
1 

 

 

 

 

 

  علوم تربیتی و روانشناسی دانشکده
  تربیت بدنی و علوم ورزشیگروه آموزشی 

 

 

 ی تخصصیدکتر برای دریافت درجه رساله

 قلب و عروق و تنفسگرایش  فیزیولوژی ورزشی در رشته

 

 عنوان:

ثیر هشت هفته تمرین استقامتی و رژیم غذایی کم کالری بر برخی ریسک فاکتورهای تأ

 مردان مبتال به بیماری کبد چرب غیرالکلی قلبی عروقی در
 

 

 :راهنما اساتید

 کوهیانمعرفت سیاه دکتر

 علمداری پروردکتر منوچهر ایران

 

 :مشاور اساتید

 دکتر فرناز سیفی

 دکتر حسن اناری

 

 :پژوهشگر

 اصغر محمودی

 

 1396 زمستان

 



2 

 

 

 اصغر :نام                                                محمودی: دانشجو خانوادگي نام

ثیر هشت هفته تمرین استقامتي و رژیم غذایي کم کالری بر برخي ریسک فاکتورهای قلبي عروقي در تأ :رساله عنوان

 مردان مبتال به بیماری کبد چرب غیرالکلي

 علمداری پروردکتر منوچهر ایران –کوهیان معرفت سیاه دکتر :راهنما اساتید 

 دکتر حسن اناری –کتر فرناز سیفي در: مشاو اساتید 

                         فیزیولوژی ورزشي: رشته                                                         ی تخصصيکترد ي:حصیلع تمقط 

 اردبیلي محقق ه:دانشگا                                                              قلب و عروق و تنفس: گرایش 

 92 ات:صفحاد تعد           26/11/1396: دفاع تاریخ            علوم تربیتي و روانشناسي: دانشکده 

  :چکیده

های قلبي ترین بیماری مزمن کبدی در دنیا است که با بیماریبیماری کبد چرب غیرالکلي شایع زمینه و هدف:

عروقي همراه است. هدف پژوهش حاضر بررسي تأثیر هشت هفته تمرین استقامتي و رژیم غذایي کم کالری بر برخي 

 ریسک فاکتورهای قلبي عروقي در مردان مبتال به بیماری کبد چرب غیرالکلي بود.

انتخاب شدند و به  )در دسترس( بتال به بیماری کبد چرب غیرالکليمفرد  41تجربي در این مطالعه نیمه روش کار:

 11) تعامل تمرین استقامتي و رژیم غذایي کم کالری گروه نفر(، 10) تمرین استقامتيگروه  چهاردر طور تصادفي 

. برنامه تمرین استقامتي شامل تقسیم شدندنفر(  10) نفر( و گروه کنترل 10) رژیم غذایي کم کالری گروه نفر(،

یقه و سه روز در هفته دق 45درصد حداکثر ضربان قلب، به مدت  75-55هشت هفته دویدن روی نوار گردان با شدت 

روزه  سهکیلوکالرى از میانگین انرژى محاسبه شده از ثبت غذایي  500م غذایي کم کالری با کسر برنامه رژی بود.

 3-و در پایان هفته هشتم مقادیر سرمي رزیستین، کمرین، هموسیستئین و پنتراکسین طراحي شد. قبل از مداخله

و آزمون تعقیبي  یک راهه برای استخراج نتایج از آزمون تحلیل کوواریانسگیری شد. افراد مشارکت کننده اندازه

 (.p<05/0استفاده شد ) نفرونيوب

 یيغذا میو رژ ياستقامت نی(، گروه تعامل تمرp=002/0) ياستقامت نیدر گروه تمر نیستیرز يسرم ریمقاد ها:یافته

 يسرم ریمقاد ن،ی. همچنافتی یداريکاهش معن( p=004/0) یکم کالر یيغذا می( و گروه رژp=001/0) یکم کالر

 (p=001/0) یکم کالر یيغذا میو رژ ياستقامت نیو گروه تعامل تمر (p=007/0) ياستقامت نیدر گروه تمر نیکمر

و گروه تعامل  (p=003/0) ياستقامت نیدر گروه تمر نیستئیهموس يسرم ری. به عالوه، مقادافتی یداريکاهش معن

در  3-نیپنتراکس يسرم ری. اما مقادافتی یداريکاهش معن (p=001/0) یکم کالر یيغذا میرژ و ياستقامت نیتمر

 شیافزا (p=001/0) یکم کالر یيغذا میو رژ ياستقامت نیو گروه تعامل تمر (p=02/0) ياستقامت نیگروه تمر

 .افتی یداريمعن

 ،کمرین، رزیستین با کاهش مقادیر سرمي ریمرین استقامتي و رژیم غذایي کم کالتتعامل  احتماالً گیری:نتیجه

کاهش عوامل خطر و عوارض قلبي عروقي وابسته به  باعث ،3-پنتراکسین افزایش مقادیر سرميو  هموسیستئین

 شود.ميبیماری کبد چرب غیرالکلي 

، رزیستین کلي،بیماری کبد چرب غیرال بیماری قلبي عروقي، ،رژیم غذایي کم کالری، تمرین استقامتي: هاواژهکلید 

  3-کمرین، هموسیستئین، پنتراکسین
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 دمهمق -1-1

