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  لپتین بر هوازینتمری هفته 13اثر 
  مردان چاقسرم

  ت علمی دانشگاه تربیت معلم سبزوارئ عضو هی؛دکتر امیرحسین حقیقی 
  *ت علمی دانشگاه تربیت معلم سبزوارئ هی عضو؛نیا  دکتر محمدرضا حامدی 

 به .چاق مردان سرم لپتین بر )هفته 13( هوازی تمرین دوره یک اثر بررسی از است عبارت حاضر تحقیق هدف :چکیده

 درصد، 7/23 بدن چربی درصد کیلوگرم، 7/82 وزن میانگین با چاق مرد 16( نفر 24 تعداد منظور همین

 وزن میانگین با الغر مرد 8 و ؛دقیقه در بدن وزن از کیلوگرم هر برای لیتر  میلی 5/25 مصرفی اکسیژن حداکثر

 از کیلوگرم هر در لیتر  میلی 29 مصرفی اکسیژن حداکثر و درصد، 32/8 بدن چربی درصد کیلوگرم، 75/57

 رتصو به چاق مردان .شدند انتخاب داوطلبانه صورت به سال 48-35 سنی ۀدامن با )دقیقه در بدن وزن

 ۀهم از .دبو الغر مردان شامل سوم گروه .قرارگرفتند کنترل .2 و ،هوازی تمرین .1 گروه دو در تصادفی
 تمرینات جلسه 3 هفته هر و هفته 13 مدت به آزمایش گروه .آمد  عمل  به گیری  خون ناشتایی حالت در آزمودنیها

 .قلب ضربان حداکثر %85-75 شدت با وممدا دویدن از بود عبارت هوازی تمرینات ۀبرنام .داشتند هوازی
 افزوده دویدن زمان به دقیقه 1 ای  پله صورت هب جلسه دو هر که بود دقیقه 15 اول ۀجلس در دویدن مدت

 این )سیزدهم ۀهفت پایان( تمرین ۀجلس آخرین تا سپس .یافت افزایش دقیقه 30 به دویدن زمان اینکه تا ،شد  می

 .گردد  می چاق مردان در لپتین میزان دارامعن کاهش باعث هوازی تمرینات داد نشان نتایج .گردید حفظ مدت
 مردان از باالتر داریامعن طور به چاق مردان در سرمی لپتین غلظت پایه حالت در که گردید مشخص ،همچنین

 همبستگی و بدن چربی درصد و انسولین با لپتین میزان بین داری امعن و مثبت همبستگی عالوه، به .الغراست

 .گردید مشاهده آزمودنیها کل در پایه حالت در سرم آزاد چرب اسید با لپتین میزان بین داری امعن و منفی
 کاهش این .یابد  می کاهش آن سرمی غلظت و شود سازگارمی هوازی تمرینات به نسبت لپتین گفت توان  می

 .شود  می مشاهده چربی بافت ۀتود در که است یتغییر از بیشتر

  لپتین چاقی،تمرین هوازی،  :واژگان کلیدی

* E.mail: mrhamedinia@sttu.ac.ir 
 مقدمه

 به که است لپتین 1چاقی ژن محصول پروتئین

 داخل به چربی سلولهای توسط ضربانی روش

 ایجاد با و شود می  ترشح عمومی خون گردش

 سیستم و چربی سلولهای بین بازخوردی 1سیگنال

                                                             
1. Obese gene 

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

 

 1387 بهار) 41پیاپی  (1 شماره -انزدهم شسال 

 90 مردان چاق لپتین سرم بر هوازینتمری هفته 13اثر

 هیپوتاالموس در سیری مراکز ویژه به مرکزی عصبی

 کند می شرکت بدن وزن هموستاز تنظیم در

 1بیان ۀعمد منبع که چربی بافت بر عالوه ).23،25(

 ۀعضل قبیل از دیگری محلهای است، لپتین ژنی
 مشخص نیز مغز و جفت پستان، تلیوم اپی اسکلتی،

 چاق موشهای به لپتین اگزوژنی یالقا ).14( اند شده

 افزایش بدن، وزن کاهش غذا، تدریاف کاهش به

 و گلوکز های غلظت کردن  طبیعی و انرژی متابولیسم
  ).21( انجامد می انسولین
 شـقـن دد،ـعـمت اتـقـتحقی مـرغ یـعل

  نشده تعیین انسان چاقی در لپتین پاتوفیزیولوژیکی
 افراد در شده  داده  نشان انسانی مطالعات در .است

