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Abstract
Background: Adipose tissue plays an important role in type 2 diabetes pathogenesis by secreting different
adipokines, such as IL6- and CRP. Regarding the role of physical activity in reducing inflammatory factors
and uncertainty about the most effective models of training, the aim of the present study was to compare the
effects of eight weeks of continuous and high-intensity interval training (HIIT) on the IL6- and CRP gene
expression in adipose tissue of type 2 diabetic Rats.
Methods: After induction of type 2 diabetes (with seven months of high-fat diet containing %30 fat and %25
fructose), a total of 21 male Wistar rats were divided into three groups of control, continuous training, and
HIIT. Continuous and HIIT training programs were performed for eight weeks and five sessions per week.
IL6- and CRP expressions were determined using Real Time PCR assay. Data were analyzed running oneway analysis of variance and Tukey post-hock test at the significance level set at p≤05 .0.
Results: A significant decrease in IL6- gene expression was observed in HIIT and continuity groups
compared to the control group (p <0.001) and the decrease in IL6- expression in HIIT group was significant
as compared to the continuity group (p = 0.022). This rate in the continuity and periodicity groups were
0.09±0.38 and 06.±0.62, respectively; a significant decrease in CRP expression was observed in both trained
groups compared to the control group (0.001>p). This rate in the continuity and periodicity groups were 0.6
0.6 /1 and 0.56 ± 0.056, respectively.
Conclusion: HIIT seems to be more effective in reducing adipose tissue inflammation compared with
continuous training.
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چكيده:
سابقه و هدف :بافت چربی به واسطه ترشح آدیپوکاینهای مختلف مانند  6-ILو  CRPنقش مهمی در پاتوژنز و توسعه دیابت نوع 2ایفا میکند .با توجه به نقش
فعالیت بدنی بر کاهش عوامل التهابی و نبود قطعیت در مورد موثرترین مدل تمرینی ،هدف از اجرای پژوهش حاضر ،مقایسه تاثیر هشت هفته تمرین تناوبی شدید
( )HIITو تداومی بر میزان بیان ژن  6-ILو  CRPدر بافت چربی رتهای دیابتی بود.
رو 
ش کار 21 :سر رت نر نژاد ویستار پس از القای دیابت نوع  ( 2با مصرف هفت ماه غذای پرچرب و شیرین حاوی 30درصد چربی حیوانی و  25درصد فروکتوز)
در سه گروه هفت تایی شامل گروه کنترل ،تمرین تداومی و  HIITتقسی م شدند .برنامه تمرین تداومی و  HIITبه مدت هشت هفته و پنج جلسه در هفته اجرا شد.
بیان  6-ILو  CRPدر بافت چربی احشایی به روش  Real Time PCRبررسی شد .دادهها با آزمون آنالیز واریانس یک طرفه و آزمون تعقیبی توکی در سطح معناداری
 p>0/05آنالیز شد.
یافتهها :کاهش معنادار بیان ژن  6-ILدر گروههای  HIITو تداومی نسبت به گروه کنترل مشاهده شد ( )p>0/001و میزان کاهش بیان  6-ILدر گروه  HIITنسبت
به گروه تداومی معنادار بود ( ،)p=0/022به طوری که این میزان در گروه تداومی و تناوبی به ترتیب 0/62± 0/06و 0/38 ± 0/09بود؛ کاهش معنادار بیان  CRPنیز در
هر دو گروه تمرین کرده در مقایسه با گروه کنترل مشاهده شد ( ،)p>0/001به طوری که این میزان در گروه تداومی و تناوبی به ترتیب 0/66 ± 0/1و 0/59 ± 0/06بود.
نتیجهگیری :به نظر میرسد  HIITدر مقایسه با تمرین تداومی در کاهش التهاب بافت چربی موثرتر است.
واژگان كلیدی :دیابت نوع ،2تمرین تداومی ،تمرین تناوبی شدید ،التهاب

مقدمه:
ﭼاﻗی و افﺰایﺶ تودﻩ ﭼربی اﺣشایی با مقاومت به اﻧسولﻴن ،دیابت ﻧوﻉ 2و افﺰایﺶ
ﺧﻄر بﻴماریهای
[.
]
ﻗﻠﺒی-ﻋروﻗی همراﻩ اﺳت  1دیابت ﻧوﻉ 2یکی از شایﻊترین بﻴماریها در ﺳراﺳر
ﺟﻬان اﺳت ﻛه مﻴﺰان شﻴوﻉ ﺁن به ﺳرﻋت در ﺣاﻝ افﺰایﺶ اﺳت] .[2برﺧی مﺤققان
ﺁدیﭙوﻛاینها را به ﻋنوان مﻴاﻧﺠی ارتﺒاﻁ بﻴن ﭼاﻗی و مقاومت به اﻧسولﻴن مﻌرفی
ﻛردﻩاﻧد] .[3ﺁدیﭙوﻛاینها را میتوان به ﻋنوان مولکوﻝهای بﻴواﻛتﻴو تﻌریﻒ ﻛرد ﻛه
توﺳﻂ بافت ﭼربی ترشﺢ میشوﻧد و تاﻛنون بﻴﺶ از  600ﻧوﻉ ﺁدیﭙوﻛاین مﺨتﻠﻒ
شناﺳایی شدﻩاﻧد].[4
ﮔﺰارش شدﻩ اﺳت ﻛه اﻧواﻉ مﺨتﻠﻒ ﺁدیﭙوﻛاینهای التﻬابی ﻧقﺶ مﻬمی در پاتوژﻧﺰ
دیابت ﻧوﻉ 2دارﻧد] [5و بر همﻴن اﺳاﺱ بﻴماری دیابت ﻧوﻉ 2به ﻋنوان یﻚ بﻴماری

التﻬابی در ﻧﻈر ﮔرفته میشود] .[6از بﻴن ﻋوامﻞ التﻬابی مﺨتﻠﻒ ﻛه در ﭼاﻗی و دیابت
ﻧوﻉ 2دﭼار تنﻈﻴم افﺰایشی میشوﻧد به اینترلوﻛﻴن (6-IL) 6و پروتﺌﻴن واﻛنشﮕر C
 CRPتوﺟه ویﮋﻩای مﻌﻄوﻑ شدﻩ اﺳت و همﺒستﮕی مﺜﺒت مﻌناداری بﻴن ﺳﻄوﺡ
این مﻴاﻧﺠی-های التﻬابی و ﺧﻄر دیابت ﻧوﻉ 2وﺟود دارد] .[7مﻄالﻌههای متﻌددی
ارتﺒاﻁ مستقﻞ بﻴن اﻧواﻉ مﺨتﻠﻒ ﺳایتوﻛاینهای التﻬابی از ﻗﺒﻴﻞ  6-ILو  CRPرا با
توﺳﻌه دیابت ﻧوﻉ  2ﻧشان دادﻩاﻧد] 6-IL .[8به ﻋنوان یﻚ ﺳایتوﻛاین پﻴﺶالتﻬابی
شناﺧته شدﻩ اﺳت] [9ﻛه توﺳﻂ لکوﺳﻴتها ،موﻧوﺳﻴت و ماﻛروفاژها ،ﻋﻀﻠه اﺳکﻠتی

