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 چكيده:

هدف از اين تحقيق بررسي تأثير فعاليت حاد ورزشي بر غلظت لپتين و آديپونكتين سررم خروني 

سرال، وزن  85/38 ± 18/5اضافه وزن )سرن مرد داراي  20مردان غير فعال داراي اضافه وزن بود. 

كيلوگرم بر مترمربع  BMI 87/28 ± 32/1سانتي متر،  10/174 ± 66/0، قد كيلوگرم 25/87 ± 95/6

( به صورت داوطلبانه در ايرن تحقيرق شرركت نمودنرد. كليره 52/27 ± 64/3و درصد چربي بدن 

ها به زوكالريک قرار گرفتند. آزمودنيساعت قبل از انجام آزمون تحت رژيم غذايي اي 72ها آزمودني

دو گروه تمرين و كنترل تقسيم شدند، گروه تمرين پروتكل تمريني دويردن اختيراري روي سرطو  

كيلومتر را انجام دادند. نمونه خوني گروه تمرين در حالرت ناشرتايي، قبرل از  2اي به مسافت ماسه

د، در حالي كه گروه كنتررل فقرد در دو ساعت بعد از تمرين جمع آوري ش 24دقيقه و  30تمرين، 

دقيقه بعد از تمرين خون گيري شدند. براي مقايسره ترأثير فعاليرت  30حالت ناشتايي و هم زمان با 

هوازي بر فاكتورهاي خوني از تحليل واريانس با اندازه گيري مكرر استفاده شرد و همننرين برراي 

ه شد. نتايج نشان داد كره فعاليرت حراد ورزشري مستقل استفاد tمقايسه آن با گروه كنترل از آزمون 

دقيقه پس از فعاليت هوازي يک  30درصد( معني داري در غلظت آديپونكتين،  23/14باعث افزايش)

دقيقره بعرد از تمررين كراهش  30(، در حالي كه گروه كنترل هم زمان با  P < 05/0اي شد) جلسه

دقيقه پس از تمرين كاهش ناچيزي داشت  30ن معني داري در غلظت آديپونكتين داشتند. غلظت لپتي

 30ساعت بعد از آن نيز به كاهش بيشتر خود ادامه داد، در حالي كه گروه كنترل هم زمران برا  24و 

در پاسرخ بره نتيجره ايرن كره دقيقه پس از تمرين افزايش قابل توجهي در غلظت لپتين داشته انرد. 

هرا ا گروه كنترل تغيير معني داري در ايرن هورمونفعاليت حاد ورزشي در گروه تمرين در مقايسه ب

 مشاهده نشد.
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 مقدمه .1-1

که نه تنها کشورهای توسعه یافته بلکهه کشهورهای در حهال  چاقی اختالل متابولیکی با شیوع فزاینده،

 6/1 حهدودسهازمان بهداشهت جههانی  بر اساس تهازه تهرین آمهار از (.5را نیز متاثر ساخته است) توسعه

 ( وجود داردکه25افه وزن )شاخص توده بدن بیشتر یا مساویضسال( دارای ا 15زرگسال) باالی میلیارد ب

 پیش بینهی کهرده کههو ( هستند 30بدن بیشتر  یا مساوی میلیون از آنها چاق )شاخص توده  400 حداقل

 700کهه رسهیدمیلیارد بزرگسال دارای اضهافه وزن خواههد  3/2به  2015 تا سال این ارقام هشدار دهنده

چاقی به زبان ساده، ممکن است عهدم تعهادل بهین کهالری دریهافتی و  (.6) میلیون آنها چاق خواهند بود

چهاقی از طریه   (.7)ه تجمع زیاد و غیر طبیعی چربهی مهی شهودکالری مصرفی تعریف شود؛ که منجر ب

سهم پایهه، زمینهه عواملی چون جذب انرژی اضافی، ناکافی بودن انرژی مصرفی، پایین بودن سطح متابولی

کاهش اکسایس  چربی ها، کاهش فعالیت سمپاتیکی و عوامهل اسهترس زای روانهی ایجهاد مهی  ژنتیکی،

