
 
 

 

 58 

Effect of 8 Weeks Aerobic Exercises and Green Coffee 

Supplement on Serum Myonectin, Meteorin-like, and Insulin 

Resistance in Obese Women 
 

 

Asiyeh Almasi Zefreei
1
,  

Farzaneh Taghian
2
,  

Khosro Jalali Dehkordi
3
 

 
1 MSc in Physiology, Department of Physical Education and Sport Sciences, Isfahan (Khorasgan) Branch, Islamic Azad University, 

Isfahan, Iran 
2 Associate Professor, Department of Physical Education and Sport Sciences, Isfahan (Khorasgan) Branch, Islamic Azad University, 

Isfahan, Iran 
3 Assistant Professor, Department of Physical Education and Sport Sciences, Isfahan (Khorasgan) Branch , Islamic Azad University, 

Isfahan, Iran 

 

 
(Received April 6, 2020; Accepted June 22, 2020)

 

 

Abstract 

 

Background and purpose: The purpose of this research was to compare the effects of aerobic 

exercises and green coffee consumption as a supplement on serum meteorin-like, myonectin level, and 

insulin resistance in obese women in Isfahan, Iran. 

Materials and methods: A clinical trial was performed in 40 women who were randomly 

divided into four groups, including aerobic exercises (5 sessions per week/30-45 min/ 8 weeks), green 

coffee supplement (400 mg/daily), aerobic exercises (5 sessions per week/30-45 min/ 8 weeks) and green 

coffee supplement (400 mg/ 8 weeks), and control groups. Forty eight hr after the last exercise session, 

blood samples were collected (after a 12-hr overnight fast) to measure the serum meteorin-like, 

myonectin, insulin, and glucose levels. Data analysis was done applying dependent t-test and ANOVA.  

Results: The participants’ mean weight, height, and BMI were 81.71±6.79 kg, 161.01±6.72 cm, 

and 32.4±4.6, respectively. ANOVA test showed significant differences in serum levels of myonectin  

(P=0.001), meteorin-like (P= 0.007), insulin (P = 0.005), fasting glucose (P= 0.001) and insulin resistance 

(P=0.001) between the groups studied. Aerobic exercises and green coffee intake significantly increased 

serum myonectin and meteorin-like levels, compared to aerobic exercises (P= 0.001) and green coffee 

consumption alone (P= 0.001). 

Conclusion: Green coffee intake and periodic exercises can affect some glycemic indices. Current 

study confirms the role of serum meteorin-like and myonectin level in preventing obesity and insulin resistance. 
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 پژوهشی

 هفته تمرین تناوبی هوازی و مصرف مکمل قهوه سبز  8تاثیر 
 و  سرم، هورمون شبه متیورین بر سطح مایونکتین سرم

 مقاومت به انسولین در زنان چاق
 

       1ماسی زفره ئیآسیه ال
       2فرزانه تقیان

 3خسرو جاللی دهکردی

 چکیده
هفتاه تراریت توااوهو ها ازم و مقارف سبا ب  اطح هار  ا    8حاضر مقایسه تاایرر  پژوهش از هدف و هدف: سابقه

 یت و مقاومت هه انس لرت در زنان چاق ه د.رمای نکترت  رم، ه رم ن شطه متر 
سبا ب  اطح و )آزم دنو هه ص رت تقاادیو در چباار واروب نفر  04ه کارآزمایو هالروو م العدر ایت  ها:مواد و روش

 05تا  04 در هفته و ها جلسه 5 هفته، 8ترریت تواوهو، سب ب  طح، ترریت و کوترل( تقسرم شدند. ترریت تواوهو ه ازم هه مدت 
 ااتت  21رم دریایت کردند. نر نه خ نو پا  از و مرلو 044هفته و روزانه  8سب ب  طح را هه مدت  .دسرقه یعالرت اجرا شد

 اتت هعد از آخریت جلسه ترریت جبت اندازب وررم غلظت متر ریت الیک، مای نکترت، ولا کح، انسا لرت و  08ناشتایو و 
و  هرطسته و آنالرح واریان  یک ریه ما رد تزحیاه tمقاومت هه انس لرت وریته شد. اطالتات هد ت آمدب ها ا تفادب از آزم ن 

 شد.در نظر وریته  P <45/4     معوادارمتحلرل سرار وریت. 
  اانتو 42/262±91/6کرلا ورم، ساد  92/82±97/6نفر ها مرانگرت وزنو  04شرکت کوودوان در م العه شامل ها:یافته

  ا    رد مدارومعوا تفااوت داد نشاان ک ریاهی ان یاوار حرآناال آزما ن جینتاه دند.  0/01±6/0 متر، شاخص ت دب هدنو
 ترانسا ل هاه مقاومات و( P=442/4) ناشاتا ول کح(، P=445/4) ترانس ل(، P=449/4) کیال متر ریت(، P=442/4) تر نکتیما
(442/4=P )ا   ماای نکترت و متا ریت طح سب ب مقرف ها هرراب مه از تیترر وروب دروج د دارد.  قرچباروانه تحق مهاوروب  

  ا ت ایتهی شیایحا( P=442/4)  طح سب ب مقرف وروب و( P=442/4) مه از تیترر بورو هه نسطت مدارومعو ط ر هه الیک
هاا ایات یایتاه. ایار وارار هاشاد کرساریوال مهاشاخص وهرخ هر ت اندو م وتواوه تیترر و  طح سب ب مقرف استنتاج:

