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 .1دانشیار فیزيولوژی ورزشی ،گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی ،دانشکدة علوم انسانی ،دانشگاه کاشان ،کاشان،
ايران  .1دانشجوی دکتری فیزيولوژی ورزشی ،گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی ،دانشکدة علوم تربیتی و
روانشناسی ،دانشگاه محقق اردبیلی ،اردبیل ،ايران

چکیده

مایونکتین یک مایوکاین درگیر در فرایندهای متابولیکی است که با چاقی مرتبط است .اما نقش ورزش روی مایونکتین
نوجوانان چاق مشخص نشده است .هدف از تحقیق حاضر بررسی اثر  01هفته تمرین مقاومتی بر سطح سرمی مایونکتین
و شاخصهای آنتروپومتریک مرتبط با کاهش وزن در نوجوانان چاق بود .در این تحقیق نیمهتجربی 01 ،نفر از نوجوانان
پسر چاق با میانگین سن  01/49±1/10سال و شاخص تودة بدنی بین  01تا  ،kg/m2 03بهصورت هدفمند انتخاب شدند
و به طور تصادفی ،به تساوی در دو گروه تجربی و کنترل قرار گرفتند .گروه تمرین ،برنامة تمرین مقاومتی را با شدت 91
تا  53درصد  0 ،1RMجلسه در هفته ،به مدت  01هفته اجرا کردند .پیش از شروع برنامة تمرینی و  95ساعت پس از
آخرین جلسه تمرین ،مقادیر سرمی مایونکتین و شاخصهای مرتبط با ترکیب بدنی آزمودنیها اندازهگیری شد .تحلیل
دادهها با استفاده از آزمون  tوابسته و تحلیل کوواریانس در سطح معناداری  P<1/13انجام گرفت .تحلیل دادهها نشان داد
که  01هفته تمرین مقاومتی ،موجب افزایش معناداری سطح سرمی مایونکتین ( )P=1/1110در گروه تجربی نسبت به
گروه کنترل شد .همچنین مقادیر وزن ( ،)P=1/103شاخص تودة بدن ( )P=1/121و درصد چربی ( )P=1/1110در گروه
تجربی کاهش معناداری داشت ( .)P>1/13هرچند بین گروه تجربی و کنترل در میزان درصد چربی بدن (،)P=1/1110
اختالف معناداری بهدست آمد .اما ،بین وزن و شاخص تودة بدن اختالف معناداری مشاهده نشد ( .)P>1/13نتایج این
تحقیق نشان داد ورزش از نوع مقاومتی با اثر بر میزان مایونکتین ،میتواند شاخصهای تنسنجی مرتبط با اضافه وزن و
چاقی را تحت تأثیر قرار دهد و در کاهش خطر بالقوة ابتال به برخی بیماریهای مرتبط با چاقی مؤثر باشد.

واژههای کلیدی
چاقی و اضافه وزن ،شاخصهای آنتروپومتریک ،مایوکاین ،مایونکتین.

 نويسندة مسئول :تلفن40171613004:

:baharmsport2010@gmail.com

Email:
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مقدمه
امروزه چاقی از جملـه مشـکالت عمـدة حـوزة سـالمت در جهـان بـهشـمار میآید و شـیوع آن در
کشـورهای پیشرفته و همچنین کشـورهای جهـان سـوم و در حـال توسـعه بـهصـورت چشـمگیری رو
بـه گسـترش اسـت ( . )0همچنین شیوع چاقی در کودکان و نوجوانان در حال افزایش است .نشان داده
شده است که چاقی دوران کودکی ،فاکتور پیشبین در بزرگسالی است .گزارش شده است که  51درصد
نوجوانان چاق به بزرگساالن چاق تبدیل میشوند ( .)2 ،0چاقی که با افزایش تودة چربی بدن همـراه
اسـت ،از کودکی شروع میشود و بیشتر اوقات تا بزرگسالی ادامه مییابد و خطـر ابـتال بـه بیمـاری عـروق
کرونـری قلـب ،دیابـت نوع  ،2سکتههای مغــزی ،اخــتالالت چربــی خــون و چنــدین نــوع ســرطان
را افــزایش میدهد و افــزایش هزینــهها در بخش درمان ،افزایش مرگ زودرس در جامعه را بههمراه
خواهد داشت ( .)2اخیراً از عضلة اسکلتی بهعنوان بافت درونریز نام برده میشود که نهتنها دربرگیرندة
مولکولهای متابولیکی مهم است و بیان هر کدام از این مولکولها متابولیسم را تغییر میدهد ،بلکه از
طریق ترشح هورمونهایی با سایر بافتها در ارتباط است ( .)9 ،0نشان داده شده که بافت عضالنی
بهعنوان یک دستگاه فعال برونریز ،مایوکاینها 0را تولید میکند که قسمتی از آنها میتواند ناشی از آثار
مفید فعالیت ورزشی باشد ( .)3بهنظر میرسد مایوکاینهایی که با انقباض عضلة اسکلتی تنظیم میشوند،
نقش حیاتی در ارتباط میان عضله و دیگر بافتها مانند بافت چربی ،کبد و پانکراس دارند ( .)1پیش از
اینکه مایونکتین 2بهعنوان مایوکاین شناخته شود ،در اپیتلیوم رنگدانههای شبکیة چشم مشاهده شد (.)1
مایونکتین در سال  ،2102توسط سلدین 0و همکاران بهعنوان مایوکاین معرفی شد .مایونکتین یا CTRP15

