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  چكيده
تمريني بر لپتين و فروکتوزآمين داري و يک دوره بيهدف پژوهش حاضر تاثير تمرين استقامتي همراه با روزه: مقدمه

انحراف معيار ±ميانگين( آزمودني مرد ۲۱در پژوهش كنوني تعداد : ها مواد و روش. سرم مردان داراي اضافه وزن بود
و تمرين ) F(داري  در دو گروه روزه) ۱/۲۶±۷/۳ي بدن،  ي توده و نمايه کيلوگرم، ۳/۷۸±۷/۱۲ سال؛ وزن ۲/۲۵±۷/۳سن، 

سه جلسه در هفته روي نوارگردان   در طول ماه رمضانF+ETگروه . شرکت نمودند) F+ET(داري  روزه+ استقامتي 
 تا هفته آخر  کيلوکالري بود که۵۰۰ي اول ماه رمضان  مقدار کالري مصرفي هر جلسه تمرين استقامتي در هفته. دويدند

 فعاليت و F+ETهاي گروه  پس از پايان ماه رمضان آزمودني.  کيلوکالري در جلسه افزايش يافت۸۰۰ماه رمضان به 
 و به رژيم ،داري را متوقف  نيز روزهFهاي گروه  تمريني داشتند و آزمودني  و دو هفته بي،داري خود را متوقف روزه

ي قبل و پايان ماه رمضان، و نيز دو  هاي خوني در سه مرحله سنجي و نمونه هاي تن شاخص. غذايي عادي خود برگشتند
. ها با استفاده از آناليز واريانس مکرر با عامل بين گروهي آناليز شدند داده. گيري شدند هفته پس از ماه رمضان اندازه

داري اختالف معني  F و F+ET دو گروه ها نشان داد تغييرات لپتين و فروکتوزآمين در ي بين گروهي داده مقايسه: ها يافته
 ميزان F+ET و Fهاي  يک از گروه چنين با استفاده از آناليز واريانس مکرر مشاهده گرديد در هيچ هم). P<۰۵/۰(ندارند 

توان  هاي پژوهش حاضر مي بر اساس يافته: گيري نتيجه). P<۰۵/۰(داري پيدا نکرد  لپتين و فروکتوزآمين تغيير معني
داري تنها بر غلظت لپتين و فروکتوزآمين سرم  داري اثري فراتر از روزه گيري نمود ترکيب تمرين استقامتي و روزه نتيجه

  .کند ايجاد نمي
  

  

      آديپوکاين، لپتين، فروکتوزآمين، فعاليت استقامتي، انرژي مصرفي :واژگان كليدي

  ۱۱/۱۱/۹۱: اله ـ پذيرش مق۳/۱۱/۹۱: ـ دريافت اصالحيه۲۱/۹/۹۱: دريافت مقاله

  
  

  مقدمه

هاي بافت  که توسط سلول) به عنوان يک آديپوکين(لپتين 

 با توده و درصد چربي بدن ،شود چربي توليد و ترشح مي

هاي  رسان ترين پيام  و به عنوان يکي از مهم۱ارتباط قوي دارد

تنظيم مصرف غذا و تعادل انرژي توجه زيادي را به خود 

 لپتين اشتها را سرکوب و  هورمون۲،۳.جلب نموده است

 ۴.دهدي انرژي را از راه هيپوتاالموس افزايش مي هزينه
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اند تزريق لپتين، چربي بدن را از راه  ها نشان داده پژوهش

