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مقایسه آثار تمرین هوازی و مصرف ارلیستات بر مقاومت به انسولین و نیمرخ لیپیدی
مردان چاق
اباذر تیموری ،1فرهاد رحمانی نیا ،*2بهمن میرزایی ،2رامین تاج بخش
تاریخ دریافت5935/7/5 :

3

تاریخ پذیرش5931/9/3 :

چکیده
هدف :اپیدمی چاقی در سراسر جهان اثرات عمیقی بر سالمت عمومی ایجاد نموده است .هدف از این مطالعه،
بررسی و مقایسه آثار تمرین هوازی و مصرف ارلیستات بر مقاومت به انسولین و نیمرخ لیپیدی مردان چاق بود.
روششناسی 84 :آزمودنی چاق (سن  25 /51±2/58سال ،وزن  509/59±3/8کیلوگرم ،شاخص توده بدن
 99/3±9/25کیلوگرم بر متر مربع) به طور تصادفی در چهار گروه  52نفری ارلیستات ،تمرین هوازی ،تمرین
هوازی +ارلیستات و شاهد قرار گرفتند .هر چهار گروه بر اساس سن ،قد ،وزن ،شاخص تودة بدن و توان
هوازی همگن شدند .آزمودنی های گروه ارلیستات و ارلیستات  +تمرین هوازی ،روزانه سه عدد کپسول 520
میلی گرمی ارلیستات پس از هر نوبت غذا مصرف نمودند .گروه های تمرین هوازی  +ارلیستات و تمرین
هوازی ،برنامه تمرین را به مدت  4هفته و هر هفته  9جلسه اجرا نمودند .قبل و بعد از برنامه تمرینی،
انسولین ،گلوکز ،نیمرخ لیپیدی ،کالری دریافتی و حداکثر توان هوازی اندازه گیری و تعیین شد .در تجزیه و
تحلیل آماری از آمار توصیفی ،آزمون  tهمبسته ،آزمون آنالیزواریانس یکطرفه و آزمون تعقیبی توکی استفاده
شد .کلیه عملیات آماری توسط نرم افزار ( )SPSS/20و سطح معنی داری آزمون ها در سطح P≥0/05
انجام شد.
یافتهها :در حالت پایه تفاوتی در مقاومت به انسولین و پروفایل لیپیدی در بین گروه ها وجود نداشت .در مقایسه
با گروه کنترل مقاومت به انسولین در گروه ارلیستات ،تمرین هوازی ،تمرین هوازی +ارلیستات  ،کاهش معنی داری
یافته است ( .)P≥0/05همچنین نیمرخ لیپیدی به جز لیپوپروتئین پرچگال ،در این سه گروه نسبت به پیش
آزمون با بهبودی معنی داری همراه است.
نتیجهگیری :نتایج تحقیق نشان داد احتماال برخورداری از سطوح منظم تمرینات هوازی و بدون استفاده از
داروهای شیمیایی کاهنده وزن می تواند منجر به تغییرات مطلوب در مقاومت به انسولین و نیمرخ لیپیدی
گردد.
واژگان کلیدی :تمرینات هوازی ،ارلیستات ،مقاومت به انسولین ،نیمرخ لیپیدی.
 .5دانشجوی دکترای فیزیولوژی ورزش .2 ،استاد دانشگاه گیالن .9 ،دانشیار دانشگاه علوم پزشکی البرز.
*
نشانی الکترونیک نویسندة مسئولFrahmani2001@yahoo.com :

831

مرتضی تیموری ،فرهاد رحمانی نیا ... ،دوفصلنامه سوخت و ساز و فعالیت ورزشی ،پاییز و زمستان  ،8331جلد ششم ،شماره 2

مقدمه
دیابت نوع  2از جمله بیماری های متابولیکی
است که با کمبود نسبی یا مطلق انسولین،
افزایش گلوکز خون و اختالل در متابولیسم
کربوهیدرات ،چربی و پروتئین همراه است( .)5با
بررسی مطالعات صورت گرفته از سال  2005تا
 4/1، 2055درصد از جمعیت جهان بدون
تفکیک جنسیت مبتال به بیماری دیابت
بودند( .)2بر اساس آخرین مطالعات انجام گرفته
در ایران 7/7 ،درصد از جمعیت  25تا 18ساله
یعنی دو میلیون نفر به دیابت و  51/4درصد به
اختالل تحمل گلوکز مبتال هستند .این بیماری
شایع ترین علت بیماری های کلیوی ،موارد
جدید نابینایی و قطع اندام غیرترومایی است(.)9
شیوع بیماریهای قلبی -عروقی در بیماران
دیابتی نوع  ،2چهار برابر سایر افراد جامعه
است( .)8شواهد پژوهشی نشان داده اند که
ارتباط نزدیکی بین درصد چربی BMI ،و غلظت
انسولین وجود دارد .با افزایش وزن چربی ،میزان
ترشح لپتین زیاد می شود ،اما به تدریج مقاومت
در برابر عمل لپتین افزایش می یابد و در نتیجه
وزن چربی کاهش نمی یابد و چون میزان جرم
چربی در افراد با سطح انسولین مرتبط است.
بنابراین با کاهش جرم چربی ،سطح انسولین نیز
تغییر می کند( .)5مقاومت به انسولین یکی از
اختالالت عمده موجود در افراد چاق محسوب
می شود و یک وضعیت متابولیکی است که در
طی آن میزان پاسخ دهی بافت ها به مقادیر
فیزیولوژیک انسولین کمتر از حالت طبیعی است
و سلول های بدن نسبت به اثرات انسولین مقاوم
و با ایجاد پرفشار خونی ،دیس لیپیدمی ،اختالل
تحمل گلوکز و دیابت ملیتوس زمینه ساز
بیماری قلبی– عروقی می شود(.)1

