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 .5فارغ التحصیل دکترای تربیت بدني و علوم ورزشي ،دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقیقات تهران ،ایران
 .2استاد فیزیولوژی ورزشي ،دانشکده تربیت بدني ،دانشگاه تهران ،ایران
(تاریخ دریافت  ،5331 / 88 / 53 :تاریخ تصویب)5331 / 55 / 80 :

چکیده
هدف مطالعه تأثیر تعاملي امگا 3-و تمرین هوازی پیشرونده بر مقادیر اپلین و شاخص مقاومت انسولین زنان چاق غیر فعال بود 08.نفر
آزمودني در چهار گروه  51نفری (گروه تمرین هوازی ،گروه تمرین هوازی همراه با مصرف امگا ،گروه مصرف کننده امگا و گروه کنترل)
تقسیم شدند .گروه تمرین هوازی و گروه تمرین هوازی همراه با مصرف امگا تمرینات هوازی پیشرونده را به مدت  52هفته انجام دادند.
تمرینات به صورت اینتروال از  0تکرار  3دقیقهای شروع و تا  53تکرار  3دقیقه به اتمام رسید .زمان استراحت با توجه به وضعیت
جسماني آزمودنيها بین  5تا  2دقیقه منظور شد و در  1هفته آخر به  5دقیقه استراحت رسید .گروه تمرین هوازی همراه با مصرف امگا و
گروه مصرف کننده امگا ،هر هفته  0کپسول حاوی امگا 3-و گروه تمرین و کنترل نیز در همین مدت دارونما مصرف کردند .نمونههای
خوني ناشتا قبل و بعد از مطالعه جمع آوری شد .نتایج آزمون تحلیل واریانس یک راهه نشان داد تأثیر تمرین هوازی پیشرونده و تأثیر
مکمل امگا 3-بر کاهش مقادیر اپلین و شاخص مقاومت انسولین در گروه های تجربي نسبت به گروه کنترل معنادار است .تمرین هوازی
فزاینده به همراه مصرف مکمل امگا 3-ممکن است با کاهش توده چربي و مهار تولید عوامل التهابي ،منجر به کاهش بیشتر اپلین و
شاخص مقاومت انسولین در زنان چاق غیر فعال شود.

واژههای کلیدی
تمرین هوازی پیشرونده ،اسید چرب امگا ،3-اپلین ،شاخص مقاومت انسولین ،چاقي.

 - نویسنده مسئول  :تلفن83523315802 :

Email: aagaeini@ut.ac.ir
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انسولین گزارش شده است( .)2اپلین عملکرد متابولیک و

