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چکیده:
زمینه و هدف :بیماری کبد چرب غیرالکلي شایع ترین بیماری مزمن کبدی در دنیا است که با بیماریهای قلبي
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.
روش کار :در این مطالعه نیمهتجربي  41فرد مبتال به بیماری کبد چرب غیرالکلي (در دسترس) انتخاب شدند و به
طور تصادفي در چهار گروه تمرین استقامتي ( 10نفر) ،گروه تعامل تمرین استقامتي و رژیم غذایي کم کالری (11
نفر) ،گروه رژیم غذایي کم کالری ( 10نفر) و گروه کنترل ( 10نفر) تقسیم شدند .برنامه تمرین استقامتي شامل
هشت هفته دویدن روی نوار گردان با شدت  75-55درصد حداکثر ضربان قلب ،به مدت  45دقیقه و سه روز در هفته
بود .برنامه رژیم غذایي کم کالری با کسر  500کیلوکالرى از میانگین انرژى محاسبه شده از ثبت غذایي سه روزه
طراحي شد .قبل از مداخله و در پایان هفته هشتم مقادیر سرمي رزیستین ،کمرین ،هموسیستئین و پنتراکسین3-
افراد مشارکت کننده اندازهگیری شد .برای استخراج نتایج از آزمون تحلیل کوواریانس یک راهه و آزمون تعقیبي
بونفروني استفاده شد (.)p>0/05
یافتهها :مقادیر سرمي رزیستین در گروه تمرین استقامتي ( ،)p=0/002گروه تعامل تمرین استقامتي و رژیم غذایي
کم کالری ( )p=0/001و گروه رژیم غذایي کم کالری ( )p=0/004کاهش معنيداری یافت .همچنین ،مقادیر سرمي
کمرین در گروه تمرین استقامتي ( )p=0/007و گروه تعامل تمرین استقامتي و رژیم غذایي کم کالری ()p=0/001
کاهش معنيداری یافت .به عالوه ،مقادیر سرمي هموسیستئین در گروه تمرین استقامتي ( )p=0/003و گروه تعامل
تمرین استقامتي و رژیم غذایي کم کالری ( )p=0/001کاهش معنيداری یافت .اما مقادیر سرمي پنتراکسین 3-در
گروه تمرین استقامتي ( )p=0/02و گروه تعامل تمرین استقامتي و رژیم غذایي کم کالری ( )p=0/001افزایش
معنيداری یافت.
نتیجهگیری :احتماالً تعامل تمرین استقامتي و رژیم غذایي کم کالری با کاهش مقادیر سرمي رزیستین ،کمرین،
هموسیستئین و افزایش مقادیر سرمي پنتراکسین ،3-باعث کاهش عوامل خطر و عوارض قلبي عروقي وابسته به
بیماری کبد چرب غیرالکلي ميشود.
کلید واژهها :تمرین استقامتي ،رژیم غذایي کم کالری ،بیماری قلبي عروقي ،بیماری کبد چرب غیرالکلي ،رزیستین،
کمرین ،هموسیستئین ،پنتراکسین3-
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 -1-1مقدمه
چاقي و اختاللهای وابسته به آن در دنیا به یک اپیدمي تبدیل شده است (آدولف و همکاران،
 .)2017چاقي آثار نامطلوبي بر سالمتي اندامهای بدن و عملکرد کلي افراد دارد (ژربر و همکاران.)2014 ،
یکي از عوارض فراگیر شدن چاقي ،ذخیره بیش از حد چربي در عضالت ،قلب و کبد است (بروورس و
همکاران .)2016 ،وقوع این وضعیت در کبد ،باعث بروز بیماری کبد چرب غیرالکلي 1ميشود که با
انباشت بیش از حد چربي در هپاتوسیتها و اختالل در آنزیمهای کبدی مشخص ميشود (الکادر و
همکاران NAFLD .)2015 ،به عنوان تظاهر کبدی سندروم متابولیک یا مقاومت انسولیني مطرح شده
است (پالیزوس و همکاران )2016 ،و طیف وسیعي از بافتشناسي کبدی از جمله استئاتوز خفیف،
التهاب ،فیبروز ،سیروز و افزایش خطر سرطان سلولهای کبدی را شامل ميشود (مهادی و همکاران،
 .)2016این بیماری پیامد سوخت و ساز غیرطبیعي چربي از جمله افزایش لیپولیز تام بدن ،جذب
اسیدهای چرب آزاد کبد و سنتز لیپوپروتئین با چگالي بسیار کم ،2کاهش اکسیداسیون اسید چرب آزاد و
کاهش خروج تریگلسیرید از کبد است (کاتسیکي و همکاران .)2016 ،این تغییرات در سوخت و ساز
چربي ،باعث القای التهاب ،استرس اکسایشي و تولید غیرطبیعي آدیپوسایتوکاینها (لپتین ،رزیستین،
کمرین و  )...ميشود که بر مسیرهای پیام رسان سلولي تأثیر دارند (کاتسیکي و همکاران )2016 ،و از
نشانگرهای خطر برای بیماریهای قلبي عروقي 3به شمار ميروند (لوناردو و همکاران.)2016 ،
با توجه به مطالعههای فراگیر ،شیوع  NAFLDبا میزان فعالیت بدني ارتباط دارد .افراد مبتال به
 NAFLDدر مقایسه با افراد سالم تحرک کمتری دارند .از طرفي ،میزان فعالیت بدني رابطه معکوسي با

