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مقاله پژوهشی

مقایسه اثر یک دوره تمرینات مقاومتی ،هوازی و ترکیبی بر سطح سرمی
ایریزین و پروتئین واکنشگر  Cدر زنان چاق
مهین خسرویانفر
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9گروه فیزیولوژی ورزش ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد اصفهان (خوراسگان) ،اصفهان ،ایران؛ گروه فیزیولوژی ورزش ،دانشگاه ارومیه ،ارومیه ،ایران.
تاریخ پذیرش16/2/29 :

تاریخ دریافت14/9/28 :

چکیده:
زمينه و هدف :هورمون آیریزین یک نوع مایوکاین است که بالفاصله بعد از فعاليت بدنی در عضالت اسکلتی
ترشحشده و در گردش خون جریان مییابد .هدف از پژوهش حاضر مقایسه اثر یک دوره تمرینات مقاومتی،
هوازی و ترکيبی بر سطح سرمی ایریزین و پروتئين واکنشگر  Cدر زنان چاق بود.
روش بررسی :در این مطالعه نيمه تجربی 63 ،نفر زن چاق با ميانگين (سن 66/82±3/28 :سال ،وزن23/11±9/26 :
کيلوگرم ،قد 153/12±5/81 :سانتیمتر و درصد چربی  )62/31±6/82بهصورت هدفمند و در دسترس انتخاب و به
سه گروه تمرین مقاومتی ( ،)n=18هوازی ( )n=18و ترکيبی  )n=18تقسيم شدند .ابتدا وزن ،قد ،شاخص توده بدنی،
 Vo2max ،WHRو درصد چربی و نمونه خونی از آزمودنیها گرفته شد .سپس برنامه تمرینی مقاومتی ،هوازی و
ترکيبی به مدت  2هفته و سه جلسه در هفته اجرا گردید .برنامه مقاومتی با وزنه  %55تا  %25یک تکرار بيشينه ،برنامه
تمرین هوازی  %55تا  %25ضربان قلب ذخيره و برنامه تمرین ترکيبی ،ترکيبی از برنامه تمرینی گروه هوازی و
مقاومتی اجرا گردید 88 .ساعت پيش و پس از  2هفته تمرین نمونه خونی آیریزین C-reactive protein (CRP) ،و
شاخصهای تنسنجی اندازهگيری شد .برای بررسی تغييرات از پيشآزمون تا پسآزمون از  tهمبسته در هر گروه و
برای مقایسه بين گروهی از آزمون تحليل واریانس یکطرفه استفاده شد .در صورت مشاهدهی نتایج معنیدار از
آزمون تعقيبی بونفرونی استفاده شد .سطح معنی داری  P≤8/55در نظر گرفته شد.
یافتهها :نتایج نشان داد ،انجام  2هفته برنامه تمرینی هوازی و ترکيبی باعث افزایش آیریزین سرمی و کاهش
 CRPدر هر سه گروه شد ( .)P≥5/55افزایش آیریزین در گروه مقاومتی معنی دار نبود ( .)P≤5/55همچنين،
آیریزین و  CRPدر بين سه گروه تفاوت معنی داری مشاهده نشد (.)P≤5/55
نتيجهگيری :درمجموع یافتههای پژوهش حاضر نشان داد که فعاليت ورزشی هوازی با شدت  %55تا %25
ضربان قلب ذخيره و کار با وزنه با شدت  %55تا  %25یک تکرار بيشينه احتماالً محرکی برای ترشح آیریزین
است و از طریق ترشح مایوکاین هایی مانند آیریزین ،باعث کاهش  CRPشد این نتيجه نشاندهنده نقش
ضدالتهابی آیریزین میباشد.
واژههای کليدی :تمرینات هوازی ،مقاومتی ،ترکيبی ،آیریزین CRP ،زنان چاق.

مقدمه:
بررسیهانشاندادهچاقی یک عاملمهممنفی

اضافه وزن بین زنان ایرانی بیشتر از زنان آمریکایی

درراستای سالمتی وطولعمرافرادیک جامعه است.

بهطور تقریبی بین زنان ایرانی و
است و شیوع چاقی  

بر اساس آخرین تخمین سازمان بهداشت جهانی 

آمریکایی مساوی است ( .)1چاقی و اضافه وزن

 1/6میلیارد بزرگسال دردنیا اضافه وزن دارندوبیش

بزرگترین چالش بهداشت عمومی در قرن حاضر

از  044میلیون نفر چاق هستند .گفتنی است شیوع

است و بخش سالمت بیشتر کشورهای دنیا درگیر

*نویسنده مسئول :اصفهان -دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان (خوراسگان) -گروه فیزیولوژی ورزش -تلفن،81919045119 :
E-mail: khosro.jalali@yahoo.com
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مسائل و عوارض ناشی از بروز فزایندهی چاقی