، ازدالیل اولیهه چهاقی در کشهورهای برنامه غذایی نامناسب. در واقع عدم فعالیت بدنی مناسب و(8)شود

یکهی از مهمتهرین وان بعنهبولیکی ناشهی از چهاقی از آن عهوار  متها(. 9توسعه یافته به شمار می رود)

لبههی و عروقههی و قفشههارخون، بیمههاری ت بسههیار شههایع دیابهههههای خطههر بههرای ابههتال بههه بیمههاری عامل

های بسیار پیش دانشمندان  از سال. ساخته است (21لیك)بو(، سرطان وسندروم متا11،10) 1استئوآرتریت

ی کنترل و درمان نمایند. تا اینکهه در دنبال کشف موادی بودند که بتوانند این عوار  را از نظر بیولوژیک

)ژن چاقی( تولید می گردد را کشف کردند و نام  ob هورمونی که ژن 2نشفریدمن و همکارا ،1994سال 

کهزی بهه ویه ه رلپتهین از طریه  عمهل بهر روی سیسهتم اعصهاب م به معنی الغری گذاشتند. 3پتینلآنرا 

یك هزینه انرژی نقش کلیدی در تنظهیم وزن بهدن غذا و تحر باز طری  جلوگیری از جذ هیپوتاالموس،

در سهال  4ن دیگری که عوار  بیولوژیکی را کنترل می کند توسط  ماعد و همکارانشوهورم (.31)دارد

عروقی نقش دارد  –آدیپونکتین در سالمت سیستم قلبی  .(41ت)نام گرف 5نکتین وکشف شد و آدیپ 1996

 (.51)در ارتباط است 6ع آتروسکلرورومقادیر کم آن با شدت باالی  میزان شیو

                                                 
Osteoarthritis                                                          .                                                                              1. 

et al. 2.  Frideman & 

  3.  Leptin 
4.  Maed & et al. 

5.  Adiponectin 

6.  Athrosclerosis 
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بافت چربی مرتبط است یعنهی بها چهاقی  با کلدهد که، غلظت گردش خون لپتین ها نشان میبررسی

کاین ها آدیپهونکتین یپو(. در حالی که برخالف  سایر آد16افراد افزایش و با الغری افراد کاهش می یابد)

 یت بدنی می تواند بخشی از انرژیفعال(. 17در افراد دارای اضافه وزن کمتر است)

مصرفی را شامل شود که با دستکاری آن می توان تغییراتی در تعادل انرژی بوجود آورد. بنها بهر ایهن 

بوجهود  تغییرات مناسهب در جههت کهاهش چربهی در بهدنچنانچه از برنامه منظم ورزشی پیروی کنیم، 

 د اغلب تمرینانی که تغییراتی که مطالعات انجام شده نشان می ده (. بطوری1خواهد آمد)

 کهاهش را لپتین ترکیب بدن بوجود آورده اند وسطوح آمادگی را بهبود  داده اند توانسته اند غلظت در

 .(18و غلظت آدیپونکتین راافزایش دهند)

 . بيان مساله1-2

ته سال گذشته، شیوع اضافه وزن و چاقی درکودکان وهم بزرگساالن افزایش شدیدی داشه 30در طول 

بهه شهمار مهم ترین مشکل سالمتی در کشورهای توسعه یافته و کشورهای در حال توسعه  و(. 19است)

ر شیوه زندگی و رژیم غذایی آمیخته با اسهتعداد ژنتیکهی یافزایش در شیوع آن، ناشی از تغی(. 20) می آید

ضهافی مشهخص (.چاقی مرکب از مجموعه اختالالتی است که بوسیله تجمع بافهت چربهی ا21می باشد)

پروتئین های متابولیکی مهم به نام  بافت چربی یکی از بافتهای متابولیکی فعال است که انواع (.7شود)می

کشف اخیر لپتین و آدیپونکتین دو هورمون مشت  شده از بافهت (. 23،22را ترشح می کند) 1آدیپو کین ها

 (.18)سید چرب و گلوکز شرکت داردچربی نشان داده است که هر دو در وضعیت سالمتی و متابولیسم ا

تها، تولید مثل و ایمنهی دخالهت اشفیزیولوژیکی از قبیل میزان متابولیسم،  یلپتین در تنظیم منظم فرایندها

