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مقاله پژوهشی

تأثیر فعالیت تناوبی اندام فوقانی و اندام تحتانی بر متابولیسم کربوهیدرات و مقاومت به
انسولین در زنان چاق

چکیده
مقدمه :شیوع باالی چاقی و اضافه وزن در زنان ابتال به سندرم متابولیک و دیابت را باال میبرد .با توجه به تأثیر متفاوت فعالیتهای
ورزشی مختلف و تفاوت حجم عضالت باال تنه و پایین تنه درگیر در فعالیت ،احتماالً اثر فعالیت تناوبی شدید با کارسنج دستی و پایی
بر متابولیسم و مقاومت به انسولین متفاوت میباشد .لذا هدف از این تحقیق بررسی تأثیر فعالیت تناوبی اندام فوقانی و اندام تحتانی بر
متابولیسم کربوهیدرات و مقاومت به انسولن در زنان چاق بود.

روشها :بدین منظور  12زن چاق (نمایهی تودهی بدن  31/1±5/5کیلوگرم بر مترمربع) بهطور داوطلبانه در این تحقیق شرکت کردند.
آزمودنیها یک جلسه فعالیت تناوبی را روی دوچرخه کارسنج و در جلسهای دیگر روی کارسنج دستی با فاصلهی یک هفته 2 ،دقیقه
فعالیت با شدت  %85حداکثر اکسیژن مصرفی همراه با  4دقیقه استراحت فعال با شدت  %45حداکثر اکسیژن مصرفی بهمدت  30دقیقه
انجام دادند .قبل و بالفاصله پس از  30دقیقه فعالیت دو نمونهی خونی برای اندازهگیری انسولین و گلوکز گرفته شد .میزان اکسیژن
مصرفی و دیاکسیدکربن تولیدی حین فعالیت برای محاسبه اکسیداسیون کربوهیدرات اندازهگیری شد.
یافتهها :اگرچه فعالیت تناوبی میزان انسولین را کاهش داد ،اما پاسخ انسولین به فعالیت تناوبی اندام فوقانی و تحتانی تفاوت معنیداری
نشان نداد ( .)P>0/05میزان گلوکز با فعالیت تناوبی کاهش یافت و این کاهش متعاقب فعالیت تناوبی اندام تحتانی بیشتر از فعالیت اندام
فوقانی بود ( .)P<0/05همچنین میزان  HOMA-IRدر جلسهی پائین تنه بیشتر از باالتنه کاهش یافت ( .)P<0/05فعالیت تناوبی منجر
به افزایش معنیدار اکسیداسیون کربوهیدرات شد ( ،)P<0/05اما مقایسهی دو نوع فعالیت تناوبی اندام فوقانی و تحتانی ،تفاوت معنی
داری نشان نداد (.)P>0/05
نتیجهگیری :نتایج مطالعه پیش رو نشان داد فعالیت تناوبی در زنان چاق ،متابولیسم کربوهیدرات و مقاومت به انسولین را تغییر میدهد
و تغییرات مقاومت به انسولین وابسته به نوع فعالیت (اندام فوقانی و اندام تحتانی) میباشد ،اما به اکسیداسیون کربوهیدرات وابسته
نیست.
واژگان کلیدی :فعالیت تناوبی ،اندام فوقانی ،اندام تحتانی ،متابولیسم ،مقاومت به انسولین
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مقدمه
اضافه وزن و چاقی مهمترین مشکل سالمتی در کشورهای
توسعه یافته و در حال توسعه است [ .]1این عارضه خطر ابتال
به بیماریهای گوناگون از قبیل مقاومت به انسولین ،دیابت،
چربی و پرفشاری خون را باال میبرد [ .]2در بسیاری از
کشورهای توسعه یافته میزان شیوع چاقی در زنان بیش از مردان
میباشد .چاقی میتواند اثرات زیانباری بر سالمت زنان در هر
مرحله از زندگی داشته باشد [ .]3مقاومت به انسولین یکی از
ویژگیهای دیابت نوع دو است و بیشتر به چاقی نسبت داده می
شود .شواهد زیادی وجود دارد که به نقش چاقی در شروع
مقاومت به انسولین اشاره دارد [.]4، 5
تمرین استقامتی شدید یا متوسط میتواند تحمل گلوکز،
حساسیت انسولین کل بدن و عملکرد انسولین در انتقال گلوکز
به عضلهی اسکلتی را بهبود بخشد .فعالیت ورزشی در بهبود
وضعیت متابولیکی افراد چاق مبتال به مقاومت به انسولین نقش
دارد [ .]6با وجود فواید سالمتی بالقوه تمرین استقامتی ،بسیاری
از بزرگساالن بهعلت نداشتن زمان کافی بهعنوان یک مانع مهم
در این تمرینها شرکت نمیکنند .بهعالوه افراد چاق معموالً
دچار آسیب مفصلی و یا درد میباشند ،فعالیتهای بدون تحمل
وزن بدن مانند کار با دوچرخهی کارسنج دستی و کارسنج پایی
برای این افراد مفید میباشند [ .]7، 8بنابراین مطالعه یک برنامهی
فعالیت ورزشی جایگزین با سازگاریهای متابولیکی مشابه مورد
نیاز میباشد .یکی از این فعالیتهایی ورزشی که در سالهای
اخیر بسیار مورد پژوهش قرار گرفته و بر متابولیسم تأثیر بهسزایی
دارد فعالیت تناوبی است .فعالیت تناوبی با تحریک هورمونهای
لیپولیز ،یعنی هورمونهای رشد ،کاتکوالمینها و همچنین آنزیم
های درگیر در این فرآیند موجب افزایش لیپولیز در افراد میشود
[ .]9، 10در همین راستا  SjÖrosو همکاران ( Trapp ،)2018و

