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(دریافت – 2315/5/21 :پذیرش)2315/8/21 :
چکیده
مقدمه :ویسفاتین آدیپوکینی جدید است که به مقدار زیادی در سلول های چربی احشایی بیان می شود و اثرات مشابهی با
انسولین در بدن دارد؛ و می تواند در بروز دیابت و واکنش های التهابی نقش داشته باشد .اطالعات متناقضی در مورد تأثیر
تمرین منظم ورزشی بر این عوامل وجود دارد.
هدف :هدف از پژوهش حاضر ،بررسی تاثیر هشت هفته تمرین پیالتس بر غلظت ویسفاتین پالسما و مقاومت به انسولین در
زنان چاق بود.
روش :این مطالعه از نوع نیمه تجربی است .تعداد  22زن داوطلب چاق (سن  54/54±2/54سال ،نمایه ی توده ی بدنی
( 45/11±2/45 )BMIکیلوگرم بر متر مربع ،درصد چربی  52/52±2/54درصد و نسبت کمر به دور لگن  )1/22±2/21به
طور تصادفی در دو گروه  12نفری تجربی و کنترل قرار گرفتند .گروه پیالتس 4 ،هفته تمرین های پیالتس را  4جلسه در
هفته و هر جلسه به مدت  12دقیقه اجرا کردند؛ در حالی که گروه کنترل فقط پیگیری شدند .ترکیبات بدنی ،سطح سرمی
گلوکز ،انسولین و ویسفاتین در هر دو گروه قبل و بعد از مداخله اندازه گیری شد .شاخص مقاومت به انسولین با مدل
 HOMA-IRمحاسبه شد .به منظور مقایسه ی درون گروهی ،از روش آماری  tزوجی و به منظور مقایسه ی بین گروهی ،از
روش آماری  tمستقل استفاده شد)P> 2/24( .
یافته ها :هشت هفته تمرینات پیالتس باعث کاهش معناداری در وزن ( ،)p>2/221درصد چربی (BMI ،)p>2/221
( ،)p=2/222گلوکز ( ،)p=2/225مقاومت به انسولین ( )p>2/221و ویسفاتین ( )p=2/215در زنان چاق گروه تمرین در
مقایسه با گروه کنترل شد.
نتیجه گیری :تمرینات پیالتس باعث کاهش ویسفاتین پالسما و کاهش مقاومت به انسولین در زنان چاق شده و می تواند به
عنوان پروتکل تمرینی مناسب برای حفظ سالمتی در این افراد مورد استفاده قرار گیرد .پیشنهاد می شود که پروتکل های
تمرینی جدید و متنوع دیگر نیز به ویژه در افراد سالمند و آسیب پذیر مورد بررسی قرار گیرد.
کلید واژه ها :چاقی ،چربی ها ،ویسفاتین ،انسولین
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تاثیر هشت هفته تمرین پیالتس بر ویسفاتین پالسما و شاخص مقاومت به انسولین زنان چاق

 /1پرستاری گروههای آسیب پذیر
مقدمه:

سال سوم /شماره  /8پاییز 2315
شود .از ویسفاتین به نام فاکتور افزاینده ی کلونی پیش

امروزی در حال شیوع می باشد ،می توان به چاقی اشاره

نیز یاد می شود )4( .چاقی با افزایش چربی احشایی

کرد .بسیاری از بیماری های امروزی با چاقی ارتباط

موجب افزایش بیان این آدیپوکاین می شود؛ از این رو

مستقیم و تنگاتنگی داشته و این موضوع موجب وارد

سطوح این آدیپوکاین در افراد چاق و دارای اضافه وزن

آوردن صدمات جانی و اقتصادی بر فرد و جامعه می شود؛

افزایش می یابد .عالوه بر تنظیم عملکرد ایمنی ،ویسفاتین

به طوری که چاقی می تواند به افزایش بیماری های مزمن

در تنظیم گلوکز نیز نقش دارد .این هورمون در افزایش

کمک کرده و منجر به افزایش هزینه های مربوط به

جذب سلولی گلوکز ،تحریک انتقال گلوکز عضله و

مراقبت های بهداشتی شود .چاقی مشکلی چند عاملی

آدیپوسیت و ممانعت از تولید گلوکز کبدی به طور

بوده که به علت عدم تعادل انرژی به وجود می آید و

سینرژیک با انسولین عمل می کند .ویسفاتین اثرات شبه

امروزه دلیل اصلی آن کاهش فعالیت بدنی بیان شده است.