کاهش دريافت کالري و افزايش فعاليت متابوليکي در 

ها بدون عملکرد بوده کاهش  هاي چاقي که ژن لپتين آن موش

هاي ضد   تاثير فعاليت هوازي بر لپتين دادهپيرامون ۵،۶.دهدمي

به عنوان نمونه، هيکي و همکاران . و نقيضي وجود دارد

کاهش ميزان لپتين سرم را در زنان غيرفعال به دنبال ) ۱۹۹۷(

 هفته فعاليت هوازي نشان دادند، اما در مردان چنين ۱۲

خالف در مقابل، کاهش غلظت لپتين بر. کاهشي مشاهده نشد

 در ۷ي چربي بدن به دنبال تمرين رخ داد، عدم تغيير در توده

کاهش چشمگير لپتين ) ۱۹۹۷(که، پروس و همکاران صورتي

ي چربي بدن   هفته فعاليت هوازي را به کاهش توده۲۰پس از 

- هاي ورزشي طوالنيرسد فعاليت به نظر مي۸.نسبت دادند

منجر به کاهش دهند، ي چربي بدن را کاهش مي مدت که توده

  ۹،۱۰.گردند ميغلظت لپتين سرم 

 گلوکز ترشح لپتين را تحت تاثير قرار مشخص گرديده

 و فروکتوزآمين سرم در برخي مطالعات پژوهشي ۹دهدمي

به عنوان يک عامل ارزيابي سوخت و ساز گلوکز در نظر 

ا در ــهانباشت غير ارادي گلوکز و پروتئين. گرفته شده است

وان ــن تحت عنــ به تشکيل يک کتوآميرـــون منجــخ

هاي ساختاري با مولکول به دليل شباهت(ن ــفروکتوزآمي

ه شده، ــ برخالف هموگلوبين گليکوزيل۱۱.گردد مي) فروکتوز

فروکتوزآمين به شدت با مقدار کربوهيدراتي که افراد به طور 

- هاي کوتاهکنند، ارتباط دارد و براي دورهمعمول دريافت مي

شاخص معتبرتري نسبت به ) دو هفته تا يک ماه(مدت 

فاکتور ارزيابي کنترل گلوکز در (هموگلوبين گليکوزيله شده 

به منظور )  روز۱۲۰هاي طوالني مدت تر، براي نمونه دوره

 بنابراين ۱۲.گردد ارزيابي کنترل گلوکز خون محسوب مي

تواند به عنوان شاخصي از قرارگرفتن افراد فروکتوزآمين مي

  . ر برابر کربوهيدرات دريافتي در ماه رمضان تلقي شودد

داري به عنوان يک فريضه در دين اسالم با تغيير روزه

 خوردن و آشاميدن و ي  بيداري، تغيير چرخه-چرخه خواب

متفاوتي بر  فيزيولوژيکي اثرات تغييرات آهنگ شبانه روزي

- تاثير روزه) ۲۰۰۴(کساب و همکاران . نمايدايجاد مي بدن

 و اظهار ،گيريداري را بر مقدار لپتين و انسولين زنان اندازه

داشتند در پايان ماه رمضان مقادير لپتين و انسولين افزايش 

طي ماه  در  افراد روزه دار زيادي۱۳.کندداري پيدا ميمعني

دهند که با توجه به خود را ادامه مي ورزشي فعاليت رمضان

آهنگ شبانه روزي بسياري اي و  ي تغذيه متفاوت بودن دوره

ها در اين ماه، فعاليت ورزشي نيز به احتمال زياد از هورمون

 ۱۴.باشد فيزيولوژي متفاوتي مي هايآثار و سازگاري داراي

داري در ماه اثر روزه) ۲۰۰۸(براي نمونه، بوهلل و همکاران 

رمضان را بر غلظت لپتين پالسما در پاسخ به يک جلسه 

 ۹تعداد . رزشکاران نخبه ارزيابي نمودندفعاليت هوازي در و

ي  بازيکن مرد راگبي يک هفته قبل از ماه رمضان، انتهاي هفته

ي چهارم ماه رمضان يک  اول ماه رمضان و پايان هفته

 و ، ارگومتر انجام دادندي آزمون فزاينده روي دوچرخه

مشاهده گرديد برخالف کاهش وزن و چربي بدن ميزان 

 به طور کلي، سازوكارهاي ۱۵.کند  نميغلظت لپتين تغييري

هاي هورموني و بيوشيميايي در  ي تغيير شاخص تعيين کننده

پاسخ به محدوديت انرژي دريافتي به خوبي درک نشده و 

 بدني بر فعاليت تاثير زمينه در اندکي بسيار هاي پژوهش

به ويژه (هورموني  تغييرات و فيزيولوژي هاي شاخص

داري در ماه  روزه يا و شرايط گرسنگي در افراد )ها آديپوکين

 تاکيد بيشتر ها نيز بررسي اين .است گرفته صورت رمضان

 ) ساعت۱۲نمونه  به عنوان( مدت کوتاه ي دوره يک بر

بيشتر ناهمسو  نيز آمده دست به هاي يافته و داشته گرسنگي

 به عالوه، تاکنون هيچ پژوهشي تاثير فعاليت ۱۶،۱۷.اند بوده

ا کنترل دقيق شدت و انرژي مصرفي تمرين در منظم بدني ب

هاي بيوشيميايي و  طي ماه رمضان بر تغييرات شاخص

در . هورموني به ويژه لپتين را مورد بررسي قرار نداده است

با تمرين داري  روزهپژوهش حاضر فرض گرديد اگر 

استقامتي طوالني مدت و زيربيشينه که به اکسيداسيون 

داري  همراه شود در مقايسه با روزهانجامد، بيشتر چربي مي

. تواند تاثير متفاوتي بر لپتين بگذاردتنها به احتمال زياد مي

بنابراين، پژوهش حاضر طراحي گرديد تا تاثير يک ماه 

داري و به دنبال آن يک دوره تمرين استقامتي به همراه روزه

بي تمريني بر هورمون لپتين و فروکتوزآمين سرم را مورد 

  .قرار دهدبررسي 

  ها مواد و روش

ورزشکار   آزمودني مرد غير۲۱در پژوهش حاضر تعداد 

 سال از راه اعالميه و به صورت ۳۰ تا ۲۰با ميانگين سني 

ها از دانشگاه امام  تمام آزمودني. داوطلبانه شرکت کردند

ي  که از دورهشهر تهران انتخاب شدند، به طوري) ع(حسين 

ي مشابهي  هاي روزانه و فعاليتخواب ـ بيداري، رژيم غذايي

براي تعيين سطح سالمت از افراد . برخوردار بودند

ي مربوط به سالمت را تکميل  نامهدرخواست شد پرسش

ي بيماري قلبي ـ عروقي،  گونه سابقهها هيچآزمودني. نمايند
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 همكارانو اله رنجبر  روح   داري و لپتين  روزهمين سرم مردان داراي اضافه وزنتمريني بر لپتين و فروکتوزآ داري و يک دوره بي تاثير تمرين استقامتي همراه با روزه ۲۷۱

 

  

