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اکبرنژاد4

 .1استاديار گروه تربیت بدنی ،مؤسسۀ آموزش عالی رسام ،کرج ،ايران 2و .4دانشیار گروه فیزيولوژی ورزش،
دانشکدة تربیت بدنی و علوم ورزشی ،دانشگاه تهران ،تهران ،ايران  .3استاد گروه فیزيولوژی ورزش ،دانشکدة
تربیت بدنی و علوم ورزشی ،دانشگاه تهران ،تهران ،ايران

چکیده
هدف از پژوهش حاضر ،بررسی تأثیر  ۱۶هفته فعالیت هوازی بر سطوح آدروپین سرم و شاخص مقاومت به انسولین در
زنان چاق کمتحرک بود .بدینمنظور ۲۰ ،نفر از زنان چاق (سن  ۴۱/۴۰±۴/۵۳سال؛ وزن  ۷۶/۶۹±۶/۱۴کیلوگرم) ،در این
پژوهش شرکت کردند و بهطور تصادفی به دو گروه فعالیت ورزشی هوازی و کنترل تقسیم شدند .برنامۀ تمرینی ۱۶
هفتهای گروه فعالیت هوازی شامل  ۹۰دقیقه فعالیت ایروبیک و دویدن بر روی تردمیل با میانگین مدت زمانی
 ۱۵/۱۸±۵/۶۳دقیقه؛ هفتهای  ۴جلسه با شدت معادل  ۷مت ،بود .قبل و پس از مداخله ،خونگیری بهمنظور اندازهگیری
آدروپین سرم ،انسولین و گلوکز ناشتا انجام گرفت .در این پژوهش از آزمون آماری تی زوجی و تی مستقل استفاده شد.
یافتهها نشان داد که  WHR ،BMIو  HOMA-IRدر گروه فعالیت ورزشی هوازی ،نسبت به گروه کنترل کاهش
معناداری داشت .سطوح آدروپین سرم بهطور معناداری در گروه فعالیت ورزشی هوازی نسبت به گروه کنترل افزایش یافت.
بین تغییرات آدروپین با تغییرات  HOMA-IR ،BMIو  WHRهمبستگی معناداری مشاهده شد ( .)P<۰/۰۵با توجه
به رابطۀ آدروپین با مقاومت به انسولین و تأثیرپذیری آنها از تمرین هوازی ممکن است آدروپین ،نقش ویژهای در کنترل
وزن و پیشگیری از دیابت نوع دو ایفا کند.

واژههای کلیدی
آدروپین ،زنان چاق کمتحرک ،شاخص مقاومت به انسولین ،فعالیت ورزشی هوازی.

 نويسندة مسئول  :تلفن09122077868 :

