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 شناسی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده علوم تربیتی و روان نویسنده مسئول:*

 چکیده
 مختکه   باشند که  ممکررهههای    های مترشح از بافت چربی می  های واسپین و کمرین، جدیدترین هورمون  هورمون :مقدمه

بیولوژیری ب  خصوص تنظیم بافت چربی بر مهده هارند. هدف از تحقیق حاضر، تاثیر یک جکس  فعالیهت ههوازی الهو نی مهد  بها      
 .بوههای ماهه نژاه اسپراگوهاولی  های مختک  بر سطوح پالسمایی واسپین و کمرین هر موش  شد 

گیهری    خریداری و جهت انهدازه  گرم 216با میانگین وزنی  ماه  از نژاه اسپراگوهاولی 2سر موش ماهه  06 :ها  مواد و روش

 3مانده ب   های باقی  موش سر 51 گیری ب  ممل آمد سپس سر موش خون 11، از )واسپین و کمرین(پیش آزمون متغیرهای وابست 
هقیق  و گروه سوم با سرمت  متر بر 15متر بر هقیق ، گروه هوم با سرمت  12گروه اول با سرمت  سر، 11تعداه هر گروه تمرینی )گروه
 3های تحقیق هر   یافت  .هقیق  هویدند 51ها هر یک جکس  ب  مد    و بر روی ترهمیل مخصوص موش تقسیم شدند متر بر هقیق ( 10

س از الریق روش آماری تحکیل واریهان  زمان( ×)گروه، از نظر تعاملآزمون(  پس-آزمون  )پیش، از نظر زمانتمرینی گروه 3مرحک )بین 
 مامکی موره تحکیل و بررسی قرار گرفتند.

اما  (P=0.05)تفاو  معناهاری بین سطوح پالسمایی واسپین س  گروه وجوه هاره نتایج نشان هاهند ک  :ی پژوهشها  یافته

پالسمایی آزمون سطوح   پس-آزمون  تفاو  معناهاری بین پیش از الرفی .(P=0.53)هر سطوح کمرین تفاو  معناهاری مشاهده نشد
مشهاهده  تعامهل  ههای    . همین الهور تفهاو  معنهاهاری بهین واسهپین گهروه      (P=0.0001)واسپین و همین الور کمرین مشاهده شد

 .(P=0.53)های کمرین معناهار نبوه  اما هر بین گروه( P=0.05)شد

ههای    هها به  فعالیهت     آهیپوکینتوان گفت پاسخ   رسد با توج  ب  نتایج تحقیق حاضر می  ب  نظر می گیری:  نتیجهبحث و 

 ههد.  ای( یرسان نیست و ترشح هر کدام هر یک آستان  خاص)شد  و مد ( از فعالیت ورزشی رخ می  ورزشی)تک جکس 
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 مقدمه
 و افراه زندگی محیط هر تغییرا  اخیر، سالیان الی

 و کافی تحرك مدم ب  منجر ماشینی زندگی آن البع ب 
 شده ها  انسان هر وزن اضاف  چاقی و شیوع نتیج  هر

 اصکی موامل از یری خوه نوب  ب  مامل این ک  است
 با ک  چاقی، .(1)است شده ها  بیماری از بسیاری بروز

 ب  ابتال خطر است، همراه بدن چربی افزایش توهه
 های  سرت  ،IIنوع  هیابت قکب، مروق کرونری بیماری

را  سرالان نوع چندین و خون، چربی مغزی اختال  
  هزین  گذاشتن جای بر با سرانجام و ههد  می افزایش
 زوهرس مرگ افزایش هرمان، بخش هر بسیار زیاههای 
 هیدگاه. از هاشت خواهد همراه را ب  جامع  هر

 یک منوان ب  و فعال چربی بافتی بافت بیولوژیری،
است ک   شده شناخت  مهم ریز(  هورمونی)هرون اندام

مالوه بر تنظیم توهه چربی و هموستاز مواه مغذی، 
ها)لپتین،   آهیپوکین منوان با را مختکفی های  هورمون

و  امنتین، واسپین و کمرین و..( تولیدآهیپونرتین، آپکین، 
 سالم، تغذی  و منظم بدنی فعالیت (.2کند)  می ترشح
و افزایش بافت  چاقی از پیشگیری هر مهمی نقش

 ها ممکررههای  هاره. آهیپوکین چربی هر این افراه
جمک  تنظیم هموستاز انرژی،  از را متنومی بیولوژیک

