
 
  

 مقاله پژوهشی

 

 ارمغان دانش، مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج

  )91شماره پی در پی(1393، آبان 8، شماره19دوره 
 

717 

  هوازي بر تغییرات سطوح بیثیر برنامه هوازي و أت
   ماده صحراییهاي  در موشواسپین پالسمایی هورمون

 
  2حامد علی زاده پهلوانی ،1راحله بناکار،  1محمد شرافتی مقدم ،*1فرهاد دریانوش

  
رزشی، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد بهبهان،  گروه تربیت بدنی و علوم و2. گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران1

  خوزستان، ایران
  25/12/1392 :          تاریخ پذیرش9/10/1392 : تاریخ وصول

 
  چکیده
ثیر مهمـی بـر   أ تـ باشد که تغییرات متابولیکی ناشی از آنبافت چربی می  ازي جدید، آدیپوکینواسپینهورمون   : و هدف  زمینه

 پالسمایی هوازي بر تغییرات سطوح بیثیر دو نوع برنامه هوازي و أ تین پژوهشاهدف از . تهاب داردو ال بافت چربی، عضله، کبد
  .بودراگوداولی هاي ماده نژاد اسپواسپین در موش هورمون

  

و ) هـوازي  هـوازي و بـی  ( به روش تصادفی به دو گروه تجربـی   انتخاب و سر موش55 این مطالعه تجربی در   : بررسی روش
 15 از. هـوازي پرداختنـد    بـی  گروه آزمایش به مدت هشت هفته به فعالیت هوازي ويها  آزمودنی. زمون تقسیم شدند  آ گروه پیش 

 در انتهـاي پـژوهش  گیـري پـس آزمـون      سـر بـراي انـدازه   40 و از  در ابتداي پـژوهش  گیري پیش آزمون    سر موش براي اندازه   
  . تجزیه و تحلیل شدند مستقلتیهمبسته و تی  هاي  آزمونها با استفاده از  داده. خونی گرفته شد نمونه

  

 ادرخ دواسـپین  داري در سـطوح   یهـوازي، تفـاوت معنـ    هـوازي و بـی  هـاي   نتایج نشان داد به دنبال هشت هفته تمرین      :ها  یافته
)0001/0p=( . زي هـوا   تمـرین هـوازي و بـی   هـاي   در گـروه واسپینداري بین میزان سطوح پالسمایی     ی تفاوت معن  ، دیگر از طرف

  .)=47/0p(مشاهده نشد
  

ثیر نوع فعالیت ورزشـی قـرار   أتغییرات سطوح واسپین تحت ترسد  با توجه به کاهش هورمون واسپین به نظر می :گیري  نتیجه
هـاي   هاي مرتبط بـا اخـتالالت متـابولیکی، هـر دو نـوع برنامـه       اهمیت کاهش واسپین در پیشگیري از بیماري     به  ندارد و با توجه     

  .هاي مختلف توصیه کرد به عنوان یک عامل پیشگیري مهم براي بیماري توان  را می) هوازي  و بیهوازي(ورزشی 
  
  

  ، واسپینهوازي آدیپوکین، فعالیت هوازي، فعالیت بی :هاي کلیدي واژه
  

   گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه شیراز، ، شیراز،فرهاد دریانوش: نویسنده مسئول *    
Email: daryanoosh@shirazu.ac.ir  
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  مقدمه

