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 مقدمه .1-1

از طریق شده است. ورزش منظم روزانه سالمتی را امروزه فواید ورزش منظم برای همه سنین نشان داده 

دهد. این دالیل باعث شده تا ت، فشار خون باال و ... بهبود میهای قلبی، دیابکنترل وزن و کاهش بیماری

 (.2001 ،برگ و همکارانداشتن سبک زندگی فعال گرایش پیدا کنند ) هامروزه افراد ب

الریجانی و ی )و نیز گسترش روز افزون شهر نشینهای مداوم در عرصه فناوری و صنعت پیشرفت

-ضالت باعث شده تا افراد زندگی بیجای استفاده از عها به( و استفاده بیشتر از ماشین1384 ،قدسی

ی پر چرب عدم فعالیت بدنی و در دسترس بودن غذاها (.2001 ،برگ و همکارانتحرکی داشته باشند )

 (. 1388 ،بقرآبادی و پیریآن منجر شده است ) های ناشی ازبه افزایش وزن و بیماری

های خطر برای ابتال به بیماری ترین عاملعنوان یکی از مهمهعوارض متابولیکی ناشی از چاقی از آن ب

، تامر و 2004نامی و همکاران آرتریت )ون، بیماری قلبی و عروقی و استئوبسیار شایع دیابت، فشار خ

( ساخته است. از 2008، چنهوی و جیانهوواو سندرم متابولیک ) (، سرطانجمشیدی 2002همکاران 

های بسیار پیش دانشمندان دنبال کشف موادی بودند که بتوانند این عوارض را از نظر بیولوژیکی سال

)ژن چاقی(  ob1، فریدمن و همکارانش هورمونی که ژن1994که در سال کنترل و درمان نمایند. تا این

شف کردند و نام آن را لپتین به معنی الغری گذاشتند. لپتین از طریق عمل بر روی گردد را کتولید می

ویژه هیپوتاالموس، از طریق جلوگیری از جذب غذا و تحریک هزینه انرژی نقش اعصاب مرکزی بهسیستم 

 (.2000فریدمن، کلیدی در تنظیم وزن بدن دارد )

کل بافت چربی مرتبط است یعنی با چاقی  دهد که، غلظت گردش خون لپتین باها نشان میبررسی

 (. 2006هوسا و همکاران یابد )افزایش و با الغری افراد کاهش میافراد 
                                                 
.1.  obesity  
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رسد نقش نظر میشود و بهه از بافت چربی ترشح میطور عمدههایی است که بلپتین یکی از هورمون

پالسمایی این هورمون با توده  (. سطوح2007لوک و همکاران مهمی در انرژی دریافتی و وزن بدن دارد )

چربی و وزن بدن ارتباط دارد که با غذا خوردن، گرسنگی، انسولین، گلوکوکورتیکوئیدها و بسیاری از 

 (. 1381افخمی و صدقی گردد )دیگر تنظیم میعوامل 

دارد و  وجود پژوهشگران معتقدند که ارتباط و همبستگی باالیی بین میزان چربی بدن و لپتین سرم

. و به دلیل (2003 ،ا توجه به میزان بافت چربی بدن مقدار لپتین در زنان بیشتر از مردان است )گرینب

س سالمت بند پیاالم از مادران سالم پرورش میاینکه دختران امروز، مادران فردا هستند و فرزندان س

ی عامل و چاق روی چاقیکند از آنجایی که هورمون لپتین بر زنان نقش مهمی در سالمتی جامعه ایفا می

  آماری را دختران غیر فعال انتخاب نمودم. باشد بنابراین جامعهعروقی می-های قلبیبیماری

است.  ررسی شدهسال است که تغییرات وزن بدن بر اثر تمرینات ورزشی استقامتی ب 50بیش از 

ن لپتیطوح بر س یت انسولینیاند تمرین ورزشی با تغییرات تعادل انرژی، بهبود حساسمطالعات نشان داده

زمان  ر همانددهند و های چرب را افزایش میده از اسیدهای هوازی استفامؤثر است از سوی دیگر ورزش

 (. 2005اونال و همکاران دهند )ربی بدن و سطوح لپتین را کاهش میبافت چ

 

  بیان مسئله. 1-2

چربی )آدیبوسیت( فراوانی وجود دارد.  هایهمبند معمولی است که در آن سلول بافت چربی یک بافت

بافت چربی، بزرگترین منبع ذخیره انرژی در بدن است. این بافت دائماً در حال تغییر است و نسبت به 

های کشف شده است که بافت چربی، مولکولاخیراً باشد. حساس میهای عصبی و هورمونی محرک

گذارند. های دیگر تأثیر میشده و بر روی اندام ها توسط خون حملکند. این مولکولمختلفی ترشح می

-و یا چسبیده به اندوتلیوم مویرگ سازد که یا توسط خون حمل شدههای متعددی میاین بافت مولکول
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شود، های چربی ساخته میمانند. یکی از این مواد که توسط سلولهای چربی باقی میهای اطراف سلول

 (. 1382 ،نیکبخت ؛1379 ،، ترجمه نباورانی1د ایراندوست کوئیرا)حمی نام لپتین استهبپروتئینی 

ر حیطی دمرسان مهم ترین پپتید مترشحه از بافت چربی است که غلظت سرمی آن پیاملپتین اصلی

مچنین هو و باعث کاهش جذب غذا  (2003ویگل و همکاران، ) تنظیم دریافت غذا و مصرف انرژی است

ز باال رفتن اپس  (1384تقیان و همکاران، ) د.گرداهش ترشح انسولین میاز طریق پاراسمپاتیک باعث ک