و بویﮋﻩ بافت ﭼربی ترشﺢ میشود ﻛه دارای اﺛر پﻴﺶ التﻬابی اﺳت و در ایﺠاد مقاومت
اﻧسولﻴن ،تﺤمﻞ ﮔﻠوﻛﺰ و به ﻃور ﻏﻴرمستقﻴم در فرﺁیندهای ﻛاتابولﻴﻚ ﻧقﺶ دارد].[10
ﻋﻼوﻩ بر اﺛر پاتولوژیﻚ  ،6-ILﻋنوان شدﻩ اﺳت ﻛه  6-ILترشﺢ ﺳایر ﺳایتوﻛاینهای
التﻬابی از ﻗﺒﻴﻞ  CRPرا )یکی از ﻧشاﻧﮕرهای التﻬاﺏ ﺣاد( ﻧﻴﺰ تﺤریﻚ میﻛند].[11
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 IL-6و  CRPدر بافت چربی رتهای دیابتی القا شده با
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مواد و روشها:
نگهداری و تغذیه رتها:
مﻄالﻌه ﺣاﺿر با ﻛد  1395,883.IR.SBMU.RETECH.RECمورد تایﻴد ﻛمﻴته
اﺧﻼﻕ داﻧشﮕاﻩ ﻋﻠوﻡ پﺰشکی شﻬﻴد بﻬشتی ﻗرار ﮔرفته اﺳت .پﮋوهﺶ ﺣاﺿر از ﻧوﻉ
تﺠربی و ﺁزمایشﮕاهی بود ﻛه روی  24ﺳر رﺕ ﻧر ﻧﮋاد ویستار ) 4-6هفته ،مﻴاﻧﮕﻴن
وزن  160±10ﮔرﻡ( تﻬﻴه شدﻩ از موﺳسه تﺤقﻴقاتی رازی اﻧﺠاﻡ شد .ﻧﮕهداری
ﺣﻴواﻧاﺕ در ﻃوﻝ دورﻩ پﮋوهﺶ بر اﺳاﺱ شرایﻂ اﺳتاﻧدارد ﺁزمایشﮕاهی )دماﻱ -25
 23درﺟه ﺳاﻧتﻲﮔراد ،رﻃوبت  40-50درﺻد ،ﭼرﺧه روشنایﻲ-تاریکﻲ  (12:12اﻧﺠاﻡ
شد و همه رﺕها به شکﻞ ﺁزاداﻧه به ﻏذا و ﺁﺏ دﺳترﺳی داشتند .در تمامی مراﺣﻞ
پﮋوهﺶ ،مﺤققان اﺻوﻝ اﺧﻼﻗی ﻛار با ﺣﻴواﻧاﺕ را رﻋایت ﻛردﻧد.
القای دیابت نوع:2
همه رﺕها به مدﺕ هفت ماﻩ با ﻏذای پرﭼرﺏ و ﺣاوی فروﻛتوز )در اﻧستﻴتو رازی،
برای ﺳاﺧت  100ﻛﻴﻠوﮔرﻡ پﻠت پرﭼرﺏ 45 ،ﻛﻴﻠوﮔرﻡ پودر پﻠت اﺳتاﻧدارد 30 ،ﻛﻴﻠوﮔرﻡ
ﭼربی ﺣﻴواﻧی ﺣاﺻﻞ از ﺁﺏ ﻛردن دﻧﺒه ﮔوﺳفند و  25ﻛﻴﻠوﮔرﻡ فروﻛتوز اﺿافه شد
و ﺳﭙﺲ به شکﻞ پﻠت اﺳتاﻧدارد ﻗالﺐ زدﻩ شد( تﻐذیه شدﻧد .به منﻈور تایﻴد القای
دیابت ﻧوﻉ ،2مﻴﺰان ﻗند ﺧون ﻧاشتا با ﮔﻠوﻛومتر) mini ARKRAY-01ﺳاﺧت
ﻛشور ژاپن( و با ﻧموﻧهﮔﻴری ﺧون از دﻡ رﺕها اﻧدازﻩﮔﻴری شد و ﺳﻄوﺡ ﮔﻠوﻛﺰ بﻴشتر
از  300مﻴﻠﻲﮔرﻡ بر دﺳیلﻴتر به ﻋنوان مشﺨﺼه القای دیابت ﻧوﻉ 2در ﻧﻈر ﮔرفته
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نمونهگیری و سنجش متغیرهای مورد نظر:

