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چکیده
مقدمه و هدف :چاقی یکی از بزرگترین موانع سالمت در میان زنان است و تعدیل سطوح فاکتورهای رشد مرتبط با عضله اسکلتی در
زنان میانسال چاق ،میتواند سبب بهبود عضلهسازی و کاهش توده چربی شود .هدف از انجام این مطالعه ،مقایسه اثر هشت هفته تمرین
مقاومتی و تمرینات تحریک الکتریکی عضالنی بر سطوح پروتئین  IGF1-rو آیریزین در زنان میانسال بود.
روش کار :پژوهش حاضر از نوع نیمهتجربی ،پیشآزمون ـ پسآزمون با گروه کنترل بود .جامعۀ آماری پژوهش حاضر را زنان چاق شهر
رشت با دامنۀ سنی 40تا  50سال تشکیل دادند .تعداد  45نفر از افراد شرکتکننده چاق در  3گروه تمرین مقاومتی (15نفر) ،تمرین
تحریک الکتریکی عضالنی ( 15( Electrical muscle stimulation )EMSنفر) و کنترل ( 15نفر) آماده انجام پژوهش شدند.
آزمودنیهای گروههای تمرینی به مدت هشت هفته به تمرینات ویژه پرداختند .برای سنجش بیان پروتئینها از تکنیک وسترن بالتینگ
استفاده و در آزمایشگاه هیستوژنیک شرکت فنآوران بافت و ژن پاسارگاد اندازهگیری شد.
یافتهها :نتایج مطالعه حاضر نشان داد پس از هشت هفته تمرین ،در بیان پروتئین آیریزین پس از اعمال مداخله ،هم تمرین مقاومتی و
هم تمرین  ،EMSنسبت به گروه کنترل موجب افزایش بیان پروتئین آیرزین شده که اثر تمرین  EMSبهطور معناداری بیشتر از گروه
تمرین مقاومتی بود ( .)p≥0/05در بیان پروتئین  IGF-1پس از اعمال مداخله ،هم تمرین مقاومتی و هم تمرین  EMSنیز نسبت به گروه
کنترل موجب افزایش بیان پروتئین  IGF-1گردیدند.
نتیجهگیری :تمرینات ورزشی مقاومتی و تحریک الکتربکی عضالنی احتماال روشی مؤثر در بهبود سطوح پروتئینهای مرتبط با رشد
عضله اسکلتی زنان میانسال باشد .ضمن اینکه مداخله تمرین تحریک الکتریکی عضالت نقش پررنگتری در بیان این پروتئینها بر
عهده داشت.
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کلیدواژهها :آیریزین ،IGF-1 ،تمرین مقاومتی ،تمرینات EMS
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مقدمه
چاقی یکی از بزرگترین موانع سالمت در میان زنان سراسر
جهان است .سازمان بهداشت جهانی از افزایش سریع در میزان
شیوع چاقی به منزله اپیدمی چاقی یاد میکند ( .)1در
بزرگساالن کمتحرک ،چاقی و افزایش وزن ارتباط چشمگیری با
گسترش پرفشاری خون ،افزایش چربی خون و مقاومت به
انسولین دارد که جملگی عوامل خطرزای بیماریهای قلبی-
عروقی بهشمار میروند ( .)2بافت چربی در دو نوع سفید و
قهوهای وجود دارد .بافت چربی سفید ،نماینده بخش عمده
چربی و منبع اصلی ذخیره انرژی است؛ از طرفی ،بافت چربی
قهوهای بر خالف چربی سفید ،محلی برای تولید حرارت است
( .)3بافت چربی قهوهای به علت بیان پروتئین جفتشده
) Uncoupling Protein 1 (UCP1و افزایش تراکم
میتوکندریایی ،نقش گرمازایی (تبدیل انرژی شیمیایی به انرژی
حرارتی) را ایفا میکند ( .)4 ،3تبدیل بافت چربی سفید به
قهوهای و افزایش گرمازایی و انرژی مصرفی و در نهایت کاهش
وزن بهواسطه مایوکاین آیریزین انجام میشود .هورمون آیریزین
محصول ژن )Fibronectin type III domain- )FNDC5
 containing protein 5است که بهوسیله  PGC-1αالقا می-
شود PGC-1α .که بر اثر تمرین افزایش مییابد ،موجب
تحریک موادی از عضله اسکلتی میشودکه بر عملکرد دیگر
بافتها تأثیرگذار است .یکی از مهمترین این مواد FNDC5
است ( .)6 ،5از طرف دیگر Insulin-like growth factor 1
) receptor precursor (IGF-1یک هورمون پلیپپتیدی
است که میتواند به رسپتورهای انسولین فاکتور رشد شبه
انسولین متصل شده و پیام رشد و تکثیر سلولها را شدت
بخشد IGF-1 .نیز یک فاکتور تروپیک محسوب میشود که
پس از تولید درکبد ،به خون میریزد و عمل هورمون رشد را در
توسعه بدن و نوآرایی بافتها تنظیم میکند ( .)7بر اساس
شواهد ،سیستم  IGF-1نقش مهمی در چاقی یا ساخت توده
عضالنی دارد .به طوری که سطوح باالتر مقادیر  IGF-1و
همچنین ارتباط اختالل تنظیم  IGF-1بـا عواملی از قبیل
چاقی ،فاکتورهای خطرزای بیماریهای قلبی عروقی و سطوح
انسولین در افراد چاق نشانداده شدهاست (.)8 ،7
از جمله تأثیرات مثبت تمرینات ورزشی منظم بر بافت
عضالنی به ویژه عضلۀ اسکلتی است ( .)9مایوکاینها بخشی از
شبکۀ ارتباطی پیچیدة درون بدن هستند و نقش محوری
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در ( crosstalkارتباط متقابل) بین عضلۀ اسکلتی و سایر بافت-
ها مانند بافت چربی ،کبد ،پانکراس و غیره بازی میکنند.
آیریزین به عنوان مایوکاین در پاسخ به بیان  PGC-1αو
فعالیت ورزشی افزایش مییابد و موجب تحریک بیان پروتئین
جفتنشده UCP-1در سلولهای چربی سفید و تغییر فنوتیپ
بافت چربی سفید به بافت چربی قهوهای میشود ( .)10این
تغییر فنوتیپ سلولهای چربی سفید به سلولهای چربی قهوه-
ای و افزایش در گرمازایی به بهبود حساسیت انسولین ،کاهش
وزن بدن و بهبود تحمل گلوکز منجر میشود ( .)11مطالعات
متعدد گزارش کردهاند که آیریزین مترشحه از بافت عضالنی
ناشی از تحریکات تمرین ورزشی ،چه در محیط آزمایشگاه و چه
در محیط بدن سبب تغییر فنوتیپ بافت چربی سفید به قهوهای
میشود و تأثیرات تخریبی ناشی از بافت چربی سفید مانند
مقاومت به انسولین را به حداقل میرساند ( .)12هایپرتروفی
عضالنی هنگامی رخ میدهد که مسیرهای متابولیکی بهویژه
گلیکولیز که با انتقال گلوکز به سلول شروع میشود ،به خوبی
فعالیت داشته باشند .در نتیجه سیگنالینگ انسولینی با افزایش
 IGF-1بهبود مییابد ( .)13بر اساس مطالعه  Camporezو
همکارانش مقایسه تغییرات ایریزین با مایواستاتین در گروه
تمرین مقاومتی میتواند شایان توجه باشد .در مطالعات بیان
شده که ایریزین در رشد عضله از طریق القای  IGF-1و
سرکوب مایواستاتین دخیل است (.)14
نتایج تحقیقاتی که در آن سطوح  IGF-1پایه اندازهگیری
شده ،نشان میدهد که IGF-1بالفاصله پس از فعالیت ورزشی
افزایش مییابد ( .)15در مطالعه  Pekkalaو همکاران که اثر
پروتکلهای مختلف ورزشی از قبیل تمرین هوازی با شدت کم،
تمرین مقاومتی با شدت باال و تمرین استقامتی طوالنی مدت در
افزایش ایریزین ،مورد بررسی قرار گرفت ،افزایش در بیان
ایریزین از عضله اسکلتی فقط در ورزش حاد با شدت باال
مشاهده شد ( .)16یکی از روشهای مکمل تمرینی ،روش
استفاده از تحریک الکتریکی عضالنی ( )EMSمیباشد که در
کنار تمرینات ارادی انجام میشود و موجب فراخوانی حداکثری
واحدهای عضالنی میشود .مطالعات عنوان کردند که تمرینات
 EMSموجب افزایش توده عضالنی ،کاهش درصد چربی می-
شود .همچین نتایج سایر تحقیقات حاکی از اثربخشی این سبک
تمرینات در بهبود عملکرد قلبی در افراد سالم و بیمار است (.)17
تحقیقات محدودی در زمینه تأثیر فعالیت مقاومتی و تمرینات
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برگۀ رضایت آگاهانه را امضا کردند ،همچنین مجوز پزشک
برای انجام تمرینات ورزشی صادرشد.

