مقاله پژوهشي

ارمغان دانش ،مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي ياسوج
دوره  ،22شماره ،5آذر و دی (1396شماره پي در پي)124

مقايسه تأثير هشت هفته تمرين ترکيبي و مصرف
انسولين زنان چاق
*

الله نادری ،غالمرضا شريفي

دانشکده علوم ورزشي ،دانشگاه آزاد اسالميواحد اصفهان(خوراسگان) ،اصفهان ،ايران
تاريخ وصول1395/12/10 :

تاريخ پذيرش1396/6/27 :

چکيده
زمينه و هدف :امروزه استراتژیهای مختلفي مانند جهت مديريت چاقي به کار گرفتهه مهي شهود .اسهتفاده از ترکيبها چربهي سهوز
طبيعي به همراه فعاليت ورزشي مي تواند اثرا مفيدی روی بافت چربي اعمال کند ،لذا هدف از پهژوهش حاضهر بررسهي و مقايسهه
تأثير هشت هفته تمرين ترکيبي و مصرف مکمل قهوه سبز بر سطح سرميآديپسين ،مقاومت بهه انسهولين و شهاخ

تهوده بهدن در

زنان چاق بود.
روش بررسي :در اين مطالعه نيمه تجربي  48زن چاق با ميانگين سن  ،31/12±8/8وزن  84±9/41و شاخ

توده بهدن 32/51±2/49

به صور هدفمند انتخاب و به طور تصادفي به چهار گروه تمرين ترکيبي( ،)n=12مصرف مکمل قهوه سبز( ،)n=12تمرين ترکيبهي و
مصرف مکمل قهوه سبز( )n=12و گروه کنترل( )n=12تقسيم شدند .برنامه تمريني شامل  8هفته تمرين هوازی و مقهاومتي 3 ،جلسهه
در هفته و هر جلسه به مد هفتاد دقيقه انجام گرفت .مکمل قهوه سبز بهه مهد  8هفتهه ،روزانهه يهک عهدد کپسهول  400ميلهيگرمهي
مصرف نمودند 24 .ساعت قبل از اولين جلسه تمرين و  48ساعت پس از آخرين جلسه تمهرين ،نمونهه خهوني در حالهت ناشهتا جههت
اندازهگيری سطح سرميآديپسين ،گلوکز و انسولين گرفته شد .مقاومت به انسولين با توجه به ارزيهابي مهدل هموسهتاز مقاومهت بهه
انسولين( )HOMA-IRاندازهگيری شد .به منظور مقايسه تغييرا درون گروه از تي همبسته و به منظور مقايسه تغييرا بين گروههي از
تحليل واريانس يکطرفه و برای بررسي اين که بين کدام گروهها اختالف معنيدار وجود دارد ،از آزمون  LSDاستفاده شد .دادههها بها
استفاده از آزمون كولموگروف ه اسميرنوف مورد ارزيابي قرار گرفت.
يافتهها :نتايج تحليل واريانس يك طرفه نشان داد بين دادهههای ههر يهک از متغيرههای آديپسهين ،انسهولين ،مقاومهت بهه انسهولين و
شاخ

توده بدن در 4گروه تفاو معنيداری وجود داشت( .) p<0/05بين ميانگين گلهوکز در گهروهههای تمهرين ،مکمهل  ،تمهرين و

مکمل تفاو معنيداری وجود نداشت( )p>0/05در صورتي که بين اين سه گروه با گهروه کنتهرل تفهاو معنهيداری وجهود داشهت.
نتايج آزمون  LSDنشان داد که ميانگين آديپسين در هر سه گروه آزمودني بعد از  8هفته ،کاهش يافت و ميانگين انسهولين در گهروه
تمرين کاهش و در ساير گروه ها افزايش داشت ،مقاومت به انسولين در گروه تمرين ترکيبي کاهش بيشهتری داشهته اسهت .ميهانگين
شاخ

توده بدني در گروه تمرين و مکمل کمترين مقدار و در گروه مکمل بيشترين مقدار را داشت.

نتيجهگيری :فعاليت ورزشي و قهوه سبز با تأثير بر روی ترشح آديپوکينها باعث کاهش سطح آديپسين ،کاهش مقاومت به انسهولين
و کاهش وزن ميشود .بنابراين زنان چاق ميتوانند به منظور کاهش وزن از اين نوع تمرين و مکمل قهوه سبز در کنهار ههم اسهتفاده
کنند.
واژگان کليدی :تمرين ترکيبي ،مکمل قهوه سبز ،آديپسين ،مقاومت به انسولين ،شاخ

توده بدن

*نويسنده مسئول :غالمرضا شريفي ،اصفهان ،دانشگاه اصفهان (خوراسگان) ،دانشکده علوم ورزشي ،گروه فيزيولوژی ورزشي
Email: gre_sharifi@yahoo.com
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مکمل قهوه سبز بر سطح سرميآديپسين و مقاومت به

الله نادری ،غالمرضا شريفي

سيسههتميک در متابوليسههم چربههي ههها و يهها ديگههر

مقدمه
تغييرا شيوه زندگي و عهادا غهذايي مهردم

داشته باشد(.)6

.

