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تاثیر تمرین تناوبی با شدت باال( )HIITبر نسبت آدیپونکتین به لپتین و پروتئین

تاریخ پذیرش5931/6/02 :

مقدمه :تغییرات در آدپیوکین های پالسما و پارامترهای التهابی در دیابت نوع  ،2به علت چاقی و به طور مستقیم با وضعیت دیابت ارتباط دارد.
هدف مطالعه حاضر بررسی اثر تمرین تناوبی با شدت باال( )HIITبر نسبت آدیپونکتین به لپتین و پروتئین واکنش گر )CRP( C-در موش های
دیابتی نوع  2بود.
مواد و روش ها :در این مطالعه تجربی  22سر موش صحرایی از نژاد ویستار در محدوده وزنی  204±42به سه گروه(کنترل سالم ،کنترل دیابتی
و دیابتی همراه تمرین تناوبی با شدت باال( ))HIITبه طور تصادفی تقسیم شدند .گروه دیابتی تمرین تناوبی با شدت باال( )HIITیک هفته بعد از القاء
دیابت ،به مدت  00هفته تمرین تناوبی با شدت باال( )HIITرا به وسیله تردمیل انجام دادند 22 .ساعت بعد از آخرین جلسه سرم خون موش های
صحرایی جهت بررسی متغیرهای خونی جمع آوری شد .داده ها با استفاده از آزمون تحلیل واریانﺲ یک طرفه( )ANOVAone-wayو آزمون
تعقیبی توکی در سطح  P≤0.05بررسی شدند.
یافته های پژوهش :القاء دیابت توسط استرپتوزوتوسین-نیکوتین آمید منجر به کاهش معنادار آدیپونکتین( )P=0.000و لپتین( )P=0.000و
افزایش معنادار پروتئین واکنش گر )P=0.000( C-در گروه کنترل دیابتی نسبت به گروه کنترل سالم شد00 .هفته تمرین  HIITموجب کاهش
معنادار در قندخون ناشتا( ،)P=0.010پروتئین واکنش گر )P=0.024( C-و افزایش معنادار سطوح سرمی لپتین( )P=0.001و
آدیپونکتین( )P=0.042در گروه تمرین  HIITنسبت به گروه کنترل دیابتی شد.
بحث و نتیجه گیری :به نظر می رسد تمرین  HIITاز طریق تغییر در سطوح سرمی آدیپونکتین و لپتیـــن موجب بهبود التهاب(پروتئین
واکنش گر )C-در موش های صحرایی دیابتی نوع  2می شود .در تحقیق حاضر  00هفته تمرین  HIITموجب افزایش نسبت آدیپونکتین به لپتین و
متعاقب آن کاهش پروتئین واکنش گر C-شد.

