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دریافت مقاله1991/8/19 :

چکیده

زمینه و هدف :تأثیر همزمان ورزش و رژیمهای غذایی متفاوت بر آیریزین به عنوان
موضوع جدید مطرح است .تحقیق حاضر با هدف بررسی تاثیر فعالیت هوازی حاد به
دنبال مصرف چهار نوع رژیم غذایی متفاوت بر سطح سرمی آیریزین در مردان دارای
اضافه وزن انجام گرفته است.
روش بررسی :در پژوهش حاضر از نوع نیمه تجربی 8 ،مرد دارای اضافه وزن (میانگین
سنی  32 1/6سال و میانگین  ،)32/32 /74 BMIدر چهار جلسه مجزا به فاصله یک
هفته به آزمایشگاه فیزیولوژی مراجعه کردند .در هر جلسه بعد از خوردن یکی از غذاهای
معمولی ،پرکربوهیدرات ،پرپروتئین و پرچرب 23 ،دقیقه با شدت  43-63درصد حداکثر
ضربان قلب روی تردمیل دویدند .سه نمونه خونی در حالت ناشتا ،دو ساعت پس از
مصرف غذا (قبل از ورزش) و بعد از ورزش گرفته شد .از روش آماری آنالیز واریانس
یک طرفه و آنالیز واریانس دو طرفه و مکرر استفاده شد.
یافتهها :آنالیز آماری دادهها نشان داد مصرف چهار نوع غذای متفاوت قبل از ورزش
موجب کاهش غلظت آیریزین شد ،که این کاهش تنها در گروه رژیم پرچرب معنی دار بود
( .)P≤3/328بعالوه در طی ورزش پس از مصرف هر چهار نوع رژیم متفاوت ،آیریزین
افزایش معنی دار یافت (پر کربوهیدرات  ،P=3/372پر پروتئین  ،P=3/331پر چرب
 P=3/332و معمولی.)P=3/331
نتیجهگیری :علی رغم کاهش آیریزین پس از مصرف رژیم های غذایی مختلف ،به نظر می
رسد فعالیت ورزشی به دنبال رژیم های غذایی متفاوت میتواند موجب افزایش معنی دار
آیریزین سرم مردان جوان دارای اضافه وزن شود .با این حال فعالیت هوازی به دنبال رژیم
غذایی پر پروتئین نسبت به سایر رژیم های غذایی افزایش معنی داری در آیریزین سرم
نشان داد.
کلید واژگان :تمرین هوازی حاد ،رژیم غذایی ،آیریزین ،اضافه وزن

دریافت مقالۀ اصالحشده1991/11/8 :
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مقدمه
سبک زندگی غیرفعال که عموما با دسترسی به مواد

تار عضالنی و جلوگیری از آتروفی عضالنی میشود و

غذایی با کالری باال همراه شده ،تهدیدی جدی برای

همچنین نقش مهمی در حفظ هموستاز گلوکز و لیپید دارد

بهداشت عمومی جهان است .بیماری همه گیر اضافه وزن و

و به دنبال آن موجب افزایش بیان FNDC5

چاقی ،یک عامل خطر عمده برای بسیاری از بیماری ها از

( Fibronectin type III domain-containing
 )protein 5میشود که در نهایت منجر به تولید و ترشح

