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ـ عنـوان    ن به يلپت ـ           ي ، يک هورمـون مـشتق شـده از بافـت چرب
ها  نيپوکي آد ی از جمله . ز کشف شدند  ي ن يگري د يها نيپوکياد
ـ     يستي، رز ۶ن  ينترلوکيتوان به ا   يم ن، ين، فاکتور نکروز آلفـا، آپل
 بـه  چربي بافت). ۱(ن اشاره کرد ين و کمرين، واسپيپونکتياد

 در نقـش  ايفـاي  بـر  عالوه فعال هورموني مسيست عنوان يك

 .كنـد  مـي  شركت نيز بدن متابوليسم دركنترل انرژي،  یذخيره
 كه هستند چربي بافت از شده هاي ترشح پروتئين ها، آديپوكين

 است ينيتوکيپوساين، آديواسپ ).٢(دارند  عهده به را نقش اين
ـ ا. ها تعلق دارد   ني بزرگ سرپ  ي که به خانواده   ن در يپـوک ين آد ي

ـ      ٢٠٠٠سال   ن، يواسـپ .  جـدا شـد   يي احـشا  ي و از بافـت چرب
لودالتـون  ي ک٤٧ آن برابـر بـا   ي است که جرم مولکـول  ينيپروتئ

   متعدد مشخص شـده اسـت کـه        يزهاياست و با توجه به آنال     
ـ ) A1(-نيپـس يتر ين، آنت يت واسپ يهو درصد   ٤٠ در . باشـد  يم

ـ قـات انجـام شـده مـشخص گرد        ي تحق يپ ن از  يد کـه واسـپ    ي
 خـواص   ين دارا يواسپكاهش  ). ١(کند   ي م يرويها پ  نيکپويآد

ش ي ماننــد بهبــود تحمــل گلــوگز، افــزايکيولــوژيزيمتعــدد ف
ن، کاهش قند خون، کاهش مصرف غذا و        يت به انسول  يحساس
ط ي کـه در محـ  يک ضد التهاب در مطالعات  ين به عنوان    يهمچن
ج مطالعـات  ينتـا ). ٣و ٤(باشد  يشگاه انجام شده است، م  يآزما

 و ين در خون با چـاق يش سطح واسپيدهد افزا ي نشان م  ينيبال
ــه انــسول ــاط دارد يمقاومــت ب گــر ياز طــرف د. )٥و ٦(ن ارتب

باشـد   ينه مـ  يد آم ي اس ١٣٧ تا١٣١ با   يدين جد يپوکين، آد يکمر
 جمله از هورمون، نيا). ٧و ٨( شد يي شناسا٢٠٠٧که در سال 

ـ   به كه  استييها آديپوكين ـ    يصـورت پل وزن  اپپتيـد نابـالغ ب
ـ ا.  كيلودالتون وجود دارد١٨ يمولكول بافـت   از ن،يپـوک ين آدي

آنـزيم   بـه كمـك   شود، سپس يترشح م  و كبدياحشاي يچرب
 كربوكـسيل  يانتهـا  از آمينـه،  اسيد ٦ با حذف سرين پروتئاز

ـ تول دالتـون  كيلو ١٦ يمولكول وزن كمرين بالغ با پپتيد، يپل د ي
ن در بافـت    يکمـر دهـد    يها نـشان مـ     يبررس). ٨و  ٩(شود   يم

ن، در افـراد  يعالوه بر ا. ابدي يش م ي چاق افزا  يها  موش يچرب
در مجمـوع   . کنـد  يدا مـ  يـ ش پ ين افزا يز کمر ي ن يابتيچاق و د  

ـ        يکمر  کـه ممکـن     ين در نفوذ ماکروفاژها به درون بافت چرب
ن شـود،  ي التهـاب و مقاومـت بـه انـسول     یاست باعث توسعه  

ن مشاهده شـده اسـت   ينهمچ. فا کنديتواند ا ي را مينقش مهم 
ـ ي خـود ا   يهـا  يماريتواند در ب   ين هورمون م  يا ـ ، آرتر يمن ت ي

 روده، ســرطان تخمــدان و ي التهــابيهــا يمــاريد، بيــروماتوئ
نکـه  يبا توجه به ا  . رگذار باشد ي تاث يرالکلي کبد چرب غ   يماريب

ر شـناخته شـده   ي اخيها ن در سالين و کمريدو هورمون واسپ 
باشـد چـرا     يد م ينه جد ين زم ي ا قات انجام شده در   ياست، تحق 

ـ . باشـد  يار محـدود مـ    يشده بس مقاالت نوشته   که   ن بـا  يهمچن
ن ين و کمـر   يژه واسپ يو ها به  نيپوکي به ارتباط تنگاتنگ آد    توجه

، يکي اختالالت متابول  يا حت ي و   يکي مختلف متابول  يها با جنبه 
ـ        يم ـ  از اهم  يقـ ين تحق يتوان گفت کـه انجـام چن  يت خاصـ  ي

ـ    يج مطالعات نشان م   يتان. برخوردار است  ن و ين کمـر  يدهـد ب
بـا توجـه بـه      .  ارتباط وجـود دارد    يکيشاخص سندروم متابول  

رسـد   ينظر م    که انجام شده است، به     يقات محدود يج تحق ينتا
هـا   نيپـوک ي ترشـح آد   ي ممکـن اسـت بـر رو       يت ورزش يفعال

ت ير فعال يدهد تاث  يقات نشان م  ين تحق يج ا ينتا. باشد رگذاريثات
 از انجـام  يج ناشيد توجه داشت نتا   يبا(اوت است    متف يورزش

ج ي از نتـا   ين معنا کـه برخـ     ي متفاوت بود، به ا    يت ورزش يفعال
ن را  ين و کمـر   ير در سطوح واسـپ    ييا عدم تغ  يش  يکاهش، افزا 

ت يـ  شدت و مدت فعال    ينه تا حدود  ي زم نيدر ا ). داد ينشان م 
نکـه پروتکـل    ين با توجه بـه ا     يهمچن. رگذار است ي تاث يورزش

