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Abstract 

Background: Obestatin and leptin are two important hormones in energy homeostasis that 
have been discovered in recent years. 
 The purpose of this study was to investigate the effect of eight weeks of intense aerobic exercise on 
plasma levels of obestatin, leptin, insulin and growth hormones in male obese Sprague Dawley Rats.  

Materials and Methods: in this exprimontal study 50 male rats, with the weight range of 20 ± 
320 were taken from the Animal Laboratory of Medical Sciences in Shiraz University, and were 
divided into two training groups: experimental and control. The exercise program consisted of 8 weeks 
of intense aerobic exercise, 5 sessions per week. The exercise started at a speed of 5 meters per minute 
and with a slope of zero degree for 15 minutes and the intensity progressively reached up to the speed 
of 25 m/m and the slope of 15 degrees for 75 minutes in the last week and ended. Blood samples were 
taken 24 hours after the last training session and were sent to the laboratory to measure the levels of 
obestatin, leptin, insulin and growth hormones. SPSS software and one-way analysis of variance 
(ANOVA) and Pearson correlation coefficient were used to assess the results. 

Results: There was a significant reduction in plasma levels of obestatin (P=0/02 ), leptin 
(P=0/02 ), and insulin (P=0/03 ), while the results showed that no meaningful difference was observed 
in the amount of growth hormone between the control group and intense training group (P= 0.07). 

Conclusion: The results of the present study have shown that after sports activities leading to 
weight loss, the reduction of anti-hunger hormones (obestatin and leptin) is expected. 
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  مقاله پژوهشی                                                                                                                  مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اراك
  37- 1393،45، آذر )90شماره پیاپی (9، شماره 17                                                                                 سال                                              

  

هاي   هفته فعالیت هوازي شدید بر سطوح پالسمایی هورمون8مطالعه تأثیر 
اد هاي چاق نر از نژ ابستاتین، لپتین، انسولین و هورمون رشد در موش

 اسپراگوداولی
  

  2، الهام متشرعی2، مریم مرتضوي*2، مریم مهبودي1فرهاد دریانوش

  

  تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایرانگروه ،استادیار-1

  شیراز، ایرانگروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، کارشناس ارشد فیزیولوژي ورزشی، -2
  

 19/6/93 :تاریخ پذیرش21/3/93: تاریخ دریافت
 

   چکیده
. انـد  هاي اخیر کـشف شـده    ابستاتین و لپتین، دو هورمون مهم در هموستاز انرژي بدن هستند که در سال     :زمینه و هدف  

هاي لپتین، ابـستاتین، انـسولین و     هدف از این مطالعه تأثیر هشت هفته فعالیت هوازي شدید بر سطوح پالسمایی هورمون             
 . سپراگودولی بودهاي چاق نر نژاد ا رشد در موش

ها به طور تـصادفی بـه    موش.  انتخاب شد320±20 سر موش نر با دامنه وزنی50 تجربی در این مطالعه  :ها مواد و روش  
 جلـسه  5برنامه تمرینی، هشت هفته تمرین هوازي شـدید بـود کـه در هـر هفتـه،      . دو گروه مداخله و کنترل تقسیم شدند    

 دقیقـه بـا شـیب صـفر درجـه آغـاز و بـه صـورت         15 متر بر دقیقه و به مدت 5عت شدت تمرینات با سر  . شد فعالیت اجرا   
 ساعت پس از پایان 24. رسید  درجه به اتمام 15 دقیقه و شیب  75 متر بر دقیقه، مدت      25پیشرونده در هفته آخر با سرعت       

گیـري    و هورمون رشـد انـدازه  هاي ابستاتین، لپتین، انسولین آخرین جلسه تمرین، نمونه خونی گرفته شد و سطوح هورمون 
  .طرفه و ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد جهت ارزیابی نتایج از روش آماري تحلیل واریانس یک. شد

داري مشاهده شد، اما    پالسما کاهش معنی  ) =03/0p(و انسولین ) =02/0p(، لپتین   )=02/0p( در سطوح ابستاتین   :ها یافته
  ). =07/0p(داري مشاهده نشد  گروه تمرینی شدید، تفاوت معنیمیزان هورمون رشد در گروه کنترل با

تـوان انتظـار کـاهش     هاي ورزشی کـه منجـر بـه کـاهش وزن شـود، مـی            نتایج نشان داد به دنبال فعالیت      :گیري نتیجه
  . را داشت) ابستاتین و لپتین(هاي ضدگرسنگی  هورمون

  بدنی، هورمون رشد، فعالیت  ادیپوکین، انسولین: واژگان کلیدي
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  مقدمه
 درصـد افـزایش     50در دهه گذشته، شـیوع چـاقی        

بدنی از جملـه     نوع رژیم غذایی و کاهش فعالیت     . یافته است 
 -هــاي قلبــی بیمــاري. باشــند عوامـل اصــلی افــزایش وزن مــی 

، افـزایش فـشار خـون،       )افـزایش قنـد خـون     (عروقی، دیابـت    
هـاي سـینه،    سنگ کیسه صفرا، نقرس، آرتروز و نیـز سـرطان       

