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تاخيري لپتين، انسولين، كورتيزول، تستوسترون و انرژي مصرفي به   بررسي پاسخ حاد وپژوهش كنونيهدف : مقدمه

 صورت تجربي و به روش  بهپژوهش: ها مواد و روش .ورزش مقاومتي متوسط و سنگين در مردان سالم بوديك جلسه 
 كيلوگرم بر ۴۴/۲۶±۸۸/۰ بدن ي  تودهي نمايه سال، ميانگين ۴/۳۷±۶/۱ميانگين سن (سالم  مرد ۱۳ آن در  كهمتقاطع بود

با (، ورزش مقاومتي متوسط )تعداد=۱۳(  سه حالت كنترل يكي ازدر) %۴۶/۲۲±۳۹/۱مترمربع، ميانگين درصد چربي 
به مدت ) تعداد=۱۳يک تکرار بيشينه، % ۸۰با شدت (و ورزش مقاومتي سنگين ) عدادت=۱۳ يک تکرار بيشينه،% ۷۰شدت 

 ساعت پس از اجراي آزمون ۹ و ۳ ،آزمونهاي خون قبل، بالفاصله پس از اجراي   نمونهو شركت نمودند دقيقه ۹۰
 كورتيزول و تستوسترون سرم نسبت به تغييرات حجم پالسما، غلظت لپتين، ها يافتهپس از اصالح : ها يافته. آوري شد جمع
داري كاهش و  ها بالفاصله پس از جلسات كنترل و ورزش مقاومتي متوسط و سنگين به طور معني  تمام آزمودنيدر

 نسبت به روز قبل از ورزش ،انرژي مصرفي روز پس از ورزش افراد). >۰۵/۰P( غلظت انسولين سرم افزايش يافت
توان گفت ورزش مقاومتي با شدت متوسط و سنگين بر پاسخ حاد   ميبه طور كلي :گيري نتيجه. داري نداشت تفاوت معني

 ساعت پس از ورزش مردان سالم تاثير ۲۴ تستوسترون سرم و انرژي مصرفي ،و تاخيري لپتين، انسولين، كورتيزول
  . داري ندارد معني
  

   ورزش مقاومتي،لپتين، انرژي مصرفي :واژگان كليدي

  ۲/۹/۸۹ : ـ پذيرش مقاله۳۰/۸/۸۹:  دريافت اصالحيهـ ۳/۱۱/۸۸:دريافت مقاله
  

  مقدمه

 ي جامعه سالمتي مشكالتترين  امروزه يکي از بزرگ

 متاسفانه در ۱.باشد مي بشري، مشكل چاقي و اضافه وزن

بر اساس . اي دارد ، چاقي شيوع گستردهنيزكشور ما 

 فرد ۸۹۹۸ صورت گرفته در ايران، بررسي هاي پژوهش

افراد % ۲/۶۲نشان داد که ) ۲۰۰۲-۲۰۰۵ (هال س۳۵-۸۱سنين 

  اين در حالي۲.اند ها چاق بوده آن% ۲۸داراي اضافه وزن و 

 ۳.هاي بسياري همراه است ست که چاقي با ابتال به بيماريا

،  فيزيولوژينظر، اما از باشند ميداليل ابتال به چاقي متعدد 

 آن ي درمان اوليه و چاقي ناشي از عدم تعادل انرژي است

شامل کاهش دريافت غذا  يا افزايش مصرف انرژي و يا هر 

 هورمون لپتين از جمله عواملي ۲،۳.باشد ميدوي اين موارد 

دريافت غذا  هم بر اشتها و است كه هم بر مصرف انرژي و

از بافت چربي شده هورموني ترشح لپتين . باشد ميموثر 

 کاهش اشتها، افزايش فعاليت سيستمسفيد است که سبب 
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عوامل بسياري . شود مي عصبي سمپاتيك و مصرف انرژي