 تواند می موضوع این .است بیشتر لپتین  غلظت چاق

 چندین .باشد افراد این در لپتین به مقاومت از ناشی

 :است شده پیشنهاد حالت این رایـب القوهـب صـنق
 نقص .2 ،مغز -خون سد از عبور برای لپتین ناتوانی .1

 در نقص .3 و ،مغز در لپتین ۀگیرند به رسانی  پیام در

 در تغییر نتیجه در و Y نوروپپتید با شدن  جفت

 ).23( غذا دریافت
 درصد با سرمی لپتین میزان که است شده مشخص

 کاهش از بعد و دارد زیادی همبستگی بدن چربی

 ناشتایی ،همچنین ).31 ،6( یابد می کاهش وزن

 را آن پرخوری و کاهش را لپتین میزان مدت  کوتاه

 های غلظت در وسیع تغییرات ).3( دهد می افزایش

 است شده مشاهده بدن چربی زا معینی سطح در لپتین

 عوامل است ممکن که کند می بیان موضوع این ).6(

 این بین در .درگیرشوند لپتین میزان تنظیم در دیگری

 ،)8( کورتیکواستروئیدها ،)13( انسولین به عوامل
 )26( غذا دریافت و ،)16( آزاد چرب اسیدهای

 در ای ناحیه تفاوتهای عالوه، به .است شده اشاره

 زیرا اند، سهیم کنترل سازوکار این در نیز یچرب

 احشایی چربیهای با مقایسه در زیرپوستی چربیهای

  ).17( کنند می  ترشح بیشتری لپتین
 کمتری اطالعات تمرین نقش ۀدربار حال، این با

 ۀهزین از بخش متغیرترین بدنی فعالیت .است موجود
 دیگر، طرف از .شود می شامل انسانها در را انرژی

 ژنی بیان دریافتی انرژی که است شده داده نشان

 ممکن لذا کند، می تنظیم منفی یا مثبت طور به را لپتین

 بر نیز تمرین طریق از انرژی ۀهزین در تغییر است

 به توجه با ،بنابراین .)29( ثیربگذاردأت لپتین میزان

 کاهش در تمرین نقش و انرژی ۀهزین در لپتین نقش

 میزان مهم ۀکنند  تعیین بدنی تفعالی آن، وحفظ وزن

 1 .است انسان در لپتین
 در تمرین به لپتین پاسخ بارۀدر موجود گزارشات

 ،22 ،20 ،15 ،14 ،11 ،10( است کننده  گیج انسان
 مدت  کوتاه تمرین اثر مورد در پژوهشها اغلب ).29

 تغییر عدم یا و کاهش لپتین، میزان بر )ای  جلسه یک(

 در کاهش همکاران و الیاس ).14( دهد  می  نشان را

 حد تا فزاینده تمرین یک از پس را لپتین میزان

 بیان همکاران و الیو ).14( کردند مشاهده واماندگی

 درصد 70 شدت با تمرین دقیقه 60 که کردند

 تمرین مردان در لپتین میزان مصرفی اکسیژن حداکثر

 ).14( دهد می کاهش معناداری طور به را کرده

 لپتین که دادند نشان همکاران و النت ،همچنین

 یابد  می کاهش ماراتون فوق مسابقۀ از بعد پالسما

 سطوح دادند نشان پروسه و هیکی مقابل در ).15(

 مدت  کوتاه تمرین وهله یک با پالسما لپتین

 یک تحقیقات مجموع، در ).22و 10( کند تغییرنمی

 تحت ادح طور به لپتین تولید دهند  می نشان ای  جلسه

 افزایشهای یا کاهش .گیرد  قرارنمی تمرین تأثیر

 یا روزی  شبانه ریتم به است ممکن شده  گزارش

 .باشد مربوط خون غلظت افزایش

                                                             
1. Expression 
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 91انی دکتر محمدرضا حامدی،دکتر امیرحسین حقیقی

 نیز منظم تمرینات به لپتین پاسخ مورد در

 در ).14( است گرفته انجام هایی  پژوهش

 بوده هفته 12 از کمتر آنها مدت که پژوهشهایی

 تأثیر وزن کاهش برنامۀ ونبد ورزشی تمرین

 تحقیقاتی در .است نداشته لپتین غلظت بر معناداری

 نتایج بوده هفته 12 از بیشتر آنها تمرین مدت که

 و هیکی مثال، برای ).14( شود می مشاهده متناقضی
 ناشتایی سطوح در را داری امعن کاهش همکاران،

