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Abstract: 
 

Background: Irisin is expressed from Fndc5 protein in muscle cells and affects obesity and 

energy metabolism by converting white fat to brown. This study aimed to investigate the 

effects of 8 weeks of combined exercises on irisin levels and relationship between serum 

glucose in overweight men. 

Materials and Methods: This semi experimental study was performed using a pre-test and 

post-test design, twenty two overweight young men (body mass index=28.67± 0.96 and age = 

31.50±2.23) were selected and divided randomly into the two experimental groups: combined 

exercises (n=11) and control (n = 11). Combined exercise protocol (aerobic with of 65-85% 

of maximum heart rate and resistance with 50% of 1RM) was for 8 weeks and 3 sessions per 

week blood samples were taken from the subjects 24 and 48 hours before and after the research 

project to measure the serum level of irisin and glucose. Data were analyzed by t-test and 

Pearson correlations test. 

Result: The results of the study showed that irisin levels decreased following 8 weeks of 

training intervention but this decrease was not significant (P=0.14), and serum glucose did not 

decrease significantly after 8 weeks of training (P>0.05). Pearson correlation coefficient did 

not show a significant relationship between irisin and serum glucose levels (P>0.05). 

Conclusion: Combined exercise is one of the exercise methods to lose weight and achieve 

fitness in overweight people, which by converting white adipose to brown adipose to increase 

energy metabolism which helps overweight people. 
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 مقدمه

 ی،بدنتفعالی فقر ،جامعه بزرگ مشکالت از یکی امروزه

 توزیع دهندهنشان ،اپیدمی این به دقیق نگاه است. چاقی و وزناضافه

 حد تاباشد که می ایران جمله از کشورها اکثر در چاقی فراوانی

 است. اجتماعی - اقتصادي عوامل و سن ت،یجنس شرایط تابع زیادي

 غذایی رژیم نوع یا شهرنشینی ی،بدنتفعالی هل،أت وضعیتبنابراین 

 بزرگساالن چاقی و وزناضافه با که هستند متغیرهایی تریناصلی از

 چندعاملی مشکلیك  چاقی واقعدر .[1] دارند ارتباط ما کشور در

 چشمگیر کاهشایجاد  طریق از انرژي تعادل عدم علتبه که است

  آید.می وجودبه غذایی الگوهاي در تغییر و فعالیت ورزشی در
 

واحد رشت، دانشگاه آزاد اسالمی،  ،علوم انسانی دانشکده ی،بدنتتربی گروه. 1

 رشت، ایران

 گیالن، دانشگاه ورزشی، علوم و یبدنتتربی دانشکده ورزشی، فیزیولوژی گروه.  2

 ایران رشت،

  مسؤول: نویسنده نشانی *

شگاه گروه تربیت شت، دان سانی، واحد ر شکده علوم ان شی، دان بدنی و علوم ورز

 آزاد اسالمی، رشت، ایران

 04436445280  دورنویس:                           09113317344 تلفن:

  frahmani2001@yahoo.com  الکترونيک: پست

                                      27/8/1399  نهایی: پذیرش تاریخ                           8/6/1399 :دریافت تاریخ

 تعادل عدم علتبه که است چندعاملی مشکلیك  چاقی واقعدر

 در تغییر و ورزشی فعالیت در چشمگیر کاهشایجاد  طریق از انرژي

 ارگان عنوانهب اسکلتی عضله آید.می وجودبه غذایی الگوهاي

 تعادل تنظیم در که کندمی ترشح را هامایوکاین انواع ،ریزدرون

 .[2] دارند مشارکت چربی بافت با ارتباط طریق از متابولیکی

 هامایوکاین این از برخی و IL-6 و IL-15 که دادند نشان مطالعات

 چربی و گلوکز متابولیسم تنظیم در بارزي نقش آیریزین، جمله از

 باعث و ترشح اسکلتی عضله از آیریزین مایوکاین .[3] کنندمیایفا 

 بر تواندمی طریق این از و شودمی ايقهوه به سفید چربی تبدیل

 هموستاز بهبود و وزن کاهش باعث و ردگذاب اثر بدن گرمازایی

 که است صورتبدین آیریزین افزایش سازوکار .[4] شود گلوکز

 ،هدش اسکلتی عضله در PGC-1α افزایش باعث ورزشی فعالیت

PGC-1α غشایی پروتئین یعنی آیریزین سازپیش تحریك باعث 

FNDC5 پروتولیکی شکست با و درنتیجه دگردمی عضله در 

FNDC5، مطالعات برخی .[3] شودمی تولید عضله در آیریزین 

 افراد در داريیمعن طوربه ايقهوه چربی بافت مقدار اند،داده نشان

 و ايقهوه چربی بین منفی رابطهبیانگر وجود  که است کمتر چاق

 عضالنی مصرفی انرژي کل آیریزین .[5] است بدنی توده شاخص

 در همچنین، دهد؛می کاهش را بدن وزن آن دنبالهب ،داده افزایش را

 خالصه:

 ايقهوه به سفید چربی تبدیل با و شودمی بیان عضالنی هايسلول در Fndc5 پروتئین از یبدنتفعالی ثیرأت تحت آیریزین هدف: و سابقه

 گلوکز با آن ارتباط و آیریزین سممطح بر ترکیبی تمرینات هفته 8 اثر بررسممی ،مطالعهاین  هدف ؛گذاردمی اثر انرژي متابولیسممم و چاقی بر

