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قنبری نیاکی و همکاران

دانشگاه شهید بهشتی

فیزیولوژیورزشوفعالیتبدنی
پاییز و زمستان  ،1397دوره  ،11شماره  ،2صفحههای12-1 :

اثر شدتهای مختلف تمرین مقاومتی دایرهای بر سطوح پالسمایی
نورگلین و لپتین در مردان جوان
عباس قنبری نیاکی ،1نجمه رضایینژاد *، 1رستم علیزاده
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 1دانشکده تربیتبدنی و علوم ورزشی ،دانشگاه مازندران ،بابلسر ،ایران.
2

گروه علوم ورزشی ،دانشکده ادبیات و علوم انسانی ،دانشگاه ایالم ،ایالم ،ایران.
دریافت مقاله1396/11/2 :

اصالح مقاله1396/12/18 :

پذیرش مقاله1397/02/8 :

هدف :هدف از انجام این مطالعه بررسی اثر شدتهای مختلف تمرین مقاومتی دایرهای بر میزان نورگلین و لپتین پالسما در مردان
جوان با وزن معمولی بود.
روشها :به این منظور  45نفر از دانشجویان پسر  20الی  24ساله (با میانگین و انحراف معیار وزنی  73/10±1/63کیلوگرم ،سن
 21/0±55/17سال و قد  175/42±0/88سانتیمتر) ساکن خوابگاه ،داوطلبانه به  5گروه (کنترل 20،40،60 ،و  80درصد یک
تکرار بیشینه) تقسیمبندی شدند .گروههای تمرینی به مدت  6هفته ( 4روز در هفته) تمرینات دایرهای مقاومتی را با شدتهای
تعیینشده انجام دادند و گروه کنترل در طول این دوره ،در هیچگونه برنامۀ ورزشی منظمی شرکت نکرد .نمونه خون از ورید بازویی
 48ساعت قبل و پس از تمرینات و  3ساعت پس از صرف صبحانه معمول گرفته شد .دادهها با استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس
و تی زوجی تجزیهوتحلیل شدند.
نتایج :نتایج نشان داد که بین سطوح نورگلین ( ،)P= 0/0001لپتین ( )P=0/009و انسولین ( )P=0/013پالسما در گروههای
مختلف تفاوت معنیدار وجود دارد اما در مورد گلوکز ( )P=0/27تفاوت معنیدار مشاهده نشد .همچنین همبستگی معنیداری بین
میزان اولیه ( )P= 0/0001و میزان تغییریافته ( )P= 0/001نورگلین و لپتین وجود داشت.
نتیجهگیری :بر اساس یافتههای تحقیق حاضر ،تمرینات مقاومتی دایرهای در شدتهای مختلف میتواند سبب افزایش میزان
نورگلین 1-و لپتین پالسما شود.
واژههای کلیدی :تمرینات دایرهای مقاومتی ،شدت تمرین ،لپتین پالسما ،نورگلین .1-
* نویسنده مسئول :نجمه رضایینژاد ،شماره تماس ،09126961587 :ایمیلnajmeh_rn@yahoo.com :
فیزیولوژی ورزش و فعالیت بدنی ،پاییز و زمستان  ،1397دوره  ،11شماره  ،2صفحههای12-1 :

2

اثر شدت تمرین دایرهای مقاومتی بر نورگلین 1-و لپتین پالسما

مقدمه
نورگلینها مجموعه ای پروتئینی متعلق به خانواده

از دیگر عوامل مؤثر بر تنظیم سوخت و ساز گلوکز

عامل رشد اپیدرم 1هستند که ایزوفرمهایشان بهوسیله

می توان به هورمون لپتین اشاره کرد .لپتین در وضعیت

 4ژن 2کدگذاری میشوند ( .)3-1آنها اغلب در

طبیعی تنظیم کننده هم ایستایی انرژی است و تغییرات

سلول های اندوتلیال ،مزانشیم و دستگاه عصبی مرکزی

انرژی دریافتی ،بیان ژن لپتین را به صورت منفی و

و محیطی ساختهشده و برای تکثیر ،تمایز و بقاء انواع

مثبت تنظیم می کند  .نقش لپتین در متابولیسم گلوکز

سلول ها مانند روپوست ،عصب ،عضله قلبی و عضله

از طریق آبشار پیام رسانی مشابه با مسیر نورگلین و از

اسکلتی ضروری هستند ( .)2نورگلین بهصورت دو

طریق مسیر  PI3K-AKTاست (.)8

ایزوفرم  βو  αبیان میشود که در میل ترکیبی و توان

تحقیقات بیانگر وجود رابطه بین گیرنده های

باهم متفاوتاند .بهعنوانمثال ،ایزوفرم  10،NRG-βتا

نورگلین ( )ErbB2و لپتین هستند به طوری که یوجینگ

 100برابر قویتر است و فعالیت زیستی بیشتری دارد.

