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  ات هشت هفته تمرینات منتخب هوازي با ترکیبی بر سطوحتأثیرمقایسه 

  ویسفاتین و مقاومت به انسولین در زنان  
  

  *3میرزا حسین نوروزي کمره ،2فراحمد همت دکتر ،1آزاده رستمی
 بروجرد، ایران، کارشناس ارشد فیزیولوژي ورزشی، واحد بروجرد، دانشگاه آزاد اسالمی -1

 یولوژي ورزشی، واحد بروجرد، دانشگاه آزاد اسالمی، بروجرد، ایراناستادیار فیز -2

 دانشجوي دکتري فیزیولوژي ورزشی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران -3

 چکیده
گـی کشـف شـده اسـت و مقـدار آن در چربـی       ویسفاتین آدیپوکینی است که بـه تـازه   :مقدمه

هاي وزن و جلوگیري از چاقی و بیماري فعالیت بدنی روش مناسبی براي کاهش. احشایی زیاد است
ات هشت هفته تمرینات منتخب هـوازي بـا   تأثیرهدف از این پژوهش مقایسه . مرتبط با چاقی است

زن چاق بـا   24 : روش کار.بود ترکیبی بر ویسفاتین سرم و مقاومت به انسولین زنان چاق غیر فعال
رم بر مترمربع به صورت داوطلبانـه در  کیلوگ 14/31سال و شاخص توده بدن  33/17میانگین سنی 

نفره کنتـرل، تمـرین هـوازي و     8گروه  3ها به طور تصادفی به آزمودنی. این پژوهش شرکت کردند
. جلسه در هفته و هر جلسه یک سـاعت بـود   3هفته،  8تمرین شامل . تمرین ترکیبی تقسیم شدند

با روش آماري آنالیز واریانس یک راهه و  هاداده. قبل و بعد از اجراي پروتکل نمونه خونی گرفته شد
نتایج نشان داد که سطوح ویسفاتین : هایافته.تجزیه و تحلیل شدند SPSS 18افزار با استفاده از نرم

داري کـاهش یافـت و بـین دو گـروه     به طور معنـی   و تمرین ترکیبی در هر دو گروه تمرین هوازي
 قاومت به انسولین در هر دو گروه تمرین هـوازي همچنین، شاخص م. تفاوت معناداري وجود نداشت

داري کـاهش یافـت و بــین دو گـروه تفــاوت معنـاداري وجــود     بــه طـور معنــی   و تمـرین ترکیبـی  
گیرد که تمـرین هـوازي و ترکیبـی بـا کـاهش      این مطالعه نتیجه می: گیريبحث و نتیجه.نداشت

تواند از چاقی و عوارض مرتبط با نیمرخ لیپیدي، سطوح ویسفاتین و شاخص مقاومت به انسولین می
  .چاقی جلوگیري کند

   :ها کلید واژه
  .چاق غیر فعال چاقی، ویسفاتین، انسولین، مقاومت به انسولین، تمرین هوازي، تمرین ترکیبی
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  مقدمه 

اي عمومی است که تقریباً یک سوم مردم اغلـب کشـورها بـه آن مبـتال هسـتند و      چاقی عارضه

با تغییر سبک زندگی و ترکیب . ه بسیار باالیی به کشورها تحمیل نموده استمعالجه این افراد هزین

هـاي همـراه بـا    شیوع چاقی منجر به افـزایش بیمـاري  . مواد غذایی، شیوع چاقی رو به افزایش است

. )5(شـود   هاي خـاص مـی  عروقی و سرطان -هاي قلبیچاقی از جمله دیابت، پرفشار خونی، بیماري

اند که کاهش وزن اندك از طریق رژیـم غـذایی مناسـب و ورزش روش مـوثري     مطالعات نشان داده

کننـد کـه   برخی شواهد پیشنهاد می. براي جلوگیري از چاقی و توسعه عوارض مرتبط با چاقی است

تواند با تغییـرات فیزیولـوژیکی مناسـب از جملـه، بهبـود نیمـرخ لیپـدي،        فعالیت ورزشی منظم می

کاهش فشار خون و افـزایش انـرژي مصـرفی کـه منجـر بـه افـزایش         افزایش حساسیت به انسولین،

  ). 11(شود، همراه باشد متابولیسم چربی و کاهش وزن می

گی کشف شده است و مقدار آن در چربـی احشـایی زیـاد    دیپوکینی است که به تازهآویسفاتین 