 تمرین از بعد جوان مردان نه اما زنان در لپتین

 به روز، در دقیقه 45-30هفته، در روز 4( امتیاستق

 زنان، در لپتین کاهش این .دادند نشان )هفته 12 مدت

 و افتاد اتفاق چربی  ۀتود در دار امعن تغییرات غیاب در
 در خون گردش لپتین سطوح بر تمرین که داد نشان

  .)11( دارد بیشتری اثر مردان به نسبت زنان
 بدن ترکیب با نانز و مردان دیگری، تحقیق در

 به سواری دوچرخه ۀفزایند تمرین ۀبرنام در طبیعی

 .شدند مطالعه هفته 20 مدت به و هفته در بار سه تعداد
 ۀفزایند تست ،تمرین از بعد و قبل آزمودنیها،
 پایین شدت با را درماندگی مرز تا سواری دوچرخه

 سطوح .اجراکردند دقیقه 12-10 مدت به )وات 50(

 ۀتود کاهش جهت تنظیم از بعد تینلپ استراحت
  .)22( نکرد پیدا تغییری بدن چربی

 کاهش و تمرین مستقل آثار همکاران، و تانگ

 بدن فوقانی قسمت چاقی با غیرفعال مردان بر را وزن

 هفته 12 مدت آزمودنیها .کردند آزمایش )تنه باال(

 .کردند تمرین جاگینگ یا رفتن راه تند صورت به
 چربی و چربی بافت کل در تغییر با یتنلپ در تغییرات

 که کردند گزارش بنابراین، .بود همبسته زیرپوستی

 ثیرأت انرژی، تعادل بر آثارش از مستقل تمرین،

  .)29( دارد لپتین ترشح بر اندکی
 شناگران در را لپتین غلظتهای همکاران، و نوالند

 رقابت فصل یک طول در دانشگاهی زن و مرد

 بدن چربی در تغییری هیچ .دندکر گیری اندازه

 افزایش با همراه زنان در اما نشد، مشاهده مردان

 هیچ ،همچنین .شد دیده چربی کاهش تمرین حجم

 گروهها، از یک هر در لپتین غلظت در تغییری

 .نشد مشاهده زنان، در بدن چربی کاهش رغم علی
 با همراه لپتین در تغییر عدم که کردند بیان بنابراین

 افزایش علت به تواند می بدن ربیچ کاهش

 .)14( باشد کورتیزول
 مردان در که کردند اعالم همکاران و پاسمن

 تغییرات با هفته در تمرین ساعات تعداد چاق،

 داری امعن همبستگی پالسما لپتین در شده مشاهده

 مستقل ورزشی، تمرین که گرفتند نتیجه ).20( دارد

 کاهش را خون گردش لپتین سطح بدن، چربی از

 نادیده را موضوع این توان نمی حال، این با .دهد  می

 از ناشی لپتین، در کاهش است ممکن که گرفت

 .تمرین خود اثر تا باشد انرژی تعادل در تغییر
 شناخت و فوق تحقیقات متناقض نتایج به توجه با

 لپتین، میزان بر تمرین گذار ثیرأت سازوکارهای

 .است ضروری زمینه این در دیگری تحقیقات

 شناسی  روش
 .است تجربی  نیمه نوع از حاضر تحقیق روش

 صورت به )الغر مرد 8 و چاق مرد 16( نفر 24 تعداد

 معلم تربیت دانشگاه کارکنان بین از داوطلبانه

 در شرکت برای افراد این از .شدند انتخاب سبزوار

 .شد  گرفته کتبی ۀنام  رضایت حاضر، پژوهش
 مصرف و ،بیماری ورزشی، عالیتف ۀسابق آزمودنیها

 را الزم بدنی چربی درصد ،همچنین .نداشتند سیگار

 الغر و چاق گروههای در قرارگرفتن برای

 چربی درصد که بودند مردانی چاق گروه .دارابودند

 گروه و ؛بود درصد20 از باالتر یا مساوی آنها بدن

 مساوی آنها بدن چربی درصد که بودند مردانی الغر
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 92 مردان چاق لپتین سرم بر هوازینتمری هفته 13اثر

