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Abstract
Aims: Non-alcoholic Fatty Liver Disease (NAFLD) by disturbing endothelial
dysfunction, increases the carotid intima media thickness (cIMT). Therefore, the
purpose of this study was to investigate the Combined effect of aerobic training and
low-calorie diet on body composition, blood pressure and cIMT in men with NAFLD.
Materials & Methods: In this quasi-experimental Study, thirty four patients with
NAFLD were selected purposefully. The participants were randomly divided into
two groups, intervention group (combined of aerobic training and low-calorie
diet) (n=17) and control group (n=17). The aerobic training program included
eight weeks running on a treadmill with maximum heart rate intensity of 55-75%
for 45 minutes three times a week. Low calorie diet with an energy deficit of
500 calories of daily energy intake that was calculated from 3-day food records
of patients. Before the beginning of the study and at the end of the eighth week,
body composition, Lipid profile, Alanine transaminase, Aspartate transaminase,
blood pressure and cIMT of all the participants were assessed. The data were
analyzed at the significant level of P <0.05.
Findings: In the intervention group, the right cIMT and left cIMT in the post test
had a significant decrease compared to the pretest (P <0.05). Also, weight, BMI,
waist to hip ratio and systolic blood pressure significantly decreased (P <0.05).
After intervention, there was a significant difference between the two groups in
all variables ( P <0.05).
Conclusion: In this study, eight weeks of aerobic exercise and low calorie diet
interactions improved body composition, blood pressure and cIMT in men with
NAFLD. Therefore, these interventions are likely to be useful interventions in
reducing the cardiovascular risk factors and risk factors associated with NAFLD.
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تأثیـر ترکیبـی تمریـن هـوازی و رژیـم غذایـی کمکالری
بـر ترکیـب بدنی ،فشـار خـون و ضخامت انتیمـا مدیای
کاروتیـد در مـردان مبتلا بـه بیمـاری کبـد چـرب
غیرالکلـی
اصغر محمودی* PhD
گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی ،دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ،دانشگاه
محقق اردبیلی ،اردبیل ،ایران.
معرفت سیاهکوهیان PhD
گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی ،دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ،دانشگاه
محقق اردبیلی ،اردبیل ،ایران.
چکیده
اهــداف :بیمــاری کبــد چــرب غیرالکلــی ( )NAFLDبــا ایجــاد اختــال در
ســلولهای اندوتلیالــی باعــث افزایــش ضخامــت انتیمــا مدیــای کاروتیــد ()cIMT
میشــود .بنابرایــن هــدف ایــن پژوهــش ،بررســی تأثیــر ترکیبــی تمریــن هــوازی و
رژیــم غذایــی کمکالــری بــر ترکیــب بدنــی ،فشــار خــون و  cIMTدر مــردان مبتــا
بــه  NAFLDبــود.
مــواد و روشهــا :در ایــن مطالعــه نیمهتجربــی  34نفــر از بیمــاران مــرد مبتــا
بــه  41±2/6( NAFLDســال) بــه صــورت هدفمنــد انتخــاب شــدند و بــه طــور
تصادفــی بــه دو گــروه مداخلــه (ترکیــب تمریــن هــوازی و رژیــم غذایــی کمکالــری)
( 17نفــر) و کنتــرل ( 17نفــر) تقســیم شــدند .برنامــه تمریــن هــوازی شــامل هشــت
هفتــه دویــدن روی نــوار گــردان بــا شــدت  55-75درصــد حداکثــر ضربــان
قلــب 45 ،دقیقــه و ســه روز در هفتــه بــود .رژیــم غذایــی کمکالــری بــا کســر 500
كيلوكالــرى از ثبــت غذایــی ســه روزه بیمــاران طراحــی شــد .قبــل از شــروع پژوهش
و در پایــان هفتــه هشــتم ترکیــب بدنــی ،پروفایــل لیپیــدی ،آالنیــن آمینوترانســفراز،
آســپارتات آمینوترانســفراز ،فشــار خــون و  cIMTآزمودنیهــا اندازهگیــری شــد.
دادههــا در ســطح معن ـیداری  P>0/05تجزیــه و تحلیــل شــدند.
یافتههــا :در گــروه مداخلــه میــزان  cIMTراســت و  cIMTچــپ در پــس آزمــون
نســبت بــه پیشآزمــون کاهــش معنــیداری داشــت ( .)P>0/05همچنیــن وزن،
شــاخص تــوده بدنــی ،نســبت دور کمــر بــه لگــن و فشــار خــون سیســتولی افــراد
مــورد مطالعــه کاهــش معنــیداری را نشــان داد ( .)P>0/05پــس از مداخلــه،
بیــن دو گــروه در تمــام متغیرهــای مــورد مطالعــه تفــاوت معنـیداری مشــاهده شــد
(.)P>0/05
نتیجهگیــری :در ایــن پژوهــش هشــت هفتــه ترکیــب تمریــن هــوازی و رژیــم
غذایــی کمکالــری باعــث بهبــود ترکیــب بدنــی ،فشــار خــون و  cIMTدر مــردان
مبتــا بــه  NAFLDشــد .بنابرایــن احتمــال دارد ایــن مداخــات در کاهــش
عــوارض و عوامــل خطــر قلبــی عروقــی وابســته بــه  NAFLDمداخلــه درمانــی
مفیــدی باشــند.
کلیــد واژههــا :ضخامــت انتیمــا مدیــای کاروتیــد ،تمریــن هــوازی ،محدودیــت
کالــری ،بیمــاری کبــد چــرب غیرالکلــی.
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مقدمه
 NAFLDبــه عنــوان تظاهــر کبــدی ســندروم متابولیــک یــا مقاومت
انســولینی مطــرح شــده و شــیوع آن همزمــان بــا فراگیــر شــدن چاقــی
ً
و دیابــت نــوع دو افزایــش یافتــه اســت .تقریبــا یــک ســوم بزرگســاالن
و  70تــا  90درصــد افــراد چــاق و دیابتــی درگیــر بیمــاری NAFLD
هســتند NAFLD .عامــل خطــر مهمــی در ایجــاد بیماریهــای
قلبــی عروقــی اســت کــه از عوامــل شــناخته شــده کالســیک مســتقل
اســت.
در مطالعــه مقطعــی تارگــر و همــکاران ،آترواســکلروز کاروتیــد در
فصلنامه علمی-پژوهشی افق دانش