یشود سپس
شدهاستپسازشکستندرخونترشحم 

هستند ( .)1

یگردد.
قهوهایم 
موجببیانژنUCP1دربافتچربی 

درونریز
بهعنوان بافت 
اخیراً ،ازعضلهی اسکلتی  

یکند کهدراثرتمرین
بهطور خالصهاین نظریه بیان م 


مولکولهای

نهتنها دربرگیرنده 
یشود که  
نام برده م 

یشود کهبا
هورمونآیریزین ازعضلهاسکلتی ترشحم 

مولکولها

متابولیکی مهم بوده و بیان هرکدام از این 

قهوهای باعث افزایش 
تأثیر بر بافت چربی سفید و  

یدهد ،بلکه از طریق ترشح
متابولیسم را تغییر م 

انرژی مصرفی شده و درنهایت منجر به کاهش وزن

یشوند ،با
بهعنوان مایوکاین شناخته م 
هورمونهایی که  


یگردد( .)2-0
م 

بافتها درارتباط است .اثرتبدیلی بافتچربی سفید
سایر  

پژوهشی نشان داد که انجام سه هفته تمرینات

قهوهای ،افزایش گرمازایی و درنهایت ،کاهش وزن
به  

استقامتی دویدن روی تردمیل با شدت متوسط منجر به

گزارش گردید .نظریه این گروه از دانشمندان حاکی

افزایشدوبرابریدربیان UCP1mRNAدربافتچربی

شناسایی مایوکاین جدیدی است که توسط PGC-1α

احشایی افزایش  22برابری در بافت چربی زیر جلدی

)(Proliferator-activated receptor coactivator 1-α

یشود.دربخشدیگری
موشهایصحراییم 
شکمیدر 

یشود( .)2
القام 

افتههای این پژوهش سه هفته تمرین شنا منجر به
از ی 

مولکولهای

مهمترین 
 PGC-1αیکی از  

افزایش  62برابری دربیان  UCP1mRNAچربی شکمی

یشودونقشی
متابولیکیاستکهدرعضلهاسکلتیبیانم 

گردید.همچنیناینپژوهشگراننشاندادندکهانجام14

حیاتی در هموستاز گلوکز ،چربی و انرژی ایفا میکند.

هفته تمرین استقامتی باعث افزایش دو برابری

نهای جفت نشده نوع یک
این مولکول بیان پروتئی 

یهای
 FNDC5mRNAو  UCP1mRNAدر آزمودن 

) (Uncoupling Protein 1= UCP1میتوکندی راتنظیم

یتوان چنین استنباط کرد که
یشود ( .)2لذا م 
انسانی م 

یکند؛بنابرایننقشمهمیدرگرمازاییعضلهاسکلتی
م 

ژنها
مهمترین عواملاثرگذاربربیان این  
تمرین یکی از 

قهوهای دارد ( .)2عالوه بر این نشان
و بافت چربی  

وسایراعمالآنبرمتابولیسمانرژیاست .

یشود
دادهشده استکهاین فاکتوردراثرتمرین بیان م 


 Van Marken Lichtenbeltو همکاران نشان

و موجب تحریک بسیاری از فرایندها مانند بیوژنز

بهطور معنی داری در
قهوهای  
دادند که مقدار چربی  

میتوکندریایی ،آنژیوژنز ،تغییر نوع تار و جلوگیری از

قهوهای و
افراد چاق کمتر است و بین بافت چربی  

یگردد( .)3
آتروفیعضالنیم 

درصد چربی و شاخص توده بدنی در افراد غیرفعال

اثرات مفید ناشی از افزایش بیان PGC-1α

ارتباط منفی وجود دارد ( .)2با ورزش و فعالیت بدنی

ممکناستخارجازبافتعضالنی نیز باشد ،زیرا این

فعالکننده اصلی ترشح آیریزین به
بیان  PGC-1aکه  

فاکتورموجببیان  UCP1وگرمازایی دربافتچربی

ییابد .پسنقشفعالیت
یباشد ،افزایش م 
داخلخونم 

موشهای ترا ریخته
یگردد PGC-1α .در  
قهوهای م 


بدنی در افزایش این مایوکاین مورد توجه است که

عالوهبرافزایش طولعمر ،مقاومت بهدیابت وچاقی

درنهایت با اضافه وزن و چاقی ارتباط منفی دارد ()6؛

ناشی از سن را نشان داده است .این موضوع بیانگر

بنابراین آیریزین بافت چربی سفید را به بافت چربی

ایناستکهPGC-1αموجبتحریکترشحموادیاز

یدهد کهمنجربهافزایش حرارتو
قهوهای تغییر م 
شبه  

بافتها
یشود که بر عملکرد سایر  
عضله اسکلتی م 

باال بردن انرژی مصرفی و درنهایت کاهش وزن

مهمترین این مواد FNDC5
تأثیرگذار است (.)0یکی از 

یهای متابولیکی بر
یشود(.)7،8هرچندبیشتر سازگار 
م 

)(Fibronectin type III domain-containing protein 5

تأثیر تمرینات هوازی مورد توجه قرارگرفته اما امروزه

نامگذاری
یباشد .این پروتئین که هورمون آیریزین  
م 

ارزش بالقوه تمرین مقاومتی و ترکیبی در زمینه توسعه
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یهای
سالمتوآمادگی حتی درافرادی کهزمینه بیمار 

