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 مقدمه

فه وزن می باشد. در واقع مقاومت به انسولین وضعیتی است ی اضاافراد چاق و داری های بارز اکثر مقاومت به انسولین از ویژه گ

ویتژه گتی بتارز    نیستتند.   با وجود مقدار زیاد انسولین جریان خونکه در آن سلول های بدن قادر به مصرف مقادیر باالی گلوکز 

. مشخص شده است فعالیت بدنی منظم تحمل بیشتر افراد در معرض خطر ابتال به دیابت نوع دوم، چاقی و بی تحرکی می باشد

گلوکز را بهبود داده و باعث افزایش حساسیت به انسولین می شود. در این میان نقش تمرینات مقاومتی در بهبود حساسیت بته  

کاهش به منظور  مکمل اسید لینولئیک مزدوج  استفاده از امروزه میزان .(1،2)قرار گرفته شده است یانسولین مورد توجه زیاد

یک ایزومر فضایی و هندستی از استید    (CLA) 1اسید لینولئیک مزدوج .رو به افزایش است جامعهدرو بهبود ترکیب بدن وزن 

کربنتی بتا دو   11( است. فراوردهای گوشتی و لبنی)به خصوص شیر( از منابع عمده این اسید چرب غیر اشتباع  6لینولئیک)امگا

اخیر اسیدلینولئیک مزدوج توجهات زیادی را در صنعت غذا و پزشکی به دلیل ختواص  (. در سال های 4،4پیوند دوگانه هستند)

(. فعالیتت  6،6فیزیولوژیکی بسیار مهم که در تعدادی از حیوانات آزمایشگاهی به اثبات رستیده بته ختود اختصتاص داده استت)     

 (.4،6نسبت داده متی شتود)   12سیس – 11و ترانس 11ترانس -9بیولوژیکی اسیدلینولئیک مزدوج به دو ایزومر مهم آن سیس

درولتی (4،6)استت ارتباط درانسولینبهمقاومتافزایشبا12-سیس11 -ترانس ایزومرکهانددادهنشانحیوانیات مطالع

 CLAبا این حال مطالعه ای که اثر ترکیب تمرین مقاومتی و مکمتل  . استنقیضوضدهایافته(4141ترکیبی)ایزومرمورد

با توجه به پژوهش های محدود و ناهمسو بودن یافته ها را بر مقاومت به  انسولین و سطح گلوکز سرم بررسی نماید، یافت نشد. 

مقاومتت بته انستولین و     هفته تمرین مقاومتی را بر6به همراه  CLAگرم مکمل 3این بررسی در نظر دارد تاثیر مصرف روزانه .

 مورد مطالعه قرار دهد.   غیر ورزشکارمردان  سطح گلوکز سرم

 شناسیروش

پژوهش حاضر در قالب طرح نیمه تجربی دو گروهی به صورت دو سوکورو کنترل شده با دارونما بتا جتایگزینی تصتادفی انجتام     

داوطلتب   64دانشجوی پسر غیر ورزشکار ساکن در خوابگاه دانشگاه زنجان به عنوان آزمودنی در ایتن مطالعته، از بتین     34شد. 

هتر دو گتروه    گروه مکمل+تمرین، دارونما تمترین و مکمتل بته تنهتایی تقستیم شتدند.       3ه و به صورت تصادفی به  ب شدانتخا

( 2114جلسه( برنامه تمرین مقاومتی را بر استاس پروتکتل کرامتر)    3هفته )هر هفته  6تمرین+مکمل و تمرین +دارنما به مدت 

میلی گرمتی استید لینولئیتک متزدوج و گتروه دارونمتا       1111کپسول 3اجرا کردند. دو گروه مکمل+تمرین و فقط مکمل روزانه 

قدرت بیشینه در دو حرکت پرس ستینه و پترس پتا و یتک تکترار      ن زیتون( دریافت نمودند کپسول دارونما)روغ 3+تمرین نیز 

ختون   قند همچنین بیشینه در حرکات برنامه تمرین مقاومتی  با استفاده از معادله ی برزیکی به روش غیر مستقیم برآورد شد.
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 و گیری شده اندازه ELISA  روش  از ستفادها با مخصوص و طریق کیت از انسولین میزان و اسپکتروفوتومتری روش به ناشتا

کپسول های مکمل اسیدلینولئیک مزدوج و دارونما از شرکت لوکی لندشد. محاسبه HOMA روش طریق از انسولین مقاومت
کشور آمریکا تهیه شدند. .  موارد اندازه گیری شده در پیش آزمون، در پس آزمون نیز به همان شیوه و در زمان هتای مشتابه    1

یک راهه و آزمون تعقیبی شفه استفاده ANOVA همبسته و  tجهت تجزیه تحلیل داده ها از آزمون های  اندازه گیری شدند.

 شد.