افزايش فشار خون، ديابت، سيگار کشيدن و يا استفاده از 

ها خواسته چنين از آزمودنيمه. داروي خاصي را نداشتند

گيري، از فعاليت بدني شديد  ساعت قبل از هر نمونه۴۸شد 

ي  ها در طول برنامه غذاي مصرفي آزمودني. خودداري نمايند

ها براي ثبت غذاي   به آزمودني۱۸نامه پژوهش با دادن پرسش

ها فرم رضايت نامه در پايان آزمودني. مصرفي کنترل گرديد

  .نمودند امضا پژوهشيات ي کامل جزي لعهرا بعد از مطا

وزن به  iي بدن ي توده ي نمايه ابتدا بر پايهها آزمودني

روه ـــدر دو گ) كيلوگرم تقسيم بر مجذور قد به مترمربع

رين ـتم+داري و روزه) ۱۱=دادــــتع) (ii )Fداري روزه

منظور از اضافه . قرار گرفتند) ۱۰=تعداد) (iii) F+ETاستقامتي

 ۳۰ تا ۲۵ي بدن بين  ي توده ر پژوهش حاضر نمايهوزن د

 در يک جلسه با محيط F+ETهاي گروه  آزمودني. بود

دو روز .  آشنا شدندآزمايشگاهي و دويدن روي نوارگردان

 صبح پس از ۸ تا ۷هاي  قبل از شروع ماه رمضان بين ساعت

 ۹ي غذايي ساعت  آخرين وعده( ساعت ناشتايي ۱۰كمينه 

سنجي شامل قد، وزن، دور  هاي تناخصش) شب مصرف شد

ي بدن، نسبت دور کمر به لگن و درصد  ي توده کمر، نمايه

از ) ليتر  ميلي۶( خوني ي اولين نمونه. گيري شدچربي اندازه

گيري ها در همين ساعت به منظور اندازهآزمودني

  . آوري گرديدهاي خوني، از وريد بازويي جمع شاخص

 در طول ماه F+ET اوليه، گروه هايگيريپس از اندازه

.  جلسه در هفته روي نوارگردان تمرين کردند۳رمضان 

 کيلوکالري انرژي ۵۰۰ي  ي اول تمرين با صرف هزينه هفته

ي انرژي براي تمام  ي دوم هزينه در جلسه همراه بود، هفته

 ۷۰۰ي سوم به   کيلوکالري، در هفته۶۰۰ به F+ETافراد گروه 

ي پاياني  ي انرژي در هفته يت هزينهکيلوکالري و در نها

 کيلوکالري در جلسه ۸۰۰ماه رمضان به ) ي چهارم هفته(

ي انرژي هنگام تمرين براي هر فرد با  هزينه. افزايش يافت

هاي مختلف ورزشي توجه به وزن آزمودني و ميزان فعاليت

  ۱۹.محاسبه شده بود

 دقيقه با ۵( دقيقه گرم کردن ۱۰هر جلسه تمرين با 

 ۶ دقيقه با سرعت ۵ کيلومتر بر ساعت و سپس ۴عت سر

ها با توجه  شروع، و سپس تمام آزمودني) کيلومتر بر ساعت

 ۸ي تمريني با سرعت  ي انرژي در جلسه به ميزان هزينه

کيلومتر بر ساعت تمرين خود را روي نوارگردان ادامه دادند 

عت  دقيقه با سر۵( دقيقه پاياني تمرين با سرد کردن ۱۰و در 

تمرين )  کيلومتر بر ساعت۴دقيقه با سرعت  ۵ و سپس ۶

با توجه به افزايش ). ۱شکل (خود را به پايان رساندند 

ها زمان بيشتري را در ي انرژي در هر هفته آزمودني هزينه

 ماه رمضان روي هاي دوم، سوم و چهارم  در هفته۸کيلومتر 

بود که هاي تمريني به شکلي  شدت جلسه. نوارگردان دويدند

 ، و ضربه در دقيقه۱۷۰ تا ۱۴۰ضربان قلب هنگام تمرين بين 

طول زمان فعاليت در هر جلسه بر اساس وزن بدن براي هر 

  . آزمودني متفاوت بود

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  پژوهش پروتکل اجرايي -۱شکل 

  

  

 ۱هفته 

 قه گرم کردني دق۱۰
  لومتر در ساعتي ک۸

 )لوکالریي ک۵۰۰(
 قه سرد کردني دق۱۰

)لوکالریي ک۶۰۰(  

)لوکالریي ک۷۰۰(  

)لوکالریي ک۸۰۰(  

 ۲هفته 

 ۳هفته 

 ۴هفته 

i- Body mass index 

ii - Fasting 

iii - Fasting+endurance training 
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 يک ساعت پس از اذان F+ETزمان انجام تمرين گروه 

ها به آزمودني. بود) افطار(مغرب و مصرف مختصر خوراکي 

هاي الزم براي صرف غذا انجام شده بود تا احتمال توصيه

ضعف ناشي از گرسنگي روزانه يا حالت تهوع حين تمرين 

آخرين جلسه تمرين گروه . پس از صرف غذا کاهش يابد

F+ETدر پايان ماه . ، دو روز قبل از پايان ماه رمضان بود

، دوباره بين )مريني ساعت پس از آخرين جلسه ت۴۸(رمضان 

 ساعت ناشتايي ۱۰ صبح پس از كمينه ۸ تا ۷هاي  ساعت

سنجي  هاي تني خون گرفته شد و شاخص دومين نمونه

ي بدن، نسبت دور  ي توده شامل قد، وزن، دور کمر، نمايه

- هاي دو گروه اندازهکمر به لگن و درصد چربي آزمودني

نه فعاليت گو در طي ماه رمضان هيچFگروه . گرديدگيري 

پس از پايان ماه رمضان هر دو گروه . بدني منظمي نداشتند

تمرين نيز  F+ETبه رژيم غذايي عادي خود برگشتند و گروه 

تمريني  پس از دو هفته بي،در نهايت. خود را متوقف نمود

 صبح و پس از كمينه ۸ تا ۷هاي  براي بار سوم بين ساعت

هاي وم، و شاخص ساعت ناشتايي مشابه بارهاي اول و د۱۰

ي خوني سوم از  گيري، و نمونهسنجي در دو گروه اندازه تن

  . گرديدآوري  وريد بازويي جمع

سه روز آخر (رژيم غذايي دو گروه براي سه روز متوالي 

ي دوم ماه  در دو هفته قبل از ماه رمضان، هفته) هفته

ي آخر  هفته(ي دوم پس از ماه رمضان  رمضان و هفته

ي يادآمد غذايي توسط  نامه با استفاده از پرسش) تمريني بي

آوري شد تا ميانگين ها جمعمتخصص تغذيه از آزمودني

ها قبل، حين و پس از  مغذي کالري دريافتي و ترکيبات درشت

متخصص تغذيه بعد از آموزش . گرددماه رمضان محاسبه 

ي غذايي، در پايان هر روز با  نامه پر کردن پرسشي نحوه

نامه و يادآوري مواد غذايي مصرفي مجدد پرسشچک کردن 

ها کمک ي غذايي آزمودني نامهدر آن روز به تکميل پرسش

افزار  نمود و در پايان سه روز با استفاده از نرم مي

Nutritionist 4پرداختها مي  به تجزيه و تحليل آن  .  