 24ﺳاﻋت بﻌد از ﺁﺧرین ﺟﻠسه تمرین تداومی و  ،HIITرﺕها با تﺰریﻖ درون ﺻفاﻗﻲ
ﻛتامﻴن ) 90مﻴﻠی-ﮔرﻡ به ازای هر ﻛﻴﻠوﮔرﻡ از وزن بدن( و زایﻼزین ) 10مﻴﻠیﮔرﻡ به
ازای هر ﻛﻴﻠوﮔرﻡ از وزن بدن( بﻴﻬوش شدﻧد و ﻧموﻧهﮔﻴری ﺧون به ﻃور مستقﻴم از
بﻄن ﭼﭗ ﻗﻠﺐ رﺕها اﻧﺠاﻡ شدﺉ .برای ﺟداﺳازﻱ پﻼﺳما ،ﻧموﻧه-های ﺧوﻧی به مدﺕ
 10دﻗﻴقه و با  3000دور در دﻗﻴقه ﺳاﻧتریفﻴوژ شدﻧد .بافت ﭼربی اﺣشایی ﻧﻴﺰ بﻼفاﺻﻠه
اﺳتﺨراﺝ و در ﻧﻴتروژن مایﻊ منﺠمد شد .برای اﻧدازﻩﮔﻴری بﻴان ژن  CRPو  6-ILدر
بافت ﭼربی از روش  q Real Time PCRاﺳتفادﻩ شد .به این منﻈور ،ابتدا اﺳتﺨراﺝ
 RNAتاﻡ بوﺳﻴﻠه ﻛﻴت  Qiagen) 50 miRNeasy Mini Kitﺁلمان( و ﻃﺒﻖ
دﺳتورالﻌمﻞ ﻛﻴت اﻧﺠاﻡ شد .ﻧسﺒت ﺟذبی  280/260ﻧاﻧومتر برای تمامی ﻧموﻧههای
اﺳتﺨراﺝ شدﻩ بﻴن  1/8تا  2بود .ﺳﭙﺲ برای بررﺳی ﻛﻴفﻴت  RNAاﺳتﺨراﺝ شدﻩ
از روش الکتروفورز و ژﻝ ﺁﮔارز یﻚ درﺻد اﺳتفادﻩ شد .ﻗﺒﻞ از ﺳنتﺰ  cDNAبرای
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 CRPیﻚ مﻴاﻧﺠی التﻬابی اﺳت ﻛه هماﻧند
 6-ILﻧقﺶ مﻬمی در ﮔسترش مقاومت به اﻧسولﻴن و دیابت ﻧوﻉ 2دارد] .[12در راﺳتای
اهمﻴت ﻧقﺶ  CRPدر دیابت ﻧوﻉ 2ﻋنوان شدﻩ اﺳت ﻛه بﻴماران دیابتی بر مﺒنای
ﺳﻄوﺡ  CRPمیتواﻧند به ﮔروﻩهایی با ﺧﻄر پایﻴن ،متوﺳﻂ و ﺧﻄر باﻻ تقسﻴمبندی
شوﻧد] .[13همﺒستﮕی مﺜﺒتی بﻴن تودﻩ ﭼربی اﺣشایی و ﺳﻄوﺡ  CRPوﺟود دارد][14
و در مقابﻞ ،مﺤققان ﻧشان دادﻩاﻧد ﻛه ﻛاهﺶ وزن بدن به ﻛاهﺶ ﺳﻄوﺡ ﻋوامﻞ
التﻬابی از ﻗﺒﻴﻞ  [15] CRPو  [16] 6-ILدر ﺳرﻡ و بافت ﭼربی منﺠرمیشود .فﻌالﻴت
ورزشی به تﻌدیﻞ ﺳﻄوﺡ ﺳایتوﻛاینهای التﻬابی منﺠر میشود و از این رو ،فﻌالﻴت
ورزشی منﻈم به ﻋنوان یﻚ ﻋامﻞ درماﻧی ﺿد التﻬابی در ﻧﻈر ﮔرفته میشود].[17
اﻧواﻉ مﺨتﻠﻒ تمرینهای ورزشی با ﻛاهﺶ تولﻴد ﺁدیﭙوﺳایتوﻛاینها و رهایﺶ ﺁنها
از بافتهای مﺨتﻠﻒ به ﻛاهﺶ ﺳﻄوﺡ مﻴاﻧﺠیهای التﻬابی از ﺟمﻠه  6-ILو CRP
در بﻴماران دیابتی ﻧوﻉ 2منﺠر میشوﻧد ] .[18یکی از اﻧواﻉ تمرینهای ورزشی ﻛه
ﻧقﺶ ﺁن در ﻛنترﻝ و مدیریت دیابت ﻧوﻉ 2مورد توﺟه ﻗرار ﮔرفته اﺳت ،تمرین تناوبی
شدید ) (HIITاﺳت] .[19برﺧی مﻄالﻌهها  HIITرا به ﻋنوان یﻚ روش تمرینی
مقرون به ﺻرفه از ﻧﻈر زماﻧی در مقایسه با تمرینهای اﺳتقامتی ﺳنتی برای بﻴماران
دیابتی ﻧوﻉ 2توﺻﻴه ﻛردﻩاﻧد ] ،[20اما برﺧی مﻄالﻌهها ﻧﻴﺰ ﻋنوان ﻛردﻩاﻧد ﻛه تفاوتی
بﻴن تمرین تداومی و  HIITدر رابﻄه با تﻐﻴﻴر در ﺳﻄوﺡ ﻋوامﻞ التﻬابی و مقاومت به
اﻧسولﻴن وﺟود ﻧدارد] .[21در مﺠموﻉ ،باوﺟود تاﺛﻴر ﺿد التﻬابی تمرینهای ورزشی
منﻈم ﻛه تا ﺣدود زیادی مورد تایﻴد اﺳت] ،[22برﺧی مﺤققان ﻋنوان ﻛردﻩاﻧد ﻛه
شواهد ﻛافی برای تایﻴد ﻧقﺶ تمرینهای ورزشی مﺨتﻠﻒ از ﺟمﻠه تمرین هوازی در
بﻬﺒود ﺳﻄوﺡ پﻼﺳمایی ﻋوامﻞ التﻬابی در بﻴماران دیابتی ﻧوﻉ 2وﺟود ﻧدارد] .[23در
تایﻴد این یافتههای ﺿد و ﻧقﻴﺾ ،مﺤققان در یﻚ مﻄالﻌه مروری با مقایسه تاﺛﻴر
شدﺕهای مﺨتﻠﻒ تمرین ورزشی هوازی به این ﻧتﻴﺠه رﺳﻴدﻧد ﻛه هنوز مشﺨﺺ
ﻧﻴست ﻛداﻡیﻚ از روشهای تمرین هوازی )تداومی ،تناوبی ،تناوبی شدید( دارای
اﺛرﮔذاری بﻴشتری روی بﻴماران دیابتی ﻧوﻉ 2اﺳت].[24
با توﺟه به مﻄالﺐ ﺫﻛر شدﻩ ،به ﻧﻈر میرﺳد هنوز ﻧوﻉ ،مﻴﺰان و شدﺕ مناﺳﺐ
این مدﻝ تمرینی برای به دﺳت ﺁوردن اﺛر ﺿد التﻬابی ﺁن ﻧاشناﺧته اﺳت و ﻧﻴاز به
پﮋوهﺶهای بﻴشتر دارد ،بنابراین در پﮋوهﺶ ﺣاﺿر ﻛه در داﻧشﮕاﻩ ﻋﻠوﻡ پﺰشکی
ایران اﻧﺠاﻡ شد با یکسان در ﻧﻈر ﮔرفتن مسافت تمرین ،به بررﺳی اﺛر هشت هفته
اﺟرای HIITو مقایسه ﺁن با تمرین هوازی تداومی )شﻴوﻩ ﺳنتی تمرین(  ،بر بﻴان
ژنهای پروالتﻬابی  6-ILو  CRPدر رﺕ هایی اﺳت ﻛه به منﻈور شﺒﻴه ﺳازی با دلﻴﻞ
ابتﻼ به دیابت در ﺟوامﻊ امروزی تﺤت یﻚ دورﻩ هفت ماهه رژیم ﻏذایی پرﭼرﺏ و
ﺣاوی فروﻛتوز)شﻴرین( مﺒتﻼ به دیابت ﻧوﻉ  2شدﻩاﻧد.

