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چکیده
هدف :ویسفاتین آدیپوکین تازه کشف شدهای است که به مقدار زیادی از بافت چربی احشایی بیان میشود و
با چاقی ارتباط دارد .اما تاثیر تمرینات ورزشی بر سطوح آن متناقض است .هدف تحقیق حاضر بررسی تأثیر 8
هفته تمرین ترکیبی هوازی ـ مقاومتی بر ویسفاتین سرم و شاخصهای تنسنجی دختران جوان چاق بود.
روش شناسی :بدین منظور  42دانشجوی دختر جوان چاق با دامنه سنی  42تا  42سال و شاخص توده
بدن بیشتر از  02کیلوگرم بر متر مربع ،که در هیچگونه برنامه تمرینی منظم شرکت نداشتند .این افراد سابقة
ابتلا به بیماریهای قلبی -عروقی و تنفسی ،کلیوی ،جراحی و همچنین استفاده از داروهای شیمیایی و هورمونی
با اسکن  QRفوق میتوانید جزئیات مقاله حاضر را در
را نداشتند .این افراد به طور تصادفی در  4گروه کنترل ( 24نفر) و تمرین ترکیبی ( 24نفر) قرار گرفتند .برنامه
سایت  www .jahssp.azaruniv.ac.ir/.مشاهده کنید
تمرین ترکیبی شامل ترکیبی از تمرین مقاومتی ( 0جلسه در هفته 02 ،تا  82درصد یک تکرار بیشینه2 ،
 .1کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی ،گروه علوم
ایستگاه 0 ،ست در هر ایستگاه 8-24 ،تکرار) و تمرین هوازی ( 0جلسه در هفته 02 ،تا  82درصد ضربان قلب
ورزشی ،دانشگاه سیستان و بلوچستان ،زاهدان ،ایران
بیشینه 42 ،تا  22دقیقه فعالیت) بود .نمونههای خون آزمودنیها در حالت ناشتا قبل و بعد از هشت هفته تمرین
 . 2کارشناس ارشد فیزیولوژی وزشی ،گروه فیزیولوژی
جمعآوری شد .غلظت سرمی ویسفاتین به روش الایزا با استفاده از کیت مخصوص انسانی ویسفاتین شرکت ورزشی و حرکات اصلاحی ،دانشکده علوم ورزشی،
دانشگاه ارومیه ،ارومیه ،ایران
ایستوبیوفارم اندازهگیری شد .یافته ها :نتایج نشان داد سطوح ویسفاتین در گروه تمرینات ترکیبی در مقایسه
با گروه کنترل به طور معناداری کاهش یافت ( .)p=2/222همچنین شاخص توده بدن ،وزن ،دور کمر ،نسبت  . 3دانشیار گروه علوم ورزشی ،دانشکده تربیت بدنی،
دانشگاه سیستان و بلوچستان ،زاهدان ،ایران( .نویسنده
دور کمر به لگن در گروه تمرین ترکیبی نسبت به گروه کنترل کاهش یافتند ( .)p<2/22نتیجه گیری :به
مسئول):
نظر میرسد هشت هفته تمرین ترکیبی میتواند از طریق کاهش وزن بدن ،دور کمر ،نسبت دور کمر به لگن
m_ghofrani2000@ped.usb.ac.ir
و شاخص توده بدن در کاهش ویسفاتین پلاسما در دختران جوان چاق موثر باشد.
واژههای کلیدی :تمرین ترکیبی ،چاقی ،ویسفاتین ،شاخصهای تنسنجی

تمامی حقوق این مقاله بازمتن برای دانشگاه شهید مدنی آذربایجان محفوظ است.
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Abstract

