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Abstract: 

 

Background: CTRP-3 is a relatively new anti-inflammatory adipokines that is involved in the 

metabolism of the body, liver and adipose tissue. However, effects of spinning exercise and 

stationary bike on serum level of CTRP3 and body fat percentage have not been understood. 

Materials and Methods: In this quasi-experimental study, forty-five obese and overweight 

women with body mass indexes above 25 kg/m2 were divided into three groups of 15 people: 

control, spinning exercise and stationary bike. Subjects performed the exercises for 6 weeks 

and three sessions each week. The Spinning exercise group Includes pedaling a bicycle with 

music and stationary bike group performed the exercise individually by pedaling on a 

stationary bike. Blood sampling and measurement of body composition indices were analyzed 

24 hours before and 48 hours after last training session. In addition, intra group changes was 

performed using dependent t-test, for between group changes covariance analysis was used 

after determining pre assumption tests, then to locate the differences LSD follow-up test at a 

significant level (P<0.05) was performed. 

Results: Serum CTRP-3 levels increased significantly about 28% in spinning group (P=0.012) 

and about 20% in stationary bike group (P=0.021) while body fat percentage decreased 6% in 

spinning group (P=0.001) and 4% in stationary bike group (P=0.001) after 6 weeks. There 

were significant differences between two studied groups in serum levels of CTRP-3 (P=0.015) 

and body fat percentage (P=0.001). Changes were not significant in control group. 

Conclusion: It seems that spinning and stationary bike training effective strategies in 

preventing metabolic diseases through increasing CTRP-3, the anti-inflammatory marker, can 

be involved in body's metabolism, liver and adipose tissue. 
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 مقدمه

و  افتهیتوسعه یسالمت در کشورها یمشکل اساس ؛یچاق

 یاجتماع ،یاررفت ،یاز عوامل ارث یاری. بسباشدیدر حال توسعه م

 یدر جوامع شده است. افراد جوامع یمنجر به رشد چاق ،یو اقتصاد

 تیو سطوح فعال رنددا یانرژپر یبه غذاها یفراوان یکه دسترس

 یچاق ایوزن از اضافه ییباال ریسکد، با باشمی نییپا شانیبدن
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 یاسب در کشورهانامن ییغذا میفعال و رژریغ یسبک زندگ لیدلبه

همچنان  یبه رشد چاق روروند  نیدر حال توسعه، ا زیو ن افتهیتوسعه

ریسک برجسته  فاکتورهایوزن یکی از چاقی و اضافه .[2] ادامه دارد

باشد و باعث آن میبه و مشکالت وابسته  2یابت نوع در رخداد د

. چاقی احشایی و [3]گردد افزایش شیوع دیابت در سطح جهانی می

آن  به باعث اختالالت متابولیک و عوارض وابسته ،بافت چربی

از طریق استرس  ،نقش چاقی در بروز التهاب .[4]گردد می

دهی التهابی در فعالیت مسیرهای سیگنال ROSسارکوپالسمیک و 

شده  مشخص یخوبحال حاضر، به در .[5]به اثبات رسیده است 

انباشتگاه بلندمدت  کیعنوان تنها بهنه دیسف یاست که بافت چرب

است که  زیراندام فعال درون کیبلکه شود، محسوب می یانرژ

ها نیکاپوی( را با نام آدویواکتیفعال )بستیز یهااز مولکول یتعداد

مهم  یهاکنندهمیتنظ کهنیبر اعالوه ،هاآدیپوکاین. [6] ندکیترشح م

 در هم یتوجههستند، اثرات قابل یربتوسعه و عملکرد بافت چ

طبیعی و . بیان غیر[7] های مختلف دارندمتابولیسم گلوکز در بافت

شدت با توسعه ها در چاقی )آدیپوسیتی( بهآدیپوکاینترشح برخی از 

نهایت یج و درتدرو پیشرفت مقاومت به انسولین ارتباط دارد که به

 خالصه:

؛ نقش دارد یبدن، کبد و بافت چرب سمیدر متابولباشد که های ضدالتهابی نسبتاً جدیدی میاز جمله آدیپوکاین CTRP-3 و هدف: سابقه

 نشده است. مشخصخوبی و درصد چربی بدن به CTRP-3حال آثار تمرینات اسپینینگ و دوچرخه ثابت بر با این

وزن با شاخص توده بدنی زن چاق و دارای اضافه 45گیری تصادفی ساده تفاده از نمونهتجربی با اسدر این مطالعه نیمه ها:مواد و روش

 6مدت ها تمرینات را بهنفره کنترل، تمرین اسپینینگ و دوچرخه ثابت تقسیم شدند. آزمودنی 15کیلوگرم بر مترمربع در سه گروه  25باالی 

و گروه تمرین انجام دادند  را با موزیکهمراه  زدن گروهی دوچرخهرکاب ،ینگهفته و هر هفته سه جلسه انجام دادند. گروه تمرین اسپین

 24های ترکیب بدنی، گیری شاخصگیری خون و اندازهروی دوچرخه ثابت پرداختند. نمونه زدنرکاب صورت انفرادی بهدوچرخه ثابت به

سنجیده شد  گروهی با استفاده از آزمون تی وابستهیرات درونعالوه، تغیهگرفته شد. ب آخرین جلسه تمرینی بعد ازساعت  48ساعت قبل و 

از آزمون تعقیبی هم ها تعیین محل تفاوت برایکوواریانس و آنالیز  از ،های آزمونفرضیید پیشأپس از ت ،گروهیجهت تعیین تغییرات بین و

LSD .استفاده شد 

درصد و در گروه دوچرخه ثابت  28( به میزان P=012/0ینینگ )در گروه اسپهفته تمرین  6پس از انجام  CTRP-3مقادیر  نتایج:

(021/0=P)  کهحالی درداشت؛  داریافزایش معن درصد 20به میزان ( 001/0درصد چربی بدن در گروه اسپینینگ=P به میزان )درصد و  6

 CTRP-3 مورد مطالعه تغییرات سرمیافت. در بین دو گروه  داریدرصد، کاهش معن 4( به میزان P=001/0در گروه دوچرخه ثابت )

(015/0=P( و درصد چربی بدن )001/0=Pتفاوت معن )دار نبودتغییرات در گروه کنترل معنی داری داشتند.ی. 