شد .پﺲ از تایﻴد القای دیابت ،رﺕها هﻴﭻ ﮔوﻧه درمان با اﻧسولﻴن را در ﻃوﻝ دورﻩ
پﮋوهﺶ ﻧداشتند و در اﻧتﻬای پﮋوهﺶ ﺳه ﺳر رﺕ به دلﻴﻞ مﺒتﻼ ﻧشدن به دیابت از
پﮋوهﺶ ﻛنار ﮔذاشته شدﻧد.
برنامه تمرین تداومی و TIIH
پﺲ از تایﻴد القای دیابت ،رﺕها به شکﻞ تﺼادفﻲ به ﺳه ﮔروﻩ هفتتایﻲ شامﻞ
ﮔروﻩهای ﻛنترﻝ ،تمرین تناوبﻲ شدید ) (HIITو تمرین تداومی هوازی ) (Eتقسﻴم
شدﻧد .در این مرﺣﻠه ،رﺕها به مدﺕ یﻚ هفته و هر روز ﺳه تا  10دﻗﻴقه با ﺳرﻋت
شﺶ تا  10متر بر دﻗﻴقه با ﻧوارﮔردان ویﮋﻩ ﺟوﻧدﮔان ﺁشنا شدﻧد .ﺳﭙﺲ با اﺳتفادﻩ
از ﺁزمون فﺰایندﻩ  Leandroو همکاران ) (2007ﺳرﻋت بﻴشﻴنه در زمان رﺳﻴدن به
ﺣداﻛﺜر اﻛسﻴﮋن مﺼرفی مﺤاﺳﺒه و ﺟﻬت تﻌﻴﻴن شدﺕ تمرین اﺳتفادﻩ شد] .[25بﻌد
از یﻚ هفته ﺁشناﺳازی ،برﻧامه تمرین تداومی و  HIITبه مدﺕ هشت هفته و پنﺞ
ﺟﻠسه در هفته اﺟرا شد .پروتکﻞ  HIITمشتمﻞ بر تناوﺏهای شدید دو دﻗﻴقهای با
شدﺕ  80درﺻد ﺳرﻋت بﻴشﻴنه در هفته اوﻝ و  90درﺻد ﺳرﻋت بﻴشﻴنه از هفته دوﻡ
تا پایان هفته هشتم بود و متﻌاﻗﺐ هر تناوﺏ شدید یﻚ تناوﺏ دو دﻗﻴقهای با شدﺕ
 30درﺻد ﺳرﻋت بﻴشﻴنه اﺟرا میشد .تﻌداد تناوﺏهای شدید در هر ﺟﻠسه 1-4
تناوﺏ بود .پروتکﻞ  HIITهشت هفتهای در ﺟدوﻝ شمارﻩ  1ﻧشان دادﻩ شدﻩ اﺳت.
برﻧامه تمرین تداومی ﻧﻴﺰ شامﻞ شﺶ دﻗﻴقه دویدن با شدﺕ  60درﺻد ﺳرﻋت بﻴشﻴنه
در هفته اوﻝ بود ﻛه در هفته هشتم به  21دﻗﻴقه دویدن با شدﺕ  60درﺻد ﺳرﻋت
بﻴشﻴنه رﺳﻴد .ﻗﺒﻞ و بﻌد از هر ﺟﻠسه تمرین تداومی و  ،HIITبه ترتﻴﺐ پنﺞ دﻗﻴقه
ﮔرﻡ ﻛردن و ﺳرد ﻛردن با شدﺕ  30درﺻد ﺳرﻋت بﻴشﻴنه اﺟرا شد .ﻻزﻡ به ﺫﻛر
اﺳت ﻛه ﺳرﻋت بﻴشﻴنه رﺕها هر دو هفته یﻚ بار اﻧدازﻩﮔﻴرﻱ و شدﺕ ﺟدید تمرین
بر اﺳاﺱ ﺁن تﻌﻴﻴن میشد .در این مدﺕ ،رﺕها در ﮔروﻩ ﻛنترﻝ ﻧﻴﺰ پنﺞ بار در هفته
و هر ﺟﻠسه به مدﺕ پنﺞ تا  10دﻗﻴقه روی ﻧوارﮔردان ﺧاموش ﻗرار دادﻩ میشدﻧد تا
رﺕها در ﮔروﻩهای مﺨتﻠﻒ از ﻧﻈر اﺳترﺱ مﺤﻴﻄی شرایﻂ یکساﻧی داشته باشند .در
دورﻩ هشت هفتهای تمرین تداومی و  ،HIITرﺕها همﭽنان با رژیم ﻏذایی پرﭼرﺏ
و ﺣاوی فروﻛتوز تﻐذیه شدﻧد.
پروتکل :TIIH
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اﻃمﻴنان از ﻧﺒود  DNAدر ﻧموﻧه اﺳتﺨراﺝ شدﻩDNAs treatment (Thermo ،
 ،scientificﺁلمان( اﻧﺠاﻡ شد .ﺳنتﺰ  cDNAبا ﻛﻴت Transcriptor first strand
 ،cDNA synthesis kit (Rocheﺁلمان( و ﻃﺒﻖ دﺳتورالﻌمﻞ ﻛﻴت اﻧﺠاﻡ شد.
برﻧامه  Real Time PCRبا دﺳتﮕاﻩ"  "Corbet ,6000 Rotrogeneﺳاﺧت ﻛشور
ﺁلمان اﻧﺠاﻡ شد .این برﻧامه بر اﺳاﺱ  ،SYBER – Green ( ampliqonداﻧمارﻙ(

'IL6 = (Forward 5'-CCA TGC CTT CCC TAC TTC AC-3'), (Reverse 5)'CAG AAT TGC CAT TGC ACA ACT C-3
CRP = (Forward 5'-CAT GTC TAA ACA GGC CTT CGT ATT TC-3'),
)'(Reverse 5'-ATC GCG TGG GCA TAG AGA C-3

از ژن ﺧاﻧهداری  GAPDHبرای ﻛنترﻝ داﺧﻠی و از فرموﻝ )∆∆ 2^ -(ctبرای
ﻛمی ﺳازی دادﻩها شد .ﺳنﺠﺶ ﮔﻠوﻛﺰ پﻼﺳما به روش ﮔﻠوﻛﺰ اﻛسﻴداز )ﻛﻴت پارﺱ
ﺁزمون ،ﺳاﺧت ایران( اﻧﺠاﻡ شد و ﻏﻠﻈت پﻼﺳمایی اﻧسولﻴن به روش اﻻیﺰا )ﺁمریکا،
 (Crystal chemبا ﺿریﺐ تﻐﻴﻴر  0/05و ﺣساﺳت یﻚ مﻴﻠیﮔرﻡ بر دﺳیلﻴتر
اﻧدازﻩﮔﻴری شد .شاﺧﺺ مقاومت به اﻧسولﻴن به روش  HOMA-IRﻃﺒﻖ فرموﻝ
زیر مﺤاﺳﺒه شد]:[26
] =HOMA-IRاﻧسولﻴن ﻧاشتا( مﻴکروﮔرﻡ/مﻴکرولﻴتر( × ﮔﻠوﻛﺰ ﻧاشتا( مﻴﻠی موﻝ/
لﻴتر 22,5/
تجزیه و تحلیل آماری دادهها:
برای بررﺳی ﭼﮕوﻧﮕی توزیﻊ دادﻩها از ﺁزمون شاپﻴرو-ویﻠﻚ اﺳتفادﻩ شد ﻛه ﻧتایﺞ
این ﺁزمون ،ﻃﺒﻴﻌی بودن توزیﻊ دادﻩها را ﻧشان داد .تﻐﻴﻴرهای بﻴن ﮔروهی متﻐﻴرهای
مورد بررﺳی با ﺁزمون ﺁﻧالﻴﺰ واریاﻧﺲ یﻚ ﻃرفه و ﺁزمون تﻌقﻴﺒی توﻛی بررﺳی شد.
تمامی تﺠﺰیه و تﺤﻠﻴﻞهای ﺁماری با ﻧرﻡ افﺰار  SPPSﻧسﺨه  24در ﺳﻄﺢ مﻌناداری
 p<0/05اﻧﺠاﻡ شد.

