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 مقدمه

باشـد کـه در   عوارض دیابت می آترواسکلروزی  یکی از

آن، همانند دیابـت، التهـا ، اتـتالل عملکـرد بافـت انـدوتلیوم       

انـدوتلیوم مسـتعد    1دهـد. عروق و استرس اکسیداتیو رخ مـی 

آسی  ناشی از هایپرگالیسمی است که منجر بـه فعـال شـدن    

شـود.  ابی و تصـل  شـریان مـی   مسیرهای پیـام رسـان التهـ   

زا و هـای التهـا   آترواسکلروزی  شامل تجمع لیپیدها، سلول

هاسـت کـه بـه ایجـاد     عوامل فیبـروز زا در جـداره سـرترگ   

  2شود.ها و تنگی سرترگ منجر میپالک

، کـه  iD2(T( 2فراوانی بیماران مبتال به دیابت قنـدی نـو    

جمعیـت دنیـا    درصـد از  1/7بـه   2131رود تا سال انتظار می

مرگ  %32عروقی که عامل  -های قلبیبرسد، و شیو  بیماری

باشد، به ی  نگرانـی در نظـام سـالمت تبـدیل شـده      می رو می

های درمانی برای تعدیل عوامـل مـوثر   شناتت روش 3،4است.

                                                           
i- Type 2 Diabetes mellitus 
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باشد. بررسی سنتی ریسـ   سزایی برتوردار میاز اهمیت به

کی  بدنی صـورت  رخ لیپیدی و ترعروقی بر اساس نیم-قلبی

های سرترگی کلسترول هسته اصلی تشکیل پالک ۱،2گیرد.می

ی عروق میها در دیوارهاست و منجر به استقرارلیپوپروتئین

  7کنـد. شود که در کنـار هایپرگالیسـمی التهـا  را آغـاز مـی     

در اینتیمـا   iiB( و آپـولیپروتئین  iLDLچگـال ) لیپوپروتئین کم

هــا، فراتــوانی  ایتوکاینتواننــد عامــل آزاد شــدن ســ   مــی

از طـرف دیگـر    8شوند. iiiهای فومها و تولید سلولمونوسیت

( از التهــا  جلــوگیری کــرده و ivHDLلیپــوپروتئین پرچگــال)

0کند.تروج کلسترول از دیواره سرترگ را تسهیل می
  

وابســـته بـــه لیپـــوپروتئین  2Aبـــه تـــازگی فســـفولیپاز

(LP_PLA2)v ه شـده کـه   به عنوان شاتصی از التها  شناتت

بـا   LP_PLA2 11پـذیر دتیـل اسـت.   های آسی پالک ددر ایجا

کاهـد  ها را میهیدرولیز لیپیدهای فعال، فعالیت بیولو،یکی آن

، در فرآینـد  viآن، یعنـی لیزوفسـفولیپیدها   و متابولیت تولیدی

البتـه نقـش ایـن     11رسـان دارد. آترواسکلروزی  نقش آسـی  

مطالعات ابتدایی بیان  چنان مورد بحب است و برتیآنزیم هم

 در گـردش تـون   HDLاند در صورتی که این آنزیم بـا  کرده

( viiPAFکننـده پالکـت )  تواند با هیدرولیز عامل فعـال باشد، می

 LDLبا ایـن حـال، ایـن آنـزیم عمـدتا بـا        12مانع التها  گردد.

شود و مطالعات اپیدمیولو،ی  از آثار مفید مهار این یافت می

با توجه  13،14کند.مبتال به دیابت، حمایت می مارانبیآنزیم؛ در 

بشر امـروزی، فعالیـت ورزشـی تنـاوبی      هبه زندگی پر دغدغ

(، بـه دلیـل زمـان و میـزان درک فشـار کمتـر       HIITپرشدت )

تمرین، به روشی پرطرفدار تبدیل شده است. این نـو  تمـرین   

تنفسـی و فشـار   -توانـد در بهبـود آمـادگی قلبـی    ورزشی می

1۱ه تمرین استقامتی، برتری داشته باشـد. تون، نسبت ب
HIIT 

از مسیرهای مختلف؛ از جملـه افـزایش آدیپـونکتین، نیتریـ      

( و نیکـوتین آمیـد آدنـین    viiieNOSاکساید سنتاز انـدوتلیالی ) 

چنین ( و همixoxidase-NADPHدینوکلئوتید فسفات اکسیداز )

با  c-Junتنظیم عوامل پیش التهابی و کاهش فعالیت کینازهای 

های تغییر یافته توس  محصـوالت  (، پروتئینxJNK) Nپایانه 

                                                           
i- Low-density Lipoprotein 

ii -Apolipoprotein B 

iii -Foam Cells 

iv -High-density Lipoprotein 

v-Lipoprotein-associated phospholipase A₂ 

vi -Lysophospholipids 

vii- Platelet-activating Factor 

viii -Endothelial Nitric Oxide Synthase 

ix- Nicotinamide Adenine Dinucleotide Phosphate Oxidase 

x -c-Jun N-terminal Kinases 

مــاتریک   نــازیمتالوپروتئ( و xiAGEsگلیکاســیون پیشــرفته )