ند و نيز  هست گردش خون موثرمقدار اين هورمون در بر

به توان  ميجمله اين   از،گيرند مي  تاثير آن قرارمورد

توان  مي ۴انسولين، کورتيزول، تستوسترون و انرژي مصرفي

اند که   زيادي نشان دادههاي بررسيچنين،  هماشاره نمود، 

تواند بر لپتين موثر باشد و عالوه بر نقش  عاليت بدني ميف

 از به احتمال زيادفعاليت بدني در افزايش انرژي مصرفي، 

تواند در درمان چاقي موثر   اثري که بر لپتين دارد، ميراه

دهد كه ورزش   گذشته نشان ميهاي پژوهش. واقع شود

-۷. شودر لپتينامقد تواند سبب كاهش يا عدم تغيير هوازي مي

 مقاومتي به عنوان يک كه پاسخ لپتين به ورزش   حال آن۵

 و يهاي عصبي، متابوليک محرک غير هوازي قوي که پاسخ

 قرار پژوهش كمتر مورد ۸،کند هورموني متفاوتي ايجاد مي

 محدود در اين هاي پژوهش هاي يافتهبه عالوه . گرفته است

هش لپتين در زمينه نيز، ناهمسو و حاكي از عدم تغيير يا كا

در  ،نمونه عنوان به ۸-۱۲.پاسخ به ورزش مقاومتي است

 مرد سالم جوان به صورت تصادفي در يک ۱۰ پژوهشي

قدرت بيشينه، (  ورزشي متفاوتي برنامهگروه کنترل و سه 

يک از  هيچ.  شرکت کردند)هايپرتروفي و استقامت در قدرت

 ۳۰ پس از، بالفاصله پس از فعاليت ورزشي يا ها برنامهاين 

 در ۸.داري بر لپتين سرم نداشتند دقيقه  بازيافت، اثر معني

مدت سنگين   ورزش مقاومتي كوتاهه شدهنشان داد كه حالي

ساعت پس از  ۱۳ و ۱۲ ، ۱۰، ۹سبب کاهش لپتين سرم 

 بنابراين با ۹.شده است مرد جوان ۱۰ فعاليت ورزشي در

 در ها  بودن يافته محدود و ناهمسوهاي پژوهشتوجه به 

هاي   پاسخ كوتاه مدت و تاخيري لپتين به شدتي زمينه

 در اين زمينه به نظر پژوهشيمختلف ورزش مقاومتي، انجام 

عالوه براي اولين بار تاثير ورزش  هب. ديرس ضروري مي

 در ، ساعت پس از ورزش۲۴ انرژي ي مقاومتي بر هزينه

دف از بنابراين ه. گيرد رابطه با لپتين مورد بررسي قرار مي

 بررسي پاسخ حاد و تاخيري لپتين، انسولين، پژوهش،اين 

 تستوسترون و انرژي مصرفي پس از ورزش به ،کورتيزول

  .بودورزش مقاومتي متوسط و سنگين در مردان سالم 

  ها  روش ومواد

 سال، ميانگين ۳۸/۳۷±۶/۱ميانگين سن (مرد سالم  ۱۳

بر  كيلوگرم i ۸۸/۰±۴۴/۲۶(BMI)ي بدن ي توده نمايه

                                                           
i - Body mass index 

 براي %۴۶/۲۲±۳۹/۱مترمربع، ميانگين درصد چربي بدن 

 بيماري، ي ها سابقه آزمودني. شركت در طرح داوطلب شدند

 ،مصرف سيگار، استفاده از دارو و تمرين منظم ورزشي

 در مدت افراد ي تغذيه . در سال گذشته را نداشتند كمينه

  .اجراي آزمون مشابه بود

 و قبل از پژوهشي  برنامهدو هفته قبل از شروع 

ي آشنايي با  جلسه) 1RM( يك تكرار بيشينه گيري اندازه