چا و همکاران  2012نشان داده اند که گیرنده های

گیرندههای تیروزین کینازی ( )ErbB1-4میانجی فعالیت

 ErbB2موجب افزایش بیان لپتین در سطح

زیستی نورگلینها محسوب میشوند (.)4 ,3

نسخه برداری در سلول های روپوست انسان می شود

در بیشتر مطالعات نورگلین را به عنوان عامل

( .)9همچنین گزارش شده که در پاسخ به انقباض

میوژنیک و نوروتروفیک معرفی کردهاند اما اخیراً

عض النی ،فعالیت گیرنده نورگلین برای افزایش دریافت

گزارش شده که نورگلین می تواند متابولیسم عضله را با

گلوکز ضروری است ( .)10وقتی گیرنده های نورگلین

تحریک گلوکز دریافتی در هر دو روش حاد و مزمن

با آنتی بادی های مخصوص مسدود می شوند ،اثرات

تسهیل نماید .درواقع نورگلین انتقال گلوکز از

انقباض بر دریافت گلوکز به مقدار باالیی در هردو نوع

درون سلولی به سطح غشاء پالسمایی را با تحریک

تار اکسایشی ( 70درصد) و گلیکولتیک ( 40درصد)

حامالن گلوکز ( )GLUT4افزایش می دهد ( .)5این اثر

کاهش می یابد ( .)7نتایج بهدست آمده از پژوهش های

به عمل انسولین اضافه می شود اما مسیرهای پیام رسانی

مختلف نشان میدهد که نوع انقباض عضالنی در

بین این دو عامل مستقل از هم است .گیرنده های NRG

تمرین های مختلف ورزشی بر میزان بیان نورگلین و

موجب تغییر گیرنده های انسولین نمی شوند ( )6و تأثیر

گیرنده های آن تأثیرگذار است ( ،)10به طوری که

 NRGبر دریافت گلوکز از طریق آبشار پیام رسانی شامل

فعالیت حاد به عنوان محرک رهاسازی نورگلین در

مسیر  PI3K-PDK1-PKCانجام می شود .به این ترتیب

موش و انسان شناخته شده ( )11 ,2در حالی که تمرین

چون افزایش  NRGموجب کاهش گلوکز و انسولین در

مقاومتی اثری بر رهاساز ی نورگلین نداشته است (,8

گردش خون می شود  ،احتماالً نورگلین موجب بهبود

 . )11اگرچه در تحقیق وانگ و همکاران ( )2014آمده

حساسیت انسولینی می شود ( .)4ظاهراً تزریق حاد

است که  4هفته تمرین مقاومتی موجب تنظیم مثبت

نورگلین می تواند متابولیسم گلوکز عضله و به دنبال آن

نورگلین در عضالت قلبی و اسکلتی موش های تمرین

هم ایستایی گلوکز را تنظیم کند؛ به طوری که

کرده و بیان  ErbB2و  ErbB4شده است (.)12

گزارش شده که افزایش نورگلین به مدت  48ساعت

تمرین با تغییر در انرژی مصرفی و غلظت

موجب افزایش محتوای  GLUT4در سلول های عضله

هورمون ها ی جریان خون ممکن است در میزان غلظت

شده است (.)7

لپتین مؤثر باشد .لپتین پالسما ،رابطه مثبتی با میزان
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چربی بدن ،انسولین پالسما و مقاومت انسولینی دارد

شدت متوسط و بلندمدت ،آثاری مطلوب تری بر

به طوری که گیرنده های لپتین در سلول های بتای

سوخت و ساز ،در مقایسه با فعالیت ورزشی با شدت باال

پانکراس در موش  ob/obترشح انسولین را مهار

و مدت کوتاه تر دارد و به نظر می رسد که متغیر شدت

و

در تمرینات مقاومتی و قدرتی ،عامل مهم تری نسبت به

متابولیت هایی که به نظر می رسد در تنظیم مثبت

متغیر حجم تمرین باشد ( .)18باوجوداین  ،تاکنون اثر

(کورتیزول ،انسولین و گلوکز) و تنظیم منفی

هم زمان شدت و حجم تمرین دایره ای مقاومتی بر

(اپی نفرین) میزان لپتین پالسما هنگام و پس از تمرین

میزان نورگلین و لپتین پالسما و همچنین ارتباط بین

نقش دارند ،وابسته به شدت و مدت تمرین و نیز سطح

میزان نورگلین 1-بر سطح لپتین پالسمایی در تحقیقی

آمادگی افراد است ( . )14الیو و همکاران ()2010

گزارش نشده است؛ بنابراین ،با توجه به رابطه بین سطح

گزارش کردند که  6هفته تمرین مقاومتی اگرچه جرم

نورگلین با میزان سوخت وساز انرژی و نامشخص بودن

چربی و وزن را تغییر داد اما تغییر معنی داری در میزان

تغییرات سطوح استراحتی نورگلین در تمرینات

لپتین سرمی ایجاد نکرد .به نظر می رسد درصد کاهش

مقاومتی ،مطالعه حاضر باهدف تعیین اثر شدت های

لپتین با درصد کاهش در  BMIو افزایش  RMRمرتبط

مختلف تمرین مقاومتی دایره ای بر میزان نورگلین و

باشد (.)15

لپتین پالسما در مردان جوان انجام شد.

