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Abstract 

Background: The effect of exercise training on body weight and visceral fat have been 
examined in several studies, whereas those of aerobic training along with the different dosages of 
intramuscular vitamin D on body weight, visceral fat and food intake are unknown. The main 
objective of the study was to assess the effect of aerobic training and different doses of intramuscular 
vitamin D on body weight, visceral fat and food intake in female Wistar rats. 

Materials and Methods: In this experimental study, seventy-two female Wistar rats were 
divided into 9 with 8 rats in each group, one group: aerobic training (3 days/week for 8 weeks), three 
groups: aerobic training and vitamin D supplementation (in high, moderate and low doses), three 
groups: vitamin D supplementation (in high, moderate and low doses) and two control groups. One-
way ANOVA and repeated measures ANOVA test were used to analyze the data. 

Results: Results showed that body weight and visceral fat in aerobic training with high dose 
vitamin D supplementation group was significantly lower than other groups. Also, the mean food 
intake in three groups of (aerobic training with low dose vitamin D supplementation, low dose vitamin 
D supplementation and control) was significantly higher than other groups. 

Conclusion: It seems that aerobic training with high dose vitamin D compared to using each 
of the strategies is more effective in decreasing body weight, visceral fat in female Wistar rats. 
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 بدن، وزن بر تزریقی D ویتامین مختلف دوزهاي و هوازي تمرین تعاملی اثر
  ویستار نژاد ماده هاي موش در غذا دریافت و احشایی چربی

 
  3بابایی پروین ،2چیدمیر ارسالن ،*1حسینی رستگار

  

 ایران رشت، ،گیالن دانشگاه ورزشی، فیزیولوژي گروه ،تخصصی دکتراي دانشجوي -1

  ایران رشت، گیالن، دانشگاه ورزشی، فیزیولوژي گروه ،علمی هیئت عضو دانشیار، -2
 ایران رشت، گیالن، دانشگاه فیزیولوژي، گروه علمی هیئت عضو استاد، -3

 
 20/2/94: تاریخ پذیرش 30/1/94: تاریخ دریافت

 

  چکیده
 تمرین اثر اما شده، بررسی متعدد مطالعات در احشایی چربی و بدن وزن بر ورزشی هاي تمرین تاثیر :هدف و زمینه
 ایناز  هدف .است نامعلوم غذا دریافت و احشایی چربی بدن، وزن بر تزریقی Dیتامین و مختلف دوزهاي با همراه هوازي
 در غذا دریافت و احشایی چربی بدن، وزن بر تزریقی D ویتامین مختلف دوزهاي و هوازي تمرین رثیأت بررسی مطالعه،

  .باشد می ویستار نژاد ماده هاي موش
 تمرین گروه یک شامل تایی 8 گروه 9 به ویستار نژاد ماده صحرایی موش 72 ،تجربی مطالعه این در :ها روش و مواد

 ،)پایین و متوسط باال، دوز با ( D ویتامین دهی مکمل و هوازي تمرین گروه سه ؛)ههفت 8 مدت به هفته در روز 3( هوازي
 واریانس تحلیل آزمون از .شدند تقسیم شاهد گروه دو و )پایین و متوسط باال، دوز با( D ویتامین دهی مکمل گروه سه
  .گردید فادهاست ها داده تحلیل و تجزیه براي مکرر گیري اندازه با واریانس تحلیل و طرفه یک

 نسبت باال دوز با D ویتامین دهی مکمل با هوازي تمرین گروه در احشایی چربی و بدن وزن که داد نشان نتایج :ها یافته
 پایین، دوز با Dویتامین دهی مکمل با هوازي تمرین گروه يغذا دریافت میانگینچنین   هم.است تر پایین ها گروه سایر به

   .بود باالتر داري یمعن طور به ها گروه سایر به نسبت کنترل گروه و پایین دوز اب D ویتامین دهی مکمل گروه
 این از هریک از استفاده به نسبت باال، دوز با D ویتامین دهی مکمل با همراه هوازي تمرین رسد می نظر به :گیري نتیجه

  .باشد می ویستار نژاد ماده هاي موش احشایی چربی  ووزن کاهش راستاي در تري مطلوب روش تنهایی، به ها استراتژي
  D ویتامین چاقی، ورزش، بدن، وزن :کلیدي واژگان
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  مقدمه
 عمومی سالمت مشکل یک چاقی و وزن اضافه
 .استشده  جهان رسراس در زیادي نگرانی است که موجب

 در 2015 سال در جهانی بهداشت سازمان آمار براساس
 یا سال 15 داراي افراد از نفر میلیارد 3/2 حدود جهان سراسر

 فرد میلیون 700 از بیش و بود خواهند وزن اضافه دچار بیشتر
 نشان مطالعات نتایج .)1(داشت دنخواه وجود جهان در چاق

