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 -1گروه تربیت بدنی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد مسجد سلیمان ،مسجد سلیمان ،ایران.
 -2گروه میکروبیولوژی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد مسجد سلیمان ،مسجد سلیمان ،ایران.
 -3گروه فیزیولوژی پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز ،اهواز ،ایران.
 -4دانشکده تربیت بدنی ،دانشگاه تربیت مدرس ،تهران ،ایران.
تاريخ دريافت مقاله1391/8/19 :

تاريخ پذيرش مقاله1391/11/30 :

چکیده

زمینه و هدف :اضافه وزن و چاقی اکنون به عنوان یک مشکل توجه محققان جهان را به خود جلب کرده است .بدین منظور در این پژوهش به مقایسه اثر دو شیوه تمرین
هوازی با شدت باال و متوسط بر میزان لپتین سرمی و اکسیداسیون چربی پرداخته شد.

مواد و روشها 14 :دانشجوی دختر دختر چاق (میانگین سنی  22/08 ± 6/2سال 78±12/72 ،کیلوگرم ،میانگین قد  161/34 ±6/5سانتی متر ،میانگین درصد چربی
 36/46±2/68درصد ،میانگین شاخص توده بدنی  30± 4/77کیلوگرم بر مجذور قد به متر) به صورت تصادفی به عنوان نمونه انتخاب شدند .آزمودنیها به دو گروه تمرین
هوازی با شدت باال ( 33 ،HRmax 85-95 %دقیقه تمرین) و متوسط ( 41،HRmax 50 -70 %دقیقه تمرین) تقسیم شدند .تمرینات سه روز در هفته برای  8هفته با صرف
انرژی یکسان انجام شد .تجزیه و تحلیل آماری دادههای تحقیق با استفاده از آزمون -tزوجی و غیر همبسته ،در سطح معنی داری  α =0/05انجام گرفت.
نتایج :نتایج مطالعه حاکی از افزایش معنادار اکسیداسیون چربی با انجام تمرینات با شدت باال ( )P=0.03و کاهش معنادار لپتین در تمرین با شدت متوسط در مقایسه با
تمرین با شدت باال بود ( .)P=0.03تمرین با شدت متوسط نیز سبب کاهش معنادار درصد چربی بدون کاهش معنادار لپتین شد (.)P=0.03
نتیجهگیری :به نظر میرسد تمرینات با شدت متوسط در اثر کاهش توده چربی بر ترشح لپتین اثر میگذارد ،ضمن اینکه این تمرینات با شدت باال سبب افزایش ظرفیت
اکسیداسیونی و بالطبع افزایش اکسیداسیون چربی در حین فعالیت گردید.
کلمات کلیدی :تمرین هوازی ،لپتین ،اکسیداسیون چربی ،چاقی

مقدمه

چاقی عارضهای پیچیده است که با تجمع بیش از حد بافت چربی
مشخص میشود .طبق تحقیقات و آمارهای مختلف ،چاقی به عنوان
یکی از عوامل منفی جهت سالمتی و طول عمر افراد جامعه شناخته
شده است و با بسیاری از مشکالت سالمتی از جمله بیماریهای قلبی-
عروقی ،دیابت ،فشار و چربی خون مرتبط است .سازمان بهداشت جهانی
از افزایش سریع در میزان شیوع چاقی به عنوان همهگیری چاقی(اپیدمی
چاقی) یاد میکند و چاقی و عوارض ناشی از آن را به عنوان یکی از
اصلیترین مشکالت بهداشت در جهان امروزه عنوان میکند .در این میان
شناخت عواملی که بتواند به نحوی در کاهش این معضل کمک نماید ،از
اهمیت ویژهای برخوردار است.
کشف هورمون لپتین در سال  1995باعث پیشرفت در زمینه
تحقیقات چاقی شده است .لپتین که توسط ژن  obتولید میشود ،یک
هورمون پروتئینی متشکل از  129اسیدآمینه با وزن مولکولی  16کیل و
دالتون است ( . )2 ,1این هورمون به طور عمده از بافت چربی ترشح
میشود و نقش مهمی را در تنظیم وزن و همئوستاز انرژی در بدن ایفا
مـیکند .لپتین در واقـع به عنـوان یک مکـانیزم هشدار دهنده بـرای
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* نويسنده مسئول :شیرین زیالیی بوری ،گروه تربیت بدنی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد مسجد سلیمان،
Email: Shiranzilaei@iaumis.ac.ir
مسجد سلیمان ،ایران .تلفن09163020175 :

