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  چكيده
اکسيداني  ، ظرفيت آنتيواسپين ،لپتينسطح سرمي  برهفته تمرين هوازي  ۱۲اثير پژوهش حاضر به منظور تعيين ت: مقدمه

ميانسال نفر زن  ۳۰ ي نيمه تجربي حاضر، در مطالعه: ها مواد و روش. تام و مالون دي آلدهيد زنان ميانسال انجام گرفت
: دنـرم بر مترمربع و چربي بکيلوگ ۸۹/۳۰±۲۳/۳: دنـب ي ودهـي ت هـايـ، نم۳۰/۴۸±۰۲/۳: ن سنـميانگي( تحرک بي
گروه  .قرار گرفتند) تعداد=۱۵(و کنترل ) تعداد=۱۵(و به صورت تصادفي در دو گروه تجربي  ،انتخاب%) ۷۱/۲±۸۸/۳۲

 .انجام دادندرا ) ذخيره قلب ضربان بيشينه %۷۵تا  ۶۵با شدت جلسه در هفته  ۳(تجربي، دوازده هفته تمرين هوازي 
 زوجي ها با استفاده از آزمون تي داده. انجام شدساعت بعد از آخرين جلسه تمرين  ۴۸و قبل  ساعت ۲۴گيري خون  نمونه

به  Pمقادير (داري در سطح سرمي لپتين و مالون دي آلدهيد  نتايج، کاهش معني: ها يافته). P>۰۵/۰(تجزيه و تحليل شد 
در گروه تجربي را نشان داد؛ ) P=۰۱/۰(ني اکسيدا داري در ظرفيت تام آنتي و افزايش معني) ۰۱/۰و  ۰۰۹/۰ترتيب 

بين سطح سرمي واسپين در بين دو  ،)۰۰۰۱/۰(داري کاهش يافت  چنين درصد چربي در گروه تجربي به طور معني هم
هاي هوازي منظم به کاهش وزن و کاهش  انجام تمرين: گيري نتيجه). P=۹۳/۰(داري مشاهده نشد  گروه تفاوت معني

گيرد، به دنبال  با توجه به اين که توليد لپتين در بافت چربي صورت مي. گردد ميچاق منجر  درصد چربي بدن زنان
از سوي ديگر، تمرين هوازي با کاهش غلظت سرمي مالون . کاهش درصد چربي، سطح سرمي لپتين نيز کاهش يافته است

  .اکسيدانتي در بدن منجر شود آنتي/تواند به بهبود روند اکسيدانتي اکسيداني مي دي آلدهيد و افزايش ظرفيت آنتي
  

  اکسيداني، زنان ميانسال تمرين هوازي، لپتين، واسپين، مالون دي آلدهيد، ظرفيت تام آنتي :واژگان كليدي

  ۳۱/۱/۹۳: ـ پذيرش مقاله ۱۷/۱/۹۳: ـ دريافت اصالحيه۱۷/۱۰/۹۲: دريافت مقاله
  

  مقدمه

 ي جامعه سالمتي مشكالت ترين بزرگ از يکي امروزه

که با عوارض مهم متابوليک و  ۱باشد مي چاقي مشكل بشري،

بافت چربي يک  ۲،۳.اختالالت قلبي ـ عروقي در ارتباط است

هاي  عضو اندوکرين و پاراکرين فعال بوده که پروتئين

شامل  كنند كه را ترشح ميآديپوسيتوکين  به ناممتعددي 

و  ۸ -، اينترلوکين۶ -لپتين، عامل نکروز تومور، اينترلوکين

سرپين مشتق شده از بافت چربي (واسپين . باشد مي iواسپين

ها است که  آديپوکين ي مولکولي از خانواده) iiچربي احشايي

رسد با عوامل خطرساز متابوليک ارتباط داشته  به نظر مي

.باشد
تغييرات سرمي واسپين، وابسته به رژيم غذايي،  ۴

شايي بيان اح ۵.باشد فعاليت بدني و تغييرات هورموني مي

و درصد چربي بدن رابطه  iiiبدن ي توده ي واسپين با نمايه

مقطعي وجود يک  ي يک مطالعه ايـه هـچنين، يافت هم ۶،۷.دارد

                                                           
i- Vaspin 

ii - Visceral Adipose Tissue-Derived Serpin 

iii- Body Mass Index 
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 ۱۱۲ ايران متابوليسم و ريز درون غدد ي مجله ۱۳۹۳خرداد ـ تير ، ۲ ي شماره, شانزدهمي  دوره

 

  