Aim: Visfatin is a newly discovered adipokine which is highly expressed in visceral
adipose tissue and is associated with obesity. But the effect of exercise training on its
levels is inconsistent. The aim of this study is to investigate the effect 8 week
of combined aerobic-resistance exercise training on serum visfatin levels and
anthropometric indices in obese young girls. Methods: 24 obese female university
students (mean age 20 to 25 years, body mass index (BMI)≥30 kg/ m2) who did not
participated in any regular training program. They had no previous history of
cardiovascular and respiratory, renal, surgical, as well as chemical or hormonal drugs.
These subjects were randomly divided into combined training (n=12) and control
(n=12) groups. The combined exercise training program includes a combination of
resistance training (3 sessions per week, 60-80% 1-RM, 7 stations, 3 set 8-12
repetitions), and aerobic training (3 sessions per week, 60 to 80 percent of vo2max, 25
to 40 minutes of activity). For surveying plasma exchanges of visfatin blood samples
were taken in fasting state before and after 8 weeks of exercise training. Serum
concentrations of visfatin were measured by ELISA using a human kit of
Eastibiopharm. Results: Results showed that in combined exercise training group,
Visfatin had reduced significantly compared with control groups (p=0/005). Also BMI,
weight, waist circumference, WHR in combined exercise training group, compared
with control groups reduced significantly (p<0.05). Conclusion: Overall, it appears
that 8 week of combined exercise training can decrease visfatin level in obese young
girls through reducing body weight, waist circumference, WHR and body mass index.
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مقدمه
یکی از جدیترین مشکلات تندرستی و بهداشتی در جوامع امروزی مسئله چاقی
میباشد .بسیاری از بیماریهای امروزی با چاقی ارتباط مستقیم داشته که این
موضوع موجب وارد آوردن صدمات جانی و اقتصادی هم بر فرد و هم بر جامعه
گشته ،به طوری که چاقی یکی از عومل افزایش بیماریهای مزمن بوده که
منجر به افزایش هزینههای مربوط به مراقبتهای بهداشتی میشود .امروزه
علت اصلی چاقی کاهش فعالیت بدنی بیان شده و چاقی یک مشکلی چند
عاملی است که به علت عدم تعادل انرژی به وجود میآید ( .)2،4بافت چربی
امروزه به عنوان یک ارگان درونریز فعال در نظر گرفته شده میشود که علاوه
بر تنظیم توده چربی و هموستاز 2مواد مغذی ،باعث ترشح تعداد زیادی از
مولکولهای فعال زیستی که آدیپوکاینها 4نامیده میشوند ،گشته که میتواند
باعث تنظیم هموستاز انرژی ،0فشار خون ،متابولیسم گلوکز و چربی ،بقای
سلولها ،تولید مثل ،التهاب و از همه اینها مهمتر عملکرد قلبی  -عروقی شود
( .)0از بافت چربی آدیپوکاینهای مختلفی ترشح میشوند که میتوان به
آدیپونکتین ،رزیستین ،پروتئین  2متصل شونده به رتینول ،فاکتور نکروز تومور
آلفا ،اینترلوکین ،0-امنتین ،کمرین و ویسفاتین اشاره کرد ( .)2ویسفاتین یک
آدیپوسایتوکاین جدید با وزن مولکولی  24کیلودالتون بوده که از  222اسیدآمینه
تشکیل شده است و نخستین بار توسط فوکوهارا و همکاران در سال 4222
شناسایی شد .بیان شده است که این آدیپوکین به طور عمده در چربی احشایی
انسان و همچنین موشهای چاق پیدا میشود .به عبارتی چاقی موجب افزایش
غلظت پلاسمایی ویسفاتین در انسان و حیوانات میگردد .)2( .ویسفاتین به
عنوان یک میانجی مهم التهاب شناخته شده و در لنفوسیتها نیز بیان میگردد.
نشان داده شده است که ویسفاتین علاوه بر تنظیم عملکرد ایمنی ،در تنظیم