تنظیم محتوای چربی بدن عمل میکند .بافت چربی بیشتر ،حاوی لپتین
بیشتر و بافت چربی کمتر لپتین کمتری را ترشح میکند ( .)1مطالعات
آزمایشگاهی با هدف درک بهتر عملکرد لپتین در حال انجام هستند.
بخشی از این تحقیقات ،مطالعه تاثیرات تمرینی بر میزان لپتین میباشد.
تحقیقات متعددی نشان دادهاند که رژیم غذایی کم چرب و تمرین بدنی،
سطوح لپتین خون را کاهش میدهند و از آنجا که تمرینات بدنی منظم
نقش حیاتی در کاهش وزن و چربی بدن ایفا میکنند ،چنانچه سطح
لپتین تحت تاثیر تمرینات ورزشی تغییر یابد ،این میتواند توضیحی باشد
بر این مورد که ورزش چگونه بر چاقی اثرگذار می باشد.
یکی از سواالتی که همواره ذهن محققان را به خود مشغول کرده
است این میباشد که تمرین در چه مدت یا با چه شدتی میتواند تاثیر
مثبتی بر کاهش وزن و سطوح لپتین بگذارد؟ مطالعات بر روی تمرینات
کوتاه مدت (< 60دقیقه) هیچگونه کاهشی در زنان و مردان سالم مشاهده
نکردهاند .بیشتر گزارشهایی نیز که حاکی از کاهش سطح لپتین سرمی
بوده است ،علت را ریتم شبانه روزی یا شیفت خون دانستهاند ( .)4 ,3اما
برای تمرینات طوالنی مدت (> 60دقیقه) کاهشی در سطح لپتین پس
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اثر شدت تمرین بر تغییرات متابولیکی بافت چربی دختران چاق

مواد وروشها

پس از اعالم فراخوان پژوهشی ،تعداد  60نفر دانشجوی دختر
فرمهای مربوط به اطالعات فردی ،پزشکی و ورزشی را جهت شرکت در
این پژوهش تکمیل کردند .از تعداد  40فرم بازگشتی ،تعداد  14نفر که
شرایط شرکت در پژوهش را داشتند (میانگین سنی  22/08 ± 6/2سال،
 78±12/72کیلوگرم ،میانگین قد  161/34 ±6/5سانتی متر ،میانگین
درصد چربی  36/46±2/68درصد ،میانگین شاخص توده بدنی 4/77
 30±کیلوگرم بر مجذور قد به متر) انتخاب شدند .سپس آزمودنیها فرم
رضايت نامه کتبي را تکمیل کردند .معیارهای ورود به این پژوهش عبارت
بود از :عدم سابقهي بيماري خاص ،عدم مصرف سيگار ،عدم شرکت در
فعالیتهای بدنی منظم طی شش ماه قبل ،شاخص توده بدن باالتر از
 25کیلوگرم بر متر مربع و درصد چربی باالتر از  .%35قبل از شروع
برنامه تمرينات اطالعات تن سنجی آزمودنيها ثبت شد .آنگاه آزمودنيها
به صورت تصادفي ساده در دو گروه تمرین با شدت باال ( ،)N:7گروه
تمرین با شدت متوسط ( )N:7قرار گرفتند .هیچ گونه اختالف معناداری
پیش از شروع تحقیق میان دو گروه در مشخصات دموگرافیک مشاهده
نشد که این عدم تفاوت معنی دار نشانه همگنی گروهها در آغاز دوره
ل  .)1بر اساس خود اظهاری آزمودنیها مشخص
تمرینی میباشد (جدو 
شد آزمودنیها از عادت ماهیانه طبیعی برخوردار بوده و در زمان تحقیق
تحت درمان دارویی نبودند .پروتکل پژوهش در کمیته تحصیالت تکمیلی
دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه آزاد اسالمی تصویب شد.