 -قلبی هاي بیماري خطر چاقی به مبتال افراد در که دنده می
 است باال ناگهانی مرگ و مغز عروق بیماري دیابت، عروقی،

 .)3، 2(دهد می افزایش درصد 80 تا 20 را افراد میر و مرگ و
 چاقی از گیري پیش و شیوع که مطالعاتی افزایشاز این رو، 

 فهم و ضرورت کنند، می دنبال را آن با مرتبط هاي بیماري و
 سبک تغییر .اند ساخته روشن را وزن کنترل با مرتبط عوامل

 سیگار مصرف بدنی، فعالیت سطح کاهش سمت به زندگی
 و چرب ايه رژیم ویژه به نامناسب غذایی عادات و

 چاقی و وزن اضافه با  ارتباط مستقیمیباال کربوهیدرات
 در لبنیات و سبزیجات جات، میوه مصرف که طوري به دارد؛

 اهمیت آن با مرتبط هاي بیماري و اقیچ به ابتال خطر کاهش
 D ویتامین کمبود که دنده می نشان مطالعات نتایج .)4(دارد

 عروقی -قلبی هاي بیماري و دو نوع دیابت  گسترشخطر با
 گزارش فراتحلیلی مطالعات در که طوري به است، همراه

 درصد 43 با D ویتامین سرمی سطوح افزایشکه  است شده
چنین   هم.)5(است همراه متابولیکی و یقلب اختالالت کاهش
 کمبود معرض در بیشتر چاق افراد که دنده می نشان شواهد

 که ست ااین ،آن احتمالی مکانیسم دارند، قرار D ویتامین
 بافت در زیاد مقدار به و است چربی در محلول D ویتامین

 در ویتامین این سرمی مقادیر رو این از شود، می ذخیره چربی
 اثر دو D ویتامین این بر عالوه .)6(است تر پایین اقچ افراد
 در اي واسطه نقش) 1 :دارد انسولین حساسیت روي بر مهم

 گلوکز هاي ناقل عملکرد افزایش در که کلسیم متابولیسم
 تواند می که انسولین گیرنده ژن بیان تنظیم )2 و باشد می موثر

یب اظهار بدین ترت .)7(باشد ارتباط در انسولین مقاومت با
 درمان و گیري پیش در مهمی نقش D ویتامین که است شده

 سوي از .)7، 6(دارد آن با مرتبط هاي بیماري و چاقی عوارض

 جدي مشکل یک ایران جمعیت در D ویتامین کمبود، دیگر
 جمعیت درصد 3/81 که طوري به است، درمانی بهداشتی

 در بودکم این و هستند D ویتامین کمبود دچار ایران شهري
 گذشته، در .)8(است مردان از بیشتر مراتب به زنان بین

 اي تغذیه هاي عادت را وزن اضافه و چاقی دلیل ترین مهم
 نداشتن دهند می نشان اخیر شواهد ولی دانستند، می نامناسب

 چاقی براي تري مهم عامل تغذیه با مقایسه در بدنی فعالیت
 تمرینات  کهاند ادهد نشان مطالعات نتایج ،چنین هم .)9(است

 و چاقی برابر در دارویی غیر قوي راهکار یک هوازي
 هاي یافته وجود با .)11، 10(است چاقی با مرتبط هاي بیماري

 در چربی متابولیسم بر ورزشی هاي تمرین اثر ي درباره زیاد
 متابولیسم بر ورزش ي بالقوه فواید طبیعی، وزن با سالم افراد

، 9(است گرفته قرار توجه مورد رکمت چاق افراد در چربی
 برنامه حاکی است که مطالعات نتایج ،راستا همین در .)11

 افراد چربی متابولیسم بر توجهی قابل ثیرأت جسمانی آمادگی
  .)13، 12(دارد چاق

 در کاملی نظر توافق حاضر حال در کلی، طور به
 .ندارد وجود D ویتامین دهی مکمل و هوازي تمرین مورد

 دوزهاي و هوازي تمرین اثر پژوهشی هیچ در چنین هم
 مدل براساس بدن ترکیب بر تزریقی D ویتامین مختلف
 حاضر، پژوهش هدف از این رو، .است نشده انجام حیوانی
 D ویتامین مختلف دوزهاي و هوازي تمرین تاثیر بررسی
 در غذا دریافت و احشایی چربی بدن، وزن بر تزریقی

  .باشد می رویستا نژاد ماده هاي موش
 

  ها روش و مواد
صحرایی  موش 72 ،تجربی مطالعه این انجام براي

 250تا  240 وزنی میانگین با ویستار نژاد ي ماده از  ماهه5
تقسیم شدند که  تایی 8 گروه 9 به تصادفی طور به گرم،