 اجراي صحيح روششنايي با آ ورزش مقاومتي براي

هاي احتمالي برگزار   تنفس صحيح و آسيبروشحرکات، 

  ي  قبل از اجراي آزمون، يك تكرار بيشينهي  هفته.گرديد

 مختلف ورزش مقاومتي هاي ها براي حركت آزمودني

 مورد ارزيابي قرار گرفت ها  و پايايي آنگيري شد ازهاند

)۰۰۰۱/۰P= ،۹۵/۰R= .(گيري يک تکرار بيشينه  براي اندازه

يک تکرار % ۴۰ هاي تخميني با  از وزنه،براي هر حرکت

وزنه تا زماني که فرد تنها يک بار قادر % ۲۰بيشينه و افزايش 

ت بين  استراحي فاصله. به اجراي حرکت باشد، استفاده شد

   ۸،۱۱. دقيقه بود۴ ها حرکت

 كه يك روز ي پژوهش برنامهدر روزهاي اجراي 

 با استفاده از روش متقاطع ،مشخص در سه هفته متوالي بود

 افراد به طور تصادفي در هر هفته در يكي از سه حالت كنترل

 با شدت ،تعداد=۱۳( ، ورزش مقاومتي متوسط)تعداد=۱۳(

۷۰% 1RM (گينو ورزش مقاومتي سن )با شدت ،تعداد=۱۳ 

۸۰% 1RM (تمريني با شدت متوسطي برنامه .قرار گرفتند ، 

 و با پژوهشسنگين و حجم مساوي با توجه به ادبيات 

 ۳ حركت با ۸شامل  كه ۸- ۱۰ انتخاب شدپژوهشگرطراحي 

 دقيقه بين ۲ استراحت ي  فاصله، تكراري۱۰ ي دوره

 . دقيقه بود۹۰ و به مدت ها دوره دقيقه بين ۱ ،ها ايستگاه

  پرس سينه،هاي هاي فعاليت ورزشي شامل حرکت ايستگاه

جلو بازو، پشت بازو، جلو ران، پشت ران، پرس سر شانه، 

   .هاگ پا و پرس پا بود

به طور هاي خون در حالت ناشتا و قبل از آزمون،  نمونه

 ۹  و ۳  بالفاصله پس از اجراي فعاليت ورزشي،تقريبي

و سپس آوري  ليت ورزشي جمعساعت پس از اجراي فعا

 سرم با ، انسولين، كورتيزول و تستوسترونغلظت لپتين

   .گيري شد  اندازهاستفاده از روش االيزا

 ، ساعت فرد۲۴ مربوط به فعاليت بدني هاي دادهفرم ثبت 

 راهنما برگرفته ي  طراحي و همراه يک برگهپژوهشگرتوسط 

ورزش مقاومتي،  در روز قبل از ۱۳"خالصه فعاليت بدني" از 

ها   روز اجراي ورزش و روز بعد از آن در اختيار آزمودني



 همكارانو زهره طاهر   اثر ورزش مقاومتي روي لپتين ۶۹

 

 ۸ صبح تا ۸(  ساعته۲۴  زمانيي  تا در يک دوره،قرار گرفت

 سوال ۵اين فرم بر اساس . آن را تکميل کنند) صبح روز بعد

نوع فعاليت بدني، زمان : بود که شامل موارد زير طراحي شد

، مدت زمان انجام آن انپايشروع فعاليت بدني و زمان 

نشسته، ( فعاليت بدني، وضعيت بدن حين انجام فعاليت بدني

 شدت انجام  و)در حال راه رفتن و ايستاده، دراز کشيده

 ۲۴ انرژي مصرفي۱۴.) سنگين وسبک، متوسط( فعاليت

خالصه فعاليت "  افراد با استفاده از جدول محاسباتيي هساعت

  :حاسبه گرديد و بر اساس فرمول زير م۱۳"بدني
  

 انرژي مصرفي فعاليت مورد نظر=  شدت اجراي فعاليت ×مدت اجراي فعاليت

  