انسولینی خود را از طریق اتصال مستقیم و فعال سازی

( )2 ،1پژوهش های جدید نشان می دهند که بافت چربی

گیرنده های انسولین اعمال می کند؛ بدون آنکه تغییر یا

پروتئین های بسیاری را ترشح می کند؛ و این پروتئین ها

رقابتی با انسولین داشته باشد .بنابراین ویسفاتین می تواند

در متابولیسم کلسترول ،اعمال ایمنی ،تنظیم هزینه ی

ارتباط زیادی با مقاومت به انسولین داشته باشد؛ با این

انرژی ،عملکرد انسولین و تغذیه نقش دارند )4( .افزایش

حال هنوز مکانیزم آن به طور دقیق مشخص نشده است.

توده ی بافت چربی ،هایپرتروفی آدیپوسیت و یا نفوذ

()1

ماکروفاژ ،به طور بالقوه لیپولیز بافت چربی و ترشح

مقاومت به انسولین یک وضعیت متابولیکی است که در

سایتوکاین ها وآدیپوکاین های متعددی را تحت تاثیر قرار

طی آن میزان پاسخدهی بافت ها به مقادیر فیزیولوژیک

می دهد .بافت چربی به عنوان بافت اندوکراین فعال،

انسولین ،کمتر از حالت طبیعی می باشد .به نظر می رسد

هورمون هایی نظیر ویسفاتین ،آدیپونکتین ،لپتین،

در افراد چاق به علت التهاب های ناشی از افزایش چربی،

رزیستین و ...را ترشح می کند که آدیپوسایتوکاین نامیده

عملکرد انسولین دچار نقص شده که در این میان

می شوند )5( .ویسفاتین آدیپوسایتوکاینی جدید با وزن

ویسفاتین می تواند نقش شبه انسولینی داشته باشد.

مولکولی  42کیلودالتون می باشد که از  551اسیدآمینه

پژوهش های متعدد ارتباط بین سطوح سرمی ویسفاتین

تشکیل شده است و عمدتا توسط بافت چربی احشایی

با چاقی و مقاومت به انسولین را بررسی کردند؛ و نتایج

ترشح می شود .ویسفاتین در لنفوسیت ها نیز بیان می

متفاوتی را با توجه به تفاوت بین آزمودنی ها از لحاظ
1

. Pre B cell Enhancing Colony
. Nicotinamide phosphoribosyl transferase
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از جدی ترین مشکالت تندرستی و بهداشتی که در جوامع

سلول های  1Bیا نیکوتین آمید فسفوریبوزیل ترانسفراز

شود و به عنوان یک میانجی مهم التهاب هم شناخته می

2

میر و همکاران

تاثیر هشت هفته تمرین پیالتس بر ویسفاتین پالسما و3/...

در این راستا  Berndtو همکاران بیان کردند که بین

را مورد بررسی قرار داده باشند؛ محدود بوده و یا وجود

شاخص توده ی بدنی و ویسفاتین ارتباط مثبتی وجود

ندارد.

دارد؛ ( )5از طرفی ،در پژوهش  Paganoبین ویسفاتین و

تمرینات پیالتس یکی از انواع تمرینات هستند که تاکنون

چاقی ارتباط منفی وجود داشت)4( .