بدن، کبد  سمیدر متابولکه  CTRP-3واسطه افزایش مارکر ضدالتهابی به ،رسد تمرینات اسپینینگ و دوچرخه ثابتنظر میبه گیری:نتیجه

 ثر باشند. ؤهای متابولیکی مدر پیشگیری از بیماریتوانند می ی نقش دارد،چرب و بافت

 وزن و چاقی، اضافهCTRP-3تمرین اسپینینگ، دوچرخه ثابت،  واژگان كلیدی:
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، خانواده 2004در سال شود. منجر می 2زایی دیابت نوع به بیماری

های ضدالتهابی جدید با وظایف عنوان آدیپوکاینبه CTRPبزرگ 

د. دارعضو  CTRP 16. خانواده [8]اند مهم متابولیکی شناخته شده

نقش حیاتی در  CTRPخانواده  یاعتقاد بر این است که اعضا

تغییر مقاومت به انسولین و حساسیت  طریقژی از هموستاز انر

مجموع متابولیسم درخصوص در عضالت و کبد که بهانسولینی 

ها CTRP براینابن. ، برعهده دارنددنکنانرژی کل بدن را تنظیم می

اهداف فارماکولوژیک جدید در هایی در گزینهعنوان توانند بهمی

 .[9]کاربرد داشته باشند  2های التهابی و دیابت نوع چاقی، بیماری

نوعی  C1q/TNF (CTRP3)مرتبط با  3-مکمل پروتئین

مهار عنوان کاهنده سطح گلوکز، بهکه  دباشمیآدیپوکاین جدید 

ی اثرهای متعدد ،یوژنز و ضدالتهابژافزایش آن گلیکونئوژنز در کبد،

و  Maedaتوسط  است که ، یک پروتئین ترشحیCTRP3. دارد

بار در پالسمای انسان لیناوّ و [10] کلون شد 2001در سال  همکاران

 .[11] و همکاران گزارش گردید Wurmآزمایش و توسط 

CTRP3 ن دارد و را به آدیپونکتی ترین همولوگ عملکردینزدیک

دالتهابی، ضددیابتی و آدیپوکاین محافظ دارای خواص بالقوه قوی ض

 و کارتدوسین  (Cartonectin)های کارتونکتینبا نام کهاست  قلبی

(Cartducin) ،(CORS-26)Collagenous repeat-

containing sequence 26 kDa protein  شودمی شناختهنیز 

های بالغ از بافت چربی احشایی و آدیپوسیت این آدیپوکاین .[12،8]

های مختلفی از جمله شود و به شکل پروتئین در ارگانترشح می

با  ؛[13]شود ال یافت میحکبد، کلیه، بافت چربی، عضالت و ط

های متابولیکی دچار در چاقی و بیماری CTRP3بیان  وجوداین

ا در ای رکه اثرات دوگانهطوریهب ،[14] گرددمینظمی اختالل و بی

نشان داده  های انسانی و حیوانیدر نمونه متابولیسم گلوکز و التهاب

با بیومارکرهای CTRP3 ارتباط مثبت و قوی بین  .[9]است 

 کنندهمنعکسکه  به اثبات رسیده است HOMA-IRلیپیدمی و دیس

دهد همبستگی نشان می باشد. اینارزش بالینی قوی این شاخص می

تواند ناشی می 2در بیماری دیابت نوع  CTRP3که افزایش سطوح 

از  های جبرانی در جهت بهبود وضعیت هایپرگالیسمیمکانیزماز 

 در .[15]د یافته مقاومت به انسولین باشطریق تغییر در مقادیر افزایش

های بر بیان آنزیمCTRP3  عدم حضور انسولین، شرایط

فسفاتاز و فسفوانول پیروات کربوکسی -6وژنیک )گلوکز گلوکونئ

منجر به کاهش تولید گلوکز در  درنهایتکند و ( غلبه میکیناز

عنوان یک آنتاگونیست به  CTRP3 .[16]گردد های کبدی میسلول

تواند التهاب ناشی از در بافت چرب میاندوژنز جدید 

 CTRP3بر نقش بالقوه  هاساکاریدها را بلوک کند. این یافتهلیپوپلی

 -های دیابت و قلبی بینی در بیماریو پیشعنوان ابزار تشخیصی به

در افراد  CTRP3مقادیر در گردش  .[17،5]عروقی داللت دارد 

در مقایسه با افراد سالم کمتر  دارای فشارخون باال، چاق و بیماران

ه آیا کتواند با بررسی اینمی CTRP3. ارزش بالینی [18] باشدمی

را در افراد  CTRP3ترشح  متفاوت،های با شکل ورزشیتمرینات 

رسد که پاسخ نظر میبه د، مشخص گردد.ندهچاق بهبود می

CTRP-3 ؛متفاوت باشدتواند می ،بسته به نوع تمرین ورزشی 

 CTRP-3که تمرین هوازی با شدت متوسط تأثیری بر طوریهب

تمرین ترکیبی هفته  12که ، در حالی[19]سرمی نداشته است 

 [20] همراه بود CTRP-3مقاومتی( با کاهش سطوح  - )استقامتی

 پس از تمرینات هوازی CTRP3دار یمعن مطالعه افزایش سهو در 

با  گزارش شد. [23]هفته تمرینات ترکیبی  12و پس از  [22،21]