مقدمه
سازمان بهداشت جهانی از افزایش سریع میزان شیوع

متابولیسم گلوگز در کبد و بافت عضله اسکلتی را تنظیم

چاقی به عنوان اپیدمی چاقی یاد میکند و چاقی و

میکند .ملکول اپلین کاری میکند که قند بتواند توسط

عوارض ناشی از آن را به عنوان یکی از اصلیترین

سلولها جذب شود و ممکن است راهی جدید برای درمان

مشکالت بهداشت در جهان امروز عنوان میکند .در این

دیابت باشد .در مجموع ،شواهد نشان میدهند ارتباط

میان ،شناخت عواملی که بتواند به نحوی در کاهش این

تنظیمی تنگاتنگ ،متقابل و دو جانبه بین اپلین و انسولین

معضل کمک کند ،اهمیت ویژهای دارد .چاقی مشکلی

وجود دارد( .)9امروزه ،نگرانی زیادی درباره کاهش فعالیت

چند عاملی است که در جامعه ریشه در عدم تعادل انرژی

بدنی و افزایش بی تحرکی زنان وجود دارد ،زیرا عدم

با کاهش چشمگیر فعالیت ورزشی و تغییر الگوهای غذایی

فعالیت بدنی روزانه به چاقی منجر میشود و خطر

دارد( .)52چاقی به ویژه از راه افزایش چربی احشایی و

سندروم متابولیک را افزایش میدهد( .)59تمرین

مقاومت به انسولین ،خطر ابتال به دیابت نوع  5را افزایش

استقامتی هوازی نیز به عنوان مناسبترین شکل تمرین

میدهد .مقاومت به انسولین نه تنها ناهنجاری

بدنی با آثار متابولیکی مثبت بر کاهش وزن بیماران چاق

پاتوفیزیولوژیکی دیابت نوع  5است ،بلکه دلیل اصلی

مورد توجه پژوهشگران میباشد و مطالعات انجام شده،

بسیاری از بیماریها مانند هایپرگلسیمی ،دیسلیپیدمی،

تأثیر تمرین هوازی را بر بهبود مقاومت به انسولین در این

چاقی شکمی ،پرفشارخونی و آترواسکلروز به شمار

گونه بیماران نشان دادهاند .از طرفی ،مطالعات نشان

میآید( .)25چاقی ،با وضعیت التهاب طوالنی مدت همراه

میدهند هرگونه تغییر مطلوب در رژیم غذایی از جمله

است و یکی از عوامل خطر مهم در مقاومت انسولینی و

رژیم غذایی کم کربوهیدرات ،رژیم کم چرب ،رژیم سرشار

سندرم متابولیک به شمار میرود؛ زیرا شاخصهای التهابی

از فیبر ،رژیم غذایی مدیترانهای خطر سندروم متابولیک را

میانجیهای مهم ایجاد مقاومت به انسولین در افراد چاق

کاهش میدهد( .)55روغن ماهی مشتق از چربی با تأثیر

نیز میباشند( .)4در حال حاضر ،نشان داده شده است

بر کارکرد انرژتیک میتوکندریایی کبد و عضله اسکلتی

برداشت ماکروفاژها از خون توسط بافت چربی ،منبع اصلی

قادر به پیشگیری از توسعة حساسیت انسولینی است.

التهاب در چاقی است و منبع اصلی سنتز شاخصهای

تأثیر روغن ماهی بر توسعة چاقی و مقاومت انسولین

التهابی در افراد چاق نیز میباشد و میتواند با

ممکن است ناشی از ترکیب آن با امگا 2-به ویژه EPA

پاتوفیزیولوژی مقاومت انسولینی ارتباط داشته باشد

باشد .در حقیقت ،درمان با رژیم پرچربی سرشار از EPA

(هرچند ،تمایل به نشت ماکروفاژها به درون بافت چربی

تأثیر مشابهی بر بدست آوردن وزن بدن و توسعة مقاومت

احشایی بیشتر است)(.)61

انسولین در مقایسه با رژیم پرچربی سرشار از روغن ماهی

اپلین و گیرنده آن به مقدار زیادی در بافت چربی

دارد .نتایج پژوهشها نشان داده است تأثیر روغن ماهی بر

انسان و جوندگان بیان میشوند و در بافت چربی افراد

این مقادیر ممکن است ناشی از اجزای دیگر روغن ماهی

چاق بیشتر است .در تعدادی از مطالعات رابطه مثبت

مثل اسید فریک باشد .در پژوهشی بوچر و

اپلین با  ،BMIگلوکز ناشتا ،6انسولین ناشتا و مقاومت

همکارانش( ،)5002گزارش کردند که در بیماران چاق هم
مقدار اپلین و هم انسولین پالسما به طور معناداری باالتر

1 . Fasting
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است که نشان میدهد اپلین آدیپوکاین جدیدی است که