 به مربوط اطالعات ).1( بود درصد 10 از رکمت یا

 توان حداکثر و ،بدن چربی درصد وزن، قد، سن،

 ورزش فیزیولوژی آزمایشگاه در افراد تمام هوازی

 اطالعات گروهها، کردن  همگن منظور به .شد ثبت

 با ورزش فیزیولوژی آزمایشگاه از آمده دست هب

 در شرکت برای سالمتی وضعیت به مربوط اطالعات

 ترتیب به که( دریافتی کالری میزان و تمرینات ۀبرنام

 وضعیت خودارزیابی های  نامه پرسش طریق از

 )آمد دست هب غذایی رژیم ۀروز 5 ثبت و تندرستی
 تصادفی صورت به چاق مردان سپس .گردید جمع

 )نفر8( کنترل و )نفر8( هوازی تمرین گروه دو به
 .شدند تقسیم

 شاخصهای گیری  اندازه و گیری  خون

 بیوشیمیایی
 عمل بیوشیمیایی، متغیرهای بررسی برای

 .شد انجام ناشتایی ساعت 14-12 از بعد گیری  خون
 روز دو تا شد خواسته آزمودنیها از اول، ۀمرحل در

 از .ندهند انجام ورزشی فعالیت هیچ آزمون از قبل

 نشسته وضعیت در آزمودنی هر چپ دست رگ سیاه

 .شد  گرفته خون لیتر  میلی 4 استراحت، حالت در و
 ۀدرج -80 دمای در فریزر در حاصل سرم
 برای الزم، زمان در تا گردید نگهداری گراد  سانتی

 آزاد چرب اسید و ،لپتین انسولین، گیری  اندازه

 13 مدت آزمودنیها مرحله، این از پس .شود استفاده

 این شدن  سپری از بعد و داشتند هوازی تمرینات هفته

 ۀجلس آخرین از بعد ساعت 48 گذشت و مدت
 به مجدداً کنترل و آزمایش گروههای ، تمرین

 آنها از اول ۀمرحل مانند و شدند دعوت آزمایشگاه

 انسولین، گیری  اندازه برای .آمد عمل به گیری  خون

 با مخصوص کیتهای از آزاد چرب اسید و ،لپتین

 .)22 ،29 ،28( شد استفاده ELISA روش

 یهواز تمرینات
 جلسه 3 هفته هر و هفته 13 شامل هوازی تمرینات

 20 از بود عبارت ساخته  محقق تمرین ۀبرنام .بود

 کششی، حرکات دوها، انواع با کردن  گرم دقیقه

 آهنگ با مداوم دویدن سپس .جهشی و ،نرمشی

 قلب ضربان حداکثر %85-75 شدت و ثابت

 اول ۀجلس در دویدن مدت .گرفت انجام آزمودنیها

 دقیقه 1 ای  پله صورت هب جلسه دو هر که بود دقیقه 15

 به دویدن زمان اینکه تا شد  می افزوده دویدن زمان به

 تمرین ۀجلس آخرین تا سپس .یافت افزایش دقیقه 30

 قلب ضربان .شد حفظ مدت این )سیزدهم ۀهفت پایان(

 تمرین شدت .شد  محاسبه 220 – سن فرمول از بیشینه

 در .یدگرد کنترل سنج  ضربان ندکمرب از استفاده با

 نرم، دوی اجرای با سردکردن عمل جلسه هر انتهای

 انجام دقیقه 10 مدت به نرمشی و کششی حرکات و

 .شد

  )Max2VO( هوازی توان حداکثر
 ۀزیربیشین آزمون از شاخص این گیری  اندازه برای
  .)1( شد استفاده YMCA1 کارسنج ۀدوچرخ

 بدن چربی درصد
 در کالیپر از استفاده با آزمودنیها وستیزیرپ چربی

 از بدن چربی درصد و ران و ،شکم سینه، ۀناحی سه

 شد گیری  اندازه پوالک و ونسجک فرمول طریق

)32.(  

   )WHR( باسن به کمر دور نسبت
 تقسیم طریق از و مستقیم غیر گیری  اندازه با

 ).2( آمد دست به باسن محیط به کمر محیط

                                                             
1. Young Man Christian Association 
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 ماریآ روشهای
 تحقیق این در شده  استفاده آماری وشهایر

 شاخصهای ۀمحاسب برای توصیفی آمار از بود عبارت

 واریانس آنالیز آزمون ؛پراکندگی و مرکزی

 نیز و گروهها بودن  همگن بررسی برای یکطرفه

 در تحقیق در موجود متغیرهای از یک هر ۀمقایس

 در که مستقل متغیر اعمال از قبل گانه  سه گروههای

 فرونی  بن تعقیبی آزمون از بودن دارامعن ورتص

 ۀمقایس برای مستقل t آزمون و شد؛ استفاده
 .کنترل و هوازی تمرین گروه آزمون  پس میانگینهای