 EMSبر ،IGF-1در زنان میانسال صورت گرفته است .در این
تحقیقات نتایج متناقضی نیز گزارش شدهاست ( .)7به عنوان
مثال  Cassilhasو همکاران نشان دادند که فعالیت مقاومتی
موجب افزایش معناداری در میزان  IGF-1سرم در مردان
سالمند میشود ( .)18اما  Nindlو همکاران گزارش کردند که
فعالیت مقاومتی تأثیر معناداری بر میزان تغییر  IGF-1در مردان
سالمند ندارد ( .)19تفاوتها ممکن است بهصورت جزئی به
نیازهای متابولیکی فعالیت ورزشی بستگی داشته باشد .شرایط
اجرای آزمایشها ،نوع و شدت تمرینات بر نتایج بسیار مؤثر
است ،البته وجود تفاوتهای فردی و پاسخهای درونریز
متفاوتی که بدن افراد نسبت به تمرین از خود بروز میدهد را
نیز باید مدنظر قرار داد ( .)20بنابراین با توجه به وجود تناقض
در مطالعات پیشین و کمبود منابع در مورد اثر تمرینات تحریک
الکتریکی عضالنی در فاکتورهای مرتبط با رشد عضالنی در
زنان میانسال ،این مطالعه با هدف مقایسه اثر هشت هفته
تمرین مقاومتی و تمرینات تحریک الکتریکی عضالنی بر
سطوح پروتئین  IGF1-rو آیریزین در زنان میانسال انجام شد.