گلوکز نیز نقش دارد؛ به طوری که این هورمون در افزایش جذب سلولی گلوکز،
تحریک انتقال گلوکز عضله و آدیپوسیت و همچنین ممانعت از تولید گلوکز
کبدی به طور سینرژیک با انسولین عمل میکند ( .)0اصولاً اثرات متابولیکی
ویسفاتین توسط اتصال و فعال کردن گیرندههای انسولینی صورت گرفته و
سطح ویسقاتین سرمی در بیماران چاق و همچنین دیابتی افزایش مییابد.
بنابراین اندازهگیری سطح ویسفاتین سرمی میتواند شاخصی برای برآورد
بیماریهای متابولیکی باشد ( .)2بر اساس نتایج مطالعات مختلف ،این فرضیه
را میتوان بیان کرد که این آدیپوکین میتواند نشانگری برای حجم بافت چربی
احشایی درنظر گرفته شود .بنابراین انتظار میرود که بین میزان ویسفاتین سرم
با شاخص توده بدن ،دور کمر و نسبت دور کمر به لگن ( 2)WHRارتباط وجود
داشته باشد .سو و همکاران ( ،)4222در مطالعهای تاثیر  24هفته تمرین ترکیبی
را بر روی ویسفاتین و عوامل سندرم متابولیک در  42زن چاق میانسال مورد
مطالعه قرار دادند .این محققان کاهش معنیداری را در ویسفاتین مشاهده
کردند .هم چنین در این مطالعه مشخص شد که  24هفته تمرین ترکیبی در
کاهش وزن بدن ،درصد چربی ،نسبت دور کمر به لگن ،فشار دیاستولیک ،سطح
گلوکز ناشتا ،تری گلیسیرید HDL ،موثر میباشد ( .)8بنابراین این احتمال
وجود دارد که فعالیت ورزشی به واسطة آثاری که بر کاهش عوامل تنسنجی
و در نتیجه بهبود برخی آدیپوکاینها میگذارد بتواند در کاهش ویسفاتین سرم
مؤثر باشد .در این راستا در مطالعهای مروجی و همکاران ( ،)4223به بررسی
مقایسه تاثیر طولانی مدت تمرینات هوازی تداومی در مقابل اینتروال بر سطوح
ویسفاتین و شاخص توده بدنی دانشجویان زن دارای اضافه وزن و چاق بی
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تحرک پرداختند .نتایج مطالعه آنها نشان داد که بعد از هشت هفته از مداخلات
سطوح ویسفاتین و شاخص توده بدنی در هر دو گروه تمرینی هوازی تداومی
و اینتروال به شکل معنیدای نسبت به گروه کنترل کاهش یافتند ( .)3در
مطالعه دیگری دیانی و همکاران ( ،)4228به بررسی تأثیر دوازده هفته
تمرینهای ترکیبی و مصرف ویتامین  Dبر سطح ویسفاتین سرم و عملکرد
سلولهای بتا در زنان دارای اضافه وزن دیابتی نوع دوم پرداختند که نتایج
بیانگر این بود که تمرینات ترکیبی و مصرف ویتامین دی در کاهش سطوح
ویسفاتین در زنان دیابتی دارای اضافه وزن مؤثر است ( .)22در تحقیق مشابه
دیگری میر و همکاران ( ،)4220گزارش کردند که هشت هفته تمرینات پیلاتس
باعث کاهش معنادار در وزن ،درصد چربی ،شاخص توده بدن ،مقاومت به
انسولین و ویسفاتین سرم در زنان چاق میشود ( .)22در مجموع امروزه بسیاری
از مطالعات ،تغییرات فیزیولوژیک سودمندی ناشی از تمرینات استقامتی،
مقاومتی و اخیراً تمرینات ترکیبی برای بدن گزارش کردهاند که از جمله آنها
میتوان به بهبود شاخصهای ترکیب بدنی ،افزایش حساسیت انسولینی و
تنظیم متابولیسم انرژی البته با سازوکارهای متفاوتی را بیان کرد (.)22-24
بنابراین از آنجا که ویسفاتین بیشتر از بافت چربی احشایی ترشح میشود،
ممکن است فعالیت ورزشی هوازی در کنار فعالیت مقاومتی به واسطه آثاری
که بر کاهش بافت چربی احشایی بدن ،بهبود ترکیب بدنی و تنظیم متابولیسم
انرژی میگذارند بتوانند در کاهش ویسفاتین سرم نیز موثر باشند .بنابراین می-
توان انتظار داشت که تمرینات ترکیبی هوازی ـ مقاومتی عامل مداخلهکننده
مهمتری در اثربخشی مناسب هر یک از شیوههای تمرینی به تنهایی باشند
()22؛ و اثرات مضاعف ناشی از سازوکارهای جبرانی جداگانه هر دو نوع تمرین
هوازی یا مقاومتی را اعمال کنند .از سوی دیگر ،نتایج در مورد تاثیرات فعالیت-
های ورزشی بر بیان ژن سطح ویسفاتین سرم به درستی مشخص نیست .برای
نمونه مشخص شده است که در مقایسه سه حالت تمرین هوازی ،مقاومتی و
ترکیبی ،بیان ژن ویسفاتین پس از دوازده هفته در این نوع تمرینات به طور
معناداری افزایش مییابد ()2؛ از طرف دیگر کاهش معنادار سطح ویسفاتین