 و شد انجام SPSS افزار  نرم با آماری عملیات تمامی
  .بود P > 05/0 آزمونها داری امعن سطح

  نتایج
 در یکطرفه واریانس آنالیز آماری آزمون ۀنتیج

 1 جدول در شده  ارائه متغیرهای تمامی با رابطه
 توان حداکثر و قد، سن، جز به )تمرین از قبل مرحلۀ(

 داری امعن تفاوت گروه سه بین داد نشان هوازی

 فرونی  بن تعقیبی آزمون از استفاده با .وجوددارد

 الغر گروه آزمودنیهای بین تفاوت این شد مشخص

 ).P>05/0( است چاق  وهگر دو آزمودنیهای با

 و تجربی گروه در دریافتی کالری مقدار ،همچنین
 ۀپای مقدار که شد حاصل اطمینان و مقایسه کنترل
 .است بوده همسان آنها

 

 ورزشی تمرینات از بعد و قبل کنترل و تجربی  گروه بیوشیمیایی و ،فیزیولوژیکی فیزیکی، شاخصهای .1 جدول
گروه

 شاخص 
 تمرین گروه
 P الغر گروه کنترل گروه زیهوا

 5/0 75/39 ±  31/5 6/38 ± 2/3 33/41 ±  1/5 )سال(سن
 86/0 68/171 ± 6/8 172 ± 4/5 77/172 ± 02/6 )متر  سانتی( قد

 ازتمرین قبل )کیلوگرم( وزن
 تمرین از بعد 

76/6 ± 05/83 
34/7 ± 83/83 

99/10 ± 62/83 
99/8 ± 43/84 

83/4 ± 75/57 
--------- 

001/0 
592/0 

 تمرین از قبل بدن چربی درصد
 ازتمرین بعد 

88/1 ± 83/22 
02/3 ± 53/19 

16/4 ± 61/25 
60/3 ± 47/26 

07/2 ± 32/8 
--------- 

001/0 
001/0 

WHR  تمرین از قبل 
 تمرین از بعد )متر  سانتی(

006/0 ± 95/0 
006/0 ± 916/0 

002/0 ± 96/0 
002/0 ± 95/0 

006/0 ± 82/0 
---------- 

001/0 
287/0 

Max2VO تمرین از قبل 
)ml/kg/min( تمرین از بعد 

82/4 ± 33/26 
86/4 ± 22/33 

36/6 ± 00/23 
04/5 ± 50/20 

34/4 ± 00/29 
---------- 

284/0 
001/0 

 تمرین از قبل دریافتی کالری
 تمرین از بعد )کیلوکالری(

270 ± 2870 
285 ± 2950 

225 ± 3000 
175 ± 2900 

----------
---------- 

7/0 
85/0 

 تمرین از قبل ) ng/ml( لپتین
 تمرین از بعد 

5/2 ± 33/8 
08/1 ± 1/5 

11/5  ± 10 
75/2 ± 9/9 

58/0 ± 42/1 
--------- 

001/0 
001/0 

 ازتمرین قبل )mil/Iu(انسولین
 تمرین از بعد 

75/4 ± 54/8 
24/3 ± 73/5 

78/3 ± 99/10 
22/3 ± 91/10 

83/1 ± 73/2 
---------- 

001/0 
006/0 

 تمرین از قبل آزاد چرب اسید
mM )  ( تمرین از بعد 

13/0 ± 49/0 
13/0 ± 72/0 

007/0 ± 47/0 
15/0 ± 52/0 

13/0 ± 72/0 
--------- 

001/0 
01/0 

 .است شده بیان استاندارد انحراف و میانگین صورت هب نمرات *
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 سن، متغیرهای با رابطه در مستقل t آزمون ۀنتیج

 به کمر محیط نسبت و بدن، تودۀ شاخص ،وزن قد،

 کنترل و هوازی تمرین گروه بین که داد نشان لگن

 توان می ،بنابراین .ندارد وجود داری امعن تفاوت

 این بر داری امعن ثیرأت هوازی، تمرینات انجام گفت

  ).تمرین از بعد مرحلۀ ،1 جدول( است نداشته متغیرها
 ۀبقی با رابطه در مستقل t آماری آزمون ۀنتیج