 9مایوکاین تازه شناختهشدهای است که بیان آن بهوسیلة فعالیت ورزشی و تغذیه تحت تأثیر قرار میگیرد
و میتواند سبب افزایش برداشت اسید چرب آزاد پالسمایی توسط بافت چربی و کبد از طریق افزایش
بیان انتقالدهندههای اسید چرب مانند ،3FATP412

FATP

1

و  1CD36شود .مایونکتین بهعنوان

مایوکاینی عمل میکند که رابط بین عضلة اسکلتی با سایر اندامهای متابولیکی بدن مانند بافت چربی و

1. Myokine
2. Myonectin
3. Seldin
4. C1q/Tnf-Related Protein Isoform 15
5. Fatty acid transport proteins412
6. Fatty acid transport proteins
7. Fatty acid translocase/Cluster of Differentiation 36
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کبد است و تعدیل و هماهنگی سوختوساز کل بدن را فراهم میسازد ( .)5از دیگر عوامل مؤثر در تغییرات
بیان مایونکتین میتوان به افزایش  0cAMPو کلسیم داخلسلولی اشاره کرد ( .)4بهنظر میرسد مقادیر
خونی مایونکتین نیز در وضعیت ناشتا ،پایین و دو ساعت پس از مصرف گلوکز یا چربی با افزایش همراه
است ( .)4 ،5گزارش شده است مقادیر مایونکتین با چاقی رابطة معکوس دارد ( .)4نشان داده شده است
که مایونکتین به فسفوریالسیون  2AMPKفراخوانی حامل گلوکز ،افزایش جذب گلوکز و تحریک
اکسیداسیون اسیدهای چرب منجر میشود ( .)01عالوهبر تأثیر مایونکتین بر سوختوساز گلوکز ،چربی و
تعادل انرژی ،باید گفت که در تنظیم سیستم حساسیت انسولینی هم نقش ایفا میکند .در این زمینه
شهیدی و همکاران ( )2104در تحقیقی نشان دادند هیچ تغییر معناداری در سطوح سرمی مایونکتین و
عامل رشد شبهانسولین یک ،پس از  9هفته تمرین مقاومتی مشاهده نشد ،اما مقادیر مایونکتین پس از 1
هفته تمرین مقاومتی افزایش معنادار داشت ( .)00معین فارسانی و همکاران ( )2121در تحقیقی نتیجه
گرفتند  5هفته تمرین مقاومتی به کاهش سطوح مایونکتین و مقاومت انسولین در گروه تجربی منجر
میشود ( .)02صفرزاده و معظموحید ( ) 2101نیز گزارش کردند سطوح پالسمایی مایونکتین در اثر 5
هفته تمرین مقاومتی از نوع دایرهای افزایش معناداری داشت و موجب کاهش معنادار وزن ،BMI ،درصد
چربی و سطوح کلسترول تام پالسمایی شد .یافتههای تحقیق حاضر بیانگر آن است که تمرین مقاومتی
دایرهای میتواند روش مداخلة مؤثری در افزایش سطوح پالسمایی مایونکتین در مردان چاق باشد (.)00
کاظمی و میزانی ( )2103در تحقیقی روی زنان سالمند نشان دادند اختالف معناداری بین گروههای
تمرین موازی با گروه کنترل در مقادیر سطح مایونکتین پالسما ،سطح انسولین پالسما مشاهده نشد .اما
اختالف معناداری در مقادیر تودة بدنی ،شاخص تودة بدن ،سطح گلوکز ناشتا و مقاومت به انسولین مشاهده
شد ( .)09لیم و همکاران ( )2102نیز کاهش مایونکتین را در آزمودنیهای جوان گزارش کردند (.)03
وسدی و همکاران ( )2101در مطالعهای تجربی ،افزایش معنادار بیان ژن مایونکتین را پس از  9هفته
فعالیت ورزشی استقامتی در گروه تمرین در رتهای نر بالغ گزارش کردند ( .)01با توجه به اینکه چاقی
از عوامل مؤثر در تغییر مایوکاینهاست و نشان داده شده است که مقدار مایونکتین افراد چاق نسبت به
افراد با وزن طبیعی باالتر است ،این احتمال وجود دارد که تأثیر ورزش در افراد چاق ،متفاوت از افراد با
وزن طبیعی باشد ( .)01نظر به افزایش شیوع چاقی در کودکان و نوجوانان و با توجه به اینکه چاقی از
1. Cyclic adenosine monophosphate
2. AMP-activated protein kinase
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عوامل مؤثر در تغییرات مرتبط با تنسنجی مانند وزن ،درصد چربی و شاخص تودة بدن در کودکان و
نوجوانان چاق است و ورزش بهعنوان یکی از عوامل مهم در بهبود شاخصهای آنتروپومتریک همیشه مورد
توجه محققان بوده است ،ازاینرو بررسی تأثیر ورزش بر مقدار مایونکتین در افراد چاق شاید بتواند در درک
چگونگی سازوکارهای مؤثر در این زمینه ،راهگشا باشد .با توجه به اینکه مطالعات انجامگرفته در مورد اثر
تمرینات مقاومتی بر مایونکتین نوجوانان چاق در کشور انجام نگرفته و از طرفی ،نتایج آن روی گروههای
دیگر متناقض است و سازوکارهای سلولی و مولکولی در بیان ،ترشح و عملکرد مایونکتین روی نوجوانان
چاق هنوز بهطور دقیق مشخص نشده است ،توضیح در خصوص سازوکار اثر فعالیت ورزشی بر تغییرات
مایونکتین را دشوار میسازد .ازاینرو ،تحقیق حاضر در پی پاسخ به این پرسش است که یک دوره تمرین
 01هفتهای مقاومتی بر سطح سرمی مایونکتین و شاخصهای آنتروپومتریک مرتبط با وزن در نوجوانان
چاق غیرفعال چه تأثیری میتواند داشته باشد؟
روششناسی
طرح پژوهشی حاضر تحت حمایت مالی معاونت محترم پژوهشی دانشگاه کاشان به شمارة قرارداد
 0141100و تاریخ  0911/19/09و توسط کمیتة اخالق معاونت پژوهشی دانشگاه کاشان با کد اخالق
 IR.KAU.1400.1081289تأیید شد .پژوهش حاضر از نوع نیمهتجربی با طرح پیشآزمون -پسآزمون با
گروه کنترل بود .جامعة آماری پژوهش هنرجویان فنی و حرفهای شهرستان کاشان بودند که پس از اعالم
فراخوان 01 ،نفر از آنها حاضر به همکاری در پژوهش شدند .نمونة آماری تحقیق  01نفر از نوجوانان پسر
چاق غیرفعال بودند که میزان فعالیت بدنی آنها توسط پرسشنامة بینالمللی فعالیت بدنی)05( 0(IPAQ) ،
مشخص شد و شرایط ورود به تحقیق را داشتند و بهصورت هدفمند انتخاب و پس از آشنایی کامل با نحوة
اجرای طرح ،با اخذ رضایتنامة مکتوب ،داوطلبانه حاضر به شرکت در تحقیق شدند .در این زمینه پس از
توجیه هدف و شیوة انجام کار برای والدین آزمودنیها ،از آنها نیز رضایتنامة مکتوب اخذ شد .سپس
آزمودنی ها با توجه به شرایط ورود به مطالعه و امکانات گروه تحقیق و براساس شاخص تودة بدن همگن
شده و بهصورت تصادفی به دو گروه تجربی و کنترل ،هر گروه  5نفر تقسیم شدند .از گروه کنترل نیز
درخواست شد در طول تحقیق در هیچ برنامة ورزشی شرکت نداشته باشند .شرایط ورود به پژوهش شامل