فعالیت نسبت داده شده است [ Larsen .]8و همکاران ()2011
نشان دادند در فعالیت اندام فوقانی ،میزان ضربان قلب و فشار
خون و الکتات در مقایسه با فعالیت اندام تحتانی در سطوح
باالتری افزایش یافتهاند [ Kong .]14و همکاران ( )2002نشان
دادند که اکسیداسیون کربوهیدرات در فعالیت اندام تحتانی در
شدت 80درصد  VO2maxبیشتر از  40درصد  VO2maxبوده است
اما در فعالیت اندام فوقانی ،تفاوتی در اکسیداسیون کربوهیدرات
مشاهده نشد با این حال سطح گلوکز باالتری هنگام فعالیت اندام
فوقانی نسبت به اندام تحتانی وجود داشت [ .]15امروزه این امر
بدیهی است که سهم چربی طی فعالیتهای طوالنی در مصرف
انرژی افزایش و سهم کربوهیدرات بهعنوان سوخت برای تولید
انرژی کاهش مییابد در حالیکه در فعالیتهای کوتاه با شدت
باال عکس این است [ .]16با توجه به اینکه افراد چاق ،با
محدودیت حرکتی ،مشکالت مفصلی بهویژه مفاصل زانو و مچ
پا مواجه هستند که انجام فعالیتهای اندام تحتانی و استفاده از
پا ها را برای آنها مشکل ساخته و یا قادر به انجام آن نمیباشند
و از طرفی پاسخهای فیزیولوژیکی به فعالیت تناوبی و تداومی
متفاوت میباشند ،بررسی و مقایسه تأثیر دو فعالیت ورزشی اندام
فوقانی و اندام تحتانی بر سوخت کربوهیدرات و بهبود مقاومت
به انسولین برای این افراد از اهمیت ویژهای برخوردار است و
از طرف دیگر تا کنون هیچ مطالعهای به بررسی این مسئله
نپرداخته است ،بنابراین تحقیق حاضر بهدنبال پاسخ به این سؤال
است که آیا متابولیسم کربوهیدرات و مقاومت به انسولین طی
فعالیت تناوبی اندام فوقانی در مقایسه با فعالیت تناوبی اندام
تحتانی در زنان چاق متفاوت میباشد؟

روشها
آزمودنیها :آزمودنیهای تحقیق شامل  12زن با میانگین سنی

 32/9±7/07سال و دارای نمایهی تودهی بدن )(BMI

همکاران ( )2008و  Littleو همکاران ( )2011اثر تمرین تناوبی

 31/1±5/5کیلوگرم بر مترمربع بودند که از طریق اطالعیه و به

شدید را بر میزان مقاومت انسولینی آزمایش نمودند که یافتهها

صورت هدفمند در مطالعه شرکت کردند .آزمودنیها پیش از

بیانگر کاهش مقاومت انسولینی آزمودنیها بود [.]11-13

شرکت در تحقیق فرم رضایتنامه شرکت در آزمون و همچنین

از طرفی نشان داده شده است که در فعالیتهای بیشینه و زیر

پرسشنامه سالمت و سابق پزشکی را تکمیل و امضاء نمودند.

بیشینه اندام فوقانی و اندام تحتانی ،اختالفات فیزیولوژیکی

هیچ یک ازآزمودنیها سابقهی بیماریهای قلبی -عروقی،

وجود دارد [ .]14دلیل اختالفات فیزیولوژیکی و متابولیکی در

فشارخون ،دیابت ،دردهای مفصلی و استعمال دخانیات یا

پاسخ به این دو نوع فعالیت به حجم تودهی عضالنی درگیر در

استفاده ازداروی خاصی را نداشتند .همچنین هیچ یک از
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آزمودنیها توسط پزشک از انجام فعالیت ورزشی منع نشده

 )2نسبت تبادل تنفسی  1/10یا بیشتر و  )3ضربان قلب حداکثر

بودند و همگی سابقه انجام فعالیت ورزشی بهصورت تفریحی

با استفاده از فرمول (سن )220-آزمون خاتمه مییافت .طی

را داشتند.