فعاليهت فيزيكهي موجه رشهد روز افهزون چهاقي و

محققان دريافتند که ترشهح آديپسهين از بافهت

اضهافه وزن دركشهورهای توسهعه يافتهه و درحهال

چربي باعث سنتز  )1(C3aميشود کهه ايهن فهاکتور در

توسعه شده است( .)1تغييهر در سهبک زنهدگي ماننهد

جزاير النگرهانس ،که در آن سهلولههای بتها حضهور

افزايش فعاليت بدني و استفاده از رژيم کم کالری به

دارند نقش دارد و ترشح انسهولين را تحريهک کهرده و

عنوان اولين مداخال جهت کهاهش چربهي اضهافه و

در نهايت خروجي گلوکز کبدی را کهاهش مهيدههد(.)9

پيشهگيری از توسهعه بيمهاریههای قلبهي عروقهي و

آديپسين در متابوليسم تری گليسريد از طريهق تبهديل

عارضههای متابوليکي توصيه شدهاند( .)2شيوع چاقي

عامل مکمل  C3به  C3aکه در بافت چربي باعث تحريک

در ميههان جامعههه از بزرگتههرين معضههال بهداشههت

توليد تری گليسهريد مهيشهود ،نقهش دارد( .)10اخيهراً

عمومي است که با افزايش خطر مقاومهت بهه انسهولين

مطالعه های باليني و اپيدميولوژيک نشان داده است که

همراه اسهت( .)3مقاومهت بهه انسهولين يهك وضهعيت

فتوشميکالها از جمله ترکي های فعال زيستي غني در

متهابوليكي اسهت كهه در طهي آن ميهزان پاسهخدههي

گياهان هستند و ثابت شده خطر ابتال بهه بيمهاریههای

بافتها به مقادير فيزيولوژيك انسولين كمتر از حالت

قلبي ه عروقي و حوادث عروق مغزی و بروز برخي از

طبيعي ميباشد(.)4

انهههواع سهههرطان و اسهههتر

اکسهههيداتيورا کهههاهش

آديپههوکينههها بههر روی چههاقي و متابوليسههم

ميدهد( .)11عصاره قهوه سبز حاوی غلظت بااليي از

آديپوسيتها و پاسخ های التهابي در بافت چربي تأثير

اسيدهای کلروژنيک است که برای اثهرا سهالمتي و

مههيگذارنههد و نقههش مهمههي در سيسههتم ليپيههدی و

تهأثير بهر متابوليسهم چربهي و قنهد شهناخته شهده

متابوليسم گلوکز بازی مهيکننهد(.)5آديپسهين يکهي از

است( .)12همچنين عالوه بهر کهاهش جهذب چربهي در

فههراوانتههرين آديپههوکينههها اسههت ،تقريب هاً بههه طههور

روده ،باعهههث افهههزايش متابوليسهههم چربه هي در کبهههد

انحصاری به وسيله سلولهای چربي توليد ميشود()6

ميشود( .)13کاهش فعاليت بدني و افزايش رفتار کهم

و به عنوان مکمل فاکتور Dشناخته ميشود( .)7ميهزان

تحرکههي عوامههل زمينهههسههاز چههاقي هسههتند(.)14

آن در پالسما به طهور قابهل تهوجهي در چهاقي و بهاال

مطالعههای اخير اظهار مينمايند كه فعاليت ورزشهي

تههوده بههدن ،افههزايش مهييابههد( .)8ايهن

بهه ويهژه فعاليهتههای طهوالني مهد  ،بهه افهزايش

رفههتن شههاخ

واقعيت که آديپسين در خون ترشهح مهيشهود نشهان

1- Complement 3a

دهنههده آن اسههت کههه ايههن پههروتئين مههيتوانههد نقههش
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در جهت استفاده از غذاهای چرب و انرژیزا و كاهش