  .بود وزناضافه داراي مردان در سرمی

عه ها:روش و مواد طال مه حاضممر م که  تجربینی جام آزمونپس – آزمونپیش طرح بابود  عداد .شمممد ان فه داراي مرد 22 ت  وزناضممما

 ترکیبی تمرین گروه دوبه  و بانتخا تصادفی و دردسترس ،هدفمند صورتهب سن( = 50/31±23/2 و بدنی توده شاخص = 96/0±67/28)

 یك درصد 50 با مقاومتی و قلب ضربان حداکثر درصد 85 الی 65 با )هوازي ترکیبی تمرین برنامه شدند. تقسیم نفر(11) کنترل و نفر(11)

 جهت تحقیق طرح از بعد و قبل سمماعت 48 و 24 هاآزمودنی خونی نمونه انجام شممد. جلسممه 3 ايهفته هفته، 8 مدتهب بیشممینه( تکرار

  .صورت گرفت پیرسون همبستگی ضریب و t آزمون توسط هاداده تحلیل و تجزیه و شد گرفته گلوکز و آیریزین سرمی مقادیر گیرياندازه

 (.=14/0P) نبود داريیمعن کاهش این اما ؛یافت کاهش تمرینی مداخله هفته 8 دنبالهب آیریزین مقادیر که داد نشممان مطالعه نتایج :نتایج

ستگی ضریب (.<05/0P) نیافت داريیمعن کاهش تمرین، هفته 8 دنبالهب سرمی گلوکز همچنین سون همب  بین داريیمعن ارتباطهم  پیر

  .(<05/0P) نداد نشان سرمی گلوکز و آیریزین سطوح

ستیابی و وزن کاهش براي تمرینی هايروش از یکی عنوانهب ترکیبی تمرین گیری:نتیجه سب به د ضافه داراي افراد در اندامتنا  مفید وزنا

  کند.می کمك وزناضافه داراي افراد متابولیسم افزایش به ايقهوه چربی به سفید چربی تبدیل با که باشدمی

 وزناضافه گلوکز، آیریزین، ترکیبی، تمرین کلیدی: واژگان
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 نوع دیابت بیماري کنترل به و است مؤثر انسولین به مقاومت کاهش