ها،  بقای سکولخون، متابولیسم گکوکز و چربی، فشار
 -تر ممکرره قکبی تولید مثل، التهاب و از هم  مهم

)مهارکننده سرین (. واسپین3مروقی بر مهده هارند)
پروتئینی است  پروتئاز مشتق از بافت چربی احشایی(،

کیکو هالتون است و از  54ک  جرم مولرولی آن برابر با 
ژن جدید برای اولین بار شوه.  بافت چربی ترشح می

واسپین)سرپین مشتق از بافت چربی احشایی( ب  نام 
OL-64  شناسایی گرهید ک  ب  الور انحصاری هر بافت

مشاهده  OLETFهای صحرایی  چربی احشایی موش
 ترسیم می 15(. این ژن بر روی کروموزوم 5شوه)  می
(. میزان واسپین با مقاومت ب  انسولین، سطح 1شوه) 

ای جنسی)زنان هر سطوح ه گکوکز خون، هورمون
ای ارتباط  با تری نسبت ب  مرهان( و شرایط تغذی 

هاره. مالوه بر این، سطوح واسپین با از هست هاهن وزن 
و کاهش موامل متعدهی از جمک  ارتباط بین چاقی و 

. یری (1،0)اختال   هر سوخت و ساز مرتبط است
ها،  هیگر از امضای خانواهه هر حال رشد آهیپوکین

نوئیک اسید تیمرین است ک  ب  منوان پروتئین رک
شوه.  ( نیز شناخت  میRARRES2)2 گیرنده پاسخ

 کیکوهالتون و تعداه اسید آمین  11 مولرولی کمرین، وزن
باشد ک    اسید آمین  می 134تا  131های آن هر هامن   

شوه. ساختار کمرین   ترسیم می 4بر روی کروموزوم 
و خانواهه  Cathelicidin مربوط ب  آنتی بیوتیک

پروتئین سیستاتین است. کمرین هر تنظیم بیماران 
پوستی پسوریازیس، ب  منوان یک ژن توسط ریتونئید 

کمرین از  ههی  پیام(. 4تازارتون ترکیبی شناخت  شد)
از جمک  تولید، ترشح،  کارها و سازالریق برخی از 

 شوه پرهازش و هیگر رویداههای سیگنالیک تنظیم می
ها برای ایجاه سطوح  و هماهنگی هقیق این مرانسیم

کمرین و هر نهایت فعالیت کمرین ضروری است. 
 کند و هم کمرین ب  منوان یک کموکین ممل می
(. 1)هاره Gچنین لیگاندهایی برای گیرنده پروتئین 

افزایش سطوح کمرین مرتبط با چاقی ب  الور ممده 
وه بر بافت مشتق شده از بافت سفید چربی است. مال

 چنین برخی از سکول سفید چربی، توسط کبد و هم
 (.9شوه) های ایمنی و مروقی نیز تولید و ترشح می

ها)واسپین  موامل مختکفی بر روی ترشح آهیپوکین
توان  باشد ک  از جمک  می گذار میو کمرین و...(، تاثیر

ب  استراحت، استرس، جنسیت و فعالیت ورزشی اشاره 
کتورهای زیاه هیگری ب  غیر از مواره ذکر شده کره. فا
ها مانند ریتم شبان  روزی، تنظیم   این هورمون بر ترشح

باشد ک  بحث هر   هما یا ترکیبا  رژیمی تاثیرگذار می
 موره این موامل خارج از چارچوب تحقیق حاضر می

های مختک ، تاثیرا    باشد. فعالیت ورزشی با شد  
گذاره و این هر   بافت چربی میمتفاوتی را بر روی 

حالی است ک  تمرینا  ورزشی کم شد  برای تامین 
نتایج تحقیقا  . کند  میانرژی بیشتر از لیپیدها استفاهه 

های زیر بیشین ، چربی   ههد هر فعالیت  نشان می
بخشی از انرژی موره نیاز را از الریق مسیر هوازی 

رصد، ه 46تا  01کند)هر شد  فعالیت   تامین می
با ترین میزان اکسیداسیون چربی وجوه هاره(، با 

ههد   افزایش شد  از این میزان، انتقال سوبسترا رخ می
 و نقش کربوهیدرا  هر تامین انرژی افزایش می

ههد   هر این زمین ، نتایج تحقیقا  نشان می(. 16)یابد 
تمرینا  هوازی نسبت ب  تمرینا  قدرتی و مقاومتی 
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شوه. با توج    مث کاهش بافت چربی می.، بیشتر با.و.
ک  هر اثر شد  و مد   سوخت و سازب  تغییرا  