جمله دیابت نوع  ،2بیماری های قلبی عروقی ،فشارخون
باال ،سکته مغزی ،ورم مفاصل و انواع سرطان است ( .)1بر
اساس آخرین تخمین سازمان بهداشت جهانی  1/6میلیارد
بزرگسال در دنیا اضافه وزن دارند ( .)2،2شیوع اضافه وزن
( )BMI≥25در مردان ایرانی  22/8درصد و در زنان 75
درصد است ( .)2کاهش  17-7درصدی وزن بدن در افراد
چاق ریسک فاکتور های قلبی عروقی ناشی از چاقی را
کاهش میدهد .اصالح رژیم غذایی همراه با فعالیت ورزشی
نیز به عنوان یک درمان غیر دارویی برای بزرگساالن دارای
اضافه وزن توصیه میشود ( .)7در یک دهه گذشته عضالت
اسکلتی به عنوان یکی از ارگان های درون ریز شناخته شده
که انقباض آن موجب افزایش ترشح مایوکاین هایی از
جمله آیریزین میشود ( .)6آیریزین یکی از اصلی ترین
عوامل ارتباطی بین عضله اسکلتی و بافت چربی است و می
تواند بافت چربی سفید را که منبع ذخیره انرژی در بدن
است به چربی قهوه ای که مصرف کننده انرژی (از طریق
گرمازایی) است تبدیل کند ( .)5،8در سال  2112برای اولین
بار یافته هایی در مورد هورمون آیریزین در پاسخ به ورزش
گزارش دادند .نشان داده شد آیریزین بعنوان واسطه ای
برای افزایش انرژی مصرفی در موش و هموستاز گلوکز
است و نقش مشابه در انسان را پیشنهاد کردند .آیریزین
توسط Peroxisome proliferator-( PGC-1ɑ

آیریزین در خون میشود ( .)9مشخص شده بافت چربی
قهوه ای ارتباط منفی شناخته شده ای با شاخص توده بدنی
و درصد چربی بدن دارد ( .)9،11بنابراین آیریزین یک
سیگنال مشتق از عضله است که مستقیما با بافت چربی
ارتباط برقرار کرده و موجب قهوه ای شدن آن میشود .این
اثر آیریزین نیمرخ متابولیکی را بهبود میدهد و هزینه انرژی
کل بدن را افزوده و اثرات ضد چاقی و ضد دیابتی دارد
( .)11هو و همکاران نشان دادند پس از  21ثانیه فعالیت
سرعتی میزان آیریزین افزایش مییابد ( .)12همچنین نیگارد
و همکاران نشان دادند که یک جلسه فعالیت استقامتی و
مقاومتی موجب افزایش در غلظت آیریزین خون میشود
( .)12کیم و همکاران رابطه مثبت معنی دار بین تغییرات
آیریزین پالسما و توده عضالنی ،و رابطه منفی معنی دار بین
تغییرات آیریزین با توده چربی گزارش کردند ( .)11،12به
عنوان یک اصل مهم کاهش وزن در اثر ورزش با حفظ توده
عضالنی همراه است .بنابراین تمرین هوازی با شدت
متوسط بهترین نوع فعالیت بدنی برای افراد دارای اضافه
وزن است ( .)17بررسی ها تاثیرات حاد فعالیت بدنی بر
سطح سرمی آیریزین را نشان داده ولی تاثیرات مزمن
فعالیت بدنی بر سطح سرمی آیریزین دارای تناقض بوده و
در برخی موارد کاهش آیریزین در اثر مشاهده شده است
( .)12،16،15نورهیم و همکاران در مطالعه ای اثرات تمرین

activated
receptor-gamma
coactivator
 )(PGC)-1alphaالقا میشود ( .)6مشخص شده در اثر

حاد و مزمن بر آیریزین را بررسی کردند و یافته ها نشان

فعالیت بدنی PGC-1ɑ ،بیان می شود و موجب تحریک

داد سطح آیریزین پالسما پس از تمرین حاد نسبت به

بسیاری از فرآیند ها مانند بیوژنز میتوکندریایی

تمرین بلند مدت افزایش بیشتری داشته است (.)11

( ،)Biogenesisآنژیوژنز ( ،)Angiogenesisتغییر نوع

تحقیقات بسیار اندکی پیرامون تاثیر همزمان رژیم غذایی و
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فعالیت ورزشی بر آیریزین صورت گرفته است .فینک و

مصرف رژیم های غذایی متفاوت از نظر سطوح سرمی

کیلی ،بیان داشتند مسیر های سیگنالینگ ،نشان دهنده ی

آیریزین تفاوت وجود دارد یا خیر.