اندازهگیریهای آنتروپومتریک
در پژوهش حاضر ،قد با استفاده از متر نواری ،وزن با
ترازوی دیجیتالی ،نمایۀ تودة بدنی ( (BMIبا استفاده از فرمول
وزن بر اساس کیلوگرم تقسیم بر مجذور قد و درصد چربی بدن
به وسیلۀ کالیپر و با استفاده از معادلۀ هفت نقطه ایجکسون و
پوالک ( )Jackson Pollockدورکمر ( )WCو دور لگن ()HC
با استفاده از متر نواری منعطف ،نسبت دورکمر به لگن ()WHR
با استفاده از فرمول دور کمر تقسیم بر دور لگن اندازهگیری شد.
برنامه تمرینات مقاومتی با دستگاه EMS

روش کار
پژوهش حاضر از نوع نیمه تجربی ،پیشآزمون-پسآزمون
با گروه کنترل بود .جامعۀ آماری پژوهش حاضر را زنان چاق
شهر رشت با دامنۀ سنی 40تا  50سال تشکیل میدادند .در این
پژوهش از بین  60نفر آزمودنی ،بر اساس فراخوان اولیه 50 ،نفر
زن غیرفعال با  BMI≥30پس از تکمیل فرم رضایتنامه و
پرسشنامۀ تندرستی به صورت در دسترس انتخاب شدند .در
نهایت تعداد  45نفر آزمودنی مطالعه را تا پسآزمون ادامه دادند.
آزمودنیها در  3گروه تمرین مقاومتی (15نفر) ،تمرین EMS
( 15نفر) و کنترل ( 15نفر) آمادة انجام پژوهش شدند .آزمودنی-
های گروههای تمرینی به مدت هشت هفته به تمرینات ویژه
پرداختند .معیارهای ورود به پژوهش شامل نداشتن سابقۀ
محدودیت فیزیکی و مشکالت جسمی که از مداخالت ورزشی
جلوگیری کند ،نداشتن سابقۀ مصرف سیگار ،نداشتن سابقۀ
فعالیت ورزشی منظم قبل ازمطالعه ،امضای برگۀ رضایتنامه،
دارا بودن  BMIبیشتر و مساوی  30و معیارهای خروج از
مطالعه نیز شامل عدم تمایل آزمودنیها به ادامه دادن تمرین،
غیبت آزمودنیها ،شرکت نامنظم در برنامههای تمرینی و
آسیبدیدگی بود .پس از ارزیابی اولیه ،تمام شرکتکنندگان