 شدت اجراي آن بر ،مدت اجراي فعاليت بر حسب دقيقه

 انرژي مصرفي فعاليت  مورد نظر بر و  )MET (حسب مت

گيري انرژي مصرفي  اندازه. باشد ميحسب کيلوکالري 

 از ۱۱۶۱۵  به كدورزش مقاومتي متوسط و سنگين با توجه

  و۱۳" خالصه فعاليت بدني"هاي بدني مربوط به  جدول فعاليت

 زده شده براي هر فرد و مدت ي  مجموع وزنهي با محاسبه

  .زمان اجراي حركت، محاسبه شد

ها، از آزمون تحليل  تحليل آماري داده براي تجزيه و

 زماني ي  نقطه۴گيري مکرر براي  با اندازه) آنووا(واريانس 

 بالفاصله پس به طور تقريبيقبل از فعاليت ورزشي، (تفاوت م

در  ) ساعت پس از فعاليت ورزشي۹ و۳از فعاليت ورزشي،

 ورزش مقاومتي ،سه گروه کنترل، ورزش مقاومتي سنگين

آزمون تحليل واريانس يك طرفه براي مقايسه سه  متوسط و

 بين ي گروه و آزمون همبستگي پيرسون براي تعيين رابطه

 آماري ي ها تمام محاسبه. يرها مورد استفاده قرار گرفتمتغ

انجام گرديد و سطح  ۱۷ي   نسخهSPSS افزار توسط نرم

  .در نظر گرفته شد >P ۰۵/۰ ها داري آزمون معني

  ها يافته

 تستوسترون  و لپتين، انسولين، كورتيزولميانگين تغيير

 ميانگين تغييرات انرژي مصرفي در و ۱جدول در سرم 

  . استآمده ۲جدول 

  

   لپتين، انسولين، كورتيزول و تستوسترون سرمميانگين تغيير ـ ۱جدول 

  بعد   ساعت۹  بعد   ساعت۳  بالفاصله پس از ورزش  قبل از ورزش  متغيرها

          )ليتر نانوگرم در ميلي( لپتين

  ۱۲/۷±۰۴/۴  ۲۵/۶±۴/۴  ۹۲/۵±۱۳/۳†  ۸۴/۶±۴/۴*  كنترل

  ۸۲/۶±۰۵/۵  ۸/۵±۲۱/۴  ۶/۴±۸۱/۲†  ۴/۶±۷۱/۳  متوسط

  ۹۴/۶±۵/۴  ۲۵/۶±۱/۴  ۳۴/۵±۲/۳†  ۸/۶±۰۸/۴  نسنگي

          )واحد بر ليتر ميلي(ن انسولي

  †۵/۱۵±۰۸/۹  ۱/۹±۲۳/۴  ۷/۳۲±۳۴/۱۹†  ۸۲/۶±۹۲/۲  كنترل

  †۶/۱۴±۱۲/۱۰  ۲۵/۷±۳۱/۵   ۵/۲۲±۴/۱۱†  ۳۷/۶±۷۴/۲  متوسط

  †۲/۱۱±۵۱/۶  ۳۵/۶±۴۴/۳   ۵/۱۹±۹۷/۱۰†  ۴۱/۶±۶۱/۳  سنگين

          )ليتر وگرم در ميليميكر(كورتيزول 

  †۴۳/۲±۸۱/۱  ۱۸/۴±۳۵/۱†   ۲۷/۴±۷۴/۱†  ۰۱/۹±۶/۲  كنترل

  †۱۷/۲±۵۳/۱  ۷/۳±۱۵/۱†  ۵۳/۴±۲۵/۱†  ۹۶/۱۲±۸۳/۶  متوسط

  †۴۶/۲±۲۷/۱  ۹۴/۴±۲۶/۱†   ۸۸/۴±۰۸/۲†  ۲۲/۹±۷۱/۳  سنگين

          )ليتر نانوگرم در ميلي( تستوسترون

  ۶۹/۳±۶۷/۰  ۴۸/۳±۳/۰†   ۵۴/۳±۳۷/۰†  ۸۱/۳±۶۴/۰  كنترل

  ۴۲/۳±۳۹/۰  ۶۳/۳±۵۶/۰†   ۲۸/۳±۶/۰†  ۱۳/۴±۷۷/۰  متوسط

  ۶۳/۳±۳۵/۰  ۴/۳±۳/۰†   ۴۴/۳±۴۶/۰†  ۰۱/۴±۷۵/۰  سنگين

  .ديده شد) >۰۵/۰P(ار اوليه ددار نسبت به مق تغيير معني† .اند انحراف معيار بيان شده±اعداد به صورت ميانگين*
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  انرژي مصرفي ميانگين ـ ۲جدول

   ساعت بعد۲۴  روز آزمون  قبل  ساعت۲۴  ه    نوع جلس  متغير وابسته

  ۲۲۹۰±۱۰۸  ۲۲۵۸±۱۵۵  ۲۲۵۹±۱۵۳*  كنترل

  ۲۱۷۶±۱۶۱  ۲۵۹۸±۱۶۰†  ۲۲۶۶±۱۵۸  متوسط

  )كيلوكالري( انرژي مصرفي

  ۲۳۰۹±۲۰۹  ۲۶۶۲±۲۰۴†  ۲۲۶۰±۲۳۲  سنگين

 .  ديده شد)>۰۵/۰P (هيل اومقداردار نسبت به  ي معنرييتغ † .اند انحراف معيار بيان شده±اعداد به صورت ميانگين* 