میانگین شاخص توده بدن  )kg/m2 24/42 ± 5/44که در

به وسیله انسولین و چاقی تنظیم مثبت میشود( .)2در

دو سال گذشته هیچ گونه سابقه فعالیت ورزشی نداشته و

پژوهش پرز -اچاری و همکارانش( ،)5009رژیم تغذیهای

طی  2ماه قبل از انجام پژوهش وزن ثابتی داشتند10 ،

کافه تریا باعث افزایش معنادار بیان  mRNAای اپلین در

نفر انتخاب شد و رضایتنامة شرکت در پژوهش در اختیار

بافت چربی سفید احشایی شد و مصرف  EPAبیان ژن

آنها قرار گرفت .پرسشنامه فعالیت ،سالمت و تغذیه به

اپلین را افزایش داد( .)50لورنت و همکارانش(،)5009

داوطلبان داده شد تا از غیرفعال بودن و سالمت جسمانی

عنوان کردند که  EPAترشح اپلین و بیان ژن آن را در

آنها اطمینان حاصل شود .شرایط خروج از مطالعه شامل

آدیپوسایتهای  3T3-L1تنظیم مثبت میکند .درمان با

بیماری قلبی -عروقی ،کبدی ،کلیوی ،متابولیکی ،دیابتیک

 EPAبه طور معناداری ترشح اپلین تحریک شده با

و عضالنی بود .پرسشنامه یادآمد خوراک به مدت  2روز

انسولین و مقادیر پایة آن و نیز بیان ژن آن را در

در سه مقطع زمانی یک هفته پیش از فعالیت ،هفته ششم

همچنین،

و هفته پایانی تکمیل گردید و ثبتهای غذایی با استفاده

فسفوریالسیون  ،Aktهدف فرودست  PI3kرا در

از نرم افزار FPIINS6آنالیز شد .بعد از ارزیابی اولیه از

آدیپوسیتهای 3T3-L1تحریک میکند( .)61سیوالک و

میزان انرژی دریافتی و هزینه انرژی روزانه ،برای هر فرد

همکارانش( ،)5060مشاهده کردند  61هفته تمرینهای

توسط متخصص تغذیه ،بازخورد الزم ارائه و نوع و میزان

هوازی تناوبی پرشدت در زنان جوان سالم بهبود

غذاهای مورد نیاز توصیه شد .آزمودنیها به روش تصادفی

حساسیت انسولینی را به همراه داشته است( .)1روس و

ساده به  4گروه همگن  62نفری کنترل ( ،)Cمصرف کننده

همکارانش( ،)5004پس از  64هفته تمرین هوازی% 25 ،

امگا ( ،)OMتمرین هوازی ( )Eو تمرین هوازی همراه با

کاهش در مقاومت به انسولین را در زنان چاق مشاهده

مصرف امگا ( )E-OMتقسیم شدند .در طول مدت دوره

کرده و عنوان نمودند که ورزش بدون کاهش مشهود وزن

تمرین ،از آزمودنیها خواسته شد تا از انجام سایر

و چربی نمیتواند تغییری در مقاومت به انسولین ایجاد

فعالیتهای ورزشی پرهیز کرده و برنامه غذایی توصیه

کند( .)52ارتباط احتمالی بین اپلین با آسیب شناسی

شده خود را تغییر ندهند .همچنین ،از آنها خواسته شد

چاقی و وضعیت حساسیت انسولینی وجود دارد ،ولی

الگوی عمومی فعالیتهای وابسته به سبک زندگی خود را

ارتباط فعالیت و تمرینات ورزشی با این آدیپوکاین به طور

به طور مستمر و ماهانه گزارش کنند تا بازخورد الزم برای

قطعی معلوم نیست و نیاز به مطالعه دقیقتر و بیشتری

حفظ کیفیت برنامه ارائه شود .شدت تمرین از راه تواتر

دارد .بنابراین ،تعامل بین امگا )EPA( 2-و تمرین هوازی

قلبی و در فواصل زمانی معلوم با ضربان سنج بیورر مدل

و آثار ضد چاقی و ضد دیابتی هورمون اپلین می تواند

 PM80ساخت کشور آلمان کنترل شد .وزن با ترازوی

پیشنهاد کنندة منظر جدیدی در پژوهشها باشد.

(مارک  )Secaساخت آلمان با دقت  0/6کیلوگرم ،قد با

آدیپوسایت

افزایش

میدهد.

EPA

استفاده از قدسنج(مارک  )Secaساخت آلمان با دقت
روش تحقیق

 0/6سانتی متر ،درصد چربی BMI ،و  WHRبا روش

از بین زنان  40-22ساله چاق شهر شیراز
(( )BMI≥20kg/m2میانگین سنی  21/23 ± 6/12سال و
1 . Food Processor II Nutrition System
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مقاومت بیوالکتریک و با استفاده از دستگاه In Body