(. 26)و ممکن است از طری  کنترل دریافت غذا، میزان ذخهایر چربهی بهدن را کنتهرل کنهد (.24،25دارد)

( که باعث کهم شهدن اشهتها و افهزایش فعالیهت سیسهتم 27،28)لپتین با اثر بر گیرنده های هیپوتاالموس

(. بهدین ترتیهب پاسهخ دسهتگاه عصهبی 29مهی شهود) عصبی سمپاتیك می گردد، کاهش وزن را موجب

مرکزی به لپتین پالسما منجر به کاهش  حجم بافت چربی و مهار تولید لپتین می شود. ایهن مکانیسهم در 

روتئین مشت  شده از بافت چربی که تعادل انرژی و عمل انسولین دیگر پ (.30افراد چاق مختل می گردد)

مقادیر آدیپونکتین بهه طهور معکهوس بها درصهد چربهی بهدن  (.31را تنظیم می کند آدیپونکتین نام دارد)

                                                 
1-Adipokienes                                                                                                                                            
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(. 32ین پالسما در حالت ناشتایی و تحمل خوراکی گلهوکر رابطهه دارد)ل،گستردگی چربی  مرکزی، انسو

همچنهین،  (.33چربی در بیماران چاق موجب افزایش سطوح آدیپونکتین می شود)بعالوه از دست دادن  

ه عنوان حلقه واسهط میهان و ضد التهابی باشد و ب 1آدیپونکتین ممکن است دارای خواص آنتی آتروژنیك

 (. 34اسکلروز عمل کند)وترچاقی و آ

ونکتین نشهان داده اسهت کهه  مطالعات انجام شده در مورد تاثیر فعالیت ورزشی بر غلظت لپتین و آدیپ

هفته( نتایج متفاوتی راجهع بهه  12هفته( و بلند مدت) بیشتر از  12تمرینات هوازی کوتاه مدت )کمتر از 

( و برخی 167،169،171،173،174) (. برخی کاهش در غلظت لپتین18لپتین و آدیپونکتین ارائه می دهند)

کرده اند. ولی دیگران ههی  تغییهری در غلظتههای (  را گزارش 175-177) افزایش در غلظت آدیپونکتین

ای در مهورد تهاثیر یهك جلسهه. ( گزارش نکهرده انهد173،178،179دیپونکتین)آو (168،170،172لپتین )

که وجود دارد به نظر می ( 169،183،184،185)ساس اطالعاتی غلظت لپتین ، بر ا برفعالیت های هوازی 

 800دقیقه( ویا تمریناتی که مصرف انرژی کمتر از  60کمتر از رسد تمرینات یك جلسه ای کوتاه مدت )

-195بنا برنتهایج تحقیقهات ) (.18در غلظت لپتین بوجود نمی آورد) تغییری را داشته باشند،کیلو  کالری 

و یها  شهدید بعد از تمرینهات یا ،سطوح  لپتین بعد از تمرینات یك جلسه ای طوالنی مدت ، (192-189

در حهالی کهه اطالعهات  کیلوکالری را دارند کهاهش مهی یابهد. 800انرژی بیشتر از  مصرف تمریناتی که

 30اشاره می کنند که غلظهت آن یهك افهزایش تهاخیری ) (199،200،202)محدودی در مورد آدیپونکتین

 سهتانه بهی ههواز یآدقیقه( در حد  60شدید )کمتر از  ای کوتاه مدت دقیقه( بعد از تمرینات یك جلسه

در  ،(18را ارائهه مهی دههد)اسهت ی بیشنه ای که فقط بوسیله افراد با تمرین انجام گرفتهه هاجراافرد ویا 

حالی که به نظر می رسد غلظت آدیپونکتین در پاسخ به تمرینات یك جلسه ای طوالنی مهدت )بیشهتر از 

اکثر اکسهی ن در صد حد 65دقیقه( که با شدت کمتر از  60ویا تمرینات کوتاه مدت )کمتر از  ، دقیقه( 60

با توجه به مطالب فوق، اگهر مصهارف انهرژی در  .تغییر نمی یابد (197،198،201)مصرفی اجرا می شوند

  .لپتین وآدیپونکتین را متأثر سازدیك جلسه فعالیت هوازی باال باشد می تواند هر دو هورمن 

چنانچهه دویهدن بهه . (2راه رفتن در شن هزینه ای تقریباً دو برابر راه رفتن روی سهطح سهخت دارد)

راه رفهتن در همهان  هزینهه انهرژی بیشهتری از هنگهام ه ترجیحی تمرین  در نظر گرفته شهود،وعنوان شی

                                                 
1 . Anti atrogenec 
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 مسافت به مصرف می رسانند.

