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Abstract
Background and Aims: Although lifestyle changes encompassing weight loss and exercise remain
the cornerstone of non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD) management, the effect of different
types of exercise on NAFLD is unknown. So, the purpose of the present study was to evaluate the
impact of eight weeks of High-Intensity Interval Training (HIIT) on liver lipids, liver enzymes, and
insulin resistance of adolescents with fatty liver.
Materials and Methods: In the current experimental research, 23 children and adolescents with nonalcoholic fatty liver were randomly assigned into HIIT groups. The intervention was eight weeks of
HIIT training consisting of 30 seconds of fast running at around 100–110 percent of max speed with
a 30-second recovery interval, 3 sessions per week each session lasting for 32-36 minutes, whereas
the control group had no regular physical activity. Variables were measured before and after the
intervention in both groups. The data was analyzed running ANCOVA and Bonferroni post-hoc tests.
Results: Significant differences were observed in VO2peak (HIIT9.38% vs. Control 0.62%), BF
percentage (HIIT;-1.25% vs. Control; 0.31), WHR (HIIT;-1.24% vs. Control; 0.41), ALT (HIIT;12.42% vs. Control 3.84%), AST (HIIT;-13.95% vs. Control; 4.80%), insulin (HIIT; -12.37% vs.
Control -3.56%) and insulin resistance (HIIT; -15.24% vs. Control -2.83%) between HIIT and
control groups (P<0.05), whereas the differences in blood pressure and fasting blood sugar between
the two groups were not found to be significant (P>0.05).
Conclusion: It seems that the HIIT exercise can be helpful as a non-medical intervention to improve
liver enzymes and in the treatment of obese/overweight adolescents with non-alcoholic fatty liver.
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اثرتمرین تناوبی شديد برچربی کبد ،آنزیمهای کبدی ومقاومت به انسولین
کودکان ونوجوانان مبتال به کبدچرب غيرالکلي
حمداهلل ایرجی ،1وازگن میناسیان ،*1رویا کلیشادی
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 .1گروه فیزیولوژی ورزشی،دانشکده علوم ورزشی ،دانشگاه اصفهان ،اصفهان ،ایران
 .2گروه کودکان ،مرکز تحقیقات رشد و نمو کودکان ،پژوهشکده پیشگیری اولیه از بیماری های غیرواگیر ،دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ،اصفهان ایران
تاریخ پذیرش مقاله1399/2/13 :

تاریخ دریافت مقاله1398/10/11 :

چكيده:
دف :اگرچه تغییر درشیوه زندگی شامل کاهش وزن وفعالیت بدنی ،اساس درمان بیامری کبدچرب غیرالکلی است ،اثر انواع فعالیت بدنی بر بیامری
سابقه و ه 
کبدچرب به طورکامل شناخته نشده است .هدف کلی پژوهش حارض بررسی اثر هشت هفته مترین تناوبی شديد روي سطوح چربی کبد ،آنزیمهای کبدی ومقاومت
انسولینی درکودکان ونوجوانان مبتال به کبدچرب غريالکيل بود.
مواد و روش ها :در این پژوهش تجريب تعداد  23نوجوان مبتال به کبدچرب غريالکيل به شکل تصاديف در دو گروه مترين تناويب شديد وکنرتل قرارگرفتند .مداخله
ورزشی به مدت هشت هفته در گروه مترين تناوبی به شکل  30ثانيه فعاليت دويدن با شدت معني و  30ثانيه اسرتاحت فعال بود و مترين سه جلسه درهفته و هرجلسه
به مدت 32-36دقیقه با شدت  100-110درصد حداکرث رسعت هوازی انجام شد ،درحالیکه گروه کنرتل دراین مدت هیچ گونه فعالیت منظمی نداشت .متغريهاي مورد
اندازهگريي قبل و بعد ازمداخله متريني اندازهگیری و از آزمون تحلیل کوواریانس برای تحلیل دادهها استفاده شد.
یافتهها  :اختالف معناداري در اوج اکسیژن مرصفی (تناوبی 9/38درصد در مقابل کنرتل0/62درصد) ،درصدچربی بدن (تناوبی-1/25درصد در مقابل کنرتل0/31درصد)
نسبت محیط کمر به لگن (تناوبی-1/24درصد درمقابل کنرتل0/41درصد) آنزیم های( ALTتناوبی-12/42درصد در مقابل کنرتل 3/84درصد ) و( ASTتناوبی-13/95درصد
در مقابل کنرتل4/8درصد) انسولین (تناوبی-12/37درصد در مقابل کنرتل-3/56درصد) ومقاومت انسولینی(تناوبی (-15/24درصد در مقابل کنرتل-2/83درصد) گروههاي
مترين تناويب و کنرتل مشاهده شد ( ،)0.05<Pدرحالیکه بین سطوح فشارخون وقن د خون ناشتاي گروهها اختالف معناداری بین گروه ها مشاهده نشد(.)0.05>P
نتیجهگیری :به نظر ميرسد که مترینهای تناوبی شدي د با دوره زمانی کوتاهمدت و زمانبندی شده میتواند به عنوان یک مداخله درمانی کمکي براي بهبود کبد
چرب غريالکيل و آنزيم هاي کبدي کودکان ونوجوانان چاق و داراي اضافه وزن مطرح باشد.
واژگانكلیدی :آنزیمهای کبدی ،کبدچرب ،مترین تناوبی شديد ،مقاومت انسولینی.

