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دریافت0011/7/8 :
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تاثیر  8هفته تمرین هوازی با رادیو فرکانسی بر سطوح سرمی آنزیم لیپاز حساس به هورمون،
لپتین و پروفایل لیپیدی در مردان چاق
حسن نقی زاده ،0ساناز میراسماعیلی ،1سید هادی

اصغری5

چکیده
زمینه و هدف :بافت چربی با ترشح آدیپوکاینها به عنوان یك غده درونریز عمل میکند .این آدیپوکاینها عالوه بر تنظیم
سوخت وساز چربی ،نقش مهمی در فرایندهای فیزیولوژیکی و پاتولوژیکی دارند .هدف از پژوهش حاضر ،بررسی تاثیر  8هفته
تمرین هوازی با رادیو فرکانسی ( )RFبر سطوح سرمی آنزیم لیپاز حساس به هورمون ( ،)HSLلپتین و پروفایل لیپیدی در
مردان چاق بود.
مواد و روشها :تحقیق حاضر از نوع نیمه تجربی بود 11 .مرد جوان و چاق به صورت داوطلبانه در تحقیق حاضر شرکت
کردند و به صورت تصادفی به  0گروه تمرین هوازی ،RF ،تمرین هوازی RF-و کنترل تقسیم شدند .تمرین هوازی شامل
رکاب زدن با دوچرخه ثابت و دویدن روی نوار گردان با شدت  33تا  81درصد ضربان قلب ذخیره و مداخله  RFبا فرکانس
 8تا  9هرتز ( 031وات)  5روز در هفته و به مدت  8هفته بود .قبل و بعد از مداخله جهت ارزیابی  ،HSLلپتین و نیمرخ
لیپیدی از همه آزمودنیها در حالت ناشتا خونگیری به عمل آمد .دادهها با آزمون تحلیل واریانس دوراهه در سطح معنیداری
 1/13تجزیه و تحلیل شدند.
نتایج :نتایج نشان داد که اثر تمرین و اثر متقابل تمرین با  RFسبب کاهش معنیداری مقادیر لپتین LDL ،TG ،TC،و
افزایش معنیداری  HDLو  HSLسرم شد ( .)p<1/13اثر  RFسبب کاهش معنیداری مقادیر  TGسرم شد (.)p<1/13
اندازه اثر قوی مربوط به اثر متقابل تمرین با  RFبود.
نتیجهگیری :بنابراین بر اساس نتایج به دست آمده میتوان نتیجه گرفت که اثر متقابل  8هفته تمرین هوازی با  RFمیتواند
عامل موثری برای ایجاد تغییرات مطلوب در  ،HSLلپتین و پروفایل لیپیدی مردان چاق باشد..
واژههای کلیدی :تمرین هوازی ،HSL ،لپتین ،پروفایل لیپیدی ،چاقی

0استادیار گروه علوم ورزشی ،دانشکده علوم انسانی و اجتماعی ،دانشگاه اردکان ،اردکان ،ایران .نویسنده مسئولnaghizadeh2011@ardakan.ac.ir:

1دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزش ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد ساری ،ساری ،ایران.
5دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزش ،دانشگاه بیرجند ،بیرجند ،ایران.
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مقدمه
نشان داده شده چاقی یك مشکل جهانی در تمام گروههای سنی است که  131میلیون نفر را در جهان که  7درصد
از آنها را تشکیل میدهند ،تحت تاثیر قرار داده است .بر اساس گزارشهای سازمان بهداشت جهانی ،تعداد افراد
چاق و دارای اضافه وزن حدود  0/3میلیارد در سال  1103در سراسر جهان بوده است ( Jafari-Adli et al.,
 .)2014چاقی شکمی در چندین شهر ایران شایع است که تخمین زده میشود این شیوع نسبت به استان تهران
( ،)%71رفسنجان ( ،)%30/7اصفهان ( ،)%80/1اراک ( ،)%11/8نجف آباد ( )%81/1و استان مازندران ( )%81/1بیشتر
باشد ( .)Jafari-Adli et al., 2014یکی از مهمترین گزارش های مهمی از وضعیت چاقی در ایران نشان
میدهد که طی سالهای  ،0577-0583شیوع چاقی در افراد  13تا  10ساله از  05/1درصد به  11/5درصد افزایش
یافته است ( .)Khabazkhoob et al., 2017علت اصلی چاقی و اضافه وزن عدم تعادل بین انرژی دریافتی و
انرژی مصرفی است .بنابراین ،راه مبارزه با چاقی (به استثنای مداخالت دارویی) لزوماً از تعادل منفی انرژی نشات
میگیرد ( .) Secor et al., 2020; De Lorenzo et al., 2019مطالعات بسیاری نشان دادهاند که موثرترین
رویکرد برای دستیابی به تعادل منفی انرژی ترکیبی از رژیم غذایی ،تمرینات ورزشی و اصالحات رفتاری است (
 .)Jakicic et al., 2018; Petridou et al., 2019فعالیت بدنی به عنوان یك رفتار مهم در سبك زندگی
می تواند بر وزن و ترکیب بدن اثر گذاشته و موجب پیشگیری و درمان اضافه وزن و چاقی گردد ( Jakicic et
 . )al., 2018سه روش پیشگیری و درمان چاقی شامل درمان دارویی ،جراحی و ترکیب رژیم غذایی و تمرین
ورزشی است .موثرترین مدل تمرینی توصیه شده برای پیشگیری و درمان چاقی ،فعالیت هوازی منظم است (
 .)Bellicha et al., 2021; van Baak et al., 2021تمرین هوازی زمانی در کاهش چربی و وزن بدن
موثر است که  5تا  3روز در هفته ،با شدت  31تا  83درصد اکسیژن مصرفی بیشینه ( )VO2maxیا  11تا 91
درصد ضربان قلب بیشینه ( )HRmaxو مدت زمان  03تا  11دقیقه در هر جلسه اجرا گردد ( Park et al.,
 .)2020یکی از مشخصههای اصلی چاقی تجمع بیش از حد تری گلیسیریدها ( )TGدر بافت چربی سفید ()WAT
است .اولین مرحله تجزیه چربی ،هیدرولیز ( TGبه اصطالح لیپولیز) به گلیسرول و اسیدهای چرب آزاد است.
آنزیمهای آدیپوز تری آسیل گلیسرول لیپاز ( )ATGLو لیپاز حساس به هورمون ( )HSLکه بر روی غشای ذرات
چربی واقع شدهاند به عنوان آنزیمهای اصلی در طی فرآیند لیپولیز شناخته میشوند .فعالیت لیپولیزی  HSLتوسط
پیام رسانهای درون سلولی و پیام رسانهای برون سلولی مانند هورمونها ،اعصاب سمپاتیك و گیرندههای انرژی
درون سلولی از طریق فسفوریالسیون جایگاههای مخصوص سرینی تنظیم شود .از این رو ،فعالیت  HSLبه عنوان
تنظیم کننده اصلی لیپولیز شناخته میشود ) .)Liu et al., 2020در پژوهشی ریان و همکاران به بررسی اثر 01
هفته تمرین هوازی با شدت متوسط بر پروتئینهای لیپولیتیك عضله اسکلتی افراد چاق پرداختند .نتایج نشان داد
در فراوانی پروتئین  HSLعضله اسکلتی نسبت به قبل از مطالعه تغییری ایجاد نشد ) .)Ryan et al., 2020از
طرفی در مطالعه لوچه و همکاران  8هفته تمرین استقامتی موجب افزایش فسفوریالسیون  HSLدر عضالت
اسکلتی افراد چاق شد ) .)Louche et al., 2013آدیپوکاینهای مترشحه از بافت چربی از قبیل لپتین نقش
مهمی در تعادل انرژی و تنظیم فرآیندهای التهابی و عملکرد سیستم ایمنی بدن ایفا میکنند .لپتین اثر پیش التهابی
دارد و تولید عوامل پیش التهابی مانند عامل نکروز توموری آلفا ( )TNF-αو اینترلوکین  )IL-1( 0-را افزایش
میدهد ) .)Parastesh et al., 2020لپتین دارای سه عمل اصلی شامل افزایش کالری مصرفی ،کاهش تولید
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 ATPو کاهش اشتها است .لپتین با شرکت در سرکوب سنتز نوروپپتیدهایی از قبیل نوروپیتید( Y-عامل افزایش
اشتها) در ثابت نگه داشتن منابع چربی و در نتیجه کاهش اشتها نقش ایفا میکند ).)Rezaie et al., 2019
تأثیر فعالیت بدنی بر میزان لپتین بحث برانگیز است .اخیراً در مطالعه سیستماتیك تحفه و همکاران ،نشان داده شد
که از  08مطالعه بررسی شده  59مطالعه کاهش معنیداری در سطح لپتین را گزارش کردند .این نتایج از این مفهوم
حمایت میکند که کاهش چربی بدن موجب کاهش وزن و این عامل منجر به کاهش سطح لپتین میگردد Tehfe
) .)et al., 2021با این حال 9 ،مطالعه عدم تغییر یا حتی افزایش سطح لپتین را گزارش کردند Tehfe et al.,
) .)2021اما در زمینه تمرینات هوازی پرستش و همکاران ،نشان دادند که  01هفته تمرین هوازی با شدت  11تا
 81درصد ( HRmaxسه روز در هفته) موجب کاهش سطح لپتین سرمی افراد چاق میشود Parastesh et al.,
) .)2020همچنین در مطالعه رضایی و همکاران  8هفته تمرین هوازی با شدت  31تا  11درصد ( HRmaxسه روز
در هفته) سبب کاهش سطح لپتین در زنان چاق شد ) .)Rezaie et al., 2019به طور کلی نیمرخ لیپیدی شامل
