دوفصلنامه سوخت و ساز و فعالیت ورزشی
سال چهارم ،جلد چهارم ،شماره 2

اثر تمرین ترکیبی هوازی-مقاومتی بر میزان چربی احشایی ،سطح سرمی اُمنتین 1-و مقاومت
انسولینی در موش صحرایی اوارکتومی شده
3

آمنه پوررحیم قورقچی ،*1ارسالن دمیرچی ،2پروین بابایی
تاریخ دریافت0252/6/72 :

تاریخ پذیرش0253/8/5 :

چکیده
هدف :هدف تحقیق بررسی اثر تمرین ترکیبی هوازی-مقاومتی بر وزن چربی احشایی ،اُمنتین 0-و مقاومت
انسولینی در موش صحرایی اوارکتومی شده بود.
روششناسی 91 :سر موش صحرایی ماده سیزده هفته (میانگین وزن 061±9گرم) به روش تصادفی و بر اساس
همگنسازی وزن بدن در دو گروه شم ( )n=71و اوارکتومی ( )n=21شامل زیرگروههای تمرین و اوارکتومی
( )n=01و دو گروه اوارکتومی (کنترل؛ )n=71قرار گرفتند .دو هفته پس از اوارکتومی ،برای اندازهگیری امنتین 0-و
مقاومت انسولینی ،نمونه خونی گروههای شم0و اوارکتومی0جمعآوری و چربی احشایی استخراج و توزین شد .دو
گروه دیگر حیوانات اوارکتومی شده بهصورت تصادفی در گروههای تمرین و اوارکتومی 7قرار گرفتند .برنامه تمرین 6
هفته 2 ،روز در هفته ،سرعت  71متر بر دقیقه 81 ،دقیقه در روز ،شیب  01درجه و دارای وزنه  %2وزن بدن حیوان،
متصل به دم ،انجام شد .بعد از بیهوشی و گرفتن نمونه خونی ،چربی احشایی برداشته و توزین شد .امنتین 0-با االیزا
و مقاومت انسولینی با شاخص  HOMA-IRاندازهگیری شد.
یافتهها :بین میانگین وزن بدن گروهها در شروع مطالعه اختالف معنیداری وجود نداشت .تغییرات چربی احشایی،
امنتین 0-و مقاومت انسولینی ،دو هفته پس از جراحی ،در گروه اوارکتومی در مقایسه با شم معنیدار نبود .در پایان
هشت هفته چربی احشایی ،بدون کاهش وزن بدن ،در گروه تمرین و اوارکتومی نسبت به گروه اوارکتومی %70/3
کمتر افزایش یافت؛ درحالیکه در گروه اوارکتومی در مقایسه با شم  %57/9افزایش یافت ( .)P>1/19امنتین0-
گروه تمرین و اوارکتومی در مقایسه با گروههای اوارکتومی و شم ،به ترتیب  %98/9و  %90/8افزایش یافت؛
درحالیکه در گروه اوارکتومی در مقایسه با شم  %2/0کاهش یافت ( .)P>1/19مقاومت انسولینی در گروه تمرین و
اوارکتومی نسبت به گروه اوارکتومی  %23/2کمتر افزایش یافت؛ درحالیکه در گروه اوارکتومی نسبت به شم
 %052/2افزایش یافت ()P> 1/19؛ مقاومت انسولینی گروه تمرین و اوارکتومی در مقایسه با شم کاهش
غیرمعنیداری داشت.
نتیجهگیری :هشت هفته تمرین هوازی-مقاومتی چربی احشایی و مقاومت انسولینی را با افزایش امنتین 0-در
موش صحرایی اوارکتومی شده کاهش داد .لذا به نظر میرسد ،هشت هفته تمرین هوازی -مقاومتی با شدت
 21-69% Vo2maxبرای کنترل وزن ،کاهش چربی احشایی و مقاومت انسولینی با بهبود امنتین 0-در دوران
یائسگی مناسب است.
واژگان کلیدی :تمرین ترکیبی ،چربی احشایی ،امنتین ،0-مقاومت انسولینی ،موش اوارکتومی
 .0دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزشی .7 ،دانشیار دانشگاه گیالن .2 ،استاد دانشگاه علوم پزشکی گیالن

*نشانی الکترونیک نویسندۀ مسئولamenehpoorrahim@yahoo.com :
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مقدمه
چاقی و افزایش بافت چربی احشایی با اختالالت
نیمر چربیها و افزایش قند خون مرتبط است
( .)2بر اساس گزارشها در زنان با کاهش سطح
استروژن تخمدانی پس از یائسگی ()70
بیماریهای قلبی-عروقی افزایش مییابد (73 ،7
و  .)22با توجه به اینکه استروژن نقش مهمی
در افزایش فراخوانی چربیها دارد ،یائسگی باعث
اختالل در سوخت و ساز چربیها و تجمع چربی
در ناحیه شکمی میشود ( 2 ،2 ،7و .)76
همچنین ،نقص در عملکرد  GLUT4عضله
اسکلتی به همراه کاهش بیان گلیکوژن سنتاز
موجب کاهش حساسیت انسولینی در کل بدن
( )75و افزایش هیپرگلیسمی و اسیدهای چرب
آزاد را موجب میشود (.)31
پژوهشهای اخیر علت اختالالت پاتولوژیک و
متابولیک همراه چاقی را به آدیپوکاینهای
مترشحه از بافت چربی نسبت میدهند ( 2 ،7و
 .)2تاکنون آدیپوکاینهای متعددی گزارششده
است و اُمِنتین 0یکی از ادیپوکینهای جدید با
وزن مولکولی  26کیلودالتون است که بهطور
فراوان در بافت چربی احشایی بیان میشود .به
نظر میرسد میزان سرمی امنتین 0-با چاقی و
مقاومت انسولینی کاهش مییابد ( 77 ،5 ،6و
 .)29مطالعات متعددی نشان دادهاند که بین
غلظت سرمی امنتین 0-و شاخص توده بدنی،
نسبت دور کمر به باسن ،مقاومت به انسولین و
غلظت لپتین همبستگی منفی وجود دارد ( 6و
 .)79همچنین ،بیان  mRNAاُمنتین 0-و
سطوح سرمی آن بهطور منفی با  -02بتا
استرادیول گردش خون رابطه دارد (.)29