محرک های فیزیولوژیک خارج سلولی و محرک تغذیه ای
برای بیان و یا فعالیت  ،PGC-1 ɑبه عنوان یک فاکتور
باالدستی آیریزین میباشد .همچنین چاقی ناشی از رژیم
غذایی با کاهش بیان  PGC-1 ɑو اختالالت میتوکندری
عضالنی در ارتباط است ( .)18همچنین کو و همکاران
رابطه مثبتی بین آیریزین با تغذیه سالم و الگوی تغذیه
محتاطانه را بیان کردند .همچنین گزارش دادند ترشح
آیریزین در پاسخ به مصرف میوه ها افزایش و با مصرف
گوشت کاهش یافت هر چند مکانیسم اساسی آن ناشناخته
بود ( .)19اشالگل و همکاران ،طی تحقیق خود بیان کردند
افزایش آزادانه  22ساعته در مصرف مواد غذایی با کاهش
سطح آیریزین ناشتا در انسان بزرگسال رابطه دارد .همچنین
ذکر کردند پس از تعدیل سازی اثرات سن ،جنس و نژاد،
مصرف  711کیلو کالری اضافی در روز موجب %2/2
کاهش آیریزین ناشتا در صبح روز بعد میشود .بعالوه نشان
دادند  111کیلو کالری افزایش در کربوهیدرات و چربی
مصرفی به ترتیب با  %1/2و  %/6کاهش در آیریزین ناشتا
در ارتباط بود .رابطه ای بین مصرف اضافی پروتئین و
ترشح آیریزین مشاهده نشد ( .)21پیشینه پژوهشی نشان
دهنده اثرات مثبت آیریزین در پاسخ به فعالیت ورزشی
است و هدفی برای درمان بیماری متابولیک از قبیل اضافه
وزن به نظر میرسد .همچنین رژیم غذایی و اصالحات
تغذیه ای نیز عاملی موثر بر ترشح آیریزین میباشد .با این
حال تحقیقی که به بررسی اثرتعاملی ورزش و رژیم های
غذایی پرداخته باشد یافت نشد.
بر این اساس تحقیق حاضر با هدف ارزیابی تاثیر
فعالیت هوازی حاد به دنبال مصرف چهار نوع رژیم غذایی
متفاوت (معمولی ،پرچرب ،پرکربوهیدرات و پر پروتئین) بر
سطح سرمی آیریزین در مردان دارای اضافه وزن انجام
گرفت تا مشخص گردد آیا بین فعالیت هوازی حاد به دنبال

روش بررسی
روش پژوهش حاضر به صورت نیمه تجربی و از نوع
کاربردی با مداخله تمرین هوازی و یک وعده غذایی و با
طرح اندازه گیری مکرر بود .آزمودنی ها را  12نفر از مردان
دارای اضافه وزن ( BMIبین  27تا )21شهر اهواز تشکیل
می دادند که از بین  27نفر دانشجوی دارای اضافه وزن
انتخاب شدند .در نهایت  2نفر به دلیل رعایت نکردن
معیارهای تحقیق کنار گذاشته شدند و  8نفر مطالعه را به
پایان رساندند .شرایط ورود به پژوهش شامل :عدم ابتال به
بیماری ،عدم مصرف دخانیات ،عدم فعالیت منظم  ،دامنه
سنی  21تا  27سال و توانایی انجام فعالیت ورزشی بود.
سپس آزمودنی ها در طی پنج جلسه مجزا به آزمایشگاه
فیزیولوژی دانشکده تربیت بدنی دانشگاه شهید چمران
اهواز مراجعه کردند .در اولین جلسه پس از آشنایی نمونه
ها با محیط آزمایشگاه فیزیولوژی و امضای فرم رضایت نامه
شرکت در تحقیق ،اندازه گیری شاخص های آنتروپومتریکی
شامل قد ،وزن و درصد چربی و شاخص توده بدنی توسط
دستگاه بیو امپدانس الکتریک ( ،)BIAمدل المپیا ،2/2
شرکت جاوون کره جنوبی و  vo2maxاز طریق آزمون
بروس انجام شد .نمونه ها پس از اندازه گیری اولیه در
چهار جلسه دیگر با فاصله یک هفته در آزمایشگاه حضور
پیدا کرده و در هر جلسه  21دقیقه ورزش بر روی تردمیل
با شدت 61تا 51درصد ضربان قلب بیشینه بعد از خوردن
یکی از چهار نوع غذای (معمولی  ،پرکربوهیدرات  ،پر
پروتئین و پرچرب) (جدول 1و )2اجرا کردند (.)21،22
برای جلوگیری از تاثیر چرخه شبانه روزی تمام آزمایشات
در زمان مشخص از روز ( 8تا 11صبح) و در حالت ناشتا
اجرا شد .نمونه ها در حالت ناشتا به آزمایشگاه فیزیولوژی
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ورزشی مراجعه کرده و  21دقیقه در حالت نشسته استراحت