رسـد   ي است به نظر م    يق حاضر که از نوع هواز     ي تحق ينيمرت
 يتوانـد بـر رو     ي بـا شـدت بـاال مـ        ينات هواز يکه انجام تمر  

تـوان بـه     ينـه مـ   ين زم يدر همـ  . رگذار باشد يسم بدن تاث  يمتابول
 ين پژوهش تجرب  يدر ا . ق کشتکار و همکاران اشاره کرد     يتحق
 ماه و   ٢ ينن س يانگي با م  ي سر موش نر از نژاد اسپراگوداول      ٧٥

.  انتخـاب شـدند    يطور تـصادف    گرم به  ٢٤٠±١٥ ين وزن يانگيم
ک اشـتها بـا کـاهو و        يـ ق تحر يـ ک ماه از طر   يسپس به مدت    

ــبز ــدند و از ميس ــاق ش ــجات چ ــيانگي ــه ٢٤٠±١٥ ين وزن  ب
، گـروه  ) سر٢٥( دند و به سه گروه کنترل کنترلي رس ٣٢٠±٢٠
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اد ين با شدت زيو گروه تمر)  سر٢٥( ن با شدت متوسط   يمرت
 ٣ هفته و    ٨ به مدت    يني تمر يها گروه. م شدند يتقس)  سر ٢٥(

ت پرداختنـد و در     يوانات به فعال  يل ح ي تردم يروز در هفته رو   
 ٨هـا پـس از انجـام     ن گروهيج نشان داد در ب يق، نتا يان تحق يپا

 يي در سـطوح پالسـما   يش معنـادار  يد، افـزا  ين شد يهفته تمر 
امـا   ،)>٠٥/٠P(رد ن وجـود دا ي و گـرل  Yد  ي نوروپپت يرهايمتغ

 در سطوح   يرات معنادار يين متوسط تغ  ي هفته تمر  ٨پس انجام   
ن ي در همـ ).۱۰(ن مشاهده نشد ي و گرلYد  ي نوروپپت ييپالسما

 سـر مـوش بـا يـك برنامـه      ١٦ ي که بر رو   ينه در پژوهش  يزم
ـ  انجام شد، مشخص گرديا  هفته٤ تمرين  يد سـطوح سـرم  ي

طـور   وه شـاهد بـه  مقايـسه بـا گـر     دريواسپين در گروه تجرب
ـ بـوده اسـت و ا   تـر   پايينيمعنادار دهـد   يج نـشان مـ  ين نتـا ي

 واسپين يتواند باعث كاهش سطوح سرم يم يقاومتمتمرينات 
ـ با. گر شـود  ي د ي التهاب يها همراه با كاهش سطوح شاخص     د ي

 واسـپين ممكـن اسـت،      يتوجه داشت كـاهش سـطوح سـرم       
سـطوح   و كاهش يحساسيت انسولين  به بهبودي تعديليپاسخ

  باشدتمرين كرده ي صحراييها  در موشي التهابيها شاخص
 با واسـپين  درمان اثر بر مشخص شده است در مقابل، ). ١١(

 افـزايش  يانـسولين   حـساسيت  در موش هـای چـاق  نوترکيب
 و  يـان يهـا  يافتـه  تـوان بـه   ين ارتبـاط مـ  يکه در هم ابدي يم

ـ ا اشاره کـرد،  همکاران  يسـرم  غلظـت  افـزايش ن محققـان  ي
  دنبـال تمرينـات   را بـه  يديـابت  ي صـحراي يهـا  موش اسپينو

ش حساسيت ين موضوع باعث افزايمشاهده کردند، ا يمقاومت
 ١٢ که با هـدف انجـام   ي در پژوهش.)۱۲ (شود يانسولين م به

ن صـورت   ي مقاومـت بـه انـسول      يک بر رو  يروبين ا يهفته تمر 
ن سـطوح  ي بي معنادار یچ رابطهيد که ه  يگرفت، مشاهده گرد  

ن ي مقاومت بـه انـسول  از جمله يکي متابولين و پارامترها  يسپوا
ن ي هفتـه تمـر    ١٢دهـد    يج نشان مـ   ين نتا يا. شود يمشاهده نم 

 ين و پارامترهـا   ي مقاومت بـه انـسول     يطور معنادار  ک به يروبيا
ن ي که بـر سـطوح واسـپ   يدهد در حال يش مي را افزا  يکيمتابول

ز يـ کـارانش ن  همچکـرون و    ). ١٣(باشد   ير م يتاث ي ب ييپالسما

ـ ب ون  ي کمـر  سطوح بر وزن  و کاهش  يت ورزش ير فعال يتاث  اني
ـ  هفتـه فعال ١٢ نفر از افراد چاق را در  ٧٤٠در   يچرب بافت ت ي
 قرار دادند و بـه  ي مشخص مورد بررس   ييم غذا ي با رژ  يورزش

 اسـت  ممکن نيافتند که کاهش سطوح کمر    يجه دست   ين نت يا
کمک   توجه وزن  و کاهش قابل   نيت به انسول  يحساس بهبود به

م وبيماران سـندر  ي که بر رويدر پژوهش در مقابل ).١٤(کند 
د که يانجام شد، مشاهده گرد) PCOS(كيستيك  يپل تخمدان

  نسبت به گروهPCOSبيماران  سرم در كمرين هورمون سطح

ـ  پيتوجه قابل افزايش  مشابه بودند،BMI يدارا شاهد که دا ي
 كمـرين  ش، تغييـرات ايـن پـژوه   يهـا  براساس يافته. کند يم

ـ   يـافتن  و اخـتالل مـذكور   تـشخيص مكانيـسم   در توانـد  يم

 از آنجـا کـه   ).٢( جديد مـوثر واقـع شـود    يدرمان يراهكارها
ـ  متابولينـدها ي فرآ يم بـر رو   يطور مـستق   ها به  نيپوکيآد سم و ي
رسـد در    يبه نظر مـ   . گذارد ير م ي تاث يکي اختالالت متابول  يحت

 يهـا  يهـا در آزمـودن     نيوکپين آد يمراحل اول شناخت پاسخ ا    
ن ي مانند واسپييها ه در شناخت هورمون يتواند گام اول   يسالم م 
نـده  ين اطالعـات، در آ    يـ ن باشد تـا بتـوان براسـاس ا        يو کمر 