بر مجذور ) کيلوگرم(ي بدن از تقسيم وزن  ي توده نمايه

- متر اندازه ميلي۵ دور کمر با متر نواري با دقت و) متر(قد 

گيري دور كمر به لگن حد فاصل بين براي اندازه .گيري شد

آخرين دنده و استخوان فوق خاصره براي محيط کمر و از 

که پاها به طور  در حالي(هاي بزرگ استخوان ران برجستگي

گيري محيط لگن براي اندازه) كامل به هم چسبيده بود

  .اده شداستف

گيري درصد چربي، ضخامت چربي زير به منظور اندازه

در ) انگليس( iمدل هارپندنپوستي بدن با استفاده از کاليپر 

تحت کتفي، دو سر بازو، سه سر بازو و (ي بدن  چهار نقطه

 چين پوستي در هر ضخامت. گيري شداندازه) فوق خاصره

اي هر نقطه  بار بر و ميانگين سه،گيرينقطه سه بار اندازه

ي چربي بدن ابتدا چگالي بدن  به منظور محاسبه. ثبت گرديد

 ۲۰.مرسلي محاسبه شدي دورنين و  ا استفاده از معادلهب

سپس درصد چربي بدن با استفاده از فرمول سيري محاسبه 

  ۲۱.گرديد

هاي خوني از وريد بازويي، آوري نمونهدر هر بار جمع

ار گرفتن در دماي اتاق هاي خوني پس از يک ساعت قرنمونه

 دور ۳۰۰۰ دقيقه با سرعت ۱۵و انعقاد کامل خون، به مدت 

 سپس سرم ،گراد سانتريفوژ درجه سانتي۴در دقيقه و دماي 

گيري گراد تا زمان اندازه درجه سانتي-۸۰جدا شده در دماي 

گيري سطح لپتين و هانداز. داري شدندها نگه شاخص

. االيزا صورت گرفت روش از هبا استفاد فروکتوزآمين سرم

 و در صورتي که ضريب ،هاي لپتين دو بار آناليز شدندنمونه

ها براي بار  نمونه،بود% ۶/۷تغييرات دو بار آناليز بيشتر از 

 مقدار هر ي براي ارزيابي و محاسبه. شدندسوم آناليز مي

نمونه، ميانگين دو بار آناليز و در صورت باال بودن ضريب 

. گرديد، ميانگين سه بار آناليز ثبت مي%۶/۷بيش از تغييرات 

  .بود% ۲/۴ضريب تغييرات براي فروکتوزآمين 

 تجزيه و SPSSافزار آماري ها با استفاده از نرمداده

ها از آزمون به منظور تعيين نرمال بودن داده. تحليل شدند

 ميانگين ي براي مقايسه. کولموگروف ـ اسميرنف استفاده شد

ي دو گروه از تحليل واريانس مکرر با عامل بين ها شاخص

ها از آزمون  درون گروهي دادهي گروهي و براي مقايسه

زماني که آزمون تحليل . آناليز واريانس مکرر استفاده گرديد

ي را نشان داد از آزمون تعقيبي دارواريانس تفاوت معني

- سطح معني. نفروني براي تعيين محل تفاوت استفاده شدب

  . بود>۰۵/۰Pهاي آماري  براي تمام تحليلداري

  ها يافته

 هاي دو گروه قبل، بعد وسنجي آزمودني هاي تن ويژگي

  .  شده است ارايه۱ماه رمضان در جدول از  دو هفته بعد

                                                           
i -Harpenden caliper 
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  *از ماه رمضان دو هفته بعد و  ترکيب بدني دو گروه در قبل، بعدمقادير -۱ جدول

F F+ET گروه  

قبل از  متغير

 انرمض

بعد از 

 رمضان

دو هفته بعد از 

 رمضان

قبل از 

 رمضان

بعد از 

 رمضان

دو هفته بعد از 

 رمضان

  وزن

 )کيلوگرم (

۲/۱۶±۴/۷۷ ۵/۱۶±۵/۷۶† ۹/۱۶±۲/۷۷ ۳/۹±۳/۷۹ ۵/۸±۷/۷۶‡†
 ۳/۸±۹/۷۷ 

بيشترين دور کمر 

 )متر سانتي(

۲/۱۲±۸/۹۱ ۸/۱۲±۱/۹۱ ۳/۱۲±۰/۹۱ ۹/۸±۴/۹۳ ۳/۷±۰/۹۱ ۰۷/۷±۵/۹۱ 

  ي بدن ي توده ايهنم

 )کيلوگرم بر مترمربع(

۴/۴±۷/۲۵ ۵/۴±۴/۲۵† ۶/۴±۶/۲۵ ۹/۲±۳/۲۶ ۶/۲±۴/۲۵‡†
 ۶/۲±۹/۲۵ 

نسبت دور کمر به لگن 

 )متر  سانتي(

۰۷/۰±۸/۰ ۰۷/۰±۸/۰ ۰۶/۰±۸/۰† ۰۵/۰±۸/۰ ۰۴/۰±۸۷/۰ ۰۴/۰±۸۸/۰ 

  درصد چربي

 ) درصد (

۸/۵±۷/۲۲ ۲/۶±۶/۲۱† ۳/۶±۲/۲۲ ۷/۴±۱/۲۶ ۶/۴±۶/۲۳†
 ۵/۴±۹/۲۳†

 

داري با دو هفته بعد   اختالف معنيي دهنده  نشان‡ ،داري با قبل از رمضان اختالف معني  ي دهنده نشان† اند،  انحراف معيار بيان شده±اعداد به صورت ميانگين *

   .از رمضان

  

  