اجرای آزمون گازهای  VO2و  VCO2بهطور پیوسته از طریق

طرح تحقیق
آزمودنیها در  5جلسهی مجزا به آزمایشگاه مراجعه نمودند .در
جلسهی اول با محیط آزمایشگاه ،دستگاهها و نحوهی انجام
پروتکل آشنا شدند ،پرسشنامهها را تکمیل نموده و اندازهگیری
قد ،وزن و  BMIانجام شد .دو جلسهی بعدی مربوط به انجام
آزمون حداکثر اکسیژن مصرفی ( )VO2maxبود که یک جلسه
روی دوچرخهی کارسنج پایی و در جلسهی دیگر روی کارسنج
دستی انجام گردید .در جلسات چهارم و پنجم آزمودنیها پس
از  12ساعت ناشتایی ساعت  8:30صبح به آزمایشگاه مراجعه
نمودند و در دو روز مجزا دو پروتکل فعالیت تناوبی دستی و
پایی را به فاصله یک هفته انجام دادند .و قبل از شروع فعالیت
و سپس بالفاصله بعد از اتمام فعالیت دو نمونه خونگرفته شد.
از آزمودنیها خواسته شد برنامهی غذایی روز قبل از جلسه
فعالیت اول را ثبت کنند و همان برنامهی غذایی را قبل از جلسه
ی دوم داشته باشند و  48ساعت قبل از آزمون هیچگونه فعالیت
ورزشی نداشته باشند و از محرکهای غذایی و داروی تأثیر گذار
بر متابولیسم استفاده نکنند.
تعیین حداکثر اکسیژن مصرفی ((VO2 max

پروتکل اجرایی تعیین  VO2maxباالتنه با استفاده از یک مطالعهی
آزمایشی تعیین گردید و بدین شکل بود که پس از  5تا 10دقیقه
گرم کردن عمومی شامل رکاب زدن با مقاومت سبک روی
کارسنج دستی (مونارک مدل  ،Ergomedic 891Eساخت سوئد)
و حرکات کششی ،دستگاه تجزیه و تحلیل گاز (مدل ;3B

 cortex Metalyzeساخت آلمان) به آزمودنی وصل گردید،
آزمودنیها با مقاومت  10وات شروع به رکاب زدن کردند و هر
 2دقیقه 10وات به مقاومت اضافه گردید .در پایان هر مرحلهی
 2دقیقهای با استفاده از مقیاس بورگ میزان درک از فشار ثبت
گردید و تا رسیدن به واماندگی بار کار اضافه شد .چنانچه فرد
به هیچ وجه قادر به ادامهی آزمون نبود و با رسیدن به یکی از
سه معیار  )1رسیدن به فالت در  VO2با وجود افزایش مقاومت،

ضربان قلب هم پیوسته توسط نوار دور سینه ( )Polarثبت شد.
تمامی مراحل پروتکل اجرایی تعیین  VO2maxبرای پایین تنه
مشابه باالتنه بود و تنها تفاوت در اجرای آزمون ورزشی بود که
آزمودنیها با مقاومت  25وات روی دوچرخهی پایی (مونارک
مدل  ;Ergomedic 839Eساخت سوئد)شروع به رکاب زدن
کردند و هر  2دقیقه  25وات به مقاومت اضافه گردید .در پایان
هر مرحلهی  2دقیقهای با استفاده از مقیاس بورگ میزان درک از
فشار ثبت گردید و تا رسیدن به واماندگی بار کار اضافه گردید.
چناچه فرد به هیچ وجه قادر به ادامه آزمون نبود و با رسیدن به
یکی از سه معیار ذکر شده آزمون خاتمه مییافت.
پروتکل اصلی تحقیق
آزمودنیها پس از  12ساعت ناشتایی ساعت  8:30صبح به
آزمایشگاه مراجعه کردند و پس از حضور در آزمایشگاه از آنها
خواسته شد تا ابتدا در حالت نشسته بهمدت  20دقیقه استراحت
کنند و سپس فشار خون و اولین نمونه خون گرفته شد 5 .دقیقه
پس از خونگیری آزمودنی جهت گرم کردن و انجام آزمون آماده
گردید .فعالیت به این گونه بود که آزمودنیها پس از  5دقیقه
گرم کردن شامل رکاب زدن با مقاومت سبک روی کارسنج دستی
و حرکات کششی و اتصال ماسک 2 ،دقیقه با شدت