ههد، ممرن است   فعالیت ورزشی متفاو  رخ می
های ما هر اثر تمرینا  مختک ،   تغییرا  آهیپوکین

هر تحقیقی ک  بر  (2661)متفاو  باشد. یان و همراران
روی مرهان و زنان با شرایط مختک  حساسیت انسولین 

هقیق   26هفت  تمرین هوازی)شامل  5انجام هاهند تاثیر 
ای  هقیق  هوره 26هقیق  شنا و  26هوچرخ  سواری، 

 گرم کرهن و سره کرهن( را موره بررسی قرار هاهند. آن
تمرینی  ها هریافتند سطوح واسپین ب  هنبال این برنام  

(. هر مقابل هر تحقیق چنگ و 11کند)  افزایش پیدا می
 ای هفت  12ک  تاثیر یک برنام   (2616)همراران
روز هر هفت ( بر افراه  1-5هقیق /  16تا  56)هوازی، 

چاق موره بررسی قرار گرفت مشاهده شد سطوح سرمی 
کند ک  این کاهش همراه با از  واسپین کاهش پیدا می

(. 12ن)ناشی از کاهش بافت چربی( بوه)هست هاهن وز
نشان هاهند  (2616)هر تحقیقی، صارمی و همراران

 1هفت ،  12هفت  تمرینا  هوازی)مد   12انجام 
هقیق   06تا  16جکس  هر هفت  و هر جکس  ب  مد  

شامل گرم کرهن، راه رفتن و هویدن، سره کرهن( بر 
یق ورزشرار و همین الور هر تحق روی مرهان چاق غیر

 3هیگر از صارمی و همراران با انجام تمرینا  قدرتی)
 هفت ( بر روی بیماران 12 مد  ب  و هفت  هر ای جکس 

متابولیک، کاهش سطوح پالسمایی  سندروم ب  مبتال
 .(13،15)کمرین مشاهده شد

تحقیقا  محدوهی ب  ویژه هر ارتباط با فعالیت  
انجام های واسپین و کمرین   بر سطوح هورمون ورزشی

شده است، نتایج تحقیقا  انجام شده نیز با هم تناقض 
نرسیدن ب  یک نتیج  قطعی  این با توج  ب  بر هاره، بنا

هر ارتباط با پاسخ این هو هورمون ب  مکت فعالیت 
رسد انجام تحقیق حاضر ضروری   ورزشی، ب  نظر می

است. هدف اصکی محققان از تحقیق حاضر، بررسی 
 ب  یک جکس  فعالیتین و کمرین پاسخ هورمون واسپ

ها با   چنین بررسی تغییرا  این هورمون ورزشی و هم
 باشد.  های مختک  فعالیت ورزشی می  شد 

 ها  مواد و روش

با مسئولین آزمایشگاه  های اولی  بعد از هماهنگی
سر موش  06، حیوانا  مکوم پزشری هانشگاه شیراز

آزمایشگاه این  ماه  از نژاه اسپراگوهاولی از 2ماهه 
گیری پیش آزمون   . هر ابتدا جهت اندازهخریداری شد

 سر موش خون 11متغیرهای وابست  تحقیق، از 
 موشسر از  51ب  ممل آمد. سپس  سی(  سی 1)گیری

های  هر قفس یهای مانده ب  صور  گروه های باقی 
 هرج  سانتی 22±3مخصوص هر محیطی با همای 

 12:12هرصد و چرخ  خواب و بیداری  21گراه، رالوبت 
  پژوهش حیوانا  ب هر الولسامت نگهداری شدند. 

اختیار هاشتند. ضمناً آب موره  هر غذاسامت   25الور 
های  نیاز حیوان نیز ب  صور  آزاه و از الریق بطری

آزمایشگاهی هر هسترس حیوانا   سی سی ویژه 366
حیوانا  پس از انتقال ب  محیط شد. این قرار هاهه 

آزمایشگاه و آشنایی با محیط جدید و نحوه فعالیت روی 
گروه)گروه اول با  3نوارگرهان، ب  الور تصاهفی ب  

، گروه هوم با )شد  پایین(متر بر هقیق  12سرمت 
و گروه سوم با  )شد  متوسط(متر بر هقیق  15سرمت 
ند. پس تقسیم شد )شد  با (متر بر هقیق  10سرمت 

کشی انجام شد.   ها، وزن از تقسیم بندی تصاهفی موش
های تمرین البق برنام   های گروه سپس آزموهنی

