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ABSTRACT 

Background and Aim: The purpose of this study was to investigate the effects of high 

intensity interval training (HIIT) on visceral and subcutaneous levels of leptin, plasma glucose 

and insulin levels in male Wistar rats.   

Material and Method: 20 male rats (mean age: 8 week and mean weight: 190±10 gr) 

randomly divided into resistance training (n=7), HIIT (n=7) training and control (n=6) groups. 

Training program continued for 5 weeks (5 sessions/week). Training program consisted of 

running on treadmill with incremental increase in intensity of 37-52 meters per minute, 6-12 

two minute bouts with 1 minute rest between the bouts. 72 hours after last training session 

and in fasting condition, rats were sacrificed and subcutaneous and visceral adipose tissue 

were removed. The samples were freezed and maintained at -80 C° for subsequent tests.  We 

used independent T-test for data analysis. 

Results: The results showed significant variations in visceral and subcutaneous levels of 

leptin and plasma levels of insulin between the training and control groups (p<0.05). But, the 

variation in glucose levels between the training and control groups was not significant 

(p>0.05).  

Conclusion: The results of this study showed that HIIT decreased visceral and subcutaneous 

levels of leptin, and reduced the risk factors associated with obesity. HIIT also reduced 

plasma insulin and glucose levels which can lead to decreased insulin resistance.  
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 چکیده

چربی زیرپوستی و  بر سطوح لپتین در بافت( HIIT)حقیق حاضر بررسی اثرات تمرینات تناوبی شدید هدف از ت :زمینه و هدف

 .های صحرایی نر بوداحشایی، انسولین و گلوکز پالسمایی موش

 بهبه طور تصادفی  (گرم 191±11و میانگین توده بدنی هفته  8میانگین سنی )صحرایی  سر موش 21منظور بدین  :روش بررسی

برنامه تمرینی شامل . اجرا شدهفته  5جلسه در هفته و به مدت  HIIT 5برنامه . شدندتقسیم  و گروه کنترل HIITتمرین  روهگ دو

 32. ها بودای با یک دقیقه استراحت بین وهلهدقیقه 2وهله  6-12متر بر دقیقه و  13-52با سرعت فزاینده  نوار گرداندویدن روی 

ها نمونه. ها تشریح و بافت چربی احشایی و زیرپوستی استخراج شدین و در حالت ناشتایی موشساعت پس از آخرین جلسه تمر

 سپس لپتین و انسولین به روش االیزا و گلوکز به روش رنگ. نگهداری شد -81های بعدی در دمای منجمد و جهت انجام آزمایش

مستقل  tها از آزمون ویلیک برای تحلیل داده-وسط آزمون شاپروها تپس از احراز نرمال بودن داده. گیری شداندازه آنزیمی سنجی

 .استفاده شد 21نسخه  SPSSبا نرم افزار  15/1با سطح معناداری 

اما این ( >15/1P)شد تغییرات معناداری در سطوح لپتین چربی احشایی و زیر پوستی و همچنین انسولین پالسما مشاهده  :هایافته

 (.≤15/1P) معنادار نبود تغییرات در گلوکز پالسما

تواند باعث کاهش سطوح لپتین در بافت چربی احشایی می HIITنتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که تمرینات  :یریگ جهینت

همچنین انسولین و  تناوبی شدید، تمرینات. کاهش عوامل خطرزای ناشی از چاقی شود از این طریق و ، کاهش انسولینو زیر پوستی

 .شودمیسبب کاهش مقاومت به انسولین  کهالسمایی را کاهش داده گلوکز پ

 لپتین، تمرین تناوبی شدید، چربی زیر پوستی و احشایی: های کلیدیواژه

 1/11/93:پذیرش 26/9/93:اصالحیه نهایی 16/2/93:وصول مقاله
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 مقدمه