بازویی دست چپ در حالت نشسته و کامالً راحت گرفته

مدل ( 2مارک  )Biospaceساخت کُره جنوبی و حداکثر

شد .برای جمعآوری پالسما نیمی از هر نمونه خونی درون

اکسیژن مصرفی ( )VO2maxبا استفاده از آزمون میدانی

لولههای محتوی  EDTA5ریخته شد .سپس ،کل نمونهها

پیاده روی راکپورت سنجش شد .گروههای تمرینی،

در مدت زمان  60دقیقه با دور  6300در دقیقه سانتریفوژ

تمرین هوازی پیشرونده را که باعث سازگاری بهتر بدن با

شده و پس از سانتریفیوژ و جدا کردن پالسما و سرم از

شدت تمرین شده و شامل دویدن بود 2 ،روز در هفته و

آنها ،برای سنجش متغیرهای مورد نظر در دمای -30

به مدت  65هفته ،با توجه به  10تا  30درصد حداکثر

درجه سانتیگراد نگهداری شد .مقادیر پالسمایی و سرمی

تواتر قلبی آزمودنی انجام دادند .به این دلیل شدت

نشانگرهای بیوشیمیایی و متابولیکی با استفاده از

تمرینات به صورت موجی تنظیم شد تا سازگاری

کیتهای تجاری زیر و با دستگاه Elaisa Reader

فیزیولوژیکی بهتری ایجاد شود( .)2تمرینات به صورت

سنجش و تحلیل شدند :اپلین پالسما(پیکوگرم بر میلی

اینتروال از  1تکرار  2دقیقهای شروع و تا  62تکرار 2

لیتر) با استفاده از کیت االیزا انسانی

دقیقه به اتمام رسید .زمان استراحت با توجه به وضعیت

 Pharmaceuticals, Burlingame, CAآمریکا با

جسمانی آزمودنیها بین  6تا  5دقیقه منظور شد و در 4

حساسیت  ،0/5 ng/mlگلوکز سرم(میلی مول بر لیتر) با

هفته آخر به  6دقیقه رسید .استراحت بین زمانهای

روش آنزیمی گلوکزاکسیداز و کیت شرکت پارس آزمون

دویدن از نوع فعال بود ،به گونهای که تواتر قلبی به کمتر

ایران با حساسیت  2 mg/dlو توسط دستگاه اتوآنالیزر

از  650نرسید .گروه کنترل در هیچ برنامه فعالیت ورزشی

مدل  Hitachi 905ژاپن ،انسولین(میلی واحد بین الملل

شرکت نکرده و تنها فعالیتهای بدنی عادی خود را انجام

بر لیتر) با استفاده از کیت تجاری االیزای شرکت Lin co

دادند .گروههای  E-OMو  ،OMهر شب پس از وعده

 Research Inc, St Charly, moآمریکا با

شام یک کپسول امگا 2-حاوی هزار میلی گرم امگا( 2-با

حساسیت  0/62 μg/lو شاخص مقاومت به انسولین با

نام تجاری  Viva Omega fish oilساخت کشور کانادا)

استفاده از فرمول ( )HOMA-IRبه شکل زیر سنجش

را همراه با یک لیوان آب در طول پژوهش مصرف

شد:

کردند( .)51استفاده از این مقدار امگا 2-در مقاالت مجرب

میلی واحد بینالمللی ( انسولین ناشتا [= HOMA-IR

تر است .گروههای  Eو  Cنیز در مدت زمان پژوهش

Phoenix

) ] / 22.5میلی مول بر لیتر( گلوکز ناشتا × )بر لیتر

کپسول دارونما حاوی روغن مایع (ساخت شرکت زهراوی)
که به لحاظ اندازه ،طعم و رنگ مشابه کپسول امگا2-

روشهای آماری

است را مصرف کردند .عمل خون گیری یک روز قبل از

دادهها با نرم افزار  SPSS 56تجزیه و تحلیل شد .به

شروع دوره تمرینی و پس از گذشت  43ساعت از اتمام

منظور بررسی همسانی آزمودنیها ،از آزمون لوین و برای

آخرین جلسه  65هفته تمرین هوازی پیش رونده ،بعد از

اطمینان از طبیعی بودن توزیع متغیرها ،از آزمون

 65ساعت ناشتایی و حدود ساعت  9الی  60صبح توسط

کلموگروف -اسمیرنوف در پیش آزمون استفاده شد .برای

کارشناس آزمایشگاه به میزان  60میلیلیتر از سیاهرگ

مطالعه اثر متغیر مستقل بر متغیرهای وابسته از آزمون

1 . Bioelectric impedance

2 . Ethylene Diamine Tetraacetic Acid

تاثیر تعاملي امگا 3-و تمرین هوازی پیشرونده بر مقادیر اپلین و مقاومت انسولین زنان چاق

تحلیل واریانس یک طرفه و آزمون تعقیبی توکی در
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نتایج تحقیق

تعیین تفاوتهای بین گروهی استفاده شد .برای تعیین

میانگین

و

انحراف

استاندارد

متغیرهای

تفاوت موجود بین مقادیر پیش آزمون یا پس آزمون در

آنتروپومتریکی ،فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی آزمودنیهای

هر گروه نیز از آزمون  tهمبسته استفاده گردید .میزان

شرکت کننده در پژوهش در جدول  6ارائه شده است.

