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 مقدمه

هـاي  بیمـاري یکـی از عوامـل اصـلی    . ترین اختالالت متابولیکی در کشورهاي صنعتی و در حال توسعه استچاقی یکی از شایع
هـاي التهـابی نظیـر لپتـین نقـش مهمـی در       داد سـیتوکین همچنین نتایج تحقیقـات نشـان   . ]1[ باشدچاقی می عروقی –قلبی

 اسـت کـه   کیلودالتـون  16مولکـولی   وزن لپتین یک هورمون پپتیدي با بـا . کنندهاي ناشی از چاقی و التهاب بازي میبیماري

ژوهشـی  یافتـه هـاي پ  . دارد گلوکز بدن و هموستاز وزن تنظیم در مهمی نقش لپتین. شودمی ترشح چربی بافت توسط عمدتاً
چاقی و افزایش سطوح چربـی  . نشان داد همبستگی مثبت بین سطوح لپتین با شاخص توده بدن و درصد چربی بدن وجود دارد

دارد  پـی  در را نـوع  دیابت یا شدید چاقی آن، هايگیرنده تحقیقات نشان داد نقص لپتین یا. بدن با افزایش لپتین همراه است
لیپـوپروتئین بـا چگـالی     ویژه تمرین هوازي از طریق کاهش سطوح لیپیدهاي پالسمایی، افزایش سطوح فعالیت ورزشی به]. 1[

مطالعات  برخی. ]1[گردد  عروقی -تواند موجب افزایش عملکرد قلبیاسترس اکسایشی و بهبود عوامل انعقادي، می ، کاهشباال
بـا  ]. 4،3[انـد  کـرده  گـزارش  مختلـف  ورزشی هايفعالیت به واسطه را آن تغییر عدم دیگر، برخی و] 2[لپتین  سطوح کاهش

بر  هوازي با شدت متوسطویژه تمرین پیرامون تأثیر فعالیت ورزشی و بهمتناقض هاي و نیز وجود پژوهش چاقیتوجه به اهمیت 
ان جـوان چـاق   زنها در و ارتباط آنلپتین بر غلظت  هوازيتمرین  هفته 4، هدف پژوهش حاضر بررسی اثر لپتین غلظت سرمی
 .بود غیرورزشکار

 هامواد و روش
. طور داوطلبانه در پژوهش شـرکت کردنـد  به نفر زن داراي اضافه وزن 24تعداد . پژوهش حاضر به صورت نیمه تجربی انجام شد

هـاي  مصرف نکردن عامل عروقی، کلیوي، عفونت و -گونه بیماري قلبی هر وجود شامل عدم پژوهش ها بهشرایط ورود آزمودنی
از  پـس . کننـدگان وجـود نداشـت   اي از نظر رژیم غذایی و میزان انرژي مصرفی بین شرکتتفاوت عمدهچنین هم. دخانیات بود
با توجه  تصادفی صورت به هاي واجد شرایطآزمودنی سپس .شد کنندگان گرفتهشرکت از کتبی ينامهرضایت ها،انجام بررسی

برنامـه   .گرفتنـد  قـرار ) تعداد =12(و گروه کنترل  )تعداد= 12(هوازي  دو گروه در چربیسازي بر اساس سن و درصد به همگن
 دوهـا،  انـواع  بـا  کـردن  گرم دقیقه 20یک جلسه تمرین شامل . هفته و هر هفته چهار جلسه بود 4گروه هوازي شامل تمرین 

دقیقـه   16بـه مـدت    ضربان قلـب ذخیـره  درصد حداکثر  65ها در هفته اول با آزمودنی .بود جهشی و نرمشی کششی، حرکات
شدت تمرین بر اساس حـداکثر ضـربان   . درصد حداکثر ضربان قلب ذخیره رسید 80دقیقه با  30به  چهارمدویدند که در هفته 

 جلسـه نیـز سـرد    هر انتهاي در .کنترل شد ضربان سنج پوالر، از استفاده باشده و قلب ذخیره از طریق فرمول کارونن محاسبه 
ها در  آزمودنی خون گیري براي نمونه. گرفتمی انجام دقیقه 10 مدت به نرمشی و کششی حرکات نرم، دوي با اجراي کردن

بـه   مـاه گذشـته آنهـا    6هاي سیکل ماهانـه  روز بعد از شروع سیکل ماهانه که بر اساس تاریخ 23تا  20مرحله میانی فاز لوتئال 
با توجه به این که در یک سیکل طبیعی، سطوح اسـتروژن در مرحلـه میـانی فـاز      .دست آمده بود، به آزمایشگاه مراجعه نمودند
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هورمـون اسـتروژن و تمـرین بـر سـطوح لپتـین، ایـن         لوتئال داراي نوسانات کمتري است، لذا به منظور جلوگیري از تداخل اثر
ساعت بعد از  48از اولین و  قبل تساع 24خون،  گیري نمونه. انتخاب شد آزمونگیري پیش و پسمرحله به عنوان زمان نمونه