1. International Physical Activity Questionnaire
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پسران نوجوان چاق غیرفعال دارای شاخص تودة بدنی ( )BMIبین  01تا  03کیلوگرم بر متر مربع (صدک
بیشتر از  43درصد سیدیسی) ،عدم ابتال و سابقة بیماریهای قلبی -عروقی ،تنفسی و بیماریهای کلیوی
و دیابت ،افرادی که از شش ماه گذشته سابقة هیچگونه فعالیت ورزشی نداشتند ،بود .همچنین شرایط
خروج از تحقیق شامل استفاده از انسولین و مواد آنابولیکی و اثرگذار بر سوختوساز چربی و انصراف
آزمودنی از ادامة تمرینات بود .پس از معاینه توسط پزشک ،اجازة فعالیت برای آزمودنیها صادر شد .وزن
و قد آزمودنیها با ترازوی مدل  SECAساخت آلمان ،بهترتیب با دقت  1/0کیلوگرم و  1/0میلیمتر
اندازهگیری شد .درصد چربی افراد با استفاده از دستگاه کالیپر  Yagamiساخت ژاپن و از طریق روش
سهنقطهای سینه ،شکم و ران اندازهگیری شد .درصد کل چربی بدن با استفاده از فرمول سهنقطهای پوالک
و جانسون اندازهگیری شد .شاخص تودة بدن ،از تقسیم وزن بر توان دوم قد ( )Kg/m2بهدست آمد (.)05
پیش از شروع تحقیق ،نکات ایمنی مربوط به تمرینات با وزنه و نحوة صحیح تمرین حرکات در سالن
بدنسازی سورنا کاشان ،توضیح داده شد و چند تکرار زیر بیشینه برای هر حرکت انجام دادند .سپس پیش
از شروع تحقیق ،مقدار حداکثر وزنهای که فرد میتوانست با یک حرکت بلند کند ،یعنی یک تکرار بیشینه
محاسبه شد ( .)04تمرین مقاومتی شامل  0ست  01تکراری با  91تا  53درصد ( 01RMیک تکرار
بیشینه) و با استراحتهای  01ثانیه بین تکرارها و استراحتهای  0دقیقهای بین ستها ،برای  0جلسه
در هفته (بهصورت یک روز در میان) ،که حرکات دربرگیرندة عضالت بزرگ باال و پایینتنه بود .شدت بار
و تعداد تکرارها در جدول  0آمده است .شایان ذکر است بهمنظور رعایت اصل اضافه بار ،یک تکرار بیشینة
آزمودنیها ،هر دو هفته یک بار مشخص و سپس برنامة تمرینی بعدی براساس یک تکرار بیشینه جدید
اعمال میشد .در این زمینه از فرمول زیر استفاده شد (:)04
])تعداد تکرارها( /[ 1/1215 -0/ 1215مقدار وزنه=یک تکرار بیشینه