که سطح  را پيشنهاد نمود؛ به طوري iديمورفيسم جنسي

واسپين موجود در جريان خون زنان بيشتر از مردان 

 ي توده ي از طرفي سطح سرمي واسپين به نمايه ۸،باشد مي

در  ۹.باشد چربي وابسته مي ي بدن، کنترل متابوليک و توده

رابطه با اثر فعاليت ورزشي بر واسپين، صفرزاده و همکاران 

نشان دادند چهار هفته تمرين مقاومتي منجر به ) ۱۳۹۱(

هاي  هاي صحرايي و افزايش در موش کاهش واسپين موش

) ۲۰۱۱(و همکاران  iiکيم اس ۱۰.گردد صحرايي ديابتي مي

و  ۱۱دوازده هفته فعاليت ورزشي را بي اثر بر واسپين،

ي  کاهش واسپين را به وسيله) ۲۰۱۰(و همکاران  iiiاوبربچ

لپتين مولکولي  ۱۲.فشار اکسايشي ناشي از فعاليت نشان دادند

 به چربي هاي سلول توسط كه ها است آديپوکين ي از خانواده

 در يريبا تاثير بر مراكز س و شود مي داخل خون ترشح

 بدن شركت وزن هموستاز تنظيم در هيپوتاالموس،

 به لپتين پاسخ ي ها درباره هاي پژوهش يافته ۱۳.دماين مي

 عدم برخي ۱۴،كاهش برخي كه است، به طوري متناقض تمرين

شده  گزارش تمرين اثر در آن ۱۷افزايش برخي و ۱۵،۱۶تغيير،

 رينتم ي غيرمستقيم نتيجه لپتين غلظت شايد كاهش،. است

 اصلي عامل تمرين، بر اثر بدن چربي ي توده كاهش است و

 شكم ي ناحيه در چربي تجمع ،از طرفي ۱۸.باشد لپتين تغييرات

 افزايش ، باباشد زنان ميانسال مي ي عمده مشكالت از كه

 اكسيداني آنتي دفاع ۱۹،۲۰.است همراه اكسيداتيو استرس ميزان

علت کاهش  است مكنيابد؛ م مي سن در زنان كاهش افزايش با

 استروژن فقدان خاطر به يائسگي پس از اکسيداني، دفاع آنتي

هوازي  هاي تمرين اند داده نشان ها بررسي از بسياري ۲۱.باشد

 از عضالني پس تخريب و اکسيداتيو فشار کاهش موجب

 داشتند بيان) ۲۰۰۸(همکاران  وiv كاساف ۲۲.شود مي تمرين

 افزايش موجب تواند مي شدت متوسط با ورزشي فعاليت

 ي برنامه يک انجام که حالي در شود، اکسيدان آنتي هاي آنزيم

تخريب  موجب تواند مي طوالني مدت در و باال با حجم تمريني

 لپتين اند داده اخير نشان هاي يافته ۲۳.گردد سلول اکسيداتيو

 اندوتليال هاي در سلول اکسيداتيو استرس افزايش به منجر

   ۲۴.گردد مي بدن انسان و زمايشگاهيآ محيط در انسان

که (هاي استرس اکسيداتيو  با توجه به پتانسيل شاخص

و ظرفيت کل ) MDA(آلدهيد  به طور معمول مالون دي

در تغيير ميزان لپتين و  ۲۵)سرم) TAC(اکسيداني بدن  آنتي

                                                           
i- Sexual Dimorphism 

ii-Kim ES  

iii - Oberbach 

iv -Khassaf 

واسپين سرمي، پژوهش حاضر به بررسي تاثير دوازده هفته 

هاي  واسپين، لپتين و شاخص تمرين هوازي بر سطح سرمي

  .استرس اکسيداتيو بر زنان ميانسال چاق پرداخت

  ها مواد و روش

نفر  ۳۰حاضر، تعداد کاربردي و نيمه تجربي در پژوهش 

کننده  مراجعه) ۳۰ ≥ي بدن  ي توده نمايه(ميانسال چاق  زناناز 