(xiiMMPباعب بهبود عملکرد اندوتلیالی می ،).12-18شود 

 در متابولیسـم، محققـان   در LP_PLA2 نقـش  به توجه با

هـای ایـن آنـزیم    تالش برای کس  شناتت بهتر از مهارکننده

شماری نیز برای بررسـی  ای انگشتتند و مطالعات مداتلههس

بـر   13،14اثر ورزش در مهار این آنزیم صورت پذیرفتـه اسـت.  

در  LP_PLA2بـر   HIITهای ما، تـا کنـون اثـر    اساس دانسته

بررسـی نشـده اسـت. بنـابراین      D2Tرخ لیپیـدی در  کنار نیم

بـر   HIITهفتـه تمـرین    8هدف پژوهش حا ر بررسـی اثـر   

هــای رخ لیپیــدی در مــوشو نــیم LP_PLA2ســرمی  ســطوح

 باشد.می 2صحرایی نر مدل دیابت نو  

 هامواد و روش

کـه بـا   باشـد  تجربـی مـی  -پژوهش حا ر از نو  بنیـادی 

تنـاوبی پـر   هفتـه تمرینـات    8تاثیر اجـرای   بررسیهدف کلی 

ــدت  ــرمی  ش ــط  س ــر س ــیم LP_PLA2ب ــدی و ن در رخ لیپی

بـا بررسـی   اجـرا شـد.    2  های صحرایی مدل دیابت نوموش

 احتمـال  گـرفتن  نظـر  در حوزه ورزش و با ادبیات مطالعه در

از نــژاد  ای هفتـه  11-8مـوش صحرایــی نــر   سر  21 ،تلفات

؛ از انستیتو پاستور گـرم 221±21بـا میانگیـن وزن   ویستار

ایران تریداری شدند. از این بین، دیابتی کردن دو سر مـوش  

ها نیز تلف شـد. در  بود و یکی از موشهمراه  موفقیت عدم با

با . سر موش صحرایی برای بررسی انتخا  شدند 1۱نهایت، 

توانـد  های مـاده مـی  توجه به این که تغییرات هورمونی موش

هـای صـحرایی نـر در    نتایج را تحت تاثیر قرار دهد، از موش

 ههـای صحرایـی در حیوانخانـموشاین مطالعه استفاده شد. 

در  ربیت بدنی و علـوم ورزشـی دانشـگاه تهـران،    کده تدانشـ

 ۱۱تـا   4۱ تگراد، رطوبـ سـانتی هدرجـ 22±3 دمـای  شرای 

. داری شـدندنگه 12-12روشـنایی -تاریکی هدرصـد و چرتـ

لیتری( و غذای کافی )شرکت میلی 311حیوانات به آ  )بطری 

هـا پـ  از یـ  هفتـه     بهپرور ایران( دسترسی داشتند. مـوش 

ی در آزمایشگاه، جهت آشنایی و سازگاری با محـی ،  دارنگه

گروه شاهد سالم، دیـابتی و دیـابتی    3به صورت تصادفی به 

بندی شـدند. بـرای القـا دیابـت     با تمرین تناوبی پرشدت دسته

ــو   ــد )شــرکت   2ن ــا نیکــوتین آمی ــ  از الق ــه پ ــانزده دقیق ، پ

 گرم بر کیلوگرم وزن حیـوان، میلی 121( با مقدار xiiiکوالیکمز

                                                           
xi -Advanced Glycation End-product 

xii -Matrix Metalloproteinases 

xiii- Qualikems 



   

 

( در بـافر  i)شرکت سیگما آلـدریچ  STZمحلول تازه تهیه شده 

میلی گـرم   21؛ به صورت صفاقی با دوز =۱/4PHسیترات با 

هـا  قنـد تـون مـوش    21،21بر کیلوگرم وزن حیوان، تزریا شد.

و  iiســاعت توســ  گلوکــومتر آکوچــ  پرفورمــا  72 از پــ 

ها سنجیده شد. قند تون ناشـتای  تونگیری از نوک دم موش

لیتـر بـه عنـوان معیـاری بـرای      گرم بر دسـی میلی 122ی باال

   21در نظر گرفته شد. 2ها به دیابت نو  اطمینان از ابتال موش

 روش تماین

های گـروه تمـرین در ابتـدا بـه منظـور آشـنایی بـا        موش

متـر در   11تا  ۱نوارگردان )مدل( به مدت ی  هفته؛ با سرعت 

هفتـه   8تمرین به مدت  دقیقه، روی نوارگردان دویدند. برنامه

جلسه بـود، بـه نحـوی کـه در آغـاز هـر جلسـه         4و هر هفته 

متر در دقیقه گرم  2دقیقه با سرعت  ۱ها به مدت تمرین موش

 %01-81ای با شدت بـاال ) دقیقه 2نوبت  11کردند و سپ  می

ای دقیقـه  2نوبـت   11و  (iiixVo2maحداکثر اکسیژن مصرفی 

( بـه صـورت متنـاو  بـر     Vo2max %۱1-41با شدت پـایین ) 