 .ت هاشدالیک در جل وررم از چاسو و مقاومت هه انس لرمتر ریت مرکت ا ت هرانگر نقش مای نکترت و 
 

 5N14294524400747IRCT شرارب یطت کارآزمایو هالروو :

 

  طح سب بو، مقاومت انس لروو، چاستواوهو، مای نکترت، ه رم ن شطه متر نرت،  تیترر واژه های کلیدی:
 

 مقدمه
چاااسو هااا ت اماال زیااادم کااه هاتاا  ماار  و مراار 

شاا ند، از جرلااه یشااارخ ن، مقاوماات انساا لروو و مااو
 (.0،1،2)طو تروسو و دیاهت در ارتطاط ا تهام سلهررارم

 ایه وزنااض راد دارامارام ایاتریت راب کاهش وزن همبم
ه  رله کاهش دریایت  ،ایزاد یک تعادل موفو در انرژم

 لوال اصاتام .(5،0)الرت ورزشو ا تاحایش یعاغرا و ای
 

  :f_taghian@yahoo.com E-mail                                                                     (خ را گانفبان )اصواحد ، ا المودانشگاب آزاد : اصفبان -فرزانه تقیان مولف مسئول:

 خ را گان(، اصفبان، ایرانکارشوا و ارشد یرحی ل ژم ورزشو، دانشکدب ترهرت هدنو و تل م ورزشو، دانشگاب آزاد ا المو، واحد اصفبان ). 2
 ، ایران. دانشرار، وروب ترهرت هدنو و تل م ورزشو، دانشکدب ترهرت هدنو و تل م ورزشو، دانشگاب آزاد ا المو، واحد اصفبان )خ را گان(، اصفبان1
 واحد اصفبان )خ را گان( ، اصفبان، ایران. ا تادیار، وروب ترهرت هدنو و تل م ورزشو، دانشکدب ترهرت هدنو و تل م ورزشو، دانشگاب آزاد ا المو، 0

 : 1/0/2077تاریخ تق یب :                 02/2/2077تاریخ ارجاع جبت اصالحات :            28/2/2077 تاریخ دریایت 
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توظاارم متاه لرساام، تاا دب هاادون چرهااو و هااه ویااژب تاا دب 

تضاالا ا ااکلتو از طریااق ترشاا  . (6،9)تضااالنو ا اات

شا ند،  تو ان مای کایت شاواخته ماوهههایو که  ه رم ن

هاام هرخو ه رم ن .(7،8)ها در ارتطاط ا تها  ایر هایت

هاا هام محر و در هدن شامل ایوترل کرتمترشحه از هایت

IL6, IL15, IL7,IL8 ( آیریحیت، مای ا تایت ،MCP-1 ،)

(، BDNFمای نکترت، تامال نروترویراک مشاتق از م)اح )

 (.24-21 ،0)هاشدمو  (GFI-1تامل رشد شطه انس لروو)

Seldin ( نشاااان دادب1421و هرکااااران ) اناااد کاااه

ور وگو موزر هاه  ارک م ماای نکترت و ت)ریاه مزادد 

و  رم آن را ایحایش  mRNAط ر چشرگررم،      هه

  اطب کااهش وزن، ایاحایش ماای نکترت .(24،21)دهدمو

مقرف اکسرژن، هبط د هر  تاز ولا کح و حسا ارت هاه 

متراا نرت الیاک ت  اف هایاات . (20-25)شا دماوانسا لرت 

چرهااو، هرااان شاادب و ت  ااف تضااالت در حاارت ورز  

هام هایت چرهاو هاه ترش  مو ش د و هات  تطدیل  ل ل

وردد، ایت یعاال شادن و تطادیل چرهاو ام موهایت سب ب

ام از نتایج ایار مساتقرم مترا نرت الیاک هار  فرد هه سب ب

 ها یعالرات هادنو، .(26)تآن زیو یرل در هایت چرهو  فرد ا 

PGC-1a کوودب اصلو ترش  مترا نرت الیاک هاه که یعال

یاهد، پا  نقاش یعالرات هاشد ایحایش موداخل خ ن مو

 .(24،22،29)هدنو در ایحایش ایت مای کایت م رد ت جاه ا ات

ر د ها ت جه هه نتایج تحقرقاتو کاه تااکو ن هار هه نظر مو

( در ایاار meteorin) هرااان ترشاا  ه رماا ن شااطه متراا نرت

یعالرات ورزشااو انزاام شاادب ا ات یاااکت ر ایرواارار در 

ایاحایش ترشاا  ه رماا ن شاطه متراا نرت آ اارب تضااالنو 

ناشو از یعالرت ورزشو هاشد. زیرا ه رم ن شطه مترا نرت 

 هام ایروو درورر در ترمرم آ رب هاایتودر یراخ انو  ل ل

 نو هرکاارا Donnelly .(29)ها( نقاش دارناد)ائ زیو یرل

ترریت  ( در پژوهش خ د هه ایت نترزه ر ردند که1420)