 را انسولین به مقاومت بهبود وزن، کاهش بنابراین کند؛می کمك 2

 ورزشی تمرین از استفاده مزایاي امروزه .[1-3] دارد همراه به

 متابولیکی هايبیماري غیردارویی درمانگسترش  منظور به ،مناسب

 و یبدنتفعالی .است شده داده نشان خوبیبه عروقی - قلبی و

 هايدستگاهاز سوي  فیزیولوژیك هايسازگاري و هاپاسخ با ورزش،

 هاسازگاري یا پاسخ این بررسی و شناخت و است همراه مختلف،

کنند ایفا می بدن انرژي تأمین و حیاتی هايواکنش در را مهمی نقش

[6]. Winn گزارش ترکیبی تمرین یك اجراي با (2017) همکاران و 

 و متوسط اینتروال هايفعالیت از پس پالسما آیریزین که کردند

 پس دقیقه 125 تا آیریزین سطح اما یابد،می افزایش هوازي شدید

 15 از پس کهحالی در ماند.می باقی باال متوسط، شدت با تمرین از

 گردد.می باز پایه سطح به آیریزین سطح باال شدت با فعالیت دقیقه

 از پس بالفاصله آیریزین غلظت افزایش بیشترین که داد نشان نتایج

 میزان (2014) همکارانو  Pekkala .[7] دهدمی رخ یبدنتفعالی

 با ترکیبی تمرینات و هوازي شدید تمرینات در را آیریزین بیان

 دو هر از پس بالفاصله سرم آیریزین .ندنمود مقایسه متوسط شدت

 این هوازي شدید تمرینات از پس ویافت  افزایش تمرینی پروتکل

 ثیرأت تحت آیریزین بیان دهدمی نشان که شد گزارش بیشتر افزایش

 آیریزین سطح که است شده گزارش .[8] گیردمی قرار تمرین شدت

 شاخص با معکوسی ارتباط و یابدمی کاهش چاقی افزایش با خون

 زنان که همکاران و عابدي .[9] دارد بدن چربی درصد و بدن توده

 بیانبودند،  داده قرار بررسی مورد را طبیعی وزن داراي و چاق

 آیریزین تردمیل، روي بر هوازي حاد فعالیت از بعد که داشتند

 و چاق زنان بین داريیمعن تفاوت ولی یافت، افزایش پالسمایی

 ،پژوهشی پیشینه مرور .[10] نداشت وجود طبیعی وزن داراي

 و آیریزین ترکیبی، تمرین رابطه درباره را متناقضی اطالعات

 بر ورزشی فعالیت تأثیر به توجه با .دهدمی نشان گلوکز متابولیسم

 چربی تغییر باعث که آیریزین ترشح بر آن اثر و PGC-1α افزایش

 و همچنین وزن کاهش بر ثیرأتنیز  و شودمی ايقهوه چربی به سفید

 که تأثیري و گلوکز متابولیسم و وزناضافه با آیریزین بین ارتباط

 بدن هموستاز تنظیم و انسولین به حساسیت بهبود بر ورزشی فعالیت

 درمان و پیشگیري جهت در فعال زندگی سبك ویژه اهمیت دارد،

 رواین از .[11] سازدمی نمایان را دارو از استفاده بدون هابیماري

 را آیریزین سطوح ،ترکیبی تمرین که رسدمی نظربه منطقی

 کهاین بررسی هدف با مطالعه ایندرنتیجه  .کند تغییرات دستخوش

 سرمی سطح افزایش باعث تواندمی هفته 8 مدتبه ترکیبی تمرین آیا

وزن اضافه داراي افراد در سرمی گلوکز هموستاز بر ثیرأت و آیریزین

 انجام شد. ؟خیر یا شود

  هاروش و مواد

 کاربردي و تجربینیمه هايپژوهش نوع از حاضر پژوهش

 هايگروه با همراه آزمونپس و آزمونپیش تحقیقی طرح با که است

 توجه با و شد اجرا (شاهد گروه یك و تجربی گروه )یك تصادفی

 گروه) انسانی هايآزمودنی مختلف هايگروه ،تحقیق طرح نوع به

 از پس و تمرین انجام از )پیش مرحله دو در )شاهد گروه و تجربی

 تمامی شدند. بررسی متغیرها برخی لحاظ به (تمرین هفته 8 اتمام

 گیريخون و تمرین پروتکل اجراي شامل ،پژوهش اجراي مراحل

 براي اخالقی مالحظات و شد انجام اخالقی کمیته ضوابط براساس

 شناسه با و است شده لحاظ کنندگانشرکت

IR.IAU.RASHT.REC.1397.004 اخالق کمیته ییدأت مورد 

 ثبت داراي و است گرفته قرار رشت واحد اسالمی آزاد دانشگاه

 IRCT20180226038879N1 شماره به ایران بالینی کارآزمایی

 باشد.می

 با وزناضافه داراي غیرفعال مرد 22 ،را حاضر پژوهش آماريه نمون

 =67/28 ±96/0) بدن هتود هنمای و (سن =50/31 ± 23/2) سنی هدامن

 میان از که دادند تشکیل مترمربع بر کیلوگرم (بدنی توده شاخص

 صورتهب پژوهش به ورود معیارهاي واجد و داوطلب مردان

 گروه دو در ساده سازيتصادفی طورهب و انتخاب ،هدفمند

 بنديتقسیم تمرین( و کنترل گروه در قرارگیري براي کشی)قرعه

  .ندشد

ستفاده با پژوهش هاينمونه تعداد  مشابه یافتهانجام هايپژوهش از ا

طور به گروه دو بین مقایسممه فرمول وانتخاب شممدند  پژوهش این

 میزان مقدار که شمد انجام گروه هر در گیرياندازه بار 2 و مسمتقل

طاي فا خ طاي آزمون توان میزان ،05/0=  آل تا( )خ عداد و 8/0 ب  ت

صادفی صورتبه که شد زده تخمین نفر 22 هاآزمودنی  سازيت

 نفر، 11 کنترل گروه و نفر 11 ترکیبی تمرین گروه دو به سممماده

  .شدند تقسیم

قه عدم از: بود عبارت مطالعه به هاآزمودنی ورود شممرایط  سممماب

ماري یابت، عروقی، - قلبی) بی یه نارسمممایی ،فشمممارخون د  و کل

 توده شمماخص سممال، 25-40 سممنی دامنه داشممتن ،(هیپوتیروئیدي

ضافه) 27-30بدنی شی فعالیت عدم و (وزنا  ماه 6 )طی منظم ورز

شته( ساس و بودند غیرفعال رواین از که گذ شنام برا س  ارزیابی هپر

 براي یبدنتفعالی لیلالمبین )پرسممشممنامه بخش 5 در یبدنتفعالی

 علوم دانشممگاه ترجمه 6/0 پایایی و 5/0 روایی با میانسممال افراد

شکی سب شرایط ،ایران( پز  رادا را پژوهش در شرکت براي منا

 بودن ورزشممکار از: بود عبارت مطالعه از خروج شممرایط .بودند

ی )داشممتن عال یت داشممتن منظم(، یبدنتف حدود  حرکتی هايم

یت گار مصممرف حرکتی(، ناتوانی و )معلول هاي و سممی  دارو
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 شاخص و داشتن باال فشارخون و دیابت بیماري داشتن استروئیدي،