تفاوت در  الًاوّ ،توجه به نتایج متناقض در مطالعات پیشین

 وم متابولیک، دیابتافراد با سندر وضعیت های تمرینی و ثانیاًپروتکل

های متفاوتی تواند باعث سازگاریمی [24،20] یو چاق 2نوع 

 CTRP-3رسد سطوح نظر میبه .به تمرینات ورزشی شودنسبت

های اخیراً با توجه به پیشرفت .باشد وابسته به نوع اختالل متابولیکی

های نوین در عرصه علوم ورزشی، ورزشی و پیدایش ورزش

سواری ثابت داخل سالن مورد استقبال بسیاری خهدوچر واسپینینگ 

، وزنچاق و دارای اضافهغیرفعال  افراد از قبیل ،از جوامع

تمرینات  در زمینه اما ؛قرار گرفته استافراد سالم ورزشکاران نخبه و 

 اسپینینگ که ماهیت اینتروال دارد و همراه با موزیک و شدت باال

 بنابراین .ورت گرفته استص یاندک هایپژوهش ،گیردانجام می

اثرات تمرین اسپینینگ یا  بررسی به ،محقق در مطالعه حاضر

دوچرخه ثابت داخل سالن و مقایسه دو نوع پروتکل بر روی متغیر 

CTRP-3 د.پرداز)شش هفته( می طی دوره کوتاه تمرینی 

 

 هامواد و روش

مطالعه حاضر دارای کد کمیته اخالق از دانشگاه علوم 

 IR.ZAUMS.REC.1397.457اهدان با شماره پزشکی ز

تجربی و آزمایشگاهی با نیمهاز نوع  ،روش تحقیق حاضر باشد.می

و گروه کنترل بود. پس از فراخوان در  آزمونپس - آزمونطرح پیش

وزن و دارای اضافهچاق غیرفعال  زن 108 ابتدا، سطح شهر زاهدان

پزشک معاینه  توسط داوطلب، از لحاظ جسمانی و سالمت عمومی

افرادی که برای حضور در ن یاز ب ،لیههای اوّاز ارزیابی بعدشدند. 

 30نفر ) 45اعالم آمادگی کرده بودند، تعداد  ،طرح پژوهشی حاضر

های ورود به عنوان نمونه انتخاب شدند. شاخصسال( به 40تا 

 25بیشتر از  (BMI)بودن نمایه توده بدنی تحقیق، شامل دارا

سابقه اجرای فعالیت ورزشی یا محدودیت  عدممترمربع،  کیلوگرم بر

ماه اخیر، داشتن سیکل قاعدگی منظم، عدم داشتن در شش کالریک
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و  کلیوی و کبدی، جراحی عروقی، -بیمارهای مزمن )قلبی 

فشارخون نامتعارف(، عدم استعمال دخانیات و مشروبات الکلی، 

مشارکت در عدم مصرف دارو و نداشتن محدودیت پزشکی برای 

 ها،آزمودنی ازنامه کتبی فعالیت جسمانی بود. پس از اخذ رضایت

لگن  توده بدنی، دور کمر، قد، وزن، نمایهگیری ترکیب بدنی )اندازه

و درصد چربی بدن( و حداکثر اکسیژن مصرفی به عمل آمد و در 

نفر(،  15صورت تصادفی در سه گروه تمرین اسپینینگ )ادامه افراد به

با توجه به  نفر( تقسیم شدند. 15نفر( و کنترل ) 15) ه ثابتدوچرخ

ها بر مبنای وزن و گروه CTRP3 ارتباط نزدیک وزن با آدیپوکاین

های گروه تمرین )اسپینینگ و سن افراد همگن شدند. آزمودنی

مدت شش هفته و سه جلسه در هفته به فعالیت  دوچرخه ثابت( به

دقیقه گرم  10 با برای این افرادورزشی پرداختند. پروتکل تمرینی 

زنی نرم به همراه حرکات کششی و تنفسی( با شدت کردن )رکاب

براساس  ودقیقه شروع  30درصد ضربان قلب ذخیره به مدت  40

بار بر شدت و مدت تمرین افزوده شد )هر هفته دو دقیقه اصل اضافه

ه ششم درصد به شدت افزوده شد( تا در هفت 5به زمان و هر دو هفته 

 5همچنین،  .[25]درصد ضربان قلب هدف رسید  65دقیقه با  40به 

ه دقیقه سرد کردن )راه رفتن و حرکات کششی( در انتهای هر جلس

 ،تمرین اسپینینگ ،تمرینی اجرا شد. گفتنی است در تحقیق حاضر

گروهی دوچرخه با موزیک و گروه تمرین دوچرخه  زدنرکابشامل 

روی دوچرخه ثابت بود؛ تمام  زدنرکابصورت انفرادی با ثابت به

ی همهتمرینات با نظارت مربی انجام شد تا اطمینان حاصل شود که 

شود. دوچرخه اسپینینگ ام میحرکات ورزشی با دقت انج

 و  IndoorRoomاز مدل ،شده در پژوهش حاضراستفاده

ساخت چین بود. تفاوت دوچرخه اسپینینگ و دوچرخه   BIKEنوع

 ها،دندهها، سرعت باالی چرخثابت در میزان فشار اعمالی دنده

بود  هاها و پوزیشن بدن هنگام نشستن بر روی صندلیمقاومت چرخ

گردند. فشارهای فیزیولوژیک متفاوتی بر بدن می منجر به که

در تمرینات هوازی با  که کنندکه محققان پیشین ادعا میطوریهب

حین تمرینات اسپینینگ حتی در انرژی مصرف  نرخهای برابر، شدت

طول شش هفته،  در .[25] باشدتا دو برابر بیش از دوچرخه ثابت می

ساعت قبل  24گروه کنترل هیچ نوع فعالیت بدنی را تجربه نکردند. 