1. Omentin

یکی از راههای غیر دارویی مبارزه با چاقی و
جلوگیری از اختالالت متابولیکی و قلب و عروقی
انجام تمرینات ورزشی منظم است (.)72
تمرینات قدرتی ،توده عضالنی را افزایش داده و
قدرت را بهبود میدهند ،درحالیکه تمرینات
استقامتی منجر به کاهش معنیدار چربی شکمی
احشایی و زیرپوستی شده و مقاومت انسولینی را
بهبود میبخشند ( 78 ،06و  .)22با توجه به
افزایش توده عضله و کاهش چربی احشایی در
اثر تمرین قدرتی و استقامتی ( ،)25چنین فرض
میشود که تمرینات ترکیبی منجر به هر دو
مهم ،یعنی کاهش چربی احشایی و مقاومت
انسولینی گردند.
مطالعات مربوط به اثر تمرین ترکیبی منظم بر
کاهش بافت چربی احشایی و چربی زیرپوستی
در ناحیه شکمی کم است ( )02و مطالعات
انجامشده نیز نتایج متناقضی را نشان دادهاند.
برخی مطالعات نشان دادند که تمرین ترکیبی
هوازی -مقاومتی در مقایسه با تمرین هوازی
منجر به کاهش بیشتر بافت چربی احشایی
نمیشود ( 22و  .)31در مقابل ،مطالعاتی از
تمرین ترکیبی هوازی -مقاومتی در کاهش
چربی احشایی و بهبود مقاومت انسولینی حمایت
میکنند ( 00و .)09
مطالعات اندکی اثر تمرینات ورزشی را بر سطح
امنتین 0-سرم بررسی کرده و نتایج متناقضی به
دست آوردهاند .بهطور مثال افزایش سطح
امنتین 0-سرم پس از07هفته تمرین هوازی و
بهبود مقاومت انسولینی در مردان چاق ( )21و
نیز در موش صحرایی نر ویستار بالفاصله3 ،
ساعت و  73ساعت بعد از یک نوبت فعالیت
ورزشی هوازی ( )9گزارششده است .درحالیکه
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عدمتغییر معنیدار امنتین 0-سرم پس از  2ماه
تمرین هوازی ،در زنان چاق و دیابتی ( ، )25در
زنان مسن چاق ( )0و نیز پس از تمرین مقاومتی
با شدت پایین در موش صحرایی ویستار دیابتی
( )3از جمله نتایج متناقض میباشند .بر اساس
اطالعات ما تاکنون اثر هیپواستروژنی و تمرینات
توأم هوازی -مقاومتی بر سطح سرمی اُمنتین0-
و مقاومت انسولینی و نیمر چربیهای سرم
بررسی نشده است .هدف از مطالعه حاضر آن
است که ترکیب تمرین هوازی -مقاومتی چاقی
شکمی و مقاومت انسولینی ناشی از یائسگی را
کاهش میدهد؟ آیا پروتکل تمرین در تحقیق
حاضر بر سطح سرمی امنتین 0-در این دوران
تأثیری دارد؟
روششناسی پژوهش
تعداد  91سر موش صحرایی ماده در شرایط
درجه حرارت ( 77±7درجه سانتیگراد) ،دوره
تاریکی -روشنایی 07ساعته در گروههای  9تایی
نگهداری شدند .حیوانات در تمامی مراحل غذای
مخصوص موش صحرایی و آب آشامیدنی به
اندازه کافی و آزادانه دریافت کردند .موازین
اخالقی کار با حیوانات آزمایشگاهی مصوبه
کمیته اخالقی دانشگاه علوم پزشکی گیالن
رعایت شد .حیوانات در سن  02هفتگی (با
میانگین وزن  061 ±9گرم) به روش تصادفی
هدفدار بهمنظور نبودن اختالف معنیدار بین
وزن بدن آزمودنیها در شروع تحقیق و با توجه
به وزن بدن (به روش همگنسازی) در دو گروه
شم ( )n = 71و اوارکتومی ( )n =21شامل یک
زیرگروه تمرین و اوارکتومی ( )n = 01و دو گروه
اوارکتومی (کنترل؛  )n =71قرار گرفتند .ابتدا
بهمنظور اندازهگیری غلظت سرمی امنتین 0-و

