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چکیده:
مقدمه :آدیپونکتین آدیپوکینی تازه کشف شده است که توسط آدیپوسیت ها ترشح می شود و کاهش آن نقش مهمی در بیماری های مرتبط با چاقی
از جمله مقاومت به انسولین و بیماری های قلب و عروق دارد .هدف از پژوهش حاضر مقایسه تأثیر 12هفته تمرین هوازی فزاینده و مصرف شیرین بیان
بر میزان آدیپونکتین و مقاومت به انسولین در زنان چاق بود.

یافتهها :نتایج نشان داد که میزان آدیپونکتین پالسما به طور معناداری در هر سه گروه تجربی افزایش یافته ،درحالی که مقاومت به انسولین ،وزن بدن
و شاخص توده بدنی کاهش داشت ( .(P<0/05در ضمن این شاخص ها در گروه کنترل تغییر نکرده بودند.
نتیجه گیری :تمرینات هوازی فزاینده به همراه مصرف شیرین بیان برای کاهش وزن بدن و بهبود مقاومت به انسولین در زنان چاق می تواند استفاده
شود.
واژگان کلیدی :تمرینات هوازی فزاینده ،شیرین بیان ،آدیپونکتین پالسما ،مقاومت به انسولین
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وزن رو به افزایش است [ 3و .]2عوامل متعددی از جمله عوامل
اجتماعی – اقتصادی ،کم تحرکی ،افزایش دریافت کالری ،عوامل
بیولوژیکی مانند ژنتیک ،سن ،جنسیت در بروز چاقی نقش
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مقدمه:
چاقی یک بیماری مزمن است که با افزایش بافت چربی به ویژه
در ناحیه شکمی شناخته می شود[ .]1این بیماری در کشورهای با
درآمد کم در حال افزایش است و در ایران نیز بازه چاقی و اضافه
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روش کار :پژوهش حاضر از نوع نیمه تجربی به روش پیش آزمون -پس آزمون با گروه کنترل بود 40 .نفر از زنان چاق با میانگین سنی ± 7/12
37/9سال ،وزن  90/80±3/71کیلوگرم و شاخص توده بدنی  36/75±2/39کیلوگرم بر متر مربع انتخاب و به صورت تصادفی به چهار گروه مساوی
شامل سه گروه تجربی (گروه تمرین هوازی؛  10نفر ،گروه مصرف شیرین بیان؛  10نفر ،گروه ترکیبی؛ تمرینات هوازی فزاینده به همراه مصرف شیرین
بیان  10نفر) و گروه کنترل ( 10نفر) تقسیم شدند .نمونه خونی اولیه به میزان  10میلی لیتر از ورید قدامی بازویی آزمودنی ها به منظور اندازه گیری
آدیپونکتین ،گلوکز ،انسولین و مقاومت به انسولین گرفته شد .سپس آزمودنی های گروه تمرین در برنامه تمرین هوازی فزاینده  12هفته ،سه جلسه در
هفته (از  10تا  30دقیقه با استفاده از تردمیل) شرکت کردند .گروه مصرف شیرین بیان به مدت  12هفته هر روز بعد از غذا یک کپسول حاوی 300
میلیگرم پودر ریشه شیرین بیان مصرف کردند .گروه ترکیبی به ترکیبی از تمرینات هوازی فزاینده و مصرف شیرین بیان پرداختند .آزمودنی های گروه
کنترل در طول پژوهش درهیچ برنامه تمرینی منظم شرکت نکردند .پس از  12هفته تمامی متغیرها در چهار گروه مجدد اندازه گیری شد .برای مقایسه
متغیرها در بین گروه های مورد مطالعه از آزمون تحلیل واریانس یک طرفه و همچنین برای مقایسه های درون گروهی از آزمون  tوابسته استفاده شد.
سطح معناداری  p< 0/05در نظر گرفته شد.