کلسترول تام ( ، )TCکلسترول لیپوپروتئین پرچگال ( ،)HDLکلسترول لیپوپروتئین کم چگال ( )LDLو تری
گلیسیریدها میباشد ) .)Vittal et al., 2021اختالل چربی یا دیس لیپیدمی با افزایش غیرطبیعی در سطوح
 LDL ،TC ،TGو کاهش  HDLهمراه است ) .)Escalante et al., 2012تمرینات ورزشی موجب بهبود
معنیدار در نیمرخ لیپیدی افراد اضافه وزن و چاق میشود .در این راستا ،مطالعه پاهو و همکاران نشان داد که 01
هفته تمرین هوازی با شدت  01تا  71درصد ضربان قلب ذخیره نیمرخ لیپیدی ( )TG,TC,LDL,HDLدر پسران
دارای اضافه وزن و چاق را بهبود بخشید ) .)Paahoo et al., 2021از سوی دیگر ،فربد و همکاران بدنبال 01
هفته تمرین هوازی با شدت  11تا  73درصد  HRmaxتغییر قابل توجهی در شاخصهای  LDL ،TG ،TCگروه
تمرینی مشاهده نکردند ،اما بعد از اتمام مداخله مقادیر  HDLگروه تمرینی افزایش داشت Farbod et al.,
).)2020
0
فرکانس رادیویی ( )RFنوعی انرژی الکترومغناطیسی با فرکانس باال است که عمل آن گرم کردن بافتها است.
زمانی که امواج  RFبه بافت هدف اعمال میشود ،باعث ایجاد میدان مغناطیسی نوسانی و حرکت ذرات باردار
الکتریکی و تولید گرما در بافت هدف میگردد .میزان تولید گرما در بافت هدف به مقاومت آن بافت بستگی دارد.
انرژی الکتریکی در بافت چربی به انرژی گرمایی تبدیل می شود .امواج  RFبا گرم کردن موضعی اضافی پوستی
و افزایش گردش خون در پوست باعث تغییر شکل و بازسازی فیبرهای کالژن میشوند .این تغییرات منجر به سفت
شدن پوست و بهبود سلولیت میشود .گرمای  RFهمچنین بر متابولیسم سلولهای چربی ،آپوپتوز و کاهش حجم
سلولهای چربی تأثیر دارد ) .)Vale et al., 2018تاثیر مداخالت  RFبر بهبود متغیرهای ترکیب بدنی و
آنتروپومتریك در چندین مطالعه گزارش شده است .در این راستا ،در تحقیق پامپرال و همکاران بیست نفر از افراد
مبتال به سندرم متابولیك یك هفته (0جلسه) تحت درمان با  RFقرار گرفتند .نتایج کاهش چربی زیر جلدی
شکمی را نشان داد ) .)Pumprla et al., 2015همچنین ،گروهی دیگر از محققان بدنبال  0جلسه تمرین RF
(یك جلسه در هفته) کاهش قابل توجهی در وزن بدن ،توده چربی ،چربی زیرپوستی شکم ،چربی زیرپوستی فوقانی
ایلیاک و دور شکم مردان گزارش کردند ) .)Arpini et al., 2020رویکرد ترکیب تمرین هوازی همراه با RF
میتواند یك مداخله بسیار موثر برای از بین بردن چربیهای نامطلوب بدن باشد .بر این اساس ،واله و همکاران
Radio Frequency
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( )1109در یك مطالعه اثر  0جلسه تمرین هوازی همراه با  RFرا بر شاخصهای آنتروپومتریکی  18زن سالم
بررسی کردند .نتایج این مطالعه کاهش قابل توجه در شاخص دور کمر ،ضخامت چربی زیر جلدی شکمی و چین
افقی شکمی در گروه تجربی را نشان داد ) .)Vale et al., 2019نقش مثبت تمرینات هوازی در بهبود نیمرخ
لیپیدی ) )Mann et al., 2014و کاهش سطح لپتین ) .)Yu et al., 2017در افراد چاق و اضافه وزن به
اثبات رسیده است ،اما اثر تمرینات هوازی بر HSLبه خوبی روشن نشده است به طوری که در بعضی از مطالعات
کاهش ) )Ryan et al., 2020و در بعضی از مطالعات افزایش  )Louche et al., 2013) HSLگزارش
شده است .انجام تمرینات هوازی با شدت متوسط ( 031دقیقه در هفته) اغلب به کاهش کم یا عدم کاهش چربی
منجر می شود) )Maillard et al., 2018و اساساً مداخله مطلوبی برای کاهش وزن قابل توجه از نظر بالینی
نیست .از این رو ،دستیابی به نتایج مثبت نیازمند اجرای تمرینات هوازی با شدت باالتر و یا با مدت زمان بیشتر
است ) )Swift et al., 2018که امروزه چنین الگویی تمرینی از سوی شرکت کنندگان با هدف کاهش وزن
چربی کمتر استقبال میشود ) .)Zouhal et al., 2020بنابراین ،امروزه استفاده از دستگاههای غیرتهاجمی
پیکرتراشی مانند رادیوفرکانسی به واسطه اثرات گرمازایی آن به اعماق بافت چربی و بدنبال آن افزایش لیپولیز نقش
کلیدی در حذف یا کاهش چربیهای موضعی در نواحی شکم ،ران و پهلو ایفا میکنند Pahlavani et al.,
) .)2021با این وجود ،اثر  RFروی شاخصهای  ،HSLلپتین و نیمرخ لیپیدی در افراد چاق و اضافه وزن تاکنون
بررسی نشده است .علیرغم اینکه مطالعات اخیرا تایید کردهاند مداخالت ترکیبی (ترکیب تمرین و رژیم غذایی)
نسبت به مداخالت ایزوله منجر به کاهش وزن بیشتری (صرفاً هوازی) میشوند ) .)Swift et al., 2018از این
رو ،از یك طرف با در نظر گرفتن تاثیر سودمند فعالیتهای بدنی و فرکانس رادیویی ( )RFبر بافت چربی و از
طرف دیگر با توجه به بررسی پیشینه تحقیق حاضر و با علم در دسترس ما مشخص شد که تاکنون در مطالعهای
اثر متقابل تمرین هوازی و  RFبر غلظت سرمی لپتین ،آنزیم لیپاز حساس به هورمون و نیمرخ لیپیدی در مردان
چاق بررسی نشده است .لذا ،مطالعه حاضر با هدف بررسی اثر متقابل  8هفته تمرین هوازی و RFبر ،HSLلپتین
و نیمرخ لیپیدی سرم در مردان چاق انجام گرفت و امید آن میرود که با بهرهگیری از نتایج تحقیق حاضر بتوان تا
حدی پاسخ سواالت مبهم در این زمینه را روشن ساخت و افق علمی وسیعتری پیش روی محققان آتی گذاشت.
روش پژوهش
پژوهش حاضر از نوع نیمه تجربی با طرح پیش آزمون و پس آزمون بود که با گروه کنترل اجرا شد .جامعه آماری
تحقیق حاضر را مردان داوطلب سالم و چاق تشکیل دادند .پس از فراخوان در سطح باشگاهها در مرحلهی اول تعداد