جدول 1ـ مشخصات دموگرافیک نمونههای گروههای تحقیق پیش از شروع تمرینات
شاخصهایفیزیولوژیک

تمرینات هوازی با شدت باال

تمرینات هوازی با شدت متوسط

P value

اوج اکسیژن مصرفی
(میلی متر برکیلوگرم در دقیقه)

20/40±4/22

19/87±6/4

0/11

وزن (کیلوگرم)

77/13±7/15

78/68±16/69

0/89

قد (سانتی متر)

162/43±3/68

160/38±8/40

0/56

شاخص توده بدن
)کیلوگرم بر مجذور قد به متر(

29/20±2/111

30/65±6/37

0/58

درصد چربی ()%

36±1/48

36/90±3/47

0/52

مشخص شود که میزان لپتین نیز متعاقب این قبیل تمرینات دستخوش
تغییر میشود ،این میتواند توضیحی در کاهش چربی ،کاهش وزن بدن و
افزایش اکسیداسیون چربی متعاقب اینگونه تمرینات باشد .بنابراین در این
تحقیق تمرین با شدت باال به شکل اینتروال انتخاب شد چرا که دورههای
استراحت در این شیوه تمرین منجر به تحمل بهتر وهلههای تمرین با
شدت باال میشود ( )20و تمرین با شدت متوسط تداومی به این دلیل
که بیشتر تحقیقات برای اندازهگیری تغییرات لپتین در نتیجه تمرینات
طوالنی مدت از این شیوه استفاده کردهاند انتخاب شد ( ،)25تا فرض تاثیر
بیشتر تمرین هوازی اینتروال با شدت باال در مقایسه با تمرینات تداومی
http://journal.fums.ac.ir

پیش آزمون ،با نمونه گیری خونی جهت تعیین میزان لپتین و انجام
تست اصالح شده بروس بر تردمیل با استفاده از دستگاه گاز آناالیزر
( )Ganshorn-Germaniجهت محاسبه اوج اکسیژن مصرفی و میزان
اکسیداسیون چربی حین فعالیت و اندازهگیری ترکیبات بدنی (GWON-
 )Koreaانجام شد .جهت کنترل وضعیت غذایی نمونه از پرسشنامه یاد آمد
غذایی و کالسهای توجیهی استفاده شد .در نهایت پس از محاسبه میزان
انرژی مصرفی در هر یک از پرسشنامهها که در هفته اول و آخر پژوهش از
نمونهها جمع آوری شد ،مشخص گردید تفاوت معناداری به لحاظ مصرف
غذایی از ابتدا تا انتهای پژوهش در هیچ یک از دو گروه وجود ندارد .ضمن