چاقی یک مشکل سالمتی عمده است که به سرعت در 

های ش است و شیوع آن در دههحال گستر سراسر جهان در

چاقی و سندرم . اخیر به صورت یک اپیدمی در آمده است

های پیش التهابی یک مرتبط با آن با افزایش میانجیمتابول

به صورت سیستمیک بلکه به صورت موضعی در  تنها نه

متابولیکی حیاتی از قبیل بافت چربی، کبد و عضله  های بافت

نوعی از بافت پیوندی  فت چربیبا. (21)اسکلتی همراه است 

-ی مهمی را در پستانداران ایفا میاست که نقش فیزیولوژیک

در بدن انسان از یک نوع چربی  1تمامی ذخایر چربی. کند

ربی سفید و دو نوع چ بافت چربی انسان به. اندشدهیل نتشک

 2شود، اگرچه جدیداً بافت چربی بژدسته بندی می ای قهوه

ه است اما بخش اعظم چربی در بدن رنگ هم شناسایی شد

این نوع چربی عمدتاً در . انسان از نوع چربی سفید است

قرار دارد و عایقی را  1(بافت چربی زیر پوستی) زیرپوست

همچنین اطراف . کندرابر سرما و گرما فراهم میدر ب

یک نوع الیه ( ییبافت چربی احشا)داخلی  های ترجمان

شد که بافت ر ابتدا تصور مید .(1)کند حفاظتی فراهم می

کند، نوان یک انبار ذخیره چربی عمل میچربی صرفاً به ع

اما امروزه بافت چربی به عنوان یک اندام اندوکرین فعال 

که آدیپوکاین  0های بیواکتیوشده است که مولکولشناخته 

نظیم هموستاز کند که در تشوند ترشح مینامیده می

تحقیقات زیادی ثابت  .(15)کنند متابولیک مشارکت می

های پیش سایتوکاین که عدم تعادل بین آدیپواند کرده

التهابی و ضد التهابی در بافت چربی نقش مهمی را در 

از  یکی .(11)کند ه به چاقی ایفا میگسترش عوارض وابست

در مسیرهای  و ترشح که از بافت چربی هایسایتوکاین

لپتین . (28) ، لپتین استدشوو التهابی درگیر می 5انعقاد خون

کیلو دالتونی  16، یک پروتئین ترشحی obفراورده ژن 

                                                           
1
.Deposits 

2
.Beige 

3
.Subcutaneous Adipose Tissue 

4
. bioactive molecules 

5
.thrombotic 

است که در کنترل وزن بدن از طریق جلوگیری از جذب 

لپتین به مقدار بسیار . غذا و افزایش مصرف انرژی نقش دارد

دک در بافت زیادی در بافت چربی سفید و مقادیر بسیار ان

ر واقع لپتین یکی از د .(6) شودبیان می ای قهوهچربی 

اصلی اشتها و انرژی مصرفی احتماالً از  های کننده تنظیم

ترشح . استها سیرهای مرکزی در جوندگان و انسانطریق م

 های آزمودنیلپتین از بافت چربی به صورت قابل توجهی در 

بیشتر است و افزایش  ،چاق در مقایسه با افرادی با وزن عادی

ارتباطی که . یابدش وزن، کاهش میلپتین بعد از کاه سطوح

بین مقادیر در گردش لپتین و میزان چربی بدن مشاهده شده 

تواند به عنوان بخشی از سازوکار لپتین می همچنیناست، 

پیام رسانی بازخوردی مغز در رابطه با اندازه ذخیره چربی در 

لپتین اگرچه اکثراً در بافت چربی وجود  .(8) کندبدن عمل 

، عضله 6وجود این به غلظت بسیار پایین در جفتدارد با 

تلیال پستانداران یافت کلتی و مغز، معده و بافت های اپیاس

لپتین در افراد چاق  هاز آنجا که سطوح اولی .(11)شده است 

های آن زیاد مت به لپتین یا اختالل در گیرندهبه دلیل مقاو

ی سطوح باالی آن به ویژه در اوایل دوران زندگ ،است

 سالی بزرگ در عروقی -بروز بیماری قلبی هکنند بینی پیش

 عوامل از یکی عنوان به لپتین اخیراً رو ایناز و است

 حساب به عروقی -قلبی هایبیماری هورمونی خطرزای

برخی از تحقیقات بر روی جوندگان نشان  .(13) آید می

ر دارای اثرات محیطی نیز باشد و د تواند میکه لپتین  اند داده

فعالیت انسولین از طریق افزایش حساسیت انسولین در بافت 

برخی . ها نقش داشته باشدچربی و عضله اسکلتی موش

از ترشح انسولین  پژوهش ها نیز عنوان کرده اند که لپتین

کند و بیان ژن انسولین را از طریق عمل کردن جلوگیری می

م از و غیر مستقی 3های جزایر پانکراتیکروی سلولمستقیم 

صبی سمپاتیک به پانکراس، طریق افزایش برون ده سیستم ع

سبب کاهش ترشح انسولین دهد که در نتیجه کاهش می

                                                           
6
.placenta 

7
.Pancreatic Iislet Cells 
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های ال انسولین به آدیپوسایتاز اتص شود، به عالوه لپتینمی