، و همکاران آدولف)تبدیل شده است اپیدمي به یک  در دنیا آن های وابسته بهچاقي و اختالل

. (2014، و همکاران ژربر) و عملکرد کلي افراد دارد های بدندام. چاقي آثار نامطلوبي بر سالمتي ان(2017

و  بروورس) ذخیره بیش از حد چربي در عضالت، قلب و کبد است ،چاقيفراگیر شدن یکي از عوارض 

که با  شودمي 1بیماری کبد چرب غیرالکليوقوع این وضعیت در کبد، باعث بروز . (2016، همکاران

و  الکادر) شودهای کبدی مشخص ميو اختالل در آنزیمها د چربي در هپاتوسیتانباشت بیش از ح

به عنوان تظاهر کبدی سندروم متابولیک یا مقاومت انسولیني مطرح شده  NAFLD. (2015، همکاران

 خفیف،استئاتوز  از جمله یکبد شناسيبافتطیف وسیعي از و  (2016، و همکاران پالیزوس) است

، و همکاران مهادی) شودرا شامل مي کبدی هایسرطان سلولسیروز و افزایش خطر  ،فیبروز ،التهاب

این بیماری پیامد سوخت و ساز غیرطبیعي چربي از جمله افزایش لیپولیز تام بدن، جذب . (2016

، کاهش اکسیداسیون اسید چرب آزاد و 2لیپوپروتئین با چگالي بسیار کم اسیدهای چرب آزاد کبد و سنتز

. این تغییرات در سوخت و ساز (2016، و همکاران کاتسیکي) گلسیرید از کبد استکاهش خروج تری

)لپتین، رزیستین،  هاچربي، باعث القای التهاب، استرس اکسایشي و تولید غیرطبیعي آدیپوسایتوکاین

و از  (2016، و همکاران کاتسیکي) شود که بر مسیرهای پیام رسان سلولي تأثیر دارندکمرین و ...( مي

 .(2016، و همکاران لوناردو) روندبه شمار مي 3های قلبي عروقيبیماری برای نشانگرهای خطر

 افراد مبتال به .فعالیت بدني ارتباط دارد با میزان NAFLDع شیو، فراگیرهای با توجه به مطالعه

NAFLD میزان فعالیت بدني رابطه معکوسي با از طرفي، .ی دارندترتحرک کم سالمافراد  در مقایسه با 

                                                 
1. Non-Alcoholic Fatty Liver Disease (NAFLD) 

2. Very Low Density Lipoprotein (VLDL) 

3. Cardiovascular Disease (CVD) 
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شاخص توده بدني و مقاومت  سن، جنس، مثل یگراز عوامل مداخله دارد، که کبد درونربي چ مقدار 

 .(2016، و همکاران مهادی) استانسولیني مستقل 

های ورزشي با هدف های سبک زندگي به صورت کاهش کالری رژیم غذایي و افزایش تمرینمداخله

. (2015، و همکاران الدینيشمس) دارد NAFLDکاهش وزن، نقش مهمي در درمان بیماران مبتال به 

 NAFLDکالری و تمرین استقامتي موجب کاهش وزن بدن و سایر متغیرهای مربوط به  رژیم غذایي کم

، هگلیکوزیل لیپیدمي، هموگلوبیننسولیني، دیساز جمله چربي احشایي، چربي درون کبدی، مقاومت ا

، و همکاران کیتینگ) شودسرمي کلسترول ميفشار خون استراحتي، مقادیر آمینوترانسفرازها و مقدار 

های با چاقي، احتماالً مداخله NAFLD. با توجه به ارتباط نزدیک (2017 ،و همکاران هاشیدا؛  2016

  باشد.کاهش وزن پایدار موثر  فزایشِای و ورزشي در اتغذیه
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NAFLD  ایدر غیااب عوامال ثانویاه    و درصد وزن کبد 5از  تا فراترکبد  در گلسیریدتری انباشتبا 

 هاای ا اخاتالل و یا  يخاانوادگ  ، هیپوبتاالیپوپروتئینمي C ، عفونت ویروسي هپاتیات مصرف زیاد الکل مثل

، و همکااران  آدولاف ) رودبه شمار ميدر جهان مشکل سالمت عمومي  یک وشود ميشناخته  يینااندوکر

ي باا توجاه باه جمعیات ماورد      هر جمعیتا در  NAFLDمیزان شیوع . (2016، و همکاران وناردول؛ 2017

باا   NAFLD. (2016، و همکاران پالیزوس) درصد است 45تا  6 مورد استفاده،مطالعه و روش تشخیصي 

نداشتن فعالیت بدني و ورزشي، الگوی غذایي ضعیف، افزایش کالری دریافتي و اضافه وزن رابطه تنگاتنگي 

 .(2016، همکاران و هالس ورس) دارد

عوامال  های اندوکرایني، چند عاملي است. ژنتیک، ایمني ذاتي و اکتسابي و اختالل NAFLDپاتوژنز 

و  پاالیزوس ) هساتند  NAFLDها از عوامل موثر در پاتوژنز ی، مقاومت انسولیني و آدیپوسایتوکایناتغذیه

 باایش از اناادازهاول شااامل انباشاات  مرحلااه .دارد پاااتوژنز اصاالي آن دو مرحلااه . ولااي(2016، همکاااران

های کبدی و مقاومت به انسولین است و در مرحله دوم استرس اکسایشاي، بیاان   در سلولگلیسیرید تری