مقاومت به انسولین ،نمونههای خونی دو گروه از
حیوانات یعنی گروههای شم  0و اوارکتومی0
جمعآوری شد و سپس چربی احشایی استخراج
و توزین گردید .سه گروه دیگر حیوانات بهصورت
تصادفی در سه گروه ،تمرین هوازی -مقاومتی،
شم  7و اوارکتومی  7قرار گرفتند .برای انجام
اوارکتومی ،پس از بیهوشی با کتامین (91
میلیگرم در میلیمتر) و زایالزین ( 91میلیگرم
در میلیمتر) با نسبت حجمی  3به  0به روش
تزریق داخل صفاقی ،با ایجاد یک برش بر روی
پوست و عضله در ناحیۀ تحتانی شکم،
تخمدانها خارج شدند .در حیوانات گروه شم،
بهمنظور از بین بردن اثر احتمالی تزریق دارو و
بیهوشی و استرس جراحی ،مراحل بیهوشی و
جراحی مانند گروه اوارکتومی شده بدون حذف
تخمدانها انجام شد ( .)2 ،7هشت هفته پس از
تمرین نیز ،چربی احشایی گروهها شامل چربی
مزانتری ،خلف صفاق ،چربی اطراف کلیه ،اطراف
تخمدان و رحم برداشته و وزن شد .چربی
احشایی توده چربی مزانتری شامل بافت چربی
اطراف مجرای معده – رودهای از دریچۀ معدی
مروی تا انتهای رکتوم است که به صورت طولی
به همراه عروق خونی و بافت پیوندی از سراسر
روده جدا میشود .بافت چربی اطراف دستگاه
تناسلی و ادراری شامل بافت چربی اطراف
کلیهها ،میزنای ،مثانه ،تخمدانها ،رحم و بافت
چربی خلف صفاق شامل ذخایر چربی پشت هر
کلیه و جلوی عضالت کمر ،جداسازی و توزین
شد ( 7و  .)2وزن تمام موشها دو بار در هفته
طی ساعات  5 -00صبح اندازهگیری شد.
میانگین دو بار اندازهگیری بهعنوان وزن هفتگی
حیوان در نظر گرفته شد .روزانه  71گرم غذا به
ازای هر حیوان (تقریباً معادل  01گرم به ازای
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 011گرم وزن) که غذای مورد نیاز روزانه
موشهای صحرایی میباشد ،در قفسها قرار
داده شد و روز بعد با کم کردن غذای باقیمانده
از کل غذای دادهشده ،مقدار غذای مصرفی
روزانه هر قفس محاسبه شد و سپس بر تعداد
کل حیوانات در قفس تقسیم شد ( 2 ،7و  .)8در
این پژوهش ،حیوانات به آب و غذایی که در
اختیار آنها قرار داده میشد ،بهصورت آزادانه
دسترسی داشتند.
برای اندازهگیری وزن بدن ،وزن چربی
احشایی و مقدار غذای مصرفی از ترازوی
دیجیتال سارتوریس (ساخت کشور آلمان) با
حساسیت  1/0گرم استفاده شد .غلظت سرمی
امنتین 0-با روش االیزا و با استفاده از کیت
امنتین مخصوص رت (ساخت شرکت بیوتک دی
کریستال شانگهای کشور چین) و غلظت سرمی
انسولین نیز با روش االیزا و با استفاده از کیت
انسولین مخصوص رت (ساخت شرکت بیوندر
کشور چک تحت اتحادیه اروپا) اندازهگیری شد.
سطح سرمی گلوکز ،کلسترول تام و تری
گلیسرید به روش فتومتری و سطح سرمی
 HDL-Cبه روش آنزیماتیک (کیت پارس
آزمون ،تهران ،ایران) توسط دستگاه اتوآناالیزر
تکنیکون ( RA-1000نیویورک ،آمریکا)
اندازهگیری شد ( .)01به دلیل اینکه میزان تری
گلیسرید نمونهها کمتر از  311میلیگرم در
دسی لیتر بود ،لذا سطح سرمی  LDL-Cبا
استفاده از فرمول فریدوالد 0محاسبه شد ( 2 ،7و
 .)03مقاومت انسولینی به روش  HOMA-IRبا
اندازهگیری انسولین و گلوکز ناشتا طبق فرمول
زیر محاسبه شد ( 7و .)2

تجزیه و تحلیل آماری
آزمون کلموگروف -اسمیرنوف 7نشان داد که
تمامی دادهها از توزیع نرمال برخوردار است.
برای توصیف یافتههای تحقیق از آمار توصیفی؛
میانگین  ±خطای معیار میانگین و برای مقایسه
تفاوت میانگین متغیرها بین گروههای اوارکتومی
و شم دو هفته پس از جراحی آزمون تی مستقل
استفاده شد .برای مقایسه میانگین متغیرها بین
سه گروه اواکتومی ،شم و تمرین و اوارکتومی
ANOVAیکطرفه و آزمون تعقیبی توکی
استفاده شد .سطح معنیداری آماری P>1/19
در نظر گرفته شد و دادهها با استفاده از نرمافزار
آماری  SPSSنسخه  77تحلیل شد.
برنامه تمرین
برنامه تمرین شامل  2جلسه تمرین هوازی-
مقاومتی در هفته بود که به مدت  6هفته روی
دستگاه تردمیل جوندگان اجرا شد .فعالیت با
سرعت  09متر بر دقیقه و به مدت  09دقیقه
روی تردمیل با شیب صفر درجه و بدون وزنه در
جلسه اول شروع شد و در پایان هفته چهارم،
بهسرعت  71متر بر دقیقه ،مدتزمان تمرین
 81دقیقه در روز ،شیب  01درجه و وزنهای
معادل  2درصد وزن بدن جونده ،که به دم
حیوان متصل بود ،رسید (جدول  .)0زمانی که
مدت و شدت تمرین به حد نهایی موردنظر در
آخر هفته چهارم رسید ،در هر نوبت تمرین 9
دقیقه گرم کردن با افزایش سرعت و شیب نوار
گردان و  9دقیقه سرد کردن با کاهش سرعت و
شیب نوار گردان در نظر گرفته شد.

