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اثر هشت هفته تمرینات اینتروال شدید بر مقادیر پالسمایی گلوکاگون GLP-1 ،و شاخصهای
چربی در بیماران کبد چرب غیر الکلی
بهلول قربانیان ،*1يوسف صابري ،2شهال

بابالويان1

 1گروه علوم ورزشی ،دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ،دانشگاه شهید مدنی آذربایجان ،تبریز ،ایران
 2گروه فیزیولوژی ورزشی ،دانشکده تربیتبدنی و علوم ورزشی ،دانشگاه ارومیه ،ارومیه ،ایران

چکیده
مقدمه :بیماری کبد چرب غیرالکلی یک بیماری مزمن است که با تجمع چربیها در کبد همراه میباشد .فعالیت ورزشی منظم را میتوان
بهعنوان یک استراتژی مؤثر در درمان بیماری کبد چرب غیرالکلی در نظر گرفت .هدف این مطالعه بررسی اثر هشت هفته تمرینات اینتروال
شدید بر مقادیر پالسمایی گلوکاگون GLP-1 ،و شاخصهای چربی خون در بیماران کبد چرب غیرالکلی بود.
مواد و روشها :مطالعه حاضر از نوع نیمه تجربی بود که جامعه موردمطالعه آن زنان مبتالبه کبد چرب غیرالکلی بودند که  22نفر از آنها
به روش نمونهگیری تصادفی در دو گروه تمرین ( 19نفر) و کنترل ( 12نفر) تقسیم شدند .پروتکل تمرین تناوبی شدید به مدت  3هفته و
چهار جلسه در هفته و هر جلسه به مدت  66دقیقه اجرا شد .نمونههای خونی در شرایط پیش و پسآزمون به مقدار  16سیسی از ورید
بازویی گرفته شد .تحلیل آماری دادهها با استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس و تی همبسته و مستقل بهوسیله نرمافزار  Spss 21در سطح
معنیداری  P >6/62انجام شد.

نتیجهگیري :با توجه به یافته¬های این مطالعه میتوان تمرینات اینتروال شدید را بهعنوان یک راهکار درمانی و پیشگیری برای بیماری
کبد چرب غیرالکلی پیشنهاد کرد.
کلمات کلیدي :تمرینات اینتروال شدید ،گلوکاگون ،GLP-1 ،کبد چرب غیرالکلی.
*نويسنده مسئول :بهلول قربانیان ،دانشیار گروه علوم ورزشی ،دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ،دانشگاه شهید مدنی آذربایجان ،تبریز،
ایران .تلفن ،6131199199916 :ایمیلb.gorbanian@gmail.com :
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نتايج :بعد از هشت هفته تمرینات اینتروال شدید در گروه تمرین سطوح پالسمایی گلوکاگون GLP-1 ،و  HDLدر مقایسه با گروه
کنترل افزایش معناداری داشتهاند ( )P >6/62همچنین مقادیر  ،TC ،TG ،LDLشاخص مقاومت انسولینی و درصد چربی بدن در گروه
تمرین نسبت به گروه کنترل کاهش معناداری داشته است (.)P >6/62
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بهلول قربانیان و همکاران
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مقدمه
بیماری کبد چرب غیرالکلی ( )1NAFLDشاااایعترین بیماری
مزمن کبدی در غالب اقساااا نقاه جهان اسااات [ .]1گساااتره
آساایبشااناختی این بیماری با پیشآگهیهای بالینی متفاوتی
همراه اسااات و بهطورکلی میتوان آن را به دو نوع کبد چرب
غیرالکلی و اسااتتاتوهتاتیت غیرالکلی ( )2NASHتقساایم کرد

Nonalcoholic Fatty Liver Disease
Non-Alcoholic Steatohepatitis
3. Glucagon-like peptide-1
4. Gastric inhibitory polypeptide
2.
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سااانی و نژادی درگیر میکند [ .]2با علم به اینکه کبد نقش
اساااساای را در متابولیساام چربی داشااته و با تاثیر بر اساایدهای
چرب آزاد خون ،ساخت ،ذخیره سازی و خارج نمودن چربیها و
لیتوپروتتینها را انجام میدهد ،اکثر تحقیقات بیان نمودهاند که
عوامل پاتوفیزیولوژی که منجر به بیماری کبد چرب غیرالکلی
می شود بهخوبی درك و شنا سایی ن شده ا ست [ .]6کبد نقش
کلیدی در متابولیسااام کربوهیدرات دارد .تولید ناخالص داخلی
گلوکز در طول روز ،تامین گلوکز را به ار گان های ح یاتی نظیر
سیستم عصبی مرکزی تضمین میکند .بعد از صرف غذا ،تولید
کبدی قند خون سرکوب می شود و کبد دستکاری گلوکز را به
حالت آنابولیک متصااال میکند و از گلوکز بهعنوان گلیکوژن
ذخیره میکند .این مکانیسمها در آزادسازی گلوکز گردش خون
پس از یک وعده غذایی غنی از کربوهیدرات کمک میکند []7
و اختالالت ممکن اساات منجر به اختالل در متابولیساام گلوکز