یسـفاتین در بافـت   اگرچه عمـده و . یابدهمراه با چاقی سطوح پالسمایی ویسفاتین افزایش می. است

ها نیـز تولیـد   شود ولی در عضالت اسکلتی، کبد، مغز استخوان، و لنفوسیتچربی احشایی تولید می

ها است به طوري که هاي بعضی از سایتوکینهاي بیولوژیک ویسفاتین مشابه ویژگیویژگی. شودمی

کیلـو   54ن با وزن مولکولی ویسفاتی.  دهدها را افزایش میخاصیت آنتی آپوپتوز دارد و تکثیر سلول

هـاي  هاي پـیش سـاز بتـا، جـدا شـده از سـلول      دالتون همان فاکتور فعال کننده سنتز کلونی سلول

و ) Fukuhara( توسـط فوکاهـارا   2005مطـرح شـد و در سـال     1994لنفوسیت است کـه در سـال   

ین در رونـد  همچنین بـا توجـه بـه عملکـرد آنزیمـی ویسـفات      ). 7(همکاران بدین نام معرفی گردید 

    گـی بـه نیکـوتین آمیـد فسـفوریبوزیل ترانسـفراز نیـز        بیوسنتز نیکوتین آمید دي نوکلئوتید به تازه
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23  ... مقایسه تأثیرات هشت هفته تمرینات منتخب هوازي با ترکیبی بر سطوح ویسفاتین و

-ویسفاتین با اتصال به گیرنده. یابدافزایش می ه با چاقی سطوح پالسمایی آنهمرا).  19(گویند می

آثـار   ). 17(شـود  قی مـی ها را فعال کرده و سبب تسهیل جذب گلوکز و توسعه چاهاي انسولین آن

). 3(دهد سندروم متابولیک را توسعه می اند که عات پیشنهاد کردهشبه انسولینی دارد و برخی مطال

 همچنـین  . شـود لین متصل مـی ویسفاتین به گیرنده انسولین در جایگاهی غیر از جایگاه اتصال انسو

هـاي آترواسـکلروتیک انسـان نیـز     پالكدر  به تازگی. شودتولید می هاتوسط ماکروفاژها و نوتروفیل

هاي انسان در منوسیت IL-6و  TNF-α  شناسایی شده است و مشخص شده است باعث القاي تولید

سطوح پالسمایی ویسفاتین با مقاومت به انسولین رابطه مستقیم دارد، ویسـفاتین بـا   ). 16(شود می

، )6(مقاومت به انسولین مـوثر اسـت    هاي انسولینی در بهبود تحمل گلوکز و تعدیلتحریک گیرنده

). 22(بخشـد  بر متابولیسم لیپیدها اختالالت لیپیدي همراه با دیابت را بهبـود مـی   تأثیرهمچنین با 

ویسفاتین با فعال کردن فاکتور رشد اندوتلیال و فیبروبالست و کمک به آتروژنز انـدوتلیال در برابـر   

  ). 24(کند میعروقی نقش محافظتی ایفا  -هاي قلبیبیماري

هـا،  با توجه به آثار شبه انسولینی ویسفاتین و ارتباط بیان ژنی ویسـفاتین بـا متابولیسـم چربـی    

فعالیت ورزشی ممکن است با بهبود حساسـیت بـه انسـولین و کـاهش نیمـرخ لیپیـدي در کنتـرل        

ماننـد   بسـیاري از تغییـرات فیزیولوژیـک مفیـد    . غلظت ویسفاتین پالسمایی نقش تنظیمی ایفا کند

مطالعـاتی کـه    .)17( آیـد تحمل گلوکز و حساسیت به انسولین همراه با فعالیت هوازي به دست می

 تـأثیر انـد، بیشـتر بـه    فعالیت ورزشی بر سطوح ویسفاتین و مقاومت به انسولین را انجـام داده  تأثیر

ازي هفتـه تمـرین هـو    8مشـاهده کردنـد کـه    ) 2010(محمـدي دمیـه   . انـد تمرین هوازي پرداخته

استقامتی در مردان میانسال سالم ضمن کاهش سطوح ویسفاتین منجر به کاهش درصد چربی شـد  

هفته تمرین هوازي در زنان و مردان  12گزارش دادند که ) 2009(و همکاران ) Haus(هاس ).  17(
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و همکـاران  ) Lee(لـی  ). 9(چاق مسن سیب کاهش سطوح ویسفاتین و مقاومت بـه انسـولین شـد    