معناداری در همه موارد  P ≥0/02در نظر گرفته شد.
جدول .5میانگین و انحراف استاندارد ویژگيهای آنتروپومتریکي ،فیزیولوژیکي و بیوشیمیایي آزمودنيها قبل و بعد از مداخله
گروه
متغیر

دارونما

سن(سال)

21/01±6/32

قد(متر)

امگا
23/11±6/59

تمرین
21/22±6/11

تمرین -امگا
21/41±6/42

6/21±2/03

6/29±2/49

6/21±4/22

6/29±4/54

ق 33/1±4/32

ق 34/41±2/35

ق32/01±2/55

ق31/31±4/14

وزن(کیلوگرم)

ب33/304/12

ب32/122/99

شاخص توده بدن
(کیلوگرم بر مترمربع)

ب22/965/14

ق22/32±5/34

ب* 22/655/41

ب* 22/255/62

ب* 25/965/04

(Vo2maxمیلی لیتر بر
کیلوگرم بر دقیقه)

ق24/5±2/25

ق21/24±2/11

ق22/94±5/35

ق24/11±5/45

درصد چربی(درصد)

ق22/46±5/41

ب* 32/402/26
ق24/69±5/06

ب* 32/624/11
ق24/29±6/94

ب22/332/29

ب21/112/42

ب* 21/665/93

ب* 21/445/16

ق23/16±2/43

ق21/36±4/05

ق29/61±5/15

ق23/02±5/24

ب23/112/21

ب22/934/01

ب* 22/595/29

ب* 24/215/22

ق0/93±0/02

ق0/91±0/02

ق0/99±0/05

ق0/93±0/05

( WHRسانتی متر)

ب0/930/02

ب0/910/02

ب0/930/05

ب0/910/05

اپلین
(پیکوگرم بر میلی لیتر)

ق213/11± 53/13
ب212/25±59/14

ق234/99±26/60
ب221/61±21/53

ق214/96±22/36
ب* 256/20±22/10

ق213/29±23/26
ب* 533/42±59/13

انسولین (میلی واحد بین
الملل در لیتر)

ق3/99±0/15
ب9/01±0/22

ق3/14±0/12
ب* 1/23±0/36

ق3/34±0/22
ب* 1/34±0/24

ق3/91±0/24
ب*1/25±0/22

گلوکز(میلی مول بر لیتر)

ق2/20±0/25
ب2/25±0/22

ق2/61±0/51
ب* 4/92±0/53

ق2/53±0/25
ب* 4/34±0/22

ق2/21±0/22
ب* 4/12±0/24

شاخص مقاومت به
انسولین

ق5/66±0/65
ب5/64±0/65

ق6/93±0/62
ب* 6/15±0/50

ق5/01±0/61
ب* 6/41±0/64

ق5/64±0/55
ب* 6/22±0/61

ق :مقادیر پیش آزمون ،ب :مقادیر پس آزمون؛ مقادیر به شکل انحراف معیار  ±میانگین بیان شده است.
*معناداری نسبت به مقادیر پیش آزمون در هر گروه ()P≥0/02

نتایج تحلیل واریانس یک طرفه نشان داد بین مقادیر

پالسمایی اپلین گزارش شد ،در گروه مصرف کننده امگا

پالسمایی اپلین در گروههای مورد مطالعه بعد از  65هفته

نیز کاهش  1/55درصدی گزارش شد .اما در گروه تمرین

تمرین هوازی پیشرونده و مصرف مکمل امگا 2-تفاوت

همراه با مصرف امگا این کاهش  52/36درصد گزارش

معناداری وجود دارد( .)P>0/006نتایج آزمون تعقیبی

شده است که بیشترین میزان کاهش مقادیر پالسمایی

توکی در جدول  5گزارش شده است .با توجه به نتایج

اپلین در گروههای مورد مطالعه میباشد.