تمرینی با س  شد  پایین، متوسط و با ، فعالیت 
هویدن بر روی نوارگرهان را ب  مد  یک جکس  اجرا 

هقیق  برای هر گروه( البق  51کرهند. سرمت و زمان)
گرهید. پس از انجام متغیر مشخص تنظیم  برنام 

ها با تزریق هرون صفاقی ترکیبی از  مستقل، موش
میکی گرم بر کیکوگرم وزن بدن، هرون  16تا  36کتامین)

میکی گرم بر کیکوگرم وزن  1تا  3صفاقی( و زایالزین)
های خونی  هوش شدند. نمون  بدن، هرون صفاقی( بی
 سی 1ارین های ضد انعقاه هپ  از قکب گرفت  و هر لول 

سی ریخت  شد. سپس هرون هستگاه سانتریفیوژ ب   
هور هر هقیق  پالسما  5666هقیق  با سرمت  11مد  

جداسازی شد و با هستگاه سمپکر پالسما برهاشت  و 
 هرج  سانتی -46ها ریخت  شد و هر همای  هرون تیوپ

های  گیری هورمون گراه قرار هاهه و برای اندازه
یشگاه منتقل شد، غکظت واسپین با واسپین ب  آزما
ها  های ا یزای مخصوص موش استفاهه از کیت

ساخت   Cusabio Biothechصحرایی از شرکت
و غکظت  1/4( pg/ml)  حساسیتکشور چین و با هرج

 Cusabioکمرین نیز با استفاهه از کیت ا یزا شرکت 
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Biothech ساخت کشور چین و با هرج  حساسیت 
(ng/ml) 221/6  ب  روش ا یزا و با توج  ب  هستور

 Elisa Readerممل کارخان  سازنده هر هستگاه 
شد. هر  گیری  اندازهکشور چین   HUISONGشرکت

این پژوهش جهت تعیین تفاو  سطوح واسپین و 
  کمرین از آزمون تحکیل واریانس هو مامکی و آزمون

مرتبط استفاهه شد ک  با استفاهه  نفرونی(و)بهای تعقیبی
انجام گرفت. سطح  SPSS vol.16از نرم افزار 

 باشد. می P<0.05معناهری تحقیق حاضر برابر با 

 ی پژوهشها  یافته
 3های تحقیق هر   یافت  هر پایان پژوهش،

 از نظر زمانمقایس  ، تمرینی گروه 3مرحک )مقایس  بین 
× )گروهاز نظر تعاملمقایس  ، آزمون(  پس-آزمون  )پیش
مشخص  و تحکیل و بررسی قرار گرفتند( موره زمان

( تفاو  معناهاری بین سطوح 2و  1 شماره گرهید)جدول
 (P=0.05)وجوه هاره تمرینی گروه 3پالسمایی واسپین 

و آزمون تعقیبی بونفرونی نشان هاه ک  تفاو  معناهاری 
 متر بر هقیق  می 10و  15های   بین گروه با سرمت

 همهم ندارند.  معناهاری باها تفاو    باشد و سایر گروه 
آزمون   پس-آزمون  تفاو  معناهاری بین پیشچنین 

و همین الور  (P=0.0001)سطوح پالسمایی واسپین
× گروه تعامل)های   تفاو  معناهاری بین واسپین گروه

. از الرفی نتایج تحقیقا  (P=0.05)مشاهده شد (زمان
 نشان هاه تفاو  معناهاری بین سطوح پالسمایی کمرین

و آزمون تعقیبی  (P=0.53)وجوه نداره تمرینی گروه 3
 12های   بونفرونی تفاو  معناهاری بین گروه با سرمت

  متر بر هقیق  را نشان هاه هر حالی ک  سایر گروه 10و 
هم نداشتند. هر مقابل تفاو   ها تفاو  معناهاری با
آزمون سطوح   پس-آزمون  معناهاری بین پیش
و تفاو   (P=0.0001)مشاهده شدپالسمایی کمرین 

