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 مقاله پژوهشی 

 ریبر مقاد 1RMمختلف  يها شدتبا  يا رهیدا یمقاومت یورزش تیجلسه فعال کی ریتأث
  مرد سالم انیدر دانشجو نیو گرل NPY کیژنیاورکس يها نی/پروتئدهایپپت

  
  ٤يعباس رضا يعل ،٣٭ياصغر فالح يعل ،٢ياکين يعباس قنبر ،١يمحمدرضا کرد

 
  04/02/1394تاریخ پذیرش  01/12/1393تاریخ دریافت 

 
 یدهچک

 يچاق يرانه و درمانيشگيپ يافتن راهکارهايبه  تواند يماست که  يموردبحثاشتها از موضوعات  گر ميتنظ يدهايبر پپت يت ورزشيفعال ريتأث :هدف و نهیزم شیپ
 يها شدتبا ره يدا يمقاومت يت ورزشيفعالک جلسه ي ريتأث ياز انجام پژوهش حاضر، بررس هدف ،رو نيازاست ياد نيمورد اطالعات زن يدر ا حال نيبااکمک کند. 

 است. سالم ان مرديدانشجودر  ني) وگرلNPY( يواد ينروپپتر يبر مقادمختلف 

)، وزن ۱,۷۲±۰,۰۴۵(، قـد  )۲۱,۴۰± ۱,۷۸ن و انحـراف اسـتاندارد سـن (   يانگيـ مـرد بـا م   يدانشـجو  نفـر  ۲۷ن پـژوهش، يـ انجام ا منظور به :کارروش مواد و 
 ) و=۹n( درصـد ۶۰ )، =n ۹( درصـد ۴۰ يهـا  شـدت تصـادفي سـاده بـه سـه گـروه بـا        صـورت  بـه  انتخاب و سـپس  )۱,۱۱ ±۲۲,۹۹( BMI) و ۵,۳۹±۶۸,۸۵(

درجه، پرس سينه، فلكشن زانو، پرس سر شانه ايستاده، جلو بازو  ۹۰اكستنشن تنه، اسكات  شامل يا رهيدا يشدند. برنامه مقاومت تقسيم ۹n=  (1RM(درصد۸۰
 افزار نرمو  يجفت tو  هيسو کي ANOVA يها آزمون ازبا استفاده  ها افتهي ليوتحل هيتجز .بودبا هالتر، دراز نشست، پشت بازو با هالتر، ليفت مرده، پاروي نشسته 

SPSS انجام شد. ۱۶ هنسخ  
، يت ورزشيرها در سه شدت فعالين متغيانگين ميب داشت و NPYن و يبر گرل يا ندهيفزا ريتأث متفاوت يها شدتدر  يا رهيدا يمقاومت يت ورزشي: فعالها یافته

 نيگـرل بر  درصد۶۰با شدت  ي، برنامه مقاومتيگروه درون ريتأث). در رابطه با =۰,۹۶P=، NPY :۰,۵۳۱P ن:يگرل(بعد از برنامه وجود نداشت  يدار يمعنتفاوت 
)۰,۰۰۹P= و برنامه (بر  درصد۸۰NPY )۰,۰۰۲P= (بود. دار يمعن  

رات ييش شدت، تغيوجود نداشت، اما با افزا يدار يمعنتفاوت  NPYن و يمختلف بر سطوح گرل يها شدتبا  يک جلسه ورزش مقاومتي ريتأثن ي: بيریگ جهینت
  شتر مشاهده شد.يب NPYن و ينده گرليفزا

  ان مردي، دانشجوNPYن، ي، گرليا رهيدا ي: ورزش مقاومتيدیکل يها واژه
  

 1394 خرداد، 243-251 ، صومس شماره، مششیست و بیه، دوره ارومی پزشکمجله 
  

  ٠٩١٢٧٢٩٨٠١٠، تلفن: يو روانشناس يتيدانشکده علوم ترب يو علوم ورزش يبدن تيتربگروه راز، يراز، دانشگاه شيش: آدرس مکاتبه
Email:ali.fallahi62@gmail.com 

  

                                                
  دانشگاه تهران ،يورزش يولوژيزيف استاديار ١
  دانشگاه آمل ،يورزش يولوژيزيف انشيارد ٢
  (نويسنده مسئول) رازيدانشگاه ش يو روانشناس يتيدانشکده علوم ترب فيزيولوژی ورزشی،ستاديار ا ٣
  دانشگاه تهران ،يورزش يولوژيزيارشد ف يکارشناس ٤
۵ Neuropeptide Y  
۶ Agoti- related protein  
۷ Obstatin  
۸ Leptin  
۹ Proopiomelanocortin  

۱۰ Visphatin  

  مقدمه
و غلظت  يان ژنيبر ب بلندمدتو  مدت کوتاه يت ورزشيفعال

د يک نروپپتيژنياورکس هاي ينپروتئدها/يپپت يطيو مح يمرکز

و  نيو گرل )AgRP( ۶ين وابسته به آگوتيپروتئ )NPY( ۵يوا
 ۹نيو مالنوکورتيپرو اپ ،٨ني، لپت٧نيک اوبستاتيژنير اورکسيغ
)POMS( مؤثر ۱۰نيسفاتيو و ) ج يبا توجه به نتا اما؛ )۱-۳است 
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 نيگرل مانده است. پاسخ بي يمتعدد سؤاالتهنوز  ضدونقيض
ل در گردش خون وجود دارد يل دار و بدون آسيبه دو شکل آس