ترین مشکل سالمتی در کـشورهاي        مهم ،چاقی

ایـن عارضـه،   . توسعه یافتـه و در حـال توسـعه اسـت        

هاي گوناگون از جمله خطر حملـه     خطر ابتال به بیماري   

ي مغزي، فشار خون ، سکته2قلبی، آرتروز، دیابت نوع 

این  و بنـابر   دهـد ها را افـزایش مـی     باال و سایر بیماري   

بافت چربی  . تواند بسیار مهم باشد     پیشگیري از آن می   

ریـز و متابولیـک و بـسیار پیچیـده و     یک ارگـان درون   

هـاي آوران   باشد که نه تنها مسئول انتقال پیام  فعال می 

هـاي هورمـونی مختلـف و سیـستم عـصبی        از سیستم 

-باشد بلکه نتایج تحقیقات اخیـر نـشان مـی     مرکزي می 

ریز چند منظوره،   وان غدد درون  دهد بافت چربی به عن    

تولید و ترشح انواع مختلفی از پپتیدهاي زیستی فعـال          

). 1(باشند، بر عهده دارد ها میکه تحت عنوان آدیپوکین

ها در تنظیم فرآیندهاي سیـستمیکی از جملـه         آدیپوکین

سـاز مـواد غــذایی،    مـصرف مـواد غـذایی، سـوخت و    

ثل، رشد  حساسیت به انسولین، پاسخ استرس، تولید م      

هـاي    آدیپـوکین  ).2(استخوان و التهابات درگیر هـستند     

  شـود کـه از جملـه       مختلفی از بافت چربـی ترشـح مـی        

  .توان به کمرین، آپلین، امنتین و واسپین اشاره کرد می

واسپین یک آدیپوکین جدید متعلق به خـانواده         

باشد که بـه منظـور بررسـی رابطـه      ها می برتر سرپین 

هاي تجربـی   به انسولین در روش   بین چاقی و مقاومت   

هـاي صـحرایی کـه یـک مـدل          مختلف بـر روي مـوش     

ایـن  .  بودند انجام شـد )OLETF( 2ژنتیکی از دیابت نوع   

هــا بــا چــاقی احــشایی، مقاومــت بــه انــسولین،  مــوش

 )4(هیپرانـسولینمی، فــشار خـون بــاال و دیـس لیپیــدمی   

 از بافت 2000 در سال ،واسپین). 3(شوند  مشخص می 

 پروتئینی اسـت    این آدیپوکین، . احشایی جدا شد  چربی  

. باشد  کیلو دالتون می   47که جرم مولکولی آن برابر با       

پروتئین واسپین در موش صحرایی، موش و انسان به    

 اسـید آمینـه تـشکیل شـده     415 و   414،  412ترتیب از   

 کیلو بایـت  8/1 کدهایی با جرم مولکولی ،این ژن  .است

و شـود     ترسـیم مـی    14 بـر روي کرومـوزوم        که دارد

 و کاهش عوامل متعددي   بدن  وزن کاهشسطوح آن با    

از جمله چاقی و اخـتالالت در سـوخت و سـاز مـرتبط      

 بسیاري از بیماران مبتال به سـندرم تخمـدان      در  . است

 عمـدتاً ( و مقاومـت بـه انـسولین، چـاقی           )5(کیستیکپلی

و عــدم تحمــل گلــوکز بــا اخــتالل در تولیــد  ) احــشایی

  ).4و5(دباشبط میواسپین مرت

ثیر أت تغییرات متابولیکی ناشی از این هورمون     

و التهـاب دارد و بـا      مهمی بر بافت چربی، عضله، کبـد      

بنـابراین  .  ارتبـاط دارد   )6(هاي سندرم متابولیک  بیماري

 کـه بـر روي      ثرؤعوامـل مـ    یکـی از     رسـد   به نظـر مـی    

 فعالیت بدنی است که  ،گذاردثیر می أ ت  واسپین هورمون

  چـاقی و  براي پیـشگیري و درمـان    هبرد مناسب رایک  

 از جملـــه             آنهــاي مـــرتبط بــا   بــسیاري از بیمـــاري 

 مـرگ و میرهـاي      ، بدنی فعالیت. باشد  عروقی می  ـ  قلبی

 عروقی را ـ هاي مرتبط با چاقی و قلبیناشی از بیماري  

هـاي مختلـف    فعالیت ورزشی به شـکل    . دهدکاهش می 

شد و در خصوص انجام فعالیـت       گذار با ثیرأتواند ت می

شدت، مـدت، نـوع و تعـداد جلـسات در          (ثرؤورزشی م 

براي کاهش بافت چربی در افراد سالم و بیمـار،          ) هفته
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فعالیـت بـدنی مـنظم،    . هاي مختلفی وجـود دارد    توصیه