سرم پس از دوازده هفته تمرین ترکیبی هوازی ـ مقاومتی گزارش شده است
(.)20بنابراین تحقیق حاضر این فرضیه را که ممکن است شیوه تمرین ترکیبی
هوازی ـ مقاومتی تاثیر مطلوبتری بر بهبود ترکیب بدن و کاهش ویسفاتین
سرم داشته باشد بررسی کرد تا از این طریق شاید بتوان راهکارهای مناسبی
برای کنترل وزن ،ترکیب بدنی مطلوب و کارایی بهتر بافت چربی ارائه داد.
روششناسی تحقیق
روش تحقیق
تحقیق حاضر به صورت نیمه تجربی با یک گروه تجربی و یک گروه کنترل
به صورت طرح پیشآزمون و پسآزمون بود .در ابتدا با نصب اطلاعیة فراخوان
و دعوت محقق به شناسایی دختران جوان چاق در جامعه دانشجویان دانشگاه
سیستان و بلوچستان که مایل به اجرای فعالیت ورزشی جهت تعدیل وزن و
بهبود وضعیت فیزیولوژیک خود بودند ،اقدام شد .در مرحله بعد از بین افرادی
که داوطلب بودند تعداد  02نفر به صورت هدفمند که در محدوده سنی  42تا
 42سال قرار داشتند و دارای شاخص توده بدنی مساوی یا بالاتر از  02بودند
(میانگین سن  ،44/22±4/02میانگین وزن  ،22/24±2/02شاخص توده بدن
 )04/24±2/84انتخاب شدند .از معیارها و ملاکهای انتخاب افراد عدم ابتلا و
)2. waist-to-hip ratio (WHR
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سابقة بیماریهای قلبی -عروقی و تنفسی ،بیماریهای کلیوی ،عدم جراحی و
همچنین عدم استفاده از داروهای شیمیایی و هورمونی به ویژه داروهای
استروئیدی بود .همچنین این افراد باید طی  0ماه اخیر در هیچ برنامة منظم
ورزشی شرکت نداشته بودند .اطلاعات آزمودنیها با استفاده از پرسشنامة سلامت
بدنی و سابقه پزشکی و پرسشنامه آمادگی برای شروع فعالیت بدنی (PAR-
 ،2)Qجمع آوری شد .مقرر شد که همهی افراد از پزشک معتمد دانشگاه گواهی
سلامت بدنی و بلامانع بودن فعالیت ورزشی را دریافت کنند .در طی معاینات
پزشکی صورت گرفته از آزمودنیها  0نفر از آنان علامتدار شدند و بنابراین بعد
از مشورت با نظر پزشک متخصص دانشگاه ،پزشک متخصص اجازه فعالیت
آنان را صادر نکرد .بنابراین پس از اخذ رضایت نامه آگاهانه ،آزمودنیهای
تحقیق به صورت تصادفی به دو گروه تمرین ترکیبی (دوازده آزمودنی) و گروه
کنترل (دوازده آزمودنی) قرار گرفتند .جهت کنترل برنامه غذایی آزمودنیها ،و
همچنین برای رعایت کردن آزمودنیها از الگوی غذایی یکسان ،از طرف
محقق توصیههایی به آزمودنیها داده شد.
گروه تمرین ترکیبی پروتکل تمرین مقاومتی و هوازی را به مدت  8هفته و به
ترتیب تمرین مقاومتی  -استقامتی اجراء کردند .پیش از شروع برنامه تمرینات
اصلی ،آزمودنیها در سه جلسه به منظور آشناسازی با تمرینات ،اصول ایمنی
تمرینات و نحوه استفاده اصولی از دستگاههای بدنسازی شرکت داده شدند.
تمرین مقاومتی در  2ایستگاه طراحی شده بود و شامل حرکات (پرس پا ،لت،
جلو بازو ،فلکشن زانو و اکستنشن زانو) به مدت  0جلسه در هفته بود و فواصل
استراحت بین ستها ( 02ثانیه و بین حرکات  4دقیقه بود) .به منظور اجرای
این پروتکل ،ابتدا قدرت یک تکرار بیشینه همة آزمودنیها در حرکات ذکر شده
مشخص شد .تعیین حداکثر قدرت با استفاده از فرمول({:تعداد تکرار)-2/2428
 /}2/2428مقدار وزنه=  1-RMمحاسبه شد ( .)22سپس برنامه با درصدهای
مشخص شده در هر جلسه تمرینی با توجه به یک تکرار بیشینه اجراء شد .لازم
به یاد آوری است که ایستگاهها طوری طراحی شده بودند که دو گروه از عضلات
مشابه در ایستگاههای پیاپی مورد استفاده قرار نگیرد .برنامه مقاومتی شامل
 22 -22دقیقه گرم کردن و سرد کردن 02 -02 ،دقیقه بدنه اصلی تمرین2 ،
ایستگاه و هر ایستگاه شامل  0ست ،با  8-24تکرار ،استراحت بین ستها 2
دقیقه و استراحت بین تکرارها 4دقیقه ،شدت  02-82درصد یک تکرار بیشینه
بود این شدت نیز به صورت موجی اعمال گردید به طوری که در هفته اول تا
سوم با شدت  02-02درصد یک تکرار بیشینه در هفتههای سوم تا پنجم با شد
 22-22درصد یک تکرار بیشینه و از هفته پنجم تا انتهای هفته هشتم با -82