. )1(توانـد ناشـی از چـاقی باشـد        روده بزرگ و پروستات مـی     
ابستاتین و لپتین، دو هورمـون مهـم در هموسـتاز انـرژي بـدن           

مطالعـات  نتـایج   . انـد  هاي اخیر کشف شده    هستند که در سال   
وسـاز   ها در سوخت دهد این هورمون صورت گرفته نشان می 

کننـد و تغییـر سـطح آنهـا باعـث       بدن نقش مهمی را ایفـا مـی       
ابـستاتین، یـک   . )2(شـود  اشتها می و متابولیسم، وزن تغییرات

ــد  ــیدآمینه23پپتی ــولی    اس ــرم مولک ــا ج ــون 3/2516اي ب  دالت
ن در معـده   توسط ژانگ و همکارا2005باشد که در سال   می

هـاي اوکـسینتیک     ابـستاتین از سـلول    . )3(موش شناسـایی شـد    
ایــن هورمـون از جــذب غــذا  . شـود  مخـاط معــده ترشـح مــی  

اي است و افزایش   کند، بازدارنده انقباض روده    جلوگیري می 
نشان داده شده است ابستاتین بـر    . دهد وزن بدن را کاهش می    

ولی، اي، هموســتاز گلــوکز، تکثیــر ســل  روده-تحـرك معــده 
ترشح هورمون، تشنگی، خواب، حافظه، هیجان، جذب آب، 

. هاي روانی تأثیر دارد  وزن بدن، هزینه انرژي و ظهور بیماري      
ترین پپتید مترشحه از بافت چربی      از طرف دیگر لپتین، اصلی    

رسان مهم محیطـی در تنظـیم     است که غلظت سرمی آن، پیام     
ین، یـک   چنـین لپتـ    هـم . دریافت غذا و انرژي مـصرفی اسـت       

رســد فعالیــت  گرســنگی اســت و بــه نظــر مــی هورمــون ضــد
بـین  . شـود  ورزشی، باعث تنظیم ترشح آن از بافت چربی می        

هـا   کـاتکوالمین  هـا از جملـه انـسولین،    لپتین و برخی هورمون
، کورتیزول و اسیدهاي چرب اثـر     )نفرین نفرین و نوراپی   اپی(

 لپتـین  چنین مشخص شده است مقدار     هم .متقابلی وجود دارد  
ــاط معکوســی دارد      ــسمانی ارتب ــا آمــادگی ج ــما ب . )4(پالس

هاي  هاي جدید، رشد استخوان    هورمون رشد ساخت پروتئین   
هـا را تحریـک    دراز و جذب اسیدهاي آمینه بـه وسـیله بافـت       

عالوه بـر ایـن، هورمـون رشـد از عمـل انـسولین در               . کند می
کند و از طریـق سـاخت    کاهش گلوکز پالسما جلوگیري می  

در کبـد، بـر مقـدار گلـوکز     ) گلوکونئـوژنز (جدیـد   وکزگلـ 
هورمون رشد سبب افزایش سـرعت انتقـال        . افزاید پالسما می 

شود و بـه   هاي ذخیره چربی می اسیدهاي چرب آزاد از سلول    
بـا  . کنـد  این وسیله، به ذخیره شدن گلوگز پالسما کمک می        

هاي هورمون رشد، بایـد گفـت بـراي حفـظ            توجه به ویژگی  
ورزشی، سطوح این هورمون     گلوکز خون طی فعالیت   تعادل  

  .کند در پالسما افزایش پیدا می
دهـد احتمـاالً     نتایج برخـی از تحقیقـات نـشان مـی         

. ها موثر باشد   تواند بر سطوح این هورمون     فعالیت ورزشی می  
گذرد،  که مدت زیادي از کشف ابستاتین نمی      با توجه به این   

هـاي بـدنی بـر ایـن      عالیتهاي اندکی در مورد تأثیر ف    پژوهش
با این حال، نتایج تحقیقـات انجـام     . پپتید صورت گرفته است   

دهد احتماالً فعالیت ورزشی بر سـطح ابـستاتین          شده نشان می  
رسـد نــوع، شـدت و مــدت    باشــد؛ امـا بــه نظـر مــی   مـوثر مـی  

ها مـؤثر    ها و سازگاري   هاي تمرینی در چگونگی پاسخ     برنامه
 شـد بـه دنبـال یـک جلــسه     در تحقیقـی مـشخص  . )5-7(باشـد 

فعالیت ورزشـی، تـأثیر قابـل تـوجهی در سـطح ابـستاتین رخ          
امـا در مقابـل، نتـایج برخـی از تحقیقـات نـشان          . )5(دهـد  نمی
دهد با افزایش مدت زمـان تمـرین، سـطح ابـستاتین تغییـر            می

هـاي مختلـف     چنین مالحظه گردید که بافت     هم. کند پیدا می 
هـاي   روده کوچـک، پاسـخ    مانند هیپوتـاالموس، فونـدوس و       