می کنند

(.)13

غلظت

نسبی

هورمون ها

امروزه افراد بسیاری به خصوص مردان در
باشگاه های ورزشی به فعالیتهای مقاومتی و بدن سازی

روش پژوهش

می پردازند و این فعالیت ها محبوبیت زیادی دارند زیرا

نمونه های پژوهش

عالوه بر نقش تمرینات مقاومتی در حفظ سالمت و

این تحقیق با کد اخالق irmedilam.rec.1396.121

افزایش قدرت ،این تمرینات سبب بهبود تعادل انرژی

و شماره  IRCT20180422039380N1در مرکز ثبت کار

و افزایش میزان سوخت وساز پ ایه بدن در حالت

آزمایی بالینی ایران تصویب شده است .برای انجام

استراحت در سنین مختلف می شوند .همچنین

آزمون ها ،پس از اطالع رسان ی به دانشجویان پسر 20

تحقیقات نشان داده اند که فعالیت مقاومتی دایره ای

الی  24ساله دانشگاه ایالم ،تعداد  45نفر که شرایط

به ویژه هنگام استفاده از وزنه های سبک برای کنترل

الزم را داشتند به طور داوطلبانه در تحقیق شرکت

وزن مفید هستند ( . )16حین انجام تمرین های

کردند .ابتدا ،آزمودنی ها پرسش نامه اطالعات عمومی

مقاومتی دایره ای ،مقدار ضربان قلب ،میزان

کامل کرده و رضایت نامه کتبی خود را مبنی بر حضور

سوخت و ساز و انرژی مصرفی نسبت به تمرینات

داوطلبانه در این تحقیق امضاء کردند .به تمامی

مقاومتی سنتی باالتر است ( )17و در بررسی پاسخ

آزمودنی ها ،نحوۀ کار با دستگاه های بدن سازی آموزش

سایر آدیپوکاین ها به تمرین مقاومتی ،تغییرات مثبتی

داده شد و قدرت بیشینه آزمودنی ها در  10حرکت

گزارش شده است .دی پیترو و همکاران ()2006

موردنظر اندازه گیری و بر اساس درصدهای از پیش

گزارش کردند در هنگام مصرف انرژی برابر ،فعالیت

تعیین شده برای هر گروه ،مشخص گردید .آزمودنیها

ورزشی با شدت باال نسبت به شدت متوسط اثر

در طول برنامه تمرینی به طورمعمول و مرتب ،ارتباط

سودمندتری بر سوخت و ساز دارد .حال آنکه هومارد و

خود را با محقق حفظ کردند .در طول تمرینات ،مراقبت

همکاران ( )2004گزارش دادند که فعالیت ورزشی با

کامل از آزمودنی ها به عمل آمده و از آنها خواسته شد
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که هیچ گونه تغییری در رژیم غذایی و سبک زندگی

هیچ گونه مکمل مصرف نکرده باشد؛  ) 7سابقه

خود ندهند .معیارهای ورود به پژوهش شامل موارد

بیماری قلبی -عروقی ،فشارخون  ،درد قفسه سینه و

زیر بود ) 1 :دانشجو ساکن خوابگاه با دامنه سنی 20

مشکل تنفسی و  ) 8ب ی مار ی ها ی خاص دیگر مانند

الی  24سال باشد؛  )2دانشجو ورزشکار حرفه ای

دیابت نداشته باشد .معیارهای خروج از پژوهش نیز

نبوده و در  6ماه گذشته در هیچ برنامه ورزشی به طور

شامل موارد زیر بود ) 1 :بروز شرایط محدودکننده

منظم شرکت نکرده باشد و در دوره تحقیق در

انجام تمرینات همچون مشکالت عصبی ،عضالنی یا

هیچ گونه برنامه ی ورزشی دیگری شرکت نکند؛ )3

اسکلتی در حین اجرای آزمون ها؛  )2عدم شرکت در

دخانی ات مصرف نکند؛  )5در طول تحقیق تغییری

برنامه ورزشی بیش از  3جلسه متوالی یا درمجموع

در رژیم غذایی خود نداده و فقط از غذای دانشگاه

 4جلسه و  ) 3نارضایتی احتمالی آزم ودن ی از تداوم

استفاده کند؛  ) 6در  6ماه گذشته و در طول تحقیق

مشارکت.