و از  يدينواسيآم ٢٨د يل دار، پپتيآس نيگرل ).۴(
ن بار در سال يک است که نخستيژنياورکس يها نيپروتئدها/يپپت

ن يل دار همچنين آسيگرل). ۵شد ( ييدر معده رت شناسا ١٩٩٩
 يتعادل انرژ و يمغز-يم روده ايدر تنظ يعامل نوظهور عنوان به

افت غذا دارد يبر رفتار در يا بالقوه ريتأثل دار ين آسي). گرل۶است (
ه و تعادل يدر تغذ يديو نقش کل دهد يمش يرا افزا يو گرسنگ

از معده  عمدتاًموجود در گردش خون  نيگرل ).۶دارد ( يانرژ
هورمون رشد است و  يترشح کننده کيتحر و عامل شود يمترشح 

و  مدت کوتاهق ي). تزر۷،۸( دهد يمش يز افزايگلوکز خون را ن
موجب  ها رتل در ين آسيگرل يطيو مح يمرکز بلندمدت

ک يتحر يعيبا وزن طب يها انسانرا در  يگرسنگشده و  ١يپرخور
  ).۹( کند يم

) کشف شد. ۱۱( ٣و مات ٢توسط تاتموتو NPYش يسال پ ۲۸
تعلق  يا لوزالمعده يدهايبه گروه پپت يا نهيدآمياس ۳۶د ين پپتيا

ن يروزين تيکه به خاطر داشتن چند Yدارد و نام آن از حرف مفرد 
 ماده ازن يشده است. ان گرفته يروزيت نهيدآمياسآزاد از 

 يطيو مح يستم عصبياست که در س يمغز يدهايپپت نيتر فراوان
ک رفتار يد، تحرين پپتيف ايوظا نيتر مهم. از شود يمافت يز ين

ن يا درات است.يبر مصرف کربوه يطيمح ريتأثافت غذا با يدر
را با  يريو حس س دهد يمش يخوردن را افزا يزش برايد، انگيپپت
در  ينقش مهم رو نيازا اندازد يمق يبه تعو غذا وعدهش اندازه يافزا
  ).۱۱دارد (افت غذا و وزن بدن يم رفتار دريتنظ

و  مدت کوتاه يورزش يها تيفعالبه  NPYن و يپاسخ گرل
افت يدر يزش برايبر اشتها و انگ يدار روزهو  ييغذا يبو  بلندمدت

ش يو افزا ييناشتاا ي يدار روزهگزارش شده است است.  مؤثرغذا 
ل يبه دل يت ورزشيانجام فعال يافت غذا در پياشتها و رفتار در

 يدهاياز پپت يو سطوح برخ جادشدهيا يمنف يتعادل انرژ
ن يگرلر يپوتاالموس نظيو فراتر از ه يپوتاالموسيک هيژنتياورکس

  .باشد يم NPYل و يآس
در  يين تام پالسمايگرل يبه بررس ها پژوهشاکثر  تاکنون

 يمقاومت بلندمدتو  مدت کوتاه( حاد يورزش يها تيفعالپاسخ به 
در رابطه با  ها پژوهشو  اند پرداخته ي) و بلندمدت طوالنيا هوازي

نشان  ها پژوهش يبرخ هرچند ل دار محدود است.ين آسيگرل
ر يمقاد يت ورزشيط خاص ممکن است، فعاليک شرايدر  اند داده
افت غذا را کاهش دهد. يکرده و درن گردش خون را سرکوب يگرل

                                                
1. Hyperphagia 
2.Tatemoto 
3.Mutt 

ر يبر مقاد بلندمدتحاد و  ياستقامت يورزش يها تيفعال ريتأث
شده است، اما طبق اطالعات  يوانات بررسيل دار در حين آسيگرل

 يا رهيدا ين مقاومتيتمر ريتأثدر رابطه با  يپژوهش گونه چيه موجود
 يانسان يها نمونهدر  NPYل دار و ين آسير گرليحاد بر مقاد

   مختلف انجام نشده است. يها شدت بر هيتکبا  خصوص به
 يورزش يها تيفعال ريتأث يکه به بررس ييها پژوهشج ينتا

، اند پرداخته NPYن تام و يبر گرل بلندمدتو  مدت کوتاه
 ريتأث ي) به بررس۱۲)(۲۰۰۸همکارانش (و  وانگ است. ضيضدونق

قه در يدق ۴۰( بلندمدتقه) و يدق ۴۰( مدت کوتاه يت ورزشيفعال
چاق بر  يها رتدن يهفته) دو ۸ يروز در هفته برا ۵روز، به مدت 

ب بر يدرجه ش ۵قه با يل در دقيما ۲۰با سرعت  نوارگردان يرو
پوتاالموس يدر پالسما و ه NPYن و ين، اوبستاتيسطوح گرل
 مدت کوتاه يت ورزشين پژوهش نشان داد، فعاليج اينتا پرداختند.

جاد نکرده، ين پالسما اين و اوبستاتير گرليدر مقاد يرييتغ يهواز
 يت ورزشين فعاليرا کاهش داده است. همچن NPYر ياما مقاد

پوتاالموس را کاهش داده ين هين و ابستاتير گرلي، مقادمدت کوتاه
ن، يبر غلظت گرل مدت کوتاه يت ورزشيفعال ريتأث يدر بررساست. 

