اثر تمرینهای بادی پامپ بر سطح سرمی آدیپونکتین در زنان چاق
غیرفعال
مهدی کسب پرست ،1دکتر شهال حجت ،2آسیه هورشید

3

چکیده

ص ص77-92 :
تاریخ دریافت92/6/7 :
تاریخ تصویب92/12/15 :

هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر تمرین بادی پامپ بر سطح سرمی آدیپونکتین ،در زنان چاق غیرفعال
شهر کرج بود.آزمودنیهای پژوهش؛ شامل  22زن غیر ورزشکار (با میانگین سنی  25/36 + 13/12سال ،وزن
 91/15 13/12کیلوگرم ،قد  164/09+ 5/9سانتیمتر و میانگین شاخص توده بدنی 33/95+ 5/45 BMI
کیلوگرم بر متر مربع) و  20نفر گروه کنترل (با میانگین سنی 30/63±6/39سال ،وزن  85/35±10/65کیلوگرم،
قد163/55±5/72سانتیمتر و میانگین شاخص توده بدنی 31/92±2/95 BMIکیلوگرم بر متر مربع) بودند که طی
یک سال گذشته هیچ گونه فعالیت بدنی نداشتند و به صورت تصادفی انتخاب شدند.روش پژوهش  :به صورت نیمه
تجربی و از نوع کاربردی است ،در این مطالعه آزمودنیها به صورت داوطلبانه انتخاب شدند و گروه تجربی(بادی
پامپ) یک برنامۀ تمرینی پیشرونده را انجام دادند که شامل؛  8حرکت ورزشی( 3جلسه در هفته و به مدت  6هفته)
بود .خونگیری پس از  12-14ساعت ناشنایی در دو مرحله پیش آزمون و پس از آزمون و پایان هفته ششم انجام شد
و آدیپونکتین سرم پیش وپس از آزمون مورد ارزیابی قرار گرفت و در گروه کنترل نیز خونگیری به همان شکل انجام
شد؛ طی مدتی که گروه تجربی تمرینهای بادی پامپ را انجام میدادند ،گروه کنترل هیچ گونه فعالیت بدنی خاصی
پژوهش پیش آزمون و پس آزمون هر کدام از متغیرها ،با استفاده از آزمون  Tهمبسته
را انجام ندادند .یافتههای
ِ
انجام شد و برای تفسیر نتایج آمار توصیفی مورد استفاده قرار گرفت .تمامی محاسبات با استفاده از نرم افزار SPPSS

نسخه  19در سطح معنی داری آلفای  %5انجام گرفت .نتایج نشان داد که تمرینهای بادی پامپ بر سطح سرمی
آدیپو نکتین از لحاظ آماری تاثیر معنی داری را در هیچ یک از گروهها نشان نمی دهد (.)P > 0.05
واژههای کلیدی  :تمرینات بادی پامپ ،آدیپو نکتین  ،چاقی ،غیر فعال
 2و - 1عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج
 -3کارشناس ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج
* نویسنده مسئولmehdikasbparast@gmail.com :