Email:soori@ut.ac.ir
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مقدمه
چاقی عارضۀ متابولیکی رو به افزایشی است که عالوهبر کشورهای توسعهیافته ،کشورهای در حال توسعه
را نیز متأثر ساخته است .در واقع چاقی را میتوان سندروم «دنیای جدید» خواند که بزرگترین معضل
سالمتی در دنیای صنعتی و مدرن امروزی محسوب میشود ( .)۱طبق پیشبینیهای انجامگرفته ،شیوع
چاقی و اضافهوزن رو به افزایش است ،بهطوریکه طبق آمار ،میزان افراد دارای اضافهوزن از  ۹۳۷فرد در
سال  ۲۰۰۵به  ۱/۳۵میلیارد تن در  ۲۰۳۰خواهد رسید .همچنین این پیشبینی برای افراد چاق از ۳۹۶
به  ۵۷۳میلیون تن خواهد بود .بر همین اساس ،در سال  ۲۰۰۸میزان پرداخت ساالنۀ مرتبط با چاقی در
زمینههایی همچون خدمات درمانی و کاهش بهرهوری ،برابر  ۱۴۷میلیارد دالر بود که این ارقام برای
اضافهوزن و چاقی در سال  ،۲۰۳۰به میزان  ۸۶۰تا  ۹۵۶میلیارد دالر خواهد رسید ( .)۲این آمار ،بسیار
بیشتر از این خواهد بود وقتیکه بدانیم چاقی با گسترش بیماریهای متعددی همراه است که از آن جمله
میتوان به افزایش چربی خون ،فشار خون ،آتروسکلروز ،افزایش خطر مقاومت انسولین ،دیابت نوع  ۲و
بیماریهای قلبی -عروقی اشاره کرد که همۀ این عوامل ،میزان آسیب وارد بر اقتصاد جهانی را افزایش
خواهند داد (.)۳
دالیل چاقی متفاوتاند که علل آن بهطور کلی محیطی یا مرکزی است .از عوامل اثرگذار بر میزان
افزایش وزن بدن در کنار وراثت ،تغییر در سبک زندگی ،حاالت تغذیهای ،نداشتن تحرک بدنی و بهویژه
بههم خوردن تعادل انرژی بدن است .تنظیم وزن بدن ،پژوهشگران را به سمت شناخت سیگنالهای
هورمونی جالبی هدایت کرده است که با همئوستاز بدن و بیماریهای متابولیکی ارتباط دارند ( .)۱در این
زمینه ،با کشف پپتیدهای جدید تنظیمکنندۀ همئوستاز انرژی ،تحقیقات در زمینۀ چاقی و بیماریهای
متابولیک مرتبط با آن سمت و سوی تازهای یافتند و توجه بسیاری از محققان را به بررسی عوامل تأثیرگذار
بر روی این پپتیدها ،جلب کرده است .یکی از هورمونهای پپتیدی ،آدروپین۱است که توسط ژن وابسته
به همئوستاز انرژی رمزگذاری میشود و سطوح باالی بیان آن ،در سیستم عصبی مرکزی و نیز بافتهای
محیطی مانند کبد ،عضلۀ قلبی و اسکلتی و اندوتلیوم گزارش شده است ( .)۴ ،۵بیان کبدی و غلظت
آدروپین در گردش خون ،تنظیم سریعی از طریق گرسنگی (مهار) و تغذیه (تحریک) نشان میدهد که
پیشنهادکنندۀ تنظیم آن توسط سیگنالهای وضعیت متابولیکی است (.)۶

1. Adropin
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کومار۱و همکاران ( ،)۲۰۰۸اولین مطالعۀ حیوانی را بر روی این هورمون انجام دادند .محققان در
این مطالعۀ پیشگامانه متوجه کاهشی در بیان آدروپین در بافت کبد موشهای صحرایی شدند که مبتال
به چاقی ناشی از تغذیه یا چاقی ناشی از ژنتیک بودند .در این موشها ،بافت چربی تا  ۵۰درصد افزایش
یافت ،هرچند دریافت غذا و مصرف انرژی هر دو طبیعی بودند .همچنین موشها در شرایط هیپرانسولینمی
دچار اختالل لیپید و سرکوب تولید گلوکز درونزاد شدند که با مقاومت به انسولین همراه بود .پژوهشگران
گزارش کردند که تجویز سیستمیک آدروپین به این موشهای صحرایی عالئم بیماری کبد چرب ۲را
کاهش میدهد  .آنها اعالم کردند که آدروپین از طریق تنظیم متابولیسم لیپید و گلوکز از هیپرانسولینمی
و کبد چرب همراه با چاقی جلوگیری میکند ( .)۷سایر مطالعات انجامگرفته در موشها نیز نشان داده
است که کاهش عملکرد آدروپین د ر چاقی ممکن است در توسعۀ مقاومت به انسولین و دیس لیپیدمی
سهیم باشد و از این فرضیه حمایت کرد که در موشهایی که آدروپین حذف شده است ،بافت چربی،
تریگلیسرید ناشتا و مقاومت به انسولین افزایش مییابد ( .)۱۰بر پایۀ مشاهدات بهنظر میرسد که سطوح
پایین آدروپین ممکن است عامل خطر گسترش مقاومت به انسولین و دیگر مشخصههای سندروم متابولیک
همانند دیس لیپیدمی باشد که با چاقی مرتبط است ( .)۷کوال۳و همکاران ( ،)۲۰۱۲در مطالعهای نشان
دادند که محدودیت دائمی کالری به تطابق متابولیکی و برنامهریزی مجدد متابولیسم چربی در موشها
منجر شد .این تطابق متابولیکی لیپوژنر را کاهش داد ،درحالیکه لیپولیز و کتوژنز را تقویت کرد .در این
مطالعه ،تنظیم آدروپین به شکل چشمگیری به هم خورده بود که سبب کاهش لیپوژنز شد ( .)۸در
تحقیقی دیگر باتلر۴و همکاران ( ،) ۲۰۱۲وجود ارتباط میان سطوح پایین آدروپین و مقاومت به انسولین
(که در موشهای چاق دیده میشود) را در نمونههای انسانی بررسی کردند و اینکه چگونه عمل جراحی
بایپس معده ،سطح آدروپین را تحت تأثیر قرار میدهد .در این مطالعه  ۸۵زن و  ۴۵مرد و  ۲۹زن چاق
که تحت عمل بایپس معده قرار گرفته بودند ،بررسی شدند .محققان نمونههای سرم را  ۱-۱۲ماه پس از
جراحی از بیماران جمعآوری کردند و سطح آدروپین را در سرم اندازه گرفتند .آنها عنوان کردند که غلظت
آدروپین در پی عمل جراحی بایپس معده افزایش یافت و در سومین ماه پس از جراحی به حداکثر خود
رسید .این مطالعه همچنین نشان داد که سطوح پایینتر آدروپین با مقاومت به انسولین در انسان همراه
1. Kumar
2. hepatosteatosis
3. Kuhla
4. Butler
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است و آدروپین با سن و  BMIهمبستگی منفی دارد ( .)۹نتایج مطالعات انجامگرفته بر روی آدروپین،
همانطورکه اشاره شد ،نشان میدهند که آدروپین در همئوستاز متابولیک نقش دارد و سطوح پایین
آدروپین سرم با دیس لیپیدمی و مقاومت به انسولین ،در ارتباط است .در تأیید این فرضیه ،در موشهایی
که آدروپین حذف شده بود ،افزایش آدیپوسیتی و تریگلیسرید ناشتا ،مقاومت به انسولین و اختالل تحمل
گلوکز ،مشاهده شد ( .)۱۰بنابراین ،آدروپین میتواند امیدی را برای ارتقای درمان اختالالت متابولیکی
مرتبط با چاقی فراهم سازد .از آنجا که مطالعات اندکی بر روی آدروپین صورت گرفته است ،محققان علوم
ورزشی عالقهمندند تا دریابند بهبود مقاومت انسولینی ناشی از فعالیت ورزشی تا چه اندازه با تغییرات
سطوح آدروپین ارتباط دارد .همچنین ،تغییرات این پپتید در پاسخ به فعالیت ورزشی دقیقاً مشخص نیست.
ازاینرو در این پژوهش ،میزان ترشح آدروپین سرم و تأثیر آن بر شاخص مقاومت به انسولین پس از ۱۶
هفته تمرین هوازی در زنهای کمتحرک بررسی شد.