نویسنده مسئول :وازگن میناسیان

پست الکترونیکv.minasian@spr.ui.ac.ir :
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مقدمه
شیوع چاقی وبیماریهای مرتﺒﻂ با آن در دهههای گذشته به ﻃور چشمگیری در
کودکان ونوجوانان گزارش شده) ،(1و در دو دهه گذشته در سراسر جهان افزایش
چشمگیر شیوع بیماري کﺒدچرب در کودکان ،به موازات افزایش روز افزون چاقی در
دوران کودکی بوده است) .(3 ,2کﺒدچرب یکی از اختﻼلهای مزمن کﺒدی است که
در نتیجه تجمﻊ چربی در کﺒد به میزان بیش از پنﺞ درصد ایجاد میشود .این اختﻼل

از استﺌاتوز )کﺒدچرب ساده خوشخیم( تا استﺌاتو هﭙاتیت غیرالکلی )تجمﻊ چربی
همراه با التهاب وصدمه و فیﺒروز بافت کﺒدی( ودر نهایت فیﺒروز پیشرفته وسیروز
متﻐیر است) .(4کﺒد چرب غیرالکلی در کودکان به دلیﻞ افزایش شیوع چاقي و اﺿافه
وزن به سرعت پیشرفت وحتی در برخی نوجوانان میتواند به مراحﻞ پایانی بیماری
کﺒد برسد .عﻼوه براین ،ابتﻼ به کﺒدچرب در دوران کودکی یﮏ عامﻞ خﻄرزاي مهم
برای بروز سرﻃان کﺒد در بزرگسالی گزارش شده است) .(6 ,5شیوع کﺒد چرب در
کودکان چاق در مﻄالعههای مﺨتلﻒ از46/2تا  77/1درصد گزارش شده است)-7
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مواد و روش ها
آزمودنیها
پژوهش حاﺿر از نوع تجربی است که با دوگروه و با ﻃرح پیش آزمون -پﺲ آزمون
اجرا شد .تعداد 23دانشآموز  10-15سال شهرستان شهرکرد که شاخص توده بدن
) (BMIباﻻی صدك  95داشتند و در آزمایشهای سونوگرافی دارای درجاتی از

اندازهگیریهای تن سنجی وفیزیولوژیکی
اندازهگیری متﻐیرهای وابسته این پژوهش در دو نوبت پیش از شروع و پﺲ از
پایان مداخلههای ورزشي در گروهها انجام شد .وزن آزمودنیها با استفاده از
ترازوی دیجیتال ) simpleساخت ژاپن( وبا دقت 0/1کیلوگرم و قد افراد با استفاده
از قدسنﺞ دیواری با دقت یﮏ سانتیمتر اندازهگیری و شاخص توده بدن از تقسیم
وزن بر مجذور قد محاسﺒه شد.
شاخص  WHRاز اندازهگیری محیﻂ کمر در کمترین ناحیه و تقسیم آن برمحیﻂ
نشیمنگاه در بیشترین ناحیه محاسﺒه شد .فشارخون سیستولیﮏ و دیاستولیﮏ افراد
در حالت نشسته و از بازوی دست راست با فشارسنﺞ دیجیتال) CITIZENساخت
ژاپن( به فاصله پنﺞ دقیقه استراحت دو مرتﺒه اندازه گیری و میانگین ثﺒت شد.
برای اندازهگیری درصد چربی افراد با استفاده از کالیﭙر )مدل SLIMGUIDE
ساخت آمریکا( اندازهگیریها در چهار نقﻄه ازسمت راست بدن در نواحي فوق
خاصره ،تحت کتفی ،پشت بازو و بﺨش میاني ران آزمودنیها انجام شد و از معادله
 Petersonوهمکاران ) (2003براي محاسﺒه درصدچربی استفاده شد).(21
درصدچربی=)+20/94878سن × )-(0/1166قد × )+(0/1666مجموع
چهارنقﻄه×  )-(0/42696مجموع به توان دو×(0/00159
مرحله بلوغ آزمودنیها براساس مقیاس ﻃﺒقهبندی پنﺞ مرحلهای تانر))V-IV-III-
 II-Iو به شکﻞ خود گزارشدهي تعیین شد) .(22تملمی شرکتکنندگان آزمون
دویدن 20متر رفت و برگشت تا سرحد خستگی را برای اندازهگیری اوج اکسیژن
مﺼرفی و حداکثر سرعت هوازی  48ساعت قﺒﻞ و بعد از هشت هفته تمرین در
شرایﻂ محیﻄی یکسان انجام دادند و از معادله  Matsuzakaو همکاران )(2004
برای محاسﺒه اوج اکسیژن مﺼرفی آنها استفاده شد).(23
جنسیت :مذکر=صفر و مونﺚ = یﮏ