 هفته در روز 3( هوازي تمرین گروه یک:  ازدعبارت بودن
 دهی مکمل و هوازي نتمری گروه سه ؛)هفته هشت مدت به

 با D ویتامین و هوازي تمرین :اول گروهشامل  D ویتامین
 :دوم گروه ،هفته در D ویتامین واحد 10000( باال دوز

 واحد 1000 ( متوسط دوز با D ویتامین و هوازي تمرین
 D ویتامین و هوازي تمرین :سوم گروه ،هفته در D ویتامین
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 گروه سه ؛)هفته در D ویتامین واحد 100( پایین دوز با
 باال دوز با D ویتامین :اول گروهشامل  D ویتامین دهی مکمل

 با D ویتامین :دوم گروه ،)هفته در D ویتامین واحد 10000(
 :سوم گروه ،)هفته در D ویتامین واحد 1000 ( متوسط دوز

 دو و )هفته در D ویتامین واحد 100( پایین دوز با D ویتامین
 و شدند کشته برنامه يابتدا در :اول هگروشامل  شاهد گروه
 گروه ،)آزمون پیش( شد توزین و برداشته احشایی چربی

 به ها رت؛  D ویتامین جاي به ذرت روغن تزریق :دوم
 در و شفاف کربنات پلی قفس در تایی 4 هاي گروه صورت
 -روشنایی چرخه گراد، سانتی درجه 21±3 دماي با محیطی
 حیوان در  درصد 50±5 ترطوب و ساعت 12:12 تاریکی

 گیالن، دانشگاه ورزشی علوم و بدنی تربیت دانشکده خانه
 توجه با و بود پلت صورت به ها آن غذاي .شدند نگهداري

 گرم 100 هر ازاي به گرم 10 میزان به هفتگی کشی وزن به
 .گرفت می قرار ها آن اختیار در روزانه صورت به بدن، وزن
 500 بطري در آزاد صورت به ها آن نیاز مورد آب ،چنین هم

 رارق شاناختیار در آزمایشگاهی حیوانات ویژه لیتري میلی
 محیط به ها موش ورود از پس بالفاصله .)14(شد می داده

 حذف فلورسنت نور شامل بنفش يماورا اشعه آزمایشگاه
 کالري با مساوي صورت به ها گروه همه غذایی رژیم .شد می

 Kelpiesoft Food File تغذیه افزار نرماز طریق  یکسان
 ثبت بار یک هفته هر از پس وزن تغییرات و شد می تعیین

 وزن به توجه با حاضر، پژوهش در .)16، 15(گردید می
 شد، تعیین روزانه غذاي مقدار بار یک هفته هر ها آزمودنی

 مقدار از و شده گیري اندازه دوباره مانده غذاي مقدار سپس
 روزانه مصرفی غذاي مقدار ،ترتیب این به .گردید کسر اولیه

 گیري اندازه گرم 1/0 دقت با دیجیتالی ترازوي با رت هر
 فشرده آماده خوراك صورت به غذاها از آن جایی که .شد

 و نشد مشاهده ریزي دور یا ریز زیر هیچ معموالً ،ندبود شده
 به دریافتی انرژي مقدار که گردید حاصل اطمینان بنابراین
 وزن گیري اندازه با همزمان .است شده گیري ازهاند درستی
 تغییرات بررسی منظور به نیز رت هر وزن دریافتی، غذاي
 در ابتداي .شد گیري اندازه بار یک هفته هر ها، رت وزنی

 به و انتخاب تصادفی صورت به موش سر 8 تعداد تحقیق،

 کشته )آزمون پیش( احشایی چربی اولیه مقادیر تعیین منظور
 بیهوشی از پس شاهد گروه احشایی چربی ابتدا .شدند

 چربی و بدن وزن .)آزمون پیش( شد توزین و برداشته
 قرار بررسی مورد هفته هشت پایان در ها گروه تمام احشایی
 دهی مکمل و هوازي تمرین گروه هاي آزمودنی .گرفت

 ،هوازي تمرین گروه و پایین و متوسط باال، دوز با D ویتامین
 هر براي که داشتند تردمیل روي ورزشی لیتفعا هفته 8

 تمرین جلسه هر .بود شده ریزي برنامه تمرینی جلسه 3 هفته،
 و سرعت .بود کردن سرد و کردن تمرین کردن، گرم شامل
 متر 10 سرعت با دقیقه 3( هفته 8 طول در کردن گرم مدت

 15( چهارم تا اول هاي هفته:  بدین صورت بود)دقیقه در
 هشتم تا پنجم هاي هفته و )دقیقه در متر 15 عتسر با دقیقه

 در کردن سرد براي .)دقیقه در متر 25 سرعت با دقیقه 40(
 طور به نوارگردان سرعت نیز تمرینی جلسه هر انتهاي