افــراد مبتــا بــه  NAFLDیافــت شــد و ضخامــت انتیمــا مدیــای
.
کاروتیــد( )cIMTبــا شــدت آســیب کبــدی مرتبــط دانســته شــد
 NAFLDبــا افزایــش کلسیفیکاســیون عــروق کرونــر ،اختــال در
.
عملکــرد اندوتلیــوم ،ســختی شــریانی و افزایــش  cIMTارتبــاط دارد
 NAFLDبــا ایجــاد اختــال در ســلولهای اندوتلیالــی عــروق
هدایتــی و مویرگهــا موجــب ســختی شــریانی ،پرفشــار خونــی و
افزایــش  cIMTمیشــود .افزایــش  cIMTبــا بیماریهــای قلبــی
عروقــی همــراه اســت و عامــل خطــر مســتقلی بــرای ســکته مغــزی و
.
ســکته قلبــی اســت
افزایــش  cIMTبــا پیــری ،پرفشــار خونــی و عــدم فعالیــت بدنــی
ارتبــاط دارد .عــاوه بــر ایــن ،مقاومــت انســولینی ،چاقــی احشــایی و
اختــال در نیمــرخ چربیهــا میتواننــد بــه افزایــش  cIMTمنجــر
شــوند .از طرفــی ،افزایــش میــزان فعالیــت بدنــی میتوانــد افزایــش
 cIMTرا بــه تاخیــر انــدازد .بــا توجــه بــه اینکــه تمرینــات هــوازی و
رژیــم غذایــی کمکالــری باعــث بهتــر شــدن آمادگــی قلبــی تنفســی،
بهبــود حساســیت انســولینی ،کاهــش وزن بــدن و ســایر متغیرهــای
مربــوط بــه  NAFLDاز قبیــل چربــی احشــایی ،چربــی داخــل
کبــدی ،مقاومــت انســولینی ،دیسلیپیدمــی ،هموگلوبیــن ،A1c
فشــار خــون اســتراحتی ،ســطوح آمینوترانســفرازها و ســطح ســرمی
ً
کلســترول میشــوند .بنابرایــن ،احتمــاال در کاهــش یــا بــه تاخیــر
انداختــن افزایــش  cIMTنقــش داشــته باشــند.
وایلدمــن و همــکاران گــزارش کردنــد تغییــرات بلندمــدت در ســبک
زندگــی زنــان میانســال از طریــق تغییــر رژیــم غذایــی و فعالیــت
ورزشــی ،میــزان افزایــش  cIMTرا بــه تاخیــر میانــدازد .در
پژوهــش دیگــری رایورامــا و همــکاران گــزارش کردنــد انجــام فعالیــت
ورزشــی بلندمــدت بــدون تغییــر در رژیــم غذایــی ،افزایــش cIMT
را در مــردان میانســال بــه تاخیــر میانــدازد .در پژوهــش بیرکجلنــد
و همــکاران ،تعامــل معن ـیداری بیــن تأثیــر تمریــن ورزشــی و وجــود
پال کهــای کاروتیــد وجــود داشــت و کاهــش معنـیداری در cIMT
گــروه تمریــن ورزشــی در مقایســه بــا گــروه کنتــرل مشــاهده شــد .بــا
وجــود ایــن ،آثــار تمریــن ورزشــی و رژیــم غذایــی کمکالــری بــر
 cIMTمــردان مبتــا بــه  NAFLDمشــخص نیســت .بنابرایــن
هــدف ایــن پژوهــش ،بررســی تأثیــر ترکیبــی تمریــن هــوازی و رژیــم
غذایــی کمکالــری بــر ترکیــب بدنــی ،فشــار خــون و  cIMTمــردان
مبتــا بــه  NAFLDبــود.
مواد و روشها
پژوهــش حاضــر یــک کارآزمایــی بالینــی تصادفــی کنتــرل شــده یــک
ســو کور(آنالیــزور دادههــا از گروههــای مــورد مطالعــه اطالع نداشــت)
و روش آن نیمهتجربــی بــود کــه پــس از تأییــد توســط کمیتــه اخــاق
در پژوهشهــای زیســت پزشــکی دانشــگاه علــوم پزشــکی اردبیــل
بــه شــماره ، IR.ARUMS.REC.1395.93در مرکــز ثبــت
کارآزمایــی بالینــی ایــران بــا کــدIRCT2016102330450N1
ثبــت شــد .طــرح تحقیــق شــامل پیشآزمــون و پسآزمــون بــا
گــروه کنتــرل بــود .روش نمونهگیــری بــه صــورت در دســترس بــود.
جامعــه آمــاری ایــن پژوهــش را کلیــه بیمــاران مراجعــه کننــده بــه
کلینیــک دیابــت (تحــت نظــر دکتــر منوچهــر ایرانپــرور) بیمارســتان
امــام خمینــی شــهر اردبیــل تشــکیل میدادنــد کــه پــس از دریافــت
دوره  ،24شامره  ،4پائیز 1397
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فراخــوان دعــوت بــه همــکاری جهــت شــرکت در پژوهــش اعــام
همــکاری نمودنــد .از بیــن افــراد داوطلــب ،بــرای  46نفــر پرونــده
پزشــکی تشــکیل شــد .در ایــن مطالعــه حجــم نمونــه بــا اســتفاده از
معادلــه بــرآورد حجــم نمونــه فلیــس و بــا در نظــر گرفتــن تــوان آزمــون
.
 05/0و  α=8/0و تغییــرات میانگیــن  5واحــد در نظــر گرفتــه شــد