 9و همکاران بـا   کرامر. )6، 5(دهند متفاوتی به تمرین نشان می 
ــا وجــود     ــد ب ــده مــشاهده کردن ــان دون ــه مطالعــه روي زن هفت

میزان حداکثر اکسیژن مصرفی، در توده  دار در یتغییرات معن
وانگ . )7(دهد داري رخ نمی  یچربی یا غلظت لپتین تغییر معن     

ش، بـه دنبــال یـک دوره فعالیــت   و همکـاران در یـک پــژوه  
 5 دقیقـه دویـدن روي نـوارگردان بـا شـیب      40(کوتاه مـدت   

سطوح ابستاتین پالسـما و   )  متر بر دقیقه   20درجه و با سرعت     
هاي چاق را مـورد بررسـی قـرار دادنـد و            هیپوتاالموس موش 

دریافتند سطح ابستاتین پالسمایی پس از یک جلسه فعالیـت،       
چنین اسیگ و همکاران     هم. )5(کند نمیداري پیدا    تغییر معنی 

نیز کاهش در غلظت لپتین مردان ورزشکار بعد از دو آزمون          
)  کیلوکـالري 1500 و 800(جداگانه دویدن روي نوارگردان    

این محققان نتیجه گرفتند به دنبال کـاهش   . را گزارش کردند  
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 سـاعت  48در غلظت انسولین، کاهش در لپتین پالسما بعد از  
از طرف دیگر تـرجمن و همکـاران، غلظـت          . )8(دهد رخ می 

 دقیقه دویـدن روي نـوارگردان بـا شـدت     60لپتین را به دنبال    
VO2max 50 مـرد  6در ) حداکثر اکسیژن مـصرفی    ( درصد 

در پایان تحقیق اخیر   . گیري کردند  سالم غیر ورزشکار اندازه   
ــد علــی  ــسولین و   مــشخص گردی رغــم کــاهش در ســطوح ان
الیت ورزشی تأثیري بر غلظت لپتـین  اسیدهاي چرب آزاد، فع  

  . )9( ساعت بعد از آن ندارد4بالفاصله پس از فعالیت و 
بنابراین با توجه بـه تأثیرگـذاري ابـستاتین، لپتـین و          

هاي مختلف بدن روي هموستاز انرژي، متابولیـسم و        هورمون
هـا بـا فعالیــت    تغییـرات وزن، بررسـی تغییـرات ایــن هورمـون    

ین به دلیل نتایج متنـاقض تحقیقـات   چن هم. ورزشی مهم است  
انـد در   انجام شده در ایـن زمینـه، هنـوز پژوهـشگران نتوانـسته        

کاهش، افـزایش و  (ارتباط با تغییرات سطوح ابستاتین و لپتین     
در اثر تمرینات ورزشی، به یک نتیجـه نهـایی          ) یا بدون تغییر  

با توجه به تأثیر ترشح انـسولین و هورمـون رشـد           . دست یابند 
متابولیسم کربوهیدرات و چربی و از طرف دیگر تـأثیر          روي  

ابــستاتین و لپتــین روي هموســتاز انــرژي، اشــتها و متابولیــسم  
در تحقیـق  . رسـد  انجام تحقیـق حاضـر ضـروري بـه نظـر مـی          

ــن ســواالت هــستند   ــه دنبــال ای ــراي : حاضــر محققــان ب آیــا ب
هـا مـدت زمـان هـشت هفتـه فعالیـت        تحریـک ایـن هورمـون   

باشد؟ آیا شدت فعالیت و یا مدت زمان هر    ورزشی کافی می  
هـا کـافی     جلسه تمرینی براي ایجاد تغییر در ترشـح هورمـون         

تـوان گفـت هـدف کلـی از انجـام ایـن           باشد؟ بنابرین مـی    می
 هفته فعالیت هوازي شدید بر سـطوح    8پژوهش، مطالعه تأثیر    

هاي ابستاتین، لپتین، انسولین و هورمـون رشـد    سرمی هورمون 
  . باشد ي چاق نر از نژاد اسپراگوداولی میها در موش

  
  ها مواد و روش

جامعه آماري مورد اسـتفاده   ،در این مطالعه تجربی 
هاي نر از نـژاد اسـپراگودولی بودنـد کـه از آزمایـشگاه           موش

 سـر   50تعـداد   . حیوانات دانشگاه علوم پزشکی تهیـه گردیـد       
موش به طور تصادفی انتخاب شدند و بـه مـدت یـک مـاه بـا         

، دامنه وزنـی  )کاهو، هویج، جعفري  (یم غذایی سبزیجات    رژ

ــه 320±20آنهــا از  ــزایش یافــت 360±20 ب ســپس .  گــرم اف
ها به صورت تصادفی در دو گروه مداخله و کنتـرل       آزمودنی

هــاي  هــا در قفــس  تــایی مــوش5هــاي  گــروه. تقــسیم شــدند
ــاي    پلــی ــا دم ــات شــفاف و در محیطــی ب  درجــه 21±2کربن

 ســاعت و 12:12وشــنایی بـه تـاریکی   گـراد، چرخـه ر   سـانتی 
از آنجــا کــه ایــن . شــدند  درصــد نگهــداري 60±5رطوبــت 

