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  دهيچک
م و ي موثر بر تنظـ يها دي را در پپتيراتييد تغنتوا  که ميباشد ير در تحليل منابع انرژي سلولي م از عوامل موث يت بدن ين و فعال  يتمر :نه و هدف  يزم

 ينـر نـژاد اسـپراگوداول    يها ن در موشي و گرلYدينوروپپت ييرات سطوح پالسمايي تغ ين پژوهش، بررس  يهدف از ا  . دن آور وجود به يتعادل انرژ 
  .د و متوسط بودين شديت هفته تمردنبال هش به

 يطور تصادف  بهگرم ٢٤٠± ١٥ ين وزنيانگي ماه و م٢ ين سنيانگي با مي سر موش نر از نژاد اسپراگوداول٧٥، ين پژوهش تجربي در ا:يروش بررس
 و  دنديرس ٣٢٠±٢٠ به ٢٤٠±١٥ يوزن نيانگيم از و شدند چاق اتجيسبز و کاهو با اشتها کيتحر قيطر از ماه کي مدت بهسپس  . انتخاب شدند 

مدت   بهيني تمريها  گروه.شدند ميتقس )سر ٢٥ (اديز شدت با نيتمر گروه  و)سر ٢٥ (متوسط شدت با ني تمر  گروه ،)سر٢٥ (گروه کنترل  سهبه  
  .ت پرداختنديوانات به فعاليل حي تردمي روز در هفته رو٣ هفته و ٨
ـ  متغيي در سـطوح پالسـما  يدار معنـا شيافـزا د، ين شدي هفته تمر٨ پس از انجام ها ن گروهيج نشان داد در بيق، نتايان تحقيپادر   :ها افتهي  يهـا  ري

ن ي و گرلYد ي نوروپپتيي در سطوح پالسمايرات معنادارين متوسط تغي هفته تمر٨، اما پس از انجام )P<0/05( ن وجود دارديو گرل Yد ينوروپپت
  .مشاهده نشد

 نيا جبران منظور به و شود  يم بدن در يچرب تجمع و وزن شيافزا سمت به ها  رت در يانرژ يمنف تعادل باعث يورزش تيفعال  انجام :يريگ جهينت
  .ابدي يم شيافزا پالسما نيگرل و Yدينوروپپت هورمون زانيم ،يانرژ يمنف تعادل

  ادين با شدت زيمرن با شدت متوسط، تين، تمري، گرلY دينوروپپت: يديواژگان کل
  

  مقدمه
ـ  متابول يمارين ب يتر  ي، عموم يچاق      ـ   ي ن عامـل   يک و همچن

 کـه بـا   باشـد  يهـا مـ   يمـار ي از بيارينده بسکن ديجاد و تشد يا
  له تنظـيم  اامـروزه مـس   . )۱(  همراه است  يت زندگ يفيکاهش ک 

  
  
  
  

  
ــسياري از    ــه ب ــورد عالق ــم و م ــث مه ــرژي از مباح وزن و ان

مبنـاي ايـن    .)٢( باشـد  ورزشكاران مـي  پژوهشگران، مربيان و 
  دهد كه در دو طـرف   انرژي تشكيل مي  ي  موضوعات را معادله  
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  رازيار دانشگاه شي، استادي ورزشيولوژيزي في تخصصايدکتر -٢
 ک، ي ترانس ژنيآور  و فنيادي بنيها قات سلوليکز تحق مر،رازي شيدانشگاه علوم پزشک ارياستادي دامپزشكي،  تخصصايدکتر -٣

 



 و همكاران بهنام كشتكار 

 

 ١٣٩٣آذر و دي , ٩٤ي  شماره, ٢٢ي  ره درماني زنجـان، دوي علمي، پژوهشي دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي،  مجله

97 

 ي  معادلـه . اردوجود د  يانرژ مصرفهاي دريافت و      فاكتور آن
ـ در   آل  حفـظ وزن ايـده    براي  که   كند  انرژي بيان مي   ک دوره  ي

تعـادل   يمصرف انرژ بايست بين دريافت و        مي ،ي طوالن نسبتا
  وخـورد  يمـ م  هـ  شود، در غير اين صورت موازنـه بـه    برقرار

 چاقي  ،در دنياي معاصر   .)٣( دهد  يا اضافه وزن رخ مي    كاهش  
و اضافه وزن يكي از مشكالت اصلي و عمومي در بسياري از         

جمله هاي گوناگون از   بيماريي ابتالي كشورها است كه زمينه  
 يچـاق  .)٤(  است ۲فشار خون باال، آترواسكلروز، ديابت نوع       

ـ  آن بـا تغ ي ک طرف، لبهي است که از     يا ر دو لبه  يشمش رات يي
ن ي و گـرل NPY ماننـد  يطـ ي مح-ي عـصب يها ديدر سطوح پپت 

ـ افـت غـذا و کـاهش فعال   يل بـه در يهمراه است که بر تما     ت ي
رات ييـ  چرب و کـاهش تغ ييل به انتخاب مواد غذا   ي، تما يبدن

کـاهش  گـر آن موجـب    ي د ي  و لبه ) ۵( ر دارد يثا بدن ت  يحرارت
 آن  دش فشار خون، رسوب عروق و انسدا      ي، افزا ياتساع عروق 

 دهـد  يشود و فرد را همواره در معرض خطر مرگ قـرا مـ             يم
 موجب كـاهش وزن و     ، ديگر تعادل منفي انرژي    ياز سو  ).۶(

بسياري از بيماران  موجب مرگ و مير در وشود  اشتهايي مي بي
 ي برقـرار  يابـر  .شـود   ها مي  عفونت  و  قلبي ييسرطاني، نارسا 

 يکيولوژيزيستم فيک سي ،ي و مصرف  يافتي در ين انرژ يتعادل ب 
ـ  فعال  اسـت،   آوران و وابـران    يها  گناليشامل س که  ده  يچيپ ت ي
ـ ا کـه    يهنگام. کند  يم  - شـوند  يمـ کپارچـه   يهـا     گناليسـ ن  ي

 را  ي انـرژ  مـصرف  و   ، که غـذا خـوردن     ي مرکز يدهاينوروپپت
 يريـ رغم درگ يعل. )٧( کنند يم م ي تنظ  وزن را  - دهند  ير م ييتغ

پوتـاالموس بـه    ي از مغز در رفتار غذا خـوردن، ه        ينقاط مختلف 
قـات  يتحق. )٨( باشد  ي غذا خوردن مطرح م    يعنوان مرکز اصل  

ــ ــر رويتجربـ ــاالموسي هي بـ ــه، پوتـ ــز دوگانـ    مـــدل مرکـ
)Dual Center Model(مطـرح  خـوردن  غـذا م ي تنظي را برا 

پوتـاالموس بـه    ي ه ي جانب يها   بخش ، که به موجب آن    اند هکرد
 يهـا   و بخـش )Feeding Center( خـوردن  غذاعنوان مرکز 

عمل  )Satiety Center( يري آن به عنوان مرکز سياني ميبطن
عنوان  پوتاالموس بهي هي کمانيها هسته ني و همچن  )٩( کنند  يم

ـ  ي اشـتها را  يمـ ي تنظ يهـا   گنالي که س  يمحل  ،کنـد  يکپارچـه م
 عمل تنظيمي خـود را      ،هيپوتاالموس .)١٠( شناخته شده است  

ـ نوروپپت  دسته سيگنال بـه    از طريق دو   . كنـد    اعمـال مـي    هـا  دي
هـا باعـث افـزايش چربـي بـدن           اي از سـيگنال    فعاليت دسـته  

 گوينـد   به آن سيستم آنابوليكي هيپوتـاالموس مـي        شوند كه   مي
  آور ماننــد  هــاي اشــتها ديــنوروپپتايــن عمــل از طريــق  .)۱۱(

ــه آگــوت نيپــروتئ    ،)Aguti- Related Protein (يوابــسته ب
ــاالنين ــ )Galanin( گـ ــون تغلـ ــ ي، هورمـ ــده مالنـ   ن يظ کننـ

)Melanin-Concentrating Hormone(اوركــــــسين ، 
)Orexin(  ــ نوروپپتو ــام  )Y) Neuropeptide Y ديـ انجـ