از طريق  شهر بيرجندبدنسازي و آمادگي جسماني  سالنبه 

به صورت هدفمند ع از شرايط پژوهش فراخوان و اطال

 هاي دادهو بر اساس  ،هاي الزم پس از بررسي. انتخاب شدند

 صورت تصادفي ها به هاي تکميل شده، آزمودني نامه پرسش

 نفري کنترل و تجربي تقسيم شدند ۱۵دو گروه به 

الزم ). آورده شده است ۱ها در جدول  هاي آزمودني ويژگي(

عدم ارهاي ورود به مطالعه شامل به يادآوري است که معي

 بيماري قلبي ي مصرف هر گونه دارو و مکمل، نداشتن سابقه

عدم انجام  و عروقي و عفونت اثر گذار بر فاکتورهاي ايمنيـ 

بود که اين  منظم و سنگين در سه ماه گذشته هاي تمرين

هايي به دست آمد که بين  نامه ها با استفاده از پرسش داده

 ها از آزمودني. ورود به مطالعه توزيع شده بود افراد داوطلب

براي . کتبي گرفته شد ي نامه ، رضايتبراي شرکت در مطالعه

کنترل نمودن تاثير هورمون هاي جنسي بر سطح متغيرهاي 

گيري  ها در نمونه آزمودني بيوشيميايي مورد مطالعه، تمام

ار ابتدا و انتهاي پژوهش، در فاز فوليکوالر سيکل قاعدگي قر

ها  از تمام آزمودني شروع مطالعه،سه روز پيش از . داشتند

خواسته شد ضربان قلب استراحت خود را به مدت سه روز 

ثانيه، هنگام صبح و قبل از  ۱۵و در هر روز سه بار به مدت 

برخاستن از بستر شمارش نمايند و در عدد چهار ضرب 

 گيري هانداز. ها به دست آيد تا ضربان استراحتي آن نمايند

و درصد چربي با استفاده از بدن  ي توده ي نمايهوزن، 

ـ   Inbody 3.0مدل(دستگاه تجزيه و تحليل ترکيب بدن 

هاي دور کمر  اندازه. گيري شد اندازه )کره Biospaceشرکت 

 ۱/۰و دور باسن نيز به وسيله متر نواري و با دقت 

 نسبت دور کمر به دور باسن با(متر به دست آمد  سانتي

اكسيژن  و بيشينه ،)تقسيم اندازه اين دو به هم محاسبه شد

گيري  اندازه اي کوپر دقيقه ۱۲آزمون   ي به وسيلهنيز مصرفي 

ساعت  ۴۸ كمينه ،خواست شددرها  آزمودني از تمام. گرديد

فعاليت سنگين بدني انجام پيش آزمون، گيري  قبل از خون

 ۳هفته  هفته و هر ۱۲گروه تجربي به مدت سپس . ندهند

اين . آغاز نمودندتمرين هوازي خود را  ي برنامه جلسه،
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 همكارانو دكتر سيدمحمود حجازي   استرس اکسيداتيو یها بر لپتين، واسپين و شاخص یاثر تمرين هواز ۱۱۳

 

  

 و رفتن راه صورت به( کردن گرم دقيقه ۸شامل برنامه 

تا  ۶۵با شدت دويدن  دقيقه ۸و  )جنبشي و يکشش حرکات

 سه هر. اول بود ي ذخيره در جلسه قلب ضربان بيشينه ۷۵%

 تا  شد يافزوده م ها آزمودني دويدن زمان به يک دقيقه جلسه

ي  هدقيق ۵ رسيد و دقيقه ۲۰ به دويدن زمان هفته، ۱۲ز ا بعد

الزم به . بود کردن سرد مخصوصهر جلسه نيز  آخر

يادآوري است براي مشخص کردن ضربان قلب هدف تمرين، 

  :زير از فرمول
 

 

 ضربان قلب= }شدت مورد نظر ×) ضربان قلب بيشينه-ضربان قلب استراحت(+

  ضربان قلب استراحت{

  