( ارتباط 1384تقیان و همکاران، ) یابدخوردن غذا، ترشح لپتین افزایش میسطح انسولین در پاسخ به 

وزن چربی،  و غلظت انسولین وجود دارد. با افزایش BMIنزدیکی بین سطح لپتین پالسما، درصد چربی، 

ن وز در نتیجه یابد وتدریج مقاومت در برابر عمل لپتین افزایش میشود، اما بهح لپتین زیاد میمیزان ترش

 زشی در تنظیمدهد که تمرینات ورها نشان می(. پژوهش1384تقیان و همکاران، ) یابدچربی کاهش نمی

راتی در تغییبر این است که  (. اعتقاد1384 تقیان و همکاران،) مؤثر استچرخه لپتین و عمل آن 

نفرین  ن، اپیها )تستوستروهای لپتین )هورمون رشد، کورتیزول و انسولین( و همچنین مهارکنندهمحرک

 (.1384ان، تقیان و همکار) و نوراپی نفرین ( ممکن است تأثیر تمرین بر سطح لپتین را توجیه کند

بر این  طالعاتمته است. این هایی انجام گرفدر مورد پاسخ لپتین به تمرینات بلند مدت نیز پژوهش

تقیان ) اهش دهدکند سطح لپتین پالسما را توابا کاهش بافت چربی همراه باشد میباورند که تمرین اگر 

 .(1384و همکاران، 

 12مدت درصد حداکثر اکسیژن مصرفی( را به 50)( تأثیر تمرین هوازی 1999اکازاکی و همکاران )

و سطح  BMIچاق بررسی کردند و مشاهده نمودند که وزن چربی،  غیر هفته در زنان غیر فعال چاق و

زن با  39( بر روی 2004(. در پژوهش کردرو و همکاران )1384تقیان و همکاران، ) لپتین کاهش یافت

سال، از یک برنامۀ کاهش وزن شامل داروی ضد اشتها دو بار در روز، یک رژیم کم  40-70دامنه سنی 

، BMIدر میزان فعالیت بدنی روزانه استفاده شد. نتایج حاکی از آن است که  درصد 10کالری و افزایش 

سولین و لیپیدهای خونی میزان چربی پاها و میزان چربی تنه و همچنین سطح لپتین، انوزن چربی، 

                                                 
1. Coeira 
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(. مطالعات بر روی لپتین و نقش آن در تنظیم وزن 1384تقیان و همکاران، ) داری داشتکاهش معنی

های گوناگون )از جمله فعالیت . شاید با کاهش سطح لپتین به روشی شناخته نشده استهنوز به خوب

هایی از طرفی برنامه (.1384تقیان و همکاران، ) تر نمود.های لپتین را حساسهوازی و ...( بتوان گیرنده

اساسی در  دهند )فعالیت استقامتی( نقشکه ظرفیت عضله اسکلتی را برای استفاده از چربی افزایش می

 (.1384تقیان و همکاران، ) کنندعروقی ایفا می - کنترل وزن و عوامل خطرزای قلبی

ز ادارد و بعد  مشخص شده است که میزان لپتین سرمی با درصد چربی بدن همبستگی زیادی

پتین را لهمچنین ناشتایی کوتاه مدت میزان  .(1384تقیان و همکاران، ) یابدکاهش وزن کاهش می

های لپتین تتغییرات وسیع در غلظ .(1384تقیان و همکاران، ) دهدو پرخوری آن را افزایش میکاهش 

کند که ن می(. این موضوع بیا1384تقیان و همکاران، ) در سطح معینی از چربی بدن مشاهده شده است

 ، لینوند. در بین این عوامل به انسوممکن است عوامل دیگری در تنظیم میزان لپتین درگیر ش

ی در ای ناحیههاوت، اسیدهای چرب آزاد، و دریافت غذا اشاره شده است. به عالوه، تفاکورتیکواستروئیدها

احشایی  هایربیهای زیر پوستی در مقایسه با چاند، زیرا چربیی نیز در این سازوکار کنترل سهیمچرب

 (.1384تقیان و همکاران، ) کنندبیشتری ترشح میلپتین 

هزینۀ  ن بخش ازتریدربارۀ نقش تمرین اطالعات کمتری موجود است. فعالیت بدنی متغییرحال، اینبا

ن ژنی فتی بیاشود. از طرف دیگر، نشان داده شده است که انرژی دریاها شامل میانرژی را در انسان

یز مرین نت ز طریقکند، لذا ممکن است تغییر در هزینۀ انرژی الپتین را به طور مثبت یا منفی تنظیم می

پتین در هزینۀ انرژی ل(. بنابراین، با توجه به نقش 1384تقیان و همکاران، ) بر میزان لپتین تأثیر بگذارد

 ست.انسان و نقش تمرین در کاهش وزن و حفظ آن، فعالیت بدنی تعیین کنندۀ مهم میزان لپتین در ا

گاهی در طول یک فصل رقابت های لپتین را در شناگران مرد و زن دانشنوالند و همکاران، غلظت

مشاهده نشد، اما در زنان همراه با افزایش حجم گیری کردند. هیچ تغییری در چربی بدن مردان اندازه

رغم علیها، تمرین کاهش چربی دیده شد. همچنین، هیچ تغییری در غلظت لپتین در هر یک از گروه
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ند که عدم تغییر در لپتین همراه با کاهش کاهش چربی بدن در زنان، مشاهده نشد. بنابراین بیان کرد

 (.1384تقیان و همکاران، ) تواند به علت افزایش کورتیزول باشدچربی بدن می

 ت مشاهدهغییراپاسمن و همکاران اعالم کردند که در مردان چاق، تعداد ساعات تمرین در هفته با ت

ند که تمرین (. نتیجه گرفت1384ان، تقیان و همکار) داری داردشده در لپتین پالسما همبستگی معنی

 ن اینتوادهد. با این حال، نمیورزشی، مستقل از چربی بدن، سطح لپتین گردش خون را کاهش می

د ا اثر خواشد تموضوع را نادیده گرفت که ممکن است کاهش در لپتین، ناشی از تغییر در تعادل انرژی ب

 ن لپتین،ن بر میزاگذار تمریکارهای تأثیر و شناخت ساز فوق وبا توجه به نتایج متناقض تحقیقات . تمرین

  تحقیقات دیگری در این زمینه ضروری است.