را  (زمان×گروهتعامل)های   معناهاری بین کمرین گروه
 .(P=0.53)نشان نداه

 
 های واسپین و کمرین  هورمونسطوح پالسمایی  های توصیفی  ویژگی .1 شماره جدول

 تعداه انحراف استانداره میانگین ها گروه هورمون

 واسپین
 )پیروگرم هر میکی لیتر(

 11 16/3 13/12 آزمون  پیش متر بر هقیق  12سرمت 

 11 50/0 10/19 آزمون  پس

 11 16/3 13/12 آزمون  پیش متر بر هقیق  15سرمت 

 11 05/0 ¥ 61/21 آزمون  پس

 11 16/3 13/12 آزمون  پیش متر بر هقیق  10سرمت 

 11 32/5 ¥ 04/15 آزمون  پس

 کمرین
 )نانوگرم هر میکی لیتر(

 11 16/4 40/26 آزمون  پیش متر بر هقیق  12سرمت 

 11 64/4 ¥ 04/34 آزمون  پس

 11 16/4 40/26 آزمون  پیش متر بر هقیق  15سرمت 

 11 60/21 01/33 آزمون  پس

 11 16/4 40/26 آزمون  پیش متر بر هقیق  10سرمت 

 11 16/0 ¥ 06/36 آزمون  پس

 (>61/6Pوجوه تفاو  معناهار بین هو گروه ) ¥

 

 های واسپین و کمرین  هورمون پالسمایی تحلیل واریانس دو عاملی میزان سطوح .2 شماره جدول

ین
سپ
وا

 

 سطح معناهاری  هرج  آزاهی  Fآزمون  

    61/6* 2 94/2 گروه تمرینیمقایس  

    6661/6* 1 94/24 آزمون( پس-آزمون  )پیشمقایس  زمان

    61/6* 2 94/2 (زمان×گروه)تعامل مقایس 

ین
مر
ک

 

 13/6 2 03/6 گروه تمرینی مقایس 

    6661/6* 1 21/20 آزمون( پس-آزمون  )پیشمقایس  زمان 

 13/6 2 03/6 (زمان×گروهتعامل) مقایس 

 معناهار است. P<0.05 هر سطح *
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 گیری  نتیجهو بحث 
 سیستم ناشی ازبافت چربی توسط تعامال  پیچیده 

  شناختی تنظیم کننده فیزیولوژیری و روان مختک  های 
چ  بسیاری از  شوه. اگر  حفظ می ،جذب و هفع انرژی

مطالعا  مدافع از هست هاهن ذخایر چربی بدون 
 محدوهیت انرژی از الریق انجام تمرینا  ورزشی بوهه

از هست هاهن چربی هر تمام تمرینا   اند اما میزان 
  باشد. هر بیشتر تحقیقا  از برنام   ورزشی یرسان نمی

های تمرینی با شد  کم مانند راه رفتن، راه رفتن 
 06ها بین   آن VO2maxهایی ک  هامن    سریع و فعالیت

باشد بافت چربی را ب  میزان کم تا   هرصد می 46تا 
هر این زمین  ههند.   زیاه هر معرض سوختن قرار می

بامث کاهش مقاهیر  های ورزشی کم شد   فعالیت
ایجاه )بافت چربی( و یا حتی بدون کمی از وزن
 (.11)شوه  می تغییراتی هر وزن

معناهار  وجوه تفاو ترین یافت  این پژوهش،   مهم
مرحک   3هر  واسپینهر سطوح پالسمایی هورمون 

 از نظر زمان، مقایس  تمرینی گروه 3)مقایس  بین 
 ×)گروه، مقایس  از نظر تعاملآزمون(  پس-آزمون  )پیش
 بین پیش ( بوه و این تفاو  معناهاری فقطزمان

 باشد.  میآزمون سطوح پالسمایی کمرین   پس-آزمون 

  نتایج تحقیقا  تجربی و بالینی از اهمیت هورمون
های واسپین و کمرین هر فیزیولوژی البیعی و 

ههند تنظیم   کند و نشان می  نی میپاتوبیولوژی پشتیبا
های واسپین و کمرین توسط فعالیت ورزشی،   هورمون

های   ای را هر کنترل بافت چربی، بیماری  نقش بالقوه
کند.   مرتبط با چاقی، حساسیت ب  انسولین و... ایفا می

با این حال این نتایج تحقیقا  هر موره ماهیت این هو 
و ماهیت این هو  باشد  هورمون ضد و نقیض می

هورمون ب  مکت نبوه مطالعا  کافی ب  خوبی روشن 
نشده است. این موضوع ب  خصوص هر حوزه ورزشی 
ک  ارتباط تنگاتنگی با تنظیم بافت چربی و ترشح 

شوه. هر تحقیقی   های آن هاره، مشاهده می  هورمون
ب  هنبال یک هوره یک ( 2616)و همرارانک  اوبرباخ 

ورزشی انجام هاهند، مشاهده کرهند ک  سامت  تمرینا  
یابد. نتایج تحقیق اخیر   غکظت سرم واسپین افزایش می