ﻧمودار :1مﻴﺰان بﻴان ژن  6-ILبر ﺣسﺐ ﮔروﻩهای پﮋوهﺶ
* ﻧشاﻧه تفاوﺕ مﻌنادار با ﮔروﻩ ﻛنترﻝ ¥ ،ﻧشاﻧه تفاوﺕ مﻌنادار با ﮔروﻩ تداومی
بررﺳی تﻐﻴﻴر در مﻴﺰان بﻴان ژن  CRPﻧﻴﺰ ﻧشان داد ﻛه تفاوﺕ مﻌناداری بﻴن ﮔروﻩهای
مﺨتﻠﻒ پﮋوهشی وﺟود دارد ) .(p=0/002ﻧتایﺞ ﺁزمون تﻌقﻴﺒی توﻛی ﻧشان داد ﻛه بﻴان
 CRPدر ﮔروﻩ  (p=0/002) HIITو تداومی ) (p=0/010در مقایسه با ﮔروﻩ ﻛنترﻝ به
شکﻞ مﻌناداری ﻛمتر اﺳت ،اما تفاوﺕ مﻌناداری بﻴن ﮔروﻩ تداومی و  HIITبرای بﻴان
 CRPمشاهدﻩ ﻧشد)) (p=0/741ﻧمودار .(2

یافتهها:
در اﻧتﻬای پﮋوهﺶ ،از مﻴان  24رﺕ بررﺳی شدﻩ ،ﺳه رﺕ از پﮋوهﺶ ﻛنار ﮔذاشته شدﻧد
و یافتههای  21رﺕ تﺠﺰیه و تﺤﻠﻴﻞ شد .ﻧتایﺞ ﺁزمون ﺁﻧالﻴﺰ واریاﻧﺲ یﻚ ﻃرفه برای ﻧمودار :2مﻴﺰان بﻴان ژن  CRPبر ﺣسﺐ ﮔروﻩهای پﮋوهﺶ
ﺳﻄوﺡ ﮔﻠوﻛﺰ و مقاومت به اﻧسولﻴن ) (HOMA-IRﻧشان داد ﻛه تفاوﺕ مﻌناداری *ﻧشاﻧه تفاوﺕ مﻌنادار با ﮔروﻩ ﻛنترﻝ
بﻴن ﮔروﻩهای مﺨتﻠﻒ وﺟود دارد ) .(p<0/001ﻧتایﺞ ﺁزمون تﻌقﻴﺒی توﻛی برای تﻌﻴﻴن بحث:
HIIT
با ﻛاهﺶ مﻌنادار
مﺤﻞ اﺧتﻼﻑ بﻴن ﮔروﻩها ﻧشان داد ﻛه ﻛاهﺶ مقاومت به اﻧسولﻴن و ﮔﻠوﻛﺰ در ﮔروﻩ پﮋوهﺶ ﺣاﺿر ﻧشان داد ﻛه هشت هفته تمرین تداومی و
 HIITو تداومی ﻧسﺒت به ﮔروﻩ ﻛنترﻝ مﻌنادار بودﻩ اﺳت ) .(p<0/001در مقایسه دو بﻴان ژنهای التﻬابی
ﮔروﻩ  HIITو تداومی ﻧﻴﺰ مشاهدﻩ شد ﻛه ﻛاهﺶ مقاومت به اﻧسولﻴن ) (p=0/002و  6-ILو  CRPدر بافت ﭼربی رﺕهای دیابتی همراﻩ اﺳت ﻛه این تﻐﻴﻴرها به ﻛاهﺶ
ﮔﻠوﻛﺰ ) (p=0/015در ﮔروﻩ  HIITﻧسﺒت به ﮔروﻩ تداومی ﻧﻴﺰ مﻌنادار اﺳت .باوﺟود مﻌنادار ﮔﻠوﻛﺰ و مقاومت به اﻧسولﻴن ﻧﻴﺰ منﺠر شد ،اما بر اﺳاﺱ یافتههای ﺣاﺿرHIIT ،
این ،در اﻧتﻬای دورﻩ تمرین ورزشی هشت هفتهای ،وزن بدن رﺕها تفاوﺕ مﻌناداری در مقایسه با تمرین تداومی با ﻛاهﺶ مﻌنادار  6-ILو مقاومت به اﻧسولﻴن همراﻩ بود
را بﻴن ﮔروﻩهای مﺨتﻠﻒ پﮋوهشی ﻧشان ﻧداد ) .(p=0/257مقدار وزن بدن موشها در ﻛه بر اﺛرﮔذاری بﻴشتر  HIITدر مقایسه با تمرین تداومی در ﻧموﻧههای دیابتی ﻧوﻉ2
هفته اوﻝ و ﺁﺧر ،همﭽنﻴن ﺳﻄوﺡ ﮔﻠوﻛﺰ و مقاومت به اﻧسولﻴن برای ﮔروﻩهای ﻛنترﻝ ،تاﻛﻴد دارد .این یافتهها ﻧشان میدهد ﻛه تاﺛﻴر مﺜﺒت  HIITدر ﻧموﻧههای دیابتی
تداومی و  HIITدر ﺟدوﻝ شمارﻩ یﻚ به ﺻورﺕ مﻴاﻧﮕﻴن±اﻧﺤراﻑ مﻌﻴار ﮔﺰارش تاﺣدودی به واﺳﻄه تﻌدیﻞ مﻴاﻧﺠیهای التﻬابی بویﮋﻩ  6-ILاتفاﻕ میافتد .همسو با
یافتههای ﺣاﺿر ،برﺧی مﺤققان اﺛرﮔذاری بﻴشتر  HIITرا در مقایسه با تمرین تداومی
شدﻩ اﺳت.
ﺟدوﻝ  -1مقادیر ﮔﻠوﻛﺰ ،وزن و شاﺧﺺ مقاومت به اﻧسولﻴن بر ﺣسﺐ ﮔروﻩهای مﻄالﻌه شدﻩ
ﮔروﻩ