مقایسه تأثیر 12هفته تمرین هوازی
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کم هزینه برای پیشگیری و درمان عوامل خطرزای بیماری های
قلبی -عروقی توصیه شده است [ .]13از طرف دیگر ،در سراسر
جهان برای درمان چاقی و جلوگیری از بیماری های ناشی از آن
روش های مختلفی از قبیل درمان های دارویی -گیاهی ،رژیم
غذایی ،لیپوساکشن ،ورزش و فعالیت های بدنی استفاده می شود.
تحریک متابولیسم و افزایش مصرف انرژی با استفاده از مواد
گیاهی از دیگر روش های مورد توجه کنترل وزن و درمان چاقی
است [ .]8گیاه شیرین بیان با نام علمی Glycyrrhiza glabra L.
و نام انگلیسی  Liquorice, Licoriceو نام عربی شجره السوس و
عرق سوس یکی از مهم ترین گیاهان دارویی بومی ایران است.
این گیاه در کرمانشاه ،ایالم ،فارس و استان اصفهان به شکل
علف هرز و یا به صورت کاشت رویش دارد [ .]14ریشه شیرین-
بیان دارای ترکیبات متعددی از قبیل قندهای مختلف تا 18درصد،
فالنوئیدها ،استرولها ،اسیدهای آمینه ،صمغ و نشاسته،
اسانسهای روغنی و ساپونیونها است .عمده ترین ساپونین آن
گلیسریزنیک اسید یا گلیسریزین است که از دو واحد
اسیدگلوکورونیک و یک مولکول اسیدگلیسرتنیک (آکلیکون)
تشکیل شده است [ .]14گلیسریزنیک اسید با توانایی مهار باکتری
هلیکوپیلوری در درمان زخم معده ،مشکالت مخاطی معده و
کاهش اسید معده موثر است .شیرین بیان بر سیستم غدد درونریز
بدن نیز تاثیرگذار است و مصرف آن ممکن است مقدار
تستوسترون خون را کاهش دهد .همچنین تایید شده است که
ریشه خشک شیرینبیان اثرات افزایش ترشح سروتونین و
پروستاگالندین ها در معده را داشته و اثرات ضد تورمی معده را
از این طریق اعمال میکند .این گیاه همچنین به عنوان داروی
مسکن در التهابهای پوستی و برای درمان اسپاسم ،تورم و
روماتیسم کاربرد دارد .خواص ضد سرطانی نیز برای این گیاه
گزارش شده است [ .]15چربی شکمی یا چربی احشایی یکی از
عوامل اصلی سندروم متابولیک است .روغن فالنویید موجود در
شیرین بیان در پیشگیری از سندروم متابولیک موثر است [.]16
شیرین بیان در متابولیسم آستروئیدها با مکانیسمهای مختلفی
عمل میکند .مصرف عصاره شیرینبیان و گلیسیرینیک اسید با
جلوگیری از فعالیت - 11بتاهیدروکسیژناز یک میتواند باعث
کاهش چربی در انسان شود .]17[ .نتایج پژوهشی که به بررسی
خواص دارویی شیرین بیان پرداخته ،حاکی از آن است که این
گیاه دارای ترکیبات کاهش دهنده چربی است [ .]18در پژوهشی
دیگر که به بررسی تاثیر تمرینات هوازی بر ترشح آدیپونکتین در
زنان جوان فعال پرداخته ،نتایج نشان داد که 12هفته تمرین
هوازی به طورقابل توجهی ترشح آدیپونکتین را افزایش می دهد
[ . ]19کرامر همکــاران در ســال  2007بــا بررســی ادبیــات
پیــشینه ورزش و آدیپــونکتین و بــه ایــن نتیجــه رسیدند که
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دارند[ .]5،4چاقی موجب بیماری های زیادی مانند دیابت نوع ،2
بیماری های قلبی– عروقی ،پرفشاری خون ،بیماری کیسه صفرا،
مشکالت تنفسی و حتی برخی از سرطان ها می شود [.]8،7،6
کاهش فعالیت فیزیکی و به تبع آن کاهش آمادگی جسمانی هم
علت افزایش وزن و هم معلول آن است .فعالیت بدنی نه تنها روی
کاهش شیوع بیماری های قلبی مؤثر است ،بلکه روی میزان بروز
سایر بیماری های جسمی و اختالل های روان شناختی و کیفیت
زندگی نیز اثرگذار است [.]9
برای توازن در دریافت و مصرف انرژی سازگاری های متعدد و
پیچیده هورمونی و عصبی اعمال می شود .این سازگاریها بر
اساس میزان ذخایر چربی بدن ،متابولیسم انرژی و اشتها است
[ .]8ورزش محرک قوی برای تنظیم هموستاز ،توزیع و تعادل
انرژی و محرک تغییرات متابولیسم و فعال کردن پاسخ های
تنظیمی در حالت فعالیت های ورزشی جدید محسوب می شود.
از این رو ،تمام هورمون های درگیر در متابولیسم و هموستاز آن
را تحت تاثیر قرار می دهد که آدیپونکتین یکی از این هورمونها
است[ .]10آدیپونکتین یکی از هورمونهای شناخته شده درکنترل
اشتها و وزن بدن است [ .]11آدیپونکتین از بافت چربی ترشح
میشود و به سه شکل با وزن مولکولی زیاد ( ،)HMWمتوسط
( )MMWو کم ( )LMWدر جریان خون وجود دارد .این هورمون
دارای اثرات ضد دیابتی ،ضد التهابی و ضد آتروژنیک بوده و نقش
اساسی در حفظ هموستاز گلوکز ،تنظیم حساسیت انسولین و
هموستاز انرژی بدن ،بیماری های عروق کرونر و سندروم
متابولیک دارد [ .]10،12غلظت این هورمون رابطه معکوسی با
درصد چربی بدن و تحمل گلوکز داشته و در افراد چاق ،دیابت
نوع  ،2بیماری های عروق کرونر و پر فشاری خون کاهش مییابد
[ .]12هورمون یاد شده عمل تنظیم متابولیسم گلوکز و حساسیت
انسولین را از طریق فعال کردن  AMP Kinaseانجام میدهد
[ .]11کاهش غلظت آدیپونکتین منجر به افزایش شیوع
آتروسکلروز شده و به عنوان یک نشانگر برای پیش آگهی بروز
بیماری کرونری مورد توجه بسیاری از پژوهشگران علوم پزشکی
و ورزشی قرار گرفته است .به همین دلیل ،غلظت آدیپونکتین در
پروتکل های مختلف ورزشی مورد ارزیابی قرار می گیرد [ .]11با
توجه به ارتباط قوی ای که بین شاخص های التهابی از قبیل
ادیپوکین ها با بیماری های قلبی  -عروقی وجود دارد ،به نظر
میرسد هر عاملی که باعث کاهش این شاخص ها به ویژه در
افراد چاق شود ،می تواند احتمال وقوع حوادث قلبی -عروقی را
کاهش دهد .متخصصین پزشکی ورزشی ،روش های غیردارویی
از جمله ورزش و فعالیت بدنی را برای کاهش چاقی و پیشگیری
از بسیاری از بیماری ها مرتبط با آن پیشنهاد می کنند و انجام
فعالیت های ورزشی منظم همواره به عنوان یک راه کار موثر و
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ورزش با شدت کافی برای یک دوره بیـشتر از  2مــاه اثــر
ســودمندی بــرآدیپــونکتینهــا دارد [.]20
با توجه به تاثیر شیرین بیان در کاهش چربی و درمان بیماریهای
مختلف و از آن جائی که تاکنون پژوهش علمی مستقیمی در
خصوص تاثیر تمرینات فزاینده هوازی توام با مصرف پودر ریشه
این گیاه بر میزان هورمون کنترل کننده اشتها و آدیپونکتین و
همچنین وزن بدن در خانم های چاق انجام نشده است ،مطالعه
حاضر با هدف شناخت توانایی های داروئی گیاه مذکور در کنار
تمرین های هوازی روی این شاخصها در خانم های چاق انجام
شد [.]21