واژه های کلیدی :دیابت نوع  ،2نسبت آدیپونکتین به لپتین ،پروتئین واکنش گر ،C-تمرین تناوبی با شدت باال()HIIT
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مقدمه
دیابت نوع  2یک اختالل ناهمگون است که با دو
نقص متابولیکی از جمله مقاومت به انسولین( )IRهمراه
با اختالل در عملکرد سلول های بتا پانکراس مرتبط
است( .)0در افراد دارای اختالل در تحمل گلوکز(،)IGT
عوامل متعدد ژنتیکی و محیطی به پیشرفت مقاومت به
انسولین( )IRو ابتالء به دیابت نوع  2منجر می شود.
هم چنین چاقی و به ویژه تجمع بافت های چربی ،خطر
ابتالء به دیابت نوع  2را افزایش می دهد .خطر ابتال به
دیابت نوع  2در افراد چاق به میزان قابل توجهی با
تغییرات در عملکرد بافت چربی ارتباط دارد .در دهه
گذشته فرضیه اصلی برای پاتوژنز دیابت نوع  2التهاب
مزمن پیشنهاد شده است( .)2در مطالعات اپیدمیولوژیک
افزایش سطوح پالسمایی مارکرهای التهابی مانند
پروتئین واکنش گر ،)CRP( C-اینترلوکین)IL-6( 6-
و فاکتور نکروز تومور-آلفا( )TNF-αدر بیماران مبتال به
سندرم متابولیک( )MetSو هم چنین در افرادی مبتال
به دیابت نوع  2به اثبات رسیده است .اینترلوکین6-
ترشــح  CRPدر کبد را تنظیم مى کند و منبع اصلى
ترشح آن بافت چربى است( .)3تمرینات هوازى بر بافت
چربى اثر مى گذارد و به کاهش ذخیره سلول هاى
چربى منجر مى شود .کاستلو و همکاران( )2008نشان
دادند کاهش وزن بدن با بهبود تغییرات مقادیر CRP
همبستگى دارد ،بنا بر این ممکن است کاهش وزن
بتواند مقادیر CRPرا کاهش دهد .هم چنین سطح
باالیی از این بیومارکرها باعث افزایش مقاومت به
انسولین( )IRدر عضالت اسکلتی ،بافت های چربی و
اختالل عملکرد اندوتلیال می شود و در نتیجه افزایش
خطر ابتال به دیابت نوع  2را افزایش می دهد(.)2
آدیپــــونکتین تــقریباً به طور انحصاری توسط
سلول های بافت چربی ترشح می شــود و به نـــظر
می رسد به عنوان هورمونی با خواص ضد التهابی و
بهبود حساسیت به انسولین در شرایط آزمایشگاهی( in
 )vitroو در مدل های حیوانی عمل می کند و به نظر
می رسد بهبود عملکرد و سالمت سلول های بتا
پانکراس را به همراه داشته باشد( .)4آدیپونکتین در بین
آدیپوکین ها منحصر به فرد است ،زیرا سطح
سیستمیک آن در دیابت کاهش می یابد ،در حالی که
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بیشتر آدیپوکین ها(به ویژه آدیپوکین های پیش
التهابی) در مقادیر بزرگ تر ترشح می شوند .سطوح
سرمی آدیپونکتین در بیماری قلب و عروق و چندین
اختالل متابولیکی شامل چاقی ،وضعیت التهابی،
مقاومت به انسولین( )IRو دیابــت نوع  2کاهــــش
می یابد( .)6چندین مطالعه بالینی نشان داده است که
هیپوآدیپونکتینمی با پیشرفت مقاومت به انسولین( )IRو
دیابت نوع  2ارتـــباط دارد .اکثر این مطالعات نشان
داده اند که میزان آدیپونکتین در دیابت نوع  2حتی در
مراحل اولیه تشخیص اغلب کاهش می یابد( .)7طیف
وسیعی از مطالعات آینده نگر نشان داد که سطح باالیی
از آدیپونکتین گردش خون با خطر کم دیابت نوع 2
حتی پﺲ از تعدیل عوامل متعددی که می تواند این
رابطه را مختل کند مرتبط است(.)8
لپتین هورمون پپتیدی است که عمدتاً توسط بافت
چربی سفید ترشح می شود .بیان و آزاد شدن آن در
سلول های چربی بزرگ حتی پﺲ از عادی سازی حجم
سلول چربی افزایش می یابد ،هم چنین لپتین به عنوان
تنظیم کننده های واسطه های ایمنی پیش التهابی در
آدیپوسیت ها عمل می کند( .)9لپتین بر هیپوتاالموس
اثر می گذارد ،که منجر به کاهش اشتها و افزایش
هزینه های انرژی می شود و بنا بر این وزن بدن را
تنظیم می کند( .)00عالوه بر این ،لپتین تعدادی از
فعالیت های دیگر از جمله تنظیم عملکرد اندوکرین،
تولید مثل و ایمنی را بر عهده دارد .در انسان چاقی با
سطوح باالی لپتین همراه است که احتماالً منعکﺲ
کننده وضعیت مقاومت لپتین می باشد ،به این معنی که
سیگنالینگ لپتین و عمل آن دچار اختالل شده است.
این حالت می تواند رابطه فیزیولوژیکی بین عملکرد
لپتین و سلول های بتا پانکراس را مختل و منجر به
پیشرفت مقاومت به انسولین( )IRو دیــــابت نوع 2
شود( .)00مطالعات اپیدمیولوژیک پیشین در مورد ارتباط