اندازهگیری کبد چرب و شاخصهای بیوشیمیایی
برای تعیین کﺒدچرب و گرید آن و بررسی اثربﺨشي تمرینها ،آزمایش سونوگرافی
در ابتدا و همﭽنین پﺲ ازپایان هشت هفته مداخله تمرینی از همه آزمودنيها
توسﻂ رادیولوژیست خﺒره و با دستگاه ) (voluson expert 730ساخت کشور
کره انجام و براساس معیارهای سونوگرافی شدت کﺒدچرب تعیین شد .نمونههای
خونی در حالت ناشتا ساعت 9صﺒﺢ  48ساعت پیش از شروع تمرینها و 48
ساعت بعد از آخرین جلسه تمرینی پنﺞ میلیلیتر خون از ورید دست چﭗ توسﻂ
متﺨﺼص آزمایشگاه اخذ و داخﻞ تیوپهای مﺨﺼوص به آزمایشگاه انتقال داده
شد .ازکیتهای شرکت) (Rocheساخت آلمان برای اندازهگیری متﻐیرهاي
خوني استفاده شد .سﻄوح انسولین به روش کمی لومینسانﺲ ) (24و سایر
متﻐیرها به روش آنزیمی -کالریمتری) (25اندازهگیری و برای آنزیمهای کﺒدی
) (AST,ALTاز دستگاه اتوآناﻻیزر  Cobas®C-311و برای گلوکز وانسولین
ازدستگاه  Cobas®E-411استفاده شد .نقﻄه برشي براي بررسي مقاومت به
انسولین پسران≤ 1/95براساس معیار  Roccoو همکاران تعیین و به وسیله فرمول
زیر محاسﺒه شد ).(26
 (m mol/ l)] ÷22/5قند ناشتا× ) (µU/mlانسولین ناشتا[ = HOMA-IR
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 .(9کلیشادی و همکاران) (1388شیوع  54/4درصدی و شیاسی آرانی وهمکاران
) (1392شیوع  53/3درصدی کﺒد چرب را در کودکان چاق گزارش
کﺒدچرب به عنوان تظاهرات کﺒدی سندرم متابولیﮏ نیز شناخته میشود که شامﻞ
چاقی مرکزی ،پرفشارخوني ،اختﻼل چربيهاي خون ،اختﻼل در تنظیم گلوکز
ومقاومت به انسولین است و مقاومت انسولینی نقش مهمی در سندرم متابولیﮏ
وپاتوژنز کﺒدچرب دارد) .(11آنزیمهاي کﺒدي آسﭙارتات آمینوترانسفراز )(ASTو
آﻻنین آمینوترانسفراز ) (ALTدر سلولهاي کﺒدي موجود و با تﺨریﺐ سلولهاي
کﺒدي در سرم بیماران ترشﺢ و افزایش آنها نشانه تﺨریﺐ سلول کﺒدي است.
گرچه افزایش میزان آنزیمهاي کﺒدي با شدت بیماري ارتﺒاط مستقیم نداشته و
درحدود  50درصد مﺒتﻼیان به کﺒد چرب مشاهده ميشود ،اما این افزایش در مراحﻞ
پیشرفته بیماري به  80درصد ميرسد) .(12تشﺨیص دقیﻖ کﺒدچرب غیرالکلی بر
اساس بیوپسي کﺒد و نماي آسیﺐشناختي است ،امابه دلیﻞ تهاجمي بودن بیوپسي
و پرهزینه بودن سایر روشهاي تﺼویربرداري ،درمراکز بالیني تشﺨیص کﺒدچرب
غیرالکلی براساس شواهد سونوگرافي کﺒد براق است) .(13مداخلهها در شیوه زندگی
شامﻞ به کارگیري رژیمهاي غذایی مﺨتلﻒ و فعالیت ورزشي سﺒﺐ کاهش چاقی
و بیماریهای مرتﺒﻂ با آن میشود) .(14درحال حاﺿر درمان دارویی معیني برای
کﺒدچرب کودکان معرفي نشده و نشان داده شده است مداخلههای سﺒﮏ زندگی
شامﻞ فعالیت بدني منظم و تﻐذیه سالم ميتواند منجر به کنترل و درمان کﺒدچرب
کودکان شود) ،(15اما در مورد نوع ،شدت و مدت تمرین ورزشي اﻃﻼعات کمتري
وجود دارد) .(16نتایﺞ پژوهشهاي پیشین نشان میدهند فعالیتهاي ورزشي
میتواند در کنترل و درمان کﺒدچرب بدون تﻐییردر رژیم غذایی وکاهش وزن مفید
باشد ،اما مﻄالعههایی که از ورزش به تنهایی به عنوان یﮏ عامﻞ کمکي براي کنترل
بیماري کﺒد چرب استفاده کرده باشند ،بسیار محدود هستند) .(15در مﻄالعهاي Van
 der Heijdenوهمکاران ) (2010اثر 12هفته تمرین هوازی بر چربی احشایی
نوجوانان چاق را بررسي و نشان دادند که مداخلههای ورزشي به کاهش چربی کﺒد و
بهﺒود مقاومت انسولینی منجر شده است) .(17از سوي دیگر Hamasaki،وهمکاران
) (2013نشان دادند  12هفته تمرین هوازی ومقاومتی در نوجوانان چاق مﺒتﻼ به
کﺒد چرب اثر معناداری بر کاهش محتوای چربی کﺒد داشته است) .(18تمرینهای
تناوبی شدید که در دهه اخیر به عنوان یﮏ روش تمریني سودمند معرفي شدهاند،
شامﻞ دورههای کوتاهمدت فعالیت ورزشی با شدت باﻻ و دورههای استراحت کوتاه
بین آنها همراه است و به دلیﻞ مدت زمان اندك اجراي این تمرینها بسیار مورد
توجه قرار گرفته است) .(19با وجود اینکه برخی شواهد حاکي از اثر مثﺒت تمرینهای
تناوبی بر نیمرخ متابولیکی در بزرگساﻻن است ،ولی پژوهشهاي اندکی در مورد
اثربﺨشي این شیوه تمریني روي کودکان و نوجوانان انجام شده است ،ﺿمن این
که براي پیشگیري از بروز و تشدید این عارﺿه در بزرگسالي نیاز به مﻄالعههای
بیشتري است .برخی مﻄالعههای اخیر نشان ميدهند تمرینهای تناوبی در کودکان
ونوجوانان سﺒﺐ بهﺒود وﺿعیت شاخصهاي متابولیکي )نیمرخ چربی خون ،مقاومت
به انسولین ،فشارخون( ،ترکیﺐ بدن و استقامت قلﺒي -عروقي میشود و به نوبه
خود نسﺒت محیﻂ کمر به نشیمنگاه )) WHRبه عنوان یکي از معیارهاي چاقي
احشایي و مرتﺒﻂ با کﺒد چرب و بیماريهاي قلﺒي -عروقي شناخته شده است که با
تمرین بهﺒود ميیابد ) .(20با توجه به اهمیت پیشگیري در بیماريهاي غیرواگیر و
محدود بودن پژوهشها در مورد اثر تمرینهای تناوبی شدید بر شاخصهای بیماری
کﺒد چرب در کودکان و نوجوانان چاق ،در این پژوهش اثر هشت هفته تمرینهای
تناوبی شدید روي چربی کﺒدي ،مقاومت انسولینی ،آنزیمهای کﺒدی AST,ALT ،
 ،WHRاوج اکسیژن مﺼرفی و درصد چربی بدن کودکان و نوجوانان مﺒتﻼ به کﺒد
چرب بررسی شد.
کردهاند).(10