ضربان قلب بيشينه از فرمول  چنين هم ۲۶.گرديداستفاده 

گونه تمريني  براي گروه کنترل هيچ. به دست آمد) ۲۲۰- سن(

ي تمرين  ساعت قبل از شروع برنامه ۲۴ .در نظر گرفته نشد

 ۱۲ساعت پس از آخرين جلسه تمرين و به دنبال آن  ۴۸و 

بازويي از وريد ليتر خون  مقدار پنج ميليساعت ناشتايي، 

ي به دست آمده پس از لخته  نمونه. ها گرفته شد آزمودني

شدن، براي جداسازي سرم سانتريفيوژ گرديد و سرم به 

و  نـــواسپيدست آمده براي سنجش سطح سرمي لپتين، 

 )MDA, TAC(و ــرس اکسيداتيـــاي استـــه شاخص

 ن باـــلپتي سرمي سطح. ورد استفاده قرار گرفتـــم

  يــــاي انسانــــه هـــوص نمونـــکيت مخص از ادهـــاستف

 نانوگرم ۵/۰با حساسيت   ,Biovendor, Heidelberg)آلمان(

درون آزموني  راتــضريب تغيي درصد با و ليتر ميلي بر

سطح واسپين سرمي با . گيري شد با روش االيزا اندازه% ۶/۵

با )  Wuhan, Cusabio Biothechچين ـ(مخصوص  کيت

ضريب  درصد با و ليتر ميلي بر پيکوگرم ۵/۴حساسيت 

. گيري شد با روش االيزا اندازه% ۶/۷درون آزموني  تغييرات

تيوباربيتوريک اسيد  روش به آلدهيد دي مالون گيري اندازه

به طور خالصه، اين معرف به نمونه سرم و  ۲۷.صورت گرفت

گردد و پس از طي مراحل  بالنک استاندارد اضافه مي

ها توسط اسپکتروفتومتر در طيف  ت جذب نمونهآزمايش، شد

ي  براي تهيه. شود گيري مي نانومتر در برابر بالنک اندازه ۴۹۲

، ۱،۱،۳،۳از )  ميکرو مول بر ليتر(استاندارد مالون دي آلدهيد 

ظرفيت ضد اکسايشي تام . تترا اتوکسي پروپان استفاده شد

 و iFRAP با استفاده از روش) ليتر ميکرومول بر ميلي(

                                                           
i- Ferric Reducing Ability of Plasma 

نانومتر  ۵۹۳ وجـم ولـط در رــومتــروفتــاه اسپكتــدستگ

  .گيري شد اندازه

از آمار توصيفي  هاي پژوهش حاضر يافتهتوصيف  براي

بررسي نرمال . دگردياستفاده ) معيارميانگين و انحراف (

ها با استفاده از آزمون کلموگروف ـ  بودن توزيع داده

ها،  رمال بودن توزيع دادهاسميرنوف انجام شد و با توجه به ن

با استفاده از  تي زوجيآزمون آماري از  ها براي تحليل يافته

داري  و سطح معني ۱۸ي  نسخه SPSS آماريافزار  نرم

  .استفاده شد >۰۵/۰Pها  آزمون

  ها يافته

ها ارايه شده  سنجي آزمودني هاي تن ، ويژگي۱در جدول 

بدن، درصد  ي هتود ي ، وزن بدن، نمايهها و بر اساس يافته

هاي گروه  چربي و نسبت دور کمر به دور باسن آزمودني

داري يافت  هفته تمرين کاهش معني ۱۲تجربي به دنبال 

، در )۰۱/۰و  ۰۰۰۱/۰، ۰۰۲/۰، ۰۰۱/۰به ترتيب  Pمقادير (

ها پس آزمون اين متغيرها  داري در يافته که تغيير معني حالي

مون مشاهده نشد در گروه کنترل نسبت به مقادير پيش آز

  .)۰۹/۰و  ۲۰/۰، ۰۶/۰، ۱۰/۰به ترتيب  Pمقادير (

آزمون  هاي ميانگين و انحراف معيار و يافته ۲در جدول 

تي زوجي به دست آمده از متغيرهاي بيوشيميايي پژوهش 

، به بررسي حاضر هاي بر اساس يافته. آورده شده است

ن دي هفته تمرين هوازي، سطح سرمي لپتين و مالو ۱۲دنبال 

به ترتيب  Pمقادير (دار  آلدهيد در گروه تجربي کاهش معني

دار  اکسيداني افزايش معني و ظرفيت تام آنتي) ۰۱/۰و  ۰۰۹/۰

)۰۱/۰=P (چنين، بين سطح سرمي واسپين در پس  يافت؛ هم

آزمون گروه تجربي نسبت به پيش آزمون تفاوت معني داري 

موجود در  ايه گونه که داده همان). P=۹۳/۰(مشاهده نشد 

دهد، تغييرات مقادير پس آزمون تمام  نشان مي ۲جدول 

متغيرهاي مورد بررسي، نسبت به مقادير پيش آزمون در 

  .  دار نبود گروه کنترل نيز معني
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 ۱۱۴ ايران متابوليسم و ريز درون غدد ي مجله ۱۳۹۳خرداد ـ تير ، ۲ ي شماره, شانزدهمي  دوره

 

  

  *هاي کنترل و تجربي گروهسنجي  هاي تن آزمون آماري ويژگي هاي يافتهمقادير ميانگين، انحراف معيار و  - ۱جدول

  زمان 
  تجربيگروه 

  )تعداد=۱۵(
 †Pمقدار 

  گروه کنترل

  )تعداد=۱۵(
 Pمقدار 

        )سال(سن 

  ۴۷±۳۵/۵  پيش آزمون
-  

۰۲/۳±۴۸  
-  

 -  -  پس آزمون

         )متر سانتي(قد 

  ۱۵۹±۷۱/۵  پيش آزمون
- 

۳۳/۳±۲۰/۱۵۸  
-  

  -  -  پس آزمون

          )کيلوگرم(وزن 

  ۴۸/۷۶±۵۰/۴  پيش آزمون
‡۰۰۱/۰  

۸۰/۳±۸۴/۷۵  
۱۰/۰  

  ۱۲/۷۵±۶۰/۳  ۷۰±۱۶/۸  آزمون پس

        )کيلوگرم بر متر مربع(بدن  ي توده ي نمايه

  ۸۶/۳۰±۱۲/۲  پيش آزمون
‡۰۰۲/۰  

۴۳/۲±۵۵/۳۰  
۰۶/۰  

  ۶۴/۳۰±۷۱/۲  ۷۶/۲۷±۳۵/۳  پس آزمون

        )درصد(چربي بدن 

  ۸۸/۳۲±۷۱/۲  ۰۰۰۱/۰‡  ۲۶/۳۲±۹۹/۵  پيش آزمون
۲۰/۰  

  ۲۶/۳۲±۵۶/۵  ۶/۳۰±۴۳/۶  پس آزمون

        دور کمر به دور باسن نسبت

 ۸۲/۰±۱۰/۰ ۰۱/۰‡ ۸۱/۰±۲۰/۰  پيش آزمون
۰۹/۰  

 ۸۱/۰±۱۲/۰ ۷۶/۰±۵۰/۰  پس آزمون

  هاي پس آزمون نسبت به پيش آزمون  داده )>۰۵/۰P(دار  تفاوت معني ‡. استدار  معنياز نظر آماري  >۰۵/۰Pمقدار † اند،  انحراف معيار بيان شده± مقادير به صورت ميانگين *