(HOMA-IR) index = (fasting insulin
[μU/ml] × fasting glucose [mmol/l])/ 22.5
1. Friedewald

2. Kolmogorov- Smirnov
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کنترل یکسان باشد ( 2و  .)8کل مسافت تمرین
و گرم و سرد کردن معادل  0711متر در هر
جلسه بود.

حیوانات گروه کنترل (اوارکتومی شده) در
روزهای تمرین یکبار از قفس بیرون آورده
شدند و به مدت برابر با زمان تمرین روی
تردمیل خاموش (ثابت) قرار گرفتند تا تأثیر
استرس ناشی از جابهجایی در گروه تجربی و

جدول  .1پروتکل تمرین ترکیبی هوازی -مقاومتی
هفتههای تمرین

سرعت تمرین (متر بر
دقیقه)

مدت تمرین
(دقیقه)

زاویه شیب
(درجه)

اضافهبار (درصد وزن
بدن)

اول
دوم
سوم
چهارم
پنجم
ششم
هفتم
هشتم

09
02
71
71
71
71
71
71

09
71
21
39
81
81
81
81

صفر
7
3
2
01
01
01
01

1
%0
%2
%2
%2
%2
%2
%2

یافتههای پژوهش
آزمون  Fکه برای مقایسه وزن اولیه بدن
گروههای مختلف استفاده شد ،نشان داد بین
میانگین وزن بدن گروهها در شروع مطالعه
اختالف معنیداری وجود ندارد (شکل ،0جدول

 .)0با توجه به محدود بودن تعداد چاهکهای
کیت اندازهگیری امنتین ،دو نمونه از گروههای
اوارکتومی در مراحل دو هفته پس از جراحی و
هشت هفته بعد از تمرین حذف شدند.

شکل  .1وزن بدن آزمودنیها در ابتدای تحقیق و در طی  6هفته
معنیداری باالتر از گروه شم 7بود؛ درحالیکه،
وزن بدن در طول هشت هفته در گروههای
بین گروه تمرین و اوارکتومی و اوارکتومی 7در
تمرین و اوارکتومی و اوارکتومی 7بهطور
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هشتم بهطور معنیداری باالتر بود .درحالیکه،
میانگین غذای مصرفی گروه اوارکتومی 7در
مقایسه با گروه شم 7طی هفتههای اول ،دوم،

طول هشت هفته تفاوت معنیداری وجود
نداشت .میانگین غذای مصرفی در طول هشت
هفته در گروه تمرین و اوارکتومی در مقایسه با
گروه اوارکتومی 7طی هفتههای اول ،چهارم،
پنجم ،هفتم و هشتم و در مقایسه با گروه شم7
طی هفتههای اول ،دوم ،پنجم ،ششم ،هفتم و

ششم و هفتم بهطور معنیداری باالتر بود.

جدول .2میانگین و انحراف معیار متغیرهای ترکیب بدنی و متابولیک در گروههای مختلف دو هفته پس از جراحی و
هشت هفته بعد از تمرین
دو هفته پس از جراحی
شم 1
تعداد
وزن بدن (گرم)

اوارکتومی 1

بعد از  8هفته بعد از تمرین
شم 2

اوارکتومی 2

تمرین و
اوارکتومی

01

5

01

5

01

062/6±2/9

066/2±7/6

712/2±02/8

**722/2±09/3

**720/7±70/0

غذای مصرفی (گرم/رت/روز)

9/6±1/3

*2/6±0/0

8/5±1/2

**2/0±1/3

†**6/5±1/3

میزان چربی احشایی (گرم)

9/8±1/9

8±1/9

3/8±0

**6/6±1/0

†**8/5±0/2

گلوکز ()mmol/l

031/8±70/3

036/2±05/2

272/2±22/3

**329/3±2/3

†**087/2±07/8

انسولین ()μU/ml

7/7±0/8

7/39±1/5

0/0±1/2

**7/9±1/2

†**0/2±1/3

02/3±5/2

08/2±8/2

08/3±2/8

**36±9/9

†07/0±7/8

091/9±09

*092/3±8/3

030/7±08/7

**096/2±2/5

032/3±9/6

073/9±02/2

*072/0±8/3

56/6±9/3

017/8±09/3

65/7±71/3

مقاومت انسولینی
()HOMA-IR
کلسترول()mg/dl
تری گلیسیرید ()mg/dl
)mg/dl( HDL-C

95±7

98/2±7/2

25±9

**20±7/2

27/5 ±7/2

)mg/dl( LDL-C

92/2 ± 01/2

* 95/6 ± 9/7

32/2 ± 6/8

** 26 ± 8/0

†** 82/5 ± 7/2

* تفاوت معنیدار در مقایسه با گروه شم  ** ،)P> 1/19( 0تفاوت معنیدار در مقایسه با گروه شم  † ،)P> 1/19( 7تفاوت
معنیدار در مقایسه با گروه اوارکتومی ()P> 1/19

یافتههای تحقیق حاضر نشان داد ،دو هفته پس
از جراحی ،غذای مصرفی ،کلسترول ،تری
گلیسیرید و  LDL-Cگروه اوارکتومی 0نسبت
به گروه شم ،0به ترتیب 7/7 ،0/2 ،23/0 ،و
 %3/39افزایش یافت (( )P> 1/19جدول .)7
وزن بدن ،میزان چربی احشایی ،گلوکز ،انسولین
و مقاومت انسولینی نیز ،دو هفته پس از جراحی،
در گروه اوارکتومی 0نسبت به گروه شم 0اندکی
افزایش و  HDL-Cاندکی کاهش یافت که این
تغییرات معنیدار نبود.