ر يز يقرانيهورمون بعد از قان يا ييپالسما يها غلظتدر  يرييتغ
در  دن حداکثريو دو يسوار دوچرخهدن ي، دومدت کوتاه حداکثر
 ها پژوهشاز  يبرخ جينتا سالم مشاهده نشد. يها يآزمودن
 ريتأثا بدون ي) و ١٥،١٦کاهش (ا ي)، ١٣،١٤( شيافزا دهنده نشان

ده شده ين تام هستند. ديبر گرل يت ورزشي) فعال۱۷-١٩بودن (
نخبه در ورزشکاران  يورزش يها تيفعال ين تام در پياست گرل

 يت ورزشيفعال ه) و در ادام١٦( دنيدوقه يدق ٦٠- ٩٠)، ١٤(
افته يش ي) افزا۲۰عضالت ( گرا درونبر انقباض  ديتأکبا  يمقاومت

ل دار را سرکوب ين آسيدن، گرليقه دويدق ٦٠ن ياست. عالوه بر ا
  ). ٢١است (کرده 

 يو عروق يقلبرات يتأث نيمشخص شده است گرل راًياخ
ش يرا افزا يآن اتساع عروق يق خارجيو تزر ز داردين يمحافظت

 ي، از مرگ سلولبخشد يمال را بهبود ي، عملکرد اندوتلدهد يم
را کاهش  فشارخونکرده و  يريجلوگ يقلب هعضل يها سلول

 يها شدتبا  يا رهيدا يورزش مقاومت که ييازآنجا). ۲۲( دهد يم
 تواند يماز عضالت  يعير کردن حجم وسياد با درگيمختلف کم تا ز

 يکيمتابول يها گناليسن يو همچن قبول قابل يانرژ يتعادل منف
ن نوع ين است که اين پژوهش ايا هيرا به راه اندازد، فرض يمتعدد

ر يمقاد بر يدار يمعن ريتأثمختلف  يها شدتدر  تواند يمپروتکل 
با توجه به  نيهمچن جاد کند.يا NPYن و يگردش خون گرل

و  نيپاسخ گرل يو عدم بررس ضيضدونقج يو نتا شده گفتهمطالب 
NPY  هدف از  يا رهيداحاد  يمقاومت يت ورزشيک جلسه فعاليبه

 يمقاومت يت ورزشيفعالک جلسه ي ريتأث نييپژوهش حاضر تع
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و  درصد٦٠،درصد٤٠متفاوت  يها شدتبا  مدت کوتاه يا رهيدا
 يها نيپروتئدها/ير پپتيبر مقاد نهيشيک تکرار بي درصد٨٠

  .سالم است ان مرديدانشجو ن دريگرل و NPY  کيژنياورکس
  

  مواد و روش کار
و  آزمون شيپتحقيق حاضر از نوع نيمه تجربي با طرح 

  است. آزمون پس
 

 ها گروه آزمون شيپ مداخله آزمون پس
T2 X1 T1 G1 
T2 X2 T1 G2 
T2 X3 T1 G3 
 

  :ينمونه آمار
دانشجويان پسر رشته  نيب از ق فراخوان،ياز طر ينمونه آمار

شهركرد داوطلب شرکت در پژوهش بعد از دانشگاه  يبدن تيترب
تعداد به  يت سالمتيمرتبط با وضع يپزشک يها پرسشنامهل يتکم
نداشتند  يو منع حرکت يماريب گونه چيهان که ياز دانشجو نفر ۲۷

تصادفي ساده به سه گروه تمرين  صورت به سپس انتخاب شدند.
 درصد۹n=،( ۶۰( نهيشيتکرار ب کي درصد۴۰ يها شدتمقاومتي با 

)  =۹n( نهيشيک تکرار بي درصد۸۰ ) و=۹n(  نهيشيک تکرار بي
  شدند. تقسيم
  :شاتيو آزما يابيارز يق، مراحل و چگونگيطرح تحق 

 يها پروتکلن با يبه سه گروه تمر ها يآزمودنم يپس از تقس
و وزن  قد ابتدا در روز اول، درصد يك تكرار بيشينه، ۸۰و  ۴۰،۶۰
ند يبا فرا ها يآزمودن ييشد. پس از آشنا يريگ اندازه ها يآزمودن

نه ) يشيک تکرار بي(زان رکورد يشدن م و مشخصانجام برنامه 
مشخص شد.  يها گروه نيدوم تمر، روز آزموندر  موردنظرحرکات 

 بردند يمدانشجو در خوابگاه به سر  يها يآزمودننکه يبا توجه به ا
 يساز کساني يا هيتغذط يشرا ازنظر ها يآزمودن آزمونقبل از انجام 

 برنامه تمرينکسان داده شد و بعد يه يک تغذيبه همه  شدند و

ط يدور با شرا ۳در  يا رهيدانات يبه شکل تمر با وزنه يمقاومت
حركت (اكستنشن تنه،  ۱۰نفر مشتمل بر  ۲۷همه براي  کساني

درجه، پرس سينه خوابيده، فلكشن زانو، پرس سر شانه  ۹۰اسكات 
ايستاده، جلو بازو با هالتر، دراز نشست، پشت بازو با هالتر، ليفت 
مرده، پاروي نشسته با دستگاه ) انجام شد. زمان هر ايستگاه براي 

بدون استراحت  ها ستگاهيافعاليت در بين  وثانيه  ۳۰ ،انجام حركت
 گرفته شد. در نظريك دقيقه استراحت  ،بعد از پايان هر دور بود که