داده های خونی در چهار جلسه مختلف استفاده شد .در

کرده سپس یک نمونه خون  7میلی لیتری گرفته شد .سپس

صورت معنی دار بودن آزمون تعقیبی بونفرونی برای یافتن

در هر جلسه یکی از چهار نوع غذای مختلفی که قبال آماده

تفاوت ها انجام شد .سطح معنی داری برای تمامی داده های

شده بود توسط آزمودنی ها طی  21تا  21دقیقه مصرف شد.

آماری با ( )P≤ 1/17نشان داده شده است .کلیه اندازه گیری

 2ساعت پس از صرف غذا یک نمونه خون دیگر ( 7میلی

های آماری توسط نرمافزار  spssنسخه  22انجام شد.

لیتر) گرفته شده و متعاقب آن پروتکل ورزشی ( 21دقیقه
دویدن روی نوارگردان با شدت  61تا  51ضربان قلب
بیشینه) را انجام دادند .در طی ورزش ضربان قلب توسط
ضربان سنج پالر کنترل شد .بعد از اتمام پروتکل ورزشی
یک نمونه خونی دیگر ( 7میلی لیتر) گرفته شد .نمونه های
خونی بالفاصله برای نگهداری و تجزیه تحلیل به آزمایشگاه
منتقل شد و اطالعات بدست آمده به عنوان داده در این
پژوهش مورد استفاده قرار گرفت .نمونه های خونی به
مدت  11دقیقه و با  2111دور بر ثانیه برای جداسازی سرم
سانتریفیوژ شد و سرم ها در میکروتیوب های مخصوص
ریخته و در دمای منفی  51درجه سانتی گراد نگهداری شد.
سطوح آیریزین سرم با استفاده از روش االیزا (کیت انسانی،
شرکت کازابیو ،ژاپن) اندازه گیری شد .همچنین پرسشنامه
یادآمد غذایی  22ساعته جهت بررسی کالری دریافتی
هفتگی و درصد مصرف درشت مغذی ها به روش پرسش
و پاسخ محقق و آزمودنی به صورت روزانه و برای یک
هفته قبل از هر جلسه ثبت و توسط نرم افزار
 Nutritionist4مورد بررسی قرار گرفت (جدول .)2در
این تحقیق از روشهای آماری توصیفی شامل میانگین و
انحراف معیار برای محاسبه سن ،قد ،وزن ،شاخص توده
بدن ،درصد چربی بدن Vo2max ،آزمودنیها استفاده شد.
برای مقایسه داده های خونی در زمان استراحت از روش
آنالیز واریانس یک طرفه استفاده شد .همچنین برای مقایسه
داده های خونی در زمان فعالیت از روش آنالیز واریانس
یک طرفه استفاده شد .از روش آماری آنالیز واریانس

