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 دقیقه سردکردن12  دقیقهای بازی فوتسال و درنهایت32  دو زمان، دقیقه گرمکردن22  گروه تجربی در هر جلسه برنامۀ تمرینی فوتسال شامل.تقسیم شدند
 ساعت پساز پایان45  قبلاز برنامۀ تمرینی و.را بهمدت هشتهفته و هر هفته سه جلسه اجرا انجام داد و گروه کنترل فعالیت عادی خود را سپری کرد
 لپتین و نیمرخ لیپیدی پالسمای خون از آزمودنیها جمعآوری و با، جهت اندازهگیری میزان آدیپونکتین، میلیلیتر8  نمونۀ خون بهمیزان،آخرین جلسۀ بازی
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،) میشودp=0/03( ) و کلسترولp=0/03(  تریگلیسیرید،)p=0/04( (a)  لیپوپروتئین،)p=0/03(  لیپوپروتئین کمچگال،)p=0/04( کاهش معنیدار لپتین
 به نظر میرسد فعالیت بدنی ناشی از بازی فوتسال موجب تغییراتی در میزان.)p<0.05( ) معنیدار نبودp=0/4(  تفاوتها دربارۀ آدیپونکتین،با وجود این
 ولی با وجود نتایج متناقض بهدستآمده در،برخی هورمونهای ترشح شده از بافت چربی سفید و دیگر ارگانهای مرتبط با ترشح این هورمونها میشود
. بررسیهای بیشتر در این باره ضروری به نظر میرسد،تحقیقات گذشته
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Abstract
The aim of the study, study of Changes in adiponectin, leptin, and plasma lipid profile of Inactive men the
result 24 session, playing futsal. In this study, 20 healthy men 20 to 30 years old, the experimental group
(age: 23/5±2/58, weight: 69/36±14/48, body composition: 22/82±4/41) of controls (age: 24/6±2, weight:
68/22±12/71, body composition: 21/99±3/58) inactive randomly divided into control and experimental
groups. Experimental groups in each session, indoor futsal training program for eight weeks and will run
three sessions per week, while the control group had normal activity. Before the training program, and 48 h
after the last session of play, 5 ml blood samples for measurement of adiponectin, leptin, and plasma lipid
profile, blood was collected from the participants. After 48 hours of the last training session before the test
was re-sampled in the same conditions. T-test results showed that exercise increased adiponectin and
high-density lipoprotein and decreased leptin, low density lipoprotein, lipoprotein (a), triglycerides and
cholesterol are, however, differences in adiponectin was not significant (P <0.05). Overall, this study can
be taken that these exercises in a short period of eight weeks futsal, adiponectin does not cause
significant changes but the significant changes in leptin, high-density lipoprotein, low density lipoprotein,
lipoprotein (a), triglycerides and cholesterol in the blood plasma.
Keywords: Adiponectin, Leptin, Lipid Profile, Futsal.
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فعالیت و تحرک جزء جدانشدنی زندگی بشر است که در هر دوره به اشکال خاص در زندگی انساان مطار
بوده است .بههرحال در جوامع صنعتی و متمدن اماروزی ،کاه فعالیات بادنی انساان روز باه روز محادودتر
میشود ،فعالیت بدنی بهویژه انواع جذاب آن جایگاه ویژهای پیدا کرده و انجام ندادن فعالیت ورزشی کافی در
زندگی ممکن است بیماری های خاصی همچون چاقی ،دیابت ،فشار خون باال ،کبد چرب و بیماریهای قلبی
عروقی را بهدنبال داشته باشد ( .)1ساازوکار تا ثیر ورزش و فعالیات بادنی در پیشاگیری از ایان بیمااریهاا
بهدرستی مشخص نیست ،بااینحال نتایج برخی تحقیقات مبین این حقیقت است که فعالیات بادنی و ورزش
هوازی ازطریق کاهش نسبی در میزان کلسترول تام و  VLDLو نیز کاهش اندک  LDLو افزایش چشمگیر
سطو اجزای چربی خون اثرگذار است ( )2و مشاهده شده است که دو تاا ساه نوبات فعالیات ورزشای در
هفته با شدت معین و ایمن برای بیماران دیابتی آثار سودمندی به همراه داشته است ( .)3افزون بر این ،غلظت
تریگلیسیرید پالسمایی و نسبت کلسترول تام به  HDLبهمنزلۀ نشانۀ باالینی منحصارباهفارد خطار بیمااری
قلبی -عروقی ،بر اثر فعالیت و ورزش هوازی در حاد چشامگیری کااهش ماییاباد ( .)4در ایان مجموعاه،
لیپوپروتئین کمچگال ) (LDLبهمنزلۀ یکی از عواملی که دارای بیشترین میل ترکیبی با دیوارۀ شاریانی اسات
همواره محل توجه محققان بوده است ()8؛ زیرا بیشترین میزان کلساترول باهوسایلۀ  LDLحمال مایشاود؛
بنابراین ،سطو باالی آن میتواند عالمت خطر بیماریهای قلبی -عروقی باشد (.)3
از عوامل دیگری که در بروز بیماریهای متابولیکی دخالت دارند ،آدیپونکتین و لپتین است که از بافت چربی
ترشح میشوند و بر متابولیسم اسیدهای چرب آزاد و گلاوکز تا ثیر دارناد ( .)1باهویاژه آدیپاونکتین ،باا اثار
شبهانسولینی خود ،برداشت گلوکز و اکسیداسیون اسیدهای چرب را افزایش مایدهاد ،از گساترش مقاومات
انسولینی جلوگیری میکند و موجب بهباود اخاتالالت متاابولیکی مایشاود ( .)5از ساوی دیگار ،لپتاین نیاز
عملکردهای متعددی دارد که فقط به توازن انارژی محادود نمایشاود و نقاش مهمای در تنظایم وزن بادن،
متابولیسم و حتی عملکرد تولیدمثلی دارد ( .)6منظر بیماریهای قلبی -عروقی ،سطو باالی لپتاین و ساطو
پایین آدیپونکتین با تحلیل فیبرین مرتبط است و به همین دلیل ،عاملی خطرآفارین بارای باروز بیمااریهاای
قلبی -عروقی بهشمار میرود .یافتهها نشان میدهند که فعالیتهای جسمانی با پیشرفت فعالیت تجزیۀ فیبرین
مرتبط هستند و از این طریق موجب کاهش بیماریهای قلبی -عروقی مایشاوند .در حقیقات ،فعالیاتهاای
ورزشی موجب توسعۀ فعالیت تجزیۀ فیبرین میشوند که با تغییرات سطو در گردش هورمونهاای لپتاین و
آدیپونکتین ترشح شده از بافت چربی همبستگی دارند .بنابراین ،توسعۀ فعالیت تجزیۀ فیبرین و کااهش خطار
بیماریهای قلبی -عروقی منسوب به فعالیت جسمانی میتواند غیرمستقیم ناشی از لپتین و آدیپاونکتین باشاد
( .)12اگرچه ت ثیر فعالیتهای جسمانی بر آدیپونکتین ،لپتین و لیپوپروتئینهای پالسما در سطح باالیی بررسی
شده است ،در برخی تحقیقات نتایج ضد و نقیضی بهدست آمده است کاه تحقیقاات بیشاتر در ایان زمیناه را