ها فعالیت بدنی داشتند و محققـان تحقیـق حاضـر سـعی        موش
در آن داشــتند تنهــا تــاثیر فعالیــت ورزشــی بــر روي ســطوح  

 لپتین را مورد ارزیابی و بررسـی قـرار دهنـد دمـاي        و ابستاتین
و میــزان رطوبــت کنتــرل شــده آزمایــشگاه، میــزان روشــنایی 

شدند و آب و غذا آزادانـه   ها با غذاي پلت تغذیه   موش. است
 هفتـه   8برنامـه تمرینـی، شـامل       . در دسترس آنها قرار داشـت     

معمــوال در .  جلــسه بـود 5تمـرین هـوازي شــدید و هـر هفتـه     
تحقیقات فیزیولوژي ورزشی حداقل زمـان مـورد نیـاز بـراي            

 و شـود  رفته میگ هفته در نظر  8هاي ورزشی  ایجاد سازگاري 
ین امحققان تحقیق حاضر به دنبال آن بودند که بتوانند شروع     

ــه مــی  ســازگاري تــوان از مــدت  هــا را مــشخص کننــد و گرن
. تـر هـم در تحقیقـات آینـده اسـتفاده کـرد             هاي طوالنی  زمان

 دقیقه 15 متر در دقیقه و به مدت        5شدت تمرینات با سرعت     
و در هفته آخر به صـورت فزآینـده    با شیب صفر درجه آغاز      

 درجـه  15 و شیب بـه    75 متر بر دقیقه، مدت به       25سرعت به   
 سـاعت پـس از آخـرین جلـسه     24). 1جـدول  (رسید به اتمام   

هــا بـا اســتفاده از تــرازوي دیجیتــال   تمرینـی ابتــدا وزن مــوش 
و با حساسیت یک دهـم     ) ترازوي سارتریوس ساخت آلمان   (

ها بـا کتـامین و زایالزیـن      موشگیري شد و سپس    گرم اندازه 
لیتـر خـون از قلـب       میلـی  10بیهوش شدند و به طور مـستقیم،        

 لیتـر محلـول    میکـرو 200هاي حاوي     ها گرفته و در لوله      موش
EDTA   15آوري شده بـه مـدت     هاي جمع   نمونه. شد  ریخته 

ــا ســرعت  . شــدند  دور در دقیقــه ســانتریفیوژ 3000دقیقــه و ب
گیـري متغیرهـاي وابـسته      براي اندازه هاي به دست آمده    نمونه

. ندشـد  گـراد نگهـداري       سـانتی    درجـه  -70تحقیق، در دماي    
هـاي ابـستاتین، لپتـین، انـسولین و       گیـري هورمـون     براي اندازه 

 PLATE SCREENهاي االیزا مدل  هورمون رشد از کیت

) CBS-E13642r, Eliza Kit, Rat( ســاخت آمریکــا 
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متر بـراي سـنجش سـطوح        نـانو  450طـول مـوج   . استفاده شـد  
از آمار توصیفی جهـت  . ها مورد استفاده قرار گرفت      هورمون

تعیین میانگین، انحراف استاندارد، حداقل و حـداکثر و دامنـه       
هـاي   چنین به منظور بررسـی تفـاوت       هم. تغییرات استفاده شد  

 -ها، از آزمـون کلمـوگروف   بین گروهی هر یک از شاخص    
هـا و    عی بودن نحوه توزیـع داده     اسمیرنوف نیز براي تعیین طبی    

طرفــه  از آزمــون آمــاري پارامتریــک، آنــالیز واریــانس یــک 
 16نسخه   SPSSافزار ها از نرم براي بررسی داده. استفاده شد

سطح . استفاده گردیدEXCEl و براي رسم نمودار از برنامه 
  )1جدول (در نظر گرفته شد05/0نیز کمتر از داري  یمعن
  

سطوح سرمی ابستاتین، لپتـین، انـسولین و        تغییر در   . 1جدول  
  هورمون رشد موش ها

انحراف   میانگین  گروه  
  معیار

  تعداد  حداکثر  حداقل

  ابستاتین  25  8/235  7/156  046/23  339/198  کنترل
متر در پیکو(

  )لیترمیلی
  25  3/198  46/38  282/38  093/136  شدید

 لپتین  25  50/433  68/75  11/99  513/221  کنترل
نانوگرم در (

  )لیترمیلی
  25  60/407  40/23  62/95  034/122  شدید

 انسولین  25  500/3  200/1  677/0  238/2  کنترل
واحد در (

  )لیترمیلی
  25  114/5  056/0  040/1  734/0  شدید

هورمون   25  7/2  00/0  130/1  6055/0  کنترل
 رشد

نانوگرم در (
  )لیترمیلی

  25  7/2  00/0  160/1  7132/0  شدید

  
  ها  یافته

 اسـت کـه پـس از        آننتایج این پژوهش حاکی از      
داري بـین   یهشت هفتـه فعالیـت هـوازي شـدید، تفـاوت معنـ       