 .(1394، و همکاران امیرحمیدی) ها نقش دارندمستقل چند عامل التهابي و آدیپوسایتوکاین

مثبات و منفاي تقسایم    أثیر تبه دو نوع  NAFLDها با توجه به تأثیر بالقوه خود بر آدیپوسایتوکاین

تأثیر سویي بار آن   2و کمرین 1تأثیر مثبت دارد، در حالي که رزیستین NAFLDبر  نشوند. آدیپونکتیمي

ها، مقادیر رزیساتین در  دهند. طبق برخي مطالعهدارند و مقاومت انسولیني و التهاب کبدی را افزایش مي

یاباد، در حاالي کاه در    افزایش ماي اتیت غیرالکلي استئاتوهپ ، استئاتوز ساده وNAFLDبیماران مبتال به 

 پالیزوس) درست مثل گروه کنترل بوده است NAFLDها مقادیر رزیستین بیماران مبتال به برخي مطالعه

هاای باین سالول انادوتلیال،     رزیستین، نقاش تنظیماي مهماي در تلفیاق تعامال     . (2016، و همکاران

های عضالت صاف عروقي دارد که در پااتوژنز و پیشارفت آترواساکلروز نیاز     مونوسیت/ماکروفاژها و سلول

به این نتیجاه رسایدند    عه خودمطالدر  (2015) 3و همکاران گوندیم .(2017، و همکاران پارک) مؤثرند

نشاان   یدیگار  پژوهش نتایج اما. دهدکاهش مي سرم افراد چاق را رزیستین مقادیر استقامتي، تمرین که

 .(2015اربابي، ) ندارد مقادیر سرمي رزیستینبر  داریمعني تأثیر متوسط با شدت تمرین هوازی داد

                                                 
1. Resistin 

2. Chemerin 

3. Gondim et al 
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و  عوامال مهام ساندروم متابولیاک    با ین کمر دهد مقادیر سرمي آدیپوسایتوکاینتحقیقات نشان مي

NAFLD و  اصافهاني ) رابطاه مثبات دارد   گلیسارید خاون  فشار خاون و تاری   ،1شاخص توده بدني نظیر

بر  کم کالری ها درباره تأثیر تعامل تمرین استقامتي و رژیم غذایيولي نتایج پژوهش. (1396، همکاران

الیت ورزشي در مقایسه با فع( 2015)2مقادیر کمرین مبهم و بسیار اندک است. در پژوهش خو و همکاران

پاروتئین   رژیم غذایي موجب کاهش بیشتری در مقادیر کمرین سرم، تاوده چرباي، مقاومات انساولیني و    

گازارش کردناد تمارین هاوازی موجاب       (1395)برعکس، سیفي و همکااران . مردان چاق شد Cواکنشي 

 .شودافزایش مقادیر کمرین زنان چاق مي

نیز نقش دارند. افزایش عوامال التهاابي موجاب     CVDتهابي در پاتوژنز ها و عوامل الآدیپوسایتوکاین

و  فرانکویاه ) شاود بدکارکردی اندوتلیالي، تغییر تون عروقي، افزایش انعقاد و در نهایات آترواساکلروز ماي   

آترواسکلروز، فرآیند التهاب مزمن و اختاللي اندوتلیالي است که باا افازایش ساختي    . (2016، همکاران

تعامال عوامال گونااگوني از     این بیماری مزمن، نتیجه. (2015الیویرا و همکاران، ) شریاني همراه است

در اغلب موارد، باا افازایش   . (2017، و همکاران کوآی) است هیپرهموسیستئینمي لیپیدمي وجمله دیس

، و همکااران  یهانکوفر) یابدميافزایش  NAFLD در بیماری 3مقادیر سرمي هموسیستئین ،التهاب کبد

های فعاال اکسایژن و   از راه افزایش گونه با تقویت استرس اکسایشي ،هیپرهموسیستئینمي. (2016

، و همکااران  یهرانکوف) کندایجاد اختالل اندوتلیالي، فرد را مستعد فرآیند آترواسکلروز و تشکیل لخته مي

 .(2017، و همکاران کوآی؛ 2016

-سبب رهایش پنتراکساین بتا 1-اینترلوکین ، از راه افزایش ترشح سایتوکاینNAFLDآسیب کبد و 

بوتاازی و همکااران،   ) شودتلیال صفراوی ميهای اپيهای کوپفر و سلولهای اندوتلیال، سلولاز سلول 34

2016) .PTX3همزه و همکاران، ) ، پل ارتباط چاقي، التهاب و عوامل خطر قلبي عروقي و متابولیکي است

شود و باا عوامال   های آترواسکلروزی پیشرفته بیان ميدر زخم PTX3قبلي،  هایطبق مطالعه. (2016

از  .(2015، و همکاران ناکامورا) تخطر قلبي عروقي، پارگي حاد آئورت و فیبریالسیون دهلیزی همراه اس

                                                 
1. Body Mass Index (BMI) 

2. Khoo et al 

3. Homocysteine 

4. Pentraxin-3 (PTX3) 
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آترواساکلروز، تشادید    باا پیشارفت   3PTXاند کمبود گزارش کرده( 0920)1سوی دیگر، نوراتا و همکاران