Downloaded from journal.fums.ac.ir at 21:24 +0330 on Sunday October 20th 2019

از  1تا  2ساعت دویدن یا رکاب زدن مشاهده شده است ،که علت این
کاهش میتواند ناشی از تمرینات ورزشی باشد ( .)6 ,5عالوه بر آن پس
از گذشت  48ساعت از انجام تمرینات طوالنی مدت هوازی و مقاومتی،
میزان لپتین کاهش یافته است ( .)7همچنین در مقایسه تمرینات کوتاه
مدت (< 12هفته) با بلند مدت (> 12هفته) مشاهده شده است که
تمرینات طوالنی مدت در کاهش لپتین سرمی موثرتر واقع شدهاند ،گرچه
پراکندگی نتایج حاصل در این مورد نیز بسیار است و اکثر تحقیقات
از تمرینات با شدت کم یا متوسط در طوالنی مدت استفاده کردهاند
( .)8-13همانگونه که اشاره شد ،تحقیقات بسیاری به بررسی تاثیر
ت یا حجمهای مختلف یا تمرینات طوالنی
تمرینات تک جلسهای با شد 
مدت در مقابل کوتاه مدت پرداختهاند که در اغلب آنها نتایج یکسانی به
دست نیامده است و هنوز به درستی مشخص نیست که تمرینات طوالنی
مدت با چه شدتی میتواند به نحو مطلوب بر سطح لپتین تاثیر بگذارد.
تحقیقاتی چند نیز نشان دادهاند که تمرینات با شدت باال بر افراد سالم،
زنان چاق پیش از یائسگی ،مردان ارتشی دارای اضافه وزن و بیماران قلبی،
سبب بهبود نیمرخ چربی ،ترکیب بدن ،اکسیداسیون چربی ،کاهش وزن
و بیشینه اکسیژن مصرفی میشود ( .)14-24اما تاکنون در این تحقیقات
بازه زمانی کمتر از  12هفته با شیوه تمرینی مشابه این تحقیق جهت
بررسی تغییرات لپتین و اکسیداسیون چربی آن هم در مقایسه با تمرینات
با شدت متوسط با میزان مصرف انرژی برابر در هر دو شیوه تمرین استفاده
نشده بود .در تحقیق تاالنیان و همکاران و بورگومستر و همکاران نیز گرچه
در زمان کوتاه  6جلسه تمرینات با شدت باال سبب تغییر در اکسیداسیون
چربی شد اما این تغییرات با تمرین با شیوه متوسط مقایسه نگردید و به
لحاظ هورمونی نیز این تغییرات مورد بررسی قرار نگرفتند .حال چنانچه

با شدت متوسط را بر لپتین سرمی و ظرفیت اکسیداسیون چربی دختران
دانشجوی چاق مورد آزمایش و مطالعه قرار دهیم.
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کمتر از  8و  10درصد بود.
برنامه گروه تمرین با شدت باال :آزمودنی برای  5دقیقه با شدت
 50 -70درصد اوج ضربان قلب به منظور گرم کردن بر روی تردمیل
تمرین را شروع میکردند ،سپس چهار تناوب  4دقیقهای را با شدت -95
 85درصد اوج ضربان قلب و سه تناوب  3دقیقه ای در میان تناوبهای
چهار دقیقهای با شدت 50 -70درصد اوج ضربان قلب تمرین کردند و در
پایان چهار دقیقه با شدت  50 -70درصد اوج ضربان قلب به سرد کردن
پرداختند .بنابراین کل زمان تمرین  33دقیقه بود.
برنامه گروه تمرین با شدت متوسط :در این گروه ،نمونهها به مدت
 41دقیقه به طور مداوم با شدت  50 - 70درصد اوج ضربان قلب تمرینات
را انجام دادند .که  5و  3دقیقه اول و آخر به ترتیب جهت گرم کردن و سرد
کردن نمونهها میباشد .زمان کل تمرین در این گروه نیز  41دقیقه بود.
روشهای آماری :جهت نرمال بودن دادهها از روش آماري کلموگروف-
اسمیرنوف و براي توصيف دادهها از روشهاي آمار توصيفي ،و براي تحليل
دادهها از روشهاي آمار استنباطي استفاده شد .در بخش آمار توصيفي از
شاخصهاي مركزي و پراكندگي شامل ميانگين و انحراف معيار و در بخش
آمار استنباطي از روشهاي آماري  -tزوجي و  -tغیروابسته جهت مقايسه
دادهها در سطح معنی داری  α =0.05استفاده شد .به منظور تجزيه و
تحليل داده ها از نرم افزار  SPSSنسخه 17/5استفاده شد.