برنامه تمرین مقاومتی
این گروه همانند گروه  EMSیک دوره هشت هفتهای که
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افرادی که در گروه تجربی  EMSقرار داشتند یک دوره
هشت هفتهای ،که سه جلسه تمرین در هفته و هر جلسه به
مدت زمان  20دقیقه بود تحت نظر محقق به انجام کار منظم با
دستگاه  EMSپرداختند .زمان تمرین صبح روزهای فرد انتخاب
شد .بعد از اتصال تمامی پدها ،در ابتدا شدت درجات کم انتخاب
شد و با مستر کلی  %70شروع به تمرین نموده و بعد از گذشت
مدت زمان پنج دقیقه شدت آن را زیاد و دوباره بعد از گذشت
مدت زمان  5دقیقه شدت آن را زیادتر کرده و  5دقیقه بعدی نیز
به همین صورت شدت دستگاه زیادتر شد و بعد از آن شدت
دستگاه به تدریج کمتر و پالس نهایی بهعنوان پالس بازگشت به
حالت اولیه به مدت  2دقیقه داده شد .از آزمودنیها خواسته شد
در حالت انقباض عضالنی (حالت اسکوات با همراه انقباض
باالتنه) قرار بگیرند .به هر گروه عضالنی بهصورت جداگانه
پالس با شدت کم فرستاده و از آزمودنیها خواسته شد هرگاه
متوجه پالسها و ویبره حاصله از آن شدند آزمونگر را مطلع
کنند .بعد شدت پالسها تا جایی باال میرفت که آزمودنی
تحمل الزم را داشته باشد .این کار برای همه گروههای
عضالنی تکرار گردید .سپس برنامه پروتکل تمرینی گروه
 EMSنیز با هدف افزایش مقاومت عضالنی با تکرارهای مشابه
گروه تمرینی مقاومتی اجرا شد .الزم به ذکر است آزمودنیها
برای گرم شدن به مدت  5دقیقه از پالس هوازی با انجام
حرکات ساده و ریتمیک نیز بهره بردند (.)21
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شست و شو با  TBSTانجام شد و در ادامه کاغذ  PVDFبه
مدت یک شبانهروز در آنتی بادی اولیه با رقت مناسب در
یخچال قرار گرفت .بعد از شست و شو  TBSTانجام شد .سپس
غشای  PVDFدر محلول آنتیبادی ثانویه با رقت مناسب به
مدت  2ساعت بر روی شیکر در دمای اتاق قرار گرفت .ظهور
باندها بر روی  film Ray-Xانجام شد .به این صورت که ابتدا
به نسبت مساوی از دو محلول کیت  ECLبر روی کاغذ
 PVDFکه در کاور پالستیکی داخل کاست قرار دارد به مدت 4
دقیقه ریخته شد .سپس  film Ray-Xروی کاور بر روی
کاغذها گذاشته و درب کاست بسته شد تا به مدت  4دقیقه در
مجاورت مواد باقی بماند .فیلم در داخل محلول ظهور قرار
گرفت تا زمانی که باندها ظاهر شوند و سپس فیلم در محلول
ثبوت برده شده و در آخر فیلم با آب مقطر شستشو شد (.)22

سه جلسه تمرین در هفته و هر جلسه به مدت زمان  50دقیقه
بود به فعالیت پرداختند .محل تمرین ،سالن پایگاه قهرمانی
ورزشگاه عضدی رشت بود و زمان تمرین صبح روزهای زوج
انتخاب شد .پروتکل تمرینی این گروه به طور کل دارای مرحله
گرمکردن و تمرین اصلی در انتهای تمرین سردکردن بود و به
این علت که از نظر فیزیولوژیکی ،بدن به تمرینات یکنواخت
عادت میکند ،اضافه بار هر هفته بر آزمودنیها اعمال گردید تا
به  1RM %85برسند.
استخراج پروتئین تام سلولی بهروش Western blot