ــد. ســرعت و شــی  نــوارگردان   21شــی   درجــه مــی دویدن

ــاران )  ــ  و همک ــه ون ــه از مطالع ــور  iv(2117برگرفت ــه منظ ب

از هفته اول تا انتهـای برنامـه، بـا    سازگاری با برنامه تمرین، 

 1الصه در جدول کمی تعدیالت افزایش یافت که به صورت ت

22شرح داده شده است.
  

 گيایهای اندا هروش

ای تمـرین، بـه منظـور از بـین     هفتـه  8پ  از اتمـام دوره  

ساعت ناشـتایی   12گیری پ  از تونبردن آثار حاد تمرین، 

صـورت گرفـت. بـه     ساعت بعد از آترین جلسه تمـرین  48و 

تزریـا درون صـفاقی    بـا هـای صـحرایی   مـوش  این منظور 

 11) 2زیـن% و زایال (گـرم در کیلـوگرم  میلـی   8۱) 11کتامین%

تـونگیری در   بیهوش شـدند و سـپ    )گرم در کیلوگرممیلی

انجام به طور مستقیم از قل  حیوانات  و شرای  آزمایشگاهی

 1۱های تون جهت جداسـازی پالسـما بـه مـدت     نمونه 23.شد

در  سـپ   دور در دقیقه سـانتریفو، و  3111دقیقه با سرعت 

درجه  -81یدر دماو برای آنالیزهای بعدی  منجمد تان  ازت

ــانتی ــرادس ــره گ ــال داده  ذتی ــگاه انتق ــه آزمایش ــدند.  و ب ش

بیوشــیمیایی و ســنجش مقــادیر پالســمایی     هــایآزمــون

LP_PLA2  ــزابــه روش ــا اســتفاده ا االی ز کیــت ســنجش و ب

                                                           
i- Sigma-Aldrich 

ii -Accuchek Performa 

iii -Maximal Oxygen Consumption 

iv -Wang 

LP_PLA2 زل بیو شرکت های صحراییدر موشv  بـا   آلمـان

ــیت  ــانوگرم/میلی 10/1حساسـ ــرات  نـ ــری  تغییـ ــر،  ـ لیتـ

ــ درون ــنجی کمتـ ــرات   11ر از سـ ــری  تغییـ ــد و  ـ درصـ

مقـادیر سـرمی   انجـام شـد.   درصـد   12سنجی کمتـر از  میان

گلیسـیرید بـه   ( و تـری HDL)چگال پرلیپوپروتئین  کلسترول،

آمیزی با کیت سنجش کلسترول شـرکت  ترتی  به روش رن 

لیتـر بـا  ـری     گرم/دسـی میلی ۱پارس آزمون با حساسیت 

ــرات درون ــنجی تغییـ ــر 4/۱سـ ــد و  ـ ــرات درصـ ی  تغییـ

درصـد، کیـت تشـخیص لیپـوپروتئین شـرکت       2سـنجی  میان

لیتر و  ـری   گرم/دسیمیلی ۱/1پارس آزمون با حساسیت 

ــرات درون ــنجی تغییـ ــرات  2/1سـ ــری  تغییـ ــد و  ـ درصـ

 گلیسـیرید سـازی تـری  درصـد و کیـت کمـی    7/1سنجی میان

222MAK     با حساسیت دو پیکومول شـرکت سـیگما آلـدریچ

و با استفاده از روش الیزا  زیابی انسولین باارسنجیده شدند. 

هــای مخصــوص مــوش 1807DEIAانســولین  کیــت تجــاری

کشـور آمریکـا بـا     viشـرکت کریـاتیو دیاگنوسـتی     صحرایی

 لیپوپروتئین. صورت پذیرفتلیتر نانوگرم/میلی 2/1حساسیت 

( بـا  VLDL) چگـال  بسیار کم لیپوپروتئین( و LDL) چگال کم

شاتص مقاومت انسولینی نیز با استفاده  و 24فرمول فریدوالد

 محاسبه گردید: HOMA-IRاز معادله 

 
HOMA-IR = انسولین ناشتا ( لیتر/ میلی µIU) × مول/ لیتر()میلی گلوکز ناشتا / ۱/22  

 

دانشـکده   اتـالق  هپژوهش حا ر دارای تأییدیـه از کمیتـ  

ــد       ــه ک ــران ب ــگاه ته ــی دانش ــوم ورزش ــدنی و عل ــت ب تربی

14110123.IR.UT.SPORT.REC باشد.می 

 

