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 های اشتها و مقاومت به انسولین در هورمون، پروتئین وابسته به آگوتیهفته تمرین هوازی بر  8اثر 

 زنان غیر فعال دارای اضافه وزن

 4، مهدی هدایتی3، بهمن میرزایی2، ماریا رحمانی قبادی1نیا فرهاد رحمانی
 الناستاد دانشگاه گی .3و1

 دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزش دانشگاه گیالن .2

 ریز و متابولیسم، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی استاد پژوهشکده علوم غدد درون .4

 Frahmani2001@yahoo.com :آدرس ایمیل نویسنده مسئول

های اشتها و مقاومت به  ی، هورمونهفته تمرین هوازی بر پروتئین وابسته به آگوت 8اثر هدف از تحقیق حاضر بررسی  هدف:

 بود. انسولین در زنان غیر فعال دارای اضافه وزن 

انتخاب و بصورت تصادفی در دو گروه تمرین و کنترل ( 30تا  25بین  BMIدانشجوی دارای اضافه وزن ) 30 :شناسی روش

 ونمونه خونی استراحتی  ونمودند تکمیلرا  ها پرسشنامه بسامد غذایی آزمودنی ابتداشروع دوره تمرین، قبل از  تقسیم شدند.

هفته شرکت  8در برنامه تمرین هوازی با شدت متوسط به مدت  روه تمرینسپس گ گیری شد. های آنتروپومتریک اندازه ویژگی

ساعت پس از آخرین جلسه تمرین، مجدداً  48. دادندهفته زندگی روزمره خود را ادامه  8کردند و گروه کنترل به مدت 

 .ها تکرار شد گیری اندازه

دو گروه بین  دار تغییرات معنیاین . (p=001/0داری افزایش یافت ) طور معنیه در گروه تمرین بپروتئین وابسته به آگوتی  :نتایج

 (.p>05/0) دار نبود مقاومت به انسولین از نظر آماری معنی و که تغییرات لپتین، انسولیندرحالی .(p=005/0) مشاهده شد یزن

 حالیکهدر د،ش( p<05/0کربوهیدرات )مصرف ( و p=01/0مصرف چربی )و  انرژی دریافتیدار  سبب کاهش معنیتمرین همچنین 

  (.p>05/0را نشان نداد ) یردا بین دو گروه تفاوت معنیتغییرات 
انرژی دریافتی  اهشبه کهوازی با شدت متوسط منجر تمریننتایج تحقیق حاضر نشان داد که هشت هفته  گیری: نتیجهبحث و 

که تفاوتی با گروه کنترل داشته بود ای ن ولی این تغییرات به اندازه،شود  میو میزان کربوهیدرات و چربی مصرفی در گروه تمرین 

ئه رسد ارا به نظر میرو  از اینتغییرات پروتئین وابسته به آگوتی بر فاکتورهایی غیر از اشتها تاثیر گذاشته باشد.  احتماالً باشد.

 . نتایج موثرتری در پی داشته باشد ای همراه با برنامه ورزشی ذیهبرنامه غذایی یا آموزش تغ
 ، اضافه وزنلپتین، مقاومت به انسولین، پروتئین وابسته به آگوتیتمرین استقامتی،  کلیدی: ه هایواژ
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