پروتکل پژوهش
آزمودنیها به مدت  01هفته و هر هفته  0جلسه به مدت  11دقیقه در برنامة تمرین مقاومتی شرکت
کردند .هر جلسة تمرینی شامل مرحلة گرم کردن ،برنامة اصلی تمرین و مرحلة سرد کردن بود .برای گرم
کردن 01-3 ،دقیقه فعالیت سبک هوازی (دویدن آرام ،حرکات کششی و جنبشی) انجام گرفت و در پی

1. One-repetition maximum
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آن عضالت تحت کشش آرام قرار گرفتند و سپس برنامة تمرین مقاومتی اجرا شد .برنامة سرد کردن نیز
شامل  01-3دقیقه فعالیت دویدن نرم و حرکات کششی برای بازگرداندن تدریجی ضربان قلب و تنش
عضالنی به سطوح قبل از ورزش انجام گرفت .برنامة تمرین مقاومتی شامل  5حرکت پرس سینه ،پرس
پا ،باز کردن زانو با دستگاه ،حرکت پارویی ،جلوبازو با دمبل ،پشتبازو ،درازونشست و پروانه بود ،که در
 5ایستگاه و هر جلسه بین دو تا سه نوبت ،تمرینات انجام گرفت .شایان یادآوری است که ایستگاهها
طوری طراحی شده بودند که تا حد امکان ،دو گروه از عضالت مشابه در ایستگاههای پیاپی استفاده نشود.
بین ستها  01تا  11ثانیه استراحت و بین دستگاههای مختلف  021تا  051ثانیه استراحت وجود داشت.
برنامة تمرینی با شدت  91تا  31درصد یک تکرار بیشینه شروع و با افزایش شدت تمرین به  13تا 53
درصد یک تکرار بیشینه در جلسات پایانی رسید ،تا اصل اضافه بار رعایت شود .تمامی آزمودنیها پیش از
اجرای پروتکل بهمنظور آشنایی با دستگاهها و شیوة صحیح اجرای حرکات و آمادگی نسبی برای شرکت
در تمرینات ،به مدت  2هفته و هر هفته 0 ،جلسه به تمرین پرداختند .بهمنظور رعایت اصل اضافه بار
 1RMآزمودنیها در هفتهها ی چهارم و هشتم برای تعیین قدرت بیشینة جدید و تعیین شدت تمرینی،
بار دیگر ارزیابی شدند (( )21جدول .)0
جدول  .1جزئیات برنامة تمرين مقاومتی در نوجوانان چاق
يک تکرار

فاصلة بین

فاصلة بین

نوبت

هفته

تکرار

بیشینه

ست

حرکت

0-2

 2تا 0

 03تا 21

 91تا 31

 01تا  11ثانیه

 021تا  051ثانیه

0-1

0

 02تا 03

 31تا 13

 01تا  11ثانیه

 021تا  051ثانیه

1-01

0

 5تا 02

 13تا 53

 01تا  11ثانیه

 021تا  051ثانیه

روشهای آزمايشگاهی
خونگیری در دو مرحله 29 ،ساعت پیش از اولین جلسة تمرین (پیشآزمون) و  95ساعت پس از
پایان هفتة دهم تمرین (پسآزمون) ،پس از  01تا  02ساعت ناشتایی ،در ساعت  5صبح انجام گرفت.
پیش از هر نوبت خونگیری ،آزمودنیها چند دقیقه در حالت نشسته به استراحت پرداختند و سپس
بهترتیب در کمترین زمان از ورید کوبیتال آرنج دست چپ آنها  01میلیلیتر خون توسط متخصص علوم
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آزمایشگاهی دریافت شد .در نهایت پس از اتمام خونگیری ،نمونههای خون به مدت  21دقیقه در دمای
اتاق جهت لخته شدن قرار داده شدند ،سپس لولههای حاوی نمونه به مدت  01دقیقه با سرعت -0111
 0311سانتریفیوژ شده و سرم جداسازی شده در چهار میکروتوب مجزا در دمای  - 21نگهداری شدند.
برای اندازهگیری مایونکتین از کیت الیزا شرکت , Reactive with: Human , BT labچین،