ابت يماران مبتال به ديماران مختلف از جمله بي بي رويقاتيتحق
ـ تـوان گفـت عامـل پ    ين ميبنابرا.  انجام داد  ۲نوع    در يريشگي

هـا   نيپوکين آد يتر ا  قي و شناخت دق   يکيت متابول جاد اختالال يا
  .باشد يق حاضر مين اهداف تحقيتر از مهم

 در  يعنوان عوامل احتمال   ن دو هورمون به   يت ا يتوجه به اهم  با  
ــپ ــ و يريشگي ــدهي ــشدار دهن ــاري ب یا ه ــا يم ــدهاي، فراه  ين

 مختلف بدن که در بـاال       يها  دستگاه ي و عملکردها  يکيمتابول
ن يــقــات انجــام شــده در ايج متنــاقض تحقيان شــد و نتــايــب

 پژوهش در  . ضرورت تحقيق حاضر را دوچندان مي کند      نه،يزم
ا يـ ن سواالت هـستند کـه آ      يدنبال پاسخ به ا    حاضر، محققان به  

  و کمـرين ني واسپييد بر سطوح پالسماي شد ينات هواز يتمر
نـات  يدنبال هشت هفته تمر    ا به ي دارد؟ آ   تاثيری  ماده يها موش
ـ ي معنـادار ی د، رابطـه ي شـد يهـواز  ن و يرات واســپييـ ن تغي ب
  ر؟يا خيشود  ي ماده مشاهده ميها ن در موشيکمر
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  بررسيروش 
 ی  جامعـه   که باشد ي م يق حاضر، از نوع تجرب    يروش تحق      
 در  ي دو ماهـه نـژاد اسـپراگوداول       ی  ماده يها ، موش  نيز يآمار
ـ . راز بـود  ي ش يوانات دانشگاه علوم پزشک   يشگاه ح يآزما ن ياز ب

 ي ماهـه نـژاد اسـپراگوداول      ۲موش مـاده     سر   ٣٥ها،   ن موش يا
طور  ها به  همه موشيکش  انتخاب و بعد از وزن  يطور تصادف  به

ک گـروه   يو  ) سر ٢٠ (يک گروه تجرب  ي به دو گروه،     يتصادف
ـ از آن جا کـه محققـان تحق       (م شدند   يتقس) سر ١٥(کنترل   ق ي

 ممکن  يني تمر ل انجام برنامه  يدادند که به دل    يحاضر احتمال م  
همچنان کـه گفتـه   (ب شوند يها دچار آس   از موش  ياست برخ 

هـا   نيپـوک يد آد ي سطوح تول  يب بر رو  يشد عامل التهاب و آس    
ـ     ي ممکن بود بم   يحت) موثر است   کـه   يرند، تعداد گـروه تجرب

ـ ب  انجام دهند  يت ورزش ي هفته فعال  ٨ست  يبا يم شتر از گـروه    ي
ق، از نـوع    يـ ن تحق ي در ا  يريگ  روش نمونه  .کنترل انتخاب شد  

ط ي پـس از انتقـال بـه محـ    .نمونه در دسترس و هدفمنـد بـود      
ــآزما ــ ي ــا مح ــط جديشگاه، جهــت تطــابق ب ــا ييد و آشــناي  ب

ـ ها به مدت     ي آزمودن ينوارگردان، تمام    ک هفتـه بـا سـرعت      ي
قـه بـر   ي دق۱۰ب صفر درجه بـه مـدت   ي و با ش   متر بر دقيقه   ۵

ــر يرو ــه تم ــوارگردان ب ــدي ن ــول . ن پرداختن ــتحقدر ط ق، ي
 يهـا   سـر مـوش در قفـس       ۵ يها ها به صورت گروه    يآزمودن

ي    درجـه  ۲۳±۲ ي بـا دمـا    يطـ يکربنـات شـفاف و در مح       يپل
 بـه  يکي تـار  ي   درصـد و چرخـه     ٦٠±٥گـراد، رطوبـت      يسانت

وانات از غـذا بـه      يح.  شدند ي ساعت نگهدار  ١٢:١٢ ييروشنا
وانـات  ياز ح يضمنا آب مورد ن   . کردند يصورت پلت مصرف م   

 ي ژهي و يس ي س ٣٠٠ يها يق بطر ي صورت آزاد و از طر     ز به ين
ــات آزمايح ــوان ــترس آنيشگاهي ــد   در دس ــرار داده ش ــا ق . ه

 ی  با شدت باال مطابق با برنامـه يني تمر يها  گروه يها يآزمودن
   هفتـه و ٨ نوارگردان را به مـدت  يدن رويدوت ي، فعال ينيتمر

ن يه در ا اجرا کردند کيني تمری  جلسه در هفته مطابق برنامه٥
 ي بر اثر شدت بـاال     ي آزمودن يها  سر از موش   ٤ت  يمدت فعال 

ت اصل ينده و با رعايصورت فزا ن بهين تمريا .نات مردنديتمر

 مـشخص   يا اضافه بار انجام شد که سرعت زمان طبق برنامـه         
 از  ين در سـاعت مشخـص     يهر جلسه تمر  ). ١٥( ديگردم  يتنظ

ت ي هفته فعال٨(ل ر مستقيپس از اعمال متغ. شد ي انجام مصبح
ه يط پايط کامال مشابه و در شرايدو گروه با شرا) دي شديهواز

 گـروه  ي بـرا ينين جلسه تمري ساعت پس از آخر   ٢٤حداقل  (
. شـدند  هوش و سـپس کـشته      ين ب يالزين و زا  يبا کتام ) ينيتمر

 بـه    و شـد   از قلـب اسـتخراج       ماي خون مستق  يس ي س ٥سپس  
وژ يفيقـه، سـانتر   يبر دق  دور   ٤٠٠٠قه و با سرعت     ي دق ١٠مدت  