12

Downloaded from jsmt.khu.ac.ir at 9:44 IRDT on Wednesday August 22nd 2018

 HDLباعث کاهش این بیماریها میشود .نتایج برخی تحقیقات حاکی از ایان اسات کاه ورزش در بهباود
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مقدمه

پژوهش در طب ورزشي و فناوري ،شماره  ،21پایيز و زمستان 2931

معنیدار و لپتین کاهش معنیداری نشان دادند ،درحالیکه در تحقیق دیویس ( ،)2223میزان آدیپونکتین در اثر
فعالیت بدنی کاهش پیدا کرد ( .)12با توجه به نتایج متناقض ( )12،12در این تحقیقات و اهمیت ایان عوامال
در حفظ سالمتی افراد و گسترش روزافزون فوتسال در بین افراد جامعه ،تحقیق حاضر با هدف بررسای تا ثیر
 24جلسه بازی فوتسال بر میزان آدیپونکتین ،لپتین و نیمرخ لیپیدی پالسمای خون ماردان غیرفعاال باه اجارا
درآمد.
روششناسی

] [ DOI: 10.18869/acadpub.jsmt.14.12.11

ایجاب می کند ( .)12-13برای مثال ،در تحقیق اریکساون ( ،)12آدیپاونکتین در اثار فعالیات بادنی افازایش