روش تحقیق
آزمودنیها
در این مطالعۀ مداخلهای ،از میان زنان مراجعهکننده به خانههای سالمت غرب تهران ۲۰ ،نفر (میانگین سنی
 ۴۱/۴۰±۴/۵۳سال؛ وزن  ۷۶/۶۹±۶/۱۴کیلوگرم؛ قد  ۱۵۶/۳۵±۵/۹۵سانتیمتر) انتخاب شدند و بهطور
تصادفی به دو گروه فعالیت هوازی ( )EXو گروه کنترل ( )Cتقسیم شدند .معیارهای ورود به پژوهش ،سن -۴۵
 ۳۰سال ،اضافهوزن (شاخص تودۀ بدنی بیش از  ۲۵کیلوگرم بر متر مربع) بود .شرایط عدم ورود به مطالعه
عبارت بود از بیماریهای شناختهشدۀ جسمی مانند بیماریهای قلبی-عروقی ،تیروئیدی ،تنفسی ،دیابت،
عضالنی -اسکلتی ،چربی خون باال ،حاملگی و حذف دوطرفۀ تخمدان و ضمائم ،ورزش حرفهای ،کشیدن
سیگار و داشتن رژیم غذایی برای کاهش وزن.
روش جمعآوری دادهها
پیش از شروع آزمون ،ابتدا اهداف ،جزئیات و نحوۀ اجرای مطالعه برای آزمودنیها تشریح شده و
سپس از آنها رضایتنامۀ کتبی دریافت شد .شاخصهای آنتروپومتریک ۱قبل و بعد از دورۀ مداخله در
افراد اندازهگیری شد .قد آزمودنیها با دقت  ۰/۱سانتیمتر بهوسیلۀ قدسنج ( secaساخت چین) ثبت شد