 ضرورت و اهمیت تحقیق .1-3

 ها و. چاقی عامل اصلی یکسری از بیماریشیوع چاقی و اضافه وزن در سرتاسر جهان رو به افزایش است

باشد. این شار خون و دیابت نوع دوم و غیره میهای قلبی عروقی، فاختالالت متابولیک مانند بیماری

پدیده و مشکالت ناشی از آن موجب افزایش رو به رشد تحقیقات در این زمینه و چگونگی معالجه آن 

دهد که مقدار انرژی وارد شده به بدن بیش از مقدار انرژی است. از آنجا که چاقی وقتی رخ میگردیده 

ی اصلی در این بیماری، کاهش دادن اشتها و در واقع کاهش مقدار مصرف شده باشد، بنابراین استراتژ

های فیزیولوژیکی که باشد. لذا شناخت و تعدیل سیستمبه بدن )مثالً از طریق ورزش( می انرژی وارد شده

، 1هاریسون) کند، روش منطقی برای رسیدن به این هدف استذای وارد شده به بدن را تنظیم میار غدمق

 .(1384زاده ترجمه حسین 

تواند میزان تغذیه و ای دارد، میهایی است که نقش متعددی در رفتار تغذیهلپتین یکی از هورمون

این هورمون باعث  جلوگیری کند. همچنین افزایش میزان 2اشتها را تغییر داده و از بروز چاقی یا الغری

                                                 
1. Harison 

2. Lean 
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رد، در نتیجه با کاهش میزان این داری با سرطان دایشود که این اختالل رابطه معنپرفشار خونی می

 (.1381 1)رجحان شد هورمون تمامی این اختالالت تعدیل و کنترل خواهد

شود. در ای و کاهش توده چربی بدن میو مداوم موجب افزایش توده ماهیچهفعالیت فیزیکی منظم 

گردد. در افراد می ای و افزایش توده چربی بدنحالیکه فعالیت فیزیکی ناکافی موجب کاهش توده ماهیچه

)مارجتیک و  شودافزایش داده و موجب کاهش وزن می ق، افزایش فعالیت فیزیکی مصرف انرژی راچا

توان توده چربی و لپتین را تغییر داد که این پس با انجام فعالیت بدنی منظم می(. 2002 2همکاران

 (.1382)نیکبخت شود های ناشی از چاقی میتغییرات موجب تنظیم وزن و کنترل آسیب

دت و شا چه بدر مورد اثر تمرین بر میزان لپتین نتایج ضد نقیضی مشاهده شده، که فعالیت بدنی 

ر بر نی مؤثبه دنبال تعیین مدت فعالیت بدمدتی مؤثر بر لپتین است. به همین دلیل در این پژوهش 

 ازی بلندنات هوتمریه مطالعات دهد. در نتیجستیم که ضرورت کار ما را نشان میمیزان تغییرات لپتین ه

أثیری تربی و چباشد. با توجه به نقش مؤثر هورمون لپتین بر کنترل ترکیب بدنی، توده مدت ضروری می

 ایطالعهمنجام ات در تحقیقات پیشین که فعالیت طوالنی مدت بر این هورمون داشته و نیز وجود اختالفا

ه جود اینکبا و یزان فعالیت این هورمون ضروری است. لذادر مورد تأثیر فعالیت بدنی طوالنی مدت بر م

 طورها بمشور کولی در  ،تحقیقاتی در خارج از کشور در مورد میزان فعالیت این هورمون انجام شده است

 گسترده به این مقوله پرداخته نشده و لزوم مطالعه جامع در مورد آن یک ضرورت است.

  اهداف تحقیق. 1-4

 هدف كلی  .1-4-1

ل ولپتین، انسولین، کورتیزثیر فعالیت هوازی معین بر سطوح تأبررسی هدف از اجرای پژوهش حاضر، 

 باشد.می دختران غیر فعال

                                                 
3. Rojhan 

4. Margetic et al 
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  ویژه. اهداف 1-4-2

یت هوازی لپتین پالسما گروه تجربی و کنترل دختران غیر فعال، پس از شش هفته فعال بررسی تفاوت -1

 .معین 

الیت گروه تجربی و کنترل دختران غیر فعال، پس از شش هفته فع سمابررسی تفاوت انسولین پال -2

 .هوازی معین

یت فته فعالهعال، پس از شش فبررسی تفاوت کورتیزول پالسما گروه تجربی و کنترل دختران غیر  -3

 هوازی معین.

ازی هوفعالیت  هفته دختران غیر فعال، پس از ششتجربی و کنترل  گروهبررسی تفاوت درصد چربی  -4

 .معین

، بدن پالسما دختران غیر فعال با وزن، شاخص توده بدن، درصد چربیهمبستگی بین لپتین  بررسی -5

 .هاتوان هوازی بیشینه و سن آزمودنی

بررسی همبستگی بین انسولین پالسما دختران غیر فعال با وزن، شاخص توده بدن، درصد چربی  -6

 ها.بدن، توان هوازی بیشینه و سن آزمودنی

پالسما دختران غیر فعال با وزن، شاخص توده بدن، درصد چربی  کورتیزولبررسی همبستگی بین  -7

  ها.بدن، توان هوازی بیشینه و سن آزمودنی

 های تحقیق. فرضیه1-5

دختران غیر  پالسما گروه تجربی و کنترلداری بر لپتین ه فعالیت هوازی معین، تأثیر معنیهفت 6 -1

 فعال دارد.