گزارشی از تاثیر آن ها بر شاخص های فوق گزارش نشده

در زمینه ی تاثیر برنامه ی ورزشی بر اختالالت متابولیکی،

است .تمرینات پیالتس نوعی از تمرینات می باشند که با

افزایش شیوع اختالل تحمل گلوکز و دیابت ،و تاثیر آن بر

تمرکز ذهنی و تاکید بر ریتم تنفس در اجرای تمرین ،به

بهبود و تنظیم وضعیت برخی از هورمون های اندوکرینی،

تقویت عضالت عمقی می پردازد .این تمرینات بر استفاده

اغلب نتایج مثبتی به دست آمده است؛ و فعالیت ورزشی را

از مغز در کنترل عضالت تاکید دارند .این تمرینات هم

می توان عاملی موثر در تعدیل این هورمون ها به شمار

بدن و هم مغز را درگیر می کنند؛ و قدرت و استقامت

آورد .در این رابطه  Kadoglouو همکاران با بررسی تاثیر

تمام اعضای بدن را با کم ترین آسیب دیدگی افزایش می

فعالیت بدنی با شدت متوسط ،کاهش ویسفاتین و شاخص

دهند .تمرینات پیالتس هم چنین می توانند باعث کاهش

های گلیسمی را در بیماران مبتال به دیابت نوع دو

توده ی چربی بدن نیز شوند )14( .اگرچه انجام تمرینات

مشاهده کردند؛ ( )5اما از طرفی Bo ،و همکاران تغییری

ورزشی منظم به عنوان یک مسیر درمانی موثر در کاهش

در ویسفاتین و گلوکز پالسما پس از یک سال مداخله در

بیماریهای قلبی  -عروقی و متابولیکی به ویژه در زنان

الگوی زندگی ،از قبیل اصالح رژیم غذایی و انجام تمرینات

چاق مطرح است؛ اما چون انجام برخی تمرینات به ویژه

ورزشی در افراد مبتال به اختالالت متابولیکی مشاهده

تمرینات هوازی که به منظور کاهش چربی توصیه می

نکردند )12( .به طور کلی پذیرفته شده است که تمرین

شود؛ در برخی از افراد به ویژه این گروه از افراد جامعه،

های ورزشی طوالنی مدت از طریق افزایش حامل های

مشکل و حتی غیرممکن به نظر می رسد .از آن جا که

گلوکز ( )1GLUT4و سوبستراهای گیرنده ی انسولین

تمرینات پیالتس در حالت های ایستاده ،نشسته و خوابیده

( )2IRSو نیز افزایش توده ی عضالنی( ،بخش اعظم گلوکز

و بدون طی مسافت و پرش و جهش انجام می گیرد؛

برداشتی به علت تحریک انسولین مربوط به بافت عضله

احتماال انجام آن ها توسط این افراد راحت تر باشد؛ از این

می باشد) باعث افزایش پاسخ بدن به انسولین شده و

رو پژوهش گر بر آن شد تا تاثیر هشت هفته تمرینات

حساسیت به انسولین را افزایش می دهد؛ و در پیشگیری

پیالتس بر سطوح ویسفاتین و مقاومت انسولین زنان چاق

از چاقی و عوارض بعدی آن موثر است )12 ،11( .در این

غیرفعال را مورد بررسی قرار دهد.

1

. Glucose transporter type 4
. Insulin receptor substrate
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جنسیت ،سن ،ویژگی های فیزیکی و  ...گزارش کرده اند.

زمینه ،پژوهش هایی که تاثیر پروتکل های تمرینی جدید

 /1پرستاری گروههای آسیب پذیر

سال سوم /شماره  /8پاییز 2315

این تحقیق از نوع نیمه تجربی است که دو گروه تجربی با

(مدل  /In body-720کره جنوبی) اندازه گیری شد .از

طرح پیش آزمون و پس آزمون مورد مقایسه قرار گرفتند.

تقسیم محیط کمر به محیط باسن ،نسبت دور کمر به

نمونه ی آماری این تحقیق شامل  22نفر زنان چاق بودند؛

باسن ،و از تقسیم وزن بدن بر مجذور قد به متر ،نمایه ی

که به روش نمونه گیری انتخابی در دسترس و هدف دار

توده ی بدن بر حسب کیلوگرم بر متر مربع به دست آمد.

انتخاب شدند .در مرحله ی نخست ،افراد با ماهیت و

جهت اندازه گیری دور کمر به باسن آزمودنی ها ،محقق

نحوهی همکاری با اجرای پژوهش آشنا شدند .معیارهای

دور کمر را با یک نوار متری در کم ترین نقطه (بین

ورود به مطالعه شامل :سالم بودن بر اساس پرسشنامه ی

انتهای پایینی قفسه ی سینه و ناف) بر حسب سانتی متر

تندرستی ،عدم مصرف دارو ،عدم استعمال دخانیات و عدم

به دور باسن (در عریض ترین محل ،روی کفل) بر حسب

شرکت در هیچ برنامه ی تمرینی ،حداقل  2ماه پیش از

سانتی متر اندازه گیری کرد؛ و از تقسیم نسبت دور کمر

شرکت در برنامه ی تمرینات این تحقیق بود .آزمودنی ها

به دور باسن هر یک از آزمونی ها تعیین گردید .تمامی

بر اساس شرایط تحقیق به صورت داوطلبانه در تحقیق

اندازه گیری ها در حالی انجام شد که آزمودنی ها از چهار

شرکت کرده و فرم رضایت نامه را امضا نمودند .هم چنین

ساعت قبل از آزمون از خوردن و آشامیدن خودداری کرده

به آزمودنی ها در رابطه با رعایت کامل مالحظات اخالقی

بودند؛ و حتی االمکان مثانه ،معده و روده ی آن ها تخلیه

(محرمانه بودن اطالعات آزمودنی ها ،اختیار کامل

شده بود.

آزمودنیها برای خارج شدن از مطالعه در هر مرحله و )...