جدول  .1مشخصات فردی آزمودنیها در پنج گروه (میانگین ±انحراف معیار)
متغیر

کنترل

 20درصد

 40درصد

 60درصد

 80درصد

سن (سال)

22/5 ±0/41

20/77 ± 0/36

21/5 ± 0/3

21/3 ± 0/23

21/5 ± 0/4

قد (سانتیمتر)

177/8±2/1

176/0 ± 2

172/1 ± 2/1

177/1 ± 1/7

174/1 ± 1/9

وزن (کیلوگرم)

76/3 ± 1/3

73/9 ± 3/4

67/7 ± 5/1

77/3 ± 4/3

70/2 ± 2/6

درصد چربی

21/8 ± 1/3

21/7 ± 1/5

19/10 ± 1/6

20/9 ± 1/5

19/1 ± 0/6

شاخص توده بدنی
(کلیوگرم/مترمربع)

24/2 ± 0/42

23/9 ± 1/1

22/7 ± 1/5

24/6 ± 1/1

23/1 ± 0/4

پروتکل پژوهش

و با شدت های تعیین شده ( 60 ،40 ،20و  80درصد

در ابتدا شاخص های تن سنجی (آنتروپومتریک)

یک تکرار بیشینه) به اجرای تمرینات دایره ای مقاومتی

آزمودنی ها شامل قد (با استفاده از قد سنج  Secaمدل

پرداختند.

 ) 206و وزن (با استفاده از ترازوی دیجیتالی سکا مدل

قبل از انجام تمرینات مقاومتی دایره ای ،ابتدا

 )767اندازه گیری شد .محاسـبه درصـد چربـی بـدن

آزمودنی ها با محیط کار آشنا و طی سه روز مجزا برای

با کمک فرمول هفت نقطه ای جکسون پوالک (سینه،

تعیین  1RMحرکات موردنظر به محل تمرین مراجعه

زیـر بغـل ،سه سر ،شکم ،ران ،تحـت کتفـی ،فوق

نمودند .طی این سه جلسه مقادیر  1RMپرس سینه،

خاصـره) و با استفاده از کالیپر اسلیم گاید 3و نرم افزار

اسکات ،جلو بازو  ،پرس پا ،پشت بازو ،جلو ران ،قایقی،

محاسبه گر درصد چربی بـدن Body Fat Calculator

پشت ران ،سرشانه هالتر و ساق پا به روش آزمون وخطا

(سـاخت شـرکت  Linear softwareآمریکـا) انجام شد.

و نیز با استفاده از معادله زیر محاسبه شد (:)19

قدرت بیشینه برای  10حرکت موردنظر اندازه گیری شد

))– 2) (0/025تعداد تکرار( – / (0/95مقدار وزنه =1RM

و سپس آزمودنی ها به مدت  6هفته و یک روز در میان

آزمودنی ها این حرکات را با شدت های

از ساعت  16الی  19به سالن بدن ساز ی مراجعه کردند

مشخص شده در هر گروه به مدت  6هفته ( 4جلسه در
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هفته و یک روز در میان) از ساعت  16الی  19در سالن

نمونه خون آزمودنی ها بعد از صرف وعده صبحانه

بدن سازی انجام دادند .هر جلسه تمرینی شامل 15

( 450تا  500کیلوکالری) در دو مرحله 48 ،ساعت قبل

دقیقه گرم کردن عمومی و اختصاصی و سپس اجرای

از شروع و  48ساعت بعد از آخرین جلسه تمرین ،به

حرکات  10گانه تمرین دایره ا ی مقاومتی بدون توقف

میزان  6میلی لیتر از ور ید بازویی گرفته شد .برای

در ایستگاه ها و مدت انجام هر ایستگاه در گروه

جلوگیری از همولیز شدن ،نمونههای خون در لوله های

 45 ،1RM20%ثانیه ،در گروه  30 ،1RM%40ثانیه ،در

حاوی  EDTAریخته شده و به آرامی مخلوط شدند.

گروه  20 ،1RM%60ثانیه و در گروه 15 ،1RM%80

سپس جهت جدا نمودن پالسمای خون ،نمونه ها به

ثانیه بود .در هر جلسه ،هر گروه حرکات را در سه نوبت

مدت  15دقیقه در دمای  4درجه سانتی گراد در

با استراحت  120ثانیه ای بین هر نوبت انجام دادند.

سانتریفوژ با دور  3000 gدر دقیقه قرار داده شدند.

تعداد تکرارها در هر ایستگاه ،برای هر آزمودنی ثبت

پالسمای جداشده در دمای  -70درجه سانتی گراد

شد .در هفته سوم 1- RM ،مجدداً اندازه گیری و بر

نگهداری و در زمان معین میزان عوامل موردنظر

اساس آن ،جلسات تمرینی انجام شد (.)19

اندازه گیری شد.