افزایش روند چاقی در جوامع امروزی محققین را
بر آن داشته است تا از راه کار های متفاوتی
برای درمان چاقی استفاده کنند .نتایج برخی از
مطالعات حاکی از آن است که شرکت در فعالیت
های ورزشی به ویژه فعالیت های هوازی و به
کارگیری عوامل تغذیه ای جهت کنترل وزن
بدن می تواند روش مناسبی برای پیشگیری از
چاقی باشد .در گزارش ها آمده است تمرین
استقامتی باعث بهبود حساسیت به انسولین می
شود که این پدیده به همزمانی کاهش وزن و
تنظیم مثبت بیان پروتئین انتقالگر گلوکز عضله
اسکلتی نسبت داده شده است ( .)7اما از آن
جایی که بسیاری از افراد چاق احتماالً به خاطر
محدودیت های ارتوپدی و قلبی -ریوی قادر به
شرکت در فعالیت های هوازی طوالنی مدت با
جلسات تمرینی منظم نیستند ،از داروهای ضد
چاقی نیز برای درمان چاقی استفاده شده
است(.)1
5
داروی ارلیستات  ،که تاییدیه سازمان غذا و
داروی امریکا )FDA( 2را برخوردار است در سال
 5334و به شکل کپسول های خوراکی 520
میلی گرمی تولید شده و یک مهار کننده آنزیم
لیپاز 9روده می باشد و به افراد دارای شاخص
توده بدن باالی  90تجویز می شود ( .)7در یک
فرد سالم ،میزان مهار کنندگی 8آن برای آنزیم
لیپاز معده  81/1تا  35/8درصد و برای آنزیم
لیپاز لوزالمعده  55/2تا  45/1درصد است.
محیط اثر ارلیستات روده است و جذب گوارشی
آن به جریان خون ناچیز است .ارلیستات
1. Orlistate
2. Food and Drug Administration
3. Lipase
4. Inhibitory
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متابولیسم کربوهیدرات ها را در افراد چاق سالم
و یا با مشکل زمینه ای دیابت را بهبود می
بخشد و آثار مثبتی در کاهش نیاز بیماران
دیابتی به دوز داروهای ضد دیابت و انسولین
دارد ( .)4از زمان آغاز به تولید ارلیستات،
تحقیقات متعددی برای بررسی آثار آن بر عوامل
خطرزای قلبی عروقی و تاثیر آن بر مقادیر بافت
چربی انجام شده است .هولندر 5و هکاران ( )3در
سال  2052به بررسی اثرات مصرف ارلیستات بر
درمان بیماران دیابتی پرداختند و پس از یک
سال مصرف منظم اعالم نمودند که درمان با
ارلیستات منجر به تغییرات مطلوب در
پارامترهای لیپیدی بیماران می شود.
استفان 2و همکاران ( )50در سال  2052گزارش
کردند که پس از دو سال مصرف ارلیستات در
افراد چاق دارای اضافه وزن ،پروفایل لیپیدی،
وزن بدن ،فشار خون ،کیفیت زندگی و شاخص
های گلیسیمیک به طور معنی داری نسبت به
گروه شاهد دچار تغییرات مثبت معنی داری
شده است .همچنین نتایج تحقیق کرمپ 9و
همکاران ( )55در سال  2059نشان داد که 54
ماه مصرف ارلیستات اثر معنی داری بر کاهش
سطوح گلوکز ناشتا ،کاهش وزن ،ترکیب بدن و
سطوح لیپوپروتئین های کم چگال نسبت به
گروه شبه دارو داشته است.
نتایج تحقیقات انجام شده حاکی از آثار مثبت
داروی ضد چاقی ارلیستات بوده و نشان داده شد
که این دارو می تواند در کاهش وزن ،کاهش
هورمون های بافت چربی و بهبود عوامل
خطرزای قلبی -عروقی نقش موثری را ایفا نماید
( .)52،59،58،55،51،57،54با این حال
1. Hollander
2. Stefan
3. Kramp