1 . Anthropometric
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و از ترازوی مدل ( beurerساخت آلمان) با دقت ۰/۱کیلوگرم نیز بهمنظور اندازهگیری وزن آزمودنیها
استفاده شد .نمایۀ تودۀ بدن ( )BMIو نسبت دور کمر به دور باسن ( )WHRاز طریق فرمولهای ذیل
تعیین شد:
نمایۀ تودۀ بدن ( :)BMIوزن (کیلوگرم) تقسیم بر مجذور قد (متر)
نسبت دور کمر به دور باسن (۱)WHRدور کمر (سانتیمتر) تقسیم بر دور باسن (سانتیمتر)
برای محاسبۀ انرژی مورد نیاز هر فرد ،ابتدا میزان متابولیسم پایه با استفاده از فرمول هریس بندیکت
و با در نظر گرفتن سن ،جنس و جثۀ افراد محاسبه شد .سپس با اعمال اثر سطح فعالیت جسمانی و اثر
گرمازایی غذا ،انرژی کل مورد نیاز محاسبه شد ( .)۱۱برای کاهش وزن از طریق فعالیت ورزشی ۲۵ ،درصد
افزایش هزینۀ انرژی از طریق فعالیت هوازی (معادل  ۳۵۰۰کیلوکالری در هفته) در نظر گرفته شد و
پیشبینی گردید فعالیت مذکور ،به ازای  ۳۵۰۰کیلوکالری افزایش هزینۀ انرژی در هفته ،به کاهش ۴۵۰
گرم وزن منجر شود (جدول  .)۱۲( )۱از جدول مقادیر برحسب مت ( ،)METانرژیهای مصرفی یک
فعالیت بدنی خاص محاسبه ش د .سطوح مت خاص این فعالیت ،با توجه به انرژی مصرفی در دامنههای
مختلف وزنی محاسبه و انرژی مصرفی از سطوح فعالیت انتخابی در زمان فعالیت ضرب شد که برای هر
فرد بهطور جداگانه محاسبه گردید ( .)۱۳فعالیت ورزشی براساس معادل سوختوسازی  ۷مت (فعالیت
هوازی و دویدن عمومی) تعیین شد .انرژی مصرفی طی این فعالیت از فرمول ذیل محاسبه شد (:)۱۴
(وزن بدن × )MET × ۳/۵
۲۰۰

:

(کیلوکالری در دقیقه ) انرژی مصرفی

برنامۀ تمرینی  ۱۶هفتهای گروه فعالیت هوازی شامل  ۹۰دقیقه فعالیت ایروبیک و دویدن بر روی
تردمیل ( ،Techno gymساخت ایتالیا) که مدت زمان دویدن برای هر فرد بهطور جداگانه محاسبه میشد
(میانگین مدت زمانی ۱۵/۱۸±۵/۶۳دقیقه) ۴ ،جلسه در هفته بود .در هر جلسۀ تمرین تقریباً  ۱۰دقیقه
گرم کردن (راه رفتن ۴ :دقیقه؛ گرم کردن مفاصل ۲ :دقیقه؛ اجرای حرکات کششی ۴ :دقیقه) و  ۵دقیقه
زمان برای سرد کردن در نظر گرفته شد .آزمودنیها فعالیت ایروبیک و دویدن را با شدت تمرین براساس
معادل سوختوسازی  ۷مت ( )MET=7و  ۷۰-۶۰درصد ضربان قلب بیشینه اجرا کردند .در هفتۀ ابتدایی،
زمان دویدن در صورت عدم تحمل آزمودنیها در  ۲یا  ۳بخش اجرا میشد .بهمنظور افزایش با تمرین ،از
1 . Waist to hip ratio
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هفتۀ سوم به بعد ،هر دو هفته  ۲-۳دقیقه به کل زمان دویدن افزوده میشد.
جدول .1میانگین  ±انحراف استاندارد کل انرژی مورد نیاز آزمودنیها طی  24ساعت
گروه تحقیق

میزان انرژی مورد نیاز در طول 24

افزايش هزينۀ انرژی در طول

ساعت

 24ساعت

(میانگین ±انحراف استاندارد)

(میانگین ±انحراف استاندارد)

۱۹۸۴/۷±۸۸/۴۳

۴۹۵/۵۷±۲۹/۹۵

گروه فعالیت هوازی

اندازهگیری متغیرهای تحقیق
متغیر آزمایشگاهی این تحقیق ،آدروپین سرم ،گلوکز و انسولین بود .در شرایط ناشتا ،میزان ۵
سیسی خون از ورید قدامی بازویی آنها گرفته شد و در لولههای محتوی آنتیپروتئاز ریخته شد .سرم از
طریق سانتریفیوژ در دمای اتاق جدا و پس از آن در دمای  -۷۰درجه برای اندازهگیریهای بیوشیمیایی
نگهداری شد .میزان آدروپین ،به روش االیزای ساندویچی با استفاده از کیت تحقیقاتی کمپانی سان الگ

