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  چکیده

یابد. به اي است که در مبتالیان به چاقی و مقاومت انسولین افزایش میمقدمه: اپلین آدیپوکاین تازه کشف شده

روشنی معلوم نیست تمرین استقامتی چه تاثیري بر مقادیر اپلین پالسمایی دارد. هدف پژوهش حاضر، بررسی 

سر 14شناسی: هاي نر چاق بود. روش، انسولین و گلوکز رت13- پلینهفته تمرین استقامتی بر میزان ا12تاثیر 

 ساز قرار گرفتند و باتوجه به شاخص لیرت به مدت هشت هفته تحت رژیم غذایی دردسترس پرچرب دست

ها معلوم شد. پس از چاقی، به دو گروه کنترل و تمرین تقسیم شدند. در این مرحله هر دو گروه رژیم چاقی آن

متر در دقیقه و  30تا  25دقیقه از سرعت  60هفته (هر جلسه 12اندارد داشتند. گروه تمرین به مدت غذایی است

و 13- روز در هفته) روي تردمیل بدون شیب دویدند. روش االیزا براي تجزیه و تحلیل آزمایشگاهی اپلین5

ایسه میانگین متغیرها استفاده مستقل براي مقt انسولین و روش فتومتري براي محاسبه گلوکز استفاده شد. آزمون 

  بود. 05/0شد و سطح معناداري 

هاي نر چاق گروه مستقل نشان داد، بین مقادیر پالسمایی گلوکز، انسولین و اپلین رتt ها: نتایج آزمون یافته

). همچنین، مقادیر گلوکز و انسولین در گروه P>05/0داري وجود داشت(کنترل و تمرین استقامتی تفاوت معنا

در گروه تمرین بیشتر از گروه کنترل بود. آزمون همبستگی  13- تمرین کمتر از گروه کنترل بود و مقادیر اپلین

هفته 12) پس از P=055/0و گلوکز( 13- )، اپلینP=07/0و انسولین( 13- پیرسون بین مقادیر پالسمایی اپلین

  داري را نشان نداد.تمرین استقامتی رابطه معنا

تواند با کنترل وزن و تغییرات مقادیر اپلین، انسولین و گلوکزدر درمان استقامتی شدید می نتیجه گیري: تمرین

  گیري از دیابت وابسته به چاقی موثر باشد.چاقی و پیش

  ، انسولین، گلوکز13- هاي کلیدي: چاقی، تمرین استقامتی، اپلینواژه

Abstract 
Introduction: Apelin is a newly discovered adipokine which increases in obese and insulin resistant people. It’s 
not clear, endurance exercise training, cause changes in plasma levels of apelin. The aim of this study was to 
determine the effect of 12 weeks endurance training on plasma levels of apelin-13, insulin and glucose in obese 
male rats. 

  فیزیولوژي و تغذیه ورزشی



Methods: 14 obese male Wistar rats were fed for 8 weeks with a free access and handmade high fat diet, and 
based on Lee Index, became obese. After the match, the rats were randomly divided into control group(n=7) and 
training group(n=7)(60 minutes per session, 15 to 30 meters per minute, 5 days per week for 12 weeks) Running 
on a treadmill with no incline. The ELISA method was used for laboratory analysis of Apelin-13 and insulin and 
photometric glucometer used for analysis of glucose. T test was used to comparing of variables mean, and 
significant level was 0.05. 
Results: The results of independent T test showed that, there was significant difference in plasma levels of 
glucose, insulin and apelin between control and exercise groups in obese male rats(P<0.05). Also glucose, and 
insulin levels of exercise group were lower than control group and apelin-13 levels of exercise group were 
higher than control group. Pearson’s correlation test showed, there wasn't a significant relationship between 
levels of apelin-13 and insulin(P=0.07), apelin-13 and glucose(P=0.055), after 12 weeks endurance training. 
Conclusion: High intensity endurance training through weight control and changes in apelin, insulin and glucose 
levels can be effective in obesity treatment and prevention of obesity related diabetes. 
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  مقدمه

). مطالعه 1شد( استخراج APJ 1گیرنده  ویژه زاددرون لیگاند عنوان به گاو معده عصاره از پپتید اپلین اولین بار

طور شود و مستقیما با انسولین بههاي چربی آزاد میدهد، اپلین از سلولهاي انسان و موش نشان میآدیپوسیت

انسولین  مقاومت و چاقی با ارتباطش و درباره تاثیر تمرین ورزشی بر مقادیر اپلین. )1شود(افزایشی تنظیم می

مطالعاتی اشاره کرد که تاثیر مداخله سبک زندگی و فعالیت  توان بهمطالعات کمی دردسترس است. تنها می

  ). 3و2اند(و بیماران دیابتی بررسی کرده در بیماران مبتال به کلسترول زیاد و غیرچاق بدنی را

 تمرین و است چاقی به وابسته اختالالت از 2نوع دیابت و هایپرانسولینمی مثل که اختالالتیباتوجه به این

 جا کهو از آن شودمی انسولین حساسیت بهبود و گلوکز و انسولین پالسمایی مقادیر کاهش ثباع ورزشی منظم

 تاثیري چه ورزشی تمرین که شودمی مطرح سوال این دارد ارتباط وزن انسولین و با آدیپوکاینی است که اپلین

 بر تمرین استقامتی هفته 12تاثیر  بررسی حاضر، پژوهش از هدف لذا انسولین و گلوکز دارد؟ اپلین، میزان بر

  .است چاق نر هايرت در انسولین و گلوکز ،13- اپلین پالسمایی مقادیر

  شناسیروش

هفته تحت 8سر رت نر ویستار مطابق خط مشی انجمن ایرانیان حمایت از حیوانات آزمایشگاهی به مدت  14 

چاق محسوب شدند. پس از  2لی توجه به شاخصساز قرار گرفتند و بادسترس پرچرب دسترژیم غذایی در

 12روز در هفته به مدت  5هاي گروه تمرین رت ها به دو گروه کنترل و تمرین تقسیم شدند.چاق شدن، رت

  هفته (با مصرف غذاي استاندارد) روي تردمیل بدون شیب دویدند.