 های آماریروش

ها بـا اسـتفاده از آزمـون آمـاری     دادهنرمال بودن توزیع 

تفــاوت بــین تعیــین گردیــد. جهــت بررســی  ویلــ -شــاپیرو

 ر متغیرهــای وابســتهبــ هــای ســالم، دیــابتی و تمــرینگــروه

از آزمـون   VLDLو  HDL  ،LDLگلیسـیرید، کلسـترول،  تری

ــوا و در صــورت   ــان  آن ــل واری ــون  تحلی ــاداری از آزم معن

برای متغیرهایی کـه از توزیـع    استفاده شد. تعقیبی بن فرونی

( از آزمـون ناپـارمتری   LP_PLA2نرمال برتوردار نبودنـد ) 

رواب   ها استفاده شد.کراسکال والی  و مقایسه زوجی گروه

مـورد   اسـپیرمن همبستگی نیـز بـا کمـ  آزمـون همبسـتگی      

                                                           
v -ZellBio 

vi -Creative Diagnostics 



  

 

ن همبستگی اسپیرمن کـه  به غیر از آزمو بررسی قرار گرفت.

های آماری در سـط   انجام شد، تمامی آزمون 11/1در سط  

انجـام   21نسـخه   SPSSافـزار  و توس  نـرم  1۱/1داری معنی

 شد.

 ایپاوتک  تماین تناوهی  دید هشت هفته -۱جدول 

 استااحت فعال

5۹-4۹% 

 اكسيژن هيشينه مصافی

 دویدن 

84-۰۹% 

 اكسيژن هيشينه مصافی

 

  ساتت )متا در دقيقه (  مان )دقيقه (  ساتت )متا در دقيقه ( قيقه ( مان )د

 هفته اول 12    

 هفته دوم 18    

 هفته سوم 21    

 هفته چهارم 22    

 دقیقه2

x0 تکرار 

 دقیقه 2  ۱

x11 تکرار 

 هفته پنجم 23

 هفته ششم 24    

 هفته هفتم 2۱    

 هفته هشتم 22    

 

 هایافته

با توجـه  نشان داده شده است،  2که در جدول طور همان

دار تفـاوت معنـی  کال والی  ناپارمتری کراسبه نتایج آزمون 

 هـا، مشـاهده شـد   بین گروهدر  LP_PLA2مقادیر سرمی در 

(118/1=P .) 

 های در گاوهديپيه رخمين و LP_PLA2ی سام ایمقاد معيارانحااف  ±نيانگيم -۲جدول 

 ساهم 

 4تعداد=

 یدیاهت

 4تعداد=

 دیاهتی تماین

 4تعداد=

LP_PLA2  *34/3 ± 47/1 ‡21/4 ± 23/1 11/3 ± 42/1 لیتر()نانوگرم/میلی‡ 

 ‡2/71 ± 87/12 † 41/113 ± 02/8 81/۱2 ± ۱2/3 لیتر(گرم/دسی)میلی گلیسیریدتری

 ‡28/80 ± 11/1۱ † 72/141 ± 72/1۱ 18/72 ± ۱0/4 لیتر(گرم/دسی)میلی کلسترول تام

LDL 74/38 ± 43/11 † 38/82 ± 47/14 22/27 ± ۱4/4 لیتر(گرم/دسی)میلی‡ 

VLDL 14/14 ± ۱7/2 † 28/22 ± 70/1 ۱2/11 ± 71/1 لیتر(گرم/دسی)میلی‡ 

HDL ۱1/32 ± 42/3 20/31 ± 42/4 01/33 ± 02/1 لیتر(گرم/دسی)میلی 

 ‡8/212 ± 1۱/۱8 † 4/32۱ ± 24/127 1/121 ± ۱۱/22 لیتر(گرم/دسی)میلی گلوکز

 ‡4۱/1 ± ۱۱/1 † 18/3 ± 43/1 74/1 ± 2۱/1 لیتر()نانوگرم/میلی انسولین

و از تحلیل آنوا برای تحلیل واریان  بین گروهی و آزمون تعقیبی بن فرونی استفاده شد.  *برای تحلیل تفاوت توزیع بین گروهی از آزمون کروسکال والی  و آزمون مقایسه زوجی

 P<1/1 ۱ در سط  بین گروه دیابتی و گروه دیابتی تمرین داریمعننشانگر تفاوت  ‡بین گروه شاهد سالم و گروه دیابتی  داریمعنوت نشانگر تفا †

 