  

 نسبت به تغييرات حجم پالسما، ها يافتهپس از اصالح 

داري بر لپتين  ورزش مقاومتي متوسط و سنگين اثر معني

 كنترل و ورزش ي جلسه بالفاصله پس از. سرم نداشت

تمام در  غلظت لپتين سرم ،مقاومتي متوسط و سنگين

داري داشت  ر اوليه كاهش معنياها نسبت به مقد آزمودني

)۰۰۱/۰P=.( ۳ ساعت پس از ورزش مقاومتي متوسط و ۹ و 

ر اها نسبت به مقد تمام آزمودني در سنگين غلظت لپتين سرم

ورزش مقاومتي چنين  هم. داري نداشت اوليه تغيير معني

انسولين سرم سطح داري بر  متوسط و سنگين اثر معني

 نسبت به اه تمام آزمودنيدر  غلظت انسولين سرمت، اما نداش

 ۰۰۱/۰P=.( ۳ (را نشان دادداري  ر اوليه افزايش معنيامقد

 كنترل، ورزش مقاومتي متوسط و ي ساعت پس از جلسه

 ۹ ، و نيزسنگين غلظت انسولين سرم به سطح پايه بازگشت

 كنترل، ورزش مقاومتي متوسط و ي ساعت پس از جلسه

 ني آ ر اوليهاسرم نسبت به مقددر سنگين غلظت انسولين 

ورزش  چنين  هم)=۰۲۵/۰P( را نشان دادداري  افزايش معني

كورتيزول سطح داري بر  مقاومتي متوسط و سنگين اثر معني

ها  تمام آزمودني در كورتيزول سرم  غلظتنداشت، اماسرم 

 داري كاهش يافت ر اوليه به طور معنيانسبت به مقد

)۰۰۱/۰(P= . ورزش مقاومتي متوسط و و نيز ديده شد كه

 اما ، تستوسترون سرم نداشت سطحداري بر گين اثر معنيسن

 ۳ بالفاصله پس از ورزش مقاومتي متوسط و سنگين و

ر اساعت پس از آن غلظت تستوسترون سرم نسبت به مقد

 ساعت ۰۰۱/۰P= .(۹ (را نشان دادداري  اوليه كاهش معني

  ورزش مقاومتي سنگين،۹و پس از ورزش مقاومتي متوسط 

ر اوليه كاهش ان سرم نسبت به مقدغلظت تستوسترو

ورزش مقاومتي چنين  هم .)=۰۲۴/۰P( داري داشت معني

دار انرژي مصرفي روز  يمتوسط و سنگين سبب افزايش معن

داري بر انرژي  ، ولي اثر معني)=۶۰/۰P(  شدپژوهش ي برنامه

ارتباط  تنها . نداشتي پژوهش برنامهمصرفي روز بعد از 

  لپتين و انسولين مشاهده شدي يه اولمقدارهاي بين يمثبت

)۵۶/۰=R ،۰۰۰۱/۰P=( .  