۱

سنجش شد حساسیت روش مذکور ۰/۰۵پیکوگرم/میلیلیتر بود .میزان گلوکز به روش رنگسنجی آنزیمی
با استفاده از کیت پارس آزمون سنجیده شد .حساسیت روش ۱ ،میلیگرم درصد بود .میزان انسولین نیز
به روش االیزای ساندویچی با استفاده از کیت تحقیقاتی کمپانی مرکودیای۲سوئد سنجش شد و میزان
حساسیت روش مذکور۰/۷۵ ،میکروواحد بینالمللی /میلیلیتر بود .دستگاه مورد استفاده ،االیزا ریدر مدل
سان رایز،۳کمپانی تکن اتریش بود .شاخص مقاومت به انسولین نیز با استفاده از مدل  HOMA-IRمحاسبه
شد (:)۱۵

glu cos e  Insulin
405

HOMA  IR :

پس از سپری شدن  ۱۶هفته مداخله ،از گروههای تحقیق و کنترل بار دیگر دعوت بهعمل آمد و
مانند مرحلۀ اول خونگیری بهمنظور تعیین آدروپین سرم و شاخص مقاومت به انسولین صورت گرفت.
شایان ذکر است خونگیری در هر دو مرحله ،از کلیۀ آزمودنیها که حدود  ۱۲تا ۱۴ساعت ناشتا بودند،
در شرایط یکسان از نظر محیط و زمان انجام گرفت.
1. Sunlog
2. Mercodia
3. ELIZA reader, Sunrise,Tecan
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روش آماری
بهمنظور بررسی طبیعی بودن دادهها از آزمون آماری کولموگروف-اسمیرنوف استفاده شد .برای
بررسی اختالفات درونگروهی ،از آزمون تی زوجی (وابسته) و بهمنظور بررسی اختالفات برونگروهی ،از
آزمون تی مستقل استفاده شد .بهمنظور تعیین همبستگی میان متغیرها از ضریب همبستگی پیرسون و
برای انجام محاسبات آماری از نرمافزار آماری  SPSS ۱۶استفاده شد .در همۀ آزمونها ،مقدار خطا در
سطح  P <۰/۰۵محاسبه شد.
یافتهها
سرم آزمودنیهایی که برنامههای تحقیق را اجرا کردند ،تجزیهوتحلیل شد .در ذیل یافتههای هر بخش به
تفکیک بیان میشود .نتایج آزمون تی مستقل ،متغیرهای پیشآزمون عدم تفاوت معنادار هر یک از متغیرها
را بین گروهها نشان داد ( .)P>۰/۰۵همانطورکه در نمودار  ۱و جدول  ۲مالحظه میشود ،متغیرهای
آدروپین ،وزن ،WHR ،BMI ،انسولین ،گلوکز و  HOMA-IRدر مرحلۀ پسآزمون در گروه فعالیت هوازی
کاهش معناداری یافت ( .) P<۰/۰۵تغییرات متغیرها در گروه کنترل از لحاظ آماری معنادار نبود
( .)P>۰/۰۵تفاوت معناداری بین گروه فعالیت هوازی و گروه کنترل در هر یک از متغیرهای ذکرشده،
مشاهده شد (.)P<۰/۰۵
آدروپین سرم
6
5
3.91

پیش آزمون
پس آزمون

2.73

3

3.06

3
2

پیکوگرم/میلی لیتر

4

1
0
کنترل

ورزش

*سطح معناداری۰/۰ ۵

شکل  .1سطوح آدروپین سرم (نانوگرم/میلیلیتر) در مرحلۀ پسآزمون و پیشآزمون در گروه فعالیت هوازی و کنترل
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جدول  .۲میانگین متغیرهای تحقیق (وزن ،WHR ،BMI ،انسولین ،گلوکز و  )HOMA-IRدر دو
مرحلۀ پیشآزمون و پسآزمون در گروه فعالیت هوازی و کنترل
گروه فعالیت هوازی

گروه کنترل
پیشآزمون

پسآزمون

پیشآزمون

پسآزمون

(میانگین و

(میانگین و انحراف

(میانگین و انحراف

(میانگین و انحراف

مقدار
P

انحراف استاندارد)