 )تمرین از بعد مرحلۀ( 1 جدول در موجود متغیرهای
 تفاوت کنترل و هوازی تمرین گروه دو بین داد نشان

 انجام که گفت توان می .دارد وجود معناداری
 متغیرها این دار امعن کاهش باعث استقامتی تمرینات

  .است شده
 و نسولین،ا بدن، چربی درصد با لپتین ارتباط .2 جدول

  پایه حالت در آزاد چرب اسید
 لپتین 

 r p شاخص
 001/0 68/0 بدن چربی درصد
 002/0 52/0 ناشتا انسولین
 005/0 -47/0 آزاد چرب اسید

 

 گیری نتیجه و بحث
 13 انجام که بود این حاضر تحقیق اصلی ۀنتیج

 را چاق مردان در سرم لپتین میزان هوازی تمرین هفته

 و هیکی را یافته این .بخشد می اداریمعن کاهش
 که کردند گزارش آنها .کنند می حمایت همکاران

 لپتین از پایینی سطوح نیز استقامتی مرد دوندگان

 همکاران و هیکی دیگری ۀمطالع در ).10( دارند

 بعد زن آزمودنیهای در سرمی لپتین میزان در )1997(

 ینا اما کردند، مشاهده کاهش تمرین هفته 12 از

 ).11( نشد  مشاهده کننده  شرکت مردان در نتیجه
 زنان کردند گزارش )1996( همکاران و کورت

 سطوح تمرین به پاسخ در )سال 72-60( مسن

 نتیجه این ).12( دهند می نشان را لپتین از تری پایین

 در کرده  تمرین زنان در همکاران، و ریان مطالعه در

 این از نتایج ۀهم .)24( شدییدأت نیز ها کنترل مقابل

 را لپتین میزان تمرین که کنند می حمایت موضوع

  .دهد می  کاهش
 جنسیت ۀویژ پاسخ کردند  بیان همکاران و هیکی

 بین انسولین به مقاومت در تفاوت اساس بر تمرین، به

 به مقاومت بیشترین که مردانی .است زنان و مردان

 برای یبیشتر زمان به احتماالً داشتند را انسولین

 در لپتین میزان تا نیازدارند تر قوی یمحرک و تمرین

 ).11( یابد کاهش آنها
 در کاهش ،)1996( همکاران و کورت نظر طبق

 شاید .است تمرین غیرمستقیم ۀنتیج لپتین غلظت

 ایجاد تمرین با که بدن چربی ۀتود در کاهش

 این ).12( باشد لپتین با مرتبط اصلی عامل شود، می

 همکاران و پاسمن ۀمطالع نتایج خالف بر یافته

 استقامتی، تمرین که کردند اعالم آنها .است )1998(

 چربی درصد و انسولین میزان در تغییرات از مستقل

 ).20( دهد می کاهش را پالسما لپتین میزان بدن،

 نوع و تمرینات پروتکل در آشکار تفاوت شاید

 اطارتب در شده  مشاهده تفاوت بتواند آزمودنیها
 توضیح مختلف مطالعات در را لپتین و تمرین
 و )1997( همکاران و پروسه تحقیقات .دهد

 و لپتین بین ۀرابط بر نیز )1996( همکاران و استالند
 بدن چربی در تغییرات طریق از تمرین

 ).18و 22( کیدکردندأت
 کرده  تمرین موشهای بارۀدر ها داده و اطالعات

 طور به را چاقی ژن روزب استقامتی تمرین داد  نشان

 شود می تصور ).33( دهد می  کاهش داری امعن

 چربی سلول ۀانداز و انسولین به حساسیت

 پروتئین 1رسان  پیام RNA بروز مهم های کننده  تنظیم

 ،است پیچیده تنظیم این سازوکار ).33( باشند چاقی
                                                             
1. mRNA 
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 هم و گذارد ثیرمیأت چاقی بر هم ورزشی تمرین زیرا

 ).4( است ثرؤم بدن ترکیب و انسولین به مقاومت بر

 عنوان .دارند دوطرفه ارتباط یکدیگر با پارامتر سه این

 و علت صورت به لپتین میزان و تمرین که است شده
 ۀکنند  گیج عوامل چه اگر ،اند مرتبط هم با معلولی
 که دارند وجود انرژی منفی تعادل همچون دیگری