میزان چربی مصاارفی نساابت به کنترل مشااصص شااد [ .]1در
بیماران مبتالبه سیروز ،نشان داده شده است که ترشح GLP-1
و  GIPافزایش مییابد ،اما همزمان واکنشهای انسولین فاز اول
کاهش مییابد [ .]16همانطور که در باال اشاره شد ،شیوع عدم
تحمل گلوکز در بیماران مبتالبه کبد چرب غیرالکلی و سااایروز
باال اسااات .گلوکاگون هورمون پتتیدی تول یدشاااده توساااط
ساالولهای آلفا در پانکراس اساات .گلوکاگون هورمون متابولیزه
کننده انسولین است و برای محافظت از هموستاز گلوکز پالسما
ا ستفاده می شود .مکانی سمهای تنظیم مقررات تر شح گلوکاگون
پیچیده اساات و حاوی مواد میذی ،اعصاااب و عوامل هورمونی
هستند [ .]11هیتوگالیسمی محرك قوی برای ترشح گلوکاگون
اسااات .گلوکاگون باعح تحریک گلیکوژنز کبدی و گلوکونوژنز
میشااود و باعح انتشااار گلوکز به گردش خون میگردد [.]16
 ،GIPبرخی از ا سیدآمینه و سی ستم ع صبی اتونوم نیز میتواند
ترشاااح گلوکاگون را تحریک [ .]12پس از خوردن غذا ،افزایش
غلظت گلوکوز پالسااما و انسااولین باعح آزاد شاادن گلوکاگون
می شود .گلوکز ممکن ا ست باعح افزایش آدنوزین تری ف سفات
( )ATPشااود که کانالهای  K+حساااس به  ATPرا در ساالول
آل فا تجز یه میک ند .دپوالریزاسااایون درنتی جه کا نال  Ca2+را
غیرفعال میکند و بنابراین ترشاااح گلوکاگون را از بین میبرد
[ .]19از ساااوی دیگر ،راهکارهای درمانی مانند کنترل در رفتار
تیذیهای و تمرینات بدنی میتوانند در کاهش شااایوع بیماری و
همچنین ،بهبود عملکردهای متابولیکی کبد مؤثر باشااند [.]19
یکی از این تمرینات مؤثر تمرینات اینتروال شااادید هسااات.
تمرینات اینتروال شدید که شامل وهلههای فعالیت ورز شی با
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[ .]2در نوع کبد چرب غیرالکلی ،اسااتتاتوز کبدی خود را بدون
التهاب نشاااان میدهد ولی در نوع اساااتتاتوهتاتیت غیرالکلی
اسااتتاتوز خود را همراه با التهاب کبد نشااان میدهد که ازنظر
پاتولوژی تشااصیص افتراقی آن با اسااتتاتوهتاتیت الکلی دشااوار
اسااات [ .]2امروزه بیماری کبد چرب غیرالکلی را بصشااای از
سندرم متابولیک میدانند که کبد را درگیر میکند و یک عامل
خطر غیر وابساااته برای بیماریهای قلبی-عروقی اسااات [.]9
گزارش ها مت عددی ارت باه بین بی ماری ک بد چرب غیرالکلی و
دیس لیتیدمی ،ف شارخون باال و دیابت را نیز بیان میکنند [.]9
شااایوع چاقی و دیابت نوع  2بهعنوان عوامل خطر بیماری کبد
چرب غیرالکلی در حال افزایش هساااتند که احتماال به طبع،
منجر به افزایش قا بل توجهی در بی ماری ک بد چرب غیرالکلی
خواهد شد که پیامدهای مهمی برای مهیاکنندگان مراقبتهای
بهداشتی دارد [ .]2امروزه بیماری کبد چرب غیرالکلی به سرعت
تبدیل به یک مشکل بهداشتی عمومی شده که عدمتشصیص و
درمان این وضاااعیت میتواند سااابب سااایروز کبدی ،افزایش
ف شارخون پورت و مرگ در افراد جوان شود .در مطالعات ن شان
دادهشااده اساات که بیماری کبد چرب غیرالکلی افراد را در هر

شااود بنابراین تا  ٪76بیماران مبتالبه دیابت نوع  2کبد چرب
غیره الکلی و  ٪96بی ماران مبتال به سااایروز ک بدی در معر
دیابت نوع  2ه ستند [ ]3یکی دیگر از مکانی سمهای ب سیار مهم
برای حفظ سطح پال سمایی پایدار گلوکز ،اثر افزای شی ا ست .اثر
افزایشاای اشاااره به تقویت ترشااح انسااولین ناشاای از گلوکز
اعمالشده توسط هورمونهای تزریقی ساختهشده از روده پتتید
شااابه گلوکاگون )GLP-19( 1-دارد [ .]1بااینحال ،تاثیر کبد
چرب غیرالکلی و ساایروز در ساایسااتم هورمونی بساایار محدود
برر سی شده ا ست .یک مطالعه ن شان داد که  GLP-1و پا سخ
 9GIPطبیعی در بی ماران مبتال به ک بد چرب غیرالکلی اختالل
ایجاد میکند [ .]16دریکی دیگر از مطالعات ،عوار جانبی با
استتاتوهتاتیت غیرالکلی با ترشح  GIPطوالنیمدت در پاسخ به