امروزه نشان داده شده . (11)کند جلوگیری می ایزوله شده،

ن وجود دارد است که ارتباط قابل توجهی بین لپتین و انسولی

باشد زیرا سطوح  مؤثرتواند در بروز چاقی که این تعادل می

با  ویژه بهمثبتی با وزن بدن و  ارتباطاین دو هورمون در بدن 

ها پس از ورود به ین هورمونا (.25، 11)توده چربی دارند 

های قوسی هیپوتاالموس و اتصال به رسپتورهای خود هسته

ولیکی و مهار مسیرهای فعال شدن مسیرهای کاتاب سبب

اختالل در مسیرهای انتقال پیام  .(11) گردندآنابولیکی می

تواند در مسیرهای کلیدی حفظ تعادل این دو هورمون می

گذاشته و منجر به مقاومت به  تأثیرانرژی و هموستاز گلوکز 

ها و اختالالت متابولیسمی گردد انسولین و ایجاد بیماری

، با بررسی اثر تمرینات (2118)بناتی و همکاران  .(1)

موش ویستار بالغ با  18استقامتی بر سطوح لپتین و انسولین 

سر گروه تجربی و  18تعداد )گرم  111تا  211وزنی معادل 

هفته تمرین شنا، در هفته  9که به مدت ( لسر گروه کنتر 21

 5جلسه در روز با اصل اضافه بار  5دقیقه و  01اول به مدت 

هفته دیگر به مدت  8خودشان، داشتند و در  درصد وزن بدن

روز در هفته، به این نتیجه رسیدند که  5یک ساعت در روز، 

درصد و  55و  11وزن بدن و درصد چربی بدن به ترتیب 

اما  یابد،سطوح انسولین و لپتین در پایان دوره کاهش می

داری در بیان ژن لپتین در پایان دوره دیده نشد تغییر معنی

نشان دادند که ( 1191)طالبی گرکانی و همکاران . (0)

مقاوم به انسولین های نر هشت هفته تمرین مقاومتی در موش

دار گلوکز، انسولین و مقاومت به انسولین باعث کاهش معنی

بعد از بررسی ( 1191)دریانوش و همکاران  .(10) شودمی

هشت هفته فعالیت هوازی شدید بر سطوح پالسمایی  ریتأث

های ها در موشین و انسولین و برخی دیگر از هورمونلپت

چاق نر از نژاد اسپراگوداولی، نشان دادند که سطوح لپتین و 

در . (11) یافتداری کاهش یی به طور معنیانسولین پالسما

 هفته 12به مدت  تمرینات استقامتی ریتأثپژوهشی به بررسی 

ن آن ها بر روی سطوح پالسمایی برخی آدیپوکاین ها و بیا

. در بافت چربی زیرپوستی شکمی در زنان چاق پرداختند

هفته تمرین استقامتی  12نتایج این پژوهش نشان داد که 

-را به صورت غیر معنی دار کاهش میغلظت انسولین ناشتا 

 سطوح پالسمایی لپتین به صورت معنادار کاهش یافت. دهد

بر  1یطب سوزن ریتأثبه بررسی  (2110) پپلو و هان .(11)

