/180

تعداد

28

28

بحث و نتیجهگیری

در مطالعهای دیگر ،چوی و همکاران ( )2013نشان دادند

مطالعه حاضر به بررسی تأثیر هشت هفته

سه ماه تمرین ترکیبی هوازی -مقاومتی به مدت  5جلسه

تمرینهای تناوبی شدید بر سطوح سرمی ،C1q/TNF5

در هر هفته ،باعث افزایش سطح سرمی  C1q/TNF5در

مقاومت به انسولین و درصد چربی در زنان دارای

زنان و مردان چاق بالغ کرهای شده است ( )15که با یافته

اضافهوزن پرداخت .یافتهها نشان داد که اجرای هشت

مطالعه حاضر همخوانی نداشت .نوع برنامه ورزشی

هفته تمرین تناوبی شدید باعث کاهش معنیدار میزان

(ترکیبی هوازی -مقاومتی در مقابل تمرینهای  )HIITو

 C1q/TNF5سرم ،در زنان دارای اضافهوزن و غیرفعال شده

حجم برنامههای تمرینی ( 60جلسه در مقابل  24جلسه)

است ولی بین سطوح سرمی  C1q/TNF5در گروههای

میتواند از دالیل مغایرت یافتهها با یکدیگر باشد .فعالیت

کنترل و تجربی تفاوت معنیداری مشاهده نشد .دلیل آن

ورزشی طوالنیمدت با حجم تمرینی (شدت ،مدت و

را میتوان به وضعیت جسمانی و عدم کنترل دقیق رژیم

تواتر) باال بر غلظت آدیپونکتین تأثیرگذار است و باعث

غذایی آزمودنیها نسبت داد که موجب عدم مشاهده

افزایش آن میشود ( .)21در مطالعهای ،جوریما و

تفاوت معنیدار سطوح سرمی  C1q/TNF5بین گروههای

همکاران ( )2005این فرض را مطرح نمودند که هر چه

کنترل و  HIITشده است .در افراد غیرفعال ،چاقی و

انرژی مصرفی در حین فعالیت ورزشی بیشتر باشد و

اضافهوزن ،ارتباط قوی با بروز بیماریهای مزمن مانند

موجود زنده تحتفشار متابولیک بیشتری قرار گیرد،

افزایش فشار و چربی خون و مقاومت به انسولین دارد که

احتمال افزایش ترشح هورمونها براثر فعالیت ورزشی

جملگی از عوامل خطرزای بیماریهای قلبی -عروقی به

بیشتر میشود (.)22

شمار میروند .از طرفی ،بافت چربی انسان صرفاً یک انبار

تغییرات غلظت سرمی  C1q/RNF5در پاسخ به

ذخیرهسازی چربی نیست و بهعنوان یک غده درونریز نیز

فعالیت ورزشی ،احتماالً مربوط به غلظت خون یا تغییر

شناختهشده و قادر به تولید پروتئینهای فعال زیستی

حجم سرم است و دلیل تفاوت در یافتههای پژوهشها را

همچون آدیپوسایتوکینها میباشد ( .)19پروتئین

میتوان عدم تصحیح دادهها برای تغییرات حجم سرمی

 C1q/TNF5شباهت ساختاری و عملکردی زیادی با

دانست .هرچند تحقیقات انجامشده مؤید بهبود حساسیت

آدیپونکتین دارد که ازجمله آدیپوسایتوکاینهای مترشحه

به انسولین در پی تمرینهای ورزشی استقامتی در افراد

از بافت چربی است که در پاتوژنز چاقی و مقاومت به

جوان ،مسن و آزمودنیهای دارای مقاومت به انسولین

انسولین نقش دارد ( .)20در مطالعهای که لیم و همکاران

است ( ،)23ولی در مطالعه حاضر ،نتایج نشان داد که 8

( )2012انجام دادند ،کاهش میزان سرمی  C1q/TNF5بعد

هفته تمرینهای  HIITباعث کاهش غیر معنیدار شاخص

از  10هفته تمرینهای هوازی با شدت  80-60درصد

مقاومت به انسولین در زنان غیرفعال و چاق شده است.

ضربان قلب ذخیره در زنان جوان و مسن مشاهده شد (.)7

گفته میشود حساسیت به انسولین یکی از سازوکارهای
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مؤثر در کاهش سطح سرمی  C1q/RNF5بوده و سطح

عضالت در حال کار (منقبض) میشود که این تغییرات

سرمی  C1q/RNF5بهعنوان یک سندروم متابولیک با

وابسته به تغییرات عملکردی در پیامهای انسولینی و

چاقی و مقاومت به انسولین در ارتباط است ( )24که در

مرتبط با افزایش محتوای پروتئینی است .تصور میشود

مطالعه حاضر رابطه معنیداری بین آنها مشاهده نشد.