نکته جالب توجه آنکه، طباق برخاي   . همراه است های آترواسکلروزیزخمالتهاب در انباشت ماکروفاژها و 

و  اسلوشر) در افراد تمرین کرده استقامتي در مقایسه با گروه کنترل زیادتر است PTX3مقادیر  هامطالعه

 .(2015، همکاران

و نباود   (2016هانناه و همکااران،  ) NAFLDبا توجه به نقش مهم و مثبت چاقي در پاتوفیزیولوژی 

های سبک زنادگي هدفمناد شاامل فعالیات ورزشاي      درمان دارویي موثر برای کاهش چربي کبد، مداخله

پاو  و  ) توصایه شاده اسات    NAFLDمنظم و اصالح رژیم غذایي به عنوان نخساتین خاط درمااني در    

های گونااگوني نشاان داده شاده اسات. کااهش وزن      ر مطالعه. آثار مثبت کاهش وزن د(2014همکاران، 

ناشي از رژیم غذایي، باعث بهتر شدن سوخت و ساز چربي و گلاوکز از راه افازایش حساسایت انساولیني،     

برزیگوتي و همکااران،  ) بهتر شدن عملکرد اندوتلیالي، کاهش فشار خون، کاهش نشانگرهای پیش التهابي

. فعالیت (2016اسبرتسون و همکاران، ) شود، تعدیل استئاتوز و کاهش مقاومت انسولیني کبد مي(2016

ها، افزایش ویژگي ضد التهابي، کاهش میزان عوامل خطر ورزشي هم باعث بهتر شدن سوخت و ساز چربي

پاو  و  ) شاود قلبي عروقي، بهتر شدن عملکرد انادوتلیالي و محافظات در برابار ایساکمي میوکاارد ماي      

. ولي، علیرغم اثربخشي تمرین استقامتي و رژیم غاذایي  (2014ورس و همکاران، ؛ پالمه ف2014همکاران 

و نقش بیومارکرهاای   (2016هانناه و همکاران، ) کم کالری در کاهش مقادیر سرمي بیومارکرهای التهابي

فیگاویردو و  ) NAFLDآترواسکلروز در بیماران مبتال باه   التهابي وابسته به اختالل اندوتلیالي در پیشرفت

تاکنون آثار این متغیرهای مساتقل باه تنهاایي و هماراه باا هام بار تغییارات سارمي           (2017همکاران، 

غیرالکلاي در قالاب یاک     چرب کبد بیماری در مردان مبتال به قلبي عروقي آسیب بیومارکرهای مرتبط با

تمارین اساتقامتي و    هفته آثار هشتحاضر قصد دارد تا  پژوهش ،بنابراینکار پژوهشي انجام نشده است. 

از جملاه رزیساتین، کمارین،    ریساک فاکتورهاای قلباي عروقاي      برخاي رژیم غاذایي کام کاالری را بار     

  را بررسي کند. NAFLD در مردان مبتال به PTX3هموسیستئین و 

 

 
                                                 
1. Norata et al 
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 ضرورت و اهمیت -3-1

NAFLD        ت چرباي( هماراه اسات   با مقاومات انساولیني چناد اندامي)کباد، عضاله اساکلتي و بافا 

درصاد افاراد    90-70و  کودکاان  درصد 6/9 ،بزرگساالن سوم یکتقریباً . (2016اسبرتسون و همکاران، )

. (2016اسکریپنیک و همکاران، ؛ 2015شمس الدیني و همکاران، ) هستند NAFLD بیماری درگیر چاق
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 این عارضه، علت اصلي بیماری مزمن کبدی است و دلیل اصلي پیوند کبدی در ده سال آینده خواهد بود

میلیون نفر در اثر ابتال به ایان بیمااری جاان خاود را از      بیستو در نهایت  (2016یه و همکاران، فرانکو)

 رودتهدیدی جدی برای سالمتي مردم به شمار ماي  NAFLDبنابراین . (2017راتزیو، ) دست خواهند داد

 .(2016ارسي و همکاران، )

رژیم )زنادگي  سابک باه علات تغییار     NAFLDوع یش ،کشورهای شرقي در جدید هایطبق مطالعه

مارادی  ) یافتاه اسات  افازایش   دو(چاقي مرکزی و دیابت ملیتوس ناوع  ، کمفعالیت بدني  ،غذایي پرچرب

قارداشاي و  ) اسات  درصاد  5/31-5/21یاران  بیمااری در ا  . میزان شیوع ایان (1395کهنکي و همکاران، 

گاذارد و باار   شیوع زیاد و ماهیت مزمن این بیماری، بر کیفیت زندگي افراد تاأثیر ماي  . (1395همکاران، 

 احتماال اباتال باه   ، NAFLD. (1395قارداشي و همکااران،  ) کنداقتصادی سنگیني بر جامعه تحمیل مي

CVDلاذا  . (1395مارادی کهنکاي و همکااران،    ) دهاد ها را افزایش مي، دیابت و مر  و میر ناشي از آن

، چاالش اصالي بیمااران    ا آنترل مطلوب این بیماری و زندگي ب، کنNAFLDعلیرغم پیشرفت در درمان 

 رود.مبتال به شمار مي

؛ باه  دارد وجاود بیمااری آترواساکلروز    و NAFLD باین  رابطه تنگااتنگي  ،موجود شواهدبا توجه به 