روی تغییرات سطوح سرمی آدیپونکتین و لپتین پرداختند، 

همچنین تغییرات این دو آدیپوکاین را در بافت چربی سفید 

این پژوهش  جینتادر رت های چاق دیابتی بررسی کردند، 

کاهش معنادار سطوح سرمی لپتین و افزایش معنادار سطوح 

ئین همچنین سطوح پروت. سرمی آدیپونکتین را نشان داد

آدیپونکتین در بافت چربی سفید افزایش غیر معناداری را 

که سطوح پروتئین لپتین در بافت چربی نشان داد، در حالی

کلی و . (23) صورت غیر معنی دار کاهش یافته بودسفید به 

 هفته تمرین استقامتی را بر تغییرات پالسمایی 8همکاران اثر 

نتایج این . دآدیپوکاین ها در کودکان چاق بررسی کردن

پژوهش نشان داد که وزن آزمودنی ها هیچ تغییری نداشته 

است و این عدم کاهش وزن با عدم تغییر در غلظت لپتین 

نتایج این پژوهش نیز ارتباط مستقیم توده بدن  ؛ کههمراه بود

 و اثرات به توجه با .(21)و سطوح لپتن را نشان می دهد 

 های برنامه مانند نهپیشگیرا مداخالت هورمون، این اهمیت

 اهمیت بسیار هورمون این سطوح کاهش در فعالیت ورزشی

 ورزشی های فعالیت در اثر لپتین سطوح کاهش البته .دارند

 رخ است ممکن نیز چربی بافت کاهش بدون حتی تغذیه و

 مفید آن باالی سطوح خطرساز بودن به توجه با که دهد

تعدیل  برای ورزشی هایفعالیت انجام رو این از است،

 پی در لپتین سطوح کاهش. دارد زیادی اهمیت لپتین میزان

در  بهبود و انرژی تعادل تغییرات با ورزشی فعالیت انجام

 بدن لیپیدهای وساز سوخت در تغییرات و انسولین حساسیت

در نتیجه بر اساس اهمیت لپتین به عنوان . (13)است  همراه

ی و نقش آن در یک آدیپوسایتوکاین مشتق از بافت چرب

بروز اختالالت مختلف و همچنین نامشخص بودن پاسخ آن 

                                                           
1. Electroacupuncture 
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بررسی  به تمرینات تناوبی شدید، هدف از پژوهش حاضر

بافت چربی بر سطوح لپتین در  (HIIT) تمرینات تأثیر

 .استهای نر ویستار و احشایی رت زیرپوستی

 