جدول  .2مقدار صبحانه مصرفی در سه ساعت قبل از نمونهگیری خون برحسب کیلوکالری
ارزش غذایی
صبحانه

انرژی (کیلوکالری)

کربوهیدرات (گرم)

پروتئین (گرم)

چربی (گرم)

نان بربری  100گرم

265

56/41

8/2

0/75

پنیر فتا  50گرم

132

2/42

7/09

10/61

 2حبه قند ( 5گرم)

20

5

-

-

 2عدد خرما ( 30گرم)

49

8/28

0/27

0/09

چای

-

-

-

-

جمع

466

72/11

15/56

11/45

درصد

100

63

14

23

روشهای آزمایشگاهی

تغییرات برون آزمونی کمتر از  3/7درصد و حساسیت

غلظت پالسمایی نورگلین 1-به روش االیزا و با

روش اندازهگیری  0/5نانوگرم بر میلیلیتر اندازهگیری

استفاده از کیت  HANGZHOU EASTBIOPHARMساخت

شد .غلظت پالسمایی انسولین به روش االیزا و با استفاده

چین و تحت لیسانس آمریکا با ضریب تغییرات برون

از کیت  Monobindساخت کشور سوئد با حساسیت

آزمونی کمتر از  10درصد و حساسیت روش اندازهگیری

روش اندازهگیری  0/75واحد بینالمللی بر میلیلیتر

 0/027نانوگرم بر میلیلیتر اندازهگیری شد .غلظت

اندازهگیر ی شد .غلظت پالسمایی گلوکز با کیت شرکت

پالسمایی لپتین به روش االیزا و با استفاده از کیت

پارس آزمون برحسب میلیگرم بر دسیلیتر اندازهگیری

 Diagnistics Biochem Canadaساخت کانادا با ضریب

شد.
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تحلیل آماری

تفاوت معنیدار وجود دارد (شکل ( 1الف)).

تعداد نمونههای تحقیق حاضر با استفاده واریانس

موزون s p 2

تحقیقات قبلی و فرمول ککران Zs 22p
d2

n

نتایج آزمون آنالیز واریانس یک طرفه برای
لپتین ( 40 =3/94 ،P = 0/009و  ) F4نشان داد که بین

ب رآورد شد .برای دسته بندی و تعیین شاخص های

پنج گروه ،ازلحاظ آماری تفاوت معنی دار وجود دارد.

پراکندگی ،از آمار توصیفی استفاده شد .داده ها

نتایج آزمون تعقیبی بونفرونی نشان داد که فقط بین

به صورت میانگین ±انحراف معیار بیان شدند .پس از

گروه کنترل با گروه  20درصد ( )P = 0/044تفاوت

تأیید طبیعی بودن توزیع داده ها با استفاده از آزمون

معنی دار وجود دارد و همچنین نتایج آزمون  tزوجی

کولموگروف -اسمیرنوف ،برای انسولین از آزمون

نشان داد که در گروه  20درصد ( ) P = 0/002و گروه

تحلیل کوواریانس و برای نورگ لین ،لپتین و گلوکز،

 80درصد ( ) P = 0/0001تفاوت معنی دار وجود دارد

چون اصل همگنی شیب رگرسیون برقرار نبود ،از

(شکل ( 1ب)).

تحلیل واریانس یک طرفه استفاد ه شد .برای بررسی اثر

نتایج برای گلوکز ( 40 =1/338 ،P = 0/273و ) F4

دوره تمرینی در هر گروه ،از آزمون تی زوجی استفاده

نشان داد که بین پنج گروه ،ازلحاظ آماری تفاوت

گردید .در صورت معنی دار ی ،آزمون کوواریانس و

معنیداری وجود ندارد .آزمون  tزوجی نشان داد که

تحلیل واریانس یک طرفه و چون تعداد آزمودنی ها در

تغییرات در هیچکدام از گروهها معنیدار نیست (شکل 1

پنج گروه برابر بود از آزمون تعقیبی بونفرونی استفاده

(د)).
نتایج آزمون کوواریانس برای انسولین (،P = 0/013

شد.

 )F=3/63نشان داد که بین پنج گروه ازلحاظ آماری تفاوت

نتایج

معنیدار وجود دارد .نتایج آزمون تعقیبی بونفرونی نشان
نتایج آزمون تحلیل واریانس ی ک طرفه نشان

داد که بین گروه کنترل با گروه  20درصد (،)P= 0/005

داد که تغییرات وزن (  40 = 4 / 2 ، P = 0 /006و ،) F 4

گروه  40درصد ( )P= 0/004و گروه  60درصد (0/002

درصد چربی (  40 = 6 / 08 ، P = 0 / 001و  ) F 4و توده

=  )Pتفاوت معنیدار وجود دارد ،اما با گروه  80درصد

 ) F 4بین گروه های

( )P= 0/37تفاوت معنیداری مشاهده نشد .آزمون t

مختلف تفاوت معن ی دار دارد  ،اما برای توده بدون

زوجی نشان داد که بین تغییرات در گروه  20درصد

چربی (  40 = 1 /99 ، P = 0 /11و  ) F 4تفاوت معن ی دار

( ،)P= 0/025گروه  40درصد ( ،)P= 0/039گروه 60

مشاهده نشد.