  *هاي کنترل و تجربي گروه در مورد بررسيمتغيرهاي مقادير آزمون آماري  -۲ جدول

 P†مقدار  مقادير  زمان   گروه  متغير

  )ليتر نانوگرم بر ميلي(واسپين 

  

 تجربي

  

  ۶۰/۱± ۸۹/۰  پيش آزمون
۹۳/۰  

  ۶۲/۱± ۳۰/۰  پس آزمون

  کنترل
  ۶۷/۱±۱۰/۱  پيش آزمون

۰۶/۰  
  ۶۹/۱±۲۴/۰  پس آزمون

  )ليتر نانوگرم بر ميلي(ين لپت

 تجربي

  

   ۸۰/۸±۴۹/۰  پيش آزمون
  ۳۰/۷±۶۱/۰  پس آزمون ۰۱/۰‡

  کنترل
  ۵۴/۸± ۳۵/۰  پيش آزمون

۰۸۷/۰  
  ۲۶/۸± ۲۰/۵   پس آزمون

    اکسيداني ظرفيت تام آنتي

  )ليتر ميکرو مول بر ميلي(

 تجربي

  

 ۶۰/۰± ۰۸/۰  پيش آزمون
‡۰۰۱/۰  

 ۸۶/۰±۰۲/۰  پس آزمون

  نترلک
  ۶۰/۰±۰۱/۰  پيش آزمون

۰۷/۰  
  ۵۹/۰±۰۸/۰  پس آزمون

  مالون دي آلدهيد 

  ) ميکرو مول بر ليتر(

 تجربي

  

 ۴۶/۰±۰۴/۰  پيش آزمون
‡۰۰۹/۰ 

 ۳۲/۰±۰۲/۰  پس آزمون

  کنترل
  ۴۳/۰±۰۹/۰  پيش آزمون

۱۱/۰  
  ۴۲/۰±۰۶/۰  پس آزمون

  هاي پس آزمون نسبت به پيش آزمون داده) >٠٥/٠P(دار  تفاوت معني ‡. دار است از نظر آماري معني >۰۵/۰Pمقدار  †د، ان انحراف معيار بيان شده± مقادير به صورت ميانگين *
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 همكارانو دكتر سيدمحمود حجازي   استرس اکسيداتيو یها بر لپتين، واسپين و شاخص یاثر تمرين هواز ۱۱۵

 

  

