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1و .3استاديار فیزيولوژی ورزشی ،گروه علوم ورزشی ،دانشکدة علوم انسانی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد ساوه،
ساوه ،ايران.2دانشیار فیزيولوژی ورزشی ،دانشکدة تربیت بدنی و علوم ورزشی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد
اسالمشهر ،اسالمشهر ،ايران

چکیده
مطالعۀ حاضر با هدف تعیین اثر تمرینات هوازی بر تومور نکروز فاکتور آلفا ( )TNF-αو مقاومت به انسولین در مردان
دیابتی نوع دو انجام گرفت 30 .مرد چاق بزرگسال ( )30≥BMI≥36غیرفعال مبتال به دیابت نوع دو به شیوۀ تصادفی در
دو گروه تجربی ( )n=15و کنترل ( ) n=15قرار گرفتند .گروه تجربی در یک دوره تمرینات هوازی سهماهه به تعداد سه
جلسه در هفته ( )75-60)%(HRmaxشرکت کردند .سطوح سرمی  ، TNF-αگلوکز و مقاومت به انسولین در شرایط
قبل و  48ساعت پس از آخرین جلسۀ تمرین اندازهگیری شد .از آزمون تی مستقل بهمنظور مقایسۀ سطوح پایۀ متغیرها
از آزمون تی وابسته برای تعیین اثر برنامۀ تمرینی بر متغیرها استفاده شد .بهمنظور اطمینان از توزیع نرمال دادهها از
آزمون کولموگروف اسمیرنوف استفاده شد .مداخلۀ تمرینی به کاهش معنادار گلوکز ( )P=0/001و مقاومت به انسولین
( )P=0/034و عدم تغییر  )P=0/83( TNF-αمنجر شد .با وجود عدم تغییر  3 ،TNF-αماه تمرین هوازی با بهبود
چشمگیری در گلوکز و مقاومت به انسولین در بیماران دیابتی نوع دو همراه است .بر پایۀ یافتههای حاضر و سایر شواهد
موجود ،بهبود در نیمرخ گلیسمیک و مقاومت به انسولین احتماالً ریشه در تغییر در سایر میانجیهای هورمونی و متابولیکی
دارد که نیازمند مطالعات بیشتر در این زمینه است.

واژههای كلیدی
التهاب سیستمیک ،دیابت نوع دو ،مقاومت به انسولین ،ورزش هوازی.

 نويسندة مسئول  :تلفن09193551960 :

Email:izadimojtaba2006@yahoo.com
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مقدمه
منابع علمی اشاره کردهاند که مکانیسمهای مؤثر در تعادل مثبت کالری مانند التهاب و رهایی آدیپوکینها
تعیینکنندۀ پاتوفیزیولوژی ناهنجاریهای متابولیکی در بیماریهای مرتبط با چاقیاند ( .)1چاقی و افزایش
ذخایر چربی از عوامل اصلی شیوع سندروم مقاومت به انسولین ،دیابت نوع دو و آترواسکلروزیس1هستند
( .)2همچنین دیابت نوع دو بهوسیلۀ چاقی درونی و آدیپوکینهای تنظیمکنندۀ التهاب پیشگویی میشود
و این فرضیه وجود دارد که بافت چربی احشایی بیانکنندۀ سطوح باالتر مولکولهای التهابی در دیابت
نوع دو است (.)3
مشخص شده است که افزایش برخی سایتوکینهای التهابی مانند تومور نکروز فاکتور آلفا،)TNF-α(2
پروتئین واکنشگر  3،Cاینترلوکین شش )IL-6( 4و فیبرینوژن با گسترش دیابت بهویژه دیابت نوع دو
همراهند ( TNF-α .)4یک سیتوکین پیشالتهابی است که بهعنوان میانجی مقاومت به انسولین بهویژه در
چاقی شناخته شده است ( .)5افزایش ترشح  TNF-αبهویژه از ماکروفاژها به افزایش التهاب موضعی منجر
میشود ،طوریکه این سایتوکین التهابی بهویژه عملکرد قلبی-عروقی و مورفولوژی قلبی-عروقی را متأثر
میکند ( .)6این سایتوکین پیشالتهابی اغلب بهوسیلۀ بافت چربی سنتز و ترشح میشود ،از طرفی
ماکروفاژها نیز در تولید آن دخالت دارند .ارتباط معناداری بین سطوح سیستمیک  TNF-αبا عوامل
خطرزای قلبی-عروقی5نظیر سطوح تریگلیسرید خون مشاهده شده است ( .)7مشخص شده است که
سطوح گلوکز ناشتا با  TNF-αو بافت چربی احشایی در دیابتیهای نوع دو مرتبط است و افزایش تولید
این مولکول التهابی به وسیلۀ بافت چربی احشایی توصیفی برای ارتباط بین چاقی احشایی ،مقاومت به
انسولین و دیابت نوع دو است ( .)2با وجود این ،برخی مطالعات به عدم ارتباط بین  TNF-αو شاخصهای
تعیینکنندۀ دیابت نوع دو اشاره کردهاند ( .)8 ،9بهطوریکه برخی محققان گزارش کردهاند که بهغیر از
لپتین و تا اندازهای آدیپونکتین ،سایر آدیپوکینها نظیر  TNF-αپیشگوی مستقل مقاومت به انسولین در
افراد چاق و غیرچاق نیستند ( . )9برخی مطالعات پیشین تأثیر برخی مداخالت بیرونی مانند رژیم غذایی
بر سطوح سرمی میانجیهای التهابی در جمعیت های چاق و دیابتی را دنبال کرده و بر کاهش التهاب