استاندارد)

استاندارد)

استاندارد)

وزن (کیلوگرم)

۷۶/۴۸±۶/۵۷

۷۷/۱۷±۶/۷۵

۷۶/۳۲±۶/۸۹

۷۱/۹۲ ± ۶/۵۳

* ۰/۰۴۹

BMI
(کیلوگرم /مترمربع)
WHR

۳۱/۹۵±۲/۴۴

۳۲/۲۳±۲/۴۸

۳۱/۳۰±۲/۴۴

۲۹/۴۹±۲/۱۸

* ۰/۰۰۹

۰/۹۴۴±۰/۰۲۸

۰/۹۴۷±۰/۰۳۰

۰/۹۴۳±۰/۰۳۶

۰/۸۹۵±۰/۰۲۸

* ۰/۰۰۱

متغیرها

انسولین
(میکروواحد
بینالمللی/میلیلیتر)
گلوکز ناشتا
(میلیگرم/دسی
لیتر)
HOMA-IR

۹/۲۲۰±۰/۶۱۹

۹/۳۰۰±۰/۶۹۱

۹/۱۰۰±۰/۶۶۰

۶/۱۵۰±۱/۰۰۴

* ۰/۰۰۱

۱۰۹/۴۰±۶/۶۳

۱۰۹/۹۰±۷/۱۵

۱۰۸/۲۰±۶۰/۳۲

۱۰۴/۴۰±۵/۴۰

*۰/۰۴

۲/۴۹۵±۰/۳۰۵

۲/۵۲۸±۰/۳۳۸

۲/۴۳۶±۰/۳۰۹

۱/۵۷۳±۰/۲۲۲

*۰/۰۰۱

*مقدار p≤ ۰/۰۵از نظر آماری معنادار در نظر گرفته شده است .تفاوت معنادار گروه فعالیت هوازی با گروه کنترل

تفاوت معناداری بین گروه فعالیت هوازی و گروه کنترل در متغیرهای آدروپین،WHR ،BMI ،
انسولین ،گلوکز ناشتا و  HOMA-IRدر مرحلۀ پسآزمون مشاهده شد (.)P<۰/۰۵
جدول  .3ضريب همبستگی پیرسون ( )pvalueبین سطوح ابتدايی و تغییرات سطح سرمی آدروپین با
 HOMA-IRو ترکیبات بدن  ،انسولین و گلوکز
متغیرها -سطح اولیه