آزمودنی ها پس از معاینه ی قلبی ـ عروقی ،اندازه گیری

اطمینان داده شد .سپس نمونه ها به طور تصادفی در دو

فشارخون و ثبت الکتروکاردیوگرام توسط پزشکمتخصص،

گروه تجربی ( 12نفر) و کنترل ( 12نفر) دسته بندی

مجوز ورود به طرح را کسب کردند .هم چنین ،در این

شدند .دامنه ی سنی آزمودنی ها بین  52تا  42سال و

تحقیق نمونه های خونی در  25ساعت پیش از شروع

نمایه ی توده ی بدنی  42تا  44کیلوگرم بر مترمربع بود.

تمرینات و  25ساعت بعد از جلسه ی تمرین در حالت

برای ارزیابی ترکیبات بدن به ترتیب طول قد آزمودنی ها

ناشتایی  4ساعته جمع آوری شد .نمونه گیری در بین

با قدسنج سکا (ساخت کشور آلمان) با دقت  4میلی متر،

ساعات  1-5صبح در آزمایشگاه از سیاهرگ دست چپ هر

محیط باسن و کمر با متر نواری (مابیس /ژاپن) با

آزمودنی در وضعیت نشسته و در حالت استراحت انجام

حساسیت  4میلی متر ،درصد چربی بدن و وزن با دقت

شد .غلظت ویسفاتین پالسما با استفاده از روش االیزا

 1و کیت کوسابیو ساخت کشور چین ،غلظت سرمی گلوکز

ناشتا به روش گلوکزاکسیداز و با استفاده از آنالیزور
1

. Enzyme-linked immunosorbent assay
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روش مطالعه

 122گرم و با استفاده از دستگاه بیوالکتریکال ایمپدنس

میر و همکاران

تاثیر هشت هفته تمرین پیالتس بر ویسفاتین پالسما و5/...

1

همراه با توضیحات مربی شروع می شد .ادامه ی جلسه

Immuno Nucleo

حدود  4دقیقه با انجام تمرینات پیالتس دنبال می شد .در

انجام گرفت .شاخص مقاومت

پایان کالس ،سرد کردن و بازگشت به حالت اولیه (حدود

انسولین نیز با استفاده از معادله ی  2HOMA- IRبه

 4دقیقه) انجام می شد .تمرینات از یک سطح پایین شروع

دست آمد)15( .

و به تدریج پیشرفت می کرد .به منظور رعایت اصل اضافه

پروتکل تمرینی شامل  4هفته و هر هفته  4جلسه و هر

بار ،تکرار حرکات در هر جلسه نسبت به جلسه ی قبلی

جلسه به مدت  12دقیقه بود .حرکات اصلی اجرا شده در

افزایش می یافت .به طوری که از  12تکرار شروع می شد

کالس پیالتس و تکرار آن ها کشش پا به پهلو 12( ،تکرار)

و در جلسات آخر با  42تا  12تکرار پایان می یافت.

گهواره 12( ،تکرار) کشش پا به عقب 22-14( ،تکرار)

حرکت در هر هفته شامل بعضی از حرکات هفته ی

حرکت گربه 42-24( ،تکرار) دراز و نشست تا نیمه-24( ،

گذشته و هم چنین حرکات جدید بود .در پایان ،داده ها

 42تکرار) چرخش ستون مهره ها 12-42( ،تکرار) دراز و

جمع آوری شده و با نرم افزار  4SPSSv.15تجزیه و تحلیل

نشست کامل ( 12-42تکرار) و حرکت دایره ی پاها (-42

شدند .پس از کسب اطمینان از نرمال بودن توزیع نظری

 12تکرار) بود .مراحل انجام تمرینات مرحله ی گرم کردن

داده ها با استفاده از آزمون آماری شاپیروویلک ،و همگنی

( 4دقیقه) که در آن فعالیت های اصلی انواع حرکات

واریانس ها توسط آزمون لون از آزمون  Tهمبسته برای

پیالتس مانند گهواره ی کامل ،کشش تک پ،ا کشش

مقایسه ی درون گروهی و  Tمستقل برای مقایسه ی بین

ستون مهره ،گهواره با پای باز ،پرتاب دو پا ،پا دوچرخه و

گروهی استفاده شد .سطح معنی داری کمتر از  2/24در

غیره (  42دقیقه) انجام می شد؛ و مرحله ی سرد کردن

نظر گرفته شد.

( 4دقیقه) بود)14( .

یافتهها

در اولین جلسه ،اصول پایه ی تمرینات پیالتس برای

ویژگی های آزمودنی های پژوهش ،از جمله میانگین سن،

آزمودنی ها توضیح داده شد؛ که در تمام جلسات این

قد ،وزن و نمایه ی توده ی بدن آن ها در گروه تجربی و

اصول پایه رعایت شد .در ابتدای هر جلسه ،مقدمات جلسه

کنترل در جدول شماره ی یک نشان داده شده است.