   بحث

غلظت لپتين سرم بالفاصله پس از ورزش مقاومتي 

به طور ( داري کاهش يافت متوسط و سنگين به طور معني

اما کاهش همزمان غلظت لپتين سرم گروه ) %۲۴ تقريبي

 ي  تغييرات لپتين بر اثر چرخهي دهنده نشان) %۵/۱۳(کنترل 

اين .  نه اثر ورزش مقاومتي،باشد روزي يا اثر تغذيه مي هشبان

  ۸و همكارانش" زافيريديس"پژوهش هاي يافته همسو با يافته

 ورزش مقاومتي با ي داري بين جلسه است که تفاوت معني

 کنترل، بالفاصله پس از ورزش ي هاي مختلف و جلسه شدت

ويي از س . دقيقه پس از آن، مشاهده نكردند۳۰مقاومتي و 

 که ورزش مقاومتي سبب اند داده  گذشته نشانهاي پژوهش

چنين  هم ،شدهعدم تعادل انرژي   وافزايش انرژي مصرفي

  لپتيني عدم فراهمي انرژي ناشي از تمرين بر ريتم روزانه

به عالوه ورزش مقاومتي سبب افزايش اکسيژن  ۱۵.است موثر

 ۱۶دشو  بازيافت ميي در دوره اضافي مصرفي پس از ورزش

و همكاران  "نيندل "پژوهش طور که در رود همان و انتظار مي

 انرژي استراحتي تا بيشتر از ي باال بودن هزينهگزارش شده، 

ر ا ورزش مقاومتي سبب کاهش مقدي  ساعت پس از جلسه۱۳

پژوهش ر لپتين در ا چنين تغييري در مقد۹،لپتين سرم  شود

 ورزش ي برنامه  که شايد به دليل تفاوت، مشاهده نشدكنوني

 ي برنامه انرژي باالي ي همقاومتي مورد استفاده و هزين

در ) كيلوكالري ۸۵۷( نيندل پژوهشورزش مقاومتي در 

 ورزش مقاومتي در هاي برنامه انرژي ي مقايسه با هزينه

 انرژي ورزش مقاومتي ي ميانگين هزينه (پژوهش كنوني

 ورزش  انرژيي  و ميانگين هزينه كيلوكالري۴۸۴متوسط 

به هر حال تفاوت . باشد)  كيلوكالري۵۶۰مقاومتي سنگين 

هاي ورزش مقاومتي  قابل توجهي در غلظت لپتين سرم گروه

در مقابل % ۲۴( کنترل وجود داشت ي در مقايسه با جلسه



 همكارانو زهره طاهر   اثر ورزش مقاومتي روي لپتين ۷۱

 