سيسهتمههای فيزيولهوژی مربههوب بهه بهاالنس انههرژی

تأثير تمرين ترکيبي و مصرف قهوه بر سطح آديپسين و مقاومت به انسولين

نيمرخ چربي در افراد چاق و بيماریهای وابسته بهه

و چربهي احشهايي مهي شهود و تهود بهدون چربهي

چاقي منجر ميشود( .)15ورزش و فعاليت بهدني نهه

بواسطه تمر ين ههای ترکيبهي در حهد چشهم گيهری

تنها از طريق افزايش گيرنده انسولين و ناقل گلوکز(،)1

افهزايش داشهت(.)20بها اينحهال ليگبيهل و همکهاران

باعث بهبود پيهام رسهاني داخهل سهلولي انسهولين و

()2009نشان دادنهد کهه 16هفتهه تمهرين ترکيبهي بهر

افزايش تحويل گلوکز به عضله شده بلکه بهه واسهطه

شاخ

های جسماني نظير تهوده بهدن و وزن تهاثير

کاهش وزن و تهوده چربهي ،حساسهيت انسهوليني را

معني داری نداشت(.)21با اين وجود مطالعههای اندکي

بهبهود بخشهيده و مقاومهت بهه انسهولين را تعهديل

در رابطه با تمرينهای ترکيبي در جمعيت چاق وجهود

ميکند( .)16با توجه به مطالعها انجهام شهده ،تمهرين

دارد( .)22مطالعههای انجام شهده در ايهران حکايهت از

ترکيبي مزايای بيشتری در کاهش وزن ،کاهش چربهي

شيوع باالی چاقي در زنان نسبت بهه مهردان دارد کهه

و سازگاریههای قلبهي تنفسهي نسهبت بهه ههر يهک از

مهه هيتوانههههد بههههه داليلهه هي نظيهه هر کههههم تحرکهه هي،

ورزشهای هوازی و يا مقاومتي بهه تنههايي دارد(.)17

افسردگي و حضور بيشهتر زنهان در منهزل باشهد .در

ورزشهای هوازی مناس برای افراد چهاق ،بها اثهرا

همين خصوص اسهتفاده از ترکيه ههای چربهي سهوز

مفيدی بهر روی ترکيه بهدن ،پروفايهل چربهي ،فشهار

ماننههد قهههوه سههبز کههه حههاوی مقههادير زي هادی اس هيد

خون ،کنترل قند خون و آمادگي قلبي تنفسهي توصهيه

کلروژنيک اسهت مهيتوانهد اثهرا مفيهدی روی بافهت

ميشهود( .)18در مقابهل ،تمهرينههای مقهاومتي جههت

چربي و آديپوکينهای مترشحه از بافت چربهي اعمهال

افههزايش تههوده عضههالني ،قههدر  ،اسههتقامت و افههزايش

کند .بنابراين با توجه به افهزايش روزافهزون چهاقي و

تههراکم اسههتخوان ههها پيشههنهاد مهيشههود( .)19مزايهای

اضههافه وزن و از طرف هي کمبههود مي هزان تحقي هقههها در

فعاليت بدني منظم در سالمتي و کاهش وزن به خهوبي

رابطه با تأثيرا چربيسوزی و اثرا مفيد قهوه سبز

ثابههت شههده اسههت .مطالع ههههها نشههان داده اسههت کههه

بههر سههطح قنههدخون و هههمچن هين ت هأثير آن بههر سههطح

تمرينهای ترکيبي شامل؛ تمرينهای قهدرتي ه ههوازی

آديپسين سرم زنان چاق ،ضرور نياز به تحقيقههای

مهيتوانهد بهه کهاهش وزن و چربهي بهدن و بهه دسهت

بيشتر در اين زمينه ميباشد .بنهابراين ههدف از ايهن

آوردن توده بدون چربي بدن کمک چشهمگيری نمايهد.

مطالعه هه بررسه هي ته هأثير ههههمزمهههان تمهههرينههههای

پارک و همکاران( )2003در پژوهشي با عنهوان اثهر

ترکيبي و مکمل قهوه سبز بر سهطح سهرميآديپسهين،

تمهرينههای ترکيبهي ههوازی و مقهاومتي بهر چربهي

مقاومت به انسهولين و شهاخ

شههکمي زنههان ميانسههال چههاق  ،بههه ايههن نتههايج

چاق بود.

تهوده بهدني در زنهان

دست يافتند که تمرين های ترکيبي نسبت به تمهرين

مجله ارمغان دانش ه دوره 22ه شماره5ه آذر و دی(1396شماره پي در پي)124

625

Downloaded from armaghanj.yums.ac.ir at 19:57 +0430 on Thursday April 18th 2019

حساسيت انسولين ،كاهش مقاومت انسولين و بهبهود

های هوازی سب کاهش بيشتری در چربي زيرجلدی

الله نادری ،غالمرضا شريفي

چين تحت ليسانس کشهور کهره انجهام شهد ،شهاخ

روش بررسي

طرح پيشآزمهون و پهسآزمهون اسهت کهه بها ههدف

قد(متر) محاسهبه گرديهد .سهطح سهرمي آديپسهين بها

بررسي و مقايسه تأثير هشت هفتهه تمهرين ترکيبهي و

استفاده از کيت آزمايشگاهي االيزا کمپاني استابيوفارم

مصرف مکمل قهوه سبز بر سطح سهرمي آديپسهين و

ساخت کشور آمريکا ،سطح سرمي گلهوکز و انسهولين

مقاومت به انسولين زنان چهاق انجهام گرفهت .پهس از

آزمهون بهه

بها اسهتفاده از کيهت آزمايشهگاهي پهار

سهاخت کشهور

ارايه فراخوان در باشگاه های ورزشي شهر اصفهان،

وسهيله دسهتگاه اتوآنهااليزر کوبها

تعداد  60نفر از زنان چاق برای تحقيق حاضر اعهالم

آلمان ،مقاومت به انسولين با استفاده از فرمول مدل

آمادگي كردند .به اين صور که ابتدا پرسشنامهای به

هوموستاز بهر اسها

وسيله محقق بين  60نفر زن چاق توزيع شد و پهس از

صور زير اندازه گيری و محاسبه شد:

جمعآوری آن و محاسبه شاخ

غلظهت انسهولين و گلهوكز بهه

توده بدن ،تعهداد 48

آزمودني با ميانگين سن  31/12±8/8و وزن 84±9/41
توده بدن  32/51±2/49انتخهاب شهدند.همه

آزمودنيها قبل از شروع اين تحقيق جهت آشنايي با

و شاخ

افراد ،فرم رضايتنامه کتبي را تکميل و امضها کردنهد.