های بیوشیمیایی، آخرین جلسه تمرین، ارزیابی بعد ازساعت  48و 

ترکیب بدنی و حداکثر اکسیژن مصرفی صورت گرفت. برای این 

 مقداربه گیری خونی ساعت پس از ناشتایی شبانه، نمونه 12منظور، 

در حالت نشسته روی صندلی و در  ،توسط متخصصلیتر میلی 2

صورت  آزمودنیوضعیت استراحت از ورید بازویی دست راست 

مدت  های ونوجکت فاقد ماده ضدانعقاد ریخته و بهگرفت و در لوله

شده سانتریفیوژ شد و سرم جداسازی دور در دقیقه 3000دقیقه با  15

سرم با  CTRP-3د. یگردگراد منجمد درجه سانتی -70در دمای 

-C1q/TNFتایی مدل استابیوفارم ) 96استفاده از کیت انسانی 

relatedprotein-3,Cartonectin )شور چین با ضریب تغییرات ک

 09/0درصد و حساسیت  10آزمودنی درصد، بین 12آزمودنی درون

توسط دستگاه روش االیزا ساندویچی  به لیترنانوگرم بر میلی

ساخت کشور اتریش در آزمایشگاه  (Anthos 2020)آناالیزر اتو

همچنین در هر دو وهله  گیری شد.اندازه دکتر دبیری زاهدان

 ،متغیرهای ترکیب بدنی شامل: قد )با قدسنج دیواری( گیری،اندازه

وزن )با ترازوی دیجیتالی(، نمایه توده بدنی )وزن به کیلوگرم تقسیم 

تر نواری غیرقابل ارتجاع( به متر(، دور کمر و لگن )م بر مجذور قد

ای )سینه، شکم و ران( در نقطهو درصد چربی بدن از روش سه

 شدند.معادله جکسون و پوالک محاسبه 

 :[26] معادله جکسون و پوالک

( 00112/0× ]مجموع سه نقطه[2سن( + )×03661/0+ ) 03653/0

 درصد چربی بدن = (41563/0× )مجموع سه نقطه  –

 . [27] ضربان قلب ذخیره از طریق فرمول کاروونن محاسبه شد

 معادله کاروونن:

+  ]نظر()درصد شدت مورد( × HRینه بیش –HR)استراحت [

 HRهدف  =HRاستراحت 

-CTRPبرای تفسیر نتایج مرتبط با اثر تمرینات بر  ،در این مطالعه

زنان نیز توسط  (Vo2max)مقادیر حداکثر اکسیژن مصرفی ، 3

منظور در روزی که تست بروس به شیوه زیر اجرا شد. بدین

تست بر روی  های آنتروپومتریک صورت گرفت،گیریاندازه

هر  و هفت مرحلهدر ، [28]تریدمیل براساس پروتکل تست بروس 

 مرحله سه دقیقه با شیب و سرعت ویژه اجرا شد.

 زنان Vo2max=( 38/4× )زمان کل  – 9/3

 اسمیرنوف - وگروفملاکها با آزمون پس از تعیین نرمال بودن داده

(K-S) گذاری اثر ها توسط آزمون لون،و اطمینان از برابری واریانس

ها در طول زمان با وهی دادهگرمتغیر مستقل از طریق مقایسه درون

فرض همگنی جا که از آنوابسته بررسی شد.  tاستفاده از آزمون 

ها اثر آزمون در بین گروهو عامل پیششیب رگرسیون برقرار بود 

تغییرات متغیرها در طول مداخله، با استفاده  ، درنتیجهدار داشتیمعن

ایسه گروهی مقطور بینبه (ANCOVA)از آزمون کوواریانس 

عنوان متغیر آزمون بهبا لحاظ کردن مقدار متغیرها در پیش) شدند

جهت  گروهیبینشدن اثرات داردلیل معنیدر ادامه به پراش( وهم

گردید.  استفاده LSD از آزمون تعقیبی ها،تعیین محل تفاوت

در  22نسخه  SPSS افزارشده با استفاده از نرمآوریهای جمعداده

 تجزیه و تحلیل شدند. ( P≤05/0ی )داریسطح معن
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 مالحظات اخالقی

 اطالع به پژوهش مراحل و شرایط ای،جلسه طی ابتدا در

 شرکت پژوهش این در کامل آگاهی ها باآن و رسید هاآزمودنی

 سالمت را هپرسشنام و نامهرضایت فرم هاآزمودنیه کردند. هم

 تمایل رتصو در پژوهش از مرحله هر در هانکردند. آ تکمیل

داشتند.  را پژوهش خروج از حق همکاری،ادامه  به نداشتن

 انجام ایمنی نکات رعایت با و مربی نظر زیر تمرینی هایجلسه

 توسط و بهداشتی نکات رعایت با سالم محیطی در گیریخون. شدند

 هایآزمایش نتایج شد. درنهایت، انجام هزمیناین  در متخصص فرد

 محفوظ پژوهشگر نزد هاداده و ندرسید یو اطالع به آزمودنی هر

  .ماندند

 

 نتایج

 صورت میانگین و انحراف معیاربه های توصیفی مطالعهداده

 عالوه،هب .گزارش شده است 1 شماره ها در جدولبه تفکیک گروه

ها در گروه اسپینینگ میانگین و انحراف معیار سن آزمودنی

 ( و کنترل46/33±52/3(، دوچرخه ثابت )56/3±20/34)