1. Atherosclerosis
2. Tumor necrosis factor alpha
3. C-reactive protein
4. Interleukin 6
5. Cardiovascular risk facto

تأثیر  3ماه تمرين هوازی بر  TNF-αو مقاومت به انسولین در مردان چاق ديابتی نوع دو

255

مزمن بهویژه در افراد چاق و بیماریهای وابسته بهواسطۀ برنامههای تمرینی هوازی و مقاومتی بهویژه در
آنهایی که از سطوح باالی میانجیهای التهابی برخوردارند ،تأکید کردهاند ( .)11،10پترسون ( )2006با
استناد به یافتههای خود بیان کرد که ورزش منظم بهواسطۀ سرکوب  TNF-αو افزایش اینترلوکین 10

1

به کاهش مقاومت انسولین ناشی از  TNF-αدر بیماران دیابتی نوع دو منجر میشود ( .)12در مطالعۀ
دیگری نیز سه ماه تمرین استقامتی به کاهش سطوح رزیستین TNF-α ،و گلوکز در مردان مبتال به دیابت
نوع دو منجر شد ( .)13از طرفی ،مطالعاتی نیز عدم تغییر سایتوکینهای پیشالتهابی مانند  TNF-αرا
بهواسطۀ برنامههای تمرینی طوالنیمدت در مردان و زنان چاق دیابتی یا غیردیابتی گزارش کردهاند (،15
 .)14بهطوریکه در مطالعۀ نسبتاً جدیدی ،درحالیکه  12هفته تمرین هوازی با کاهش معنادار وزن بدن
در بیماران دیابتی نوع دو همراه بود ،اما سطوح  TNF-αدستخوش تغییر معناداری نشد ( .)16در برخی
مطالعات نیز ،پاسخ سایتوکینهای التهابی به تمرینات ورزشی از الگوی مشابهی پیروی نمیکند،
بهطوریکه در یک مطالعۀ اخیر 8 ،هفته تمرین هوازی با کاهش معنادار  TNF-αو رزیستین و بهبود
حساسیت انسولین و بدون تغییر در سطوح سرمی پروتئین واکنشگر  Cهمراه بود ( .)17محققان تناقض
در یافته های موجود را به نوع و مدت یا شدت برنامۀ تمرینی ،سن ،نوع جمعیت مورد مطالعه و سطح
بیماری یا تغییرات وزن و ترکیب بدن در پاسخ به تمرین ورزشی نسبت دادهاند .در مطالعات مذکور ،اگرچه
جمعیتهای مورد مطالعه را افراد چاق دیابتی و غیردیابتی تشکیل دادهاند ،یافتهها اغلب متناقض گزارش
شدهاند .ازاینرو ،ارائۀ نتیجهگیری کلی از مطالعات حاضر اندکی دشوار بهنظر میرسد .بر پایۀ وجود تناقض
در یافته ها ،مطالعۀ حاضر نیز با هدف تعیین اثر یک دوره تمرینات هوازی طوالنیمدت بر سطوح سرمی
 TNF-αو مقاومت به انسولین در مردان بزرگسال دیابتی نوع دو انجام گرفت.

روش کار
مطالعۀ نیمهتجربی حاضر با هدف تعیین اثر سه ماه تمرین هوازی بر سطوح سرمی  TNF-αو همچنین
گلوکز ناشتا و مقاومت به انسولین انجام گرفت.
افراد مورد مطالعه مردان بزرگسال چاق (( ))30 ≥ BMI ≥ 36مبتال به دیابت نوع دو از شهرستان
ساوه بودند که به شیوۀ هدفمند و با تأیید پزشک متخصص و داشتن معیارهای ورود و خروج در مطالعه