نشریه علمی  -پژوهشی ،فصلنامه علوم ورزش  /سال ششم ،شماره چهاردهم ،تابستان 1393

مقدمه
امروزه چاقی را باید مشکل عمده سالمت مردم جهان برشمرد و گسترش آن در کشورهای
پیشرفته و همچنین کشورهای جهان سوم و در حال توسعه رو به افزایش است .چاقی آثار منفی
بسیاری بر سالمت افراد دارد و با بیماریهای گوناگون از جمله؛ دیابت نوع  ،12اختاللهای
لیپیدی خون ،2بیماریهای قلبی – عروقی 3و انواع مختلف سرطانها مرتبط بوده و سرانجام
با کاهش طول عمر و مرگ و میر زودرس همراه است و در نتیجه هزینههای هنگفتی بر
سالمت افراد تحمیل میکند .عالوه بر این ،چاقی میتواند عامل خطرناک مستقلی برای تری
گلیسیریدخون باال4و سطح کلسترول لیپیدی 5با غلظت باال و پایین باشد .در واقع شکی نیست
که اختالل در چربیهای خون (دیس لیپیدمیا )6ناشی از چاقی ،نقش مهمی را در بیماریهای
عروقی افراد چاق ایفا میکند (اتشک ،جعفری ،آذربایجانی.)1390 ،
آترو اسکلروز 7و قلبی–
ِ
پی رشد و توسعه روز افزون یافتههای ورزشی ،پدیده ورزش زنان و شرکت آنها در
در ِ
فعالیتهای تفریحی و رقابتی بیش از پیش مورد توجه کانونهای علمی قرار گرفت (امیر
ساسان  )1390تمرینهای بادی پامپ نوعی از تمرینهای قدرتی و استقامتی است .این ورزش
با اینکه سابقۀ زیادی ندارد ،ولی با سرعت توانست در بین کشورهای دنیا محبوبیت بسیاری
کسب کند ،هرچند در ایران مطالعات چندانی دربارۀ آن انجام نشده است.
در مورد اثر تمرینهای بادی پامپ بر افراد چاق و تاثیری که بر سطح سرمی آدیپونکتین و
عوامل خطر زای قلبی – عروقی دارد ،اختالف نظر بسیار است و با اینکه هم اکنون اطالعات
کافی در دسترس نیست ،یافتههای پژوهشی نشان دادهاند که غلظتهای آدیپونکتین گردش
خون در نتیجه فعالیت ورزشی افزایش مییابد (توفیقی.)1389 ،
1- Type 2 diabetes
2- blood lipid disorders
3- Cardiovascular disease
4- High blood triglyceride
5- Lipid cholesterol
6- dislipidemia
7- Atherosclerosis
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حال آنکه در برخی مطالعات گزارش شده که غلظت آدیپونکتین پالسما بر اثر فعالیت
ورزشی در آزمودنیهای سالم تغیر نمی کند (محبی و همکاران.)1387 ،
اسزاربی و همکاران ،در مطالعه بازنگری خود پیشنهاد کردند که تمرینهای مقاومتی
میتواند باعث کاهش سطوح لیپیدهای خون شود.
با این حال تاثیر تمرینهای بادی پامپ در افراد چاق غیر فعال معلوم نشده است .نتایج
حاصل از این پژوهش میتواند افراد غیر فعال و چاق را با اطالعات نسبت ًا مناسبی دربارۀ بادی
پامپ آشنا سازد؛ به عالوه نتایج تاثیرات این تمرینها احتما ًال میتواند بر برخی از عوامل
فیزیولوژیک و جسمانی افراد ،موثر واقع شود.
بخش مهمی از برنامههای کاهش وزن ،تمرینهای ورزشی است .تمرینهای ورزشی ممکن
است بر سلولهای چربی تاثیر بگذارد .فعالیتهای بدنی احتما ًال از طریق کاهش شاخصهای
التهابی ،انعقادی و چاقی میتواند باعث کاهش مرگ و می ِر افراد در معرض خطر شود (حامدی
نیا ،حقیقی.)1384 ،
در گذشته ،چاقی را" اضافه وزن" میدانستند و اگر وزن فردی از میانگین تعیین شده برای
او کمتر یا بیشتر بود ،او را الغر یا چاق خطاب میکردند .به همین دلیل میانگین وزن افراد با
توجه به قد و سن آنها پیشبینی میشد .بر خالف تصور بعضی افراد که چاقی را مربوط به دوران
پیری میدانند؛ تجمع چربی از کودکی آغاز میشود و پایه ریزی مشکالت حاصل از آن نیز در
دوران کودکی رخ میدهد .بر اساس پژوهشها افزایش تعداد سلولهای چربی 1تا دوران بلوغ
صورت میگیرد و پس از آن ،حجیم شدن ،سلولهای چربی  2انجام میشود .به افزایش چربي
بیش از  %20وزن برای مردان و  %30برای زنان" چاقی" میگویند .در صورتی که متوسط
درصد چربی برای مردان  12تا  %17و برای زنان  19تا  %24است .یکی از دالیل چاقی،
وراثت و ابتال به چاقی به واسطه ژنهاست .یکی دیگر از دالیل مهم چاقی ،وضعیت اجتماعی
1- Hyperplasia of adipocytes
2- Adipocytes hypertrophy