افزایش رگ زایی ،افزایش اکسیداسیون چربی ،بهبود

گوناگونی دارند نیز درک شده است ( .)0اهمیت

یتواننام
حساسیتبهانسولینوعواملیازاینقبیلرام 

برجستهتمرینمقاومتیوترکیبیدرایناستکهضمن

برد( .)10

افزایش یا حفظ توده عضالنی ،سازگاری متابولیک با

یشود
تمریناتبلندمدتموجبکاهشCRPم 

یتواند با وساطت مسیر
تهای ورزشی م 
این نوع فعالی 

بهطور مستقیم از طریق کاهش تولید
که این عمل را  

یهای مشابه تمرینات
مشابه سلولی ،منجر به سازگار 

هستهای و
تک 
سلولهای  
سیتوکین در چربی ،عضله  ،

استقامتی گردد ( .)14،1در تحقیقی تغییر فنوتیپ بافت

بهطور غیرمستقیم با افزایش حساسیت به انسولین انجام


کردهاندونیزباتوجهبه
قهوهایرامطرح 
چربیسفیدبه 

یدهد که باعث بهبود عملکرد آندوتلیال و کاهش
م 

تأثیر مثبت تمرینات هوازی ،مقاومتی و ترکیبی در

یشود ( .)12،10در حال حاضر هنوز اطالعات
وزن م 

کاهشوزنچربی بدن ونقش گرمازایی زیاد این نوع

منسجمی در زمینه اثر تمرینهای مقاومتی ،هوازی و

یگیرد کهاین نوع
تمرینات این فرضیه درذهنشکلم 

بهطور
بهطور عامواثر شدتاین نوع تمرینات  
ترکیبی  

یتوانند تأثیر بارزی بر فنوتیپ بافت چربی
تمرینات م 

خاص بر شاخصهای مهم التهابی وجود ندارد .این

داشتهباشند( .)2

وههای تمرینی باتوجه بهتنوعشدت،مدتوطول
شی 

بهعنوان نشانگر مستقل و
پروتئین واکنشی   C

یتوانندآثارگوناگونیداشتهباشندوبا
دورهیتمرینیم 


یشود .همچنین
اصلی عوارض قلبی -عروقی شناخته م 

درنظرگرفتن این امر کهمعموالًبافتچربیکلیدر

 CRPنشانگر غیرتخصصی التهاب است و در

اینمسئلهمیتواندزنان

زناننسبتبهمردانبیشتراست .

یهای
یهای التهابی مزمن مانند بیمار 
یزایی بیمار 
بیمار 

تابهحال
را برای ابتال به التهاب مزمن مستعدتر کند  .

قلبی -عروقی دیابت و سرطان نقش دارد (.)12،11

تحقیقی در رابطه با مقایسه سه نوع ورزش (هوازی،

یهای قلبی،
افزایش سطح  CRPبا خطر باالی بیمار 

مقاومتی و ترکیبی) بر آیریزین سرمی در زنان چاق

حملهمغزی و بیماری عروقی شریانی است.اثرحمایتی

انجامنشدهاست .بنابراینهدفاین پژوهش،مقایسهاثر

یهای قلبی -عروقی،دیابت
ورزشمنظمدربرابربیمار 

تمرین مقاومتی ،هوازی و ترکیبی بر سطح آیریزین

مشخصشده است .از طرف دیگر

بهخوبی 
و سرطان  

سرمیCRP ،درزنانچاق است تا مشخص شود کهآیا

اندازهگیری سطحپالسمایی  CRPبا چاقی ومقاومت به


اضافه وزن وچاق
تهای بدنی درزناندارای  
نوع فعالی 

انسولینارتباطدارد( .)13

میتواند بر شاخصهای مورد نظر تأثیر داشته باشد؟ و

آیا بین سهروشتمرینی هوازی ،مقاومتی وترکیبی بر

یدهد مقادیر  CRPدر زنان
مطالعات نشان م 

رویسطحآیریزینسرمیCRP،تفاوتوجوددارد؟ 

چاق ،زنان یائسه بیشتر از جوانان ،مردان و افراد الغر
است( .)13ورزش وفعالیت بدنی نیز یکی ازعواملبر

روش بررسی :

این شاخصاست ،همچنین محققانزیادی تأثیر ورزش
کردهاند Handschin .و
بر شاخص التهابی را بررسی  

بهصورت
این پژوهش ،نیمه تجربی بوده که  

 Spiegelmanبهبررسی تأثیر  14هفتهتمرین مقاومتی و

دست
انجامگرفته و بهلحاظاستفادهازنتایجبه  
میدانی 

هوازی بر  CRPپرداختند .نتایج این مطالعه نشان داد ،

یباشد .جامعه آماری زنان چاق
آمده کاربردی م 

 CRP

شهرستانشهرکردبودندکه36زنجوانچاقبراساس

یداری
دو برنامه تمرینی باعث کاهش معن 

دادهاند کهتمرینمنظمدارای
شد(.)14مطالعاتنشان 

معیار ورود به پژوهش (سالم ،عدم مصرف سیگار و

اثرات ضدالتهابی بوده و به کاهش سطوح فاکتورهای

دارو،نداشتنفعالیتورزشیمنظمدرطی6ماهگذشته،

یشود ،همچنین تمرینات هوازی در
التهابی منجر م 

نداشتن رژیم خاص ،و شاخص توده بدنی باالی ،)34
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ابتدا بر اساس سن ،توان هوازی و درصد چربی

بیشینه برای حرکاتاصلی وبااستفادهازروشبرزیکی

کسانسازی شدند و در سه گروه هوازی ( 12نفر)،

ی

انجامشد .در این روش مقاومتی به کار گرفته شد که

مقاومتی ( 12نفر) و ترکیبی ( 12نفر) قرار گرفتند.