 مواد و روش

 هاآزمودنی

 پژوهش حیوانی های هنمون. مطالعه حاضر از نوع تجربی است

 دامنه با ای هفته 8 ویستار نر صحرایی موش سر 21 حاضر

 کرمان فیزیولوژی مرکز از که بودند گرم 191±11 وزنی

 مرکز حیوانات آزمایشگاه در ها موش. شدند خریداری

به منظور تنظیم  نور شده کنترل شرایط در کرمان فیزیولوژی

اثر تغییرات  سیکل روشنایی و تاریکی جهت جلوگیری از

طول روز و شب بر وضعیت فیزیولوژیک و رفتار جوندگان 

 و روشنایی ساعت 12)و عدم اثرگذاری بر نتایج تیمار بود 

 شروع و صبح 3 روشنایی شروع تاریکی، ساعت 12

 طبیعی رطوبت و( گراد سانتی 22±1) دما( عصر 3 خاموشی

 در صحرایی موش سر 5 تا 1 تعداد. شدند نگهداری

 ابعاد به و توری درب با گالس پلکسی جنس از اییه قفس

 که شدند نگهداری ایگونه به مترسانتی 01 در 23 در 25

 در .(16) داشتند دسترسی استاندارد غذای و آب به آزادانه

 و جاجابه نفر یک توسط هاموش نیز تحقیق دوره سرتاسر

 غذای و آب شامل حیوانات غذای .شدند کاری دست

 پایان تا اختیار در و آزاد صورت به که ودب موش معمول

 مدت به ها موش تمامی. بود هاموش دسترس در پروتکل،

 دویدن نحوه و خانه حیوان در زندگی شرایط با هفته یک

 آشناسازی فرایند دادن انجام)شدند  آشنا گردان نوار روی

 یک احتمالی اثرات خاطر به کنترل گروه در گردان نوار با

هایی که موش است بررسی مورد عوامل بر زیآشناسا هفته

از انجام دویدن رو تردمیل سرباز زدند از ادامه پژوهش کنار 

 آغاز نظر مورد پژوهشی پروتکل سپس. (13)گذاشته شدند 

 گروه دو در تصادفی شکل به هاموش منظور بدین. شد

شدند و در پایان  تقسیم (HIIT) تمرینکنترل و  تایی ده

 اجرای ساعت. ها معدوم شدندموشپروتکل تمامی 

 ورزشی پروتکل و بود ثابت تمرین گروه برای تمرینات

 از قبل شنبه پنج و چهارشنبه ،شنبه سه شنبه،یک شنبه، روزهای

کلیه اصول اخالقی کار با . شد انجام ظهر 12 ساعت

مورد بررسی و  کرمانحیوانات توسط کمیته اخالق دانشگاه 

 .گرفت تأیید قرار

 ه تمرینیبرنام

جلسه در هفته انجام  5برنامه تمرینی به مدت پنج هفته و با 

قبل از اجرای پروتکل، برای محاسبه حداکثر سرعت . شد

 رسیدن به واماندگی فزایندهآزمون  های صحرایی،موش

متر بر دقیقه شروع شد و هر دو  دهکه با سرعت  گرفتانجام 

یقه به آن افزوده متر بر دق 1سرعتی معادل با  بار یکدقیقه، 

 01±0در واماندگی  آمده دست بهمیانگین سرعت  .شدمی

تمرین تناوبی بعد از یک هفته  پروتکل .متر بر دقیقه بود

متر بر  13با سرعت  برنامه تمرینی در هفته اول آشناسازی

در بین هر وهله به  .ای انجام شدوهله دو دقیقه 6در  دقیقه

-به استراحت میهای صحرایی موشمدت یک دقیقه 

 01و سرعت به  رسید 3ها به هفته دوم تعداد وهله. پرداختند

در هفته سوم پروتکل تمرینی . پیدا کردافزایش  متر بر دقیقه

و  گردیدانجام  وهله 9و در  متر بر دقیقه 01 با با سرعتی برابر

وهله افزایش  11با  متر بر دقیقه 09در هفته چهارم سرعت به 

هفته )پایانی برنامه تمرین تناوبی شدید  هفتهو در  پیدا کرد

 متر بر دقیقه 52با سرعتی برابر با ، 12 به تعداد وهله ها (پنجم

درصد به سرعت  11به طور کلی در هر هفته تقریباً . رسید

قبل از انجام پروتکل تمرینی . شداضافه می گردان نوار

به مدت  های صحرایی در هر دو گروهموشتناوبی شدید، 

 نوارسرعت  که ؛ندیک هفته دوره آشناسازی انجام داد

. ختم شد متر بر دقیقه 11و به شروع  متر بر دقیقه 15 گردان

جدول )کرد ادامه پیدا میدقیقه  15- 21 هر جلسه آشناسازی

ناوبی شدید الزم به ذکر است که در طول برنامه تمرین ت( 1

ل در های صحرایی در گروه کنتربرای گروه تمرین، موش

 .(18) هیچ برنامه تمرینی شرکت نداشتند
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  شدید تناوبی تمرین برنامه: 1جدول

 متغیرهای      

 تمرین          

 

 دوره تمرین

 گروه
 سرعت

 (متر بر دقیقه) 

 ،(دقیقه)زمان 

 دقیقه ای 2تعداد وهله های 
 (روز در هفته)تکرار 

 آشنا سازی با محیط
 کنترل

 تمرین
-- - - 

 نوارگردان با سازی آشنا
 کنترل

 تمرین
 5 دقیقه 21-15 11-15

 5 وهله 6 13 تمرین شدید تناوبی تمرین اول هفته

 5 وهله 3 01 تمرین شدید تناوبی تمرین دوم هفته

 5 وهله 9 01 تمرین شدید تناوبی تمرین سوم هفته

 5 وهله 11 09 تمرین شدید تناوبی تمرین چهارم هفته

 5 وهله 12 52 تمرین یدشد تناوبی تمرین پنجم هفته

 

 های تجربیآزمایش

 از پس ساعت 32 تمرین، مزمن اثرات بررسی منظور به

 هایناشتایی، موش ساعت 12 از پس و تمرینی جلسه آخرین

( 91mg/kg) کتامین صفاقی داخل تزریق وسیله به صحرایی

ها شدند و سپس موش هوشبی( 11mg/kg) زایالزین و

 قلب از مستقیماً سرنگ وسیله به گیریخون .کشته شدند

 ایجاد هاموش شکم در شکافی سپس. گردید انجام هاموش

 بافت. گردید جدا احشایی و زیر پوستی چربی بافت و شد

 به ران باالی دقیقاً ران کشاله ناحیه از زیرپوستی سفید چربی

 بالفاصله آمده دست به چربی هاینمونه سپس. آمد دست

 بعدی هایگیریاندازه منظور به و ندشد منجمد نیتروژن در

شدند  نگهداری گرادسانتی درجه -31 دمای با یخچال در

میلی گرم  51ابتدا حدود  برای سنجش غلظت پروتئین لپتین

به  1به نسبت  های بافت چربینمونه و (16)بافت برداشته شد 

 و پس از سانتریفیوژ با (13)و  16)هموژنایز  در کیازول 11

 0دقیقه در دمای  11دور در دقیقه به مدت  9111سرعت 

جدا شده و  (supernatant)گراد، مایع رویی درجه سانتی

غلظت لپتین در بافت . برای سنجش پروتئین استفاده شد

 uscnهای شرکت توسط کیتچربی احشایی و زیرپوستی 

ساخت کشور چین به روش  SEA084Raبا شماره کیت 

 با پالسما گلوکز غلظت نینهمچ. گیری شداالیزا اندازه

 واکنش اساس بر آنزیمی سنجی رنگ روش از استفاده

 غلظت و آزمون پارس شرکت کیت با اکسیداز گلوکز

 مخصوص االیزای کیت از استفاده با نیز انسولین پالسمایی

 ساخت 11-1251-11 کیت شماره Mercodia شرکت از

 ریگیاندازه µg/L 0.15≥ حساسیت میزان با سوئد کشور

 .شد

 

 روش آماری
 -ها از آزمون شپیروبرای بررسی توزیع طبیعی بودن داده

( leven) لونها از آزمون ویلک و بررسی تجانس واریانس

مستقل نیز برای بررسی تفاوت بین  tاز آزمون  .استفاده شد
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تجزیه و تحلیل داده ها با نرم افزار  .دو گروه استفاده شد

SPSS  انجام گرفت 21نسخه. 