79

نشریه علمی  -پژوهشی ،فصلنامه علوم ورزش  /سال ششم ،شماره چهاردهم ،تابستان 1393

و رفتارهای شخصی است (قاسم نژاد و همکاران.)1389 ،
آدیپونکتین فراوان ترین پروتئین پالسماست که درسوخت و ساخت چربیها ،گلوگز و زیست
زایی عروقی(بیو لوژی عروقی) و همئوستاز 1انرژی نقش دارد .برخالف دیگر سایتوکاینهای

2

منشاء گرفته از بافت چربی ،ادیپونکتین دارای آثار ضد التهابی ،ضد آتروژنیک و ضد دیابت است،
کاهش سطوح پالسمایی آدیپونکتین در بیماران مبتال به دیابت و بیماری عروق کرونر ،افراد چاق
ِ
و آزمودنیهای مبتال به مقاومت انسولینی بر این مطلب صحه میگذارد .آدیپونکتین با مهار و
ساختن عملکرد آندوتلیال ،روند پیشرفت آترواسکلروز را ُکند میکند .یکی ازمداخلههای رفتاری
موثر در تعدیل میانجیهای التهابی ،اجرای فعالیت بدنی است (منتظری و همکاران.)1390،
نتایج مطالعات وارادی و همکاران 3در سال  2010مبنی بر افزایش غلظت آدیپونکتین خون در
وزنه برداران در مقایسه با دوندگان و آزمودنیهای الغر غیر فعال پس از شرکت در یک جلسه
تمرین مقاومتی ،بیانگر تاثیر تمرینهای مقاومتی در بهبود نیمرخ آدیپوکاینها و پیشگیری از
بروز ناهنجاریهای آندوتلیالی 4است.
نتایج پژوهشها نشان داده که سطوح پایین این هورمون ،چاقی و مقاومت انسولینی را به
همراه دارد (محبی ،طالبی ،رهبری زاده.)1387 ،
آدیپونکتین گردش خون در نتیجۀ
همچنین یافتههای پژوهشی نشان دادهاند که غلظتهای
ِ
جهت جلوگیری از
فعالیت ورزشی افزایش مییابد؛ در ضمن فعالیت بدنی ،آثار مثبت خود را در ِ
مقاومت به انسولین و حفظ سطح طبیعی انسولین نشان داده است (توفیقی.)1389 ،
بادی پامپ نوعی تمرین قدرتی و استقامتی (هوازی) است .یک برنامه تمرینی پیش
هماهنگ ،شامل تمرینهای قدرتی با تکرار باالست که فیلیپ میلز 5در سال  1991آن را ابداع
1- Hemostasis
2- Sytokines
3 - Varaday et al
4- Endothelial
5 - Phillip Mills
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کرد .بادی پامپ یک شاخه از تمرینهای ایروبیک به شمار میآید؛ اما فرق آن با تمرینهای
صرف ًا ایروبیک این است که تمرینهای با وزنه در آن گنجانده شده است .فوائد بادی پامپ شامل؛
مزیت سوختن چربی و کالری ،بهبود و ارتقای قابلیتهای استقامتی عضله و دستاوردهای روان
شناختی مثبت است .تمرین بادی پامپ سه زمان 30،45و 60دقیقه دارد .نتایج یک پژوهش
(همتی فر و همکاران  )1392نشان داد که درصد چربی بدن در گروه تجربی به طور معناداری
کاهش یافت .هدف از اين مطالعه ،تعيين تأثير شش هفته تمرين تناوبی با شدت باال(HIIT)1
بر سطوح پالسمايی آديپونکتين ،مقاومت و حساسيت انسولينی و عملکرد سلول بتا در مردان
جوان غيرفعال بود؛ هر چند تغییرات غلظتهای سرمی انسولین ،گلوکز ناشتا و مقادیر مقاومت
به انسولین از نظر آماری معنادار نبودند .اجرای تمرینها از نظر تأثیر زمانی ،یک عامل کارآمد در