ها در کنندهشرکتقد میانگین و انحراف معیار  نیز ( و29/3±86/35)

( 33/161±95/4(، دوچرخه ثابت )20/165±14/6گروه اسپینینگ )

آزمون و پیش هایدادهمقایسه  .باشد( می60/162±03/5و کنترل )

تی وابسته در  با استفاده از آزمون ترکیب بدنی ابط بتمرآزمون پس

که تمرین اسپینینگ طوریهب ؛ه شده استنشان داد 2ره شما جدول

 توجه وزن بدنمنجر به کاهش قابلترتیب بهو دوچرخه ثابت 

(001/0=P( و )001/0=P)نمایه توده بدنی ، (001/0=P و )

(001/0=P)درصد چربی بدن ، (001/0=P( و )001/0=P) دور ،

 جدول .ندآزمون شدنسبت به پیش (P=001/0( و )P=001/0) لگن

ترتیب بهتمرین اسپینینگ و دوچرخه ثابت  دهد کهنشان می 2 شماره

، (P=001/0) توجه حداکثر اکسیژن مصرفیمنجر به افزایش قابل

(001/0=P)  سطوح سرمیو CTRP-3 (012/0=P) ،(021/0=P )

مذکور حال، تغییرات متغیرهای . با ایننداهآزمون شدنسبت به پیش

 (. P>05/0ر نبودند )دادر گروه کنترل معنی

 

 گروه مورد مطالعه  متغیرهای آنتروپومتری در چهاراطالعات توصیفی  -1شماره  جدول

 تعداد هاگروه تروپومتریمتغیرهای آن
 آزمونپیش

 انحراف معیار±میانگین

 آزمونپس

 انحراف معیار±میانگین

 وزن )کیلوگرم(

 662/76± 280/5 262/79 ± 791/5 15 اسپینینگ

 85/77± 95/6 67/79 ± 22/7 15 خه ثابتدوچر

 92/77± 27/7 20/77 ± 59/6 15 کنترل

 مترمربع( / شاخص توده بدن )کیلوگرم

 14/28± 29/2 08/29 ± 34/2 15 اسپینینگ

 91/29± 44/2 61/30 ± 59/2 15 دوچرخه ثابت

 43/29± 89/1 17/29 ± 80/1 15 کنترل

 متر(دور کمر )سانتی

 13/97± 14/7 53/101 ± 01/8 15 اسپینینگ

 00/94± 94/6 66/95± 05/7 15 دوچرخه ثابت

 00/99± 62/7 60/97±15/6 15 کنترل

 متر(دور لگن )سانتی

 33/104± 82/7 88/108 ± 63/8 15 اسپینینگ

 66/105± 39/5 46/108±65/5 15 دوچرخه ثابت

 13/108± 09/5 86/107±77/4 15 کنترل

 گننسبت دور کمر به ل

 93/0± 06/0 93/0 ± 06/0 15 اسپینینگ

 89/0± 06/0 88/0 ±06/0 15 دوچرخه ثابت

 91/0±05/0 90/0±05/0 15 کنترل

 حداکثر اکسیژن مصرفی

 دقیقه( / کیلوگرم / لیتر)میلی

 60/40±08/1 37/34±89/4 15 اسپینینگ

 90/37±30/2 52/33±16/3 15 دوچرخه ثابت

 02/39±08/1 28/39±05/0 15 کنترل

 

های تحقیق از آزمون تحلیل جهت مقایسه متغیرهای مطالعه بین گروه

نشان  2 شماره کوواریانس استفاده شد که نتایج آن در جدول

-CTRP مطالعه تغییرات سطح سرمیدهد، در بین سه گروه موردمی

3 (015/0=P( و درصد چربی بدن )001/0=Pتفاوت معن )داریی 

ها با کمک آزمون . مقایسه زوجی گروه(2 شماره )جدول ندداشت

-CTRPسطح سرمی که نشان داد  3 شماره در جدول LSD تعقیبی



 و همکاران صفرپور
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داری یدر گروه تمرین اسپینینگ نسبت به گروه کنترل افزایش معن 3

اما این مقادیر با گروه تمرین دوچرخه ثابت  ،(P=003/0داشته )

شماره ول همچنین جد .(P=285/0) ه استداری نداشتیتفاوت معن

بین گروه تمرین دوچرخه ثابت  CTRP-3مقادیر که دهد نشان می 3

( و P=046/0داری داشت )یدر مقایسه با گروه کنترل افزایش معن

مقادیر درصد چربی بدن در گروه تمرین اسپینینگ نسبت به گروه 

کاهش  (P=001/0( و کنترل )P=003/0تمرین دوچرخه ثابت )

بین گروه تمرین دوچرخه ثابت در مقایسه  هعالوبه داری داشت.یمعن

 داری مشاهده شد )جدولی( کاهش معنP=001/0با گروه کنترل )

 (.3 شماره

 