شدت بسیار زیاد به همراه استراحت فعال با شدت پایین هست،
موردتوجه محققین قرارگرفته اساات .این شاایوه تمرینی ازنظر
زمانی ،یک روش بسیار کارآمد بوده که سازگاریهای متابولیکی
ز یادی را تحر یک میک ند [ .]12از فوا ید آن میتوان به بهبود
فاکتورهایی چون آمادگی هوازی و بیهوازی ،فشااارخون ،عوامل
قلااب و عروقی ،نیم رخ لیتیاادی ،کاااهش وزن در اثر تجزیااه
چربیهای شااکمی ،حفظ توده عضااالنی و افزایش حساااساایت
ان سولینی به دلیل آمادگی بی شتر ع ضالت برای م صرف گلوکوز
اشاره کرد [ .]16به دلیل اینکه آثار متابولیکی تمرینات اینتروال
شدید حداقل تا  93ساعت باقی میماند ،میتواند بهراحتی و در
حداقل زمان ،در همه سااطوح آمادگی مورداسااتفاده قرار گیرد،
برای افراد با شاارایط ویژه نیز مورداسااتفاده قرار میگیرد []17
ب نابراین با تو جه به کمبود م طال عات مربوه به تاثیر تمری نات
اینتروال شاادید بر روی افراد مبتالبه کبد چرب این نوع فعالیت
ورزشااای برای این بی ماران انت صاب شااااد .همچنین تاکنون
درمانهای دارویی محدودی برای کبد چرب پی شنهادشده است
که به دلیل عوار جانبی ،افزایش وزن پیشاارونده و هزینه باال
استفاده مداوم و منظم از آنها توصیه نمیشود [ .]13پس هدف
از مطالعه حاضر بررسی تاثیر یک دوره تمرینات اینتروال شدید
بر سطوح پالسمایی گلوکاگون و  GLP-1و شاخصهای لیتیدی
زنان مبتالبه کبد چرب میباشد.

کنترل ( 12نفر) تقسااایم شااادند .گروه تمرین در یک برنامه
تمرینی هشااتهفتهای که هر هفته شااامل چهار جلسااه و هر
جلسااه یک ساااعت انجام شااد .درحالیکه گروه شاااهد در مدت
پژوهش روش زندگی معمول خود را حفظ و دنبال کردند .بعد
از انتصااب آزمودنیهاا 93 ،قبال از شاااروع برنااماه تمرینی
خونگیری به منظور ارزیابی ساااطوح پالسااامایی گلوکاگون و
 GLP-1صاااورت گرفت .در ادامه آزمودنی های گروه تجربی به
مدت هشاات هفته به اجرای برنامه تمرینی پرداختند و در پایان
هفته هشاااتم و  93سااااعت بعد از آخرین جلساااه تمرینی نیز
نمونههای خونی برای بار دوم دریافت گردید.
برنامه تمرین تناوبی شاادید شااامل یک دقیقه دویدن با شاادت
 32-36در صد ضربان قلب بی شینه با فوا صل ا ستراحت فعال 2
دقیقهای با شدت  22-26درصد ضربان قلب بیشینه بود که در
جل سه اول  6نوبت اجرا شد و بهمرور تا هفته ه شتم به ده نوبت
رسید [.]11
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خونگیری ( 16میلیلیتر) از ورید بازو و در حالت نشسته در دو
مرحله ،یک روز قبل از اولین جلساااهی تمرین (پیشآزمون) و
 93ساعت پس از آخرین جلسهی تمرین در هفتهی  3و پس از
 16تا  12ساااعت ناشااتایی انجام شااد .پس از پایان خونگیری،
نمونهها در لولههای محتوی ماده ضاااد انعقاد ( 9تا  9میلیگرم
در میلیلیتر اتیلن دی آمین تترا ا ستیک ا سید) ریصته شده و
ستس از طریق سانتریفوژ پالسما جداشده و در منفی  76درجه
سااانتیگراد برای آنالیزهای بعدی فریز شااد .مقادیر پالساامایی
گلو کاگون GLP-1 ،با روش االیزا ،پرو فا یل لیت یدی ،گلوکز و
انسولین از طریق کیت شرکت  Elabscienceآمریکا اندازهگیری
شد .مقاومت انسولینی از طریق فرمول مربوطه اندازهگیری شد.
برای تعیین شاااخص توده بدن از تقساایم وزن بر قد به توان دو
ا ستفاده شد .حداکثر اک سیژن م صرفی از آزمون یک مایل راه
رفتن با حداکثر توان راکتورت و برای تعیین درصااد چربی بدن
از اندازهگیری ضصامت جینهای پوستی پشت بازو ،شکم و فوق
خاصره سمت راست بدن با استفاده از کالیتر و فرمول بروزك و
همکاران ( )1167اساااتفاده شاااد و همچنین اندازهگیریهای
مربوه به دور کمر و دور باسااان جهت تعیین نسااابت آنها با
ا ستفاده از متر نواری انجام گرفت .همچنین گلوکاگون و GLP-
 1با استفاده از کیت شرکت  Elabscienceآمریکا که گلوکاگون
با حساااساایت و دامنه  13/72پیکوگرم بر میلیلیتر و -91/22
 2666پیکوگرم بر میلیلیتر و  GLP-1با حساااساایت و دامنه
 6/11نانوگرم بر میلی لیتر و  26-6/91نانوگرم بر میلی لیتر
اندازه گرفته شد.