یکند (فرمول
امکان اجرای کمتر از  14تکرار فراهم م 

بهعنوان
همچنین اجرای کمتر از  %82جلسات تمرین  

شماره .)12()1

معیار خروج از پژوهش در نظر گرفته شد .کلیه

(تکرارها)/158/22-8/22وزن =درصدی از یک تکرار بيشينه

توانهوازیبیشینهبااستفادهازپروتکلبروسو

شرکتکنندگان اطالعاتمکتوبدرخصوصپژوهش

آنها درخواست شد
دریافتنمودهوپسازمطالعه،از 

براساسفرمولشماره2محاسبهشد(.)12

تنامه کتبی را امضا نمایند .در مطالعه حاضر کد
رضای 

(1زمان)(8-5/518زمان)(1+5/851زمان)= 18/83-1/629توان هوازی بيشينه

کار آزمایی بالینی با شماره  23721040131443ثبت

تمرینات مقاومتی در سه نوبت ( 3ست) با

شد .مجوزهای اخالقی مورد نیاز برای اجرای این

تکرارهای  12-10تکرار در هفته اول و با میزان %22

پژوهش اخذ شد .همچنین ،پژوهش حاضر زیر نظر

حداکثر تکرار بیشینه ( )1RMآغاز شد و تا  %82یک

پزشکمتخصصومتخصصانفیزیولوژیورزشیانجام

تکراربیشینه افزایش پیدا کرد.پسازانجامهرحرکت

یها با تکمیل پرسشنامه سالمتی و
شد و کلیه آزمودن 

بهصورت
 64ثانیه استراحتدرنظرگرفتهشد.تمرینات  

آنها هیچگونه
تأیید پزشک و بررسی پرونده پزشکی  

ستگاهها بهترتیب شاملپرسسینه،

رهای انجامشد .ای
دای 

یهایقلبیوعروقی،فشارخونباال،دیابت،
پیشینهبیمار 

پرس پا ،قایقی نشسته ،جلو بازو ،جلو ران ،پشت ران،

یهایکلیویوکبدیاثرگذاربرسطحآیریزینو
بیمار 

دراز و نشست ،سرشانه ،پشت رانبود .تمرینات هوازی

نحوهیانجام
یهادریکجلسهبا 
CRPنداشتند.آزمودن 

پسازآشنایی افرادباشدت %22حداکثر ضربانقلب

خونگیریآشناشدند .
فعالیتورزشیونحوه 

ذخیرهشروعوطی7هفتهتا%82ضربانذخیرهبرروی

مداخلهگر و

بهمنظور کاهش برخی عوامل 


نوار گردان افزایش یافت .این برنامه سه جلسه غیر

بهمنظور کاهش
مخدوشکننده موثر درنتایج پژوهشو 


متوالی درهفتهاز 34دقیقه درجلساتاولشروعوبه

شاخصهای التهابی و ایریزین در این

آثار نوع غذا بر 

20دقیقهدرجلساتآخررسید .
برنامه تمرین ترکیبی شامل  20جلسه تمرین

یها خواسته شد به مدت حداقل 
جلسه از آزمودن 
خونگیری از
 20ساعت قبل از انجام برنامه ورزشی و  

هفتهای3جلسهبرگزارشد.
ترکیبیبودکهاینتمرینات 

یهای
خوردنغذاهای آماده()Fast foodونیز آشامیدن 

برنامهی گروه هوازی و
برنامه این گروه ترکیبی از  

ندارخودداریکنند( .)13
کافئی 

مقاومتی بود .برنامه تمرین هوازی هفته اول و با میزان

مرحلهی

آزمونشوندگان در دو 

نمونه خونی 

 %22حداکثر تکرار بیشینه ( )1RMآغاز شد و تا %82

پیش از تمرین (مرحله  )1و  20ساعت پس از تمرین

یک تکرار بیشینه افزایش پیدا کرد .پس از انجام هر

یسی
(مرحله  )2اندازه گیری شد .در هر مرحله 2 ،س 

حرکت  64ثانیه استراحت در نظر گرفته شد .تمرینات

اندازهگیری متغیرهای
جمعآوری گردید .برای  
خون  

مقاومتی در سه نوبت ( 3ست) با تکرارهای 12-10

مورد بررسی از نمونه سرم استفاده شد .جهت آشنایی

تکراردرهفتهاولوبامیزان  %22حداکثر تکراربیشینه

جلسهای با
یها بانحوهکارباوزنهونوارگردان  
آزمودن 

( )1RMآغاز شد و تا  %82یک تکرار بیشینه افزایش

حضورمحققتشکیل شد .پس ازآشنایی وگرمکردن

پیدا کرد.پسازانجامهرحرکت 64ثانیه استراحتدر

(شامل اجرای  14دقیقه کار بر روی دوچرخه ثابت و

رهای انجام شد،
بهصورت دای 
نظر گرفته شد .تمرینات  

نوبتکار باوزنهباشدتمتوسطبرای
سپساجرای دو 

ستگاهها به ترتیب شامل پرس سینه ،پرس پا ،قایقی

ای

گروههای عضالنی بزرگ بود) .آزمون یک تکرار


نشسته ،جلو بازو ،جلو ران ،پشت ران ،دراز و نشست،
96
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سرشانه،پشترانبود.تمریناتترکیبیازلحاظحجمو

کد  24124214و  CRPبه روش نفلومتریک با کیت

گروههایدیگریکسانبود .
شدتوزماناجرابا 

شرکت پارس آزمون با کد  340404و گلوکز سرم به
روش آنزیماتیک با کیت شرکت پارس آزمون با کد

شدت فعالیت با استفاده از ضربان سنج پوالر

13413انجامشد .