مامی به همچنین .مترمربع بر کیلوگرم 30 باالي بدنی توده  ت

 داروهاي مصرف و یبدنتفعالی هرگونه از تا شد توصیه هاآزمودنی

 طرح هفته 8 اتمام تا دارویی یا غذایی هايمکمل و اسممتروئیدي

 شرکت آمادگی فرم تکمیل از پسبنابراین  کنند. خودداري پژوهش

سمانی بدنیفعالیت در سب شرایط ،ج  پژوهش در شرکت براي منا

 .بودند رادا را

 خونی نمونه اخذ جهتها آزمودنی کلیه شروع، از قبل روز یك

 صبح 10 تا 8 ساعت سأر ناشتا، ساعت 12 صورتبه آزمونپیش

 پرسنل توسط خونی نمونه .یافتند حضور آزمایشگاه محل در

 به نشسته، حالت در راست دست بازویی سرخرگ از آزمایشگاه،

 جهت بالفاصله سپس وردید گ آوريجمع سیسی 10 مقدار

 مدت به دقیقه در دور 4000 با سانتریفیوژ دستگاه در سرم جداسازي

 درجه -70 فریزر در شدهجداسازي هايسرم .شد داده قرار دقیقه 10

 از استفاده با آیریزین .شدند نگهداري بعدي هايارزیابی براي

 با چین( کشور )ساخت هانگژوایستبیوفارم شرکت االیزا هايکیت

 ساندویچی االیزاي روش به لیترمیلی بر نانوگرم 024/0 حساسیت

 گلوکز .شدسنجیده  هاکیت بروشور در شدهارائه دستورالعملطبق 

 شرکت هايکیت توسط اکسیداز گلوکز روش از استفاده با سرمی

 با استاندارد، آنزیماتیك روش به کرج( ایران، )ساخت آزمونپارس

 (Technicon. RA1000. USA) اتوآناالیزر دستگاه از استفاده

  شد.گیري اندازه

 آنتروپومتریکی و جسمانی هايگیرياندازه

 با وزن و ژاپن( )ساخت میلیاگ قدسنج دستگاه با قد

 و گیرياندازه چین کشور محصول Bsr 441مدل دیجیتالی ترازوي

 تقسیم وزن) بدنی توده شاخص فرمول طریق از بدنی توده شاخص

 شد. محاسبه قد( مجذور بر

 زیرپوستی، چین اينقطهسه روشبه  ،هاآزمودنی زیرپوستی چربی

 وسیلههب بدن، راست سمت در سینه، و شکم ران، جلو نقطه سه در

گیري شد اندازه انگلیس( کشور )ساخت Harpenden مدل کالیپر

 Jackson عمومی معادله در گذاريجاي از پس بدن، چگالی و

and Pollack فرمول و Brzycki [12]، چربی درصد تعیین براي 

 شد. محاسبه مردان در

 تمرینی پروتکل

ضر، تحقیق تمرینی برنامه شگران سایر توسط حا  نیز پژوه

 پایلوت صممورتهب ابتدا پژوهش این در که اسممت شممده اسممتفاده

(Pilot Study) و  شد اجرا کنندگانشرکت توانایی بررسی جهت

 .است شده ارائه 1 شماره جدول در نتایج آن

ته 8 شمممامل ترکیبی تمرین یل روي دویدن هوازي تمرین هف  تردم

 درصممد 80 تا 65 با (BCR 122 مدل ،تایوان کشممور )سمماخت

 20 مدت به روندهپیش صورتبه (HRmax) قلب ضربان حداکثر

 دو در دقیقه 20 مدت به درصممد 65 شممدت باکه )بود  دقیقه 35 تا

 شمدت به درصمد 5 و زمان به دقیقه 2 هفته هر و شمروع لاوّ هفته

 هايتمرین صممورتبه مقاومتی تمرین و (شمممدمی افزوده تمرین

 سممینه، پرس بغل(، )زیر میله کشممیدن پایین شمماملبود که  ايدایره

ستگاه، با دوقلو پا، پرس شت بازو، جلو د ستگاه، با ران پ شر د  ن

صلیب(؛ دمبل با جانبی شانه ) صد 65-80 شدت با هالتر، با سر  در

1RM 12-8 60-90 ایستگاه هر بین کهشد می ست 2-4 و تکرار 

ستراحت دقیقه 2-3 ست هر بین و ثانیه  یك تعیین براي .[13] بود ا

  فرمول از بیشینه تکرار

 جاشدهجابه هوزن ÷ 0278/1 - خستگی( تکرار تعداد 0278/0)

 شد. استفاده ،بیشینه تکرار یك )RM1( = )کیلوگرم(

 تمرینی پروتکل - 1 شماره جدول

هاهفته  

هوازي تمرین  

تردمیل( روي )دویدن  
 )مقاومتی( وزنه با تمرین

 مدت شدت
 یك در مقاومتی( و )هوازي تمرینات

 تمرین اتمام از پس بالفاصله و جلسه

 پیدا ادامه مقاومتی تمرین با هوازي،

 است. کرده

......................... 

 در )مقاومتی( وزنه با تمرینات

 آغاز درصد 50 شدت با و هرجلسه

 هفته در درصد 80 شدت با و شده

 رسید. پایان به آخر

 حرکات هاست تکرارها

لاوّ هفته   

65%  

دقیقه 20  بغل زیر ست 3 تکرار 10-8 

دوم هفته دقیقه 22   سینه پرس ست 3 تکرار 10-8 

سوم هفته   

70%  

 

دقیقه 24  پا پرس ست 3 تکرار 10-8 

چهارم هفته دقیقه 26   دستگاه با ساق ست 3 تکرار 10-8 

پنجم هفته  
75%  

دقیقه 28  بازو جلو ست 3 تکرار 10-8 

ششم هفته دقیقه 30   دستگاه با ران ست 3 تکرار 10-8 

هفتم هفته  
80%  

دقیقه 32  صلیب ست 3 تکرار 10-8 

هشتم هفته دقیقه 34   هالتر با سرشانه ست 3 تکرار 10-8 

 



 ، ...سرم آیریزین بر ترکیبی تمرینات اثر

 6شماره  |24دوره  |1399|اسفند-بهمن |نامه فیضدوماه                                                                                                   653