در تا د   ترشا  مترا نرت الیاک ها ایحایش تواوهو ه ازم

در واسا   .(28)دهادتضله، هحیوا انرژم را نرح ایحایش ماو

 هاامت ان در کااهش چرهاو مای کاایتمتر نرت الیک را مو

ماارتطف هااا ترااریت هاا ازم معریااو کاارد. امااا در م العااه 

، مشاهدب کردند که (2076تلرحادب و هرکاران )تواسضو م

ت اناد  ا    ارمو ه رما ن شاطه ترریت مقااومتو نراو

 متر نرت را ایحایش و شاخص مقاومت هاه انسا لرت و ترکراب

هاادنو را در پسااران ن جاا ان دارام اضااایه وزن هبطاا د 

هاام ت اند هه هبط د ناهوزاارمکاهش وزن مو (.26)هخشد

 و هرکااران Gamasت زمروه متاه لرک کرک کود. در ای

 ( وحار  کردند که هران و ترش  ماای نکترت احترااال1425)

متایر از مقاومات انسا لروو ا ات و ماای نکترت هاا توظارم 

ت اناد م جاب پرشاگررم از متاه لرسم ول کح و لرپرد ماو

از  اا م دیگاار  .(27،28)ت  ااعه مقاوماات انساا لروو شاا د

تواا ان ، هااههااایواا لم العااات جدیااد نشااان دادنااد پلااو

متاه لرسم یان یه وراهان، ها ایرات آنتو اکسردانو خ د هاا 

هام آزاد تضله هه توا ان یکاو از کاهش     رادیکال

 ور در آترویو تضالنو، هار کااهش تخریابت امل مداخله

ها و در نترزه تاخرر در آترویو تضالنو دخالات پروتئرت

 ارد یوا ل )کلروژنراک ایارم ولرک زیلاه پلاو (.1)دارناد

CGEهاشد که ا ترب یو ل در سب ب  طح موتریت پلو( مبم

کایئرک ا رد و ک ئرورک ا رد ا ت. سب ب حاوم مقادیر 

هاا ت جاه هاه نقاش  .(12،14)هاشادها مویو لهاالیو از پلو

کاه مای نکترت و سب ب  طح در کوترل متاه لرسم هدن و ایات

 ایت محققم العات کرو در ایت زمروه انزام شدب ا ت، هواهر

هفته تراریت توااوهو ها ازم  8مقایسه تایرر هرآن شدب که هه 

ومقرف مکرل سب ب  طح هر    مای نکترت  رم، ه رما ن 

 و مقاومت هه انس لرت در زنان چاق هپردازد. شطه متر نرت
 

 هامواد و روش
کارآزمایو هالروو تقادیو شدب پژوهش حاضر یک 

 .مو هاشدهرراب ها وروب کوترل 
 

 نو هاآزم د
پ  از نقب پ  تر و یراخا ان شارکت در تحقراق 

در مرکح خدمات جام   المت ر ترران در شابر اصافبان، 

 کردند. هرام شرکت در م العه مراجعه چااق نفر زن 144

 ام جبت دریایت اطالتات یردم و پرشروهاهتدا پر شوامه
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 پژوهشی

کوودوان سرار دادب شاد. پحشکو تبره و در اخترار مراجعه

 BMI اال،  05تاا  04د هه م العه شاامل:  ات معرار ورو

هام سلطاو تروساو، و تدم اهتال هه هررارم 04تر از هحر 

 کووادبیرد مراجعه 51هرت کلر م، ه رم نو و مفقلو ه د. از

زناان چااق در د اترن انتخاام شادند. نفر از  04تعداد 

 یو،غارا میارژ واهیاارز مهاا هاراوآزم دن هرکل ترهرچو

نر دناد.  لرا ااتته را تکر 10 یوغارا ادآوریاپر شوامه 

ها هه ص رت تقادیو در چبار وروب آزما دنو آزم دنو

 مکرل سب ب  اطح و تراریت ها ازم)شامل وروب اول تزرهو 

 )مکرل سب ب  طح(، وروب تزرهاو وروب دوم تزرهو تواوهو(،

سرار )کوترل(  چبارم وروب)ترریت ه ازم تواوهو( و    م

در  جلساه 0لعاه غرطات هارش از وریتود. معرار خارو  از م ا

ها اتالم شد که نآهه هره  ترهرچوترریوات ه ازم ه د. 

 وناام و مشخقاات چرا ات و ها وپاژوهش تلرا تیترام ا

 تاهرم العه در کر تیم ر  نخ اهد شد. ا وص رت تر مهه

دانشاگاب آزاد  وپحشاک ساتیز مهاااخاالق در پاژوهش

 IR.IAU.KHUISF.REC.1397.233ها کاد اصفبان  وا الم

( IRCT20170510033909N5) و کد کارآزمایو هاالروو

 هه یطت ر ردب ا ت.
 