 ها يآزمودن نياز تمردقيقه قبل  ۳۰ آزمونشروع انجام  براي
 ينات مقاومتيبالفاصله بعد از اتمام تمرو  آمدبه عمل  يريگ خون

 يبرا نيهمچن انجام شد. يريگ خونبار دوم  يز براين يا رهيدا
ک ساعت يدر  ها آزمونهمه  يروز شبانهتم ير ريتأثاز  يريجلوگ

  مشخص از روز انجام شد.
  :رهاينحوه سنجش متغ

 ها يآزمودن تركيب بدن مربوط به يرهايمتغ يريگ اندازه يبرا
د (دستگاه قد ش بدن استفادهاز وسايل مربوط به سنجش قد و وزن 

از  يپالسماي NPYو  نيگرل ريمقادبراي سنجش  سنج، ترازو)
  . استفاده شدمربوطه كيت  و ELISAروش 

  :يروش آمار
ع يبودن توز يعيو مشخص شدن طب ks آزمونبعد از انجام 

آزمون در هر  و پس  شيدار در پ يسنجش تفاوت معن ي، براها داده
ن سه گروه يدار ب ين تفاوت معنييتع يهمبسته و برا t آزمونگروه، 
آن در صورت وجود تفاوت  به دنبالو  طرفه کيانس يز وارياز آنال

 LSD يبيتعق  آزمون موردنظر يرهايمتغن سه گروه در يب دار يمعن
  شد. استفاده  ۱۶ شيرايو SPSS افزار نرمانجام محاسبات از  يو برا

 
 ها افتهی

ک يبه تفک ها يآزمودن BMIسن، قد، وزن و  يها شاخص
 يارائه شده است. بررس ۱خالصه در جدول شماره  طور به ها گروه
 يدار يمعننشان داد تفاوت  ANOVA آزمونبا استفاده  شده انجام

  در هر سه گروه وجود ندارد. ها شاخصن ين ايب
  

  موردمطالعهمجموع در هر سه گروه و  ها يآزمودن يشاخص توده بدنر مربوط به سن، قد، وزن و ين مقاديانگيم :)1(جدول 
 وابسته يرهايمتغ )=۹n%(۴۰گروه   )=۹n%(۶۰گروه  )=۹n%(۸۰گروه   )=۲۷n( ها يآزمودن ههم  مقدار احتمال

 سال)سن (  ۲۱,۱۱) ۱,۵۳(  ۲۱,۷۷)۲,۱۰( ۲۱,۳۳)۱,۸۰(  ۲۱,۴۰) ۱,۷۸(  ۰,۷۳۷
 متر)قد ( ۱,۷۱)۰,۰۴۴( ۱,۷۳)۰,۰۳۹( ۱,۷۳)۰,۰۴۵(  ۱,۷۲)۰,۰۴۲( ۰,۶۰۵
 لوگرم)يکوزن ( ۶۷,۹۱)۴,۶۲( ۶۹,۲۶)۶,۷۸( ۶۹,۳۸)۵,۰۶(  ۶۸,۸۵) ۵,۳۹( ۰,۸۲۵
لوگرم بر يک( يبدنشاخص توده  ۶۷,۹۱)۰,۶۹( ۲۲,۹۰)۱,۴۴( ۲۳,۰۸)۱,۲۰(  ۲۲,۹۹)۱,۱۱( ۰,۹۴۸

  )مترمربع

 
به همراه  ها يآزمودن NPYن پالسما و ين گرليانگير ميمقاد

در  رهايمتغ ين گروهيو ب يگروه درون راتيير مربوط به تغيمقاد
ن جدول يکه در ا گونه همانخالصه شده است.  ۲جدول شماره 

با  ين مقاومتيک جلسه تمري، يطورکل به، شود يممشاهده 
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ن پالسما دارد. يبر مقدار گرل يا ندهيفزا ريتأثمتفاوت  يها شدت
 ريتأثن ي، بدهد يمنشان  ANOVA آزمونمقدار احتمال 

ن ير گرليبر مقاد ين مقاومتيک جلسه تمريمختلف  يها شدت
وجود  يدار يمعنتفاوت  ينيپالسما قبل و بعد از انجام پروتکل تمر

 يزوج يتآزمون با استفاده  يگروه درون يبررس که يدرحالندارد، 
 ريتأث، درصد۶۰با شدت  ين مقاومتيک جلسه تمري، دهد يمنشان 

دارد (جدول  ها يآزمودن ين پالسمايبر گرل يدار يمعننده يفزا

 NPYرات يين تغيانگيو م ۲ هبا توجه به جدول شمار ).۲ هشمار
با  ها گروهن هورمون در يش ايزان افزايم يد بررسيد توان يم

تفاوت  هيسو کيآنوا  آزمونگوناگون با استفاده  يها شدت
رات ييتغ يبررس که يدرحالگر ندارد. يکديبا  يدار يمعن

با شدت  ينيگروه تمر دار يمعن ريتأث دهنده نشان يگروه درون
  .باشد يم NPYبر  درصد۸۰

  
  .موردمطالعهمربوطه در سه گروه  Pر ين و گلوکز و مقادي، انسولNPYن و ين گرليانگير ميمقاد :)2(جدول 