در پایان هشت هفته ،وزن بدن گروههای
تمرین و اوارکتومی و اوارکتومی 7در مقایسه با
گروه شم ،7به ترتیب %00/2 ،و  %07/5افزایش
یافت .غذای مصرفی در گروه تمرین و اوارکتومی
در مقایسه با گروه اوارکتومی 7و شم ،7به ترتیب
 %79/8و  %75/8و در گروه اوارکتومی 7در
مقایسه با گروه شم %2/7 ،7افزایش یافت
(( )P>1/19جدول  .)7وزن چربی احشایی گروه
تمرین و اوارکتومی نسبت به گروه اوارکتومی،7
 %70/3افزایش کمتری داشت ،درحالیکه در
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گروه تمرین و اوارکتومی در مقایسه با گروه شم
 %90/2 ،7و در گروه اوارکتومی 7در مقایسه با
گروه شم %57/9 ،7افزایش یافت ()P>1/19
(شکل  -7الف ،جدول  .)7سطح سرمی امنتین-
 0در گروه تمرین و اوارکتومی در مقایسه با گروه
اوارکتومی 7و شم ،7به ترتیب  %98/9و %90/8
افزایش یافت؛ درحالیکه در گروه اوارکتومی 7در
مقایسه با گروه شم %2/0 ،7کاهش یافت
(( )P>1/19شکل  -7ب) .گلوکز در گروه تمرین
و اوارکتومی نسبت به گروههای اوارکتومی 7و
شم ،7به ترتیب  %87/2و  %91/9افزایش
کمتری داشت؛ درحالیکه در گروه اوارکتومی7
در مقایسه با گروه شم %22 ،7افزایش یافت
(( )P> 1/19جدول  .)7انسولین در گروه تمرین
و اوارکتومی نسبت به گروههای اوارکتومی 7و
شم ،7به ترتیب  %35/0 %20/9افزایش کمتری
داشت؛ درحالیکه در گروه اوارکتومی 7در
مقایسه با گروه شم %002/93 ،7افزایش یافت
(( )P> 1/19جدول  .)7مقاومت انسولینی در
گروه تمرین و اوارکتومی نسبت به گروه
اوارکتومی %23/2 ،7افزایش کمتری داشت؛
درحالیکه در مقایسه با گروه شم 7تفاوت
معنیداری نداشت .در گروه اوارکتومی 7نیز در
مقایسه با گروه شم %052/2 ،7افزایش یافت
(( )P >1/110جدول  .)7کلسترول گروه
اوارکتومی 7در مقایسه با گروه شم%07/0 ،7

افزایش یافت ،درحالیکه تفاوتی بین گروه
تمرین و اوارکتومی در مقایسه با گروههای
اوارکتومی 7و شم 7وجود نداشت .کاهش تری-
گلیسرید در گروه تمرین و اوارکتومی در مقایسه
با گروه اوارکتومی 7و افزایش آن در گروه
اوارکتومی 7در مقایسه با گروه شم 7معنیدار
نبود HDL-C .در گروه اوارکتومی 7در مقایسه
با گروه شم %01/7 ،7کاهش یافت؛ درحالیکه
تفاوتی بین گروه تمرین و اوارکتومی در مقایسه
با گروههای اوارکتومی 7و شم 7وجود نداشت.
 LDL-Cدر گروه تمرین و اوارکتومی نسبت به
گروه اوارکتومی %02 ،7کمتر کاهش یافت؛
درحالیکه در مقایسه با گروه شم%98/6 ،7
افزایش یافت؛ در گروه اوارکتومی 7نیز در
مقایسه با گروه شم  %61/7 ،7افزایش یافت
(( )P>1/19جدول .)7
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شکل  .2تفاوت میانگین الف -وزن چربی احشایی و ب -امنتین 0-سرم در گروههای مختلف پس از هشت
هفته تمرین
** تفاوت معنیدار در مقایسه با گروه شم  † ،)P> 1/19( 7تفاوت معنیدار در مقایسه با گروه اوارکتومی )P> 1/19( 7

بحث و نتیجهگیری
یافتههای تحقیق حاضر نشان داد که وزن بدن،
غذای مصرفی ،چربی احشایی ،گلوکز ،انسولین،
مقاومت انسولینی ،کلسترول و  LDL-Cگروه
اوارکتومی در مقایسه با گروه شم بهطور
معنیداری افزایش یافت؛ درحالیکه سطح
سرمی امنتین 0-و  HDLبهطور معنیداری
کاهش یافت 6 .هفته فعالیت هوازی -مقاومتی
موجب کاهش معنیدار چربی احشایی ،گلوکز،
انسولین ،مقاومت انسولینی و  LDL-Cشد؛
درحالیکه غذای مصرفی و سطح سرمی امنتین-
 0را بهطور معنیداری افزایش داد.
کاهش سطح امنتین 0-در گروه اوارکتومی
بهنوعی مؤید یافتههای پیشین در شرایط
متابولیکی نسبتاً مشابه میباشد .بهطور مثال
زنان یائسۀ چاق ( 05و  ،)73بیماران مبتال به
اختالل گلوکز ( ،)73سندروم متابولیک (،)02
دیابت نوع  )29( 0و دیابت نوع  )5( 7و چاقی
( 5و  )29نیز سطوح پایین امنتین را دارند (.)28