ﻛنترﻝ

تداومی
HIIT

وزن بدن در هفته اوﻝ

وزن بدن در هفته ﺁﺧر

ﮔﻠوﻛﺰ ﻧاشتا)(mg.dl

مقاومت به اﻧسولﻴن)(HOMA-IR

364/0±38/07

385/6±37/11

*197 /8±44/16

*2 /78±0/64

352/5±30/05

355/1±19/08

351/6±38/02
374/0±27/90

305/5±25/24

¥*133 /1±32/61

6/45±0/46

¥*1 /52±0/36

* ﻧشاﻧه تفاوﺕ مﻌنادار با ﮔروﻩ ﻛنترﻝ ¥ ،ﻧشاﻧه تفاوﺕ مﻌنادار با ﮔروﻩ تمرین تداومی
ﻧتایﺞ پﮋوهﺶ ﺣاﺿر ﻧشان داد ﻛه بﻌد از هشت هفته تمرین ورزشی ،بﻴان ژن  6-ILدر بافت ﭼربی ﮔروﻩ تداومی و  HIITدر مقایسه با ﮔروﻩ ﻛنترﻝ به ﺻورﺕ مﻌناداری
ﻛمتر اﺳت ) .(p<0/001همﭽنﻴن ،بﻴان ژن  6-ILدر ﮔروﻩ  HIITﻧسﺒت به ﮔروﻩ تداومی ﻛاهﺶ مﻌناداری را ﻧشان داد ) .(p=0/022مﻴﺰان بﻴان  6-ILدر ﮔروﻩهای مﺨتﻠﻒ
پﮋوهشی در ﻧمودار یﻚ ﻧشان دادﻩ شدﻩ اﺳت.
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به شکﻞ یﻚ ﭼرﺧه با  95درﺟه ﺳاﻧتیﮔراد به مدﺕ  15دﻗﻴقه و به دﻧﺒاﻝ ﺁن  40ﭼرﺧه
با  95درﺟه ﺳاﻧتیﮔراد برای  15ﺛاﻧﻴه و  60درﺟه ﺳاﻧتیﮔراد برای  60ﺛاﻧﻴه به شکﻞ
دابﻠﻴکﻴت و با پرایمر ﻃراﺣی شدﻩ توﺳﻂ شرﻛت ﻧﻴکازیست ژن ،اﻧﺠاﻡ شد ﻛه توالی
برای تکﺜﻴر هریﻚ از ژن ها به شکﻞ زیر اﺳت:
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در تﻌدیﻞ برﺧی مﻴاﻧﺠیهای التﻬابی از ﺟمﻠه  [27] 6-ILو ﺁدیﭙوﻛاینهای مرتﺒﻂ با
مقاومت به اﻧسولﻴن ماﻧند  [20] RBP4در ﻧموﻧههای ﭼاﻕ و دیابتی ﻧشان دادﻩاﻧد .اما
برﺧﻼﻑ یافتههای تﺤقﻴﻖ ﺣاﺿر ،برﺧی مﻄالﻌهها ﮔﺰارش ﻛردﻩاﻧد ﻛه تفاوﺕ مﻌناداری
بﻴن تﻐﻴﻴر در ﺳﻄوﺡ مﻴاﻧﺠیهای التﻬابی از ﺟمﻠه  6-ILبﻌد از تمرینهای تداومی و
 HIITوﺟود ﻧدارد] .[21به ﻧﻈر میرﺳد برﺧی ﻋوامﻞ از ﻗﺒﻴﻞ وﺿﻌﻴت ﺁزمودﻧیها )ﭼاﻕ،
دیابتی ،ﺳالم( ،ﻃوﻝ دورﻩ تمرین ورزشی ،شدﺕ و مدﺕ زمان هر ﺟﻠسه تمرین ورزشی
و همﭽنﻴن ﭼﮕوﻧﮕی اﺟرای پروتکﻞهای  HIITو تمرین تداومی می-تواﻧد تناﻗﺾ در
یافتههای ﺣاﺿر با مﻄالﻌههای پﻴشﻴن را تﺤت تاﺛﻴر ﻗرار دهد.
مﺤققان همسو با یافتههای ﺣاﺿر ،در پﮋوهشی روی موشهای تﻐذیه شدﻩ با رژیم
ﻏذایی پرﭼرﺏ ﻧشان دادﻧد ﻛه شﺶ و  12هفته تمرین ورزشی هوازی با ﻛاهﺶ مﻌنادار
بﻴان  TNF-αدر بافت ﭼربی اﺣشایی همراﻩ اﺳت ،اما ﻛاهﺶ بﻴان  1-MCPتنﻬا در
ﮔروهی مشاهدﻩ شد ﻛه  12هفته تمرین ﻛردﻩ بودﻧد] .[28این یافتهها ﻧشان میدهد
ﻛه تمرینهای ورزشی در ﺻورتی ﻛه به اﻧدازﻩ ﻛافی ﻃوﻻﻧی باشد ،میتواﻧد ﻧقﺶ ﻗابﻞ
مﻼﺣﻈهای در تﻌدیﻞ التﻬاﺏ بافت ﭼربی داشته باشد Bradley .و همکاران ) (2008ﻧﻴﺰ
در تایﻴد یافتههای ﺣاﺿر ﻧشان دادﻧد ﻛه شﺶ هفته تمرین اﺧتﻴاری روی ﭼرﺥ ﮔردان
در موشهای ﭼاﻕ شدﻩ با رژیم ﻏذایی پرﭼرﺏ و موشهای تﻐذیه شدﻩ با رژیم ﻏذایی
مﻌمولی به ﻛاهﺶ مﻌنادار بﻴان مﻴاﻧﺠیهای التﻬابی از ﻗﺒﻴﻞ  1-MCPو  1-PAIدر بافت
ﭼربی منﺠر میشود] .[29ﻋﻼوﻩ بر این Bradley ،و همکاران ﻧﻴﺰ هماﻧند مﻄالﻌه ﺣاﺿر،