درصد ( )P= 0/021و گروه  80درصد ( )P= 0/012تفاوت

چربی ( = 3 /97 ، P = 0 /008

 40و

نتایج آزمون تحلیل واریانس یکطرفه نورگلین 1-

معنیدار وجود دارد (شکل ( 1ج)).

( 40 =12/1 ،P = 0/0001و  ) F4نشان داد که بین پنج گروه،

نتایج آزمون همبستگی پیرسون نشان داد که بین

از لحاظ آماری تفاوت معنیداری وجود دارد .نتایج آزمون

مقدار اولیه نورگلین 1-و لپتین ،همبستگی وجود دارد

تعقیبی بونفرونی نشان داد که بین گروه تمرینی  80درصد

( r= 0/60 ،P= 0/0001و  )r2= 0/36و همچنین نتایج

با کنترل ( ،)p = 0/0001با گروه  40درصد ()P = 0/0001

نشان داد سطوح تغییرات این دو نیز باهم همبستگی دارند

و با گروه  60درصد ( )P = 0/0001تفاوت معنیدار وجود

( r= 0/47 ،P= 0/001و .)r2= 0/22

دارد .همچنین نتایج  tزوجی نشان داد که در گروه 20
درصد ( )P = 0/014و گروه  80درصد ()P = 0/0001
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3/5

4/5
4
3/5
3
2/5
2
1/5
1
0/5
0

 80درصد  60درصد  40درصد  20درصد

کنترل

3
2/5
2
1/5
1
0/5
0

 80درصد  60درصد  40درصد  20درصد کنترل
(ب)

(الف)

100

7

5

90

4
3

85

2

80

1

75

0

 80درصد  60درصد  40درصد  20درصد کنترل

(ج)

گلوکز (میلی گرم  /دسی لیتر)

6

95

 80درصد  60درصد  40درصد  20درصد

کنترل

(د)

شکل  .1تغییرات نوروگلین( 1-الف) ،لپتین (ب) ،انسولین (ج) و گلوکز (د) گروه ها در پیش آزمون و پس آزمون

بحث و نتیجهگیری

همخوانی داشت که گزارش کرده بودند انقباض عضالنی

نتایج تحقیق حاضر نشان داد پس از شش هفته

باعث افزایش نورگلین 1-و فعال شدن گیرندههای آن

تمرین دایرهای مقاومتی سطوح نورگلین 1-و لپتین

میشود ( .)10اینکوین ( )2015نیز نشان داد که تزریق

پالسما افزایش یافت که این افزایش در شدتهای  20و

نورگلین  1-منجر به کاهش انسولین و گلوکز در گردش

 80درصد ازلحاظ آماری معنیدار بود .سطوح انسولین،

میشود که با نتایج تحقیق حاضر ازنظر کاهش انسولین و

وزن و درصد چربی کاهش معنیداری نشان داد و میزان

گلوکز همخوانی دارد ( .)4این کاهش ممکن است از طریق

گلوکز ،تغییر معنیداری نداشت .همچنین نتایج نشانگر

افزایش نورگلین ،میانجی شود و درنتیجه بر بهبود

همبستگی مثبت بین مقدار اولیه و سطوح تغییرات

حساسیت انسولینی و متابولیسم گلوکز تأثیرگذار باشد.

نورگلین 1-و لپتین پالسما بود .این نتایج با نتایج پژوهش

محققان همچنین به نتایجی مشابه اینکوین و

وانگ و همکاران ( )2014همسو بود؛ آنها گزارش کردند

همکاران ازنظر وجود ارتباط مثبت بین نورگلین و لپتین

که  4هفته تمرین مقاومتی ،موجب افزایش نورگلین1 -

در گردش دست یافتند .آنها در تحقیق خود نشان دادند

در عضالت قلب و دوقلوی موشهای نر و ماده میشود

که  8هفته تزریق نورگلین موجب افزایش غلظت لپتین

( .)12همچنین با نتایج کانتو و همکاران ()2006

سرم در موشهای با وزن نرمال میشود ( .)20در عضالت
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و سلولهای دیگر ErbB3 ،و  ErbB4به  NRG-1متصل شده