1. Interleukin-10
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شرکت کردند .پس از آشنایی آزمودنیها از اهداف طرح توسط مجریان ،فرم رضایتنامه توسط آنها تکمیل
شد .معیارهای ورود و خروج :افراد مورد مطالعه غیرورزشکار ،غیرسیگاری و غیرالکلی بودند ،بهطوریکه
در طول شش ماه گذشته در هیچ برنامۀ تمرینی منظمی شرکت نداشتند .آزمودنیها همچنین در طول
شش ماه گذشته دارای رژیم غذایی نبودند ،بهطوریکه نوسان وزن آنها بیش از یک کیلوگرم تجاوز نکرده
بود .حداقل زمان ابتال به دیابت سه سال در نظر گرفته شد .وجود سابقۀ سایر بیماریهای مزمن مانند
آسم ،بیماریهای تنفسی ،کلیوی ،گوارشی و سرطان و همچنین استفاده از مکملهای نیروزا از معیارهای
خروج از مطالعه بود .آن دسته از بیمارانی که قادر به عدم استفاده از داروهای کاهش قند خون
(گلیبنکالمید 5 ،میلیگرم ،روزانه  1تا  2قرص) در فاصلۀ زمانی  12ساعت قبل از نمونهگیری خون
نبودند ،از شرکت در مطالعه منع شدند.
شاخصهای آنتروپومتريکی :در شروع مطالعه شاخصهای آنتروپومتریکی افراد اندازهگیری شد،
طوریکه وزن افراد در وضعیت حداقل پوشش با ترازوی قدسنج دیجیتالی ساخت تایوان با دقت  100گرم
اندازهگیری شد .قد افراد با ترازوی قدسنج و بهصورت پابرهنه اندازهگیری شد .شاخص تودۀ بدن ()BMI
از تقسیم وزن بدن (کیلوگرم) به مجذور قد (متر مربع) محاسبه شد .با استفاده از متر پارچهای غیرقابل
ارتجاع اندازۀ محیط شکم و دور باسن در حجیمترین قسمت اندازهگیری شد .همچنین نسبت دور شکم
به باسن با تقسیم محیط شکم به محیط باسن محاسبه شد .درصد چربی بدن نیز بهوسیلۀ دستگاه سنجش
ترکیب بدن (مدل  ،Omronانگلیس) اندازهگیری شد ( .)18اندازهگیری شاخصهای آنتروپومتریکی در
شرایط پس از برنامۀ تمرینی نیز تکرار شد.
اندازهگیری شاخصهای کلینیکی :از افراد خواسته شد که به مدت  48ساعت قبل اجرای نمونهگیری
خون از هر گونه فعالیت بدنی سنگین خودداری ورزند .برای اندازهگیری متغیرهای بیوشیمیایی در هر دو
شرایط قبل و  48ساعت پس از آخرین جلسۀ تمرینی ،عمل خونگیری پس از  12تا  14ساعت ناشتای
شبانه بین ساعتهای  8تا  9صبح انجام گرفت ،بهطوریکه مقدار  5میلیلیتر از سیاهرگ دست چپ هر
آزمودنی در وضعیت نشسته و در حالت استراحت توسط متخصص علوم آزمایشگاهی گرفته شد .میزان
گلوکز خون ناشتا به روش آنزیمی گلوکز اکسیداز (کیت شرکت پارس آزمون شمارۀ کاتالوگ ،150017
تهران ،ایران) اندازهگیری شد .برای جداسازی سرم ،نمونههای خون با سرعت  2000دور در دقیقه به
مدت  10دقیقه سانتریفیوژ شدند و سرم حاصل تا زمان اندازهگیری انسولین و  TNF-αدر دمای منفی
 80درجۀ سانتیگراد نگهداری شد .اندازهگیری انسولین و  TNF-αسرم به روش الیزا بهترتیب با استفاده
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(Enzyme-linked

) Immunosorbent Assay for quantitative detection of human TNF-αانجام گرفت .ضریب تغییرات
درونآزمون و برونآزمون برای انسولین بهترتیب  2/6و  2/88درصد با حساسیت  1/76 µIU/mlو برای
 TNF-αبهترتیب  6/0و  7/4درصد با حساسیت  5/0پیکوگرم بر میلیلیتر بود .با استفاده از اندازههای
انسولین و گلوکز ناشتا ،مقاومت به انسولین در هر بیمار اندازهگیری شد (.)19
پروتکل تمرينی :برنامۀ تمرینات هوازی در قالب سه جلسۀ  45تا  60دقیقهای در هفته به مدت سه
ماه در دامنۀ شدت  75-60 )%( HRmaxانجام گرفت .بهطوریکه شدت تمرین در جلسات اول در کمترین
زمان ( 45دقیقه) و شدت ( )60٪ HRmaxانجام گرفت و با افزایش تعداد جلسات تمرین بر زمان تمرین
و شدت تمرین افزوده شد .هر جلسه با مرحلۀ گرم کردن ( 5تا  10دقیقه) ،سپس فعالیتهای هوازی در
قالب دویدن روی سطح صاف و فعالیت هوازی گروهی و سپس سرد کردن ( 5دقیقه) خاتمه مییافت.
ضربان قلب هدف با استفاده از ضربان نگار پوالر ساخت فنالند کنترل و ثبت میشد .الگوی اجرای برنامۀ
تمرینی مطابق با دستورالعمل انجمن دیابت آمریکا انجام گرفت (.)20
آنالیز آماری :محاسبۀ آماری دادههای حاصل با استفاده از نسخۀ شمارۀ  15نرمافزار آماری

SPSS

تجزیهوتحلیل شد .از آزمون کولموگروف اسمیرنوف برای طبیعی بودن توزیع دادهها استفاده شد .برای
مقایسه سطوح پایۀ متغیرها از آزمون تی مستقل و برای تعیین سطح معناداری تغییر متغیرها بهواسطۀ
برنامۀ تمرینی نسبت به سطوح پایه از آزمون تی وابسته استفاده شد .سطح معناداری تفاوتها α>0/05
در نظر گرفته شد.