)1. Non-Alcoholic Fatty Liver Disease (NAFLD
)2. Very Low Density Lipoprotein (VLDL
)3. Cardiovascular Disease (CVD
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مقدار چربي درون کبد دارد ،که از عوامل مداخلهگری مثل سن ،جنس ،شاخص توده بدني و مقاومت
انسولیني مستقل است (مهادی و همکاران.)2016 ،
مداخلههای سبک زندگي به صورت کاهش کالری رژیم غذایي و افزایش تمرینهای ورزشي با هدف
کاهش وزن ،نقش مهمي در درمان بیماران مبتال به  NAFLDدارد (شمسالدیني و همکاران.)2015 ،
رژیم غذایي کم کالری و تمرین استقامتي موجب کاهش وزن بدن و سایر متغیرهای مربوط به NAFLD

از جمله چربي احشایي ،چربي درون کبدی ،مقاومت انسولیني ،دیسلیپیدمي ،هموگلوبین گلیکوزیله،
فشار خون استراحتي ،مقادیر آمینوترانسفرازها و مقدار سرمي کلسترول ميشود (کیتینگ و همکاران،
 2016؛ هاشیدا و همکاران .)2017 ،با توجه به ارتباط نزدیک  NAFLDبا چاقي ،احتماالً مداخلههای
تغذیهای و ورزشي در افزایشِ کاهش وزن پایدار موثر باشد.