برای شرکت در مطالعه انتخاب شدند .آزمودنی ها به صورت
تصادفی به چهار گروه ده نفری تمرین هوازی فزاینده ،گروه
مصرف شیرین بیان ،گروه ترکیبی (تمرینات هوازی فزاینده به
همراه مصرف شیرین بیان) و گروه کنترل تقسیم شدند .در شروع
مطالعه از شرکت کنندگان خواسته شد تا هر ماده غذایی که در
طول روز مصرف می کنند را برای مدت سه روز در پرسشنامه
یادآمد غذایی یادداشت کنند .بر این اساس ،میزان کالری دریافتی
روزانه افراد محاسبه شد .همچنین به افراد توصیه شد رژیم غذایی
معمولی خود را در طی دوره پژوهش ،به ویژه در مراحل قبل از
خون گیری رعایت کنند .در طول مدت دوره تمرین از آزمودنیها
خواسته شد تا از انجام سایر فعالیت های ورزشی پرهیز کرده و
الگوی عمومی فعالیت های وابسته به سبک زندگی خود را به طور
مستمر و ماهانه گزارش کنند تا بازخورد الزم برای حفظ کیفیت
برنامه ارائه شود .این مطالعه از سوی کمیته اخالق دانشگاه آزاد
اسالمی واحد اصفهان تایید شده است.

برنامه تمرینی
برنامه تمرینی هوازی فزاینده شامل  12هفته و هر هفته سه جلسه
به صورت یک روز در میان بود که به منظور رعایت ریتم شبانه
روزی در ساعت معینی از روز بین ساعت  6الی  7در محل
مجموعه ورزشی دانشکده علوم ورزشی دانشگاه آزاد اسالمی
اصفهان برگزار می شد .تمرینات به این صورت بود که پس از 10
دقیقه گرم کردن به وسیله راه رفتن سریع و حرکات کششی و
دویدن آرام با  50-55درصد از ضربان قلب در هفته اول به مدت
 10دقیقه شروع می شد و در هفته  12به  70-75درصد از ضربان
قلب بیشینه رسید .در پایان هر جلسه سرد کردن آهسته همراه با
کشش به مدت  10دقیقه انجام می شد .مدت زمان تمرین در
اواخر پژوهش به  30دقیقه در هر جلسه رسید (جدول .)1
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اندازهگیریهای آنتروپومتریک
شاخص های آنتروپومتریک افراد شامل قد و وزن با حداقل لباس
و بدون کفش اندازه گیری شد .قد آزمودنی ها توسط قدسنج سکا
ساخت کشور آلمان با دقت  ±0/5سانتی متر و وزن بدن آن ها
با ترازوی ساخت آلمان با دقت0/1کیلوگرم اندازه گرفته شد.
شاخص توده بدنی با استفاده از فرمول تقسیم وزن (بر حسب
کیلوگرم) بر مجذور قد (بر حسب مترمربع) محاسبه شد.
چاقی بر اساس نمودار وزن که شاخص توده بدنی ،زیر  18/5الغر،
 18/5تا  24/9طبیعی 25 ،تا  29/9افزایش وزن و  30و باالتر از
آن به عنوان افراد چاق در نظر گرفته شده ،مورد استفاده قرار
گرفت [.]20