 22درصد یک تکرار بیشینه کار شد .نحوه تعیین شدت تمرین در دامنه مذکور
به این صورت بود که هر دو هفته یک بار در هر ایستگاه یک تکرار بیشینه
اندازهگیری میشد و بنابراین با توجه به قدرت ایجاد شده در هر گروه عضلانی،
وزنههای مورد نظر برای افراد انتخاب میشد ( .)28برنامه تمرین هوازی ،به
این صورت بود که مدت و شدت تمرین هر آزمودنی به تدریج در پایان هر
مرحله افزایش پیدا میکرد .برنامة تمرین استقامتی در هفتههای اول و دوم ،به
مدت  42دقیقه با شدت  02درصد ضربان قلب بیشینه ،در هفته سوم تا ششم
به مدت  02دقیقه با شدت  02تا  22درصد و در هفته ششم تا هشتم به مدت
 22دقیقه با  22تا  82درصد ضربان قلب بیشینه بود (جدول شماره  .)2برای
کنترل شدت تمرین از ضربان سنج انگشتی استفاده شد .همچنین ،به صورت
تصادفی چهار نفر از آزمودنیهای در هر گروه ،به جهت اینکه اطمینان حاصل
Physical Activity Readiness Questionnaire
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شود که میتوانند پروتکل تمرینی تعریف شده را بدون مشکل انجام دهند ،در
یک برنامه مقدماتی پایلوت قبل از شروع پروتکل تمرینی شرکت کردند .از
ضربان قلب حداکثر) سن  HRmax= (442-برای تعیین شدت این تمرینات
استفاده شد .همچنین  22دقیقه در ابتدا و  22دقیقه در انتهای تمرین به گرم
کردن و سرد کردن اختصاص داده شد .لازم به ذکر است در طی این مدت
گروه کنترل در هیچ نوع فعالیت ورزشی شرکت نداشت (.)23
اندازهگیری قد آزمودنیها بدون کفش بود ،به صورتی که پاها به هم چسبیده
و باسن ،شانهها و پشت سر در تماس با قد سنج بود .همچنین اندازهگیری وزن
افراد با لباس سبک ،بدون کفش و با ترازوی دیجیتال مدل سکا ( ساخت
کشور آلمان) با حساسیت  222گرم صورت گرفت .به علاوه اندازه دور کمر از
بالای ناف و در قسمت گودی کمر آنها اندازهگیری شد .با استفاده از دستگاه
سنجش ترکیب بدن ،نسبت دور کمر به لگن و همچنین درصد چربی اندازه-
گیری شد .اندازهگیری شاخص توده بدنی ( 4)BMIبا توجه به تقسیم وزن بر
حسب کیلوگرم به مجذور قد برحسب متر بود (.)42
بعد از حاضر شدن آزمودنیها در محل درمانگاه دانشگاه سیستان و بلوچستان،
جمعآوری نمونههای خونی در 42ساعت قبل از شروع تمرینات و  28ساعت
بعد از آخرین جلسه تمرینات صورت گرفت .به این صورت که آزمودنیها رأس
ساعت هشت صبح در آنجا حضور یافتند و در حالی که در یک وضعیت نشسته
و آرام بودند از ورید پیش بازویی آنها به میزان  8سی سی خون گرفته شد و
در لولههای مخصوص جمعآوری گشت و به سرعت سانتریفیوژ شد ( با
سرعت 2222هزار دور در دقیقه به مدت  2دقیقه)؛ به علاوه تا زمان آزمایش
پلاسمای گرفته شده در فریزر  -82درجه سانتیگراد نگهداری شد .غلظت
سرمی ویسفاتین به روش الایزا 0با استفاده از کیت مخصوص انسانی ویسفاتین2
شرکت ایستوبیوفارم 2با توجه به دستورالعمل کارخانه سازنده اندازهگیری شد.
روش آماری
از نرم افزار  SPSSجهت تحلیل دادهها استفاده گردید ،از آزمون کولموگروف-
اسمیرنف برای بررسی همگن بودن گروهها در متغیرهای مختلف استفاده شد.
با توجه به اینکه در مرحله پیشآزمون تفاوت معنی داری بین گروهها از لحاظ
فاکتورهای تحقیق مشاهده نگردید ،از آمار استنباطی استفاده شد به طوری که
از آزمون آماری  tزوجی به منظور مقایسه نتایج درونگروهی ،و از آزمون آماری
 tمستقل جهت مقایسه نتایج بینگروهی استفاده شد.
یافتههای تحقیق
در ابتدا فرض نرمال بودن توزیع دادهها توسط آزمون کولموگروف اسمیرنف
بررسی و تایید شد .همچنین برای اطمینان بیشتر از فرض همسان بودن
میانگینهای دو گروه در شروع دوره تمرین ،از آزمون  tمستقل استفاده شد که
نتایج این آزمون نشان داد در هیچ یک از متغیرهای تنسنجی شامل؛ سن
( ،)p=2/220قد ( ،)p=2/084وزن ( ،)p=2/224دور کمر ( ،)p=2/238نسبت
دور کمر به لگن ( ،)p=2/002درصد چربی بدن ( )p=2/203و شاخص توده
بدن ( )p=2/032تفاوت معنیداری وجود نداشت (جدول شماره .)4