 -1-2بیان مسأله
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 NAFLDبا انباشت تریگلسیرید در کبد تا فراتر از  5درصد وزن کبد و در غیااب عوامال ثانویاهای
مثل مصرف زیاد الکل ،عفونت ویروسي هپاتیات  ،Cهیپوبتاالیپوپروتئینمي خاانوادگي و یاا اخاتاللهاای
اندوکرایني شناخته ميشود و یک مشکل سالمت عمومي در جهان به شمار ميرود (آدولاف و همکااران،
2017؛ لوناردو و همکاران .)2016 ،میزان شیوع  NAFLDدر هر جمعیتاي باا توجاه باه جمعیات ماورد
مطالعه و روش تشخیصي مورد استفاده 6 ،تا  45درصد است (پالیزوس و همکاران NAFLD .)2016 ،باا
نداشتن فعالیت بدني و ورزشي ،الگوی غذایي ضعیف ،افزایش کالری دریافتي و اضافه وزن رابطه تنگاتنگي
دارد (هالس ورس و همکاران.)2016 ،
پاتوژنز  NAFLDچند عاملي است .ژنتیک ،ایمني ذاتي و اکتسابي و اختاللهای اندوکرایني ،عوامال
تغذیهای ،مقاومت انسولیني و آدیپوسایتوکاینها از عوامل موثر در پاتوژنز  NAFLDهساتند (پاالیزوس و
همکاااران .)2016 ،ولااي پاااتوژنز اصاالي آن دو مرحلااه دارد .مرحلااه اول شااامل انباشاات باایش از اناادازه
تریگلیسیرید در سلولهای کبدی و مقاومت به انسولین است و در مرحله دوم استرس اکسایشاي ،بیاان
مستقل چند عامل التهابي و آدیپوسایتوکاینها نقش دارند (امیرحمیدی و همکاران.)1394 ،
آدیپوسایتوکاینها با توجه به تأثیر بالقوه خود بر  NAFLDبه دو نوع تأثیر مثبات و منفاي تقسایم
ميشوند .آدیپونکتین بر  NAFLDتأثیر مثبت دارد ،در حالي که رزیستین 1و کمرین 2تأثیر سویي بار آن
دارند و مقاومت انسولیني و التهاب کبدی را افزایش ميدهند .طبق برخي مطالعهها ،مقادیر رزیساتین در
بیماران مبتال به  ،NAFLDاستئاتوز ساده و استئاتوهپاتیت غیرالکلي افزایش مايیاباد ،در حاالي کاه در
برخي مطالعهها مقادیر رزیستین بیماران مبتال به  NAFLDدرست مثل گروه کنترل بوده است (پالیزوس
و همکاران .)2016 ،رزیستین ،نقاش تنظیماي مهماي در تلفیاق تعامالهاای باین سالول انادوتلیال،
مونوسیت/ماکروفاژها و سلولهای عضالت صاف عروقي دارد که در پااتوژنز و پیشارفت آترواساکلروز نیاز
مؤثرند (پارک و همکاران .)2017 ،گوندیم و همکاران )2015( 3در مطالعه خود به این نتیجاه رسایدند
که تمرین استقامتي ،مقادیر رزیستین سرم افراد چاق را کاهش ميدهد .اما نتایج پژوهش دیگاری نشاان
داد تمرین هوازی با شدت متوسط تأثیر معنيداری بر مقادیر سرمي رزیستین ندارد (اربابي.)2015 ،
1. Resistin
2. Chemerin
3. Gondim et al
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تحقیقات نشان ميدهد مقادیر سرمي آدیپوسایتوکاین کمرین با عوامال مهام ساندروم متابولیاک و
 NAFLDنظیر شاخص توده بدني ،1فشار خاون و تاریگلیسارید خاون رابطاه مثبات دارد (اصافهاني و
همکاران .)1396 ،ولي نتایج پژوهشها درباره تأثیر تعامل تمرین استقامتي و رژیم غذایي کم کالری بر
مقادیر کمرین مبهم و بسیار اندک است .در پژوهش خو و همکاران )2015(2فعالیت ورزشي در مقایسه با
رژیم غذایي موجب کاهش بیشتری در مقادیر کمرین سرم ،تاوده چرباي ،مقاومات انساولیني و پاروتئین
واکنشي  Cمردان چاق شد .برعکس ،سیفي و همکااران( )1395گازارش کردناد تمارین هاوازی موجاب
افزایش مقادیر کمرین زنان چاق ميشود.
آدیپوسایتوکاینها و عوامل التهابي در پاتوژنز  CVDنیز نقش دارند .افزایش عوامال التهاابي موجاب
بدکارکردی اندوتلیالي ،تغییر تون عروقي ،افزایش انعقاد و در نهایات آترواساکلروز مايشاود (فرانکویاه و
همکاران .)2016 ،آترواسکلروز ،فرآیند التهاب مزمن و اختاللي اندوتلیالي است که باا افازایش ساختي
شریاني همراه است (الیویرا و همکاران .)2015 ،این بیماری مزمن ،نتیجه تعامال عوامال گونااگوني از
جمله دیسلیپیدمي و هیپرهموسیستئینمي است (کوآی و همکاران .)2017 ،در اغلب موارد ،باا افازایش
التهاب کبد ،مقادیر سرمي هموسیستئین 3در بیماری  NAFLDافزایش ميیابد (فرانکویه و همکااران،
 .)2016هیپرهموسیستئینمي ،با تقویت استرس اکسایشي از راه افزایش گونههای فعاال اکسایژن و
ایجاد اختالل اندوتلیالي ،فرد را مستعد فرآیند آترواسکلروز و تشکیل لخته ميکند (فرانکویه و همکااران،
2016؛ کوآی و همکاران.)2017 ،
آسیب کبد و  ،NAFLDاز راه افزایش ترشح سایتوکاین اینترلوکین1-بتا سبب رهایش پنتراکساین-
 43از سلولهای اندوتلیال ،سلولهای کوپفر و سلولهای اپيتلیال صفراوی ميشود (بوتاازی و همکااران،
 ،PTX3 .)2016پل ارتباط چاقي ،التهاب و عوامل خطر قلبي عروقي و متابولیکي است (همزه و همکاران،
 .)2016طبق مطالعههای قبلي PTX3 ،در زخمهای آترواسکلروزی پیشرفته بیان ميشود و باا عوامال
خطر قلبي عروقي ،پارگي حاد آئورت و فیبریالسیون دهلیزی همراه است (ناکامورا و همکاران .)2015 ،از

)1. Body Mass Index (BMI
2. Khoo et al
3. Homocysteine
)4. Pentraxin-3 (PTX3
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سوی دیگر ،نوراتا و همکاران )2009(1گزارش کردهاند کمبود  PTX3باا پیشارفت آترواساکلروز ،تشادید
انباشت ماکروفاژها و التهاب در زخمهای آترواسکلروزی همراه است .نکته جالب توجه آنکه ،طباق برخاي
مطالعهها مقادیر  PTX3در افراد تمرین کرده استقامتي در مقایسه با گروه کنترل زیادتر است (اسلوشر و
همکاران.)2015 ،
با توجه به نقش مهم و مثبت چاقي در پاتوفیزیولوژی ( NAFLDهانناه و همکااران )2016 ،و نباود
درمان دارویي موثر برای کاهش چربي کبد ،مداخلههای سبک زنادگي هدفمناد شاامل فعالیات ورزشاي
منظم و اصالح رژیم غذایي به عنوان نخساتین خاط درمااني در  NAFLDتوصایه شاده اسات (پاو