مشخص مقدار کالریهای خالص دفهع شهده نسهبتاً ثابهت و  ینی در یك وزن بدنیعمبرای طی مسافت 

دی برای طی مسافت معینی با هر سهرعتی کهه راحهت بنابراین هر فر .(2مستقل از سرعت دویدن است )

افزایش یا کاهش سرعت، صرفاً تغیراتی در مدت زمان تمرین ایجاد می کند و تهاثیر چنهدانی ، است بدود

 ( . 2ندارد) هدر کل انرژی  دفع شد

 لذا تحقی  حاضر به این سوال جواب خواهد داد: 

بهرای تغییهر در غلظهت لپتهین و آدیپهونکتین  را یمناسهب هزینه انهرژیکیلومتر دویدن روی شن  2آیا 

 ؟بوجود خواهد آورد

 ت و ضرورت انجام تحقيق يم. اه1-3

چاقی یکی از بیمارهای جدی و مزمنی است که دامنه وسیعی از نهاتوانی هها و عوامهل تهدیهد کننهده 

ال بوجهود مهی زندگی را به همراه دارد. اکثر اضافه وزن به طور تدریجی و نامحسوس و در طول چند س

آید. دریافت غذای بیشتر و تحرك کمتر و نشستن در دفتر کار چنهین نتهایجی را بهه بهار مهی آورد. ایهن 

واقعیت که شیوع چاقی تقریباً در تمام نقاط دنیا به شکل خطرناکی روبه افزایش است بایهد مهورد توجهه 

 خاص قرار گیرد.

بهی تحرکهی همهراه اسهت از  بها، چاقی که اکثهراً اگر به چاقی از دیدگاه وسیع تر اجتماعی نگاه کنیم

کیفیت مطلوب زندگی می کاهد و در عملکرد های شغلی، اجتماعی و خانوادگی تاثیرات منفی بهه جهای 

از طرفی امروزه بیماری های مرتبط با چاقی ساالنه  هزینه های هنگفتی رابه خهود اختصهاص می گذارد. 

ت بدنی منظم سبب جلوگیری از این بیماریهای می گردد که بها فعالی . تحقیقات نشان داده است،می دهد

 ( در کاهش این  نوع بیماریها، ضرورت ایجاب مهی کنهد کهه تهاثیر31توجه به نقش لپتین و آدیپونکتین)

بعهالوه، مطالعهاتی کهه  .انواع خاصی  از تمرینات هوازی بر روی این هورمون ها مورد بررسی قرار گیرد

ا بر لپتین و آدیپونکتین بررسی کرده اند اغلب بدون گروه کنترل می باشهند کهه در تاثیر تمرین ورزشی ر

این مطالعات با وجود گروه کنترل صورت گیرد در تفسیر نتایج بدسهت آمهده مهی تهوان  اگر صورتی که

در این هورمون هها در اثهر  تهاثیر مسهتقیم  بوجود آمده حاصل کرد که تغییرات احتمالی بیشتری اطمینان

یکهی از اشهکاالت عمهده  د تمرین است و یا مربوط به ریتم شبانه روزی این هورمون ها مهی باشهد.خو
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مشاوران در امر کاهش وزن و جلوگیری از چاقی آن است که به روش های قدیم و معمول ورزشهی کهه 

ری شامل تمرینات شدید و بلندمدت است متوسل می شوند. نتیجه این کار احساس بد افراد و عدم پیگیه

چاق تمایلی به انجام ورزش ندارند آنها باید تشوی  شوند که در تمریناتی د افرابرنامه خواهد شد. بعالوه 

 تفریحی مورد عالقه فرد به طور متناوب شرکت کنند.