( )Pplar RCXsd-Run, USAکنترل شد .با توجه به
اندازهگیری کالری مصرفی را
اینکه این دستگاهتوانایی  

دادههابراساسمیانگین±انحراف معیارگزارش


برنامههای تمرینی طوری طراحی
داشت .بر این اساس  

شدند .آزمون کولمو گروف -اسمیرنوف جهت تعیین

گروههایکسانبود .
شدکهکالریمصرفیبین 

طبیعیبودنتوزیعدادهابهکاررفتوازآزمونtهمبسته

خونگیری در دو مرحله  20ساعت قبل از


پسآزمون هر گروه
شآزمون و  
برای مقایسه نمرات پی 

شآزمون)و20ساعتپس
شروعاولینجلسهتمرین(پی 

کطرفه برای
استفاده شد و آزمون تحلیل واریانس ی 

ازآخرین جلسهتمرین (پایان هفتههشتم)انجام گرفت.

گروهها تعیین شد .سطح معنیداری
مقایسه تفاوت بین  

لولههای استریل واردشده وسپس
خون گرفته شدهدر 

یشود .کلیه تجزیه و تحلیل
 P>4/42در نظر گرفته م 

با روش سانتریفیوژ (به مدت  2دقیقه با  2444دور در

نرمافزارSPSSانجامشد .
دادههابااستفادهاز 


دقیقه) سرم پالسما جدا گردید و در دمای  -34درجه

یافتهها:

اندازهگیری فریز گردید .پس از 
یگراد تا زمان  
سانت 
خونگیری مشابه انجام شد .کلیه
 7هفته تمرین  

های
حرافاستانداردبرخیازویژگی 

میانگینوان

نمونههای خونی در یک روز از فریز خارج گردید و


شرکتکننده در

یهای 
عمومی و فیزیولوژیکی آزمودن 

اندازهگیری آیریزین به
شهای مورد نظر برای  
آزمای 

پژوهشازقبیلسن،قد،وزن Vo2max،WHR ،BMI،و

روش االیزا با کیت شرکت استبیوفارم هانگزوآمریکا


ارائهشدهاست .
درصدچربیدرجدولشماره 1

جدول شماره  :1ميانگين و انحراف استاندارد ویژگیهای عمومی و فيزیولوژیکی آزمودنیها
متغير

هوازی

مقاومتی

ترکيبی

P

گروه
سن (سال)

11/29±6/02

15/81±4/22

11/92±4/21

8/459

قد (سانتیمتر)

946/90±4/29

944/60±6/89

949/81±9/92

8/924

وزن (کيلوگرم)

96/99±1/91

96/06±1/04

96/28±1/15

8/094

نمایه توده بدن

19/15±5/02

19/01±5/62

19/85±4/81

8/681

درصد چربی

10/69±1/50

16/09±5/82

11/99±2/92

8/481

( WHRسانتیمتر)

8/10±8/81

8/19±8/81

8/11±8/82

8/499

99

مهین خسرویانفر و همکاران

تمرینات مقاومتی و سطح سرمی ایریزین و پروتئین واکنشگر C

جدول شماره  :2مقایسه ایریزین (نانوگرم بر ميلیليتر) و ( CRPنانوگرم بر ميلیليتر) قبل و بعد از تمرین در
آزمودنیهای مورد بررسی با استفاده از آزمون تی همبسته و آنوا
متغيرها

مراحل

ایریزین

CRP

( Pآنوا)

گروه ها
هوازی

مقاومتی

ترکيبی

قبل از مطالعه

2/45±8/44

2/51±2/61

2/49±9/59

8/09

بعد از مطالعه

1/46±8/94

1/16±9/65

1/91±1/18

8/0

( Pتی همبسته)

*8/884

8/99

*8/84

قبل از مطالعه

5/09±9/89

5/92±9/29

5/18±2/05

8/01

بعد از مطالعه

1/90±9/84

1/09±9/58

1/45±2/21

8/09

*8/85

*8/884

*8/81

( Pتی همبسته)