  حاصل از آن   يپالسما. ديانجام شد و سپس پالسما جدا گرد      
 ي  درجـه  ٧٠ ي منفـ  ي و در دمـا    يسـ  ي سـ  ٥/١ يهـا  وپيدر ت 
ـ بـا اسـتفاده از ک     . گراد نگه داشته شد    يسانت ـ  اال يهـا  تي  يزاي

ن از شـرکت  ي واسپي غلظت سرم ييها صحرا  مخصوص موش 
Cusabio Biothech ــ ــا يســاخت کــشور چ  ي درجــهن و ب

ز از شـرکت    ين ن يگرم و کمر   يليکوگرم در م  ي پ ٨/٧ت  يحساس
Cusabio Biothech ــ ــشور چ ــاخت ک ــه  ي س ــا درج ن و ب

ـ ي نانوگرم در م٢٢٥/٠ت  يحساس ـ تـر بـه روش اال  يل يل زا و بـا  ي
  توجــه بــه دســتور عمــل کارخانــه ســازنده در دســتگاه      

Elisa Readerشرکت HUISONG ن خوانـده  ي کشور چ
ــدر ا. شــد ــي ــژوهش جه ــايانگيــت محاســبه من پ  ين و خط

ع ينکه توز يبا توجه به ا   .  استفاده شد  يفياستاندارد از آمار توص   
 پژوهش حاضر براساس محاسبه آزمون کـالموگروف       يها داده
ن يي مستقل و جهت تعt از آزمون باشند، ي ميعيرونف، طبياسم

ن در ين و کمـر ي واسپيها  سطوح هورمونيرهاين متغيرابطه ب 
در . رسون استفاده شدي پ يب همبستگ ي از ضر  ني تمر يها گروه

ـ ه و تحل  يها، تجز   داده يآور ن پژوهش بعد از جمع    يا هـا   ل آن ي
 يسطح معنادار  . انجام گرفت  ١٦ SPSSافزار   با استفاده از نرم   

  .باشد يم) >٠٥/٠P(ق حاضر يتحق
  
  ها افتهي

قات نشان داد کـه بـه دنبـال       يج تحق يان پژوهش، نتا  يدر پا      
ــه ت ــشت هفت ــوازيمره ــات ه ــدين ــاداري ش ــاوت معن  يد تف
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)٠٠٠١/٠P= (ش و  ي آزمـا  يها ن گروه يزان سطوح واسپ  ين م يب
  ن ازين ســـطوح واســـپيانگيـــ و موجـــود داشـــت کنتـــرل 

کوگرم ي پ٣٤/٢تر در گروه کنترل به    يل يليکوگرم در م  ي پ ٧٣/١٢
  کــه  افــت و همچنــانير ييــن تغيتــر در گــروه تمــريل يلــيدر م

ـ      يمشاهده م    ن يدر سـطوح واسـپ     يل تـوجه  شـود کـاهش قاب
ن در گروه کنتـرل   ين کمر يانگيگر م ي از طرف د   .رخ داده است  

تـر  يل يلي نانوگرم در م   ٣١/٥٢تر به   يل يلي نانوگرم در م   ٥٩/٢١ از
) =٠٠٠١/٠P (يافت که تفاوت معنادارير يين تغ يدر گروه تمر  

ـ  ي شـد  ين هواز يبعد از هشت هفته تمر     زان سـطوح   يـ ن م يد ب
 اطالعـات   .ش و کنتـرل مـشاهده شـد       يما آز يها ن گروه يکمر
 نـشان داده    ١ و شـکل     ١ مربوط به دو گروه در جدول        يآمار

  رسـون ي پ ين با استفاده از آزمـون همبـستگ       يهمچن. شده است 
٢٢/٠-=rــشخص گرد ــ م ــي ــه رابطــه چيد ه ــاداری گون  ي معن

)٣٩/٠P= ( ـ ن در گــروه ين و کمـر يزان سـطوح واســپ يــن ميب
  .ن وجود ندارديتمر

  
 نين و کمري واسپيها  هورمونيفيار توصآم: ۱جدول 

  استاندارديخطا نيانگيم گروه ريمتغ

  نيواسپ ١٦/١ ٣٤/٢ نيتمر
 ٣٩/٣ ٧٣/١٢ کنترل )تريل يليکوگرم در ميپ(

  نيکمر ٩٥/١٣ ٣١/٥٢ نيتمر
 ٨٥/٦ ٥٩/٢١ کنترل )تريل يلينانوگرم در م(

  

 
  ني و کمرني واسپيها  استاندارد هورمونين و خطايانگيم: ۱ شکل
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  بحث 
 مـورد  ي پارامترهـا  یدر پژوهش حاضر، پس از محاسـبه       

ن پالسما  ي در سطوح واسپ   ينظر مشخص شد اختالف معنادار    
ـ  در مقا  ين هواز يپس از انجام هشت هفته تمر      سه بـا گـروه     ي

زان ي آن است که م     ی ج نشان دهنده  ين نتا يا. کنترل وجود دارد  
نسبت به گروه کنتـرل کـاهش   ن ين پالسما در گروه تمر  يواسپ

 کـه توسـط صـفرزاده و همکـاران          يدر پژوهـش   .افته اسـت  ي
 ٤هـا بـه      ي سر موش انجام شـد، آزمـودن       ٣٦ يبر رو ) ١٣٩١(

 ينيک برنامه تمري تحت يني تمر يها گروه. م شدند يگروه تقس 
ـ پـس از گذشـت ا  .  هفته قـرار گرفتنـد  ٤ به مدت   يمقاومت ن ي

ـ  متغ يريگ مدت و اندازه   ـ  محققـان بـه ا     ن،ير واسـپ  ي جـه  ين نت ي
ـ ردي غ يهـا  ن در موش  ي واسپ يدند که سطح سرم   يرس  بـه   يابتي

ج يبـا توجـه بـه نتـا    ). ١٦(افتـه اسـت     ي کاهش   يطور معنادار 
رسـد شـدت     يج پژوهش حاضر به نظر م     ير و نتا  يپژوهش اخ 

ت يـ ن که به دنبال فعال    يزان واسپ يتواند بر م   ي م يت ورزش يفعال
ـ در ا. ته باشـد ر داشـ  يکنـد، تـاث    ير م يي تغ يورزش ن پـژوهش،  ي
 ٨ هفته و در پژوهش حاضـر بـه مـدت    ٤ها به مدت     يآزمودن