 اندازب وررم هر شرررایو
خ نگررم در دو مرحله و سطل از شروع اولرت جلسه 

 اتت هعد از آخریت جلسه ترریت در هفتاه  08ترریت و 

 اتت ناشتایو از ورید د ات چاب هاه  21هشتم پ  از 

د. جبت اندازب وررم غلظات مرلو لرتر انزام ش 24مرحان 

 رمو ه رم ن مرت نرت الیک، غلظت  رمو ماای نکترت 

شارکت  هه رو  االیحا و ها ا اتفادب از کرات مخقا  

 42/4هاا حسا ارت  تر اخت کش ر چ  یرمرهانگحو ا تط

 مخقا   ترک وررم ول کحوررم شد. هرام اندازباندازب

 و     انس لرت از کرت مخق   شرکت پارن آزم ن

ا ااتفادب شااد.  ارااتالی اااخت کشاا ر ا امترایاات دشاارک

هاا ا ااتفادب از  وررم شاخص مقاومت هاه انسا لرتاندازب

 هر ططق( HOMA IR)رو  ارزیاااهو ماادل هر  ااتازم 

 : (22)د ت آمدهیرم ل زیر ه
 

 

 پروتکل ترریوو

هااا هااه صا رت تقااادیو در چبااار وااروب آزما دنو

ل سبا ب  اطح و مکرا)آزم دنو شامل واروب اول تزرهاو 

)مکرال سبا ب  وروب دوم تزرهاو ترریت ه ازم تواوهو(،

 واروب)ترریت ه ازم توااوهو(،   طح(، وروب تزرهو   م

 04ساارار وریتوااد. ترریوااات هاا ازم از )کوتاارل(  چبااارم

درصد ضرهان سلاب هرشاروه در  65دسرقه در روز ها شدت 

درصد ضرهان  94دسرقه ها شدت  05هفته اول شروع و هه 

هرشااروه در هفتااه هشااتم پرشااریت دادب شااد . سطاال از سلااب 

)دویدن  دسرقه ورم کردن شامل 24اجرام هرنامه ترریوو 

دسرقاه،  5دسرقاه، اجارام حرکاات کششاو:  0تا  1 آرام:

 تا دسرقه( و در پایان یعالرت مشااهبو هارام1دویدن آرام: 

 .(11) رد کردن در نظر وریته شد

 

 مقرف سب ب  طح

رد  ازمان غرا و دارو از یروشگاب  طح م رد تایب ب س

  درپا ارام مخقا   آها هام سب ب معتطر خریدارم و 

درون کپس ل هاام خاالو هاا پ در تبره شدب   پ  شد و

ص رت دو کپس ل پر شد و در روز هه ورممرلو 144دوز 

 8ورمو سطل از صطحانه و سطل از ناهار هه مادت مرلو 144

 .(10)کوودوان دادب شدهفته هه شرکت

وروب کوترل در ایات مادت یقاف پرگرارم شادند و 

هفتاه تراام مت)ررهاا  8ام دریایت نکردند. پ  از مداخله

 وررم شد.اندازبدر هر چبار وروب مزدد 
 

 رو  آمارم
ایاحار از نارم آورم شادب هاا ا اتفادباطالتات جرا 

SPSS ها و هه موظ ر انزام شد. هرام تزحیه و تحلرل دادب

هرطساته، آناالرح  tدار از آزما ن معواوتعررت وجا د تاایرر 

هارام دارم و ا   معوا طریه ا تفادب شد.واریان  یک

 شد.در نظر وریته  P <45/4آنالرح واریان  یک ریه 
 

 یافته ها
هام شارکت هام جرعرت شواختو آزم دنوویژوو

 ارائه شدب ا ت. 2 کوودب در پژوهش در جدول شرارب
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ها در پارش شواختو آزم دنوم جرعرت هاویژوو :1شماره  جدول

 آزم ن
 وروب

 مت)رر
 مکرل سب ب  طح ترریت ه ازم

 ترریت ه ازم و

 مکرل سب ب  طح
     معوو دارم کوترل

 60/4 00/01±40/9 94/02±02/6 21/01±86/9 29/9 6/02±  ت) ال(

 58/4 44/262±57/5 04/262±60/6 11/262±08/6 04/264±19/8 سد) انتو متر(

 92/4 95/82±51/5 58/82±29/8 66/82±00/0 80/82±40/7 وزن)کرل ورم(

 61/0±89/01 00/0±81/01 80/0±82/01 51/5±85/01 67/4 (kg/m2نرایه ت دب هدن )

 

نتااایج آزماا ن آنااالرح واریااان  یک ریااه نشااان داد 

(، P=442/4دارم در  اا    مااای نکترت )وتفاااوت معواا

ل کح (، وP=445/4(، انس لرت )P=449/4متر نرت الیک )

( P=442/4( و مقاوماات هااه انساا لرت )P=442/4ناشااتا )

  .(1)جدول شرارب  هام چباروانه تحقرق وج د داردوروب
 

واهساته  tنتایج آزم ن آنالرحواریان  یاک طریاه و  :2جدول شماره 

و شااخص هاام  کیاال متر ریت، تر نکتیماجبت هرر و ت)رررات 

 والیسررک وروب هام چباروانه تحقرق
 

 زمان روبو مت)رر

 اندازب وررم

 انحراف  ±مرانگرت

 ا تاندارد

t آنالرحواریان   واهسته 

 یک طریه

 مای نکترت

(ng/ml) 

 =442/4P 08/4 ± 22/4 پرش آزم ن ترریت ه ازم

442/4P= 

 12/2 ± 21/4 پ  آزم ن

 =442/4P 4/4±22/09 پرش آزم ن مقرف سب ب  طح

 4/2±21/28 پ  آزم ن

م و مقرف ترریت ه از

 سب ب  طح

 =442/4P 4/4±20/5 پرش آزم ن

 2/ 4±05/86 پ  آزم ن

 =27/4P 4/4±22/07 پرش آزم ن کوترل

 4/4±21/80 پ  آزم ن

 متر ریت الیک

(ng/ml) 