بــر اســاس بــرآورد صــورت گرفتــه ،حجــم نمونــه  10/97نفــر بــه
دســت آمــد کــه بــا توجــه بــه احتمــال افــت آزمودنیهــا ،بــا احتیــاط
بیشــتر تعــداد  17نفــر بــرای هــر گــروه انتخــاب شــدند.
شــرکت کننــدگان بــا حضــور در کلینیــک دیابــت بیمارســتان امــام
خمینــی (ره) اردبیــل ،فــرم ســوابق پزشــکی و فــرم ســوابق فعالیــت
بدنــی را تکمیــل نمودنــد (هیــچ کــدام از آزمودنیهــا دیابتــی نبودنــد).
بــه آنهــا اطمینــان داده شــد کــه اطالعــات آنهــا بــه صــورت محرمانــه
و بــدن ذکــر نــام مــورد بررســی قــرار خواهــد گرفــت و در نهایــت
بــه صــورت کلــی گــزارش خواهــد شــد .در پایــان پــس از اخــذ
رضایتنامــه کتبــی از آزمودنیهــا ،بــه طــور تصادفــی بــه دو گــروه
ترکیــب تمریــن هــوازی و رژیــم غذایــی کمکالــری ( 17نفــر) و گــروه
کنتــرل ( 17نفــر) تقســیم شــدند.
قبــل از شــروع پروتــکل تمرینــی در یــک جلســه توجیهــی کلیــه
برنامههــا ،نحــوه اجــرای صحیــح تمریــن ،مراحــل خونگیــری و
خطــرات احتمالــی بــرای شــرکت کننــدگان توضیــح داده شــد .بــرای
کنتــرل دقیــق رژیــم غذایــی آزمودنیهــا در طــول تحقیــق ،همــه آنهــا
تحــت نظــر متخصــص تغذیــه بودنــد تــا تغییــر محسوســی در رژیــم
غذایــی ایشــان ایجــاد نشــود.
معیارهــای ورود شــامل ابتــا بــه بیمــاری کبــد چــرب غیرالکلــی گرید
 2و  ،3دامنــه ســنی  35-45ســال ،شــاخص تــوده بدنــی بیشــتر از
 25کیلوگــرم بــر متــر مربــع ،نســبت دور کمــر بــه محیــط لگــن بیشــتر
از  0/9ســانتیمتر ،عــدم شــرکت در برنامههــای کاهــش وزن در طــی
شــش مــاه گذشــته ،عــدم اســتفاده از مشــروبات الکلــی و عــدم
اســتفاده از داروهــای کاهنــده چربــی و ...بــود .معیارهــای خــروج
شــامل ،ابتــا بــه بیماریهــای قلبی-عروقــی ،کلیــوی ،ریــوی،
آســیبهای اســکلتی ،اســتفاده از داروهــای موثــر بــر وزن ،مشــارکت
در ســایر برنامههــای ورزشــی یــا تغییــر در فعالیــت فیزیکــی ،اســتفاده
از مکملهــای رژیمــی ،دیورتیکهــا ،مســهلها و داروهــای
ايجادکننــده اســتئاتوز کبــدی در طــی دوره مداخلــه و تمایــل شــخصی
بــه خــروج از مطالعــه بــود.
گــروه ترکیــب تمریــن هــوازی و رژیــم غذایــی کمکالــری بــه مــدت
هشــت هفتــه تمريــن اســتقامتی شــامل دویــدن بــا شــدت متوســط
 50-75درصــد حداكثــر ضربــان قلــب را بــه مــدت  45دقیقــه در هــر
جلســه و ســه بــار در هفتــه بــه صــورت متنــاوب ،بــر روی تردمیــل
انجــام دادنــد 10 .دقیقــه گــرم کــردن در ابتــدای تمریــن بــا راه رفتــن
مالیــم و انجــام حــرکات کششــی و  10دقیقــه زمــان ســرد کــردن در
پایــان جلســه تمرینــی گنجانــده شــد .روش تمریــن بــه ایــن صــورت
بــود کــه در دو هفتــه اول تمریــن بــا شــدت  60درصــد حداکثــر ضربــان
قلــب شــروع و در هفتــه ســوم و چهــارم بــه  65درصــد ،هفتــه پنجــم و
ششــم  70درصــد و هفتــههــای آخــر بــه  75درصــد حداکثــر ضربــان
قلــب رســید .ایــن افــراد همزمــان بــا انجــام تمریــن اســتقامتی از
برنامــه رژيــم غذايــى کمکالــری تحــت نظــارت متخصــص تغذیــه بــه
صــورت زیــر اســتفاده کردنــد .روزانــه  500كيلوكالــرى كمتــر از انــرژى
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محاســبه شــده مــورد نيــاز و درصــد ســهم تأميــن انــرژى از درشــت
مغذىهــا؛  60درصــد كربوهيــدرات 25 ،درصــد چربــى و  15درصــد
پروتئيــن و اســتفاده از هم ـ ه گروههــاى غذايــى بــا تأكيــد بــر مصــرف
ميــوه ،ســبزى ،كاهــش مصــرف نمــك و مــواد غذايــى حــاوى قندهاى
ســاده بــود .افــراد گــروه کنتــرل ،فعالیــت عــادی و رژیــم غذایــی خــود
را طبــق روال قبل(تــا  8هفتــه بعــد) ادامــه دادنــد و بــا توجــه بــه نتایــج
حاصــل از آنالیــز دریافــت غذایــی آنهــا توســط متخصــص تغذیــه و