هـا   در حالي كه فعاليت دسته ديگري از اين هورمـون       . شود  مي
ابوليكي شوند كه به آن سيستم كات       باعث كاهش چربي بدن مي    

هايي كه اين عمـل را انجـام         دينوروپپت. گويند  هيپوتاالموس مي 
ــي ــد، نوروپپت مـ ــدهنـ ــاي  ديـ ــدهـ ــتها ضـ ــهاشـ   از جملـ

 و نين و آمفتـام ي کوکـائ يمي تنظيسيرونو ،نيومالنوکورتيپروپ
ن يبنـابرا . )٨( باشـند   مـي  نيکـوتروف ي آزادکننده کورت  يسيرونو

سـري  رسـد تعـادل انـرژي در بـدن توسـط يـك             ينظـر مـ    به
هـاي   و سـيگنال ) ، گرلين و لپتـين    NPY( هاي محيطي  سيگنال

ذارند، توسـط  گ ها مي ديمركزي كه اثر خود را از طريق نوروپپت    
 ،NPY .)٣( دشو   يكپارچه و كنترل مي    هيپوتاالموس هماهنگ، 

 مختلف بـدن،    يا ه  باشد که در قسمت     ي م يديک هورمون پپت  ي
ـ  يتول) م اشتها ي تنظ ي  هيناح( پوتاالموسي ه مخصوصا شـود   يد م

)٧.( NPY  ،شـود   يپوتاالموس محسوب م  يد ه ين پپت يتر فراوان
، يباشد؛ به عبـارت  ي مييک رفتار غذاير آن تحرين تأث يتر و مهم 

ک ي و تحرد اشتها آوري انسان و پپتيد چاق ي ژن کاند  NPYژن  
م يافت غذا، انتخاب غذا، تنظي اشتهاست که در دري قوي  کننده

 ي، انـرژ NPY). ١٢(  دارديادينقش ز يوزن و هموستاز انرژ   
ر ي بر مقـاد   ياريعوامل بس ). ١٣( دهد يز کاهش م  ي را ن  يمصرف

ن و ين، گرلين، انسولي موثرند، از جمله لپت  NPY يگردش خون 
ن، بـر روي   يگـر گـرل   ي د ياز سـو   ).١٢( هـا  ديکوئيگلوکوکورت

بوده  گذار راثاشتهايي، مصرف سوخت، وزن و تركيب بدن         بي
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ـ ان  عنو به ،)١٢(  ترشـح   ي  رنـده ي گ يزاد بـرا   گانـد درون  يک ل ي
 HsR: Growth Hormone هورمــون رشــد ي دهنــده

Secretagouses Receptor)( تدر نظر گرفته شده اس )١٣ (
 يکيعنـوان عوامـل آنـابول       با هورمون رشـد بـه      يدر همکار و  

ـ تواننـد از تحل  يانـد کـه مـ     شـناخته شـده   يمهم ، يل عـضالن ي
مـشخص شـده اسـت کـه     کامال  امروزه). ١٤(  کنند يريجلوگ

 يها ستمي بر سيعي نقش عمده و وسين از لحاظ عملکرد  يگرل
ـ   يق عرو ين، قلب ينرواندکر  يهـا   بافـت  ين بـر برخـ    ي و همچن

 يهـا  رنـده ين نشان داده شده است کـه گ   يهمچن.  دارد يسرطان
 و يمنــي ايهــا  مثــل ســلوليطــي محيهــا ستميــن در سيگــرل

ن نقـش   يرسـد گـرل    يمـ ز وجود دارد و به نظـر        يها ن  تيلنفوس
ـ يم عملکرد ا  ي در تنظ  يمهم   در بـدن انـسان داشـته باشـد         يمن

ـ  فعالدهـد  يمقات نشان يتحقج  ينتا .)١٥(  ممکـن  يت ورزشـ ي
در . هـا باشـد    ن هورمـون  يرات ا يي تغ ي برا يا است عامل بالقوه  

  يني تمر ي ورهک د ي اثر   )٢٠١١(  و همکارانش   رمزون ،يقيتحق
ـ  ن  ي و گـرل   NPY   را بر ترشـح هورمـون      يا  هفته ٤   درن  يو لپت

 مرتبه ٣ها  ياز آزمودن. دادند  قرار يقران مرد مورد بررس   ي قا ١٢
ن بـا حجـم   ي هفته تمر٢، بعد از )T1(  نخستي پس از هفته  (
  جهـت بـرآورد    )T3( افتيک هفته باز  ي از   پس، و   )T2( اديز

 ي آن و پارامترهـا ي نـه ي و هز ي مـصرف  يانرژ،  يعملکرد هواز 
ـ عملکـرد ز .  گرفتـه شـد    يون نمونه خـ   ،ييايميوشيب ـ ب ري نه يشي

 نسبت به گـروه    T2در  ) =۰۱۹/۰P( يطور معنادار  قرانان به يقا
T1   به  ٩٨٠از   (ي به طور معنادار   يي ناشتا نيگرل. افتي کاهش 
٠٣٦/٠، ٣٥/٨٧٣ P=در ) ليتر گرم در ميلي نانوT3سه با ي در مقا
T2   در  يرييـ چ تغ ي که هـ   يافت، در حال  ي کاهش NPY  ناشـتا 

 بـه   ٠٥/٢از  ( يطور معنـادار   ز به ي ن يين ناشتا ي لپت .نشدمشاهده  
افت و  ي کاهش   T2در  ) =٠٠٩/٠P،  ليتر   نانوگرم در ميلي   ٢٨/١
) =٠٠٢/٠P ،ليتـر    نـانوگرم در ميلـي     ٧٩/١ به   ٢٨/١از   (T3در  
 T2 در  NPYش  يز سـبب افـزا    يد ن ين شد يتمر. افتيش  يافزا

 T3و  ) =٠٠٢/٠P ،ليتـر    نانوگرم در ميلي   ١/١٥٥ به   ١/١٢٨از  (
در . شد) =٠٠٤/٠P ،ليتر   نانوگرم در ميلي   ٧/١٥٩ به   ٣/١٣١از  (

ـ  با حجـم ز    ينيب پروتکل تمر  ي ترک ،جهينت اد و عـدم تعـادل      ي
ن پـس  ي و گـرل NPYرات معنادار در غلظت يي، سبب تغ يانرژ

ــگ و همکــارانشگــر ي دياز ســو. )١٠( ن شــدياز تمــر  وان
م ي تنظـ  يها ن بر سطوح هورمون ي اثر تمر  يدر پژوهش ) ٢٠٠٨(

ــده ــتها ي کنن ــرلNPY( اش ــستاتي، گ ــما و )نين و اب  در پالس
.  قـرار دادنــد ي چــاق را مـورد بررســ يهـا  پوتـاالموس رت يه

 ن کوتاه مدت به مـدت يک جلسه تمري  شامليني تمر ي  برنامه
 روز در ٥ن بلند مدت بـه صـورت    يقه تمر ي دق ٤٠قه و   ي دق ٤٠

قـه  ير بر دق مت٢٠ها با سرعت  رت.  هفته بود٨هفته و به مدت   
 کـه  ييهـا  رت. دنـد ي نوارگردان دوي درجه بر رو   ٥ب  يو با ش  

 و C  ،E0  ،E1  ،E3 ،E12ن کوتاه مدت انجام دادنـد بـه         يتمر
E24 بلند مدتيني گروه تمريها رت. م شدندي تقس  )LE (  بـا
ـ مقا) LC(  گروه کنترل بلندمدت يها رت پـس از  . سه شـدند ي
ن ين و ابـستات ي گـرل يي پالسـما يها غلظتن کوتاه مدت،   يتمر

ن در  ين و ابـستات   يگـرل  .افـت ي کاهش   NPY اما   ، نکرد يرييتغ
افت ي ساعت باز٢٤ تا   ١٢افت و پس از     يپوتاالموس کاهش   يه

 کوتاه مدت ن  ي پس از تمر   NPY يپوتاالموسيسطوح ه . شدند
ـ . افـت شـد  يباز سـاعت    ٢٤افت و پـس از      يش  يافزا ن يهمچن

 از پوتاالموس پـس يدر ه  NPY-mRNAان  يبد  يمشخص گرد 
 يين امکـان بـاال  يبنـابرا  .کنـد  يدا نم ي پ يرييد تغ ي شد اتنيتمر