که برخی از عوامل ازجمله فعالیت آدنوزین منوفسفات

یکی از سازوکارهای مؤثر بر شاخص مقاومت به انسولین،

کیناز ،ذخیره گلیکوژن عضله و متعاقب آن افزایش فعالیت

میزان گلوکز ناشتای خون است و تغییرات انسولین و

ساخت گلیکوژن نقش مهمی در تنظیم سازوکار

گلوکز میتواند موجب بهبود مقاومت به انسولین در بدن

تمرینهای بدنی بر شاخص مقاومت به انسولین داشته

شود .مقاومت به انسولین از حاصلضرب غلظت گلوکز

باشد .از دیگر عوامل مؤثر بر شاخص مقاومت به انسولین

ناشتا در غلظت انسولین ناشتا تقسیمبر عدد ثابت 22/5

میتوان به افزایش پیامرسانی گیرنده انسولین ،افزایش

به دست میآید ( .)25حفظ گلوکز طبیعی خون حین

بیان پروتئین انتقالدهنده گلوکز ،کاهش آزادسازی

استراحت و در طول فعالیت ورزشی ،به هماهنگی و

اسیدهای چرب آزاد ،افزایش رهاسازی گلوکز خون به

یکپارچگی اعصاب سمپاتیک و دستگاه غدد درونریز

عضله به علت افزایش مویرگهای عضله و تغییر در ترکیب

بستگی دارد ( .)26اگرچه انقباض عضالنی ،میزان جذب

عضله در حین افزایش برداشت گلوکز اشاره نمود (.)28

گلوکز خون به عضالت را افزایش میدهد ( ،)27معمو ًال

عموزاد و همکاران ( )2014در تحقیق خود نشان دادند

سطح گلوکز خون از طریق تولید گلوکز طی فرآیند

که هشت هفته تمرین مقاومتی باعث کاهش معنیدار

گلیکوژنولیز و گلوکونئوژنز کبدی و فراخوانی مواد سوختی

شاخص مقاومت به انسولین در بیماران مبتالبه دیابت نوع

دیگر ،ازجمله اسیدهای چرب آزاد حفظ میشود (.)26

دوم شده است ( )29که با یافته مطالعه حاضر به دلیل

یافتههای پژوهش حاضر نشان داد که هشت هفته

نوع شیوه تمرینی (تمرینهای مقاومتی در مقابل  )HIITو

تمرینهای  HIITباعث کاهش غیر معنیدار گلوکز ناشتای

نوع آزمودنیها (بیماران مبتالبه دیابت نوع دو در مقابل

خون در زنان چاق و غیرفعال شده است .شدت و مدت

زنان دارای اضافهوزن غیرفعال) مغایرت داشت.

فعالیت ورزشی از عوامل مؤثر در کاهش سطح گلوکز و

از دیگر سازوکارهای مؤثر بر سطح سرمی

مقاومت به انسولین هستند .بهگونهای که با افزایش شدت

 C1q/RNF5میتوان به شاخص انسولین اشاره نمود که در

فعالیت ورزشی ،اتکا به کربوهیدراتهای موجود در خون

مطالعه حاضر مقدار انسولین در گروه تجربی نسبت به

و عضله بیشتر میشود .در اوایل فعالیت ورزشی ،گلیکوژن

گروه کنترل کاهش معنیداری نشان داد .انسولین

حجم زیادی از سوخت عضله فعال را فراهم میکند و

هورمون اصلى مسئول کنترل ،ذخیرهسازی و مصرف مواد

ذخایر گلیکوژن ،تخلیهشده و جذب گلوکز از خون و

مغذى سلولى است که دستگاههای انتقال و آنزیمهاى

اسیدهای چرب آزادشده از بافت چربی افزایش مییابد .هر

دخیل در مصرف و ذخیرهسازى درونسلولی گلوکز،

چه فعالیت ورزشی طوالنیتر باشد ،انقباض عضالنی

اسیدهاى آمینه و اسیدهاى چرب را فعال مىسازد و

افزایش و درنتیجه میزان ذخیره گلوکز کاهش مییابد

روندهاى کاتابولیک نظیر تجزیه گلیکوژن ،چربى و

( .)26ازآنجاکه افراد چاق در انجام فعالیتهای ورزشی

پروتئین را مهار مىنماید .ورزش و فعالیت بدنی از طریق

طوالنیمدت مشکلدارند ،عدم مشاهده کاهش معنیدار

افزایش گیرنده انسولین باعث بهبود پیامرسانی داخل

گلوکز در این آزمودنیها طبیعی به نظر میرسد .عالوه بر

سلولی انسولین و افزایش تحمل گلوکز به عضله میشوند

این ،تمرینهای ورزشی موجب افزایش تحویل گلوکز به

و بهواسطه کاهش وزن و چربی بدن ،حساسیت انسولینی
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را بهبود میبخشند و باعث کاهش نیاز بدن به انسولین