فواید مختلفی از جمله افزایش حساسیت بـه انـسولین،          

درصـد چربـی    کـاهش   کنترل قند خـون، کـاهش وزن،        

 ــ  اهش فشار خون و کاهش ابتال به بیماري قلبیبدن، ک 

مطالعـات محـدودي    ). 6(به دنبال خواهد داشت   عروقی  

بر روي واسـپین    فعالیت ورزشی   ثیر  أتوجود دارد که    

چنـگ و  در تحقیـق    .  باشـد  را مورد بررسی قـرار داده     

بـر روي   اي هـوازي  هفته12ثیر یک برنامه أت همکاران

 تحقیقـی کـه لـی و        چنـین   و هـم   افراد چاق بررسی شد   

همکاران به منظور تعیین ارتباط بـین چـاقی و سـطوح          

سرمی واسپین بـر روي پـسران و دختـران مبـتال بـه              

اضافه وزن انجام دادند مـشاهده شـد سـطوح سـرمی         

 در مقابل در تحقیـق      ).7 و 8(کندواسپین کاهش پیدا می   

مشاهده شد به دنبال یک دوره یک        اوبرباخ و همکاران  

چنین به دنبال یک برنامه  ت ورزشی و همساعته تمرینا 

اي، غلظـت سـرم واسـپین افـزایش پیـدا       هفته4تمرینی  

  . کندمی

 اهمیت هورمون واسپین در ارتباط      با توجه به   

،  نتایج متناقض تحقیقـات فـوق   و هاي مختلف   با بیماري 

هـاي     در زمینـه فعالیـت     کـه  هـایی    همطالع محدود بودن 

مـشاهده  ح واسـپین     بر روي سطو   هوازي  هوازي و بی  

چنین از آنجا که در جامعه کنونی ما عالیق     و هم  کردند

برخی از افـراد    (متفاوتی در زمینه نوع فعالیت ورزشی     

 هـوازي و برخـی دیگـر عالقـه بـه          هاي  عالقه به تمرین  

بـه   ،وجود دارد) هوازي دارند  سرعتی یا بی   هاي  تمرین

 .رسـد انجـام تحقیـق حاضـر ضـروري اسـت             نظر می 

ثیر دو نـوع  أتـ ن هدف از انجام تحقیـق حاضـر،         بنابرای

هوازي بر تغییرات سطوح واسـپین    بیبرنامه هوازي و  

  . استاسپراگوداولیهاي ماده نژاد  در موش

  