اکوپارانشیم کﺒد چرب )دو نفر گرید دو و21نفرگرید یﮏ( بودند ،براساس شاخص
توده بدن به دو گروه تجربي ) (n=12و کنترل ) (n=11به شکﻞ همگن وتﺼادفي
تقسیم و انتﺨاب شدند .شرایﻂ ورود به مﻄالعه شامﻞ چاقي ،داراي درجاتي از کﺒد
چرب در آزمایش سونوگرافي ،عدم مﺼرف دارو ،نداشتن سابقه بیماری قلﺒی -
عروقی ،عدم انجام فعالیت بدنی منظم در سه ماه گذشته و شرایﻂ خروج شامﻞ
غیﺒت سه جلسهاي در تمرینها ،بروز آسیﺐ و انﺼراف فردي براي ادامه تمرینها
بود .از آزمودنیها خواسته شد که هنگام دوره از دستکاري رژیم غذایی خودداری
کنند .تمامی شرایﻂ این پژوهش ،خﻄرهای احتمالی برای آزمودنیها و والدین
آنها تشریﺢ و رﺿایتنامه کتﺒي از والدین آزمودنيها دریافت شد .همﭽنین
مراحﻞ اجرایی این پژوهش درکمیته اخﻼق پژوهشي دانشگاه اصفهان با شماره
 IR.W.REC.1396.028و با رعایت اصول اخﻼقي هلسینکي تایید شد.