VO2max

 %85با دوچرخه کارسنج دستی رکاب زدند و در  4دقیقه بعدی
استراحت فعال با شدت  %45 VO2maxرکاب زدند و این روند
تا اتمام  5تناوب بهمدت  30دقیقه ادامه پیدا کرد بالفاصله پس
از توقف فعالیت دومین نمونهی خون گرفته شد .در طول فعالیت
آزمودنیها به دستگاه تجزیه و تحلیل گاز وصل بودند و اکسیژن
مصرفی و دیاکسیدکربن توسط دستگاه طی فعالیت ثبت و
جهت محاسبه اکسیداسیون کربوهیدرات اندازهگیری شد.
در جلسهی فعالیت پایینتنه ،آزمودنیها پس از  12ساعت
ناشتایی ساعت  8:30صبح به آزمایشگاه مراجعه نمودند و پس
از حضور در آزمایشگاه از آنها خواسته شد تا ابتدا در حالت
نشسته بهمدت  20دقیقه استراحت کنند و سپس فشار خون و
اولین نمونه خون گرفته شد .آزمودنیها پس از  5دقیقه گرم
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کردن شامل رکاب زدن با مقاومت سبک روی کارسنج پایی و
حرکات کششی و اتصال ماسک ،فعالیت و استراحت متعاقب آن

( ÷ 405انسولین ناشتای پالسما × گلوکز ناشتای پالسما) = HOMA-IR

را به شکل دو مرحلهی متناوب انجام دادند 2 .دقیقه با شدت
استراحت فعال با شدت  %45 VO2maxرکاب زدند و این روند

افزار  SPSSنسخه  18صورت گرفت ،طبیعی بودن توزیع دادهها

تا اتمام  5تناوب بهمدت  30دقیقه ادامه پیدا کرد .بالفاصله پس

با آزمون شپیرو-ویلک و مقایسه پاسخ متغیرها در جلسات

از توقف پروتکل دومین نمونه خون گرفته شد .الزم به ذکر است

فعالیت باالتنه و پایینتنه با استفاده از آزمون آنالیز واریانس مکرر

که هر  12آزمودنی این تحقیق هر دو پروتکل را با فاصله یک

انجام شد .برای مقایسهی اکسیداسیون کربوهیدرات مجموع

هفته در دو جلسهی مجزا انجام دادند و ترتیب اجرای جلسات

وهلههای فعالیت و مجموع ستهای جلسهی فعالیت باالتنــه

برای جلوگیری از اثر یادگیری و جسمانی تصادفی بود (به شکل

و پایینتنـــه و همچنین مقایسهی مقاومت به انسولین دو جلسه

.)crossover

از  t-testوابسته استفاده شد .ســطح معنیداری  P< 0.05در نظر

جمعآوری گازهای تنفسی و محاسبهی اکسیداسیون

گرفته شد.

کربوهیدرات :گازهای تنفسی با استفاده از دستگاه تجزیهی
گازهای تنفسی ،طی فعالیت جمع آوری گردید .اکسیژن مصرفی
( )VO2و دی اکسید کربن تولید شده ( )VCO2بر حسب لیتر در
دقیقه ثبت شد .سپس با فرض ناچیز بودن میزان نیتروژن ادرار،
اکسیداسیون کربوهیدرات با توجه به فرمول زیر محاسبه گردید
[:]17
 (g/min)=4/55 × VCO2 – 3/21 ×VO2اکسیداسیون کربوهیدرات
اکسیداسیون کربوهیدرات برای وهلههای فعالیت ،ستها
(مجموع یک وهله فعالیت و استراحت متعاقب آن) و مجموع
ستهای جلسهی فعالیت تناوبی باالتنه و پایینتنه محاسبه
گردید.
آنالیز نمونههای خونی :قبل و بالفاصله بعد از فعالیت تناوبی
اندام فوقانی و تحتانی ،میزان  5میلیلیتر خون سیاهرگی از ورید
آنتی کیوبیتال در حالت نشسته گرفته شد .نمونههای خونی در
لولههای حاوی  EDTAجمع آوری و سریعاً در دمای  4درجه
و سرعت  3000دور در دقیقه برای  10دقیقه سانتریفوژ شدند.
سپس پالسمای نمونه ها جدا شده و در دمای  -80درجه
نگهداری شدند .گلوکز با استفاده از کیت  Zellbioآلمان و به
روش اسپکتروفتومتری و غلظت انسولین با کیت االیزای انسولین
ساخت کمپانی  Zellbioآلمان و دستگاه االیزا ریدر (مدل سان
رایز ،ساخت کمپانی  Tecanاتریش) اندازهگیری شدند.
مقاومت به انسولین با استفاده از غلظتهای استراحتی گلوکز و
انسولین و با استفاده از فرمول  HOMA-IRمحاسبه گردید [.]18