اندازه گیری گردید .اندازه گیری انسولین نیز توسط RIA

و به وسیله ی کیت تجاری
)(Stillwater, MN

ی تمرین شامل بررسی وضعیت بدنی( ،شامل لگن خاصره
و ستون فقرات) کنترل تنفس و نحوه ی درست ایستادن

1

. Radioimmunoassay
. Homeostatic model assessment- Insulin
resistance
2

3

. Statistical Package for the Social Sciences
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گلوکز)Beckman (Beckman Instruments, Irvine, CA

در کالس پیالتس فراهم شده؛ سپس حرکات کششی

 /6پرستاری گروههای آسیب پذیر

سال سوم /شماره  /8پاییز 2315

جدول شماره ی( :)2ویژگیهای آزمودنیهای شرکت کننده در مطالعه
متغیرها
گروهها

( 21نفر)
کنترل
( 21نفر)

سن

قد

وزن

نمایه توده بدن

(سال)

(سانتی متر)

(کیلوگرم)

(کیلوگرم/مترمربع)

55/5± 2/55

144/4±4

44/1±5/4

45/25±1/4

51/1±4

112/5±4/5

45/1±12/2

45/22±4/21

نتایج جدول دو نشان می دهد که تغییرات میانگین های

چربی ،WHR ،BMI ،گلوکز ،انسولین ،شاخص مقاومت

درون گروهی در متغیرهای وزن ،درصد چربی،BMI ،

به انسولین ،حداکثر اکسیژن مصرفی و ویسفاتین پالسما

 ،WHRگلوکز ،انسولین ،شاخص مقاومت به انسولین،

در گروه کنترل معنی دار نبود )P<2/24( .در مقایسه ی

حداکثر اکسیژن مصرفی و ویسفاتین پالسما در گروه

بین دو گروه تجربی و کنترل یا همان تغییرات بین گروهی

تجربی معنی دار بود؛ ( )P>2/24هم چنین تغییرات

نیز تغییرات به دست آمده معنی دار شد)P>2/24( .

میانگین های درون گروهی در متغیرهای وزن ،درصد
جدول شماره ی( :)2مقایسه تغییرات واریانس درون گروهی و بین گروهی در شاخص های فیزیکی و بیوشیمیایی زنان چاق
نمونههای خونی
متغیرها

وزن (کیلوگرم)
درصد چربی
2

)kg/m (BMI
گلوکز ()mg/dl
انسولین ()IU/mL
مقاومت به انسولین
ویسفاتین()ng/ml

گروهها

پیش آزمون

*

تغییرات
پس آزمون

*

درون گروهی

بین گروهی

سطح معنی داری

سطح معنی داری

تجربی

44/54±4/15

41/14±4/24

*2/221

کنترل

41/55±4/51

45/21±4/44

2/511

تجربی

51/12±4/44

45/41±2/54

*2/222

کنترل

52/51±4/25

52/44±2/42

2/551

تجربی

45/24±2/25

42/55±1/54

*2/221

کنترل

45/12±1/41

44/55±1/12

2/454

تجربی

45/22±4/54

45/22±2/11

*2/222

کنترل

51/22±4/55

51/52±4/55

2/525

تجربی

11/44± 1/25

12/24±2/45

*2/221

کنترل

12/51±1/15

12/14±1/22

2/515

تجربی
کنترل
تجربی
کنترل

2/45±2/24
2/54±2/45
12/21±1/45
11/54±1/45

2/25±2/15
2/45±2/22
12/54±1/25
12/54±1/25

*2/222
2/244
*2/222
2/245

>2/221
>2/221

*

*

*2/222
*2/211
*2/221
>2/221

*

*2/215

* :دادهها براساس انحراف معیار±میانگین نشان داده شده است :† .سطح معنی داری  P>5/50در نظر گرفته شده است.
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تجربی

(انحراف معیار±میانگین)

میر و همکاران

تاثیر هشت هفته تمرین پیالتس بر ویسفاتین پالسما و7/...

هــدف از مطالعــه ی حاضــر بررســی تــاثیر هشــت هفتــه

به تفاوت در پروتکل تمرینی انجام شده ،نوع آزمـودنی هـا،

تمرینات پیالتس بر ویسفاتین پالسما و شـاخص مقاومـت

مدت فعالیت ورزشی ،شـدت فعالیـت ،تغذیـه ،سـن ،نـژاد،

به انسولین در زنان چاق بود .نتایج این پژوهش نشـان داد

جنس و ...اشاره نمود.