برای انجام وسترن بالت ابتدا الکتروفورز ژل  SDSبا ولتاژ
 90انجام شد .در ابتدا نمونههای پروتئینی با استفاده از دستگاه
سانتریفیوژ از سرم جداسازی شدند .پروتئینهای استخراجشده با
روش بردفورد مورد ارزیابی قرار گرفتند .سپس از هر نمونه
پروتئین مورد بررسی ،مقدار  2/5میکرولیتر در آب مقطر برای
رسیدن به حجم نهایی  600میکرولیتر حل شده و در ادامه به
تمام نمونههای استاندارد و تست  400میکرولیتر از معرف
اندازهگیری  Bio-Radاضافه شد .نمونههای پروتئینی بر روی
ژل  PAGE- SDSبر اساس اندازه تفکیک شدند .دستگاههای
مورد استفاده در این تکنیک از شرکت  RAD BIOبود و
پروتئینهای تفکیکشده بر روی ژل  %10با ولتاژ  100به مدت
یک ساعت و نیم به کاغذ  PVDFبا منافذ  0/45میکرومتر به
صورت پیوسته و مرطوب منتقل شدند .بدین منظور ابتدا مقداری
از بافر انتقال در یک ظرف تمیز ریخته و پس از بریدن بخش
متراکمکننده ژل 10 ،دقیقه در بافر قرار داده شد و  PVDFو
چندین پد صافی دقیقا هماندازه ژل برش دادهشدند .دو عدد
اسفنج جهت قرارگیری در طرفین غشا و ژل ابتدا در بافر انتقال
قرار داده شد تا کامل خیس گردد .ترتیب قرارگیری به شکلی
بود که غشا به سمت قطب مثبت و ژل به سمت قطب منفی
باشد .کاغذهای صافی به تعداد مساوی به همراه یک اسفنج در
دو طرف غشا و ژل قرار داده شده و نهایتا ساندویچ بالت قاب
پالستیکی محکم شدند و در تانک بالت که تا ارتفاع مناسب با
بافر پر شده ،قرار گرفتند .در این مرحله تانک وسترن بالتینگ در
مخزنی از یخ قرار گرفت تا گرمای ناشی از جریان ،در پروسه
انتقال خللی ایجاد نکند .سپس کاغذ  PVDFدر محلول بالکر
به مدت  2ساعت بر روی شیکر در دمای محیط قرار گرفت.

تجزیه و تحلیل آماری
توزیع طبیعی دادهها و همگنی واریانس به ترتیب با استفاده
از آزمون شاپیرو-ویلک و لون مورد آزمون قرار گرفت .سپس با
استفاده از تحلیل کوواریانس ،اثر پیشآزمون بر نتایج پسآزمون
مهار شد تا اثر خالص هریک از مداخالت مورد بررسی قرار
گیرد .در صورت مشاهده تفاوت معنادار از آزمون تعقیبی
بونفرونی برای تعیین جایگاه تفاوت بین گروهها استفاده شد.
سطح معناداری نیز برای تمام محاسبات  p <0/05در نظر گرفته
شد .تمامی محاسبات با استفاده از نرمافزار  SPSSنسخه 22
اجرا شد.
نتایج
مشخصات دموگرافیگ افراد شرکتکننده در مطالعه
جدول  1میانگین و انحراف معیار متغیرهای مورد مطالعه در
گروههای تمرین و کنترل را نشان میدهد.
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جدول  .1برآورد میانگین و انحراف استاندارد متغیرهای مورد مطالعه در گروههای تمرین و کنترل

گروه

تمرین مقاومتی

تمرینEMS

کنترل

متغیر
سن(سال)
شاخص توده
بدن()kg/m2
نسبت دورکمر به لگن
(سانتیمتر)
سن(سال)
شاخص توده
بدن()kg/m2
نسبت دورکمر به لگن
(سانتیمتر)
سن(سال)
شاخص توده
بدن()kg/m2
نسبت دورکمر به لگن
(سانتیمتر)

زمان
پیشآزمون
پسآزمون
پیشآزمون
پسآزمون
پیشآزمون
پسآزمون
پیشآزمون
پسآزمون
پیشآزمون
پسآزمون
پیشآزمون
پسآزمون

میانگین
45
31/07
31/10
0/89
0/81
42/40
34/60
34/76
0/902
0/900
46
28/53
28/33
0/851
0/852

انحراف استاندارد
2/54
4/38
3/82
0/07
0/03
3/57
3/57
3/44
0/085
0/081
4/17
3/89
3/86
0/086
0/084

معناداری بیشتر از گروه کنترل بود) .(p<0/001بـر ایـن اسـاس
نتایج تغییرات بیان پروتئین آیریزین در گروههای

پس از اعمال مداخله ،هم تمرین مقاومتی و هم تمـرین ،EMS

سهگانه با تکنیک وسترن بالت
بر اساس نتایج به دستآمده از آزمـون تحلیـل کوواریـانس

نسبت به گروه کنترل موجب افزایش بیان پروتئین آیریزین شده
که اثر تمرین  EMSبهطـور معنـاداری بیشـتر از گـروه تمـرین

مشخص شد ،مقادیر پیش آزمون اثر معناداری بر روند تغییـرات

مقاومتی بود (شکل  .)1تغییرات باندهای پروتئینی آیریـزین نیـز

آیریزین زنان میانسال نـدارد ((F .=3/00 ,p=0/090 ,ƞ=0/068

در شکل  3قابل مشاهده است.