بین سطوح لپتین و وقوع دیابت نوع  ،2نتایج متفاوتی را
نشان داده اند( .)02در مقابل ،سطح آدیپونکتین به طور
معکوس با چاقی و مقاومت به انسولین همراه است.
کاهش وزن یک محرک قوی برای سنتز آدیپونکتین
می باشد .اثرات فیزیولوژیک آدیپونکتین ضد دیابتی،
ضد التهابی ،ضد آترواســـکلروز و حفاظتی برای قلب
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می باشد( .)03به عالوه ،شواهد نشان می دهند نسبت
آدیپونکتین به لپتین یک بیومارکر جدید و قوی تر برای
حساسیت انسولینی نسبت به هر یک از آدیپونکتین و
لپتین به تنهایی و حتی شاخص مقاومت به انسولین
است .این نسبت در افراد دیابتی و مبتال به سندروم
متابولیک پایین می باشد(.)02
از طرفی فعالیت بدنی می تواند پاسخ عضله
اسکلتی به انســـولین را از طریق افزایش بیان و یا
فعـــالیت های پروتئین های درگیر در متابولیسم و
سیگنالینگ انسولین باال ببرد .به طوری که فعالیت
بدنی فعالیت گلیکوژن سنتاز و بیان پروتئین های ناقل
گلوکز را افزایش می دهد .در افراد مبتال به دیابت نیز
آمادگی بدنی با کاهش اکسیداسیون چربی و جا به
جایی به سمت اکسیداسیون بیشتر کربوهیدرات در تمام
شدت های ورزشی همراه است .در بیماران دیابتی که
نقص در عملکرد انسولین دارند ،تمرینات بدنی منظم
موجب می شود از طریق افزایش حساسیت به انسولین
و هم چنین در غیاب انســــولین ورود قند به داخل
سلول های عضالنی و در نتیجه مصرف آن تسهیل
گردد .هم چنین فعالیت های ورزشی با افزایش سطوح
پروتئین های ناقل گلوکز باعث کاهش مقاومت به
انسولین می گردد( .)04از طرفی اثرات مثبت تمرینات
تداومی با شدت پایین تا متوسط در مطالعات علمی
انکارناپذیر است ،اکنون با توجه به نتایج تحقیقات جدید
روشن شده است هنگامی که سالمت کلی فرد ،فواید
عملکردی و کمبود زمان برای افــــراد در نظر گرفته
می شود ،تمرین تناوبی با شدت باال( )HIITنسبت به
تمرینــات تداومی با شدت متـــوسط معموالً نتایج
مطلوب تری را در زمان کوتاه تری حاصل کرده است.
به طوری که در تحقیق دندیل و همکاران( )2009به
وضوح مشخص شد که تمرین تناوبی با شدت باال
( )HIITنسبت به تمرینات تداومی با شدت متوسط
موجب کاهش بیشتر قندخون ناشتا و میزان انسولین و
افزایش بیشتر حساسیت به انسولین را در افراد دارای
دیابت نوع  2شد( .)06هم چنین می توان بیان کرد
افرادی که قصد شرکت در فعالیت های ورزشی را
دارند ،نمی توانند کمبود زمان برای پرداختن به فعالیت
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را در این گونه تمرینات بهانه کنند زیرا تمرین تناوبی با
شدت باال( )HIITنسبت به تمرینات تداومی جهت
کسب مزایای فعالیت بدنی نیاز به صرف زمان کمتری
دارند( .)07در مجـــموع ،در مـــورد نتایج روش های
تمرینی تناقض زیادی وجود دارد و از سویی ساز و کار
تاثیر مفید این روش تمرینی بر شاخص های متابولیکی
افراد دیابتی به خوبی روشن نیست .مطالعات نیز به رفع
ابهامات موجود بین ارتباط فعالیت بدنى نسبت
آدیپونکتین به لپتین و پروتئین واکنش گر C-مختلف
چاقى نپرداخته اند .این پژوهش با هدف بررسى تاثیر
یک دوره  00هفته ای تمــــرین تناوبی با شدت
باال( )HIITبر میزان قندخون ناشتا ،نسبت آدیپونکتین
به لپتین و پروتئین واکنش گر C-در موش های
صحرایی مبتال به دیابت نوع  2پرداخت تا استفاده از
فعالیت هاى ورزشى در پیشگیرى و بهبود عوارض
دیابت با کنترل شاخص هایى مرتبط را مورد ارزیابى
قرار گیرد.
مواد و روش ها
پژوهش حاضر از نوع تجربی اسـت کـه بـه شـیوه
آزمایشگاهی انجام شد .در این تحقیق از  22سر مـوش
صحرایی نر نژاد ویستار بالغ بـا دامنـه وزنـی 204±42
گرم و سن  8هفته استفاده شـد کـه از دانشـگاه علـوم
پزشـکی بقیــه ال تهــران تهیـه گردیــد .مــوش هــا در
محیطی بـا دمـای  22±2درجـه سـانتی گـراد ،چرخـه
روشنایی و تاریکی  02:02ساعت و در قفﺲ های پلـی
کربنات( 4موش در هر قفﺲ) نگهـداری شـدند .جهـت
ایجاد دیابت نوع  2بعـد از  02سـاعت ناشــــتا بـودن
موش ها صـحرایی بـه صـورت تزریـق درون صـفاقی
محلول نیکوتین آمید(ساخت شـرکت سـیگما ،آمریکـا)
محلول شده در نرمال سالین با دوز  020 mg/kgو بعد