افزایش غلظت آدیپونکتین و کاهش درصد چربی بدن است؛ همچنین ،به شدت فعالیت ورزشی
به عنوان یک عامل بسیار مهم در افزایش غلظت آدیپونکتین میتوان اشاره کرد.
اسدی و همکاران ( )1391پژوهشی را با عنوان تأثیر سه روش «تمرینی استقامتی ،مقاومتی
و ترکیبی» بر مقادیر آدیپونکتین زمان استراحت در مردان غیر فعال دارای اضافه وزن انجام
دادند .این پژوهش بر روی  44دانش آموز غیر فعال که به طور تصادفی در  4گروه تقسیم بندی
شدند انجام گرفت .تمرینها استقامتی ( )n=12تمرینها از نوع مقاومتی ( ،)n=9تمرینهای
ترکیبی ( )n=14و گروه کنترل ( )n=10بودند و آزمودنیها به مدت  8هفته تمرینها را انجام
دادند .گروه تمرینهای استقامتی ( )EIسه روز در هفته و در  65 - %85ضربان قلب بیشینه
دویدند .جلسههای تمرینهای ورزشی برای گروه مقاومتی ( )RTشامل  3سری تمرینهای
با وزنه با  10 -15تکرار بود که به طور تدریجی افزایش یافت و  3جلسه در هفته تکرار شد.
تمرینهای گروه ترکیبی ( )CTدقیق ًا حاصل جمع تمرینهای مقاومتی و استقامتی بود .نتایج
مطالعه نشان داد که پس از  8هفته تمرین ،مقدار آدیپونکتین در هر سه گروه افزایش یافت؛ اما
این افزایش چشمگیر نبود .مقدار آدیپونکتین در گروه ترکیبی ( )CTبیشتر از  ETو  RTافزایش
1- High Intensity Interval Training
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بین گروهها مشاهده نشد.
داشت .همچنین تفاوت فاحشی در حجم آدیپونکتین در ِ
آذربایجانی و همکاران ( )1391پژوهشی را با عنوان تأثیر نوع تمرینها بر وضعیت لیپید و
آدیپونکتین مردان غیر فعال انجام دادند .هدف این مطالعه مقایسه تأثیر نوع تمرینها
میزان
ِ
ورزشی بر وضعیت لیپید و میزان آدیپونکتین در مردان جوان غیر فعال پس از تمرین  24ساعته
بوده است .نتایج نشان دادند که نوع تمرینهای بر پاسخ لیپیدی مؤثر است؛ اما بر غلظت
آدیپونکتین تاثیر چندانی ندارد .پاسخ آدیپونکتین به تمرینهای ورزشی مستقل از نوع تمرین
است ،اما تمرینهای مقاومتی نسبت به تمرینهای ایروبیک و تمرینهای ترکیبی ،تأثیرات
مثبت بیشتری بر تغییر وضعیت لیپیدی دارند.
همان گونه که با بررسی مطالب و منابع مورد اشاره مشاهده میشود ،برخی پژوهشها نشان
دهنده تاثیر فعالیت بدنی بر سطح آدیپونکتین و نیمرخ لیپیدی هستند (مقدسی و همکاران،)1392،
(اسدی و همکاران(،)1391،آتشک و همکاران( ،)1390،گومز و همکاران ،2013 ،کوستا و
همکاران )2011 ،و برخی دیگر تاثیر فعالیت بدنی را بر سطوح آدیپونکتین و نیمرخ لیپیدی بیتاثیر
میدانند و یا عوامل دیگر را دخیل میدانند(همتی فر و همکاران،1392،آذربایجانی و همکاران،
،1391،1390حسینی کاخک و همکاران ،1390،آریکاوا و همکاران ،2010الخدار و همکاران،
 )2009و نیز برخی پژوهشها ،نوع فعالیت ورزشی را بر عوامل خطرزای قلبی_عروقی بی تاثیر