 بر عالوه .برسد اولیه سرعت به تا یافت می کاهش معکوس
 و متوسط باال، دوز با D ویتامین دهی مکمل هاي گروه این،

 گروه و D ویتامین تزریق تنها برنامه هفته 8 طی در پایین
 که است ذکر به الزم داشتند؛ را ذرت روغن تزریق کنترل

 در حیوانات با کار و نگهداري به مربوط اخالقی نکات کلیه
 حفظ مداخله طی شرایط این و  گردیدرعایت آزمایشگاه

 علوم و بدنی تربیت دانشکده اخالق کمیته مجوز شماره( شد
و  ارزیابی منظور به ).دت /88038 :گیالن دانشگاه زشیور

 از ها گروه بین دریافتی غذاي و بدن وزن میانگین مقایسه
 غذاي و بدن وزن مقایسهبراي  و طرفه یکآنوواي  آزمون

 گیري اندازه آزمون از هفته 8 طی در گروه هر دریافتی
 در و شد استفاده مکرر گیري اندازه با واریانس تحلیل آزمون

 نرم از استفاده با توکی تعقیبی آزمون از معناداري صورت
 داري یمعن سطح در 9.1 نسخه SASتحلیل آماري  افزار

05/0 p<شد گرفته بهره.   
  

 ها یافته

 میانگین بین اختالف داري معنی براي تعیین
 طرفه یک واریانس تحلیل از مختلف هاي هفته طی ها گروه
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 را واریانس تحلیل از لحاص نتایج 1 جدول .شد استفاده
  .دهد می نشان

 ؛D ویتامین باالي دوز و هوازي تمرین :اول گروه
 گروه ؛D ویتامین متوسط دوز و هوازي تمرین :دوم گروه
 :چهارم گروه ؛D ویتامین پایین دوز و هوازي تمرین :سوم
 ؛D ویتامین متوسط دوز :پنجم گروه ؛D ویتامین باالي دوز

 تمرین :هفتم گروه ؛ D ویتامین پایین دوز :ششم گروه
  .کنترل :هشتم گروه هوازي؛

 تعقیبــی آزمــون و طرفــه یــکآنــوواي  آزمــون از
 حــروف .شـد  اســتفاده هـا  داده تحلیــل و تجزیـه  بــراي تـوکی 

 هـا  گـروه  میانگین بین دار معنی اختالف عدم گر ن بیا مشترك
  .باشد می هفته 8 طی در

 وانت می 1 جدول در شده ارائه نتایج براساس
 کلیه در بدن وزن بر تیمارها یا ها گروه تاثیر که دریافت

 همه در غذا دریافت بر بوده و نیز این تأثیر دار معنی ها هفته
 .داري برخوردار بود  از اهمیت معنیاول هفته جز به ها هفته
 غذاي و بدن وزن در داري یمعن افزایش و کاهش ،چنین هم

 با هوازي تمرین روهگ در ترتیب به ها آزمودنی دریافتی
 ویتامین دهی مکمل گروه و باال دوز با D ویتامین دهی مکمل

D هفته 8 پایان در ها گروه سایر به نسبت پایین دوز با 
  .شد مشاهده

 
  مختلف هاي هفته در ها گروه در غذا دریافت و بدن وزن میانگین مقایسه .1 جدول

  هشتم  هفتم  ششم  پنجم  رمچها  سوم  دوم  اول  متغیرها  زمان مدت  ها گروه
  a 33/14  a 30/14  a 34/14  a 35/14  a 31/14 a 31/14 a 36/14  a 35/14  غذا دریافت  اول هفته  a 31/248  abc 68/246  abc 82/246  a 57/248  c 46/244 ab 81/247 c 31/245  c 58/245 بدن وزن
  b 31/14  ab 33/14  ab 34/14  a 36/14  ab 33/14 ab 34/14 a 36/14  a 35/14  غذا دریافت دوم هفته  bc 26/250  bc 33/250  ab 08/252  bc 34/249  c 88/248 a 56/253 bc 18/250  c 94/248 بدن وزن
  d 24/14  d 26/14  cd 29/14  cb 35/14  b 36/14 a 61/14 cb 34/14  b 40/14  غذا دریافت سوم هفته  c 99/246  cde 58/247  b 79/254  c 29/245  cd42/249 a 07/258 cd 82/248  c 95/249 بدن وزن
  f 20/14  ef 24/14  ed 27/14  c 36/14  c 41/14 a 77/14 d 30/14  b 52/14  غذا دریافت چهارم هفته  d 94/243  d 95/244  b 55/259  d 06/245  c 52/249 a 62/262 c 39/248  c 36/250 بدن وزن
  d 22/14  d 22/14  b 56/14  c 38/14  c 43/14 a 03/15 c 42/14  c 54/14  غذا دریافت پنجم هفته  g 71/239  fg 15/241  b 65/262  ef 65/243  d 77/248 a 09/267 e 47/244  c 80/253 بدن وزن
  e 24/14  e 26/14  b 68/14  d 47/14  d 53/14 a 11/15 d 46/14  c 60/14  غذا دریافت ششم هفته  g 10/237  f 09/240  b 77/263  e 47/242  d 93/246 a 20/271 e 87/243  c 81/257 بدن وزن
  f 29/14  f 33/14  b 88/14  e 51/14  d 62/14 a 22/15 e 53/14  c 78/14  غذا دریافت هفتم هفته  f 82/236  f 17/238  b 25/264  e 62/241  d 79/244 a 41/273 ed 75/242  c 99/257 بدن وزن
  d 33/14  f 35/14  b 01/15  e 54/14  d 74/14 a 33/15 e 55/14  c 87/14  غذا دریافت هشتم هفته  g 44/233  f 20/237  b 13/265  e 72/240  d 37/245 a 69/277 e 23/242  c 26/259 بدن وزن