برنامه تمريني به سالن ورزشي مراجعه کردند .قبل از

سپس آزمودنيها به صور تصادفي در چهار گهروه

انجام تمرينهای اصلي و پس از آموزش تکنيکههای

 12نفره قرار گرفتند .گروهها شامل؛ گروه اول :تمهرين

صهحيح اسهتفاده از وزنهه و نحهوه اسهتفاده از نهوار

ترکيبي ،گروه دوم :مصرف مکمهل قههوه سهبز ،گهروه

گردان ،يک تکرار بيشينه( )1RMاز طريهق فرمهول زيهر

سوم :تمرين ترکيبهي و مصهرف مکمهل قههوه سهبز و

برای هر آزمودني محاسبه شد:

گروه چهارم :گروه کنتهرل بهود .معيارههای خهروج از
مطالعه شامل :مصرف داروهای کاهش وزن و برنامهه
کاهش وزن در  6ماه گذشته ،فعاليهت شهديد بهدني در
طي يک ماه گذشته و هر گونه بيماری که موجه منهع

جهت به دست آوردن ضربان قله بيشهينه از
فرمول کارونن استفاده شد:

فعاليت بدني و شرکت در برنامه تمرينهي محقهق شهود
بود .همه متغيرها شهامل سن(سهال) ،قهد(متر) كهه بها
استفاده از قدسنج مدل  SECAساخت کشور آلمهان بها

ضربان قل

بيشينه نيهز ازفرمول(سهن ه)220

دقت  1ميليمتر اندازهگيری شد ،وزن(کيلوگرم) که بهه

محاسبه و شد تمرين با استفاده از ضهربان سهنج

وسيله ترازوی ديجيتال مارک  GLMORساخت کشهور

پوالر کنترل شد .برنامه تمريني شامل  8هفتهه تمهرين
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پژوهش حاضر پژوهشهي نيمهه تجربهي و بها

توده بدني از تقسهيم وزن فرد(کيلهوگرم) بهه مجهذور

تأثير تمرين ترکيبي و مصرف قهوه بر سطح آديپسين و مقاومت به انسولين

مد هفتاد دقيقه انجام شد .تمرين های هوازی پهس از

نرمافزار آماری  SPSSانجام شد .برای تجزيه و تحليهل

 10دقيقه گرم کردن  ،راه رفتن و دويدن روی تردميهل

داده ها به منظور مقايسه ميانگين های پهيشآزمهون و

بهها  45درصههد از ضههربان قل ه بيش هينه در هفتههه اول

پس آزمون در داخل گروه از تي همبسته و بهه منظهور

شروع شد و در هفته هشتم به  60درصهد از ضهربان

مقايسه تغييرا در بين گروهها از روش آماری تحليل

قل بيشينه رسيد .تمرينههای مقهاومتي بها شهد 45
درصد يهک تکهرار بيشهينه در هفتهه اول شهروع و بها
شد  60درصد يک تکرار بيشينه در هفتهه آخهر اجهرا
شد .تمرينهای به صور انجام حرکا اسکا  ،النهژ،
نشر از جان  ،جلهو بهازو دمبهل ،پشهت بهازو دمبهل و
حرکا شکم با کمترين وزنه انجام شد .در پايهان ههر
جلسه سرد کردن آهسته به همراه کشهش بهه مهد 5
دقيقه انجام شهد .خهونگيهری در دو مرحلهه و قبهل از
شروع اولين جلسه تمرين و  48ساعت پس از آخهرين
جلسه تمرين در هفته هشتم پس از  12ساعت ناشتايي
و در حالت استراحت از وريد دست چه آزمهودنيهها
در حالت نشسته انجام شهد ،خهون گرفتهه شهده وارد
لولههای استريل شده و سرم با روش سانتريفيوژ بهه
مد  20دقيقه با3000ه 2000دور در دقيقه ،جدا شد و

واريانس يکطرفه و برای بررسهي ايهن کهه بهين کهدام
گروهها اختالف معنيدار وجهود دارد ،از آزمهون

LSD

استفاده شد .طبيعي بودن توزيع دادهها بها اسهتفاده از
آزمون كولموگروف ه اسميرنوف مورد ارزيابي قهرار
گرفت .برای کليه محاسبا

سطح معنيداری p ≥ 0/05

در نظر گرفته شد.