 =442/4P= 449/4P 4/4±47/52 پرش آزم ن ترریت ه ازم

 4/4±20/67 پ  آزم ن

 =42/4P 4/4±24/50 پرش آزم ن مقرف سب ب  طح

 4/4±20/69 پ  آزم ن

ترریت ه ازم و مقرف 

 سب ب  طح

 =42/4P 4/4±20/51 پرش آزم ن

 4/4±00/80 پ  آزم ن

 =61/4P 4/4±22/51 پرش آزم ن کوترل

 4/4±21/52 پ  آزم ن

انس لرت 

 /کروورمرم)

 (تررلولرم

 =442/4P= 445/4P 0/20±57/21 پرش آزم ن ترریت ه ازم

 59/22±0/29 پ  آزم ن

 =442/4P 0/20±00/22 پرش آزم ن مقرف سب ب  طح

 0/22±49/10 پ  آزم ن

ترریت ه ازم و مقرف 

 سب ب  طح

 =449/4P 5/20±12/26 پرش آزم ن

 6/24±29/87 پ  آزم ن

 =8/4P 6/25±51/04 پرش آزم ن کوترل

 6/25±05/14 پ  آزم ن

 ول کح

 /ورمولرم)

 (تررلود 

 =442/4P= 442/4P 6/89±90/00 پرش آزم ن ترریت ه ازم

 0/97±77/54 پ  آزم ن

 =40/4P 9/89±62/84 پرش آزم ن مقرف سب ب  طح

 6/82±97/24 پ  آزم ن

ترریت ه ازم و مقرف 

 سب ب  طح

 =440/4P 6/89±17/80 پرش آزم ن

 9/98±29/80 پ  آزم ن

 =1/4P 2/0±00/28 ش آزم نپر کوترل

 2/1±05/75 پ  آزم ن

مقاومت هه 

 انس لرت

(HOMA-IR) 

 =442/4P= 442/4P 2/0±28/12 پرش آزم ن ترریت ه ازم

 2/1±29/28 پ  آزم ن

 =40/4P 2/0±29/10 پرش آزم ن مقرف سب ب  طح

 2/1±02/20 پ  آزم ن

ترریت ه ازم و مقرف 

 سب ب  طح

 =42/4P 2/0±07/19 نپرش آزم 

 2/1±01/21 پ  آزم ن

 =7/4P 5/0±51/14 پرش آزم ن کوترل

نشاان داد،  0آزم ن تعقرطو در جادول شارارب نتایج 

     مای نکترت در وروب ترریت ها ازم، سبا ب  اطح و 

دارم ترریت ها ازم هراراب هاا سبا ب  اطح هاه طا ر معواو

(، در P=442/4) نسطت هه وروب کوترل ایحایش یایته ا ت

دارم ط ر معوووروب ترریت ه ازم هرراب ها سب ب  طح هه

( و واروب سبا ب P=442/4نسطت هه وروب ترریت ه ازم )

( ایحایش یایته ا ت و هرچورت در واروب P=442/4 طح )

دارم نسطت هه وروب سب ب  طح ط ر معووترریت ه ازم هه

رت (. هرچورت      مترا نP=442/4ایحایش یایته ا ت )

الیااک در وااروب ترااریت هاا ازم، سباا ب  ااطح و ترااریت 

دارم نساطت هاه ه ازم هرراب ها سب ب  طح هاه طا ر معواو

(، در واروب P=442/4) وروب کوترل ایحایش یایتاه ا ات

نسطت دارم ترریت ه ازم هرراب ها سب ب  طح هه ط ر معوو

سبا ب  ( و واروب مقارفP=442/4هه وروب ترریت ه ازم )

یحایش یایته ا ات، هرچوارت در واروب ( اP=442/4 طح )

دارم نسطت هه وروب سب ب  طح ط ر معووترریت ه ازم هه

(.      انس لرت در وروب P=442/4ایحایش یایته ا ت )

ترریت ه ازم، سب ب  طح و ترریت ه ازم هرراب هاا سبا ب 

دارم نساطت هاه واروب کوتارل کااهش  طح هه ط ر معواو

تراریت ها ازم هراراب (، در وروب P=442/4) یایته ا ت

دارم نساطت هاه واروب طا ر معواوها مقرف سب ب  طح هاه

( و واروب مقارف سبا ب  اطح P=442/4ترریت ها ازم )

(442/4=P کاااهش یایتااه ا اات و هرچواارت در وااروب )

دارم نسطت هه وروب سب ب  طح ط ر معووترریت ه ازم هه

(.      ولا کح ناشاتا در P=442/4کاهش یایته ا ت )

(، مقاارف سباا ب  ااطح P=442/4ت هاا ازم )وااروب ترااری

(42/4=P( و ترریت ه ازم هرراب هاا سبا ب  اطح )442/4=P )

دارم نسطت هاه واروب کوتارل کااهش یایتاه هه ط ر معوو

(، در وااروب ترااریت هاا ازم هرااراب هااا P=442/4ا اات)

دارم نساطت هاه واروب طا ر معواومقرف سبا ب  اطح هاه

( P=42/4( و واروب سبا ب  اطح )P=42/4ترریت ه ازم )