چرا ک  هر  باشد  هر یک راستا میبا نتایج تحقیق حاضر 
هنبال یک جکس  فعالیت ورزشی،  هر هو تحقیق، ب 

رسد  . ب  نظر میشدافزایش هورمون واسپین مشاهده 
تا حد واماندگی فعالیت ها  هر یک جکس ، اگر آزموهنی

توان افزایش هورمون واسپین را  هاشت  باشند می
 های واسپین این می (. یری از نقش10مشاهده کره)

 باشد ک  بامث بهبوهی حساسیت ب  انسولین هر بافت
های چربی احشایی و   های محیطی و ممدتاً هر بافت
و افزایش این  (1)شوه بافت چربی زیر جکدی می

تواند ب  این نرت      هنبال فعالیت ورزشی، میهورمون ب
اشاره کند ک  فعالیت ورزشی با تحت تاثیر قرار هاهن 

سطوح افزایش شرایط متابولیری بامث شده است 
)اگر ب  شد  سطوح واسپینافزایش ها ب  ویژه   هورمون

یا مد  فعالیت ورزشی هر حد آستان  واسپین برسد( 
- این فعالیت ورزشی می بر تحت تاثیر قرار گیره. بنا

از  تواند مامل مهمی هر تغییرا  سطوح واسپین باشد
 (2612)الرف هیگر هر تحقیقی ک  سوری و همراران

هفت  تمرینا  استقامتی)گرم کرهن، سره  12تاثیر 
هرصد حداکثر  16جکس  با شد   3کرهن، هویدن، 

ضربان قکب( و تمرینا  مقاومتی)پرس سین ، کشش 
هالتر از پشت، پرس پا، جکو ران و  زیربغل، سرشان 

تررار هر هر  16-13جکس  هر هفت  با  3پشت ران، 
جکس ( را بر مقاهیر سرمی واسپین بر روی مرهان 
میانسال چاق موره بررسی قرار هاهند کاهش سرم 

احتما ً  ند ک نشان هاهو  واسپین را مشاهده کرهند
 تمرینا  استقامتی نسبت ب  تمرینا  مقاومتی هر
تر  کاهش سطوح واسپین سرم هر مرهان چاق موثر

(. با توج  ب  هو تحقیق اخیر و نتایج تحقیق 14است)
ای   های یک جکس   رسد الی فعالیت  حاضر ب  نظر می

با این  ،شوه  معمو ً افزایش سطوح واسپین مشاهده می
زمانی ک  برنام  تمرینا  الو نی  روه  وجوه گمان می

ای( کاهش این هورمون مشاهده   هفت  12مد  باشد)
شوه اما باید توج  هاشت ک  شد  و مد  فعالیت  

ای( باید هر حدی   ای یا چند هفت   ورزشی)یک جکس 
باشد ک  بامث تحریک ترشح هورمون واسپین شوه. 

 ATP بدن برای تولیدتمرینا  استقامتی هنگام انجام 
موره نیاز فعالیت ورزشی از الریق متابولیسم 

کند ک  هر این   ها ممل می  ها و چربی  درا کربوهی
 همینو  ها بیشتر است  چربی کاتابولیسم تولید انرژی،

موجب بهبوهی توانایی هوازی الور تمرینا  استقامتی 
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  مروقی(، قدر  و استقامت مضالنی می-)قکبی
تواند بیشتر از هیگر تمرینا  منجر ب    ک  می (16)شوه

افت چربی از جمک  های ب  ترشح و تنظیم هورمون
 واسپین گرهه. باید خاالر نشان کره مد  تمرین می

های   تواند مامل مهمی هر این زمین  باشد زیرا فعالیت 
تواند تاثیر حاه خوه را بر بافت چربی و   یک روزه می

های   ها گذاشت  و نسبت ب  فعالیت  ترشح آهیپوکاین
بکند مد  نتایج مخالفی هاشت  باشد. هر تحقیقی 

سطح سرمی  (2615)مقدماتی ک  میاتر  و همراران
هورمون واسپین را هر مرهان و زنان ژاپنی ب  هنبال 

مشاهده  ،انجام فعالیت بدنی موره بررسی قرار هاهند
کرهند سطوح سرمی واسپین هر زنان بیشتر از مرهان 

(. هر این تحقیق مشاهده گرهید زمانی ک  11است)
اشد، افزایش سطوح ای ب  فعالیت شدید و تک جکس 

شوه ک  این موضوع نیز با نتایج   واسپین مشاهده می
نسبت خوانی هاره. زنان  هر تحقیقا  فوق هم بیان شده