  بحث 

دار سطح  هاي مهم پژوهش حاضر، کاهش معني يافته

 Pمقادير (سرمي لپتين و مالون دي آلدهيد در گروه تجربي 

تام  دار ظرفيت و افزايش معني) ۰۱/۰و  ۰۰۹/۰به ترتيب 

به دنبال انجام دوازده هفته تمرين ) P=۰۱/۰(اکسيداني  آنتي

 ي توده ي مقادير وزن، نمايه. استقامتي در زنان ميانسال بود

ر به دور باسن ـبدن، درصد چربي و نسبت دور کم

داري کاهش  هاي گروه تجربي نيز به طور معني آزمودني

؛ )۰۱/۰ و ۰۰۰۱/۰، ۰۰۲/۰، ۰۰۱/۰به ترتيب  Pمقادير (يافت 

چنين، بين سطح سرمي واسپين در پس آزمون گروه  هم

داري مشاهده نشد  تجربي نسبت به پيش آزمون تفاوت معني

)۹۳/۰ =P .(  

سوخت و ساز  و بدن تركيب هاي ورزشي، فعاليت

 بررسي دهد، تحت تاثير قرار مي را چربي و كربوهيدرات

 ساير و لپتين پالسمايي سطح روي هاي ورزشي فعاليت تاثير

 گلوكز هموستاز و انرژي تعادل در موثر هاي پپتيدي هورمون

هاي  يافته تاييد در ۱۶.است برخوردار اهميت ويژهاي از

 را بدن آمادگي سطح كه ها برخي مطالعه حاضر، پژوهش

 سطح كاهش با اند، نموده متاثر را تركيب بدن و داده بهبود

 چربي، ي توده ي هانداز ۱۶.اند بوده همراه يا پالسما سرم لپتين

 .دارد اي ويژه نقش خون لپتين در سطح شكمي چربي ويژه به

 افزايش و لپتين افزايش با چربي بافت چاق، افزايش افراد در

.است بوده همراه مقاومت لپتيني
۱۸
به  بررسي، يك در البته 

 هفته، ۷ مدت براي هوازي فعاليت ورزشي دقيقه ۶۰ دنبال

 اين ۲۸.نشد مشاهده خون تينلپ در سطح داري معني تغيير

 هاي دوره طول و شدت با ديگر هاي برخي بررسي در ها يافته

و همکاران  iفاتاروس ۱۵.گردد مشاهده نيز تمريني متفاوت

 به )هفته در روز ۳( ورزشي ماه تمرين ۶اعالم کردند ) ۲۰۰۵(

 و پوستي زير چربي كاهش با خون همراه لپتين كاهش

هاي پژوهش  شود که با يافته ر ميبدن منج ي توده ي نمايه

نشان  )۲۰۰۹(و همکاران  iiگوکبل ۱۸.باشد حاضر همسو مي

بالفاصله بعد از تمرين، مدت  دادند در تمرين هوازي طوالني

برگشت به حالت  ي ساعت بعد از تمرين و در دوره ۴۸و  ۲۴

 ۱۴.يابد ميداري کاهش  معني شكلاوليه، غلظت لپتين به 

تمرين هوازي با  ثيراتنيز ) ۲۰۱۰(ان و همکار iiiاوکازاکي

                                                           
i -Fatouros 

ii -Gokbel 

iii -Okazaki 

و رژيم ) اکسيژن مصرفي بيشينهدرصد  ۵۰(شدت متوسط 

بر کاهش چربي و غلظت لپتين در  را هفته ۱ي به مدت يغذا

بر . چاق ميانسال بررسي کردند زنان غيرفعال چاق و غير

، چربي کاهش يافتي  تودهو غلظت لپتين ها،  اساس اين يافته

با اين  ۲۹.بودمرتبط نکاهش وزن با تين کاهش غلظت لپاما 

ماه تمرين  ۶تاثير در بررسي ) ۱۳۸۸(وجود بيژه و همکاران 

ورزشي هوازي بر سطح لپتين، کورتيزول، انسولين و گلوکز 

داري در وزن و  تغيير معني سرم در زنان ميانسال الغر

بدن افراد و سطح لپتين، کورتيزول، انسولين،  ي توده ي نمايه

.مشاهده نکردند يول و گلوکز خوناستراد
توان علت  مي ۳۰

به فعاليت بدني منظم ناهمخواني را اين طور توضيح داد که 

در صورتي سبب کاهش ميزان لپتين سرم  احتمال زياد،

چربي بدن به طور  ي بدن و توده ي توده ي نمايهشود که  مي

  . زمان کاهش پيدا کند هم

 هاي د از تمرينطور خالصه، کاهش غلظت لپتين بع به

روزي لپتين و  به کاهش شبانه) دقيقه ۶۰بيش از (مدت  طوالني

. شود ورموني ناشي از تمرين نسبت داده ميهتغييرات 

مدت که موجب عدم تعادل قابل  بسيار طوالني هاي تمرين

روزي لپتين  اي و شبانه توجه انرژي گرديدند، تغييرات دوره

ين بر تثير لپاتين وجود با ا ۱۷.دهد ثير قرار ميات را تحت

برگشت به حالت اوليه هنوز  ي فعاليت جسماني و دوره

توانند تغيير پاسخ  داليلي وجود دارند که مي. مشخص نيست

 تمامبا توجه به  ۱۶.هاي بدني را توضيح دهند لپتين به فعاليت

ورزشي هاي  يتلباورها بر اين است که فعا ،اين موارد

کاهش  ين عامل از جملهچندتواند با توجه به وجود  مي

ا انرژي داشته باشد و ب ي چربي، نقش مهمي در هزينه ي توده

کورتيزول، هورمون  ،انسولين(هورموني هاي  غلظت تاثير بر

و مواد سوخت و سازي ) تستوسترون و ها مينتکوالرشد، کا

تين پپاسخ ل) هادگليسري تري و سيد الکتيکااسيد چرب آزاد، (

  . را تغيير دهد

هاي پژوهش حاضر، مشاهده گرديد به  اساس يافته بر

 سرم، سطح مالون دي آلدهيد هفته تمرين ورزشي، ۱۲دنبال 

 نظر به. اکسيداني افزايش يافت و ظرفيت تام آنتي كاهش

 و كاهش در منظم هاي ورزشي فعاليت مفيد اثرات رسد مي

 به دليل اكسيداتيو استرس با هاي مرتبط بيماري از جلوگيري

 ورزشي فعاليت ي بدن در نتيجه اكسيداني آنتي سيستم تتقوي

.باشد مي متوسط شدت با و مدت طوالني منظم،
 پزشكي در ۲۳

 پيشگيري و در مهم اي وسيله منظم ورزشي فعاليت مدرن،

 ورزشي فعاليت اگر چه .آيد مي به شمار ها بيماري درمان
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 ۱۱۶ ايران متابوليسم و ريز درون غدد ي مجله ۱۳۹۳خرداد ـ تير ، ۲ ي شماره, شانزدهمي  دوره

 

  