 / 4حمداﷲ ایرجی و همکاران

برنامه تمرینی
برنامه هشت هفتهای گروه تجربی استﺨراج شده از پروتکﻞ تمریني
وهمکاران ) (2013درجدول زیر ارایه شده است) ،(27که بعد از اجرای آزمایشی
در یﮏ نمونه کوچﮏ اندکي تعدیﻞ شد .این تمرینها شامﻞ دویدن یﮏ مسافت
معین برای مدت  30ثانیه و 30ثانیه استراحت فعال بین مراحﻞ فعالیت بود .سرعت
ﻃي مسافت هر فرد براي دویدن به مدت 30ثانیه ،براساس حداکثر سرعتی تجربه
شده در آزمون 20متر رفت و برگشت قابﻞ تﺨمین است و این مسافت هر دوهفته
یﮏبار براساس رکورد جدید افزایش پیدا کرد .گروه کنترل دراین مدت هیﭻ گونه
فعالیت بدنی منظم نداشت.
Racil

برنامه تمرینی گروه تجربی
هفته ها

گرم
کردن

نرمش و حرکات
کششي پویا

سر د کردن
تمرین تناوبی شديد
بدن

اول ودوم

 5دقیقه

 5دقیقه

* 2-6 ×30/30تکرار  10دقیقه

سوم تا پنجم  5دقیقه

 5قیقه

 2- 7 ×30/30تکرار
105درصد حداکثر
سرعت هوازی

 10دقیقه

ششم تا هشتم  5دقیقه

 5دقیقه

 2- 8 ×30/30تکرار
110درصد حداکثر
سرعت هوازی

 10دقیقه

100درصد حداکثر
سرعت هوازی

*مثال :فرد دو دوره هر دوره شش تکرار و هر تکرار به مدت  30ثانيه مسافتی را با  100درص د
حداکثرسرعت هوازي ( سرعت براساس آزمون  20متر رفت و برگشت) مي دود .بین هر تکرار
استراحت فعال ( 30ثانیه ای با  50درصد حداکثرسرعت هوازی) دارد وچهار دقیقه استراحت غیرفعال
بين هر دوره تمريني در نظر گرفته شد.

تحلیل آماری
برای تحلیﻞ آماري و بررسی تﻐییر متﻐیرهای وابسته پژوهش در گروه ها قﺒﻞ و
بعد از تمرین ،ابتدا توزیﻊ ﻃﺒیعي داده ها با استفاده از آزمون شاپیرو ویلﮏ تعیین و
با در نظر گرفتن توزیﻊ ﻃﺒیعي ،همگني واریانﺲها و همﭽنین مفروﺿههاي آزمون
تحلیﻞ کوواریانﺲ و خی ،از این آمارها براي تحلیﻞ دادهها استفاده شد .برای
تحلیﻞ دادهها از نرمافزار  SPSSنسﺨه  23استفاده شد و سﻄﺢ معناداری کمتراز
پنﺞ درصد درنظر گرفته شد.
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یافته ها
در این مﻄالعه تجربي 23نوجوان مﺒتﻼ به کﺒد چرب در دوگروه تمرین تناوبی شدید و
کنترل شرکت داشتند .میانگین سنی گروه تمرین تناوبی12/81±1/02وگروه کنترل
 13/39±0/95بود .در جدول 1نتایﺞ و مقایسه بین میانگینهای شاخصهای بدنی
و فیزیولوژیکي آزمودنيها نشان داده شده است .دادههاي حاصﻞ نشان میدهند که
بین میانگین وزن ،BMI، WHR ،درصدچربی بدن و اوج اکسیژن مﺼرفی گروهها
پﺲ از هشت هفته تمرین تفاوت معناداری وجود داشت ،ولی تﻐییر در فشارخون
سیستول ودیاستول ودرجه کﺒد چرب معنادار نﺒود ). (p≤0/05
جدول  - 2نتایﺞ مقایسه درون -بین گروهی شاخص های بیوشیمیایی دو گروه
تمرین تناوبی وکنترل در ابتدا وپﺲ از هشت هفته تمرین تناوبی را نشان میدهد.
همانگونه که مشاهده میشود بین میانگین آنزیمهای کﺒدی  ،AST،ALTانسولین
ناشتا و مقاومت انسولینی دوگروه تفاوت معناداری وجود داشت ،اما تﻐییر در گلوکز
ناشتا معنادار نﺒود ).(p≤0/05