 

 هایافته

عدد موش که در  21ها در تحقیق حاضر تعداد کل آزمودنی

تقسیم بندی  (n = 11) و کنترل (n = 11) دو گروه تجربی

 -پیرواشها توسط آزمون توزیع طبیعی داده. شده بودند

توسط آزمون  هاو همگنی واریانس (p = 538/1) ویلک

که  مستقل نشان داد t آزمون .شد دیتائ (p = 128/1) لون

تغییرات سطوح لپتین در چربی احشایی، در گروه تجربی 

( =112/1P)نسبت به گروه کنترل کاهش معنادار نشان داد 

چربی  همچنین تغییرات سطوح لپتین در(. 2جدول )

زیرپوستی در گروه تجربی نسبت به گروه کنترل نیز کاهش 

 .(2جدول ) (=P 111/1)معناداری نشان داد 

  آزمون پسدر  در متغیرها tون نتایج آزم -2جدول 

 p گروه تمرین  گروه کنترل  

 لپتین چربی زیر پوستی

 ( نانوگرم بر گرم)

11/1± 82/11 81/1± 12/11 112/1 * 

 لپتین چربی احشایی 

 ( نانوگرم بر گرم)

62/2± 92/10 62/1±  31/22 111/1* 

 گلوکز پالسمایی 

 ( میلی مول بر لیتر)

91/1± 18/8 11/1±  92/3 352/1 

 انسولین پالسمایی 

 (لیترمیکرویونیت بر میلی)

10/1± 38/9 11/1±  92/3 111/1* 

 .)α = 15/1)تفاوت معنی دار گروه تمرین نسبت به گروه کنترل * 

-مستقل برای انسولین کاهش معنی Tهمچنین نتایج آزمون 

داری در گروه تجربی نسبت به گروه کنترل نشان داد 

(111/1 P= ) برای سطوح گلوکز در گروه تجربی نسبت اما

دار نبود به گروه تمرین کاهش نشان داد اما این کاهش معنی

(352/1P=) ( 2جدول). 

وزن دو گروه بعد نتایج حاصل از تحقیق حاضر نشان داد که 

که این افزایش در گروه کنترل بیشتر  هفته افزایش یافته 5از 

ها بین وزن موش راز گروه تمرین بود هر چند این تفاوت د

 .(2جدول ) (=132/1p)معنی دار نبود  دو گروه

 در دو گروه کنترل و تمرین هاموشتغییرات وزنی . 1دول ج

 p (گرم)ها وزن موش

  303±1/11 بعد از تمرین گروه کنترل

132/1  
 291±3/11 بعد از تمرین گروه تمرین 

 در پس آزمون تمریندو گروه کنترل و ها وزن موش تغییر غیرمعنی دار
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 بحث