جدول 6در گروه تمرین ،کاهش  64/59درصدی مقادیر
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جدول  .2آزمون تعقیبي توکي ویژه تغییرات متغیر اپلین(پیکوگرم بر میلي لیتر) در گروههای مختلف

گروهها

P
مصرف کننده امگا
تمرین
تمرین همراه با مصرف امگا

* 0/005
* >0/006
* >0/006

مصرف کننده امگا

تمرین
تمرین همراه با مصرف امگا

* 0/006
* >0/006

تمرین

تمرین همراه با مصرف امگا

* >0/006

دارونما

نتایج تحلیل واریانس یک طرفه نشان داد بین مقادیر

0/63درصدی و در گروه تمرین ،کاهش  53/93درصدی

شاخص مقاومت به انسولین در گروههای مورد مطالعه بعد

مقادیر شاخص مقاومت به انسولین گزارش شد .اما ،در

از  65هفته تمرین هوازی پیشرونده و مصرف مکمل

گروه تمرین همراه با مصرف امگا این کاهش 15/64

امگا 2-تفاوت معناداری وجود دارد( .)P>0/006نتایج

درصد گزارش شده است که بیشترین میزان کاهش

آزمون تعقیبی توکی در جدول  2گزارش شده است .با

مقادیر شاخص مقاومت به انسولین در گروههای مورد

توجه به نتایج جدول  6در گروه مصرف کننده امگا کاهش

مطالعه میباشد.

جدول  .3آزمون تعقیبي توکي ویژه تغییرات متغیر شاخص مقاومت به انسولین در گروههای مختلف
گروهها

نتایج

آزمون

P

دارونما

مصرف کننده امگا
تمرین
تمرین همراه با مصرف امگا

* >0/006
* >0/006
* >0/006

مصرف کننده امگا

تمرین
تمرین همراه با مصرف امگا

* >0/006
* >0/006

تمرین

تمرین همراه با مصرف امگا

* >0/006

همبستگی

متغیرهای

مختلف

آنتروپومتریکی ،فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی در جدول 4
آورده شده است .همانطور که جدول  4نشان میدهد

همبستگی متغیرهای مختلف تحقیق معنادار و در حد
باالیی است.

تاثیر تعاملي امگا 3-و تمرین هوازی پیشرونده بر مقادیر اپلین و مقاومت انسولین زنان چاق
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جدول  .1نتایج آزمون همبستگي متغیرهای مختلف تحقیق
اپلین

HOMA

وزن

BMI

VO2max

درصد چربي

WHR

اپلین

-

r=0/322
p>0/006

r=0/121
p>0/006

r=0/151
p>0/006

r= -0/192
p>0/006

r=0/122
p>0/006

r=0/455
p=0/006

HOMA

-

-

r=0/150
p>0/006

r=0/161
p>0/006

r= -0/193
p>0/006

r=0/112
p>0/006

r=0/452
p=0/006

وزن

-

-

-

r=0/993
p>0/006

r= -0/145
p>0/006

r=0/149
p>0/006

r=0/252
p=0/066

BMI

-

-

-

-

r= -0/125
p>0/006

r=0/142
p>0/006

r=0/256
p=0/065

VO2max

-

-

-

-

-

r= -0/141
p>0/006

r= -0/523
p=0/041

-

-

-

-

-

-

r=0/263
p>0/006

-

-

-

-

-

-

-

درصد
چربي
WHR

بحث و نتیجهگیری

تغییر معنادار درصهد چربهی ،چربهی احشهایی و کمهری و

پس از انجام  65هفتهه تمهرین ههوازی پهیشرونهده،

زیرپوستی را مشاهده کردند .در ایهن رابطهه ،تفهاوتههای

کاهش معنادار وزن ،شاخص توده بدن ،درصد چربی بدن،

نژادی و تغذیه آزمودنیها که کنترل نشده بودند و میهزان

مقادیر اپلین و شاخص مقاومت به انسولین مشهاهده شهد.