 ماپالس نترلکپالسما گروه تجربی و  داری بر انسولینه فعالیت هوازی معین، تأثیر معنیهفت 6 -2

 دختران غیر فعال دارد.
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ران غیر دخت تجربی و کنترلگروه  پالسماداری بر کورتیزول ه فعالیت هوازی معین، تأثیر معنیهفت 6 -3

 فغال دارد.

ان غیر نترل دخترری بر درصد چربی بدن گروه تجربی و کداهفته فعالیت هوازی معین، تأثیر معنی 6 -4

 فعال دارد.

ان تو بدن، دختران غیر فعال با وزن، شاخص توده بدن، درصد چربیهمبستگی بین لپتین پالسما  -5

 .هاهوازی بیشینه و سن آزمودنی

وان تبدن،  بیهمبستگی بین انسولین پالسما دختران غیر فعال با وزن، شاخص توده بدن، درصد چر -6

 .هاهوازی بیشینه و سن آزمودنی

ن، توان کورتیزول پالسما دختران غیر فعال با وزن، شاخص توده بدن، درصد چربی بد همبستگی بین -7

 .هاهوازی بیشینه و سن آزمودنی

 های تحقیقمحدودیت .1-6

 های قابل كنترل. محدودیت1-6-1

 سن -1

 جنس -2

 گیریزمان خون -3

 مصرف دارو -4

 فعالیت روزانه  -5

 غیر فغال بودن -6

 های غیر قابل كنترل. محدودیت1-6-2

 ها وضعیت روانی آزمودنی -1
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 ها خواب آزمودنی -2

 هاتغذیه آزمودنی -3

 به حالت اولیه پس از تمرین. گیری مکرر در دوره برگشتعدم امکان نمونه -4

 :تعریف واژگان .1-7

 1فعالیت هوازی .1-7-1

را  ی بزرگنهای عضالپایین و مدت زمان طوالنی که گروهومی: فعالیت با شدت نسبتاً تعریف مفه

ن، همکارا وابراهیم ) عنوان سوخت اهمیت بیشتری دارددهد و در آن چربی بهمورد استفاده قرار می

1385.) 

ل و لسه اودر ج دقیقه 15تعریف عملیاتی: منظور از فعالیت هوازی در این پژوهش دویدن به مدت 

با  2maxvoرصد د 75تا  70با دقیقه  20دقیقه هر دو جلسه و ادامه فعالیت با زمان  2اضافه شدن زمان 

 باشد.جلسه در هفته می 3تکرار 

 : 2لپتین .2-7-1

ز بافت ربی اچتعریف مفهومی: منظور از لپتین، هورمون پپتیدی است که در پاسخ به افزایش ذخایر 

مون ین هوراترین عمل شود. مهممی الموس اثر کرده سبب کاهش در اشتهاچربی ترشح شده و بر هیپوتا

 جلوگیری از چاقی است.

 

ول موج طن در تعریف عملیاتی: منظور از میزان لپتین در این پژوهش میزان جذب نشانگر این هورمو

nm 450 شود.گیری میاندازهالیزا دستگاه باشد که با استفاده از می 

                                                 
1. Aerobic exercise 

1. Leptin 
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 1انسولین .3-7-1

-لولخون به س از شود و مجوز ورود گلوکزمیی است که از غده پانکراس ترشح تعریف مفهومی: هورمون   

 (.1385)ابراهیم و همکاران،  دهدعنوان وظیفه بیولوژیک انجام میها را به

 

تعریف عملیاتی: منظور از میزان انسولین در این پژوهش میزان جذب نشانگر این هورمون در طول موج    

nm450 باشد که با استفاده از دستگاه می( لیازونLiason )شود.-گیری میاندازه 

 2. كورتیزول4-7-1

-ترشح می HPAتعریف مفهومی: گلوکوکورتیکوئیدها محصول واکنش به استرس هستند که از محور 

ظیم زا در انسان نقش مهمی در تنزن بدن نقش دارند. کورتیزول درونشوند و در تنظیم اشتها و و

 (1998جان و همکاران، ) .فیزیولوژیکی ترشح لپتین دارد

 

ین اب نشانگر تعریف عملیاتی: منظور از میزان کورتیزول در این پژوهش میزان جذ: تعریف عملیاتی   

 شود.یری میگاندازه (Liason)باشد که با استفاده از دستگاه لیازون می nm450هورمون در طول موج 

 فعال: دختران غیر. 1-7-5

شته و الیتی ندادخترانی که به مدت شش ماه هیچ گونه فع ،در این پژوهش دختران غیر فعالمنظور از    

 .باشداند میفعالیت سبک انجام دادهیا 

 

 

 

 

                                                 
2. Insulin 

3. Cortisul 
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 فصل دوم:

 ژپوهشمبانی نظری 
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 مقدمه  .2-1

حقیق وضوع تمه مبانی نظری در زمینه شود. بخش اول مربوط بدر این فصل مطالب در دو بخش ارائه می

وژیکی ت فیزیولأثیراتولید لپتین، عملکرد لپتین، ت بیولوژی مولکولی لپتین، است که در آن دربارۀ لپتین،