بر اساس گزارشها افزایش انسولین و گلوکز در
شرایط اوارکتومی ،تولید پروتئین امنتین و بیان
 mRNAآن را کاهش میدهند ( 6و  .)29علت
ایجاد مقاومت انسولینی در گروه اوارکتومی شده
میتواند کاهش ترانس لوکاز  GLUT4و
گلیکوژن سنتتاز عضله در غیاب استروژن باشد
(.)03
از طرف دیگر تمرین هوازی -مقاومتی با
شدت  21 -69 % Vo2maxموجب افزایش
سطح سرمی امنتین 0-شد و این افزایش با
کاهش مقاومت انسولینی همراه بود .این یافته با
نتایج تحقیق «صارمی و همکاران» ( )7101و
«محمدی و همکاران» ( )0251همخوانی دارد.
«صارمی و همکاران» ( )7101نشان دادند که
 07هفته تمرین هوازی 9 ،بار در هفته ،با شدت
 21 -69درصد  ،Vo2maxسطح سرمی
امنتین 0-را در مردان چاق و دارای اضافه وزن
افزایش و مقاومت انسولینی بهبود بخشید (.)22
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در مقابل ،یافتههای تحقیق حاضر با برخی
مطالعات انسانی( 0و  )25و حیوانی ( 3و )9
همخوانی ندارد .الزم به ذکر است مطالعه
«امینی الری و همکاران» (« )0( )0252یوربانوا
و همکاران» ( )25( )7103بر روی زنان چاق
بود« .صفرزاده و همکاران» ( )0257نشان دادند
که تمرین مقاومتی با شدت پایین شامل باال
رفتن از نردبان با وزنههای متصل به دم ( 2روز
در هفته ،به مدت  3هفته)؛ تغییر معنیداری در
سطوح سرمی امنتین 0-موشهای صحرایی
دیابتی ایجاد نکرد .درحالیکه سطح انسولین،
گلوکز و مقاومت انسولینی بهبود یافت (.)3
فتحی و همکاران ( )0251نیز تفاوتی در سطوح
سرمی امنتین 0-موش صحرایی نر ویستار
بالفاصله 3 ،ساعت و  73ساعت بعد از یک نوبت
برنامه تمرین هوازی با سرعت  71متر در دقیقه
به مدت  91دقیقه روی نوارگردان ،نشان ندادند
( .)9علت احتمالی این مغایرتها تفاوت در
پروتکل تمرین از نظر شدت ،مدت و تکرار ،و نوع
آزمودنیها (انسان در مقابل حیوان ،جنس ،سن
و سالم و دیابتی بودن آنها) میباشد.
یافتههای تحقیق حاضر نشان داد تمرین
هوازی -مقاومتی ،بدون تغییر معنیدار وزن
بدن ،وزن چربی احشایی را کاهش داد .یافتههای
تحقیق حاضر با یافتههای اسلنتز و همکاران
( )7100و کاف و همکاران ( )7112در مورد اثر
تمرین ترکیبی هوازی -مقاومتی در کاهش بافت
چربی احشایی و مقاومت انسولینی همخوانی
دارد .درحالیکه با یافتههای دیویدسون و
همکاران ( )7112همخوانی ندارد .علت احتمالی
این ناهمخوانی نیز نوع متفاوت پروتکل تمرین
یعنی مدت ،شدت و تکرار تمرین و آزمودنی

