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 مقدمه

 نظر در ریزدرون ارگان عنوان به چربی امروزه بافت است جهان شایعبیماریهای  از بسیاری خطرساز عامل ترینعمده چاقی 

 جملـه از آدیپـونكتین و لپتین کند. تولید نام آدیپوکینها به بیولوژیك فعالیت با پروتئینهایی تواندمی شود کهمی گرفته

 نقــش آن بــا همــراه ـتالالتاخـ و چــاقی پــاتوژنز کـه در هـستند چربـی بافـت از مترشـحه هـایآدیپوسـایتوکاین

و  چاقی به دنبال آن سطح کـه باشدمی بدن انرژی و وزن تعادل کلیدی درتنظیم چاقی، عامل لپتین، هورمون ضد دارنــد.

لپتـین و برخـی  تنگاتنگ بین توجـه بـه وجـود ارتبـاط با .یابدمی افزایش عروقی قلبی و بیماریهـای اضافه وزن، دیابت

چربی  بیشتر حجم بودن دارا یائـسه به دلیل شاخص توده بدن، زنـان چربی و ای آنتروپومتریـك نظیر وزن، درصدشـاخصهـ

چربی بوده که  از بافت شده قمشت های سایتوکین از یكی آدیپونكتینهمچنین، . [1]برخوردارند باالتری لپتین سطوح بدن، از

دارد. سطح سرمی آدیپونكتین با شاخص توده  و کبد عضالنی بافت در دو کربوهیدرات و چربی تنظیم متابولیسم در مهمی نقش

 .[2](، دور کمر و سندروم متابولیكرابطه منفی و با کاهش وزن رابطه مثبت داردBMIبدنی )

. بنابراین شناخت تاثیر انواع مختلف دهدکاهش می ری چاقی )توده چربی( راثنشان داده شده است فعالیت ورزشی به طور مو

های مختلف آنها وجود ندارد، بر سطوح های ترکیبی که هنوز شناخت زیادی در مورد سازگاریفعالیت ورزشی بویژه فعالیت

عالوه بر این، پس از تمرین ترکیبی مقاومتی و استقامتی محققان به تغییرات باشد. تواند بسیار مهم می و آدیپونكتین لپتین

 اند.مثبت در ترکیب بدنی از جمله افزایش توده بدون چربی و کاهش توده چربی و درصد چربی بدن اشاره کرده

استقامتی و یا ه بر تمرینات به طور عمدو آدیپونكتین بیشتر تحقیقات انجام شده در مورد آثار فعالیت ورزشی بر لپتین 

نتایج متناقض ناشی از تمرینات استقامتی و با توجه به  .[3-1]باشداند که نتایج برخی از آنها متناقض میمتمرکز شده مقاومتی

هدف این تحقیق بررسی اثر  ،و آدیپونكتین تحقیقات درمورد آثار تمرین ترکیبی بر غلظت لپتین مقاومتی و همچنین کمبود

که  استقامتی-مقاومتی و مقاومتی-با دو ترتیب مختلف استقامتی استقامتییك دوره تمرینات ورزشی ترکیبی مقاومتی و 

باشد تا شناخت پالسما می و آدیپونكتین یرات لپتینبر تغی ،رویكرد نسبتاً جدیدی در تمرینات ورزشی مرتبط با تندرستی است

 های بیوشیمیای مهم مرتبط با تندرستی بدست آید. بیشتری در مورد آثار فیزیولوژیكی این نوع تمرینات بر شاخص

 شناسیروش

 28 هدفمند صورت به آنها از بین .سال( بودند 07-55)سالمند سالم غیرفعال دارای اضافه وزن زنان تحقیق این آماری جامعة 

  شد گرفته کتبی رضایتنامه آنها از و انتخاب نداشتند بیماری متابولیكی سابقه که kg/m )2 ) 22 از بیشتر یا برابر BMIبا  نفر

 .نفر( تقسیم شدند2نفر( و کنترل)2مقاومتی )-نفر(، استقامتی17استقامتی) -سپس به صورت تصادفی به سه گروه مقاومتی

 ها با استفاده از متر نواری و ترازوی دیجیتال اندازه گیری شد.قد، وزن، محیط دور کمر و دور باسن آزمودنی اطالعات مربوط به

 BMIگیری ضخامت چربی زیر پوستی سه متر و درصدچربی با اندازه برحسب قد مجذور به حسب کیلوگرم بر وزن تقسیم از
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گیری شده و بیس الین ساخت کشور آمریكا( اندازهبا استفاده از کالیپر )ها ای سه سربازو، روی ران و فوق خاصره آزمودنینقطه

با استفاده از کیت تخصصی و به روش  و آدیپونكتین سپس با استفاده از فرمول درصدچربی بدن محاسبه شد. میزان لپتین

 االیزا ارزیابی شد. 