يافتهها
ميانگين و انحراف معيار شاخ

های توصيفي

متغيرها در جهدول  1آورده شهده اسهت .بهه منظهور
اطمينههان از ايههن كههه بههين گههروههههای مههورد مطالعههه
تفههاو هههای اوليهههای از نظههر ويژگههيهههای عمههومي و
فيزيولوژيكي وجود ندارد ،گروههای مختلف تحقيق بها

نمونهها تا زمهان انهدازه گيهری در دمهای 70هه درجهه

استفاده از آزمون تحليل واريانس يهك طرفهه مقايسهه

سانتيگراد فريز گرديد .از آزمودنيهای گروه تجربهي

شههدند .نتههايج آزمههونههها نشههان داد تفههاو آمههاری

خواسته شد تا  24ساعت قبل از خونگيری ههيچگونهه

معنيداری در مقادير سن ،قد ،وزن و نمايه تهوده بهدن

فعالي هت ورزش هي نداشههته باشههند .پههس از جمههعآوری

در آغاز دوره بين گهروهههای مختلهف تحقيهق وجهود

نمونهها در مرحله پس آزمون ،تمام نمونههای خهوني

نداشت .اين نكته نشانه همگني گهروههها مهيباشهد .در

در يههههههههههك روز از فريهههههههههههز خهههههههههههارج و

جدول  2نيز نتايج آزمون آماری تي وابسهته و تحليهل

آزمايشهای مورد نظر بر اسا

برنامههای مربوطه

اجرا شد.
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هوازی و مقاومتي 3 ،جلسه در هفتهه و ههر جلسهه بهه

اطالعهها جمههعآوری شههده بهها اسههتفاده از

الله نادری ،غالمرضا شريفي

دادههههای هههر ي هک از متغيرهههای آديپس هين ،انسههولين،
مقاومت به انسولين و شاخ

توده بدن در گروههای

بحث
يکي از علل اصلي اختالال متابوليکي مرتبط

ترکيب هي و مکمههل قهههوه سههبز و گههروه کنتههرل تفههاو

پژوهش حاضر نشان داد  8هفته تمرين ترکيبي موج

معنيداری وجود دارد( .)p<0/05بين ميهانگين گلهوکز

کاهش سطح آديپسين شد .يافتههای پژوهش حاضر با

در گروههای تمرين ترکيبي ،مصرف مکمل قهوه سبز،

يافتههههههههههای ايهليههههنن و همکههههاران( ،)24وارادی و

تمرين ترکيبي و مکمل قههوه سهبز تفهاو معنهيداری

همکهاران( )25ههمخهواني داشهت و بها نتهايج پههژوهش

وجود ندارد( )p>0/05در صهورتي کهه بهين ايهن سهه

ايكسههيا و سههيانفلون( )26و عزيههزی و همکههاران()27

گروه با گروه کنتهرل تفهاو معنهيداری وجهود دارد.

همخواني نداشت .ايكسهيا و سهيانفلون در تحقيقهي بهه

طبق نتايج آزمون

LSD

ميانگين آديپسهين در ههر سهه

اين نتيجه رسيدند كه در مهردان بها افهزايش شهاخ

گروه آزمودني بعد از  8هفته ،کاهش يافهت و اخهتالف

توده بدني،آديپسين افزايش مي يابد ،ولهي در زنهان بها

معنيدار با گروه کنترل دارند .اخهتالف معنهيدار بهين

افزايش شاخ

توده بهدني ،ميهزان آديپسهين كهاهش

ميانگين انسولين در گروه تمرين ترکيبي با گروهههای

مييابد .عزيزی و همکاران نشان دادنهد پهس از هشهت

مصرف مکمل قهوه سبز ،گروه تمرين و مکمل و گروه

هفته تمرين ههوازی ،سهطح آديپسهين سهرم در گهروه

کنترل وجود دارد( .)p<0/05همچنين اخهتالف زيهادی

تجربي تغيير نمي کند .دليل اين تناقض ميتواند در نوع

در ميانگين انسولين گهروه تمهرين بها سهاير گهروههها

آزمودني باشد.در اين تحقيق آزمهودنيهها زنهان چهاق

وجود دارد .ميانگين انسولين در گروه تمرين کاهش و

ديابتي بودند در حالي که در تحقيق حاضر آزمودنيها

در ساير گروههها افهزايش داشهته اسهت .مقاومهت بهه

زنان چاق بودند .همچنين نوع تمرين در تحقيق عزيزی

انسولين در گروه تمرين ترکيبي کاهش بيشتری داشته

و همکاران هوازی و در تحقيهق حاضهر ترکيبهي بهود.

تهوده بهدني در گهروه کنتهرل

بافههت چربههي نقههش مهمههي در ترشههح سههايتوکينهههای

است .ميهانگين شهاخ

تفاو زيادی نداشته است ،در صورتي که اين تفهاو

التهابي و پهيش التههابي بهازی مهيکنهد( .)28آديپسهين

در ساير گروهها مخصوصاً تمرين و مکمهل چشهمگير

موج ذخيرهسهازی تهری گليسهريد در بافهت چربهي

تهوده بهدني در

ميشود( .)29فعاليت بدني از طريق کاهش توده چربهي

گروه تمرين و مکمل کمترين مقدار و در گهروه مکمهل

و نفوذ کمتر ماکروفاژها باعث توليد کمتر فاکتورههای

بيشترين مقدار را دارد.