نمی دانند در نتیجه ،پژوهشها متناقض هستند و برای تشخیص اینکه کدام فعالیت بیشترین تاثیر
را بر آدیپونکتین وعوامل خطرزای قلبی-عروقی دارد ،به بررسیهای بیشتری نیاز داریم.
روش پژوهش
جامعه آماری این پژوهش شامل زنان چاق غیر فعال شهر کرج بودند که به لحاظ سنی بین
 20-35سال قرار داشتند ،تمامی افرادی که از بین جامعه آماری انتخاب شدند و در پژوهش
شرکت نمودند ،فرم رضایتنامه مربوط را تکمیل کردند و همچنین نفرات حاضر در این پژوهش
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به صورت داوطلب شرکت داشتند .در ضمن دو ویژگی خاص این افراد بدین قرار است -1 :هیچ
کدام در برنامه ورزشی منظم شرکت نداشتند -2 .هیچ کدام مشکل سالمتی مزمن رایج ؛
همچون بیماریهای قلبی– عروقی ،کبدی ،کلیوی ،و یا بیماریهای دیگر نداشتند.
نمونه آماری این پژوهش شامل 50نفر از زنان چاق غیر فعال شهرستان کرج میشود که
حداقل در یک سال گذشته هیچ گونه فعالیت بدنی نداشتند و به طور تصادفی انتخاب شدند.
برای اجرای این پژوهش و انتخاب نمونه از بین این افراد ،پس از تکمیل پرسشنامه اطالعات
فردی و سالمت ،افرادی را که واجد شرایط نبودند ،حذف و  42نفر ( )BMI≥30به عنوان نمونه
پژوهش انتخاب شدند 22 .نفر برای گروه تجربی (بادی پامپ) و  20نفر در گروه کنترل قرار
گرفتند که همگی از سالمت جسمانی برخوردار بودند و برای اجرای پژوهش در شرایط مناسبی
قرار داشتند.
پیش از اجرای آزمون ،قد آزمودنیها با استفاده از خط کش مدرج اندازه گیری شد؛ سپس
اندازه گیری وزن آزمودنیها و تودۀ بدنی ( )BMIآنها با استفاده از دستگاه  In bodyانجام
نداشتن فلز بود).
گرفت (شرایط وزن کشی بدین قرار بود :حداقل لباس ،پای برهنه و همراه
ِ
 24تا  48ساعت پس از اجرا فعالیت ،آزمودنیها به آزمایشگاه نرفتند و از آنها به منظور اندازه
گیری سطح سرمی آدیپونکتین نمونه گیری خونی گرفتند .نمونۀ خونی از ورید جلو بازویی
دست راست در وضعیت نشسته و استراحت به مقدار  5میلی لیتر گرفته شد .در ضمن تکرار این
نمونه گیری خونی پس از 12تا  14ساعت ناشتا 8 ،تا  10صبح در شرایط یکسان انجام گرفت.
برای اندازه گیری سطح سرمی آدیپونکتین از روش  ELISAاستفاده شد؛ سپس بعد از  24تا
 48ساعت (پس از انجام دادن خون گیری) برنامه تمرینی را انجام دادند.
برنامه تمرینهای بادی پامپ شامل  6هفته و هر هفته سه جلسه به مدت  45دقیقه با
اعمال اضافه بار تمرین به همراه استراحت  48ساعت بود( .اتشک و همکاران .)1390،بر شّ دت
تمرینها بر اساس ضربان قلب بیشینه (حداکثر ضربان قلب) و اضافه بار به میزان وزنههای
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مورد استفاده ونوع حرکات و باال بردن سرعت حرکات با کمک موسیقی افزوده شد که در آغاز
به میزان  40تا  %50ضربان قلب بیشینه بود و در هفته چهارم تا آخر ششم با  50تا