1.

Elisa

3.

4. Body mass index

visfatin

4.
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5.
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http://dx.doi.org/10.22049/jassp.2020.26744.1288

جدول  .2برنامه تمرین ترکیبی
هفته اول و دوم
42
02
02
02

مدت (دقیقه)
شدت ()Vo2max
مدت (دقیقه)

هوازی
مقاومتی

1-RM

هفته چهارم و پنجم
02
22
22
22

هفته سوم
02
02
22
02

هفته ششم
02
22
22
22

هفته هفتم و هشتم
22
82
02
82

جدول  :4میانگین ،انحراف معیار و نتایج آزمون  tمستقل در مورد متغیرهای دو گروه در پیش آزمون
متغیر

گروه

سن(سال)
قد(سانتی متر)
وزن(کیلوگرم)
دور کمر
(سانتی متر)
نسبت دور کمر به لگن
درصد چربی بدن()%
شاخص توده بدن
(وزن /مجذور قد)

پیش آزمون

پس آزمون

کنترل

44/22±0/24

-

تجربی

44/23±4/82

-

کنترل

202/22±2/04

-

تجربی

200/22±0/42

-

کنترل

20/42±2/24

22/22±0/82

تجربی

22/08±0/40

24/02±2/42

کنترل

32/82±2/22

30/23±0/24

تجربی

38/22±0/22

32/24±2/02

کنترل

2/32±2/22

2/32±2/24

تجربی

2/32±2/40

2/32±2/33

کنترل

42/24±0/02

42/38±2/42

تجربی

43/20±2/40

42/22±0/02

کنترل

04/42±4/22

04/83±2/23

تجربی

02/04±4/22

43/48±0/22

نتایج آزمون لون

نتایج آزمون  tمستقل در پیش آزمون

سطح معناداری

سطح معناداری

2/038

2/220

2/242

2/084

2/202

2/224

2/420

2/238

2/438

2/002

2/280

2/203

2/224

2/032

مقادیر به شکل انحراف معیار  ±میانگین بیان شده است :* .نمایانگر تفاوت معنیدار درونگروهی (.)p< 2/22

جدول  :0تغییرات درون گروهی و بین گروهی متغیرهای تحقیق در گروههای تجربی و کنترل
تغییرات درون گروهی

تغییرات بین گروهی

پیش آزمون

پس آزمون

ارزش p

ارزش p

مرحله
42/22±2/24

2/208

48/02±2/22

2/284
2/222

2/042

متغیر

گروه

ویسفاتین
(نانوگرم بر میلی لیتر)

تجربی

04/24±2/03

کنترل

42/22±2/00

تجربی

22/08±0/40

24/02±2/42

کنترل

20/42±2/24

22/22±0/82

تجربی

38/22±0/22

32/24±2/02

2/222

کنترل

32/82±2/22

30/23±0/24

2/000

تجربی

2/32±2/40

2/32±2/33

2/222

کنترل

2/32±2/22

2/32±2/24

2/032

تجربی

43/20±2/40

42/22±0/02

2/233

کنترل

42/24±0/02

42/38±2/42

2/232

تجربی

02/04±4/22

43/48±0/22

2/222

کنترل

04/42±4/22

04/83±2/23

2/203

وزن
(کیلوگرم)
دور کمر
(سانتیمتر)
نسبت دور کمر به لگن
درصد چربی بدن ()%
شاخص توده بدن
(وزن /مجذور قد)



2/222

2/222

2/244

2/228

2/422
2/222

* و ** :به ترتیب نمایانگر تفاوتهای معنی دار درون گروهی و بین گروهی(.)p< 2/22

از سوی دیگر نتایج آزمون آماری  tهمبسته در جدول  0نشان داد که در گروه
کنترل ،بین میانگینهای پیش آزمون و پس آزمون در هیچ یک از متغیرهای
اصلی پژوهش تفاوت معنادار وجود نداشت ()p<2/22؛ این در حالی بود که در
گروه تمرین ترکیبی بین میانگینهای پیش آزمون و پس آزمون در متغیرهای
ویسفاتین ( ،)p=2/208وزن ( ،)p=2/222دور کمر ( ،)p=2/222نسبت دور
کمر به لگن ( )p=2/222و شاخص توده بدن ( ،)p=2/222اختلاف معناداری
دیده شد ()p<2/22؛ به این معنا که مقادیر میانگین پس آزمون این شاخصها
بعد از اتمام دوره تمرینات نسبت به ابتدای تمرینات افزایش معناداری را نشان