یافتهها
آنالیز آماری دادهها تفاوت معنیداری در میزان اکسیداسیون
کربوهیدرات بین وهلههای فعالیت در جلسهی فعالیت تناوبی
اندام فوقانی و اندام تحتانی نشان نداد ( P=0/125و
28/12=2/147و .)F2/55اما بین اکسیداسیون کربوهیدرات در وهله
های فعالیت تناوبی بهطور کلی تفاوت معنیداری مشاهده گردید
( P<0/001و 21/93=12/3و .)F1/99آزمون تعقیبی تفاوت معنی
داری را بین تناوب اول و دوم فعالیت نشان داد (جدول  .)1با
این حال ،مقدار کل اکسیداسیون کربوهیدرات حاصل از جمع
وهلههای فعالیت بین جلسات اندام فوقانی و تحتانی تفاوت
معنیداری نداشت ( P=0/67و .)t )11(=0/431
تفاوت معنیداری در میزان اکسیداسیون کربوهیدرات بین ست
ها (مجموع فعالیت و استراحت فعال متعاقب آن) جلسهی
تناوبی اندام فوقانی و تحتانی مشاهده نشد ( P=0/053و
44=2/544و .)F4صرف نظر از نوع فعالیت تناوبی اندام فوقانی و
اندام تحتانی ،تفاوت معنیداری در میزان اکسیداسیون
کربوهیدرات بین ستها مشاهده نگردید ( P=0/168و
44=1/694و .)F4هم چنین تفاوت معنیداری بین مجموع
اکسیداسیون کربوهیدرات کل فعالیت تناوبی اندام فوقانی و اندام
تحتانی مشاهده نگردید ( P=0/198و .)t )11(=-1/369

Downloaded from ijdld.tums.ac.ir at 19:00 IRDT on Wednesday May 12th 2021

 %85 VO2maxبا دوچرخه پایی رکاب زدند و  4دقیقه بعدی

آنالیز آماری :آنالیز آماری داده های این تحقیق با استفاده از نرم

مجله ديابت و متابوليسم ايران .خرداد -تير 1397؛ دوره ( 17شماره )5

268

جدول  -1ميانگين ( ±انحراف معيار) اکسيداسيون کربوهيدرات (گرم/دقيقه) در وهلههای فعاليت و ستها برای فعاليت
اندام فوقانی و تحتانی
فعالیت

اندام فوقانی

وهلههای فعالیت

0/87±0/58

*1/56±0/99

1/44±0/69

1/59±0/91

1/55±0/99

1/53±0/88

*1/68±0/99

1/49±0/97

1/74±1/15

1/70±1/03

وهلههای فعالیت

0/78±0/46

*1/66±0/75

1/57±0/77

1/25±0/44

1/28±0/68

ست (فعالیت+استراحت)

1/80±0/57

*2/29±0/83

1/99±0/63

1/69±0/62

1/83±0/89

ست
)فعالیت  +استراحت)

اندام تحتانی

* نشان دهنده تفاوت معنیدار بین تناوب اول و دوم میباشد.

نتایج این پژوهش نشـــان میدهد که زنان چاق مبتال به دیابت

نشــان دادا اما مقدار آنزیم ســوپراکســید دیســمیوتاز تغییری

نوع دو ،بهدنبال انجام  12هفته تمرینات مقاومتی ــــــ هوازی

نداشـــت و البته مالون دی آلدئید روند افزایش خود را در هر

تناوبی با و بدون مصــرف مکمل بهبود معناداری را در ترکیب

دو گروه حفظ نمود و فقط در گروه تمرین با مصـــرف مکمل

بدن (وزن )FBP ،WHR ،BMI ،نســبت به حالت پایه نشــان

زنجبیل این روند کندتر صـــورت گرفت .اســـتقامت قلبی ـ

های ضــد اکســایشــی گلوتایتون و

تنفسی نیز در هر دو گروه بعد از دورهی تمرینی بهبود معناری

دادند .همینطور شــاخ

را نسبت به حالت پایه نشان داد.

ظرفیت تام آنتیاک سیدانی نیز بهدنبال انجام دورهی تمرینی با و
بدون مکمل زنجبیل افزایش معناداری را نســبت به حالت پایه
بعد

قبل

*

*$

100
80
60
40

گلوکز (میلی گرم بر دسی لیتر)

120

20
0

فعالیت باالتنه

فعالیت پایین تنه

نمودار  -1ميانگين (±انحراف معيار) گلوکز قبل و پس از فعاليت برای دو جلسه فعاليت تناوبی اندام فوقانی و تحتانی.

*نشان دهندهی تفاوت معنیدار سطوح پالسمایی گلوکز قبل و بعد از فعالیت و  $نشان دهندهی تفاوت پاسخ گلوکز به دو جلسه فعالیت اندام فوقانی و تحتانی
است.

غلظت سرمی انسولین (میانگین  ±انحراف معیار) قبل از فعالیت

اگر چه کاهش معنیداری در غلظت انسولین بعد از فعالیت

و پس از فعالیت برای جلسهی فعالیت تناوبی اندام فوقانی به

تناوبی مشاهده گردید ( P=0/021و 11=7/280و ،)F1اما تغییرات

ترتیب  12/4±6/5و  10/2±5میکرو یونیت بر میلیلیتر و برای

جلسهی فعالیت تناوبی اندام تحتانی  12/3±8/6و 6/0±3/1
میکرو یونیت بر میلیلیتر بود (نمودار .)2

انسولین بین دو جلسه فعالیت تناوبی اندام فوقانی و اندام
تحتانی تفاوت معنیداری نداشت ( P=0/14و 11=2/513و .)F 1
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مرحلهی اندازهگیری

تناوب 1

تناوب 2

تناوب 3

تناوب 4

تناوب 5

چهرازی و همکاران :تأثير فعاليت تناوبی اندام فوقانی و اندام تحتانی بر متابوليسم...