 افزایش و بار اضافه اصل نظرگرفتن در با باال شدت به مک شدت از و مشكل به تمرینات ساده از هفته 8 مدت به تمرینی برنامه

 1درصد حداکثر ضربان قلب 07-78 شدت کار برروی دوچرخه کارسنج با شامل هوازی تمرینی یتمرین بود. برنامه شدت

(MHR)  با شدت تنه پایین و تنه باال بزرگ کار بر روی عضالت شامل مقاومتی تمرینی ی. برنامهبود دقیقه 10-37 مدت به 

در  (E+S)مقاومتی-گروه استقامتی .بود ایدقیقه 2 هایاستراحت با و دور 2-3، تكرار 8-18، بیشینه تكرار درصد یك 05-47

-دقیقه استراحت برنامه تمرین مقاومتی را انجام دادند و گروه مقاومتی 2ابتدا برنامه استقامتی را اجرا کرده و پس از 

حلیل و ت وابستهاز آزمون تی  تحقیقمتغیرهای تغییرات برای بررسی  .ل را انجام دادندعكس برنامه او (S+E)استقامتی

 .واریانس یك طرفه استفاده شد

 هایافته 
 بین دوگروهدر  متغیرهای تحقیقمقایسه . 1جدول

 بین گروهی 

p 

 متغیرها گروهها انحراف معیار ±میانگین  p درون گروهی 

 پیش آزمون پس آزمون

710/7* 775/7* 00/4±00/02 08/4±00/04 E+S کیلوگرم(وزن( 

 773/7* 80/3±07/08 27/3±87/07 S+E 

51/7 75/4±00/00 08/3±88/00 Con 

 

723/7* 

775/7* 21/1±12/28 27/1±82/22 E+S  شاخص توده بدن )کیلوگرم

 متر مربع(

(BMI) 

773/7* 50/1±37/28 01/1±23/22 S+E 

42/7 71/1±03/31 21/7±05/31 Con 

78/7 777/7* 40/1±27/20 7/1±42/37 E+S درصد(درصد چربی( 

777/7* 37/1±00/20 35/1±00/31 S+E 

78/7 7/1±57/20 22/7±57/28 Con 

17/7 21/7 44/0±24/100 08/8±47/102 E+S لپتین 

 18/7 34/0±28/104 80/3±14/104 S+E 

72/7 13/0±50/150 32/0±07/142 Con 

350/7 22/7 23/1±74/10 82/7±22/13 E+S آدیپونكتین 

10/7 81/1±17/10 04/1±00/14 S+E 

23/7 80/7±44/14 02/7±57/14 Con 

 

 گیریبحث و نتیجه

-کاهش معنیو  و آدیپونكتین دار لپتینعدم تغییر معنیهفته باعث  8نتایج این پژوهش نشان داد که تمرین ترکیبی به مدت 

فعالیت ورزشی در بزرگساالن طی مدت کوتاهی موجب  ،دهدگردید. مطالعات نشان می BMIدرصد چربی و  ،نداری در وز

 گردد.می BMIکاهش وزن، درصدچربی و 

تواند سطوح لپتین را مستقل از تغییر توده ورزش نمی کردنداظهار  (2712)شاه ( و 2717)کایور بسیاری از محققان از جمله

                                                           
1 Heart rate max 
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مطالعات نشان دادند انجام تمرین ترکیبی دریك جلسه منجر به افزایش بیشتر استفاده از چربی  .[3, 1]چربی بدن تغییر دهد

کاهش درصد چربی و وزن، کاهشی در مقدار لپتین  باتحقیق این ولی در  .[2]گردددر نتیجه کاهش تولید لپتین می بدن و

غلظت آدیپونكتین پالسما را تغییر نداد. در  ،کاهش وزن( 2773)موافق با یافته های تحقیق رایان همچنین. نشدمشاهده 

زنان یائسه  یپالسما كتینآدیپون و لپتین ترکیبی بر غلظت تمرین هفته 10نشان دادند   (2772همكاران) و تحقیقی لیگیبل

گروه تجربی در این تحقیق، به نظر  BMIدار وزن، درصد چربی و بنابراین، با توجه به کاهش معنی .[4]ندارد داری معنی تاثیر

تمرین ترکیبی بكار گرفته شده در این تحقیق از شدت الزم برخوردار بوده و از آستانه هزینه انرژی الزم برای  هایرسد شیوهمی

جنس، ، ای، ریتم شبانه روزیاز قبیل وضعیت تغذیهدالیلی  احتماال  .برخوردار بوده است و آدیپونكتین تغییر سطوح لپتین

دار لپتین و افزایش معنیدار یباعث کاهش معنشده به وسیله ورزش  ساعت نمونه گیری خونی و عدم تعادل انرژی اعمال

 در گروه های تجربی شد. لپتین دار ینشد ولی مانع افزایش معنآدیپونكتن 

 علمی پژوهش - پیام اجرایی

 و بدن ربیچ کاهش درصد در کارآمد و موثر بسیار روشیتواند می تمرین ترکیبی گفت توانبا توجه به نتایج این تحقیق، می

و ترتیب تمرین تاثیری در میزان کاهش درصد چربی بدن ندارد اما افزایش زمان تمرین و دادن یك  باشد بدنی ترکیب بهبود

  .[5]موثر باشد و افزایش معنادار آدیپونكتین تواند در کاهش معنادار لپتینای مناسب در طول تمرین میالگوی تغذیه

 ترتیب تمرین ترکیبی، لپتین، آدیپونكتین، زنان سالمند های کلیدی:واژه
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