که هشت هفته تمرین پـیالتس در زنـان چـاق ،منجـر بـه

نتایج تحقیق حاضر در مـورد مقـادیر انسـولین و شـاخص

کاهش معنی داری در سطوح ویسـفاتین پالسـما در زنـان

های مقاومت به انسولین سرمی نیز نشان داد که تمرینـات

چاق شد؛ که با یافته های ثاقب جو و همکـاران کـه نشـان

پیالتس منجر به کاهش معنی داری در این شاخص ها می

دادند هشت هفته تمرین مقـاومتی باعـث کـاهش معنـادار

شود؛ این نتایج با یافته های  Heijdenو همکـاران کـه در

ویســفاتین ســرمی در زنــان چــاق شــد؛ ( )11فرامــرزی و

آن شاخص مقاومت به انسولین و میزان انسولین در مردان

همکاران که کاهش معنی دار در سطوح ویسفاتین سـرمی

چاق پس از یک دوره تمرینات هوازی به مدت  12هفتـه و

زنـان چـاق پـس از یـک دوره تمـرین هـوازی را گـزارش

 5جلســه در هفتــه ،کــاهش معنـی داری داشــت؛ و نتــایج

کردند Kadoglou )15( ،و همکاران که بـا بررسـی تـاثیر

 Nassisو همکــاران کــه اعــالم کردنــد  12هفتــه تمــرین

فعالیت بدنی با شدت متوسط،کاهش ویسفاتین و شـاخص

هوازی4( ،جلسه  52دقیقه ای در هر هفتـه) مقاومـت بـه

هــای گلیســمی را در بیمــاران مبــتال بــه دیابــت نــوع دو

انسولین را کاهش می دهد؛ اگر چه باعث کاهش معنی دار

مشاهده کردند؛ ( )11و تحقیق  Leeو همکاران کـه نشـان

در وزن بدن زنان دارای اضافه وزن نمی شود؛ و یافته های

دادند  12هفته تمرین هوازی در دختران چاق نسـبت بـه

میر و همکاران که کاهش شاخص مقاومت بـه انسـولین را

دختران دارای وزن طبیعی باعـث کـاهش معنـی دارتـری

پس از هشت هفته تمرینات ترکیبی روی مـردان سـالمند

شده است؛ ( )14هـم خـوانی دارد؛ امـا بـا نتـایج تقیـان و

غیرفعال مشاهده کردند؛ هم خوانی دارد؛ ( 21،22و )22اما

همکاران که به بررسی تاثیر تمرینـات هـوازی بـر سـطوح

با یافته های  Boو همکاران که تغییری در گلـوکز پالسـما

ویســفاتین ســرم و مقاومــت بــه انســولین در زنــان چــاق

پس از یک سال مداخله در الگوی زندگی ،از قبیل اصـالح

پرداختند و نشان دادند که  12هفته تمرین هـوازی تـاثیر

رژیم غذایی و انجام تمرینـات ورزشـی در افـراد مبـتال بـه

معنی داری بر سطوح سرمی ویسفاتین در زنان چاق ندارد؛

اختالالت متـابولیکی مشـاهده نکردنـد؛ ( )12هـم خـوانی

( )15و تحقیق  Boو همکاران که تغییری در ویسـفاتین و

ندارد.

گلوکز پالسما پس از یک سال مداخله در الگوی زنـدگی از

شواهد و مطالعات نشان مـی دهـد کـه سـطوح ویسـفاتین

قبیل اصالح رژیم غذایی و انجام تمرینات ورزشی در افـراد

پالسما با توده ی چربی احشایی ،وزن و شـاخص تـوده ی

مبتال به اختالالت متابولیکی مشـاهده نکردنـد؛ ( )12هـم

بدنی ارتباط دارد .به طوریکه  Berndtو همکاران ( )24بـه

http://njv.bpums.ac.ir

Downloaded from njv.bpums.ac.ir at 20:19 +0430 on Thursday June 21st 2018

بحث :

خوانی ندارد؛ و از دالیل احتمالی این ناهمخوانی می تـوان

 /8پرستاری گروههای آسیب پذیر

سال سوم /شماره  /8پاییز 2315

درصد چربی بدن اشاره داشته اند .این محققان بـا مقایسـه

طرفی تمرینات ورزشی از طریـق فعـال سـازی  AMPKو

ی بین سطح ویسفاتین پالسما در افراد چاق و الغر اعـالم

افــزایش فعالیــت  PI3-Kinaseو  Akt/PKBمــی توانــد

نمودند که در افراد چاق ،ویسفاتین پالسما باالتر بوده و بـا

موجب افزایش حساسیت به انسولین شود)21( .