 هر يني تمری ن قرار گرفتند اما چون در برنامهيهفته تحت تمر
ن ينات باال بوده است و کاهش واسـپ       يدو پژوهش، شدت تمر   

ار يت بـس  ي که شدت فعال   يرسد زمان  ينظر م  شود به  يمشاهده م 
ـ )دي شـد ياز، هو يمقاومت(باال باشد    تـوان انتظـار کـاهش     ي، م

ـ . ن را داشـت يسطوح واسـپ   گـر کـه   ي ديدر پژوهـش  نيهمچن
 سـر   ٣٢ يبـر رو  ) ١٣٩١( و همکارانش    ي گرکان يتوسط طالب 

 بـر   ين مقـاومت  ير شدت و حجم تمـر     يموش نر انجام شد، تاث    
ـ  ا يبـرا .  قـرار گرفـت    يابين مورد ارز  ي واسپ يسطوح سرم  ن ي

ن، يين با شدت پـا    يترل، تمر  گروه کن  ٤ها به    يموضوع، آزمودن 
ن بـا حجـم بـاال در شـدت          ين با شدت متوسـط و تمـر       يتمر

ن در  ي واسپ يج نشان داد غلظت سرم    ينتا. م شدند يمتوسط تقس 
). ١١(تر بود    نييسه با گروه کنترل پا    ي در مقا  يني تمر يها گروه

  ینکـه برنامـه  يدر هر دو پژوهش فوق و پژوهش حاضر بـا ا        

  یدر پـژوهش فـوق از برنامـه       ( متفاوت بـوده اسـت       ينيتمر
 بـا  ي هـواز  ی و در پژوهش حاضر از برنامـه ي مقاومت ينيتمر

ن کـاهش  ي واسپياما سطح سرم) شدت باال استفاده شده است  
تر بودن زمان انجام پژوهش فـوق    با توجه به کوتاه   . افته است ي

 هورمون  يتوان گفت سطح سرم    ينسبت به پژوهش حاضر، م    
البته (رد يگ ير قرار م  ييز مورد تغ  يتر ن  اه کوت يها ن در زمان  يواسپ

ـ باال باشد تـا بـه آسـتانه تحر         يمقاومت تيد شدت فعال  يبا ک ي
و با توجه بـه متفـاوت بـودن حجـم و شـدت        ) ن برسد يواسپ
ـ نات انجام شده در پژوهش فوق و تفاوت ا        يتمر ر يـ ن دو متغي

ـ با پژوهش حاضر با   ) نيحجم و شدت تمر   ( ن يـي د گفـت تع   ي
تواند بر کاهش معنادار     ين م يو شدت تمر  زان حجم   يح م يصح

گـر نکتـه    ي د ياز سـو  . ر داشته باشـد   ين تأث ي واسپ يسطح سرم 
مورد توجه در هر دو پژوهش فوق و حاضر، سالم بودن مشابه 

 کــه توســط اوبربــاخ و يا در مطالعــه. باشــد يهــا مــ يآزمــودن
د تـک   ي شد  ی ک برنامه ير  يثاانجام شد، ت  ) ٢٠١٠(همکارانش  

 همـراه   يا  هفته ٤ يني تمر  ی ک برنامه ياعته و   ک س ي يا جلسه
 C و E يدانياکس ي آنتيها با اثرات با و بدون استفاده از مکمل

 قـرار  ين مـورد بررسـ  ي هورمـون واسـپ   ي سطح سـرم   يبر رو 
ــت ــودن  . گرف ــروه آزم ــر دو گ ــل يدر ه ــه از مکم ــا  ک  يه

 ي استفاده نشده بود، کاهش معنادار سـطح سـرم         يدانياکس يآنت
ــدر ا). ١٧(ه شــد ن مــشاهديواســپ ــه باين زمي ــن د گفــت در ي
ـ  يا ن تـک جلـسه    ي که تمر  ييها يآزمودن ک سـاعته داشـتند     ي

ن بـدون مـصرف     ي که چهار هفته تمـر     ييها ينسبت به آزمودن  
 ي در غلظت سرميشتري داشتند، کاهش بيداني اکس يمکمل آنت 

ـ  . ن مشاهده شـد   يواسپ ن يـ ج بـه دسـت آمـده از ا        ي نتـا  يدر پ
ن توسـط فـشار   ي واسـپ يتوان گفت غلظـت سـرم     يپژوهش م 

ـ . ابدي ين کاهش م  ي از تمر  ي ناش يشياکسا ن در ارتبـاط   يهمچن
 اسـتفاده   ينـات ورزشـ   ي که از مکمل به همـراه تمر       يبا گروه 

توان  ين مشاهده شد و م    ي واسپ يش سطح سرم  يکردند، افزا  يم
 در کـاهش    يتـر   عامـل مهـم    ينـات ورزشـ   يجه گرفت تمر  ينت
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ـ  يدر پژوهش. باشند يمن ي واسپيسطوح سرم   و ي که توسـط ل
چـاق و   )  دختـر  ٢٥ پسر،   ٢٥( کودک   ٥٠همکاران انجام شد،    

 و سـطوح    ين چـاق  ين ارتباط ب  ييمنظور تع   اضافه وزن به   يدارا
محققـان مـشاهده   . نـد ش قـرار گرفت ين مورد آزما ي واسپ يسرم

ـ  کوتـاه مـدت تغ     ی ک دوره يکردند که     ی وهيد در شـ ير شـد  يي
ن يـ شود کـه ا    يم نيعنادار سطوح واسپ  ، باعث کاهش م   يزندگ

همراه بود  ) کاهش وزن  (يموضوع با از دست دادن بافت چرب      
ن را به   ين مقاومت به انسول   يواسپكاهش  ان کرد   يتوان ب  يپس م 

 يهـا  برنامـه ). ١٨(دهـد    ي کاهش م  يطور عمده در بافت چرب    
ـ  و رژ  يوه زنـدگ  ير ش يي، تغ ينيتمر ـ توانـد    ي مـ  ييم غـذا  ي ک ي
ن و  يت بـه انـسول    ي در پاسخ به کاهش حساس     يسم جبران يمکان