تحقیقات موجود همواره به نتایج مثبت مصرف
داروی ارلیستات اشاره نکرده اند؛ به نظر می
رسد که این دارو موجب بروز عوارض خفیف تا
متوسط گوارشی نظیر مدفوع چرب ،8اسهال 5و
درد شکم 1می شود و در موارد نادری عوارض
کبدی جدی مانند هپاتیک کلستاتیک 7نیز
گزارش شده است ( .)53،20همچنین در
بیماران دریافت کننده ارلیستات ،ابتال به
کولیت 4گزارش شده ،اما شواهدی دال بر اینکه
ابتال به این عارضه در گروه شاهد در قیاس با
گروه دریافت کننده دارونما تفاوت معنی داری
دارد موجود نمی باشد .عالوه بر این حداقل 30
مورد ابتال به پانکراتیت 3در مصرف کننده های
ارلیستات گزارش گردیده است .بنابر این به نظر
می رسد رابطه ای بین مصرف ارلیستات و ابتال
به پانکراتیت حاد با میزان آمیالز طبیعی در
بیماران مرد بدون سابقه مشکل صفراوی 50در
گذشته وجود دارد (.)25
نکته قابل توجه این است که بروز عوارض
گوارشی بر اثر مصرف ارلیستات تنها به اثر مهار
کنندگی آن بر روی آنزیم لیپاز مرتبط نمی
باشد .در مطالعه ای بر روی موش های صحرایی
ویستار ،آسیب بافتی در غشاء و بافت همبند
مخاط روده کوچک نیز دیده شده است (.)22
همچنین این دارو باعث افزایش مهاجرت
لنفوسیت 55ها به مخاط روده کوچک می شود.
52
این آسیب به طور نسبی با مصرف دگزامتازون
4. Fatty stools
5. Diarrhea
6. Stomach ache
7. Hepatic cholestatic
8. Colitis
9. Pancreatitis
10. Bile problem
11. Lymphocytes
12. Dexamethasone
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قابل پیشگیری می باشد هر چند که چنین
عارضه ای در مطالعات انسانی گزارش نشده
است (.)29
در مقابل آثار مثبت مصرف داروی ارلیستات و
عوارض منفی آن که در برخی از افراد مصرف
کننده مشاهده شده است ،فعالیت بدنی
متغیرترین بخش از هزینه انرژی را در انسان ها
شامل می شود و نشان داده شده است که انرژی
دریافتی بیان ژنی لپتین را به طور مثبت یا
منفی تنظیم می کند لذا ممکن است تغییر در
هزینه انرژی از طریق تمرین نیز بر میزان وزن
افراد تاثیر بگذارد ( .)28ارتباط میان ورزش
طوالنی مدت و تعادل انرژی نیز در بسیاری
پژوهش ها نشان داده شده است .در پژوهشی
فعالیت ورزشی استقامتی بین  50تا  90هفته با
تواتر  9تا  5روز در هفته و با هزینه انرژی
تقریبا 200تا  900کیلوکالری در هر جلسه بدون
محدودیت رژیم غذائی تجویز شد و باعث کاهش
چربی بدن به میزان  5تا  2درصد شد (.)25
نتایج برخی از مطالعات حاکی از آن است که
شرکت در فعالیت های ورزشی به ویژه فعالیت
های هوازی جهت کنترل وزن بدن می تواند
روش مناسب و کم خطری برای پیشگیری از
عواقب و بیماری های ناشی از چاقی باشد(.)28
بنابراین با توجه به افزایش روز افزون سن افراد
مبتال به بیماری های قلبی عروقی ( )4و با توجه
به عوارض منفی احتمالی داروی ارلیستات()52
و با توجه به هزینة انرژی و مدت زمان کمتر
تمرینات هوازی به عنوان عامل مؤثری در بهبود
متابولیسم گلوکز و حساسیت به انسولین در
بیماران دیابتی ( )58و نبود پیشینة پژوهش در
خصوص این موضوع علمی ،هدف پژوهش حاضر
بررسی تاثیر تمرین هوازی و مصرف ارلیستات

بر مقاومت به انسولین و نیمرخ لیپیدی مردان
جوان چاق بود.
روش پژوهش
جامعه آماری تحقیق مردان غیر ورزشکار چاق
شهر کرج با دامنه سنی  54تا  29سال بودند.
 84آزمودنی با شاخص توده بدنی باالی 90
کیلوگرم بر متر مربع به طور داوطلبانه در
تحقیق حاضر شرکت نمودند .آزمودنیها پس از
انتخاب با عوارض دارو آشنا شده و به آن ها
اطمینان داده شد که در صورت بروز هرگونه
موارد پزشکی تحت پوشش کامل درمانی قرار
خواهند گرفت .پژوهش حاضر پس از طرح و
معرفی در کمیته اخالق دانشگاه علوم پزشکی
استان البرز و اخذ مجوز شماره  5930980و پس
از اخذ رضایت نامه شرکت در پژوهش انجام
گرفت.
آزمودنی ها به طور تصادفی در چهار گروه 52
نفره مصرف ارلیستات ،تمرین هوازی ،تمرین
هوازی و مصرف ارلیستات و گروه شاهد تقسیم
شدند .آزمودنی ها سابقه بیماری خاصی نداشته،
سیگار نمی کشیدند و از رژیم غذایی و شیوه
درمانی خاصی استفاده نمی کردند و برای شروع
فعالیت بدنی آمادگی الزم را داشتند .این موارد
با پرسشنامه سابقه پزشکی و پرسشنامه آمادگی
برای شروع فعالیت بدنی( )PAR-Qمورد ارزیابی
قرار گرفت .قبل از انجام مداخالت ،به منظور
همگن سازی ،هر چهار گروه بر اساس سن ،قد،
وزن ،شاخص تودة بدن و توان هوازی (آزمون
بروس) همگن شدند .سه روز پیش از شروع
فعالیت ورزشی ،اندازه گیری های آنتروپومتریک
آزمودنی ها و حداکثر توان هوازی انجام شد .در
پژوهش حاضر گروه ارلیستات و گروه ارلیستات
+تمرین هوازی ،روزانه سه عدد کپسول

مقایسه اثر تمرین هوازی و ...

دوفصلنامه سوخت و ساز و فعالیت ورزشی ،پاییز و زمستان  ،8331جلد ششم ،شماره 848 2

درخواست شد تا به مدت حداقل  28ساعت قبل
از انجام برنامة ورزشی و خونگیری از خوردن
غذاهای آماده و همچنین آشامیدنی های کافئین
دار خودداری کنند .مشخصات و ویژگیهای
آزمودنی ها در جدول شماره  5ارائه شده است.