از  04دقیقه از محلول استرپتوزوتوسـین(()STZسـاخت
شرکت سیگما ،آمریکـا) محلـول در بـافر سـیترات 0/0
موالر با دوز  64 mg/kgاستفاده شد 72 .ساعت پﺲ از
تزریق جهـت اطمینـان از دیـابتی شـدن ،مـوش هـای
صحرایی کـه مـــــیزان قـــندخون آن هـا بیشـتر از
 240 mg/dlبــود بــه عنــوان دیــابتی در نظــر گرفتــه
شد( .)08غلظت گلوکز خون در نمــــونه هـای خـونی
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روش های آزمایشگاهی و اندازه گیری متغیرها:
تمامی آزمودنی ها 72 ،ساعت پﺲ از آخرین جلسه
تمرین ،با کلروفرم بیهوش ،تشریح و نمونه گیری شدند.
نمونه های خونی بعد از خونگیری و لخته شدن در
سانتریفیوژ(مدل  HC-16Aساخت کشور چین) قرار
گرفتند و با دور  3400به مدت  00دقیقه سرم آن ها
استخراج و جهت اندازه گیری در دمای  -70درجه
سانتی گراد نگهداری شد .سطوح سرمی آدیپونکتین با
حساسیت  0/006 mg/Lو دامنــــه سنــــجش
 ،0/02–60mg/Lلپتین با حساسیت  0/04 ng/mlو
دامنه سنجش  0/00–20 ng/mlبه روش االیزا توسط
کیت های االیزا شرکت ایست بیوفارم مخصوص موش
صحرایی(ساخت کشور چین) و پروتئین واکنش گرC-
به روش آنزیمی-رنگ سنـــجی با حـــساسیـــت
 0/02 ng/mlتوسط کیت شرکت پارس آزمون(ساخت
کشور ایران) اندازه گیری شد.
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جمع آوری شـده از دم مـوش هـای صـحرایی توسـط
گلوکومتر(بورر مدل  ،GL42سـاخت کشـور آلمـان) بـا
دامنه سنجش  4-700 mg/dlو حساسیت ،00 mg/dl
در هفته اول و پایان پروتکل تمرینی اندازه گیری شـد.
در ادامه موش هـای صـحرایی دیـابتی شـده بـه طـور
تصادفی دو گروه ،گروه دیابتی تمرین تناوبی بـا شـدت
باال( 04()HIITسـر) و گـروه کنتـرل دیـابتی( 04سـر)
تقسیم شدند و هم چنین یک گروه دیگر از موش های
صحرایی که قندخون طبیعی داشـتند بـه عنـوان گـروه
کنترل سالم( 02سـر) در نظـر گرفتـه شـدند .در طـول
اجرای پروتکل تمرینی  3سر از موش های صحرایی به
دلیل مرگ ناشی از دیابتی شدن توسط استرپتوزوتوسین
در گروه کنترل دیابتی و  2سر از موش های صـحرایی
به دلیل مرگ در هنگام اجرای پروتکل تمرینی و  0سر
به دلیل عدم اجرای پروتکل تمرینـی در گـروه دیـابتی
تمرین تناوبی بـا شـدت بـاال( )HIITاز مطالعـه حـذف
گردیدند و در انتها  36سر موش صحرایی باقی ماند.
برنامه تمرین تناوبی با شـدت بـاال( :)HIITبرنامـه
تمرین تنـاوبی بـا شـدت بـاال( )HIITروی تردمیـل 4
کاناله به دلیل کنترل آسان تـر سـرعت و مـدت زمـان
دویدن اجـرا شـد .موش ها در گروه تمرین به مدت 00
هفته ،هر هفته  6روز تمرین کردند .کل دوره تمرین به
 3مرحلــــه آشنایی ،اضافه بار ،حفﻆ و تثبیت شدت کار
تقسیم شد .در مرحله آشنایی(هفته اول) موش هـا هــر
روز به مدت  00-04دقیقه با سرعت  8متر بر دقیقه بر
روی نوارگردان راه رفتند .در مرحلـــه اضـــافه بار(هفته
دوم تا چهارم) موش ها در روزهای فرد  2تا  6تناوب 3
دقیقه ای و با سرعت  20متر در دقیــقه و در روزهای
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زوج  3تا  20تناوب  30ثانیه ای و با سرعت  42متر در
دقیقه روی نوارگردان دویدنــد و در نهایــت در مرحلــه
حفﻆ و تثبیت شدت کار بــه مــدت  6هفتــه پروتکــل
تمرین تناوبی با شدت باال( )HIITرا اجـرا کردنـد .هـم
چنین در بین هر تناوب  0دقیقــه جهـت برگشـت بـه
حالت اولیه(ریکاوری) ،استراحت فعـال(بـا شدت  06متر
در دقیقه) وجود داشـت .در ضـمن در هر جلسه تمرینی
موش های صحرایی در ابتـدا  4دقیقــه بــرای گــرم
کردن(بــا شدت  06متر در دقیقه) و در انتهــا  4دقیقـ ـه
برای سرد کردن(شدت  06متر در دقیقه و با کاهش
تدریجی شدت به کــــم ترین مقـــــدار) فــــعالیت
می کردند(جدول شماره .)09()0
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یافته های پژوهش
میانگین داده های مربوط به وزن بدن موش هـای
صــحرایی 70 ،روز بعــد از اعمــال متغییرهــای مســتقل
دیابت و تمرین تناوبی با شدت بـاال( )HIITبـین هـی
یک از گروه های مطالعه اختالف معنی داری نشان نداد
(جدول شماره  .)2در بررسی میزان قندخون گروه هـای