و

همکاران .)2014 ،آثار مثبت کاهش وزن در مطالعههای گونااگوني نشاان داده شاده اسات .کااهش وزن
ناشي از رژیم غذایي ،باعث بهتر شدن سوخت و ساز چربي و گلاوکز از راه افازایش حساسایت انساولیني،
بهتر شدن عملکرد اندوتلیالي ،کاهش فشار خون ،کاهش نشانگرهای پیش التهابي (برزیگوتي و همکااران،
 ،)2016تعدیل استئاتوز و کاهش مقاومت انسولیني کبد ميشود (اسبرتسون و همکاران .)2016 ،فعالیت
ورزشي هم باعث بهتر شدن سوخت و ساز چربيها ،افزایش ویژگي ضد التهابي ،کاهش میزان عوامل خطر
قلبي عروقي ،بهتر شدن عملکرد انادوتلیالي و محافظات در برابار ایساکمي میوکاارد مايشاود (پاو

و

همکاران 2014؛ پالمه فورس و همکاران .)2014 ،ولي ،علیرغم اثربخشي تمرین استقامتي و رژیم غاذایي
کم کالری در کاهش مقادیر سرمي بیومارکرهای التهابي (هانناه و همکاران )2016 ،و نقش بیومارکرهاای
التهابي وابسته به اختالل اندوتلیالي در پیشرفت آترواسکلروز در بیماران مبتال باه ( NAFLDفیگاویردو و
همکاران )2017 ،تاکنون آثار این متغیرهای مساتقل باه تنهاایي و هماراه باا هام بار تغییارات سارمي
بیومارکرهای مرتبط با آسیب قلبي عروقي در مردان مبتال به بیماری کبد چرب غیرالکلاي در قالاب یاک
کار پژوهشي انجام نشده است .بنابراین ،پژوهش حاضر قصد دارد تا آثار هشت هفته تمارین اساتقامتي و
رژیم غاذایي کام کاالری را بار برخاي ریساک فاکتورهاای قلباي عروقاي از جملاه رزیساتین ،کمارین،
هموسیستئین و  PTX3در مردان مبتال به  NAFLDرا بررسي کند.

1. Norata et al
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 -1-3ضرورت و اهمیت
 NAFLDبا مقاومات انساولیني چناد اندامي(کباد ،عضاله اساکلتي و بافات چرباي) هماراه اسات
(اسبرتسون و همکاران .)2016 ،تقریباً یک سوم بزرگساالن 9/6 ،درصد کودکاان و  90-70درصاد افاراد
چاق درگیر بیماری  NAFLDهستند (شمس الدیني و همکاران2015 ،؛ اسکریپنیک و همکاران.)2016 ،
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این عارضه ،علت اصلي بیماری مزمن کبدی است و دلیل اصلي پیوند کبدی در ده سال آینده خواهد بود
(فرانکویه و همکاران )2016 ،و در نهایت بیست میلیون نفر در اثر ابتال به ایان بیمااری جاان خاود را از
دست خواهند داد (راتزیو .)2017 ،بنابراین  NAFLDتهدیدی جدی برای سالمتي مردم به شمار مايرود
(ارسي و همکاران.)2016 ،
طبق مطالعههای جدید در کشورهای شرقي ،شیوع  NAFLDباه علات تغییار سابک زنادگي(رژیم
غذایي پرچرب ،فعالیت بدني کم ،چاقي مرکزی و دیابت ملیتوس ناوع دو) افازایش یافتاه اسات (مارادی
کهنکي و همکاران .)1395 ،میزان شیوع ایان بیمااری در ایاران  31/5-21/5درصاد اسات (قارداشاي و
همکاران .)1395 ،شیوع زیاد و ماهیت مزمن این بیماری ،بر کیفیت زندگي افراد تاأثیر مايگاذارد و باار
اقتصادی سنگیني بر جامعه تحمیل ميکند (قارداشي و همکااران ،NAFLD .)1395 ،احتماال اباتال باه
 ،CVDدیابت و مر

و میر ناشي از آنها را افزایش ميدهاد (مارادی کهنکاي و همکااران .)1395 ،لاذا

علیرغم پیشرفت در درمان  ،NAFLDکنترل مطلوب این بیماری و زندگي با آن ،چاالش اصالي بیمااران
مبتال به شمار ميرود.
با توجه به شواهد موجود ،رابطه تنگااتنگي باین  NAFLDو بیمااری آترواساکلروز وجاود دارد؛ باه
طوری که مر