 520میلی گرمی ارلیستات پس از هر وعده
غذایی و به مدت هشت هفته مصرف
نمودند( .)3،50،55آزمودنی های گروه شاهد نیز
تحت تاثیر دارو و یا تمرین نبوده و زندگی عادی
خود را داشتند .به منظور کاهش برخی عوامل
مداخله گر و مخدوش کنندة مؤثر در نتایج
پژوهش ،در جلسه ابتدایی از آزمودنی ها

جدول  .1ویژگی های فیزیولوژیکی گروه های پژوهش ( انحراف معیار  ±میانگین)

گروه ها

تعداد

متغیرها
Vo2max
ml/kg/min-

سن

قد

(سال)

()cm

وزن
()kg

BMI
)(kg/m2

1

تمرین هوازی

 3نفر

25/8±9/1

578/95±55/8

509/95±4/5

99/8±1/8

97/8±1/8

ارلیستات

 55نفر

22/9±8/5

572/7±7/1

33/51±4/1

98/5±5/9

95/5±5/9

 50نفر

25/5±9/9

579/95±4/9

508/95±1/7

99/9±8/5

98/9±8/5

شاهد

 52نفر

22/7±9/9

571/95±3/2

501/47±4/1

95/3±8/3

91/3±8/3

مجموع

82

25/4±8/2

578/54±50/8

509/59±3/8

99/3±9/25

95/32±7/5

ارلیستات و
تمرین هوازی

آزمودنی

اندازه گیری متغیرهای بیوشیمیایی
برای اندازه گیری سطوح استراحتی متغیرهای
بیوشیمیایی ،خون گیری در ساعات  4تا  3صبح
پس از  52ساعت وضعیت ناشتا توسط متخصص
آزمایشگاه به میزان  50سی سی از ورید بازویی
قدامی آزمودنی ها به عمل آمد .میزان گلوکز
خون ناشتا به روش آنزیمی گلوکز اکسیداز
(کیت شرکت پارس آزمون) با استفاده از دستگاه
اتوآنالیزر کوباس ساخت کشور آلمان اندازه
گیری شد .محدوده اندازه گیری گلوکز بین  5تا
 800میلی گرم در دسی لیتر و خطای معیار

بیرونی و درونی آن به ترتیب  % 5/95و % 5/51
بود.
انسولین سرم با کیت شرکت Demeditec
آلمان با حساسیت  0/5 μUΙ/mlو و درصد
خطای معیار بیرونی و درونی  %5/5و  %4/8به
روش االیزا از نوع ساندویچی رقابتی توسط
دستگاه االیزا اندازه گیری شد.
به منظور اندازه گیری غلظت های LDL ،TG
 HDL،و TCاز روش آنزیماتیک و به وسیله
کیت های شرکت پارس آزمون ساخت ایران با
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دقت  0/2میلی گرم بر دسی لیتر و با ضریب
سنجش درونی تغییرات ( )cvبرابر با 2/94
درصد استفاده شد.
مقاومت به انسولین
جهت بررسی مقاومت به انسولین از شاخص
مقاومت به انسولین ( )HOMA-IRاستفاده
شد .شاخص  HOMA-IRبر اساس حاصل
ضرب غلظت گلوکز ناشتا ( )mmol/lدر غلظت
انسولین ناشتا ( )μU/mlتقسیم بر عدد ثابت
 22/5محاسبه گردید(.)4
برآورد حداکثر اکسیژن مصرفی()vo2max
برای سنجش حداکثر اکسیژن مصرفی از آزمون
بروس استفاده شد که با فشار کاری پایین و بر
روی نوارگردان آغاز و به تدریج بر فشار کار
افزوده شد تا زمانی که آزمودنی ها از ادامه کار
به علت خستگی بیش از حد انصراف دادند.
آزمون بروس در  1مرحله  9دقیقه ای اجرا شد
که در هر مرحله ،سرعت و درصد شیب
نوارگردان تغییر می نمود .اولین مرحله با سرعت
 2/7کیلومتر در ساعت و شیب  50درصد آغاز و
در هر مرحله دو درصد به شیب اضافه شده و
سرعت نیز از  2/7در مرحله اول به  5/5در
مرحله پنجم رسید .در انتها بر اساس زمان طی
شده در آزمون و با توجه به جدول مربوط به
آزمون حداکثر اکسیژن مصرفی ازمودنی ها
تعیین شد (.)52
کالری دریافتی
داده های مربوط به میزان کالری دریافتی
آزمودنی ها با استفاده از دو پرسشنامه یاد آمد
خوراك و پرسشنامه یادداشت خوراك  28ساعته