یافته ها
میانگین و انحراف معیار شاخص های آنتروپومتریکی
و ترکیب بدنی درجدول ( )2ارایه شده است.
در نتیجه آنالیز مواد غذایی مصرفی مشخص شد
تفاوت معنی داری بین میزان کالری و درصد درشت مغذی
های مصرفی آزمودنی ها برای یک هفته قبل از هر چهار
جلسه وجود نداشت و از یک رژیم تقریبا معمولی پیروی
میکرد (.)P≥ 1/17
نتایج آنالیز آماری نشان داد که سطح سرمی آیریزین
پس از مصرف هر چهار نوع رژیم غذایی کاهش یافت که
این کاهش تنها در گروه رژیم غذایی پر چرب معنی دار بود
( .)P≤ 1/128همچنین سطح سرمی آیریزین پس از فعالیت
ورزشی به دنبال مصرف هر یک رژیم های غذایی پر
کربوهیدرات ( ،)P≤ 1/129پر پروتئین ( ،)P≤ 1/111پر
چرب ( )P≤ 1/112و معمولی ( )P≤ 1/121افزایش معنی
دار داشت .نتایج آنالیز آماری برای مشخص ساختن تفاوت
آیریزین سرم پس از فعالیت ورزشی به دنبال مصرف رژیم
های غذایی مختلف تفاوت معنی دار را نشان داد (1/115
≤ ،)Pکه در نتیجه آزمون بونفرونی مشخص شد که سطح
سرمی آیریزین پس از فعالیت ورزشی به دنبال رژیم پر
پروتئین نسبت به رژیم پر چرب ( )P≤ 1/122و رژیم
معمولی ( )P≤ 1/118و رژیم پر کربوهیدرات (1/112
≤ )Pافزایش معنی داری داشت (جدول.)7

دوطرفه با اندازه گیری های مکرر برای مقایسه میانگین های
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جدول  :1خصوصیات چهار نوع غذای مختلف
) (KJانرژی )گرم( پروتئین )گرم( کربوهیدرات )گرم( چربی

رژیم

2221.5

33.6

183

3.5

پر کربوهیدرات

2223.5

68.2

22.3

18

پر پروتئین

2226.2

13.2

72.7

62.48

پر چرب

2223.5

23.2

134.3

21.36

معمولی

جدول :7درصد درشت مغذی های تشکیل دهنده هر یک از غذاها
رژیم

پروتئین()%

کربوهیدرات()%

چربی()%

15

65

33

پر کربوهیدرات

25

75

33

پر پروتئین

15

35

63

پر چرب

15

53

25

معمولی

محتوای انرژی چهار وعده های غذایی( برای یک فرد 43کیلوگرمی)( .باسامی و همکاران (،)3311 ،نوکس و همکاران )3335 ،
جدول :9میانگین کالری و میانگبن درصد درشت مغذی های مصرفی روزانه افراد در یک هفته قبل از هر جلسه
میانگین کربوهیدرات مصرفی

میانگین چربی مصرفی

میانگین پروتئین مصرفی

روزانه()%

روزانه()%

روزانه()%

اول

2327.7

53.6

26

12.7

دوم

2123.8

51.4

22.3

15.1

سوم

2337.4

78.8

25.2

16.2

چهارم

2246.1

53.2

27.3

12.5

هفته

میانگین کالری روزان )(kc
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جدول :4میانگین و انحراف معیار شاخص های آنتروپومتریکی ،فیزیولوژیکی و ترکیب بدنی
میانگین±انحراف

شاخص

معیار
سن(سال)

32±1/6

قد(متر)

147±2/85

وزن(کیلوگرم)

88/51±7/66

شاخص توده بدن(کیلوگرم بر متر مربع)

32/36±3/74

درصد چربی بدن()%

32/62±1/21

حداکثر اکسیژن مصرفی(میلی گرم بر کیلوگرم در دقیقه)

21/15±1/14

حداکثر ضربان قلب(ضربان در دقیقه)