 017نفر آمادگی خود را برای شرکت در تحقیق حاضر اعالم کردند .معیارهای ورود به تحقیق عبارت بود از سالم
بودن ،شاخص توده بدن مساوی یا بزرگتر از  51کیلوگرم بر مترمربع ،نداشتن فعالیت بدنی منظم حداقل شش ماه
قبل از شروع مطالعه ،عدم ابتال به بیماریهای خاص مفصلی و فیزیولوژیکی ،عدم مصرف دخانیات و مشروبات
الکلی ،عدم مصرف مکمل و مولتی ویتامین بود .معیارهای خروج از مطاله نیز عبارت بود از :پرداختن به فعالیت
بدنی دیگر ،مصرف مکمل و تغییر رژیم غذایی ،غیبت بیش از دو جلسه در جلسات تمرینی ،ابتال به بیماریهای
خاص .حجم نمونه بر اساس نتایج تحقیقات قبلی ) )Khadem et al., 2011و بر اساس انحراف معیار ،توان
آزمون  %83و میزان اطمینان  93درصد 30 ،نفر برآورد شد .با احتمال ریزش آزمودنیها در طول مطاله حجم نمونه
برابر با  11نفر در نظر گرفته شد .بر اساس یك برنامهی زمان بندی شده شرکت کنندگان داوطلب ( 017نفر) در
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باشگاه ورزشی حضور یافتند و در ادامه بر اساس معیارهای ورود به تحقیق تحت بررسی و ارزیابی قرار گرفتند .در
نهایت 77 ،نفر حائز شرایط ورود به تحقیق شدند .سپس به روش نمونه گیری تصادف ساده تعداد  11به عنوان
نمونه تحقیق انتخاب و به طور تصادفی در یکی از چهار گروه  03نفره شامل گروه تمرین هوازی (میانگین سنی
 51/18 ± 0/15و میانگین قد  ،)017/18 ± 1/19گروه ( RFمیانگین سنی  51/95 ± 1/13و میانگین قد 1/19
 ،)019/15 ±گروه تمرین هوازی همراه با ( RFمیانگین سنی  51/11 ± 1/01و میانگین قد  )018/31 ± 1/37و
کنترل (میانگین سنی  50/11 ± 1/11و میانگین قد  )013/91 ± 5/00جایگزین شدند .گروه تمرین هوازی به
مدت هشت هفته و هفتهای سه جلسه مطابق جدول  0برنامه خود را اجرا کردند .گروه  RFطبق دستورالعمل برنامه
 RFرا اجرا کردند .گروه تمرین هوازی –  RFابتدا از دستگاه  RFاستفاده نمودند و سپس برنامه تمرین هوازی
را اجرا کردند .گروه کنترل در هیچ فعالیت خاصی شرکت نکردند و توصیه شد که فعالیتهای عادی روزانه خود را
به مانند سابق داشته باشند .رژیم غذایی شرکت کنندگان توسط متخصص تغذیه ارزیابی و پایش شد و مواردی که
به عنوان عامل مزاحم بر متغیرهای وابسته تحقیق اثر داشتند با توصیه متخصص تغذیه حذف یا جایگزین شدند.
تفاوت معنیداری بین گروهها از نظر مصرف درشت مغذیها و کالری دریافتی قبل از مطالعه ،حین و پس از مطالعه
مشاهده نشد .برنامه تمرین هوازی به مدت  8هفته و  5جلسه در هفته مطابق جدول  0اجرا شد .در این پژوهش از
دستگاه  Mono-Polar Nemesis RF 360wاستفاده شد .فرکانس  8تا  9هرتز ( 031وات) که دمای
پوست را بین  01تا  01درجه حفظ کند ،اعمال شد .عمق نفوذ امواج در این دستگاه در مقایسه با سایر دستگاههای
مشابه باالتر است و تا حدود  13میلیمتر میرسد و به سهولت چربیهای اضافی موجود در الیه هایپودرم را هدف
قرار میدهد .در پژوهش حاضر ،ابتدا  11دقیقه دستگاه  RFحرارتی بر روی کل نقاط شکم به صورت دایرهای
کوچك از دور ناف و دایرههای بزرگتر تا پهلوها بکار برده شد و سپس  01دقیقه از وکیوم به صورت لوزی بر روی
نقاط هدف استفاده شد.
روشهای اندازهگیری متغیرها :تمامی متغیرهای پژوهش در دو مرحله پیش از آزمون و پس از آزمون در شررررایط
دمایی و مکانی یکسان سنجش شدند .قد و وزن آزمودنیها با استفاده از ترازوی پزشکی دنا توزین مدل ،HBMI
بدون کفش و جوراب با حداقل لباس اندازهگیری شرد .شراخصهای ترکیب بدنی با استفاده از دستگاه بادی آنالیز
 InBody 770اندازهگیری شرد .اکسریژن مصرفی بیشینه ( )VO2maxاز طریق اجرای پروتکل فاکس بر روی
دوچرخه کارسررنج به مدت  3دقیقه ،با شرردت  031وات و سرررعت  11دور در دقیقه و ثبت ضررربان قلب در پایان
دقیقهی پنجم ( )HR5و جایگزینی در فرمول ) )VO2max (ml.min-1)= 1511 -09/11(HR5محاسرربه
شرررد .با تقسررریم عدد بدسرررت آمده بر وزن بدن ،مقدار اکسررریژن مصررررفی بیشرررینه( )VO2maxبر حسرررب
) (ml/kg/minبیان میگردد ( .)51نمونههای خونی در پژوهش حاضرررر در دو مرحله ،مرحله اول  08سررراعت
پیش از شررروع تمرینات و مرحله دوم  08سرراعت بعد از آخرین جلسرره تمرین به مقدار  01میلی لیتر در حالت 01
سراعت ناشتایی از ورید بازویی دست چ در وضعیت نشسته در ساعت بین  8الی  9صبح توسط متخصص علوم
آزمایشرگاهی گرفته شد .غلظت  HDLبا حساسیت  5میلی گرم در دسی لیتر و  TCبا حساسیت  5میلی گرم در
دسری لیتر و با روش آنزیماتیك  CHOD-PAPو  TGبا حسراسیت کمتر از  0میلی گرم در دسی لیتر با روش
آنزیماتیك  GPO-PAPو با اسررتفاده از کیت شرررکت پارس آزمون اندازهگیری شرردند .غلظت  LDLاز طریق
فرمول  Friedewald-Fredricksonمحاسبه شد -)HDL-C + TG/5( .کلسترول تام =LDL-C
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لپتین با استفاده از کیت  Mercodiaساخت کشور سوئد با حساسیت  1/3نررررانوگرررررم در میلیلیتر و ضررررریب
تغییرررات درون سرنجی 1/7درصد به روش االیزا اندازهگیری شد HSL .با استفاده از کیت (- 0845-H7248
 ZellBio (Cat No: ZBسرراخت کشرور آلمران با حساسیت  1/09نرانوگررم در میلیلیتر و ضرریب تغییررات
درون سرنجی کمتر از  01درصد به روش االیزا سنجش شد.
جدول  :1برنامه تمرین هوازی
بخشهای تمرین
گرم کردن
بخش
اصلی