پس از حذف اثر پیشآزمون ،اخـتالف معنـاداری بـین میـانگین
( .(F=1286/17 ,p>0/001 ,ƞ=0/984بر این اساس مشـخص

سهگانه با تکنیک وسترن بالت
بر اساس نتایج به دستآمده از آزمون تحلیل کوواریانس
مشخص شد ،مقادیر پیشآزمون اثر معناداری بر روند تغییرات
 IGF-1زنان میانسال ندارد (.(F=2/46 ,p=0/124 ,ƞ=0/057
پس از حذف اثر پیشآزمون اختالف معناداری بین میانگین بیان
پروتئین  IGF-1درگروههای سهگانه مشاهده شد(,ƞ=0/959
 .(F=476/12 ,p>0/001بر این اساس مشخص شد پس از
حذف اثر پیشآزمون یا همان عامل کوواریت ،بین میانگین
سطوح  IGF-1گروهها اختالف معنادار وجود دارد .جهت
مشخصشدن منشاء تفاوت گروهها در پسآزمون که نشان

شد که پس از حذف اثر پیشآزمون ،بین میانگین بیان پـروتئین
آیریزین گروهها اختالف معنادار وجود دارد .جهت مشخصشدن
منشاء تفاوت گروههـا در پـسآزمـون کـه نشـاندهنـده میـزان
اثرگذاری مداخالت اعمالشده است ،آزمون بونفرونی اجرا شـد.
نتایج آزمون تعقیبی نشان داد بیان پـروتئین آیریـزین در پایـان
دوره در گروه تمرین مقاومتی بهطـور معنـاداری کمتـر از گـروه
تمرین  (p<0/001) EMSو بیشتر از گـروه کنتـرل )(p<0/001

بود .بیان پروتئین آیریزین در گروه تمـرین  EMSنیـز بـهطـور
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نتایج تغییرات بیان پروتئین  IGF-1در گروههای
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دهنده میزان اثرگذاری مداخالت اعمالشده است ،آزمون
بونفرونی اجرا شد .نتایج آزمون تعقیبی نشان داد بیان پروتئین
 IGF-1در پایان دوره در گروه تمرین مقاومتی بهطور معناداری
بیشتر از گروه تمرین  (p<0/001) EMSو گروه کنترل
) (p<0/001بود .بیان پروتئین  IGF-1در گروه تمرین EMS
نیز بهطور معناداری بیشتر از گروه کنترل بود ) .(p<0/001بر
این اساس پس از اعمال مداخله ،هم تمرین مقاومتی و هم
تمرین  ،EMSنسبت به گروه کنترل موجب افزایش بیان
پروتئین  IGF-1گردیدند (شکل  .)2تغییرات باندهای پروتئینی
 IGF-1نسبت به  GAPDHنیز در شکل  3قابل مشاهده است.
شکل  .3باندهای تغییرات بیان پروتئین  IGF-1و ایریزین در
گروههای سهگانه نسبت به GAPDH

شکل  .1تغییرات بیان پروتئین آیریزین در گروههای سهگانه.
†نشانه تفاوت معنادار نسبت به گروه تمرین مقاومتی * .نشانه تفاوت
معنادار نسبت به گروه کنترل .اطالعات بر اساس میانگین و انحراف
استاندارد گزارش شدهاست.