رژیــم درمانــی ،تفــاوت معنــاداری در رژیــم غذایــی آنهــا ،در دو مرحله
قبــل و پــس از مداخلــه مشــاهده نشــد .مطابــق بــا دســتور متخصــص
تغذیــه بــه منظــور تعییــن انــرژی دریافتــی ،افــراد مــورد مطالعــه
یادداشـتهای ثبــت غذایــی را در طــی یــک هفتــه قبــل و یــک هفتــه
پــس از مطالعــه( 2روز عــادی و  1روز تعطیــل) ثبــت کردنــد .بــرای
تکمیــل دقیــق فــرم ،اطالعاتــی در خصــوص چگونگــی پــر کــردن آن،
واحدهــای اندازهگیــری و انتخــاب روزهــای مناســب بــرای تکمیــل
فرمهــا بــه تمــام نمونههــا داده شــد .اطالعــات بــه دســت آمــده از
فــرم یادداشــت غذایــی بــا اســتفاده از راهنمــای مقیاسهــای خانگــی
بــه گــرم تبدیــل شــد و ســپس بــا اســتفاده از نــرم افــزار تغذیهایــی N4
توســط متخصــص تغذیــه و رژیــم درمانــی مــورد تجزیــه و تحلیــل
قــرار گرفــت.
بــرای اندازهگیــری شــاخصهای آنتروپومتریکــی ماننــد وزن و قــد
آزمودنیهــا بــدون کفــش بــا حداقــل لبــاس از تــرازو و قدســنج
دیجیتالــی ســکا ،مــدل ( 224ســاخت کشــور آلمــان) بــه ترتیــب
بــا دقــت  0/1کیلوگــرم و  0/5ســانتیمتر اســتفاده شــد .جهــت
انجــام تمریــن هــوازی از دســتگاه نــوار گــردان مــدل6150E
(ســاخت کشــور انگلســتان) و بــرای کنتــرل شــدت تمریــن بــر
اســاس حداکثــر ضربــان قلــب ،از ضربانســنج پــارRS100
)ســاخت کشــور فنالنــد) اســتفاده شــد .بــه منظــور اندازهگیــری
فشــار خــون از فشارســنج دیجیتــال بازویــی (مــدل ،K2-1702
ژاپــن) اســتفاده شد(توســط دکتــر منوچهــر ایرانپــرور).
بــه منظــور ارزیابــی متغیرهــای بیوشــیمیایی ،نمونههــای خونــی از
آزمودنیهــا در دو مرحلــه پیشآزمــون و پسآزمــون (پــس از هشــت
هفتــه تمریــن) گرفتــه شــد .بدیــن صــورت کــه در مرحلــه پیشآزمــون،
پــس از  12ســاعت ناشــتایی در حــدود ســاعت  8:30صبــح ،بــه
میــزان  10میلــی لیتــر از ســیاهرگ بازویــی دســت چــپ آزمودنیهــا
در حالــت نشســته خونگیــری شــد .در مرحلــه پسآزمــون نیــز بــه
منظــور جلوگیــری از آثــار حــاد تمریــن 36 ،ســاعت پــس از آخریــن
جلســه تمرینــی ،بعــد از  12ســاعت ناشــتایی بــه همــان میــزان
خونگیــری شــد .ســپس مــورد ســنجش و آنالیــز بیوشــیمیایی قــرار
گرفتنــد .بدیــن منظــور غلظــت ســرمی آالنیــن آمینوترانســفراز و
آســپارتات آمینوترانســفراز بــه روش االیــزا و ســطوح کلســترول تــام،
تریگلســیرید ،لیپوپروتئیــن پرچــگال و لیپوپروتئیــن کمچــگال بــه
روش آنزیماتیــک و بــا اســتفاده از کیتهــای شــرکت پــارس آزمــون
اندازهگیــری شــد.
ضخامـــت انتیمـــا مدیـــای کاروتیـــد ،بـــا دســـتگاهhigh
resolutionو پـــروب (linear 5-7 MHzشـــرکت
سامس ــونگ مدیس ــون ،ک ــره جنوب ــی) توس ــط دکت ــر رادیولوژیس ــت
حســـن انـــاری اندازهگیـــری شـــد .افـــراد مـــورد مطالعـــه تحـــت
س ــونوگرافی کاروتی ــد اکس ــتراکرانیال گردن ــی دو ط ــرف ،در وضعی ــت
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خوابی ــده و راح ــت ق ــرار داده ش ــدند cIMT .در قس ــمت دیس ــتال
کاروتی ــد مش ــترک راس ــت و چ ــپ ،در ح ــدود دو س ــانتیمتری بول ــب
بـــه صـــورت فاصلـــه از لبـــه اولیـــن خـــط اکـــوژن تـــا لبـــه دومیـــن
خ ــط اک ــوژن محاس ــبه ش ــد .ان ــدازه نرم ــال  cIMTمع ــادل 0/7
میلیمتـــر در نظـــر گرفتـــه شـــد.
در ای ــن پژوه ــش داد هه ــا ب ــه ص ــورت میانگی ــن و انح ــراف معی ــار
بیـــان شـــدهاند .تمامـــی متغیرهـــای ّکمـــی جـــدول  1بـــا اســـتفاده
از آزم ــون ش ــاپیروویلک و ت ــی مس ــتقل(ب ــه ترتی ــب از نظ ــر نرم ــال
بـــودن و عـــدم تفـــاوت معنـــیدار بیـــن گروههـــا) ،آزمـــون تـــی
مس ــتقل و زوج ــی (آنالی ــز دادهه ــای ج ــدول  )2ب ــا اس ــتفاده از ن ــرم
اف ــزار ( SPSSنس ــخه  )20در س ــطح معنــیداری  p>0/05تجزی ــه
و تحلی ــل ش ــدند.