128±7/71

جدول :5مقایسه تاثیرات درون گروهی (رژیم غذایی-رژیم غذایی و ورزش) و بین گروهی آیریزین سرم
رژیم غذایی
رژیم

ناشتا

2ساعت بعد از غذا

فعالیت ورزشی به دنبال مصرف رژیم رژیم غذایی
 Pدرون

 Pبین

گروهی

گروهی

ناشتا

بعد از ورزش

 Pدرون

 Pبین

گروهی

گروهی

پر کربوهیدرات

128.77±6.81

125±6.55

1.189

128.77±6.81

172.2±5.2

€1.129

پر پروتئین

129.52±5.12

129.5±6.19

1.11

129.52±5.12

162.22±6.25

€1.111

پر چرب

172.85±12.8

172.66±12.79

†1.128

172.85±12.8

162.62±11.1

€1.112

معمولی

169.61±7.11

169.15±6.12

1.211

169.61±7.11

157.27±7.81

€1.121

*1.115

سطح معنی داری ( )p≤ 1/17بود و برای آنالیز خونی داده ها در حالت استراحت و فعالیت ورزشی از روش آنوای یک راهه و برای مقایسه
میانگین داده ها خونی در چهار جلسه از آزمون آنوای دوراهه با اندازه گیری مکرر استفاده شد.
† تفاوت معنی دار پس از مصرف رژیم غذایی
 €تفاوت معنی دار پس از فعالیت ورزشی به دنبال مصرف یک رژیم غذایی
*تفاوت معنی دار بین فعالیت ورزشی پس از مصرف رژیم های غذایی مختلف

بحث
با توجه میزان انرژی مصرفی باالیی که در تمرینات

افزایش غلظت آیریزین خون که ثابت شده با توده چربی و

هوازی مشاهده می شود ،یکی از بهترین روش ها برای

 BMIرابطه معکوس دارد ،میشود ( .)22،22اکثر کسانی

کاهش وزن در افراد با مشکالت اضافه وزن است .معموال

که از اضافه وزن و چاقی رنج میبرند ،پیوسته به دنبال

مشاهده شده این نوع تمرین ورزشی موجب کاهش وزن و

کاهش وزن از طریق ورزش ،رژیم های غذایی ،ویبریشن و
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غیره هستند و به دلیل استفاده نابجا و نادرست سریعا نا امید

ورزشی که میتواند حجم توده عضالنی را به جای توده

شده و دست از تالش بر میدارند .امروزه محققین ثابت

چربی در دوره محدودیت کالری کاهش داده باشد بیان

کرده اند ترکیب ورزش و رژیم غذایی یکی از موثر ترین

کردند .بنابراین بررسی تاثیر رژیم غذایی به تنهایی بر

راه ها برای کاهش وزن و کسب وزن ایده آل با حفظ توده

آیریزین سرم نشان داد رژیم های غذایی متفاوت میتواند

عضالنی و کاهش توده چربی است ( .)27،26در پژوهش

موجب کاهش آیریزین سرم شود .همچنین بررسی اثر

حاضر ابتدا به بررسی تاثیر رژیم های غذایی متفاوت بر

ترکیبی رژیم های غذایی متفاوت و فعالیت ورزشی هوازی

غلظت سرمی آیریزین پرداخته شد .نتایج نشان داد که

به این نتایج دست یافتیم که فعالیت ورزشی پس از مصرف

دریافت غذا یا به عبارت دیگر دریافت کالری موجب

رژیم های غذایی مختلف موجب افزایش سطح آیریزین

کاهش سطح آیریزین میشود .این کاهش تنها در رژیم پر

سرمی میشود که این افزایش از لحاظ آماری معنی دار بود.