، لپتـین  )=02/0p(گروه تجربی و کنترل در سـطوح ابـستاتین     
)02/0p= ( ــسولین ــد  ) =03/0p(و انـ ــشاهده شـ ــما مـ . پالسـ

داري در میــانگین  یهـا نـشان داد تفــاوت معنـ    چنـین یافتــه  هـم 
بین گـروه تمرینـات هـوازي       ) =07/0p(رشدغلظت هورمون   

  ).2و  1 نمودار(شدید و گروه کنترل پژوهش وجود ندارد
  

  
و ابـستاتین  ) لیتـر  نـانوگرم بـر میلـی   ( تغییرات لپتین  .1نمودار  

  در دو گروه کنترل و شدید) لیتر پیکوگرم بر میلی(
 

  
و هورمون رشـد    ) لیتر واحد بر میلی  ( تغییرات انسولین    .2 نمودار

  در دو گروه کنترل و شدید) لیتر نانوگرم بر میلی(
  

  بحث 
ها، تفـاوت    نتایج این تحقیق نشان داد در بین گروه       

قابــل تــوجهی در ســطوح ابــستاتین، لپتــین و انــسولین وجــود  
ــ  ــرات معن داري در ســطوح هورمــون رشــد   یداشــت امــا تغیی

 پیکـوگرم  4000 تـا  5/62دامنـه طبیعـی لپتـین     .مـشاهده نـشد  
شود که میزان لپتـین    در تحقیق حاضر مشاهده می  باشد که  می

 در تحقیق حاضر در دامنه طبیعی قرار گرفته است یعنـی ایـن             
که با انجام فعالیت ورزشی باز هم تغییرات در خـارج از ایـن         

باشد و حتی با فعالیت ورزشـی میـزان آن در    دامنه طبیعی نمی 
 کاهش پیدا کرده است و بـه حـداقل دامنـه            درصد 45حدود  

 تـا  1/0دامنـه طبیعـی ابـستاتین    . تـر شـده اسـت      طبیعی نزدیک 
 در گروه مداخله نسبت .باشد لیتر می  پیکو گرم در میلی1000
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، میـزان   درصـد 32به گروه کنترل، میزان ابـستاتین در حـدود     
 19 و هورمـون رشـد در حـدود       درصد 68انسولین در حدود    

  . کاهش پیدا کرددرصد
مرینـات هـوازي    بر اساس نتـایج تحقیـق حاضـر، ت        

هاي مـوثر در کنتـرل اشـتها و تنظـیم        شدید در تنظیم هورمون   
فعالیت ورزشی با . کننده سوخت و ساز بدن بسیار موثر است       

ایجاد تغییرات متابولیکی از طریق بـر هـم زدن شـارژ انـرژي               
سلولی، نیاز سلول به سوخت را جهت تأمین انرژي مورد نظر        

نیـاکی و    قنبـري . دهـد  براي ادامه حیـات سـلول افـزایش مـی         
 هفته دویدن را بر میزان ابستاتین تام روده و      6همکاران، تأثیر   

 جلسه در هفته    5برنامه تمرین شامل    . فوندوس بررسی کردند  
 دقیقه دویدن روي نوارگردان بـا    60و هر جلسه تمرین شامل      

نتایج پژوهش اخیر، نشان دهنده .  متر در دقیقه بود   25سرعت  
وح ابـستاتین فونـدوس و روده کوچـک         دار سط  کاهش معنی 

دار در ابـستاتین    هاي تمرین کرده و عدم تغییر معنـی        در موش 
دار  ایـن کـاهش ابـستاتین، بـا افـزایش معنـی      . تام پالسـما بـود   

چنـین عـدم    گلیکوژن کبدي و هورمون رشد پالسمایی و هم       
با . )10( فوندوس و روده کوچک همراه بودATPتغییر سطح  

تـوان   قیق اخیـر و نتـایج تحقیـق حاضـر مـی           توجه به نتایج تح   
گفت ممکن اسـت افـزایش سـطح هورمـون رشـد پالسـما و           
میزان گلیکوژن کبد، سنتز و ترشح ابستاتین فوندوس و روده          

رسد از راه بازخورد    کوچک را مهار کند، بنابراین به نظر می       
 منجــر بــه مهــار ســطح  هورمــون رشـد منفـی، افــزایش ســطح 

ــدوس و رود ــستاتین فونــ ــودابــ ــک شــ ــترس . ه کوچــ اســ
فیزیولوژیکی فعالیت ورزشی، یک تنظیم کننده بالقوه ترشح      

ــان مــواد ســوختی، غلظــت . لپتــین اســت ــرات جری هــاي  تغیی
تواند غلظت لپتـین   هورمونی گردش خون و هزینه انرژي، می     

بـه طـور کلـی گـزارش شـده اسـت       . را تحت تأثیر قرار دهـد  
دگی هـوازي افـراد   مقدار لپتین پالسما ارتباط معکوسی با آما    

. )4(گـردد  دارد اما به طور کلی ایـن رابطـه، بـه چـاقی برنمـی              
 ژن بـروز  اسـتقامتی،  تمرینـات  دهـد  می نتایج تحقیقات نشان