بعد

قبل

269

25

15

5

0

فعالیت اندام تحتانی

فعالیت اندام فوقانی

نمودار  -2ميانگين ( ±انحراف معيار) انسولين قبل و پس از فعاليت برای دو جلسه فعاليت تناوبی اندام فوقانی و تحتانی،
* نشان دهنده تفاوت معنیدار انسولین بین قبل و بعد از فعالیت میباشد.

مقادیر  HOMA-IRمحاسبه شده برای قبل و بعد از فعالیت در

جلسهی فعالیت باالتنه بهترتیب  3/07±1/56و  2/11±0/97و برای

یک و نیم برابری اکسیداسیون کربوهیدرات و کاهش میزان الکتات
پالسما ،متعاقب فعالیت تناوبی گزارش شده است [ .]20همسو با

جلسهی فعالیت پایین تنه بهترتیب  2/98±2/15و  1/3±0/76بود.

نتایج تحقیق حاضر  Burgomasterو همکاران ( )2006اثرات کوتاه

آنالیز آماری دادهها نشان داد که بین پاسخ  HOMA-IRبه فعالیت

مدت تمرینات تناوبی سرعتی بر متابولیسم کربوهیدرات در

باال تنه و پایین تنه تفاوت معنیداری وجود دارد ( p=0/021و

عضالت اسکلتی را گزارش کردند .از نظر آنان ،تمرینات تناوبی

 ،)t9=2/79به شکلی که میزان  HOMA-IRدر جلسهی پایین تنه

سرعتی منجر به سازگاری در اکسایش پیرووات و فرآیندهای

بیشتر از باالتنه کاهش پیدا کرده بود.

گلیکوژنولیتیک ،در حین فعالیت زیر بیشینه میشوند [ .]21همسو
با این نتیجه Trapp ،و همکاران ( )2008کاهش معنی دار گلوکز

بحث و نتیجهگیری
یافته مهم پژوهش حاضر افزایش اکسیداسیون کربوهیدرات ،کاهش
معنیدار سطوح گلوکز ،انسولین و مقاومت به انسواین پس از
فعالیت حاد تناوبی بود .در این تحقیق سطوح پالسمایی گلوکز در
مراحل قبل و بعد از فعالیت تناوبی اندام فوقانی با فعالیت تناوبی
اندام تحتانی تفاوت معنیداری نداشت .اما مقاومت به انسولین در
جلسه پایین تنه بیشتر از باالتنه کاهش پیدا کرد.
طبق تحقیقات قبلی فعالیتهای شدید تناوبی سبب افزایش ضربان
قلب ،سطح هورمونهای استرس و تغییر متابولیسم کربوهیدراتها
و چربیها میگردند [ .]19،20،21این تغییرات به ماهیت فعالیت
تناوبی و شدت آن وابسته است Laura .و همکاران ( )3013تأثیر
فعالیت شدید را در  10مرد چاق با محدوده سنی  20تا  32سال
بررسی نمودند و کاهش انسولین ،گلوکز ،کاهش مقاومت به انسولین
و نیز افزایش اکسیداسیون چربیها را گزارش نمودند [ .]19افزایش

پالسما را متعاقب فعالیت تناوبی گزارش نمودند [ .]13نکات مشابه
مطالعهی  Trappو همکاران ( )2008با پژوهش حاضر در این است
که مطالعهی مذکور در زنان سالم غیر سیگاری در محدودهی سنی
 18تا  30سال بود .اما نمایهی تودهی بدنی زنان در مطالعهی مذکور
کمتر از  25بود و فعالیت اندام فوقانی و اندام تحتانی در مطالعهی
مذکور تفکیک نشده بود .هم سویی تغییرات گلوکز در دو فعالیت
شدید تناوبی با توجه به متابولیسم کربوهیدرات قابل پیشبینی بود
[.]13
باسامی و همکاران ( )1395تاثیر فعالیت تناوبی اندام فوقانی و
تحتانی بر اکسیداسیون چربی و کربوهیدرات در مردان سالمند را
مورد بررسی قرار دادند و دریافتند که متابولیسم چربی و
کربوهیدرات در طی فعالیت اندام فوقانی و اندام تحتانی تحت تأثیر
فعالیت تناوبی قرار میگیرد و نسبت به حالت استراحت دارای
افزایش است که این مقدار افزایش برای اکسیداسیون چربی در
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تحتانی  40درصد و برای اکسیداسیون کربوهیدرات این مقدار