  . برنامه تمرین استقامتی1جدول
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. انجام شدگیري از قلب خونهوشی با اتر، ساعت بعد از آخرین جلسه تمرینی و ناشتایی شبانه و پس از بی 24 

 -70 دور در دقیقه، پالسما از نمونه استخراج شد و در دماي 3200سانتریفیوژ با سرعت دقیقه  15پس از 

رت، کیت تشخیص  13- اپلین داري و به آزمایشگاه منتقل شد. براي سنجش متغیرها از کیت االیزادرجه نگه

و ضریب  مستقلtهاي محاسبات آماري از آزمونبراي استفاده شد. انسولین و روش فتومتري براي گلوکز 

نسخه  SPSSافزار ). کلیه محاسبات آماري بااستفاده از نرم05/0همبستگی پیرسون استفاده شد(سطح معناداري 

  انجام شده است. 16

 
  هایافته

هاي توصیفی نشان داد، ). مقایسه دادهP<05/0هاي همه متغیرها توزیع طبیعی داشت(، دادهK-Sطبق آزمون 

ها پس از هفته تمرین نزدیک به میانگین وزنی رت12) پس از 57/329±96/29تمرین(میانگین وزن گروه 

هفته تفاوت  12) پس از 57/398±69/35) ولی میانگین وزن گروه کنترل(36/321±2/29چاق شدن است(

 مستقل نشان داد، بین مقادیر پالسماییtها پس از چاق شدن داشت. نتایج آزمون بسیاري با میانگین وزنی رت

داري وجود هاي نر چاق گروه کنترل و تمرین استقامتی تفاوت معنیگلوکز، انسولین و اپلین رت

). مقایسه میانگین متغیرها نشان داد مقادیر گلوکز و انسولین در گروه تمرین کمتر از گروه کنترل 2دارد(جدول

ون همبستگی پیرسون بین مقادیر در گروه تمرین بیشتر از گروه کنترل است. طبق آزم 13- است و مقادیر اپلین

هفته تمرین استقامتی رابطه معناداري مشاهده  12و گلوکز پس از  13- و انسولین، اپلین 13- پالسمایی اپلین

  ).2نشد(جدول

  مستقل و همبستگی پیرسونt.آزمون 2جدول

  آزمون
  rداري سطح معنی rمقدار  tداري سطح معنی  tمقدار 

      *041/0  290/2  13- اپلین

      * 0001/0  - 522/5  انسولین

      * 0001/0  - 849/4  گلوکز

     498/0 -  07/0  انسولین- اپلین

      523/0 -  055/0  گلوکز- اپلین

  05/0داري در سطح معنی*

  گیريبحث و نتیجه

هاي چاق در رترا  13- هفته تمرین استقامتی مانع افزایش وزن شد و مقادیر پالسمایی اپلین12در این مطالعه، 

نشان  )2009کار دقیق چگونگی تاثیر تمرین ورزشی بر اپلین روشن نیست. ساترلند و رایت(سازو افزایش داد.

 متغیر



هاي کند و آگونیستساعت فعالیت ورزشی شنا را کم می2اند، بتابلوکر پروپرانولول افزایش اپلین ناشی از داده

  ).4دهد(را افزایش میبتاآدرنرژیک بیان اپلین در بافت آدیپوز سفید 

هاي نر چاق هفته تمرین استقامتی موجب کاهش مقادیر پالسمایی گلوکز و انسولین در رت 12در این پژوهش 

هاي ). فعالیت ورزشی با تحریک آدرنرژیک، گیرنده3و2سو است(شده است. این نتایج با مطالعات بسیاري هم

عضله  AMPKکند. فعال شدن را فعال می GS ،AMPKتحریک ) و از راه 4کند (آدرنوسپتور را فعال می 2بتا

و انتقال آن به  GLUT4عالوه، در اثر تمرین ورزشی، بیان) به5شود(باعث افزایش برداشت گلوکز سلولی می

یابد و در نتیجه ورود گلوکز به داخل افزایش می AMPKغشاي پالسمایی در عضله اسکلتی نیز از راه فعالیت 

  ).  5شود(ها آسان مینی و استفاده از آنهاي عضالسلول

نزدیک سطح  Pجا که مقادیراز آن. حاضر بین تغییرات مقادیر متغیرها رابطه معناداري وجود نداشت در مطالعه

هاي بتاي پانکراس، ) باشد. اپلین در سلولn=7ها(معناداري بود احتماال، دلیل عدم معناداري، تعداد کم آزمودنی

 AMPKدرون سلولی را کم و فعالیت  cAMPشود در نتیجه مقادیر باعث مهار آدنیالت سیکالز می Giاز راه 

-کند. درنهایت، اپلین مانع ترشح انسولین در پانکراس می(خط سلولی بتا) را مهار میINS-1هاي در سلول

  ). 6شود(

  ز دیابت وابسته به چاقی موثر باشد. گیري اتواند در درمان چاقی و پیشرسد، این برنامه تمرینی میبه نظر می
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