نتایج
در مطالعۀ حاضر ،اثر سه ماه ورزش هوازی بر سطوح سرمی  TNF-αو مقاومت به انسولین اندازهگیری
شد .جدول  1اطالعات مربوط به شاخصهای آنتروپومتریکی و شاخصهای بیوشیمیایی افراد مورد مطالعه
را در دو شرایط پیش و پسآزمون نشان میدهد .بر پایۀ یافتههای حاصل از آزمون تی مستقل ،تفاوت
معناداری در سطوح پایۀ هر یک از شاخصهای آنتروپومتریکی و شاخصهای بیوشیمیایی بین گروههای
تجربی و کنترل مشاهده نشد (.)P ≤ 0/05
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جدول  .1میانگین و انحراف استاندارد شاخصهای آنتروپومتريکی و شاخصهای كلینیکی در شرايط
قبل و بعد از مداخله تمرينی در گروههای تجربی و كنترل
متغیر

گروه كنترل

گروه تجربی
پیش آزمون

پس آزمون

ارزش ρ

پیش

پس آزمون

ارزش ρ

آزمون
وزن (کیلوگرم)

93/7 ± 6/6

88/6 ±6/4

0/000

94/7 ± 4/79

94/5 ± 4/23

0/414

دور شکم ()cm

106± 6/4

102 ±6/4

0/000

106 ± 5

106 ± 5

0/531

دور باسن ()cm

104 ±4/8

98 ± 3/6

0/000

103 ±4/20

103 ± 4/15

0/351

نسبت دور شکم به
باسن ()WHR
شاخص تودۀ بدن
()kg/m2
درصد چربی بدن
()%
TNF-α
()pg/ml

1/02 ±0/02

1/02

0/795

1/02 ± 0/01

1/03 ± 0/01

0/853

29/48 ±1/88 31/17 ±1/93

0/000

31/57 ±/35

31/52 1±/30

0/321

25/62 ±1/87 31/1±13/33

0/000

31/1 ± 1/08

31/1 ± 0/99

0/412

36/1 ±3/97

36/14±1/8

0/83

36/4 ± 6/4

37 ± 6/1

0/352

گلوکز ()mg/dl

218± 45

173 ± 36

0/001

217 ± 41

223 ± 43

0/511

انسولین
()µIU/ml
مقاومت به انسولین
()HOMA-IR

8/38± 1/27

8/13 ± /63

0/78

8/29 ± 1/07

8/23 ± 1/1

0/623

4/46 ±0/81

3/43 ± 1/1

0/034

4/41 ± 0/78

4/51 ± 0/96

0/413

±0/03

از طرفی ،مقایسۀ بین سطوح پیش و پسآزمون متغیرها نشان داد که سه ماه تمرینی هوازی به کاهش
معنا دار وزن بدن ،شاخص تودۀ بدن ،درصد چربی بدن ،محیط شکم ،محیط باسن اما عدم تغییر معنادار
در نسبت دور شکم به باسن منجر شد .این متغیرها در گروه کنترل دستخوش تغییر معناداری نشدند
(جدول )1
گفتیم که هدف اصلی مطالعه تعیین اثر برنامۀ تمرینی بر سطوح سرمی  TNF-αدر دیابتیهای نوع
دو است .یافتههای آماری تفاوت معناداری را در سطوح سرمی  TNF-αبین دو نمونهگیری پیش و
پسآزمون نشان نداد .بهعبارتی ،سه ماه تمرین هوازی به تغییر معناداری در سطوح سرمی  TNF-αمردان
دیابتی نوع دو نسبت به سطوح پایه (پیشآزمون) منجر نشد (.)P = 0/83
سطوح گلوکز ناشتا در گروه تجربی در پاسخ به سه ماه تمرین هوازی به مقدار معناداری کاهش یافت

تأثیر  3ماه تمرين هوازی بر  TNF-αو مقاومت به انسولین در مردان چاق ديابتی نوع دو
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( ،) P = 0/001اما در گروه کنترل که در برنامۀ تمرینی شرکت نداشتند ،دستخوش تغییر معناداری نشد
(نمودار  .)1با وجود عدم تغییر معنادار انسولین ( ،)P = 0/78اما سهماهۀ تمرین هوازی با بهبود معنادار
مقاومت به انسولین در گروه تجربی همراه بود ( .)P = 0/034بهعبارتی مقاومت به انسولین بیماران دیابتی
پس از برنامۀ تمرینات هوازی سهماهه بهطور معناداری نسبت به سطوح پایه کاهش یافت (نمودار .)2

پیش آزمون
پس آزمون

200
150
100

50
0
گروه تجربی

گروه كنترل

نمودار  .1الگوی تغییرات گلوكز ناشتا بهواسطۀ برنامۀ تمرينات هوازی
سهماهه در گروه تجربی و كنترل

پیش آزمون
پس آزمون

5

3
2
1
0
گروه كنترل

گروه تجربی

نمودار  .2الگوی تغییرات مقاومت به انسولین بهواسطۀ برنامۀ تمرينات هوازی
سهماهه در گروه تجربی و كنترل

مقاومت به انسولین

4

گلوكز ناشتا ()mg/dL

250
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همچنین مقایسۀ بینگروهی در همه متغیرها در دو شرایط قبل و پس از آزمون که برگرفته از آزمون
تی مستقل است ،در جدول  2خالصه شده است.