عمل جراحی معده در این افراد ،غلظت ویسـفاتین پالسـما

کاهش انسولین در این پژوهش می تواند به عنوان یکـی از

در آن ها به شدت کاهش یافته بود )24( .با توجه بـه ایـن

دالیــل کــاهش ویســفاتین درنظــر گرفتــه شــود؛ چــرا کــه

مشــاهدات ،احتمــاال دلیــل کــاهش ســطوح پالســمایی

انسولین با نقش تنظیم کنندگی که در گلـوکز خـون دارد

ویسفاتین در این تحقیق نیـز کـاهش عـواملی چـون وزن،

می تواند باعث سنتز لیپیدها ،پـروتئین هـا و گلیکـوژن در

شاخص توده ی بدنی و درصد چربی در این افـراد پـس از

بافت چربی ،از طریق تحریک سلول های عضالنی و کبدی

تمرینات پیالتس باشد؛ چرا که تمرینات پیالتس می توانـد

و مهار تجزیه ی گلیکوژن ،لیپید و پروتئین ها شـود)25( .

از طریق تحریـک بیشـتر عصـب واگ و درپـی آن کـاهش

ویسفاتین نیز با اثـر شـبه انسـولینی کـه دارد؛ مـی توانـد

سایتوکاین های التهابی ،کـاهش چربـی احشـایی ،کـاهش

موجــب تحریــک برداشــت گلــوکز توســط بافــت چرب ـی و

فشار خون ،کاهش استرس اکسیداتیو و افزایش حساسـیت

عضــالت و مهــار رهاســازی گلــوکز از طریــق کبــد گــردد.

به انسولین منجر بـه بهبـود وضـعیت متـابولیکی شـود .از

بنــابراین هماننــد انســولین ،در کنتــرل متابولیســم گلــوکز

سوی دیگر ،تمرینات پیالتس باعث تـنفس هـای عمیـق و

اهمیت زیادی دارد .در مطالعه ای نیز نشـان داده شـد کـه

دیافراگمی در طی تمرین شده و منجر بـه افـزایش سـطح

با جهش ژنی ویسفاتین در موش ها ،سطوح گلـوکز خـون

انرژی می شود؛ بـه طـوری کـه عـالوه بـر عضـالت فعـال،

بـاالتر بـوده اسـت )24( .هـم چنـین ویسـفاتین از طریـق

عضالت تنفسی نیز انرژی مصرف می کنند؛ و ایـن تـنفس

فسفریله و فعال کردن گیرنده ی انسولین ،و از طرفـی ،بـه

های عمیق و دیافراگمی موجـب اکسـیژن رسـانی بهتـر و

وسیله ی افزایش بیان ژن پروتئین ( )GLUT1و ژن هـای

بیشتر بـه عضـالت فعـال مـی شـود کـه ایـن امـر میـزان

مربوط با عملکرد سلول های بتا ،می تواند منجر به کـاهش

حساسیت به انسولین را باال برده و نیاز به ترشـح انسـولین

مقاومت به انسولین شود .عالوه بر این ،هورمون ویسـفاتین

کمتر می شـود )25( .عـالوه بـر ایـن ،مـی توانـد موجـب

به عنوان آنزیم تنظیم کننـده ی بیوسـنتز نیکـوتین آمیـد

اکسایش بیشتر چربی نیز شود )24( .از آن جا که چاقی با

دی نوکلئوتید و نیکوتین آمید فسفوریبوزیل ترانسفراز ،می

ایجاد شرایط التهابی تحت بالینی ،می تواند تولیـد عوامـل

تواند ترشح انسولین را تنظیم کنـد .بنـابراین بـا توجـه بـه

پیش التهـابی درگیـر در پـاتوژنز مقاومـت بـه انسـولین را

نقــش ورزش در کــاهش مقاومــت بــه انســولین ،نیــاز بــه

افزایش دهـد؛ بـا کـاهش وزن ناشـی از تمـرین مـی تـوان

ویسفاتین به عنوان عامل کمکی انسولین نیـز کـاهش مـی

http://njv.bpums.ac.ir

Downloaded from njv.bpums.ac.ir at 20:19 +0430 on Thursday June 21st 2018

وجود ارتباط مثبت و معنی داری بین ویسفاتین پالسـما و

کاهش پـاتوژنز مقاومـت بـه انسـولین را مشـاهده کـرد .از

میر و همکاران

تاثیر هشت هفته تمرین پیالتس بر ویسفاتین پالسما و1/...

تواند به علـت تفـاوت در مـدت ،شـدت و سـطح تمرینـی

کرد؛ که می تواند زمینه های مفید پژوهش هـای آینـده را

آزمودنی ها باشد.