نتایج

نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که تمرینات هوازی با شدت باال سبب
افزایش معنادار درصد اکسیداسیون چربی حین فعالیت ( )P=0.03و افزایش
غیر معنادار لپتین سرمی میشود ( .)P=0.11همچنین تمرینات هوازی با
شدت متوسط سبب کاهش لپتین سرمی ( )P=0.18و اکسیداسیون چربی
حین فعالیت ( )P=0.43شد که هر دو نیز غیر معنادار بود (جدول .)2

جدول 2ـ میانگین شاخصهای فیزیولوژیک نمونهها در گروههای تجربی از پیش تا پس از تمرین

شاخصهای
فیزیولوژیک

تمرینات هوازی با شدت باال

P value

تمرینات هوازی با شدت متوسط

P value

پیش

پس

وزن (کیلوگرم)

77/13±2/7

76/64±2/84

0/59

شاخص توده بدن

29/2±0/8

29/01±0/84

0/59

30/65±2/25

درصد چربی()%

35/96±0/56

35/81±0/73

0/78

36/90±1/23

35/16±1/34

میزان انرژی مصرفی در هفته
(کالری)

881/17±593/96

91/17±1008/48

0/76

8789/43±472/9

8860/14±598/65

0/94

درصد اکسیداسیون چربی
حینفعالیت()%

2/21±0/93

4/04±1/39

0/036

3/61±0/66

2/71±1/23

0/43

لپتین()ngr.L-1

1/77±0/48

2/66±0/13

0/11

2/55±0/13

1/84±0/51

0/18

کورتیزول

0/48±0/032

0/5±0/024

0/19

0/51±0/02

0/46±0/02

0/049

0/16

0/05±0/004

0/06±0/001

0/092

()kg.m2

انسولین

0/13±0/038

0/06±0/007

پیش

پس

78/68±5/9

77/59±6/18

0/24

30/19±2/32

0/23
0/036

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- ELISA Reader
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اینکه مقایسه دو گروه نیز نشان از تفاوت معناداری نداشت ( .)P=0.86در
نهایت اینکه تمرینات برای  3بار در هفته به مدت  8هفته با صرف هزینه
یکسان انرژی در هر یک از دو شیوه ادامه یافت (.)24 ,17-15
روش کار چنین بود که برای برآورد اکسیژن مصرفی ،نمونهها یک
جلسه قبل از اندازه گیری اصلی اوج اکسیژن مصرفی ،روی تردمیل بدون
شیب راه رفتند تا چگونگی حرکت بر تردمیل را بدون بدست گرفتن
دستگیرهها یاد بگیرند .برای محاسبه اوج اکسیژن مصرفی و اکسیداسیون
چربی ،پس از اعالم آمادگی نمونه و قرار دادن ماسک بر دهان و بینی،
تست اصالح شده بروس بر تردمیل ( )hp cosmos-Germanyانجام شد.
باالترین میزان ضربان قلب بدست آمده در حین اجرا نیز با استفاده از
ساعت ضربان شمار ( )Polar-Finlandبدست آمد.
عمل خونگيري بعد از  12ساعت وضعیت ناشتايي و در دو مرحله
يعني یک روز قبل از شروع تمرينات و دو روز پس از پایان هفته هشتم
تمرين صورت گرفت .براي انجام خونگيري ،از آزمودنیها خواسته شد
تا دو روز قبل از آزمون هيچ فعاليت ورزشي را انجام ندهند .دما و ساعت
آزمون ثبت شد تا در مرحله بعدي نيز اين شرايط حفظ گردد.
از سياهرگ آنتی کیوبیتال دست چپ هر آزمودني در وضعيت نشسته
و در حالت استراحت  5ميليليتر خون گرفته شد و بالفاصله پالسما و
سرم با استفاده از سانتريفيوژ  3000دور در دقيقه جدا و تا روز آزمايش
در يخچال و در دماي  -20درجه سانتيگراد نگهداري شد.
جهت سنجش غلظت لپتین و انسولین ( )Mercodia, Swedenبه
ترتیب با حساسی ت  0/05 ng.ml -1و  1 mU.l -1و کورتیزول ( ndbc, Ca
 )adaبا حساسیت  0/4 μg.ml -1از کيت هاي مخصوص و به روش االيزا
( )ELISAبا استفاده از دستگاه االیزا ریدر )Bio Rad-USA( 1مطابق با
کاتالوگ کيت استفاده شد .ضریب تاثیرات درون گروهی و برون گروهی
برای انسولین و لپتین به ترتیب کمتر از  3و  6درصد و برای کورتیزول
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اثر شدت تمرین بر تغییرات متابولیکی بافت چربی دختران چاق