نسولین، اها، ، لپتین و بیماریلپتین، اهمیت لپتین، لپتین و انسولین، لپتین و گلوکوکورتیکوئیدها

ر آن دشود که شود. بخش دوم به پیشینه تحقیق پرداخته میده میتوضیح دا، مقاومت لپتینو  کورتیزول

 .شود. .........نه تحقیق حاضر انجام شده، ذکر میدستاوردهای تحقیقاتی را که در زمی

 لپتین . 2-2

ر انرژی از ذخای را که سلسله اعصاب مرکزی راها قبل احتمال وجود پیام محیطی ها از مدتفیزیولوژیست

ر مورد تمال دسازد مطرح کرده بودند. اولین احصوصاً توده بافت چربی آن آگاه مینده خبدن موجود ز

ن قضیه مطرح شد و تحقیقات بعدی کولمان احتمال صحت ای 1953چنین هورمون یا سیگنالی در سال 

 (.2000ووتر و همکاران، ) را قوت بخشید

ا ابتدا در موش و سپس در انسان کلون ( رob1زنگ و همکارانش ژن چاقی ) 1994تا اینکه در سال    

 کردند. مدتی نگذشت که پروتئین تولید شده توسط این ژن مشخص و روشی برای سنجش آن ابداع شد

گذاری شد که از ملپتین نا obمحصول ژن (. 2008نیا و همکاران، ؛ رحمانی1994نگ و همکاران، ز)

؛ الریجانی و قدسی، 2009نیا و همکاران، حمانیر) به معنی الغر گرفته شده است 2وزکلمه یونانی لپت

                                                 
1. Obesity 

2. Leptos 
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بر روی کروموزوم هفت قرار گرفته و از سه اگزون و دو  ob(. ژن 2002کریمر و کاستراکان، ؛ 1384

 (.2007کلوک و همکاران، ) تشکیل شده است kb18اینترون مجزای 

لوهر و ب؛ 2005اران، ئونال و همک) شودای سنتز میاسیدآمینه 167به صورت یک پپتید  لپتین   

ها به وزوماز انتهای آمینوی آن در کرومای اسیدآمینه 21توالی  ( که پس از حذف2009 ،منتزوروس

کاران نگ و همز؛ 1383محمدی نقده و ابراهیمی، ) شودای ترشح میاسیدآمینه 146صورت هورمون 

1994). 

 kda جرمی ( که توده 1-2ا است )شکل همارپیچی شبیه سیتوکین این هورمون پروتئینی با ساختار   

 آید.دست میشکل آزاد و باند شده بهه دارد. لپتین در خون ب 16

 

 (101. ساختار لپتین )1-2شکل 

 

سیدا و آ؛ بو1998پاسمن و همکاران، شود )لپتین عمدتاً در بافت چربی سفید تولید و از آن ترشح می   

با (. 2009؛ بولوهر و همکاران، 2007کلوک و همکاران،  ؛2005؛ اونال و همکاران، 2006همکاران، 

سیدا و همکاران آ؛ بو 2002نیکوالس،دهند که لپتین در عضالت اسکلتی )وجود این، شواهدی نشان می

بولوهر و ؛ 2009؛ بوآسیدا و همکاران، 2002نیکوالس، های آندوتلیال معده )(، جفت، سلول2006

(، مغز 2003رادیک و همکاران، ؛ 2006کبد )بوآسیدا و همکاران،  ( و فانتوس معده،2009منتزوروس، 
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بوآسیدا ؛ 2007کلوک و همکاران، (، بافت سینه، قلب )2009نیا و همکاران، رحمانی؛ 2002نیکوالس، )

بولوهر و ؛ 2006بوآسیدا و همکاران، (، تخمدان )2003؛ رادیک و همکاران، 2006و همکاران 

شود. تولید می( نیز 2009بولوهر و منتزوروس، ها )موس، هیپوفیز، بیضه(، هیپوتاال2009منتزوروس، 

های تولید لپتین در غلظت لپتین موجود در خون به خوبی روشن نشده است. تحقیقات تأثیر دیگر جایگاه

های بزرگ جهت ذخیره لپتین در بافت شود و ارگانلقادیر قابل توجه لپتین ذخیره نمیاند منشان داده

نیا و همکاران، رحمانیوجود ندارد. بنابراین افزایش تولید لپتین به سبب افزایش تولید آن است ) چربی

2009.) 

لپتین یک هورمون ضد اشتها است. عالوه بر نقش این هورمون در محافظت بافت در مقابل گرسنگی،    

این  به های چربی است.ه جز سلولهای دیگری بر تری گلیسرید در سلولعملکرد اصلی آن، تنظیم مقدا

یر چربی، برای جلوگیری از تجمع بیش از حد چربی و حفظ مقدار های غصورت که، لپتین در سلول

های چربی با افزایش متناسب تری گلیسرید سودمند است. عالوه بر آن افزایش در اندازه و مقدار سلول

مردان، تعداد سلول از اهمیت  سطح لپتین همراه است که در زنان، عامل اندازه سلول چربی و در

 ( 1385 1شهیدیبرخوردار است )

 بیولوژی مولکولی لپتین .2-3

های شناسایی شده یکی از نخستین آدیپوسیتوکین، لپتین )برگرفته از ریشه یونانی لیپوز به معنی الغر(   

از سلول  مشتق شده kda16( با توده مولکولی 1995؛ سالدین و همکاران، 1994زنگ و همکاران، )

 167به صورت یک پپتید  (. لپتین1994زنگ و همکاران، است ) obچربی، رمزگذاری شده توسط ژن 

ها از انتهای آمینوی آن در میکروزدمای اسیدآمینه 21که پس از حذف توالی شود ای سنتز میاسیدآمینه