ـ  تحـت ن ي توسط تمر  NPYوجود دارد که سطوح       قـرار  ريثات
ـ  و در نها  ي مـصرف  يزان غـذا  ير م يين منجر به تغ   يرد و ا  يگ ت ي
 کـه  گفـت توان  يمق ين تحقيج ايطبق نتا شود و     ير وزن م  ييتغ

 چـاق، از  يهـا  منجر به کاهش اشـتها و وزن بـدن رت     ن  يتمر
 و به نظـر     شود  ي م پوتاالموسي ه درن  يگرلق کاهش سطح    يطر

 ي از ورزش نقـش    ي ناشـ  ير بر اشـتها   ين در تأث  يرسد ابستات  يم
ک يز اثر   ي ن )٢٠١١( ا و همکاران  ي ن يحامد. )۱۱( نداشته باشد 

ـ  را بر مدنين شنا و دو يجلسه تمر    و هورمـون يزان گرسـنگ ي
ــرل ــما در نيگ ــر ١٢ پالس ــدخت ــورد بررس ــي م ــد ق . رار دادن

 بـه  -دنيـ ن شـنا و دو    يها در سه حالت کنتـرل، تمـر        يآزمودن
نه يشي ضربان قلب ب درصد٨٥ تا ٨٠ با شدت   -صورت متقاطع 
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 خـون   يهـا  نمونـه .  قرار گرفتند  ي مورد بررس  يتا حد واماندگ  
ـ تغ. ن گرفتـه شـد   يقبل، بالفاصله و دو ساعت بعد از تمـر         ر يي

 و هشت ساعت بعد  بالفاصله، دو  يزان گرسنگ ي در م  يمعنادار
ـ . دن مشاهده نـشد ين شنا و دويک جلسه تمرياز   ک جلـسه  ي

 بعـد   بالفاصلهدر   نيش گرل ي موجب افزا  ،دنين شنا و دو   يتمر
ن ي، سطوح گـرل نيدو ساعت بعد از تمر     اما در    ،ت شد ياز فعال 

 ي ورزشـ يها حالتن کاهش در ي البته ا.ه برگشتيبه حالت پا  
، با توجـه بـه   ن روياز ا. )۱۲( نسبت به حالت کنترل کمتر بود  

ـ فعالر  يثا تـ  ي  نـه يقات انجام شده در زم    يج متناقض تحق  ينتا ت ي
 محققان به دنبال  ،NPYن و   يگرل ييپالسماسطوح   بر   يزشور

توانـد   ينـات مـ  ين نوع تمريا اين سواالت که آ ي ا ي برا يپاسخ
ا يآ؟ و  گرددNPYن و ي گرليير در سطوح پالسماييموجب تغ
ن ي و گرل NPYرات  يي بر تغ  ي عامل مهم  تواند ين م يشدت تمر 

قـات محـدود و     يل انجـام تحق   يـ ن بـه دل   يهمچن. باشد؟ هستند 
ـ گـر از جملـه تغذ    مداخلـه  يهـا  ريرات قابل توجه متغ   يثات  ي هي

 يهـا  تين فعالي متفاوت و همچني بدني و سطح آمادگ يورزش
ـ  تحق ي  خارج از برنامه    يهـا  ي کـه از آزمـودن  يقـات يق در تحقي

ق حاضر بر آن شدند که      يشود، محققان تحق   ي م  استفاده يانسان
 مـوش کـار کننـد تـا بتواننـد بـه طـور          يهـا  ي آزمودن يبر رو 

ج يگر را کنترل کننـد و بتواننـد نتـا      مداخله يها ري متغ يتر قيدق
از .  ربط دهندي ورزشيها تيق را به انجام فعال   يحاصل از تحق  

ـ اهمبا توجـه بـه       گر،يطرف د  ـ  در فعال  يتعـادل انـرژ   ت  ي ت ي
ـ ر ا يثا و ت  يرزشو  بـه نظـر   ن موضـوع، يـ ن دو هورمـون بـر ا     ي
ـ از ا  . اسـت  ي ضـرور  ق حاضر يرسد انجام تحق   يم ـ  ا،رو ني ن ي

نات متوسط و   ير هشت هفته تمر   يثا ت يپژوهش به منظور بررس   
 چـاق  يهـا  ن پالسما در مـوش ي و گرلNPYد بر سطوح    يشد

  . انجام شدينژاد اسپراگوداول
  

  يبررسروش 
 سر رت نر بالغ دو ماهـه از         ٧٥) يشيآزما(ن مطالعه   يدر ا      

ـ  از آزما  ي بـه روش تـصادف     ينژاد اسپراگوداول  شگاه دانـشگاه   ي

ق يک ماه از طريانتخاب شدند و به مدت راز  يش يعلوم پزشک 
ن يانگيـ جات چاق شـدند و از م     يک اشتها با کاهو و سبز     يتحر
ها  ن، رتيهمچن. دندي گرم رس٣٢٠±٢٠ گرم به ٢٤٠±١٥ يوزن

 کربنـات  ي پلـ يهـا   در قفـس يي پـنج تـا  يها روهبه صورت گ 
 و گـراد  يسـانت  ي  درجـه ٢١±٢ ي بـا دمـا   يطيشفاف و در مح   

 ٦٠±٥ ساعت و رطوبـت   ١٢:١٢ يکي به تار  يي روشنا ي  چرخه
شـدند    ه  ي پلت تغذ  يها با غذا   ن رت يا. شدند    يدرصد نگهدار 

طور  سپس به. ها قرار داشت و آب و غذا آزادانه در دسترس آن 
ن بـا   ي، گروه تمر  )سر ٢٥( کنترل   ي سه گروه مساو    به يتصادف

) سر ٢٥(اد ين با شدت زيو گروه تمر) سر ٢٥(شدت متوسط 
شگاه، به  يط آزما يها به مح    يانتقال آزمودن  پس از . م شدند يتقس

د و يـ ط جديمحـ جهت تطابق با   )  اول ي  ههفت(ک هفته   يمدت  
بـه   هـر روز و متر در دقيقه  ١٠ با نوارگردان با سرعت    ييآشنا

سـپس   .ن پرداختند ي نوارگردان به تمر   يقه بر رو  ي دق ١٠مدت  
اد ي با شدت متوسط و شدت ز      يني تمر يها   گروه يها  يآزمودن

ـ  با شدت مخـصوص بـه خـود، فعال         يني تمر ي  طبق برنامه  ت ي
 شـامل   ينيمر ت ي  برنامه.  نوارگردان را اجرا کردند    يدن رو يدو
به مدت ) اله کان٥( نوارگردان يدن در هفته بر رو   ي جلسه دو  ٣
م ي مـشخص تنظـ  يا سرعت و زمـان طبـق برنامـه   . بود هفته   ٨

 از صبح انجام ين در ساعت مشابه   يد و هر جلسه از تمر     يگرد
 .ب صفر در نظر گرفته شدي ش،ن با شدت متوسطيدر تمر. شد

  )  اول و دوم   ي  هفتـه (ب از صفر    ي ش ،)١٦( دين شد ياما در تمر  
. )٢ و ١جدول  (ر بوديمتغ)  هفتم و هشتمي هفته( درجه   ١٥تا  

ن بـا شـدت   ي هفتـه تمـر   ٨ ( مـستقل  يرهـا يعمال متغ  ا پس از 
 مـشابه و در   کـامال طيهـا بـا شـرا      تمام گـروه  ) اديمتوسط و ز  

 يني تمري ن جلسهي از آخر ساعت پس٢٤حداقل (ه يط پايشرا
 بـه   ٨٠مقـدار   ( نيالزين و زا  ي، با کتام  )يني تمر يها  گروه يبرا
لـوگرم وزن   ي هـر ک   ين بـه ازا   يـ الزين به زا  يگرم کتام  يلي م ١٠
 NPYر هورمون ين مقادييت جهت تعيهوش و در نها   ي ب )بدن

 و سـپس  ها گرفتـه شـد      از قلب آن   ي خون يها  نمونه ،نيو گرل 
ــوگ.کــشته شــدند ــ از تغيري جهــت جل ــات خــون، ير ترکيي ب
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 دور در ٤٠٠٠وژ با سـرعت     يفي توسط دستگاه سانتر   يريگ  سرم
  صورت گرفـت   ،ل انجام آزمون  در مح  قهيدق ١٠ مدت بهقه  يدق