باشد که با شدت بیماری کبد ارتباط طوری که مر  و میر قلبي عروقي علت اصلي مر  این بیماران مي

 یازده هازار در یک گروه بزرگسال امریکایي مشتمل بر بیش از برای مثال، . (2016باتیا و همکاران، ) دارد

بنابراین، . (2015بیرنه و همکاران، ) ه استهمراه بود بیماری قلبي عروقي با افزایش شیوع NAFLDنفر، 

با  توأمقلبي عروقي  مقاومت انسولیني و خطر بهتر شدناقدام فوری برای کاهش استئاتوز و آسیب کبدی، 

NAFLD نظارت بر آن برای جلوگیری از پیشرفت بیمااری  و  (2016کیتینگ و همکاران، ) ضروری است

 .(1394امیرحمیدی و همکاران، ) اهمیت زیادی دارد

 (2016اسبرتساون و همکااران،   ) دهناد ميربي کبد را کاهش اگر چه برخي داروهای ضد دیابت، چ

تارین روش  وجاود نادارد و اصالي    NAFLDولي در حال حاضر، داروی قابل قبولي برای درمان بلندمدت 

وزن کااهش  . (2016کیتینگ و همکاران، ) درماني، کاهش وزن از راه رژیم غذایي و فعالیت ورزشي است

دهد. همچنین، با درصد( و مقاومت انسولیني را کاهش مي 13-12ناشي از مداخله غذایي، التهاب کبدی)

تحرک، انجام فعالیت ورزشي نیز توصیه شاده  به سبک زندگي بي NAFLDتوجه به تمایل افراد مبتال به 
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تمریناي،   ایپاس از دوره ( نشاان دادناد   1395) . سوری و همکاران(2016اسبرتسون و همکاران، ) است

اماا در میازان    ،یافات  داریمعناي کااهش  در زنان چاق یا دارای اضاافه وزن  میانگین هموسیستئین سرم 

ادند ( نشان د1396) . بر عکس، حبیبیان و همکارانته اسمشاهده نشد داریمعنيهای خون تفاوت چربي

. لذا، نتایج ستشده  زنان غیرفعال سرم مقادیر هموسیستئین باعث افزایشتمرین تداومي و تناوبي شدید 

 ها در این حوزه ضد و نقیض است.پژوهش

اساتقامتي و   هاای ، تمارین NAFLDگذشته درباره تجویز فعالیات ورزشاي بارای     هایطبق مطالعه

اسبرتساون و  ) دارناد  NAFLDاهش چربي کبادی در  مقاومتي حتي بدون کاهش وزن تأثیر مفیدی بر ک

ورزشاي و   هاای . با وجود این، اطالعات علمي اندکي دربااره رژیام غاذایي و/یاا تمارین     (2016اران، همک

NAFLD قبلاي نیاز دربااره تاأثیر تمارین       های. تمرکز مطالعه(2015الیویرا و همکاران، ) در دست است

 های کبدی بوده اسات دی و آنزیمکب درونمحتوی چربي ، عمدتاً بر NAFLDاستقامتي و رژیم غذایي بر 

نقاش افازایش رزیساتین، کمارین،      جدید هایمطالعهاز سوی دیگر، . (2015شمس الدیني و همکاران، )

شامس الادیني و   ) اناد را در آسیب دستگاه قلبي عروقي نشان داده 3-کاهش پنتراکسینهموسیستئین و 

باا  . (2013میاکي و همکاران، ؛ 2016یه و همکاران، فرانکو ؛1396؛ اصفهاني و همکاران، 2015همکاران، 

عوامال   مقاادیر وجود این، درباره تأثیر مستقل و هماهنگ تمرین استقامتي و رژیم غذایي کم کاالری بار   

در ماردان مباتال باه     PTX3رزیساتین، کمارین، هموسیساتئین و    مرتبط با آسیب قلبي عروقي از جمله 

د و این مطالعاه کماک خواهاد کارد تاا حادودی       اطالعات دقیقي وجود ندار غیرالکلي چرب بیماری کبد

 اطالعات موجود در این حوزه افزایش یابد. 

 

 

 تحقیق هایفرضیه -4-1

استقامتی و رژیمم   و تعامل تمرین رژیم غذایی کم کالری ،استقامتی تمرینهشت هفته . 1

 غیرالکلمی  چمر   کبمد  بیماری به مبتال مردان در مقادیر سرمی رزیستین برغذایی کم کالری 

 .داردداری معنیثیر تأ
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 چارب  کبد بیماری به مبتال مردان در رزیستین سرميمقادیر  بر استقامتي تمرینهشت هفته الف( 

 .دارد داریمعني تأثیر غیرالکلي

 کباد  بیمااری  باه  مبتال مردان در رزیستین سرميمقادیر  بر رژیم غذایي کم کالریهشت هفته ب( 

 .دارد داریمعني تأثیر غیرالکلي چرب

 مبتال مردان در رزیستین سرميمقادیر  بر و رژیم غذایي کم کالری استقامتي تمرین( هشت هفته ج

 .دارد داریمعني تأثیر غیرالکلي چرب کبد بیماری به

و تعامل تمرین استقامتی و رژیمم   رژیم غذایی کم کالری ،استقامتی تمرینهشت هفته . 2

تمأثیر   غیرالکلی چر  کبد بیماری به مبتال نمردا مقادیر سرمی کمرین در بر غذایی کم کالری