در واروب تراریت ها ازم  کاهش یایته ا ات و هرچوارت

دارم نسطت هه وروب سب ب  طح کااهش یایتاه ط ر معووهه

 (.P=442/4ا ت )
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 پژوهشی

 نتایج آزم ن تعقرطو جبت مقایسه ت)ررارات ماای نکترت، :3جدول شماره 

هام چبارواناه  هام والیسررک هرت وروب متر نرت الیک و شاخص

 تحقرق
 

 ب  طحسب  وروب مت)رر
 ترریت ه ازم

 هرراب ها سب ب  طح
 کوترل

 مای نکترت 

(ng/ml) 

 M=01/4و  M 40/4=P=60/4و  M 05/4=P=400/4و  P=78/4 ترریت ه ازم

 M=08/4و  M 40/4=P=66/4و  P=0/4 ------- سب ب  طح

 ترریت ه ازم هرراب ها سب ب  طح
 

------ ------- 442/4=P  400/2و=M 

 متر ریت الیک

(ng/ml) 

 M=279/4و  M 40/4=P=228/4و  M 2=P=454/4و  P=2 ترریت ه ازم

 M=209/4و  M 40/4=P=268/4و  P=0/4 ------- سب ب  طح

 ترریت ه ازم هرراب ها سب ب  طح
 

------ ------- 440/4=P  025/4و=M 

 انس لرت

(µU/ml) 

 M=79/0و  M 42/4=P=19/4و  M 2=P=492/4و  P=2 ترریت ه ازم

 M=74/0و  M 41/4=P=05/4و  P=2 -------  ب  طحسب

 ترریت ه ازم هرراب ها سب ب  طح
 

------ ------- 42/4=P  15/0و=M 

 M=66/9و  M 448/4=P=54/2و  M 2=P=66/2و  P=2 ترریت ه ازم ول کح

 M=44/6و  M 40/4=P=26/0و  p=8/4 ------- سب ب  طح

 ترریت ه ازم هرراب ها سب ب  طح
 

------ ------- 442/4=P  26/7و=M 

 مقاومت هه 

 انس لرت

 M=42/2و  M 442/4=P=226/4و  M 2=P=40/4و  P=2 ترریت ه ازم

 M=45/2و  M 442/4=P=496/4و  P=2 ------- سب ب  طح

 M=21/2و  P=442/4 ------- ------ ترریت ه ازم هرراب ها سب ب  طح

 

 بحث
 ا     اارمو هاام م العااه حاضار نشااان داد یایتاه

مای نکترت و متر نرت الیک در دو وروب یعالرت ه ازم و 

. طا ر معواادارم ایاحایش یایاتوروب مکرل سب ب  طح هه

هرچورت       ارمو ماای نکترت و مترا نرت الیاک در 

 وروب ترکرطو نسطت هه وروب کوترل و وروب مقرف سب ب

دارم هرراب ه د، هار چواد نساطت هاه و طح ها ایحایش معو

یعالراات ها ازم تفاااوت معواادارم مشاااهدب نشااد.  واروب

حاضار  م العاهنتایج هرخو از م العات ورشاته هاا نتاایج 

ایااحایش (، 2075هرخا انو دارد  صاافرزادب و هرکااران)

ها انزام یاک       پال رایو مای نکترت در مردان چاق

 .(26)را نشان دادند امریت مقاومتو دایربدورب تر

دارم در و( ایاحایش معوا2075و دم و هرکاران )

مقادیر هران ژن مای نکترت و هرچورت کاهش مقاومات هاه 

هفته یعالرات ورزشاو ا اتقامتو، در  0انس لرت را پ  از 

 (21)وروب ترریت نسطت هه وروب کوترل را مشاهدب کردند

(، هراان 1425و هرکاران ) Gamas م العههر ا ان در و 

احترااال  متاایر از مقاومات انساا لروو  و ترشا  ماای نکترت

ا اات و مااای نکترت هااا توظاارم متاه لرساام ولاا کح و لرپرااد 

ت اند م جب پرشاگررم از ت  اعه مقاومات انسا لروو مو

( در م العه خا د 1420و هرکاران) Pedersen .(27)ش د

هفته یعالرت ورزشو ا اتقامتو هراان  7مشاهدب کردند که 

ل م   کااهش اماا  ا   ژن مای نکترت را در هر دو مد

 (.7)دهدمای نکترت تضالنو را ایحایش مو

، AMPKمای نکترت ن ترکرب هات  یسافرم شادن 

 ، هبط د  رتت جارمGlut4ایحایش یراخ نو      ل لو 

شا د، ول کح و تحریاک اکسردا ار ن ا ارد چارم ماو

هواهرایت ایحایش تراو  مای نکترت که هاه و ارله انقطاا  

ر اانو را یعاال اناد واررواب پراامت آید ماوهه وج د مو

نراید کاه م جاب ایاحایش درخ ا ات انارژم در حارت 

هوااهرایت کااهش  ا   ولا کح  (.10-16)ش دانقطا  مو

خ ن ها انزام ترریوات ورزشو در تضله ا اکلتو نراح از 

هه غشام پال رایو تحریک  Glut 4طریق حرکت دادن 

ت که مای کروو ا  CTRP 15مای نکترت یا  .(29)ش دمو

هران آن هه و رله یعالرت ورزشو و ت)ریه تحت تایرر سرار 

ت اند هات  ایحایش هرداشات ا ارد چارم وررد و مومو

 آزاد پال رایو ت  ف هایت چرهو و کطاد از طریاق ایاحایش

 (.24،0)هام ا رد چرم ش دهران انتقال دهودب

 نتایج م العه حاضر نشان داد       رمو مای نکترت

یک در وروب ترکرطو نسطت هه وروب کوتارل و متر نرت ال

و وروب مقرف سب ب  طح ها ایحایش معوادارم هرراب ه د. 