التهابي به وسيله بافت چربي ميشود(.)30

بوده اسهت .در کهل ميهانگين شهاخ
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تمههرين ترکيب هي ،مصههرف مکمههل قهههوه سههبز ،تمههرين

با چاقي به التهاب مزمن نسهبت داده شهده اسهت(.)23

تأثير تمرين ترکيبي و مصرف قهوه بر سطح آديپسين و مقاومت به انسولين

جدول  :1شاخ
متغير

های توصيفي متغيرهای کميدر چهار گروه مورد مطالعه

31±5/27

31/23±5/44

30/15±5/58

32/25±6/03

1/61±0/04

1/6±0/04

1/61±0/03

1/59±0/03

وزن(کيلو گرم)

85/83±6/68

86±5/44

82/53±4/48

82/66±4/90

نمايه توده بدن(کيلوگرم بر متر مربع)

32/71±1/68

33/2±1/37

31/58±1/67

32/56±1/5

سن(سال)
قد(متر)

جدول  :2مقايسه تغييرا در متغيرهای بيوشيميايي با توجه به تي وابسته و تحليل واريانس يکطرفه
متغير

گروه

قبل تمرين

بعد تمرين

درون گروهي

تمرين

2/17±0/24

2/01±0/13

t=3/59,P=0/004

مکمل

2/23±0/25

2/05±0/14

t=4/61,P=0/001

P=0/000

تمرين و مکمل

2/44±0/4

2/1±0/21

t=4/78,P=0/000

F=9/31

کنترل

2/52±0/43

2/49±0/42

تمرين

5/73±0/96

4/9±0/81

t=9/33,P=0/000

گلوکز

مکمل

5/5±0/9

5/12±0/84

t=11/26,P=0/000

P=0/179

(ميلي مول بر ليتر)

تمرين و مکمل

5/57±0/98

4/88±0/92

t=13/9,P=0/000

F=1/706

کنترل

5/61±0/65

5/55±0/74

تمرين

9/9±3/3

8/93±3/26

t=10/93 , P=0/000

مکمل

12/45±4/92

12/95±4/92

t=-14/31 , P=0/000

تمرين و مکمل

14/08±5/25

14/35±5/2

t=-4/66 , P=0/001

کنترل

12/94±3/99

12/84±3/91

تمرين

2/43±0/61

1/88±0/56

t=11/71,P=0/000

مقاومت به انسولين

مکمل

2/89±0/83

2/81±0/76

t=3/17,P=0/008

P=0/001

()HOMA-IR

تمرين و مکمل

3/29±0/88

2/93±0/72

t=6/58,P=0/000

F=6/89

کنترل

3/19±0/9

3/15±0/88

آديپسين
(ميکرو گرم بر ميلي
ليتر)

انسولين
(ميکرو يونيت بر ميلي
ليتر)

شاخ

توده بدن

(کيلوگرم بر متر
مربع)

بين گروهي

P=0/025
F=3/4

تمرين

32/71±1/68

31/7±1/83

t=5/68,P=0/000

مکمل

33/2±1/37

32/77±1/53

t=4/17,P=0/001

P=0/000

تمرين و مکمل

31/58±1/66

30/01±1/69

t=9/13,P=0/000

F=7/407

کنترل

32/56±1/50

32/57±1/55

در تحقيق حاضر ،هشت هفتهه مصهرف مکمهل

اسپرلوک و همکاران و الول و همکهاران نهوع مکمهل و

قهوه سبز سب کاهش در سطح آديپسين شهده اسهت.

دوز مصرفي ميباشد .بافت چربي در چاقي به وسهيله

نتيجهههه پهههژوهش حاضهههر بههها پهههژوهش جهههان و

نفوذ تعداد زيادی از ماکروفاژها افزايش يافته و منجهر

همکههاران()31هههمسههو اسههت و بهها نتههايج تحقي هقهههای

به التهاب سيسهتميک مهيشهود( .)34کلروژنيهک اسهيد

اسپرلوک و همکاران()32و الول و همکاران( )33همسو

موجود در قهوه سبز يک نوع پليفنهل در مهواد غهذايي

نميباشد .علت اين عدم همخواني در نتيجه تحقيقههای
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تمرين

مکمل

تمرين و مکمل

کنترل

الله نادری ،غالمرضا شريفي

گياهي و قهوه ميباشد و دارای خاصيت ضهد التههابي

گلوکز کبدی منجر بهه هيپرانسهولينمي مهيگهردد(.)41

ميباشد(.)35

فعاليههت بههدني از طريههق افههزايش  GLUT4بههه داخههل

مکمل قهوه سبز سطح سرميآديپسهين را کهاهش داده

افزايش توده عضالني موج افزايش پاسخ دههي بهدن

اسهههت .ايهههن طهههور کهههه بهههه نظهههر مهههيرسهههد در

به انسولين ميشود(.)42

زمينه تمرين ترکيبي و مصرف ههمزمهان مکمهل قههوه

مصههرف مکمههل قهههوه سههبز ني هز مقاومههت بههه

سبز بر سطح آديپسين تهاکنون تحقيقهي انجهام نشهده

انسولين را کاهش داد .اين نتيجهه بها چنهدين پهژوهش

است.