] [ DOI: 10.29252/hrjbaq.6.1.42

مطالعه حاضر از نوع نیمه تجربی بوده و طرح آن بهصورت
پیشآزمون  -پسآزمون با گروه شاهد میباشد .جامعه آماری
شامل زنان بیمار مبتالبه کبد چرب بود که بر اساس نمونهگیری
تصادفی و بهصورت داوطلبانه از بین بیماران مبتالبه بیماری کبد
چرب با دامنه سنی  26 - 96سال مراجعهکننده به مراکز درمانی
تبریز تعداد  22نفر انتصاب شدند .همه افراد داوطلب قبل از
نام نویسی باید معیار ورود این مطالعه را داشتند .معیارهای ورود
شامل عدم استعمال دخانیات ،عدم مصرف الکل ،عدم ابتال به
بیماریهای تنفسی ،التهابی ،قلبی-عروقی ،کلیوی و سایر
بیماریهای مزمن .همچنین بیماران استتوهتاتیت الکلی و
بیماران سیروز کبدی و بیمارانی که از مکملهای غذایی و رژیم
غذایی تعریفشده استفاده میکنند و در یک ماه گذشته کاهش
شدید وزن داشتهاند از فرآیند تحقیق خارج شدند.
پس از تو ضیح و شرح کامل مو ضوع ،اهداف ،روشهای تحقیق،
تکمیل و اخذ فرم رضااایتنامه و تکمیل پرسااشاانامه سااالمت و
سابقه ورزشی و معاینه بهوسیله پزشک ،آزمودنیها پس از احراز
شرایط ذکر شده و دریافت کد اخالق از کمیته پژوهش و اخالق
دانشاااگاه با کد  IR.TABRIZ.RC.1399.472در قالب طرح
نیمه تجربی بهصااورت تصااادفی به دو گروه تمرین ( 19نفر) و

روش نمونهگیري خون
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جدول  :1برنامه تمرینی HIIT
استراحت فعال

هفته

تمرين
مدت اجرا

تواتر

شدت

مدت

شدت

6

اول -دوم

6

سوم -چهارم

 51-55درصد

 2دقیقه

 36درصد

 1دقیقه

 51-55درصد

 2دقیقه

 36درصد

 1دقیقه

پنجم – ششم
هفتم -هشتم

 51-55درصد

 2دقیقه

 32درصد

 1دقیقه

3

 51-55درصد

 2دقیقه

 32درصد

 1دقیقه

16

جدول  :2مقایسه میانگین متییرهای جسمانی ،فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی گروه تجربی و کنترل در پیشآزمون (نتایج آزمون تی)
پیشآزمون

مرحله
گروه تجربي ()n=19

متغیر

قد (سانتیمتر)
وزن (کیلوگرم)

6/17 ± 91/76

7/63 ± 92/66

t
6/993

162/61 ± 6/21
9/61 ± 79/26

161/26± 9/7
2/92 ± 72/26

-1/11

P
6/793
6/273

درصد چربی بدن (درصد)
(BMIکیلوگرم بر مترمربع)
نسبت دور کمر به لگن
( VO2maxمیلیلیتر /کیلوگرم بر دقیقه)

21/69 ± 1/67
27/32 ± 1/39
6/32 ± 6/69
99/73 ± 2/96

21/62 ±1 /29
27/92 ±1 /22
6/31 ± 6/69
99/23 ± 2/96

-6/161
-6/216
-6/167
-6/266

6/996
6/227
6/112
6/613

شاخص حساسیت انسولینی
انسولین ()U/ml
قند خون (میلیگرم بر دسی لیتر)
(GLP-1پیکو گرم بر میلیلیتر)
گلوکاگون (نانوگرم بر میلیلیتر)
کلسترول تام (میلی مول بر لیتر)
( LDLمیلی مول بر لیتر)
( HDLمیلی مول بر لیتر)
تری گلسیرید (میلی مول بر لیتر)