ته 8 این طول در کنترل گروه مه هیچ در هف نا  ورزشممی تمرین بر

 کردند. دنبال را خود روزمره و عادي برنامه و ندنداشممت شممرکت

 آمدهدسممتهب هايداده تحلیل و تجزیه براي آماري: تحلیل و تجزیه

مار هايروش از تحقیق، از ند ،توصممیفی آ یانگین مان  انحراف و م

ستاندارد ستنباطی سطح در و ا سته t آزمون ازنیز  ا سی براي همب  برر

 هايتفاوتبررسی  براي مستقل t از و گروهیدرون هايآزمون تفاوت

 بررسی براينین چهم و 05/0 از کمتر داريمعنی سطح در گروهیبین

 در پیرسممون همبسممتگی ریبضمم از تحقیق متغیرهاي بین همبسممتگی

سخه SPSS افزارنرم ستفاده 23 ن  آماري آزمون اجراي از پس شد. ا

 در آماري هايداده که شممد مشممخص اسمممیرنوف – کولموگروف

مال توزیع، نظر از آزمون،پس و آزمونپیش  همگنی نظر از و نر

سبی همگنی داراي ها،واریانس ستند. 05/0 داريمعنی سطح در منا  ه

 و بدنی ترکیب آنتروپومتریکی، هايشاخص معیار انحراف و میانگین

 گرفت. قرار مطالعه مورد ،متغیرها داريمعنی سطوح همچنین

 نتایج

صات شخ  شماره جدول در تفکیك به هاآزمودنی فردي م

 هاآزمودنی هايویژگی زا برخی جدول این در است. شده آورده 2

 اکسیژن حداکثر و بدن چربی میزان بدنی، توده شاخص ،وزن شامل

صرفی شاهده قابل م ست. م سط ا  از بعد و قبل هاآزمودنی وزن متو

 بدنی توده شاخص بود. کیلوگرم 58/87 و 76/88 ترتیب به تمرین

 مترمربع بر کیلوگرم 67/28 ±96/0 با برابر آزمونپیش در نیز هاآن

ضافه داراي همگی که بود شینه شدند.می محسوبوزن ا  اکسیژن بی

 بر لیترمیلی 20/34ورزشممی تمرینات از قبل هاآزمودنی مصممرفی

قه در کیلوگرم ندهنشمممان که بود دقی مادگی ده  و عروقی – قلبی آ

 از بعد هاآزمودنی مصرفی اکسیژن بیشینه اما .بود هاآن پایین تنفسی

 افزایش دقیقه در کیلوگرم بر لیترمیلی 10/37 به ورزشممی تمرینات

 و عروقی – قلبی آمادگی وضممعیت بهبود يدهندهنشممان که یافت

 بود. هاآن تنفسی

 

 هاآزمودنی بیوشیمیایی و سنجیتن هایشاخص آزمون از بعد و پایه مقادیر - 2 شماره جدول

 متغیر
 نفر(11) کنترل گروه نفر(11) ترکیبی تمرین

 آزمونپس آزمونپیش آزمونپس آزمونپیش

 31/90±12/4 39/90±96/3 4/84±31/4* 00/87±65/4 (کیلوگرم) وزن

 بدن توده شاخص

 مترمربع( بر )کیلوگرم
04/1±67/28 *99/0±63/27 82/0±87/28 89/0±85/28 

 98/18±20/1 98/18±20/1 34/19±45/3* 52/20±68/3 بدن چربی درصد

 مصرفی اکسیژن حداکثر

 دقیقه( لیتر/کیلوگرم/)میلی
08/3±63/33 *35/2±75/40 21/3±95/33 21/3±95/33 

 آیریزین

 (لیتردسی / نانوگرم)
05/1±89/5  93/0±46/5 08/1±88/4  14/1±28/5  

  گلوکز

 (لیتردسی / نانوگرم)
74/9±18/97  54/6 ±09/84  10/8 ±27/89  14/9±90/90  

 است. شده بیان استاندارد انحراف ± میانگین صورتبه اعداد داشت. وجود مطالعه مورد متغیر در داريمعنی تفاوت *
 

 هوازي) ترکیبی تمرین که داد نشان حاضر پژوهش از حاصل نتایج

 سرمی سطح در داريمعنی کاهش سبب هفته 8 از پس ،(مقاومتی –

 کاهش و (P=14/0) 46/5±93/0 به 89/5±05/1 از آیریزین

 09/84±54/6 به 18/97±74/9 از سرمی گلوکز سطح در داريمعنی

(2/0>P) در تغییراتهمچنین  .دار نبودها معنیولی این کاهش شد 

 به نسبت تجربی گروه در سرمی گلوکز و آیریزین سرمی سطوح

 براساس .2 شماره جدول (P>05/0) نبود دارمعنی کنترل گروه

 داريمعنی تغییر سبب ترتیب به هفته 8 از پس ترکیبی تمرین ،هایافته

 >05/0P) بدنی توده شاخص (،=001/0P و >05/0P) بدن وزن در

 (>001/0P و >05/0P) بدن چربی درصد (،=001/0P و

 t آزمون نتایج ،گروهی بین تغییرات بررسی در شد. هاآزمودنی

 در تمرین گروه در آیریزین سطح تغییرات که داد نشان مستقل

 .(P>05/0) نبود دارمعنی آماري نظر از کنترل گروه با مقایسه

 که داد نشان مستقل t آزمون نتایج ،سرمی گلوکز مورد در همچنین

 تمرین و کنترل گروه بین مقایسه در داريمعنی تفاوت آماري نظر از

 ارائه 3 شماره جدول در بررسی این . نتایج(P>05/0) ندارد وجود

 است. شده
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 ترکیبی تمرین هفته 8 از پس و پایه حالت در گروه دو بیوشیمیایی هایشاخص معیار انحراف و میانگین مستقل، t نتایج  -3 شماره جدول