در سه روز ( دو روز ابتدای هفته و یک روز پایان
هفته) و همچنین در سه نوبت (هفته اول ،هفته
چهارم و هفته هشتم) ثبت و جمع آوری شد.
برای تخمین صحیح میزان غذای خورده شده ،از
مدل های غذایی و فنجان های اندازه گیری
استفاده شد .به منظور تجزیه و تحلیل داده ها
ابتدا مواد غذایی مصرف شده به گرم تبدیل و
سپس با استفاده از نرم افزار Dorosty Food
) Processor (NШ, FP2اطالعات مربوط به
رژیم غذایی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .در
ادامه نیاز انرژی سوخت و ساخت پایه بر اساس
سن ،جنس و وزن؛ طبق فرمول هریس و
بندیکت 5محاسبه و پس از تطبیق فاکتور
فعالیت ،کل انرژی مورد نیاز روزانه بدست آمد
اما برای کنترل بیشتر تغذیه از آزمودنی ها
خواسته شد تا فرم سه روزه پرسشنامه یادآمد
خود را پیش از خونگیری نزد خود نگه دارند و تا
سه روز مانده به زمان خونگیری ،همان رژیم
غذایی اولیه را داشته باشند .در نهایت مقادیر
دریافتی روزانه با تعیین مقادیر کالری دریافتی،
نشان داده شد که میزان کالری دریافتی
آزمودنی ها تفاوت معنی داری با یکدیگر
نداشتند.
برنامه تمرین
گروه های تمرین هوازی  +ارلیستات و تمرین
هوازی ،برنامه تمرین هوازی را به مدت  4هفته
اجرا نمودند .برنامه تمرینات هوازی شامل 4
هفته و هر هفته  9جلسه و در ساعت  57تا 53
بعد از ظهر روزهای زوج بود .برنامه تمرین شامل
 20دقیقه گرم کردن با انواع دوها ،حرکات
کششی و نرمشی و سپس بخش اصلی
1. Harris & Benedict
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تمرین بود که از تمرین های ساده به مشکل و از
شدت کم به شدت باال با در نظر گرفتن اصل
اضافه بار و افزایش شدت تمرین انجام گرفت.
بدنه اصلی تمرین شامل دویدن با شدت کار 55
تا  10درصد ضربان قلب هدف (روش کاروونن)
به مدت  25دقیقه و بر روی تردمیل در هفتة
اول بود که به  75درصد ضربان قلب هدف به
مدت  85دقیقه در هفتة هشتم رسید .برای
محاسبه شدت تمرین به روش کارونن یا روش
ضربان قلب ذخیره استفاده شد (.)1
نحوه مصرف داروی ارلیستات
گروه ارلیستات و گروه تمرین هوازی +
ارلیستات ،به مدت  4هفته روزانه  9عدد کپسول
 520میلی گرمی ارلیستات دریافت نمودند.
کپسول ها ساخت کشور ایران و شرکت
ابوریحان بوده و آزمودنی ها بر اساس پیشینه
تحقیق بعد از هر وعده غذایی صبحانه ،ناهار و

شام ،یک کپسول استفاده می نمودند
(.)52،59،58
روش های آماری
از آمار توصیفی برای محاسبه شاخص های
مرکزی ،پراکندگی و ترسیم جداول ،از آزمون
کولموگروف-اسمیرنف جهت تعیین توزیع
طبیعی داده ها ،برای مقایسه نتایج قبل و بعد از
مصرف مکمل در هر گروه از آزمون آماری t
همبسته و برای مقایسه نتایج گروه ها با یکدیگر
از آزمون آنالیز واریانس یک طرفه و برای بررسی
تفاوت بین گروه ها ،از آزمون تعقیبی توکی
استفاده شد .کلیه عملیات آماری توسط نرم
افزار( )SPSS/20و سطح معنی داری آزمون ها
در سطح  P≥0/05انجام شد.
(اختالف بین  preو  postرا محاسبه و سپس
بین این مقادیر  ANOVAگرفته شده است).

یافتههای پژوهش

تجزيه و تحليل کالری دريافتی
نتایج تجزیه و تحلیل رژیم غذایی آزمودنی ها در
جدول شماره  2ارائه شده است .نتایج نشان می
دهد که تفاوت معنی داری در کالری دریافتی

سه روز ( دو روز ابتدای هفته و یک روز انتهای
هفته) وجود ندارد P( .نشان دهنده میزان تفاوت
بین دو روز ابتدا و انتهای هفته در میزان کالری
دریافتی است که تفاوتی با یکدیگر نداشتند).

جدول  .2نتایج تجزیه و تحلیل رژیم غذایی آزمودنی ها
شنبه

یکشنبه

جمعه

P

متغیرها

2351/83±555

2350/83±555

2371/83±555

0/98

کربوهیدرات (درصد)

55/90±5/21

50/95±5/21

50/25±5/21

0/15

چربی (درصد)

91/58±9/98

97/28±9/98

91/57±9/98

0/75

پروتئین (درصد)

52/51±5/27

52/85±5/27

59/54±5/27

0/75

کالری دریافتی (کیلو کالری)
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همچنین نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد

انسولین ،انسولین ،گلوکز تفاوت معنی داری در

پس از اجرای هشت هفته برنامة تمرینی و

بین سه گروه وجود ندارد.

دارویی در گروه های تمرین هوازی ،ارلیستات،

نتایج آزمون  tهمبسته در جدول شماره  9نشان

ارلیستات و تمرین ،مقاومت به انسولین ،گلوکز،

می دهد که مقاومت به انسولین در گروه تمرین

انسولین و نیمرخ لیپیدی به طور معناداری

هوازی ( ،) P= 0/005ارلیستات () P= 0/009

نسبت به پیش آزمون بهبود یافت .همچنین

و ارلیستات و تمرین هوازی ( ) P= 0/005در

نتایج حاصل از آزمون  ANOVAنشان داد در

پس آزمون نسبت به وضعیت پیش آزمون به

مورد میزان اثربخشی برنامه تمرینی هوازی

طور معنی داری کاهش یافته است که این

همراه و بدون مصرف ارلیستات بر مقاومت به

تغییرات در گروه شاهد معنی دار نیست.