هفته تمرین هوازي بر سطوح ویسفاتین و مقاومت به انسولین در زنان جـوان چـاق    12ثر ا) 2010(

را بررسی کردند و گزارش دادند که تمرین هوازي سبب کـاهش سـطوح ویسـفاتین و مقاومـت بـه      

افزایش سطوح ویسفاتین بـر اثـر   ) 2011(و همکاران  )Jorge(در حالی که، جرج ). 14(انسولین شد 

هوازي در زنان و مردان دیابتی گزارش کردند اما در شاخص مقاومـت بـه انسـولین    هفته تمرین  12

، گزارش دادند کـه  )2012(فر و همکاران همچنین بنایی). 12(اختالف معناداري را مشاهده نکردند 

  ). 1(ي بر سطوح ویسفاتین نداشت تأثیرهفته تمرین هوازي  12در زنان چاق 

بـر سـطوح ویسـفاتین و مقاومـت بـه      ) مقـاومتی  -هـوازي (ی مطالعات اندکی اثر تمرین ترکیبـ 

، گزارش دادنـد کـه   )2011(و سئو و همکاران ) 2007(اند، چوي و همکاران انسولین را بررسی کرده

در حـالی کـه   ). 20و4(هفته تمرین ترکیبی سبب کاهش سطوح ویسفاتین در زنـان چـاق شـد     12

هفته تمـرین ترکیبـی را در مـردان و     12بر اثر ، افزایش سطوح ویسفاتین )2011(جرج و همکاران 

اي که به بررسی مقایسه اثرات تمرینـات هـوازي   مطالعه). 12(زنان مسن دیابتی چاق گزارش دادند 

بـا توجـه بـه نتـایج     . با ترکیبی بر سطوح ویسفاتین و مقاومت به انسولین، پرداخته باشد یافت نشـد 

زي بر سطوح ویسفاتین و مقاومت بـه انسـولین در ایـن    تمرین هوا تأثیرمتناقض مطالعات در رابطه 

 نـات یتمر اثـرات  سهیمقا حاضر پژوهش هدف بنابراین .مطالعه به بررسی این اثر پرداخته شده است

در  گلـوکز  و نیانسول غلظت نیهمچن و نیانسول به مقاومت و نیسفاتیو سطوح بر یبیترک با يهواز

  .استدختران چاق 
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25  ... مقایسه تأثیرات هشت هفته تمرینات منتخب هوازي با ترکیبی بر سطوح ویسفاتین و

  روش کار

افراد شرکت کننده در  .باشداز نوع نیمه تجربی بوده که داراي جنبه کاربردي میپژوهش حاضر 

کیلـوگرم بـر    30ساله چاق غیر فعال با شاخص توده بدن بیشتر از  20تا  15دختر  24این پژوهش 

. مترمربع بودند که بـه صـورت دردسـترس و داوطلبانـه از مـدارس شـهر کرمانشـاه انتخـاب شـدند         

هرگونه بیماري، مصرف دارو و یا استعمال دخانیات را نداشـتند و در هـیچ برنامـه    ها سابقه آزمودنی

ها از هیچ گونه برنامه رژیمی غذایی و یا درمـانی  همچنین آزمودنی. تمرینی منظمی شرکت نداشتند

ها تکمیل براي کسب اطالعات فردي، پرسشنامه اطالعات فردي توسط آزمودنی. کردنداستفاده نمی

هـاي  ویژگی میانگین و انحراف استاندارد .ها گرفته شدرضایت نامه کتبی از همه آزمودنیشد و فرم 

  .ارائه شده است 1در جدول هاي تمرینی ها، قبل از اجراي پروتکلتوصیفی آزمودنی

  ها در پیش آزمونهاي توصیفی آزمودنیمیانگین و انحراف استاندارد ویژگی )1( جدول
  درصد چربی  توده بدن شاخص  )کیلوگرم(وزن   گروه
  25/29±3/2  06/31±68/0  82±97/5  کنترل
  71/29±61/1  75/30±55/0  62/81±10/4  هوازي
  6/29±39/2  6/31±11/1  5/84±68/5  ترکیبی

  