نتایج
تعــداد کل افــراد وارد شــده بــرای آنالیــز نهایــی در گــروه ترکیــب تمرین
هــوازی و رژیــم غذایــی کمکالــری  15نفــر و در گــروه کنتــرل  16نفــر
بــود .در طــول پژوهــش ،دو نفــر از گــروه ترکیــب تمریــن هــوازی و
رژیــم غذایــی کمکالــری بــه دلیــل مشــغله کاری و درد زانــو و یــک نفــر
از گــروه کنتــرل بــه دلیــل مصــرف دارو از فرآینــد مطالعه حذف شــدند.
جــدول  1بررســی نحــوه توزیــع متغیرهــا بــا آزمــون شــاپیروویلک را
نشــان میدهــد .ایــن جــدول نشــان میدهــد تمــام متغیرهــای ایــن
پژوهــش در ابتــدای مطالعــه توزیــع نرمــال داشــتند (.) p<0/05
همچنیــن بــر اســاس نتایــج حاصــل از آزمــون تــی مســتقل ،بیــن دو
گــروه در مقادیــر اولیــه متغیرهــای مــورد مطالعــه تفــاوت معن ـیداری
مشــاهده نشــد(.) p<0/05

جدول  )1میانگین مقادیر پایه متغیرها در افراد مورد مطالعه

متغیر
سن()years
قد()cm

وزن()kg

شاخص توده بدن()kg/m2
دور کمر به لگن()cm

فشار سیستول()mmHg

فشار دیاستول()mmHg

آالنین آمینوترانسفراز()IU

آسپارتات آمینوترانسفراز()IU

لیپوپروتئین پرچگال()mg/dl

لیپوپروتئین کمچگال()mg/dl
تریگلسیرید()mg/dl

کلسترول تام()mg/dl

ضخامت انتیما مدیای راست()mm

ضخامت انتیما مدیای چپ()mm

گروه مداخله

گروه کنترل

()M±SD

()M±SD

شاپیروویلک

P-value

41/5 ± 3/15

39/50± 2/59

0/17

0/83

175/4 ± 3/40

173/9 ± 3/38

0/31

0/61

90/84 ± 7/87

90/45 ± 2/67

0/49

0/12

30/1 ± 1/6

29/3 ± 1/8

0/18

0/30

0/99 ± 0/05

0/97 ± 0/04

0/22

0/88

135/3 ± 5/8

139/6 ± 5/7

0/13

0/18

87/6 ± 1/7

85/1 ± 3/0

0/11

0/27

50/7±8/6

48/5±8/9

0/07

0/23

40/4±6/5

37/8±9/3

0/29

0/62

44/8±6/0

44/8±6/2

0/43

0/25

125/1±26/5

125/1±26/5

0/62

0/31

207/5±37/9

207/4±36/7

0/36

0/73

201/2±39/4

197/3±28/6

0/83

0/19

0/78 ± 0/11

0/25

0/51

0/79 ± 0/23

0/19

0/46

0/81 ± 0/19
0/82 ± 0/42

جــدول  2تغییــرات ایجــاد شــده در شــاخصهای آنتروپومتریکــی،
شــاخصهای بیوشــیمیایی ،فشــار خــون و ضخامــت انتیمــا مدیــای
کاروتیــد را در پسآزمــون نســبت بــه پیشآزمــون نشــان میدهــد.
میانگیــن  ±انحــراف معیــار وزن کل آزمودنیهــا در ابتــدای مطالعــه
 91/6 ± 2/4کیلوگــرم و شــاخص تــوده بدنــی  29/7 ± 1/2کیلوگــرم
بــر متــر مربــع بــود .میانگیــن  ±انحــراف معیــار آالنیــن آمینوترانســفراز
کل آزمودنیهــا  99/5 ± 6/3و آســپارتات آمینوترانســفراز ± 9/2
 38/6در ابتــدای مطالعــه بــود .میانگیــن  ±انحــراف معیــار ضخامــت
انتیمــا مدیــای راســت کل آزمودنیهــا در ابتــدای مطالعــه ± 0/63
فصلنامه علمی-پژوهشی افق دانش

 0/79میلیمتــر و ضخامــت انتیمــا مدیــای چــپ 0/81 ± 0/34
میلیمتــر بــود.
بــر اســاس نتایــج آزمــون تــی درون گروهــی در گــروه مداخلــه،
بــه جــز فشــار خــون دیاســتولی ،مقادیــر وزن ( )t)14(=-6/65و
( ،)p=0/001شــاخص تــوده بدنــی ( )t)14(=-1/9و (،)p=0/012
نســبت دور کمــر بــه لگــن ( )t)14(=-0/13و ( )p =0/007و فشــار
خــون سیســتولی ( )t)14(=-6/2و ( )p=0/001از پیشآزمــون تــا
پسآزمــون بــه میــزان معن ـیداری کاهــش یافــت .همچنیــن مقادیــر
آالنیــن آمینوترانســفراز ( )t)14(=-17/2و ( ،)p =0/023آســپارتات
دوره  ،24شامره  ،4پائیز 1397

تأثیر ترکیبی مترین هوازی و رژیم غذایی کمکالری بر ترکیب بدنی ،فشار خون و ضخامت انتیام مدیای کاروتید در مردان مبتال به بیامری کبد چرب غیرالکلی

آمینوترانســفراز ( )t)14(=-14/8و ( ،)p=0/011لیپوپروتئیــن
پرچــگال ( )t)14(=-12/6و ( ،)p=0/004لیپوپروتئیــن کمچــگال
( )t)14(=-32/3و ( ،)p=0/001تریگلســیرید ()14(=-51/2
 )tو ( )p=0/001و کلســترول تــام ( )t)14(=-34/7و ()p=0/001
کاهــش معنــیداری داشــتند .ضخامــت انتیمــا مدیــای راســت
( )t)14(=-0/03و ( )p=0/001و ضخامــت انتیمــا مدیــای چــپ
( )t)14(=-0/03و ( )p =0/018نیــز از پیشآزمــون تــا پسآزمــون
بــه میــزان معنــیداری کاهــش یافــت .امــا تفــاوت معنــیداری در
هیــچ یــک متغیرهــای مــورد مطالعــه در گــروه کنتــرل مشــاهده
نشــد ( .)p<0/05همچنیــن بــر اســاس نتایــج آزمــون تــی مســتقل

ارائــه شــده در جــدول  ،2پــس از مداخلــه بیــن دو گــروه در مقادیــر
وزن ،فشــار خــون سیســتولی ،آســپارتات آمینوترانســفراز ،کلســترول
تــام ،ضخامــت انتیمــا مدیــای راســت و ضخامــت انتیمــا مدیــای
چــپ تفــاوت معن ـیداری مشــاهده شــد ( .)p =0/001عــاوه بــرآن،
میانگیــن شــاخص تــوده بــدن ( ،)p =0/01نســبت دور کمــر بــه
لگــن ( ،)p =0/021فشــار خــون دیاســتولی ( ،)p =0/01آالنیــن
آمینوترانســفراز ( ،)p =0/024لیپوپروتئیــن پرچــگال (،)p =0/019
لیپوپروتئیــن کمچــگال ( )p =0/036و تریگلســیرید ()p =0/002
دو گــروه در پسآزمــون تفــاوت معنــیداری داشــتند.