جدول  .3نتایج آزمون  tهمبسته در گروه های تحقیق در متغیر مقاومت به انسولین ،انسولین و گلوکز
متغیر

مقاومت به
انسولین

انسولین ناشتا
)(ng /ml

گلوکز ناشتا
Mg/dl

گروه

پیش آزمون

پس آزمون

معنی داری

تمرین هوازی

9/54±0/53

2/29±0/3

* 0/005

ارلیستات

9/52±0/70

2/98±0/34

* 0/002

ارلیستات و تمرین
هوازی

9/85±0/97

2/58±0/83

* 0/005

شاهد

9/55±0/85

9/50±0/17

0/505

تمرین هوازی

54/5±8/5

55/2±9/3

* 0/005

ارلیستات

51/7±8/3

55/7±8/1

* 0/002

ارلیستات و تمرین
هوازی

55/5±9/5

59/09±8/8

0/002

شاهد

51/5±9/53

51/8±8/7

0/598

تمرین هوازی

37/7±3/3

49/7±4/5

* 0/005

ارلیستات

35/9±4/4

42/1±7/4

* 0/002

ارلیستات و تمرین
هوازی

39/5±4/90

40/8±1/78

* 0/005

شاهد

32/9±50/35

35/3±4/5

* تفاوت معنی دار نسبت به پیش آزمون

0/211
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مقایسه اثر تمرین هوازی و ...

عالوه بر این نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد

لیپوپروتئین کلسترول با چگالی باال نیز در هر دو

نیمرخ لیپیدی در هر سه گروه ارلیستات ،تمرین

گروه فعال به طور معناداری ( ) P <0/05افزایش

هوازی و تمرین همراه با ارلیستات به طور معنی

یافت .نتایج حاصل از آزمون  ANOVAنشان

داری ( ) P <0/05بهبود یافته است .به طوریکه

داد در مورد میزان اثربخشی برنامه تمرینی هوازی

کلسترول تام ،تری گلیسرید و لیپوپروتئین

همراه و بدون مصرف ارلیستات بر کلسترول تام،

کلسترول با چگالی پایین در هر سه گروه در پس

تری گلیسرید و لیپوپروتئین کلسترول با چگالی

آزمون به طور معناداری ( ) P <0/05نسبت به

پایین تفاوت معنی داری در بین سه گروه وجود

پیش آزمون کاهش یافتند .از طرف دیگر میزان

ندارد (جدول شماره .)8

جدول  .4نتایج آزمون  tهمبسته در نیمرخ لیپیدی در بین هر چهار گروه
متغیر

LDL
Mg/dl

کلسترول
)(Mg/dl

TG
)(Mg/dl

HDL
)(Mg/dl

گروه ها

پیش آزمون

پس آزمون

معنی داری

تمرین هوازی

521/31±3/58

503/77±51/55

* 0/005

ارلیستات

525/31±52/25

507/77±59/53

* 0/002

ارلیستات و تمرین
هوازی
شاهد

521/31±3/58

34/77±51/55

* 0/009

525/31±52/25

528/77±59/53

تمرین هوازی

258/51±7/97

535/98±5/51

0/982
* 0/002

ارلیستات

204/43±8/32

532/25±9/48

* 0/005

ارلیستات و تمرین
هوازی
شاهد

252/51±7/97

530/98±5/51

* 0/005

255/80±.0/527

250/93±0/525

تمرین هوازی

280/43±8/79

538/25±9/85

0/925
* 0/005

ارلیستات

298/31±55/55

202/77±52/81

* 0/002

ارلیستات و تمرین
هوازی
شاهد

280/43±8/79

538/25±9/85

* 0/005

223/12±5/53

227/72±5/40

تمرین هوازی

85/98±8/89

50/55±5/84

0/521
* 0/005

ارلیستات

80/85±8/89

85/58±5/84

* 0/002

ارلیستات و تمرین
هوازی
شاهد

85/98±8/89

59/55±5/84

0/217

97/85±8/89

91/58±5/84

0/295

* تفاوت معنی دار نسبت به پیش آزمون
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بحث و نتیجهگیری
توزیع داده ها در همه متغیر ها طبیعی بود.
مقادیر متغیرهای تحقیق قبل و پس از تمرین
در گروه های تحقیق در جدول  5مشاهده می
شود .در پیش آزمون تفاوت معناداری بین گروه
ها در هیچ یک از شاخص ها مشاهده نشد .نتایج
پژوهش حاضر نشان داد که هشت هفته تمرین
هوازی با مصرف داروی ارلیستات سبب کاهش
معنی دار مقاومت به انسولین و بهبود نیمرخ
لیپیدی شده است .همچنین نتایج تحقیق حاکی
از عدم تغییر این متغیر درگروه شاهد بود و
تغییرات گروه فعالی که از دارو استفاده نموده
بودند تقریبا مشابه با گروه دیگر فعال ،یعنی
گروه تمرین هوازی بود .نتایج تحقیق حاضر با
نتایج گنون )2052( )25( 5و وینتر)5( 2
( )2052همخوانی دارد .از تحقیق حاضر چنین
می توان نتیجه گرفت که تمرین هوازی و
مصرف داروی ارلیستات به کاهش مقاومت به
انسولین در مردان چاق غیرفعال می انجامد و با
توجه به کاهش وزن در هر سه گروه تمرین
هوازی ،ارلیستات و تمرین با ارلیستات مقاومت
به انسولین کاهش و نیمرخ لیپیدی بهبود یافته
است .آشکارا مشخص شده که تمرین استقامتی
(حاد و طوالنی مدت) مقاومت انسولین را به
دلیل انقباض موقتی عضله و افزایش جذب
گلوکز و توده عضله اسکلتی بهبود می بخشد(.)5
مطالعات نشان می دهد تمرینات هوازی باعث
بهبود حساسیت به انسولین در آزمودنی های
مبتال به مقاومت به انسولین می شود .این نکته
به همزمانی کاهش وزن و تنظیم مثبت بیان
پروتئین انتقال دهنده گلوکز به عضله اسکلتی
1. Gueuenone
2. Winter