 

 بین که داد نشان پیرسون همبستگی آزمون آماري نتایج این بر عالوه

 و ندارد وجود داريمعنی همبستگی سرمی گلوکز و آیریزین

 ارائه 4 شماره جدول درنتایج  که است ضعیف دو این بین همبستگی

  .است شده

 

 سطح تعیین برای پیرسون همبستگی نتایج -4 شماره جدول

 سرمی گلوکز و آیریزین بین همبستگی

 

 

 

 

 

 است. شده بیان استاندارد انحراف ± میانگین صورتبه اعداد

 بعد سرمی گلوکز و آیریزین سطح بین دارمعنی رابطه وجود عدم

 .(P=>05/0) مقاومتی و هوازي تمرین مداخله هفته 8 از

 

  بحث

 تمرینات تهفه 8 ثیرأتبررسی  حاضر، مطالعه از هدف

 داراي مردان در سرمی گلوکز با آن ارتباط و سرم آیریزین بر ترکیبی

 هر و هفته 8 که داد نشان تحقیق این از حاصل نتایج بود.وزن اضافه

 وزن، در داريمعنی کاهش باعث ترکیبی تمرین جلسه 4 هفته

 به نسبت ترکیبی تمرین گروه در بدن چربی درصد و توده شاخص

 آیریزین سطح در ایجادشده تغییرات همچنین شد. پایه مقدار

(14/0=P) سرمی گلوکز و (2/0=P)، ثیرأت تحت کاهش رغمعلی 

 هايیافته با همسو نبود. دارمعنی آماري نظر از ،ترکیبی تمرین

 تمرین هفته 12 ،(2014) همکاران و Norheim حاضر، پژوهش

 در ايقهوه چربی بافت و آیریزین سطوح بر را ورزشی مزمن و حاد

 ،مزمن تمرینات که کردند گزارش و نمودند بررسی میانسال، مردان

 در [.14] ندارد آیریزین سطح کاهش یا و افزایش بر داريمعنی ثیرأت

 آیریزین، پاسخ ،نیز (2017) همکاران و صراف ساري پژوهش

 هفته 8 بهرا  چاق زنان بدن عضالت احشایی توده نسبت و انسولین

 گزارش هاآن دادند. قرار مطالعه مورد استقامتی و ترکیبی تمرینات

 و ترکیبی تمرین گروه دو هر در آیریزین کاهش وجود با که کردند

 انسولین و ناشتا گلوکز آیریزین، در داريمعنی اختالف ،استقامتی

 بررسی با همکاران و Hecksteden .[15] نشد مشاهده هاآزمودنی

 چاق جوان افراد در قدرتی( – )هوازي ترکیبی تمرین هفته 26

 به نسبت هاگروه از کدامهیچ در آیریزین میزان که کردند مشاهده

 به را آیریزین تغییر عدم این هاآن که نکرد تغییري تمرین از قبل

 همسو. [16] دادند نسبت سرم هاينمونه انجماد دوره بودن طوالنی

 ارتباط (،2014) همکاران و Timmons حاضر، پژوهش هايیافته با

 را آیریزین و ترکیبی هوازي، مقاومتی، یبدنهاي تفعالی انواع بین

 آیریزین سطوح در داريمعنی تغییر که دادند قرار بررسی مورد

 یدأیت را آیریزین بر یبدنتفعالی تأثیر دلیل همین به ؛نکردند مشاهده

 افزایش اثر در نه نیز، را انسولینی مقاومت مقدار کاهش و ندنکرد

 از .[17] کردند تلقی تمرین مثبت آثار از یکی عنوانبه بلکه آیریزین

 تحریك به منجر ورزشی فعالیت اثر در کهاصلی  هايمکانیسم جمله

 شدت .[18] است AMPK سازيفعال شوند،می PGC-1α بیان

 افزایش باعث AMPK سازيفعال طریق از تواندمی تمرینات باالي

 است. سلولی AMPافزایش و ATP کاهش نتیجه که شود آیریزین

-PGC سازيفعال و فسفوریالسیون به منجر AMPK سازيفعال

1a 5 بیان کنندهتنظیم عنوانبه FNDCآیریزین ترشح ، موجب 

 پژوهش در شده برده کار به تمرین نوع کهجاییآن از .[19] شودمی

 و بود پلکانی بار افزایش و متوسط شدت با ترکیبی تمرین حاضر،

 عدم دلیل بتوان شاید ندارد، باالیی بسیار شدت تمرین این ماهیت

 با ناهمسو و مقابل در .داد نسبت عامل این به را آیریزین داريمعنی

 پژوهش در (2016) همکاران و Huh ،حاضر پژوهش هايیافته

 فعالیت به پاسخ در زینیآیر سطوح در توجهیقابل افزایش ،خود

 ورزشی فعالیت به نسبت (HIIT) باال شدت با تناوبی ورزشی

 نشان که کردند گزارش را (MICE) متوسط شدت با تداومی

 است زینیآیر تحریك بر مؤثر عاملی ،ورزشی فعالیت شدت دهدمی

 تمرین هفته 8 و حاد فعالیت جلسه یك اثر دیگر، ايمطالعه در .[18]