موندرا و همکاران  2009گزارش کردند که بین میزان

و با  ErbB2تشکیل دیمر میدهند و با فسفریالسیون

نورگلین در گردش و میزان  VO2maxرابطه مستقیمی

باقیمانده تیروزین سیتوپالسمی ،آبشار پیامرسانی

وجود دارد .آنها همچنین پیشنهاد کردند که هنگام

پاییندستی راهاندازی میشود .مشاهدهشده که به دنبال

تعیین نورگلین در گردش ،مقدار توده بدون چربی نسبت

فعالیتهای انقباضی ،در ایزوفرمهای نورگلین تغییر شکل

به ظرفیت قلبی -تنفسی اهمیت بیشتری دارد ( .)22در

رخ میدهد ( .)2بر اساس مطالعات قبلی احتماالً خانواده

پژوهش حاضر توده بدون چربی در تمام گروهها افزایش

پروتئازها ازجمله ( ADAMمتالوپروتئاز) نقش مهمی در

داشت .با توجه به اینکه تمرینهای مقاومتی موجب

رهاسازی نورگلین از غشا و درنتیجه فعالسازی

افزایش توده بدون چربی ،کاهش درصد چربی و کاهش

گیرندههای آن و آغاز آبشار پیامرسانی درونسلولی دارد

وزن میشوند ،میتوانند تأثیر زیادی در افزایش سطح

( ،)21 ,8در تحقیق لبرسور و همکاران ()2003

نورگلین و گیرندههای آن در گردش خون داشته باشند

گزارششده که تمرینات ورزشی موجب فعال شدن سریع

(.)22

این آنزیمها بهعنوان مرحله باالدستی در فعالیت

با توجه به آنکه لپتین ازجمله هورمونهای ضد

پیامرسانی  NRG/ErbBمیشود ( ،)2همچنین سطح

اشتهاست میتوان گفت که افزایش لپتین که ممکن است

پروتئین( TIMP3 4عامل مهارکننده  )ADAM17نیز پس

ناشی از افزایش سطوح نورگلین 1-باشد ،منجر به کاهش

از ورزش ،کاهش نشان داده است ( .)8بر این اساس ،با

اشتها و غذای دریافتی شود .کاهش وزن و درصد چربی

توجه به نتایج پژوهش حاضر ،میتوان گفت که احتمال

بدن درنتیجه تزریق لپتین در تحقیق هاالس و همکاران

دارد افزایش در مقدار  ADAM17عامل افزایش نورگلین-

 1995نشان دادهشده است ( .)23تولید لپتین بهطور

 1درنتیجه انجام تمرینات ورزشی باشد (.)2

غیرمستقیم تحت کنترل انسولین از طرق مسیر

تزریق مزمن نورگلین ،در غلظتهای پیکوموالر،
ظرفیت اکسایشی را از طریق افزایش بیوژنز میتوکندریایی

پیامرسانی  PI3K/AKTاست و نورگلین  1-این مسیر را در
سلولهای عضالنی تحریک میکند (.)24

و موجودی  GLUT4در سلولهای عضالنی تحریک

همانطور که گفته شد گیرندههای نورگلین ()ErbB

میکند .فعالیتهای انقباضی نیز بیوژنز میتوکندریایی را

مقدار لپتین را در سلولهای بافت پوششی انسان تنظیم

توسط میانجیهای افزایش کلسیم سیتوزولی و افزایش

میکنند ( .)20با توجه به اینکه بافت چربی سفید محل

فعالیت  AMPKافزایش میدهند .افزایش در بیوژنز

اصلی ترشح لپتین است ،هنوز چگونگی تأثیر نورگلین1-

میتوکندریایی از طریق افزایش بیان  PGC-1αو PPAR

بر این بافت شناختهنشده است .چون گیرندههای نورگلین

تحریک میشود ،هردوی این عوامل ،پس از سازگاری

در سلولهای پیش ساز چربی 5انسان بیان میشوند (،)25

عضله اسکلتی به ورزش بهصورت مثبت تنظیم میشود؛

میتوان فرض کرد که بافت چربی ممکن است در

بنابراین اثرات مزمن نورگلین ،مشابه با عضالت تمرین

میانجیگری نورگلین در افزایش لپتین نقش داشته باشد

کرده است و مسیر را به سمت سوختوساز اکسایشی

( .)20اسنودگراس و همکاران  2005نشان دادند که

همانند تارهای اکسایشی نوع  1و افزایش حساسیت

تزریق نورگلین 1 -موجب کاهش میزان دریافت غذا و

انسولینی پیش میبرد (.)8

درنتیجه کاهش وزن در موشها میشود .با توجه به اینکه

از طرفی ،سطوح آمادگی جسمانی افراد سالم با

عوامل رشد بافت پوششی (ازجمله نورگلین )1 -توسط

سطوح نورگلین  1-در گردش مرتبط است .بهطوریکه

دستگاه عصبی مرکزی  SCNبیان میشوند ( )26و
فیزیولوژی ورزش و فعالیت بدنی ،پاییز و زمستان  ،1397دوره  ،11شماره  ،2صفحههای12-1 :
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همچنین با توجه به نقش مغز در میزان بیان لپتین