همسو( 45و  )43 ،44ميباشد و با تحقيقهای وانه

و

در خصوص اثرا تمرين ترکيبي بهر مقاومهت

همکاران( ،)46کمپف و همکاران( )47همخهواني نهدارد.

به انسولين ،نتايج کاهش مقاومت به انسولين را نشهان

دليل اين ناهمخواني تفهاو در سهن ،جهنس ،ژنتيهک و

داد که با پژوهشهای اکسهو و همکهاران( ،)36جهرج و

دوز مصرفي و نوع مکمهل بهود .در بررسهي کمپهف و

همکههاران( )37و ديويدسههون و همکههاران( )38همسههو

همکاران مصهرف قههوه ههيچ تهأثيری بهر متابوليسهم

است و با پژوهشهای چوی و همکاران()39و استفانو

گلوکز نداشت .وان

و همکاران پس از  6هفته مصرف

و همکاران( )40همخواني نداشهت .در تحقيهق چهوی و

ترکيبهي از عصههاره بهرگ زيتههون ،دانههه قهههوه سههبز و

همکاران ،سه ماه تمهرين ترکيبي(ههوازی و مقهاومتي)

چغندر ،هيچگونه تغييری در بهبود گلوکز و حساسهيت

تأثير معنيداری بر سطح انسولين ،گلوکز و مقاوم بهه

به انسولين مشاهده نکردند .قهوه سبز با مههار آنهزيم

انسولين نداشت که با تحقيق حاضر همخهواني نهدارد.

کبدی گلوکز-6فسفاتاز نقش مهمي در تنظيم هموستاز

استفانو و همکاران به بررسي تمرين هوازی بها شهد

قند خون از طريق سرعت بخشيدن به حذف يک گهروه

باال و شد پايين در بيماران ديابت نوع دو پرداختنهد.

فسفا بازی ميکند که به طهور مهؤثر انتشهار گلهوکز

نتايج موج عدم معنيداری مقاومت به انسولين شهد.

کبدی به جريهان خهون را قهادر مهيسهازد( .)48اسهيد

با افزايش بافت چربي شکمي ،فعاليت ليپوليتيک بيشهتر

کلروژنيک موجود در قههوه سهبز باعهث مههار انتقهال

منجر به افهزايش اسهيدهای چهرب آزاد مهيشهود ،کهه

دهندههای گلوکز شهده و در نتيجهه منجهر بهه کهاهش

ميتواند مانع ترشح انسهولين و جهذب ناکهافي گلهوکز

گلوکز خروجي از کبد ميشوند .عهالوه بهر ايهن اسهيد

شود ،در نتيجه خطهر ايجهاد مقاومهت بهه انسهولين را

کلروژنيههک جهههت تغييههر در ترشههح هورمههونهههای

افزايش ميدهد .همچنين سنتز تری گليسيريد کبدی در

گوارشهي اينکههرتين و جههذب گلههوکز در روده شههناخته

پاسخ به افزايش اسيدهای چرب آزاد و افهزايش توليهد

شههده اسههت(.)49نتههايج تحقي هق حاضههر نشههان داد کههه
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ميانگين شهاخ

گروه تمرين ترکيبي کاهش يافته اسهت .ايهن نتيجهه بها

مکمل قهوه سبز بر شاخ

توده بدن تاکنون تحقيقهي

تحقيهههقههههای ويلهههيس و همکهههاران( ،)22شهههرانز و

صور نگرفته است.
در مجموع تحقيق حاضر نشهان داد کهه انجهام

همکهههاران( ،)19پهههارک و همکهههاران( )20و گهههرزی و
همکاران( )50همخواني دارد و با تحقيق های عابهدی و

تمرينهای ترکيبي ،مصرف مکمل قهوه سبز و ترکيه

عباسي بختياری( )51و يوسهفي پهور و همکهاران()52

هر دو تأثير معنيداری بر سطح آديپسهين ،انسهولين،
توده بدن و وزن داشت.

همخواني ندارد .دليهل برخهي از ايهن اخهتالف هها بهه

مقاومت به انسولين ،شاخ

شرايط جسماني آزمودني ها ،طراحهي تمهرين و نهوع

سطح گلوکز در گهروهههای تمهرين ترکيبهي ،مصهرف

آزمههودني مربههوب مههيشههود .تمههرين ترکيبههي

مکمل قهوه سبز ،تمهرين ترکيبهي و مکمهل قههوه سهبز

مزايههای بيشههتری در کههاهش وزن ،کههاهش چربههي و

کاهش يافت ،اما تفاو معنيداری بين گروههها وجهود

سههههازگاریهههههای قلبههههي تنفسههههي نسههههبت بههههه

ندارد.

هر يک از ورزشهای هوازی و يا مقاومتي بهه تنههايي
دارد(.)17

از محدوديتهای پژوهش حاضر مهيتهوان بهه
عدم کنترل سيکل ماهيانه و عدم کنترل حاال رواني و

همچنين مصرف مکمل قهوه سبز باعث کاهش

انگيزه آزمودنيها اشاره نمود .همچنين با وجهود ايهن

تهوده بهدني شهد کهه بها پهژوهشههای

که به آزمودنيها فرم يادآمد  24ساعته داده شده بود،

سطح شهاخ

وينسههون و همکههاران( ،)12اوناکپويهها و همکههاران(،)53

اما کنترل دقيق تغذيه آنها امکان پذير نبود.