که حجم تمرینهای اعمالشده در باالترین حد خود باشد

میشوند ( .)30در پژوهشی که فاضلی و همکاران ()1393

( .)34مدتزمان طوالنی برنامه تمرینی حساسیت به

در بررسی تأثیر یک دوره تمرین تناوبی شدید بر سطوح

انسولین را افزایش میدهد که میتواند با دالیل افزایش

سرمی آپلین و مقاومت به انسولین در زنان میانسال و

گیرنده پیامرسانی انسولین یا توسط افزایش سطح

دارای اضافهوزن انجام دادند نشان دادند که  8هفته تمرین

پروتئین انتقالدهنده قند خون ،فعالسازی سنتز

 HIITبا  120درصد ضربان قلب ذخیره تغییر معنیداری

گلیکوژن و هگزوکیناز یا با افزایش برگشت قند خون

بر شاخصهای انسولین ،گلوکز ناشتای خون و مقاومت به

عضالنی و تغییر در ترکیب عضالت تفسیر شود (.)35

انسولین نداشته است ( )31که به لحاظ عدمتغییر

احتماالً چون در مطالعه حاضر مدت برنامه تمرینی نسبت

شاخصهای گلوکز ناشتای خون و مقاومت به انسولین با

به تمرین حسینیان و همکاران کمتر بود ،سطح شاخص

یافتههای مطالعه حاضر همخوانی داشت .سن آزمودنیها

مقاومت به انسولین افزایش معنیداری نداشته است.