 سه گروهدر  CTRP-3 ترکیب بدن و متغیرهایگروهی گروهی و بیندرونمقایسه  -2 شماره جدول

 P تی وابسته درصد تغییرات آزمونپس آزمونپیش هاگروه متغیرها
 کواریانسآنالیز 

P 

 وزن )کیلوگرم(

 *001/0 -200/3 662/76 ± 280/5 262/79 ± 791/5 اسپینینگ

 *001/0 -281/2 850/77±950/6 671/79±222/7 دوچرخه ثابت #0/001

 153/0 930/0 923/77±273/7 201/77±591/6 کنترل

 شاخص توده بدن

 مترمربع( / )کیلوگرم

 *001/0 -230/3 147/28±297/2 087/29±347/2 اسپینینگ

 *001/0 -282/2 917/29±442/2 617/30±592/2 دوچرخه ثابت #0/001

 153/0 897/0 430/29±890/1 170/29±801/1 کنترل

 دور کمر

 متر()سانتی

 *001/0 -335/4 138/97±147/7 538/101±017/8 اسپینینگ

 *001/0 -768/1 001/94± 940/6 662/95±052/7 دوچرخه ثابت #0/001

 185/0 438/1 001/99± 628/7 600/97±152/6 کنترل

 دور لگن

 متر()سانتی

 *001/0 -170/4 337/104±821/7 887/108±631/8 اسپینینگ

 *001/0 -582/2 668/105±398/5 466/108±658/5 دوچرخه ثابت #0/001

 104/0 258/0 139/108±098/5 866/107± 778/4 کنترل

 چربی بدن

 *001/0 -6 669/57±289/5 739/61±099/5 اسپینینگ

 *001/0 -4 140/56±975/7 041/59±737/8 دوچرخه ثابت #0/001

 064/0 -074/1 981/54±270/6 571/55±810/5 کنترل

 حداکثر اکسیژن مصرفی

 لیتر/کیلوگرم/دقیقه()میلی

 *001/0 128/18 606/40±083/1 375/34±896/4 اسپینینگ

 *001/0 068/13 906/37±300/2 528/33±168/3 بتدوچرخه ثا #0/001

 204/0 -666/0 027/39±087/1 286/39±056/0 کنترل

CTRP3 
 لیتر()نانوگرم در میلی

 *01/0 28 906/16±467/13 207/13±514/11 اسپینینگ

 021/0 20 308/13±046/10 026/11±810/11 دوچرخه ثابت #0/501

 397/0 -9 437/11±998/9 627/12±968/12 کنترل

 (.P<05/0داری )آزمون کوواریانس معنی # (.P<05/0داری )* آزمون تی وابسته معنی

 

 های تحقیقهدر مقایسه دو به دوی گرو LSDآزمون تعقیبی نتایج  -3جدول شماره 

 P خطای استاندارد اختالف میانگین گروه متغیر

CTRP-3 
 لیتر()نانوگرم در میلی

 اسپینینگ
 285/0 581/1 713/1 دوچرخه ثابت

 *003/0 577/1 966/4 کنترل

 *046/0 579/1 254/3 کنترل دوچرخه ثابت

 چربی بدن

 )برحسب درصد(

 اسپینینگ
 *003/0 409/0 -274/1 دوچرخه ثابت

 *001/0 436/0 -735/4 کنترل

 *001/0 406/0 -460/3 کنترل دوچرخه ثابت

 (.P<05/0است ) 05/0کمتر از  دارییاختالف در سطح معن *

 

 بحث
 نیشش هفته تمر که دادپژوهش نشان  نیا یهاافتهی

 CTRP-3دار غلظت یمعن شیو دوچرخه ثابت سبب افزا نگینیاسپ

و در  مطالعه یوزن، نسبت به ابتدااضافه یدر زنان چاق و دارا

ثیر بیشتری أمن تمرینات اسپینینگ تضدرشد.  مقایسه با گروه کنترل

شته دا CTRP-3 ح سرمیوبت به تمرینات دوچرخه ثابت بر سطنس
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( افزایش 1396نوروزپور الری و همکاران )در مطالعه است. 

دنبال هشت هفته تمرین ه ب CTRP-3داری در غلظت سرمی یمعن

 2زنان چاق مبتال به دیابت نوع  اینتروال هوازی )اسپینینگ( در

با این  ؛همخوانی داردافته مطالعه حاضر یکه با  [22] دست آمدبه

زنان چاق مبتال به دیابت نوع  ،تفاوت که نمونه آماری مطالعه مذکور

 ،که در پژوهش حاضرو مدت تمرین هشت هفته بود، در حالی 2

وزن زنان چاق و دارای اضافه بین شش هفته مدت سپینینگ بهاتمرین 

 8 که ( نیز نشان دادند2017و همکاران ) Hasegawa. انجام گرفت

اکسیژن بیشینه و مدت  درصد 60-70هفته تمرینات هوازی با شدت 

دار درصد یسرمی و کاهش معن CTRP3دار یافزایش معن ،دقیقه 45

ها داشته است. آن دنبالبهیانسال چربی بدن را در زنان و مردان م

و آدیپونکتین،  CTRP3دلیل ساختار مشابه بهکه گزارش کردند 

ثیر کاهش توده چربی احشایی و توده أتتحت CTRP3تغییرات 

با کاهش سختی  CTRP3عالوه افزایش مقادیر هچربی بدن است. ب

ده دهنها همراه بود. همچنین اثرات اتساعشریانی در این آزمودنی

ها نشان شده آئورت موشهای کشتدر نمونه ،CTRP3عروقی 

های مشابه ترشح . پیشینه مطالعات از مکانیزم[29]داده شده است 

CTRP3 ادبیات پژوهش نشان [21]د کنبا آدیپونکتین حکایت می .