در این تحقیق  22مرد سالم غیرفعاال باا دامناۀ سانی  22تاا  ،32داوطلباناه مشاارکت کردناد .پاساز پخاش
رفتوآمد ،دانشگاهها ،سازمانهای مختلف ،بیمارستانها و )...مبنی بر اجرای طر  82 ،نفر کاه عالقاهمناد باه
مشارکت در این طر بودند و ویژگیهای اولیۀ درجشده در فراخوان را دارا بودند (جنس مذکر ،سن باین 22
تا  ،32عالقهمند به رشتۀ فوتسال و کمتحرکبودن) اعالم آمادگی کردند .بعد از توضیح کامل جزئیات طار و
خطرهای احتمالی آن برای این افراد و دادن اطمینان از امکان ترک تحقیق در هر زمان ،رضایتنامۀ کتبی مبنی
بر رضایت از شرکت در تحقیق از همۀ آنها گرفته شد .سپس ،پرسشنامههای فعالیت بادنی بیا  1باا روایای
55درصد ( )14در میان آنها توزیع شد .نتایج این پرسشنامه با توجه به فرمولهای خااص موجاود-باهعلات
گستردگی فرمولها ،پرسشنامه و فرمولهای محاسباتی آن در انتهای مقاله آورده شده است -در پرساشناماه
محاسبه شد و از افرادی که کمترین امتیاز را در این پرسشنامه کسب کردند ،برای مطالعه دعوت به همکااری
شد چراکه طبق این پرسشنامه ،مالک فعالیت بدنی افراد ،نمرۀ کسبشده در این پرسشنامه اسات و کساانی
که نمرۀ کمتری کسب میکنند ،از فعالیت بدنی کمتری برخوردارند .پاساز تکمیال پرساشناماههاا و انجاام
محاسبات الزم 32 ،نفر از کسانی که فعالیت بدنی منظمی نداشتند و کمترین امتیاز را از پرسشنامه ،نسبت باه
دیگر آزمودنی ها کسب کرده بودند ( ،)14برای انجام آزمون بروس انتخاب شدند (این افاراد ساابقۀ شارکت
منظم در بازی فوتسال را نداشتند و از نظر شاخص تودۀ بدن همگن بودند) .پساز انجام آزمون بیشینۀ بروس
(که  12ساعت قبل از نمونهگیری خاون و شاروع اولاین جلساۀ باازی ،در آزمایشاگاه فیزیولاوژی ورزشای
دانشکدۀ تربیت بدنی دانشگاه شهید باهنر کرمان انجام شد) 22 ،نفر از کسانی که کمترین میازان  vo2maxرا
به دست آوردند برای این تحقیق انتخاب شدند .همانطور که گفته شد ،مشخصاۀ ایان افاراد  22تاا  32ساال
سن ،داشتن کمترین امتیاز از پرسشنامۀ بی

و نداشتن شرکت منظم در بازی فوتساال باود .باه آزماودنیهاا

اطمینان داده شد که در هر مرحله از تحقیق امکان کنارهگیری بارای آناان وجاود دارد .نموناههاا باهصاورت
تصادفی و برابر و بهروش فواصل مساوی به دو گروه کنترل و تجربی تقسیم شدند .اطالعات مربوط باه وزن
و شاخص تودۀ بدن ( )BMIبا استفاده از دستگاه  Body Compositionمدل  ،ZEUS 9.9 PLUSقاد
1. Baecke
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اطالعیههای فراخوان در اماکن عمومی شهر کرمان (ازجمله اتوبوسهای خط واحد ،مکانهای پر ازدحام و پر
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کمر و قطورترین قسمت لگن) و بدون تحمیل هیچ گونه فشااری بار بادن آزماودنیهاا و حاداکثر اکسایژن
مصااارفی باااا اساااتفاده از آزماااون باااروس روی ناااوارگردان و فرماااول فوساااتر(vo2max=14.8-
)) (1.379×T)+(0.451×T²)-(0.012×T³ثبت شد ( .)18برای کاهش خطای فاردی در انادازهگیاریهاا،
ی

نفر تمامی اندازهگیریها را انجام داد (جدول.)1
جدول .2مشخصات آزمودنيهاي گروههاي کنترل و تجربي
محیط کمر به
لگن ()cm

( )kg/m
22/52±4/41

32/16±2/33

21/66±3/85

33/83±8/25

سن(سال)

قد ()cm

وزن ()kg

تجربی

23/8±2/85

114/2±8/14

36/33±14/45

2/11±2/25

کنترل

24/3±2/22

113±4/55

35/22±12/11

2/11±2/23

2

امروز ،بازی فوتسال یکی از ورزشهایی است که در کشور ما بهطور گستردهای انجام میشود و از آنجاا کاه
به امکانات زیادی نیاز ندارد مورد توجه بسیاری از افرادی قرارگرفته است که مایل به انجام ی

فعالیت بادنی

خاص هستند .در میان این افراد بسیاری تجربۀ بازی فوتسال را نداشتهاند و بهدلیل عالقهمندی یا دیگر ماوارد
به این ورزش روی آوردهاند .هدف ما از انتخاب افراد غیرفعال ،که سابقۀ بازی فوتسال را نداشاتند ،مشاابهت
بیشتر با جامعۀ هدف جهت تعمیم نتایج حاصل از تحقیق بود .با تغییار پروتکال اجرایای ،مایتاوان از افاراد
تمرینکرده نیز برای تحقیقات مشابه استفاده کرد .با این حال ،در این تحقیق جهت مطالعاۀ باازی فوتساال در
بین افراد غیرفعال از این گروه و پروتکل استفاده شد تا عامل مداخلهگر بازیکنان تمرینکارده حاذف شاود و
دو گروه از لحاظ فعالیت بدنی بیشتر همگن باشند .ازطرفی ،به دلیل اینکاه تغییارات صاورتگرفتاه در افاراد
غیرفعال در کوتاهمدت ،نسبت به افراد فعال محسوستر است ،از افراد غیرفعال در این تحقیق استفاده شد.
برنامۀ تمرین :برنامۀ تمرینی شامل  22دقیقه گرمکاردن عماومی و تخصصای ( 12دقیقاه دویادن و حرکاات
کششی 12 ،دقیقه تمرینات اختصاصی با توپ) ،دو زمان  32دقیقهای بازی فوتسال (با شادت میاانگین 18±8
درصد ضربان قلب بیشینه) ،و درنهایت  12دقیقه سردکردن بود .آزمودنیهای گروه تجربی ،سه روز در هفتاه
(روزهای زوج) بهمدت هشت هفتاه ،در ساالن فوتساال دانشاکدۀ تربیات بادنی و علاوم ورزشای دانشاگاه
شهیدباهنر کرمان ،بازی فوتسال را انجام دادند .از آزمودنیها خواسته شد که برای انجام نمونهگیری خاون در
حالت ناشتا مراجعه کنند و در شب قبل از نمونهگیری از غذای ساب