آمادگی بدنی قبهل از شهروع تمهرین و نحهوه سهازگاری و

فعالیت بدنی به تنهایی تهأثیر متوسهطی بهر کهاهش ایهن

پاسههب بههه تمههرین آزمههودنیههها مههیتوانههد بسههیار مهههم

متغیرها دارد ،اما وقتی رژیم غذایی به فعالیت بدنی اضهافه

باشد(.)3،66

شود ،کاهش آنها معنادارتر میشود( .)54کاهش در وزن،

مقادیر اپلهین پالسهما بها وزن ،WHR ،BMI ،درصهد

نسبت دور کمر بهه دور باسهن و درصهد چربهی مهیتوانهد

چربی ،حداکثر اکسهیژن مصهرفی و شهاخص مقاومهت بهه

نشاندهنده افزایش توده عضهالنی و کهاهش چربهی بهدن

انسولین ارتبهاط مثبهت دارد(جهدول .)4اپلهین مهیتوانهد

باشد که این امهر بهه بهبهود عمهل انسهولین منجهر شهده

موجب بهبود جذب گلوکز در سلولهای مقاوم به انسولین

اسههت( .)56بههه نظههر مههیرسههد کههاهش وزن یکههی از

شود و میزان گلوکز پالسما را با افزایش روند برداشهت آن

سازوکارهای اصلی کاهش اپلین پالسهما پهس از تمرینهات

توسط بافت چربی و عضله ،کاهش دهد( .)9به عالوه اپلین

هوازی نیهز باشهد.حداکثر اکسهیژن مصهرفی نیهز افهزایش

به عنوان عامل افزایش حساسیت بهه انسهولین عمهل مهی

معناداری داشت و این تأثیر مثبت تمرین و مصرف مکمل

کنهههههد( .)25اردم و همکهههههارانش( )5003و ژانهههههگ و

امگا 2-را روی سیستم قلبی تنفسی نشان مهیدههد .ایهن

همکارانش( )5009گزارش کردند مقهادیر اپلهین خهون در

نتایج بها پهژوهش سهوری ( )6290و ایراندوسهت ()6239

بیماران مبتال به دیابت نوع  5پائین است( .)60،26فعالیت

همخهههوانی دارد( .)5،6پژوهشهههگرانی ماننهههد گهههرین و

بدنی میهزان پهروتیین انتقهال دهنهده گلهوکز( )Glut-4را

همکارانش ( )5004و دونلهی و همکهارانش ( )5002عهدم

افزایش می دهد .این پروتیین یک عامل مؤثر در جلوگیری
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از بههروز مقاومههت انسههولینی اسههت .ایههن وضههعیت فعالیههت