چو و همکاران( )54و شيمودا و همکاران( )55ههمسهو

نتيجه گيری

و

در مجموع يافتههای مطالعه حاضر نشهان داد

بوده و بها نتهايج پنچهال و همکهاران( )56و چئونه

همکاران( )57ههمخهواني نهدارد .دليهل ايهن تنهاقض بها

هشت هفتهه تمهرين ترکيبهي و اسهتفاده از مکمهلههای

تحقيههق حاضههر در نههوع آزمههودني و دوز مصههرف

گياهي مانند مکمل قهوه سهبز موجه

کهاهش مقهادير

مکمهههل بهههوده است.عصهههاره دانهههه قههههوه سهههبز

آديپوکينهای التهابي ماننهد آديپسهين شهد و شهاخ

تریگليسيريد کبدی را کاهش ميدهد و از تجمع چربي

مقاومت به انسولين و شاخ

احشايي جلوگيری ميکنهد .ترکيه اصهلي قههوه سهبز

بنابراين با توجه به اين که تمرينهای ترکيبي بهازدهي

يعنهههي اسهههيد کلروژنيهههک ،بهههه افهههزايش فعاليهههت

بيشتری نسبت به تمرين ههای ههوازی و مقهاومتي بهه

آنزيم کبدی به نام کارنيتين پالميتيل ترانسهفراز کمهک

تنهههايي دارد و بهها توجههه بههه نتههايج ايههن تحقيههق در

ميکند(.)55

خصوص اثرا مفيد اسيد کلروژنيک موجود در قههوه
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تهوده بهدني بعهد از هشهت هفتهه در

در زمينه تمرين ترکيبهي و مصهرف ههمزمهان

الله نادری ،غالمرضا شريفي

سبز بهر کهاهش وزن و شهاخ

تهوده بهدن پيشهنهاد

ميشود افراد دارای اضهافه وزن و چهاق کهه توانهايي
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شرکت در برنامههای تمريني را دارند از قهوه سهبز و
اين نوع تمرينها جهت کاهش وزن استفاده کنند.

تقدير و تشکر
اين مقاله برگرفته از پايهان نامهه کارشناسهي
ارشد مربوب به رشته فيزيولوژی ورزشهي دانشهگاه
آزاد اسالميواحداصفهان(خوراسگان) ميباشد .بهدين
وسيله از کليه عزيزاني که ما را در اجرای اين پژوهش
ياری نمودند ،تقدير و تشکر به عمل ميآيد.
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Abstract:
Background & aim: The main aim of the present research is to review and compare the effect of 8 weeks
concurrent trainings and consumption of green coffee supplement on the serum level of Adipsin and Insulin
Resistance Index and BMI in obese women.
Methods: In this quasi-experimental study, 48 obese women with average age 12.31±8.8, weight 41/9±84 kg
and BMI 51.32±49.2 kg/m2 were selected purposefully and divided randomly into four groups of concurrent
Trainings (n=12), consumption of Green Coffee Supplement (n=12), concurrent Trainings- Green Coffee
Supplement (n=12) and control group (n=12).The concurrent Trainings conducted including 8 weeks aerobic
and resistance trainings, three sessions in a weak, each session 70 minutes. Green Coffee Supplement group
consumed one 400 mg capsule in a day for 8 weeks. Fasting blood sample were taken from the subjects 24
hours before the first session and 48 hours after the last exercise session to measure serum levels of
Adipsin,Glucose and Insulin. Insulin resistance was evaluated based on the evaluation of HOMA-IR model of
homeostasis. To compare intra-group changes the dependent t-test was used and the inter-group variations of
one-way ANOVA and LSD was used to determine which groups were significantly different.
Results The results of one-way ANOVA demonstrated a significant difference between the data of Adipsin,
insulin, insulin resistance and body mass index in concurrent training groups, green coffee supplementation,
concurrent exercise and supplementation of green coffee and control group (p<0.005). no significant
difference was seen between mean glucose in concurrent training groups, green coffee supplementation,
concurrent exercise and green coffee supplementation(P> 0.05). But there is a significant difference between
the three groups with the control group. The results of LSD test showed that the mean of adipsin decreased in
all three groups after 8 weeks, and the mean of insulin decreased in the training group and increased in other
groups. Insulin resistance decreased, but decreased in the combined exercise group. The mean of BMI in the
training and supplementation groups was the lowest and in the supplement group was the highest.
Conclusions: Overall, the findings of the present study demonstrated that exercise activity and green coffee
by effecting on the adipokine secretion lead to decrease in the adipsin level, reduced insulin resistance and
decreased weight. Therefore, obese women can use these exercises and complementary green coffee to
lose weight.
Keywords: Concurrent Trainings, Green Coffee Supplement, Adipsin, Insulin Resistance, BMI
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