 2 استراحت با) متري، 85 مسیر یك در دویدن (ست 3 تا 2) مزمن

 

 متغیر

نفر(11) ترکیبی تمرین نفر(11) کنترل گروه  مستقل تی آزمون نتایج   

 آزمونپس آزمونپیش
P ** 

 گروهیدرون
 آزمونپس آزمونپیش

P ** 
 T گروهیدرون

P 

 گروهیبین

  گلوکز

 لیتر(دسی / گرم)میلی
74/9 ±18/97  54/6±09/84  20/0  10/8±27/89  14/9±90/90  7/0  93/0 35/0 

 آیریزین

 لیتر(میلی بر )نانوگرم
05/1±89/5  93/0±46/5  14/0  14/1±88/4  08/1±28/5  08/0  42/0 67/0 

 گروه متغیر
 آیریزین

  r P پیرسون

 گلوکز
33/0 تمرین  12/0  

10/0 کنترل  76/0  
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 بررسی را کردهتمرین سالم جوان مردان بر (ست هر بین ايدقیقه

 بیان هاآن بودند. حاد فعالیت از پس آیریزین افزایش شاهد و کردند

 وسازسوخت افزایش و عضالنی ATP کاهش راستاي در داشتند

 داريمعنی طوربه گردش در آیریزین میزان حاد، فعالیت از پس

 Huh است. ناهمخوان حاضر مطالعه نتایج با که است یافته افزایش

 غلظت بین که ندکرد بیان دیگر ايمطالعه در (2014) همکاران و

 حاد تمرین به پاسخ در عضالنی وسازسوخت تغییرات و آیریزین

 گیرياندازه ATP سطوح پژوهشاین  در .[20] دارد وجود ارتباط

 را حاضر پژوهش در آیریزین داریمعن تغییر عدم شاید بود، نشده

 کهاین به توجه با دانست. عضالنی ATP در تغییر عدم دلیلبه بتوان

 فرضیه این یابد،می کاهش ATP سطوح تمرین، از پس بالفاصله

 بر مدتکوتاه اثرات داراي است ممکن آیریزین که شودمی مطرح

 به سرعتبه اما ،باشد ATP تعادل بازگرداندن و بازسازي روي

 در (2018) همکاران و اسالمی .[21] گرددمی باز پایه مقادیر

 آیریزین، میزان بر ترکیبی تمرین هفته 12 ثیرأت بررسی به ايمطالعه

 اضافه داراي دختران در لیپیدي نیمرخ و انسولین به مقاومت

 12 که داد نشان حاضر پژوهش نتایج که ندکرد عنوان و ندپرداخت

 و کلسترول انسولین، دارمعنی کاهش باعث ترکیبی تمرین هفته

 آیریزین مقادیر در داريمعنی تغییر حال،این با ولی ؛شد گلیسریدتري

 افرادي پژوهش، این هايآزمودنی .[22] نشد ایجاد سرمی گلوکز و

 دلیل را سنی عامل توانمی پس بودند؛ سال 5/31 سنی میانگین با

 در دانست. پیشین مطالعات با حاضر تحقیق نتایج بودن متفاوت

 تمرینی پروتکل سه فعال و سالم زن 36 و مرد 25 که دیگري پژوهش

 حداکثر به رسیدن براي) شدت حداکثر با لاوّ گروه دادند؛ انجام را

 حداکثر درصد 75) نسبی شدت با دوم گروه ،(مصرفی اکسیژن

 پرداختند. فعالیت به مطلق شدت با سوم گروه و (مصرفی اکسیژن

 22 بدنی توده شاخص پژوهش، این بررسی مورد يهاآزمودنی

 کهجاییآن از .[17] بودند آیریزین داریمعن افزایش شاهد که داشتند

 با) وزنهاضاف داراي افراد را حاضر پژوهش در کنندهشرکت افراد

 این رودمی احتمال اند،داده تشکیل (29 بدنی توده شاخص میانگین

 هايتفاوت باید البته و باشد آیریزین داريمعنی عدم بر دلیلی لهأمس

 نتایج ختلفم مطالعات در که گیرد قرار توجه مورد نیز جنسی

 عوامل از تواندمی و است شده گزارش هنزمی این در متناقضی

 (2018) اسالمی کهطوريهب ؛باشد مطالعات نتایج بر ثیرگذارأت

 گلوکز و آیریزین در را داريمعنی تفاوت حاضر مطالعه همچون

 مشاهد (وزناضافه داراي )دختران خود آماري هاينمونه سرمی

 .ندانست ثیرأتبی وجودآمدههب نتایج در را جنسیت عامل و نکرد

 تبدیل رغمعلی ورزشی تمرینات درکه  اندداده نشان مطالعات برخی

 پالسما آیریزین سطوح در افزایشی اي،قهوه به سفید چربی بافت

 حاضر پژوهش در کهاین به توجه با .[23] است نشده مشاهده

 نگرفته صورت عضالنی بافت برداري(تکه یا برداري)نمونه بایوپسی

 شده تبدیل ايقهوه به سفید چربی بافت شایدکه  گفت توانمی بود،

 مشخص باشد. نیامده وجودبه تغییري آیریزین، سطوح در ولی باشد،

 به مقاومت ایجاد در را سهم بیشترین اسکلتی عضله بافت که شده