ترجیحااک کربوهیادراتی اساتفاده کنناد.

جهت تعیین شدت ضربان قلب بیشینه از فرمول سن فرد 222-و برای تعیین ضربان قلب هار فارد در هنگاام
بازی ،از ضربانسنجهای مچی دارای سنسور سینهای  Polarاستفاده شد تاا میاانگین ضاربان قلاب ،باهمنزلاۀ
شدت فعالیت محاسبه شود .برای کاهش ت ثیر کمتحرکی دروازهبان بر جابهجایی میاانگین فاکتورهاای تحات
بررسی ،بهنوبت و هر  3دقیقه ی بار ،جای دروازهبان با بازیکن دیگری در زمین تعویض شد ،بهطوریکاه در
14
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شاخص تودۀ بدنی

Vo2max
)(ml.min-1.kg-1

] [ DOI: 10.18869/acadpub.jsmt.14.12.11

با استفاده از قدسنج سکا ،محیط دور کمر و لگن با استفاده از متر نواری غیر ارتجاعی (در باری تارین ناحیاۀ
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جسمی بازیکن درون دروازه و افزایش سرعت بازی شد .برای باالبردن انگیزۀ بازیکنان ،باازیهاا باهصاورت
مسابقه بین دو تایم باه اجارا درآماد .طراحای ایان برناماه براسااس اصاول طراحای تمارین ( ،)13نیازهاای
فیزیولوژیکی بازی فوتسال ( )11،15و مشورت با استادان متخصص صاورت گرفات .قبال از شاروع برناماۀ
تمرین ،طی سه جلسه ،آموزشهای الزم جهت بازی فوتسال از جمله قوانین ،روش بازی ،تکنیا

و تاکتیا

بازی به کلیۀ آزمودنیها داده شد و برای کاهش خطر آسیبدیدگی آزمودنیها در طی دورۀ تمرینات ،در ایان
سه جلسه از بازی تمرینی سب

فوتسال نیز استفاده شد .از ی

سالن تمرین و اتاق نمونهگیاری مشاخص باا

] [ DOI: 10.18869/acadpub.jsmt.14.12.11

پایان ،هر  8بازیکن ی

تیم به ی

اندازه درون دروازه قرار گرفتند .بهعالوه ،این کار باعث استراحت ذهنی و

نور و دمای یکسان برای همۀ آزمودنیها در کل دورۀ تمرینات استفاده شد.
مرحله -یعنی قبل از شروع بازی فوتسال و  45ساعت بعاد از اتماام آخارین جلساۀ باازی -از تماامی افاراد
گرفته شد .برای نمونهگیری از آزمودنیها خواسته شد  45ساعت قبل از آزماون هایچگوناه فعالیات ورزشای
انجام ندهند و شب قبل از نمونه گیری ،از خوردن غذاهای چرب و دارو خودداری و تا حد ممکن از غذاهای
کربوهیدراتی سب

در اوایل شب استفاده کنند .سپس ،از ورید بازویی دست هر آزمودنی در وضعیت نشساته

و در حالت استراحت 8 ،میلیلیتر خون گرفتاه شاد و پاساز پایاان نموناهگیاری ،نموناههاا بالفاصاله بارای
جداسازی پالسما به آزمایشگاه انتقال یافت و با استفاده از دستگاه سانتریفیوژ مدل  Hitchساخت آلماان (باا
سرعت  2822دور در دقیقه) پالسما جدا شد .آدیپونکتین و لپتین به روش الیزا 1و با استفاده از کیتهای باه-
ترتیب ،شرکت  BIOVENDORچا