شکل  .2تغییرات بیان پروتئین  IGF-1در گروههای سهگانه.
†نشانه تفاوت معنادار نسبت به گروه تمرین مقاومتی * .نشانه تفاوت
معنادار نسبت به گروه کنترل .اطالعات براساس میانگین و انحراف
استاندارد گزارش شدهاست.
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بحث
نتایج مطالعه حاضر نشان داد پس از هشت هفته تمرین ،در
بیان پروتئین آیریزین پس از اعمال مداخله ،هم تمرین مقاومتی
و هم تمرین  ،EMSنسبت به گروه کنترل موجب کاهش بیان
پروتئین آیریزین شده که اثر تمرین  EMSبهطور معناداری
بیشتر از گروه تمرین مقاومتی بود .در بیان پروتئین  IGF-1پس
از اعمال مداخله ،هم تمرین مقاومتی و هم تمرین  EMSنیز
نسبت به گروه کنترل موجب افزایش بیان پروتئین IGF-1
گردیدند .با توجه به اینکه در تحقیق حاضر تحریک الکتریکی
عضالنی در کنار تمرینات ارادی انجام شد میتوان گفت این
تمرینات از طریق فراخوان حداکثری واحدهای حرکتی عضالت
سبب ایجاد یک سازگاری منحصر به فرد میشود .با توجه به
اینکه هایپرتروفی عضالنی از عوامل مؤثر بر قدرت عضالنی
است که در ارتباط با مسیر پیامرسانی مولکولی  mTORاست.
در مطالعاتی که تأثیر دستگاه  EMSبه همراه سایر تمرینها و
محدودیت کالری بر ترکیب بدن زنان انجام شدهاست .یافتهها
نشان داد در گروه که کار با دستگاه  EMSتوده چربی و درصد
چربی بدن آزمودنیها بهصورت معناداری کاهش یافت.
همچنین گزارش کردند بین گروهها تفاوت معناداری در توده
خالص بدن ،توده چربی ،درصد چربی بدن ،نسبت دور کمر به
لگن شاخص توده بدن و وزن بدن دیده شد .که نتایج این
مطالعات با مطالعه حاضر همسو است ( .)24 ،23در مطالعه
درخشاننژاد و همکاران که اثر ترتیب تمرین موازی به همراه
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یافت .همچنین در تحقیق  Soو همکارانش ،تمرین مقاومتی با
کششی به مدت  12هفته ،سبب بهبود آمادگی جسمانی مردان و
زنان سالمند شد ،در حالیکه  IGF-1تغییری نکرد ( .)29تفاوت
تحقیقات در مواردی مانند نوع برنامه تمرینی ،مدت زمان تمرین
و یا روشها و دقت وسایل اندازهگیری ،میتواند از دیگر دالیل
عدم همخوانی نتایج باشد.

تمرینات  EMSبر عملکرد جسمانی زنان سالمند را بررسی
کردند یافتهها حاکی از این بود که بیشترین میزان قدرت
عضالنی باالتنه در گروه تمرین مقاومتی هوازی به همراه
 ،EMSتمرین چرخشی به همراه  EMSو تمرین چرخشی
مشاهده شد .همچنین دیگر نتایج مطالعه آنها حاکی از این بود
که گروه تمرین مقاومتی هوازی به همراه  EMSبه صورت
معناداری نسبت به گروه تمرین چرخشی بدون  EMSبیشتر
بود .اگرچه در این مطالعه به فاکتورهای بیوشیمیایی مطالعه
حاضر اشاره نشد ،اما اثربخشی تمرینات  EMSدر افزایش قدرت
عضالنی که یکی از اثرات این نوع تمرین نسبت به تمرینهای
بدون دخالت  EMSبود را هدف قرار دادهاست ( .)17در مطالعه
رئیسی و همکاران با انجام تمرین حاد مقاومتی در موشهای
صحرایی ،پروتئین سرمی آیریزین و ژنهای تاثیرگذار و مرتبط
با فعالیت آیریزین بررسی شد .در این مطالعه افزایش سطوح
پروتئینی آیریزین پالسما و سطوح ژنی  FNDC5و UCP1
پس از انجام تمرین مقاومتی مشاهده شد که همسو با نتایج
مطالعه حاضر است ( .)25خسرونیانفر و همکاران به مقایسه اثر
یک دوره تمرینات مقاومتی ،هوازی و ترکیبی بر سطح سرمی
ایریزین و پروتئین واکنشگر  Cدر زنان چاق پرداختند .در
مجموع یافتههای مطالعه آنها نشان دادکه فعالیت ورزشی
هوازی با شدت  %55تا  %75ضربان قلب ذخیره و کار با وزنه با
شدت  %55تا  %75یک تکرار بیشینه احتماال محرکی برای
ترشح آیریزین است و از طریق ترشح مایوکاینهایی مانند
آیریزین ،باعث کاهش  CRPشد این نتیجه نشاندهنده نقش
ضد التهابی آیریزین میباشد که همسو با نتایج مطالعه حاضر
است ( .)26نتایج تحقیق رشیدی و همکاران نشان داد هشت
هفته تمرین مقاومتی با بار کم و بار زیاد تأثیر معنیداری بر
تستوسترون IGF-1 ،و  IGFBP-3ندارد .با توجه به نتایج،
مشخص شد تمرین با بار کم باعث افزایش بیشتری در
تستوسترون و  IGF-1آزمودنیها شده ،هرچند این تغییرات
معنیدار نیست ( )7و با مطالعه حاضر همسو نمیباشدRibeiro .
و همکارانش نشان دادند هشت هفته تمرین مقاومتی در %80
یک تکرار بیشینه ،تأثیری بر تستوسترون و  IGF-1زنان سالمند
ندارد ( )27که مخالف نتایج مطالعه حاضر است .عالوه بر این
 Hofmannو همکاران تغییر معناداری در  IGF-1زنان سالمند
بعد از شش ماه تمرین مقاومتی گزارش نکردند ( )28که مخالف
نتایج مطالعه حاضر است؛ درحالی که عملکرد عضالنی بهبود