گراد قرار  ي سانت ي   درجه ٧٠ ي منف ي در دما  يسرم يها و نمونه 
ـ يمـدل بهـداد ا  (وژ يفياز دستگاه سـانتر   . داده شد  جهـت  ) يران
ـ  هورمـون نوروپپت   يريـ گ  انـدازه  ي سرم، برا  يجداساز  از  Y دي

 نـانوگرم در  ١٤/٠ت يکس با حـساس ي فونييشرکت دارو ت  يک
 ,CBS-E13642r, Eliza Kit(کا يرتر ساخت کشورآميل يليم

Rat NPY ( ـ  از کنيگـرل  هورمـون  يريـ گ  انـدازه يو بـرا ت ي
 ,CBS-E08114r)کـا  يسـاخت کـشور امر   کسيشرکت فون

Eliza kit, Rat Ghrelin)ــتفاده شــد ــس از  داده . اس هــا پ
 ي بررسـ  يبـرا . ل قرار گرفـت   يه و تحل  ي مورد تجز  يآور جمع

ــالق از روش يــســواالت تحق در ک طرفــه و يــانس يــز واريآن
ـ بـه دل  (ي تـوک يبي، از آزمون تعق  يصورت معنادار   يل مـساو ي

ن ييجهت تع.  شد بهره گرفته ) ها در هر گروه    بودن تعداد موش  
رسـون  ي پيب همبـستگ  يها، از روش ضر    ريان متغ ي م يهمبستگ

ـ  تجز يسطح معنادار . استفاده شد  ـ ه و تحلي ـ  تحقيل آمـار ي ق ي
 گــراف ي ســپس از برنامــه . باشــد يمــ ≥٠٥/٠P حاضــر،

)Graphpath (شداستفادهها  م نموداريجهت ترس .  
  

  در طول هشت هفتهمتوسط شدت با تمرين پروتکل: ١ جدول

  هشتم  هفتم  ششم  پنجم  چهارم  سوم  دوم  اول  هفته
  m/min(  ۱۲ -۱۰  ۱۲ -۱۰  ۲۰ -۱۸  ۲۰ -۱۸  ۲۰ -۱۸  ۲۰ -۱۸  ۲۰ -۱۸  ۲۰ -۱۸(سرعت 

  min(  ۱۰  ۲۰  ۲۰  ۳۰  ۵۰  ۵۰  ۵۰  ۵۰(زمان 
  ۰  ۰  ۰  ۰  ۰  ۰  ۰  ۰  )درجه(شيب 

  

  
 

   در طول هشت هفتهزياد شدت با تمرين پروتکل :٢ جدول
  هشتم  هفتم  ششم  پنجم  چهارم  سوم  دوم  اول  هفته

  m/min(  ۵  ۵  ۱۰  ۱۰  ۱۵  ۱۵  ۲۰  ۲۰(سرعت 
  min(  ۱۵  ۲۵  ۳۵  ۴۰  ۵۰  ۵۵  ۶۵  ۷۵(زمان 
  ۱۵  ۱۵  ۱۰  ۱۰  ۵  ۵  ۰  ۰  )درجه(شيب 

  

  

  ها  و گرلين در بين گروهYتيد  نروپپ ميانگين و انحراف استاندارد:٣جدول
  گروه شديد  گروه متوسط  گروه کنترل  متغير

  ٨٥/١٢±٥٩/٥  ٩٨/١٠±٧٨/٦  ٨٦/٦±٧٤/١٠ Y نروپپتيد 
  ٨٤/٨٢±٨٢/٧١  ٦٩٥/٥٧±٥١٦/٣٥  ٤٧٧/٥٠±٦٨/٦٢  گرلين

  
  
  
  

   ها  افتهي
  ورد مـ  ي پارامترهـا  ي  در پژوهش حاضر، پس از محاسـبه           

 هفتـه  ٨جـام   پـس از ان  هـا  ن گـروه  ينظر مشخص شد که در ب     

 NPY در سـطوح    يد، اختالف معنـادار   ي شد ن متوسط و  يتمر
ن ي، مشخص کرد که ا  LSD يبيآزمون تعق  .پالسما وجود دارد  

د معنـادار اسـت     ين گروه کنترل با گروه شد     يانگين م يتفاوت ب 
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)٠١٢/٠P=(  ـ  ي، اما ا ن دو گـروه کنتـرل و متوسـط    ين تفاوت ب
ـ يتفـاوت معنـادار  ن  ي، همچن )=٠٨٧/٠P (بودمعنادار ن  ن دو ي ب

-١ شـکل  ()=٤١٢/٠P (شتد وجود ندا  يگروه متوسط و شد   
ـ  آن اسـت کـه م    ي ج نـشان دهنـده    ين نتـا  يا. )الف  NPYزان ي

ش يد نسبت به گروه کنترل افـزا      ي شد ينيپالسما در گروه تمر   
  د کـه بـه   يق حاضر مشخص گرد  ين در تحق  يهمچن. تافته اس ي

 در  NPYوح   با شـدت متوسـط، سـط       ينات ورزش يدنبال تمر 
ــدود  ــال تمر ٦٠ح ــه دنب ــد و ب ــي درص ــات ورزش ــدين   د ي ش

  گــر، ي ديســو از .افــتيش ي درصــد افــزا ٨٧در حــدود 

ـ  ي در سطوح گـرل   يتفاوت معنادار   هـا  گـروه ن ين پالسـما در ب
 شده نيش سطوح گرلينات باعث افزاين تمري و اشتوجود دا 

ـ يآزمـون تعق   چـرا کـه      است    تفـاوت  کـه  نـشان داد     LSD يب
ــ ــروه کنيب ــر ن گ ــروه تم ــرل و گ ــديت ــادار ين ش ــودد معن  ب
)٠١٠/٠P=(د ين گـــروه متوســـط و شـــدين بـــي، و همچنـــ  
)٠١١/٠P = (ـ  بودز معنادار ين گـروه کنتـرل و گـروه    ن ي، امـا ب

ـ  ) = ٤١٢/٠P(ن متوسـط  يتمـر   .) ب-١شـکل  ( دومعنـادار نب
ــر ا  يهمبــستگن ي و گــرلNPYرات ييــن تغين، بــيــعــالوه ب

   .)= ٧٩/٠r( وجود داشت يمعنادار
  

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  ها پس از هشت هفته تمرين شديد و متوسط گرلين، در بين گروه ) ، بNPY )ميزان تغييرات فاکتورهاي الف: ١شکل 
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  بحث 
م ي کـه در تنظـ  ي مختلف يها ديها و نوروپپت   ان هورمون ياز م      

ــد ياشــتها درگ ــر  از مهــميکــي NPYرن ن عوامــل محــرک يت
 آثار  ين مطالعه بررس  يالت ا ي از تما  يکي). ۱۷ و۱۸( اشتهاست

 يل اثر ورزش بر تعادل انـرژ      ي است که به دل    NPYورزش بر   
ک يتحر. شود ي محسوب مNPY يها  از عملکرديکياست و  
ـ به همان اندازه ن   . کند ير م يي بر اثر ورزش تغ    NPYاشتها با    ز ي

ـ  يي تغ يتعادل انرژ  ـ نما ير م  پـژوهش حاضـر بـا    ).۱۹ و۲۰( دي
د و متوسـط بـر سـطوح        ينـات شـد   ير تمر ي تـأث  يرسهدف بر 
ــرلNPY ييپالســما ــين و تعي و گ ــالي ــاط احتم ــين ارتب ن ي ب

 يرهـا ي متغي پـس از محاسـبه  . ها انجام شد   رين متغ يرات ا ييتغ
ن ي هفتـه تمـر  ۸وابسته مورد نظر، مشخص شد پس از انجـام          

ـ  يد و متوسط، اختالف معنادار    يشد هـا در سـطوح    ن گـروه ي ب
  .ن وجود داشتي گرل وNPY ييپالسما

ن يها پس از تمر  را در موشNPYم و همکارانش سرکوب  يک
ـ        ي مختلف رو  يها با شدت   ي نـوارگردان مـشاهده کردنـد، ول