نسبت داده شده است .عالوه بر این ،حتی یک
جلسه تمرین استقامتی می تواند حساسیت به
انسولین را به مدت  8و حتی بیشتر از 84
ساعت پس از تمرین بهبود بخشد ( .)29تصور
می شود که برخی از عوامل از جمله محتوای
لیپید عضله در ارتباط با عدم فعالیت جسمانی،
فعالیت آدنوزین منوفسفات کیناز ،محتوای
گلیکوژن عضله و متعاقب آن افزایش فعالیت
سنتز گلیکوژن ،افزایش پیام رسانی گیرنده
انسولین ،افزایش بیان پروتئین انتقال دهنده
گلوکز ،کاهش آزاد سازی اسیدهای چرب آزاد،
افزایش آزاد سازی گلوکز خون به عضله به علت
افزایش مویرگ های عضله و تغییرات در ترکیب
عضله در حین افزایش برداشت گلوکز نقش
مهمی در تنظیم سازوکار تأثیر تمرینات بدنی بر
شاخص مقاومت به انسولین داشته باشد(.)25
یکی دیگر از نتایج مطالعه حاضر ،کاهش وزن
بدن آزمودنی ها پس از  4هفته در گروه تمرین،
تمرین – ارلیستات و ارلیستات بود .احتماالً این
کاهش وزن که در بسیاری از گزارش های
پژوهشی به عنوان یکی از عوامل اثرگذار بر
افزایش حساسیت به انسولین معرفی شده ،در
بهبود عمل انسولین نقش داشته است .گزارش
شده است که کاهش جزئی وزن بدن در
آزمودنی های چاق ،موجب کاهش بیشتر توده
چربی احشائی در مقایسه با توده چربی زیر
پوستی می شود و این عامل بهبود شاخص های
خطرزای بیماری های قلبی -عروقی و مقاومت
به انسولین را به دنبال دارد(.)5
در مطالعه حاضر سطوح انسولین خون پس از 4
هفته در هر سه گروه به طور معناداری کاهش
یافته بود .این تغییر با بررسی رابطه بین عمل
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سایتوکینی و انسولین قابل توجیه است .فسفریله
شدن سریع سوبسترای گیرنده ی انسولین()IRS
از سازوکارهای اصلی بروز مقاومت به انسولین
است .پروتئین سیگنالی انسولین ()SOCSs
نقطه ی مشترك سیگنالینگ مقاومت به
انسولین سایتوکین ها و انسولین است .این اثر
ممکن است ناشی از عمل SOCSsباشد که با
توقف فعالسازی IRSاز سیگنالینگ انسولین،
جلوگیری می کند ( .)55کاهش تولید انسولین
موجب بهبود حساسیت به انسولین و کاهش
مقاومت به انسولین می شود .از طرفی ،بسیاری
از پژوهشگران بیان کرده اند بهبود آمادگی
جسمانی ناشی از اثرات فیزیولوژیک تمرین،
عامل اساسی بهبود سطح ادیپوسایتوکین هاست.
بنابراین ،به نظر می رسد عوامل دیگری به جز
کاهش وزن بدن می تواند در کاهش عوامل
التهابی پس از تمرینات ورزشی مؤثر باشد که
پژوهشگران این عوامل را به ویژگی ضد التهابی
فعالیت ورزشی نسبت می دهند ( .)27برخی از
ویژگی های ضد التهابی فعالیت ورزشی ممکن
است با تعدیل سایتوکین های تولید شده از
بافت چربی باشد .عالوه بر این ،فعالیت ورزشی
طوالنی مدت موجب کاهش تولید سایتوکین
های آتروژنیک می شود در حالی که تولید
سایتوکین های آنتی آتروژنیکی را افزایش می
دهد .همچنین ،فعالیت ورزشی ممکن است
موجب کاهش عوامل التهابی از طریق بهبود
عملکرد آندوتلیالی و افزایش نیتریک اکساید
شود (.)24
عالوه بر این در مطالعه حاضر نشان داده شد که
نیمرخ لیپیدی در هر سه گروه بهبودی معنی
داری داشته است هرچند که  HDLدر گروه
ارلیستات تغییر معنی داری نداشته است .همسو