] [ DOI: 10.52547/jmj.16.4.30

روش کار:
این مطالعه نیمه تجربی به صورت پیش و پس آزمون در سال
 1395در اصفهان انجام شد .نمونه آماری از بین زنان  30تا 45
سال چاق مراجعه کننده به برخی از باشگاه های ورزشی شهر
اصفهان انتخاب شدند .تعداد آزمودنی ها بر اساس مطالعات و
پژوهش های قبلی تعیین شد .برای این کار ،ابتدا با مراجعه به
چند باشگاه ورزشی در سطح شهر اصفهان و نصب پوستر در
باشگاه ها در خصوص اجرای پژوهش اطالع رسانی و از داوطلبان
شرکت در پژوهش ثبت نام به عمل آمد .سپس بر اساس
معیارهای ورود به مطالعه افراد واجد شرایط انتخاب شدند .مهم
ترین معیارهای ورود به مطالعه شامل نداشتن بیمارهای قلبی -
عروقی ،بیماریهای اسکلتی -عضالنی ،بیماری های متابولیکی
محدود کننده فعالیت ورزشی ،بیماری پرفشار خونی ،داشتن سیکل
قاعدگی منظم و طبیعی ،عدم مصرف قرص های ضد بارداری
محتوی پروژسترون و استروژن و نداشتن سابقه ورزشی منظم
طی شش ماه قبل از پژوهش ،ثابت بودن وزن طی سه ماه گذشته،
مصرف نکردن داروهای کاهش دهنده گلوکز خون بود .از
معیارهای خروج می توان به ایجاد عوارض جدی ناشی از مصرف
شیرین بیان و مشکالت جسمی در حین انجام فعالیت ورزشی
اشاره کرد .آزمودنی ها توسط پزشک مورد معاینه قرار گرفتند تا
صحت سالمت آن ها به منظور شرکت در تمرینات مورد تایید
قرارگیرد.
به منظور تعیین تقریبی میزان فعالیت بدنی آزمودنیها از
پرسشنامه فعالیت بدنی  PAR-Qاستفاده شد [ .]11آزمودنیها
اجازه داشتند در هر مرحله ای از پژوهش که تمایل به ادامه
همکاری نداشتند ،مطالعه را ترک کنند .قبل از شروع پژوهش،
طی جلسه ای داوطلبان شرکت کننده با نوع ،اهداف ،روش اجرا،
فواید و خطرات احتمالی پژوهش آشنا شده و رضایت نامه آگاهانه
از هر یک از آزمودنی ها اخذ شد .در نهایت از بین 50نفر داوطلب
شرکت کننده در پژوهش  40نفر که شرایط فوق را دارا بودند،
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روزهای تمرین
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
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جدول  :1برنامه تمرینی و افزایش زمان و حجم تمرین
سرعت
روزهای تمرین
زمان
سرعت
[]m/min
[]min
[]m/min
23
19
10
15
24
20
10
15
24
21
12
15
25
22
12
16
25
23
13
16
26
24
13
17
26
25
14
17
27
26
14
18
27
27
15
18
28
28
15
19
28
29
16
19
29
30
16
20
29
31
17
20
30
32
17
21
30
33
18
21
31
34
18
22
31
35
19
22
32
36
19
23

 -70درجه سانتی گراد تا زمان اندازه گیری منجمد شدند .پس از
جمع آوری نمونه ها در مرحله پس آزمون و مطابق پیش آزمون،
کلیه نمونههای خونی در یک روز از فریز خارج و آزمایش های
مورد نظر در آزمایشگاه بر اساس پروتکل مربوطه اجرا شد.
برای اندازه گیری میزان آدیپونکتین پالسما از کیت آزمایشگاهی
DRGساخت کشور ژاپن و به روش الیزا ،برای اندازه گیری گلوکز
ناشتا از کیت شرکت پارس آزمون ساخت کشور ایران به روش
فتومتریک و برای اندازهگیری انسولین از کیت آزمایشگاهی
 Mercodia coساخت کشور سوئد به روش آنزیم ایمونواسی و
برای اندازه گیری میزان مقاومت به انسولین از گلوکز ناشتا و مقدار
انسولین از فرمول:
HOMA-IR=BS[mmol/lit]*insulin[microunit/lit]/22.5