ب  مرهان)هر هو گروه، سطح تحمل گکوکز یرسانی 
(. 19هارند) برابر سطوح واسپین بیشتری 1/2ا تهارند(، 

 تمرینا  ورزشی بامث ایجاه تغییرا  هورمونی می
های لیپولیتیک را تسهیل   د ک  ب  نوب  خوه فعالیتشون 

ها را افزایش   کند و میزان حساسیت این هورمون  می
تواند مرانسیم موثری هر   این ورزش می بر ههد. بنا  می

تنظیم مثبت هورمون واسپین باشد. هر راستای نتایج ب  
هست آمده از تحقیقا  فوق، مسرری و 

روی هختران هارای  ک  نیز هر تحقیقی (2612)همراران
 12و ب  هنبال  مشاهده کرهنداضاف  وزن انجام هاهند 

هفت  تمرینا  ترکیبی)آزمون یک مایل برای محاسب  
VO2maxهای تحتانی)پرس پا و   ، محاسب  قدر  اندام

های فوقانی)پرس سین ، جکو بازو(   فکرشن زانو( و اندام
 افزایش می سطوح پالسمایی هورمون واسپین

 (. 26)یابد 
از الرف هیگر هورمون کمرین نیز تغییرا  متفاوتی 
را با انجام فعالیت ورزشی از خوه نشان هاهه است. هر 

 12شد ب  هنبال  مشاهده تحقیق مسرری و همراران
هفت  تمرینا  ورزشی هر کمرین تاثیر معناهاری رخ 

( اما تمرینا  یک روزه تحقیق حاضر 26ههد)  نمی
 پس-آزمون  بین پیشتوانست  است تاثیر معناهاری را 

 نتایج می سطوح کمرین بر جای بگذاره ک  اینآزمون  

را  های پیچیده و ناشناخت  این هورمون  مرانسیم تواند 
نشان  هر شرایط مختک )فعالیت ورزشی، بیماری و..(

بر روی  (2613)راران. هر تحقیقی ک  آقاپور و همههد
زنان با فشار خون با  هر هوران پس از یائسگی بدنبال 

هقیق  گرم کرهن مانند  16شش هفت  تمرینا  هوازی)
هقیق  سره کرهن،  16هقیق  هویدن،  51تا  36کشش، 

 16بار هر هفت  و هفت  اول حداکثر ضربان قکب  3
هقیق  با ضربان قکب  06هرصد و هر هفت  پایانی ب  

هرصد بوه( بر روی غکظت هورمون  06اکثری حد
کمرین انجام هاهند مشاهده کرهند ورزش استقامتی 

( و نتایج 21شوه)  منجر ب  کاهش هورمون کمرین می
این تحقیق نشان هاه این کاهش با کاهش التهاب و 

  مروقی همراه بوه. از هیگر ویژگی-های قکبی  بیماری
های   و بیماری های هورمون کمرین ارتباط با التهاب

تواند روند موثری هر کاهش   مروقی است ک  می-قکبی
این موامل هاشت  باشد و این روند با تمرینا  ورزشی 

تواند با تغییرا  و کاهش   باشد. ورزش می  مرتبط می
بافت چربی ترشح هورمون کمرین را هر افراه بیمار و 
چاق هر مسیری مثبت و موثر هدایت کند. هر تحقیقی 

گر ک  ذوالفقاری و همراران تاثیر مصرف مصاره هی
چای سبز را بر روی سطوح کمرین هر زنان چاق ب  

 16جکس  هر هفت ،  3،  هفت  12هنبال تمرینا  هوازی)
 16تا  06هقیق  گرم کرهن، هویدن بر روی نوارگرهان از 

ها انجام هاهند   هرصد حداکثر ضربان قکب( و ترکیب آن
تمرینا  هوازی سبب تغییرا  معناهار مشاهده کرهند 

 هارونما(. مصرف هارو یا 22شوه)  هر سطوح کمرین نمی
تاثیر زیاهی هر تغییرا  هورمون کمرین)ب  هلیل ارتباط 

ها   گذاره و هاروها و مرمل  این هورمون با التهاب( می
های هورمون کمرین را کم   توانند حساسیت گیرنده  می

  موثر ورزش بر روی این بیماران یا زیاه کنند و تاثیرا
را از بین ببرند البت  شایان ذکر است ک  موامل هیگری 
از قبیل اندازه هوز هاروی مصرفی، بیمار یا سالم بوهن 
آزموهنی، مد ، نوع و شد  تمرین باید موره بررسی 