 شـود  مـی   تصور.دهد می کاهش داري یطور معن به را چاقی
 1رسـان  چربـی پیـام   سـلول  انـدازة  و انـسولین  بـه  حـساسیت 

RNA ) بـروز   مهـم  هـاي  کننـده  ، تنظیم)اسید ریبونوکلئیک

 و فعالیت ورزشـی  است عنوان شده. باشند پروتئین چاقی می
 بـا ایـن وجـود،   . تاثیر تعاملی بر یکـدیگر دارنـد   لپتین، میزان

 دارنـد  نیز وجود انرژي منفی تعادل چون هم عوامل دیگري

هاي پژوهش حاضر،   یافته.گذارند می تاثیر ارتباط این که بر
کــاران کــه تــاثیر تمرینــات جـو و هم  بـا نتــایج تحقیــق ثاقــب 

 درصد بیشینه را مورد بررسی قرار دادند    80مقاومتی با شدت    
نیاکی و همکاران مبنی بر کاهش   و نتایج نهایی تحقیق قنبري    

ســــو   هــــمATPابـــستاتین پــــس از تخلیــــه گلیکـــوژن و   
در تمام این تحقیقات، تمرینـات ورزشـی از        . )10،11(باشد می

ه مـشترك ایـن تحقیـق بـود     نوع شدید بود و این موضوع نقط   
از طـرف دیگـر     . دار لپتـین شـده بـود       یکه باعث کاهش معنـ    

بـدنی   اسیگ و همکاران در تحقیقی تأثیر یک جلسه فعالیت       
ــر غلظــت لپتــین پالســما را مــورد بررســی قــرار دادنــد        . ب

 مرد فعال بودند کـه دو جلـسه تمـرین دویـدن      11ها   آزمودنی
 اکسیژن مصرفی  درصد حداکثر 70روي نوارگردان با شدت     
هـا یـک مـصرف       آزمـودنی . دادنـد  را در یک روز انجام مـی      

کالري ثابت را براي یک روز قبـل از تمـرین، روز تمـرین و       
 سـاعت پـس از پایـان    48. کردند روز بعد از تمرین حفظ می     

در ایـن  .  کـاهش یافـت    درصـد  30تمرینات، غلظت لپتین تـا      
امـا   افـزایش یافـت       درصـد  10مدت گلوکز خون در حـدود       

در پایـان  .  مواجـه شـد     درصد 46 تا   35انسولین با کاهش بین     
ــین و انــسولین ارتبــاط        ــین تغییــرات لپت ــشخص گردیــد ب م

نتایج تحقیق اخیر بـا نتـایج تحقیـق      . )8(داري وجود دارد   یمعن
رسد در زمـانی کـه شـدت      به نظر می  . خوانی ندارد  حاضر هم 

ــ   ــرات معن ــد، تغیی ــاال باش ــت ب ــطوح لپ یفعالی ــین داري در س ت
شود و شاید دلیل این موضوع درگیر شـدن بافـت    مشاهده می 

چربی در طول فعالیت ورزشـی باشـد و ایـن موضـوع باعـث               
امیـر رشـیدلمیر بـه منظـور        . کاهش بافـت چربـی شـده اسـت        

 مقـادیر  بـر  هـوازي  تمـرین  هفتـه  هـشت  بررسـی تـأثیر  

 میانـسال   مـرد 30میانـسال،  مـردان  پالسـمایی  هاي ادیپوکاین

 درصـد  براسـاس  و انتخـاب  آزمـودنی  نـوان را بـه ع  سـالم 

 به تجربی گروه .کرد تقسیم همگن گروه دو به شان چربی

شـدت   با هوازي تمرینات اجراي به جلسه 4و   هفته8 مدت
مـدت،   این در و پرداختند قلب بیشینه  درصد ضربان80-60
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 در پایان تحقیق اخیـر    . گونه فعالیتی نداشتند   گروه کنترل هیچ  
 گـروه تجربـی   در پالسما ادیپونکتین دیرمشخص گردید مقا

 .کنـد  پیـدا مـی   داري معنـی  کـاهش  پالسـما  لپتـین  و افزایش
 تغییـرات  تجربـی بـا   گروه در درصد چربی کاهش چنین هم

مـستقیم   رابطـه  لپتین با معکوس و رابطه ادیپونکتین هورمون
 کاهش باعث هوازي تمرین سالم، میانسال مردان در. داشت
 شود می پالسما هاي سطوح ادیپوکاین بهبود و چربی درصد

 جهت در عملی راهبردي عنوان به توان این موضوع را می و
 مـد نظـر   از آن ناشـی  هـاي  بیمـاري  و چـاقی  بـا  مبـارزه 
 شاید بتوان گفت دلیل همسو بودن نتـایج تحقیـق          . )12(داشت

در تحقیـق  . باشـد  تغییـرات درصـد چربـی مـی     اخیر و حاضر،  
ه مداخلـه در مقایـسه بـا گـروه     حاضر میزان کاهش وزن گرو   