 داده شده نشان دهد، مي افزايش را استرس اكسيداتيو شديد

 را اكسيداني يــآنت دفاع سيستم م،ـمنظ ورزشي هاي تمرين

 بر استقامتي  هاي تمرين در مورد اثر ۳۱.نمايد مي تقويت

 متفاوتي هاي يافته خون ليپيدي هاي پراکسيداسيون شاخص

اين  دهد مي نشان که دارد وجود شواهدي .شده است گزارش

ند، ا داشته استقامتي هاي تمرين که افرادي در ها شاخص

 ها آن با يا مشابه و ،باالتر تحرك بي کنترل گروه به نسبت

 با تواند ميي چنين تناقض وجود حال، هر به ۳۲.است بوده

 بدني آمادگي تمرين، ها، سطح تمرين شدت تغذيه، وضعيت

 استرس گيري اندازه براي مورد استفاده هاي روش و افراد

لون دي آلدهيد مقدار ما بودن پايين ۳۳.مرتبط باشد اکسيداتيو

 هاي راديکال توليد کاهش از برخاسته تواند در اين پژوهش مي

ها  آزمودني در اکسيداني آنتي سيستم کارايي افزايش يا آزاد و

در  را اكسيداني آنتي وضعيت) ۲۰۰۹( همكاران و iژانگ. باشد

 مورد غيرورزشكار افراد و کنند کساني که پيوسته ورزش مي

 در اكسيداني آنتي ظرفيت كه ريافتندد قرار دادند و بررسي

کنند باالتر است، که اين  مي کساني که به طور منظم ورزش

در واقع  ۳۴.خواني دارد هاي پژوهش حاضر هم نتيجه با يافته

 بيشتر شدن خنثي سبب ضد اکسايشي دفاع تقويت

 ها اين سازگاري اين به توجه با گردد، مي آزاد هاي راديکال

 هاي که فشار اکسايشي پس از تمرينانتظار وجود دارد 

هاي  منظم بدني توانايي سيستم هاي تمرين. هوازي کاهش يابد

 مقابل در را بدن و   ضد اکسايشي بدن را افزايش داده

 ورزش اثر در که اکسايشي فشار کنندگي تخريب خاصيت

 به طور تغييرات اين ۳۳.کند مي محافظت يابد، مي افزايش

صورت موازي با ديگر ه و بمرور زمان  به و آهسته

که يک گرديده مشاهده  .دهد هاي ورزش رخ مي سازگاري

 سببتواند  جلسه تمرين، بسته به شدت و مدت آن، مي

منظم  هاي اما تمرين ،هاي متفاوت آسيب اکسايشي شود شدت

اکسيداني و  هاي آنتي  ايجاد نوعي سازگاري در سيستم سبب

مقاومت نسبت به استرس شوند که اين امر افزايش  ترميم مي

عوامل بسياري وجود دارند که  ۳۲.گردد سبب مياکسايشي را 

ممکن است تعيين کنند آيا ورزش موجب افزايش اثر تخريبي 

ترين اين عوامل شدت  مهم. شود يا خير هاي آزاد مي راديکال

 ي جهدر ي هکنند از ديگر عوامل تعيين. مطلق ورزش است

 ي درجه) هاي آزاد راديکالاثر تخريبي ( فشار اکسايشي

                                                           
i -Zhang 

آمادگي ورزشکار، خستگي فردي که تمرين ورزشي را اجرا 

  ۳۴.باشد ميکند و در نهايت رژيم غذايي ورزشکار  مي

تمرين هوازي هفته  ۱۲حاضر نشان  هاي پژوهش يافته

هاي  يافته. نداردواسپين داري بر سطح سرمي  اثر معني

طح واسپين در قضي در مورد اثر فعاليت ورزشي بر سمتنا

و همکاران  iiاز قبيل چو پژوهشگرانبرخي . سرم وجود دارد

اند که   نمودهگزارش  ۳۶)۲۰۰۸( و همکاران iiiو يان ۳۵،)۲۰۱۰(

 ،غلظت واسپين در افراد با سطح باالي آمادگي جسماني

 .تر از افراد داراي سطح آمادگي جسماني پايين است پايين

 و همکاران ivهيداافزايش غلظت سرمي واسپين در پژوهش 

و  vانـي و نيز يـابتـي ديـاي صحرايـه وشـدر م ۳۷)۲۰۰۵(

ها با شرايط مختلف  در پژوهش روي انسان) ۲۰۰۸(همکاران 

 ۳۶.مشاهده شد) ۲۰۰۸يان و همکاران (حساسيت انسولين 

مشاهده نمودند واسپين پس نيز ) ۲۰۱۰(و همکاران  viاوبرباخ

با اين وجود . بديا هفته تمرين ورزشي کاهش مي ۴از 

هايي که  گران ياد شده مشاهده نمودند در آزمودني پژوهش

 ؛اند مصرف نموده) Eو  Cويتامين (اکسيداني  مکمل آنتي

هفته فعاليت ورزشي افزايش  ۴سطح سرمي واسپين پس از 

هيدا و همکاران کاهش سطح سرمي واسپين در . داشت

زايش آن تر شدن ديابت و اف هاي صحرايي را با وخيم موش

گردان مشابه با  نواررا در اثر فعاليت ورزشي اختياري روي 

در رابطه  ۳۷.درمان با انسولين يا پيوگليتازون مشاهده نمودند

هاي ورزشي  ها به فعاليت هاي متفاوت آزمودني با پاسخ

اشاره ) ۲۰۰۹( نتوان به مقاله مروري پلوگر و همکارا مي

بيان هاي انجام شده،  با مرور بررسياين نويسندگان . نمود

ن است ـمزمن ممک ابـداشتند که بيماران مبتال به الته

هاي التهابي متفاوتي در مقايسه با افراد سالم به فعاليت  پاسخ

 پژوهش ۳۸.اي يا بلندمدت داشته باشند ورزشي يک جلسه

نشان داد چهار هفته تمرين نيز ) ۱۳۹۱(صفرزاده و همکاران 

هاي  موشواسپين سرمي دار  نيمقاومتي منجر به کاهش مع