  با این وجوه تغییرا  حجم پالسما هر فعالیت قرار گیره.
مشخص باشد و برای   یمهای هوازی از موامل مهم 

های واسپین   )آهیپوکینک  تغییر هر هورمون شدن این
 ورزشیاز فعالیت  ناشی از خوه هورمون یا و کمرین(
 ای قطعی هر این زمین   برای رسیدن ب  نتیج  است، و
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. با این وجوه انجام شوههای بیشتری   تحقیق باید
از  ورزشیهای   بیشتر محققانی ک  تاثیرا  فعالیت
اند  ها انجام هاهه  جمک  هوازی را بر روی آهیپوکین

موامل متعدهی)مد ، شد  و...( را بر روی تغییرا  
 اند.    این هو هورمون گزارش کرهه

ک  افزایش بافت چربی ب   جا از آن ،هر نهایت
، 2درم متابولیک، هیابت نوع افزایش خطر ابتال ب  سن

ایپراوراسمی، خون با ، چربی خون، انعقاه، هفشار
های التهابی و مقاومت ب  انسولین  پروفایل سایتوکین

تواند پروفایکی مناسب برای   شوه، ورزش می  می منجر
برای کاهش این بافت و جکوگیری از مضرا  آن باشد؛ 

ها از جمک  واسپین و کمرین   تاثیرا  موثر آهیپوکاین
را های تمرینی موامل متعدهی   باید هر تجویز برنام 

تواند   ها هر نظر گرفت ک  این موامل می  برای آزموهنی

ی آزموهنی، بیمار یا سالم توانایی و سطح آماهگی جسمان
های تمرینی باید مد  زمان،   ... باشد. هر برنام بوهن و

شد  و نوع آن را نسبت ب  این موامل تعیین کره. 
ای، زمانی افزایش معناهاری را هر  تمرینا  تک جکس 

کند ک  مد  زمان   ح واسپین و کمرین اممال میسطو
 تغییرا  مفید. برای ایجاه (23)هقیق  باشد 51با تر از 

هر نتیج  افزایش و هر سطوح واسپین و کمرین 
 ،کاهش مقاومت ب  انسولین ،حساسیت ب  انسولین

 تغییرا  بهین  هر سطوح گکوکز و پاسخ انسولینی)این
باشند(، باید  مرین میها، از ممکررههای واسپین و ک 

شد  تمرینا  هر یک جکس  الوری انتخاب شوه ک  
)باید توج  الور کامل ها بتوانند جکسا  را ب  آزموهنی

ها ب  مرز خستگی نیز  هاشت هر پایان جکس ، آزموهنی
 .(23)ب  اتمام برسانند نزهیک شوند(
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Abstract 

Introduction: Vaspin and Chemerin are the 

newest hormones secreted from adipose 

tissues that are responsible for various 

biological functions, particularly regulating 

adipose tissues. The purpose of the present 

study was to investigate the effect of along 

session of aerobic exercise with different 
intensities on plasma levels of Vaspin and 

Chemerin in Female Sprague Dawley Rats. 
 

Materials & methods: Sixty 2-month-old 

female Sprague Dawley Rats with the 

average weight of 210 g were purchased. In 

order to measure the pre-test dependent 

variables of the study (vaspin and 

chemerin), blood samples were taken from 

15 rats. The rest of the 45 rats were divided 

into three groups (each group containing 15 

rats, the first group with the speed of 12 

meters per minute, the second 14m/m and 

the third 16m/m) and in a session lasting 45 

minutes, they were exercised on a special 

treadmill for rat. The results of the study in 

each stage {among the 3 training groups, in 

terms of time (pretest - posttest), the 

interaction (group×time)} were analyzed 

via factor analysis of variance.  

 

Findings: The results showed that there was 

a significant difference among vaspin 

plasma levels of the three groups (P=0.05) 

but there was no significant difference in 

chemerin levels (P=0.63). A significant 

difference was also observed between 

pretest– posttest vaspin and chemerin 

plasma levels (P=0.0001). There was a 

significant difference among Vaspin levels 

of the interaction as well (P=0.05), while no 

significant difference was observed in 

chemerin levels (P=0.53). 

 

Discussion & Conclusion: Regarding the 

results and findings of the present study, it 

can be stated that Adipocytokine response 

to exercise (in a single session) is not the 

same and the secretion of each hormone 

occurs in a certain threshold (of intensity 

and duration) of physical activity. 

 

Keywords: Aerobic exercise, Chemerin, 

Vaspin 
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