داد ( جدول شماره  .)0همچنین نتایج آزمون آماری  tمستقل در جدول  0نشان
داد بعد از اتمام دوره تمرینات تفاوت میانگینهای گروه تمرین ترکیبی و کنترل
در متغیرهای ویسفاتین ( ،)p=2/222وزن ( ،)p=2/222دور کمر (،)p=2/244
نسبت دور کمر به لگن ( )p=2/228و شاخص توده بدن ( )p=2/222معنادار
بود ()p< 2/22؛ اما تفاوت میانگینهای دو گروه در میزان درصد چربی بدن
( )p=2/422معنادار نبود (.)p<2/22
بحث و نتیجهگیری

صحرانورد و همکاران ،مطالعات کاربردی تندرستی در فیزیولوژی ورزش ،پاییز و زمستان  ،8931جلد ششم ،شماره دوم

هدف از مطالعه حاضر بررسی تأثیر هشت هفته تمرین ترکیبی هوازی ـ
مقاومتی بر سطوح سرمی ویسفاتین و شاخصهای تنسنجی دختران جوان
چاق بود .یافته اصلی تحقیق حاضر این بود که هشت هفته تمرین ترکیبی
باعث کاهش معنادار سطوح سرمی ویسفاتین میشود .همچنین هشت هفته
تمرین ترکیبی باعث کاهش معنادار وزن ،دور کمر ،نسبت دور کمر به لگن و
شاخص توده بدن شد .به علاوه درصد چربی بدن کاهش نشان داد اما این
کاهش به لحاظ آماری به سطح معناداری نرسید.
مطالعات نشان دادهاند که بیان ژنی و سطوح پلاسمایی ویسفاتین تحت تأثیر
فاکتورهایی از قبیل چاقی و اضافه وزن ( ،)42دیابت ،سطح گلوکز و انسولین
خون ( )44و سطوح لیپیدهای خونی ( )40میباشد .با توجه به اینکه ویسفاتین
از بافت چربی ترشح میشود ،بنابراین انتظار میرود که بین سطوح ویسفاتین
با شاخصهای تنسنجی از قبیل ,وزن ،درصد چربی بدن BMI ،و WHR
ارتباط وجود داشته باشد .گزارش شده است که بین سطوح ویسفاتین سرم و
درصد چربی بدن ،ارتباط مثبت و معنیداری وجود دارد ( .)42در این راستا در
مطالعهای نشان داده شد که  2سانتیمتر افزایش در محیط دور کمر با افزایش
 2/4نانوگرم بر میلی لیتر در سطح ویسفاتین پلاسما همراه است (.)42در مطالعه
مشابه دیگری برندنت و همکاران ( )4222ارتباط مثبت و بالای غلظت
ویسفاتین پلاسما با شاخصهای ترکیب بدنی و درصد چربی بدن را گزارش
کردهاند ( .)28در مطالعهای سیفی و همکاران ( ،)4220کاهش معنادار سطوح
ویسفاتین سرم و افزایش سطوح کمرین را در زنان چاق مبتلا به دیابت نوع دوم
بعد از  24هفته از انجام تمرینات هوازی فزاینده گزارش کردند ( .)40در مطالعه
حاضر ،هشت هفته تمرین ترکیبی موجب کاهش معنیدار سطوح ویسفاتین در
دختران جوان چاق شد که با کاهش معنیدار وزن ،BMI ،WHR ،دور کمر
و نسبت دور کمر به لگن همراه بود .بنابراین شاید بتوان کاهش در سطوح
سرمی ویسفاتین ناشی از اجرای تمرینات ترکیبی هوازی -مقاومتی را به بهبود
کلیة شاخصهای تنسنجی مورد بررسی نظیر وزن ،شاخص توده بدنی ،دور
کمر ،درصد چربی بدن و نسبت دور کمر به لگن نسبت داد .میتوان بیان داشت
بهبودی در ترکیب بدن ممکن است تنها شرط لازم برای اثر سودمند تمرینات
ترکیبی نیست بلکه بیشتر احتمال دارد به خاطر کاهش چربی احشایی در اثر
این نوع تمرینات باشد .چربی احشایی که یکی از نشانگرهای منبع اسیدهای
چرب آزاد ( )FFAsاست ممکن است به گلوکز اکسید شود و منجر به هیپر-
گلیسمی گردد ،بنابراین کاهش چربی احشایی با کاهش چاقی شکمی میتواند
یک فایده مهم تمرینات ترکیبی هوازی -مقاومتی باشد که موجب بهبودی
قابل توجه در شاخصهای متابولیک و آدیپوکاینها میگردد ( .)2،3با توجه به
نقش ویسفاتین در متابولیسم انرژی و سیستم ایمنی بافت چربی ،این آدیپوکاین
نقش کلیدی در توسعه سندرم متابولیک بازی میکند ،به طوری که خاصیت