هاي دخترانه شـهر کرمانشـاه نصـب     هاي فراخوان در دبیرستانها اطالعیهبراي انتخاب آزمودنی

جام فعالیت منظم ورزشی براي تعدیل وزن و بهبود وضـعیت  شد و دانش آموزان چاقی که مایل به ان

فیزیولوژیک خود بودند، شناسایی شدند و دانش آموزانی انتخاب شدند که شاخص توده بدن بیشـتر  

براي جلوگیري در تداخل ساعات انجـام پـژوهش و سـاعات درسـی دانـش آمـوزان،       .  داشتند 30از 

هـا شـرح داده شـد تـا بـا      تدا کل پروتکل براي آزمودنیاب. عصر انجام گرفت 8تا  7تمرین در ساعت 

هاي آنتروپومتریکی بدن مثل قد، وزن، درصد چربی بدن، اهداف مورد نظر آشنا شوند، سپس ویژگی

سـاده و بـدون در نظـر گـرفتن      ها به طور تصادفیآزمودنی. محیط کمر و محیط لگن افراد ثبت شد
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برنامه فعالیت ورزشی براي هـر دو  . کنترل تقسیم شدند هوازي، ترکیبی و: به سه گروه معیار خاصی

گروه کنترل در . جلسه و هر جلسه یک ساعت بود 3، هر هفته هفته 8گروه هوازي و ترکیبی شامل 

 10هـر جلسـه تمـرین هـوازي شـامل      . این مدت از انجام هرگونه فعالیت ورزشی منظم منع شـدند 

انجام حرکات کششی پویا و انجام تمرینات سـاختگی  دقیقه دویدن  همراه با  40دقیقه گرم کردن، 

 60تـا   55شدت تمرین هوازي در هفته اول بـین  . دقیقه به عنوان سرد کردن بود 10و در آخر هم 

، بـه تـدریج بـه    )گیـري شـد  ضربان قلب با ضربان سنج پوالر انـدازه (درصد حداکثر ضربان قلب بود 

. درصد حداکثر ضربان قلـب رسـید   75تا  70ر به شدت تمرین افزوده شد به طوري که در هفته آخ

را بـا گـروه   ) دقیقـه  10(و سرد کردن ) دقیقه 10(گروه تمرین ترکیبی نیز در هر جلسه گرم کردن 

دقیقـه تمرینـات    20دقیقه را با گـروه هـوازي فعالیـت کردنـد و      20هوازي انجام دادند و همچنین 

بـارفکیس در حالـت درازکـش، دراز و نشـت، شـناي      تمرین مقاومتی شامل . مقاومتی را انجام دادند

تمـرین   .اي، شانه و پشت بازو بـود سوئدي، اسکات پا و تمرین با دمبل براي عضالت جلو بازو، سینه

  .مقاومتی در هفته اول با شدت سبک انجام شد و به تدریج به شدت آن اضافه شد

ها بدون کفش، در حالیکه پاها بـه  یقد آزمودن. استفاده شدسکا  گیري قد از قدسنج براي اندازه

گیـري وزن  اندازه. گیري شدها و پشت سر در تماس با قد سنج بود، اندازههم چسبیده و باسن، شانه

گیـري  ها با لباس سبک، بدون کفش و با ترازوي دیجیتال سکا ساخت کشـور آلمـان انـدازه   آزمودنی

گرم به مجذور قد بر حسب متر محاسبه از تقسیم وزن بر حسب کیلو) BMI(شاخص توده بدن . شد

بـا خطـاي   ) انگلستان Indictorsشرکت (گیري چربی زیر پوستی از کالیپر هارپندن براي اندازه. شد

هـا در سـه نقطـه سـه سـر بـازو، ران و فـوق        چربی زیر پوستی آزمودنی. یک میلی متر استفاده شد

 پـوالك بـراي زنـان    -مومی جکسـون خاصره در سمت راست بدن و پس از جاي گذاري در معادله ع
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27  ... مقایسه تأثیرات هشت هفته تمرینات منتخب هوازي با ترکیبی بر سطوح ویسفاتین و

تعیـین   )21( ، چگالی کل بدن تعیین و سپس درصد چربی بدن با اسـتفاده از معادلـه سـیري   )10(

  .گردید

سی از ورید زنداسفلی در حالت ناشتا یک روز قبل از اجراي پروتکل سی 5نمونه خونی به مقدار 