  
 ؛D ویتامین باالي دوز و هوازي تمرین :اول گروه

 گروه ؛D ویتامین متوسط دوز و هوازي تمرین :دوم گروه
 :چهارم گروه ؛D ویتامین پایین دوز و هوازي تمرین :سوم
 ؛D ویتامین متوسط دوز :پنجم گروه ؛D ویتامین باالي دوز

 تمرین :هفتم گروه ؛ D ویتامین پایین دوز :ششم گروه
  .کنترل :هشتم گروه هوازي؛

 و مکـرر  گیـري  اندازه با واریانس تحلیل آزمون از
 اسـتفاده  هـا  داده تحلیـل  و تجزیـه  بـراي  توکی تعقیبی آزمون

 بـین  دار معنـی  تالفاخـ  عـدم  گـر  بیـان  مـشترك  حروف .شد
  .باشد می هفته 8 طی در ها گروه میانگین

 که دنده می نشان 2 جدول در شده ارائه نتایج
با گذشت  غذا دریافت و بدن وزن بر مختلف هاي گروه تاثیر

 و اول هاي گروه در که طوريبه  ،ه استبود دار معنیزمان 
 داري معنی طور به بدن وزن میزان ،زمان گذشت با دوم
 گروه در غذا دریافت و بدن وزن میزان ولی ، یافتشکاه

 .داد نشانرا  داري معنی افزایش هشتم و ششم سوم،
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  تهفه 8 طی در ها گروهدر  غذا دریافت و بدن وزن میانگین مقایسه .2 جدول
 مدت  هفته

  هشتم  هفتم  ششم  پنجم  چهارم  سوم  دوم  اول  متغیرها  زمان
  a 33/14  ab 31/14  c 24/14  c 20/14  c 22/14 c 24/14 b 29/14  ab 33/14  غذا دریافت  اول گروه  ab 31/248  a 26/250  b 99/246  c 94/243  d 71/239 e 10/237 e 82/236  f 44/233 بدن وزن
  a 30/14  ab 33/14  cd 26/14  d 24/14  d 22/14 cd 26/14 ab 33/14  a 35/14  غذا دریافت دوم گروه  cb 67/246  a 33/250  b 58/247  c 95/244  d 15/241 ed 09/240 ef 17/238  f 20/237 بدن وزن
 گروه  e 82/246  d 08/252  c 79/254  b 55/259  a 65/262 a 77/263 a 25/264  a 13/265 بدن وزن

  e 34/14  e 34/14  ef 29/14  f 27/14  d 56/14 c 68/14 b 88/14  a 01/15  غذا دریافت سوم
 گروه  a 57/248  a 34/249  b 29/245  b 06/245  cb 65/243 cd 47/242 cd 62/241  d 72/240 بدن وزن

  c 35/14  c 36/14  c 35/14  c 36/14  c 38/14 b 47/14 ab 51/14  a 54/14  غذا دریافت چهارم
 گروه  b 46/244  a 77/248  a 42/249  a 52/249  a 77/248 ab 93/246 b 79/244  b 37/245 بدن وزن

  f 31/14  f 33/14  ef 36/14  ed 41/14  d 43/14 c 53/14 b 62/14  a 74/14  غذا دریافت پنجم
 گروه  g 81/247  f 56/253  e 07/258  d 62/262  c 09/267 b 20/271 b 41/273  a 69/277 بدن وزن

  f 31/14  f 34/14  e 61/14  d 77/14  c 03/15 c 11/15 b 22/15  a 33/15  غذا دریافت ششم
 گروه  b 31/245  a 18/250  a 82/248  a 39/248  cb 47/244 cb 87/243 c 75/242  c 23/242 بدن وزن

  d 36/14  d 36/14  ed 34/14  e 30/14  c 42/14 b 46/14 a 53/14  a 55/14  غذا دریافت هفتم
 گروه  d 58/245  c 94/248  c 95/249  c 36/250  b 80/253 a 81/257 a 99/257  a 26/259 بدن وزن

  e 35/14  e 35/14  e 40/14  d 52/14  d 54/14 c 60/14 b 78/14  a 87/14  غذا دریافت هشتم
  