* :نشانه معنی داری نسبت به قبل از تمرین (.)P>8/84

کطرفه نشان داد ،بین
نتایج تحلیل واریانس ی 

مطالعهای در

پیشینه پژوهش تا جایی که بررسی شد ،

مقادیر پالسمایی ایریزین درگروههای مورد مطالعه بعد

زمینه مقایسه اثر  7هفته تمرین مقاومتی ،هوازی و

از  7هفته تمرین مقاومتی ،هوازی و ترکیبی تفاوت 

ترکیبی برسطحآیریزین سرمی CRP ،زنانچاقانجام

معنی داری وجود ندارد ( .)P≥8/84با توجه به نتایج

نشده است و در مطالعات دیگر نیز تعداد اندکی مقاله

جدول درگروهتمرین هوازی ،افزایش  27/62درصدی

مرتبط با موضوع مورد پژوهش به دست آمد .نتایج

مقادیرایریزیندرگروهمقاومتیافزایش13/61درصدی

تحقیق حاضر نشان داد ،که  7هفته تمرین مقاومتی،

گزارششد.درگروهترکیبیاینافزایش%32/17بیشترین

یشود
هوازی و ترکیبی باعث افزایش ایریزین م 

میزان افزایش مقادیر پالسمایی ایریزین در گروه ترکیبی

گروهها معنی دار 
( )P≥4/42اما این تغییرات در بین  

کطرفه
مشاهده شد .همچنین نتایج تحلیل واریانس ی 

نبود( .)P≤4/42

درگروههایمورد

نشانداد،بینمقادیرپالسماییCRP

افتههای ،رئیسی و
افتههای پژوهش حاضر با ی 
ی 

مطالعه بعداز 7هفته تمرین مقاومتی ،هوازی وترکیبی

همکاران و خدادای وهمکارانهمسواست(.)16،1از

تفاوت معنی داری وجودندارد ( .)P≥8/84با توجه به

پژوهشهای Palacios-Gonzalez

طرف دیگر با نتایج 

نتایج جدول شماره  2در گروه تمرین هوازی ،کاهش

و همکاران و  Norheimو همکاران همخوانی 

 21/01درصدی مقادیر  CRPدرگروهمقاومتی کاهش

ندارد ( .)17،18شاید این عدم همخوانی ،نوع تمرین،

 11/28درصدی گزارش شد .در گروه ترکیبی این

یهای
یها و سازگار 
شدت تمرین ،جنس آزمودن 

کاهش %28/82بیشترین میزان کاهشمقادیر پالسمایی

یمدت بوده است.
فیزیولوژیکی در تمرینات طوالن 

درگروهترکیبیمشاهدهشد .

CRP

رئیسی و همکاران تأثیر تمرین مقاومتی حاد بر میزان



موشهای صحرایی نرمورد
پروتئین آیریزین پالسمادر 

بحث:

بررسی قرار دادند .نتایج نشان داد که میزان پروتئین
این مطالعه با هدف مقایسه اثر  7هفته تمرین

آیریزین پالسما پس از یک جلسه تمرین مقاومتی

مقاومتی ،هوازی و ترکیبی بر سطح آیریزین سرمی،

افزایش معنی داری یافت .احتمال دارد ،تمرینات

 CRPزنانچاقانجام شده است.الزمبهذکراستدر

مقاومتی از طریق ترشح مایوکاین های مانند آیریزین
90
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بر اساس نوع ورزش و مسیرهای سیگنالینگی

باعث بهبود ترکیب بدنی از طریق افزایش تبدیل

نهای مرتبط با آن اهداف،
یشود مایوکای 
که فعال م 

قهوهایگردد( .)16
یهایسفیدبه 
چرب 
خدادادی و همکاران در پژوهشی که با اثر

موجبتنظیم فرایندهایدرونعضلهاسکلتی وهمچنین

فعالیت ورزشی تناوبی شدید و پالتس بر سطح

یگردد .همچنین اهمیت نقش
بافتها م 
تنظیم دیگر  

اضافه
آیریزین سرمی و مقاومت انسولین زنان دارای  

تنظیمی آیریزین بر شاخص مقاومت انسولین و کمبود

وزن انجام گرفت ،نشان داد که سطح آیریزین در 

دادههای موجود پیرامون پاسخ آیریزین به تمرین


هردوگروهپسازیک جلسهفعالیت ورزشی افزایش

کوتاهمدتآشکارمیگردد( .)1


یافته بودکهاین افزایش درگروهتمرین تناوبی شدید

آیریزین بیان ژن   UCP1را در بافت چربی

معنیدار بود .این پژوهشبانتایج درونگروهی تحقیق

سفید افزایش داده که این  ژن مشخصه بافت چربی

تهای ورزشی
یباشد ( .)1فعالی 
حاضر همسو م 

قهوهای است و پیشنهادکننده افزایش اکسایش اسید

میتوانند نقش مهم و قابل توجهی در افزایش

چرب و بنابراین ایجاد گرما است؛ بنابراین آیریزین

متابولیسم بدن و نهایتاً کاهش وزن داشته باشند.