بحث ونتیجهگیری
نتایﺞ پژوهش حاکی از بهﺒود قابﻞ توجه در اوج اکسیژن مﺼرفی
و اثر بﺨشي این پروتکﻞ تمریني روي سازگاريهاي قلﺒي-عروقي در کودکان
و نوجوانان بود .همﭽنین نشان داده شد که هشت هفته تمرین تناوبی سﺒﺐ
کاهش معنادار آماري در سﻄوح متﻐیرهاي مورد اندازهگیري شامﻞ درصدچربی
بدن ) -1 /25درصد(-1 /24 ) WHR ،درصد( ،فشارخون سیستول ودیاستول )به
ترتیﺐ-2 /34و-2 /52درصد( ،کاهش در آنزیم های )AST، ALTبه ترتیﺐ
 -13 /95و -12 /42د رصد (  ،انسولین ناشتا )  -12 /37د رصد ( و HOMA-IR
) -15 /24درصد( شد .نتایﺞ سونوگرافی نیز حاکی از بهﺒود در نمای پارانشیم
کﺒد د ر شش نفر از  11نفر گروه تجربی بود  .همسو با پژوهش حاﺿر Racil
و همکاران )  (2013نیز اثر مثﺒت تمرین تناوبی شدید در بهﺒود اوج اکسیژن
مﺼرفی ) استقامت قلﺒي  -عروقي ( د ر نوجوانان را گزارش کرد ه اند ) .(27
سازوکار دقیﻖ اثر تمرینهای تناوبی و چگونگي بهﺒود اکسیژن مﺼرفی هنوز
کامﻞ شناخته نشده است ،اما محققان بیان کردهاند در این تمرینها به دلیﻞ
دوره استراحت کوتاه و دورههاي تمرین تناوبي شدید ،فشار تمریني بیشتري
روي سیستم عﻀﻼني -قلﺒي  -عروقي اعمال و همﭽنین در زمان استراحت
سازگاريهاي بیشتري حاصﻞ و نسﺒت به تمرینهای تداومي هوازي محرك
قویتری برای سازگاري قلﺒي -عروقي ایجاد ميشود)  .(28مﻄالعههای پیشین
نشان دادهاند که آمادگی قلﺒی -تنفسی با سﻄﺢ  ALTومقاومت انسولینی در
نوجوانان چاق یﮏ ارتﺒاط منفی قوی دارد)  ،(29بنابراین شاید بهﺒود سﻄوح
اکسیژن مﺼرفی به عنوان شاخﺼي از استقامت قلﺒي -عروقي در گروه تجربی
پژوهش حاﺿر از عوامﻞ موثر د ر بهﺒود کﺒد چرب باشد .
در پژوهش حاﺿر همه آزمودنيها در صدك باﻻی  95درصدي  BMIقرار
داشته و با میانگین  WHRباﻻی  0 /9داراي اﺿافه وزن و چاق بودند و در
مﻄالعههای پیشین نیز ارتﺒاط قوی بین چاقی وکﺒدچرب غیرالکلي در کودکان
گزارش و مشﺨص شده که حدود  70 -90درصد کودکان دارای کﺒدچرب چاق
نیز هستند)  .(30از سوي دیگر Mancoو همکاران )  (2008نیز نشان دادند
که از  197کودك مﺒتﻼ به کﺒد چرب براساس آزمایشها ،حدود  84درصد
آن ها بر حسﺐ سن وجنسیت د اراي WHRباﻻیي نیز بود ند ) .(31
درمﻄالعهاي روي کودکان و نوجوانان نشان دادهاند که کاهش متوسﻂ وزن
و  BMIسﺒﺐ کاهش سﻄوح  ALTکﺒدي میشود)  ،(30و از سوي دیگر
کاهش وزن در نتیجه تﻐییر درسﺒﮏ زندگی ،تﻐذیه و ورزش میتواند چربی
احشایی وکﺒدی را کاهش دهد)  .(32در مﻄالعه حاﺿر ،گروه تمرین تناوبی
کاهش حدود  4 /5درصدی وزن بدن و کاهش  1 /25درصدی چربی بدن را
تجربه کردند و باتوجه به اینکه آزمودنیها هیﭻگونه محدودیت غذایی در
ﻃول مﻄالعه نداشتند ،شاید برنامه تمرینی در کاهش وزن و به دنﺒال آن
کاهش چاقی شکمي ) (WHRو بهﺒود بافت پارانشیم کﺒدی )شش نفر ازگروه
تجربی( موثر بوده است .از سوی دیگر شواهدي وجود دارد که مداخلههای
ورزشی سﻄوح چربی کﺒد و چربی احشایی را حتی درصورت عدم کاهش
وزن کاهش میدهند) . (31بنابراین اگرچه کاهش وزن برای کنترل کﺒدچرب
اهمیت دارد ،اما فعالیتهاي ورزشی منظم و مناسﺐ ﺿمن کاهش وزن ،در
بهﺒود حساسیت انسولیني ،تنظیم نیمرخ چربی پﻼسما موثر و داراي فواید
سودمند دیگري نیز هستند)  .(33عﻼوه براین ،کاهش در آمینوترانسفرازها
در نتیجه مداخلههای ورزشي -تﻐذیهاي منجر به بهﺒود بافت کﺒدي آسیﺐ
دیده میشود)  .(34شواهد حاکي از اثر بﺨشي انوع تمرینهای هوازی
شامﻞ دویدن روي نوارگردان ،پیاده روی و قایقرانی با شدتهای مﺨتلﻒ
روي سﻄوح  ASTو  ALTدر این بیماران بوده است)  .(32همﭽنین در
پژوهشهاي دیگري به سودمندي تمرینهای تناوبي شدید در بهﺒود سﻄوح
چربی کﺒد وآمینوترانسفرازها اشاره شده است)  (18که با یافته تحقیﻖ حاﺿر
همسو است ،الﺒته برخي مﻄالعهها نیز عدم کاهش معنادار در سﻄوح چربی
کﺒدی ،وزن بدن وآمینوترانسفرازها پﺲ از یﮏ دوره چهار هفتهای تمرینهای
تناوبي شدید را نشان دادند)  ،(19که از دﻻیﻞ احتمالي آن به مدت زمان کم
) 9 /38د رصد (
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جدول  -1شاخصهای تن سنجی وفیزیولوژیکي گروهها
پیش آزمون