 متابولیسم بهبود با تواندمی ورزشی تمرین و دارد بدن کل انسولین

 کاهش .[24] دهد بهبود را انسولین حساسیت چربی، و گلوکز

 گلوکز دهندهانتقال پروتئین کاهش انسولین، گیرندهايپس رسانیپیام

GLUT4 و mRNA، و سنتتاز گلیکوژن فعالیت کاهش 

 آزاد، چرب اسیدهاي شدن پاک کاهش و رهایی افزایش هگزوکیناز،

 هايمویرگ کاهش علتبه عضله به خون از گلوکز رهایی کاهش

 گلوکز برداشت کاهش جهت در عضله ترکیب در تغییرات و عضله

 فوق مورد بر عالوه گردد.می انسولین به مقاومت ایجاد باعث ،[52]

 فعالیت تمرین، زمانمدت شدت، ازجمله دیگري متعدد عوامل

 رژیم دریافت همچنین و مطالعه مورد جمعیت روزانه جسمانی

 پژوهش در کهطوريهب ؛باشد دخیل امر این در تواندمی نیز استاندارد

 مصرف دنبالبه هوازي فعالیت تأثیر ،(2016) همکاران و مردانیان

 پروتئینپر پرکربوهیدرات، معمولی، متفاوت غذایی رژیم نوع چهار

 چهار مصرف ازحاکی  نتایج که گرفت قرار بررسی مورد پرچرب و

 غلظت داریمعن کاهش موجب ورزش از قبل متفاوت غذاي نوع

 غلظت همچنین شد؛ پرچرب غذایی رژیم گروه در سرم آیریزین

 که دکر پیدا افزایش رژیم چهار هر مصرف از پس گلوکز و انسولین

 بیشترین و بود داریمعن کربوهیدراتپر رژیم گروه در افزایش این

 مصرف دنبال به هوازي فعالیت از پس گلوکز و انسولین کاهش

 حاضر پژوهش در کهجاییآن از شد. مشاهده پرکربوهیدرات رژیم

 شاید بود، نشده کنترل دقیق و کامل طوربه هاآزمودنی غذایی رژیم

 در .[26] داد نسبت لهأمس این به را داريمعنی عدم دلیل بتوان

 است، بوده نرمال حد در هاآزمودنی گلوکز مقادیر حاضر، مطالعه

 دانست. گلوکز داريیمعن عدم دیگر دلیل را عامل این بتوان شاید

 و آیریزین بین داريیمعن ارتباط پژوهش، این هايیافته براساس

 مطالعات برخی نتایج نشد. یافت خون بیوشیمیایی هايشاخص

 بین منفی همبستگی یا و مثبت همبستگی یا ارتباط عدم از حاکی

 ،بنابراین .[28،27] است انسولین به مقاومت و آیریزین سطوح

 سطح بر بدنی تمرینات تأثیرگذاري با رابطه در متفاوت نتایج

 فردي هايتفاوت علتبه تواندمی سرمی گلوکز و آیریزین سرمی

 هايمحدودیت از کهباشد  هاآزمودنی غذایی رژیم دقیق کنترل و

 ،تمرینی هايپروتکل در تفاوت نیز و آیندمی شمار به پژوهش این

 تمرینی، دوره مدت و شدت تمرین، زمان بودنکوتاه همچون

 در انسان در ايقهوه و سفید چربی مقادیر عضالنی، هتود مقادیر
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 در و پژوهش این در کنندهشرکت افراد بدن هتود هنمای با مقایسه

 هايروش و سرم هاينمونه سازيذخیره زمانمدت در تفاوت آخر

از دیگر  مطالعات سایر با مقایسه در آیریزین گیرياندازه متفاوت

  باشد.محدودیت ها می

 

  گیرینتیجه

 ترکیبی تمرین هفته 8 که داد نشان حاضر تحقیق نتایج

 سرمی گلوکز و آیریزین سرم میزان کاهش باعث مقاومتی( و )هوازي

 تغییرات اینکه  هرچند ؛شد وزناضافه داراي نکرده تمرین مردان

 و بهبود باعث ،ترکیبی تمرین هفته 8 همزماناما  نبود، دارمعنی

  در بدن، چربی درصد ،بدنی توده شاخص ،بدن وزن دارمعنی کاهش

 اطالعات و هایافته ،وجود این با .است شدهوزن اضافه داراي مردان

وزن اضافه داراي افراد در تمرینات نوع این آثار متناقض و محدود

 در با زمینه این در بیشتري تحقیقات که است ضروري و نبود قطعی

 هاآزمودنی غذایی رژیم تردقیق کنترل فردي، هايتفاوت گرفتن نظر

  .گیرد انجام تمرین متفاوت مدت و شدت کردن لحاظ و

 

 قدردانی و تشکر

 روند در را ما که عزیزانی کلیه و مطالعه مورد افراد تمام از

 مقاله این .کنیممی قدردانی و تشکر ،رساندند یاري طرح این اجراي

 رشته - دکتري مقطع در لاوّ نویسنده دانشجویی نامهپایان از

 است. شده استخراج رشت آزاد دانشگاه در ورزشی فیزیولوژي
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