(انسان در مقابل حیوان ،جنس و سن آنها)
میباشد.
در تحقیق حاضر هشت هفته تمرین هوازی-
مقاومتی با شدت  21 -69درصد حداکثر
اکسیژن مصرفی ،موجب کاهش معنیدار وزن
چربی احشایی که توسط مطالعات قبلی تأیید
میشود ( 37 ،75و  .)32یافتههای ما بیانگر
نقش ورزش در کاهش چربی احشایی حتی در
شرایط فقدان استروژن است .یافتههای تحقیق
حاضر با تحقیق قبلی ما نیز مطابقت دارد (.)2
تمرین موجب افزایش لیپولیز بافت آدیپوز
زیرپوستی و احشایی میشود؛ بنابراین ،کاهش
وزن ناشی از تمرین با کاهش چربی احشایی
رابطه دارد ( .)72یکی از دالیل کاهش چربی
احشایی در اثر ورزش ،حساسیت بیشتر
آدیپوسیتهای احشایی به تحریک روند
لیپولیتیکی است که در پاسخ به کاتکوالمینهای
آزاد شده در اثر تمرین ر میدهد و یا
کورتیزول ( 07و  )02میتواند باشد .تمرین
فعالیت سمپاتیکی را نیز جهت کاهش چربی
احشایی افزایش میدهد ( 37و  .)32نکته
جالبتوجه از یافتههای این پژوهش آن است
که ورزش بدون کاهش وزن بدن موجب کاهش
چربی احشایی گردید که در مطالعات پیشین
نیز ذکرشده است ( 72 ،2 ،7و  .)27عدم کاهش
وزن بدن در تحقیق حاضر احتماالً ،به افزایش
میانگین غذای مصرفی موشهای تمرین کرده
در مقایسه با گروههای اوارکتومی و شم میتواند
مربوط است .در این پژوهش میانگین غذای
مصرفی موشهای تمرین کرده در مقایسه با
گروه اوارکتومی  %79/8بیشتر بود .این یافته با
نتایج مطالعاتی که افزایش جذب غذا در پاسخ
به ورزش را در موشهای صحرایی ماده گزارش
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کردهاند ،مطابقت دارد (« .)23استاکنت و
همکاران )7113( »0با مروری بر یافتههای 8
گزارش پژوهشی اظهار داشتند :ورزش بهتنهایی
نمیتواند وزن بدن موشهای ماده را کاهش دهد
( .)23لذا ،تعادل مثبت انرژی در موشهای ماده
تمرین کرده منجر به افزایش وزن بدن میشود.
این یافته نتایج پژوهش حاضر را در خصوص
عدم کاهش وزن بدن موشهای تمرین کرده در
مقایسه با اوارکتومی شده تأیید میکنند.
تمرین هوازی منجر به کاهش معنیدار چربی
احشایی و زیرپوستی شکمی و بهبود مقاومت
انسولینی میشود ( .)6از طرف دیگر ،تمرین
مقاومتی توده عضله اسکلتی را افزایش داده،
حساسیت انسولینی را بهبود میدهد و
آدیپوسیتی را کاهش میدهد ( .)25تمرین
مقاومتی توده عضله را افزایش میدهد و از
تحلیل عضالنی که با افزایش سن روی میدهد،
جلوگیری میکند ( .)20با توجه به اینکه ،تمرین
مقاومتی ،قدرت و توده بدون چربی بدن را بهبود
میدهد ( .)22احتماالً جزء قدرتی تمرین در
تحقیق حاضر ،توده عضالنی را افزایش داده
است ،درحالیکه توده چربی احشایی را کاهش
داده است .بنابراین ،وزن بدن تغییر معنیداری
نداشت ،درحالیکه چربی احشایی را کاهش
یافت.
بهطورکلی میتوان نتیجه گرفت که تمرین
هوازی -مقاومتی باعث کاهش بافت چربی
احشایی شده و احتماالً تغییرات متابولیکی
مطلوب ،حتی بدون تغییر در وزن بدن ایجاد
میکند .از اینرو ،برای بحث و نتیجهگیری
دقیقتر ،اندازهگیری برخی عوامل اثر گذار بر
وزن بدن مانند تراکم مواد معدنی استخوان،
1. Stallknecht

میزان مصرف انرژی و جذب کالری در تحقیقات
آتی ضروری است.
نتایج تحقیق حاضر یافتههای پیشین را در
خصوص اینکه تمرینات ورزشی منجر به بهبود
حساسیت انسولینی در افراد چاق و دارای
اضافهوزن میشود ،تأیید میکند (72 ،2 ،7
و .)72با وجود افزایش جذب غذا در گروه تمرین
میزان چربی احشایی و مقاومت انسولینی کاهش
یافت .افزایش جذب غذا احتماالً ناشی از افزایش
متابولیسم انرژی بهوسیله امنتین و فعالسازی
 AMPKاست ( .)31بنابراین تمرین حساسیت
انسولینی را از طریق تحریک و فعالسازی
 )71( AMPKو در نتیجه جذب گلوکز ( )71را
افزایش میدهد .از طرف دیگر ،یک ارتباط
دوطرفه بین امنتین تولیدشده از بافت چربی
احشایی و توزیع چربی در ناحیه شکمی و سطح
گلوکز و انسولین موجود در خون وجود دارد.
بنابراین ،تجمع بافت چربی احشایی با تجمع
تریگلیسریدها در عضله و کبد ،احتماالً در
مقاومت انسولینی در این بافتها همراه است
( .)26بنابراین تمرین هوازی -مقاومتی در
تحقیق حاضر با شدت ،21-69% Vo2max
سطح گلوکز ،انسولین و مقاومت انسولینی را از
طریق کاهش چربی احشایی ،افزایش توده عضله،
افزایش انتقال  GLUT4به سطح سلول جهت
انتقال گلوکز ،حساسیت گیرندههای انسولین و
افزایش فعالیت  AMPKمیباشد.
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اما در پاسخ به این سؤال که چرا چنین
پروتکل ورزشی منجر به افزایش سطح امنتین
گشته است میتوان چنین عنوان کرد که فعالیت
بدنی با افزایش تعداد حاملهای  GLUT4و
همچنین افزایش توده عضالنی که نقش اصلی را
در برداشت گلوکز خون دارد ،سبب افزایش
پاسخ بدن به انسولین میشود ( 75 ،09و .)22
همچنین با افزایش اکسیداسیون اسیدهای چرب
از تجمع آنها در سلولهای عضالنی جلوگیری
میکند ( .)00انسولین جذب گلوکز در
سلولهای کبدی ،عضالنی و چربی را جهت
اکسیداسیون یا ذخیره از طریق آبشار سلولی
منتهی به  GLUT4افزایش داده و بنابراین
اثرات سودمندی بر سندروم متابولیک یعنی
چاقی ،دیابت و مقاومت انسولینی دارد ( .)03از
طرف دیگر ،افزایش انسولین و گلوکز که در
زمان مقاومت انسولینی مشهود است ،بیان
پروتئین و ترشح اُمنتین را کاهش میدهند (،6
 03و  .)77امنتین آدیپوکاینی است که انتقال
گلوکز بهواسطه انسولین را در آدیپوسیتها
افزایش داده و نیز اکسیداسیون گلوکز و
اسیدهای چرب آزاد را شدت میبخشد (03و
 .)71همچنین گلوکونئوژنز را در هپاتوسیتها
کاهش میدهد و مانع لیپوژنز در آدیپوسیتها
میشود ( .)03بنابراین ،در مجموع انتظار میرود
بر اساس یافتهها اُمنتین در عضله ،کبد و بافت
چربی زیرپوستی موجب بهبود حساسیت
انسولین و سوختوساز گلوکز میشود (.)26 ،6
بهعبارتدیگر ،امنتین که توسط چربی احشایی
تولید میشود ،بهعنوان یک عامل پاراکرین برای
افزایش حساسیت انسولینی و سوختوساز گلوکز
عمل کرده و توزیع چربی بدن را در ذخایر چربی