جدول 3ـ مقایسه تمرین هوازی با شدت باال و متوسط بر متغیرهای هورمونی و اکسیداسیون چربی دختران دانشجوی چاق

آماره

P value

تفاضلميانگين

لپتین سرمی ()ng/mL

1/73

2/44

13

0/035

0/46

کورتیزول

0/08

2/7

13

0/018

0/29

انسولین

-0/07

6/1

13

0/13

0/001

اکسیداسیون چربی در حین فعالیت()%

0/93

0/71

13

0/49

0/38

متغير

بحث

تفاضلميانگين تفاضلميانگين تفاضلميانگين

نتایج بدست آمده از این تحقیق نشان داد که لپتین سرمی بر
اثر تمرین هوازی با شدت متوسط به مدت هشت هفته سبب کاهش
معنادار آن در مقایسه با تمرین هوازی با شدت باال میشود (.)P=0.03
همچنین نتایج حاکی از تاثیر معنادار تمرین با شدت باال بر افزایش
اکسیداسیون چربی در حین فعالیت در طی دوره تمرین با شدت باال
بود ( ،)P=0.03اگرچه در مقایسه با دیگر شیوه تمرینی این افزایش
معنادار نبود.
میزان هورمون لپتین تحت تاثیر عواملی نظیر گلوکوکورتیکوئیدها،
انسولین و برخی سایتوکاینها نظیر  TNFαو  ،IL-1کاتکوالمینها،
آندروژنها و هورمونهای تیروئیدی قرار دارد .همچنین از آنجا
که این هورمون از بافت چربی ترشح میشود ،میتواند با اتصال به
گیرندههایش در مغز سبب فعال شدن نوروپپتید  )NPY) Yشود و
بدین ترتیب اثرات متابولیسمی نظیر کاهش در ترشح  ،NPYمصرف
غذا ،وزن بدن ،درصد چربی ،اشتها ،افزایش تون سمپاتیک و انرژی
مصرفی را به همراه آورد .مشخص شده است که این هورمون تاثیراتی
بر متابولیسم اسیدهای چرب آزاد عضالت اسکلتی دارد و سبب افزایش
ظرفیت اکسیداسیون چربی و در نتیجه کاهش ذخایر تری گلیسرید
بافت عضالنی میشود (.)26
تاثیر فعالیتهای جسمانی بر لپتین هنوز در هالهای از ابهام قرار دارد.
پژوهشگران دریافتند که تمرینات یک وهلهای کوتاهتر از  60دقیقه یا
تمرینات تک جلسهای که منجر به مصرف کمتر از  800کالری میشوند،
همراه با تغییر درسطوح لپتین نمیباشد ( )27-31و اکثر کاهشهای
مشاهده شده نیز مربوط به شیفت خون یا ریتم شبانه روزی است (.)28
همچنین پژوهشگرانی که از تمرینات تک جلسهای بیش از  60دقیقه
یا همراه با مصرف باالی انرژی نظیر دو ماراتن یا فوق مارتن یا شدت
باال استفاده کردند ،به گونهای که تمرین سبب بر هم خوردن تعادل
انرژیتیکی گردید ،توانستند کاهشهایی را مشاهده کنند (.)33 ,32 ,26
اما در تحقیقاتی که مدت زمان تحقیق بیش از  12هفته میباشد ،غالب
پژوهشها کاهش در میزان لپتین را در تمرینات با شدت متوسط و حتی
http://journal.fums.ac.ir