دایرهای مقاومتی با شدتهای مختلف موجب افزایش

میتوان گفت که سیستم دستگاه عصبی مرکزی در

سطوح نورگلین و لپتین پالسما میشود .ازآنجاییکه

افزایش نقش نورگلین بر لپتین تأثیرگذار باشد (.)27

تغییرات نورگلین با لپتین همسو بود ،میتوان گفت

تعادل انرژی نیز بر سطح لپتین پالسما تأثیرگذار

افزایش نورگلین درنتیجه تمرینات ممکن است عامل

است و به نظر میرسد بین انرژی مصرفی و میزان لپتین

افزایش لپتین پالسما باشد و درنتیجه افزایش لپتین

رابطه مثبت وجود دارد ( .)28ورزش با تغییر انرژی

ممکن است در کاهش دریافت غذا ،وزن و درصد چربی

مصرفی ،تغییر سوختوساز و غلظت هورمونهای جریان

مردان جوان مؤثر واقعشده باشد.

خون ممکن است در تنظیم لپتین تأثیرگذار باشد .برخی
محققان گزارش کردهاند که مقدار لپتین در گردش با

تشکر و قدردانی

کاهش وزن ناشی از برنامه تمرینی کاهش مییابد؛ اگرچه

این تحقیق با هزینه شخصی و در قالب رساله

در تحقیق بویودو و همکاران  2003باوجود کاهش 2/2

دکتری فیزیولـوژی ورزشی دانشگاه مازندران انجامشده

درصدی در وزن بدن ،هیچگونه کاهشی در لپتین سرم

است .بدینوسیله از کلیه آزمودنیهای محترم که با صبر

گزارش نشد .محققان به این نتیجه رسیدند که احتما ًال

و شکیبایی ما را در اجرای این تحقیق یاری کردند و

تنها کاهش دهدرصدی وزن بدن به کاهش معنیدار سطح

تمامی افرادی که به نحوی در اجرای تحقیق با ما همکاری

لپتین در گردش منجر میشود ( .)29در تحقیق چویی و

کردند کمال تشکر و قدردانی راداریم.

همکاران ( )2008نیز نشان داده شد که تنظیم مرکزی
لپتین موجب کاهش غذای دریافتی ،وزن و درصد چربی

پینوشتها

بدن به همراه افزایش در میزان انرژی مصرفی برای
مشخصشده که برخی هورمونها مانند انسولین،
هورمون رشد ،تستوسترون و کورتیزول در تنظیم ترشح
بیانکننده لپتین میزان تولید و یا ترشح آن را کنترل
میکنند .برخی از محققان بیان کردهاند که میزان ترشح
هورمون کورتیزول با افزایش شدت تمرین افزایش مییابد
و همچنین مدتزمان تمرین نیز بهعنوان یک عامل
اثرگذار بر واکنش هورمون کورتیزول شناختهشده است .با
توجه به اینکه در تحقیق حاضر سطوح لپتین در
شدتهای  45( 20ثانیه) و  15( 80ثانیه) درصد یک
تکرار بیشینه ،افزایش معنیداری داشت ،میتوان این
تغییرات را به افزایش کورتیزول (اندازهگیری نشده) نسبت
داد (.)30
در کل ،نتایج تحقیق حاضر نشان داد  6هفته تمرین
فیزیولوژی ورزش و فعالیت بدنی ،پاییز و زمستان  ،1397دوره  ،11شماره  ،2صفحههای12-1 :

Epidermal growth factor
Neuregulin
3 Slim Guide
4 Tissue inhibitor of metalloproteinase 3
5 Preadipocytes
6 Spontaneous physical activity
2

فعالیتهای بدنی غیرارادی 6میشود (.)28

لپتین نقش دارند .این هورمونها با تأثیر بر ژنهای

1
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Purpose: The purpose of this study was to investigate the effect of different Intensities of circuit resistance
training on plasma neuregulin and leptin concentrations in young men.
Methods: Forty-five healthy young men [21.55± 0.17 years old; height= 175.42± 0.88 cm, weight= 73.10±
1.63 Kg] were randomly divided into 5 groups (control, 20, 40, 60 and 80% 1RM). Men of training groups
performed circuit resistance training 4 times a week with given intensities for 6 weeks. The blood sampling
was conducted to determine the levels of neuregulin-1, leptin, insulin, and glucose before, and after 6 weeks.
Data were analyzed using the analysis of covariance and paired T-test.
Results: The plasma neuregulin-1 (P= 0.0001), leptin (P= 0.009), and insulin (P=0.013) levels were significantly
increased in the training groups compared with the control group while there were no significant differences
between the glucose (P=0.27) level of groups.
Conclusion: The results showed circular resistance training plays a significant role in promoting the
performance of NRG-1 and leptin.
Keywords: Circuit resistance training, Intensity, Leptin, Nerogulin-1.
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