تشکیل دهد .هم چنین با توجه به این که پاسخ به تمرین،

نتیجه گیری نهایی

یک پدیده ی وابسته به سن و جنس است؛ مقایسه ی اثـر

نتایج این مطالعه نشان داد که اجرای هشت هفته تمرینات

تمرین در سنین مختلف زنـان و مـردان در پـژوهش هـای

پیالتس باعث کاهش معنی دار غلظت ویسفاتین پالسـما و

آینده ،جهت تعیین اثر سن و جنس بر این شاخص ها مـی

کاهش شاخص مقاومت بـه انسـولین در زنـان چـاق شـد.

تواند نتایج قابل توجهی در بر داشـته باشـد .از محـدودیت

بنابراین می توان ورزش پیالتس را به دلیل برخی موارد از

های ایـن پـژوهش ،مـی تـوان بـه پاسـخ هـای سـازگاری

جمله :هزینه ی کم ،بی خطر بودن ،قابل دسـترس و لـذت

گوناگون افراد به فعالیت های ورزشی و تفاوت های فـردی

بخش بودن ،به این افراد که می تواند برای سـالمتی آنـان

و رژیم غذایی اشاره کرد .بنابراین به مربیـان و متخصصـان

مفید باشد؛ توصیه نمود .از آنجا که زنـان چـاق در معـرض

ورزشی توصیه می شود با احتیاط بیشـتری پروتکـل هـای

بیماری های مختلفی قرار دارند؛ و این بیماری ها نیز اغلب

تمرینی را طراحی نمـوده و تـدابیر ویـژه ای بـرای اصـالح

به دلیل کاهش فعالیت بدنی ناشـی از وزن زیـاد و سـختی

رفتار تغذیه ای بیندیشند.

تحمل فشار تمرین می باشد؛ نیاز به پروتکـل تمرینـی کـه

تشکر و قدردانی

حداقل فشـار را روی ایـن نـوع آزمـودنی هـا اعمـال کنـد

در پایان از تمامی داوطلبان شرکت کننده در این پـژوهش

ضروری است؛ و به نظر مـی رسـد تمرینـات پـیالتس مـی

که با حضور فعال و تالش بی شائبه ی خود ،کمک شایانی

تواند به عنوان گزینه ای مناسب برای این نوع از آزمـودنی

به ما نمودند ،تشکر و قدردانی می کنیم .از تمامی کسـانی

ها است فاده شود تا بتوان از این طریق پیری را بـه تعویـق

که ما را در انجام مطلـوب ایـن پـژوهش یـاری نمودنـد ،از

انداخته ،امید به زندگی را بیشتر کرده ،و هم چنین باعـث

همکار محتـرم پزشـک و نیـز مـدیریت محتـرم و پرسـنل

کاهش نیاز به مراقبت های پرستاری در سنین باال در ایـن

آزمایشگاه تشخیص طبی ،تقدیر و سپاسگزاری می نمائیم.

افراد شد .از پیشنهاداتی که این پـژوهش ،بـرای مطالعـات
آینده ارائه می کند؛ می تـوان بـه بررسـی اثـر ریـتم هـای
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یابد .یکی از دالیل چنین یافته های متناقضی احتماالً مـی

شبانه روزی بر متغیرهای موردنظر در ایـن مطالعـه اشـاره
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Abstract
Introduction: Visfatin is a newly characterized adipokines which is highly expressed in
visceral adipose tissue and similar effects with insulin in the body and can be involved in
diabetes and inflammatory reactions. There is conflicting information available regarding the
effect of regular exercise on these factors.
Objective: The aim of this study was assessing the effect of 8 weeks pilates exercise on
visfatin level and insulin resistance in obese women.
Method: this study was a semi-experimental research. Twenty obese volunteer women (age
45.75±2.45 yr, body mass index 34.16±2.84 kg/m2, fat percentage 42.70±2.95% and waist-hip
ratio 1.02±0.06 (means ±sd) were randomly divided into two equal groups (each with 10
individuals), experimental and control. Pilates group were performed pilates exercises 3 times
per week for 8 weeks, each session 60 min, while control group just were followed.
Body composition, glucose, insulin and visfatin levels were measured in two groups before
and after intervention. Insulin resistance index (homa-ir) was measured by the calculation of
relevant equation. For inter group comparison, paired t-test and between group comparison
independent-t test was used (significance level p<0.05).
Results: 8 week Pilates significantly reduced weight (p=0.000), fat percentage (p=0.000),
BMI (p=0.002), glucose (p=0.027), insulin resistance (p=0.000), visfatin (p=0.014) in obese
women in the exercise group compared with the control group.
Conclusion: Pilates training, decreases plasma visfatin and insulin resistance in obese
women. and can to maintain good health as proper exercise protocol used in these patients. It
is recommended that new training protocols and a variety of others, especially at the elderly
and vulnerable to be investigated.
Keywords: Obese, Lipids, Visfatin, Insulin
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