چرب از لحاظ آماری معنی دار بود .این نتایج با یافته های

بعالوه ترکیب فعالیت ورزشی و رژیم پر پروتئین نسبت به

اشلوگل و همکاران ( ،)2117کو و همکاران ( )2117و

ترکیب فعالیت ورزشی با رژیم پر چرب و معمولی و پر

یانگ و همکاران ( )2117همسو بود ( .)19،21،25نتایج

کربوهیدرات تاثیر معنی دار تری داشت .در زمینه ی تاثیر

تحقیق حاضر همسو با تحقیق اشالگل و همکاران است که

ترکیبی رژیم غذایی و فعالیت ورزشی تحقیقات شفاف و

نشان دادند افزایش آزادانه  22ساعته در مصرف مواد غذایی

کاملی در دسترس نیست و تنها در این زمینه میتوان نا

با کاهش سطح آیریزین ناشتا در انسان بزرگسال رابطه دارد.

همسو با تحقیق حاضر به تحقیق ایگلسیا و همکاران

پس از تعدیل سازی اثرات سن ،جنس و نژاد ،مصرف 711

( )2112اشاره کرد که در کنار برنامه  8هفته ای محدودیت

کیلو کالری اضافی در روز موجب  % 2/2کاهش آیریزین

کالریک خود از پرسشنامه  22ساعته فعالیت بدنی استفاده

ناشتا در صبح روز بعد میشود .همچنین  111کیلو کالری

کردند و در نتیجه بیان کردند آیریزین سرم ،وزن بدن و لیپید

افزایش در کربوهیدرات و چربی مصرفی به ترتیب با % 1/2

های خون به طور معنی داری کاهش یافت ( .)29همچنین

و  %/6کاهش در آیریزین ناشتا در ارتباط بود ( .)21همچنین

تحقیق آناستاسیالکیس و همکاران ( )2112به صورت جدا

یانگ و همکاران نشان دادند موش هایی که با رژیم پر

گانه به بررسی تاثیر ریتم شبانه روزی ،غذای دریافتی،

چرب چاق شده بودند سطح آیریزین در خون در بافت

فعالیت بدنی ،جنس و غیره پرداختند و بیان کردند سطح

عضله و بافت چربی آنها کاهش یافته بود( .)25نتایج تحقیق

آیریزین با مصرف یک وعده غذایی استاندارد تغییری ندارد

حاضر با بعضی تحقیقات از جمله کروجیراس و همکاران

و با کالری مصرفی و کیفیت غذا در ارتباط نیست.)22( .

( )2112نا همسو بود که در تحقیق خود بر روی افراد چاق

نتایج تحقیق حاضر یکی از اولین نتایج در زمینه تاثیر توامان

که تحت برنامه کاهش وزن با رژیم کم کالری بودند

مصرف غذا و ورزش بر آیریزین را نشان می دهد .بعالوه

مشاهده کردند در دوره ی درمان محدودیت کالریک ،وزن

تحقیقات به تاثیر مثبت تمرین حاد بر آیریزین سرم اشاره

بدن تمام بیماران همراه با کاهش همزمان در سطح آیریزین

کردند که میتوان آن ها را با تحقیق حاضر همسو خواند از

سرم کاهش یافت( .)28کروجیراس و همکاران دلیل کاهش

جمله تحقیق آناستاسیالکیس و همکاران ( ،)2112هو و

آیریزین در پاسخ به محدودیت کالری و کاهش وزن را

همکاران( )2112و نیگارد و همکاران  2117اشاره کرد

پدیده ای به نام مقاومت به آیریزین در افراد چاق همچون

( .)22،12،12هو و همکاران بیان کردند پس از  21ثانیه

مقاومت به لپتین ،همچنین عواملی همچون عدم فعالیت

فعالیت سرعتی میزان آیریزین افزایش یافته که ساز و کار آن

مجلۀ علمي پزشكي جندیشاپور ،دورۀ  ،51شمارۀ 5931 ،6

417

تاثیر فعالیت هوازی حاد به دنبال مصرف چهار ...

افزایش  PGC-1 ɑدر عضله اسکلتی است که باعث

گیریها در یک زمان یکسان از روز و بدون فاصله یا با

افزایش پروتئین غشایی  FNDC5در عضله می شود و در

فاصله یکسان از محرک صورت بگیرد.