(. لپتین 1996کارو،  ؛ کانسیدین و2000کاکسو، شود )ای ترشح میاسیدآمینه 146به صورت هورمون 

از چهار (. لپتین 1999چریستوس، یابد )د و نیز متصل به پروتئین گردش میصورت آزادر سرم به 

                                                 
1. Shahidy 
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و یک حلقه  CD , ABکه توسط دو حلقه بلند  D ,C ,B ,Aهای اند با ناممارپیچ ناهمسو تشکیل شده

 (.2-2شوند )شکل به یکدیگر متصل می BCکوتاه به نام 

 

 

 ( (44ساختار پروتئینی لپتین )برگرفته از: ) .2-2شکل 

  

( که 1996وایت و تارتاگلیا، های سایتوکین تعلق دارد )خانواده گیرنده ɪهای لپتین به گروه گیرنده   

گایتون جان حال، کنند)های وابسته عمل میآنزیمخودشان محتوی فعالیت آنزیمی نیستند بلکه از طریق 

1384.)Rb-OB ها، ها، لنفوسیتال عصبی در هیپوتاالموس، مونوسیتند( گیرنده اصلی سیگن)ایزوفرم بل

های بتا لوزالمعده بیان شده است. گیرندۀ بلند های عضله صاف و در سلولهای آندوتلیال، سلولسلول

رسد و تا کنون بیشتر از همه دربارۀ آن مطالعه شده ظهور می منصۀبه لپتین، عمدتاً در هیپوتاالموس 

 (.1387نیکوالس بار بارا، )است

OB-Ba    (. 2006بستارد و همکاران، ) مغزی نقش دارد -)ایزوفرم کوتاه( در نقل و انتقال سد خونی

شکل ،  Ob-Reرسد مشیمیه به منصۀ ظهور میهای محیطی و در شبکۀ همچنین در تعدادی از بافت
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عنوان یک پروتئین تواند به و می د شکل محلول این گیرنده استشوکوتاه گیرنده است که تصور می

 (. 1387نیکوالس بار بارا، ) عمل کند 1پیوندی

 تولید لپتین. 2-4

های دیگری برای تولید لپتین باشد اگرچه جایگاهولید لپتین میهای بافت چربی محل اصلی تسلول   

های اسکلتی چهعروقی، جفت، تخمدان، کبد، ماهیهای ره معده، سلولبیان شده است از قبیل: دیوا

؛ بوآسیدا و 2002کرامر و همکاران، ) (، پستان، قلب2004؛ کونتورک و همکاران، 2005برزوزوسکای، )

متارس و همکاران، های لنفاوی )( و بافت2002؛ باراتا، 2000آهیما و فلییر، (، مغز )2006همکاران، 

های بزرگ و اندامک شودنمیلپتین ذخیره  که هیچ مقادیر قابل توجهی از(. روشن شده است 2005

روتین و همکاران، ؛ 2000آهیما و فلییر، های بافت چربی وجود ندارد )جهت ذخیره لپتین در سلول

دنبال مطالعاتی که درباره تولید و ترشح لپتین انجام گرفته، هیچ مدرکی دال بر رها شدن ه( و ب2006

(. بنابراین افزایش در آزادسازی 2000ا و فلییر، آهیملپتین از منابع ذخیره سیتوزولی یافت نشده است )

 24ان لپتین ضرباتی و ریتم (. میز2009نیا و همکاران، رحمانیلپتین ناشی از افزایش در تولید آن است )

ترین سطح آن در اوایل بین نیمه شب و اوایل صبح و پایینکند و باالترین سطح آن ای را دنبال میساعته

؛ سینها و همکاران، 1997لیکینیو و همکاران، ؛ 2009بولوهر و منتزوروس، ) ر استتا اواسط بعد از ظه

های روشن ( نسبت به ساعت1996سینها و همکاران، ( و بازخوردی با توده چربی بدن در شب )1996

طور خاص غلظت گردش خونی لپتین ممکن ه(. و ب2006چپلوت و همکاران، دهد )طول روز ارائه می

سینها و همکاران، ) ار آن در مقایسه با بعد از ظهر برسدددرصد باالتر از مق 6/75شب تا است در طول 

های ضربانی ترشح لپتین در افراد چاق و الغر مشابه است، فقط اینکه افراد چاق دارای . ویژگی(1996

و همکاران، ؛ سینها 1997؛ لیکینیو و همکاران، 2009بولوهر و منتزوروس، ) دامنه پالس باالتری هستند

داردنو و همکاران، دهنده میزان انرژی ذخیره شده در چربی بدن است )( غلظت لپتین نشان1996

                                                 
1. Binding Protains 
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( و با 1996کانسیدین و همکاران، ) (. میزان لپتین در گردش خون متناسب با میزان چربی بدن2010

(. 2003اران، ؛ چان و همک1996بودِن و همکاران، ) تغییرات حاد در مصرف کالری در نوسان است

افزایش و با غلظت لپتین در گردش معموالً با کل توده بافت چربی متناسب است. یعنی با چاقی افراد 

طور متوسط در هر (. در افراد چاق ترشح لپتین به2006هوسا و همکاران، ) یابدالغری افراد کاهش می

(. سطح لپتین سرم در 2000مکاران، فرید و ه) برابر نسبت به افراد الغر بیشتر است 2گرم بافت چربی 

اُسلند ) تنظیم شده باشد BMIواسطه سن و هبار نسبت به مردان بیشتر است حتی زمانی که ب 2-3زنان 

(. زنان تمایل به تجمع چربی در محیط بدن دارند، در حالی که مردان در معرض توزیع 1996و همکاران، 