( Human

(Detection range: 0.05-10ng/ml , Sensitivity: 0.03ng/ml )Myonectin, CTRP15 ELISA Kit

استفاده شد.
تجزيهوتحلیل آماری
در تجزیهوتحلیل آماری ،توزیع طبیعی دادهها توسط آزمون شاپیرو-ویلک و همگنی واریانسها توسط
آزمون لون بررسی شد و پس از تأی ید برای بررسی اختالف میانگین متغیرها در دو گروه ،از

آزمونهای t

وابسته برای تفاوتهای درونگروهی و تحلیل کوواریانس ( ،)ANCOVAبرای اندازهگیری تفاوتهای
بینگروهی استفاده شد .درصد تغییرات از طریق محاسبه (اختالف پیشآزمون از پسآزمون؛ تقسیم بر
پسآزمون ،ضربدر  )011بهدست آمد .تمامی محاسبات آماری با استفاده از نرمافزار آماری  SPSSنسخة
 20در سطح معناداری  P<1/13انجام گرفت.

نتایج و یافتههای تحقیق
همانطورکه جدول  2نشان داده شده ،بین متغیرهای سن ،وزن ،قد ،درصد چربی بدن و  BMIآزمودنیهای
شرکتکننده در این تحقیق در پیشآزمون دو گروه تجربی و کنترل از لحاظ آماری ،تفاوت معناداری
وجود نداشت ( .)P<1/13در ادامه ،همانطورکه در جدول  0و نمودار  ،0نشان داده شده 01 ،هفته تمرین
مقاومتی سبب افزایش معناداری در میزان مایونکتین شد .همچنین شاخصهای وزن ،شاخص تودة بدن
و درصد چربی در گروه تجربی کاهش معناداری داشت (نمودارهای  ،)P>1/13( ،)9-2مطابق با جدول 0
و نمودار  ،0تغییرات درونگروهی ناشی از تحلیل آماری نشان داد ،اختالف معناداری در متغیر مایونکتین
بین گروه تجربی در پیشآزمون و پسآزمون وجود دارد ( .)P=1/1110در این تحقیق سطوح مایونکتین
به مقدار  2/15 ±1/13و با  09/3درصد تغییر با افزایش همراه بود .از طرفی ،وزن

بدن با میانگین ±1/90

 0/00و با  0/2درصد تغییر با کاهش (( ،)P=1/103جدول  0و نمودار  ،)2و درصد چربی با میانگین
 0/11 ±1/15و با  00/5درصد تغییر با کاهش (( ،)P=1/1110جدول  0و نمودار  BMI ،)0به مقدار 1/9
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 0/5±و با  1درصد تغییر با کاهش (( ،)P=1/121جدول  0و نمودار  ،)9پس از برنامة تمرینی همراه بود.
همچنین همانطورکه جدول  0و نمودارهای  0و  0نشان میدهند ،نتایج تحلیل آماری بینگروهی نشان
داد که در مایونکتین ( )P=1/1110و درصد چربی ( )P=1/1110کاهش معناداری بین گروه تجربی و
کنترل وجود دارد ( .)P>1/13اما در وزن آزمودنیها ( )P=1/20و  )P=1/23( BMIاختالف معنادار
بینگروهی مشاهده نشد (نمودارهای  2و  .)9همچنین مطابق جدول  0و نمودارهای  0تا  ،9در گروه
کنترل که برنامة تمرینی را دریافت نکرده بودند ،تفاوت معنادار درونگروهی و بینگروهی در هیچیک از
متغیرهای مورد مطالعه مشاهده نشد (.)P<1/13
جدول  .1ويژگیهای توصیفی آزمودنیها در گروه تجربی و کنترل
متغیر

پیشآزمون تجربی

پیشآزمون کنترل

P

سن (سال)
وزن (کیلوگرم)

05/10±1/14
40/31±2/10

01/51±1/39
40/11±2/51

1/12
1/14

قد (سانتیمتر)

0/14±1/130

0/15±1/190

1/05

چربی بدن (درصد)

25/45 ± 1/59
02/39±2/21

25/31 ± 0/01
02/10±2/91

1/05
1/19

)BMI (kg/m2

نمودار  . 1مقايسة میانگین مقادير مايونکتین در دو گروه تجربی و کنترل ()P>4/48
* نشانة معناداری بینگروهی # ،نشانة معناداری درونگروهی
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جدول  .7تغییرات میانگین و انحراف استاندارد متغیرهای پژوهش در گروههای مورد مطالعه
متغیر