) هـا حاد تمرین بر غلظت خـونی هورمـون   به دلیل جلوگیري از آثار(و دو روز بعد از اجراي پروتکل 

. اجازه داده شد که خون در دماي معمولی کامال لختـه شـود  . توسط متخصص آزمایشگاه گرفته شد

دقیقـه   15دور در دقیقه به مـدت   3000ها داخل دستگاه سانتریفوژ با بعد از لخته شدن خون، لوله

آنـالیز بیوشـیمیایی و   . ي بعـدي ذخیـره شـد   فریز و براي آنالیزهـا  -70سرم در دماي . قرار داده شد

بـه روش االیـزا و بـا اسـتفاده از کیـت      ) نانوگرم بر میلی لیتـر (گیري مقادیر سرمی ویسفاتین اندازه

میلی مول (غلظت سرمی گلوکز ناشتا . انجام شد) De Meditech, Germany(شرکت مدیتک آلمان 

 ,Beckman Instruments(نالیزور گلوکز بـک مـن   به روش گلوکز اکسیداز و با استفاده از آ) بر لیتر

Irvine, CA (ارزیابی انسولین . گیري شداندازه)با روش رادیوایمنواسی و ) میکرو واحد در میلی لیتر

صورت پذیرفت و شـاخص مقاومـت بـه انسـولین بـا      ) Stillwater, MN(کیت تجاري ایمونو نوکلئو 

  ).15(استفاده از معادله زیر محاسبه شد 

HOMA-IR=  میکرو واحد در میلی لیتر(انسولین ناشتا( )میلی مول بر لیتر(گلوکز ناشتا  ×  / 5/22  
 

از . ها محاسبه و گزارش شـده اسـت  با استفاده از آمار توصیفی، میانگین و انحراف استاندارد داده

هـی،  بـراي بررسـی مقایسـه بـین گرو     .ها استفاده شدبراي بررسی توزیع طبیعی داده شاپیروآزمون 

آزمون آنالیز واریانس یک راهه به کار گرفته و براي یافتن محـل اخـتالف از آزمـون تعقیبـی تـوکی      

سطح معنـاداري کمتـر   . ها بکار گرفته شدبراي تجزیه و تحلیل داده SPSS 18افزار نرم .استفاده شد

  .انتخاب شد 05/0از 
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  هایافته

پـش آزمـون و   ( مرتبـه  2 در هـا ز آنام آزمودنی شرکت کردند که از هر کدا 24در این پژوهش 

بـه منظـور تعیـین    نمونـه خـونی تهیـه و     48گرفته شد که روي هم رفته  نمونه خونی )پس آزمون

براي بررسی . غلظت ویسفاتین، انسولین و گلوکز سرم، مورد تجزیه و تحلیل آزمایشگاهی قرار گرفت

توزیـع   نتـایج آزمـون نشـان داد     شـد کـه  ها از آزمون شاپیرو استفاده و مشاهده توزیع طبیعی داده

  ).2جدول (ها  طبیعی است  داده

  هانتایج آزمون شاپیرو براي بررسی توزیع طبیعی داده )2(جدول 
  Statistic  داريسطح معنی  درجه آزادي  

  883/0  48  987/0  ویسفاتین
شاخص مقاومت به 

  400/0  48  975/0  انسولین

  

در پـیش آزمـون و پـس از آزمـون، از      متغیرهاي پژوهشمقایسه بین گروهی به منظور بررسی 

شـود،   مشاهده می 3همانگونه که در جدول ). 3جدول (آزمون آنالیز واریانس یک راهه استفاده شد 

بین گروهـا در پـیش آزمـون از لحـاظ آمـاري       غلظت انسولین و شاخص مقاومت به انسولین تفاوت

  .دار استپس آزمون از لحاظ آماري معنی اختالف متغیرهاي پژوهش دردار نیست اما عنیم

نتایج آزمون تحلیل واریانس یک راهه بررسی مقایسه بین گروهی متغیرهاي پژوهش در  )3(جدول 
  پیش آزمون و پس آزمون

  F P  میانگین مجذورات  درجه آزادي  

  پیش آزمون
نانوگرم در میلی ( ویسفاتین

  925/0  078/0  011/0  2  )لیتر

  958/0  043/0  013/0  2  نسولینشاخص مقاومت به ا

  پس آزمون
نانوگرم در میلی ( ویسفاتین

  021/0*  689/4  701/0  2  )لیتر

  015/0*  138/5  120/1  2  شاخص مقاومت به انسولین
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29  ... مقایسه تأثیرات هشت هفته تمرینات منتخب هوازي با ترکیبی بر سطوح ویسفاتین و