%75

ضربان قلب بیشینه تمرین ادامه داشت ،شّ دت تمرینها هر جلسه با دقت کنترل میشد .بدین
منظور از ساعت ضربان سنج برای هر فرد استفاده شد .برنامه تمرینهای بادی پامپ شامل 10
بخش بود که هر بخش  4تا  5دقیقه طول میکشید .در هر بخش روی گروه خاصی از عضالت
کار میشد .نوع وزنههایی که در این تمرین به کار برده شد ،شامل :وزنه آزاد ،هالتر ،و صفحات
استپ ایروبیک بود.
این تمرینها همراه با موزیک بر مبنای  32ضربه در دقیقه و متناسب با سرعت آزمودنیها
در هر بخش است.
پس از پایان آخرین جلسه تمرین و پایان ششمین هفته از تمرین ها ،آزمودنیها پس از 48
ساعت از آخرین جلسه تمرینی و 12ساعت ناشتایی به آزمایشگاه مراجعه کردند و نمونۀ خونی
مانند؛ زمان پیش از اجرای آزمون در هر دو گروه بادی پامپ و کنترل گرفته شد.همچنین وزن

و توده بدنی دوباره به دقت مورد اندازهگیری قرار گرفت.
روش تجزیه تحلیل آماری

ابتدا همه دادهها برای تعیین نرمال بودن توزیع شان با استفاده از روش کلموگراف
اسمیرنف مورد آزمون قرار گرفتند و از آزمون  tهمبسته به منظور تعیین تفاوت بین پیش
آزمون و پس آزمون استفاده شد .برای تفسیر نتایج آمار توصیفی مورد استفاده قرار گرفت
و تمامی محاسبات با استفاده از نرم افزار  spssنسخه19
انجام پذیرفت.
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یافتههای پژوهش
 میانگین و انحراف استاندارد ویژگیهای فردی آزمودنی ها:1 جدول
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پامپ پیش آزمون و پس آزمون
ِ  آمار توصیفی مربوط به مقادیر آدیپونکتین در تمرینهای بادی:2 جدول
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نتایج آزمون  tهمسبته برای مقایسه مقادیر آدیپونکتین پیش و پس از تمرینهای بادی
پامپ اختالف معنی داری را در هیچ کدام از گروهها نشان نداد .خالصۀ نتایج آزمون  tبرای
مقایسه پیش آزمون و پس آزمون مقادیر آدیپونکتین در جدول  3و مقایسه میانگین مقادیر
آدیپونکتین پیش آزمون و پس آزمون در نمودار  1آمده است.

پامپ
نمودار  :1مقایسه مقادیر
ادیپونکتین پیش آزمون و پس آزمون در تمرینهای بادی ِ
ِ

ادیپونکتین پیش آزمون و پس آزمون در گروه کنترل
نمودار  :2مقایسه مقادیر
ِ
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بحث و نتیجه گیری