گیـري  انـدازه  و با استفاده از کیت انسانی شرکت چینیELISA پالسما با روش  لپتینسطوح . آخرین جلسه تمرین انجام گرفت
گلیسـرید بـا روش آنزیماتیـک و بـا اسـتفاده از کیـت       چگال و تري لیپوپروتئین کم، لیپوپروتئین پرچگال ،تراکم کلسترول. شد

 . گیري گردیدشرکت پارس آزمون اندازه
 بـین  يو مقایسـه  آماري تحلیل و تجزیه براي اسمیرنوف، -آزمون کولموگروف از استفاده با هاداده نرمال توزیع تایید از پس

 معنـاداري سـطح   .شـد  استفاده وابسته tکوواریانس و براي سنجش تغییرات درون گروهی متغیرها از آزمون  آزمون  از هاگروه

 .شد گرفته نظر در >P 05/0ها آزمون
 هاي پژوهشیافته

 12/9و در گـروه کنتـرل   کـاهش  درصد  55/15گروه تجربی  بعد از دوره تمرین در لپتین پالسما غلظتنشان داد  نتایج بررسی
در بررسی بین دو  همچنین ).=04/0p(از لحاظ آماري معنادار بود تجربی نشان داد، ولیکن تغییرات آن در گروه  افزایشدرصد 

 4همچنـین پـس از   ). =035/0p( خون از لحاظ آمـاري معنـادر بـود    لپتینبر سطوح  تمرین هوازيگروه مشاهده شد که تأثیر 
مشـاهده  چگال در گروه تجربی  معناداري در سطوح کلسترول و لیپوپروتئین کم کاهشهفته تمرین هوازي مشاهده شد که که 

در گـروه کنتـرل تفـاوت    چگـال و لیپـوپروتئین پرچگـال     لیپوپروتئین کم ،گلیسیریدتري، کلسترولکه در سطوح شد، در حالی
چگـال و   لیپـوپروتئین کـم   ،گلیسـیرید تري، تفاوت معناداري در سطوح کلسترولهمچنین  ،)<05/0p(معنارداي مشاهده نشد 

  .)<05/0p( شدنلیپوپروتئین پرچگال در گروه تجربی نسبت به کنترل مشاهده 
 بحث و بررسی

چگـال   ، لیپوپروتئین کمکلسترول، لپتیناي در غلظت هفته تمرین هوازي تغییر قابل مالحظه 4در پژوهش حاضر دریافتیم که 
 لپتـین پیرامون اثرات ورزش بر غلظت . نشدچگال پرلیپوپروتئین  گلیسیریدتري سطوحدر معنادار  تغییرایجاد کرد، اما منجر به 

تغییـر   عـدم برخی از محققان در تحقیقات خود افزایش و یـا   .و ارتباط آن با سایر پارامترهاي متابولیک اختالف نظر وجود دارد
 همکـاران  و Jurimae. ]1،2،3،4[باشـند  را گزارش کردند، که با نتـایج تحقیـق حاضـر ناهمسـو مـی      لپتینغلظت پالسمایی 

الی    ].2[ را گـزارش کردنـد   لپتینکاهش سطوح  جوان، هايدونده در يهواز ورزشی تست یک انجام از بعد )2003( ن در ح ای

ھ    ان از جمل ادار در غلظت     ) 2011(همکـاران   و Kishaliهمکـاران،   و Zoladzاست کھ برخی دیگر از محقق ر معن دم تغیی ع

ی نارا مشاھده کردند کھ با نتایج تحقیق حاضر  لپتینپالسمایی  ند ھمسو م سـطوح  پـژوهش نشـان داد،    هـاي ایـن  یافته. ]٥،٣[ باش
کلسـترول،  هـاي گـروه تمـرین هـوازي،     در پـژوهش حاضـر، در آزمـودنی   . گیـرد انسان تحت تأثیر فعالیت بدنی قرار مـی  لپتین

زیرا تحقیقات . هاي چربی نیز نسبت دادرا به کاهش پروفیللپتین توان کاهش بنابراین می. ندکاهش یافت چگاللیپوپروتئین کم
به طور کلـی عـواملی از قبیـل سـن،     ]. 4،2[دارد شاخص توده بدنی و  LDLارتباط مستقیمی با چاقی،  لپتینمیزان نشان داد، 

 لپتـین از جملـه  الهتابی و وضعیت هورمونی بر روي فاکتورهاي  هاي روزانهسو تغذیه، کاهش جرم بدن، شرایط فیزیکی، فعالیت
 ].2،3،4[پالسما تأثیرگذارند 

لیپـوپروتئین  به دنبال کاهش سـطوح کلسـترول و   لپتین ، کاهش هوازيهفته تمرین  4با توجه به نتایج پژوهش حاضر، پس از 
توانـد  هفته تمرین فزاینده هرمی می 4توان بیان نمود که هاي پژوهش حاضر میبا توجه به یافته. پالسما مشاهده شدچگال کم

 .مؤثر باشد چاقیهاي مرتبط با در پیشگیري از ابتال به بیماري
 رخ لیپیدي، چاقیتمرین هوازي، لپتین، نیم: کلید واژه
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