ﻛاهﺶ مﻌنادار مقاومت به اﻧسولﻴن را بﻌد از شﺶ هفته تمرین ورزشی ﮔﺰارش ﻛردﻧد ﻛه
ﻧشان دهندﻩ تاﺛﻴر مﺜﺒت ﻛاهﺶ ﺳﻄوﺡ ﻋوامﻞ التﻬابی بافت ﭼربی در افﺰایﺶ ﺣساﺳﻴت
اﻧسولﻴن اﺳت .در همﻴن رابﻄه ،مﻄالﻌههای پﻴشﻴن ﻧﻴﺰ ﻧقﺶ التﻬاﺏ بافت ﭼربی را در
افﺰایﺶ مقاومت به اﻧسولﻴن و پاتوژﻧﺰ دیابت ﻧوﻉ 2تایﻴد ﻛردﻩاﻧد].[30
در رابﻄه با ﺳازوﻛاری ﻛه از ﻃریﻖ ﺁن تمرین ورزشی منﺠر به ﻛاهﺶ تولﻴد
ﺳایتوﻛاینهای التﻬابی توﺳﻂ بافت ﭼربی میشود ،برﺧی مﺤققان ﻋﻼوﻩ بر ﻛاهﺶ تودﻩ
ﭼربی از ﻛاهﺶ اﺳترﺱ اﻛسایشی در بافت ﭼربی ﺳفﻴد به ﻋنوان یﻚ ﺳازوﻛار ﻋمدﻩ
در ﺳرﻛوﺏ و ﻛاهﺶ بﻴان مﻴاﻧﺠیهای التﻬابی توﺳﻂ بافت ﭼربی ﻧاﻡ بردﻩاﻧد) .(31به
ﻧﻈر میرﺳد ﻛاهﺶ بﻴان مﻴاﻧﺠیهای التﻬابی از ﻗﺒﻴﻞ  6-ILو  CRPدر بافت ﭼربی به
ﻛاهﺶ ﺳﻄوﺡ این فاﻛتورها در ﮔردش ﺧون ﻧﻴﺰ منﺠر میشود .در این زمﻴنه ،مﺤققان
ﻧشان دادﻩاﻧد ﻛه ﭼﻬار هفته تمرین مقاومتی در رﺕهای دیابتی به ﻛاهﺶ مﻌنادار ﺳﻄوﺡ
ﺳرمی ﻋوامﻞ التﻬابی از ﻗﺒﻴﻞ  6-TNF-α، ILو  CRPمنﺠر میشود) .(32الﺒته در
پﮋوهﺶ ﺣاﺿر ﺳﻄوﺡ ﺳرمی این ﺳایتوﻛاینها بررﺳی ﻧشدﻩ اﺳت و فقﻂ بﻴان ﺁﻧﻬا در
بافت ﭼربی اﺣشایی بررﺳی شد .در پﮋوهشی دیﮕر de Lemos ،و همکاراﻧﺶ )(2007
دریافتند ﻛه  12هفته تمرین ورزشی به ﺻورﺕ شنا )ﺳه ﺟﻠسه در هفته و هر ﺟﻠسه
یﻚ ﺳاﻋت( در رﺕهای مدﻝ دیابتی ) (ZDFمنﺠر به ﻛاهﺶ مﻌنادار ﺳﻄوﺡ ﮔﻠوﻛﺰ
و  HbA1Cو بﻬﺒود مﻌنادار ﻧﻴمرﺥ لﻴﭙﻴد به ﻋﻼوﻩ ﻛاهﺶ مﻌنادار  CRPو افﺰایﺶ
مﻌنادار ﺁدیﭙوﻧکتﻴن میشود] .[33دیلموﺱ و همکاراﻧﺶ ) (2007برﺧی از ﺁﺛار مﺜﺒت
تمرینهای ورزشی در وﺿﻌﻴت دیابت را به ﻧقﺶ ﺁن در تﻌدیﻞ وﺿﻌﻴت التﻬابی بهواﺳﻄه
ﻛاهﺶ ﻋوامﻞ التﻬابی ) (CRPو افﺰایﺶ ﻋوامﻞ ﺿد التﻬابی )ﺁدیﭙوﻧکتﻴن( ﻧسﺒت
دادﻧد] .[33بافت ﭼربی بهواﺳﻄه ترشﺢ ﺳایتوﻛاینهای پﻴﺶالتﻬابی ﻧقﺶ مﻬمی در
دیابت ﻧوﻉ  2ایفا میﻛند ﻛه به ﺻورﺕ اتوﻛرین و اﻧدوﻛرین در مسﻴر پﻴاﻡرﺳاﻧی اﻧسولﻴن
در بافتهای مﺨتﻠﻒ تداﺧﻞ ایﺠاد میﻛند یا ﺳﺒﺐ اﺧتﻼﻝ در ﻋمﻠکرد ﺳﻠوﻝهای بتا
میشود ﻛه پﻴامد ﻧﻬایی ﺁن افﺰایﺶ مقاومت به اﻧسولﻴن و در ﻧتﻴﺠه بروز دیابت ﻧوﻉ2
اﺳت] .[6یافتههای ﺣاﺿر ﻧﻴﺰ به ﺧوبی همﺒستﮕی مﺜﺒت بﻴن التﻬاﺏ بافت ﭼربی و
مقاومت به اﻧسولﻴن را ﻧشان میدهد.
بر اﺳاﺱ شواهد موﺟود ،بﺨشی از ﻛاهﺶ مشاهدﻩ شدﻩ در بﻴان  CRPبه دﻧﺒاﻝ
تمرینهای تداومی و  HIITرا میتوان به تنﻈﻴم ﻛاهشی بﻴان  6-ILﻧسﺒت داد .در
تایﻴد این فرﺿﻴه مﺤققان ﻋنوان ﻛردﻩاﻧد ﻛه برﺧی از ﺳایتوﻛاینهای پﻴﺶالتﻬابی از
ﺟمﻠه  6-ILو  TNF-αبه رهایﺶ  CRPاز ﻛﺒد و در ﻧتﻴﺠه افﺰایﺶ ﺳﻄوﺡ پﻼﺳمایی
 CRPمنﺠر میشوﻧد] .[34باوﺟود این ،در مورد این تاﺛﻴر متقابﻞ بﻴن  6-ILو  CRPدر
بافت ﭼربی اﻃﻼﻋی در دﺳت ﻧﻴست .در رابﻄه با ﻛاهﺶ بﻴشتر  CRPدر ﮔروﻩ  HIITﻧﻴﺰ
ﻧتایﺞ مﻄالﻌههای اﻧﺠاﻡ شدﻩ ﻧشان دادﻩ اﺳت ﻛه تمرینهای با شدﺕ باﻻتر در ﻛاهﺶ
ﺳﻄوﺡ  CRPموﺛرتر اﺳت و مدﺕ زمان تمرین ﻧﻴﺰ میتواﻧد ﻧقﺶ مﻬمی در ﻛاهﺶ