جدول  . 2مقايسۀ بین گروهی متغیرها در دو شرايط قبل و پس از آزمون (آزمون تی مستقل)
پیش آزمون

متغیر

پس آزمون
ارزش

ارزش

گروه تجربی

گروه كنترل

93/7 ± 6/6
106 ± 6/4
104 ± 4/8

94/7 ± 4/79
106 ± 5
103 ± 4/20

0/323

1/02 ± 0/01

0/296

1/02 ± 0/03

31/57 ± 1/35

0/485

29/48 ± 1/88

31/52 ± 1/30

31/1 ± 1/08

0/232

25/62 ± 1/81

31/1 ± 0/99

0/000

36/4 ± 6/4

0/374

36/1 ± 14/8

37 ± 6/1

0/219

217 ± 41

0/521

173 ± 36

223 ± 43

0/000

8/29 ± 1/07

0/265

8/13 ± 2/63

8/23 ± 1/1

0/323

4/41 ± 0/78

0/461

3/43 ± 1/1

4/51 ± 0/96

0/012

وزن (کیلوگرم)
دور شکم ()cm
دور باسن ()cm
نسبت دور شکم به
1/02 ± 0/02
باسن ()WHR
شاخص تودۀ بدن
31/17 ± 1/93
()kg/m2
درصد چربی بدن
31/13 ± 1/33
()%
TNF-α
36/1 ± 3/97
()pg/ml
218 ± 45
گلوکز ()mg/dl
انسولین
8/38 ± 1/27
()µIU/ml
مقاومت به انسولین
4/46 ± 0/81
()HOMA-IR

گروه تجربی

گروه كنترل

0/438

88/6 ± 6/4
102 ± 6/4
98 ± 3/6

94/5 ± 4/23
106 ± 5
103 ± 4/15

0/009

1/03 ± 0/01

0/342
0/006

ρ
0/411

ρ
0/003
0/011

بحث و نتیجهگیری
یافتۀ اصلی مطالعۀ حاضر ،عدم تغییر معنادار سطوح سرمی  TNF-αمتعاقب تمرینات هوازی است.
بهعبارتی سه ماه تمرین هوازی به تعداد  3جلسه در هفته به تغییری در سطوح  TNF-αدر مردان چاق
دیابتی نوع دو منجر نشد .عدم تغییر این سایتوکین التهابی در حالی گزارش میشود که برخی مطالعات
پیشین از تأثیرات سودمند انواع متفاوت تمرین ورزشی روی  TNF-αیا سایر سایتوکینهای التهابی حمایت
کردهاند ،بهطوریکه در یک مطالعۀ اخیر 12 ،هفته تمرین هوازی در قالب  3جلسه در هفته با کاهش
معناداری در سطوح  TNF-αو  IL-6در مردان و زنان چاق دیابتی نوع دو همراه بود ( .)21همچنین در
مطالعۀ دیگری ،دو برنامۀ تمرین هوازی مجزا با شدتهای متوسط و خفیف به مدت  12هفته توسط زنان

تأثیر  3ماه تمرين هوازی بر  TNF-αو مقاومت به انسولین در مردان چاق ديابتی نوع دو

261

و مردان چاق مبتال به دیابت نوع دو به کاهش معنادار هموگلوبین گلیکوزیله TNF-α ،و دیگر میانجیهای
التهابی مانند  IL-6منجر شد ،با این تفاوت که میزان بهبود در گروه تمرین با شدت متوسط بهمراتب
بیشتر از گروه با تمرین با شدت پایین بود ( .)6کاهش معنادار آن در پاسخ به تمرینات ورزشی در بیماران
دیابتی و قلبی-عروقی نیز گزارش شده است ( .)22از طرفی ،برخی مطالعات نیز همسو با یافتههای حاضر،
عدم تغییر  TNF-αرا متعاقب تمرینات ورزشی نسبتاً طوالنیمدت گزارش کردهاند .برای مثال ،در
مطالعهای 12 ،هفته تمرین هوازی به تعداد  3جلسه در هفته توسط بیماران دیابتی نوع دو ،با وجود
کاهش معنا دار گلوکز خون و مقاومت انسولین و بهبود نیمرخ چربی ،اما سطوح  TNF-αمتعاقب مداخلۀ
ورزشی دستخوش تغییر معناداری نشد ( .)23همچنین در مطالعۀ زوپینی1و همکاران ( ،)2007با وجود
کاهش معنادار  HDLبهواسطۀ تمرینات هوازی  12هفتهای در بیماران دیابتی نوع دو ،اما سطوح TNF-α