نتیجهگیری
در مجموع نتایج تحقیق حاضر نشان داد که تمرینات
ورزشی مقاومتی و تحریک الکتریکی عضالنی احتماال روشی
مؤثر در بهبود سطوح پروتئینهای  IGF1-rو آیریزین که
مرتبط با رشد عضله اسکلتی زنان میانسال است ،میباشد .ضمن
اینکه مداخله تمرین تحریک الکتریکی عضالت نقش پررنگتری
در بیان این پروتئینها بر عهده داشت .بنابراین پیشنهاد میشود
از این نوع تمرین برای پیشگیری از آتروفی عضالنی ناشی از
افزایش سن و نیز برای ارتقای سطح عملکرد جسمانی زنان
استفاده شود .یکی از محدودیتهای تحقیق حاضر محدودیت در
فضای تمرین و استفاده از حجم نمونه پایین بود .همچنین در
تحقیق حاضر از زنان میانسال سالم استفاده شد که هیچ بیماری
حاد یا مزمنی نداشتند .با توجه به اینکه با افزایش سن احتمال
بیماریهای مزمن و در طبقات پیرتر ضعف عضالنی و بیشتر
است ،ممکن است نتایج تحقیق حاضر قابل تعمیم به طبقات
پیرتر مانند سالمندان میانسال و کهنسال نباشند که از
محدودیتهای تحقیق حاضر است.

تعارض منافع
طبق نظر نویسندگان هیچگونه تعارض منافعی وجود ندارد.

مجله دانشگاه علوم پزشکی جیرفت /دوره  ،8شماره  ،3پاییز 1400
755

] [ Downloaded from journal.jmu.ac.ir on 2022-09-25

تشکر و قدردانی
مقاله حاضر برگرفته از رساله دکتری در رشته فیزیولوژی
ورزشی مصوب گروه فیزیولوژی ورزشی دانشگاه آزاد اسالمی
واحد رشت است .بدینوسیله از همه افراد شرکتکننده در این
مطالعه و اساتید گرانقدری که در اجرای طرح به ما یاری
رساندند سپاسگزاری مینماییم .این مطالعه توسط کمیتۀ اخالق
در پژوهش دانشگاه آزاد اسالمی واحد رشت با کد
 IR.IAU.RASHT.REC.1399.021به تصویب رسید.
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Abstract
Introduction: Obesity is one of the biggest health barriers among women and modulating the levels of
skeletal muscle-related growth factors in obese middle-aged women can improve muscle hypertrophy and
reduces fat mass. The aim of this study was the comparison of the effect of eight weeks resistance training
and electromyostimulation training on IGF1-r and irisin protein levels in middle-aged women.
Material and Methods: The present study was a semi-experimental, pretest-posttest with a control group.
The population of the present study Were formed by obese women in Rasht with an age range of 40 to 50
years. A total of 45 obese subjects in 3 groups of resistance training (n=15), electromyostimulation
training (EMS) (n=15) and control (n=15) were prepared for the study. The subjects of the training groups
did special exercises for 8 weeks. Western blotting technique was used to measure the expression of
proteins and was measured in the histogenic laboratory of Fanavaran Pasargad.
Results: The results of the present study showed that after eight weeks of training, in the expression of
irisin protein after intervention, both resistance training and EMS training increased the expression of
irisin protein compared to the control group, which was significantly higherin EMS training (p≤0.05). In
the expression of IGF-1 protein after the intervention, both resistance training and EMS training increased
the expression of IGF-1 protein compared to the control group .
Conclusion: Resistance exercise training and electromyostimulation training may be an effective way to
improve protein levels associated with skeletal muscle growth in middle-aged women. In addition, the
intervention of electromyostimulation training played a more colorful role in the expression of these
proteins.
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