دویدن روی سطوح نرم ماسه ای مطمئناً احتمال آسیب های ناشی از افزایش نیهروی فشهار  در حالیکه

چون این  کوفتگی عضالنی و آسیب دیدگی ناشی  از دویدن را کاهش می دهد، که منجر به افزایش خطر

 تاثیر بگذارد.  فرد عوامل می تواند روی تداوم برنامه توسط

لعه ای تهاثیر ا پس با توجه به اینکه درصد زیادی از افراد جامعه با این مشکل روبرو هستند و هی  مط

پتین بررسی نکرده است بنابراین تحقی  حاضر سعی دارد تا بها آدیپول و لپتین بر تمرین هوازی اختیاری را

ارزیابی تاثیر استفاده از موقعیت های فیزیکی طبیعی بر عوامل تاثیر گذار حفه  سهالمتی و جلهوگیری از 

افزایش وزن، روش وی ه ای را برای طراحی بهترین شکل تمرین که شدت تمرین مناسبی را با توجه بهه 

 معرفی و ارائه نماید. ابلیت اجرایی آن در آیند،تفاوت های فردی و ق

 . اهداف تحقيق1-4

 . هدف كلي تحقيق1-4-1

                     بررسی تاثیر فعالیت حهاد ورزشهی برغلظهت آدیپهونکتین و لپتهین سهرم خهونی مهردان دارای اضهافه    

 وزن بدون فعالیت

 . اهداف جزئي تحقيق:1-4-2

 لپتین بر غلظت دقیقه بعد از تمرین 30،زشیتعیین تاثیر فعالیت حاد ور -1

 لپتین بر غلظت ساعت بعد از تمرین 24، تعیین تاثیر فعالیت حاد ورزشی -2

 ساعت بعد از تمرین  24دقیقه و  30تعیین تفاوت بین پاسخ های لپتین در -3

 دقیقه بعداز تمرین 30تعیین تفاوت بین سطوح لپتین مرحله ناشتایی صبح ومرحله -4

دقیقهه از تمهرین، در  30ین سطوح لپتین مرحله ناشتایی صبح ومرحله هم زمان بهاتعیین تفاوت ب -5

 گروه کنترل
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 تعیین تفاوت سطوح لپتین گروه تمرین و کنترل در حالت ناشتایی -6

 دقیقه بعد از تمرین 30تعیین تفاوت سطوح لپتین گروه تمرین و کنترل هم زمان با  -7

 آدیپونکتین بر غلظت از تمرین دقیقه بعد 30،فعالیت حاد ورزشی تاثیرتعیین  -8

 آدیپونکتین بر غلظت ساعت بعد از تمرین 24، تعیین تاثیر فعالیت حاد ورزشی -9

 ساعت بعد از تمرین  24دقیقه و  30در  بین پاسخ های آدیپونکتین تعیین تفاوت -10

 دقیقه بعد از تمرین 30تعیین تفاوت بین سطوح آدیپونکتین مرحله ناشتایی صبح و  -11

دقیقهه بعهد از  30بین سطوح آدیپونکتین مرحله ناشتایی صبح ومرحله هم زمهان بها تعیین تفاوت -12

 تمرین، در گروه کنترل

 تعیین تفاوت سطوح آدیپونکتین گروه تمرین و کنترل در حالت ناشتایی -13

 دقیقه بعد از تمرین 30تعیین تفاوت سطوح آدیپونکتین گروه تمرین و کنترل هم زمان با  -14

 ق:تحقي هاي . فرضيه 1-5

 معنی داری دارد. تاثیر لپتین بر غلظت دقیقه بعد از تمرین 30،فعالیت حاد ورزشی -1

 معنی داری دارد. تاثیر لپتین بر غلظت ساعت بعد از تمرین 24، فعالیت حاد ورزشی -2

 ساعت بعداز تمرین بین پاسخ های لپتین تفاوت معنی داری وجود دارد . 24دقیقه و  30 -3

تفهاوت معنهی داری وجهود  دقیقه بعداز تمرین 30ایی صبح ومرحلهبین سطوح لپتین مرحله ناشت -4