گروه

مايونکتین
)(ng/ml

تجربی
کنترل
تجربی

وزن
)(kg

کنترل

BMI
)(kg/m2

تجربی
کنترل

چربی بدن
)(%

تجربی

کنترل

مراحل

انحراف معیار±
میانگین

t
محاسبه
شده

پیشآزمون

02/21 ± 1/01

01/45

پسآزمون

09/09 ± 1/03

-

پیشآزمون

02/23 ± 1/29

پسآزمون

02/22 ± 1/12

پیشآزمون

40/31 ± 2/10

پسآزمون

42/01 ± 0/12

پیشآزمون

40/11 ± 2/10

پسآزمون

40/51 ±0/19

پیشآزمون

02/39 ± 2/21

پسآزمون

01/10 ± 0/51

پیشآزمون

02/10 ± 2/91

پسآزمون

02/09 ±2/30

پیشآزمون

25/45 ± 1/59

پسآزمون

23/40 ± 1/42

پیشآزمون

25/31 ± 0/01

پسآزمون

24/01 ±0/10

* نشانة معناداری آماری درونگروهی
† نشانة معناداری آماری بینگروهی

درجة
آزادی

P
درون

P
F

گروهی

1

*1/1110

0/20

1

1/21

0/20

1

*1/103

-0/51

1

1/11

0/10

1

*1/121

-0/12

1

1/115

1/39

1

*1/1110

-2/29

1

1/111

بین
گروهی

0/35
1/1110
†

2/21

0/50

3/31

1/20

1/23

1/1110
†

00
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نمودار  .1مقايسة میانگین وزن در دو گروه تجربی و کنترل ()P>4/48
* نشانة غیرمعناداری بینگروهی # ،نشانة معناداری درونگروهی

نمودار  .7مقايسة میانگین درصد چربی در دو گروه تجربی و کنترل ()P>4/48
* نشانة معناداری بینگروهی # ،نشانة معناداری درونگروهی
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نمودار  . 0مقايسة میانگین شاخص تودة بدن در دو گروه تجربی و کنترل ()P>4/48
* نشانة غیرمعناداری بینگروهی # ،نشانة معناداری درونگروهی

بحث و بررسی
هدف تحقیق حاضر بررسی اثر  01هفته تمرین مقاومتی بر سطوح سرمی مایونکتین و شاخصهای
آنتروپومتریک نوجوانان چاق بود .نتایج نشان داد  01هفته تمرین مقاومتی سبب افزایش معناداری در
میزان مایونکتین شد .همچنین شاخصهای وزن ،شاخص تودة بدن و درصد چربی در گروه تجربی کاهش
معناداری داشت .این نتایج با یافتههای حاصل از مطالعات شهیدی و همکاران ( )2104و صفرزاده و
همکاران ( )2101در مورد متغیر مایونکتین همسوست ( .)00 ،00همراستا با تحقیق حاضر ،شهیدی و
همکاران ( )2104در تحقیقی نشان دادند که  1هفته تمرین مقاومتی به مدت  0جلسه در هفته مقادیر
مایونکتین را بهطور معناداری افزایش میدهد .صفرزاده و همکاران ( )2101نیز به مدت  5هفته تمرینات
مقاومتی دایرهای را روی  20مرد چاق گزارش کردند .نتایج نشان داد  5هفته تمرین مقاومتی سطح
مایونکتین را بهطور معناداری در گروه تجربی افزایش داد .آنها نتیجه گرفتند که تمرین مقاومتی دایرهای
میتواند روش مداخلة مؤثر در افزایش سطوح پالسمایی مایونکتین در مردان چاق باشد .بهنظر میرسد
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تغییرات سطوح پالسمایی مایونکتین مستقل از تغییرات مقدار مطلق یا نسبی چربی بدن یا تغییرات
نیمرخ لیپیدی باشد .از سازوکارهای احتمالی در افزایش سطوح پالسمایی مایونکتین میتوان به افزایش
سطوح کلسیم و  cAMPدرون سلول عضالنی بر اثر انقباضات ناشی از فعالیت ورزشی اشاره داشت .در این
زمینه گزارش شده است افزایش غلظت کلسیم درونسلولی عضله ناشی از ایونومایسین ،به افزایش معنادار
در بیان مایونکتین منجر شود ( .)4از سوی دیگر افزایش سطوح درونسلولی  cAMPبر اثر فورسکولین و
اپینفرین نیز به افزایش بیان مایونکتین منجر میشود ( .)4ازاینرو بهنظر میرسد تغییرات ناشی از فعالیت
ورزشی در مقادیر کلسیم و  cAMPدرونسلولی بتواند این فرایند را تحت تأثیر قرار دهد .چنانکه سلدین
و همکاران ( ،)2102از عوامل تنظیمی احتمالی دیگر بر بیان مایونکتین را به افزایش سطوح کلسیم در
میوسیت و کیناز وابسته به  AMPنسبت دادند ( .)4در تحقیق دیگر ،بهنظر میرسد پتانسیل غدد درونریز
عضالت اسکلتی در ترشح مایونکتین ،بیارتباط با سوختوساز چربی نباشد و احتمال دارد این آثار با
افزایش تراکم پروتئینهای