لپتین  mRNA(. چربی زیر جلدی بیان 2010اران، داردنو و همک) شکمی و آندروئیدی چربی هستند

های باالتر لپتین ارد، و این تا حدی ممکن است غلظتبیشتری نسبت به چربی وابسته به چین صفاتی د

(. بین توده 1997؛ منتاگو و همکاران، 1997سعد و همکاران، ) را در زنان نسبت به مردان توضیح دهد

(، کودکان 1997هسینک و همکاران، های سنی نوزادان )روهچربی و سطح سرمی لپتین در تمامی گ

  ( رابطه مستقیمی وجود دارد.1988بیکر، ( و بزرگساالن )1998هاکانن و همکاران، )

 عملکرد لپتین .2-5

نیکوالس بار بارا، ) تواند شامل تغییر بیان ژن و متابولیسم واسطه باشدعمل لپتین بر بافت هدف می   

(. هر دو اعمال 2008چنهوی، ) کندمی در حفظ هموستاز انرژی ایفا میش خیلی مه(. لپتین نق1387

فریدمن، مرکزی و پیرامونی لپتین با نقش مهم آن در تنظیم جذب غذا، وزن بدن و تعادل انرژی است )

و کاهش اشتها  ATPکاهش تولید (. این هورمون سه عمل اصلی دارد افزایش کالری مصرفی، 2004

های رندههای اصلی لپتین فراهم کردن اطالعاتی برای گیرود که یکی از نقش(. گمان می2002کرامر، )

از این رو به کاهش تغذیه کمک  باشدوس مبنی بر وضعیت ذخائر انرژی میسیگنال واقع در هیپوتاالم

 عه روش چند عامل که گزارش شده(. لپتین با یک مجمو1998سیهنا و کارو، ؛ 2002کرامر، کند )می

تواند مانع جذب غذا شود. پس از باال رفتن سطح انسولین در پاسخ به خوردن غذا، ترشح لپتین می
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به داخل خون ریخته  لپتین پس از تولید در بافت چربی(. 1995پلیمونتر و همکاران، ) یابدیافزایش م

هایی از ه در بخشیک نوع رسپتور بلند ک .کندریق دو نوع رسپتور در بدن عمل میشود. لپتین از طمی

های گوناگون هورمون لپتین بر روی فعالیت نرونمغز و هیپوتاالموس وجود دارد و فعال شدن آن توسط 

)عامل  Υگذارد، و از طریق مهار سنتز نوروپپتید شح نروپپتیدهای گوناگون تأثیر میهیپوتاالموس و تر

ساز بدن از طریق تأثیر بر تابولیسم سوخت و افزایش اشتها( در هیپوتاالموس باعث مهار اشتها و افزایش م

-ال؛ 2001دهیلون و همکاران، شود )و آدرنال دستگاه عصبی سمپاتیک میهای تیروئید هورمون

به شوند، ی محیطی مانند بافت چربی وارد میهاکی که به بافتهای سمپاتی(. پایانه2000هاسچیمی، 

های بتا آدرنرژیک و سیستم ی نفرین و از طریق گیرندهو نوراپهای شیمیایی اپی نفرین وسیلۀ میانجی

گردد و در نتیجه تولید لپتین مهار میهای چربی شده سلولی در سلول cAMPآدنیل سیکالز باعث تولید 

(. به این ترتیب 1998کاودرن و مورتون، یابد )لیپاز حساس به هورمون افزایش می فرایند لیپولیز تولید

شود و تجمع چربی ی میای در حجم بافت چربتم اعصاب مرکزی، باعث اثرات ویژهلپتین با عمل بر سیس

-می 2 یف شدن شدت چاقی و دیابت نوعها باعث خفاینکند. های غیر بافت چربی محدود میرا در بافت

های محیطی مانند، عضالت، دوم رسپتورهای لپتین که در بافت (. نوع2007گاالردو و همکاران، ) شود

دی در رابطه با تنظیم انرژی و وزن کبد و روده وجود دارد با فعال شدن آنها اثرات متابولیسمی زیا چربی،

(. در نتیجه 2002کوریا و همکاران، ؛ 2000هاسکیمی و همکاران، -ال) شودها اعمال میبدن در بافت

های اسکلتی چهچربی در ماهیافزایش کاتابولیسم اسیدهای چرب ناشی از لپتین منجر به کاهش رسوب 

-اسکلتی محیط طبیعی بدن افزایش میهای ین مصرف گلوکز را در بافت(. همچن2007وین، ) شودمی

(. بنابراین لپتین از طریق سیستم سمپاتیک و مستقیم از طریق افزایش 1997برتی و همکاران، ) دهد

؛ شن و همکاران، 2002وبر،  وردی ) های چرب در دسترس اثر مکمل بر سیری داردمتابولیسم اسید

2007). 
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 ((82: ). عملکرد لپتین )برگرفته از3-2شکل 

 

رخوری و بروز چاقی زود و )و متعاقب آن عدم تولید لپتین( سبب افزایش پ obدر موش جهش ژن    

(. در افراد چاق ؛2000آهیما و فالیر،  50ها کامالً نادر است )در انسان هشجباشد، هرچند این سریع می

رزیکا و ) دهدرا نشان میغلظت لپتین افزایش داشته است و کنترل لپتین تأثیر خیلی محدود اغلب 

دهد که این احتماالً ناشی از غیر حساس شدن به سیگنال . اطالعات جدید نشان می(2003همکاران، 

ران، نیا و همکارحمانیشود ) به مقاومت لپتینی نسبت داده میلپتین است، که پدیدۀ کنونی غالباً