 دارد

 کنتهرل دقیقهه از تمهرین، در گهروه 30بین سطوح لپتین مرحله ناشتایی صبح ومرحله هم زمان با -5

 تفاوت معنی داری وجود دارد                

 دارد تفاوت معنی داری وجود بین سطوح لپتین گروه تمرین و کنترل در حالت ناشتایی -6

داری تفهاوت معنهی دقیقهه بعهد از تمهرین 30بین سطوح لپتین گروه تمرین و کنترل هم زمان با  -7

 وجود دارد

 آدیپونکتین بر غلظت دقیقه بعد از تمرین 30،فعالیت حاد ورزشی -8

 آدیپونکتین بر غلظت ساعت بعد از تمرین 24، فعالیت حاد ورزشی -9

 ی آدیپونکتین تفاوت معنی داری وجوددارد.ساعت بعداز تمرین بین پاسخ ها 24دقیقه و 30 -10
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 تفاوت معنی داری وجهود دقیقه بعد از تمرین 30بین سطوح آدیپونکتین مرحله ناشتایی صبح و   -11

 دارد .

دقیقهه بعهد  از تمهرین، در  30بین سطوح آدیپونکتین مرحله ناشتایی صبح ومرحله هم زمهان بها  -12

 تفاوت معنی داری وجود دارد. گروه کنترل

 تفاوت معنی داری وجود دارد. سطوح آدیپونکتین گروه تمرین و کنترل در حالت ناشتایی بین  -13

تفهاوت معنهی  دقیقه بعد از تمهرین 30سطوح آدیپونکتین گروه تمرین و کنترل هم زمان با  بین  -14

 داری وجود دارد.

 هاي تحقيق:. محدوديت1-6

 جنسیت: تمام آزمودنی ها مرد انتخاب شدند. -1     

 ندر هنگام اجرای آزمو کنترل بر حاالت و شرایط روحی و روانی آزمودنی ها عدم -2

 حاتطالها و اص. تعريف واژه1-7

 (.4فعالیت ورزشی کوتاه مدت تعریف می شود)(: exercise)  Acuteفعالیت حاد ورزشی

  ویرکیلهومتری 2سهافت مدویهدن اختیهاری بهه  یك جلسهه در این تحقی  شاملفعالیت حاد ورزشی 

 ای نرم و سفت است.طوح ماسهس

 (.1اطالق می شود)25( بیشتر یا مساوی BMIشاخص توده بدن )به اضافه وزن: 

 می باشند. BMI= 07/28 ± 56/1اضافه وزن آزمودنی های این تحقی  دارای میانگین 

  نکتین : دو هورمن مشت  شده از بافت چربهی هسهتند کهه ههر دو در وضهعیت سهالمتی لپتین وآدیپو

 (.18ابولیسم اسید چرب آزاد و گلوکز شرکت دارند)ومت

 450لپتین و آدیپونکتین در این تحقی  عبارتند از مقادیر جذب نشانگر این هورمن ها در طول موج   

 .نانومتراست که بوسیله دستگاه االیزا بدست آمده است



 

 فصل دوم

مبانی نظري و پيشينه 

 تحقيق



 

 . مقدمه2-1

بخش ارائه می شود. بخش اول مربوط به مبانی نظهری در زمینهه موضهوع  این فصل مطالب در دو در

ن هها وعملکهرد هورمه بیولوژی مولکولی، تولید، اثرات فیزیولوژیهك و ، تحقی  است که در آن ساختمان

توضیح داده می شود. بخش دوم به پیشینه تحقی  پرداخته می شود که در آن دسهتاوردهای تحقیقهاتی را 

. در ابتدا تاثیر فعالیت استقامتی بررسی می شود سپس ، ذکر می شودی  حاضر انجام شدهکه در زمینه تحق

ودر انتها خالصه ای ازنتایج بررسی های  در ادامه بحث تاثیر یك جلسه ای فعالیت هوازی ذکر می شود.

 انجام شده بیان می شود.