و  LDNآلماان و لیپاوپروتئین پرچگاال ( ،)HDLلیپاوپروتئین آ

)( ،)LP(aکلسترول) (CHOو تری گلیسیرید) (TGبا استفاده از کیتهای شرکت پارسآزمون ساخت ایران
و لیپوپروتئین کمچگال ( )LDLپس از تعیین مقدار کلسترول و تریگلیسیرید و تعیین ) ،(HDLباا اساتفاده
از فرمااول فریدوالااد () )LDL=CHO-(TG/5+HDLتحلیاال شااد ( .)16روش آزمااایش باارای تعیااین
) (HDLکدورتسنجی ،بارای )) (LP(aایمونوتوربیادیمتری
پالسما نیز فتومتری

و روش تعیاین کلساترول و تاریگلیسایرید

بود .روشهای آماری استفادهشده در این تحقیق ،شاامل آماار توصایفی بارای محاسابۀ

شاخصهای مرکزی و پراکندگی ،آزمون کولموگروف -اسمیرنوف برای بررسی طبیعایباودن توزیاع دادههاا،
آزمون لون برای برابری واریانسها و همگنی دادهها و آزمون  tمستقل برای مقایسۀ دو گروه تحقیق بود .کلیۀ
عملیات آماری با نرمافزار  SPSSانجام و سطح معنیداری  p<0.05در نظر گرفته شد.
يافتهها

میانگین و انحراف استاندارد تغییرات پیشآزمون و پسآزمون فاکتورهای تحت بررسی در تحقیاق حاضار در
جدول  2ارائه شده است.

1. ELISA
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نمونهگیري و اندازهگیري متغیرهاي بیوشیمیایی :نموناۀ خاون بعاد از  14تاا  12سااعت ناشاتایی و در دو

مطالعۀ تغييرات آدیپونکتين ،لپتين و نيمرخ ليپيدي پالسماي...

قبل

بعد

قبل

بعد

آدیپونکتین )(µg/ml

1/82±1/13

1/82±1/52

11/23±3/11

11/22±3/23

2/42

لپتین )(ng/ml

1/22±5/36

8/22±8/64

3/68±11/25

1/11±11/48

2/24

لیپوپروتئین کمچگال )(mg/dl

121/23±15/41

62/45±13/85

121/65±16/24

125/22±18/34

2/23

لیپوپروتئین پرچگال )(mg/dl

42/62±8/16

42/22±8/11

36/12±4/56

35/62±8/13

2/23

لیپوپروتئین آ )(mg/dl

11/55 ±14/31

11/25±13/51

11/41±8/36

11/32±8/11

2/24

تری گلیسیرید )(mg/dl

113/12±32/11

121/12±83/13

135/12±111/31

138/82±112/22

2/23

کلسترول )(mg/dl

134/12±22/22

182/62±18/21

151/22±24/88

152/22±22/22

2/23

متغیرها

 معنيداري در سطح t<0.05

نتایج نشان داد که  24جلسه بازی فوتسال موجب تغییرات معنیداری در میزان لپتین ،لیپوپروتئین کامچگاال،
لیپوپروتئین پرچگال ،لیپوپروتئین آ ،تریگلیسیرید و کلسترول پالسما میشود .با این حال ،مقادیر آدیپاونکتین
پالسما در اثر  24جلسه بازی فوتسال افزایش اندکی یافت که این افزایش نسابت باه گاروه کنتارل از لحااظ
آماری معنیدار نبود (جدول .)2
بحث

هدف تحقیق حاضر مطالعۀ تغییرات آدیپونکتین ،لپتین و نیمرخ لیپیدی پالسمای خون مردان غیرفعال ،بهدنبال
 24جلسه بازی فوتسال بود .نتایج نشان داد که  24جلسه بازی فوتساال باعاث تغییارات معنایدار در میازان
آدیپونکتین پالسما نمیشود .با این حال ،تمرینات فوتسال باعث کاهش معنایدار مقاادیر لپتاین ،لیپاوپروتئین
کمچگال ،تری گلیسیرید ،کلسترول و افزایش معنیدار لیپوپروتئین پرچگاال پالساما شاد .نتاایج ایان تحقیاق
دربارۀ  CHO ،TGو  LDLبا نتایج تحقیق سوری ( )22همخوانی داشت کاه تا ثیر برناماۀ هشات هفتاهای
تمرینات هوازی را بر چربیهای خون مردان مبتال به فشار خون تحت بررسی قرار داد و هالور ( )21که تا ثیر
 3ماه برنامۀ استقامتی را بر افراد غیرفعال بررسی کرد .با وجود این HDL ،در تحقیق سوری و هالور ناهتنهاا
افزایش معنیداری نداشت ،بلکه کاهش نیز داشات .همانناد تحقیاق حاضار در تحقیاق ساوری و هاالور نیاز
هیچی

از متغیرهای گروه کنترل تغییر معنیداری نداشتند .یافتاههاا در تحقیاق محمادی و همکاارانش ،کاه