دهـد   نتایج این تحقیقات نشان می . باشد  می  درصد 26کنترل،  
هر نوع فعالیت ورزشی که بتواند منجر به کاهش وزن شـود،             

هـاي ابـستاتین و لپتـین        تغییرات قابـل تـوجهی را در هورمـون        
گیري  وانگ و همکاران، در پژوهشی به اندازه    . کند ایجاد می 

هـاي چـاق، بـه      سـما و هیپوتـاالموس مـوش      سطح ابستاتین پال  
 دقیقـه دویـدن روي   40(مدت   دنبال یک دوره فعالیت کوتاه    

)  متـر بـر دقیقـه   20 درجـه و بـا سـرعت    5نوارگردان با شـیب    
ــرات   بــر اســاس یافتــه. پرداختنــد هــاي بــه دســت آمــده، تغیی

داري در سطح ابـستاتین پالسـمایی پـس از یـک جلـسه        معنی
 سطح ابـستاتین هیپوتـاالموس کـاهش      فعالیت مشاهده نشد اما   

شـود   ؛ با توجه به نتـایج تحقیـق حاضـر مـشخص مـی       )5(یافت
براي بررسی دقیق پاسخ هورمون ابستاتین به فعالیت ورزشی،         

هـاي مختلـف و پالسـما      باید سـطوح ایـن هورمـون در بافـت         
گیري شود چرا که ممکن است سـطوح آن در پالسـما      اندازه

اي پیـدا   هـا تغییـر قابـل مالحظـه      بافتتغییر پیدا کند اما برخی      
رسـد معمـوال    از طرف دیگـر بـه نظـر مـی    ). یا بالعکس(نکند  

هــاي  هــاي شـدید یـا فعالیـت    پاسـخ ایـن هورمـون در فعالیـت    
  .شود طوالنی مدت مشاهده می

در پژوهش دیگـري کـه توسـط زیـو و همکـاران             
انجـام گرفـت، نقـش گـرلین و ابـستاتین در سـازوکار چـاقی        

سـال و نمایـه     3/10±1/2میـانگین سـن     ( چـاق    روي کودکان 
مـورد بررسـی   )  کیلوگرم بر مترمربـع 48/25±18/3توده بدن   

هـا نـشان داد کـاهش وزنـی کـه بـه دلیـل                یافتـه . قرار گرفـت  
همراه با  )  کالري در روز   1300-1600(محدودسازي کالري   

ساعت در روز شامل بسکتبال، شنا و 3(مداخله تمرین هوازي 
ه مدت یک مـاه روي داد؛ موجـب افـزایش         ب) میز روي تنیس
دار سطح گرلین، ابـستاتین و نـسبت گـرلین بـه ابـستاتین           معنی

شد؛ در حالی که کودکـان چـاق قبـل از کـاهش وزن داراي      
تـري نـسبت بـه کودکـان داراي       سطح ابستاتین و گرلین پایین    

  .)13(وزن طبیعی بودند
تقیان و همکاران در تحقیقـی بـراي بررسـی تـأثیر            

وره تمرین هوازي بر میزان لپتین پالسما در زنان چاق،    یک د 
 بـه  45-35 نفر از زنان چاق دانشگاهی را با درصد چربـی    65

هـا بـه صـورت     آزمـودنی . صـورت تـصادفی انتخـاب کردنـد    
گـروه  : تصادفی در دو گـروه کنتـرل و تجربـی قـرار گرفتنـد       

دویـدن روي  (مداخله تحت تأثیر یک برنامه تمـرین هـوازي         
 درصـد حـداکثر ضـربان قلـب بـه           80 تـا  70با شـدت    تردمیل  
قــرار )  مــاه3 جلـسه در هفتــه و بــه مـدت   3 دقیقــه، 20مـدت  
نتایج این تحقیق نشان داد در اثـر تمرینـات هـوازي،            . گرفتند

 Body mass)  شاخص توده بدنیوزن، درصد چربی بدن،

Index-BMI)    ــور ــه ط ــما ب ــسولین پالس ــین و ان ــطح لپت  و س
در ایـن تحقیـق نیـز مـشاهده         . )14(یابـد  داري کاهش می   معنی

تـوان انتظـار کـاهش     شود با کاهش درصد چربی بدن، می   می
 در پژوهـشی کـه توسـط قنبـري    . لپتـین یـا انـسولین را داشـت    

نیاکی و همکاران انجـام گرفـت، تـأثیر تزریـق یـک مرحلـه               
و سـالین  )  گرم بـه ازاي هـر کیلـوگرم وزن بـدن     7/0(اتیونین  

هـاي تمـرین کـرده مـورد         در موش ) نمقدار هم حجم اتیونی   (
در برنامـه تمـرین تحقیـق اخیـر، دویـدن       . بررسی قرار گرفت  

 متـر در دقیقـه بـا شـیب صـفر            15روي نوارگردان با سـرعت      
 روز در هفتــه بــه 5(درجــه آغــاز و در انتهــاي برنامــه تمــرین 

 متــر در 25 دقیقــه در روز بـا سـرعت   60بـه  )  هفتـه 10مـدت  
دت ایـن برنامـه تمرینـی در حـد         شـ . یافـت  دقیقه افزایش مـی   