ن بـه  ي کـاهش واسـپ   یلهيسم گلوگز را بـه وسـ    يکاهش متابول 
ـ ي تمريهـا   و برنامـه  يت ورزشـ  ين فعال يبنابرا. وجود آورد  ، ين

 دارنـد و بـه      ي مرتبط با چـاق    يها يماري ب ي برا يتي حما ينقش
ابـد و   ي ي کاهش م  ي، بافت چرب  يت ورزش ي انجام فعال  ی لهيوس

ـ ي باعث کاهش سطوح واسـپ  ن موضوع يا ـ  کـه شـود   ين م ک ي
 اضـافه وزن محـسوب      ي افـراد دارا   يد برا يار مف يسم بس يمکان

تـوان گفـت     ي انجام شـده مـ     يها با توجه به پژوهش   . شود يم
ـ  تغي بـرا يار مهمـ ي افراد، عامل بـس   ي بدن يسطح آمادگ  رات يي

 ي که افراد چاق باشند و سـطوح آمـادگ      ين است و زمان   يواسپ
 دارند، سطح يت بدنيباشند نسبت به آنان که فعال     داشته   ينييپا

قـات  يج تحقين نتـا  يهمچن. ن دارند ي را در سطوح واسپ    يباالتر
ها چـاق و سـطوح       يدهد اگر آزمودن   يچو و همکاران نشان م    

ت يـ ن داشـته باشـند و شـروع بـه فعال       يي پـا  ي جـسمان  يآمادگ
هـا   ن در بدن آن   يرات واسپ ييرود که تغ   ي کنند، انتظار م   يورزش

گر در پژوهش حاضر، پس ياز طرف د). ١٩(تر رخ دهد   عيسر
 مــورد نظــر مــشخص شــد اخــتالف ياز محاســبه پارامترهــا

ن پالسما پس از انجام هـشت هفتـه   ي در سطوح کمر يمعنادار
ـ ا. هـا وجـود دارد   ان گـروه  يد، م ي شد يت هواز يفعال ج ين نتـا ي

ـ  آن است کـه م     ي  نشان دهنده  ن پالسـما در گـروه    يزان کمـر  ي
  .افته استيش ي نسبت به گروه کنترل افزاينيتمر

  دهنـده   و واکنش ١عنوان ژن حاصل از تازاروتن       که به (ن  يکمر
 ينيپـوک ي، آد )شـود  يز شناخته م  يد ن يک اس ينوئي رت  ی رندهيبه گ 

ـ دهـد ا  ي شده و شواهد نشان ميي شناساياست که به تازگ    ن ي
 و التهـاب نقـش   يپوژنز، سوخت و ساز انـرژ  ين در آد  يپوکيآد
  ک ارتباط دهندهيعنوان  ه، بهيک فرضين به صورت  يکمر. رددا
 ی افتـه يک  ي). ٩ ( شده است  مطرح ٢ابت نوع   ي و د  ين چاق يب

ع ي انسان مانند مـا    يعات التهاب ين در ما  يص کمر ي، تشخ يديکل
ال ينوويع سـ  يماران مبتال بـه سـرطان تخمـدان و مـا          يت ب يآس

 يطــ). ٢٠(باشــد  يد مــيــت روماتوئيــمـاران مبــتال بــه آرتر يب
 يهـا  ن، فـرم  ي و هنگـام پـردازش کمـر       يشگاهيمطالعات آزما 

ن يتـوان بـه کمـر      ياند که از جمله مـ      د شده ييا از آن ت   ياريبس
  ني در خـون انـسان، کمــر  ١٥٨ن ي و کمـر ١٥٧ن ي، کمـر ١٥٥
ن يال و کمر  ينوويع س ي در ما  ١٥٨ن  يت، کمر يع آس ي در ما  ١٥٧
ها  افتهي نيدر مجموع ا  .  اشاره کرد  ي نخاع يع مغز ي در ما  ١٥٨

ن، ي کمري و گردشي موضعيها دهد، عالوه بر غلظت ينشان م 
 خـاص، بـا     يحين در هر موضع تشر    ي کمر يستيزان فعال ز  يم
ـ  فعال کـردن     يها برا  ت پروتئاز ي و فعال  يان نسب يب رفعـال  يا غ ي

دهد  ي نشان ميشواهد تجرب). ٢١(شود  ين ميين تعيکردن کمر
 را از ي چربـ يهـا  ولز سـل ي آن، تمای رندهيا گ ين  يکاهش کمر 

 و گلوکز   يسم چرب ي در متابول  ياتي ح يها ان ژن يبرد و ب   ين م يب
 ي اضـاف يها  نقشي برا ييها ن گزارش يهمچن. دهد ير م ييرا تغ 
ز و ي مختلـف از جملـه تمـا    يکيولـوژ ي ب يها ندين در فرا  يکمر
ـ  ارايسم انرژيه و متابوليوژنز، عملکرد کل  ي، آنژ ير سلول يتکث ه ي

 يدهد، سـطوح سـرم   ي نشان م يني بال يها تهافي). ٩(شده است   
ــه چــاق ين در بيکمــر ــتال ب ــوعي، ديمــاران مب ــت ن ــ و ٢ اب ا ي

سه با افراد الغر و سـالم       يک در مقا  ي سندروم متابول  يپارامترها
ـ  مـشخص گرد يدر پژوهـش ). ١٣(ابد ي يش م يافزا د سـطوح  ي

جـاد کننـده    ي ا ي با نشانگرها  ي مثبت ين، همبستگ ي کمر يگردش
 و ٦ -نينترلـوک يه فاکتور نکـروز تومـور الفـا، ا        التهاب از جمل  

ــروتئ ــشگر يپ ــر. داردCن واکن ــه ي کم ــا ب ن، ورود ماکروفاژه
ج ينتا). ٢٠(دهد   يش م يده را افزا  يب د ي و آس  ي لنفاو يها اندام
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 يش چسبندگي افزا یلهين، به وسيدهد کمر  يمطالعات نشان م  
ــروتئ ــه پ ــا نيماکروفاژهــا ب ــاتريه  و يکس خــارج ســلولي م