 ؛D ویتامین باالي دوز و هوازي تمرین :اول گروه
 گروه ؛D ویتامین متوسط دوز و هوازي تمرین :دوم گروه
 :چهارم گروه ؛D ویتامین پایین دوز و هوازي تمرین :سوم
 ؛D ویتامین متوسط دوز :پنجم گروه ؛D ویتامین باالي دوز
 تمرین :هفتم گروه ؛ D ویتامین پایین دوز :ششم هگرو

  .اولیه کنترل :نهم گروه ؛کنترل :هشتم گروه هوازي؛
 آزمــون و طرفــه یـک  واریــانس تحلیــل آزمـون  از

 .شــد اســتفاده هــا داده تحلیــل و تجزیــه بــراي تــوکی تعقیبــی
 میـانگین  بـین  دار معنـی  اختالف عدم گر بیان مشترك حروف

  .باشد می هفته 8 طی در ها گروه
 چربـی  دهـد،  مـی  نشان 1 شکل نتایج که طور همان

 بـا  D ویتـامین  دهی مکمل با هوازي تمرین گروه در احشایی
 در واحـد  1000( متوسـط  ،)هفتـه  در واحـد  10000( باال دوز
 در واحـد  10000( بـاال  دوز با D ویتامین دهی مکمل و )هفته
 بـود  تـر  نپـایی  داري یمعن طور به ها گروه سایر به نسبت )هفته

)001/0=p(. دهی مکمل که دهند می نشان نتایج اینچنین     هم 
 افـزایش  باعـث  )هفتـه  در واحد 100( پایین دوز با D ویتامین

  .است شده احشایی چربی دار معنی
 

  
 مختلف براساس چربی يها مقایسه میانگین گروه. 1شکل 

  احشایی
  

  بحث
  بههوازي تمرین که داد نشان حاضر مطالعه نتایج

 در واحد 10000( باال دوز با D ویتامین دهی مکمل همراه
 در واحد 100( پایین دوز با D ویتامین دهی مکمل و )هفته
 وزن در داري یمعن افزایش و کاهش موجب ترتیب به )هفته
 این .گردد می هفته 8 پایان در ها گروه سایر به نسبت بدن
 با مراهه هوازي تمرین برنامه که دنده می نشان ها یافته

 بدن وزن کاهش بر کاراتري تاثیر D ویتامین دهی مکمل
درمان و  در بدنی فعالیت اثرات مربوط به شواهد .دارد



   و همکارانرستگار حسینی                                                                            ...    تزریقی بر Dاثر تعاملی تمرین هوازي و دوزهاي مختلف ویتامین 

  30                                                                                                       1394 مهر ،7 شماره ، هیجدهمسال اراك، پزشکی علوم دانشگاه پژوهشی علمی مجله

 هاي بررسی منوط به عمده طور به چاقی از گیري پیش
 در اندکی اي مداخله هاي پژوهش است که شناسی گیر همه
 در ما هاي دانسته حال هر به .است گرفته صورت زمینه این

 با D ویتامین دهی مکمل و هوازي تمرین تعاملی اثرات مورد
 محدود ماده صحرایی هاي موش روي بر مختلف دوزهاي

 تعیین عوامل از تحرکی کم و چاقی که این به توجه با .است
 وزن، کاهش د،نباش می انسولین به مقاومت ایجاد کننده
 زدوپری .)17(شود انسولین به مقاومت بهبود سبب است ممکن

 با هوازي تمرین هفته 10  کهکردند گزارش همکاران و
 مقاومت بهبود جمله از عروقی -قلبی خطرزاي عوامل بهبود

نتایج  .)18(است همراه بدن وزن کاهش و انسولین به
 در D ویتامین کمبوددهند که  مطالعات دیگر نشان می

 و گلوکز تحمل اختالل دیابت، شیوع با خون گردش
 همکاران و ورستمن .)20، 19(است مرتبط متابولیک سندروم

 و چاقی بین یکه ارتباط معکوس دادند نشانبراي اولین بار 
 بیان کردند همکاران و اسکراگ .)6(دارد وجود D ویتامین

 افراد در D ویتامین هیدروکسی 25 سرمی سطح افزایش که
 .)21(است چاق غیر افراد از کمتر داري یمعن طور به چاق
 باعث هوازي تمرین که داد نشان نیز حاضر همطالع نتایج