بافت چربی سفید  را به بافت چربی قهوهای تغییر

نها است که نشان دادهشده
آیریزین یکی از مایوکای 

میدهد کهمنجربهافزایش  حرارتوباالبردنانرژی

تهای ورزشی افزایش مییابد.
به دنبال فعالی 

مصرفی  و در نهایت کاهش وزن میشود (.)16

تهای بدنی بیان
نترتیب کهبهدنبالورزشوفعالی 
بهای 


همچنین نشاندادهشددرموشهایی کهتوسطیک

 PGC-1aبهعنوان یک مولکول فعالکننده رونویسی و

رژیم غذایی پرچربچاقشدهبودند،تزریقآیریزین

سلولهای
محرک بیان پروتئین غشایی  FNDC5در  

منجر به افزایش اکسیژن مصرفی بیشتر ،کاهش 

عضلهافزایشمییابد( .)1-16

وزن ،کاهش انسولین ناشتا  افزایش بیان ژن UCP1

سلولهای
مولکول  FNDC5آزادشده از غشاء  

میشود .عالوه بر این شواهد زیادی  وجود دارد که

عضالنی شکستهشدهوبخشی ازآنبانامآیریزین وارد

نشان میدهد تمرینات هوازی و مقاومتی در اکثر

یگردد .مولکول آیریزین تولیدشده به
جریان خون م 

مطالعات ازجمله این تحقیق میتواند ترکیب بدن را

رسپتورهای  PPAR-αدرسطحبافتچربی سفید متصل

ازطریق افزایش  تودهبدونچربی ویا کاهشچربی

یشودوازطریقافزایشبیاناین رسپتورهاسببتبدیل
م 

بدنبهبودبخشدوموجبکاهشوزنبدنوافزایش

یشود(.)2از
قهوهای م 
بافتچربی سفید بهبافتچربی  

اکسیژنمصرفیشود( .)17

سوی دیگر مولکول آیریزین میتواند با افزایش بیان

 Yoonو  همکاران در پژوهشی بر روی زنان

مولکولUCP-1درسطحبافتچربیسفیدسببافزایش

هفتهای
سالم تمرین نکرده که برنامه تمرینی   6

محتوای میتوکندریایی این بافتوالقاتبدیل آنبهبافت

ویبریشین وبه مدت  2جلسه درهفتهبا فرکانس ،16

قهوهای گردد .این عملکرد آیریزین با افزایش
چربی  

 11و  21هرتز و دامنه لرزش  2/2-2میلیمتر و

فعالیت متابولیکی بدن و افزایش مصرف انرژی در بدن

مدتزمان  11تا  17/2دقیقه بود ،انجام دادند .نتایج

بهعنواننقشجدیدآیریزیندردرمان
یباشد که 
همراهم 

نشانداد ،سطح آیریزین بهطور قابلتوجهی باورزش

یشود (.)14
یهای متابولیکی در نظر گرفته م 
بیمار 

حادافزایشداشت( .)11

یتواند با مهار سیگنال دهی آنزیم
همچنین آیریزین م 

 Bostromو همکاران در پژوهشی که بر روی

قهوهای
 PI3Kو افزایش بیان مولکول  PTENمنجر به  

 14نفر ازافرادسالمبهمدت 14هفتهتمرینات استقامتی

شدنبافتچربیسفیدگردد( .)6

انجام دادند ،به این نتیجه رسیدندکه بعد از تمرینات
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فعالیت بدنی مقدار  TNF-αرا نیز کاهش