هفته اول
هفته دوم
هفته سوم
هفته
چهارم
هفته
پنجم
هفته
ششم
هفته
هفتم
هفته
هشتم
سرد کردن

شکل تمرین
راه رفتن و حرکات کششی
رکاب زدن با دوچرخه ثابت  01دقیقه – دویدن روی
نوارگردان  01دقیقه
رکاب زدن با دوچرخه ثابت  03دقیقه  -دویدن روی
نوارگردان  03دقیقه
رکاب زدن با دوچرخه ثابت  08دقیقه  -دویدن روی
نوارگردان  08دقیقه
رکاب زدن با دوچرخه ثابت  11دقیقه  -دویدن روی
نوارگردان  11دقیقه
رکاب زدن با دوچرخه ثابت  15دقیقه  -دویدن روی
نوارگردان  15دقیقه
رکاب زدن با دوچرخه ثابت  13دقیقه  -دویدن روی
نوارگردان  13دقیقه
رکاب زدن با دوچرخه ثابت  18دقیقه  -دویدن روی
نوارگردان  18دقیقه
رکاب زدن با دوچرخه ثابت  51دقیقه  -دویدن روی
نوارگردان  51دقیقه
راه رفتن با سرعت متوسط و کشش

شدت تمرین
% 03- 01
HRR
% 11-33
HRR
% 11-33
HRR
% 13-11
HRR
% 13-11
HRR
% 71-13
HRR
% 73-71
HRR
% 81-73
HRR
% 81-73
HRR
% 53-51
HRR

مدت زمان
03-01
دقیقه
 10دقیقه
 51دقیقه
 51دقیقه
 01دقیقه
 01دقیقه
 31دقیقه
 31دقیقه
 11دقیقه
01-3
دقیقه