در ). ٢٢(کند  يند التهاب کمک م يها، به فرآ    مولکول يگچسبند
 هفتـه   ١٢نـشان دادنـد     ) ٢٠١٠( و همکاران    ي، صارم يپژوهش

دهـد و عوامـل    ين را کاهش مـ ي سطوح کمر،ينات هواز يتمر
ــود مــي عروقــي قلبــيخطــرزا ــدر ا. )٢٣(بخــشد ي را بهب ن ي

 اضافه وزن و چاق يتحرک، دارا  مرد کمي آزمودن٢١پژوهش، 
لوگرم بـر  ي ک٢٥ بيشتر يا مساوی  BMIو ٤٤ ين سنينگايبا م

صـورت   هـا بـه   يآزمودن. ن مطالعه شرکت کردند   يمترمربع در ا  
) =١٠n(و گروه کنتـرل   ) =١١n (يني به دو گروه تمر    يتصادف

 ١٢ ين هوازي تمر یک برنامهي در ينيگروه تمر. م شدنديتقس
ـ که گروه کنتـرل فعال     ي شرکت کردند، در حال    يا هفته  ياهـ  تي

ـ ي تمر  ی برنامه. دادند يروزمره خود را انجام م      بـه   ي هـواز  ين
 تـا  ٥٠ جلسه در هفته و هر جلسه به مـدت     ٥  هفته، ١٢مدت  

قه راه رفـتن و     ي دق ٥٠ تا   ١٥ - قه گرم کردن  ي دق ١٠(قه  ي دق ٦٠
 به  يني تمر  ی برنامه. انجام شد ) قه سرد کردن  ي دق ١٠ - دنيدو

 درصـد حـداکثر   ٦٥  تـا ٦٠قه و شدت ي دق٢٠ تا  ١٥ج از   يتدر
 ٨٥ تا ٨٠قه و شدت ي دق٤٥ تا ٤٠ضربان قلب در هفته اول به 

. افـت ي يش م ي آخر افزا  ی درصد حداکثر ضربان قلب در هفته     
، گلـوکز   ينـات قـدرت   ي هفتـه تمر   ١٢ها نشان داد بعـد از        افتهي

ــسول    ــه ان ــت ب ــاخص مقاوم ــون، ش ــام،  يخ ــسترول ت ن، کل
طـور   به) ييااحش (ي شکم يو چرب ) (LDL-Cد،  يسريگل يتر
 ين، غلظـت سـرم  يهمچن). >٠٥/٠P(افت ي کاهش   يدار يمعن

ـ ، نين قدرتي در پاسخ به تمر    C ن واکنشگر ين و پروتئ  يکمر ز ي
) (TNF-α، امـا    )>٠٥/٠P(افـت   ي کـاهش    يدار يطور معن  به

ـ در ا ). <٠٥/٠P( ماند   ير باق ييبدون تغ  ن پـژوهش مـشخص    ي
 ي قلبياه  شاخصي باعث بهبودين قدرتي هفته تمر١٢د يگرد

 ين بهبـود  يک شد و ا   ي در افراد مبتال به سندروم متابول      يعروق
ن يـ ج ا ينتـا ). ٢٣(ن همـراه بـود      ي کمـر  يبا کاهش سطح سرم   

در ارتباط بـا  .  ندارديج پژوهش حاضر همخوان   يپژوهش با نتا  
 از جملـه  توان به چند نکته اشـاره کـرد   ي مين عدم همخوان  يا

مار ي، ب)٢٠١٠(اران  و همک ي پژوهش صارم  يها ي آزمودن اينکه
 پـژوهش   يهـا  يو چاق بودند، اما در پژوهش حاضر آزمـودن        

ـ  يبنـابرا . سالم بودنـد   ـ تـوان ب   ين، م   یهيـ ط اوليان کـرد شـرا  ي
ت يـ ن بـه فعال   يتوانـد در پاسـخ هورمـون کمـر         يها م  يآزمودن
ـ توان بـه ا    ين م يهمچن. ثر باشد و م يورزش ن موضـوع اشـاره     ي

ـ   يداشت که پاسخ هورمون کمر       ی ر طـول برنامـه    يثان تحت ت
نـات  يدر پژوهش حاضر که مدت زمـان تمر       . باشد ي م ينيتمر

ن يش سـطوح هورمـون کمـر      ي بود، افزا  يا  هشت هفته  يهواز
کـه  ) ٢٠١٠( و همکـاران     يمشاهده شد؛ اما در پژوهش صارم     

 بود کاهش سطوح    يا  دوازده هفته  ينات هواز يمدت زمان تمر  
جـه بـه جمـالت    ن، بـا تو يبنابرا. )٢٣(ن رخ داد  يهورمون کمر 

ـ ي تمر یان کرد عامل مدت زمان برنامـه   يتوان ب  ير م ياخ  در ين
ثر اسـت و    ون مـ  ي مختلف بر پاسخ هورمون کمر     يها پژوهش

نـات  ين، تمر ي کـاهش سـطوح هورمـون کمـر        ياز است برا  ين
د يگر، مشخص گرد  ياز طرف د  .  باشند يا ، دوازده هفته  يهواز

ـ يشدت برنامه تمر   ـ  ن ين ثر و مـ  نيز در پاسـخ هورمـون کمـر       ي
 ١٢ که چکـرون و همکـاران، بـه دنبـال      يدر پژوهش . باشد يم

 ٢٠قه گرم کردن و سـرد کـردن،         ي دق ٢٠ (ين ورزش يهفته تمر 
مـاران  ي افـراد چـاق و ب  ي، بـر رو )قه شناي دق٢٠دن،  يقه دو يدق

ن يکمر) (mRNAافتند ي انجام دادند، در٢ابت نوع يمبتال به د  
باشـد   ي باالتر م٢ نوع ابتيماران با دي بيژه در بافت چربيبه و 

ــ  یو بـا شــاخص تـوده   ن ي بـدن، پــروتئ ي بــدن، درصـد چرب
 مـدل هموسـتاز مقاومـت بـه         يابي و شاخص ارز   Cواکنشگر  