. )۱۵، ۲۱-۲۳( ن ارتباط نداشت  ي با شدت تمر   NPYسرکوب  
ش در ي بر اثـر ورزش را بـه سـبب افـزا     NPYها سرکوب آن

ر گلوکـاگون،  ش ديسرول دانستند که با افزايسطح گلوکز و گل   
 بـدن بـا عوامـل       ين و دمـا   يکـوتروپ ي کورت ي  عامل آزاد کننده  

 را کـاهش    NPY به سـبب ورزش تـوأم شـدند و           يياشتها يب
ــد ــرون). ۲۴( دادن ــا ن ــه تغNPY يه ــ ب ــوکز خــون يي رات گل

ـ فعال). ۲۵( شوند ياند و با کاهش قند خون فعال م        حساس ت ي
ر ي، کــاهش ذخــايد باعــث عــدم تعــادل انــرژي شــديورزشـ 

ش برداشت گلـوکز از عـضالت فعـال      يکوژن عضله و افزا   يگل
ـ دهند، که ا يش مي را افزا  NPYن عوامل   يشود که ا   يم ز يـ ن ني
ق حاضر ي در تحقNPYش  ي افزا ي احتمال يها  از سازوکار  يکي

ز در عــضالت در حــال يکــوليش گليامکــان دارد افــزا. اســت
سـاز    سـوخت و   يش محصوالت درون سـلول    يانقباض و افزا  

). ۲۶(  شــوندNPYش ي، باعـث افـزا  )هـا  نيزوامهگـ ( گلـوکز 

دهند کاهش گلوکز خون تا حد قابل  ي نشان م  يمطالعات انسان 
 که کاهش ين معن يش اشتها همراه است؛ بد    ي با افزا  يا مالحظه

ش ي دارد و افـزا   NPYش  ي مثبت بر افزا   يکيتحراثر  قند خون   
NPY س و همکارانشييلو. شود يش اشتها ميز منجر به افزاي ن 

پوتاالموس ي هNPY غلظت   ي درصد ۷۰ تا   ۳۰ش معنادار   يزااف
لومتر ي هشت ک  ييت غذا ي که همراه با محدود    ييها را در موش  
.  روز مشاهده کردند۴۰ بعد از    ، داشتند يدين شد يدر روز تمر  

 وزن را نـسبت بـه   ي درصد۳۰ن کاهش ي گروه تمر  يها موش
جـه گرفتنـد    يمحققـان نت  .  گروه کنترل نـشان دادنـد      يها موش

ـ افت غذا   يجاد شده بر اثر کاهش در     ي ا يتعادل منف  ش يا افـزا  ي
 NYPت  يـ ش فعال ي از ورزش، باعث افزا    ي ناش ي مصرف يانرژ

 يکـاهش وزن و تعـادل منفـ   . )۱۴( پوتاالموس شـده اسـت   يه
ـ  از دال  يکـ يد  ي در پژوهش ما شـا     يانرژ ش معنـادار   يل افـزا  ي

NPY ن عامل موثر بر غلظـت  يتر  مهمييت غذايمحروم . باشد
NPY ـ ۲۴ يها برا   که موش  يهنگام.  است  سـاعت از  ۹۶ ي ال

 بـه طـور     ي کمـان  يها  هسته NPY ي، محتو شدندغذا محروم   
ز يـ جک و همکارانش نير ).۱۵( افتيش  ي افزا يا قابل مالحظه 

 را در   NPY چـرخ بـر      يهـا رو   ن رت ياثر چهـار هفتـه تمـر      
 کـه   ييهـا   داشـتند و گـروه     ييت غـذا  ي که محـدود   ييها گروه

ـ  کردنـد و بـه ا      ي بررسـ  ، نداشتند ييت غذا يمحدود جـه  ين نت ي
 در دسـترس  ير انـرژ ي وابسته بـه ذخـا    NPYان  يدند که ب  يرس

ر يهـا در وزن بـدن، ذخـا        که در پژوهش آن    با وجود آن  . است
ـ     يچرب ن پالسـما کـاهش     ين و انـسول   ي در دسترس، سطوح لپت

 ي که آزادانه بـه آب و غـذا دسترسـ          يوجود داشت، در گروه   
 کـه  يبر عکس در گروهـ  . ده نشد ي د NPY در   يرييداشتند تغ 

 هم در گروه کنترل و هـم در گـروه   ، داشتندييت غذا يمحدود
هـا   ز رت يدر پژوهش ما ن   . )۱۷( افتيش  ي افزا NPY،  ينيتمر

ت يگونـه محـدود    چي داشتند و ه   يآزادانه به آب و غذا دسترس     
 مشاهده شد که از جمله NPYش در ي افزاي نداشتند ول ييغذا
سـن، جـنس و    ( هـا  يتوان به تفاوت آزمـودن     يل تناقض م  يدال



 و همكاران بهنام كشتكار 
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ـ .  اشاره کرد  يني تمر ي  و نوع برنامه  ) وزن ن تفـاوت در    يهمچن
ــدازه ــگ محــل ان ــنNPY  يري ــا  آن. ز هــستي  را در NPYه

 کردنـد، در  يريگ ها اندازه  پوتاالموس موش ي ه ي کمان يها هسته
م و مـشخص  ي کـرد يريـ گ  پالسما را اندازه   NPY که ما    يحال

 شـده در پالسـما مـشابه    يريـ گ  اندازهNPYست که سطوح    ين
 .م شـود ي تنظيکه به شکل مشابه ا آني مغز باشد NPYسطوح  

ش يافـزا .  اسـت NPYرگذار بر  يثا ت يها  از هورمون  يکين  يلپت
 يهـا  تيدر وضـع  ). ۱۹( شـود  ي مـ  NPYن باعث کـاهش     يلپت

ان ين پالسما باالست، بي که سطوح لپتي زمانيتعادل مثبت انرژ
NPY  ن يزان لپتي ما، م  ي  در مطالعه ). ۲۷و۱۸( ودش ي سرکوب م

د و ينات شدياهده شد که تمرمش  شد ويريگ ز اندازهيپالسما ن
 :گروه کنترل ( ن پالسما يزان لپت ي م  در ي کاهش معنادار  متوسط،

 و گــروه ۰۳۴/۱۲۲±۶۲/۹۵ :دي، گــروه شــد۱۱/۹۹±۵۱۳/۲۲۱
ـ    . جاد کرد يا) ۴۴۹/۱۳۰±۱۲/۸۴ :متوسط ن يکاهش معنـادار لپت

د ي شـد  يت ورزشـ  ي بر اثر فعال   NPYش معنادار   ي بر افزا  يليدل
 نـشده  جفـت ن ي تظاهر پـروتئ  NPY  که نشان داده شده   .است

 حـرارت در بافـت   ي  و درجـه )Uncoupling protein1(ک ي
دهـد   را كاهش مـي  )Brown adipos tissue( ي چربيا قهوه
 ي مـصرف ي انـرژ ي نـه يشـود هز  ن موضـوع موجـب مـي      يكه ا 

سم ديگـر مربـوط ايـن اسـت کـه           يمکان. )٢٨( گردد  سرکوب  
NPY  در مغـز  ٤ و  ٣ن  ي مالنوکـورت  يها  رندهيان گ  در پستاندار 

 يت رقـابت  ي به عنوان آنتاگونس   NPY يعبارت كند، به  را مهار مي  
 Melanocyte Stimulation(هورمون محرک آلفا مالنوسيت 

Hormone - α (باشد  يم .MSH - α جـاد  ي ا يک عامل قو  ي
ده يشود، عق   يپوتاالموس ترشح م  يت که از ه    اس يري س ي  کننده

ن هورمـون پرداختـه، بـه    ي به رقابت با اNPYن است که يبر ا 
 را مسدود   ها  آنن در مغز متصل شده و       ي مالنوکورت يها  رندهيگ
ـ مکان. )٢٩( کند  يم ـ  از طر  NPYسم سـوم    ي م محـور   يق تنظـ  ي
گذارد   ين اثر م  ي نورواندوکر عملکرد برپوتاالموس  ي ه -زيپوفيه

 -زيپـوف ي ه -پوتـاالموس ي بـر محـور ه     ي اثـر مهـار    يز طرف و ا 
 يهـا   هورمـون  ي باعث کاهش سطوح پالسـمائ     ،د داشته يروئيت