  

یرها در پـس آزمـون از لحـاظ    مشخص است اختالف بین گروهی متغ 3همانگونه که در جدول 

دار بین گروهـی متغیرهـاي پـژوهش    اختالف معنی به منظور پیدا کردن محل. دار استآماري معنی

 5و  4همانگونه کـه در جـداول   . )5و  4ول اجد( در پس آزمون از آزمون تعقیبی توکی استفاده شد

در سـطوح   يدارمعنیآمده است هر دو تمرین هوازي و ترکیبی نسبت به گروه کنترل سبب کاهش 

ورتی که بین گروه تمـرین هـوازي و گـروه    ، در صشدویسفاتین سرم و شاخص مقاومت به انسولین 

داري در غلظت ویسفاتین سرم و شاخص مقاومت به انسولین مشاهده نیتمرین ترکیبی، اختالف مع

  .نشد

در  )نانوگرم در میلی لیتر( نتایج آزمون توکی براي مقایسه بین گروهی غلظت وسفاتین سرم )4(جدول 
  پس آزمون

  گروه تمرین ترکیبی  گروه کنترل  

-MD= 518/0  گروه تمرین هوازي  
P=0/036 

MD= 012/0 -  
P=0/998 

-MD= 506/0  گروه تمرین ترکیبی  
P=0/041   

 ها تفاوت میانگین  
  

  نتایج آزمون توکی براي مقایسه بین گروهی شاخص مقاومت به انسولین در پس آزمون )5(جدول 
  گروه تمرین ترکیبی  گروه کنترل  

-MD= 682/0  گروه تمرین هوازي  
P=0/021 

MD= 074/0 -  
P=0/946 

-MD= 607/0  گروه تمرین ترکیبی  
P=0/042   

 ها تفاوت میانگین  
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  گیريو نتیجه بحث

هفتـه تمـرین هـوازي موجـب کـاهش معنـاداري در غلظـت         8در این پژوهش مشاهده شد که 

ق حاضـر بـا نتـایج    هـاي تحقیـ  که در ایـن رابطـه یافتـه   . ویسفاتین سرم  و مقاومت به انسولین شد

و بـا نتـایج مطالعـات    . خـوانی دارد هـم )  2010(، لی و همکاران )2009(مطالعات هاس و همکاران 

علـت نـاهمخوانی مطالعـه     .خوان اسـت ناهم) 2012(، بنایی فر و همکاران )2011(جرج و همکاران 

به طوري کـه  . ا باشدهتواند سن آزمودنیحاضر با  مطالعات جرج و همکاران و بنایی فر همکاران می

سـال بـود    37سال و در مطالعه بنایی فـر   53ها در مطالعه جرج و همکاران میانگین سنی آزمودنی

. سـال اسـت تفـاوت چشـمگیري دارد     17هـاي پـژوهش حاضـر کـه     که با میانگین سنی آزمـودنی 

جـنس  ها در مطالعه جرج و همکاران زنـان و مـردان بودنـد در حـالی کـه      همچنین جنس آزمودنی

هـا  علت هم خوانی نتایج مطالعه حاضر با برخـی پـژوهش  . هاي مطالعه حاضر فقط زن استآزمودنی

از جمله مـدت و شـدت فعالیـت هـوازي کـه مـدت و شـدت        . تواند دالیل گوناگونی داشته باشدمی

ها از جمله مطالعات لی و همکـاران، هـاس و همکـاران شـباهت     فعالیت حاضر با بسیاري از پژوهش

  .انی داردفراو

هفته تمرین ترکیبی موجب کاهش معناداري در غلظت ویسفاتین سرم و مقاومت به  8 از طرفی

هاي تحقیق ما با نتایج مطالعات چـوي و همکـاران   که در این رابطه یافته. انسولین در زنان چاق شد

-نـاهم ) 2011(و با نتایج مطالعه جرج و همکاران . خوانی داردهم) 2011(، سئو و همکاران )2007(

توانـد سـن و جـنس    علت ناهمخوانی مطالعه حاضر بـا  مطالعـه جـرج و همکـاران مـی      .خوان است