 . بخش اول: مباني نظري تحقيق2-2

ور پیوسته دیدگاه بشر را در مورد نقش بافت هها و انهدام ههای پیشرفت جدید در علوم پزشکی  به ط

 دامناز انبار ذخیره انرژی به یك ا مطالعات جدید عمیقاً مفهوم بافت چربی را مختلف بدن تغییر می دهد.

فعهال، بلکهه یهك  غیری بافت چربی نه فقط یك مخزن ذخیره انرژ (.12درون ریز فعال تغییر داده است)

می شهود تولیهد  نامیده 1دیپوسیتوکینآرا که اصطالحاً  فعال است که مواد فعال بیولوژیکیدرون ریز  دامان

است عمدتاً بوسیله  وجدید شامل چندین مولکول های خیلی فعال که این آدیپوسیتوکین ها (.35می کند)

تور آلفها ، تومهور نکهروز فهاک3ویسهفاتین ،2بافت چربی آزاد می شوند مانند: لپتین، آدیپهونکتین، رزیسهتن

)( TNF4 6( 6و اینترلوکین-IL(5(36،35.)   بها عملکهرد غهدد درون ریهز کهه  تنظهیم قنهد خهون و

متابولیسم چربی در بافتهای پیرامونی، هموستاز مصرف انرژی، پاسخ های التهابی و فشار خهون از جملهه 

ی و سههندرم متههالیکی همههراه آنهاسههت، ترشههح نهها متههوازن تعههدادی از ایههن آدیپههو کههین ههها بهها چههاق

 -(.تعدادی از این آدیپوکین ها نقش مهمی در مقاومهت انسهولینی و عهوار  قلبهی1-2(شکل)37است)

                  (.38مرکزی( ایفا می کند) عروقی مرتبط با چاقی )بخصوص چاقی احشایی یا

 

                                                 
 1.  Adipocytokines                                                                                                                                       

2 . Resistin 

3 . Vesfatin 

4 . Tumornecrosis factor-alfha 

5 . Interlukin 



 

 

                            

 

                       

 

 

                 

 

 ( 37. بافت چربي يک اندام درون ريز )برگرفته از: 1-2شكل 

                         

 . لپتين2-2-1

طه قن (39)ن موش و مشابه انسانی اش از سوی گروه فریدم ی، کشف مجموعه ژن چاق1994در سال 

ه مطالعة بیولهوژی بافهت و باعث شد تا عالقة بین رشته ای فراوانی ب .عطفی در بیولوژی بافت چربی شد

 چربی در خصوص نقش لپتین به عنوان یك تنظیم کنندة درون ریز تعادل انرژی به وجود آید.
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Abstract:  

 
Leptin and adiponectin represent two newly discovered adipose tissue derived 

hormones; that are both associated in health status and in glucose and free fatty acid 

metabolisms. The purpose of this study was to evaluate the effect of exercise training (TR) 

on blood serum of leptin and adiponectin. Twenty overweight men (age 38.8 ± 5.6 years, 

weight 87.2 ± 6.9 kg, height 174.1 ± 0.6cm, BMI 28.8 ± 1.3 kg/m2 and fat 27.1 ± 3.1) 

voluntarily participated in this study. All subjects performed 72 hours before undergoing 

the test diet were isocaloric. Two groups of subjects were divided into control and exercise, 

group exercise training protocols on levels of voluntary running distance of 2 km sandy 

did. Blood samples practice group in fasting state, before exercise, 30 minutes and 24 

hours after exercise were collected, whereas the control group in fasting state and at the 

same time with the blood 30 minutes after exercise were determined. To compare the 

effect of aerobic activity on blood factors analysis of variance with repeated measures was 

used for comparison with the control group t test was used. The results showed that acute 

exercise increases the activity (14.23 percent) adiponectin concentrations significantly 30 

minutes after the meeting was an aerobic activity (P<0.05) but the effect on leptin 

concentration was not significant. Leptin concentrations 30 min after exercise was slightly 

reduced 24 hours later also continued to further reduction. the same time control 30 

minutes after exercise in increasing concentrations of leptin and adiponectin concentrations 

had decreased Have. Result: activity in response to acute exercise in exercise group 

compared with control group significant changes were observed in the hormonese 

 

 