 اکـسیژن مـصرفی     درصـد  65متوسط و به طور تقریبی معادل       
هــا نـشان داد ســطح ابـستاتین پالســمایی در    یافتـه . بیـشینه بــود 

داري نـسبت بـه گـروه        هـاي تمـرین کـرده تغییـر معنـی          موش
 ناشـی از    ATPکنترل نداشت، اما پس از تخلیه گلیکـوژن و          
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داري یافت؛ در حالی  زایش معنیتزریق اتیونین فقط گرلین اف   
 در ایــن .)15(کــه ابــستاتین تمایــل رو بــه کــاهش را نــشان داد

شــود شــدت فعالیــت ورزشــی، متوســط  تحقیــق مــشاهده مــی
باشد و تا زمانی که تخلیه گلیکوژن رخ نداده است، میزان    می

کند امـا بـا ادامـه     هورمون ابستاتین تغییر قابل توجهی پیدا نمی    
، سطح آن کـاهش  ATPخلیه گلیکوژن و  فعالیت و کاهش ت   

رسد با توجه به نتایج این تحقیـق و تحقیـق      به نظر می  . یابد می
حاضر بتوان گفت اگـر شـدت فعالیـت بـاال باشـد، بـه دنبـال                  
هشت هفته کاهش هورمون ابـستاتین مـشاهده شـود امـا اگـر               
شدت فعالیت، متوسط باشد نیاز است براي کـاهش هورمـون      

. فی انرژي یـا کـاهش گلیکـوژن رخ دهـد          ابستاتین، تعادل من  
ــه   ــشگران دریافت ــسیاري از پژوه ــه  ب ــد برنام ــی   ان ــاي تمرین ه

هاي کلیدي کـه   شدت با حجم باال از طریق تغییر هورمون  کم
کنند، بر اشتها، تعادل انـرژي و وزن      تعادل انرژي را تنظیم می    

از آنجا که در تحقیق حاضر متغییرهاي       . گذارند بدن تأثیر می  
ــه ــیط    مداخلـ ــت در محـ ــا و رطوبـ ــور، دمـ ــه نـ ــر از جملـ گـ

آزمایشگاهی کنترل شده است و تا حدودي نتایج این تحقیق      
تـوان   توان به تـاثیر انجـام فعالیـت ورزشـی دانـست مـی             را می 

هاي تحقیق انسان باشد و بر اسـاس   پیشنهاد کرد اگر آزمودنی  
شدت تمرین در تحقیق حاضر فعالیت انجام دهنـد، نتـایج بـه         

هاي انسان انتظار  ه در تحقیق حاضر را در آزمودنی   دست آمد 
  .داشت

  
  نتیجه گیري

توان گفت کاهش لپتین و ابستاتین به        در نهایت می  
ــود     ــرژي، بهب ــرات تعــادل ان ــا تغیی ــت ورزشــی، ب ــال فعالی دنب

ــون   ــرات هورم ــسولین، تغیی ــه ان ــا   حــساسیت ب ــرتبط ب ــاي م ه
یرات بررسی تغی. متابولیسم کربوهیدرات و چربی همراه است   

هاي تأثیرگذار در اشتها و چاقی از مباحثی است کـه       هورمون
در چاقی نوجوانی و جوانی و به خصوص در چاقی میانـسالی    
ــرات    ــراي کــاهش اث ــوده و ب ــادي برخــوردار ب از اهمیــت زی

بنـابراین، بـه   . مخرب ناشی از چاقی در افراد بسیار مهم اسـت     
 و هورمـون  منظور تغییر در سـطوح لپتـین، ابـستاتین، انـسولین        

به . بایست شدت و مدت برنامه تمرینی مناسب باشد رشد، می 

حـداقل  (اي  هاي پر شـدت چنـد هفتـه    رسد در فعالیت نظر می 
هـایی بـا شـدت متوسـط کـه منجـر بـه          و فعالیـت  ) هشت هفته 

هــاي لپتــین،  شــود،کاهش هورمــون تعــادل منفــی انــرژي مــی
ال بـه   ابستاتین، انسولین مشاهده شود کـه ایـن موضـوع احتمـا           

  .باشد دلیل کاهش وزن می
  

  تشکر و قدردانی
ــوم   ــشگاه عل ــات دان در پایــان از آزمایــشگاه حیوان
ــادر تنیــده تــشکر و    ــاي دکتــر ن پزشــکی شــیراز و جنــاب آق

الزم به ذکـر اسـت کـه تحقیـق حاضـر از          . گردد قدردانی می 
هاي زیر با عناوین تأثیر هشت هفته فعالیت هوازي    نامه–پایان  

هـاي چـاق نـر از     بر ابستاتین و انسولین مـوش متوسط و شدید   
نژاد اسپراگوداولی و تأثیر هشت هفته فعالیت هوازي متوسـط        

هـاي چـاق نـر از نـژاد       و شدید بر لپتین و هورمون رشد موش       
  . زیر استخراج گردیده است اسپراگوداولی
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