افزایش معنی داری در سطوح آیریزین به وجود آمده

میدهد .تغییر در چندین عامل التهاب آور ،سطح

استکهنتایجباتحقیقماهمسوبود( .)2
 Norheimو همکاران در این پژوهش که 

سیتوکین ها را به وضعیت مناسب ضدالتهابی متعادل

بر روی  26مرد غیرفعال انجام گرفت .افراد به مدت 

میکند .فعالیت بدنی  ممکن است التهاب را با بهبود

 12هفته مورد تمرینات ترکیبی استقامتی و قدرتی با 

وضعیت اندوتلیال کاهش دهد ( .)20گفته شده است

 0جلسه در هفته قرار گرفتند .تمرین حاد استقامتی به

که سلولهای اندوتلیال تولید  IL-6 ،IL-1را افزایش

مدت 02دقیقه با %84حداکثرضربانقلببیشینه انجام

شاخصهای التهابی محیطی را

میدهد .فعالیت بدنی 

شد.نتایج نشانداد،آیریزین سرمی درپاسخبه 12هفته

سلولهای اندوتلیال رابطه دارند،
که با بدعمل کردن  

ازتمریناتکاهشیافت( .)24

کاهش میدهد .همچنین مشخص شده با افزایش

نتایج تحقیق حاضر نشان داد که  7هفته تمرین

تحریک سمپاتیکی ترشحسایتوکاین هاازبافتچربی

یشود
مقاومتی ،هوازی و ترکیبی باعث کاهش  CRPم 

افزایش مییابد ( .)22نشان داده شده استکهفعالیت

گروهها معنی دار نبود
( )P≥4/42اما این تغییرات در بین  

ورزشی پسازمدتی سببکاهشتحریک سمپاتیکی

افتههای  Eizadiو همکاران
افتههای حاضربای 
(.)P≤4/42ی 

میشود که این مسئلهبهکاهشرهایی سایتوکاین هاو

و  Mohamadzadeو همکاران همسو است ( .)22،21

درنهایتکاهشCRPمیانجامد( .)26
مهربانی و همکاراندرپژوهشی  20زنمیانسال

پژوهشهای حسینی و همکاران

از طرف دیگر با نتایج 

بهطور تصادفی ازبین افرادداوطلبانتخاب
غیرفعال را 

ناهمخوانیدارد( .)23
شاید این عدم همخوانی  در برنامه تمرینی

یها بهدوگروهمساوی چاقوغیر چاق
کردند .آزمودن 

شدت تمرین ،رژیم غذایی  ،گروه عضالت درگیر،

تقسیم شدند .برنامه تمرینی شامل 11هفتهتمرین بدنی

جنس آزمودنیها  و سن آزمودنیها باشد .در

یها  3جلسهتمرین در
هوازیومقاومتی بودکهآزمودن 

تحقیقات انجام شده توسط Eizadiو  همکاراننشان

هفته با شدت  %64-%74بیشینه ضربان قلب و در هر

داده شد که تمرین هوازی  باعث کاهش معنی دار

جلسه بین  64-82دقیقه اجرا میکردند .نتایج پس از 

مقادیر  CRPمیگردد ( .)21حسینی و همکاران

 11هفتهنمایه تودهبدن ،درصد چربی وسطح CRPدر

پژوهشی  را با موضوع پاسخ لپتین و پروتئین 

هر دو گروه کاهش و اکسیژن مصرفی بیشینه افزایش

واکنشی  Cبر روی   14دختر سالمدارای اضافه وزن

یدارپیداکرد( .)28
معن 
احتمال زیاد 

مشاهده شده در   CRP
به

تغییرات 

انجامدادند.برنامهتمرینیشامل14ایستگاهو3دایره
بود کهبهترتیبشدت%04و %24و %64یکتکرار

نها و
بهدلیل بهبودترکیب بدن ،زمان نسبی طوالنی تمری 

بیشینه انجاممیشد .نتایج  نشانداد ،تغییر معنیداری

یهای ضدالتهابی ایریزین بوده است .حقیقی و
ویژگ 

در پالسمای  CRPایجاد نشد .چگونگی سازوکار

همکاران در تحقیقی به بررسی تأثیر تمرین مقاومتی بر

کاهشسطح CRPبهدرستی شناختهنشده است .تولید

واکنشگر درمردانچاقپرداختند.نتایج

میزان پروتئین 

 CRPکبدی ازطریق   IL-6وبهمقدارکمتری توسط

این تحقیق نشاندادکهتمرینات مقاومتی باعث کاهش

 IL-1و  TNF-αتحریک میشود  .در افراد چاق

یدارمیزانCRPدرمردانچاقگردیدواینکهتمرین
معن 

شاخصهای التهابی  ازجمله  CRPافزایش مییابد.

ورزشی به علت داشتن اثرات ضدالتهاب احتماالً سبب

کاهش  وزن از طریق تغییر سبک زندگی و افزایش

کاهش حوادث قلبی عروقی بعدی در مردان چاق

فعالیتبدنیسطحCRPکاهشمیدهد( .)23

یگردد( .)27
م 
28

7931  خرداد و تیر/0  شماره،02  دوره/مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

نشان دهنده نقش ضدالتهابی
   این نتیجه، شدCRP

 :نتیجهگیری

 .یباشد
 آیریزینم

 هفته برنامه تمرینی7  انجام،نتایج نشان داد



هوازیوترکیبیباعثافزایشآیریزینسرمیوکاهش

:تشکر و قدردانی

،افتههای پژوهشحاضرنشانداد
  درمجموع ی. شدCRP

اننامه کارشناسی ارشد
 این مقالهمستخرجاز پای

افتههای پژوهشحاضرنشانداد که فعالیت
 درمجموع ی

فیزیولوژی ورزش دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان

 ضربانقلبذخیره%82 تا%22ورزشی هوازی با شدت

 از تمام. است23721040131443 (خوراسگان) با کد

 یک تکرار بیشینه%82  تا%22 و کار با وزنه با شدت

 کمال،کردهاند
  کسانی که در این پژوهش شرکت

احتماالً محرکی برای ترشح آیریزین است و از طریق

.ینماید
 تشکروقدردانیرام

 باعث کاهش،ترشح مایوکاین هایی مانند آیریزین
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Background and aims: The irisin hormone is a type of myocynia that is secreted immediately
after physical activity in the skeletal muscle and flows in blood circulation. The aim of the
current study was to compare the effect of a period of resistive, aerobic, and combined exercises
on serum irisin, C-reactive protein (CRP) and insulin resistance of obese women.
Methods: In this semi experimental study, 36 obese women with the average (age: 33.27±6.82
years, weight: 76.11±9.73 kg, height: 156.18±5.21 cm and fat percentage 38.61±3.48) were
selected by purposive and convenience sampling, and were divided into three groups of resistive
(n=12), aerobic (n=12) and concurrent (n=12) exercises. First, weight, height, BMI, WHR,
Vo2max and fat percentage were measured, and the blood sample was taken from participants.
Then, resistance, aerobic and concurrent exercise programs were performed for 8 weeks.
Resistance program with weight, 75% of one maximum repetition, aerobic exercise program,
75% of maximum heart rate and concurrent exercise program, a combined of aerobic and
resistance groups, were implemented. 24 hours before and after eight weeks of exercise, blood
sample of irisin, CRP, anthropometric indices were measured. To study the changes from pre-test
to post-test, correlated t-test in each groups and for inter-group comparison, the one-way
variance analysis test were used. In the case of observing significant results, the Bonferroni post
hoc test was used. The significance level was considered as P≤0.05.
Results: The results showed that performing eight weeks of aerobic and concurrent exercise
programs caused increasing serum irisin and reducing CRP in all three groups. Increasing irisin
in resistance group was not significant (P≥0.05). Also, no significant difference was observed for
irisin and CRP among the three groups (P≥0.05).
Conclusion: Overall, findings showed that physical activity includes arobic exersise with
55-75% maximum heart rate and intensity 55-75% of 1RM is probAbly a stimulator for irisin
secretion. Sport activity caused reducing CRP through secretion of myokines such as irisin. This
result is an indicator for the role of anti-inflammatory of irisin.
Keywords: Arobiec, Resistance, Concurrent, Irisin, CRP, Obesity women.
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