 و پاسمن العاتاط .کنند می جلوگیری ارتباط این از
 ۀدربار اما ،کرد حمایت ارتباط این وجود از همکاران

  ).20( دهد نمی توضیحی آنها بودن  معلول و علت
 هفته 13 مدت در آزمودنیها حاضر، ۀمطالع در

 که رسد می نظر به و بودند وزن ثبات دارای تمرین

 از بنابراین، .است نداشته وجود انرژی منفی تعادل

 تمرین ثیرأت به فقط گروهها بین تتفاو جنبه، این

 که است ضروری نکته این ذکر البته .شود می مربوط

 آزمودنیهای بدن چربی درصد در درصدی 3 کاهش

 در کاهش از مقداری اینکه ضمن تجربی، گروه

 است مطلب این بیانگر کند، می  توجیه را لپتین میزان

 نیز دیگری علتهای لپتین غلظت در وسیع تغییرات که

  .است داشته
 باشد داشته وجود دیگری احتمال است ممکن

 گروه در شده دیده لپتین در تفاوت بتواند که

 تغییراتی تمرین .دهد توضیح را کنترل و کرده  تمرین

 قبالً ).22( کند می ایجاد لپتین 1شدن  پاک یا تولید در

 متصل پالسما پروتئینهای به لپتین است شده عنوان

 متصل یا آزاد لپتین نسبت در تغییر یک ).27( شود می

 یا بیشتر فعالیت باعث تواند می پالسما پروتئینهای به

 ثابت است ممکن نیلپت کل مقدار .گردد لپتین کمتر

 فعالیت نتیجه در و آزاد و متصل لپتین نسبت اما ،باشد

 مثال، برای .کند میتغییر ورزشی تمرین با لپتین

 در متصل و آزاد چرب اسیدهای نسبت در تفاوت

 و تتورکُ قبالً را تمرین بدون و کرده  تمرین افراد
 نشان ما تحقیق ).30( اند داده نشان )1992( همکاران

 آزاد چرب اسید میزان بین هوازی تمرین از بعد داد

 وجود داری امعن تفاوت کنترل و کرده  تمرین افراد در

 میزان بین داری امعن و منفی همبستگی ،همچنین .دارد

 کل در پایه حالت در لپتین با پالسما آزاد چرب سیدا

  .)2 جدول( )r = -47/0( شد مشاهده آزمودنیها
 کاهش همکاران و الیاس نتیجه، این راستای در

 یک از بعد را سال 55 -18 مردان در لپتین غلظت

 تولید افزایش به شده بندی درجه ورزشی آزمون

 تنسب تمرین حین غیراستریفیه چرب اسیدهای
 و داکلوس قبالً را معکوس ارتباط این .دادند

 ).9 ،14( ندبود  کردهییدأت نیز همکاران
 بافت توسط لپتین کمتر تولید دیگر، طرف از

 در است ممکن هوازی تمرین علت به چربی

 این اما باشد داشته مهمی نقش چاقی پاتوفیزیولوژی

 به بافت حساسیت احتماالً که دهد می  نشان نیز را نکته

 نیلپت غلظت اساس، این بر و یافته افزایش لپتین
 .است شده سازگار
 کرده  تمرین گروه در انسولین میزان که دادیم نشان

 توان می .است تر پایین کنترل گروه با مقایسه در

 ،اند  وابسته یکدیگر به لپتین و انسولین تنظیم که گفت
 .نیست مشخص تعامل این جهت و سازوکار چه اگر

1مثبت ۀکنند  تنظیم عنوان به انسولین شود یم تصور

 و 2
 حالی در ،کند  می عمل الغر موشهای در لپتین 3منفی

 را مثبت ۀکنند  تنظیم نقش فقط چاق موشهای در که

  ).7( گیرد عهده به
 RNA کردند گزارش )1996( همکاران و زنگ

 چربی بافت در انسولین تزریق با چاقی ژن رسان  پیام

 .شود می تنظیم مثبت طور به ناشتا موش یک شکمی
 چاقی ژن رسان  پیام RNA بروز در مستقیماً انسولین

                                                             
1. Clearance 
2. Up-regulation 
3. Down-regulation 
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 در موضوع این .شود درگیرمی 1رونویسی سطح در

 شد مشاهده شده داده کشت بالغ چربی سلولهای

 کند می حمایت فرضیه این از ما اطالعات ).20،34(

 تنظیمی نقش انسولین چاق مردان در است ممکن که

 نامشخص تنظیم این جهت حال، این با .باشد تهداش

 )1996( کارانـهم و نـکوه چه رـاگ ت،ـاس
 لپتین با انسولین آزمایشگاه محیط در کردند  اعالم