کیناز  Aفعال میشود که این سبب افزایش فعالیت  HSLو در نتیجه

افزایش در فعالیت تناوبی اندام فوقانی  1درصد و در فعالیت تناوبی

افزایش تجزیهی چربی و افزایش سوخت چربی میشود []26 ،27

اندام تحتانی  16درصد بود [ .]22که با تحقیق حاضر همسو نمی

اگرچه در تحقیق حاضر سوخت چربی اندازهگیری نشده است

باشد .در تحقیق حاضر فعالیت تناوبی در زنان چاق سوخت

شاید یکی از دالیل کاهش سوخت کربوهیدرات افزایش سوخت

کربوهیدرات را تغییر داد اما این تغییرات وابسته به نوع فعالیت (اندام

چربی طی فعالیت استقامتی و افزایش هورمون رشد متعاقب فعالیت

فوقانی و اندام تحتانی) نبود .شاید این اختالف بهخاطر نوع فعالیت

تناوبی باشد .همچنین کاهش انسولین و افزایش کاتکوالمینها می

تناوبی استفاده شده در تحقیق باسامی و همکاران ( )1395باشد که

تواند از دالیل دیگر افزایش لیپولیز و سوخت چربی طی این نوع

از فعالیت تناوبی با شدتای مختلف استفاده گردید (فعالیت با

فعالیتها باشد.

شدتهای  70 ،65 ،60 ،55درصد  VO2maxو استراحت فعال با

 Mulو همکاران ( )2015بر اهمیت فعالیت متوسط و شدید بر

شدتهای  40 ،35 ،30 ،25درصد  (VO2maxدر حالیکه در تحقیق

متابولیسم کربوهیدراتها تأکید داشتند و گلوکز را سوخت اصلی

حاضر شدت در ستهای مختلف یکسان بود .ضمناً در مطالعهی

در انقباض عضالت در فعالیتهای متوسط و شدید میدانند.

حاضر آزمودنیهای زنان چاق بودند در حالیکه در مطالعهی

ورزش شدید ( )HIرا برای افراد مبتال به دیابت نوع دو ،جهت

باسامی و همکاران ( )1395افراد سالمند سالم بودند .در تحقیق

کنترل قند خون و کاهش میزان انسولین و گلوکز معرفی نمودهاند.

حاضر فعالیت تناوبی به تنهایی در اکسیداسیون کربوهیدرات تفاوت

سازوکار اصلی در این فرآیند را افزایش برداشت گلوکز گردش

ایجاد کرد که این تفاوت بین تناوب اول و دوم فعالیت بود .علت

خون توسط عضالت در حال فعالیت معرفی نمودند [.]28

افزایش اولیهی اکسیداسیون کربوهیدرات احتماالً کسر اکسیژن در

یافتههای پژوهش حاضر نشان داد مقادیر انسولین قبل و بعد از

ابتدای فعالیت است چرا که جذب اکسیژن در ابتدای فعالیت به

فعالیت تناوبی اندام فوقانی و اندام تحتانی کاهش معنیداری پیدا

سرعت بهمیزان یکنواختی مورد نیاز نمیرسد و در فعالیت با شدت

نموده است اما بین تغییرات انسولین طی فعالیت اندام فوقانی و اندام

متوسط حدود سه دقیقه زمان میبرد تا به حالت یکنواختی برسد.