ضربان قلب ذخیره ( )HRRبا استفاده از فرمول کارونن محاسبه شد.
نرمرال برودن توزیرع دادههرا برا اسرتفاده از آزمرون آمراری شاپیرو-ویلك و همگنری واریانسهرا با کمك آزمرون
لرروین بررسی شد .در ادامه بعد از تایید فرض طبیعی بودن توزیع دادهها و آزمون برابری واریانس ،از آزمون آنالیز
واریانس دوراهه برای تعیین اثر متقابل عامل تمرین و  RFبر متغیرهای پژوهشی استفاده شد .از آزمون تعقیبی
توکی جهت تعیین تفاوتهای بین گروهی استفاده شد .جهت تعیین تفاوت موجود بین مقادیر پیش آزمون با پس
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آزمون در هر گروه از آزمون تی همبسته استفاده شد .دادههرای جمرع آوری شرده برا بهرهگیری از نررم افرزار
 SPSSنسرخه  11تجزیره و تحلیرل شردند .سطح معنیداری  )P<1/13( α= 1/13در نظر گرفته شد
یافته ها
مشخصات ترکیب بدنی و فیزیولوژیکی آزمودنیهای چهار گروه در جدول  1و مشخصات متغیرهای بیوشیمایی
اندازه گیری شده در جدول  5گزارش شده است .نرمال بودن توزیع دادهها و همگنری واریانسهرا به ترتیب با
استفاده از آزمون شاپیرو-ویلك و آزمون لوین بررسی و تایید شدند .آزمون تحلیل واریانس یكراهه در مقایسه
میانگین پیش آزمون متغیرهای وزن بدن ،شاخص توده بدن ،درصد چربی بدن ،اکسیژن مصرفی بیشینه و سطوح
سرمی لپتین HDL ،LDL ،TG ،TC ،و  HSLنشان داد که تفاوت معنیداری بین گروهها در مرحله پیش آزمون
وجود ندارد ( .)P<1/13از نظر بررسی تغییرات درون گروهی نتایج آزمون تی همبسته نشان داد میانگین متغیرهای
وزن بدن ،شاخص توده بدن ،درصد چربی بدن و اکسیژن مصرفی بیشینه در گروههای تمرین و تمرین هوازی
همراه با  RFدر پس آزمون نسبت به پیش آزمون اختالف معنیداری داشت (()P < 1/13جدول  .)1بعالوه سطوح
سرمی لپتین HDL ،LDL ،TG ،TC ،و  HSLدر گروههای تمرین و تمرین هوازی همراه با  RFدر پس آزمون
نسبت به وضعیت پایه اختالف معنیداری داشت (()P < 1/13جدول  .)5بیشترین درصد تغییرات ایجاد شده در
شاخصهای فوق از پیش آزمون تا پس آزمون به گروه تمرین هوازی همراه با  RFاختصاص داشت (جداول  1و
.)5
در بررسی اثر  8هفته تمرین هوازی همراه با رادیو فرکانسی بر متغیرهای لپتین HDL ،LDL ،TG ،TC ،و
 HSLدر پس آزمون ،نتایج تحلیل واریانس دوراهه (اثر متقابل تمرین* )RFنشان داد آزمودنیهای مداخله ترکیبی
(تمرین هوازی همراه با  )RFنسبت به سایر شرایط ،بیشترین کاهش در غلظت سرمی  LDL ،TG ،TCو لپتین
و بیشترین افزایش در غلظت سرمی  HDLو  HSLرا داشتند(جدول  .)5در ادامه ،نتایج تحلیل واریانس دوراهه
نشان داد که اثر تعاملی تمرین هوازی و 30 =7/003( RFو F0و  )p= 1/111سبب کاهش معنیدار غلظت TC
سرم در مردان چاق شد( .جدول  .)0تست تعقیبی توکی نشان داد بین تمرین با  ،)p= 1/101( RFتمرین با کنترل
( )p= 1/1110و تمرین RF+با  )p= 1/111( RFو تمرین RF+با کنترل ( )p= 1/1110تفاوت معناداری وجود
داشت .همچنین نتایج نشان داد اثر تمرین (30 =118/111و F0و  ،)p= 1/1110اثر 30 =11/930( RFو F0و 1/150
= )pو اثر تعاملی تمرین هوازی و 30 =03/051( RFو F0و  )p= 1/1110سبب کاهش معنیدار غلظت  TGسرم
در مردان چاق شد( .جدول  .)0تست تعقیبی توکی نشان داد بین تمرین با  ،)p= 1/1110( RFتمرین با کنترل
()p= 1/111؛ تمرین RF+با  ،)p= 1/1110( RFتمرین RF+با تمرین ( )p= 1/105و تمرین RF+با کنترل
( )p= 1/1110و  RFبا کنترل ( )p= 1/115تفاوت معناداری وجود داشت.
بعالوه ،نتایج تحلیل واریانس دوراهه در ارتباط با غلظت  LDLسرم نشان داد که اثر تمرین (30 =101/115وF0
و  )p= 1/150و اثر متقابل تمرین هوازی و 30 =01/058( RFو F0و  )p= 1/101سبب کاهش معنیدار غلظت
 LDLسرم در مردان چاق شد .اما اثر 30 =08/707( RFو F0و  )p= 1/000معنیدار نشد (جدول  .)0تست تعقیبی
توکی نشان داد در میانگین تغییرات این توزیع بین تمرین با  ،)p= 1/110( RFتمرین با کنترل ( )p= 1/1110و
تمرین RF+با  )p= 1/107( RFو تمرین RF+با کنترل ( )p= 1/1110تفاوت معناداری وجود داشت .نتایج نشان
داد اثر تمرین (30 =010/000و F0و  )p= 1/100و اثر متقابل تمرین هوازی و 30 =7/109( RFو F0و 1/110
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= )pسبب کاهش معنیدار غلظت لپتین سرم در مردان چاق شد (جدول  .)0تست تعقیبی توکی نشان داد در
میانگین تغییرات این توزیع بین تمرین با  ،)p= 1/1110( RFتمرین با کنترل ( )p= 1/1110و تمرین RF+با
 )p= 1/1110( RFو تمرین RF+با کنترل ( )p= 1/1110تفاوت معناداری وجود داشت.
جدول  -2میانگین و انحراف استاندارد شاخصهای ترکیب بدنی و فیزیولوژیکی آزمودنیها
درصد
پس آزمون
پیش آزمون
گروه
متغیر
t
تغییرات
1/1110 -5/05 89/51 ± 5/01
تمرین هوازی
وزن بدن
91/51 ± 5/31
(کیلوگرم)
RF
1/195
-1/18 91/95 ± 5/50
95/11 ± 5/00
1/1110 -0/10 91/03 ± 5/11
تمرین هوازی90/17 ± 1/11 RF -
1/5
1/15 95/91 ± 1/70
کنترل
95/05 ± 1/51
1/1110 -5/05 51/10 ± 0/11
تمرین هوازی
شاخص توده بدن
55/00 ± 0/19
)(kg/m2
RF
1/171
-1/18 51/50 ± 0/30
51/01 ± 0/37
1/1110
0/11 50/73 ± 0/39
تمرین هوازی55/11 ± 0/31 RF -
1/190
1/15 50/01 ± 0/11
کنترل
55/91 ± 0/00
1/103
-9/98 17/01 ± 1/58
تمرین هوازی
درصد چربی بدن
19/83 ± 1/81
RF
1/0
1/78 50/00 ± 0/91
50/13 ± 1/11
1/1110 -01/00 17/03 ± 1/79
تمرین هوازی51/78 ± 1/35 RF -
1/3
0/01 50/81 ± 1/03
کنترل
50/03 ± 1/05
1/118
7/91 51/78 ± 1/79
تمرین هوازی
اکسیژن مصرفی
51/08 ± 1/17
RF
بیشینه
1/5
0/10 50/77 ± 1/07
50/05 ± 1/00
)(mil.kg.min-1

تمرین هوازیRF -

کنترل

19/71 ± 5/11
51/35 ± 1/10

55/11 ± 5/87
51/01 ± 1/38

9/87
-1/01

1/101
1/0

 P<1/13سطح معنادار در نظر گرفته شده است.

از طرف دیگر ،نتایج نشان داد که اثر تمرین (30 =010/913و F0و  )p= 1/1110و اثر متقابل تمرین هوازی و RF
(30 =0/101و F0و  )p= 1/105سبب افزایش معنیدار غلظت  HDLسرم در مردان چاق شد .تست تعقیبی توکی
نشان داد در میانگین تغییرات این توزیع بین تمرین با  ،)p= 1/110( RFتمرین با کنترل ( )p= 1/1110و
تمرین RF+با  )p= 1/107( RFو تمرین RF+با کنترل ( )p= 1/1110تفاوت معنیداری وجود داشت .همچنین
نتایج بیان شده در جدول  0در ارتباط با غلظت  HSLسرم حاکی از آن است که اثر تمرین (30 =030/709و F0و
 )p= 1/1110و اثر متقابل تمرین هوازی و 30 =0/381( RFو F0و  HSL )p= 1/155سبب افزایش معنیدار
غلظت  HSLسرم در مردان چاق شد .تست تعقیبی توکی نشان داد بین تمرین با  ،)p= 1/153( RFتمرین با
کنترل ( )p= 1/1110و تمرین RF+با  )p= 1/111( RFو تمرین RF+با کنترل ( )p= 1/1110تفاوت معنیداری
وجود داشت.
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جدول  -3میانگین و انحراف استاندارد نیمرخ لیپیدی ،لپتین و  HSLآزمودنیها
درصد تغییرات
پس آزمون
پیش آزمون
گروه
متغیر
t
TC
1/1110
-1/95
تمرین هوازی
033/83 ± 01/87 011/37 ± 00/91