مقرف مکرل سب ب  طح و شارایف ت)ریاه ام موا اب هاه 

 ترش  ایت مای کایت از تضله ا کلتو کرک خ اهد کرد،

ت اناد هاا جارم هر ایت ا ان که مقرف سبا ب  اطح ماو

رویااه چرهااو و هااو ام ولاا کح و چرهااو از ایااحایشرودب

 ها ت جه هه نقاش ماای نکترت. ول کح در خ ن جل وررم کود

توا ان راه او هارت تضاله در کوترل متاه لرسام هادن و هاه

ت اناد ا کلتو، هایت چرهو، کطد و سلب ایت مای کرت مو

ها کاهش یایتت چرهو و ول کح در ورد  خ ن ایحایش 

هاه  یایته هات  کاهش وزن هبتر و جلا وررم از مقاومات

 .(12)انس لرت ش د

در راه ه ها ه رم ن متر نرت الیک نرح نتاایج م العاه 

حاضار هااا هرخاو از تحقرقااات ورشاته هرخاا انو داشااته 

(، مشااهدب 1429و هرکااران ) Löfflerا ت. در م العاه 

شاااد کاااه هراااان ه رمااا ن شاااطه مترااا نرت الیاااک در 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jm

um
s.

m
az

um
s.

ac
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                             6 / 10

https://jmums.mazums.ac.ir/article-1-14996-fa.html


 نیونكتیسطح ما بر يتناوب نیهفته تمر 8 ریتاث
 

 7911، مرداد  781دوره سي ام، شماره                                دانشگاه علوم پزشكي مازندران                                                         مجله         66