مقیاس تانر

0/3/4/5/0

I/II/III/IV/V

وزن

کنترل
پﺲ آزمون

Pدرون گروهی

تمرین تناوبی شدید
پﺲ آزمون
پیش آزمون

Pدرون گروهی Pبین گروهی

#ES

0/5/2/4/0

)کیلوگرم(

65.30±12.04

65.63±11.66

0.261

63.20±7.47

60.51±7.11

0/001

0/001

0/708

)کیلوگرم برمترمربﻊ(

26.45±2.21

29.60±1.99

0.231

26.47±1.74

25.35±1.62

0/001

0/001

0/735

31.41±1.19

31.51±1.16

0.535

30.37±1.95

29.99±1.72

0/007

0/001

0/510

0.971±0.03

0.975±0.03

0.213

0.964±0.06

0.952±0.07

0/009

0/027

0/221

35.01±2.97

35.23±2.68

0.779

35.38±2.33

38.70±1.68

0/001

0/001

0/876

119.83±7.60

120.33±5.17

0.742

122.7±6.79

119.82±3.65

0/141

0/365

0/041

74.58±8.14

74.83±7.99

0.215

75.55±6.74

73.64±4.92

0/069

0/081

0/145

1.08±0.28

0.92±0.51

0.157

1.09±0.30

0.55±0.52

0/014

0/241

BMI

درصد چربی بدن
WHR

اوج اکسیژن مﺼرفی

)میلی متر/کیلوگرم /دقیقه(

فشارخون سیستول
)میلی مترجیوه(
فشارخون دیاستول
)میلی مترجیوه(

درجه سونوگرافی کﺒد
)(3-1

 Eﬀect Size = #اندازه اثر عامﻞ آزمایشي :مقادیر برحسﺐ میانگین و انحراف معیار )(P<0/05