 هایافته

نسبت  مکمل+ مقاومتی تمرین و دارونما +مقاومتی تمرین های گروه در به انسولین مقاومت شاخص و پالسما انسولین غلظت

 مشاهده دار معنی کاهش مکمل به تنهایی گروه در (در حالی که>14/1p)یافت کاهش داری معنی طور به به پیش آزمون

در مقایسه بین گروهی بین گروه های مکمل+تمرین و دارونما+تمرین با گروه فقط مکمل تفاوت معنی داری  .(<14/1p)نشد

 .(<14/1p). بین دو گروه مکمل+دارونما و دارونما+تمرین تفاوت معنی دار نبود(>14/1p)مشاهده شد

 
 میانگین( ±ویژگی های آزمودنی ها)انحراف معیار .1جدول

 شاخص

 گروه

 سن )سال(
M±SD 

 قد)سانتیمتر(

M±SD 

 وزن)کیلوگرم(

M±SD 
 شاخص توده بدنی)کیلوگرم بر متر مربع(

M±SD 

 91/1±64/22 22/9±4/111 12/11±43/64 91/2±11/22 (n=11) مکمل+تمرین

 13/1±31/22 24/6±21/166 19/14±21/61 61/3±41/21 (n=12) دارونما+تمرین

 64/1±64/21 66/6±16/164 34/1±36/66 91/1±41/21 (n=12) فقط مکمل

 
 شاخص مقاومت به انسولین همه گروه ها قبل و بعد از مداخله .2جدول

 گروهها

 شاخص ها

 مکمل+تمرین

 

 دارونما+تمرین

 

 فقط مکمل

 

 پس آزمون پیش آزمون پس آزمون پیش آزمون پس آزمون پیش آزمون 

 16/93±12/6 62/93±6/4 26/93±46/1 64/93±6/6 16/92±9/4 12/93±6/4 قند خون

 91/12±1 11/12±96/1 61/9±49/1 94/12±12/1 61/9±99/1 11/13±6/1 انسولین ناشتا

 2/3±41/1 24/3±3/1 4/2±3/1 31/3±4/1 4/2±2/1 3/3±3/1 شاخص مقاومت به انسولین

 گیریو نتیجه بحث

نشان دادند در اثر تمرین مقتاومتی بتا   (2)(2116و گردن و همکاران)(1)(2116همکاران)همسو با نتایج مطالعه حاضر بروکس و 

(غلظت انسولسن ناشتا کاهش و شاخص مقاومت به انسولین بهبود می یابد.در مقابل 1RMدرصد 11-61شدت متوسط به باال )

. شتاید  (3)شتود  قاومت به انسولین نمتی هفته تمرین مقاومتی باعث تغییر معنی دار در م 1(دریافتند 2116لبرگ و همکاران)ک

 عمتل  هتای  مکتانیزم (.1RM 11-61درصد در مقابل  61-41دلیل اصلی تناقض یافته ها شدت تمرینات مورد استفاده باشد.)

 بیتان  افتزایش  -1باشتد  قرار بدین تواند می انسولین به مقاومت شاخص بر مقاومتی تمرینات سودمند اثرگذاری برای احتمالی

 فترا -B3 کینتاز  پتروتئین  و ستنتتاز  گلیکتوژن  انسولین، های گیرنده افزایش -2 (GLUT4) گلوکز چهارم نوع دهنده انتقال
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در چند مطالعه همسو بتا نتتایج مطالعته حاضتر مکمتل یتاری بتا         .(1،2،3)انسولین سیگنالینگ آبشار در درگیر اجزای تنظیمی

CLA  وزن بدن، غلظت گلوکز، انسولین سرم و مقاومت به انستولین ایجتاد   ییر معنی داری در غهفته ت 1در افراد سالم به مدت

هفته منجر به بهبود حساسیت به انسولین در افتراد   12به مدت  CLAبر خالف نتایج مطالعه حاضر مصرف مکمل  (.4،4نکرد)

دار انستولین  هفتته منجتر بته کتاهش مقت      12به مدت CLA . و در مطالعه دیگری در زنان ورزشکار مصرف (6)جوان سالم شد

گیرندهاینلیگاند      CLA   ومی شود که تروگلیتازونPPAR-γافزایش،باعثآزمایشگاهیهایموشدر CLA .(6)شد

نمایته   ،مطالعات از لحاظ طول مدت مطالعه (4) کندمیایفاانسولینبهمقاومتکنترلدرراخودنقشطریقاینازوهستند

بته همتراه    CLAدر بتاره اثتر همزمتان مصترف مکمتل      توده بدن، جنس، دوز مصرفی مکمل، و فعالیت فیزیکی با هم متفاوتند.

متی تتوان نتیجته گرفتت مصترف       با توجه به نتایج مطالعه حاضتر العه ای یافت نشد. طتمرین مقاومتی بر مقاومت به انسولین م

هفته تمرین مقاومتی باعتث بهبتود حساستیت بته      6هفته بر میزان مقاومت به انسولین اثر ندارد ولی  6به مدت  CLAمکمل 

در بهبتود حساستیت بته     تمترین مقتاومتی  به همراه تمرین مقاومتی بر اثرات  CLAهمچنین مصرف مکمل  انسولین می شود.

 انسولین نمی افزاید.

 ، مقاومت انسولین، مردان غیرورزشکارCLAتمرین مقاومتی، مکمل : های کلیدیواژه
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