 (HIIT) هفتاه تمارین   5نتایج پژوهش حاضر نشاان داد کاه   

منجر به کاهش سطوح لپتین در بافات چربای زیار پوساتی و     

-پاساخ . شدهای نر نژاد ویستار بافت چربی احشایی در موش

هاای  های متابولیکی طای تمریناات تنااوبی مشاابه باه پاساخ      

. (2)و باا شادت متوساط اسات      می و متوالیوهای تداتمرین

تعادادی نیاز باا مطالعاه      و (11،0،26،29،15)همسو لعاتی مطا

رساد کاه   به نظار مای   .باشندمی (5،18،21) ر در تناقضحاض

هاای تنااوبی باه مثاباه     سازوکار تغییرات لپتین پس از تمارین 

 ؛های هوازی با شدت متوسط باشدتغییرات آن پس از تمرین

هاای  های تناوبی مانناد تمارین  اد تمرینبنابراین به احتمال زی

تداومی طوالنی مدت باا تغییار در میازان دسترسای باه ماواد       

غذایی طی ورزش و ایجاد کسر انرژی، مسیرهای متاابولیکی  

در تنظیم بیان ژن لپتین را فعال کرده و با کاهش جریان  مؤثر

هااای گلااوکز در بافاات چرباای و برداشاات آن توسااط ساالول

ای در مطالعاه . (18) مؤثرناد لظات لپتاین   چربی، در تعادیل غ 

نشان داده شد که بین کااهش ساطح لپتاین پالساما و بهباود      

هاای تنااوبی باا    هفتاه تمارین   15ترکیب بدن پس از اجارای  

داری های تداومی ارتباط معنیشدت باال در مقایسه با تمرین

اگرچااه بافاات چرباای موجااب ترشااح     . (15)وجااود دارد 

، 6 –التهااابی نظیاار اینترلااوکین  هااای پاایشآدیپوسااایتوکاین

-و لپتاین مای   (TNF-α)آلفاا   -فاکتور نکروز دهنده تومور

؛ این ماکروفاژهای مستقر در بافات چربای هساتند    (21)شود 

-های التهابی در چاقی به حساب میکه منبع اولیه سایتوکاین

عواملی از قبیل افازایش میازان مصارف چربای و     . (12)آیند 

ها، منجار باه افازایش فراخاوانی     توکاینافزایش بیان ژنی سای

ماکروفاژها به بافات چربای در شارایط چااقی و اضاافه وزن      

های تمرینی با کاهش در تعداد بنابراین برنامه ؛(20)شوند می

هاا و  های چربای، بهباود عملکارد ترشاحی ایان سالول      سلول

، در تعادیل  (12) کاهش محتوای ماکروفاژهای بافت چربای 

ای ترشح شده از بافت چربی و مقاومات  هسطوح آدیپوکاین

کیشالی و همکاران نشان  .(21)انسولینی نقش به سزایی دارد 

 31تا  51دادند که هشت هفته تمرین هوازی دویدن با شدت 

داری در لپتین سارمی  درصد حداکثر ضربان قلب تغییر معنی

هاا عاالوه بار کاافی     آن. کندمردان جوان غیرفعال ایجاد نمی

بار   های منتخب برای اثرگاذاری و مدت تمرین نبودن شدت

دیگری مانناد تغییار    مؤثرامل میزان تغییرات لپتین، وجود عو

در تولید و پاک شدن لپتین، نسبت لپتین آزاد و لپتین متصال  

هاای فاردی موجاود در باین     وتاهای پالسما و تفبه پروتئین

 .(22)بر تنظیم لپتین سارمی بیاان کردناد     مؤثرها را آزمودنی

هاای تنااوبی یکای از اناواع     نشان داده شده است کاه تمارین  

از  وتوانند باا کااهش اشاتها    های تمرینی هستند که میبرنامه

راه افزایش میزان اکسیداسیون چربی و افزایش میازان هزیناه   

انرژی روزانه فرد، در کنترل وزن و ترکیب بدن نقش داشاته  

گذشاته باا    هاای  مهروماوم هاای پژوهشای در   یافته. (3)باشند 

دار مقاادیر چربای زیار پوساتی، چربای      گزارش کاهش معنی

ای هفتاه  12احشایی و محیط کمر و باسن پس از یاک دوره  

همین  تأییدکنندهچاق  سال بزرگهای تناوبی در افراد تمرین

با توجه به ارتباط غلظت لپتین با تغییارات  . (10)مطلب است 

-با توجه باه بهباود شااخص    و (5)وزن، چاقی و بافت چربی 

های جسمانی در پژوهش حاضر در گروه تجربی در مقایساه  

با گروه کنترل، ممکن است تغییرات توزیاع چربای یکای از    

-هفتاه تمارین   5در کاهش لپتین پس از اجارای   مؤثرعوامل 

در این خصاوص اکاسااکی و   . های تناوبی با شدت باال باشد

ین را کااهش تاوده   دلیل کاهش لپتا  2110همکاران در سال 

چرباای باادن و کاااهش شاااخص تااوده باادن اعااالم کردنااد و 

-به این نتیجه رسیدند که تمرینات بادنی و فعالیات   درنهایت

دار در های ورزشی، بدون ایجااد کااهش محساوس و معنای    

دهناد  توده چربی و شاخص توده بدن، لپتین را کااهش نمای  

چااقی  همچنین این احتمال وجود دارد کاه عاالوه بار    . (26)

عوامل دیگاری نیاز در تنظایم ساطوح لپتاین پالساما پاس از        

هاای مترشاحه از   هوماون . ورزش و تمرین نقش داشته باشند

تواند یکی از ایان ماوارد   غدد درون ریز از جمله انسولین می

هاا  باشند که احتماالً در تنظیم مقادیر لپتین و سایر آدیپوکاین
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مینه نشان داد کاه  نتایج پژوهش حاضر در این ز .هستند مؤثر