نتیجه باعث افزایش آیریزین میشود .همچنین نیگارد و
همکاران نشان دادند که یک جلسه فعالیت استقامتی و
مقاومتی موجب افزایش در غلظت آیریزین خون میشود.
زمان اندازه گیری آیریزین یکی از مهمترین مسائل در
اختالف نتایج تحقیقات مختلف به نظر میرسد.
آناستاسیالکیس و همکاران ،بیان کردند ریتم شبانه روزی
موجب تغییر در سطوح آیریزین خون میشود به طوری که
بیشترین غلظت آیریزین در ساعت  9شب ،کمترین غلظت
آن در ساعت  6صبح و بهترین شرایط پایدار از ساعات
اولیه روز تا ظهر گزارش شده است ( .)22همچنین بسیاری
از تحقیقات نشان دادهاند که افزایش آیریزین ناشی از
ورزش یک ساعت پس از پایان ورزش به طور قابل توجهی
کاهش یافته و تا  22ساعت بعد به سطح اولیه خود میرسد
( .)6،9همسو نبودن این تحقیق با برخی تحقیقات دیگر می-

نتیجه گیری
نتایج این پژوهش نشان داد که چهار رژیم غذایی
مختلف موجب کاهش سطح آیریزین سرم شد که این
کاهش در رژیم پر چرب معنیدار بود .همچنین فعالیت
ورزشی به دنبال هر چهار رژیم غذایی موجب افزایش معنی
دار در آیریزین سرم شد .همچنین در مقایسه هر چهار
رژیم ،فعالیت ورزشی به دنبال رژیم پر پروتئین موجب
افزایش بیشتر آیریزین سرم در مقایسه با رژیم پر چرب و
معمولی و پر کربوهیدرات بود که این اختالف معنی دار
بود.

قدردانی

تواند به دلیل اختالف در زمان اندازه گیری در روز و یا

این مقاله برگرفته از پایان نامه مصوب در دانشگاه

فاصله اندازهگیری از آخرین تمرین یا آخرین تحریک (رژیم

شهید چمران اهواز به شماره ثبت  9722822می باشد .لذا

غذایی یا ورزش) باشد ،با توجه به اینکه سعی شده تمامی

بدینوسیله از تمامی کسانی که در انجام این پایان نامه

مراحل این تحقیق پیش از ظهر صورت گیرد و تمام اندازه

همکاری داشتند ،تشکر و قدردانی میشود.
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Abstract
Background and Objective: The concurrent effect of exercise and
diet on various factors such as Irisin is raised as a new subject .The
present study was done with the aim of investigating the effect of
acute aerobic exercise following four different diets on Irisin serum
levels in overweight men.
Subjects and Methods: In this quasi-experimental study, 8
overweight men (aged 23± 6.1 y and BMI 23.29 ± 0.47), who
attended our physiology lab in four separate sessions at weekly
intervals were the subjects of this study. In each session, after
eating usual food, high carbohydrate, high-protein and high-fat, the
subjects performed a treadmill test for 30 min with 60-70% of
maximum heart rate. Three blood samples were taken in fasting,
two hr after a meal (before exercise) and after exercise. Statistical
methods: one-way ANOVA, two-way ANOVA with repeated
measure were used to analyze data.
Results: Statistical analysis of the data showed that consuming
four different types of food before exercise reduces the irisin
concentration, and this reduction was significant only in high-fat
diet (P≤0.038). In addition, during exercise, after consumption four
different diets, irisin increased significantly (high-carbohydrate
P=0.049, high-protein P=0.001, high-fat P=0.003, usual food
P=0.021).
Conclusion: Despite the reduction in irisin after eating different
diets, exercise following different diets can cause significant
increase in serum irisin in overweight young men. However aerobic
activity followed a high-protein diet, more than other diets, showed
a significant increase in serum irisin.
Key words: Acute aerobic exercise, Diet, Irisin, Overweight.
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