ــن و آهنــگ تزريانــسول ــستگي ــوکز همب در ). ١٤( دارد يق گل
افتـه  يش  ين افـزا  يپژوهش چکرون و همکاران، سـطوح کمـر       

ن در ينـسول  از مقاومت به ايتواند ناش يش م ين افزا ياست که ا  
ن در  ي از نقـش کمـر     mRNAش  يمـاران باشـد و افـزا      ين ب يا

ماران مبتال به ي افراد چاق و بي در بافت چرب  mRNAش  يافزا
ج يم کـه نتـا    ينيب يز م ينجا ن يدر ا . کند يت م ي حما ٢ابت نوع   يد

ن ياما ا.  ندارديج پژوهش حاضر، همخوان   ير با نتا  يپژوهش اخ 
به مـدت زمـان پـژوهش      با توجه     که   ديآ يوال به وجود م   وس
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ن ي و همچنبود يا  دوازده هفته  که )٢٠١٢(چکرون و همکاران    
ش سـطوح هورمـون   ي چرا افـزا  بودندماريها چاق و ب   يآزمودن

و همکـاران   يشود، اما در پـژوهش صـارم   ين مشاهده م يکمر
نــه، تنهــا ين زميــدر ا. دادن هورمــون رخ يــ، کـاهش ا )١٣٨٩(

 اسـت کـه     يمـار يرد نـوع ب   توان به آن اشاره کـ      ي که م  يتفاوت
ثر و مـ يت ورزشـ يـ ن بـه فعال   ي در پاسخ هورمون کمر    تواند يم

هـا   ي، آزمـودن )١٣٨٩( و همکـاران   يدر پژوهش صـارم   . باشد
 داشــتند امــا در پــژوهش چکــرون و ي عروقــي قلبــيمــاريب

ن يبنـابرا . ابت بودنـد  يها مبتال به د    ي، آزمودن )٢٠١٢(همکاران  
 در ين عامـل مهمـ    يه انسول  مقاومت ب   ی لهارسد مس  يبه نظر م  

تـوان   يان م ي در پا  ).١٤(ن باشد يپاسخ به سطوح هورمون کمر    
ن و ي واسـپ يهـا  ن موضوع اشاره کرد که پاسـخ هورمـون      يبه ا 
توان  يباشد که از جمله م ي مير عوامل مختلفيثان تحت تيکمر

ـ  چـاق، سـالم      یهـا  يآزمودن ،ها ي آزمودن  ی هيط اول يبه شرا  ا ي
ـ .  اشاره کـرد   -ماريب هـا بـا    ي کـه آزمـودن  يخـصوص زمـان  ه  ب
ـ  مختلـف مـورد مقا     يهـا  يماريب ـ    ي رنـد پاسـخ    يگ يسه قـرار م

 متفـاوت   يت ورزشـ  يـ ن بـه فعال   ين و کمر  ي واسپ يها هورمون
 ی  اگـر شـدت و مـدت برنامـه         ي عروق يماران قلب يدر ب . است
ن مشاهده  ين و کمر  ي باشد، کاهش هورمون واسپ    ي کاف ينيتمر

 مقاومـت بـه   يگذار ريثال ت ي به دل  يابتيماران د يشود اما در ب    يم
ن دو هورمـون  يـ ش اين، افـزا يت بـه انـسول   ين و حساس  يانسول

 ين هـواز  يپس از انجـام هـشت هفتـه تمـر         . شود يمشاهده م 
ـ  ي معنـادار  يها، همبستگ  د در موش  يد، مشخص گرد  يشد ن ي ب

 ير همبـستگ  ي تاث يجهت بررس . ن وجود ندارد  ين و کمر  يواسپ
ن ي ورزش و همچنـ  یطـه ي حن درين و کمرين سطوح واسپ  يب

ـ اما در ا  .  مشاهده نشد  ي پژوهش ي پزشک  ی نهيدر زم  نـه  ين زم ي
ـ     ی د گفت ممکن است عدم وجود رابطـه       يبا ن دو  ي معنـادار ب

ها باشـد و احتمـاال       ين، تعداد آزمودن  ين و کمر  يهورمون واسپ 
  .دي به دست آيج متفاوتياد باشد، نتاي زياگر تعداد آزمودن

  
  يريگ جهينت

 د گفـت يـ ق حاضـر با يـ ج تحقيت در ارتباط با نتـا  يهادر ن      
در ) يا هشت هفته(د ي شديت ورزشيها به فعال  نيپوکيپاسخ آد 

 يتوان گفت کـه همگـ      يباشد و نم   ي ماده متفاوت م   يها موش
ن موضوع احتماال در يکنند و ا يدا مي پيا کاهشي يشيروند افزا

ـ ر مدت ي ماده، تحت تاث  يها موش ـ ا شـدت فعال ي  يت ورزشـ ي
  .باشد يم
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Background and Objective: The adipokines or adipocytokines are cytokines secreted from adipocyte tissue 

including Vaspin and chemerin. The purpose of the present study was to investigate the effect of eight weeks 

of intense aerobic exercise on vaspin and chemerin level changes in female Spraw dawly rats. 

Materials and Methods: Among the Spraw Dawly rats available in the laboratory of Shiraz University of 

Medical Sciences, 35 samples were selected and divided into control (15 rats) and experimental (20 rats) 

groups. The necessary controls were conducted in terms of nutrition, sex )female(  and age (two months 

old). For 8 weeks, the training group rats performed a high-intensity exercise in accordance with the training 

program, consisting of running on a treadmill 5 times a week. This exercise was carried out progressively 

and in compliance with the principle of overload. The data was analyzed using independent t-test by SPSS 

(version 16). In order to determine the relationship between the study variables, Pearson's correlation 

coefficient was utilized. 

Results: The research findings suggest that physical exercise reduces vaspin protein levels (P<0.0001) and 

increases serum levels in chemerin (P<0.0001). 

Conclusion: It was found out that the response of adipokines in female rats to intense exercises (for 8 weeks) 

is different; though, it cannot be claimed that all of them exhibit increasing or decreasing effects. The 

response is probably influenced by the duration or the intensity of the exercise. 
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