سه يمقدار احتمال مقا
  يگروه درون

  بالفاصله بعد
  نياز تمر

            ريمتغ  ) ها گروهشدت (  نيقبل از تمر

۰,۸۰۵  )۱,۶۶(۱۴,۶۸ )۲,۵۴(۱۴,۴۴ ۴۰%  

 )pg/ml( نيگرل
۰,۰۰۹* )۱,۴۰(۱۶,۰۶ )۱,۲۹(۱۴,۴۰ ۶۰%  
۰,۶۰۰ )۰,۸۴(۱۵,۷۴ )۱,۵۵(۱۵,۴۶ ۸۰%  

 ANOVA آزمونمقدار احتمال   ۰,۴۱۱ ۰,۹۶ 
۰,۲۲۷ )۷۸,۳۹(۷۳۵,۷۷ )۸۰,۸۵(۶۸۱,۰۰ ۴۰%  

NPY )pg/ml( 
۰,۱۴۲ )۴۸,۱۷(۷۶۵,۷۷ )۴۳,۳۴(۷۲۲,۲۲ ۶۰%  
۰,۰۰۲* )۲۹,۵۷(۷۵۰,۸۹ )۳۰۳۹(۷۰۸,۷۸ ۸۰%  

  ANOVA آزمونمقدار احتمال  ۰,۲۹۷ ۰,۵۳۱       

۰,۶۶۵  )۳,۴۸(۵,۸۳  )۳,۷۸(۶,۷۲  ۴۰%  

  )ml/IUµ( نيانسول
۰,۰۶۲  )۴,۴۵(۱۰,۰۴  )۲,۸۰(۶,۱۶  ۶۰%  

۰,۵۴۳  )۱,۹۲(۸,۵۴  )۳,۵۸(۷,۵۲  ۸۰%  

  ANOVA آزمونمقدار احتمال   ۰,۲۹۵  *۰,۰۰۴  

۰,۲۵۸  )۱۴,۷۴(۷۰,۴۴  )۱۳,۷۴(۶۴,۵۵  ۴۰%  

 )mg/dlگلوکز (
۰,۰۳۲*  )۱۳,۵۳(۷۰,۶۶  )۸,۶۷(۵۸,۴۴  ۶۰%  

۰,۰۴۲*  )۱۱,۶۲(۵۸,۳۲  )۷,۱۴(۴۷,۰۰  ۸۰%  

  ANOVA آزمونمقدار احتمال   *۰,۰۰۵  ۰,۱۰۲  

  
رات ييتغ يبررس شود يممشاهده  ۲که در جدول  گونه همان

ن يمتفاوت تمر يها شدت ريتأثن ي، بدهد يمگلوکز خون نشان 
برنامه  يبعد از اجرا يدار يمعنز تفاوت يبر گلوکز خون ن يمقاومت

ن ينشان داد تمر يگروه درونرات ييتغ يوجود ندارد. البته بررس
 ريتأثنه يشيک تکرار بيدرصد  ۸۰و  ۶۰ يها شدتبا  يمقاومت

با  ين مقاومتيتمر ريتأث که يدرحالبر گلوکز خون دارد  يدار يمعن
  ست.ين دار يمعننه يشيتکرار ب درصد۴۰

ن يگر متفاوت است. بيج با دينتا ي، بررسنيانسولدر مورد  
ن، يتمر يبعد از اجرا ين مقاومتيمتفاوت تمر يها شدت ريتأث

نشان  يتوک يبيتعق آزمونج يوجود دارد. نتا يدار يمعنتفاوت 
 درصد۶۰و  درصد۴۰ ينين گروه تمريب ها تفاوتن يا داد يم
)۰,۰۰۴ p=درصد۸۰و  ۴۰ ينيتمر يها گروهن ين بي) و همچن 

)۰,۰۳۹ p= (و  ۶۰ ينيتمر يها گروهن يب که يدرحالاست  دار يمعن
که  گونه همانوجود ندارد.  دار يمعن) تفاوت =p ۰,۵۶۴درصد ( ۸۰

رات ييتغ ينشان داده شده است، بررس ۲جدول شماره 
 يها شدتاز  کي چيهن مطلب است که يا دهنده نشان يگروه درون

 دار يمعن ريتأث ها يآزمودنن خون ير انسوليمقاد بر يمقاومتن يتمر
  نداشته است. 

  
  يریگ جهینتبحث و 

ورزش  ريتأثاست که  ييها پژوهشن پژوهش از معدود يا
 يموردبررساشتها  يدهايو پپت ها هورمونرا بر  يا رهيدا يمقاومت

ن نکته دقت يد به ايبا ها پژوهشج ينتا يبررس در قرار داده است.
ش رفتار يک اشتها و افزايتحر يبرا جادشدهيا يتعادل منفکرد که 
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دارد  يبستگ يت ورزشيو نوع فعال زمان مدت، شدت بهافت غذا يدر
ممکن است  فوق يپژوهش يرهايک از متغي ر هرييتغ رو نيازا) ٢٣(

  جاد کند.يرا ا يمتفاوت يها پاسخ
ک جلسه ورزش ين بود که يپژوهش حاضر ا يها افتهياز  يکي

در  يدار يمعنش يافزا 1RM درصد٦٠با شدت  يا رهيدا يمقاومت
از  ين پژوهش، برخيسه با ايدر مقا. کند يمجاد يل دار اين آسيگرل

را بر غلظت  مدت کوتاه يت ورزشيفعال ريتأثن که يشيمطالعات پ
بعد  يين پالسمايگرل يها غلظتدر  يريي، تغاند کرده ين بررسيگرل
، مدت کوتاهنه يشير بيبا شدت ز يقرانيهمچون قا ييها تيفعالاز 
سالم  يها يآزمودننه در يشيدن بيو دو يسوار دوچرخهدن، يدو