ي  شود وزن، نمايه  مشاهده مي۱طور که در جدول همان

روه بعد از ماه رمضان ي بدن و درصد چربي بدن دو گ توده

 با وجود اين، تفاوتي بين .)>۰۵/۰P(داري يافت کاهش معني

به ). <۰۵/۰P(ها مشاهده نشد دو گروه در اين شاخص

استثناي درصد چربي بدن گروه تمريني، تمام اين متغيرها 

  . دو هفته پس از ماه رمضان به حالت پايه برگشته اند

ير کالري دريافتي ميانگين ترکيبات درشت مغذي و مقاد

دو گروه قبل از ماه رمضان، حين ماه رمضان و بعد از ماه 

  . شده است ارايه۲رمضان در جدول 

  

  *از ماه رمضان بعد و  کالري دريافتي و ترکيبات درشت مغذي دو گروه در قبل، حينمقادير -۲ جدول

F F+ET گروه  

قبل از   متغير

 رمضان

حين 

 رمضان

بعد از 

 رمضان

 قبل از

 رمضان

حين 

 رمضان

  بعد از

  رمضان

 ۲۵۹۲±۷۷۱ ۲۳۴۹±۵۷۶ ۳۲۹۵±۶۵۱  ۲۷۸۰±۱۰۳۰ ۲۹۲۸±۵۲۹ ۳۳۴۲±۵۳۲ )روز/ کيلوکالري(انرژي دريافتي 

†۲۸۲±۲/۶۶ ۴۳۸±۲/۷۰  ۴۱۲±۱۳۹ ۳۵۹±۱۰۷ ۵۰۱±۱۰۵ )روز/ گرم(مقدار کربوهيدرات 
 ۱۳۱±۳۳۹ 

 ۱۰۷±۳/۱۷ ۱/۹۶±۷/۲۷ ۱۱۳±۸/۳۱  ۹/۹۹±۷/۵۴ ۱۲۹±۹/۳۴ ۱۰۸±۱/۱۹ )روز/ گرم(مقدار چربي 

 ۲/۷۶±۲/۳۲ ۴/۹۲±۷/۳۹ ۱۴۲±۳/۷۴  ۶/۶۴±۹/۲۵ ۷/۸۵±۲/۲۳ ۱۰۱±۵/۲۷ )روز/ گرم(مقدار پروتئين 

†‡۶/۴۸±۲/۷ ۷/۵۹±۹/۳ )درصد(مقدار کربوهيدرات 
 ۹/۸±۵/۶۰  ۲/۹±۲/۵۳ ۷/۶±۵/۴۸ ۲/۴±۲/۵۱ 

†‡۸/۴۰±۱/۷ ۴/۲۹±۵/۶ )درصد(مقدار چربي 
 ۸/۵±۵/۳۱  ۵/۷±۳/۳۲ ۴/۵±۹/۳۷‡†

 ۶/۶±۶/۳۱ 

‡۵/۱۴±۳/۷  ۰۰/۸±۳/۴ ۶/۱۰±۶/۵ ۹/۱۰±۲/۴ )درصد(مقدار پروتئين 
 ۴/۳±۴/۱۳‡

 ۷/۵±۳/۷ 

داري با بعد از  ي اختالف معني دهنده نشان‡ داري با قبل از رمضان،  اختالف معني ي  دهنده نشان† اند،  انحراف معيار بيان شده± اعداد به صورت ميانگين*

   .رمضان
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ي پژوهش  ي دريافتي دو گروه در طول برنامهمقدار کالر

-مقدار و درصد درشت). <۰۵/۰P(تغيير چشمگيري نداشت 

 رژيم غذايي در مراحل مختلف ي دهندههاي تشکيلمغذي

 مقدار کربوهيدرات در F+ETدر گروه . پژوهش متفاوت بود

- حين ماه رمضان نسبت به قبل از ماه رمضان کاهش معني

 درصد چربي رژيم غذايي که  در حالي).>۰۵/۰P(داري داشت 

هر دو گروه حين ماه رمضان نسبت به قبل و بعد از ماه 

  ).>۰۵/۰P (را نشان دادداري رمضان افزايش معني

هاي قبل از ماه رمضان، بعد از  هاي لپتين در زمانداده

 F+ETماه رمضان و دو هفته بعد از ماه رمضان براي گروه 

 نانوگرم بر ۷۸/۷±۹۰/۳ و ۹۰/۶±۰۰/۴، ۱۶/۷±۲۱/۵به ترتيب 

 و F ۴۱/۵±۲۳/۷ ،۰۹/۶±۵۷/۸ليتر و براي گروه ميلي

آناليز ). ۱نمودار  (بودليتر  نانوگرم بر ميلي۲۲/۴±۶۸/۷

ها نشان داد به طور کلي تغييرات لپتين در دو آماري داده

        دارند                          ــ ندارييــالف معنــ اختF و F+ETروه ـــگ

)۱۴۱/۰=P ،۰۶/۲=۳۶,۲F .(ز ـ با استفاده از آنالي،نــچني هم

 Fهاي  يک از گروهرر مشاهده گرديد در هيچــواريانس مک

)۰۷۰/۰=P، ۹۳۵/۱=۱۸,۲F ( وF+ET) ۴۱۴/۰=P، 

۹۲۷/۰=۱۸,۲F (داري پيدا نکرده است ميزان لپتين تغيير معني.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

هـاي لپتـين در دو      دهدا انحراف معيـار  ± ميانگين -۱نمودار  
  .F و F+ETگروه 

  