و آدیپونکتین سرم تغییر معناداری پیدا نکردند (.)24
اخیراً مشخص شده که ماکروفاژها بخش مهمی از بافت چربی هستند که منبع اصلی ترشح
سایتوکینهای التهابی مانند اینترلوکین شش و  TNF-αبهشمار میروند .از طرفی ،افزایش سطوح این
فاکتورهای مشتق از ماکروفاژها در گردش خون افراد چاق به التهاب مزمن مرتبط با مقاومت به انسولین
و دیابت نوع دو منجر میشود ( .)25این پروتئینها که به آدیپوکینها معروفاند ،مرکز تعادل دینامیکی
متابولیسم انرژی و عهدهدار کنترل هر دو جذب و هزینۀ انرژی و حساسیت انسولین هستند ( .)25بین
آنها TNF-α ،از مهمترین سایتوکینهای التهابی است ( TNF-α .)26سایتوکین التهابی مؤثر در افزایش
مقاومت به انسولین بهویژه در حضور چاقی است ( .)25اندازهگیری  TNF-αتا اندازهای توجیهی برای
افزایش خطر بیماریهای قلبی-عروقی در بیماران با کاهش  HDL-C2است ( .)27عالوهبر تأثیر روی
ارگانهای متفاوت TNF-α ،همچنین نقش مهمی در پاتوژنز چاقی و مقاومت به انسولین دارد ( .)28این
سایتوکین التهابی با تخریب عالئم میانجیهای گیرندههای انسولین به مقاومت به انسولین منجر میشود
( .)29دیگر مکانیسمهای معرفیشده برای  TNF-αشامل تنظیم منفی ژنهایی که جهت عملکرد نرمال
انسولین مورد نیازند است .افزایش آن همچنین به تنظیم منفی بیان ژنهایی که بهطور مستقیم عملکرد
انسولین را متأثر میکنند و سبب افزایش اسیدهای چرب آزاد بهواسطۀ تحریک لیپولیز میشود ،منجر
میشود (.)30
1. Zoppini
2. High- density lipoprotein cholesterol
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بر پایۀ یافتههای موجود ،تغییر در  TNF-αبا درجۀ چاقی و سطوح هایپرانسولینی مرتبط است (،32
 .)31مطالعات روی انسانها و حیوانات چاق به این نکته اشاره کردهاند که افزایش ترشح  TNF-αبهوسیلۀ
بافت چربی با کاهش حساسیت انسولین همراه است ( .)32 ،33از طرفی ،کاهش وزن در جمعیتهای
چاق سالم یا بیمار با کاهش تولید  TNF-αو کاهش مقاومت به انسولین همراه است ( .)34ازاینرو ،انتظار
میرود که کاهش وزن بهواسطۀ مداخالت درونی یا بیرونی بهویژه در جمعیتهای چاق سالم یا بیمار با
کاهش سطوح سیستمیک این سایتوکین التهابی همراه باشد .با وجود این ،اگرچه برخی مطالعات پیشین
به کاهش معنادار  TNF-αو سایر سایتوکینهای التهابی در پاسخ به برنامههای تمرینی طوالنیمدت اشاره
کردهاند ( .)21 ،35 ،36اما همسو با یافتههای مطالعۀ حاضر ،برخی مطالعات اخیر عدم تغییر این سایتوکین
التهابی را متعاقب برنامههای تمرینی طوالنیمدت در جمعیتهای چاق سالم یا بیمار گزارش کردهاند
( . )13 ،37اگرچه مطالعات مذکور به لحاظ نوع برنامۀ تمرینی و جمعیت مورد مطالعه کامالً مشابه با
مطالعه ما نیستند ،اما اغلب از برنامههای تمرینی طوالنیمدت روی افراد چاق دیابتی یا غیردیابتی گزارش
شدهاند .برای مثال ،در یک مطالعۀ اخیر 12 ،ماه تمرین ورزشی به تعداد  3جلسۀ  90دقیقهای در هفته
در قالب  15دقیقه کششی 30 ،دقیقه تمرین هوازی 30 ،دقیقه تمرین مقاومتی و  15دقیقه سرد کردن
به تغییری در  TNF-αو آدیپونکتین ،گلوکز و فشارخون در افراد چاق سالمند منجر نشد (.)38
از طرفی ،یافتههای یک مطالعۀ اخیر نشان داد که  16هفته قدم زدن سریع ،به افزایش سطوح سرمی
 TNF-αدر غیاب تغییر  IL-6و آدیپونکتین در افراد چاق یا دارای اضافهوزن منجر میشود ( .)39در
مطالعهای دیگر نیز 8 ،هفته تمرین هوازی به تعداد  5روز در هفته سطوح  ،TNF-αاینترلوکین  6و
اینترلوکین یک بتا 1را در موشهای صحرایی دستخوش تغییر معناداری نکرد( .)40وجود یافتههای
متناقض در مطالعات پیشین و مطالعۀ حاضر شاید تا اندازهای ریشه در نوع و شدت برنامۀ تمرینی یا
تغییرات در وزن و درصد چربی بدن در پاسخ به دورههای تمرینی داشته باشد ،بهطوریکه برخی مطالعات
پیشین به این نکته اشاره کردهاند که بهبود سایتوکینهای التهابی یا ضدالتهابی تنها در صورتی امکانپذیر
است که برنامۀ تمرینی با کاهش معنادار وزن بدن (حداقل  5درصد) همراه باشد ( .)41بهطوریکه ارتباط
معناداری بین سطوح سرمی  TNF-αبا وزن ،تودۀ چربی و بدون چربی متعاقب  8هفته تمرین هوازی در
مردان چاق گزارش شده است ( .)42برای مثال ،در یک مطالعۀ اخیر 12 ،ماه تمرین ورزشی در غیاب