 دار يمعن يها تفاوتل عدم وجود يدل احتماالًگزارش نکردند. 
 يل تعادل انرژين به دليشيپ مدت کوتاهن پالسما در مطالعات يگرل
 ها يآزمودنن يو همچن ها برنامهن يدر هنگام ا يناکاف محدود يمنف
ل دار ين آسيشده باشد. تاکنون پاسخ گرل استفادها نوع پروتکل يو 

 ينشده است ول يبررس يا رهيدا يمقاومت يت ورزشيبه فعال
 شيافزا دهنده نشان ها گزارش يشد برخکه گفته  گونه همان

ت ي) فعال۱۷- ١٩بودن ( ريتأثا بدون ي) و ١٦،١٥کاهش ()، ١٣،١٤(
 يها تيفعال ين تام در پين تام هستند. سرکوب گرليبر گرل يورزش
) و در ١٦( دنيدوقه يدق ٦٠- ٩٠)، ١٤نخبه (در ورزشکاران  يورزش
عضالت  گرا درونبر انقباض  ديتأکبا  يمقاومت يت ورزشيفعال هادام

ن يدن، گرليقه دويدق ٦٠ن، ي) گزارش شده است. عالوه بر ا٢٠(
گر پژوهشگران نشان دادند ي). د٢١است (ل دار را کاهش داده يآس
قه رکاب يدق ١٢٠و  ٣٠،٦٠و نه يشيبا شدت ب يقرانيقه قايدق ٢٠

سه با گروه ين تام در مقايش گرليوات، با افزا ٥٠زدن با شدت 
 يدو آزمونقه يدق ٣٠). اگرچه، ١٤است (کنترل همراه بوده 

 يمصرفژن يحداکثر اکس درصد١٠٠نوارگردان تا  ينده رويفزا
 درصد٧٥نوارگردان با شدت  يدن بر رويقه دويدق ٦٠)، ۱۶(

در  يسوار دوچرخهقه يدق ٣٠)، ١٨( ژنياکس باز جذبحداکثر 
در شدت  يسوار دوچرخهقه يدق ٤٥) و ١٣وات ( ١٠٠مقاومت 

ر نداده است. با توجه يين تام را تغي) غلظت گرل١٥آستانه الکتات (
ن در ي، نقش گرليورزشت يبه فعال ها پاسخع از يف وسين طيبه ا

شناخته نشده است، اما  طور کامل به، هنوز يت ورزشيپاسخ به فعال
ها در  وبالستيب ميو ترک يريزپذين در تمايممکن است، گرل

 يدر پاسخ سازگار جهيدرنت) و ۲۴( دهيد بيآس يعضالن يها سلول
  نقش داشته باشد. يت ورزشيفعال يدر پ يعضالت اسکلت

 ريتأث يبا بررس )۲۵()۲۰۱۰و همکارانش ( ياکين يقنبر
نشان  يا رهيدا يمقاومت يت ورزشيک جلسه فعاليو حاد  مدت کوتاه

ن مرتبط يان پروتئيحاد ب يا رهيدا يمقاومت يت ورزشيفعالند داد

در  موردپژوهش يها گروه. دهد يمش يرا افزا ١يتيلنفوس يبا آگوت
با  ين مقاومتيتمرگروه بود، گروه کنترل، گروه  ۵ق ين تحقيا

، گروه درصد۶۰با شدت  ينيتمر، گروه 1RM درصد۴۰شدت 
 يبين ترکيو گروه تمر درصد۸۰با شدت  ين مقاومتيتمر

)۴۰+۶۰+۸۰ %1RM .( ن يان پروتئير بيمقاد ،ها گروههمه در
 ش در گروهيزان افزايم افت، اماي شيافزا يتيلنفوس يمرتبط با آگوت

با توجه به نقش مشابه  بوده است.شتر يب درصد۶۰با شدت  ينيتمر
AGRP و  ياکين يج پژوهش قنبريو با توجه به نتا نيو گرل

 درصد۶۰با شدت  يا رهيدا يورزش مقاومت احتماالً همکارانش،
 .دهد يمش يشتر افزايرا ب AgRPن و يگرل يسطوح هورمون اشتها

ت يشدت فعال ريتأث ي) با بررس۲۶)(۲۰۱۰همکارانش (و  يفتح
در  ل دارين آسيگرل يو بافت ييپالسما يها غلظتبر  يورزش
 يرو ين ورزشيدند که تمريجه رسين نتيبه ا ناشتا يها رت

 ييناشتادر حالت  ييل دار پالسماين آسينوارگردان، گرل
 يت ورزشيکه البته به شدت فعال دهد يمش ي) را افزايدار روزه(

گروه  ۴ستار نر در يرت نژاد و ۲۳ن پژوهش، يدر ا .دارد يبستگ
متوسط )، با شدت VO2max% ۸۵تا  ۸۰پرشدت ( يت ورزشيفعال

) و VO2max% ۵۵تا  ۵۰شدت ()، کم VO2max% ۷۵تا  ۷۰(
شرکت داشتند.  نوارگردان يت رويو بدون فعال حرکت يبکنترل 

ب صفر درجه، ينوارگردان با ش يدن رويهفته دو ۱۲مدت برنامه 
 داد يمج پژوهش نشان يروز در هفته بود. نتا ۵ک ساعت در روز، ي