آدیپونکتین
نتایج این پژوهش نشان داد که اثر تمرینهای بادی پامپ بر غلظت سرمی
ِ
زنان چاق غیر فعال تفاوت معنی داری را نشان نمی دهد .این نتیجه با نتایج آذربایجانی
( )1390( ،)1391عابدی و همکاران ( ،)1390اسد و همکاران ( ،)1391دمیرچی و همکاران
( ،)1389ناسیس و همکاران ( ،)2005هارات و همکاران ( ،)2005احمدی زاده و همکاران
( ،)1389الخدار و همکاران ( ،)2009یوکویاما و همکاران ( ،)2004یاتاگای و همکاران
()2003و همچنین با نتایج حامدینیا و همکاران ()1384همخوانی دارد.
اما با نتایج مقدسی و همکاران ( ،)1392همتی نفر و همکاران ( ،)1392وارادی و
همکاران ( ،)2006توفیقی ( ،)1389کیم و همکاران ( ،)2007سهیلی و همکاران (،)1390
همخوانی ندارد.
در پژوهش حاضر تمرینهای بادی پامپ بر وزن BMI ،و درصد چربی بدن تاثیر چشمگیری
نداشتند که تغییر نکردن آدیپونکتین ممکن است به همین علت باشد .به نظر میرسد کاهش
وزن اثر قابل مالحظهای بر افزایش آدیپونکتین سرم داشته باشد در غیر این صورت ،تمرینهای
ورزشی نمیتوانند غلظت آدیپونکتین گردش خون را افزایش دهند؛ همچنین یافتههای
آزمایشگاهی نشان میدهند که تولید موضعی (  I L − σو  ) TNF − αدر بافت چربی ممکن
است مستقیم ًا تولید موضعی آدیپونکتین را مهار کند؛ در ضمن سازوکارهای هورمونی نیز در
تنظیم منفی بروز آدیپونکتین نقشی را بر عهده دارندکه شامل گلوکوکورتیکوئیدها است و هر
دو ممکن است در افراد چاق افزایش یابند.
آدیپونکتین با جلوگیری از ورود اسیدهای چرب به داخل سلولهای کبدی و افزایش
سوختو ساخت چربی در داخل سلولهای کبدی از تجمع چربی در کبد جلوگیری میکند.
 TNF − αواسطه شیمیایی است که اثر مخالف اثر آدیپونکتین را دارد و سبب افزایش
تجمع چربی در کبد و ایجاد مقاومت به انسولین میشود .انباشتگی چربی در سلول کبدی با
87

نشریه علمی  -پژوهشی ،فصلنامه علوم ورزش  /سال ششم ،شماره چهاردهم ،تابستان 1393

ایجاد برخی واکنشهای شیمیایی سبب تولید واسطههای التهابی از جمله

IL − σ

میشود؛

بنابراین میتوان گفت با افزایش  TNF − αدر بافتهای چربی ،اثر افزایش آدیپونکتین در
سلولهای چربی را میتوان مهار کرد.
در پژوهش محبی و همکاران ( )1387مشخص شد که شدت و مدت تمرین بر غلظت
آدیپونکتین تأثیر معناداری داشته است در این پژوهش به نظر میرسد که حجم تمرین بر
چگونگی پاسخ میزان آدیپونکتین عامل تأثیرگذاری باشد؛ به گونهای که فعالیت ورزشی
طوالنیمدت با حجم تمرینی (شدت ،مدت ،تواتر) باال بر غلظت آدیپونکتین اثر میگذارد.
نتایج پژوهشها حاکی از آن است که حین تمرینهای باشدت باال ،هر چه توده عضالنی
بیشتری در فعالیت درگیر باشد ،بدن نیز برای تنظیم جریان سوخت و ساخت به آدیپونکتین
افزایش غلظتهای آدیپونکتین
بیشتری نیاز دارد؛ بنابراین افزایش مصرف انرژی منجر به
ِ
خواهد شد؛ زیرا آدیپونکتین با فعالسازی پروتئین کیناز فعالکنندۀ  ،AMPاکسیداسیون اسید
چرب در سلولهای عضالنی را افزایش میدهد که فعالیت این آنزیم با توده عضالنی درگیر
در فعالیت ارتباط دارد .با توجه به نتایج ،میتوان گفت که اثر برنامه تمرینی بادی پامپ بر
غلظت سرمی آدیپونکتین تفاوت معنی داری را نشان نداده است .پس از بررسی پژوهشها و
مطالعات گوناگون میتوان این گونه بیان داشت که احتماال شدت ،مدت و حجم تمرینها از
عوامل بسیار مهم تأثیرگذار بر عوامل فیزیولوژیک از جمله؛ آدیپونکتین است.
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