عوامل خطرزای قلبی -عروقی منجر گردد .از آنجا که n-3

حامل های گلوکز را افزایش داده و در نتیجه حساسیت بهه

اسید چرب نقش مهمی در حفظ هموستاز لیپیهد در بهدن

انسولین را افزایش مهیدههد( .)9،25جابجهایی  Glut-4از

بازی مهیکنهد و برداشهت ماکروفاژهها را در بافهت چربهی

سیتوپالسم به غشای پالسمای مهوشهها ،بهه علهت عمهل

کاهش میدهد ،شاید بتوان گفهت کهه کهاهش در مقهادیر

اپلههین زیههادتر مههی شههود( .)25در مطالعههه کههدوگلو و

پالسمایی اپلین در گروه امگها ،در نتیجهه کهاهش درصهد

همکارانش نشان داده شده است که فعالیهت  AMPفعهال

چربی ناشی از مصرف مکمهل امگها 2-باشهد .ههمچنهین،

شده با پروتیین کیناز ،یک رابطه بنیادین بهین حساسهیت

کاهش بیشتر مقادیر پالسمایی اپلهین در گهروه تمهرین-

به انسولین و تغییر اپلین را به واسهطه ورزش ممکهن مهی

امگا در مقایسه با دو گروه دیگر ،احتماالً به علهت کهاهش

نماید .اما تاکنون مشخص نیست که اپلین به صورت فعال

بیشتر وزن WHR ،BMI ،و درصد چربی بدن نسبت بهه

واسطه تنظیم حساسیت انسولین باشد( .)64به طور کلهی

گروه تمرین ،و گروه امگا باشد .بنهابراین ،یافتههههای ایهن

مکانیزمهایی که برای افزایش حساسیت انسهولینی بعهد از

پژوهش برای اولهین بهار گهزارش مهیکنهد مداخلهه تهو م

ورزش پیشنهاد میشود شامل افهزایش سهیگنالینگ پهس

تمرین -امگا به کاهش بیشتر مقادیر پالسمایی اپلهین در

گیرنههده انسههولین( ،)65افههزایش بیههان  ،Glut-4افههزایش

مقایسه بها تهأثیر تمهرین و امگها بهه صهورت مجهزا منجهر

تحویل گلوکز به عضله به علت افزایش مویرگهای عضله و

میشود EPA .باعث کاهش لیپوژنز شهده و اکسیداسهیون

تغییههر در ترکیههب عضههله در حههین افههزایش برداشههت

اسید چرب را افزایش میدههد( ،)63کهه ایهن امهر باعهث

گلوکز( ،)62محتوای گلیکوژن عضله و به دنبال آن افزایش

جلوگیری از تجمع چربی در کبد شده و پیشرفت مقاومت

فعالیت گلیکوژن سنتاز و هگزوکیناز( ،)56محتوای لیپیهد

انسولین کبد را به دنبال دارد .به عالوه  EPAباعث کاهش

عضله در ارتباط با عدم فعالیت جسمانی ،کهاهش رههایش

لیپوژنز از طریق جلوگیری از عوامهل رونویسهی لیپوژنیهک

اسیدهای چرب آزاد و افهزایش پهاکسهازی آنهها( ،)20و

مثل پروتیین چسبنده 6c-تنظیم کننهده اسهترول ،عامهل

فعالیههت آدنههوزین منههو فسههفات کینههاز اسههت .یکههی از

هستهای  ،)53(Yو پروتیین چسبنده مسیول کربوهیدرات

سازوکارهای اصلی بروز مقاومت انسولین ،فسهفریله شهدن

مههیشههود( EPA .)1اکسیداسههیون اسههید چههرب را بهها

سریع سوبسترای گیرنده انسهولین( )IRSاسهت .پهروتیین

فعههههالسههههازی  )69( PPARαو  AMPKتحریههههک

سیگنالینگ انسولین( )SOCSsنقطه مشترک سیگنالینگ

میکند( PPARα .)51برای تأثیر سودمند بهر حساسهیت

مقاومت به انسولین سایتوکاینهها و انسهولین اسهت .ایهن

انسولین کبدی الزم است ،همان گونه که با فقهدان تهأثیر

تأثیر ممکن است به علت عمل  SOCSsباشد که با توقف

 EPAدر بهبود حساسهیت انسهولین کبهدی در PPARα

فعههال سههازی  ،IRSموجههب جلههوگیری از سههیگنالینگ

موشهایی که با رژیم پرچرب تغذیه مهیشهدند ،مشهاهده

انسولین ،میشود( .)65کاهش تولیهد انسهولین بهه بهبهود

میشود( .)69جالب است کهه ایهن مهوشهها مقهادیر TG

حساسههیت بههه انسههولین و کههاهش مقاومههت بههه انسههولین

پالسمایی کم را نشان میدهند کهه بها تجمهع دی اسهیل

میانجامد(.)62

گلیسرول در کبد همراه بوده و ایهن نشهان مهیدههد کهه

احتماالً فعالیت ورزشی با ویژگی ضد التهابی میتوانهد

 EPAتأثیری مستقل از  PPARαبر دی اسیل گلیسهرول

به کاهش مقادیر اپلهین پالسهما ،مقاومهت بهه انسهولین و

و اسیل ترانسفراز کبدی اعمال میکند AMPKα2 .آنهزیم
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 هفتهه تمهرین ههوازی65 میدهنهد کهه مداخلهه تو مهان

 طهیPPARα پیام رسان دیگری اسهت کهه بها همکهاری

 در مقایسه بها- 2-پیشرونده به همراه مصرف مکمل امگا

 دادههای مسهتخرج.اکسیداسیون چربی تنظیم شده است

 منجر به کاهش- به تنهایی2-تمرین یا مصرف مکمل امگا

از مطالعات حیوانی نیز نشان میدهند که اسیدهای چربی

بیشتر اپلین و شاخص مقاومت انسولین در زنان چاق غیهر

 به شدت مقاومهت انسهولین را کهاهش داده و تحمهلn-3

،فعههال مههیشههود کههه دلیههل آن کههاهش بیشههتر وزن

گلوکز را به خصوص در عالئم سوخت و سازی نمونههههای

. و درصد چربی بدن استWHR ،BMI

 بنههابراین.مههوش و افههراد دیههابتی نههوع دوم بههاال مههیبرنههد
یافتههای پژوهش حاضر در تأییهد مطالعهات دیگهر نشهان
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