این بیماران ميباشد که با شدت بیماری کبد ارتباط

و میر قلبي عروقي علت اصلي مر

دارد (باتیا و همکاران .)2016 ،برای مثال ،در یک گروه بزرگسال امریکایي مشتمل بر بیش از یازده هازار
نفر NAFLD ،با افزایش شیوع بیماری قلبي عروقي همراه بوده است (بیرنه و همکاران .)2015 ،بنابراین،
اقدام فوری برای کاهش استئاتوز و آسیب کبدی ،بهتر شدن مقاومت انسولیني و خطر قلبي عروقي توأم با
 NAFLDضروری است (کیتینگ و همکاران )2016 ،و نظارت بر آن برای جلوگیری از پیشرفت بیمااری
اهمیت زیادی دارد (امیرحمیدی و همکاران.)1394 ،
اگر چه برخي داروهای ضد دیابت ،چربي کبد را کاهش ميدهناد (اسبرتساون و همکااران)2016 ،
ولي در حال حاضر ،داروی قابل قبولي برای درمان بلندمدت  NAFLDوجاود نادارد و اصاليتارین روش
درماني ،کاهش وزن از راه رژیم غذایي و فعالیت ورزشي است (کیتینگ و همکاران .)2016 ،کااهش وزن
ناشي از مداخله غذایي ،التهاب کبدی( 12-13درصد) و مقاومت انسولیني را کاهش ميدهد .همچنین ،با
توجه به تمایل افراد مبتال به  NAFLDبه سبک زندگي بيتحرک ،انجام فعالیت ورزشي نیز توصیه شاده
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است (اسبرتسون و همکاران .)2016 ،سوری و همکاران ( )1395نشاان دادناد پاس از دورهای تمریناي،
میانگین هموسیستئین سرم در زنان چاق یا دارای اضاافه وزن کااهش معنايداری یافات ،اماا در میازان
چربيهای خون تفاوت معنيداری مشاهده نشده است .بر عکس ،حبیبیان و همکاران ( )1396نشان دادند
تمرین تداومي و تناوبي شدید باعث افزایش مقادیر هموسیستئین سرم زنان غیرفعال شده ست .لذا ،نتایج
پژوهشها در این حوزه ضد و نقیض است.
طبق مطالعههای گذشته درباره تجویز فعالیات ورزشاي بارای  ،NAFLDتمارینهاای اساتقامتي و
مقاومتي حتي بدون کاهش وزن تأثیر مفیدی بر کاهش چربي کبادی در  NAFLDدارناد (اسبرتساون و
همکاران .)2016 ،با وجود این ،اطالعات علمي اندکي دربااره رژیام غاذایي و/یاا تمارینهاای ورزشاي و
 NAFLDدر دست است (الیویرا و همکاران .)2015 ،تمرکز مطالعههای قبلاي نیاز دربااره تاأثیر تمارین
استقامتي و رژیم غذایي بر  ،NAFLDعمدتاً بر محتوی چربي درون کبدی و آنزیمهای کبدی بوده اسات
(شمس الدیني و همکاران .)2015 ،از سوی دیگر ،مطالعههای جدید نقاش افازایش رزیساتین ،کمارین،
هموسیستئین و کاهش پنتراکسین 3-را در آسیب دستگاه قلبي عروقي نشان دادهاناد (شامس الادیني و
همکاران2015 ،؛ اصفهاني و همکاران1396 ،؛ فرانکویه و همکاران2016 ،؛ میاکي و همکاران .)2013 ،باا
وجود این ،درباره تأثیر مستقل و هماهنگ تمرین استقامتي و رژیم غذایي کم کاالری بار مقاادیر عوامال
مرتبط با آسیب قلبي عروقي از جمله رزیساتین ،کمارین ،هموسیساتئین و  PTX3در ماردان مباتال باه
بیماری کبد چرب غیرالکلي اطالعات دقیقي وجود ندارد و این مطالعاه کماک خواهاد کارد تاا حادودی
اطالعات موجود در این حوزه افزایش یابد.