ل دار در عضله سولئوس و پالسما در هر دو ين آسيسطوح گرل
معده  ييش و در بخش انتهايگروه پر شدت و با شدت متوسط افزا

بر  يريتأثو همکارانش  ٢مورپورگو هرچند افته است.ي کاهش
 يدار روزهر يو غ يدار روزها ين تام در حالت ناشتا يگرل يها غلظت

نکردند گزارش  زنان و مردان چاق ين ورزشيهفته تمر ۳بعد از 
ن و يتمر ريتأثدر رابطه با  يضيضدونقج ينتا حال نيباا). ۲۷(

وجود  يو انسان يوانيح يها يآزمودندر  مدت کوتاه يت ورزشيفعال
و همکارانش  ٣ابال مشخص نشده است. ها آناز  يدارد که علت برخ

ن يبر غلظت گرل يمقاومت ين ورزشيهفته تمر ۵ راتيتأث يبا بررس
ن باعث کاهش غلظت يد تمريجه رسين نتيبه ا ها رتپالسما در 

کاهش در وزن  درصد۶,۴زان کاهش با ين ميکه ا شود يمن يگرل
) ۲۰۰۹همکارانش (و  ياکين يقنبر ).۲۸است (بدن همراه بوده 

اد به يکم تا ز يها شدتدر  ين ورزشيهفته تمر ۶جه گرفتند ينت
سولئوس منجر  هن تام در پالسما و عضلير گرليکاهش مقاد

ک يدند يجه رسين نتيآندرسون و همکارانش به ا). ۲( شود يم
ر يمقاد دار يمعنش ينوارگردان با افزا يرو ين هوازيجلسه تمر

                                                
1.lymphocyte agouti-related protein 
2.Morpurgo 
3.Ebal 
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 دار يمعنز با کاهش ين موضوع نين تام همراه بوده است که ايگرل
است ساق پا و کبد همراه بوده  يعضله دوقلو يکوژنيگل يمحتوا

 که ييازآنجاقات و يگر تحقيج ديق و نتاين تحقيتوجه به ا با ).۲۹(
گفت  توان يمز دارد، ين يکيمتابول کننده ميتنظن نقش يگرل
زان يگر، ميد يا گونه بها يو  يکوژن عضالنيرات گلوکز و گلييتغ

ر يمقادا کاهش يش يبر افزا رگذاريتأثل يهم از دال يمصرف يانرژ
 ديجدو همکارانش در پژوهش  ياکين يقنبر. باشد يمن يگرل

رست و  آزمون ير هوازيدو پروتکل غ ريتأث ي) خود به بررس۲۰۱۰(
هورمون  بر پاسخ يا مبارزهر ينگ غيک بوکسيک جلسه کي
). ۳۰پرداختند (گلوکز  کننده ميتنظ يها هورمونو  ۱١-نيسفاتين

ن، گلوکز به ي، انسولGH يير پالسمايمقاد جه گرفتندينت ها آن
ر يغ يت ورزشيو جلسه فعال آزمونبعد از دو  يدار يمعنزان يم

ده يد ۱-نيسفاتيدر ن يدار يمعنرات ييافت، اما تغيش يافزا يهواز
 ها يآزمودن ييغذا يبا ي يدار روزهت يل آن وضعيدل احتماالًنشد که 

 يندهاين مشتق شده از فرايپروتئ ۱-نيسفاتيبوده است. هورمون ن
است و در هسته  ۲نگ يژن نوکلئوباند يا ترجمهبعد از 

شنهاد يپ. شود يمان يب ها رت ياشتها کننده کنترل يپوتاالموسيه
 يا معده دکنندهيتول يها سلولکه در  ١- نيسفاتيشده است ن

ن يل و گرلين بدون آسي، ممکن است گرلشود يمد يز تولين نيگرل
ق ين تحقيرا مهار کند. ا ييغذا تيبدون محدود يها رت يطيمح

ن است که ير گرليد بر مقاديجد يعوامل هورمون ريتأث دهنده نشان
  شده است. يبررس راًياخ

ممکن  درصد۴۰با شدت  يورزش مقاومت ريتأث يدار يمعنعدم 
و  معطوف شود جادشدهيا يانرژ ياست به کم بودن تعادل منف

با شدت  ين مقاومتيتمر ريتأث يدار يمعنعدم  يل احتماليدل
شتر عوامل يش بيا افزاين و يه گرلير اوليبه باال بودن مقاد درصد۸۰

ن يج ايبا توجه به نتان باشد. ين چون انسوليگرل يبازدارنده ترشح
 يبند جمع طورقطع به توان ينمگر هنوز يد يها پژوهشپژوهش و 

 يها تيفعالل دار به ين آسيرا در رابطه پاسخ گرل يجامع و کامل
  از است.ين يشتريقات بيبه تحق رو نيازاداشت،  مدت کوتاه يورزش

ت يک جلسه فعالي دار يمعن ريتأثن پژوهش، يج ايگر نتاياز د   
بود. در  NPYبر ) 1RM% ٨٠شدت (پر  يا رهيدا يمقاومت يورزش

ار ي، اطالعات بسNPYرات ييبر تغ يت ورزشيفعال ريتأثرابطه با 
 يعصب يها سلولن با فعال کردن يگرل که ييازآنجااست.  محدودتر

 يها نرون يپوتاالموس و بازداريه يدر هسته کمان NPY يمحتو
 شوند يمافت غذا يش رفتار درين منجر به افزايومالنوکورتيپرواوپ