9/29 ± 1/21
12/97 ± 1/76
117/76 ± 26/21
2/66± 6/76
162/26± 93/72
11/72± 6/92
9/79± 6/92
1/61± 6/92
9/29± 6/11

9/91 ± 6/17
12/39 ± 1/21
117/19 ± 13/22
2/27± 6/29
171/19± 91/96
11/92± 6/21
9/66± 6/93
6/19± 6/93
9/93± 6/19

-6/119
9/97
-6/67
-6/63
6/991
-2/172
-6/93
-6/97
-2/19

6/111
6/961
6/192
6/196
6/796
*6/696
6/696
6/691
6/66

پسآزمون

مرحله
گروه تجربي ()n=19

گروه کنترل ()n=12

61/66 ± 9/26

79/11 ± 2/13

2/226

درصد چربي بدن (درصد)

26/19 ± 1/91

21/26 ± 1/92

2/16

*6/661

(BMIکیلوگرم بر مترمربع)

26/69 ± 1/21

23/67 ± 1/61

9/17

*6/661

متغیر
وزن (کیلوگرم)

آزمون تي
T

P

*6/699

نسبت دور کمر به لگن

6/77 ± 6/62

6/39 ± 6/69

9/23

*6/661

( VO2maxمیليلیتر /کیلوگرم بر دقیقه)

93/91 ± 2/76

92/26 ± 2/93

-2/77

*6/661

شاخص حساسیت انسولیني

9/96 ± 1/26

9/69 ± 1/91

2/29

*6/611

انسولین (واحد بینالمللي میکرو در هر میليلیتر)

19/76 ± 1/37

16/96 ± 2/66

9/97

*6/669

قند خون (میليگرم بر دسي لیتر)

166/33 ± 29/26

119/69 ± 22/62

1/91

6/262

گلوکاگون (نانوگرم بر میليلیتر)

133/12± 29/26

169/26± 99/92

-2/12

*6/692

کلسترول تام (میلي مول بر لیتر)

1/27± 6/21

16/67± 6/26

3/22

*6/661

( LDLمیلي مول بر لیتر)

9/23± 6/21

9/73± 6/22

19/72

*6/661

( HDLمیلي مول بر لیتر)

1/61± 6/21

1/66± 6/21

-6/19

*6/661

تري گلسیريد (میلي مول بر لیتر)

9/92± 6/61

9/66± 6/29

3/22

*6/661

*نشانه اختالف معنادار نسبت به گروه کنترل
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(GLP-1پیکو گرم بر میليلیتر)

9/61± 6/92

2/71± 6/29

-9/16

*6/661

] [ DOR: 20.1001.1.24764930.1399.6.1.8.7
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سن (سال)

گروه کنترل ()n=12

آزمون تي مستقل
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جدول  :4نتایج آزمون لون و تحلیل کوواریانس برای گلوکاگون و GLP-1
نتایج آزمون لون

متییر
F

گلوکاگون
GLP-1

متییر
گلوکاگون

GLP-1

DF2

DF1

تجزيهوتحلیل آماري
پس از جمع آوری دادههااای خااام ابتاادا بااا آزمون کلموگراف
اساامیرونف ،نرمال بودن توزیع دادهها بررساای شااد .از آزمون
تحلیل کوواریانس و  tمساتقل و وابساته برای مقایساه میانگین
درونگروهی و بین گروهی متییرها در دو گروه اسااتفاده شااد.
برای تجزیهوتحلیل و انجام آزمونهای آماری از نرمافزار SPSS
 21در سطح معنیداری  6/62استفاده شد.