(زنان میانسال) و شدت تمرینهای  120( HIITدرصد

به نظر میرسد از دیگر عوامل مؤثر در کاهش سطح

ضربان قلب ذخیره) از دالیل مغایرت یافتهها با یکدیگر

 C1q/RNF5سرمی ،کاهش درصد چربی بدن ،کاهش وزن و

بوده است .در پژوهشی که عظیمی دخت و همکاران

کاهش شاخص توده بدنی در زنان دارای اضافهوزن و غیرفعال

( )1394در بررسی تأثیر  8هفته تمرین تناوبی بر مقاومت

بوده است .یافتههای پژوهش حاکی از آن بود که هشت هفته

به انسولین و نیمرخ چربی مردان دیابتی نوع  2تحت

تمرینهای  HIITباعث کاهش معنیداری درصد چربی بدن

درمان با متفورمین انجام دادند ،مشاهده شد که یک دوره

زنان دارای اضافهوزن و غیرفعال شده است .احتماالً به دنبال

هشتهفتهای تمرینهای تناوبی با  55-40درصد ضربان

کاهش وزن ،توده چربی بدن نیز کاهشیافته و این حالت در

قلب ذخیره ،باعث کاهش معنیدار انسولین ،گلوکز

بهبود عملکرد انسولین نقش داشته است ( .)36کاهش وزن

ناشتای خون و مقاومت به انسولین شده است ( )32که

در افراد چاق ،موجب کاهش بیشتر توده چربی احشائی در

تفاوت در نوع آزمودنیها در دو مطالعه احتما ًال سبب

مقایسه با توده چربی زیرپوستی میشود و این عامل بهبود

متفاوت نبودن یافتههای گلوکز ناشتای خون و مقاومت به

شاخصهای خطرزای بیماریهای قلبی -عروقی و مقاومت

انسولین در مقایسه بامطالعه حاضرشده است .در پژوهش

به انسولین را به دنبال دارد ( .)37بیشتر برنامههای تمرینی

حسینیان و همکاران ( )1395بعد از  12هفته تمرین

جهت کاهش توده چربی بر فعالیتهای یکنواخت با شدت

تناوبی شدید و ترکیبی (استقامتی -مقاومتی) کاهش

ثابت مانند راه رفتن و دویدن نرم متمرکزشدهاند ( )38که

معنیدار مقاومت به انسولین و انسولین در زنان میانسال

متأسفانه بسیار زمانبر و خستهکننده بوده و در دورههای

مبتالبه دیابت نوع  2گزارش شد ( .)33شدت تمرینهای

کوتاهمدت تأثیر ناچیزی بر کاهش وزن دارند ()39؛ بنابراین

( 60و  70درصد ضربان قلب ذخیره) ،مدت برنامه تمرینی

برای کاهش درصد چربی ،روش تمرین مؤثرتری موردنیاز

( 12هفته) و وضعیت آزمودنیها که زنان میانسال

است .مستندات بسیاری فراهمشده که نشان میدهند

مبتالبه دیابت نوع دو بودند ،عامل تفاوت یافتههای مربوط

تمرینهای تناوبی با شدت باال بهصورت بالقوه برای کاهش

به مقاومت به انسولین بامطالعه حاضر بوده است .در تأیید

درصد چربی باصرفه و سودمندتر میباشند ( .)40این

این ادعا ،پژوهشگران نشان دادند که هر دو عامل شدت و

روشهای تمرینی بسیار گسترده هستند اما عموماً شامل

مدت تمرین از عوامل مؤثر بر بهبود حساسیت به انسولین

اجرای دورههای کوتاهمدت تمرین با حداکثر سرعت

میباشند و بهبود حساسیت انسولینی زمانی رخ میدهد

میباشند که با فعالیت سبک یا استراحت ادامه مییابند .به
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تشکر و قدردانی
نویسندگان مقاله مراتب تقدیر و تشکر خود را از
.تمامی افراد شرکتکننده در پژوهش حاضر ابراز میدارند
این مقاله برگرفته از پایاننامه کارشناسی ارشد فیزیولوژی
.ورزش دانشگاه آزاد اسالمی واحد بجنورد میباشد

 مدتزمان کوتاه تمرین،عبارتی مشخصه اصلی این تمرینها
 هرچند اجرای این نوع روش تمرینی به دلیل نیاز.میباشد
.)40( باالی انگیزشی برای افراد چاق بسیار مشکل است
 باعثHIIT یافتهها نشان داد که هشت هفته تمرینهای
 انسولین و درصد، سرمیC1q/TNF5 کاهش معنیدار میزان
چربی بدن زنان دارای اضافهوزن و غیرفعال شده است ولی بر

1

پینوشتها

Sleep apnea
2 World Health Organization
3 AMP-activated protein kinase
4 Acetyl CoA Carboxylase
5 Mitogen-activated protein kinase
6 ELISA
7 Life Science
8 Diaplus

سطوح گلوکز و شاخص مقاومت به انسولین تأثیری نداشته
 بر اساس این یافتهها میتوان گفت که احتما ًال.است
 توانسته از طریق کاهش درصد چربیHIIT تمرینهای ورزشی
و شاخص توده بدنی باعث کاهش سطح انسولین و متعاقب آن
 درنهایت میتوان نتیجه گرفت که اجرای. گرددC1q/TNF5
هشت هفته تمرینهای تناوبی شدید میتواند با ایجاد یکروند
. مؤثر باشدC1q/TNF5 کاهشی بر سطح سرمی
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Purpose: C1q/TNF5 is a new adipokine that plays an important role in the metabolism of glucose and lipids.
High-intensity interval training (HIIT) is a form of interval training, alternating short periods of intense
anaerobic exercise with the less-intense recovery period. The aim of this study was to evaluate the effect of
eight weeks of HIIT training on serum levels of C1q/TNF5, insulin resistance, and fat percentage in overweight
women.
Methods: The research method was semi-experimental with pre-test and post-test design. 28 overweight
and inactive women were randomly assigned to two equal groups, control group (age 30.142±3.526 and BMI
28.742±0.882 kg/m2) and HIIT group (age 29.928±2.758 years and BMI 28.147±1.126 kg/m2). The HIIT group
performed interval running with the maximum speed, three times per week for eight weeks. Blood sampling
was done 24 hours before and 36 hours after the training. The blood serum was used for the measurement
of C1q/TNF5 level and insulin resistance. Data were analyzed by paired t-test and independent t-test (P<0.05).
Results: A significant reduction in serum levels of C1q/TNF5 (P=0.003), insulin (P=0.009), and body fat
percentages (P=0.003) were observed after eight weeks of the HIIT training. However, fasting blood glucose
and insulin resistance (P>0.05) remained with no significant changes.
Conclusion: It seems that HIIT training can be a useful way to reduce overweight and obesity complication by
decreasing the serum levels of C1q/TNF5 and insulin as well as the body fat percentage.
Key word: C1q/TNF5, Fat percentage, High-intensity interval training, Insulin resistance, Overweight.
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