   بررسیروش

 بـر روي  د کهبوپژوهش حاضر از نوع تجربی   

اد اسـپراگوداولی بـا      سر موش صحرایی مـاده نـژ       55

هـا بـه    مـوش .  شـد نجـام  گـرم ا   190±20میانگین وزن   

هـــوازي و (روش تـــصادفی بـــه دو گـــروه تجربـــی 

 سر مـوش کـه در   15 (و گروه پیش آزمون ) هوازي  بی

 تقـسیم   )گیري به عمل آمـد     ها خون   ابتداي تمرین از آن   

 هـاي  شدند؛ ایـن حیوانـات از مرکـز فنـاوري و تحقیـق        

 و در    شـدند  دانشگاه علوم پزشـکی شـیراز خریـداري       

 و در شـرایط  ) سـر 4هـر قفـسه     (کربنـات هاي پلی   قفس

 درجـه   22±3کنترل شـده محیطـی بـا میـانگین دمـاي            

ــت هــوا  ســانتی ــه رطوب ــراد ک رخــه  درصــد و چ25گ

 دسترسـی آزاد     ساعت بود و   12:12تاریکی  /روشنایی

  داشـتند   ویـژه حیوانـات آزمایـشگاهی      يبه آب و غـذا    

 شــامل دویــدن بــر روي هــا؛ تمــرین. نگهــداري شــدند

ت مـوش  تردمیل مخصوص حیوانـات بـود کـه بـه هفـ        

بعـد از   ). هفـت خـط   (شد  میاجازه دویدن همزمان داده     

ها بـه    موش ،وزن کشی و به منظور آشنایی با تردمیل       

دویدنـد و    می  متر بر دقیقه  12مدت یک هفته با سرعت      

هاي تمرینی به مـدت هـشت هفتـه و            سپس طبق برنامه  

). 2 و 1جدول (پرداختند میاي پنج جلسه به تمرین    هفته

یري پیش آزمـون متغیرهـاي وابـسته، از         گ  براي اندازه 
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 سـاعت  24چنـین    هم.  موش نمونه خونی گرفته شد     15

پس از آخرین جلسه تمـرین در پایـان هفتـه هـشتم از              

هاي گروه تجربی نیز نمونه خـونی گرفتـه    تمامی موش 

ها با تزریق درون صفاقی ترکیبی از کتامین       موش. شد

ــی50 تــا 30( ــر کیلــوگرم وزن بــدن،    میل درون گــرم ب

 میلی گرم بر کیلوگرم وزن 5 تا   3(و زایالزین   ) صفاقی

هـاي خـونی    نمونه. هوش شدند بی) بدن، درون صفاقی  

 5هــاي ضــد انعقــاد هپــارین  از قلــب گرفتــه و در لولــه

 دقیقه و با سرعت  15شد و به مدت      میسی ریخته     سی

ها جداسـازي و     دور در دقیقه سانتریفیوژ، سرم     4000

 70 دمـاي منفـی      دردي تحقیـق    سپس براي مراحل بعـ    

هـاي   با اسـتفاده از کیـت  . ندشد گراد فریز   درجه سانتی 

 صــحرایی از شــرکت يهــااالیــزاي مخــصوص مــوش

Cusabio Biothech   ســاخت کــشور چــین و بــا درجــه 

گرم به روش االیـزا و       پیکوگرم در میلی   8/7حساسیت  

 با توجه به دستور عمل کارخانـه سـازنده در دسـتگاه         

ELISA Reader شـرکت HUISONG    غلظـت   کـشور چـین

 جهـت   ،در ایـن پـژوهش     .شـد  خوانـده   سرمی واسپین   

 پـیش  واسپینثیر فعالیت ورزشی بر سطوح     أبررسی ت 

 تیپس آزمون در هر گروه تمرینی، از آزمون ـ    آزمون

داري بـین تغییـرات      یوابسته و جهت تعیین تفاوت معن     

 تـی  تمرینی از آزمون     در بین دو گروه    واسپینسطوح  

آوري  در این پژوهش بعد از جمـع . مستقل استفاده شد  

افـزار   ها بـا اسـتفاده از نـرم      تحلیل آن  ها، تجزیه و  داده

SPSS     داري تحقیـق حاضـر        انجام گرفت و سطح معنی

  .بود >05/0p برابر با

  

  ها یافته

 تفـاوت  ، هوازيهاي  به دنبال هشت هفته تمرین    

 و )p=0001/0(داد رخ واســپینداري در سـطوح   یمعنـ 

ــطوح   ــانگین سـ ــپینمیـ ــو 73/12 از واسـ گرم در پیکـ

گرم در پیکـو  33/2لیتر در گروه پیش آزمـون بـه        میلی

 کـه تفـاوت     یافت  کاهشلیتر در گروه پس آزمون       میلی

چنـین   هـم  .اددداري را در سطوح واسپین نـشان         یمعن

میانگین واسپین در گروه پیش آزمون در گروه تمرین         

 63/2لیتـر بـه    گرم در میلـی  وپیکـ  73/12هـوازي از      بی

 این تغییـرات نیـز    یافت کهکاهشلیتر  وگرم در میلی پیک

که اطالعات آمـاري مربـوط      ) p=0001/0(دار بود  یمعن

 نـشان داده شـده   1  شـکل  و3 جـدول  به دو گـروه در    

  مـستقل تـی  با استفاده از آزمـون   از طرفی دیگر .است

               داري بــــین   ی تفــــاوت معنــــ  مــــشخص گردیــــد  

ــمایی    ــطوح پالســــ ــزان ســــ ــپینمیــــ                                 در واســــ