ــی   ــون تعقیب ــیآزم ــرمی    جفت ــط  س ــه س ــان داد ک نش

LP_PLA2   به طـور معنـاداری (113/1=P)   دیـابتی در گـروه 

گروه  هب تمرین نسبتگروه  درو  باالتر گروه شاهد نسبت به

رخ لیپیدی توس  بررسی نیم .تر بودپایین (P=12۱/1) دیابتی

تجزیه تحلیل واریـان  یـ  طرفـه؛ تفـاوت معنـاداری را بـین       

(، P=111111/1گلیســـیرید )هـــا در متغیرهـــای تـــریگـــروه

ــترول )  P ،)LDL (11111/1=P ،)VLDL=11111/1کلســـــــ

(111111/1=P گلوکز ،)(112/1= P)( 1111/1، انسولین=P )  و

نشـان داد. مقـادیر    (P=111/1) شاتص مقاومت بـه انسـولین  

هـا تفـاوت   ( در بـین گـروه  12۱/1=P) HDLسرمی کلسترول 



   

 

معناداری نداشت. آزمـون تعقیبـی بـن فرونـی نشـان داد کـه       

(، کلســـترول تـــام  P=1113/1گلیســـیرید )مقـــادیر تـــری 

(1111/1=P ــترول  LDL (1111/1=P ،)VLDL(، کلســــــــــ

(11113/1=P( ــوکز ــولین )P=120/1(، گلـ (، P=1112/1(، انسـ

ــه انســولین ) ــاوبی P=113/1مقاومــت ب ( در گــروه تمــرین تن

پرشدت به طـور معنـاداری کمتـر از گـروه دیـابتی بـود، امـا        

ــترول   ــزایش کلس ــود    HDLاف ــادار نب ــرین معن ــروه تم در گ

(138/1P=.) 

آزمون  ری  هم بستگی اسپیرمن، هم بستگی بـاالیی را  

ــین  ــترول LP_PLA2بـــ ــام ) و کلســـ  P ،)LDL=111/1تـــ

(111/1=P ،)VLDL (112/1=Pو تری ) ( 112/1گلیسـیرید=P ،)

( نشان داد. P=11/1( و مقاومت به انسولین )P=133/1گلوکز )

( P=3/1معنادار نبود ) HDLبا  LP_PLA2همبستگی معکوس 

  (.1-4، نمودارهای 3)جدول 

 

 رخ هيپيدی و متاهوهيکاجزا نيمها  LP_PLA2 هين اسپيامنمقادیا ضایب همبستگی  - 3جدول
Homa_IR انسوهين 

 هيتا()نانوگام/ميلی

 گلوكز

 هيتا(گام/ دسی)ميلی

HDL 

 هيتا(گام/ دسی)ميلی

VLDL 

 هيتا(گام/دسی)ميلی

LDL 

 هيتا(گام/دسی)ميلی

  كلستاول تام

 هيتا(گام/دسی)ميلی

 گليسيایدتای

 هيتا(گام/دسی)ميلی

 متغيا

701/1 ** 744/1 ** 783/1 ** - 287/1  730/1 ** 7۱8/1 ** 777/1 ** 730/1 ** Lp_PLA2 

 P <1/1 1در سط  یداریمعننشانگر * *

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 فسفوهيپيدهای جونیها  LP_PLA2تاسيم تو یعی ارتباط  -۱نمودار 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ها انسوهين و مقاومت هه انسوهين LP_PLA2تاسيم تو یعی ارتباط  -۲نمودار

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 گليسيایدو تای LP_PLA2تاسيم تو یعی ارتباط  -3ودارنم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 و گلوكز LP_PLA2تاسيم تو یعی ارتباط  -5نمودار

 

  هحث

هفته تمـرین تنـاوبی    8که نتایج پژوهش حا ر نشان داد 

منجر به کاهش  2های صحرایی دیابتی نو  پر شدت در موش

LP_PLA2  .بـا وجـود   سرمی در مقایسه با گروه دیابتی شد

 یمطالعات تاص LP_PLA2 یبیبر آثار تخر 13،2۱مقاالت دیتاک

باشد و یعامل موجود نم نیبر ا یورزش تیآثار فعال یبر رو

 یورزشـ  تیـ در ارتباي با نقش فعال یمحدود اریاطالعات بس

ن و همکــارا یازیــوکیبو. وجــود دارد LP_PLA2 زانیــبــر م

(2111)i وتمتفـا  یهـا هستند که آثار شـدت  یاز معدود افراد 

بـا   Cپـروتئین واکنشـگر    ،یتـون  یهادیـ پیرا بـر ل  یرو ادهیپ

اند کرده یبررس ا،سهیدر بانوان  LP_PLA2و iiباال تیحساس

در هـر دو   LP_PLA2کـه   دندیرسـ  جـه ینت نیـ اند و به اکرده

                                                           
i -Buyukyazi 

ii -hsCRP 

هفتـه برنامـه    12پـ  از   گروه شـدت متوسـ  و شـدت بـاال    

ر کلسـترول تنهـا د   LDLکه  یدر حال ،افتیکاهش  رویپیاده

روبرتـز و   22.داشـت  ریـ گگروه بـا شـدت بـاال کـاهش چشـم     

به نتایجی مخالف دسـت یافتنـد و گـزارش     iii(2112همکاران )