یافتهها

 GLP-1از خانواده اینکرتینها میباشد که توسط سلولهای L

در روده کوچک تر شح می شود [ GLP-1 .]26م ستول تر شح

Martins et al
Lee et al
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بحث

 26تا  76در صد ان سولینی ه ستند که پس از ا ستفاده گلوکوز
ترشاااح میشاااود .از طرفی یکی از نقش های مهم گلو کاگون
افزایش قند خون و تحریک لیتاز سااالولهای چربی میباشاااد
[ .]21مطالعات انجام شده بر روی ان سان [ ]22و حیوانات []29
نشااان میدهد که فعالیت ورزشای بر کبد چرب تاثیر میگذارد.
از یافتههای اصااالی مطالعه حاضااار میتوان به افزایش معنادار
گلوکاگون و  GLP-1بعد از مداخله هشاااتهفتهای تمرینات
اینتروال شدید میتوان اشاره کرد.
از مطالعات هم سو با افزایش  GLP-1میتوان به مطالعه طبیبی
6
راد و همکاران [ ،]29مارتینز و همکاران ]22[ 2ولی و همکاران
[ ]26اشاااره کرد .طبیبی راد و همکاران ( )2611تاثیر هشاات
هفته تمرین هوازی (ساه جلساه در هفته /هر جلساه  92تا 66
دقیقه) را در زنان چاق دیابتی  92تا  66سال بر سطوح سرمی
 GLP-1برر سی کردند که نتایج آنها ن شان داد سطوح سرمی
 GLP-1در گروه تمرین نسبت به گروه کنترل افزایش معناداری
دا شته ا ست [ .]29مارتینز و همکاران ( )2667ن شان دادند که
یک ساعت دوچرخه سواری با  62در صد ضربان قلب بی شینه
با عح افزایش  GLP-1در مردان و ز نان جوان با وزن طبیعی
شده است .تحقیقات نشان داده است که با در نظر گرفتن شدت
تمرین GLP-1 ،بین شدت  26تا  72در صد حداکثر اک سیژن
مصااارفی افزایش می یابد [ .]22لی و همکاران ( )2612تاثیر
تمرینات اینتروال با شدت باال ( 36درصد ضربان قلب ذخیره) و
شدت کم ( 92در صد ضربان قلب ذخیره) بر سطوح را برر سی
کردند که نشان داد تمرینات اینتروال با شدت باال در مقایسه با
تمرینات با شاادت کم میتواند ساابب افزایش سااطوح GLP-1
گردد [ .]26میتوان از این یاف ته لی و هم کاران این نتی جه را
گرفت که احتماال ساااطوح  GLP-1میتواند متاثر از شااادت و
مدت تمرین باشد .افزایش  GLP-1بعد از هشت هفته تمرینات

] [ DOR: 20.1001.1.24764930.1399.6.1.8.7

بعد از مداخله هشااتهفتهای تمرینات اینتروال شاادید تیییرات
بین گروهی  ،LDLتری گلسااایرید ،کلساااترول تام ،مقاومت
ان سولینی ،در صد چربی بدن ،شاخص توده بدن در گروه تمرین
کاهش معنادار و گلوکاگون GLP-1 ،و  HDLافزایش معناداری
داشاااات ( )p>6/62ا ما در گروه کنترل ت مامی متییر های
موردم طال عه تیییر مع ناداری نداشااات ( .)p<6/62همچنین
تیییرات درون گروهی گلو کاگون ،GLP-1 ،انساااولین،LDL ،
 ،HDLتری گل سیرید و کل سترول تام در گروه تمرین ن سبت به
گروه کنترل تفاوت معناداری را نشان داد (نسبت به پسآزمون)
( .)p>6/62با تو جه به ن تایج تحل یل کووار یانس در جدول 9
ت فاوت پیش آزمون – پس آزمون دو گروه تمرین و کنترل برای
متییرهای گلوکاگون و  GLP-1معنادار و میانگین گروه تمرین
در هر دو متییر در سطح معناداری کوچکتر از  2صدم ا ست
بنابراین این نتیجه بهدساااتآمده حاکی از تاثیرگذاری تمرین
اینتروال شدید بر گلوکاگون و  GLP-1در گروه تمرین هست.

معناداری
6/663
*6/62
6/663
*6/661
-
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29
1
6/29
29
1
2/917
نتایج آزمون تحلیل کوواریانس برای میانگینهای پیشآزمون و پسآزمون گروه تمرین و کنترل در متییر گلوکاگون و GLP-1
F
میانگین مجذورات
درجه آزادی
مجموع مجذورات
منبع
6/212
131/273
1
131/237
پیشآزمون
9/132
9679/993
1
9679/993
گروه
373/226
22
11927/276
خطا
6/271
6/627
1
6/627
پیشآزمون
29/119
2/626
1
2/626
گروه
6/261
22
9/669
خطا