هاي قبل از ماه رمضان، هاي فروکتوز آمين در زمانداده

بعد از ماه رمضان و دو هفته بعد از ماه رمضان براي گروه 

F+ET ۴۶/۲±۱۵/۰، ۳۴/۲±۱۶/۰، ۳۴/۲±۱۱/۰ به ترتيب 

، F ۳۴/۰±۳۶/۲ ،۳۰/۰±۴۶/۲مول بر ليتر و براي گروه  ميلي

  ). ۲نمودار (بود ول بر ليتر م ميلي۲۳/۰±۴۶/۲

ها نشان داد به طور کلي تغييرات آناليز آماري داده

داري  معني اختالفF و F+ETفروکتوز آمين در دو گروه 

چنين با استفاده از  هم). P، ۲۶/۱=۳۶,۲F=۲۹۶/۰(نداشت 

هاي  يک از گروه آناليز واريانس مکرر مشاهده گرديد در هيچ

F+ET) ۱۵۵/۰=P، ۰۷/۲=۱۸,۲F ( وF) ۰۵۳/۰=P ،

۴۶/۳=۱۸,۲F (داري پيدا  ميزان فروکتوز آمين تغيير معني

  .نکرده است

  

  

  

  

  

  

  

  

  

هاي فروکتوز آمين      داده انحراف معيار ± ميانگين -۲نمودار  
  .F و F+ETدر دو گروه 

  

 ارتباط بين تغييرات لپتين با تغييرات ۳در جدول 

 F+ET و Fسنجي و ترکيب بدني در گروه  هاي تنشاخص

تمريني پس از ماه رمضان طي ماه رمضان و دو هفته بي

گردد فقط بين همانطور که مالحظه مي. ارايه شده است

تمريني پس تغييرات لپتين و تغييرات دورکمر در دو هفته بي

  .داري وجود داشتاز ماه رمضان هر دو گروه ارتباط معني

نرژي  ارتباط بين تغييرات لپتين با تغييرات ا۴در جدول 

 طي ماه F+ET و Fها در گروه مغذيدريافتي و نوع درشت

 ماه رمضان ارايه شده تمريني پس ازرمضان و دو هفته بي

گردد بين تغييرات لپتين با طور که مالحظه مي همان. است

تغييرات انرژي دريافتي و تغييرات کربوهيدرات طي ماه 

  .داري وجود دارد ارتباط معنيFرمضان در گروه 
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    سنجي تنهاي  بين تغييرات لپتين با تغييرات شاخصي  رابطه-۳جدول

  F+ETگروه   Fگروه 

 تمريني دو هفته بي طي ماه رمضان تمريني دو هفته بي طي ماه رمضان

 تغييرات وزن
*
Sig= ۲۵۱/۰  
†
R= ۳۷۸/۰  

Sig= ۶۹۵/۰  

R= ۱۴۳/۰  

 Sig= ۵۰۹/۰  

R= ۲۳۷/۰  

Sig= ۲۵۱/۰  

R= ۳۷۸/۰  

Sig= ۴۹۱/۰ رتغييرات دور کم  

R= ۲۳۳/۰  

Sig= ۰۰۳/۰ *
 

R= ۸۲۵/۰  

 Sig= ۲۱۰/۰  

R= ۴۳۴/۰  

Sig= ۰۰۴/۰ * 

R= ۸۱۴/۰  

WHR Sig= ۸۰۰/۰تغييرات   

R= ۰۸۷/۰  

Sig= ۸۰۹/۰  

R=- ۰۸۸/۰  

 Sig= ۳۰۱/۰  

R= ۳۶۴/۰  

Sig= ۱۰۵/۰  

R= ۵۴۲/۰  

BMI Sig= ۲۸۶/۰تغييرات   

R= ۳۵۴/۰  

Sig= ۸۳۹/۰  

R= ۰۷۴/۰  

 Sig= ۲۹۶/۰  

R= ۳۶۸/۰  

Sig= ۷۲۱/۰  

R=- ۱۳۰/۰  

BF%تغييرات 
‡  Sig= ۸۳۲/۰  

R= ۰۷۳/۰  

Sig= ۶۶۶/۰  

R= ۱۵۶/۰  

 Sig= ۴۰۹/۰  

R= ۲۹۴/۰  

Sig= ۷۴۵/۰  

R= ۱۱۸/۰  
  

  . درصد چربی بدن‡ ،ب همبستگیي ضر† سطح معنی داری، *

  هامغذي رابطه بين تغييرات لپتين با تغييرات انرژي دريافتي و نوع درشت-۴ جدول

  F+ETگروه     Fگروه 

 تمريني دو هفته بي طي ماه رمضان  تمريني دو هفته بي ضانطي ماه رم

 تغييرات انرژي دريافتي
*
Sig= ۰۰۳/۰  
†
R= ۸۶۵/۰  

Sig= ۲۰۳/۰  

R= ۶۸۴/۰  

Sig= ۳۶۴/۰  

R= ۳۲۲/۰  

Sig= ۷۶۵/۰  

R= ۱۲۷/۰  

Sig= ۰۰۸/۰  تغييرات کربوهيدرات  

R= ۸۰۹/۰  

Sig= ۰۵۵/۰  

R= ۸۶۹/۰  

Sig= ۱۱۶/۰  

R= ۵۲۹/۰  

Sig= ۴۴۳/۰  

R= ۳۱۸/۰  

Sig= ۱۷۱/۰ ييرات چربيتغ  

R= ۴۹۹/۰  

Sig= ۳۰۲/۰  

R= ۵۸۳/۰  

Sig= ۴۴۱/۰  

R= ۲۷۶/۰  

Sig= ۸۳۲/۰  

R= ۰۹۰/۰  

Sig= ۸۹۶/۰ تغييرات پروتئين  

R= ۰۵۱/۰  

Sig= ۹۱۰/۰  

R= ۰۷۱/۰  

Sig= ۸۵۸/۰  

R= ۰۶۵/۰  

Sig= ۴۹۰/۰  

R= ۲۸۷/۰  

  .ب همبستگیي ضر† سطح معنی داری، *

  