ای کوتاه ر،یم و ورزش در بانوان هفته 3کردند که ی  دوره 

البتـه در ایـن    27شـد.  LP_PLA2چاق منجر به افزایش فعالیت 

ــه طــور غیــر مســتقیم LP_PLA2 مطالعــه مقــادیر ســرمی ب

گیری شده بود و افزایش فعالیت استیل هیدروالز عامـل  زهاندا

بــه  LP_PLA2( و یــا همــان ivAH-PAFکننــده پالکــت )فعــال

میزان متوس  و در مرز معناداری گزارش گردیده و با توجه 

ــریم پارااکســوناز   HDLبــه کــاهش  و عــدم تغییــر میــزان آن

(vPON  در این مطالعه، ممکن است مداتلـه )ای بـرای  هفتـه  3

ــاد ایــن تغییــرات کوتــاه   ای مــدت بــوده باشــد. از دیگــر    ج

                                                           
iii -Roberts 

iv- Platelet-activating Factor-acetylhydrolase 

v -Paraoxonase 



   

 

گیـری روز پـ  از آتـرین    های این مطالعـه نمونـه  محدودیت

باشد که مانع از متمایز کردن اثـرات مـزمن و   وهله تمرین می

ی مـا  شـود. امـا در راسـتای مطالعـه    حاد تمرین پرشدت مـی 

نشـان داد کـه    2118در سال  iتوس  وودبرگ یگرید ایتحق

شـاتص   کـاهش منجر به  یو مقاومت یهواز یبیترک ناتیتمر

 تیـ شـد امـا ظرف   PAF-AHی سـرم  انیـ و ب PONی،توده بدن

را  VCAMچسـبنده   یهـا انتشار به تارج کلسترول  و سلول

ــتغ ــداد ریی ــزیم    28.ن ــه آن ــن ک ــه ای ــا توجــه ب  در LP_PLA2ب

هـا در  لیـ ماکروفا،هـا و نوتروف  ، یآترواسـکلروت  یهـا پالک

 یتنـاوب  نیتمـر  ،شودیم به داتل تون آزادبیان و  اندوتلیوم

و بـا   مـا ینتیا ویداتیاکسـ آنتی تیظرف افزایش از طریاتواند یم

هـا  تیمونوس لیمانع تبد ی در طوالنی مدتکاهش پاسخ التهاب

 دیتول جهیو در نت شود ماینتیدر او ایجاد پالک به ماکروفا،ها 

عوامـل   بـرتالف دیگـر   20،31در مبدا کاهش دهـد.  را میآنز نیا

مختص التهـا  عـروق    LP_PLA2تطر بروز آترواسکلروز، 

باشد و با توجـه بـه ایـن کـه مطالعـات پیشـین همبسـتگی        می

ــا      ــی ب ــرد عروق ــتالل عملک ــا و ات ــم آتروم ــین حج ــاالیی ب ب

LP_PLA2 ــولین ( مشــاهده iiPC-Lyso) و لیزوفســفاتیدیل ک

توانـد  تر بـودن مقـادیر آن در گـروه تمـرین مـی     کردند، پایین

 31تر بودن میزان التها  در دیواره عروق باشد.ی از پایینحاک

تــود بــا تغییــر  LP_PLA2از طــرف دیگــر، از آن جــایی کــه 

و تولیـد لیزوفسـفاتیدیل کـولین و اسـیدهای      LDLاکسیداتیو 

( منجـر بـه ایجـاد    iiioxNEFAsچر  اکسیدشده غیر اسـتری ) 

گـردد،  عـروق مـی   هدر دیـوار  eNOSالتها  و کاهش تنظیمی 

تواند یکی دیگر از آثار می LP_PLA2توان گفت که کاهش می

در بهبـود عملکـرد عـروق     تفعالیت ورزشی تناوبی پـر شـد  

ــی ــار   م ــه مه ــرا ک ــد، چ ــی  LP_PLA2باش ــادیر  م ــد مق توان

هـــای ماکروفا،هـــا و  ـــخامت کالهـــ  فیبـــروزی پـــالک

با توجه بـه  عالوه بر این،  31،32آترواسکلروتی  را کاهش دهد.