()mg/dl

010/17 ± 01/10 010/05 ± 01/33

-0/78

1/138

030/11 ± 00/10

-8/87

1/1110

کنترل

010/01 ± 00/10 015/17 ± 00/08

1/19

1/1

تمرین هوازی

075/95 ± 10/10 088/95 ± 11/30

-8/71

1/1110

RF

078/11 ± 15/19 081/75 ± 15/55

-1/50

1/105

تمرین هوازی010/55 ± 08/00 085/17 ± 11/59 RF -

-00/30

1/1110

1/08

1/171

تمرین هوازی

91/11 ± 01/91

81/05 ± 01/75

-00/89

1/113

RF

91/11 ± 01/01

88/15 ± 9/00

-1/09

1/111

تمرین هوازیRF -

95/08 ± 00/07

81/95 ± 9/70

-03/89

1/1110

کنترل

89/37 ± 9/17

91/95 ± 9/70

0/31

1/058

تمرین هوازی

51/77 ± 3/58

58/10 ± 3/11

0/80

1/101

RF

57/55 ± 0/58

57/31 ± 0/03

1/31

1/101

تمرین هوازیRF -

50/37 ± 3/09

57/01 ± 3/19

7/11

1/111

کنترل

51/51 ± 0/05

51/13 ± 0/00

-1/88

1/580

تمرین هوازی

09/05 ± 0/51

15/11 ± 0/39

03/11

1/155

RF

11/11 ± 0/08

10/55 ± 0/30

5/01

1/00

تمرین هوازیRF -

08/17 ± 0/11

11/95 ± 0/81

08/00

1/110

کنترل

08/87 ± 5/18

08/05 ± 5/57

-5/95

1/00

تمرین هوازی

59/70 ± 3/10

53/03 ± 3/01

-01/00

1/107

RF

01/33 ± 0/80

59/07 ± 0/51

-1/18

1/193

تمرین هوازیRF -

57/35 ± 0/00

50/91 ± 0/00

-08/01

1/115

کنترل

59/17 ± 1/01

01/87 ± 1/09

8/01

1/1

RF
تمرین هوازیRF -

TG
()mg/dl

کنترل
LDL
()mg/dl

HDL
()mg/dl

HSL
()ng/ml

Leptin
()ng/ml

* تفاوت معنیدار در سطح .P<5/50

010/01 ± 9/71

087/18 ± 10/37 081/75 ± 10/53
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بحث و نتیجه گیری
یافته اصلی تحقیق حاضر بر اساس تحلیل کوواریانس دوراهه در ارتباط با اثر  8هفته تمرین هوازی همراه با RF
بر سطوح سرمی آنزیم لیپاز حساس به هورمون ،لپتین و پروفایل لیپیدی در مردان چاق ،حاکی از آن بود که اثر
متقابل تمرین و  RFو اثر اصلی تمرین سبب کاهش معنیداری غلظت  LDL ،TG ،TCو لپتین سرم شد .بعالوه،
اثر متقابل تمرین و  RFو اثر اصلی تمرین سبب افزایش معنیداری غلظت  HDLو  HSLسرم شد ،ولی اثر
اصلی  RFسبب کاهش معنیداری غلظت  TGسرم گردید و بر سایر متغیرها اثر معنیداری نداشت .از این رو،
مقایسه میانگینها و اثر متقابل تمرین و  RFنشان داد آزمودنیهایی که تحت مداخله ترکیبی ،یعنی تمرین هوازی
و  RFقرار گرفتند نسبت به سایر شرایط ،بیشترین تغییرات مطلوب در متغیرهای اندازه گیری شده داشتند .در این
راستا مشاهده گردید بیشترین اندازه اثر و درصد تغییرات به مداخله تمرین همراه با  RFاختصاص داشت .بیان شد
که تمرین هوازی همراه با ( RFاثر متقابل تمرین* )RFسبب افزایش معنیدار غلظت  HSLسرم شد .اثر اصلی
تمرین نیز معنیدار ،ولی اثر اصلی  RFمعنیدار نشد .با این وجود ،تفاوت معنیداری بین گروه تمرین RF-با RF
و کنترل ،و بین گروه تمرین با  RFو کنترل وجود داشت .این نتیجه از تحقیق حاضر با نتایج تحقیق ریان و
همکاران ) )Ryan et al., 2020همسو و با نتایج مطالعات لوچه و همکاران ) )Louche et al., 2013و
ریس و همکاران ) )Riis et al., 2019ناهمسو است .این تناقض احتماالً به دلیل تفاوت در جمعیت بررسی
شده مردان و زنان ،پروتکلهای تمرینی متفاوت (شدت ،حجم و مدت زمان تمرین) ،وضعیت آزمودنیها (تمرین
کرده و تمرین نکرده) ،کنترل رژیم غذایی افراد و نحوه اندازهگیری  HSLباشد .یکی از سازوکارهای تاثیرگذار در
افزایش معنیدار  HSLرا میتوان به کاهش معنیدار درصد چربی بدن نسبت داد .در این راستا ،مطالعه حاضر
کاهش قابل توجه درصد چربی و وزن بدن در گروههای تمرین هوازی همراه با  RFو تمرین هوازی را نشان داد.
از طرفی ،کنترل رژیم غذایی در طول هر دوره تمرینی ممکن است در تقویت سهم لیپولیز بافت چربی در حین
تمرین و در نتیجه سازگاری با تمرین مفید باشد .در مطالعه ریس و همکاران پس از  01هفته تمرین هوازی تغییری
در بیان پروتئین  HSLحاصل نشد که این عدم تغییر را میتوان به عدم کنترل غذایی در این مطالعه نسبت داد
) .)Riis et al., 2019در مطالعه ما رژیم غذایی افراد در همه گروهها بر اساس یادآمد غذایی  10ساعته کنترل
شد .از این رو ،احتماالً کنترل رژیم غذایی افراد در حین مطالعه در افزایش سطح  HSLسرم در گروه تمرین هوازی
همراه با  RFو تمرین هوازی نقش مهمی ایفا کرده است .نحوه سنجش  HSLنیز میتواند بر عدم تغییر سطوح
 HSLنقش داشته باشد .در مطالعه ریان و همکاران  01هفته تمرین هوازی تغییر قابل توجهی در فراوانی کل
پروتئین  HSLافراد چاق ایجاد نکرد ،اما تنظیم کنندههای مثبت  HSLافزایش قابل توجهی داشتند که ممکن
است در افزایش تنظیم لیپولیتیك عضالت اسکلتی نقش داشته باشند ) .)Ryan et al., 2020از این رو ،عدم
تغییر در سطوح  HSLلزوماً به منزله کاهش سرعت فعالیتهای لیپولیتیك نیست .در تحقیق حاضر افزایش فعالیت
آنزیم  HSLسرم در پاسخ به تمرین هوازی همراه با  RFرا احتماالً میتوان به فعالسازی گیرندهای –β2 –β1
 β3آدرنرژیك پروتئین  ،Gپروتئین کیناز  Aوابسته آدنوزین مونوفسفات حلقوی در پاسخ به محرکهای بتا-
آدرنرژیك ،آنزیم آدنیلیل سیکالز ،پریلیپین  ،0گلیکوژن سنتاز کیناز 0-و کیناز وابسته به Ca2+/calmodulin
نسبت داد ) )Ryan et al., 2020که به دنبال فعال شدن این مکانیسم ها ،فعالیت مسیرهای سرکوب کننده
لیپولیز مهار میگردد .مسیرهای سرکوب کننده لیپولیز و کاهش دهنده فعالیت آنزیم  HSLشامل افزایش فعالیت
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فسفودی استراز ،(PDE-3B)5B-فعال شدن گیرندههای آلفا-آدرنرژیك باعث مهار آنزیم آدنیلیل سیکالز و
متعاقباً کاهش تولید آدنوزین مونوفسفات حلقوی ( )cAMPمی گردد ،فعال شدن گیرنده آدنوزینی و گیرنده
پروستاگالندین  E2میباشد که نتایج اثر اصلی تمرین و اثر متقابل تمرین و ( RFتمرین* )RFدر تحقیق حاضر
(افزایش فعالیت آنزیم  )HSLاحتماالً داللت بر مهار مسیرهای سرکوب کننده لیپولیز دارد.
نتیجه دیگر تحقیق حاضر ،کاهش معنیدار غلظت سرمی لپتین به دنبال  8هفته تمرین هوازی با  RFبود .در این
راستا اثر جداگانه تمرین نیز معنیدار شد ولی اثر  RFمعنیدار بدست نیامد .این نکته داللت بر اثر همافزایی هر دو
عامل تمرین و  RFبر تغییرات معنیدار غلظت لپتین سرم دارد .چرا که بیشترین اندازه اثر و تغییرات ایجاد شده در
غلظت لپتین سرم به مداخله ترکیبی تمرین با  RFاختصاص داشت .همچنین تفاوت معنیداری بین گروه تمرین-
 RFبا  RFو کنترل ،و بین گروه تمرین با  RFو کنترل مشاهده شد .این تغییرات کاهشی در سطح لپتین سرم با
نتایج مطالعه پرستش و همکاران و رضایی و همکاران همسو است .در تحقیق رضایی و همکاران گزارش شده است
که افزایش مصرف انرژی ناشی از تمرین به عنوان مهمترین عامل تاثیر گذار بر کاهش لپتین شناخته میشود
) .)Rezaie et al., 2019در مطالعه حاضر  VO2maxدر گروه تمرین هوازی با  RFو گروه تمرین هوازی
افزایش معنیداری داشت .بنابراین ،افزایش معنیدار  VO2maxدر تحقیق حاضر را میتوان یکی از مهمترین
دالیل توجیه کننده کاهش سطح لپتین سرم عنوان کرد .همچنین ،تحقیق حاضر کاهش معنیداری در وزن بدن و
درصد چربی بدن مردان چاق پس از  8هفته مداخله تمرین هوازی با  RFو تمرین هوازی نشان داد ،که احتماالً
این عامل نیز در کاهش سطح لپتین سرم نقش مهمی ایفا میکند .در یك مطالعه سیستماتیك مروری توسط تحفه
و همکاران ( ،)1110گزارش شد که فعالیت بدنی از طریق مهار  0mTORباعث افزایش حساسیت به انسولین،
کاهش چربی و کاهش بیان و پیام رسانی لپتین میشود و این تصور تایید شد که کاهش وزن ناشی از کاهش چربی
بدن منجر به کاهش سطح لپتین میشود .همچنین رابطه معکوس بین لپتین و افزایش نوروپپتید  Yکه در تنیطم
انرژی نقش دارد ،گزارش شده است ) .)Tehfe et al., 2019سازگاری و پاسخ لپتین به تمرینات بدنی هنوز به
طور کامل مشخص نشده است .دالیل متعددی وجود دارد که میتواند تغییر پاسخ لپتین به تمرین عضالنی را
توضیح دهد .تمرین میتواند توده چربی را کاهش دهد ،نقش مهمی در مصرف انرژی داشته باشد و بر غلظت
هورمونی (انسولین ،کورتیزول ،هورمون رشد ،کاتکول آمین ها ،تستوسترون و غیره) و متابولیتها (اسیدهای چرب
آزاد ،اسید الکتیك ،تری گلیسیرید و غیره) تاثیر بگذارد .با همه این دالیل ،اعتقاد وجود دارد که ورزش و تمرین
بدنی میتواند پاسخ لپتین را بسته به عوامل متعددی تغییر دهد .تناقضات موجود در ادبیات تحقیق احتماالً به عوامل
متعددی از جمله شدت و مدت ورزش ،وضعیت تغذیه آزمودنی ،ریتم شبانه روزی لپتین ،ساعت خونگیری و عدم
تعادل کالری ناشی از ورزش مرتبط باشد .ما احساس میکنیم بسیاری از سؤاالت در این زمینه بیپاسخ باقی
میمانند .از قبیل :اثرات کاهش یا پایداری لپتینمی 1در طول و یا بعد از فعالیت بدنی چیست؟ مکانیسمهایی که در
تنظیم سنتز و ترشح لپتین در حین و بعد از تمرین دخالت میکنند چیست؟ بنابر به ماهیت و هدف تحقیق حاضر،
ما به بررسی این فرضیات نپرداختیم .لذا پاسخ روشن به چنین سواالت لزوم انجام تحقیقات گسترده آتی را نیاز دارد.
نتیجه دیگری که به دنبال  8هفته مداخله تمرینی و  RFدر تحقیق حاضر بدست آمد کاهش معنیداری غلظت
 TG ،TCو  LDLسرم و افزایش معنیداری غلظت  HDLسرم بود .نتایج تحلیل واریانس دوراهه نشان داد
Mechanistic Target Of Rapamycin