ــی  ــوازي و بـ ــرین هـ ــروه تمـ ــوازي دو گـ ــود هـ                          وجـ

  ).p=47/0 (ندارد
  

  

  



   واسپین در موشهورمونهوازي بر تغییرات  ثیر برنامه هوازي و بیأت

721 )91شماره پی در پی (1393آبان ـ 8 ـ شماره19مجله ارمغان دانش ـ دوره 

   در طی هشت هفته آزمونهوازي  برنامه تمرینی گروه :1جدول 
  

 هفته متغییرها روزها
 اول

 هفته
 دوم

 هفته
 سوم

 هفته
 چهارم

 هفته
 پنجم

 هفته
 ششم

 هفته
 هفتم

 هفته
 هشتم

 27 22 19 17 13 12 10 10 )دقیقه بر متر(سرعت
 18 18 15 15 15 15 10 5 )درجه(شیب

 شنبه

 60 60 60 60 60 60 15 15 )دقیقه(زمان
 27 22 19 17 13 12 10 10 )دقیقه بر متر(سرعت

 18 18 15 15 15 15 13 5 )درجه(شیب
 شنبه یک

 60 60 60 60 60 60 15 15 )دقیقه(زمان
 27 22 19 17 13 12 12 10 )دقیقه بر متر(سرعت

 18 18 15 15 15 15 13 8 )درجه(شیب
 دوشنبه

 60 60 60 60 60 60 15 15 )دقیقه(زمان
 27 22 19 17 13 12 12 10 )دقیقه بر متر(سرعت

 18 18 15 15 15 15 15 8 )درجه(شیب
 شنبه سه

 60 60 60 60 60 60 15 15 )دقیقه(زمان
 27 27 22 19 17 13 12 10 )دقیقه بر متر(سرعت

 18 18 15 15 15 15 15 10 )درجه(شیب
 چارشنبه

 60 60 60 60 60 60 45 15 )دقیقه(زمان

 

   در جلسات تمرینی آزمونهوازي  گروه بی  برنامه تمرینی:2جدول    
 

 هر بین استراحت
  )دقیقه(دوره

مدت 
 )ثانیه(هردوره

       شیب
 )درجه(

سرعت 
 )متر/دقیقه(

 تعداد
 هادوره

 جلسات
 تمرین

1  30  5  24  3  1-5  
1 30 5 27 3 6-10 
1 30 10 27 4 11-15 
1 30 10 30 4 16-20 
1 30 15 30 5 21-25 
1 30 15 34 5 26-30 
1 30 17 37 6 31-35 
1 30 17 40 6  36-40  

  
  هاي مختلف  در گروهپینواس  میانگین و انحراف معیار هورمون: 3جدول 

 

  انحراف استاندارد  میانگین  متغیر

  14/1  33/2  آزمون گروه هوازي پس
  09/1  63/2  هوازي آزمون گروه بی پس

  39/3  73/12  آزمون گروه پیش
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انحراف معیار 