جدول شماره  .2مقایسه قندخون ناشتا و وزن بدن در گروه های مختلف به وسیله از آزمون تحلیل واریانس یک طرفه و آزمون تعقیبی Tukey
قندخون()mg/dl
وزن بدن()g
گروه
()Mean±SD
()Mean±SD
پﺲ آزمون
پیش آزمون
پﺲ آزمون
پیش آزمون
کنترل سالم بی تمرین
86/8±23
89/0±02
280/0±23
222/9±23
* 342/8±84
* 296/3±20
249/3±28
کنترل دیابتی بی تمرین 230/2±37
دیابتی تمرین HIIT
048/8±029
* 283/2±34
269/2±34
233/9±09
* تفاوت معنادار بین با گروه کنترل دیابتی .مقادیر به صورت انحراف میانگین±استاندارد.
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مختلف بعد از  00هفته ،قنـدخون ناشـتا گـروه دیـابتی
تمرین تناوبی با شـدت بـاال( )HIITنسـبت بـه گـروه
کنترل دیابتی کـاهش معنـادار یافـت( )P=0.010هـم
چنین بین قندخون ناشتا گروه دیابتی تمرین تنـاوبی بـا
شدت باال( )HIITو گروه کنترل سالم تفاوت معنـاداری
مشاهده نشد(()P=0.359جدول شماره .)2
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جدول شماره  .1مختصات پروتکل تمرین تناوبی با شدت باال( )HIITطی  11هفته روی تریدمیل
روز فرد
روز زوج
ایام
هفته
 2اینتروال 20 ،متر/دقیقه 3 ،دقیقه
0
 3اینتروال 42 ،متر/دقیقه 30 ،ثانیه
2
 2اینتروال 20 ،متر/دقیقه 3 ،دقیقه
3
 4اینتروال 42 ،متر/دقیقه 30 ،ثانیه
2
هفته 0
 2اینتروال 20 ،متر/دقیقه 3 ،دقیقه
4
 7اینتروال 42 ،متر/دقیقه 30 ،ثانیه
6
 3اینتروال 20 ،متر/دقیقه 3 ،دقیقه
0
 9اینتروال 42 ،متر/دقیقه 30 ،ثانیه
2
 3اینتروال 20 ،متر/دقیقه 3 ،دقیقه
3
 00اینتروال 42 ،متر/دقیقه 30 ،ثانیه
2
هفته 2
 3اینتروال 20 ،متر/دقیقه 3 ،دقیقه
4
 03اینتروال 42 ،متر/دقیقه 30 ،ثانیه
6
 2اینتروال 20 ،متر/دقیقه 3 ،دقیقه
0
 04اینتروال 42 ،متر/دقیقه 30 ،ثانیه
2
 2اینتروال 20 ،متر/دقیقه 3 ،دقیقه
3
 07اینتروال 42 ،متر/دقیقه 30 ،ثانیه
2
هفته 3
 4اینتروال 20 ،متر/دقیقه 3 ،دقیقه
4
 09اینتروال 42 ،متر/دقیقه 30 ،ثانیه
6
 4اینتروال 20 ،متر/دقیقه 3 ،دقیقه
0
 09اینتروال 42 ،متر/دقیقه 30 ،ثانیه
2
 6اینتروال 20 ،متر/دقیقه 3 ،دقیقه
3
 20اینتروال 42 ،متر/دقیقه 30 ،ثانیه
2
هفته 2
 6اینتروال 20 ،متر/دقیقه 3 ،دقیقه
4
 20اینتروال 42 ،متر/دقیقه 30 ،ثانیه
6
 20اینتروال 42 ،متر/دقیقه 30 ،ثانیه
 6اینتروال 20 ،متر/دقیقه 3 ،دقیقه
هفته 4-00
تا پایان هفته 00
تا پایان هفته 00