هاي صحرايي  موشواسپين سرم صحرايي سالم و افزايش 

که افزايش  نمودندبيان  پژوهشگراناين . گردد ديابتي مي

هاي صحرايي ديابتي در اثر تمرين  سطح واسپين در موش

سازوکار حفاظتي در برابر به احتمال زياد يک  ،مقاومتي

آن  به دنبالالتهاب  عوارض ناشي از افزايش قند خون و

                                                           
ii -Cho 

iii - Youn 

iv -Hida 

v -Oberbach 

vi -Ploeger 
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 همكارانو دكتر سيدمحمود حجازي   استرس اکسيداتيو یها بر لپتين، واسپين و شاخص یاثر تمرين هواز ۱۱۷

 

  

 چنين ممکن است کاهش واسپين در گروه غير هم. باشد مي

سازوکار تعديلي در پاسخ به بهبود يک ديابتي تمرين کرده 

  ۱۰.سوخت و ساز گلوکز و استرس اکسايشي باشد

با توجه به کاهش سطح سرمي لپتين در بررسي حاضر، 

اي توان گفت تمرين هوازي يک روش درماني مناسب بر مي

باشد و با توجه  کاهش وزن و درصد چربي در زنان چاق مي

در  obبه اين که سطح سرمي لپتين در اثر تغيير بيان ژن 

گيرد؛ به دنبال کاهش درصد چربي،  بافت چربي صورت مي

دار  کاهش معني. سطح سرمي لپتين نيز کاهش يافته است

دار ظرفيت  غلظت سرمي مالون دي آلدئيد و افزايش معني

و  داوماستقامتي م هاي تمريندهد  اکسيداني تام نشان مي تيآن

 اکسيداني عملکرد آنتيموجب بهبود منظم با شدت متوسط 

توان گفت با توجه به اين که  از سوي ديگر مي .شده است

چاقي  عمده مشكالت از كه شكم ي ناحيه در چربي تجمع

 است، کاهش اكسيداتيو همراه استرس ميزان است، با افزايش

دار  هاي اين پژوهش کاهش معني درصد چربي در آزمودني

دار ظرفيت  غلظت سرمي مالون دي آلدئيد و افزايش معني

در مجموع انجام . اکسيداني تام را به دنبال داشته است آنتي

هاي تمرين مورد استفاده در  فعاليت ورزشي با ويژگي

تواند به عنوان يک روش تمريني مفيد در  سي حاضر، ميربر

کنترل مشکالت ناشي از چاقي و افزايش سن مورد استفاده 

  .قرار گيرد

ر کل اداره يان مديدياز جناب آقای حسن رضا عم: يسپاسگزار

 گذاشتن اختيار در جهت بهورزش و جوانان خراسان جنوبی 

 در همکاران حاضر تمامي پژوهش و اجراي جهت مالي امكانات

 و تشكر ايشان صادقانه همياري و همكاري جهت به بررسي طول

  .شود مي قدرداني
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Abstract 
Introduction: This study was conducted to determine the effect of twelve weeks of aerobic 

training on serum levels of leptin, vaspin, total antioxidant  capacity (TAC) and malondialdehyde 
(MDA) in obese middle-aged women. Materials and Methods: In this quasi-experimental study, 30 
sedentary, middle-aged women (mean±SD age 48.30±3.02 yr, body mass index 30.89±3.23 kg/m2 
and body fat 32.88 ±2.71%) were randomized into the experimental (n=15) and control (n=15) 
groups. The experimental group performed twelve weeks aerobic training (3 times per week at an 
intensity of 65-75 % of maximum heart rate reserve). Blood samples were collected 24h before and 
48h after the training. Data was analyzed by Student's t-test (P<0.05). Results: Results showed a 
significant decrease in serum levels of leptin and MDA (P values 0.009 and 0.01 respectively) while 
TAC significantly increased (P=0.01) in the experimental group. Body fat percentage significantly 
decreased in the experimental group (0.0001), but serum vaspin levels were not significantly 
different between the two groups (P=0.93). Conclusions: Regular aerobic training is associated 
with weight loss and reduced body fat in obese women. As leptin production occurs in adipose 
tissue, subsequent decrease in body fat percent, serum leptin levels also occurred. On the other 
hand, aerobic training can improve oxidation/anti-oxidation in the body by reducing MDA 
concentration and increasing TAC. 

 
 
 
 

Keywords: Aerobic exercise, Leptin, Vaspin, Malondialdehyde, Total antioxidant capacity, Middle-aged 
women 
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