  بحث 

تي همراه با هدف پژوهش حاضر تاثير تمرين استقام

تمريني بر لپتين سرم و داري و يک دوره بيروزه

در بررسي . فروکتوزآمين مردان داراي اضافه وزن بود

بيداري و  ـ ي خواب حاضر با توجه به تاثيرگذاري دوره

 -۱شامل (هاي کنترل  از گروه) عالوه بر تمرين(رژيم غذايي 

رين و  گروه تم-۲ و داري  روزهگروه بدون تمرين و بدون 

زيرا در آن صورت . استفاده نشد) داري  روزهبدون 

هاي  ها و تاثير تمرين استقامتي بر شاخص ي گروه مقايسه

گر  گيري ديگر مفهوم علمي نداشت و پژوهش مورد اندازه

ها را در پايان  توانست تغييرات احتمالي در شاخص نمي

  .برنامه به تمرين استقامتي نسبت دهد

اضر نشان داد ميزان لپتين سرم هاي پژوهش ح يافته

 در پايان ماه رمضان و دو F و F+ETيک از دو گروه  هيچ

- تمريني در مقايسه با قبل از ماه رمضان تغيير معنيهفته بي

 در پايان ماه رمضان Fغلظت لپتين گروه . داري نداشت

هاي  يافته. دار نبودبرخالف افزايش به لحاظ آماري معني

هاي بررسي کساب و همکاران  هپژوهش حاضر با يافت

کساب و همکاران در بررسي خود . همخواني داشت) ۲۰۰۴(

 زن داوطلب در پايان ماه رمضان افزايش غير ۴۶روي 

 نشان داده شده که ۱۳.دار لپتين سرم را گزارش کردند معني
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 ۲۷۶ ايران متابوليسم و ريز درون غدد ي مجله ۱۳۹۲شهريور ، ۳ ي شماره, پانزدهمي  دوره

 

  