تاثیر تمرین تناوبی با شدت باال( )HIITبر نسبت آدیپونکتین  -...محمد پرستش و همکاران

در گروه کنترل دیابتی نسبت به کنترل سالم
میانگین هـــــورمون لپتین( ،)P=0.000آدیپونکتین
( )P=0.000کاهش معناداری و )P=0.000( CRP
افزایش معناداری یافت .از طرفی لپتین( )P=0.000و
 )P=0.001( CRPدر گروه دیابتی تمرین تناوبی با
شدت باال( )HIITدر مقایسه با گروه کنترل دیابتی به
ترتیب افزایش و کاهش مــعناداری را نشان داد .به
عبارت دیگر به نظر می رسد در گروه دیابتی تمرین

شد .این یافته ما با نتایج راناسین گه و همکاران
( )2008همسو است(.)20
آدیپونکتین یک حساس کننده انسولینی است که
در آدیپوسیت ها ،عضله اسکلتی و بافت کبد سنتـــز
می شود .در عضــله اسکلتی آدیپونکتین استفاده از
اسیـــدهای چرب آزاد و جذب گلوکز را از طریق فعال
سازی پروتئین کیناز وابسته به  AMPتحریک می کند.
به عالوه ،آدیپونکتین تولید گلوکز کبــدی را مــــهار
می کند .بنا بر این بافت چربی ،عضله اسکلتی و کبد
جایگاه های مهم عمل آدیپونکتین هستند( .)22در
مطالعه حاضر مشاهده شد میزان لپتین و آدیپونکتین در
سرم گروه کنترل دیابتی کاهش معناداری نسبت به
گروه کنترل سالم داشت .از طرفی اجرای پروتکل
تمرینی موجب افزایش معنادار آدیپونکتین و هم چنین
متعاقب آن افزایش نسبت آدیپونکتین به لپتین در گروه
دیابتی تمرین تناوبی با شدت باال( )HIITشد .همسو
با نتایج ما در مطالعه کانگ لینگ و همکاران تمرین با
شدت پایین روی تردمیل موجب افزایش سطح سرمی
انسولین و لپتین در موش های صحرایی دیابتی شده با
استرپتوزوتوسین( )STZشد( )23هر چند در برخی
پژوهش ها یافته های مخالف تحقیق حاضر بودند به