 -1-4فرضیههای تحقیق
 .1هشت هفته تمرین استقامتی ،رژیم غذایی کم کالری و تعامل تمرین استقامتی و رژیمم
غذایی کم کالری بر مقادیر سرمی رزیستین در مردان مبتال به بیماری کبمد چمر غیرالکلمی
تأثیر معنیداری دارد.
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الف) هشت هفته تمرین استقامتي بر مقادیر سرمي رزیستین در مردان مبتال به بیماری کبد چارب
غیرالکلي تأثیر معنيداری دارد.
ب) هشت هفته رژیم غذایي کم کالری بر مقادیر سرمي رزیستین در مردان مبتال باه بیمااری کباد
چرب غیرالکلي تأثیر معنيداری دارد.
ج) هشت هفته تمرین استقامتي و رژیم غذایي کم کالری بر مقادیر سرمي رزیستین در مردان مبتال
به بیماری کبد چرب غیرالکلي تأثیر معنيداری دارد.
 .2هشت هفته تمرین استقامتی ،رژیم غذایی کم کالری و تعامل تمرین استقامتی و رژیمم
غذایی کم کالری بر مقادیر سرمی کمرین در مردان مبتال به بیماری کبد چر غیرالکلی تمأثیر
معنیداری دارد.
الف) هشت هفته تمرین استقامتي بر مقادیر سرمي کمرین در مردان مبتال به بیمااری کباد چارب
غیرالکلي تأثیر معنيداری دارد.
ب) هشت هفته رژیم غذایي کم کالری بر مقادیر سرمي کمرین در ماردان مباتال باه بیمااری کباد
چرب غیرالکلي تأثیر معنيداری دارد.
ج) هشت هفته تمرین استقامتي و رژیم غذایي کم کالری بر مقادیر سرمي کمرین در ماردان مباتال
به بیماری کبد چرب غیرالکلي تأثیر معنيداری دارد.
 .3هشت هفته تمرین استقامتی ،رژیم غذایی کم کالری و تعامل تمرین استقامتی و رژیمم
غذایی کم کالری بر مقادیر سرمی هموسیستئین در مردان مبتال به بیماری کبد چر غیرالکلی
تأثیر معنیداری دارد.
الف) هشت هفته تمرین استقامتي بر مقادیر سرمي هموسیستئین در مردان مبتال به بیمااری کباد
چرب غیرالکلي تأثیر معنيداری دارد.
ب) هشت هفته رژیم غذایي کم کالری بر مقادیر سرمي هموسیستئین در مردان مباتال باه بیمااری
کبد چرب غیرالکلي تأثیر معنيداری دارد.
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ج) هشت هفته تمرین استقامتي و رژیم غذایي کم کالری بر مقادیر سرمي هموسیستئین در ماردان
مبتال به بیماری کبد چرب غیرالکلي تأثیر معنيداری دارد.
 .4هشت هفته تمرین استقامتی ،رژیم غذایی کم کالری و تعامل تمرین استقامتی و رژیمم
غذایی کم کالری بر مقادیر سرمی پنتراکسمین 3-در ممردان مبمتال بمه بیمماری کبمد چمر
غیرالکلی تأثیر معنیداری دارد.
الف) هشت هفته تمرین استقامتي بر مقادیر سرمي پنتراکسین 3-در مردان مبتال باه بیمااری کباد
چرب غیرالکلي تأثیر معنيداری دارد.
ب) هشت هفته رژیم غذایي کم کالری بر مقادیر سرمي پنتراکسین 3-در مردان مباتال باه بیمااری
کبد چرب غیرالکلي تأثیر معنيداری دارد.
ج) هشت هفته تمرین استقامتي و رژیم غذایي کم کالری بر مقادیر سرمي پنتراکسین 3-در ماردان
مبتال به بیماری کبد چرب غیرالکلي تأثیر معنيداری دارد.