غالب آنها میزان لپتین تغییری نیافته است ( .)9 ,8در تحقیق حاضر
مدت تمرینات برابر  8هفته در نظر گرفته شد .عالوه بر آن تمرینات با
شدت باال به شکل تناوبی اجرا شد تا نمونهها بتوانند زمان  31دقیقهای
تمرین را اجرا کنند .همچنین اخیرًا برخی تحقیقات نشان دادهاند که
تمرینات با شدت باال میتواند سبب کاهش وزن و درصد چربی و یا
افزایش اکسیداسیون چربی شود ( ،)20-23تمرین با شدت متوسط نیز
از آنجا که نوع رایج تمرین در تحقیقات با کاهش وزن و نوعی تمرین
مناسب برای سالمتی میباشد ،جهت مقایسه انتخاب شد .تمرینات با
شدت باال سابقًا در میان بیماران دیابتی ،قلبی ،سندرم متابولیک و حتی
افراد سالم فعال و ارتشی مورد مطالعه قرار گرفته است ()19-23 ,14-17
در این تحقیقات نشان داده شد که تمرین با شدت باال نیز میتواند سبب
بهبود عواملی چند نظیر کاهش وزن و درصد چربی و افزایش ظرفیت
اکسیداسیون چربی از طریق افزایش در آنزیمهای درگیر در چرخه کربس
شود و بنابراین افزایش میزان اکسیداسیون چربی در حین فعالیت و حفظ
ذخایر انرژی کربوهیدراتی بدن برای ادامه فعالیت را همچون تمرین با
شدت متوسط فراهم آورد ( .)36 ,35 ,22 ,21تاالنیان و همکارانش نشان
دادند که تمرینات کوتاه مدت نظیر  6جلسه با شدت باال به شیوه تناوبی
سبب افزایش اکسیداسیون چربی میشود .همانگونه که در این تحقیق
نیز مشاهده شد ،تمرین با شدتی معادل  %85-95اوج اکسیژن مصرفی،
توانست سبب افزایش اکسیداسیون چربی در تمرین با شدت باال شود.
همچنین کاهش میزان بیشتر لپتین سرمی در مدت کوتاه  8هفته در
تمرین با شدت متوسط در مقایسه با تمرین با شدت باال مشاهده شد.
این در حالی است که در بررسی تغییرات لپتین از ابتدا تا انتهای دوره
تمرینی در هر یک از دو گروه تغییر معناداری مشاهده نشد .بنابراین به
نظر میرسد دستکاری فاکتور شدت که در این تحقیق مد نظر قرار گرفت،
توانسته است سبب کاهش بیشتر لپتین در گروهی که کاهش معناداری
در درصد چربی داشتند شوند و این در حالی است که تا پیش از این،
تحقیقات کمی توانستند کاهش در میزان لپتین را در کمتر از  12هفته
تمرین مشاهده کنند ( .)37اگرچه همبستگی معناداری در این تحقیق
میان تغییرات لپتین با اکسیداسیون چربی در هیچ یک از دو نوع تمرین
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در مقایسه تمرینات هوازی شدید و متوسط نیز مشخص شد
تمرین با شدت متوسط سبب کاهش معناداری در میزان لپتین سرمی
در مقایسه با تمرینات با شدت باالتر شد ( ،)P=0.03اما در مقایسه
میزان درصد اکسیداسیون چربی در میان دو گروه اختالف معناداری
( )P=0.38مشاهده نشد (جدول .)3

کم شدت با توجه به تاثیری که بر کاهش بافت چربی میگذارند ،مشاهده
کردهاند ( .)35 ,34در تمرینات کوتاهتر از  12هفته ،تحقیقات منسجم
کمتری میزان لپتین را بررسی کردهاند .میزان تغییرات زمانی دوره تمرین،
از  7روز تا  9هفته متغیر میباشد که دقت الزم در توجه به شدت تمرینات
در نظر گرفته شده در این تحقیقات کمتر به چشم میخورد .بنابراین در
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 همچنین تاثیرات لپتین بر بافت چربی ارتباط.سوزی در گروه اخیر باشد
دوگانهای را نشان میدهد به گونهای که کاهش لپتین خود میتواند سبب
افزایش متابولیسم چربی و کاهش سنتز اسیدهای چرب شود ـ اگرچه
تاکنون مکانیزم آن در هالهای از ابهام قرار دارد ـ ضمن اینکه کاهش
.)37( میزان توده چربی نیز سبب ترشح کمتر لپتین میشود