جدول  )2تغییرات متغیرهای پژوهش در پسآزمون نسبت به پیشآزمون
گروه مداخله
متغیرها

پیشآزمون

پسآزمون

90/84 ± 7/87

84/19 ± 4/51

گروه کنترل
P-value

پیشآزمون

P-value

پسآزمون

درونگروهی
وزن()kg

درونگروهی

P-value
بینگروهی

0/28

†0/001

شاخص توده بدن( )kg/m

30/1 ± 1/6

28/2 ± 1/9

*0/012

29/3 ± 1/8

29/5 ± 1/7

0/17

†0/01

دور کمر به لگن()cm

0/99 ± 0/05

0/86 ± 0/62

*0/007

0/97 ± 0/04

0/98 ± 0/12

0/33

†0/021

سیستول()mmHg

135/3 ± 5/8

129/1 ± 3/6

*0/001

129/6 ± 5/7

129/8 ± 5/9

0/67

†0/001

دیاستول()mmHg

87/6 ± 1/7

86/9 ± 1/4

0/09

85/1 ± 3/0

85/2 ± 3/2

0/12

†0/01

آالنین آمینوترانسفراز()IU

50/7±8/6

34/6±4/0

*0/023

48/5±8/9

48/2±7/5

0/24

†0/024

آسپارتات آمینوترانسفراز()IU

40/4±6/5

26/9±3/1

*0/011

37/8±9/3

38/9±6/4

0/75

†0/001

لیپوپروتئین پرچگال()mg/dl

44/8±6/0

52/5±2/8

*0/004

44/5±6/2

44/3±5/8

0/31

†0/019

لیپوپروتئین کمچگال()mg/dl

125/1±26/5

93/2±21/3

*0/001

125/1±26/5

129/3±23/6

0/28

†0/036

تریگلسیرید()mg/dl

207/5±37/9

156/2±24/1

*0/001

207/4±36/7

203/2±39/1

0/47

†0/002

کلسترول تام()mg/dl

201/2±39/4

167/0±13/5

*0/001

197/3±28/6

199/8±26/0

0/71

†0/001

ضخامت انتیما مدیای راست()mm

0/81 ± 0/19

0/77 ± 0/08

*0/001

0/76 ± 0/11

0/77 ± 0/12

0/42

†0/001

0/82 ± 0/42
ضخامت انتیما مدیای چپ()mm
* :تفاوت معنیدار درون گروهی.p>0/50 :

0/77 ± 0/33

*0/018

0/79 ± 0/23

0/79 ± 0/25

0/83

†0/001

2

*0/001

90/45 ± 2/67

90/86 ± 3/9

† :تفاوت معنیدار بین گروهی.p>0/50 :

بحث
هــدف از پژوهــش حاضــر بررســی تأثیــر ترکیبــی تمریــن هــوازی و
رژیــم غذایــی کمکالــری بــر  cIMTمــردان مبتــا بــه NAFLD
بــود .مهمتریــن یافتــه ایــن پژوهــش متعاقــب هشــت هفتــه تأثیــر
ترکیبــی تمریــن هــوازی و رژیــم غذایــی کمکالــری ،کاهــش cIMT
مــردان مبتــا بــه  NAFLDبــود .همچنیــن ایــن نــوع مداخلــه
کاهــش معن ـیدار وزن ،شــاخص تــوده بدنــی ،نســبت دور کمــر بــه
لگــن ،فشــار خــون سیســتولی ،آالنیــن آمینوترانســفراز ،آســپارتات
آمینوترانســفراز و بهبــود پروفایــل لیپیــدی در پسآزمــون نســبت بــه
پیشآزمــون را نشــان داد.
افزایـش  cIMTبـا افزایـش خطـر بیماریهـای قلبـی عروقـی همراه
اسـت[ .]6تغییر سـبک زندگی از طریـق فعالیت ورزشـی و رژیم غذایی
Volume 24, Issue 4, Fall 2018