هام ک دکان چاق در مقایسه ها ک دکان الغر آدیپ  رت

ک دکااان  شاااخص تاا دب هاادنوا اات و هااا  اات و هاااالتر 

( 1420و هرکااااران ) Rao. (19)هرطساااتگو م طااات دارد

ه رما ن شاطه درم العه خ د هه ایات نترزاه ر اردند کاه 

چرهااو جباات  -مرتاا ریت ارتطاااط هایاات تضااله ا ااکلتو

ام شدن ذخایر چرهاو هام مرتطف ها سب بایحایش هران ژن

 .(18)کودهایت چرهو  فرد را مرانزرگرم مو

 م العااه( هااا 2075صاافرزادب و هرکااارانش ) م العااه

هام ایت پژوهش نشاان داد حاضر هرس یو نداشت، یایته

ت اناد  ا   ایساتگاهو نراوشش هفته ترریت مقااومتو 

 اارمو شااطه متراا نرت را ایااحایش و شاااخص مقاوماات هااه 

 انس لرت و ترکرب هدنو را در پسران ن ج ان دارام اضایه

ایت نا هرس یو احتراال هاه تلت  (،26)هخشدوزن را هبط د 

هاشد. دلرل شدت، مدت، زمان، حزم و ن ع ترریوات مو

هر ایر ترریت، ه رم نو از تضله ا کلتو هاه ناام مترا نرت 

شاا د و  ااطب کاااهش وزن، ایااحایش الیااک ترشاا  مااو

مقرف اکسرژن، هبط د هر  تاز ولا کح و حسا ارت هاه 

 Spegelmanیاا هار مطواام نظرهرچورت  .(29)ش دانس لرت مو

کاه ت)رراار یو تراب هایات چرهااو از (، 1421) و هرکااران

اند و نرح ها ت جه هه ام را م ر  کردبچرهو  فرد هه سب ب

چرهو هدن و  در کاهش وزن ورزشوم طت ترریوات تأیرر 

ورمازایو زیاد ایت نا ع ترریواات، ایات یرضاره در  نقش

یرر ت انود تاأمو ورزشووررد که ترریوات شکل موذهت 

 .(26)هر ت)ررر یو ترب هایت چرهو داشته هاشود هارزم

در هرارت را ااتا محققااان دیگارم نشااان دادنااد کااه 

دارم در ایاراد چااق وطا ر معواام هاهمقدار چرهو سبا ب

ام ودرصاد چرهاو و تر ا ت و هرت هایت چرهو سبا بکم

شاخص ت دب هدنو در ایراد غرر یعال ارتطاط موفو وجا د 

کووادب کاه یعاال PGC-1aیعالرت هدنو دارد. ها ورز  و 

 هاشاد ایاحایشاصلو ترش  متر نرت الیک هه داخل خ ن مو

یاهد. هه نظر مو ر د ها ت جه هه نتایج تحقرقاتو که تاا مو

کو ن هر هران ترش  ه رم ن شطه مترا نرت در ایار یعالرات 

 ورزشو انزام شدب ا ت یاکت ر ایرورار در ایاحایش ترشا 

ت آ ارب تضاالنو ناشاو از یعالرات ه رم ن شطه مترا نر

ورزشو هاشد. زیارا ه رما ن شاطه مترا نرت در یراخا انو 

 هاا(هایتو)ائ زیو یرل هام ایروو درورر درترمرم آ رب ل ل

 هاه موزار که ورزشو هام. ماهرت یعالرت(29)نقش دارند

مترا نرت  شاطه ه رما ن در وارد       و هران ایحایش

 .(16)دتوتضالنو هرراب هس آ رب شدند، ها

  ناااااا ع (1420) هرکاااااااران و Raoم العااااااه  در

  کاه ها د  راشارطو در دویادن هااما   یعالرت ورزشاو

  هراراب تضاالنو آ ارب تاریتهارش و واراهارونانقطا   ها

ه رماا ن شااطه متراا ریت  هرااان ایااحایش  ااطب و ا اات

(Meteorin-like Hormone در تضله )شد،  هرستریوگ

 هااامآزماا دنو رد مقاااومتو اکستوشاات یعالراات هرچواارت

ه رم ن شطه مترا ریت در تضاله  هران ایحایش  طب انسان

 پااائرت آوردن زماان در ، زیاراوردیاد ران خاارجو پبات

و  موقاط  واراهارون طا ر هاه خاارجو پبت وزنه، تضله

 .(29)ش دمو ترهرش تضالنو آ رب احترال

 در ارتطاط ها کاهش     ول کح، انسا لرت و مقاومات

و  Gamasت مقااومتو در ایاراد چااق هه انس لرت هاا تراری

خا د  م العاهدر  (26)و تلرحادب و هرکااران (27)هرکاران

مشاهدب کردند که شش هفته ترریت مقاومتو ایساتگاهو 

ت اند      رمو ه رم ن شطه متر نرت را ایحایش و  نرو

شاخص مقاومت هه انس لرت و ترکرب هدنو را در پساران 

خشااد. هااا ت جااه هااه ن جاا ان دارام اضااایه وزن هبطاا د ه

ر اد یعالرات پارامترهام حاصال از م العاه هاه نظار ماو

ت اند م جب ایحایش متاه لرسم هدن ورزشو ا تقامتو مو

 Gamas در ایت زمروه (.21)از طریق ترش  مای نکترت ش د

( وااحار  کردنااد کااه هرااان و ترشاا  1425و هرکاااران)

مااای نکترت احتراااال متااایر از مقاوماات انساا لروو ا اات و 

ت اناد مای نکترت ها توظارم متاه لرسام ولا کح و لرپراد ماو

 م جب پرشگررم از ت  عه مقاومت انس لروو ش د. هرچوارت

 (12)نتایج م العه حاضر هاا تحقرقاات ناادرم و هرکااران

در ارتطاط ها تاایرر م طات تراریت ترکرطاو و مکرال سبا ب 

ول کح، انس لرت، شاخص مقاومات هاه انسا لرت و  طح هر 

، ناهرسا  ا ات. تلات ناهرسا  ها دن ب هادنشاخص ت د

نتایج پژوهش حاضر ها نتایج تحقرقات پرشرت احترااال در 
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انتخام ن ع یعالرت ها شدت هاال و کم، هه ص رت مداوم 

مکاان تراریت، ت)ریاه ایاراد، یا متواوم ه دن ترریوات و 

 اختالفتلت هاشد. هرچورت مو ها ت و جو  آزم دنو

ژوهش حاضر در م رد تاأیرر هام مرک ر ها پپژوهش در

تفااوت در شادت، مادت و نا ع هرناماه احتراال  ورز ، 

 هااترریوو، مکان ترریت، ت)ریه ایراد،  ت و جو  آزم دنو

از م جا د دانسات.  اختالیااتتا ان از تلال هاروز را مو

که رژیم غرایو هر نتایج ایت تحقرق هسارار ما یر جایوآن

هاا ت جاه هااه  ا ات، کوتارل دسراق و کامال رژیام غارایو

 امکان پریر نط د. هام م رد م العه،انسانو ه دن نر نه

هرت      ماای نکترت ها مشاهدب راه ه موفو م ج د 

هااا مقاوماات هاه انساا لرت ایاات احترااال مرتا ریت الیااک و 

 الیاکمترا ریت رود که ت)رررات اترال شدب هر     مو

و مای نکترت در ایر تراریت و مقارف مکرال سبا ب  اطح 

ا اات هااا تایررواارارم هاار متاه لرساام ولاا کح و مرکاات 

حسا رت هه انسا لرت در کوتارل چااسو ما یر هاشاد. ایات 

ها مرکات ا ات هراانگر نقاش ماای نکترت و مترا نرت یایته

 چاسو و مقاومت هه انس لرت هاشد. الیک در جل وررم از
 

 سپاسگزاری
نامه کارشوا و ایت پژوهش هه تو ان هخشو از پایان

از ا اترد، پحشکان و تراام کساانو کاه در هاشد.ارشد مو

انزااام ایاات م العااه مااا را یااارم نر دنااد کرااال تشااکر و 

 سدردانو را دارم.

دارند کاه در ایات تعار  موایعو یسودوان اتالم مو

 پژوهش هرچ و نه تضاد موایعو وج د ندارد.
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