 
 هاي مختلف  میانگین و انحراف معیار هورمون واسپین در گروه: 1تصویر

  بحث

 است   ممکن دادهاي تجربی و بالینی نشان      داده

ثیر أترشح واسپین در بدن و گردش فعال آن، تحـت تـ          

هاي مـرتبط بـا چـاقی،    شرایط متابولیکی و نیز بیماري    

 ــ   هـاي قلبـی   ، سندرم متابولیک و بیمـاري     2دیابت نوع   

این تغییرات با کاهش یا افزایش    ). 9(عروقی قرار بگیرد  

سطوح چربی، اختالالت گلوکز و هموستاز بدن مرتبط        

ــی ــد م ــ. باش ــرایط    در ح ــر ش ــات ب ــر مطالع ال حاض

ــردازش و     ــح، پ ــاط ترش ــپین و ارتب ــوژیکی واس بیول

ــژه آن   ــه ویـ ــا بیمارهـــاي مختلـــف بـ عملکـــرد آن بـ

ــاري ــاب،    بیم ــی، الته ــت چرب ــا باف ــرتبط ب ــه م ــایی ک ه

کید أ عروقی است ت ـ هموستاز گلوکز و بیمارهاي قلبی

دهـد   نـشان مـی    هبه عالوه نتایج این مطالعـ     ). 10(دارد  

اي در افـراد چـاق   هظین به طور قابل مالح   فعالیت واسپ 

هـاي واسـپین بـا تغییـرات در     این ویژگی. باشد  باال می 

چاقی مرکزي و التهاب بافت چربی مـرتبط اسـت و در      

توان گفت این هورمون با چاقی، التهاب ناشی  نتیجه می 

ــاري  ــاقی و بیم ــاط    از چ ــاقی ارتب ــا چ ــراه ب ــاي هم ه

ثیر هورمـون   أیت و ت  با این حال، تاکنون ماه    ). 11(دارد

ثیر أواسپین به طور دقیق مشخص نشده است و باید ت       

 بر روي بافـت چربـی و سـوخت و سـاز           این هورمون 

مطالعه حاضـر بـا     . سیستمیک بدن بیشتر روشن شود    

هوازي   ثیر دو نوع برنامه هوازي و بی      أتبررسی  هدف  

پین در   واسـ   پالسـمایی هورمـون    بر تغییـرات سـطوح    

  .انجام شدهاي ماده نژاد اسپراگوداولی موش

  قابل توجـه   کاهش ،ترین یافته این پژوهش   مهم

 هاي به دنبال تمرینسطوح پالسمایی هورمون واسپین    

داري در بـین میـزان      یو عدم معنـ    هوازي  هوازي و بی  

هاي تمرین هـوازي      سطوح پالسمایی واسپین در گروه    

  .بودهوازي  و بی

اده و همکـــاران بـــر روي در تحقیـــق صـــفرز

ــوش ــا م ــروهي؛ ه ــرل  گ ــاي کنت ــابتی، ه ــرین غیردی  تم

 هـاي  گـروه ،دیابتی تمرین دیابتی و کنترل غیردیابتی،

 از اسـتفاده  بـا  مقـاومتی  تمـرین  برنامـه  یـک  تمرینـی 

 ،انجـام دادنــد )  هفتـه 4روز در هفتـه، بـراي   3(نردبـان  

ــد  ــشخص گردی ــه  4 م ــرین هفت ــاي  تم ــاومتیه  در مق
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داري  معنـی  طـور  بـه  غیردیـابتی  ییصحرا هاي موش