1. Interleukin 1 Beta

تأثیر  3ماه تمرين هوازی بر  TNF-αو مقاومت به انسولین در مردان چاق ديابتی نوع دو
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کاهش وزن بدن به تغییری در هیچیک از سایتوکینهای التهابی و ضدالتهابی و پروفایل چربی در افراد
چاق منجر نشد ( . )38با وجود این ،در مطالعۀ حاضر ،اگرچه سه ماه تمرین هوازی با کاهش معنادار وزن
بدن و سایر شاخصهای آنتروپومتریکی و ترکیب بدن مانند درصد چربی بدن در دیابتیهای نوع دو چاق
مورد مطالعه همراه بود ،به تغییر معناداری در سطوح سرمی  TNF-αمنجر نشد .از طرفی ،برخی مطالعات
دیگر ،حداقل کاهش  10درصدی وزن بدن را الزمۀ بهبود سایتوکینهای التهابی یا ضدالتهابی معرفی
نکردهاند ( .)43بر پایۀ این شواهد ،در توجیه عدم تغییر معنادار  TNF-αدر مطالعۀ حاضر شاید بتوان گفت
که تمرینات هوازی با کاهش  3/5درصدی وزن بدن (کمتر از  5درصد) نسبت به وزن اولیۀ دیابتیهای
مورد مطالعه همراه بود .از طرفی ،عدم تغییر سطوح سرمی  TNF-αدر پاسخ به برنامۀ تمرینی را شاید
بتوان به عدم کنترل رژیم غذایی نسبت داد ،چراکه این مطالعه با هدف صرفاً تأثیر برنامۀ تمرینی در غیاب
کنترل رژیم غذایی بر متغیرهای مذکور انجام گرفت .برای مثال ،کاهش معناداری در  TNF-αو