تجزیه و تحلیلهای آماری
نتایج به صورت میانگین  ±انحراف معیار ارائه شده اند .برای
بررسی نرمال بودن توزیع دادهها از آزمون کولموگروف-
اسمیرنوف استفاده شد .بعد از حصول اطمینان از نرمال بودن
توزیع داده ها ،از آزمون آماری  tهمبسته برای بررسی تغییرات
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اندازه گیریهای بیوشیمیایی
خون گیری در دو مرحله 24،ساعت قبل از شروع اولین جلسه
تمرین (پیش آزمون) و  24ساعت پس از آخرین جلسه تمرین
یعنی پایان هفته دوازدهم (پس آزمون) ،پس از  12ساعت ناشتایی
شبانه و در حالت استراحت ساعت  9صبح توسط کارشناس
آزمایشگاهی انجام گرفت .از هر آزمودنی پس از پنج دقیقه
استراحت و به حالت نشسته به مقدار 10میلی لیتر از ورید قدامی
دست چپ خون گرفته شد .خون ها در لولههای استریل وارد و
سپس سرم به روش سانتریفیوژ (مدت  10دقیقه با  3000دور در
دقیقه) از پالسما جدا شدند .پالسماهای جدا شده در درجه حرارت

محاسبه شد [.]22
در پژوهش حاضر ،گروه کنترل در طول دوره مداخله فقط پیگیری
می شدند .پس از  12هفته مداخله در هر چهار گروه تمام متغیرها
شامل وزن ،شاخص توده بدنی ،گلوکز و انسولین پس از  24ساعت
از آخرین جلسه تمرین اندازه گیری شد.

] [ Downloaded from jmj.jums.ac.ir on 2022-07-07

مصرف مکمل شیرین بیان
مکمل شیرین بیان هر روز به مقدار  300میلی گرم پودر در یک
کپسول بعد از هر وعده غذایی اصلی به مدت  12هفته به
آزمودنیها داده می شد [ .]17برای ساخت این کپسول ها ،ابتدا
ریشه گیاه شیرین بیان از عطاری خریداری و توسط اساتید
گیاهشناسی دانشگاه مورد تایید قرار گرفت و سپس پوست قهوهای
روی آن تا رسیدن به جسم زرد رنگ برداشته شد .آنگاه جسم زرد
رنگ با آسیاب کامالً پودر شده ،سپس مقدار  300میلی گرم پودر
با ترازوی حساس آزمایشگاهی وزن و در داخل پوستههای کپسول
که قبالً از داروخانه تهیه شده بود قرار داده و دهانه کپسول بسته
شد .

زمان
[]min
20
20
21
21
22
22
23
23
24
24
25
26
27
27
28
29
29
30
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در آزمودنی های چهار گروه مورد مطالعه ارائه شده است .نتایج
آزمون  tهمبسته نشان میدهد که میانگین آدیپونکتین ،گلوکز و
انسولین پس از آزمون در گروههای ترکیبی ،تمرین هوازی و
شیرین بیان کاهش معناداری نسبت به قبل از مداخله دارد
( .)P≤0/05نتایج بین گروهی نشان میدهد که تفاوت گروه ها در
مورد این متغیرها معنادار نیست ( .)p ≤ 0/05نتایج آزمون تی
همبسته نشان می دهد که نمرات پس آزمون مقاومت به انسولین
در گروه های ترکیبی ،تمرین هوازی و شیرین بیان کاهش
معناداری نسبت به قبل از مداخله دارد ( ، (P≤0/05ولی نتایج بین
گروهی حاکی از تفاوت معنادار گروه ها در مورد این متغیر است
(. (P≤0/05

درون گروهی و از آزمون تحلیل واریانس یک طرفه برای مقایسه
اختالف میانگین متغیرهای گروه های پژوهش در مراحل قبل و
بعد از مداخله استفاده شد .کلیه آزمون های آماری به کمک نرم
افزار  SPSSنسخه  16و در سطح معناداری کوچکتر از  0/05انجام
شد.
یافتهها:
ویژگی های آزمودنی ها از نظر سن ،وزن ،قد و شاخص توده بدنی
در جدول  2ارائه شده است .
در جدول  3مقایسه گلوکز ،انسولین ،مقاومت به انسولین،
آدیپونکتین ،وزن و شاخص توده بدنی خون قبل و بعد از تمرین

جدول :2ویژگی های زنان چاق در گروه های مورد مطالعه
شاخصهای آماری
متغیرها
سن (سال)
قد (سانتی متر)
وزن (کیلوگرم)
شاخص توده بدنی
(کیلوگرم بر مجذور قد)