با یافته های پژوهش حاضر ،برخی پژوهشگران
در تحقیقات خود سازگاری های متابولیکی
مشابهی را در بزرگساالن با تمرینات سنتی
دویدن استقامتی تداومی و غیر سنتی تناوبی
نشان دادند(  .)4نشان داده شد ،اجرای تمرینات
مطلوب بدنی یا ورزشی با کاهش کلسترول تام،
غلظت  LDL-Cو افزایش  HDL-Cهمراه
است( .)52این مطلب به نقش بافت های
محیطی و کبد اشاره دارد که به طور اساسی به
سازوکارهای موجود اجازه می دهند تا در جریان
فعالیت های ورزشی کوتاه مدت یا طوالنی مدت
فعالیت آنزیم لسیتین کلسترول آسیل ترانسفراز
( )LCATافزایش یابد که مسئول انتقال استر
کلسترول به  HDLاست( .)21از این رو HDL-
 Cافزایش و از طرف دیگر فعالیت پروتئین
ترانسفراز کلسترول پالسما( )CETPکاهش می
یابد .این آنزیم مسئول انتقال استر کلسترول
 HDLبه لیپو پروتئین های دیگر است .این
تغییرات ممکن است به سازوکارهای دیگری از
جمله عوامل مؤثری چون تغییرات غلظت
هورمون های پالسما و لیپوپروتئین لیپاز و
عواملی دیگر ارتباط داشته باشد( .)20افزایش
 HDL-Cناشی از تمرینات هوازی با افزایش
فعالیت آنزیم لیپوپروتئین لیپاز ،کاتابولیسم
لیپوپروتئین ها را افزایش می دهد .از این رو
مقدار  LDL-Cبا اجرای تمرینات کاهش می
یابد و از این طریق احتماال موجب کاهش بروز
بیماری های قلبی و عروقی می شود( .)25از
سوی دیگر ،برنامه های تمرینی مناسب احتماال
با افزایش  HDL-Cبه عنوان یک عامل ضد
اتروژنیک و کاهش عوامل خطرزای قلبی و
عروقی و کاهش تودة چربی در کاهش بروز
بیماری های قلبی و عروقی مؤثر است(.)53
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فعالیت های هوازی از چند طریق اثر محافظتی
در مقابل بیماری های قلبی و عروقی دارند که
افزایش حجم خون و پالسما ،کاهش ویسکوزیتة
خون ،افزایش حجم ضربه ای و افزایش بیشینة
اکسیژن مصرفی بدن از آن جمله است (.)29
بنابراین با توجه به ارتباط فعالیت بدنی منظم با
آثار محافظتی در مقابل بیماری های قلبی و
عروقی می توان گفت که تمرین استقامتی با
کاهش  LDL-Cو تودة چربی بدن ،و همچنین
افزایش بیشینة اکسیژن مصرفی و  HDL-cبه
عنوان عامل ضد آتروژنیک و کاهش عوامل خطر
زای پروفایل لیپید ،موجب می شود تا اثر
محافظت کنندگی در برابر بیماری های قلبی و
عروقی در افراد دچار اضافه وزن ایجاد شود(.)28
از این رو می توان پیشنهاد کرد این قشر از افراد
جامعه می توانند از این شیوه ی تمرینی برای
تقویت دستگاه قلبی و عروقی و بهبود قدرت
عضالنی و ترکیب بدنی بهره جویند.
در میان راهبردهای درمانی ،دارو درمانی برای
پیشگیری یا درمان بیماری قلبی -عروقی بر
روی عوامل خطر موردی تمرکز نموده که نهایتاً
بخش کوچکی از بیماران مورد هدف قرار می
گیرند و درمان عوامل خطر به صورت موردی در
برنامه پیشگیری یا درمان در سطح زیر بهینه یا
مناسب قرار می گیرد .در نتیجه ،میزان خطر

پابرجا مانده و حدود دو سوم از بیماران باوجود
تداوم درمان با حادثه قلبی -عروقی مواجه می
شوند ( .)22اصالح سبک زندگی و مداخله گری
ها در این مرحله به اندازه مصرف دارو مؤثر بوده
و محور اصلی راهبردهای پیشگیرانه بیماری
قلبی -عروقی ،به ویژه در افراد دارای یک یا
بیش از یک عامل خطر "خط مرزی" محسوب
می شود .ثابت شده است که تغییرات رژیمی و
سبک زندگی قادر به کاهش بروز بیماری قلبی-
عروقی بوده و می توانند پیشرفت آن را در
بیمارانی که دچار بیماری شده اند به تأخیر
بیندازند(  .)28مداخله گری های چند عاملی
شدید به همراه اصالح سبک زندگی و دارو
درمانی توانایی کاهش قابل توجه نتایج ناخواسته
بیماری قلبی -عروقی را دارند .رژیم های سالم و
مناسب نظیر رژیم مدیترانه ای و انجام فعالیت
جسمانی بیشتر قادر به کاهش معنادار خطر
بیماری قلبی -عروقی هستند.
تشکر و قدردانی
تشکر ویژه از تمامی آزمودنی هایی که در این
پژوهش شرکت نمودند ،همچنین سپاس فراوان
از معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی استان
البرز که در به ثمر نشستن این پروژه تحقیقاتی
کمال همکاری را با محققین داشتند.
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Abstract
Aim: The worldwide obesity epidemic has produced profound effects on public health.
The purpose of this study was to examine the effects of aerobic training with orlistat on
insulin resistance and lipid profile in obese men.
Method: Forty-eight obese males (Age: 21.56±2.14, Wehght: 103.53±9.44, BMI:
33.9±3.21) participated in this study. The subjects were randomizly divided into
four groups: orlistat (O, n=12), exercise (E, n=12), orlistat plus exercise (OE, n=12)
and control (C, n=12). Subject in all groups adjusted based on age, height, weight,
body mass index and aerobic capacity. Subjects in OE and O groups were consumed
three 120 mg orlistat capsules after each meal and for eight weeks. Subjects in OE
and E groupps conduct exercise protocol 3 times a week and for 8 weeks. Before
and after the exercise program, insulin, glucose, lipid profile, food intake and
maximum aerobic power was measured. In statistical analysis, descriptive statistics,
paired t-test, one way ANOVA and Tukey post hoc test was used. All data were
analyzed using spss and P value less than 0.05 considered statistically significant.
Results: At baseline the results showed that insulin resistance and lipid profile no
significant differences between the study groups. Insulin resistance in C group
compare to o, e and OE groups was reduced significantly (P<0.01). also, lipid
profile was improved significantly except HDl in experimental group.
Conclusion: The results show that regular aerobic exercise without the use of
chemical drugs lead to weight loss is desirable changes in insulin resistance and
Improvement of lipid profile.
Keywords: aerobic training, orlistat, insulin resistance and lipid profile.
1. PhD student in Exercise Physiology, 2. Professor, Unversity of Guilan, 3. Associate
Professor, Alborz University of Medical Sciences
*Email: Frahmani2001@yahoo.com