تغییرات نیمرخ لیپوپروتئینهای خون را متعاقب ی

دورۀ تمرین ترکیبی در مردان میانسال بررسی کرده بود،

نشان داد که  LDL-Cدر گروه تجربی تغییر معنیداری ندارد ،درحالیکه در گروه کنتارل مقادار آن باهطاور
معنیداری افزایش یافت .میزان ) LP(aگروه تجربی نیز برخالف گروه کنترل کاهش معنیداری داشت کاه باا
نتایج تحقیق حاضر همخوانی دارد .با این حال ،میزان  HDL-Cدر دو گاروه تغییار معنایداری نشاان ناداد
( .)22نتایج تحقیق بوبرت و همکارانش دربارۀ  35فرد الغر ساالم کاه در تمریناات طاوالنیمادت دوچرخاه
مشارکت کردند و در سه زمان مختلف با شدتهای متفاوت در ساطح بااالیی تمارین کردناد ،نشاان داد کاه
13
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تجربی

کنترل

t

] [ DOI: 10.18869/acadpub.jsmt.14.12.11

جدول  .1نتایج حاصل از آزمون  tمستقل براي شاخصهاي مختلف تحت بررسي بين گروههاي کنترل و تجربي
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است ( .)23به همین صورت ،تحقیق وانگ ،کاه در آن افاراد روی دوچرخاۀ کاسانج باا شادت 82درصاد از
حداکثر اکسیژن مصرفی 32 ،دقیقه در روز 8 ،روز در هفته ،بهمدت  5هفتاه ،تمارین کردناد و پاس از آن باه
مدت  12هفته تمرین را کنار گذاشتند ،نشان داد که  LDL-Cپالساما کااهش معنایداری پیادا کارده اسات
( .)24دالیل احتمالی اختالف در نتایج بهدستآمده ،میتواند ناشی از پروتکلهای مختلف بهکار رفتاه در هار
تحقیق یا روش اندازهگیری متفاوت باشد .مثالک ،در مطالعاۀ کایم و همکاارانش از پروتکال  3هفتاه تمریناات
ورزشی پرشی استفاده شد ( ،)28این درحاالی اسات کاه در مطالعاۀ الونادس و همکاارانش ( )23پروتکال

] [ DOI: 10.18869/acadpub.jsmt.14.12.11

 LDLبهطور معنیداری در گروهی که تمرینات طوالنیمدت انجام میدهند نسبت به گاروه کنتارل پاایینتار

اعمالشده شامل  3ماه تمرین با شدت متوسط بود .از طرف دیگر ،ویژگیهای آزمودنیهای تحت مطالعه نیاز
کمتحرک ،کاهش ) LP(aپساز دورۀ تمرین چشمگیر بوده است ( ،)21حاال آنکاه در گاروههاای فعاال یاا
ورزشکار ( )25یا در مقایسه بین ورزشکاران رشتههای استقامتی و قدرتی ( ،)26تفاوت معنیداری بین مقادیر
پیشآزمون و پسآزمون دیده نشده است .بهطورکلی ،ورزشهاای هاوازی موجاب کااهش نسابی در میازان
کلسترول تام و نیز کاهش اندک  ،LDLافزایش چشمگیر  HDLو کاهش چشمگیر غلظت تریگلیسایرید و
نسبت کلسترول تام به  HDLمیشود .تحقیقات ،تغییرات مطلوب لیپیدها و لیپوپروتئینها را در نتیجاه انجاام
فعالیتهای بدنی با شدت کم تا متوسط نشان میدهند ( .)4نتایج تحقیق حاضر نیز با این نتایج همساو باود و
موجب تغییرات مطلوب لیپیدها و لیپوپروتئینهای پالسمای آزمودنیها شد.
آثار فعالیت بدنی بر غلظت لپتین اخیراک بهشکل بحثبرانگیزی درآمده است .بسیاری از پژوهشاگران گازارش
کردهاند که تمرین ممکن است موجب کاهش لپتین شود ،که البته باه کاالری مصارفی و طاول مادت تمارین
بستگی دارد ( .)32اما برخی دیگر ،عدم تغییر لپتین را در اثر ورزش گزارش کاردهاناد ( .)23در ایان تحقیاق،
میزان تغییرات لپتین در اثر تمرین فوتسال نسبت به گروه کنترل در سطح معنایداری باود .باا ایان حاال ،در
تحقیقی که الندس و همکارانش انجام دادند به این نتیجه رسیدند که پساز تمرینات استقامتی طوالنیمدت باا
شدت متوسط ،کاهشی در میزان لپتین یا وزن بدنی رخ نمیدهاد ( .)23از طرفای ،ایراندوسات نشاان داد کاه
غلظت لپتین پالسمایی پساز  5هفته تمرین هوازی در زنان با وزن قابل قبول نسبت به گاروه شااهد کااهش
مییابد ،اما این کاهش معنیدار نیست ( )32با وجود این تقیان نشان داد که در اثر سهماه تمرین هوازی ،وزن،
درصد چربی ،سطو لپتین و انسولین پالسما به طور معنیداری کاهش مییابد ( .)31نتایج این پژوهش نشان
داد که تمرین هوازی با کاهش سطو لپتین پالسما میتواند نقش مهمی در تنظایم وزن ایفاا کناد .در مطالعاۀ
حاضر ،میزان تغییرات آدیپونکتین در حد اندکی بود و این تغییرات درنهایت معنیدار نبود .این نتایج با نتاایج
مطالعات کوکر ( )21همخوانی داشت ،با این حال ،با نتایج تحقیق کیم ( ،)28اریکسون ( )12و دیاویس ()12
مغایر بود .اریکسون و همکارانش دریافتند که در اثر تمرینات بلندمدت ،سطو گردش لپتین کاهش و میازان
آدیپونکتین افزایش مییابد ( .)12این درحالی بود که در مطالعۀ دیویس اگرچه میاانگین چربای زیرپوساتی و
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از عوامل احتمالی اثرگذار بر نتایج میتواند باشد؛ باهطاوریکاه در بیمااران قلبای یاا آزماودنیهاای ساالمند