گروه
تمرین
انحراف استاندارد  ±میانگین
37/7±1/5
1/0±61/13
92/00 3±/62
35/1±35/84

شیرین بیان
انحراف استاندارد  ±میانگین
37/3 6±/35
1/12±58
89/3±95/75
36/2±40/37

ترکیبی
انحراف استاندارد  ±میانگین
37/6 6±/5
1/0±56/10
90/3±55/7
37/2±95/74

p

کنترل
انحراف استاندارد  ±میانگین
36/2 8±/1
1/55 0±/11
90/70 3±/80
37/2±30/61

0/45
0/39
0/61
0/08

گروهها

کنترل

متغیرها

تمرین هوازی
فزاینده
101/8±30/60
a93/11±80/36
91/5±30/13
a87/4±95/71
5/1±48/36
a, b3/1±67/96
±20/10 3/37
a 12/61 ± 3/85

پیش آزمون
گلوکز mg/dl
99/11±30/08
پس آزمون
102/10±10/2
پیش آزمون
±5/90 4/3
انسولین ()µIU/dL
پس آزمون
90/6 0±/7
پیش آزمون
مقاومت به انسولین
5/1±25/62
پس آزمون
5/31 1±/20
پیش آزمون
آدیپونکتین( میکروگرم
±80/9 3/37
پس آزمون
بر میلی لیتر )
9/95 ± 3/36
 aمعناداری در مقایسه با پیش آزمون در سطح P≤0/05
 bمعناداری پس آزمون در مقایسه با گروه کنترل در سطح P≤0/05

102/9±20/73
a96/9±20/55
88/5±80/20
a85/5±35/52
6/70 2±/60
,
a b3/77 ± 1/75
10/18 ± 3/48
±32/11 3/92

106/6±50/75
a97/7±40/53
92/5±15/60
a86/5±50/45
±40/7 2/21
a, b3/95 1±/86
10/31 ± 3/35
a ±51/13 4/33

0/536
0/435
0/612
0/395

فزاینده هوازی توام با مصرف پودر گیاه شیرین بیان بر وزن بدن
و هورمونهای کنترل کننده اشتها انجام نشده است ،پژوهش
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بحث :
با توجه به تاثیر گیاه شیرین بیان در کاهش وزن و از آن جائی که
تاکنون پژوهش علمی مستقیمی در خصوص تاثیر تمرینات

شیرین بیان

ترکیب

p

] [ Downloaded from jmj.jums.ac.ir on 2022-07-07

جدول  :3مقایسه گلوکز ،انسولین ،مقاومت به انسولین ،آدیپونکتین ،وزن و شاخص توده بدنی خون قبل و بعد از تمرین در آزمودنی های چهار گروه مورد مطالعه