مـرتب    apoBبـا   به طـور نزدیکـی  در تون  مینزآ نیا که نیا

در  LDLتر بودن نییپا ابد،ی انیجر LDLاست و در نتیجه با 

 نیتمـر  گـروه  مقادیر کمتر این آنزیم درتواند یگروه تمرین م

 33.را تو ی  دهد یتناوب

نتایج مطالعه حا ر نشان داد که مقاومت به انسـولین در  

گروه سالم شـاهد بـاالتر و   گروه دیابتی به طور معناداری از 

تـر بـود.   در گروه تمرین تناوبی نسبت به گروه دیابتی پـایین 

                                                           
i -Woudberg 

ii -Lysophosphatidilcholine 

iii -Oxidized non-esterified fatty acids 

اند که فعالیت ورزشـی تنـاوبی   مطالعات پیشین نیز نشان داده

ــال  ــا فع ــیگنالپرشــدت ب ــازی س ــو،نز  س ــای باالدســت بی ه

کننـده آلفـای گیرنـده فعـال شـده      میتوکندریایی مثل هم فعـال 

( و عامل رونویسی ivPGC1α) 1-توس  تکثیرکننده پراکسیزم

ــدریایی  ــت  A (vTFAMمیتوکنـ ــود ظرفیـ ــه بهبـ ( و در نتیجـ

اکسیداتیو و متابولیسم گلـوکز منجـر بـه بهبـود مقاومـت بـه       

بـا هیـدرولیز فسـفولیپیدهای     LP_PLA2 34شود.انسولین می

اکسید شده و تـاثیر بـر افـزایش شـار اسـیدهای چـر  و در       

انـد منجـر بـه مقاومـت بـه      تونتیجه اتتالالت ادیپوکـاینی مـی  

 vi، داراپالدیـ   LP_PLA2داروی مهارکننده  3۱انسولین گردد.

ــت و     ــود مقاوم ــدی و بهب ــم لیپی ــود متابولیس ــه بهب ــر ب منج

ــه انســولین مــی  ــدینشــود و مــیحساســیت ب ــد ب ــه توان گون

بـا توجـه بـه مشـاهده      32مسیرهای التهابی را بهبـود بخشـد.  

ه انسـولین، کـاهش   همبستگی باالی این آنـزیم بـا مقاومـت بـ    

LP_PLA2    توانـد ماننـد   از طریا تمرین تنـاوبی پرشـدت مـی

داراپالدی  با کاهش مقاومت به انسولین مسیرهای التهـا  را  

توانیم به طور قطعی مشـخص  کنترل نماید. با این حال ما نمی

نماییم که آیا کاهش مقاومت به انسـولین تـود عامـل کـاهش     

LP_PLA2 باشد.  و یا نتیجه کاهش آن می 

رخ لیپیـدی در ایـن پـژوهش    چنـین بـا بررسـی نـیم    ما هم

های دیابتی و دیابتی بـا تمـرین   تفاوت معناداری را بین گروه

گلیسـیرید، کلسـترول   تناوبی پر شدت در سطوح سرمی تـری 

های کـم چگـال و تیلـی کـم چگـال مشـاهده       تام، لیپوپروتئین

ــایج vii (2112کــردیم. پدرســن وســالتین ــز نت ــه مطا 13( نی لع

رخ لیپیدی را پ  از اند که بهبود نیمفراتحلیل را گزارش کرده

فعالیـت ورزشــی چـه بــه    37انـد. فعالیـت ورزشـی نشــان داده  

توانـد بـر مقـادیر    صورت حاد و چه بـه صـورت مـزمن مـی    

تواند توانـایی  فعالیت ورزشی می گلیسیریدها اثر بگذارد.تری

مقابـل گلیکـو،ن    عضله اسکلتی را برای استفاده از لیپیدها در

بهبود بخشد و در نتیجه مقادیر لیپیدی پالسما را کاهش دهد. 

( کـه  viiiLCATکلسـترول اسـتیل ترانسـفراز )   -آنزیم لسـیتین 

باشــد پــ  از فعالیــت مــی HDLمســئول انتقــال اســترها بــه 

.یابدورزشی افزایش می
نیز یکـی   )LXR)ixکبدی  Xگیرنده  38

ی در متابولیسـم  باشد که نقـش کلیـد  از عوامل رونویسی می

                                                           
iv- Peroxisome Proliferator-activated Receptor Gamma Coactivator 

1-alpha 
v- Mitochondrial Transcription Factor A 
vi -Darapladib 

vii -Pedersen and Saltin 

viii -Lecithin–cholesterol Acyltransferase 

ix- Liver X Receptor 



  

 

 8/2کند. و فعالیت ورزشی منجر به افزایش کلسترل بازی می

 بـا  ورزشـی  فعالیـت  نتیجـه  در  03شـود. برابری بیان آن مـی 

و  LXR افـــزایش بـــاال، چگـــالی بـــا لیپـــوپروتئین افـــزایش

( iABCAدهنده کاست اتصـال آدنـوزین تـری فسـفات )    انتقال

همین راسـتا پرسـته    در 30منجر به کاهش کلسترول می شود.

گلیسـیرید، کلسـترول تـام،    ( نیز کاهش تری2110و همکاران )

LDL ،VLDL  ــزایش ــ  از  HDLو اف ــم در   11را پ ــه ه هفت

گروه تمرین تناوبی پرشدت و هم تداومی بـا شـدت متوسـ     

به طور معکوس بـا   C-HDLکه غلظت  با این 41گزارش کردند.