(. در وضعیت مقاومت لپتینی، اگرچه میزان لپتین ممکن است باال باشد ولی از طریق سیگنال به 2009

خوری مکرر شود. این منجر به پرخوری و مختصرفراهم نمی ذا، به سادگیمغز برای جلوگیری از خوردن غ

-( در بافتOB-Rهای )(. گیرنده2008دیالنی، ) شودای آرام کردن درد گرسنگی کاذب میدر تالش بر

کامین اسکای و ) دهددامنه اعمال آن را توضیح میهای مختلفی وجود دارد و این امر گستردگی 



 

20 

 
20 

دهد که در متابولیسم . اثر محیطی متعدد لپتین نشان می(2003جاورک و همکاران، ؛ 2006همکاران، 

توان راین می(. بناب2006اران، هوسا و همک) گلوکز و چربی، آنژیوژنیک و تنظیم فشار خون دخالت دارد

تر از آن است که فقط بعنوان یک هورمون ضد چاقی مدنظر قرار گیرد چرا که گفت نقش لپتین وسیع

  (. 1998هوسنکت، دهد )رواندوکرین را تحت تأثیر قرار میبسیاری از سازوکارهای نو

 تأثیرات فیزیولوژیکی لپتین .2-6

لپتین  ترین نقشهای هدف عمل کند. مهمبر تعداد زیادی از بافتتواند لپتین موجود در خون می   

کرامر ) شدباهای تبدیل کننده در هیپوتاالموس درباره سطوح ذخایر انرژی میمخابره اطالعات به گیرنده

ها نشان داده که هیپوتاالموس مرکز (. مطالعات در موش2006بوآسیدا و همکاران، ؛ 2002و همکاران، 

ریخته باشد. بعد از اینکه لپتین از بافت چربی به جریان خون تنظیم دریافت غذا و وزن بدن میی اولیه برا

چسبد و اطالعات در رسپتورهای لپتین هیپوتاالموس می کند و بهمغزی عبور می –شود از سد خونی می

های مختلف ونپتین بر فعالیت نرهای لدهد، و با باند شدن به گیرندهمیمورد ذخایر انرژی بدن را 

 (.2007کلوک و همکاران، گذارد )هیپوتاالموس تأثیر می

ناخته انرژی ش در تنظیم تعدیلعنوان عوامل دخیل ها که بهلپتین همچنین در مغز با اغلب نوروپپتید

-شح آن را مهار میاست و لپتین تر عامل افزاینده اشتها شناخته شده Yمل دارد. نوروپپتید ااند، تعشده

-ترین تنظیممک ژنتیکی که لپتین مهمونتاگو و همکاران نخستین مدار(. 2005بوننت و همکاران، کند )

 کننده تعادل انرژی در بدن است را تولید کردند.

تا چندین سال پیش این تصور بود که لپتین تنها نقش مهمی در تنظیم بلند مدت تعادل انرژی دارد.    

-دت دریافت غذا و وزن بدن بازی میمچنین نقش تنظیمی کوتاهه لپتین هماطالعات اخیر نشان داد ک

شود. بنابراین پیشنهاد مقدار کمی از معده نیز تولید می کند. لپتین نه تنها از بافت چربی همچنین به

کند گ با دیگر پپتیدهای سیری بازی میشده که لپتین ممکن است نقشی در کنترل اندازه غذا در هماهن

یابد ن نسبتاً با درجه چاقی افزایش می(. از طرفی بخشی از لپتین آزاد خو2007، کلوک و همکاران)
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ولک و همکاران، لوژی چاقی است )(. لپتین میانجی مهمی در پاتوفیزیو2003رادیک و همکاران، )

وجب پرخوری و چاقی بسیار دنبال آن عدم تولید لپتین( مقی )و بهها جهش ژن چا(. در موش2003

-(. موش2009نیا و همکاران، رحمانیجهش در انسان نادر است )(. البته این 4-2دد )شکل گرسریع می

ابولیسم به سطح باالی تزریق لپتین با کاهش دریافت غذا، کاهش در وزن بدن، افزایش مت ob/obهای 

 (.1998پاسمن و همکاران، دهند )های گلوکز و انسولین پاسخ میانرژی و نرمال کردن غلظت

 

 

 

 (10. نتیجه بروز موتاسیون ژن لپتین در موش )4-2کل ش

 

  اهمیت لپتین .2-7

ن ه در پی آیافته ک دهد، سطح لپتین در بدنش کاهشمقدار رژیم غذایی خود را کاهش میوقتی کسی    

غر بت به الفرد نس شود کهد، که این تغییر معموالً باعث میکنهای دیگر بدن نیز تغییر میمقدار هورمون

-ن پیامنابرایشود، بها در خون میپتین باعث افزایش سطح این هورموندن مقاوم گردد. افزایش سطح لش

مقدار  مر بهاهای هورمونی در بدن تولید کرده که مربوط به اطالعات هورمونی یک فرد سیر است. این 

(. 1384نوش )دریا شودها میتر کرده و باعث حفظ حجم ماهیچهزیادی، کاهش چربی بدن را آسان

 ن ه میزاتوانند بیمها کنندهبواسطه مهار های چربی های چربی دارد. سلوللپتین تأثیر مستقیمی بر سلول
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158.24 cm; BMI: 41.28 kg/m2) groups. Experimental group performed six weeks, three 

sessions per week started with 15 min at 70-75% of their VO2max at the first session and 

every session two min added to the exercise time until 20 min. Blood samples obtained 

before and after 48 h after last session. Plasma leptin was analyzed by Liason method. 

Insulin and cortisol analyzed by ELISA method. Results: Data obtained from our study 

shown that leptin concentration was decreased but it was not significant. Insulin 
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