منجر به کاهش سطوح  (HIIT)هفته تمرین تناوبی شدید  5

انسولین  .شودهای نر نژاد ویستار میانسولین پالسما در موش

عالوه بر آثار آنابولیک محیطای در ساوخت و سااز درشات     

ها، با کاهش دریافات غاذا و افازایش مصارف انارژی      مغذی

تارین  ن یکای از مهام  آنتاگونیست با لپتین، به عنوا صورت به

 ؛کناد های مرکازی بادن در کنتارل وزن بادن عمال مای      پیام

بنابراین تشابه عملکرد کاتابولیکی ایان دو هورماون احتماال    

تر نشان وجود تعدیل بین دو هورمون انسولین و لپتین را قوی

نشان داده شده است که بعد از افزایش انساولین   .(5)دهد می

یاباد و باه   ید لپتاین افازایش مای   در پاسخ به غذا خوردن، تول

-دنبال کاسته شدن انسولین در حالت ناشتا، لپتین نیز کم مای 

هاای  ورود وابسته به انسولین گلاوکز باه داخال سالول    . شود

تواند ساختار احتماالی چگاونگی تحریاک ترشاح     چربی می

انسولین موجب انتقال گلاوکز باه   . لپتین توسط انسولین باشد

پروتئین انتقال دهنده گلوکز ز طریق های چربی اداخل سلول

(GLUT 4) شود؛ سپس گلوکز به عنوان سیگنال داخل می

هاای  کند و تحریاک ترشاح لپتاین از سالول    سلولی عمل می

جوریمی و همکااران در ساال    .(19)شود چربی را شامل می

هفته تمرین با شدت  20عدم تغییر لپتین سرم را بعد از  2116

ایاان  .ن قاایقران نخباه گازارش کردناد    بااال و پاایین در ماردا   

محققین دلیل عدم تغییر سطوح لپتین سرم را به عدم تغییر در 

ای در مطالعاه  .(19)اناد  سطوح انساولین پالساما نسابت داده   

های شدید تناوبی، در هفته تمرین 12نشان داده شد که انجام 

بهبود حساسیت انسولینی، هموستاز گلوکز و کاهش ساطوح  

 ماؤثر تحات رژیام غاذایی پرچارب     های در موشلپتین سرم 

دار ه حاضر نیز با توجه به کااهش معنای  در مطالع .(12) است

گفت باعث افازایش   توان میانسولین و کاهش ناچیز گلوکز 

. شاود کاهش مقاومات باه انساولین مای     حساسیت انسولین و

از نقاش ورزش در   برای توجیاه ایان عوامال،    اخیر مطالعات

از طریاق   ناشتاگنالی عضالنی در شرایط تعدیل مسیرهای سی

مساایر . (12)کننااد  حمایاات ماای AKT / PKB مهااار مساایر

م مولکاولی  سا یاک مکانی  دهنده نشان AKT / PKBسیگنالی

گلاوکز در عضاله   انتقاال  اولیه است که توساط آن انساولین   

 سیگنالی مسیربنابراین، کاهش در  ؛کند می تنظیمرا اسکلتی 

AKT / PKB   ممکان   اتتمرینا  توساط ی در عضاله اساکلت

 .(21)باشاد   یبهبود در حساسیت انسولین دهنده توضیحاست 

ورزش و فعالیاات باادنی بااه بهبااود حساساایت انسااولینی و     

و ساز گلاوکز در عضاالت، در    تحریک برداشت و سوخت

در مطالعه . (9)است  مؤثرکاهش غلظت لپتین پس از ورزش 

خاون در   دار ساطوح انساولین  حاضر با توجه به کاهش معنی

گروه تجربی در مقایسه با گروه کنتارل، تنظایم منفای ساطح     

 حادودی  تاا هفته تمرین تناوبی با شادت بااال    5لپتین پس از 

 .قابل توجیه است

 

 گیری نتیجه

های چربای  دار سطوح لپتین در بافتبا توجه به کاهش معنی

زیاار پوسااتی و چرباای احشااایی و همچنااین کاااهش سااطوح  

هفتااه  5وهش حاضاار بعاد از اجاارای  انساولین پالسااما در پاژ  

توان به این نتیجاه  ، می(HIIT)تمرینات تناوبی با شدت باال 

هاای تمارین تنااوبی شادید را     رسید که احتماالً انجام برناماه 

رژیااام تمرینااای مناساااب و کارآماااد در بهباااود  عناااوان باااه

بدن و کااهش درصاد چربای و شااخص تاوده       وساز سوخت

 .ها توصیه نمودبدن در انسان

 

 تقدیر و تشکر

کارشناساای ارشااد  نامااه پایااانپااژوهش حاضاار مسااتخرج از  

باا  و  90در ساال  عرب  محمدجوادفیزیولوژی ورزشی آقای 

کسانی که در  تمامیاز لذا  .است EC/94-9/KNRCکد 

 .کنماین تحقیق مرا یاری کردند تشکر می
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