بحث و نتیجهگیری
در مطالعه حاضر دیابت نوع  2با تزریق
استرپتوزوتوسین-نیکوتین آمید( )STZ-NAدر موش
ایجاد شده است .مدل های حیوانی مختلف دیابتی نوع
 2تا کنون گزارش شده است که دیابت ناشی از
استرپتوزوتوسین-نیـــکوتین آمیـــد( )STZ-NAمدل
رایجی از دیابت نوع  2در موش های صحرایی است.
در این مدل سلول های بتا پانکراس به طور جزئی
نسبت به تزریق استـــرپتوزوتوســین به تنهایی نابود
می شوند .این به دلیل اثر محافظتی نیکوتین آمید در
سلول های بتای پانکراس است( .)20در مطالعه حاضر
 00هفته تمرین تناوبی با شدت باال( )HIITموجب
کاهش معنادار سطح گلوکز خون موش های صحرایی
دیابتی تمرین کرده در مقایسه با گروه کنترل دیابتی
شد .این نتیجه ما از اثرات مثبت ورزش و فعالیت بدنی
بر کنترل گلیسمیک موش های صحرایی دیابتی
حمایت می کند .هر چند عواملی چون سطح چاقی،
رژیم غذایی ،سن و جنﺲ بیـــماران دیابتی بر این
جنبه های ورزش اثرگذار هستند( .)4،8،9در مطالعه
حاضر مالحظه شد تمرین تناوبی با شدت باال()HIIT
منجر به بهبود گلوکز خون موش های صحرایی دیابتی
291
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جدول شماره  . 3مقایسه عوامل بیوشیمیایی در گروه های مختلف به وسیله آزمون تحلیل واریانس یک طرفه و آزمون تعقیبی Tukey
آدیپونکتین( )mg/Lلپتین/آدیپونکتین
گروه
)ng/ml( CRP
لپتین()ng/ml
کنترل سالم بیتمرین
02/46±0/06
0/302±0/00
6/98±0/70
0/97±0/00
کنترل دیابتی بیتمرین
a08/96±2/93
0/202±0/22
a0/66±0/6
a0/4±0/23
دیابتی تمرین HIIT
c03/43±0/48
c0/627±0/20
b2/32±0/08
bc0/26±0/27
 .aمقایسه گروه کنترل سالم و گروه کنترل دیابتی .b .مقایسه گروه کنترل سالم و گروه دیابتی تمرین تناوبی با شدت باال(.)HIIT
 .cمقایسه گروه کنترل دیابتی و گروه دیابتی تمرین تناوبی با شدت باال( .)HIITمقادیر به صورت انحراف میانگین±استاندارد.
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تناوبی با شدت باال( ،)HIITتمرین تناوبی با شدت باال
( )HIITتوانســـته اثرات مخرب دیابت در خصوص
کاهش هورمون لپتین در مقایسه با گروه کنترل دیابتی
را به طور معناداری جبران نماید .هم چنین نسبت
آدیپونکتین به لپتین در گروه دیابتی تمرین تناوبی با
شدت باال( )HIITدر مقــایســـه با گروه کنـــترل
سالم افزایش مـعناداری داشت(()P=0.01جدول شماره
.)3
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طوری که در تحقیق گرازیل و همکاران( )2008تمرین
هوازی با شدت  40تا  60در صد حداکثر اکسیژن
مصرفی موجب کاهش معنادار سطوح سرمی لپتین شد
که علت تناقض نتایج این تحقیق با تحقیق حاضر به
دلیل مدل دیابتی موش های صحرایی است( )22هم
چنین ،از آن جا که تغییرات هورمونی تحت تاثیر شدت
و مدت تمرین ،وضعیت تغذیه آزمودنی ها ،ریتم شبانه
روزی لپتین ،ساعت نمونه گیری خون و تغییرات میزان
سوخت و ساز طی تمرین قرار می گیرد ،لذا بخشی از
تناقضات مربوط به پاسخ لپتین به ورزش احتماالً به این
عوامل مربوط میشود.
نتایج در مورد پاسخ آدیپونکتین به ورزش متفاوت
است .به طوری که برخی کاهش برخی افزایش یا حتی
عدم تغییر آن را بعد از تمرین ورزشی گزارش کرده اند.
در برخی مطالعات پیشنهاد شده است کاهش وزن از
طریق ورزش عامل کلـــیدی در بیان آدیـــپونکتین
می باشد .به این معنی که افزایش آدیپونکتین تنها در
شرایط کاهش وزن اتفاق می افتد( .)24از طرفی
مطالعات اخیر بر این باورند که حجم و شدت ورزش
نسبت به کـــاهش وزن در افزایــش بیان آدیپونکتین
مهم تر می باشنـــد .به این معنی که برای افزایش
آدیپونکتین حجم و شدت ورزش باید باالتر از حد
متوسط باشد .موافق با این عقیده در پژوهش حاضر نیز
مشاهده شد تمرین ورزشی ،حتی در غیاب کاهش وزن،
سطح آدیپونکتین افزایش می یابد .یک ساز و کار
محتمل برای افزایش آدیپونکتین متعاقب ورزش و
بدون کاهش وزن به تحریک بیوژنز میتوکندری در
آدیپوسیت ها نسبت داده شده است ،چرا که کارکرد
میتوکندریایی در آدیپوسیت ها یک عامل مهم در سنتز
آدیپونکتین معرفی شده است و اختالل در کارکرد
میتوکندری با کاهش آدیپونکتین و افزایش بیوژنز
میتوکندری با باال رفتن آدیپونکتین همراه است(.)26
هم چنین گزارش شده است نسبت آدیپونکتین به
لپتین یک شاخص دقیق از حساسیت انسولینی ،سندروم
متابولیک و آترواسکلروز می باشد .از سویی در مدل
دیابتی با چاقی ناشی از ژن ،ترشح لپتین همراه با
افزایش چربی افزایش می یابد ،اما ترشح آدیپونکتین
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کاهش می یابد و منجر به کاهش نسبت آدیپونکتین به
لپتین می شود .با این حال ،تمرین ورزشی می تواند
آدیپونکتین را افزایش دهد و سطوح لپتین را در این
مدل کاهش دهد و این نسبت افزایش یابد( .)27از
سوی دیگر ،لپتین و آدیپــونکتـــین در مدل دیابتی
موش های صحرایی ناشی از استــــرپــتوزوتوسین-
نیکوتین آمید کاهش می یابد و بنا بر این کاهش هم
زمان لپتین و آدیپونکتین این نسبت را تقریباً بدون
تغییر نگه می دارد که این نتایج با نتایج مطالعه لوسی
سی و همکاران( )2007هم خوان است( .)28در مطالعه
حاضر مخالف با شواهد علمی نشان می دهد این نسبت
در مدل افراد مبتال به دیابت نوع  2نسبت به افراد
طبیعی پایین تر است( )28و از سویی تحقیق حاضر
نشان می دهد یک دوره کوتاه مدت تمرین تناوبی با
شدت باال( )HIITبا افزایش این نسبت همراه است .در
مطالعه حاضر به نظر می رسد افزایش آدیپونکتین با
پروتئین واکنش گر C-متعاقب ورزش پیشنهاد می کند
که احتماالً بخشی از اثرات مطلوب ورزش بر کنترل
گلیسمیک از طریق این آدیپوکین اعمال می شود.
موافق با این نتایج ارتباط معناداری و منفی بین
آدیپونکتین با پروتئین واکنش گر C-مشاهده شده
است( .)29هم خوان با مطالعه حاضر دی لموس و
همکاران( )2007مشاهده کردند که  02هفته تمرین
شنا موجب افزایش آدیپونکتین و کاهش پروتئین
واکنش گر C-در مـــــوش های دیــــابتی نوع 2
می شود( .)30بنا بر این با توجـه بـه افـزایش نسبت
آدیپـونکتین به لپتین و کاهش پروتئین واکنش گرC-
و قندخون ناشتا موش های صحرایی دیابتی در
پـژوهش حاضر ،این احتمال وجود دارد کـه تمرین
تناوبی با شدت باال( )HIITعـاملی مـوثر در پیشـگیری
بسـیاری از بیماری ها و اختااللت متابولیکی باشند اما
بـرای تاییـد نتـــایج حاصـــل از این مــــطالعه به
پژوهش های بیشتری نیاز است.
سپاسگزاری
پژوهش حاضر برگرفته از طرح پژوهشـی تصـویب
شده در معاونـــت پژوهشـی و فنـاوری دانشـگاه اراک
می باشد که هزینه های این طرح توسط ایـن معاونـت
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 هم چنـین بدین وسیله نویسندگان مراتب.گردیده است
قدردانی خود را از تمامی کسانی کـه مـا را در ایـن راه
.یاری کردند اعالم می دارند