پس از رهایش از بافت چربی، به گیرنده خود  آدیپونکتیندهد که می

سازی و باعث فعال ودشمیمتصل  در سطح سلول عضله اسکلتی

این  درنهایتگردد. سلولی میدرون AMPKدهی مسیر سیگنال

انتقال ، تغییرات منجر به افزایش فعالیت اکسیداسیون اسید چرب

د نشومی mTORگلوکز، لیپوژنز میتوکندریایی و مهار مسیر 

هفته تمرینات ترکیبی )مقاومتی با  12در مطالعه دیگری، . [31،30]

 80-95یک تکرار بیشینه و هوازی با شدت  درصد 60-85دت ش

مقاومتی  - های متفاوت )هوازیضربان قلب بیشینه( با ترتیب درصد

در زنان  CTRP3دار یافزایش معنموجب هوازی(  - و مقاومتی

مقاومتی  –تمرینات هوازی  با این وجود ؛شد 2مبتال به دیابت نوع 

در مقایسه با مقاومتی  CTRP3های سبب افزایش بیشتری در غلظت

های پژوهش حاضر با نتایج برخی از طرفی، یافته .[23]هوازی شد  –

هفته  12. در یک مطالعه، انجام [20،19]مطالعات متناقض است 

تمرینات ترکیبی )تمرینات هوازی دویدن بر روی تریدمیل و 

ضربان قلب بیشینه و  درصد 60-75سواری با شدت دوچرخه

دار یبار در هفته( کاهش معن 5دقیقه،  20مدت قاومتی بهتمرینات م

در گردش، وزن و درصد چربی بدن در زنان را  CTRP3مقادیر 

 CTRP3یید کردند که مقادیر أ. این محققان ت[20] نشان دادچاق 

زنان نسبت به مردان بیشتر است. این موضوع  سرمیدر گردش 

بین  اری تمرینات ورزشیرا در اثرگذهای فنوتیپ و متابولیک تفاوت

ویژه، مردان دارای توده BMI دهد. زیرا در یک دو جنس نشان می

که زنان دارای بافت حالی در ،چربی احشایی و کبدی بیشتری هستند

تواند دلیلی بر باشند. این موضوع میچربی زیرپوستی باالتری می

 ها بین زنان و مردانCTRPاثرگذاری متفاوت تمرینات ورزشی بر 

حال، برخی مطالعات نشان . با این[32]و کسب نتایج متفاوت باشد 

در بافت چربی و سطوح در  CTRP3مربوط به  mRNAدادند که 

. اما [33]ها یکسان است گردش سرمی آن در هر دو جنس در موش

را در زنان  CTRP3های بیشتر غلظت ،مطالعات کارآزمایی بالینی

در مطالعه دیگری مقادیر  .[20]اند در مقایسه با مردان نشان داده

CTRP3 عدم [34] ن زنان و مردان تفاوتی نداشتبی در افراد سالم .

دار مقادیر آدیپونکتین پس یو افزایش معن CTRP3تغییر در سطوح 

حداکثر ضربان درصد  60-70هفته تمرینات هوازی با شدت  8از 

علمداری  قلب ذخیره در افراد دارای سندروم متابولیک در پژوهش

نوع  ،( گزارش شد. محققان در توجیه این نتیجه2017و همکاران )

و شدت تمرین ورزشی را عامل اصلی عدم تغییر در مقادیر 

CTRP3 که دانستند. گفته شده استCTRP3   با توجه به شدت

علت نتایج  .[19]دهد ها پاسخ میزمان بار تمرین به فعالیتو مدت

نظر از یشین با مطالعه حاضر را صرفمتناقض حاصل از مطالعات پ

ها کنندهجنسیت شرکت های فردی، برنامه تمرینی، سن وویژگی

توان به عدم تغییرات وزن و توده چربی، مدت و شدت پروتکل می

عدم کاهش  که . برخی پژوهشگران معتقدند[35]ورزشی نسبت داد 

رزشی، های وهای چربی و وزن افراد در نتیجه انجام فعالیتسلول

ها های بدنی در تعدیل آدیپوسایتوکاینشود تا اثر فعالیتباعث می

دهند که همبستگی . مطالعات نشان می[36]نتیجه باشد نیز بی

در زنان چاق  BMIدور کمر و ، CTRP3داری بین سطوح یمعن

که تمرینات هوازی کار  نشان داد حاضرمطالعه . [37،18]وجود دارد 

ه اسپینینگ و دوچرخه معمولی مقادیر سرمی دو شیو هدوچرخه ب با

CTRP3  را همزمان با کاهش درصد چربی بدن در افراد چاق

ای که با نتایج مطالعه هاسگاوا و همکاران یافته ؛دهدافزایش می

آدیپوکاینی  CTRP3 که توان گفت( مشابه است. بنابراین می2017)

چه چنان و دگیرثیر تمرینات ورزشی قرار میأتباشد که تحتمی

 ،مشخص گردد CTRP3 در ارتباط با یهای مولکولی بیشترمکانیزم

عنوان بیومارکر جدیدی در اثرگذاری تمرینات ورزشی تواند بهمی

انجام تمرینات ورزشی با شدت باال از نوع  .محسوب شودبر چاقی 

هوازی تداومی و تناوبی موجب رخداد تغییراتی در فعالیت 

شود. میAMPK سازی مسیر و منجر به فعال گرددآدیپونکتین می

و  CTRP3دلیل ساختار مشابه به احتماالًکه کنند محققان ادعا می

نقش  AMPKدهی از مسیر سیگنالCTRP3 آدیپونکتین، 

هنوز شناخته نشده  CTRP3گیرنده که است  گفتنیضدالتهابی دارد. 