 .داردداری معنی

 چارب  کباد  بیمااری  به مبتال مردان کمرین در سرميمقادیر  بر استقامتي تمرینالف( هشت هفته 

 .دارد داریمعني تأثیر غیرالکلي

 کباد  بیمااری  باه  مباتال  ماردان  کمرین در سرميمقادیر  بر ب( هشت هفته رژیم غذایي کم کالری

 .دارد داریمعني تأثیر غیرالکلي چرب

 مباتال  ماردان  کمرین در سرميمقادیر  بر و رژیم غذایي کم کالری استقامتي تمرینج( هشت هفته 

  .دارد داریمعني تأثیر غیرالکلي چرب کبد بیماری به

استقامتی و رژیمم   استقامتی، رژیم غذایی کم کالری و تعامل تمرین هشت هفته تمرین. 3

غیرالکلی  چر  کبد بیماری به مبتال مردان در هموسیستئینمقادیر سرمی  لری برغذایی کم کا

 .دارد داریمعنی تأثیر

 کباد  بیمااری  به مبتال مردان هموسیستئین در سرميمقادیر  بر استقامتي تمرینالف( هشت هفته 

 .دارد داریمعني تأثیر غیرالکلي چرب

 بیمااری  باه  مباتال  مردان هموسیستئین در رميسمقادیر  بر ب( هشت هفته رژیم غذایي کم کالری

 .داردداری معنيتأثیر  غیرالکلي چرب کبد
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 ماردان  هموسیستئین در سرميمقادیر  بر و رژیم غذایي کم کالری استقامتي تمرینج( هشت هفته 

 .دارد داریمعني تأثیر غیرالکلي چرب کبد بیماری به مبتال

و تعامل تمرین استقامتی و رژیمم   کم کالری رژیم غذایی ،استقامتی تمرینهشت هفته . 4

 چمر   کبمد  بیمماری  بمه  مبمتال  ممردان  در 3-مقادیر سرمی پنتراکسمین  بر غذایی کم کالری

 .دارد داریتأثیر معنی غیرالکلی

 کباد  بیمااری  باه  مبتال مردان در 3-پنتراکسین سرميمقادیر  بر استقامتي تمرینالف( هشت هفته 

 .دارد اریدمعني تأثیر غیرالکلي چرب

 بیمااری  باه  مباتال  مردان در 3-پنتراکسین سرميمقادیر  بر ب( هشت هفته رژیم غذایي کم کالری

 .دارد داریمعني تأثیر غیرالکلي چرب کبد

 ماردان  در 3-پنتراکسین سرميمقادیر  بر و رژیم غذایي کم کالری استقامتي تمرینج( هشت هفته 

 .دارد داریمعني تأثیر غیرالکلي چرب کبد بیماری به مبتال

 اهداف تحقیق -5-1

 هدف کلی -1-5-1

بار  تأثیر هشت هفته تمرین استقامتي و رژیام غاذایي کام کاالری      تعیینهدف کلي پژوهش حاضر 

 غیرالکلي بود.  چرب کبدمردان مبتال به بیماری  در برخي ریسک فاکتورهای قلبي عروقي

 اهداف اختصاصی -2-5-1

اساتقامتي و   و تعامال تمارین   ذایي کم کاالری رژیم غ ،استقامتي تمرین تأثیر هشت هفته تعیین. 1

 غیرالکلي چرب کبد بیماری به مبتال مرداندر  مقادیر سرمي رزیستین بر رژیم غذایي کم کالری

 بیماری به مبتال در مردان مقادیر سرمي رزیستین بر استقامتي تمرین تأثیر هشت هفته تعیینالف( 

 غیرالکلي چرب کبد

 باه  مباتال  در ماردان  مقادیر سرمي رزیستین بر یم غذایي کم کالریرژ تأثیر هشت هفته تعیینب( 

 غیرالکلي چرب کبد بیماری

در  مقادیر سرمي رزیستین بر رژیم غذایي کم کالری تأثیر هشت هفته تمرین استقامتي و تعیینج( 

 غیرالکلي چرب کبد بیماری به مبتال مردان
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اساتقامتي و   و تعامال تمارین   ایي کم کاالری رژیم غذ استقامتي، تمرین تأثیر هشت هفته تعیین. 2

 غیرالکلي چرب کبد بیماری به مبتال در مردان کمرینمقادیر سرمي  بر رژیم غذایي کم کالری

 بیمااری  باه  مبتال در مردان کمرینمقادیر سرمي  بر استقامتي تمرین تأثیر هشت هفته تعیینالف( 

 غیرالکلي چرب کبد

 باه  مباتال  در ماردان  کمارین مقادیر سارمي   بر ایي کم کالریرژیم غذ تأثیر هشت هفته تعیینب( 

 غیرالکلي چرب کبد بیماری

در  مقادیر سارمي کمارین   استقامتي و رژیم غذایي کم کالری بر تمرین تأثیر هشت هفته تعیینج( 

 غیرالکلي چرب کبد بیماری به مبتال مردان

اساتقامتي و   و تعامال تمارین   لریرژیم غذایي کم کاا  استقامتي، تمرین تأثیر هشت هفته تعیین. 3

 غیرالکلي چرب کبد بیماری به مبتال در مردان هموسیستئینمقادیر سرمي  بر رژیم غذایي کم کالری