معناداری
6/626
6/199
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اینتروال شاادید در مطالعه حاضاار با برخی مطالعات ناهمسااو
میباشد .از مطالعات نا همسو بامطالعه حاضر میتوان به مطالعه
کولمن و همکاران ]27[ 7و مارتینز و همکاران [ ]23ا شاره کرد.
کولمن و همکاران ( )2616ن شان دادند که سطوح  GLP-1بعد
از یک دوره تمرین ه فت روزه در بی ماران مبتال به ک بد چرب
غیرالکلی کاهش می یابد [ .]27مارتینز و همکاران ( )2616نیز
بدون تیییر ماندن  GLP-1را بعد از  12هفته برنامه تمرینی
گزارش کردند .دالیل یافته های مصتلف انواع تمرینات احتماال
شامل :طول مدت تمرینی ،شدت تمرین و نوع تمرین میبا شد
[ .]23همچنین از دالیل مصتلف تفاوتهای مطالعات ذکرشااده
میتوان به وضاااع یت آ مادگی و تمرینی و نوع آزمودنی های
موردمطالعه ا شاره کرد .مکانی سمهای تاثیرگذار فعالیت ورز شی
بر  GLP-1هنوز بهطور کامل م شصص ن شده ا ست .ولی معدود
مطالعات صااورت گرفته مزایای فعالیت ورزشاای را در انتشااار
 GLP-1گزارش کردها ند [ .]21تجز یه وتحل یل م طال عات in
 vitroو  in vivoن شان داده ا ست که افزایش سطوح  IL-6در
حین فعالیت ورزشی باعح تحریک ترشح  GLP-1از سلولهای
 Lروده و سااالول های  αاز طریق افزایش ب یان پروگلوکاگون و
پروهورمون کانتاز میشااود [ .]96دو مطالعه بالینی وجود دارد
که نقش فعالیت ورزشاای در ترشااح  GLP-1را نشااان میدهد.
اولین مطالعه ،اساااالم 3و همکاران ( )2617نشاااان دادند که
فعالیت ورزشاای حاد در آزمودنیهای سااالم ،اشااتها را از طریق
الکتات و  IL-6تنظیم میکند که منجر به ترشح  GLP-1ازنظر
هموئسااتازی انرژی میشااود [ .]96همچنین نشااان دادند که
فعالیت ورز شی حاد منجر به کاهش آرام ا شتها ،سرکوب گرلین
میشااود که هورمون تحریککننده و افزایش غلظت  GLP-1را
در پی دارد .در دومین مطالعه بالینی ،عشاااقی و همکاران تاثیر
فعالیت ورزشی را بر غلظت  IL-6و  GLP-1افراد دیابتی بررسی
کردند که نتایج آنها نشاااان داد ساااطح  IL-6پس از فعالیت
ورزشاای افزایش مییابد و سااطح  GLP-1و  GIPحتی پس از
 29ساعت بعد از فعالیت ورز شی افزایش مییابد [ ]91بنابراین
احتماال مکانیسمهای ذکرشده تاثیرگذار فعالیت ورزشی بر روی
سطوح  GLP-1در پژوهش حا ضر نیز حائز اهمیت بوده ا ست و
برای ر سیدن به یک نتیجه کلی در این زمینه نیازمند تحقیقات
بیشتر در این زمینه هست.
همینطور که در باال نیز اشاااره شااد ،سااطوح گلوکاگون بعد از
هشات هفته تمرینات اینت روال شادید در گروه تمرین افزایش