طالعات بـالینی  های قلبی عروقی مرتب  است مریس  بیماری

 41آمیز نبودند.بسیاری که هدف افزایش آن را داشتند موفقیت

در گـروه تمـرین    HDLما نیز افزایش معناداری را در سطوح 

 نیافتیم. 

در  LP_PLA2در مطالعـات ابتــدایی بیــان شــده بــود کــه  

بـه منظـور    33کنـد. نقش  د التهابی بازی می HDLارتباي با 

فسفولیپیدهای تونی ما نیز رواب  بررسی رابطه این آنزیم با 

و  HDLهمبستگی را بررسی کردیم و همبستگی بین مقـادیر  

LP_PLA2      مشاهده نکردیم و بـالعک  همبسـتگی بـاالیی بـا

رسـد  به نظر مـی  .دیده شد VLDLو  LDLمقادیر کلسترول، 

LP_PLA2  هـای کـم چگـال    بیشتر در ارتباي با لیپـوپروتئین

 کند.ینقش التهابی تود را ایفا م

با توجه بـه کمبـود مطالعـات تمـرین ورزشـی بـر آنـزیم        

LP_PLA2     تا آنجایی که بررسی شد مطالعه مـا بـرای اولـین

تواند این می تبار نشان داد که فعالیت ورزشی تناوبی پر شد

هـای  کاهش دهد. با وجود محدودیت 2آنزیم را در دیابت نو  

انی دیابـت  این مطالعه که شامل بررسی عوامل در گونه حیـو 

و تعـداد  max2VOگیـری مسـتقیم    ، عـدم امکـان انـدازه   2نو  

باشد، تالش گردید که با فراهم کـردن شـرای    پایین نمونه می

گـر کنتـرل گـردد. نتـایج     تحت نظارت عوامل مزاحم و مداتله

چنـین اثـرات   تواند منجر به درک بهتر عوامل و هـم حا ر می

ــاوبی در مــدیریت   ــد فعالیــت ورزشــی تن ایــن بیمــاری و مفی

 عوارض آن گردد. 

 گياینتيجه

ــرمی    ــادیر ســـ ــاهش مقـــ ــار  LP_PLA2کـــ در کنـــ

گلیسیریدها؛ در اثـر فعالیـت   های کم چگال و تریلیپوپروتئین

لیپیـدمی  تواند نشانگر بهبود دی ورزشی تناوبی پرشدت می

باشد  2های صحرایی دیابتی نو  و و عیت التهابی در موش

در آغاز  2اهش اثرات منفی دیابت نو  که در نهایت منجر به ک

شود. بـا ایـن حـال، بررسـی     و پیشرفت آترواسکلروزی  می

مسیرهای التهـا  در انـدوتلیوم و دیگـر نشـانگرهای تـونی      

توانـد، دیـد   های قلبی عروقی در کنار ایـن عوامـل مـی   بیماری

بهتری را از اثر فعالیت ورزشی تناوبی پرشـدت در بهبـود و   

ها به ما بدهد. ین بیمارییا پیشگیری از ا

گونه تعارض منافعی وجود ندارد.بین نویسندگان هیچ
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Abstract 
Introduction: Type 2 diabetes (T2D) causes hyperglycemia, hyperinsulinemia, and dyslipidemia, 

which are all risk factors for atherosclerosis. Lipoprotein-associated phospholipase A2 (Lp-PLA2) 
has been recognized as an indicator of atherosclerosis due to its role in vessel inflammation. This 
study aimed to investigate the effect of high-intensity interval training (HIIT) on serum levels of Lp-
PLA2 and lipid profile in rats with T2D. Materials and Methods: Fifteen male Wistar rats (8-10 
weeks, 220±20 grams) were randomized into three groups of healthy control (n=5), diabetic (n=5), 
and diabetic with HIIT (n=5). T2D was induced through intraperitoneal injection of Nicotine Amid 
and STZ. The training group performed eight weeks of HIIT consisting of high (80-90% Vo2max)
and low (40-50% Vo2max) intensity two-minute intervals. Serum levels of Lp-PLA2 and lipid profile 
were assessed 48 hours after the last training session. Results: Lp-PLA2 (32%, P=0.025), 
triglycerides (47%, P<0.001), cholesterol (45%, P<0.001), insulin (72%, P<0.001), low density 
lipoprotein (LDL) (76%, P<0.001), very low density lipoprotein (VLDL) (47%, P<0.001), glucose (56%, 
P=0.029), and insulin resistance (100%, P=0.002) were all significantly lower in the training group 
than in the diabetic group. However, increased serum levels of high density lipoprotein in the 
training group was not meaningful (P=0.138). Moreover, Lp-PLA2 was highly correlated with LDL, 
VLDL, total cholesterol, and triglycerides. Conclusion: HIIT can attenuate the negative effects of 
T2D on the onset and progression of pathways involved in atherosclerosis by reducing serum 
levels of Lp-PLA2 and improving lipid profile. 
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