مقایسه تأثیر 12هفته تمرین هوازی
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است که می تواند بیانگر اثر ادیپونکتین در تنظیم کاهش آنزیم
های کلیدی فرایند گلوکونوژنز باشد که از تولید گلوکز کبدی
جلوگیری میکند و بدین ترتیب اثر انسولین را تقویت می کند
[ .]26اساسیترین نقص در بیمارانی که مقاومت به انسولین دارند،
مقاومت بافت های بدن به اعمال سلولی انسولین است .به طوری
که بافت های هدف نمی توانند به غلظتهای طبیعی انسولین
خون پاسخ دهند .در این حالت سلول های بتای پانکراس مقدار
انسولین بیشتری تولید کرده و میزان انسولین خون افزایش
مییابد .در افراد مقاوم به انسولین تولید گلوکز کبدی افزایش
مییابد ،در حالی که مصرف گلوکز در عضالت اسکلتی کاهش
مییابد .تمرینات ترکیبی ،التهاب سیستمتیک کاهش و عمل
انسولین افزایش مییابد و شاخص مقاومت به انسولین در آزمودنی
های چاق کاهش پیدا میکند .بدین ترتیب به علت افزایش
واکنش پذیری بافت ها به انسولین ،از مقدار انسولین سرم کاسته
می شود [ .]21رز و همکاران در مطالعۀ خود رابطۀ کاهش وزن و
مقاومت انسولینی پس از  14هفته تمرین در زنان سالم را مورد
بررسی قرار دادند .در مطالعۀ آن ها کاهش تودة چربی شکمی و
کل چربی بدن در گروه تمرین با کاهش وزن از دیگر گروه ها
بیشتر بود .یافته های مطالعه نشان داد در مقایسه با سایر گروه ها
شاخص مقاومت انسولینی تنها در گروه تمرین با کاهش وزن
کاهش یافته است [ .]27کلی و همکاران در یک پژوهش نشان
دادند که حساسیت به انسولین مربوط به تغییرات در ترشح
آدیپوکین ها به خصوص آدیپونکتین می شود [ .]19مقاومت به
انسولین و اختالل متابولیسم گلوکز یک روند تدریجی است که با
زیاد شدن بیش از حد وزن و چاقی شروع می شود .مقاومت به
انسولین پایه مرکزی سندرم متابولیک در نظر گرفته شده است.
مطالعات نشان داده اند که تمرین هوازی باعث بهبود هموستاز
گلوکز و افزایش حساسیت به انسولین میشود [28و  .]29کلی و
همکاران در پژوهش خود نشان دادند رژیم غذایی با شاخص
گالیسمیک پایین در ترکیب با ورزش موجب بهبود حساسیت به
انسولین می شود [ .]19سلیم و همکاران بیان کردند مصرف
شیرین بیان در دوز کم که به عنوان عامل ضدلیپیدمی شناخته
می شود ،دارای فعالیت محافظتی در برابر کبد است و یک عامل
ضد هیپرگلیسمی است که با نتایج پژوهش ما هم خوانی دارد
[ .]30انسولین و تمرینات ورزشی از طریق دو مسیر جداگانه باعث
بهبودی مقاومت انسولین و افزایش نفوذپذیری گلوکز به درون
سلول های عضالنی می شود .انسولین بعد از ترکیب با رسپتور
خود ماده سوبسترای گیرنده انسولین  IRS-1را فسفریله می کند
که آن نیز موجب فعال کردن  Akt،PI-3Kinaseو پروتئین
 TBCIDIو در نهایت موجب سنتز و افزایش حامل گلوکز
 GLUT4میشود .اما ورزش با افزایش یون کلسیم ،ایجاد تغییرات
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حاضر با هدف بررسی اثرات پودر این گیاه بر میزان غلظت
آدیپونکتین ،انسولین و مقاومت انسولین در خانم های چاق انجام
شد.
چاقی به ویژه چاقی مرکزی با افزایش خطر ابتال به دیابت ،بیماری
کرونر قلبی ،سرطان و مرگ و میر همراه است .برخی از عوارض
چاقی با کاهش وزن معکوس می شوند .حفظ کاهش وزن یک
چالش است [ .]18در مطالعه حاضر ،اثر تعاملی تمرین هوازی و
مصرف شیرین بیان بر میزان غلظت پالسمایی آدیپونکتین و
مقاومت به انسولین در زنان چاق مورد بررسی قرار گرفت .بر
اساس اولین یافته پژوهش حاضر 12 ،هفته تمرین هوازی فزاینده،
مصرف شیرین بیان و ترکیبی از دو شیوه فوق باعث افزایش
آدیپونکتین زنان چاق به طور معنادار شد .با توجه به این که غلظت
اسیدهای چرب پالسما بر میزان آدیپونکتین تاثیر تنظیمی مثبت
دارد ،از این رو ،این احتمال وجود دارد که تمرین هوازی فزاینده
بتواند با افزایش میزان لیپولیز در بافت چربی ،مقادیر پالسمایی
اسیدهای چرب و گلیسرول را افزایش داده و بدین ترتیب
آدیپونکتین در فضای بین سلولی نیز افزایش یابد .بنابر این ،یکی
از مداخله های رفتاری موثر بر آدیپونکتین اجرای فعالیت بدنی
است [ .]11،19از طرف دیگر ،پژوهش ها نشان داده اند که
افزایش آدیپونکتین پالسما می تواند ناشی از کاهش وزن ،کاهش
شاخص توده بدنی و چربی بدن باشد [ .]21مشابه با نتایج پژوهش
حاضر ،اولیری و همکاران افزایش معنادار غلظت آدیپونکتین پس
از  12هفته تمرین هوازی در مردان میان سال را گزارش کردند
[ .]22این یافته ها در زمینه تمرین هوازی با یافته های سالوادو
و همکاران هم راستا بوده است .آن ها بیان کردند که  10تا 20
درصد افزایش وزن بدن در افراد چاق به طور معناداری افزایش
بیان آدیپونکتین را به دنبال دارد .از طرف دیگر ،ساهالور و
همکاران در پژوهش خود هیچ گونه افزایشی در مقدار آدیپونکتین
پس از شش ماه تمرین مشاهده نکردند که مخالف با یافته های
پژوهش حاضر است[ .]23مطالعه دیگری که توسط تومیناگا و
همکاران انجام شده است ،نشان داد  300میلی گرم مصرف
شیرین بیان در روز باعث کاهش چربی احشائی پس از  3ماه می
شود [ .]24در مطالعه ارمانیا و همکاران مصرف  3/5گرم در روز
ریشه شیرین بیان ،بعد از هشت هفته ،شاخص توده بدنی را در
افراد وزن طبیعی تغییر نداد .آن ها پیشنهاد کردند که اثرات مثبت
شیرین بیان ممکن است به خاطر طعم قوی آن باشد که می تواند
باعث کاهش مصرف غذا و اشتها شود [ .]21این نتایج تا حدود
زیادی با نتایج بل و همکاران مغایرت دارد .این پژوهشگران بیان
کردند که مصرف شیرین بیان به مدت هشت هفته روی بافت
چربی تاثیر معناداری ندارد [ .]25همه یافته های دیگر پژوهش
حاضر ،کاهش مقاومت به انسولین متعاقب مداخله های پژوهش
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تمرین هوازی فزاینده از طریق افزایش متابولیسم چربی و کاهش
بافت چربی و مصرف شیرین بیان از طریق مهار مونوآمین اکسیداز
احتماالً می تواند باعث افزایش میزان آدیپونکتین پالسما و بهبود
 با توجه به نتایج به دست آمده در این.مقاومت به انسولین شود
پژوهش و از آن جایی که مدت و شدت دو عامل مؤثر در کاهش
 پیشنهاد میشود برای کسب نتایج بهتر در،بافت چربی هستند
 مصرف مکمل شیرن بیان و ترکیبی،مورد تاثیر تمرینات هوازی
از آنها بر میزان آدیپونکتین پالسما پژوهشی با مدت زمان
.طوالنی تر و یا تعداد تکرار بیشتر در هفته انجام گیرد
:تشکر و قدردانی
بدین وسیله نویسندگان این مقاله از معاونت آموزشی و پژوهشی
دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان برای همکاری و تامین هزینه
.انجام پژوهش سپاسگزاری می نمایند
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 و فشارهای مکانیکی موجبROS  افزایش،AMP/ATPدر نسبت
 میشود که آن نیز باعث تحریک درAS160 فعال شدن پروتئین
 با توجه به اثر شناخته.]19[  می شودGLUT4 سنتز و افزایش
، فالوونوئیدها،شده ترکیب شیرین بیان از قبیل قندهای مختلف
 اسانسهای روغنی و، صمغ و نشاسته، اسیدهای آمینه،استرولها
ساپونین ها به عنوان مونوآمین اکسیداز و با دانستن این مطلب
 میزان اپی نفرین و،که به دنبال مهار آنزیم مونوآمین اکسیداز
سروتونین در بدن افزایش می یابد و از آن جا که اپی نفرین تاثیر
قوی بر تحریک گلیکوژنولیز کبدی دارد و در نتیجه باعث رهایش
 می توان نتیجه گرفت که این اثر اپی نفرین،قند خون می شود
 وزن بدن،باعث تحریک انسولین و متعاقب آن کاهش قند خون
 آزمایشات بالینی.]28[ و احتماالً افزایش آدیپونکتین شود
محدودی در مورد اثرات ضد چاقی مکمل شیرین بیان یا اجزای
.فعال آن وجود دارد
:نتیجه گیری
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:تعارض منافع
بدین وسیله نویسندگان اعالم میدارند که هیچ گونه تضاد منافعی
.در خصوص مطالعه حاضر وجود ندارد