FATPB1 ،FATCD360

2

و

FABP4

0

بهعنوان پروتئین متصلشونده و

انتقالدهندة اسید چرب در آدیپوسیتها نیز صورت پذیرد ( .)20از سوی دیگر ،محققان مایونکتین را
بهعنوان مایوکاین حساس به مواد مغذی نیز معرفی کردهاند که در توسعة دریافت و ذخیرهسازی انرژی
روی کبد بهمنظور مهار اتوفاژی با فعال شدن آدنوزین مونوفسفات کیناز در هپاتوسیتها از طریق
فعالسازی مسیر پیامرسانی پروتئین کیناز  0و راپامایسین 9نقش دارد ( )22که میتواند از دالیل احتمالی
افزایش مایونکتین باشد.
در خصوص مطالعات ناهمسو و کامالً مشابه از نظر انتخاب پروتکل تمرینی و نوع جنسیت آزمودنیهای
انسانی ،مطالعهای یافت نشد .فقدان پیشینة مطالعات کامالً مشابه روی نوجوانان چاق ،توضیح در خصوص
سازوکارهای تأثیر تمرینات مقاومتی بر کاهش مایونکتین را دشوار میسازد .در این خصوص و ناهمسو با
تحقیق حاضر ،شهیدی و همکاران ( )2104گزارش کردند  9هفته تمرین مقاومتی موجب افزایش معنادار
مایونکتین در مردان جوان غیرفعال با میانگین شاخص تودة بدن ( )20/1 ± 2/0کیلوگرم بر متر مربع در
گروه تجربی نشد .بهنظر میرسد نوع انتخاب برنامة تمرین مقاومتی و طول مدت  9هفتهای تمرین مقاومتی
توسط محققان ،نتوانست مقادیر سرمی مایونکتین را تغییر دهد ( .)00گزارش شده است عوامل التهابی یا
1. Fatty acid translocase
2. Fatty acid transport protein 1
3. Fatty-acid-binding protein 4
4. PI3K/AKT/Mtor
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عدم سازگاری کامل عصبی و فیزیولوژیکی همچون پیشگیری از فعالسازی مسیرهای التهابی و آثار منفی
متعاقب آنها روی مسیرهای سیگنالینگ میتواند از سازوکارهای عدم افزایش مایونکتین بعد از تمرینات
مقاومتی باشد (.)22
یافتة دیگر تحقیق نشان داد  01هفته تمرین مقاومتی سبب کاهش معنادار وزن ،شاخص تودة بدن
و درصد چربی آزمودنیها در گروه تجربی شد .این نتایج با یافتة صفرزاده و وحید ( )2101همسوست
( .)00آنها نشان دادند  5هفته تمرین مقاومتی موجب افزایش مایونکتین و کاهش معنادار وزن ،شاخص
تودة بدن ،درصد چربی و کلسترول پالسما در مردان چاق میشود ( .)09شواهد زیادی وجود دارد که
تمرینات مقاومتی میتوانند ترکیب بدن را از طریق کاهش درصد چربی و وزن بدن بهبود بخشند (،20
 .)29برخی مطالعات نشان دادهاند که در پی تمرینات مقاومتی ،ذخایر تریگلیسیرید درون عضله کاهش
مییابد .فرض آنها بر این است که تریگلیسیرید بهعنوان سوخت در طول دورة فعالیت استفاده میشود
( .)21 ،23از طرفی ،اینگونه استدالل میشود که تمرینات مقاومتی با تأثیر بر بافت چربی و افزایش تودة
عضله ،هزینة انرژی را افزایش میدهند ،بهگونهای که انباشت این هزینه در طول  29ساعت ممکن است
به اندازة کافی برای حفظ وزن بدن مؤثر باشد .همچنین گزارش شده است که تمرینات مقاومتی به کاهش
در نسبت تبادل تنفسی  0و افزایش اکسیداسیون چربیها منجر میشود ( .)21 ،1بهنظر میرسد تمرین
مقاومتی در دورة تمرین از طریق افزایش نوبتها (ستها) یا تکرار و با این شدت ،نقش مؤثری در بهبود
و کنترل وزن و ترکیب بدن آزمودنیهای چاق در تحقیق حاضر داشته است .گزارش شده است مایونکتین
نیز عامل جدید مایوکاینی است که بر سوخت ساز چربی اثرگذار است ،کاهش بیان و در نتیجه کاهش
سطح پروتئین در گردش مایونکتین در حالت چاقی رخ میدهد که جذب کالری اضافی را بههمراه دارد
( .)25نشان داده شده است که فعالیت ورزشی بهطور محسوسی به افزایش سطوح مایونکتین و در نتیجه
ارتقای جذب اسید چرب به درون سلولها منجر میشود ( .)24مایونکتین مقدار اسید چرب آزاد در
گردش خون را کاهش میدهد که این عمل از طریق جذب بیشتر اسید چرب توسط بافتها صورت میگیرد
( .)3از طرفی افزایش مایونکتین موجب فسفوریالسیون آدنوزین مونوفسفات کیناز ،فراخوانی پروتئین ناقل
گلوکز  ،9افزایش جذب گلوکز و تحریک اکسیداسیون اسیدهای چرب میشود ( .)01کاهش وزن و بهبود
شاخصهای مرتبط با ترکیب بدن در پژوهش حاضر را میتوان در این زمینه توجیه کرد .از طرفی ،ناهمسو