تحتانی اختالف معنیداری وجود نداشت .همسو با تحقیق حاضر

از وهلهی دوم به بعد میزان اکسیژن مصرفی بیشتر شده و به حالت

کاهش میزان گلوکز خون و انسولین و در نتیجهی کاهش مقاومت

یکنواختی میرسد ،بنابراین میزان اکسیداسیون کربوهیدرات کاهش

به انسولین در اثر فعالیت تناوبی شدید گزارش شده است [،29-31

و چربی افزایش مییابد و با روندی مشابه ادامه دارد [ .]23در بعضی

 .]10قریشی و همکاران ( )1395نشان دادند که غلظت انسولین و

تحقیقات نشان داده شده است که استروئیدهای جنسی بر متابولیسم

شاخ

مقاومت به انسولین بالفاصله بعد از فعالیت هوازی تک

در زنان تأثیر دارند [ .]24 ،25طبق تحقیقات قبلی استروئیدهای

جلسهای کاهش معنیداری داشت [ .]32همچنین  Jamurtasو

جنسی مثل استروژن و پروژسترون بر متابولیسم عضلهی اسکلتی

همکاران ( )2006کاهشی معنیداری را در غلظت انسولین و

در طول فعالیت تأثیر میگذارد .استروژن و پروژسترون میتوانند

شاخ

مقاومت به انسولین بالفاصله بعد از  45دقیقه رکاب زدن

تأثیر متضادی بر بهرهگیری از گلیکوژن عضالنی داشته باشند به

بر روی دوچرخه کارسنج با  65درصد حداکثر اکسیژن مصرفی

طوری که استروژن به تنهایی اکسیداسیون کل کربوهیدرات را در

بیشینه در مردان چاق سالم نشان دادند که با نتایج این تحقیق همسو

طی فعالیت کاهش میدهد و این کاهش هم از طریق کاهش

میباشد [ .]33در حالی که احمدیزاد و همکاران ( )1389افزایش

برداشت گلوکز خون و هم کاهش در استفاده از دیگر کربوهیدرات

در شاخ

مقاومت به انسولین را بعد از فعالیت تک جلسهای

ها مثل گلیکوژن میباشد .بهعالوه پروژسترون ممکن است برداشت

مقاومتی گزارش کردند [ .]34تأثیر فعالیت ورزشی با شدت باال و

گلوکز خون را بیشتر کاهش دهد اما در عوض استفاده از گلیکوژن

یک جلسهی تمرینات تناوبی بر مقاومت بر انسولین گزارش شده

را افزایش میدهد [.]24

است Sjöros .و همکاران ( )2018گزارش کردند که تمرینات

کاهش غلظت انسولین در تحقیق حاضر براساس پیشینه ،شاید یکی

تناوبی شدید و متوسط باعث بهبود عملکرد انسولین و جذب گلوکز

از دالیل کاهش سوخت کربوهیدرات باشد .زیرا کاهش غلظت

در عضالت فعال در افراد دیابتی نوع دو میشود .و همچنین
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[ Gillen .]11و همکاران ( )2012بهمدت  24ساعت ،بعد از یک

که نگرانی مفصلی دارند اجرای فعالیت تناوبی اندام فوقانی با شدت

جلسهی تمرین تناوبی شدید ،کنترل قند خون  7فرد مبتال به دیابت

نسبتاً مشابه با اندام تحتانی برای کاهش قند خون و اکسیداسیون

نوع دو را بررسی کردند .تمرین تناوبی به این صورت بود که هر

کربوهیدرات توصیه میشود.

فرد در هر جلسه  10وهلهی  60ثانیهای را با شدت  %90ضربان

با توجه به شدت و طول دورهی فعالیت تناوبی و ریکاوری متعاقب

قلب بیشینه رکاب میزد .استراحتهای  60ثانیه نیز بین ستها

آن توصیه میشود که مطالعهی مشابهی با شدت باالتر و طول

وجو داشت .یافتهها نشان داد حتی یک جلسهی تمرین تناوبی شدید

فعالیت و ریکاوری کوتاهتر انجام گردد .و توصیه میشود برای

سبب بهبود کنترل قند خون افراد مبتال به دیابت نوع دو میشود که

فعالیت تناوبی پایین تنه تأثیر شدتهای مختلف بر متابولیسم

با یک جلسهی فعالیت تناوبی تحقیق حاضر همسو بود [.]35

کربوهیدرات مورد بررسی قرار گیرد تا شدت مطلوب فعالیت

تمرینات تناوبی بهطور معناداری باعث کاهش  HbA1cدر افراد

تناوبی مشخ

گردد.

دیابتی می شود که این کاهش باعث کاهش سطح گلوکز پالسما
می گردد []11
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ABSTRACT
Background: Prevalence of obesity and overweight in women increases the possibility of metabolic syndrome
and diabetes. Based on the variety of the effects of different type of exercise and the differences in the upper
and lower body muscle volume involved in the exercise, the effects of high intensity interval exercise with arm
and leg ergometer on metabolism and insulin resistance might be different. The aim of this study was to
compare the effect of upper and lower body interval exercise on carbohydrate metabolism and insulin
resistance in obese women.
Methods: Twelve obese and overweight women (body mass index, 31.1±5.5 kg/m2) performed two interval
exercise trials of 30-min on arm and leg ergometer with one week intervening. Interval exercise included 5
sets of 6 min in which 2- min activity at 85% VO2max and 4 min active rest at 45% VO2max was performed. Two
blood samples were taken before and immediately after exercise for measuring glucose and insulin. VO 2 and
VCO2m were collected during exercise and used to calculate the amount of carbohydrate oxidation.
Result: Although interval exercise reduced the insulin concentration, responses of insulin to upper and lower
body exercises were not significantly different (P>0.05). Glucose level reduced following interval exercise,
and this reduction was significantly (P<0.05) higher following lower body interval exercise than upper body
exercise. Similarly the reductions in HOMA-IR were significantly (P<0.05) higher following lower body
interval exercise than upper body exercise. Interval exercise resulted in increases in oxidation of carbohydrate,
though; responses to upper and lower exercises were not significantly different.
Conclusion: It could be concluded that interval exercise in obese women leads to changes in carbohydrate
metabolism and insulin resistance, and that the changes in insulin resistance are related to type of exercise
(upper and lower body), though carbohydrate oxidation is not.
Keywords: Interval Exercise, Upper Body, Lower Body, Metabolism, Insulin Resistance

* Dehkadeh-ye-Olympic, Tehran, Iran, Faculty of physical education and sports sciences, Allameh Tabataba'i University, Email:
mbassami@yahoo.co.uk