در چنين   هم.واند ناشي از اثر ورزش باشدت که مي%) ۵/۱۳

 ۹ و ۳ ورزش مقاومتي بر غلظت لپتين سرم اين پژوهش

 يافتهاين  .داري نداشت ساعت پس از ورزش تاثير معني

نيا و  رحماني به دست آمده توسط هاي يافتههمسو با 

 يک  بالفاصله پس ازاداست که نشان د) ۲۰۰۸(همکاران 

 ۱۰يک تکرار بيشينه و % ۶۰جلسه ورزش مقاومتي با شدت 

 ۱۰.لپتين پالسما تغييري نداشت غلظت ن،ساعت پس از آ

 ساعت پس از ورزش مقاومتي کاهش در ۲۴تي حچنين  هم

به دست شايد تغييرات  ۱۱.لپتين سرم افراد سالم مشاهده نشد

 در غلظت لپتين پس از ورزش مقاومتي ناشي از آمده

شد بنابراين سعي . تغييرات حجم پالسما در اثر ورزش باشد

 نسبت به ها يافته تغييرات حجم پالسما و اصالح ي با محاسبه

 ،، اما با وجود اينشود حذف  آنرات، اين اثر احتمالياين تغيي

اثري از ورزش مقاومتي متوسط و سنگين بر غلظت لپتين 

 ساعت ۹ و ۳ بالفاصله پس از ورزش، به طور تقريبيسرم، 

 به اين دليل كه مقدار به احتمال زياد. شدپس از آن، مشاهده 

ه کند ک لپتين گردش خون، از يك الگوي روزانه پيروي مي

داراي فراز و فرودي به ترتيب در حدود نيمه شب و مدتي 

 بنابراين ضمن اين كه ۱۷،کوتاه پس از صرف صبحانه است

 در يک ساعت از روز پژوهش كنونيگيري خون در  نمونه

انجام شد تا اثر تغييرات ريتم گردش خوني لپتين حذف شود، 

روز  پاياني هاي ساعت لپتين با نزديك شدن به مقدارافزايش 

 افراد در ي  تغذيهناشي ازممكن است  البته  كهشد، مشاهده 

كه نشان داده شده ناشتايي طوالني  چنان. باشدهم طول روز 

 و پرخوري زياد،  در سرمر لپتيناکاهش مقد مدت، سبب

گيري   نمونهپژوهش كنونيدر  ۱۸.شود سبب افزايش آن مي

از  پس  و بالفاصله پس از آزمون، در حالت ناشتاخون

 ساعت پس از اجراي ۹ و ۳كه  در حالي. صرف صبحانه بود

 مشابه دريافت نموده ي آزمون، افراد تنها يك ميان وعده

 . بودند

 كنترل، ي غلظت انسولين سرم بالفاصله پس از جلسه

 اوليه مقدارورزش مقاومتي متوسط و سنگين نسبت به 

روع تمام افراد يك ساعت قبل از ش. داري داشت افزايش معني

 به دليل به احتمال زيادورزش، صبحانه صرف کرده بودند و 

افزايش مقدار گلوکز خون پس از صرف صبحانه، غلظت 

ها بالفاصله پس از آزمون  تمام آزمودنيدر انسولين سرم 

رفت به دليل  که انتظار مي داري داشت و با اين يافزايش معن

 کاهش ۱۹،اثر ورزش مقاومتي بر بهبود حساسيت به انسولين

، مشاهده شودپس از ورزش در سرم را  انسولين مقدار

هاي ورزش   انسولين گروهمقدارداري بين  تفاوت معني

 کمتر مقداراما شايد .  کنترل مشاهده نشدي مقاومتي و جلسه

به همين دليل %) ۷۹در مقابل % ۶۷(انسولين در گروه ورزش 

ن سبب ر انسوليانشان داده شد افزايش مقدچنين  هم. باشد

 دليل افزايش به احتمال زيادکه ۲۰شود ر لپتين مياافزايش مقد

 با اثر مورداين .  ساعت پس از ورزش است۹ و ۳لپتين در 

 گذشته هاي پژوهش در ۲۱طوالني مدت انسولين بر لپتين

  .خواني دارد هم

داري بر  ورزش مقاومتي متوسط و سنگين اثر معني

غلظت دار  معني اما کاهش ،غلظت كورتيزول سرم نداشت

ها ممکن است به دليل ريتم  كورتيزول در تمام آزمودني

گردش خوني كورتيزول باشد که با نزديک شدن به اواخر 

 به دليل کافي ممكن است و ياشب سبب کاهش آن شده 

در  ورزش مقاومتي مورد استفاده ي برنامهنبودن استرس 

ي لپتين بر فعاليت محور هار يا اثر ماين پژوهش

 غدد فوق کليوي در پاسخ به ـپوتاالموس ـ هيپوفيز هي

   ۲۲.استرس باشد

 قوي معکوسي بين لپتين و ي ، رابطهها پژوهش

 ۳که افزايش غلظت لپتين در  ۲۳دهد تستوسترون را نشان مي

، شايد به همين پژوهش كنونيساعت پس از آزمون در  ۹و 

 ۲۴شو همكاران" سيميليوس"در اين پژوهش مانند . دليل باشد

داري بر غلظت تستوسترون سرم  مقاومتي تاثير معني ورزش

هم (ها   گروهتمامدار مشاهده شده در  ينداشته و کاهش معن

 که يدر حال. رخ داده است) کنترل و هم ورزش مقاومتي

 جلسه کي پس از قهي دق۱۰ غلظت تستوسترون سرمشيافزا

 ۲ پس از قهي دق۵  و۲۵يا قهي دق۱۲۰ نيورزش مقاومتي سنگ

در گذشته نيز، نشان داده شده  يساعت ورزش مقاومت

 ني تمري مدت ورزش مقاومتي و استرس باالدي شا۲۶.است

 تستوسترون سرم بوده شي افزالي دلي قبليها پژوهشدر 

  ساعت پس از۹ و ۳   بالفاصله بعد،اين پژوهشدر . است

غلظت  ني سنگ و ورزش مقاومتي متوسط كنترل وي جلسه

داري   معنيكاهش ر اوليها نسبت به مقدتستوسترون سرم

 ساعت از ۹ و ۳ر تستوسترون در ا اما نوسان مقد،داشت

ر بالفاصله پس از ورزش ا بازيافت نسبت به مقدي دوره

اي و ضرباني ترشح  مقاومتي ممكن است به دليل ريتم دوره

تستوسترون ناشي از تحريك محور هيپوتاالموس ـ هيپوفيزـ 

 ساعت ۳مون لوتئيني باشد كه هر گنادها و رهايش هور

از هورمون به پيروي بار و به صورت ضرباني  يك

 گنادوتروپين ترشح شده و سبب تحريك ترشح ي آزادكننده



 ۷۲ ايران متابوليسم و ريز درون غدد ي مجله ۱۳۹۰ ارديبهشت، ۱ ي شماره, سيزدهمي  دوره

 