ه با دلیل ساختار مشابهاما احتمال داده شده است که ب .است
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در سطح سلول دارای گیرنده مشترک باشد.  CTRP3آدیپونکتین، 

مقادیر آدیپونکتین مورد سنجش قرار  حاضر،جا که در مطالعه از آن

. در مطالعه [17]نگرفت، بنابراین باید در توجیه نتایج احتیاط کرد 

حاضر، ماهیت تناوبی )اسپینینگ( و تداومی )دوچرخه معمولی( 

 6طول دوره تمرینات ) رگذار نبوده است. احتماالًتمرینات، چندان اث

 های دو نوع تمرین کافی نبوده است.هفته( برای آشکار شدن تفاوت

های سازگاری مولکولی توسط تمرینات هوازی و مقاومتی مکانیزم

دهی که هرکدام مسیرهای سیگنالطوریهب ؛متفاوت ذکر شده است

کنند. تمرینات استقامتی سلولی و بیان ژنی متفاوتی را فعال می

کند و سبب سرکوب هوازی به بهبود متابولیسم کمک می

سلولی از جمله مسیر آبشاری دهی درونسیگنال

AKT/mTOR/S6K [38] شودمی. CTRP3  مهارکننده مسیرهای

 TLRساکاریدها، لیگاندهای چرب، لیپوپلی التهابی ناشی از اسید

کاهش  ،مطالعه حاضردر ها است. در بافت چربی و مونوسیت

نسبت به  ی تمرینیهاهای ترکیب بدنی در گروهدار شاخصیمعن

درصدی  18دار یعالوه با افزایش معنهگروه کنترل حاصل شد. ب

گروه درصدی در  13اسپینینگ و گروه حداکثر اکسیژن مصرفی در 

که بهبود در سطح سرمی  توان چنین استنباط کرددوچرخه ثابت می

CTRP3 احتماالً در  ،ب تمرینات اسپینینگ و دوچرخه ثابتمتعاق

و حداکثر نتیجه اثرگذاری مستقیم بهبود وضعیت آنتروپومتریک 

افراد باشد. در مقایسه دو نوع پروتکل تمرینی نیز اکسیژن مصرفی 

 20در گروه اسپینینگ و  CTRP3درصدی مقادیر  28افزایش 

در حداکثر  درصدی 18افزایش  درصدی در گروه دوچرخه ثابت و

درصدی در گروه دوچرخه  13گروه اسپینینگ و در اکسیژن مصرفی 

درصدی  4 درصدی چربی بدن در گروه اسپینینگ و 6 ثابت و کاهش

برتری انجام تمرینات هوازی  درمجموع ،در گروه دوچرخه ثابت

هفته نسبت به تمرینات معمول  6زمان کوتاه در مدترا اسپینینگ 

های درگیر در اثرگذاری مکانیزم رساند.ت میدوچرخه ثابت به اثبا

تمرینات مذکور در بهبود درصد چربی بدن و حداکثر اکسیژن 

عروقی،  -های دستگاه قلبی نتیجه سازگاریتوان در مصرفی را می

های ورزشی )هوازی( بیان کرد. این عضالنی و متابولیک با فعالیت

تارهای تند انقباض اثر  ند انقباض بیشتر ازنوع تمرینات بر تارهای کُ

هایپرتروفی پیدا  ،ند انقباض، با تمریند. در نتیجه تارهای کُندار

های عضله، ذخیره میوگلوبین کنند و افزایشی در تعداد مویرگمی

های عضالت درصد(، تعداد و اندازه میتوکندری 80تا  75)در حدود 

با تمرین  های اکسایشیدهد. همچنین فعالیت بسیاری از آنزیمرخ می

کندتری  ریتمگلیکوژن عضله و کبد با  بنابراینشود، افزوده می

گلیسیرید و کرده، چربی یا تریشود. عضالت تمریناستفاده می

د و نکننکرده ذخیره میگلیکوژن بیشتری نسبت به عضالت تمرین

ها با اکسیداسیون چربیهای درگیر در بتافعالیت بسیاری از آنزیم

که سطح اسیدهای چرب آزاد افزایش طوریهشود، بتمرین زیاد می

شود که استفاده از چربی در کند و این حالت موجب میپیدا می

عنوان منبع انرژی افزوده شود و گلیکوژن ذخیره تمرینات اسپینینگ به

ترین ثرتر است که در کوتاهؤاز این جهت م تمرینات اسپینینگ .گردد

روی گروه عضالت بر رسد و واه میبه نتیجه دلخ زمان، ضربان قلب

اثر ها دست و از جمله عضالت شکم، کمر، لگن، پا ،بیشتری

تواند براساس دلیل داشتن مربی میو از این جهت به گذاردمی

صورت تناسب میزان توانایی افراد برنامه تمرینی خود را به

اختصاصی درآورد و میزان مقاومت و سرعت را تنظیم کند و تصمیم 

یرد که چه زمانی بیشتر تالش کند و چه زمانی با آرامش بیشتری بگ

زنی و موزیک، افراد انگیزه دلیل داشتن ریتم رکابد و بهمایفعالیت ن

دست هراحتی بنسبت به دوچرخه ثابت بهرا انجام تمرینات اسپینینگ 

مجموع، از درشود. ی میمیکار ت یهیروح تیاعث تقوآورند و بمی

یک مارکر  که CTRP-3 نیپوکایآد تیجه به اهمبا تویک طرف 

نقش دارد  یبدن، کبد و بافت چرب سمیدر متابول ضدالتهابی است و

 یندهایها، فرآیماریهشداردهنده ب ایو  یریگشیپ عاملعنوان و به

د، وشمیمحسوب مختلف بدن  یهادستگاه یو عملکردها یکیمتابول

گ نسبت به تمرینات از طرف دیگر برتری نسبی تمرینات اسپینین

، حداکثر اکسیژن مصرفی CTRP-3های دوچرخه ثابت در شاخص

و درصد چربی بدن، انجام تمرینات اسپینینگ در زنان چاق پیشنهاد 

 CTRP-3م مولکولی یسحال، برای روشن شدن مکانشود. با اینمی

و تغییرات ایجادشده در غلظت سرمی و فعالیت این آنزیم در بدن 

جمله تمرینات هوازی مانند اسپینینگ و های بدنی ازیتدر اثر فعال

های خونی مرتبط موردنیاز دوچرخه ثابت، سنجش سایر شاخص

 های آینده مدنظر قرار گیرد.باید در پژوهشکه  است
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