 تمرین که زمانی اما گردد، می ها آزمودنی بدن وزن کاهش
 شود، می همراه باال دوز با D ویتامین دهی مکمل با هوازي

 از پس D ویتامین احتماالً .دبای میکاهش  بیشتر بدن وزن
 شده ذخیره بدن چربی توده در خون جریان به ورود و سنتز

 چربی بافت از ویتامین این آهسته رهاسازي آن دنبال به و
 چاقی با رتبطم هاي مکانیسم دیگر از .گیرد می صورت
 اشاره مورد این به توان می D ویتامین پایین سطوح و شکمی

 نواحی در عمدتاً است، چربی در محلول D ویتامین که کرد
 کاهش( D هیپوویتامینوز و شود می ذخیره بدن چربی وسیع

 (PTH) پاراتیروئید هورمون افزایش به )D امینویت
 درپی را سلولی درون ++Ca افزایش خود این که انجامد می

 خود نوبه به سلولی درون ++Ca افزایش این دارد،
 و کند می مهار هدف هاي دربافت را انسولین هاي گیرنده

 گلوکز اصلی و مهم جاگر جابه و گذرگاه( Glut-4 کانال
 ترشح دیگر، سوي از .بندد می را )چربی بافت و عضالت در

 داخل کلسیم غلظت به پانکراس بتاي هاي سلول از انسولین
 نشان مطالعات نتایج دلیل همین به .داردبستگی  سلولی

 انسولین، عملکرد تواند می D هیپوویتامینوز که اند داده
 بافت در متابولیک فرآیندهاي سایر و گلوکز متابولیسم

 چربی ،مطالعات نتایج براساس .)22(ندک مختلرا  چربی
 انسولین، به مقاومت توسعه براي خطرساز عامل احشایی

 بزرگساالن در عروقی -قلبی بیماري  و2 نوع دیابت
 براي اي مداخله هاي برنامه شناسایی بنابراین، .)9، 3(باشد می

 برنامه نوع تاثیر و دارد اهمیت ذخایر این تر سریع کاهش
 وزن، کاهش برنامه در احشایی چربی اهشک بر اي مداخله
 که حالی در .است بحث قابل موضوعات از یکی همواره
 از( وزن کاهش براي اي مداخله برنامه نوع مطالعات از برخی

 میزان در را )دارویی درمان ورزش، کالري، کاهش قبیل
 دیگر برخی .)24، 23(دانند نمی موثر احشایی چربی کاهش

 مطالعات در احشایی چربی کاهش وتمتفا میزان معتقدند
 همکاران و گولیسچ .دارد ارتباط اي مداخله برنامه نوع با

 ها رت در جلدي زیر و احشایی چربی بر ورزشی تمرین تاثیر
 در وزن کاهش بر عالوه که دادند نشان و نمودند بررسی را

 مترشحه سایتوکاین چندین در تغییر و تمرین گروه هاي رت
 رژیم رسان آسیب اثرات از ورزشی تمرین چربی، بافت از

 و چربی هاي سلول حجم افزایش چون هم چرب پر غذایی
 و پاتریس .)25(کند می جلوگیري چربی هاي سلول تعداد

 بررسیرا  ها رت در اي هفته 13 تا 3 تمرین تاثیر همکاران
 از تواند می نیز تمرین هفته 3 حتی که دادند نشان و نمودند
 ها رت وزن بر چرب پر غذایی رژیم از ناشی اثرات
 تمرین تعاملی تاثیر کمی تمطالعا .)26(نماید گیري پیش

 مدل براساس مختلف دوزهاي با را D ویتامین و هوازي
 حاضر، مطالعه نتایج براساس .اند کرده بررسی حیوانی

 برنامه از بخشیبه عنوان  هوازي تمرین هنگامی که
 کاهش شود، گرفته نظر در وزن کاهش براي اي مداخله
 همراه احشایی چربی بافت دار معنی تغییرات با وزن اندك

 بر احشایی چربی بیشتر کاهشدر مطالعه حاضر،  .گردد می
 نسبت باال دوز با D ویتامین دهی مکمل و هوازي تمرین اثر
 يها آدیپوسیت باالتر حساسیت دلیل به مداخالت سایر به
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 ها کاتکوالمین به سخپا  دررا لیپولیتکی روند احشایی،
 و هوازي تمرین این، بر عالوه .)26، 25(کند می تحریک

 بر مستقیمی تاثیر احتماالً باال دوز با D ویتامین دهی مکمل
 رو، این از .دارد بتا هاي سلول عملکرد و انسولین به حساسیت

 عنوان به باال دوز با D ویتامین دهی مکمل و هوازي تمرین
 به حساسیت و احشایی چربی بر گذار ثرا اي مداخله برنامه