 -1-5اهداف تحقیق
 -1-5-1هدف کلی
هدف کلي پژوهش حاضر تعیین تأثیر هشت هفته تمرین استقامتي و رژیام غاذایي کام کاالری بار
برخي ریسک فاکتورهای قلبي عروقي در مردان مبتال به بیماری کبد چرب غیرالکلي بود.
 -1-5-2اهداف اختصاصی
 .1تعیین تأثیر هشت هفته تمرین استقامتي ،رژیم غذایي کم کاالری و تعامال تمارین اساتقامتي و
رژیم غذایي کم کالری بر مقادیر سرمي رزیستین در مردان مبتال به بیماری کبد چرب غیرالکلي
الف) تعیین تأثیر هشت هفته تمرین استقامتي بر مقادیر سرمي رزیستین در مردان مبتال به بیماری
کبد چرب غیرالکلي
ب) تعیین تأثیر هشت هفته رژیم غذایي کم کالری بر مقادیر سرمي رزیستین در ماردان مباتال باه
بیماری کبد چرب غیرالکلي
ج) تعیین تأثیر هشت هفته تمرین استقامتي و رژیم غذایي کم کالری بر مقادیر سرمي رزیستین در
مردان مبتال به بیماری کبد چرب غیرالکلي
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 .2تعیین تأثیر هشت هفته تمرین استقامتي ،رژیم غذایي کم کاالری و تعامال تمارین اساتقامتي و
رژیم غذایي کم کالری بر مقادیر سرمي کمرین در مردان مبتال به بیماری کبد چرب غیرالکلي
الف) تعیین تأثیر هشت هفته تمرین استقامتي بر مقادیر سرمي کمرین در مردان مبتال باه بیمااری
کبد چرب غیرالکلي
ب) تعیین تأثیر هشت هفته رژیم غذایي کم کالری بر مقادیر سارمي کمارین در ماردان مباتال باه
بیماری کبد چرب غیرالکلي
ج) تعیین تأثیر هشت هفته تمرین استقامتي و رژیم غذایي کم کالری بر مقادیر سارمي کمارین در
مردان مبتال به بیماری کبد چرب غیرالکلي
 .3تعیین تأثیر هشت هفته تمرین استقامتي ،رژیم غذایي کم کاالری و تعامال تمارین اساتقامتي و
رژیم غذایي کم کالری بر مقادیر سرمي هموسیستئین در مردان مبتال به بیماری کبد چرب غیرالکلي
الف) تعیین تأثیر هشت هفته تمرین استقامتي بر مقادیر سرمي هموسیستئین در ماردان مباتال باه
بیماری کبد چرب غیرالکلي
ب) تعیین تأثیر هشت هفته رژیم غذایي کم کالری بر مقادیر سرمي هموسیستئین در مردان مباتال
به بیماری کبد چرب غیرالکلي
ج) تعیااین تااأثیر هشاات هفتااه تماارین اسااتقامتي و رژیاام غااذایي کاام کااالری باار مقااادیر ساارمي
هموسیستئین در مردان مبتال به بیماری کبد چرب غیرالکلي
 .4تعیین تأثیر هشت هفته تمرین استقامتي ،رژیم غذایي کم کاالری و تعامال تمارین اساتقامتي و
رژیم غذایي کم کالری بر مقادیر سرمي پنتراکسین 3-در مردان مبتال به بیماری کبد چرب غیرالکلي
الف) تعیین تأثیر هشت هفته تمرین استقامتي بر مقادیر سرمي پنتراکسین 3-در ماردان مباتال باه
بیماری کبد چرب غیرالکلي
ب) تعیین تأثیر هشت هفته رژیم غذایي کم کالری بر مقادیر سرمي پنتراکسین 3-در مردان مباتال
به بیماری کبد چرب غیرالکلي
ج) تعیین تأثیر هشت هفته تمرین استقامتي و رژیم غذایي کم کالری بر مقادیر سرمي پنتراکسین-
 3در مردان مبتال به بیماری کبد چرب غیرالکلي
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 -1-6متغیرهای تحقیق
 -1-6-1متغیرهای مستقل
تمرین استقامتي ،رژیم غذایي کم کالری
 -1-6-2متغیرهای وابسته
رزیستین ،کمرین ،هموسیستئین ،پنتراکسین3-
 -1-6-3متغیرهای کنترل
جنسیت ،سن ،عدم ابتال به دیابت

 -1-7محدودیتهای قابل کنترل و غیرقابل کنترل
 -1-7-1محدودیتهای قابل کنترل
 افراد مورد مطالعه در این پژوهش ،بر اساس انجام سونوگرافي و تأیید متخصص غدد و متابولیسامبه بیماری کبد چرب غیرالکلي درجه  2و  3مبتال بودند.
 هیچ یک از افراد مورد مطالعه داروی خاصي از قبیل کاهنده چربي ،کاهنده فشاار خاون ،افازایشدهنده حساسیت انسولیني ،آنتي اکسیدانت و  ...مصرف نميکردند.
 شاخص توده بدني افراد مورد مطالعه  27تا  35کیلوگرم بر متر مربع باود .مقاادیر شااخص تاودهبدني با استفاده از شاخص کوئتلت با تقسیم وزن به کیلوگرم بر مجذور قد به متر محاسبه شد.
 نسبت دور کمر به لگن 1افراد مورد مطالعه ،بیشتر از  0/9سانتيمتر بود. رژیم غذایي افراد مورد مطالعه تحت کنترل بود. دامنه سني افراد مورد مطالعه 35 ،تا  45سال بود. -1-7-2محدودیتهای غیرقابل کنترل
 استفاده از بیوپسي برای تشخیص ابتالء به بیماری کبد چرب غیرالکلي امکانپذیر نبود. تعداد نمونههای مورد مطالعه از محدودیتهای این پژوهش بود. میزان آمادگي قلبي تنفسي اولیه افراد مورد مطالعه یکسان نبود. کنترل دقیق فعالیت بدني روزانه افراد مورد مطالعه امکانپذیر نبود. شغل نمونههای مورد مطالعه یکسان نبود.)1. Waist–Hip Ratio (WHR
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 -1-8تعریف واژهها
تمرین استقامتی :نوعي تمرین ورزشي است که شامل دستکاری شدت ،مدت و تکرار جلسههای
تمریني در روزها ،هفتهها و ماهها است .این نوع تمرین به صورت طوالني مدت انجام ميشود و شدت آن
با حداکثر اکسیژن مصرفي یا ضربان قلب بیشینه محاسبه ميشود (سیلر و همکاران.)2010 ،
رژیم غذایی کم کالری :طبق تعریف انیستیتوی ملي سالمت امریکا ،به کاهش  500تا 1000
کیلوکالری در انرژی دریافتي غذای مصرفي گفته ميشود (فینکلر و همکاران.)2012 ،
بیماری کبد چر