ـ تظـاهر ب  . )٢٩ و٣٠( شود  ي م يديروئيت ط ي در شـرا   NPYان  ي
شرايطي از قبيل محروميت غذايي     . )٣١( کند  ير م ييمختلف تغ 

ـ ها آن يشود و ط كه موجب تعادل منفي انرژي مي    ن ي سطح لپت
 NPYابد، ترشح ي يش مين افزاين کاهش و سطح گرليانسولو 

در صورتي كـه شـرايط منفـي بـه سـمت            . کند  يک م يرا تحر 
شرايط مثبت انرژي متمايـل شـود، سـطوح انـسولين و لپتـين           

يابد، اين شرايط به سـركوب        افزايش يافته و گرلين كاهش مي     
NPY  همچنين نشان داده شده كه تظاهر     . )٢٤( شود   منتهي مي

سه ي در مقايم کم انرژي با رژيي صحرايها  در موشNPY ژن
ـ ا. شتر است ي ب يم پر چرب  يبا رژ  ان يـ ن شـواهد در مجمـوع ب      ي

 در پاسخ به تعادل منفي يقوس يها هسته در  NPYکنند که     يم
ـ  يم کم کـالر   يت از غذا، رژ   يط محروم يانرژي ناشي از شرا    ا ي

ـ ا تحرافت غـذ يابد تا دري يش مي افزاياز به انرژيش ن يافزا ک ي
افته و  ي کاهش   دراتيکربوه همراه با    يون چرب يداسيشده، اکس 
ج ي حاضـر بـا نتـا      قيج تحق ينتا .)٣٢( ابديش  ي افزا يسنتز چرب 

 مـدت  يطـوالن  يهـا   که از برنامـه    )٢٠١١( رمزون و همکاران  
ن ي همـ  کـه  يزمـان  داشـت امـا      يخوان  هم ،استفاده کرده بودند  

 ،کننـد  ي اسـتفاده مـ    مـدت  کوتاه يني تمر يها محققان از برنامه  
رسد عامل شـدت و مـدت        ينظر م  به. کنند يدا م ير پ ييج تغ ينتا

 باشـد ر   موث NPYتواند در روند پاسخ      ي م ينيزمان برنامه تمر  
ـ )٢٠٠٧(  و همکـاران اژوين ج يهمچن. )١٠(  ي ر دو برنامـه يثا ت

 ي مـورد بررسـ    NPY را بر    يا ک جلسه ي و   يا  هفته ٧ ينيتمر
ـ ، ا يا  هفتـه  ٧نـات   يه به دنبـال تمر    افتند ک يقرار دادند و در    ن ي

از . )۱۹( ابـد ي ي کاهش مـ   يا ک جلسه يش و در    يهورمون افزا 
ــرف د ــر يط ــانگ ــه يزم ــطوح ک ــستهNPY س ــا  در ه  يه

ج يرد، ممکن اسـت نتـا     يگ ي قرار م  ي مورد بررس  يپوتاالموسيه
) ١٩٩٧(ن   مثال چن و همکـارا     يبرا. )٢٠( شود متفاوت   يکم

 يها پوتاالموس رت ي ه ي هسته در   NPYزان  يثابت کردند که م   
 ياد بـر رو يـ ن حاد و مزمن با شدت زي در طول تمر  ييصحرا

ـ     يا. )۱۶( ابدي يش م ينوارگردان افزا  دهـد   ين موضوع نـشان م
ــه ــدل ب ــ مختلــف، بايهــا بخــش از NPYل ترشــح ي  در يستي



  Yرينات متوسط و شديد بر سطوح پالسمايي نوروپپتيد  تأثير هشت هفته تم
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م و اگـر    ي توجه خاص داشته باش    يي پالسما NPY يريگ اندازه
م ي قرار دهـ   ي مورد بررس  يطور کل  را به    NPYزان هورمون   يم
 در پالسـما    NPYم از سـطوح     يتـوان  يم) ق حاضر يمانند تحق (

 خـاص  يهـا  ن هورمون از مکان ي اما اگر ترشح ا    كنيم،استفاده  
ـ مد نظر است با    ـ  از تغ يريـ گ جـه ي در نت  يستي  بـر  NPYرات يي

 ي جهينت ،يکل طور به . آن توجه شوديياساس سطوح پالسما
 شيد باعث افـزا ينات شديتمر داد فقط نشان حاضر ي مطالعه

ن گـروه  ي اما ب،نسبت به گروه کنترل شد     NPY غلظتمعنادار  
ـ       ي متوسط و شد   ينيتمر ن دو  يانگيـ ن م يد با وجـود اخـتالف ب

گـر سـطوح    ي د ياز سـو  .  مشاهده نشد  يگروه تفاوت معنادار  
گـر  يد نسبت به دو گروه دين شديدر گروه تمر پالسما نيگرل
ن گروه متوسط و گروه     يسطوح گرل ن  يق معنادار بود اما ب    يتحق

 گفت توان يرو، م نياز ا.  وجود نداشتيکنترل تفاوت معنادار

 نيتمراحتماال  ها،  در عملکرد هورمونيدبک منفيبا توجه به ف
 بـه  پاسـخ  در وشـود   يمـ ها  در رت يانرژ يمنف تعادل باعث

ش يافـزا . ابدي يش م ين افزا ي و گرل  NPY، ترشح   يانرژ کمبود
 ي نهين منجر به سرکوب هزين پس از تمري گرلو NPY ترشح
ـ کاتابول شود و رونـد  ين مي پس از تمرياضاف  متعاقـب  يسمي

 سميآنابول يرا برا طيشرا تي و در نهاکند يم متوقف را نيتمر

ـ بـه دل رسـد   يبه نظر م . )٣٣و  ٣٤( دينما  يم فراهم ش يافـزا ل ي
ـ   ي باعـث تعـادل مثبـت انـرژ        NPY ،افت غذا يدر ن ي و همچن

ـ ي در بافت سف  يره چرب يذخل  يتسه ـ  از طريد چرب ش يق افـزا ي
ـ . )٣٥( شـود   ين مـ  يت انسول يفعال ط کمبـود   ين در شـرا   يهمچن
ابت ي، د ي گرسنگ جمله از   يکي متابول يازهايش ن يا افزا ي يانرژ

ـ  و فعاليردهين، شيوابسته به انسول   سـنتز و ترشـح   ،يت بـدن ي
NPY يافت غـذا  ي از در  يحداقل بخش . )٣١( ابدي يش م يافزا 

ـ يم متابول ين و تنظ  يبسته به گرل  وا ـ  از طريسم چرب ک يـ ق تحري
ـ رد، ا يگ  ي صورت م  ي کمان يها   هسته يها  رونون ـ  ني هـا   رونون

کننـد   ي را ترشح م AgRP و   NPY چون   ي اشتهاآور يها  ديپپت
ن ي را افـزايش و بنـابرا  AgRP و NPY يپوتاالموسـ ي ه انيبو  

ـ  ي افـزا  يي صـحرا  يهـا   اکتساب وزن را در موش     . دنـ ده  يش م

 ين اثرش را بر رو    يشود که گرل    يجه گرفته م  ين نت ين چن يابرابن
ـ ر بييـ ق تغيـ م و از طر  يرفتار غذا به صورت مستق      و NPYان ي

AgRP   ن باعث  ي است که گرل   آن برده  يعق. رساند  ي به انجام م
ـ  از ا  يک اشتها شده که حـداقل بخـش       يتحر ق يـ ن اثـر از طر    ي
 در  .)۲۱( باشـد   يپوتـاالموس مـ   ي در ه  NPYر  ي مس يساز  فعال
 NPYن و يرات گرليين تغي بي قونسبتا ي ق حاضر، رابطه  يتحق

گاند يک لي عنوان بهن ين گرلي همچن).= ۷۹/۰r(به دست آمد 
 مطـرح بـوده و در    هورمون رشـد ي  رندهي با ترشح گ   زاد درون

ش گلـوکز خـون را      ي نقش دارد و افزا    NPY انيبم مثبت   يتنظ
ـ  تواند  يم  که يگر از عوامل  ي د يکي .)۲۶( کند  يک م يتحر  ريثات