احشایی و زیرپوستی تنظیم میکند ( 6و .)26
لذا میتوان گفت بین تولید امنتین از چربی
احشایی و ذخیرهسازی چربی در ناحیه شکمی و
همچنین بین امنتین ،گلوکز و انسولین یک
رابطه دوطرفه وجود دارد .ازآنجاکه پروتکل
تمرینی تحقیق حاضر موجب افزایش توده عضله
شده است ( بر اساس افزایش قد و وزن و کاهش
چربی احشایی) منبع و مسیرهای افزایش امنتین
متعاقب مداخله ورزشی حاضر ناشناخته است و
نیاز به بررسیهای بیشتر دارد.
درنتیجه گیری نهایی میتوان گفت با در
نظر گرفتن این حقیقت که تغییر الگوی توزیع
چربی احشایی با اثر بر ترشح آدیپوکینهای
ترشحشده از آن ( 26 ،08 ،6و  )30در غیاب
استروژن ( 2 ،7و  ،)01به نظر میرسد موجب
مستعد سازی شرایط جهت شکلگیری نیمر
سندروم متابولیک ،اعم از مقاومت انسولینی،
دیس لیپیدمی و آتروسکلروز گردد .با شواهد
ارائهشده چنین استنباط میشود که امنتین
سایتوکینی با ماهیت پیشگیری از اختالالت
فوق باشد و با افزایش جبرانی سعی در کاهش
مقاومت انسولینی و پیشگیری از بیماریهای
قلبی عروقی داشته باشد .هرچند هنوز
پژوهشهای بیشتری جهت قویتر کردن حلقه
گمشده روندهای پاتولوژیک سندروم متابولیسم
و امنتین نیاز است.
بنابراین با توجه به یافتههای تحقیق حاضر،
تمرین ترکیبی هوازی -مقاومتی میتواند رویکرد
مثبتی جهت کنترل تجمع چربی احشایی،
افزایش سطح سرمی امنتین 0-و کاهش مقاومت
انسولینی در زنان یائسه باشد.
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Abstract
Aim: The aim of this study was to investigate the effect of aerobic-resistance training on
visceral adipose tissue, serum omentin-1 and insulin resistance in ovariectomized (OVX) rats.
Method: Fifty Female Wistar rats (weight, 180±5g) were divided accidental and according
body weight into five groups: SHAM (n=20) and OVX (n=30) groups. OVX rats were
subdivided into 2 Ovx+sedentary (Sedentary; n=20) groups and one aerobic-resistance training
(Ovx+Exe; n=10) group. Two weeks after surgery, one group of OVX rats and one group of
SHAM rats were sacrificed and omentin-1, insulin resistance and visceral fat were measured.
The other OVX rats were randomly divided into the following subgroups: 1) OVX and
sedentary (Sedentary); 2) OVX and Exercise (Ovx+Exe). The exercise consisted of 8 weeks of
aerobic-resistance exercise (3 days/week, 20 m/min, 60 min/day, 10% slope, Load; 3% body
weight, attached to tail), three days a week. After complete anesthesia, the abdominal cavity
was rapidly opened and blood samples were collected. All intraabdominal fat were dissected
out and weighed immediately. Omentin-1 was measured by rat omentin ELISA kit. HOMA-IR
was used to estimate the insulin resistance.
Results: There was no significant differences between weights means all groups. After two
weeks of surgery, there was no significant difference between visceral fat, omentin-1 and
HOMA-IR in SHAM2 compared to OVX2. After eight weeks, combined aerobic-resistance
training in Ovx+Exe significantly decreased visceral fat gain induced via ovariectomy by
21/4% compared to the level observed in Sedentary; whereas, visceral fat significantly
increased by 92.5% in OVX2 compared to SHAM2 (p<0.05). Omentin-1 increased in Ovx+Exe
compared to Sedentary and SHAM, by56/5% and51/6%, respectively; whereas it was
significantly decreased by3/1% in Sedentary compared to SHAM (p<0.05). HOMA-IR induced
via ovariectomy significantly decreased by74.7% in Ovx+Exe compared to Sedentary; whereas,
it significantly increased by 193.7% in OVX2 compared to SHAM2 (p<0/05). Also, HOMA-IR
decreased in Ovx+Exe compared to SHAM2, but it was n ́t significant.
Conclusion: 8 week aerobic-resistance training successfully decreased visceral fat and insulin
resistance via increasing omentin-1. Therefore, it seems that 8-week aerobic-resistance training
with 70-85% Vo2max is suitable for controlling body weight gain, decreasing visceral fat and
insulin resistance and increasing omentin-1 in menopause period.
Keywords: Aerobic-resistance training, Visceral fat, Omentin-1, Insulin resistance,
Ovariectomized (OVX) rats.
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