غیرالکلی :بیماری کبد چرب غیرالکلي انباشت چربي به ویژه تریگلسیرید در

سیتوپالسم سلولهای کبدی به میزان بیش از  5تا  10درصد وزن کبد در غیاب مصرف الکل است
(کاستانزو و همکاران.)2017 ،
پنتراکسین :3-بیومارکر جدیدی از پنتراکسینهای دراز است و توسط آدیپوسیتها ،مونوسیتها،
ماکروفاژها و نوتروفیلها تولید ميشود (میاکي و همکاران.)2013 ،
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رزیستین :رزیستین  108اسید آمینه و  12/5کیلودالتون وزن دارد و هنگام تمایز آدیپوسیتها
تولید ميشود (پالیزوس و همکاران.)2016 ،
کمرین :آدیپوکاین کمرین  14کیلودالتون وزن دارد که به شکل غیرفعال پروکمرین ترشح ميشود
و با جدا شدن -Cانتهایي توسط آنزیم سرین پروتئاز فعال ميشود (پالیزوس و همکاران.)2016 ،
هموسیستئین :هموسیستئین اسید آمینه حاوی گوگرد است که در پاسخ به سوخت و ساز
متیونین در کبد تولید ميشود (کوآی و همکاران.)2017 ،

 2فصل دوم:
مبانی نظری پژوهش
15
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 -2-1مقدمه
در فصل اول این پژوهش به بیان مسأله ،ضرورت انجام پژوهش ،اهداف و فرضیههای پژوهش
پرداخته شد .ضمناً با بررسيهای به عمل آمده مشخص ميشود مطالعهای تاکنون تأثیر تمرین استقامتي
و رژیم غذایي کم کالری را بر ریسک فاکتورهای مرتبط با آسیب قلبي عروقي در  NAFLDبررسي نکرده
است .بنابراین ،با توجه به شیوع فراگیر  NAFLDدر کشور ،این مطالعه با هدف بررسي تأثیر هشت هفته
تمرین استقامتي و رژیم غذایي کم کالری بر برخي ریسک فاکتورهای قلبي عروقي در مردان مبتال به
 NAFLDانجام شد.
در فصل دوم ،مباحث نظری  NAFLDو آثار تمرینهای ورزشي بر  NAFLDبررسي ميشود .در
ابتدا ،اطالعاتي درباره  ،NAFLDدرمان بیماری ،مداخلههای تغذیهای و تمرین ورزشي مناسب برای آن
ارائه شده و سپس به بررسي مطالعههایي که درباره تأثیر تمرین ورزشي و رژیم غذایي بر این بیماری در
داخل و خارج از کشور انجام شده است ،خواهد پرداخت.

 -2-2مبانی نظری تحقیق
 -2-2-1بیماری کبد چرب غیرالکلی
 NAFLDبه انباشت چربي اکتوپیک(ذخیره چربي در بافتهای بدن به جز بافت چربي) در کبد
اشاره دارد NAFLD .تظاهر کبدی سندروم متابولیک است که به آدیپوسپاتي القا شده ناشي از انرژی
دریافتي اضافي وابسته است .اختالل بافت چربي در افراد مستعد را آدیپوسپاتي ميگویند .آدیپوسپاتي
پیامد توازن کالری مثبت مزمن و سبک زندگي بيتحرک است (بلنتاني.)2017 ،
 -2-2-2اپیدمیولوژی بیماری کبد چرب غیرالکلی
میزان شیوع  NAFLDدر ایاالت متحده امریکا و اروپا تقریباً  30درصد است که با میزان شیوع آن
در کشورهای آسیایي یکسان است (مهادی و همکاران .)2016 ،تکنیکهای تصویربرداری معمول از جمله
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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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