سـال و   53هـا در مطالعـه جـرج و همکـاران     به طوري که میانگین سنی آزمـودنی . ها باشدآزمودنی

و سـال   17هاي پـژوهش حاضـر کـه    ها مرد و زن بوند در حالی که میانگین سنی آزمودنیآزمودنی
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31  ... مقایسه تأثیرات هشت هفته تمرینات منتخب هوازي با ترکیبی بر سطوح ویسفاتین و

علت هم خوانی نتایج مطالعه حاضر با مطالعات چوي و همکـاران و سـئو   . ها فقط زن استجنس آن

. ها داشته باشـد تواند دالیل گوناگونی از جمله مدت و شدت فعالیت و جنس آزمودنیو همکاران می

کـه  دقیقه فعالیـت مقـاومتی بـود     30دقیقه فعالیت هوازي و  30فعالیت ترکیبی در هر دو مطالعه 

ها در مطالعات چوي و سئو ماننـد پـژوهش حاضـر زنـان چـاق      آزمودنی. مشابه پژوهش حاضر است

  .بودند

هفتـه تمـرین ترکیبـی سـبب کـاهش سـطوح        8هفته تمـرین هـوازي و همچنـین     8 و بالخره

ات دو نـوع تمـرین اخـتالف    تـأثیر بـین  . ویسفاتین سرم و مقاومت به انسـولین در زنـان چـاق شـد    

جرج . خوانی نداردنتایج پژوهش حاضر با نتیجه مطالعه جرج و همکاران هم. ه نشدمعناداري مشاهد

تمرین هوازي با تمـرین ترکیبـی تفـاوتی را مشـاهده نکردنـد امـا        تأثیرو همکاران هر چند که بین 

افزایش سطوح ویسفاتین بر اثر فعالیت هوازي و ترکیبی را گزارش دادند که با نتایج پژوهش حاضـر  

  .ها باشدتواند سن و جنس آزمودنیعلت تناقض پژوهش جرج با پژوهش حاضر می. است در تناقض

اند که سطوح ویسفاتین پالسما در افراد چـاق یـا داراي اضـافه وزن،    مطالعات اخیر گزارش داده

. یابـد عروقـی و سـندروم متابولیـک افـزایش مـی      -هاي قلبیافراد دیابتی و بیماران مبتال به بیماري

یابـد کـه نشـان دهنـده     هاي چربی افزایش مـی سمایی ویسفاتین و بیان ژنی آن در سلولسطوح پال

همچنین مطالعـات نشـان   . باشدارتباط بین سطوح ویسفاتین و درصد چربی و شاخص توده بدن می

هاي چاق پس از جراحـی معـده و بـا کـاهش وزن و     اند که سطوح باالي ویسفاتین در آزمودنیداده

مطالعات فراوانی نشان داده اند کـه فعالیـت ورزشـی    ). 8(یابد ه انسولین، کاهش میبهبود مقاومت ب

بنابراین یکی از دالیـل کـاهش سـطوح ویسـفاتین بـر اثـر       . شودسبب کاهش وزن و توده چربی می

فعالیت کاهش توده بافت چربی بر اثر فعالیت باشد و با توجه به آثـار شـبه انسـولینی ویسـفاتین و     
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ها، فعالیت ورزشی ممکن است با بهبود حساسیت بـه  ژنی ویسفاتین با متابولیسم چربیارتباط بیان 

انسولین و کاهش نیمرخ لیپیدي در کنترل غلظت ویسفاتین پالسـمایی نقـش تنظیمـی ایفـا کنـد      

مشاهده کردند که هشت هفته تمرین استقامتی در مردان میانسال و سـالم  ) 2010(محمدي ). 17(

اردم و همکاران نشان دادند ). 17(فاتین، به کاهش درصد چربی منجر شد ضمن کاهش سطوح ویس

که شش هفته فعالیت بدنی در زنان و مردان میانسال و چاق، عالوه بـر کـاهش سـطوح پالسـمایی     

ویسفاتین، بهبود ترکیب بدنی، کاهش مقاومت به انسولین و غلظت تري گلیسرید خون را به همـراه  

تواند در کـاهش  نیز کاهش وزن، شاخص توده بدن و درصد چربی می در پژوهش حاضر). 6(داشت 