 که درحالی دهد،می کاهش سرم در را واسپین سطح

 بـا  مقایـسه  در واسپین سطح دیابتی تمرین گروه در

بـا توجـه بـه    . کردپیدا نمی دیابتی افزایش کنترل گروه

تـوان چنـین    دسـت آمـده از ایـن تحقیـق، مـی          ه  نتایج ب 

 بـر  یمتفـاوت  مقاومتی به طور استنباط کرد که تمرین

غیردیـابتی   و هاي دیابتیگروه سرمی واسپین سطوح

 تحقیـق  نتایج). 12(گذاردمی ثیرأت صحرایی هايموش

 بـر  ثیر متفـاوتی أ مقاومتی، تـ هاي  تمریندهد نشان می

دیـابتی   هاي دیابتی و غیـر  واسپین سرمی گروه میزان

خـوانی   هـم گذارد و با توجه به    هاي صحرایی می  موش

 4 زمان توان گفت مدت   حاضر می  همطالعاین تحقیق با    

نتایج  هوازي   تمرینات هوازي و بی    اي   هفته 8 یا اي  هفته

 سـطوح   رسـد   دهد و بـه نظـر مـی         یکسانی را نشان می   

 همــراه بــا هــاي تمرینــی برنامــههورمــون واســپین در 

تواند سطوح هورمـون     می  مختلف  ورزشی هاي  فعالیت

واسپین را دستخوش تغییـرات کنـد و کـاهش سـطوح            

. آیـد دسـت مـی  ه هـاي کوتـاه نیـز بـ     سپین در زمـان   وا

باشد کـه  فاکتور دیگر تمرینات قدرتی تمرینات فوق می  

 ورزشی تحقیق حاضـر سـطوح       هاي  همانند نوع تمرین  

واسپین را کاهش داده است و نکته یکـسان در هـر دو        

باشـد کـه کـاهش سـطوح     تحقیق فوق و حاضر این می   

 .ق افتاده استهاي سالم اتفاهورمون واسپین در موش

 ترکیبـی از شـاخص      ثیرأتـ در تحقیق چـو و همکـاران        

تنفـسی بـر روي سـرم    ـ   و آمادگی قلبی )BMI(توده بدن 

مـورد بررسـی قـرار      ي  اواسپین در مردان جوان کـره     

تنفـسی از آزمـون تردمیـل     ــ      براي آمادگی قلبی   .دادند

 در افـرادي کـه سـطوح بـاالي     . اسـتفاده کردنـد    مندرج

نفـسی داشـتند نـسبت بـه افـرادي کـه          تــ     آمادگی قلبی 

تـر   سـطوح پـایین   ،تنفسی پایینی داشـتند ـ    آمادگی قلبی 

چو با توجه به تحقیق  ). 13(شدگزارش  سرمی واسپین   

شود سطح آمادگی بدنی افـراد       مشاهده می  و همکاران 

عامـل بـسیار مهمــی بـراي تغییــرات واسـپین اســت و     

ته زمانی که افراد چاق و سـطوح آمـادگی پـایینی داشـ       

باشند مستعدتر هستند که تغییرات سطوح واسـپین را          

از . نسبت به آنان که فعالیت بـدنی دارنـد نـشان دهنـد            

 دیگـر  هـاي   حاضـر بـا تحقیـق      مطالعـه خوانی   دالیل هم 

هـا، هـشت هفتـه برنامـه تمرینـی،           توان به آزمودنی    می

 است سطوح واسپین در کاهشسطح آمادگی بدنی باال  

نوع برنامه تمرینـی متفـاوت   و جالب توجه است که دو  

نتیجه یکسان بـه علـت درگیـر شـدن بافـت دارد و در               

هـا در مقایـسه بـا          حاضـر نیـز وزن آزمـودنی       مطالعه

 درصد کـاهش  18 تا حدود     خود هاي هم سن    آزمودنی

ثیر أدهد که بافـت چربـی تحـت تـ     یافت و این نشان می    

برنامه تمرینی بر روي بافت چربی و ترشح واسپین از  

در مقابل افزایش سطوح واسپین      .باشد  ربی می بافت چ 

هـاي صـحرایی    در مطالعه هیـدا و همکـاران در مـوش        

ین یـان و همکـاران در تحقیقـی کـه بـر       نچ دیابتی و هم  

ــا شــرایط مختلــف حــساسیت    ــان ب روي مــردان و زن

 20 ؛ هفته تمرین ورزشی که شامل     4دنبال  ه  انسولین ب 

دقیقــه  20 دقیقـه شـنا و   20دقیقـه دوچرخـه ســواري،   

گــرم کــردن و ســرد کــردن را انجــام داده   هــايدوره

از  ).4 و 14( مشاهده شد سطوح واسپین افزایش،بودند

 ذکـر شـده بـا تحقیـق حاضـر         تنـاقض تحقیقـات   دالیل  
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هـا، جنـسیت، نـوع،        بیمـار بـودن آزمـودنی     توان به     می