 ورزش مقاومتي سنگين و متوسط در .تستوسترون مي گردد

دار انرژي مصرفي در روز  ي، سبب افزايش معناين پژوهش

 كه به دليل ،شداجراي آزمون نسبت به روز قبل از آن 

افزايش انرژي مصرفي ناشي از هزينه انرژي ورزش 

 ورزش  ساعت پس از۲۴اما بر انرژي مصرفي  ،مقاومتي بود

 پژوهش همسو با ها يافتهاين  .داري نداشت تاثير معني

 شدت ورزش است که نشان داد مالنسون و همكاران

 ساعت ۲۴داري بر انرژي مصرفي  مقاومتي اثر متفاوت معني

ي صورت ها پژوهشبه عالوه، در بيشتر  ۲۶.بعد افراد ندارد

 ۲۴گيري انرژي مصرفي   در اين زمينه براي اندازهگرفته

 آب ،هاي كالري سنجي مستقيم ساعت پس از ورزش از روش

هايي استفاده شده كه از دقت بااليي   يا ساير روش ودار نشان

از فرم ثبت كنوني  در پژوهشولي . ند هستبرخوردار

 ساعت افراد كه بر اساس ۲۴ فعاليت بدني هاي داده

. گرديد، استفاده  طراحي شده۱۳"اي از فعاليت بدني خالصه"

شايد افراد در تكميل فرم دقت الزم را نداشته باشند و به اين 

گيري دقيق انرژي مصرفي، بر  ترتيب ممكن است عدم اندازه

 با هشپژو، در اين  از سويي. موثر باشدهاي پژوهش يافته

هاي كنترل و ورزش  گروهروش متقاطع و استفاده از 

تر   بهتر و دقيقي  امكان مقايسهبه طور كامل مشابهمقاومتي 

ها سبب حذف   آزمودنيي به عالوه كنترل تغذيه. فراهم شد

  .          شدها يافتهاي بر  اثر تفاوت عوامل تغذيه

توان نتيجه گرفت كه يك جلسه ورزش   ميكلدر 

  داري بر پاسخ كوتاه تي متوسط و سنگين اثر معنيمقاوم

مدت و بلند مدت لپتين، انسولين، كورتيزول، تستوسترون و 

   .انرژي مصرفي روز پس از ورزش افراد ندارد

نيا و  از اساتيد محترم آقايان دكتر محمد رضا حامدي :يسپاسگزار

  اين پژوهش راي دكتر امير حسين حقيقي كه راهنمايي و مشاوره

دانشگاه تربيت اكبر جهان ديده و نيز كارمندان  ، عليبه عهده داشتند

   .كمال تشكر را دارممعلم سبزوار كه در اجراي پروژه سهيم بودند، 
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Abstract 
Introduction: The aim of this experimental, cross-sectional study was to investigate the effect of 

one session of moderate and heavy resistance exercise on the acute and delayed responses of 
leptin, insulin, cortisol, testosterone and 24-hour energy expenditure in healthy men. Materials and 
Methods: Thirteen healthy men (age 37.5yr, body mass index 26.40kg/m2, body fat 22.46%) 
randomly participated in three exercise groups, the moderate resistance exercise (MR, 3 sets × 10 
repetitions at 70 % 1 repetition maximum (1RM)), the heavy resistance exercise (HR, 3 sets × 10 
repetitions at 80 % 1RM) and the controls(C). Blood samples were taken (after overnight fasting) 
before and immediately after exercise and after 4 and 9 hours of recovery. Serum leptin, insulin, 
cortisol and testosterone concentrations were measured using ELISA methods. Results: After 
adjusting for percentage changes of plasma volume, serum leptin reduced immediately after 
exercise and control sessions but returned to primary levels after 9 hours of recovery (p<0.05). 
Immediately after exercise and control sessions, serum cortisol and testosterone decreased and 
serum insulin increased. No significant change was seen in 24-hour energy expenditure after MR 
and HR protocols. Conclusion: To conclude there were no meaningful acute and delayed effects of 
moderate and heavy resistance exercise on serum leptin, insulin, cortisol, testosterone and 24- 
hours' energy expenditure in healthy men. 
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