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شاخص مقاومت به و  12بر سطوح فاکتور رشد فیبروبالست  ستقامتیا تاثیر یک جلسه تمرین
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های چربی کمک عملکرد انسولین به برداشت گلوکز توسط سلول بهبود( با FGF-21) 21-فاکتور رشد فیبروبالستی مقدمه: 

کند. از آنجا که فعالیت بدنی و ورزش همواره به عنوان کرده و در نتیجه در بروز چاقی ناشی ار رژیم غذایی نقش محافظتی ایفا می

پژوهش حاضر به بررسی تاثیر یک جلسه تمرین  یری و درمان چاقی معرفی شده است،راهکار درمانی غیرتهاجمی در پیشگ

 .( در زنان غیرفعال پرداخته استHOMA-IRو شاخص مقاومت به انسولین ) FGF-21استقامتی بر سطوح 

تصادفی به دو سال( به طور  63-56کیلوگرم بر مترمربع،  33 <زن چاقِ یائسه و غیرفعال )شاخص تودۀ بدنی 11شناسی: روش

نفر( تقسیم شدند. گروه تجربی در یک جلسه تمرین استقامتی دویدن روی تردمیل با شدت  1نفر( و کنترل ) 13گروه تجربی )

قبل و  و شاخص مقاومت به انسولینگلوکز و  انسولین،  FGF21 درصد ضربان قلب بیشینه شرکت کردند. سطوح سرمی 53-63

گیری شدند. تجزیه و تحلیل داده ها با آزمون تی زوجی، تی مستقل و آزمون همبستگی دازهبالفاصله بعد از جلسۀ تمرین ان

 انجام گرفت. P<36/3پیرسون در سطح معنی داری 

تغییر معنی  اما( =316/3Pگردید ) FGF21دار سطوح معنی کاهشاجرای یک جلسه تمرین استقامتی سبب اگرچه نتایج: 

تغییرات سطوح بین همچنین،  .(P>36/3) و شاخص مقاومت به انسولین مشاهده نگردید گلوکزو انسولین داری در سطوح 

FGF-21 داری وجود داشت در گروه تجربی در مقایسه با گروه کنترل تفاوت معنی(334/3P=)داری ارتباط معنیوجود، . با این

و شاخص مقاومت به گلوکز و  انسولین از تمرین قبل و بعدهای با ارزش FGF-21سطوح  قبل و بعد از تمرینهای نیز بین ارزش

 .(P>36/3) نشد گزارشانسولین 

کیم  نتایج مطالعاتاستقامتی با  تمرینپس از یک جلسه  FGF21سطوح سرمی  در پژوهش حاضر کاهشگیری: بحث و نتیجه

های تمرینی رسی تاثیر پروتکلدر بر (3) (2313)و دومینگو و همکاران  (2) (2312)، لی و همکاران (1) (2313)و همکاران 

یک اما از آنجا که تغییری در عملکرد انسولین و حساسیت انسولینی در پاسخ به  همخوانی دارد. FGF-21مختلف بر سطوح 

 مشاهده نشده است، انجام تحقیقات بیشتر جهت درک ساز و کار میانجی الزم است. استقامتی تمرینجلسه 

 غیرفعال، زنان شاخص مقاومت به انسولین ،FGF21، تیاستقام یک جلسه تمرین: های کلیدیواژه
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