 بـه  چنـین   همواشاره کرد مدت، شدت فعالیت ورزشی    

اي هورمون واسپین و تا رسد به دلیل عملکرده نظر می

 پاسـخ ایـن هورمـون بـه        ،حدودي ناشناخته بـودن آن    

در تحقیـق حاضـر،     . هاي ورزشی متفاوت است     فعالیت

 همراه با کاهش سـطوح واسـپین بـود و بـا           هاي  تمرین

 یان و هاي پژوهشتوجه به افزایش سطوح واسپین در       

تـوان گفـت یـک پاسـخ      همکاران و هیدا و همکاران، می     

ــرا  ــی بـ ــاي   جبرانـ ــردن پروتئازهـ ــاگونیزه کـ ي آنتـ

باشـد کـه در وضـعیت حـساسیت بـه           اي می  ناشناخته

 مطالعـه بنابراین نتـایج    . انسولین، تنظیم افزایشی دارند   

ثیر فعالیـت ورزشـی در افـراد        أدهـد تـ   فوق نشان مـی   

بیمار، تغییرات متفـاوتی را در سـطوح واسـپین نـشان      

پین بنابراین فرضیه افزایش غلظت سرمی واس     . دهدمی

به طـور مـستقیم بـا حـساسیت بـه انـسولین و اثـرات            

  .شودفعالیت بدنی مربوط می

  
 گیري نتیجه

ثیر فعالیـت   أترشح هورمـون واسـپین تحـت تـ        

گیرد و این پاسخ هورمونی به هر دو        ورزشی قرار می  

هـوازي رخ   نوع فعالیـت ورزشـی یعنـی هـوازي و بـی           

رسـد انجـام فعالیـت ورزشـی کـه          به نظر مـی   . دهد می

تواند با کاهش بافـت      می ،شودجر به کاهش وزن می    من

چربی همراه شود و از آنجـا کـه محـل ترشـح اصـلی               

هورمون واسپین، بافت چربی است این موضوع باعث        

بنـابراین  . شده است که کاهش ایـن هورمـون رخ دهـد       

دار در میـزان     یتوان گفت براي ایجاد تغییرات معنـ      می

به دنبـال انجـام   ترشح هورمون واسپین، نیاز است که       

، کـاهش وزن رخ     )هوازيهوازي یا بی  (فعالیت ورزشی 

 . دهد

 

  تقدیر و تشکر

بخـش تربیـت بـدنی و    این مطالعه حاصل طرح   

گـروه فیزیولـوژي ورزشـی دانـشگاه          ــ   علوم ورزشی 

ورزشکارانی که در این      در پایان از تمامی     .  بود شیراز

 طرح شرکت و ما را یاري نمودنـد، تقـدیر و تـشکر بـه      

  .آید عمل می
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Abstract  
 
Background & Aim: Vaspin hormone is new Adipokine from adipose tissue whose metabolic 
changes can have a significant effect on adipose tissues, muscles, liver and inflammation. It is also 
associated. The aim of the present study is to investigate the effect of two kinds of anaerobic and 
aerobic exercise programs on Vaspin Level Plasma hormone changes in female Sprague Dawley 
rats. 
 
Methods: This is experimental study 55 rats were randomly divided into two experimental 
(aerobic and anaerobic) and pre-test groups. Based on the training program, the experimental 
group rats did aerobic and anaerobic exercises for eight weeks. 15 pre-test blood samples were 
taken before the exercise and 40 blood samples were taken from the experimental group (20 
aerobic and 20 anaerobic rats) to measure after the exercises. paired t-test and independent t-test 
coefficient were used for data analysis. 
 
Results: The results showed that there was a significant difference in vaspin levels after eight 
weeks of aerobic and anaerobic exercises (p=0/0001). However, no significant difference was 
observed between the amount of vaspin plasma levels in the aerobic and anaerobic groups 
(p=0/47). 
 
Conclusion: Considering the reduction of Vaspin hormone after both aerobic and anaerobic 
exercise programs, it seems that vaspin level changes are not affected by physical activities. Both 
types of exercise programs (aerobic and anaerobic) can be recommended as a major deterrent for 
various diseases due to the reduction of adipose tissues after regular exercise and the importance 
of vaspin reduction in the prevention of diseases related to metabolic disorders. 
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