 ).5( شود می  تنظیم
 درصد بین داری امعن ارتباط حاضر، ۀمطالع در

 .)2 جدول( )r = 68/0( شد مشاهده لپتین با بدن چربی
 کرده مشاهده نیز دیگران قبالً را قوی ارتباط این

 گروه بین بدن چربی درصد در تفاوت ).6،20( بودند

 است ممکن هفته 13 مدت در کنترل و کرده  تمرین

 در تفاوت .باشد شده انجام تمرین جلسات ۀنتیج

 در داری امعن تفاوت هیچ زیرا ،است مهم بدن ترکیب

 .نشد مشاهده هفته 13 مدت در آزمودنیها بدن وزن
 توجه با گروه دو بین بدن ترکیب در تفاوت ،ابراینبن

 و پاسمن البته .است مهم لپتین میزان در تفاوت به
 و منظم تمرین گرفتند  نتیجه )1996( ساریس
 لپتین غلظت مجدد تنظیم باعث مدت  طوالنی

 چربی حجم در تر پایین غلظت که طوری هب ،شود می

 رفتیمگ نتیجه ما ).19( شود می  حفظ معین بدنی

 تفاوت بیانگر آزمودنیها بدن چربی درصد در تفاوت

 گروه زیرپوستی چربی های الیه جمع در

 تفاوتی که صورتی در است، کنترل و کرده  تمرین

 با غیرمستقیم صورت هب که( شکمی چاقی مورد در

 بین )گردید گیری اندازه لگن به کمر محیط نسبت

  .نشد مشاهده گروه دو
 ترشح و چاقی ژن بروز میزان گردید عنوان قبالً

 با مقایسه در زیرپوستی چربی سلولهای در لپتین

 دهد می نشان موضوع این .است بیشتر احشایی چربی

 ).17( اند لپتین ۀعمد منبع زیرپوستی های آدیپوسیت

 لپتین کاهش کردند بیان )2000( همکاران و تانگ

 در چاقی ژن بروز کاهش باعث وزن کاهش از ناشی

 کاهش بنابراین .شود می زیرپوستی چربی ایسلوله

 کاهش به است ممکن هوازی تمرینات اثر رب لپتین

 آزمودنیها زیرپوستی چربی بافت در توجه قابل

 پاسخ افزایش به تمرین عالوه به .شود داده نسبت

 چربی بافت در آدرنرژیک بتا محرک به لیپولیزی

 و قیچا ژن بروز طریق این از و انجامد می زیرپوستی
 ).29( دهد می کاهش را سرمی لپتین غلظت نتیجه در

 افراد سرمی لپتین میزان بین حاضر، مطالعۀ در

 از بخشی .داشت وجود داری امعن تفاوت الغر و چاق

 مربوط لپتین به مقاومت حالت به احتماالً یندافر این

 ضرورتاً لپتین غلظت افزایش که مفهوم این به .است

 به توجه با عالوه به .نیست همراه لپتین عمل افزایش با

 چربی درصد با شدیدی همبستگی لپتین میزان اینکه

 به چاق افراد در چربی بافت زیادبودن دارد، بدن

 1 .انجامد می چاقی ژن تحریک
 بیشتری کامالً مقادیر )1996( همکاران و کانسیدین

 چربی سلولهای در را چاقی ژن رسان  پیام RNA از

 ).6( دادند  نشان الغر افراد با قایسهم در چاق افراد

 آزاد شکل به لپتین که دارد وجود شواهدی ،همچنین

 حامل پروتئینهای به متصل یا )فعال شکل به احتماالً(

 شکل دو این نسبت و کند می گردش خون در لپتین،

 الغر افراد در .است متفاوت الغر و چاق افراد بین

 ناشتایی و است متصل شکل به خون گردش لپتین اکثر

 افراد در که حالی در ،ندارد متصل لپتین بر اثری هیچ

 ).27( است آزاد صورت به لپتین اعظم بخش چاق
 که گرفت  نتیجه توان  می چنین حاضر تحقیق از

 در سرمی لپتین غلظت کاهش به هوازی تمرین

 مقداری از بیشتر کاهش این و انجامد می چاق مردان

 .شود می  حاصل چربی بافت ۀدتو در تغییر از که است
                                                             
1. Transcriptional level 
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