یافت .این یافته با مطالعات کری شنا و همکاران ]92[ 1و برگالند
و هم کاران ]99[ 16مبنی برافزایش ساااطوح گلو کاگون ب عد از
فعالیت ورزشی هم سو هست .برگالند و همکاران ( )2611نشان
دادند که فعالیت ورزشااای باعح تحریک گیرندههای گلوکاگون
در موشهای کبد چرب شده می شود .فعال سازی گیرندههای
گلوکاگون کبدی ،یک محرك فیزیولوژیکی است که بهطور قوی
متابولیسااام کل بدن را تنظیم میکند [ .]99در طی فعالیت
ورز شی ،افزایش عملکرد گلوکاگون با کاهش ان سولین و افزایش
ا سیدهای چرب همراه ا ست که م سیرهای تولید گلوکز در کبد
را تحریک میکند و سااوبسااترا را به بافتهای فعال متابولیکی
میر ساند [ .]92 ,99افزایش فعالیت گلوکاگون کبدی نا شی از
فعالیت ورزشاای ،بیشااتر با تیییرات رونویساای مرتبط اساات که
باعح بهبود اثر گلوکونتوژنیک و کاهش سااطح چربی میشااود
[ .]23مسیر متعارفی که توسط آن فعالسازی گیرنده گلوکاگون
کبدی چنین اثراتی را اعمال میکند از طریق  /cAMPپروتتین
کیناز  Aاسااات [ .]96احتماال در مطالعه حاضااار نیز فعالیت
ورزشاای باعح تحریک این گیرندهها شااده اساات .عالوه بر این،
مطالعات کبدی نشاااان داده اسااات که در سااالولهای کبدی،
عملکرد گلوکاگون باعح افزایش کارنیتین آساایل ترانساافراز 1
( )11CPT-1میشاااود CPT-1 .با تبدیل اسااایدهای چرب به
آ سیل-کارنیتین ها ،کاتابولی سم ا سیدهای چرب زنجیره بلند را
امکانپذیر میکند که به میتوکندری منتقل میشاااوند و تحت
اکساایداساایون بتا قرار میگیرند [ .]97عالوه بر این ،از طریق
فسفوریالسیون وابسته به  ،PKAسیگنالینگ گیرنده گلوکاگون
اسااتیل-کوا کربوکساایالز را فعال میکند ،آنزیمی که تشااکیل
مالون یل-کوا را کاتالیز میکند .مالون یل-کوآ اولین واساااطه در
سااانتز اسااا ید های چرب اسااات و  CPT-1را م هار می ک ند
(اک سیدا سیون بتا را مهار میکند) .با مهار ت شکیل مالونیل-کوا،
گلوکاگون اسیدهای چرب آزاد را بهجای اکسیداسیون مجدد به
تری گلسیرید ،به اکسیداسیون بتا هدایت میکند [ .]93تمامی
مکانی سمهای ذکر شده احتماال در مطالعه حاضر نیز دخیل بوده
است.
از دیگر یافته های م طالعه حاضااار میتوان به کاهش معنادار
پروفایل لیتیدی اشااااره کرد .این یافته با مطالعات هایدن و
همکاااران ،]22[ 12شاااولتز و همکاااران ،]91[ 19کاااتینااگ و
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همکاران ]96[ 19که کاهش معنادار چربی کبد را پس از یک
دوره تمرین هوازی را در افراد مبتالبه کبد چرب گزارش کردهاند
هم سااو میباشااد .همچنین ساالینتز و همکاران )2611( 12در
مطالعه خود تاثیر تمرین هوازی و مقاومتی را بر محتوای چربی
کبدی بیماران مبتالبه کبد چرب بررساای کردند که نتایج آنها
نیز هم سو با پژوهش حاضر باعح کاهش معنادار محتوای چربی
کبدی بیماران کبد چرب شد [ .]91مکانیسمهای دخالت کننده
در کاهش چربی کبدی متعاقب تمرینات ورزشاای را میتوان در
تیییر تعادل انرژی و ح سا سیت به ان سولین با شد [ .]91چاقی
باعح کاهش توانایی اکساایداساایون چربی در شاارایط ناشااتا
میگردد که این وضااعیت ذخیره چربی درونساالولی را افزایش
مید هد [ .]92همچنین م طال عات نشااااان داده اساااات که
اکساایداساایون چربی در افراد چاق براثر تمرین افزایش مییابد
[ ]92بنابراین یک توضااایح احتمالی برای کاهش چربی پس از
تمرینات اینتروال شدید ،افزایش ظرفیت اکسایشی عضله است
که میتواند چربی درونسااالولی را بهعنوان ساااوخت در حین
فعالیتهای ورز شی م صرف نماید و موجب کاهش چربی گردد.
همچنین مطالعات ن شان داده ا ست که فعالیت ورز شی مقاومت
به انسااولین را در بافت چربی بهبود داده و از طرف دیگر بیوژنز
میتوک ندر یایی را افزایش داده و ب تا اکسااا یداسااایون را بهبود
میبصشااد [ .]91تحقیقات نشااان دادهاند که فعالیت ورزشاای
بهوسااایله بهبود کنترل قند ،اکسااایداسااایون چربی از طریق
حملونقل گلوکوز با  GLUT4در ع ضله مصطط ،بیان و فعالیت
آنزیم گلیکوژن سااانت تاز در گیر نده های انساااولینی ،ذخیره
گلیکوژن در عضاااله و کبد ،افزایش سااانتزتری گلیسااارید در
سلولهای ع ضالنی ،کاهش انبا شت متابولیتهای ا سید چرب و
سرکوب حالت التهابی مرتبط با مقاومت انسولینی ،این چرخه را
نقض میکند [ .]99فعالیت ورزشاای اکساایداساایون لیتیدها را
تحریک کرده و سنتز لیتیدها را درون کبد مهار میکند که این
فرآیند بهوا سطه فعال سازی م سیر  AMPKانجام می شود .این
آنزیم با افزایش نسااابت  AMPبه  ATPدر بافتها ،تحریک و
ف عال میشاااود که این افزایش نسااا بت ،نتی جهای از محرك
فیزیولوژیکی فعالیت ورز شی میبا شد .شره ا صلی و الزم فعال
ساازی مسایر  AMPKهنگام فعالیت ورزشای ،کاهش و فقدان
فعالیت  SCD-116کبدی میبا شد .اخیرا ن شان داده شده ا ست
که فعالیت  SCD-1در کبد موش ها پس از فعالیت ورزشااای
بهطور چ شمگیری کاهش مییابد [ .]99هنگام فعالیت ورز شی
 AMPKفعال می شود و فعالیت آن بعد از اتمام فعالیت ورزشی
در عضاااله ،کبد و بافت چربی باقی میماند [ .]92فعال شااادن

 AMPKدر کبد باعح مهار سنتز لیتیدها می شود که این عمل
را از طریق غیرفعال کردن آنزیم ا ستیل کوآ کربوک سیالز ،فعال
کردن آنزیم مالونیل کوآدکربوکسایالز و مهار بیان ژن آنزیمهای
لیتوژنیک مثل اسااتیل کوآدکربوکساایالز و اسااید چرب ساانتاز
انجام میدهد و اساسا از طریق کاهش در میزان مالونیل کوآ که
خود یااک مهااارکننااده آلوساااتریااک آنزیم  CPT-1اساااات
اک سیدا سیون لیتیدها را در کبد تحریک میکند [ .]96از طرفی
همچنین ف عال یت ورزشااای از طریق ر هایش بیشاااتر هورمون
اپینفرین سرعت لیتولیز را افزایش میدهد.
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