مطالعۀ تغييرات آدیپونکتين ،لپتين و نيمرخ ليپيدي پالسماي...

که هرچه انرژی مصرفی در حین فعالیت ورزشی بیشتر باشد و ارگانیسم تحت فشار متابولیکی باالتری قارار
گیرد احتمال افزایش این هورمون در اثر فعالیت ورزشی بیشتر میشود ( )32و شاید عدم تغییر معنایدار ایان
هورمون در اثر برخی فعالیتهای بدنی ناشی از شادت ،مادت و میازان انارژی مصارفی افاراد در طای ایان
فعالیتها باشد.
در تحقیقی ،هانگ و همکارانش ( )2221میزان آدیپونکتین پالسما و گیرندههای آدیپونکتین را پس از فعالیات
جسمانی شدید در موشها اندازهگیری کردند .فعالیت شدید بهطور معنیداری غلظت آدیپونکتین پالسما را 2
یا  15ساعت پساز فعالیت در مقایسه با گروه کنترل تغییر نداد ،اما بیان  AdipoR1را بهطور معنیداری هام
مقایسه با گروه کنترل کاهش یافت ( .)33نتایج این تحقیق مبین این موضوع است کاه شااید تغییار در میازان
گیرندههای آدیپونکتین موجب تغییر این هورمون در پالسما میشود و باید در تحقیقات مرتبط با تغییرات این
هورمون ،تغییرات گیرندههای آن نیز تحت بررسای قارار گیارد .همچناان کاه اولاری و همکاارانش ()2221
گزارش کردند که پساز برنامۀ ورزش هوازی ،ترکیب بدنی و بهویژه چربی احشایی ناحیۀ شکم بهبود مییابد
در حالی که تغییری در غلظت آدیپونکتین پالساما مشااهده نشاده باود ( .)34ایان شااید باهدلیال تغییار در
گیرندههای آدیپونکتین باشد .در این تحقیق زیرگروههای آدیپونکتین و گیرنادههاای آن انادازهگیاری نشاد،
اشکال مختلفی از آدیپونکتین و گیرندههایش در انسانها و حیوانات شناسایی شده است و ممکن است عمال
بیولوژیکی آدیپونکتین بهطور نزدی تری سطو این متغیرهای سااختاری باهجاای ساطو تاام آدیپاونکتین
ارتباط داشته باشد ( )38و در اثر تمرینات ورزشی تغییر کند .در تحقیقی دیگار ،زاناگ و همکاارانش متوجاه
شدند که اگر فردی با شدت روی تریدمیل کار کند قادر خواهد بود سطو آدیپونکتین خود را افزایش دهاد
( .)33بنابراین ،به نظر میرسد شدت تمرین یکی از پارامترهای مهم در افزایش مقدار آدیپونکتین در پاسخ باه
تمرین ورزشی باشد.
در پژوهشی که ژورمیه و همکارانش ( )2228انجام دادند ،طی فعالیت ورزشی شدید قایقرانان ورزیده مقادار
آدیپونکتین و انسولین بالفاصله پس از فعالیت کاهش یافت و غلظت آدیپاونکتین  32دقیقاه پاس از فعالیات
نسبت به قبل از تمرین افزایش معنیداری نشان داد .بنابر نتایج بهدساتآماده ،محققاان پیشانهاد کردناد بادن
ورزشکارانی که از تودۀ عضالنی بیشتری در ورزش استفاده میکنند و انرژی مصارفی در آناان بااالتر اسات،
جهت تنظیم جریانهای متابولیکی در حین فعالیت ،به آدیپاونکتین بیشاتری نیااز دارد و بناابراین آدیپاونکتین
بیشتری ترشح میکند ( .)31با مقایسۀ نتایج تحقیق حاضر با این نتایج ،اینگونه برداشت مایشاود کاه شااید
استفاده از گروه عضالت خاصی در بدن همراه با میزان مصرف انارژی باعاث ایجااد تغییارات معنایداری در
آدیپونکتین پالسمای افراد شود؛ بهطوریکه در این تحقیق شاهد تغییرات معنیداری در آدیپونکتین پالسامای
افراد نبودیم .از طرفی ،شدت و مدت فعالیت نیز بهمنزلۀ عواملی که میتوانند موجب تغییر میازان آدیپاونکتین
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در عضالت اسکلتی و هم در کبد در مقایسه با گروه کنتارل افازایش داد .در مقابال ،ساطو  AdipoR2در
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احشایی کاهش داشت ،آدیپونکتین نیز بهطور غیرمنتظرهای کاهش یافته بود ( .)12این فرض نیاز وجاود دارد
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فعالیت ورزشی زیر بیشینه (با شدت  38درصد حداکثر اکسیژن مصرفی و باه مادت  48دقیقاه) را بار مقادار
آدیپونکتین سرم مردان دارای اضافه وزن بررسی کردند .نتایج نشان داد که مقدار آدیپونکتین نسبت به پایش از
تمرین تغییری نمیکند ( .)35این نتایج با نتاایج تحقیاق جامورتااس و همکاارانش( )2223و تحقیاق حاضار
مشابه بود .در تحقیق حاضر نیز شاید به دلیل شدت پایین بازی یا مدتزمان بازی ،شاهد تغییرات آدیپاونکتین
پالسما نبودیم ،همانند تحقیق زانگ و همکارانش ( )2223که اثر تمرینات پویا را بر میزان آدیپونکتین بررسای
کردند .افراد داوطلب در این تحقیق  1نفر بودند که آزمون ورزشی را روی تریدمیل انجام دادند .با این حاال،