 باه  مباتال  در ماردان  مقادیر سرمي هموسیستئین بر استقامتي تمرین تأثیر هشت هفته تعیینالف( 

 غیرالکلي چرب کبد بیماری

 مباتال  در مردان مقادیر سرمي هموسیستئین بر ذایي کم کالریرژیم غ تأثیر هشت هفته تعیینب( 

 غیرالکلي چرب کبد بیماری به

مقااادیر ساارمي  اسااتقامتي و رژیاام غااذایي کاام کااالری باار تماارین تااأثیر هشاات هفتااه تعیااینج( 

 غیرالکلي چرب کبد بیماری به مبتال در مردان هموسیستئین

اساتقامتي و   و تعامال تمارین   غذایي کم کاالری رژیم  ،استقامتي تمرین تأثیر هشت هفته تعیین. 4

 غیرالکلي چرب کبد بیماری به مبتال در مردان 3-پنتراکسینمقادیر سرمي  بر رژیم غذایي کم کالری

 باه  مباتال  در ماردان  3-مقادیر سرمي پنتراکسین بر استقامتي تمرین تأثیر هشت هفته تعیینالف( 

 غیرالکلي چرب کبد بیماری

 مباتال  در مردان 3-مقادیر سرمي پنتراکسین بر رژیم غذایي کم کالری ت هفتهتأثیر هش تعیینب( 

 غیرالکلي چرب کبد بیماری به

-مقادیر سرمي پنتراکسین استقامتي و رژیم غذایي کم کالری بر تمرین تأثیر هشت هفته تعیینج( 

 غیرالکلي چرب کبد بیماری به مبتال در مردان 3
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 متغیرهای تحقیق -6-1

 متغیرهای مستقل -1-6-1

 تمرین استقامتي، رژیم غذایي کم کالری

 متغیرهای وابسته -2-6-1

 3-رزیستین، کمرین، هموسیستئین، پنتراکسین

 متغیرهای کنترل -3-6-1

 سن، عدم ابتال به دیابتجنسیت، 

 قابل کنترل و غیرقابل کنترل هایمحدودیت -7-1

 قابل کنترل هایمحدودیت -1-7-1

و تأیید متخصص غدد و متابولیسام   افراد مورد مطالعه در این پژوهش، بر اساس انجام سونوگرافي -

 مبتال بودند.  3و  2 درجهبه بیماری کبد چرب غیرالکلي 

هیچ یک از افراد مورد مطالعه داروی خاصي از قبیل کاهنده چربي، کاهنده فشاار خاون، افازایش     -

 .کردنددهنده حساسیت انسولیني، آنتي اکسیدانت و ... مصرف نمي

شااخص تاوده   باود. مقاادیر   کیلوگرم بر متر مربع  35تا  27مطالعه فراد مورد اشاخص توده بدني  -

 با استفاده از شاخص کوئتلت با تقسیم وزن به کیلوگرم بر مجذور قد به متر محاسبه شد. بدني 

 بود. متر سانتي 9/0 افراد مورد مطالعه، بیشتر از 1نسبت دور کمر به لگن -

 . بودرژیم غذایي افراد مورد مطالعه تحت کنترل  -

 سال بود.  45تا  35دامنه سني افراد مورد مطالعه،  -

 قابل کنترلغیر هایمحدودیت -2-7-1

 پذیر نبود.امکان تالء به بیماری کبد چرب غیرالکلياستفاده از بیوپسي برای تشخیص اب -

 های این پژوهش بود.از محدودیت های مورد مطالعهتعداد نمونه -

 افراد مورد مطالعه یکسان نبود.میزان آمادگي قلبي تنفسي اولیه  -

 پذیر نبود.کنترل دقیق فعالیت بدني روزانه افراد مورد مطالعه امکان -

  های مورد مطالعه یکسان نبود.شغل نمونه -

                                                 
1. Waist–Hip Ratio (WHR) 
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 هاواژه تعریف -8-1

های نوعي تمرین ورزشي است که شامل دستکاری شدت، مدت و تکرار جلسه: تمرین استقامتی

شود و شدت آن به صورت طوالني مدت انجام ميها است. این نوع تمرین ها و ماهزها، هفتهتمریني در رو

 . (2010سیلر و همکاران، ) شودبا حداکثر اکسیژن مصرفي یا ضربان قلب بیشینه محاسبه مي

 1000تا  500طبق تعریف انیستیتوی ملي سالمت امریکا، به کاهش  الری:غذایی کم کرژیم 

  .(2012فینکلر و همکاران، ) شودکیلوکالری در انرژی دریافتي غذای مصرفي گفته مي

گلسیرید در غیرالکلي انباشت چربي به ویژه تری بیماری کبد چربالکلی: بیماری کبد چر  غیر

 درصد وزن کبد در غیاب مصرف الکل است 10تا  5های کبدی به میزان بیش از سیتوپالسم سلول

 .(2017کاستانزو و همکاران، )

ها، ها، مونوسیتهای دراز است و توسط آدیپوسیتبیومارکر جدیدی از پنتراکسین :3-نتراکسینپ

 .(2013میاکي و همکاران، )شود مي تولیدها ماکروفاژها و نوتروفیل
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ها هنگام تمایز آدیپوسیتو کیلودالتون وزن دارد  5/12اسید آمینه و  108 رزیستین رزیستین:

 .(2016پالیزوس و همکاران، )شود تولید مي

شود کیلودالتون وزن دارد که به شکل غیرفعال پروکمرین ترشح مي 14آدیپوکاین کمرین کمرین: 

  .(2016پالیزوس و همکاران، ) شودانتهایي توسط آنزیم سرین پروتئاز فعال مي-Cو با جدا شدن 

هموسیستئین اسید آمینه حاوی گوگرد است که در پاسخ به سوخت و ساز ن: هموسیستئی

 . (2017کوآی و همکاران، ) شودمتیونین در کبد تولید مي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دوم: فصل 2

 مبانی نظری پژوهش
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 مقدمه -1-2

های پژوهش له، ضرورت انجام پژوهش، اهداف و فرضیهدر فصل اول این پژوهش به بیان مسأ

ای تاکنون تأثیر تمرین استقامتي شود مطالعههای به عمل آمده مشخص ميپرداخته شد. ضمناً با بررسي

بررسي نکرده  NAFLDآسیب قلبي عروقي در  فاکتورهای مرتبط با ریسکو رژیم غذایي کم کالری را بر 

در کشور، این مطالعه با هدف بررسي تأثیر هشت هفته  NAFLDاست. بنابراین، با توجه به شیوع فراگیر 

در مردان مبتال به ریسک فاکتورهای قلبي عروقي  برخيبر  استقامتي و رژیم غذایي کم کالری تمرین

NAFLD .انجام شد 

شود. در بررسي مي NAFLDورزشي بر  هایتمرین آثارو  NAFLDفصل دوم، مباحث نظری  در

ین ورزشي مناسب برای آن و تمر ایهای تغذیهمداخله، درمان بیماری، NAFLDابتدا، اطالعاتي درباره 

در اری ثیر تمرین ورزشي و رژیم غذایي بر این بیمتأکه درباره  هایيه و سپس به بررسي مطالعهارائه شد

 داخل و خارج از کشور انجام شده است، خواهد پرداخت.

 مبانی نظری تحقیق -2-2

 بیماری کبد چرب غیرالکلی -1-2-2

NAFLD در کبد  های بدن به جز بافت چربي(ک)ذخیره چربي در بافتبه انباشت چربي اکتوپی

از انرژی  ناشي شده القاآدیپوسپاتي است که به متابولیک  سندرومتظاهر کبدی  NAFLDاشاره دارد. 

 آدیپوسپاتي .گوینداختالل بافت چربي در افراد مستعد را آدیپوسپاتي مياست.  وابسته دریافتي اضافي

 .(2017بلنتاني، ) تتحرک اسپیامد توازن کالری مثبت مزمن و سبک زندگي بي

 اپیدمیولوژی بیماری کبد چرب غیرالکلی -2-2-2

 درصد است که با میزان شیوع آن 30در ایاالت متحده امریکا و اروپا تقریباً  NAFLDمیزان شیوع 

 ای تصویربرداری معمول از جملههکتکنی .(2016مهادی و همکاران، ) تدر کشورهای آسیایي یکسان اس
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Abstract: 

Background & objectives: Non-alcoholic fatty liver disease is the most common chronic liver 

disease in the world associated with cardiovascular diseases. The aim of this study was to 

investigate the the effect of eight weeks of endurance training and low calorie diet on some 

cardiovascular risk factors in men with non-alcoholic fatty liver disease. 

Methods: In this quasi-experimental study, 41 patients with non-alcoholic fatty liver disease 

(available) were selected and randomly assigned into 4 groups, endurance training group (n=10), 

interaction of endurance training with low calorie diet group (n=11), Low calorie diet group (n=10) 

and control group (n=10). The endurance training program included moderate intensity training 

with 55-75% of maximal heart rate for 45 min/session, 3 times/week for 8 weeks. Low calorie diet 

program was designed with a deduction of 500 kilocalories from the average calculated energy 

from a 3-day diet. Before the intervention and at the end of the eighth weeks, serum levels of 

Resistin, Chemerin, Homocysteine and Pentraxin-3 of participants were measured. One way 

Covariance analysis and Bonferrony post hoc test were used to extract the results (p<0.05). 

Results: Serum levels of Resistin decreased significantly in the endurance training group 

(p=0.002), interaction of endurance training and low calorie diet group (p=0.001) and low calorie 

diet group (p=0.004). In addition, the serum levels of Chemerin decreased significantly in the 

endurance training group (p=0.007) and interaction of endurance training and low calorie diet 

group (p=0.001). Also, serum levels of Homocysteine decreased significantly in the endurance 

training group (p=0.003) and interaction of endurance training and low calorie diet group 

(p=0.001). However, the serum levels of Pentraxin-3 increased significantly in the endurance 

training group (p=0.02) and  interaction of endurance training and low calorie diet group (p=0.001). 

Conclusion: Probably, the interaction of endurance training with low calorie diets by decreasing 

serum levels of Resistin, Chemerin, Homocysteine and increasing serum levels of Pentraxin-3, may 

reduce risk factors and cardiovascular complications associated with non-alcoholic fatty liver 

disease. 

Keywords: Endurance Training, Low Calorie Diet, Cardiovascular Disease, Nonalcoholic 

Fatty Liver Disease, Resistin, Chemerin, Homocysteine, Pentraxin-3 
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