1

Leptinemia

2
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آزمودنیهایی که تحت شرایط تمرین با  RFقرار گرفتند غلظت  TG ،TCو  LDLسرم در آنها کاهش معنیداری
بیشتر داشت و غلظت  HDLسرم با افزایش معنیداری بیشتر همراه بود .هر چند اثر جداگانه تمرین هم چنین
نتایجی را به دنبال داشت و اثر جداگانه  RFفقط باعث کاهش معنیداری غلظت  TGسرم شد .ولی مقایسه
میانگین تغییرات بوجود آمده و اندازه اثر عامل آزمایشی نشان از برتری اثر متقابل تمرین با  RFنسبت به اثر
جداگانه تمرین و  RFداشت .همچنین در تحقیق حاضر تفاوت معنیداری بین گروههای تمرین هوازی و تمرین
هوازی RF-با گروههای  RFو کنترل در میانگین متغیرهای شاخص هلی لیپیدی مشاهده شد .نتایج مطالعه ما
در ارتباط با شاخصهای نیمرخ لیپیدی با نتایج مطالعه طالبی و همکاران ) ،)Talebi et al., 2021بابایی و
همکاران ) ، ،)Talebi et al., 2021حبیبیان و همکاران ) ،)Habibian et al., 2021پورحیدری و همکاران
) ،)Pour Haydari et al., 2018همسو و با نتایج مطالعه فربد و همکاران ))Farbod et al., 2020
ناهمسو است .مغایرت نتایج تحقیقات در این زمینه ممکن است با نوع تمرین ،شدت تمرین و میزان سازگاری
آزمودنیها با این تمرینات مرتبط باشد ( .)51تمرین هوازی از طریق افزایش لیپولیز تری گلیسیریدها و افزایش
اکسیداسیون چربی و تنظیم سوخت و ساز و انرژیزایی ،سطوح سرمی  TG ،TC ،LDLرا کاهش و  HDLرا
افزایش میدهد ( .)57بر اساس دیدگاه محققان ،کاهش وزن متعاقب فعالیت ورزشی یکی از علل کاهش سطوح
 LDL ،TGو افزایش  HDLسرم میباشد .همچنین افزایش  HDLبدنبال تمرینات هوازی با افزایش فعالیت
آنزیم لیپوپروتئین لیپاز ( )LPLکاتابولیسم لیپوپروتئینها را افزایش میدهد و از این طریق در کاهش  LDLنقش
مهمی ایفا میکنند) .)Habibian et al., 2021نقش کبد و بافتهای محیطی نیز بر کنترل میزان HDL
بسیار مهم است .کبد در پی تغییر آنزیم  LPLو کاهش لیپاز کبدی به دنبال فعالیت بدنی موجب افزایش تولید
 HDLتوسط کبد میشود .از طرفی تمرینات هوازی باعث افزایش فعالیت آنزیم لستین کلسترول آسیل ترانسفراز
و  LPLمیشوند که مسئول انتقال استرکلسترول به  HDLو افزایش  HDLاست ).)Bonab et al., 2021
تمرین هوازی با کاهش  LDLو توده چرربری بدن و همچنین با افزایش  VO2maxو  HDLبره عنوان یك
عامل ضد آتروژنیك و ضد التهابی عمل نموده و با کاهش عوامل خطرزا و بهبود نیمرخ لیپیدی موجب اثر محافظت
کنندگی در برابر بیماریهای قلبی  -عروقی در افراد دارای اضافه وزن میشوند Pour Haydari et al.,
) .)2018فربد و همکاران ،بدنبال  01هفته تمرین هوازی تغییر قابل توجهی در شاخصهای LDL ،TG ،TC
گروه تمرینی مشاهده نکردند ،اما در  HDLگروه تمرینی افزایش قابل توجهی مشاهده کردند .یکی از محدودیت-
های ذکرشده در مطالعه فربد و همکاران عدم کنترل رژیم غذایی افراد در طول دوره  01هفتهای مطالعه بود .بنابراین
این احتمال وجود دارد که عدم کنترل رژیم غذایی از دالیل عدم کاهش  TC ،LDL ،TGدر این مطالعه باشد
) .)Farbod et al., 2020در زمینه ترکیب تمرین هوازی همراه با  RFمطالعات بسیار محدودی انجام شده
است و اطالعات بسیار اندکی وجود دارد .در این زمینه ،فقط در مطالعه واله و همکاران 0 ،جلسه تمرین هوازی
همراه با  RFموجب کاهش قابل توجه شاخصهای آنتروپومتریکی از جمله شاخص دور کمر ،ضخامت چربی زیر
جلدی شکمی و چین افقی شکمی در زنان سالم شد ) .)Vale et al., 2019از لحاظ روش شناسی بین تحقیق
حاضر و مطالعه واله تفاوتهای بارزی وجود دارد .به طوری که واله فقط بر روی شاخصهای آنتروپومتریکی تمرکز
داشت و در تحقیق حاضر شاخصهای ترکیب بدنی ،فیزیولوژیکی و متغیرهای بیوشیمایی بررسی شدند .از طرفی
طول دوره مطالعه واله فقط  0جلسه (یك ماه) در حالی که طول دوره تحقیق حاضر  8هفته در نظر گرفته شد.
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همچنین جمعیت مورد مطالعه در تحقیق واله زنان سالم و در تحقیق حاضر مردان چاق بودند .گرچه ،بیشترین
تغییرات کاهشی در  ،LDL ،TG ،TCلپتین و بیشترین تغییرات افزایشی در  HDLو  HSLبه دنبال اثر متقایل
تمرین هوازی با  RFمشاهده شد .اما ،نمیتوان سازوکار دقیق این تغییرات را با توجه به عدم پیشینه نظری کافی
در این زمینه به طور کامل و روشن توضیح داد .مطالعه ما نشان داد که  RFبه تنهایی موجب کاهش معنیداری
وزن بدن و درصد چربی بدن نمیشود .این نتیجه گیری در مطالعات قبلی نیز به تایید رسیده است Suh et al.,
) .)2017با این حال ،به نظر میرسد که  RFاز طریق افزایش جریان خون پوستی مقاومت بافت را کاهش میدهد
و این امر ممکن است منجر به کاهش بافت چربی شود) .)Vale et al., 2019همچنین مطالعات نشان دادهاند
که  RFبا افزایش در دسترس قرار دادن سوبستراهای لیپیدی موجب افزایش بتا اکسیداسیون در حین تمرین هوازی
میشود .احتماالً ،زمانی که  RFبه واسطه افزایش جریان خون بافت چربی و افزایش سوبستراهای در دسترس
لیپیدی با تمرین هوازی ترکیب میشود اثرات بتااکسیدآسیون لیپیدها حین تمرینات هوازی را تقویت میکند
) .)Wanitphakdeedecha et al., 2017., Hayre et al., 2016.; Mlosek et al., 2012به طور
کلی ،با توجه به عدم وجود پیشینه نظری کافی در زمینه ترکیب تمرین هوازی با  RFبه مطالعات مشابه بیشتری
نیاز است تا سازوکارهای دقیق اثر تمرینات هوازی همراه با  RFبر  ،HSLلپتین و نیمرخ لیپیدی افراد چاق را
مشخص ساخت.
نتیجه گیری
در نهایت با توجه به نتایج بدست آمده در تحقیق حاضر میتوان بیان کرد که اثر متقابل تمرینات هوازی و  RFدر
مقایسه با اثرات جداگانه تمرین و  RFسبب تغییرات مطلوب و افزایش معنیدار غلظت  HSLو  HDLسرم و
کاهش معنیدار غلظت لپتین و نیمرخ لیپیدی در مردان چاق میشود .از این رو ،به نظر میرسد که ترکیب تمرین
هوازی با  RFبا افزایش عملکرد فیزیولوژیکی ،کاهش توده چربی ،بهبود فعالیت لیپولیزی ،تغییرات مطلوب
آدیپوکاینها و نیمرخ لیپیدی در مردان چاق همراه باشد .با این حال ،سازوکارهای دقیق اثر تمرین هوازی در ترکیب
با  RFبر بافت چربی و نیمرخ لیپیدی روشن و مشخص نیست .لذا مطالعات و تحقیقات آتی در این زمینه ضروری
و بااهمیت خواهد بود.
تقدیر و تشکر
بدینوسیله نویسندگان مقاله از افراد داوطلب در پژوهش حاضر که با مساعدت و مشارکت خود امکان ارایه چنین
نتایجی را فراهم ساختند ،صمیمانه قدردانی مینمایند.
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Background & Purpose: Adipose tissue acts as an endocrine gland by
secreting adipokines. In addition to regulating fat metabolism, these
adipokines play an important role in physiological and pathological
processes. The aim of this study was to investigate the effect of 8 weeks of
aerobic training with radio frequency (RF) on serum levels of hormonesensitive lipase enzyme (HSL), leptin and lipid profiles in obese men.
Methodology: In this semi-experimental study, 60 young and obese men
participated voluntarily in the present study and were randomly divided into
4 groups: aerobic training, RF, aerobic training-RF and control. Aerobic
training included pedaling with a stationary bike and running on a treadmill
with an intensity of 55 to 80% of the heart rate reserve and RF intervention
with a frequency of 8 to 9 Hz (150 watts) was 3 days a week for 8 weeks.
Fasting blood sample was taken from all subjects before and after intervention
to evaluate HSL, leptin and lipid profile. Data were analyzed by two-way
analysis of covariance at a significance level of 0.05.
Results: The results showed that the effect of training and the interaction of
training with RF significantly reduced serum leptin, TC, TG, LDL and
significantly increased serum HDL and HSL (p <0.05).The effect of RF
significantly reduced serum TG (p <0.05).The strong effect size was related
to the interaction of training with RF.
Conclusion: Therefore, based on the results, it is concluded that the
interaction of 8 weeks of aerobic training and RF can be an effective factor in
causing favorable changes in HSL, leptin and lipid profile of obese men.
Key Words: Aerobic training, HSL, leptin, Lipid profile, Obesity