 :BMIشاخص توده بدن؛  :WHRنسﺒت محیﻂ کمر به نشیمنگاه

جدول  -2ميزان شاخصهای بیوشیمیایی گروهها
پیش آزمون
AST

کنترل
پﺲ آزمون

Pدرون گروهی

تمرین تناوبی شدید
پﺲ آزمون
پیش آزمون

Pدرون گروهی Pبین گروهی

#ES

)واحدبرلیتر(

36.67±8.81

38.08±8.70

0/311

37.27±10.88

32.64±6.05

0/021

0/003

0/366

)میلی گرم بر دسی لیتر(

81.67±8.70

82.17±7.87

0/751

84.55±7.11

82±7.61

0/330

0/483

0/025

)میکروواحد برمیلی لیتر(

15.73±4.09

15.16±3.68

0/170

13.66±4.10

11.97±2.18

0/026

0/003

0/359

3.18±0.95

3.09±0.90

0/462

2.82±0.86

2.39±0.33

0/036

0/008

0/303

)واحد برلیتر(
ALT
FBS

انسولین

HOMA-IR

 :ES= Eﬀect Sizeاندازه اثر عامﻞ آزمایشي  :مقادیر برحسﺐ میانگین و انحراف معیار )(P<0/05
 :ALTآﻻنین آمینوترانسفراز؛  :ASTآسﭙارتات آمینوترانسفراز؛  :HOMA-IRشاخص مقاومت انسولینی؛  :FBSقند خون ناشتا

کرد .

تمرینها ميتوان اشاره
مقاومت انسولینی در بیشترکودکان و نوجوانان دارای کﺒدچرب نیز شناسایي
و به نظر می رسد از عوامﻞ موثر د ر بروز کﺒد چرب د ر کود کان باشد ) .(28
بهخوبي مشﺨص شده است که پیشرفت در بیماریهای کﺒدي با تداوم و
یا تشدید اختﻼلهای متابولیﮏ ازجمله  HOMA-IRهمراه است)  .(35در
پژوهشهاي متعددي اثر تمرین هوازی تناوبي روي مقاومت انسولینی و
ترکیﺐ بدن کودکان بررسی و نشان دادند که تمرین هوازی یا ترکیﺒي بدون
کاهش وزن ،سﺒﺐ کاهش مقاومت انسولیني وکاهش محیﻂ کمري ،حتي

بدون محدودیت کالریﮏ سﺒﺐ کاهش مقاومت انسولینی و چربی کﺒدی در
کود کان چاق و د ارای کﺒد چرب نیز شد ه اند ) .(17،18
درپژوهش حاﺿر بهﺒود قابﻞ توجهي در مقاومت انسولینی )کاهش
حدود 15درصدی( آزمودنیهای گروه تجربی به دنﺒال فقﻂ هشت هفته
تمرینهای تناوبي شدید مشاهده شد که با نتایﺞ پژوهشهاي پیشین
همﺨوان)  (17و به نظر میرسد عامﻞ اصلی در بهﺒود نسﺒی اکوپارانشیم
کﺒدی گروه تجربی باشد .در بیماران مﺒتﻼ به کﺒدچرب و با مقاومت انسولینی،
برخﻼف افراد بدون مقاومت انسولیني ،لیﭙولیز در بافت چربی تسریﻊ میشود،
دور  ،45شماره  ،1400 ،1صفحات  1ات 7
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34.67±7.62

0/309

35.82±13

30.82±6.41

0/046

0/004

0/339
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 همﭽنین استفاده از نمونههایی،ایجاد تجربه موفقیتآمیز برای افراد داشت
که به بلوغ کامﻞ نرسیدهاند و عدم گزارش صدمه جسمانی ازﻃرف آزمودنیها
در ﻃول اجرای پژوهش حاکی از ایمني نسﺒي پروتکﻞ تمرین تناوبی مورد
 نداشتن محدودیت کالریﮏ و نﺒود کنترل کامﻞ روي تﻐذیه.استفاده است
 فعالیتهای جسماني خارج از ساعتهای تمریني در ﻃول مﻄالعه،آزمودنیها
 در نهایت یافتههای مﻄالعه حاﺿر.از جمله محدودیتهایی این پژوهش بود
حاکي از اثربﺨشي تمرینهای تناوبي شدید به عنوان یﮏ شیوه تمریني موثر
و بالقوه اقتﺼادی برای نوجوانان چاق ودارای اﺿافه وزن مﺒتﻼ به کﺒد چرب
 اما اثر تﻐییرت در اصول تجویز تمریني دیگر،بود
 حجمهاي مﺨتلﻒ تمریني( براي، نوع تمرین، مدت،)شدتهاي مﺨتلﻒ
 نوع تﻐذیه و محیﻂ زندگي، جنسیت بیمار،معرفي موثرترین راهﺒرد تمریني
. افراد د ر پژوهش هاي آتی باید بیشتر بررسی شود
تشکر و قدردانی
این مﻄالعه به عنوان بﺨشي از رساله دکتري با حمایت مالی و معنوي
 به این.معاونت محترم پژوهش و فناوري دانشگاه اصفهان انجام شده است
وسیله نویسندگان کمال تشکر و قدردانی خود را ابراز میدارند و همﭽنین
از همکاری والدین محترم و نوجوانان شرکتکننده دراین پژوهش صمیمانه
. تشکر و قد رد انی می کنیم
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