 شـبانه   يي داشـته باشـد، ناشـتا      NPYش مقدار   ي در افزا  ياديز
 مـدت  يطـوالن  ييقات آمده است که ناشـتا     يدر تحق . باشد  يم

ـ AgRP و NPYر يش مقــاديموجـب افـزا   از . )۲۱( شــود ي م
 سـاعت  ١٢ق حاضر بـه مـدت   يها در تحق  ي آزمودن که ييآنجا

 در NPYش يفـزا ل ايـ گـر از دال   ي د يکيتواند    يناشتا بودند، م  
  .پژوهش حاضر باشد

 ينـات ورزشـ  يد به دنبال تمريق حاضر، مشخص گرد يدر تحق 
 درصـد و بـه   ١٤ن در حـدود  يبا شدت متوسط، سـطوح گـرل    

ش ي درصـد افـزا    ٦٤د در حـدود     ي شد ينات ورزش يدنبال تمر 
ن يج نشان داد عامل شدت در سطوح گـرل        ين نتا يهمچن. افتي

ـ ن  ير سـطوح گـرل     د يمعنادارموثر بود چرا که تفاوت       ن دو  يب
ق حاضـر نـشان داد کـه    يج تحقينتا . مشاهده شد ينيتمرگروه  

د ين شـد  ي پـس از هـشت هفتـه تمـر         يين پالسما ير گرل يمقاد
ـ مقا. افـت ي يمعنـادار ش  يافزا گـر  يج حاضـر بـا د     ي نتـا  ي  سهي
جـه بـه   يدهد که نت  ينه، نشان م  ين زم يقات انجام شده در ا    يتحق

 در يين پالسـما يرلش سـطوح گـ  يدست آمـده در مـورد افـزا       
) ۲۳ و ۱۲(برخــی از نتــایج تحقیقــات ق حاضــر بــا يــتحق

، )۲۴(  و همکاران يق جعفر يج تحق ي با نتا  ي دارد، ول  يهماهنگ
ناهمسو ) ۲۵( و همکاران  يو کرد ) ۲۷( همکاران مورپورگو و 

ن سـرم  ي که در خـصوص گـرل   يي از سازوکارها  يکي .باشد يم
سم يـ م متابول ي تنظـ  توان به آن اشاره کـرد، بحـث در مـورد           يم
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 مـدت   ينات طوالن يها نشان دادند که تمر     يبررس.  است يانرژ
ن يبنابرا. شود يکوژن عضله و کبد مي، گلATPمنجر به کاهش 

 را در داخـل سـلول   ي هموسـتاز انـرژ  يت بـدن ين و فعال  يتمر
ش ي سـلول را افـزا  ي انـرژ يزنـد و تقاضـا   ي بر هم م يعضالن

ـ  تحقيها يمودنرسد که آز  يبه نظر م  . )۲۷( دهد يم ق حاضـر  ي
 دچـار   ي انـرژ  يد، به تعادل منف   ين شد يبر اثر هشت هفته تمر    

 بـه  ي عـضالن ATPتواند از کـاهش   ين امر م يشده باشند که ا   
 يهـا ناشـ    ها از عـضالت آن     نيعلت از دست دادن مداوم پور     

 يي همراه با ناشتاي سلولي منابع انرژين کاهش احتماليا. باشد
ن پالسـما در  يش گـرل ي افـزا  يهـم بـرا   تواند عامـل م    يشبانه م 
ش يشنهاد شده است که افزا    ين پ يهمچن ).۱۹( ها باشد  يآزمودن

AGRP (Agouti Related Peptide)يد عامل مهمـ توان ي م 
نات ي تمر يکوژن در پ  ي گل ي و فراجبران  يدر ساز و کار بازساز    

ـ د به حـساب آ    يشد ـ  ي کـه در تحق ييجـا  د و از آني  يقـات قبل
 نشان داده شده است ينات ورزشي تمر پس ازAGRPش يافزا

 ن رفتار مشابه دارنـد ي و گرل AGRPو مشخص شده است که      
ـ  ي، بنابرا )۲۱( ن در  يش گـرل  يتـوان احتمـال داد کـه افـزا         ين م

کوژن از دست رفته بر اثر ي گليش اشتها و بازسازي افزايراستا
جه پژوهش حاضر با ي نتيخوان عدم هم . باشدينات ورزشيتمر

ل عدم ي پورمورگو و همکاران ممکن است به دل      جه پژوهش ينت
گر ي دياز سو .  دو پژوهش باشد   ينيکسان بودن پروتکل تمر   ي

شان، مدت  يق ا يمورپورگو و همکاران اظهار کردند که در تحق       
 ي برايقدر کوتاه بوده است که فرصت کاف ر وزن، آن ييزمان تغ 

ـ  وجود نداشته اسـت و ا      يين پالسما يواکنش گرل  ن احتمـال   ي
 در کوتـاه    ير انـرژ  ين به نقصان ذخا   يد دارد که پاسخ گرل    وجو

ـ . )۲۷( مدت، قابل مشاهده نباشـد     ـ  در تحق  يول ق حاضـر از    ي
ن داشتند بـه    يها به مدت هشت هفته تمر      ي که آزمودن  ييجا آن

جـاد  ي جهـت ا  ين از مدت و شدت کـاف      يرسد که تمر   ينظر م 
ـ  تحر يجاد کاهش وزن مناسب برا    ي و ا  ي انرژ يتعادل منف  ک ي

 يخـوان  در مـورد عـدم هـم    .ن، برخوردار بوده است   يتز گرل سن
ـ  و همکـاران ا يق جعفـر يج تحقيق حاضر با نتا  يج تحق ينتا ن ي

 کبـد در   ATPش  يبـا توجـه بـه افـزا       كـه   احتمال وجود دارد    
شود هنگـام    يشان، معلوم م  يق ا ي در تحق  ي گروه تجرب  يها رت

 وجود داشـته اسـت و       يط تعادل مثبت انرژ   ي، شرا يريگ نمونه
 يين پالسـما يل کـاهش گـرل   ي از دال  يکين امر ممکن است     يا

ن يش گـرل  يدهند که افـزا    يقات نشان م  يج تحق ينتا .)۲۴( باشد
ن را  ين کاهش گـرل   ي بدن همراه است و همچن     يبا کاهش چرب  

ـ در پاسخ به تزر    ـ  ي زم يمکـان  ).۳۳ و ۲۶( انـد  ن نـشان داده   يق لپت
ن کـرد کـه     اين صورت ب  يتوان به ا   ينه م ين زم يا  را در  ياحتمال

ـ ي و مهم تولي از منابع اصل ينکه توده چرب  يبا توجه به ا    ن يد لپت
ن رفتـار   ين و گرل  ي لپت نکه معموال ي، و با توجه به ا     )۱۵(باشد يم

تـوان بـه     ين را مـ   ين پس از تمر   يش گرل ي دارند، افزا  يمعکوس
) نيجه کاهش لپتيو در نت( ها ي بدن آزمودنيکاهش درصد چرب

مـاران  ينشان داده شده است که در ب     ن  يهمچن ).۳۳( نسبت داد 
ن، عملکـرد   يش سطح گـرل   يتواند با افزا   يچاق، کاهش وزن م   

 يين پالسـما ين سطوح گرل يهمچن). ۲۸(  را بهبود ببخشد   يقلب
ـ  از رژ  يدر واکنش به کاهش وزن ناش       ي کـم کـالر    ييم غـذا  ي

 در يت بـدن ي و فعاليت کالري محدود يبي ترک يها ، برنامه )۳۳(
 از سرطان و   ي ناش ي، الغر ي عصب يياشتها يب،  )۲۱( افراد چاق 

ن مشاهده شـده  ي عالوه بر ا   ).۱۹( ابديش  ي افزا ياختالالت قلب 
ـ يق گرلياست که تزر  ش ي و افـزا ي بـر خـون سـاز   ين اثر مثبت

ـ  يبنـابرا ). ۱۲(  قرمـز دارد   يها چهيتعداد گو  تـوان اظهـار     ين م
ر يـ ن در بـدن ورزشـکاران و غ       يش ترشح گـرل   يداشت که افزا  

با توجه  .  باشد يعروق - يد قلب ي فوا يتواند دارا  يان م ورزشکار
ن ي ساعت پـس از آخـر      ۲۴ها   ي از آزمودن  يريگ نکه نمونه يبه ا 