مشاهده نشد و میزان وزن در هر دو گروه بدون تغییر بود اما میزان درصد
 در گروه تمرین با شدت متوسط،)2  همان گونه که ذکر شد(جدول،چربی
 این کاهش.)P=0.036, 1 DM= -1.7( در طی دوره تمرین کاهش یافت
به لحاظ آماری تفاوت معناداری در مقایسه با گروه تمرین با شدت باال
 بنابراین به نظر میرسد تمرین با شدت متوسط از.)P=0.083( نداشت
 سبب کاهش،طریق کاهشی که درصد و توده بافت چربی داشته است
ترشح لپتین گشته است و این در حالی است که در گروه تمرین با شدت نتیجهگیری
) اما غیر معنادار توده چربی میزانDM= -0.14( باال با وجود کاهش اندک
 مشخص شد که فشارهایی که در،با توجه به یافتههای تحقیق
 افزایش در اکسیداسیون چربی.این هورمون به میزان اندکی افزایش یافت
 حتی در کوتاه،نتیجه تمرین با شدت متوسط و باال تولید میشود
در تمرین با شدت باال نیز میتواند متاثر از فشار تمرینی بر آنزیمهای
مدت هم میتواند به ترتیب سبب کاهش سطح لپتین سرمی و افزایش
کلیدی چرخه کربس باشد که ظرفیت اکسیداسیونی چربی را افزایش و در
 بنابراین پیشنهاد میشود در مطالعاتی دیگر.اکسیداسیون چربی گردد
 کاهش لپتین میتواند.)22 ,21( نتیجه سبب افزایش این متغیر شدهاند
با افزایش طول مدت تمرینات به بررسی بیشتر تمرینات با شدت باال بر
اثرات متعددی بر ارگانهای داخلی مهم بدن داشته باشد که هر یک
. همراه با کاهش لپتین میزان چربی سوزی و تغییرات هورمون لپتین پرداخته شود.میتواند آثار خود را به گونه دیگر نشان دهد
) کاهش مییابد کهCRH( آزادسازی هورمون آزاد کننده کورتیکوتروپین
 در این تشکر و قدردانی.)37( میشودHPA این به نوبه خود سبب کاهش فعالیت محور
این پژوهش با مساعدت و همکاری مالی معاونت محترم پژوهشی
تحقیق نیز پس از اندازهگیری هورمون کورتیزول مشخص شد که میزان
این هورمون نیز هم راستا با کاهش لپتین در تمرینات با شدت متوسط دانشگاه آزاد اسالمی واحد مسجد سلیمان انجام شده است که بدین وسیله
.) و این کاهش در مقایسه با تمرین با نویسندگان این مقاله مراتب تشکر و قدردانی خود را اعالم میدارندP=0.049( کاهش معناداری یافت
) که این خود میتواند سبب افزایش چربیP=0.018( شدت باال معنادار بود
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Abstract

Background & Objective: Overweight and obesity as health issues have now received researchers’ attention globally. The
present study is a comparative investigation into the impact of two methods of high and moderate aerobic exercises on serum
leptin levels and fat oxidation.
Materials & Methods: Fourteen obese females at a mean age of 22.08 ± 6.2 years, body mass of 78 ±12.72 kg, height of 161.34
± 6.5 cm, fat percentage of 36.46 ± 2.68%, and body mass index of 30 ± 4.77 kg/m2 were randomly selected. The participants
were divided into two groups: the high-intensity aerobic training group of 85 - 95% HRmax per 33-minute workout and the
moderate-intensity aerobic training group of 50 - 70% HRmax per 41-minute workout. The exercises were carried out on 3
weekdays for 8 weeks at the same energy level. For statistical data analysis, the independent/paired t-test of α=0.05 was applied.
Results: The results indicated a significant increase in fat oxidation in the high-intensity training group (p value = 0.03) and a
considerable decrease in leptin in the moderate-intensity training group (p value = 0.03). In the latter group, a significant fall
in the fat percentage coincided with no decrease in leptin (p value = 0.03).
Conclusion: Apparently, moderate-intensity aerobic training not only reduces the fat mass but also impacts the secretion of
leptin. However, high-intensity aerobic training increases oxidation potentiality, followed by fat oxidation.
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