  .گردد می پیشنهاد وزن اضافه داراي و چاق افراد انسولین
  کهداد نشان حاضر پژوهش نتایجچنین  هم

 D ویتامین دهی مکمل با هوازي تمرین گروه در غذا دریافت
 سایر از تر پایین داري یمعن طور به هفته 8 پایان در باال دوز با

 صورت زمینه، این در  کهقبلی مطالعات بقمطا .بود ها گروه
 را گردان چرخ روي دویدن فعالیت که یهای رت گرفته

 يدار یمعن کاهش تحرك بی هاي گروه با مقایسه در داشتند،
 بلوندل .)28، 27(دادند نشان بدن وزن و غذا دریافت اشتها، در
 19 تنها  کهکردند گزارش مروري اي مطالعه در همکاران، و

 ورزش از پس انرژي دریافت افزایشبه  مطالعات ازدرصد 
 .)29(ندادند نشان را تغییري هیچ درصد 65 واشاره کردند 

 کل درکه  )1 جدول( داد نشان نیز حاضر پژوهش نتایج
 در غذا دریافت،  D ویتامین دهی مکمل و تمرین دوره
 و باال دوز با D ویتامین دهی مکمل با هوازي تمرین گروه

 از تر پایین داري یمعن طور به بعد به چهارم تههف از متوسط
که  داد نشان 2 جدول نتایجچنین   هم.بود ها گروه سایر

 دهی مکمل و هوازي تمرین هاي هوگر در غذا دریافت
 در هوازي تمرین گروه و پایین و متوسط باال، دوز با ویتامین

 کاهش قبل هاي هفته به نسبت چهارم و سوم هاي هفته
 تدریج به غذا دریافت بعد هاي هفته در و داشت داري معنی

 تنها نه هفته هشت مدت به هوازي تمرین .کرد پیدا افزایش
 ها زمان از بعضی در بلکه نداد، افزایش را دریافتی انرژي
 که یافت کاهش دریافتی انرژي چهارم و سوم هفته مانند
 .)30(باشد تمرین از پس اشتها موقت سرکوب از ناشی شاید

 با هوازي تمرین گروه در دریافتی غذاي چهارم هفته از بعد
 شروع تدریج به متوسط و باال دوز با D ویتامین دهی مکمل

 تمرین، به سازگاري خاطر به احتماالً  کهنمود افزایش به
 تمرین شدت افزایش و هوازي تمرین از ناشی اثرات کاهش

 از تربیش بار اعمال منظور به کم مقدار به نوارگردان شیب و
 در پیشنهادي مدل یکچنین   هم.است بعد به چهارم هفته

 بیشتر غذاي دریافت و D ویتامین کمبود بین ارتباط با رابطه
 در دیول کلسی جریان غلظت کاهش که است این

 بدن وزن تنظیم نقطه افزایش القا سبب هیپوتاالموس،
 مصرفی انرژي و یافته افزایش اشتها دیگر سوي از .گردد می
 مهار و Ag/RP/NPY نورونی مدار سازي فعال طریق از

POMC/CART قوت نکات از .)27، 24(یابد می کاهش 
 دوزهاي و هوازي تمرین تعاملی تاثیر بررسی ما ي مطالعه

 کنترل جهت حیوانی مدل از استفاده ،D ویتامین مختلف
 است تمرینی برنامه و غذایی هاي رژیم خورشید، نور دقیق

از  .است نشده پرداخته ها آن به قبلی اتمطالع در که
 فازهاي تعیین عدم به توان  میما ي مطالعه هاي محدودیت

 ویتامین گیري اندازه عدم و ها رت استروس سیکل مختلف
D ویتامین حاوي هاي ویال در D کرد اشاره.  
 

  گیري نتیجه
 تمرین انجامکه   گرفتنتیجه توان می کلی طور به

 چربی و بدن وزن کاهش با Dامینویت دهی مکمل با هوازي
 و است همراه وزن اضافه داراي و چاق هاي رت در احشایی

 مطالعات گشاي راه تواند می حاضر حیوانی مطالعه نتایج
  .باشد زمینه این در بعدي انسانی

 
  قدردانی و تشکر

 رساله اطالعات  وها روش از قسمتی مقاله این
 حمایت و بتصوی با که است حسینی آقاي دکتري دوره
 ورزشی علوم و بدنی تربیت دانشکده پشتیبانی و مالی

 به گیالن دانشگاه پزشکی علوم دانشکده و گیالن دانشگاه
 خانم سرکار و دمیرچی ارسالن دکتر آقاي جناب سرپرستی

 سرکار از وسیله بدین .است شده اجرا بابایی پروین دکتر
 هیوا ايآق جناب و حسینی زهرا خانم سرکار قربانی، خانم
 کمال نمودند، یاري تحقیق این جریان در را ما که احمد
  .داریم  راقدردانی و تشکر
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