                                                
1.nesfatin-1 

گر ارتباط دارند. يکديبا  NPYن و يش سطوح گرليلذا، افزا
 ن دويا يها پاسخ، ها پژوهشاز  يج برخي، بر اساس نتانيباوجودا

) ۲۰۰۸همکارانش (ست. وانگ و يگر همسان نيکديد، اغلب با يپپت
قه در روز، يدق ۴۰( بلندمدتقه) و يدق ۴۰( مدت کوتاهدن يدو ريتأث

نوارگردان با سرعت  يهفته) را رو ۸ يروز در هفته برا ۵به مدت 
چاق شده از روش  يها رتب در يدرجه ش ۵قه با يل در دقيما ۲۰
در پالسما و  NPYن و ين، اوبستاتيبر سطوح گرل يا هيتغذ

ن پژوهش نشان يج اينتا ).۱۲قرار دادند ( موردمطالعهپوتاالموس يه
ن و ير گرليدر مقاد يرييتغ يهواز مدت کوتاه يت ورزشيداد فعال
را کاهش  NPYر يجاد نکرده است، اما مقادين پالسما اياوبستات

ن و يگرلر يمقاد مدت کوتاه يت ورزشين فعاليداده است. همچن
ش داده است. يرا افزا NPYپوتاالموس را کاهش و ين هيابستات

دند، اشتها و وزن بدن يجه رسين نتي، پژوهشگران به انيباوجودا
ق کاهش سطوح ياز طر يت ورزشيچاق با استفاده از فعال يها رت
ن ين پژوهش محققي. در اابدي يمپوتاالموس کاهش ين در هيگرل

پالسما  NPY،مدت کوتاه يت ورزشيکه بعد از فعال کنند يماشاره 
رفتار  NPYافته است. يش يپوتاالموس افزايه NPYکاهش و 

پوتاالموس يه لهيوس به عمدتاًو  کند يمک يافت غذا را تحريدر
چاق  يها رتبا رفتار غذا خوردن  رو نيازا ؛ وشود يمترشح 

 يت ورزشيبعد از فعال يپوتاالموسيه NPYش ياست. افزا ارتباط يب
را  يمصرف يش و انرژيافت غذا را افزاي، رفتار درمدت کوتاه

 يبرا يمحافظت يسم بازخورديمکان احتماالًدهد که  يکاهشم
جه گرفتند ين پژوهشگران نتيمفرط است. ا ياز خستگ يريجلوگ
در  mRNANPYن و يگرل GHSR-1a هرنديگ در رييتغ عدمکه 

بر سنتز  تواند ينمحاد  يت ورزشي، فعالدهد يمنشان  پوتاالموسيه
گر يد يها گروهدر  NPYش يچرا افزا نکهيا باشد. مؤثرن عوامل يا

داشته باشد، در  يگوناگون يها علتست، ممکن است ين دار يمعن
 يانس بااليل واري، اما به دلNPYش يافزا باوجود درصد۴۰گروه 
به  درصد۶۰گروه و در  يکاف يجاد تعادل منفيا عدم ايو  ها نمونه

 احتماالًو  ها گروهگر يسه با ديادتر در مقايه زيخاطر سطوح اول
 باشد. آمده دست بهج يل نتايست داليگر که مشخص نيعوامل د

 يک جلسه ورزش مقاومتين يق نشان داد بين تحقيخالصه ا طور به
 يدار يمعنتفاوت  NPYن و يمختلف بر سطوح گرل يها شدتبا 

 NPYن و ينده گرليرات فزاييش شدت، تغيوجود ندارد، اما با افزا
 ينيدر مراکز بال تواند يمق ين تحقيا جينتا .شود يمشتر مشاهده يب

  رد.يقرار گ مورداستفاده يو درمان چاق يريشگيجهت پ يو ورزش
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Abstract 
Background & Aims: The effect of exercise on appetite regulating peptides is an important issue that 
can help to find solutions for prevention and treatment of obesity. Also, there is not much information 
about it. Therefore, the purpose of this study was to evaluate the effects of a single session circuit-
resistance exercise in difference intensities 40, 60, and 80% of 1 repeated maximum (1RM), on 
orexigenic peptides/proteins NPY and ghrelin in healthy malestudent.  
Materials & Methods: Twenty seven male student with mean and standard deviation age 
(21.40±1.78), height (1.72±0.045), weight (68.85±5.39) and BMI (22.99±1.11) were selected and 
randomly divided into 3 resistance exercise groups with intensity of 40% (n=9), 60% (n=9) and 
80%(n=9) 1RM. Resistance circuit exercise program include trunk extension, skate 90 degree, bench 
press, knee extension, upper press, biceps with halter, sit up, tree ceps with halter, dead lift, rowing. 
Then ANOVA and Pair t-test were used for analyzing the data in SPSS.  
Results: Analysis of data showed, acute circuit exercise with difference intensity had a incremental 
effect on ghrelin and NPY but there was not any significant differences between three intensities 
(ghrelin, p=0.96 and, NPY, p= 0.531). Also, within group effect of acute circuit exercise with intensity 
of 60% and 80% have significant effects on ghrelin (p= 0.009) NPY (p=0.002), respectively 
Conclusion: Our study suggests that there is not any significant difference between effects of different 
intensity acute circuit exercise on ghrelin and NPY but it was more significant with increasing 
intensity of incremental effects of circuit exercise. 
Keywords: Acute circuit exercise, Ghrelin, NPY, Male student  
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