  .ثر بوده باشدؤسطوح ویسفاتین سرم در اثر فعالیت بدنی م

 گلیکوژن و لیپیدها، پروتئین سنتز ،ترین تنظیم کننده سطح گلوکز خونانسولین به عنوان مهم

 تخریـب  و لیپیـد  گلیکـوژن،  تجزیـه  رونـد  و کرده تحریک را کبدي و عضالنی سلول چربی، بافت در

هـاي بتـاي   مقاومت به انسولین یک پاسـخ جبرانـی توسـط سـلول    . )25(کند می مهار را هاپروتئین

نسبت بـه  ) کبد، چربی و عضالنیهاي  از جمله بافت(هاي هدف لوزالمعده به کاهش حساسیت بافت

راد دچـار هیپرانسـولینمی   هاي مقاومت به انسولین افـ در وضعیت. باشداثرات متابولیک انسولین می

رسد که هیپرانسولینمی و افزایش مقاومت به انسولین سـبب احتبـاس کلیـوي    به نظر می. دنگردمی

از طـرف دیگـر   . شـود سدیم، افزایش تون سمپاتیک و هیپرتروفی عضالت صاف آندوتلیوم عروق می

ه این طریـق غلظـت کلسـیم    انسولین سبب ایجاد تغییر در انتقال یونی از راه دیواره سلولی شده و ب

مقاومـت بـه   ). 13( دهـد  مـی  هاي عروقی و کلیوي حساس بـه انسـولین را افـزایش   سیتوزولی بافت

هـاي  وکز، انسـولین، آدیپـوکین  انسولین را باید مفهومی گسترده از تعامل متقابـل بـین تغذیـه، گلـ    

بـه واسـطه    تجمـع چربـی اضـافی   . هاي مختلف از لحـاظ اهمیـت متابولیـک بـه حسـاب آورد      بافت
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هاي مترشح از بافت چربی و یا از تغییر در پیام رسـانی انسـولین از لیپوتاکسـی، برداشـت     آدیپوکین

گلوکز متأثر از انسولین را مختل کرده و با افزایش جبرانـی سـطح انسـولین خـون منجـر بـه وقـوع        

ت انسـولینی  عامل اصلی تعیین کننـده میـزان تغییـرات مقاومـ    ). 23(شود مقاومت به انسولینی می

ورزش و فعالیت بدنی نه تنها از طریق افزایش گیرنـده  ). 18(تغییر در محتواي چربی احشایی است 

، بهبود پیام رسانی داخل سلولی انسولین و افزایش تحویل گلوکز )GLUT-4(انسولین و ناقل گلوکز 

بخشیده و مقاومـت  به عضله، بلکه به واسطه کاهش وزن و توده چربی، حساسیت انسولینی را بهبود 

هفته تمرین هـوازي بـر    12به بررسی اثر ) 2010(لی و همکاران ). 2(کند به انسولینی را تعدیل می

و گزارش دادند که غلظـت ویسـفاتین   . سطوح ویسفاتین و مقاومت به انسولین در دختران پرداختند

مرین هوازي بـه طـور   هفته ت 12سرم، مقاومت به انسولین، درصد چربی و شاخص توده بدن در اثر 

بنابراین در پژوهش حاضر نیز احتماالً کاهش وزن، شاخص توده بـدن  ). 14(معناداري کاهش یافت 

ها، و درصد چربی به همراه سایر آثار فیزیولوژیک فعالیت بدنی بر انسولین و متابولیسم کربوهیدرات

  .ثر بوده استؤدر کاهش شاخص مقاومت به انسولین م

هوازي و (هفته تمرین هوازي و ترکیبی  8توان گفت که هاي پژوهش حاضر میهبا توجه به یافت

، سه جلسه در هفته و هر جلسه یک سـاعت بـا شـدت متوسـط موجـب کـاهش سـطوح        )مقاومتی

هفته  8ات تأثیرشود و همچنین بین ویسفاتین سرم و شاخص مقاومت به انسولین در زنان چاق می

کیبی بر سطوح ویسفاتین سرم و شـاخص مقاومـت بـه انسـولین     هفته تمرین تر 8تمرین هوازي با 

تمرین هوازي و ترکیبی با کاهش نیمرخ لیپیدي و بهبود مقاومت بـه  . داري وجود نداردتفاوت معنی

  .تواند از چاقی و عوارض مرتبط با چاقی جلوگیري کندانسولین می
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