IL-6

به همراه افزایش آدیپونکتین سرم متعاقب کاهش وزن ناشی از دو ماه تمرین هوازی در ترکیب با رژیم
غذایی در گروه دیگری از بیماران چاق مانند بیماران آسم چاق گزارش شده است (.)35
علیرغم شواهد موجود ،تأثیرات ضدالتهابی یا ضدالتهابی تمرین ورزشی را نمیتوان صرفاً با تکیه بر
تغییرات  TNF-αیا هر یک از دیگر سایتوکین التهابی یا ضدالتهابی بهتنهایی گزارش کرد ،چراکه گاهی
تفاوتهای زیدی در پاسخ سایتوکینهای التهابی یا ضدالتهابی به یک دوره تمرینات ورزشی معین به
چشم میخورد .برای مثال ،در مطالعۀ نسبتاً جدیدی ،علیرغم عدم تغییر  IL-10بهعنوان یک سایتوکین
ضدالتهابی متعاقب  12هفته تمرین مقاومتی در زنان چاق ،اما سطوح سرمی  CRP ،TNF-αو لپتین سرم
به مقدار معناداری کاهش یافت ( .)10در مطالعهای دیگر ،سه شیوۀ تمرینی مختلف در قالب  12هفته
تمرینات هوازی ،مقاومتی و ترکیبی در غیاب تغییر  IL-6به کاهش معنادار  TNF-αدر افراد چاق منجر
شدند ( .)21در مطالعۀ دانگز 1و همکاران ( )2013نیز ،با وجود عدم تغییر  ،CRPکاهش معناداری در
 TNF-αو اینترلوکین شش متعاقب  12هفته تمرین مقاومتی و هوازی در مردان چاق میانسال مشاهده
شد ( . )44با استناد به شواهد مذکور ،این امکان وجود دارد که ارزشهای ضدالتهابی تمرینات هوازی در
مطالعۀ حاضر بهواسطۀ تغییر در سایر سایتوکینهای التهابی یا ضدالتهابی مؤثر واقع شده باشد ،چراکه در
مطالعۀ حاضر ،تمرینات هوازی با کاهش معناداری در سطوح گلوکز و مقاومت انسولین همراه بوده است.
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شایان ذکر است که عدم اندازهگیری سایر سایتوکینهای التهابی از محدودیتهای اصلی مطالعۀ حاضر
است.
عدم تغییر  TNF-αعلیرغم کاهش معنیدار مقاومت به انسولین در مطالعۀ حاضر در حالی مشاهده
شده است که اغلب مطالعات پیشین بهنوعی به ارتباط مستقیم و همسو بین  TNF-αو مقاومت یا حساسیت
انسولین اشاره کردهاند ( ،)3 ،5طوریکه این مطالعات همواره بر این نکته اشاره کردهاند که اختالل یا
افزایش رهایی  TNF-αبه عنوان یک سایتوکین التهابی با افزایش مقاومت به انسولین و سطوح گلوکز خون
همراه است ( ،)30طوریکه برخی مطالعات ،هایپوگلیسمی یا کاهش قند خون را بهواسطۀ درمان با
مهارکنندههای  TNF-αگزارش کردهاند ( .)45در این میان ،برخی مطالعات نیز افزایش مقاومت به انسولین
ناشی از  TNF-αرا عهدهدار افزایش سطوح هموگلوبین گلیکوزیله ( )HbA1Cدر بیماران دیابتی معرفی
کردهاند ،بهطوریکه در مطالعهای نوعی ارتباط معنادار بین افزایش تدریجی  TNF-αدر طول دو سال با
افزایش  HbA1Cدر بیماران دیابتی نوع دو مشاهده شد ( )46که بهنوعی از ارتباط نزدیک بین افزایش
 TNF-αو افزایش شدت دیابت نوع دو حمایت میکند .در مطالعۀ حاضر 3 ،ماه تمرین هوازی در غیاب
تغییر  TNF-αبه کاهش معنادار گلوکز و مقاومت به انسولین در مردان دیابتی نوع دو انجامید .با توجه به
تأثیرات بالقوۀ  TNF-αروی مقاومت به انسولین ،کاهش گلوکز و مقاومت به انسولین را به سایر ویژگیهای
ضدالتهابی تمرینات هوازی نسبت داد ،بهطوریکه فعالیت ورزشی میتواند به تأثیرات ضدالتهابی موضعی
در سطح عضلۀ اسکلتی نه در سطوح گردش خون منجر شود (.)47
این امکان نیز وجود دارد که علیرغم عدم تغییر سطوح سیستمیک سایتوکینهای التهابی ،فعالیت
ورزشی با کاهش بیان این سایتوکینها همراه باشد .بهعبارتی ،عدم تغییر  TNF-αمتعاقب تمرینات ورزشی
ممکن است حاکی از آن باشد که مزایای سودمند فعالیت ورزشی بیشتر در رسپتورهای آن نمایان شود تا
سطوح سرمی یا پالسمایی آن .طوریکه در مطالعهای ،محققان دریافتند که فعالیت ورزشی هوازی به
کاهش بیان  TNF-αو  IL-6در عضالت اسکلتی ،اما نه سطوح سیستمیکی آنها منجر میشود ( .)47در
این زمینه ،در یک مطالعۀ غیرورزشی آزمایشگاهی ،کاهش بیان ژن  TNF-αدر سلولهای عضالنی موشها
به کاهش مقاومت به انسولین در موشهای مقاوم به انسولین منجر شد ( .)48این محققان اشاره کردهاند
که کاهش بیان  TNF-αدر سلولهای عضالنی با اثرگذاری بر فسفریالسیون  IRS1و  AKTسبب حفظ
مسیر پیامرسانی انسولین و بهبود حساسیت انسولین حتی در حضور سطوح باالی اسیدهای چرب میشود.
شایان ذکر است که بیان  TNF-αدر بافت چربی افراد چاق و مقاوم به انسولین افزایش مییابد (.)31
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 در بافت چربی بهطور مستقیم با درجۀ چاقی وTNF-α همچنین آشکار شده است که تغییرات در بیان
 هنوز اتفاقنظر کلی در خصوص، با وجود شواهد مذکور.)19 ،20( سطوح هایپرانسولینی مرتبط است
تعیین اثر برنامههای تمرینی مختلف بر سطوح سایتوکینهای التهابی در بیماران دیابتی نوع دو یا سایر
، با توجه به وجود تناقض در یافتههای مطالعات در این زمینه.جمعیتهای چاق سالم یا بیمار وجود ندارد
، میزان تغییرات وزن،محققان تفاوت در این یافتهها را به تنوع در نوع برنامۀ تمرینی یا ابزار اندازهگیری
 نوع جمعیت مورد مطالعه و تغییرات در حجم پالسما نسبت دادهاند، سطح آمادگی اولیه،زمان نمونهگیری
.)49 ،50(
 جلسه تمرین هوازی3  ماه تمرین هوازی به تعداد3 ، بر پایۀ یافتهها مطالعۀ حاضر:نتیجهگیری کلی
 با، در مردان بزرگسال مبتال به دیابت نوع دو منجر نمیشودTNF-α اگرچه به تغییری در سطوح سرمی
 این یافتهها به این نکته اشاره میکند که.بهبود گلوکز و مقاومت انسولین در این بیماران همراه است
تمرینات هوازی نسبتاً طوالنی مدت مستقل از تغییر در نیمرخ التهابی قادر به بهبود شدت بیماری در
 اجرای تمرینات هوازی جهت بهبود نیمرخ گلیسمیک در بیماران دیابتی، ازاینرو.دیابتیهای نوع دو است
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