1. Respiratory exchange ratio
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با تحقیقحاضر ،گزارش شده است که احتماالً تغییرات تودة چربی بدن عامل چندان مؤثری در تغییرات
سطوح در گردش مایونکتین نیست ( .)21صفرزاده و وحید ( )2101بیان داشتند ،احتماالً نوع تغذیه عامل
مؤثرتری نسبت به تغییرات تودة چربی بدن باشد .هرچند مطالعات بیشتری برای تأیید این مطالب ضروری
بهنظر میرسد ( .)00پژوهشها نشان میدهد چاقی عالوهبر تغییر در وضعیت متابولیکی میتواند به تغییر
در مقدار و پاسخ مایوکاین ها نیز منجر شود .گزارش شده است مقدار مایونکتین گردش خون و بیان ژن
آن با چاقی کاهش می یابد و این مسئله شاید بخش دیگری از چرخة اختالالت پیچیدة متابولیکی ناشی
از افزایش کالری دریافتی باشد ( .)22 ،00بهنظر میرسد بهواسطة افزایش وزن از طریق رژیم غذایی ،بافت
چربی افزایش مییابد و در نتیجه توانایی عضلة اسکلتی را برای تولید مایوکاینها از جمله مایونکتین
کاهش میدهد ( .)25 ،3از محدودیتهای تحقیق حاضر میتوان به انتخاب حجم نمونه ،عدم کنترل کامل
تغذیه ،نبود امکان کنترل شرایط روحی-روانی و استرس آزمودنیها در طول اجرای پژوهش اشاره کرد.
در مجموع ،نتایج نشان داد که یک دوره تمرین مقاومتی بر افزایش مایونکتین پالسما و کاهش درصد
چربی ،وزن و نمایة تودة بدن نوجوانان چاق مؤثر بود .پژوهش حاضر اطالعات مفید و تازهای را در مورد
تغییر سطوح این مایوکاین در اثر تمرین مقاومتی در نوجوانان چاق نشان میدهد ،ازاینرو میتوان گفت
که تمرین مقاومتی مزمن با افزایش سطوح مایونکین سرمی در نوجوانان چاق به کاهش درصد چربی بدن
منجر میشود و در نهایت به کنترل وزن و بهبود شاخصهای ترکیب بدن در افراد چاق کمک میکند.
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در این تحقیق هیچگونه تعارض منافعی بین نویسندگان وجود ندارد.
تشکر و قدردانی
از معاونت محترم پژوهشی دانشگاه کاشان و گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه کاشان که در
این پژوهش ما را همراهی کردند ،سپاسگزاریم .محققان از تمامی آزمودنیها که در طول این دوره از
پژوهش ،با ما همکاری کردند ،کمال تشکر و قدردانی را دارند.
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Abstract
Myonectin is a myokine involved in metabolic processes associated with
obesity. But the role of exercise on myonectin in obese adolescents has not
been determined. The aim of this study was to investigate the effect of ten
weeks of resistance training on the serum myonectin level and anthropometric
indices related to weight loss in obese adolescents. In this quasi-experimental
study, 16 obese male adolescents with mean age of 17.94±0.61 years and a
body mass index between 30 and 35 kg/m2 were targeted selected and
randomly divided into two equal experimental and control groups. The
training group performed a resistance training program with an intensity of
40-85% of 1RM, for 10 weeks and 3 sessions per week. Before starting the
training program and 48 hours after the last training session, serum myonectin
levels and indices related to subjects' body composition were measured. Data
analysis was performed using dependent t-test and analysis of covariance at a
significance level of P=0.05. Data analysis showed that 10 weeks of resistance
training significantly increased serum myonectin level (P=0.0001) in the
experimental group compared to the control group. Also, the values of weight
(P=0.015), body mass index (P=0.020) and fat percentage (P=0.0001) were
significantly decreased in the experimental group (P<0.05). However, there
was a significant difference between the experimental and control groups in
the percentage of body fat (P=0.0001). However, no significant difference was
observed between weight and body mass index (P<0.05). The results of this
study showed that resistance training with an effect on the amount of
myonectin can affect anthropometric indices related to overweight and obesity
and can be effective in reducing the potential risk of some obesity-related
diseases.
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