رات يثممکـن اسـت تـا    نکـه   ي انجام شد و با ا     يني تمر ي  جلسه
توان گفـت عـالوه    ين رفته باشد، مي از بينين جلسه تمر  يآخر

ن يرلش گـ ي بـر شـدت افـزا   يرير ساعت نمونه گيثابر امکان ت 
ن از غدد  يد و ترشح گرل   يش تول يتوان شاهد افزا   ي، م ييپالسما
ـ ها در پاسخ بـه       ن  ترشح کننده آ   يها و بافت  ک دوره هـشت    ي

در .  بود ي انرژ ي و احتماال تعادل منف    ينات ورزش ي تمر يا هفته
ـ  يکل م   از ين ناشـ يش گـرل ين احتمـال داد کـه افـزا   يتوان چن
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ر ين، جبران ذخا  يز تمر  بهتر پس ا   يکاوريتواند به ر   ين م يتمر
ـ  فواي بدن و منجر به برخ     يانرژ ـ ي ـ -يد قلب ز ا . گـردد ي عروق
ق يـ ن پـس از ترشـح از معـده و روده از طر         ي گرل ،گري د يسو

 ريثتـا  پوتـاالموس يه در  خـوردن  غـذا گردش خون بـر مرکـز       
ن امر به نوبـه  يدهد که ا  يش م يافت غذا را افزا   ي در گذارد و  يم

ـ يگرل. )٢٣( اد وزن همراه است   يخود با ازد   ن و ين برخالف لپت
ک و موجب فعال    يافت غذا و اضافه وزن را تحر      ين، در يانسول

ن يترشـح گـرل  . )١٢( شود ي مAgRP / NPY يها  شدن نرون 
ـ گلپوي، ه)يمثـل گرسـنگ  ( ي انرژيط تعادل منف يدر شرا   يسمي
ـ     ي انـسول  ريثات تحت ش و بـرعکس در    ي افـزا  ،نين و ترشـح لپت

ج ينتـا . )٣٣( ابـد ي يکاهش م ) يريمثل س  (يط مثبت انرژ  يشرا
ش دو هورمـون  يرات افـزا ييدهد تغ يقات مختلف نشان م  يتحق
 ي منفـ يدهد که تعـادل انـرژ   ي رخ مي در زمان  NPYن و   يگرل

ـ  تحق يها يرسد وزن آزمودن   يبه نظر م  . )۳۵( باشد ق حاضـر   ي
دهنـد   ي خود را انجام مـ     يا  هفته ۸ يني برنامه تمر  که يزماندر  

ـ ا.  گروه کنترل، کمتر اسـت يها يزمودنسه با وزن آ يدر مقا  ن ي
 ي  نـشان دهنـده    ي، تا حدود  يني تمر يها کاهش وزن در گروه   

توان  ين ميبنابرا. باشد يها م ين آزمودني در اي منف يتعادل انرژ 
 يهـا  ان برنامـه يـ ن دو هورمـون در پا   يـ ش سطوح ا  يگفت افزا 

بـه نظـر    .باشـد  ي مـ ي انرژين تعادل منفي به اي، پاسخ ينيتمر
باشند کـاهش   ي ميها هر دو هواز تيرسد از آن جا که فعال   يم

ش فراخــوان ين افــزاي بــدن و همچنــيوزن بــه کــاهش چربــ
ت به مدت   ي که فعال  يشود و در زمان    ي چرب منجر م   يها دياس
ـ يگروه تمر (قه  ي دق ۵۰ هفته و هر جلسه به مدت        ۸  شـدت   ين

ـ  ۵۵ا  ي) متوسط ـ يگـروه تمر  (قـه   ي دق ۷۰ ي ال ـ  شـدت ز   ين ) ادي
ز يـ کـوژن ن يزان گلي چرب ميها ديعالوه بر کاهش اس   رسد   يم

 به هر   ها ين مدت بدن آزمودن   يکند چرا که در ا     يدا م يکاهش پ 
ـ اج پ يدو منبع سوخت احت    ـ  ي ـ از ا. کنـد  يدا م ـ  در تحقن روي ق ي

 يهـا   با شـدت   يا  هفته ۸ يت ورزش يفعال انجام   ليدل بهحاضر  

 منجـر بـه   ي عضالنATPکوژن و يد، کاهش گليمتوسط و شد 
ن شـده   يش سـطوح گـرل    يجه افـزا  ي و در نت   ي منف يادل انرژ تع

  . است
  
  يريگ جهينت

دهنـد   ين پژوهش نـشان مـ  يج حاصل از ايدر مجموع، نتا       
 يين پالسـما ي و گـرل NPYد، بر غلظـت  ي شديت ورزش يفعال
ـ    ر دارد و احتماال   يثاها ت  رت ـ ر ايثااشـتها هـم تحـت ت ن نـوع  ي
ر ييـ ت علـت آن تغ    رد که ممکن اس   يگ ي قرار م  يت ورزش يفعال

ر ي چـشمگ ي منف ي و تعادل انرژ   ييت غذا يگلوکز، عدم محروم  
، قيـ ن تحق يج به دست آمده از ا     يبا توجه به نتا    نيهمچن. باشد

دنبال هشت هفته  کوژن بهي گلي هي و تخل ير در تعادل انرژ   ييتغ
 منظـور  بـه د و متوسط، باعث شده اسـت        ي شد يت ورزش يفعال

ن و ي، ترشح گرلي انرژل مثبتجاد تعاد يکوژن و ا  ي گل يبازساز
NPYــزا ــديش ي اف ــاث ي دياز ســو .اب ــه ت ــا توجــه ب ــر، ب ر يگ

و  سميمتابول ،يانرژ هموستاز  بر  مذکور يها  دي پپت يکيولوژيزيف
 يهـا در راسـتا   ديـ ن پپتيش ا يتوان گفت افزا    ي م ،وزن راتييتغ

ـ  از روند کاتابول   يريجلوگ ش ين و افـزا   ي از تمـر   ي ناشـ  يسمي
ـ ا. دده يرخ م ينات ورزش يز تمر ک پس ا  يروند آنابول  ن کـار  ي

ـ  ير کربوه ي ذخا يد به بازساز  يشا کـوژن  ي گليدرات و فراجبران
ــد ــه ســازوکارها . کمــک کن ــا توجــه ب ــزايب ش ي موجــود، اف

 يانـرژ  رفتـه  دسـت  از  منـابع يبازساز ،ني و گرل NPYترشح
ـ را تحر) يت ورزشـ ي از هشت هفته فعاليناش(  تعـادل  ک وي

  .کند يم  برقرارمجددارا  يانرژ
  

  ر و تشکريتقد
وانـات دانـشگاه    يح يان از مرکز پرورش و نگهدار     يدر پا      

ـ راز کـه مـا را در انجـام ا    ي شـ  يعلوم پزشک   ياريـ ق يـ ن تحقي
  .ديآ ي به عمل مينمودند، تشکر و قدردان
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Background and Objective: Exercise and physical activity are the most impressive factors in consumption of 

cellular energy sources which may bring about some changes in key peptides that are effective in adjusting 

and balancing energy. The purpose of this study was to investigate the probable changes of plasma 

Neuropeptide Y (NPY) and Ghrelin concentrations after 8 weeks of exercise with different intensities on fat 

male rats. 

Materials and Methods: This experimental study was conducted on 75 adult male rats about 2 months old 

selected randomly from a laboratory. The rats fattened via stimulating their appetite with lettuce and other 

vegetables for a month. Their average weight changed from 240±15 gr to 320±20 gr. Then, they were 

divided into three groups of control (n=25), exercise group with moderate intensity ((n=25) and exercise 

group with high intensity (n=25). The training program of the study consisted of running three times in a 

week on Rodents' treadmill for 8 weeks. 

Results: The results showed that after 8 weeks of high intensity exercises, NPY and Ghrelin levels increased 

significantly (p<0.05), but moderate intensity exercises did not have meaningful effect on NPY and Ghrelin 

levels. 

Conclusion: The results of this research shows that exercise causes negative balance of energy in rats, 

increase  their weight and fatten them. To compensate for this negative balance of energy, NPY hormone and 

Ghrelin levels are increased. 
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