اثرات تمرین بر میزان آدیپونکتین و مقاومت به انسولین متفاوت
، نوع تمرین،است و این تفاوت ناشی از تفاوت در شدت تمرین
 ولی به طورکلی. سن و عوامل فیزیولوژیکی افراد است،جنسیت
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Abstract:
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Introduction:
Adiponectin is a newly discovered adipocin that is secreted by adipocytes and its reduction is a major
contributor to obesity-related diseases, including insulin resistance and cardiovascular disease. The
purpose of this study was to compare the effect of 12 weeks of increasing aerobic exercise and
consumption of glucose on adiponectin and insulin resistance in obese women.
Materials and Methods:
This research is a quazi -experimental, pre-test and post-test with control group. Forty obese women
with a mean age of 37.9 ± 7.12 years, weight 90.8 ± 3.71 kg, and body mass index of 36.75 ± 2.39
kg/m2 were selected and randomly divided into four equal groups including three the experimental
group )aerobic training group (10 people), the licorice consumption group (10), the combined group
(aerobic training and licorice consumption) (10) and the control group (10). An initial blood sample of
10 ml of anterior vein of the subjects was taken to measure adiponectin, glucose, insulin and insulin
resistance. Then Subjects in the training group participated in an increased aerobic training program of
12 weeks, 3 sessions per week (10 to 30 minutes using treadmill). Licorice consumption group
consumed a capsule containing 300 mg of licorice root powder for 12 weeks every day after a meal.
The combined group combines an aerobic training and licorice consumption. The control group did not
participate in any regular training program during the study. After 12 weeks, all variables again were
measured in four groups. For comparing the variables among the groups, one-way ANOVA and also
for intra-group comparisons of Associate t-test was used. The significance level was considered to be
P≤0.05.
Results:
The results showed that plasma adiponectin level significantly increased in all three experimental
groups, while insulin resistance, body weight and body mass index decreased (P <0.05). Meanwhile,
these indices in the control group had not changed.
Conclusion:
It can be concluded that these exercises, along with the use of licorice to lower body weight and improve
insulin resistance in obese women, can be used.
Keywords: increasing aerobic exercises, licorice, plasma adiponectin, Insulin resistance
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