موجـب کاهـش  cIMTمیشـود[ .]13,19در ایـن پژوهـش ،ضخامت
انتیمـا مدیـای راسـت  0/04و ضخامـت انتیمـا مدیـای چـپ  0/05در
گـروه ترکیـب تمریـن هـوازی و رژیـم غذایـی کمکالری کاهـش یافت.
ایـن نتایـج نشـان میدهد هشـت هفتـه ترکیـب تمریـن هـوازی و رژیم
غذایـی کمکالـری باعـث کاهـش معنـیدار  cIMTراسـت و cIMT
چـپ در مـردان مبتلا بـه  NAFLDمیشـود.
نتایــج ایــن تحقیــق بــا نتایــج بیرکجلنــد و همــکاران دربــاره تأثیــر
تمریــن ورزشــی بــر بیمــاری کرونــر قلبــی و مهــدوی روشــن و
همــکاران دربــاره تأثیــر ســیر بــر  cIMTهمســو میباشــد[.]15,20
بــر اســاس مطالعــات قبلــی ،تغییــر ضخامــت  cIMTاز طریــق
مداخــات ورزشــی و غذایــی بــا برخــی عوامــل خطــر از جملــه،
دفــاع آنتیاکســیدانی ،اســترس برشــی ،فرآیندهــای التهابــی ،فعــال
شــدن سیســتم عصبــی ســمپاتیک و تــون عروقــی همــراه اســت[.]21
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ً
احتمــاال ایــن مداخــات بــا افزایــش دفــاع آنتــی اکســیدانی و تنــش
برشــی و کاهــش فرآیندهــای التهابــی ،کاهــش فعــال شــدن سیســتم
عصبــی ســمپاتیک و تــون عروقــی مرتبــط باشــند.
ترکیــب بدنــی ،فشــار خــون و میــزان آمادگــی جســمانی نیــز بــه عنــوان
عوامــل خطــر افزایــش دهنــده  cIMTشــناخته شــدهاند[ .]24-22در
ایــن پژوهــش ،تغییــر  cIMTبــا تغییــر وزن ،شــاخص تــوده بــدن،
نســبت دور کمــر بــه لگــن و فشــار خــون سیســتولی همــراه بــود.
کــه ایــن نتایــج نشــان میدهــد تغییــر  cIMTپــس از هشــت هفتــه
تمریــن هــوازی و رژیــم غذایــی کمکالــری بــا مجموعـهای از تغییــرات
در وزن ،نســبت دور کمــر بــه لگــن ،ترکیــب بدنــی و فشــار خــون
همــراه اســت.
اثــرات مثبــت کاهــش وزن در مطالعــات مختلفــی نشــان داده
شــده اســت[ .]25کاهــش وزن از راه رژیــم غذایــی ،باعــث بهتــر
شــدن متابولیســم چربــی و گلوکــز از طریــق افزایــش حساســیت
انســولینی ،بهبــود عملکــرد اندوتلیالــی ،کاهــش فشــار خــون،
کاهــش نشــانگرهای پیــش التهابــی و کاهــش مقاومــت انســولینی
میشــود[ .]26فعالیــت ورزشــی نیــز موجــب بهتــر شــدن متابولیســم
چربیهــا ،افزایــش خصوصیــت ضــد التهابــی ،کاهــش میــزان عوامــل
خطــر قلبــی عروقــی ،بهتــر شــدن عملکــرد اندوتلیالــی ،بهبــود نیمــرخ
لیپیــدی و محافظــت در برابــر ایســکمی میــوکارد میشــود[.]27,28
ً
بــه عــاوه ،احتمــاال تعامــل تمریــن اســتقامتی و رژیــم غذایــی
کمکالــری بــا فعالســازی لیپولیــز ،بیشتنظیمــی پروتئیــن جفــت
نشــده 1-و گیرندههــای فعــال کننــده تکثیــر پراکســیزومها و