 ۲۲.غلظت لپتين سرم با درصد چربي بدن ارتباط مستقيم دارد

ر بين تغييرات لپتين و درصد با وجود اين، در بررسي حاض

داري  معنيي ها طي ماه رمضان رابطهچربي بدن آزمودني

- رسد افزايش غير معنيبه نظر نمي). P<۰۵/۰(مشاهده نشد 

دار غلظت لپتين با تغييرات چربي بدن ارتباط داشته باشد، به 

احتمال زياد عوامل ديگري مانند ميزان کالري دريافتي و نوع 

دار لپتين در  مسئول افزايش غلظت غير معنيترکيبات غذايي

 تغييرات لپتين ي ي رابطه با مالحظه. پايان ماه رمضان باشند

شود با با ميزان کالري دريافتي طي ماه رمضان مشاهده مي

کاهش کالري دريافتي طي ماه رمضان بر غلظت لپتين افزوده 

ترشح و رهاسازي لپتين از بافت چربي ). r=۸۶/۰(شده است 

که در پاسخ به يابد، در حاليدر پاسخ به گرسنگي کاهش مي

تعادل مثبت انرژي ناشي از پرخوري بر ميزان ترشح لپتين 

چنين، نوع ترکيبات غذايي  هم۲۳.شوداز بافت چربي افزوده مي

توانند ترشح لپتين از بافت چربي را تغيير دهند، اگرچه  مي

 ۲۴-۲۶.تادبيات مرتبط با اين موضوع ضد و نقيض اس

هاي پژوهش حاضر نشان داد مقدار و درصد چربي  يافته

 در طول ماه رمضان Fهاي گروه  رژيم غذايي آزمودني

داري يافت، در  نسبت به قبل از ماه رمضان افزايش معني

ها  که از مقدار کربوهيدرات و پروتئين رژيم غذايي آن حالي

د ها مشاهده گرديدر پژوهشي روي موش. کاسته شده است

- رژيم غذايي پرچرب سبب افزايش غلظت لپتين پالسما مي

) ۲۰۰۴(چنين در بررسي الوجوي و همکاران  هم۲۵.شود

% ۳۵چربي، % ۵۰(مالحظه گرديد رژيم غذايي پرچرب 

براي مدت سه هفته در مقايسه ) پروتئين% ۱۵کربوهيدرات و 

% ۱۵کربوهيدرات و % ۶۵چربي، % ۲۰(چرب با رژيم غذايي کم

غلظت لپتين پالسماي زنان نژاد آمريکايي ـ ) نپروتئي

يکي از داليل  بنابراين، ۲۷.دهدافزايش مي% ۱۴آفريقايي را تا 

دار غلظت لپتين در پايان ماه معنياحتمالي افزايش غير

تواند افزايش درصد و مقدار چربي   ميFرمضان در گروه 

  . رژيم غذايي باشد

به ) نوساني(دار  ناز سوي ديگر، لپتين با يک الگوي ضربا

که بيشترين مقدار لپتين  به طوري،شوددرون خون ترشح مي

هاي شب و کمترين مقدار آن در مواقع ظهر پالسما در نيمه

 اگرچه سازوكارهاي مسئول ريتم شبانه ۲۸.شودمشاهده مي

اند، با وجود  روزي هورمون لپتين به طور کامل شناخته نشده

دهد ريتم شبانه روزي ان مياين شواهدي وجود دارد که نش

ي غذايي است و اين که  ترشح لپتين متاثر از الگوي وعده

هاي غذايي سبب تغيير قابل مالحظه در بندي وعدهتغيير زمان

 از آنجا که ماه رمضان سبب ۲۹.گرددريتم ترشح لپتين مي

شود، بنابراين  ساعت مي۶ي ناهار براي  جلو کشيدن وعده

احتمالي افزايش غلظت لپتين در پايان ماه يکي ديگر از داليل 

تواند به تغييرات ريتم شبانه روزي  ميFرمضان در گروه 

لپتين نسبت داده شود که تمايل دارد تا نزديک به مقدار اوج 

در ) ۲۰۰۵(بوگدان و همکاران . خود در هنگام شب بماند

، و نشان دادند برخالف پژوهشي به بيان اين مورد پرداخته

 ماه رمضان ۲۳ه تغييري در فرکانس لپتين سرم در روز ک اين

 اما تغييرات ،شودنسبت به قبل از رمضان مشاهده نمي

 صبح به ۶چشمگيري در ميزان اوج غلظت لپتين از ساعت 

- هاي پژوهش حاضر مي  که هم راستا با يافته۳۰آيدوجود مي

  . باشد

 در پايان ماه رمضان کاهش F+ETلپتين سرم گروه 

هاي  هاي بررسي حاضر با يافته يافته.  اندکي داشتبسيار

. همخواني داشت) ۲۰۰۹(پژوهش چنائويي و همکاران 

چنائويي و همکاران با بررسي تاثير ماه رمضان بر 

 هورموني، متابوليکي و التهابي روي دوندگان هاي شاخص

 به اين نتيجه رسيدند که غلظت لپتين در پايان ينيمه استقامت

چنين، چائوچي و   هم۳۱.کندداري نميغيير معنيماه رمضان ت

هاي هماتولوژي، التهابي و همکاران در بررسي ديگر پاسخ

ايمنولوژي را در پايان ماه رمضان روي جودوکاران نخبه که 

بار تمريني خود را حين ماه رمضان حفظ کرده بودند، مورد 

ها در پايان بررسي اظهار داشتند  آن. پژوهش قرار دادند

 کاهش اندک برخالفلظت لپتين سرم در پايان ماه رمضان غ

دار نسبت به پيش از ماه رمضان به لحاظ آماري معني

 برخالف کاهش اندک لپتين در گروه تمرين استقامتي ۳۲.نبود

)F+ET (داري دار آن در گروه روزهو افزايش غير معني)F (

يل توان استنباط نمود يکي از دالدر پايان ماه رمضان مي

داري لپتين بين دو گروه در پايان احتمالي عدم تغييرات معني

 ۴ جلسه در ۱۲(ماه رمضان، کاهش تعداد جلسات تمريني 

  .بود) هفته

مقادير غلظت فروکتوزآمين سرم در پايان ماه رمضان و 

تمريني در مقايسه با قبل از ماه رمضان تغيير دو هفته بي

هاي  حاضر با بررسيهاي پژوهش  يافته. نداشتداري معني

 و مافوزي و همکاران ،)۲۰۰۴(گوستاوياني و همکاران 

ي  يکي از داليل اختالف نتيجه. ان ندادهمخواني نش) ۲۰۰۲(

هاي ديگران به احتمال زياد مربوط به  بررسي حاضر با يافته

در دو بررسي ديگر برخالف . باشدها مينوع آزمودني

به .  بودند۲ابت نوع ها مبتال به ديپژوهش حاضر آزمودني
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تواند دار کالري دريافتي ميعالوه، ثابت شده کاهش معني

 در بررسي ۳۳.خون را تحت تاثير قرار دهدقند شاخص 

کاهش ) ۲۰۰۲(حاضر برخالف پژوهش مافوزي و همکاران 

کالري دريافتي هنگام ماه رمضان در مقايسه با قبل از ماه 

اند دليل احتمالي ديگر تودار نبود، بنابراين ميرمضان معني

داري فروکتوزآمين در پايان ماه رمضان عدم تغييرات معني

  .باشد

تواند تعداد کم ترين محدوديت پژوهش حاضر ميمهم

داري و گر روزهبا توجه به متغيرهاي مداخله. نمونه باشد

رسد افزايش تعداد نمونه احتمال خطاي تمرين به نظر می

  .گيري را کاهش دهدمورد اندازههاي  برآورد ميانگين شاخص

هاي به دست آمده از بررسي حاضر  به طور کلي يافته

داري منجر نشان داد اگرچه تمرين استقامتي همراه با روزه

کاهش درصد چربي و (به تغييرات مطلوبي در ترکيب بدني 

مردان داراي اضافه وزن در پايان ماه ) ي بدن ي توده نمايه

دار  ين تغييرات همسو با تغييرات معنيگردد، اما ارمضان مي

غلظت لپتين و فروکتوزآمين سرم در پايان ماه رمضان 

گيري نمود ترکيب تمرين توان نتيجهبنابراين مي. نيست

داري تنها بر داري اثري فراتر از روزهاستقامتي و روزه

  .کندغلظت لپتين و فروکتوزآمين سرم ايجاد نمي

کننده در هاي شرکت مقاله از آزمودنينويسندگان اين: يسپاسگزار

ي علوم غدد و متابوليسم  بررسي به خاطر همکاري و از پژوهشکده

هاي دانشگاه علوم پزشکي تهران براي پوشش برخي از حمايت

  .آورندمالي کمال تشکر به عمل مي
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Abstract 
Introduction: The purpose of the present study was to determine the effect of endurance training 

accompanied by fasting and a period of detraining on serum leptin and fructosamine in overweight 
men. Materials and Methods: Twenty-one healthy male subjects (Mean±SD; age 25.2±3.7 years; 
weight 78.3±12.7 kg; BMI 26.1±3.7) voluntarily participated in the study and were divided into the 
fasting (F) and endurance training+ fasting (F+ET) groups. The F+ET group performed a training 
program on treadmills for four weeks, 3 times per week during Ramadan. The energy expenditure 
in each exercise session during at the first week of Ramadan was 500 Kcal and increased to 800 
Kcal per session by the last week of Ramadan. At the end of Ramadan, the F+ET group stopped 
training and fasting and underwent 2 weeks of detraining, and the F group returned to a normal 
diet during this period. Anthropometric characteristics were measured and three blood samples 
were taken before, at the end of Ramadan and after detraining. Data were analyzed by using 
repeated measures of ANOVA with a between group factor. Results: The between-group 
comparison showed that changes in serum leptin and fructosamine were not significantly different 
between the two groups (p>0.05). Furthermore, serum leptin and fructosamine levels did not 
change (within-group comparison) in the F and F+ET groups (p>0.05). Conclusions: Based on the 
findings of the present study it could be concluded that compared to fasting per se, combining 
endurance training and fasting do not induce more changes in leptin and fructoseamine.  
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