سطح اولیه آدروپین

متغیرها -تغییرات

تغییرات آدروپین

وزن (کیلوگرم)
BMI
(کیلوگرم بر متر مربع)
WHR

*-۰/۵۳

وزن (کیلوگرم)
BMI
(کیلوگرم بر متر مربع)
WHR

*-۰/۹۳۰

انسولین (میکروواحد
بینالملل در میلیلیتر)
گلوکز ناشتا
(میلیگرم/دسیلیتر)
HOMA-IR

*-۰/۸۸۷
*-۰/۵۸۱
*-۰/۸۵۸
*-۰/۸۵۳
*-۰/۸۷۳

انسولین (میکروواحد
بینالملل در میلیلیتر)
گلوکز ناشتا
(میلیگرم/دسیلیتر)
HOMA-IR

*-۰/۹۴۰
*-۰/۹۲۷
*-۰/۸۹۸
*-۰/۸۸۸
*-۰/۹۰۶
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با توجه به نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون ،رابطۀ معنادار و منفی بین تغییرات سطح سرمی
آدروپین با تغییرات وزن ،WHR ،BMI ،انسولین ،گلوکز ناشتا و  HOMA-IRمشاهده شد (.)P<۰/۰۵
بحث
پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر فعالیت ورزشی هوازی بر سطوح آدروپین و شاخص مقاومت به انسولین
در زنان چاق کمتحرک انجام گرفت .همانطورکه اشاره شد ،با توجه به دانستههای ما تاکنون هیچ
مطالعها ی مبنی بر بررسی تأثیر تمرینات ورزشی بر سطوح آدروپین سرم انجام نگرفته است .نتایج این
پژوهش نشان داد که ۱۶هفته فعالیت ورزشی هوازی افزایش معناداری را در سطوح آدروپین سرم و کاهش
معناداری را در شاخص مقاومت به انسولین BMI ،و  WHRدر گروه فعالیت ورزشی هوازی نسبت به گروه
کنترل ،ایجاد کرد .همبستگی معناداری نیز بین تغییرات آدروپین سرم با تغییرات گلوکز ناشتا ،انسولین ،شاخص
مقاومت به انسولین BMI ،و  WHRمشاهده شد (.)P<۰/۰۵
مطالعهای در زمینۀ تأثیر فعالیت ورزشی بر سطوح آدروپین سرم ،انجام نگرفته و این اولین مطالعه
در این زمینه است .ازاینرو در این قسمت بیشتر به بحث در مورد تأثیرات آدروپین و همبستگی آدروپین
با شاخص مقاومت به انسولین میپردازیم .در مطالعۀ حاضر ،افزایش سطوح آدروپین سرم مشاهدهشده با
فعالیت ورزشی هوازی ،با کاهش شاخص ترکیب بدنی ،چاقی شکمی و مقاومت به انسولین در ارتباط بود.
همبستگی معنادار و منفی مشاهدهشده در این مطالعه بین سطوح آدروپین با سنWHR ،BMI ،و مقاومت
به انسولین در زنان چاق ،با نتایج مطالعات بالتر ۱و همکاران ()۲۰۱۲؛ آلتیسیک ۲و همکاران (،)۲۰۱۵
همخوانی دارد ( .)۹ ،۱۶نتایج مطالعات انجامگرفته بر روی آدروپین ،نشان میدهد که سطوح پایین
آدروپین سرم با دیس لیپیدمی ،عدم تحمل گلوکز و نیز مقاومت به انسولین ،در ارتباط است ( .)۸تصور
بر این است که افزایش آدروپین ،کمپلکس پیرووات دهیدروژناز۳را برای افزایش اکسیداسیون گلوکز ،فعال
می سازد .آدروپین به موازات این رویداد ،اکسیداسیون اسیدهای چرب عضله را با مهار کارنیتین پالمیتوئیل
ترانسفراز۴ 1B-که آنزیم کلیدی انتقالدهندۀ اسیدهای چرب به میتوکندری ماهیچه برای بتا اکسیداسیون
است ،کاهش میدهد .تیمار با آدروپین با مهار اسیدهای چرب آزاد میتواند دارای نقشهای درمانی در
1. Bulter
2. Altincik
3. PDH
4. CPT1B
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بهبود متابولیسم و عدم تحمل گلوکز در حالت چاقی باشد ( .)۱۷آدروپین ،با تنظیم کاهشی پیرووات
دهیدروژناز کیناز (( )PDK4مهارکنندۀ پیرووات دهیدروژناز) ،موجب افزایش فعالیت پیرووات دهیدروژناز
میشود .مکانیسمهای مولکولی تأثیرات آدروپین شامل استیالسیون (نشانۀ مهار) کمک فعالکنندۀ
رونویسی  PGC-1αاست که بیان کارنیتین پالمیتوئیل ترانسفراز ۱)Cpt1b( b-1و کیناز پیرووات
دهیدروژناز )Pdk4(۲را مورد تنظیم کاهشی قرار میدهد .ممکن است مهار سیرتوئینPGC-( (SIRT1)۳۱-

 1αداستیالز) ،میانجی افزایش استیالسیون  PGC-1αتوسط آدروپین باشد .بهنظر میرسد تغییر
فعالیت SIRT1و  ،PGC-1αواسطۀ جنبههای اعمال متابولیک آدروپین در عضالت باشند (.)۵ ،۷ ،۱۸ ،۱۹
درمان با آدروپین ،فعالیتهای سیگنالدهی انسولینی عضالت را نیز بهبود میبخشد ،تأثیری که
انتظار میرود تا حد چشمگیری در بهبود تحمل گلوکز نقش داشته باشد .درمان موشهای چاق با آدروپین،
بیان انتقالدهندۀ  GLUT4ناشی از انسولین در سطح سلول را افزایش میدهد که نشاندهندۀ افزایشی
بالقوهای در جذب گلوکز عضالنی است .فسفریالسیون پروتئین کیناز  )Akt۴( Bو  ،AS160۵القاشده توسط
انسولین ،دو عامل واسط باالدستی دخیل در جابهجایی  GLUT4در مسیر سیگنالدهی انسولین ،با بهبود
پاسخ  GLUT4همراهند .در برخی مطالعات انجامگرفته ،بیان شده است که درمان با آدروپین ،از طریق
فروتنظیمی PTEN۶سبب افزایش حساسیت پاسخ  Aktبه انسولین با افزایش احتمالی در سطح پایۀ PIP3