ﺳﻄوﺡ  CRPایفا ﻛند] .[35تمرین ورزشی ﻋﻼوﻩ بر اینکه با ﻛاهﺶ ﻋوامﻞ التﻬابی
از ﻗﺒﻴﻞ  CRPو  6-ILهمراﻩ اﺳت ،به ﺻورﺕ همﺰمان ﺳﻄوﺡ ﻋوامﻞ ﺿد التﻬابی از
ﻗﺒﻴﻞ  4-ILو  10-ILرا افﺰایﺶ میدهد ﻛه ﻧشان دهندﻩ ﺁﺛار ﺿدالتﻬابی فﻌالﻴت ورزشی
منﻈم اﺳت].[36
اما برﺧﻼﻑ یافتههای ﺣاﺿر Gollisch ،و همکاران ) (2009دریافتند ﻛه ﭼﻬار هفته
تمرین ورزشی به ﺻورﺕ فﻌالﻴت اﺧتﻴاری روی ﭼرﺥ ﮔردان تاﺛﻴری بر بﻴان ژن 6-IL
در بافت ﭼربی اﺣشایی رﺕهای تﻐذیه شدﻩ با رژیم ﻏذایی پر ﭼرﺏ و رﺕهای ﺳالم
ﻧدارد ،اما تاﺛﻴر مﺜﺒت ﺁن در بﻬﺒود متابولﻴسم ﮔﻠوﻛﺰ و افﺰایﺶ ﺣساﺳﻴت اﻧسولﻴن مشاهدﻩ
شد) .(37شاید شدﺕ و مدﺕ ﻛمتر دورﻩ تمرین ورزشی در مقایسه با پﮋوهﺶ ﺣاﺿر
یکی از دﻻیﻞ ﻋدﻡ اﺛرﮔذاری مﻌنادار روی بﻴان  6-ILدر بافت ﭼربی اﺣشایی باشد.
باوﺟود این ،افﺰایﺶ مﻌنادار بﻴان ژن  6-ILرا در بافت ﭼربی زیرپوﺳتی در ﮔروﻩ تمرین
ﻛردﻩ ﻧشان دادﻧد ﻛه الﺒته در مﻄالﻌه ﺣاﺿر تﻐﻴﻴر بﻴان  6-ILدر بافت ﭼربی زیرپوﺳتی
بررﺳی ﻧشدﻩ اﺳت Gollisch .و همکاران ) (2009ﻋنوان ﻛردﻧد ﻛه به اﺣتماﻝ افﺰایﺶ
بﻴان  6-ILدر بافت ﭼربی زیرپوﺳتی به واﺳﻄه تاﺛﻴر اتوﻛرین ،متابولﻴسم ﮔﻠوﻛﺰ و
ﭼربی را تﺤت تاﺛﻴر ﻗرار میدهد) .(37با این همه ،شناﺳایی ﺳازوﻛار دﻗﻴﻖ ﺁن را به
بررﺳی و مﻄالﻌههای بﻴشتر موﻛوﻝ ﻛردﻧد .به ﻧﻈر میرﺳد ﻋوامﻠی از ﻗﺒﻴﻞ شدﺕ ،مدﺕ،
تواتر تمرین )تﻌداد ﺟﻠسه در هفته( و همﭽنﻴن ﻧوﻉ تمرین ورزشی اﺟرا شدﻩ در ایﺠاد
ﺳازﮔاری به تمرینهای ورزشی از اهمﻴت ﻗابﻞ مﻼﺣﻈهای برﺧوردار هستند و افﺰایﺶ
دورﻩ تمرین ورزشی با ﻧتایﺞ مﻌنادارتر در ﻧموﻧههای دیابتی همراﻩ اﺳت ﻛه در تایﻴد ﺁن
در پﮋوهﺶ ﺣاﺿر پنﺞ ﺟﻠسه تمرین در هفته به مدﺕ هشت هفته با ﻛاهﺶ بﻴان ﻋوامﻞ
التﻬابی در بافت ﭼربی همراﻩ بود .باوﺟود این ،برای ﻧتﻴﺠهﮔﻴری ﻗﻄﻌی توﺻﻴه میشود
ﻛه در مﻄالﻌههای ﺁتی ﺳﻄوﺡ ﺳرمی ﻋوامﻞ بررﺳی شدﻩ ) 6-ILو  (CRPﻧﻴﺰ ﺳنﺠﻴدﻩ
شود و تﻐﻴﻴر در بﻴان و ﺳﻄوﺡ ﺳایر مﻴاﻧﺠیهای التﻬابی )از ﻗﺒﻴﻞ 1-TNF-α، MCP
و  (...ﻧﻴﺰ مﻄالﻌه شود.
نقاط قوت و ضعف و پیشنهادهای برخاسته از پژوهش:
از ﻧقاﻁ ﻗوﺕ پﮋوهﺶ ﺣاﺿر برابر بودن مسافت ﻃی شدﻩ در دو مدﻝ تمرینی اﺳت تا
تنﻬا تفاوﺕ دو مدﻝ تمرینی شدﺕ تمرین باشد ،همﭽنﻴن اﺳتفادﻩ از رژیم ﻏذایی برای
القای دیابت یکی دیﮕر از ﻧقاﻁ ﻗوﺕ پﮋوهﺶ ﺣاﺿر اﺳت ،ﭼرا ﻛه اﺳتفادﻩ از رژیم ﻏذایی
پرﭼرﺏ و شﻴرین ﻋﻼوﻩ بر ایﺠاد دورﻩ پﻴﺶ دیابت و مقاومت به اﻧسولﻴن شﺒﻴهﺳازی
دﻗﻴقی از ﺟامﻊ اﻧساﻧی بودﻩ اﺳت .همﭽنﻴن مﺤدودیتهای پﮋوهﺶ ﺣاﺿر ﻋدﻡ
اﻧدازﻩﮔﻴری ﺳﻄوﺡ شاﺧﺺهای اﻧدازﻩﮔﻴری شدﻩ در ﺧون و همﭽنﻴن ﻋدﻡ اﻧدازﻩﮔﻴری
ﺁدیﭙوﻛاینهای دیﮕر مرتﺒﻂ با مقاومت به اﻧسولﻴن اشارﻩ ﻛرد .به ﻧﻈر میرﺳد اﻧﺠاﻡ
پﮋوهﺶهایی با تﻌﻴﻴن بﻬﻴنهترین مدﻝ اﺟرای  ) HIITتﻌداد تناوﺏ با شدﺕ باﻻ ،مدﺕ
هر تناوﺏ و شدﺕ بازیافت بﻴن تناوﺏ ها( برای ﻛاهﺶ ﻋوامﻞ التﻬابی ﺿروری اﺳت.
همﭽنﻴن با توﺟه به اینکه در پﮋوهﺶ ﺣاﺿر به بررﺳی مﻴﺰان بﻴان ژن برﺧی ﻋوامﻞ
التﻬابی در بافت ﭼربی پرداﺧته شدﻩ اﺳت ،اﻧﺠاﻡ پﮋوهشی برای یافتن این ﺳواﻝ ﻛه در
ﻛداﻡ بافت در اﺛر ﺳازﮔاری با تمرین ﻋوامﻞ التﻬابی بﻴشترین ﻛاهﺶ را ﻧشان میدهد،
میتواﻧد ﺳازوﻛار مولکولی ﺳازﮔاری با این مدﻝ تمرینی در بدن را روشنتر ﺳازد.
نتیجهگیری:
ﻧتایﺞ این پﮋوهﺶ میتواﻧد به پﻴشﻴنه پﮋوهﺶهایی ﻛه در زمﻴنه تاﺛﻴر تمرین تناوبی
شدید بر ﻛاهﺶ التﻬاﺏ ﻧاشی از دیابت پرداﺧتهاﻧد و به درﻙ ﻛامﻞ ﺳازوﻛارهای اﺣتمالی
دﺳت ﻧﻴافتهاﻧد ،اﺿافه شود و مسﻴر را برای مﻄالﻌههای ﺁیندﻩ هموار ﺳازد .همﭽنﻴن به
ﻧﻈر میرﺳد تمرینهای  HIITبا اﺧتﺼاﺹ زمان ﻛم تر و شدﺕ متﻐﻴر ) تناوﺏهای با
شدﺕ باﻻ و پایﻴن( میتواﻧد ﺟایﮕﺰین مناﺳﺒی برای تمرینهای تداومی با شدﺕ متوﺳﻂ
در بﻴماران دیابتی باشد.
تشکر و قدردانی:
ﻧویسندﮔان بر ﺧود ﻻزﻡ میداﻧند تا از ﻛارﻛنان ﺁزمایشﮕاﻩ ﺣﻴواﻧاﺕ و ﺁزمایشﮕاﻩ
ﺳﻠولی و مﻠکولی داﻧشﮕاﻩ ﻋﻠوﻡ پﺰشکی ایران به دلﻴﻞ ﻛمﻚهای بی شاﺋﺒه ،تشکر و
ﺳﭙاﺳﮕﺰاری ﻛنند .همﭽنﻴن تمامی مراﺣﻞ این پﮋوهﺶ با هﺰینه ﻧویسندﮔان پﮋوهﺶ
اﻧﺠاﻡ شدﻩ اﺳت.
تﻀاد منافﻊ :ﻧویسندﮔان تﺼریﺢ میﻛنند ﻛه هﻴﭻﮔوﻧه تﻀاد منافﻌی در بارﻩ پﮋوهﺶ
ﺣاﺿر ﻧدارﻧد.
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