تغییــرات در آدیپوســایتوکینها موجــب بهبــود  NAFLDو بهبــود
وضعیــت التهابــی شــده اســت[ ]12و بــه بهبــود ترکیــب بدنــی ،ترانــس
آمینازهــای کبــدی ،پروفایــل لیپیــدی ،کاهــش فشــار خــون و cIMT
منجــر شــده اســت .مــدت زمــان مداخــات بــه کار رفتــه در ایــن
تحقیــق نســبت بــه مطالعــات قبلــی کوتــا ه بــود امــا باعــث تغییــرات
زیــادی در مــدت هشــت هفتــه شــد .ایــن نتایــج پیشــنهاد میکننــد
ً
کــه احتمــاال هشــت هفتــه ترکیــب تمریــن هــوازی و رژیــم غذایــی
کمکالــری بــازه زمانــی موثــری بــرای بهتــر شــدن ترکیــب بدنــی،
فشــار خــون و  cIMTدر افــراد مبتــا بــه  NAFLDباشــد.
ایــن پژوهــش بــا محدودیــت هایــی همــراه بــود کــه از جمل ـهی آنهــا
غیرتهاجمــی بــودن مطالعــه بــرای تعییــن تأثیــر مداخلــه بــه کار رفته در
کاهــش ضخامــت انتیمــا مدیــای کاروتیــد بــود .همچنین ،هیــچ یک از
عوامــل بیوشــیمیایی مرتبــط بــا بیمــاری قلبــی بررســی نشــدند .حجــم
کــم نمونــه و مــدت زمــان کــم دوره مداخلــه از دیگــر محدودیتهــای
ایــن پژوهــش بــود.
نتیجهگیری
بــر اســاس یافتههــای پژوهــش حاضــر ،هشــت هفتــه ترکیــب تمریــن
هــوازی و رژیــم غذایــی کمکالــری میتوانــد باعــث تغییــر و بهبــود
ترکیــب بدنــی ،فشــار خــون ،پروفایــل لیپیــدی ،شــاخصهای
بیوشــیمیایی کبــدی و  cIMTدر مــردان مبتــا بــه NAFLD
شــود .لــذا ایــن مداخــات در کاهــش عــوارض و عوامــل خطــر قلبــی
عروقــی وابســته بــه  NAFLDمداخلــه درمانــی مفیــدی بــه شــمار
میرونــد.
تشــکر و قدردانی:بدیــن وســیله از تمــام افــراد مــورد مطالعه و پرســنل
فصلنامه علمی-پژوهشی افق دانش

محتــرم کلینیــک دیابــت بیمارســتان امــام خمینــی (ره) اردبیــل ،بــه
ویــژه آقــای دکتــر منوچهــر ایرانپــرور کــه در انجــام ایــن مطالعــه بــا
مــا همــکاری نمودنــد صمیمانــه تشــکر و قدردانــی میکنیــم.
تاییدیـه اخالقـی :این پژوهش توسـط کمیتـه اخلاق در پژوهشهای
زیسـتی دانشـگاه علـوم پزشـکی اردبیـل تاییـد شـد و در مرکـز ثبـت
کارآزمایـی بالینـی ایران با کـد  IRCT2016102330450N1ثبت شـد.
تعارض منافع :تعارض منافعی برای این مطالعه وجود ندارد.
ســهم نویســندگان :اصغر محمودی(نویســنده اول) پژوهشــگر اصلی
و نگارنــده مقالــه( 80درصــد) ،معرفــت ســیاهکوهیان (نویســنده دوم)
اســتاد راهنمــای مقالــه( 20درصد).
منبــع مالــی :ایــن مطالعــه بــا حمایــت مالــی دانشــگاه محقــق
اردبیلــی انجــام شــده اســت.
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