] [ DOI: 10.18869/acadpub.jsmt.14.12.11

پالسما شوند باید مورد توجه قرار گیرند؛ برای مثال ،ژامارتاس و همکارانش در سال  ،2223اثار یا

جلساه

زانگ و همکارانش به نکتۀ جالب توجهی در طی تمرینات رسیدند که اگر فردی با شدت روی تریادمیل کاار
یکی از پارامترهای مهم در افزایش مقدار آدیپونکتین در پاسخ به تمرین ورزشی باشد ( .)42به نظار مایرساد
شدت فعالیت در تحقیق حاضر بهحدی نبوده است که موجاب افازایش آدیپاونکتین در پالساما گاردد .ایان
نتیجهگیری با تغییرات مطلوب لیپیدها و لیپوپروتئینهای آزمودنیهای تحقیق نیز همسو است.
غلظت لپتین نیز با ورزشهای کوتاهمدت (کمتر از  32دقیقه) یا ورزشهایی که باهطاورکلی انارژی مصارفی
کمتر از  522کیلو کالری دارند تغییر نمیکند ( .)41همینطاور ،حجتای ( )2225آثاار حااد فعالیات ورزشای
هوازی و مقاومتی را بر لپتین سرم و برخی عوامل خطرزای بیماری کرونر قلب در دختران چاق بررسی کارد.
لپتین سرم با تمرین هوازی کااهش معنای داری را نشاان داد .ولای در تمارین مقااومتی تفااوت معنای داری
مشاهده نشد LDL-C .و  HDL-Cسرم نیز تفاوت معنیداری نداشت .از این تحقیق برداشت مایشاود کاه
نوع ورزش و عضالت درگیر در آن میتوانند بر میزان تغییرات لپتین مؤثر باشند .در تحقیق حاضر نیز ،لپتاین
در اثر بازی فوتسال کاهش پیدا کرد و به نظر بازی فوتسال میتواند در کنترل میزان لپتین پالسما ماؤثر باشاد.
بهطورکلی ،با توجه به تحقیق حاضر 24 ،جلسه بازی فوتسال مایتواناد باعاث کااهش معنایداری در میازان
لپتین ،لیپوپروتئین کمچگال ،لیپوپروتئین آ ،تری گلیسیرید و کلسترول پالساما و همچناین افازایش معنای دار
لیپوپروتئین پر چگال شود ،با وجود این موجب تغییر معنیداری در میزان آدیپاونکتین پالساما نمایشاود .باا
توجه به اهمیت این فاکتورها در باروز بیمااری هاای قلبای و عروقای ،پاوکی اساتخوان و دیابات ناوع دوم،
تحقیقات بیشتری دراینباره الزم است تا نکات مبهم مرتبط با این موضوع بیشتر بررسی شاود .در ایان بااره،
درنظرگرفتن شدت ،مدت و تکرار فعالیت ،نوع عضالت درگیر ،سیستم ت مین انارژی فعالیات ،میازان انارژی
مصرفی و نوع پروتکل اجرایی ،بهنظر ،میتوانند در تغییر نتایج این تحقیق مؤثر باشند و پیشنهاد مایشاود کاه
در تحقیقات آینده این موارد تحت کنترل درآیند.
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