میشود .بنابراین ،مهار  PTENمیتواند سطح  PIP3را به سطحی فراتر از مقدار آستانۀ مورد نیاز برای
فسفریالسیون و فعالسازی  Aktناشی از انسولین ارتقا دهد .سیگنالدهی  Notchنیز میتواند در تأثیر
درمان آدروپین بر بیان  PTENمیانجیگری کند .فعالسازی سیگنالدهی  Notchمیتواند تأثیر مهارکننده
بر بیان  PTENبر جای بگذارد که این تأثیر از طریق Hes1متصلشونده به توالی تنظیمی در ناحیۀ پروموتر
ژن  PTENمیانجیگری میشود .همچنین ،درمان با آدروپین ،بیان ۷ Cd36سطح سلولی را کاهش میدهد
که این تغییر ،بیانگر کاهش بالقوۀ جذب اسیدهای چرب عضالنیاند .به نظر ،فروتنظیمی  CD36نقشی
کلیدی در جلوگیری از افزایش سطوح سلولی واسطههای لیپیدی در پاسخ به درمان با آدروپین دارند.

1. Carnitine Palmitoyltransferase 1B
2. pyruvate dehydrogenase kinase
3. Sirtuin - 1
4. Protein kinase B or Akt
 . ۵سوبسترای Aktتنظیمکنندۀ انتقال گلوکز
6. Phosphatse an Tensin Homolog
7. Cluster of Differentiation 36
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فراتنظیمی  Cd36جذب اسید چرب را تسهیل خواهد کرد و به انباشته شدن واسطههای لیپیدی سمی و
لذا ایجاد اختالل در عملکرد انسولین منجر خواهد شد ( .)۱۰ ،۱۸ ،۲۰عالوهبر این ،بهبود مشاهدهشده در
مقاومت در برابر انسولین ممکن است تا حدی از تأثیر بالقوۀ آدروپین بر اتساع عروق عضالت نیز ناشی
شود .افزایش جریان خون میتواند دسترسی به گلوکز را تسهیل کند و در نتیجه متابولیسم گلوکز را بهبود
بخشد (.)۱۹
تغییر در تولید فاکتورهای التهابی توسط بافت چربی (بهویژه چربی شکمی) نیز نقش مهمی در
مقاومت به انسولین و مشکالت متابولیکی مرتبط با چاقی دارد .چاقی با ایجاد شرایط التهابی میتواند
تولید عوامل پیشالتهابی درگیر در پاتوژنر مقاومت به انسولین را افزایش دهد .تمرینهای هوازی با ایجاد
تغییرات بیوشیمیایی ویژۀ خود در عضالت و از جمله افزایش تراکم مویرگی ،افزایش آنزیمهای اکسیداتیو،
افزایش محتوای  GLUT4 mRNAو بهبود سیگنالدهی انسولین ،میتوانند فرایند حمل و متابولیسم گلوکز
را بهبود بخشند و در نتیجه ،نیاز به انسولین را کاهش دهند .بنابراین ،با کاهش وزن ناشی از تمرین هوازی،
کاهش در پاتوژنز مقاومت به انسولین دور از انتظار نیست .به هر حال با توجه به اثر شبهانسولینی تمرین
هوازی و اینکه افزایش مقاومت به انسولین در طی زمانی نسبتاً طوالنیمدت اتفاق میافتد ،میتوان انتظار
داشت که اجرای منظم و طوالنیمدت تمرین هوازی در بهبود حساسیت به انسولین ،نقش مؤثری داشته
باشد (.)۱ ،۲۱
در مطالعۀ حاضر ،به تنظیم سطوح آدروپین توسط فعالیت ورزشی و نقشهای بالقوۀ آدروپین در
تعادل متابولیک و مؤلفههای سندروم متابولیک اشاره شد .بهطور کلی ،بین آدروپین سرم و مقاومت به انسولین
و شاخصهای ترکیب بدنی رابطۀ منفی و معناداری وجود دارد ۱۶ .هفته فعالیت هوازی ،با افزایش سطوح آدروپین
سرم ،کاهش  BMIو بهبود مقاومت به انسولین میتواند نقش ویژهای در برنامههای کنترل وزن و پیشگیری از
ابتال به دیابت نوع دو ایفا کند.
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