آنتی آپوپتوز دارد و باعث افزایش تکثیر سلول میگردد .در مطالعهای همسو با
یافتههای تحقیق حاضر ،افضلپور و همکاران ( )4222کاهش معنیدار سطوح
ویسفاتین پلاسما را بعد از  8هفته تمرینات هوازی و مقاومتی در زنان دارای
اضافه وزن مشاهده کردند ( .)42در این تحقیق ،علاوه بر وزن آزمودنیها ،نسبت
دور کمر به باسن در هر دو گروه کاهش معنیداری داشت و شاخص توده بدنی
آنها نیز بهبود یافته بود ،حداکثر اکسیژن مصرفی آزمودنیها نیز افزایش معنی-
داری داشته است و بهبود همه این متغیرها نشان میدهد که تمرین همراه با
تغییر در ترکیب بدن و وزن ،منجر به کاهش سطوح ویسفاتین در زنان دارای
اضافه وزن شده است .نتایج تحقیق اخیر و تحقیق حاضر نشان میدهد به
دنبال  8و یا  24هفته فعالیت هوازی ،نتایج یکسانی در ارتباط با ویسفاتین به
دست میآید و در هر دو برنامه تمرینی ،کاهش معنیداری در این هورمون رخ
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میدهد .به نظر میرسد اثرات تمرینات ترکیبی همراه با تغییر در ترکیب بدن
و کاهش توده چربی ،منجر به تغییر در سطوح ویسفاتین سرمی میشود ،در
همین راستا در مطالعه همسوی دیگر با یافتههای تحقیق حاضر میتوان به
تحقیق الصباح علویزاده و همکاران ( ،)4228اشاره کرد که کاهش معنیداری
در سطوح سرمی ویسفاتین ،شاخص توده بدن ،وزن بدن و  LDLرا بعد از
هشت هفته برنامه تمرینی هوازی در مردان کمتحرک مشاهده کردند (.)48
در تحقیق دیگری زارعی و همکاران ( )4220کاهش معنادار سطوح سرمی
ویسفاتین را در مردان مبتلا به دیابت نوع دو ،پس از  24هفته تمرینات ترکیبی
هوازی -مقاومتی با شدتهای مختلف گزارش کردند ( .)43در مطالعه حاضر
ما شاهد کاهش ویسفاتین سرم بعد از هشت هفته تمرینات ترکیبی مقاومتی-
هوازی در دختران چاق بودیم .این احتمال وجود دارد که تمرینات استقامتی در
کنار تمرینات مقاومتی ،یک شرایط مطلوب و بهینهای را در کاهش دادن میزان
چربی به ویژه چربیهای مرکزی ایجاد کنند و موجب بهبودی روند متابولیسم
لیپیدی و گلوکز شوند .تمرینات مقاومتی میتوانند موجب پروتئینسازی و هم-
چنین افزایش در هورمون رشد شوند که این هورمون سبب ترشح آدیپوکاین-
های مفیدی مثل آدیپونکتین میشود که البته این آدیپوکاین در این تحقیق
اندازه گیری نشده است .گزارش شده است که افزایش هورمون رشد موجب
کاهش ترشح ویسفاتین میگردد .بنابراین به نظر میرسد به دنبال تمرینات
ترکیبی در این تحقیق ،افزایش ترشح هورمون رشد ،موجب کاهش ترشح
ویسفاتین شده باشد .به طوری که در مطالعات حیوانی بیان شده که ،هورمون
رشد سبب سرکوب بیان ژنی ویسفاتین در سلولهای بالغ ویسفاتین میگردد
( .)02،02همچنین تمرینات مقاومتی ممکن است در کنار افزایش ظرفیت
اکسیداتیو ،مجموعه تغییرات مفید فیزیولوژیکی را فراهم کرده باشد که این
تغییرات نیز با کاهش درصد چربی ،مانع از تولید آدیپوکاینهای پیشالتهابی
شود ( .)04به طور کلی در این تحقیق به دنبال هشت هفته تمرینات ترکیبی
ما شاهد کاهش معناداری در وزن ،دور کمر ،نسبت محیط کمر به لگن ،شاخص
توده بدن و سطح ویسفاتین سرمی بودیم .بنابراین با توجه به نتایج به دست
آمده به نظر میرسد که ترکیبی از تمرینات استقامتی و مقاومتی یک راهکار
مناسب و مؤثرتری در تغییرات مطلوب بدنی و تعدیل بهینه مسیرهای
متابولیسمی قندها و چربیها باشد تا بتواند در پیشگیری یا حتی درمان مشکلاتی
مانند سندروم متابولیکی و بیان آدیپوکاینهای مضر ثمربخش باشد.
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