 کــد اخــالق نیــز بــه شــرح.تــامین شــده اســت
) در کمــــیته اخــالقIR.Arakmu.rec.1394.329(
طرح های پژوهشی دانشگاه علـوم پزشـکی اراک اخـذ
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Abstract
Introduction: Changes in plasma adipicin and
inflammatory parameters in type 2 diabetes are
due to obesity and directly related to the
condition of diabetes. The aim of this study
was to investigate the effect of High intensity
interval training (HIIT) on the ratio of
adiponectin to leptin and C-reactive protein
(CRP) in type 2 diabetic rats.

and leptin (P=0.000) and a significant increase
in C-reactive protein (P=0.000) in diabetic
control group compared to healthy control
group Became 10 weeks of HIIT training
resulted in a significant decrease in fasting
blood glucose (P=0.109), C-reactive protein
(P=0.024), and a significant increase in serum
leptin levels (P=0.001), adiponectin (P=0.42)
In the HIIT training group compared to the
diabetic control group. Ethics code:
IR.Arakmu.rec.1394.329

Materials & Methods: In this experimental
study, 42 Wistar rats with mean weight of
205±54 were randomly assigned to healthy
control, diabetic control and diabetic training
groups. The diabetic training group received
ten weeks of HIIT training following the
induction of diabetes. At the end of the
experimental period, blood samples were taken
to assess leptin, adiponectin and insulin
resistance. Data were analyzed by one-way
ANOVA and Tukey's post hoc test at a
significant level of 0.05%.

Discussion & Conclusions: It seems that
HIIT training improves inflammation (Creactive protein) in type 2 diabetic rats by
altering serum levels of adiponectin and
leptin. In the present study, 10 weeks of
HIIT training led to an increase in the ratio
of adiponectin to leptin and consequent
reduction of C-reactive protein.
Keywords:
Type
2
diabetic,
Adiponectin/leptin ratio, C-reactive protein,
HIIT training

Findings: The induction of diabetes by
streptozotocin-nicotinamide resulted in a
significant decrease in adiponectin (P =0.000)

1. Dept of Sport Physiology, Faculty of Sport Sciences, Arak University, Arak, Iran
Corresponding author Email: M-parastesh@Araku.ac.ir

Scientific Journal of Ilam University of Medical Sciences

121

