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 چکیده
ثیر انروپپتیدهایی هستند که در کنترل اشتها نقش دارند. در مورد ت Y (NPY)( و نروپپتیدAGRPپروتئین وابسته به آگوتی) مقدمه:

هفته تمرین استقامتی بر مقادیر  61ثیر اها مطالعات کمی انجام شده است. هدف پژوهش حاضر بررسی ت  تمرین استقامتی بلند مدت بر آن
 ی نژاد ویستار بود. رت ها NPYو  AGRPپالسمایی 

به طور تصادفی ساده  گرم 605±62 وزنی میانگین و روز 12 تا 02 سنی دامنه سر رت نر نژاد ویستار جوان، با 02 مواد و روش ها:

 روز پنج هفته هفته تمرین استقامتی، هر 61سر( تقسیم شدند. برنامه تمرینی  62سر( و تمرین)تعداد  62به دو گروه مساوی کنترل)تعداد 
  مصرفی اکسیژن حداکثر درصد 10-50 دقیقه برابر با شدت در متر 00-02 سرعت با تردمیل روی دقیقه 02-12 مدت به روز هر و متوالی

 نیب یتفاوت ها یبررس یبرا شد. انجام تمرین جلسه آخرین از بعد ساعت 02 ناشتا و حالت در خونگیری هفته، 61 پایان از پس  .بود
 در نظر گرفته شد. P<0.05 سطح معناداری نیز .دیمستقل استفاده گرد tاز آزمون  یگروه

 باعث مصرفی اکسیژن حداکثر درصد 10-50 شدت با استقامتی یافته های تحقیق حاضر نشان داد تمرین یافته های پژوهش:

 شد.  کنترل گروه با مقایسه در تمرینی گروه های  رت در  NPYو افزایش غیر معنادار میزان  AGRP (P=0.001) میزان دار افزایش معنا

شود و به منظور جبران این تعادل  به نظر می رسد تمرین استقامتی باعث تعادل منفی انرژی در رت ها می بحث و نتیجه گیری:

 یابد.درصدی( می  00پالسمایی افزایش غیر معناداری)افزایش بیش از NPY پالسمایی افزایش معنادار و AGRPمنفی انرژی میزان 
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 قدمهم
از زمان کشف نروپپتیدها، و به ویژه کشف پروتئین 

در سال  (Agoti-related protein)وابسته به آگوتی
در سال  Y (Neuropeptide Y)( و نروپپتید6) 6991
 (،0)باشد آور میترین نروپپتید اشتها که مهم 6950

دانش بشر درباره تنظیم وزن، اشتها و تعادل انرژی به 
 نحو چشمگیری افزایش یافته است. 

( و یك 0یك ژن کاندیدا برای چاقی) AGRP ژن
باشد که   می اشتها پپتید اشتهاآور و تحریك کننده قوی

انتخاب غذا، تنظیم وزن و هموستاز انرژی در دریافت و 
ای که سطح پالسمایی آن در افراد   نقش دارد، به گونه

های   (. در موش2چاق بیشتر از افراد معمولی است)
نیز که دارای بیان بیش  (تراریختهاصالح ژنتیك شده)

باشند، پراشتهایی، چاقی و ابتال به   می AGRPاز حد 
در  AGRPارش شده است یابد. گز  دیابت افزایش می

مشابهی در  نقش AGRP (.0سرطان هم نقش دارد)
( و در گردش خون 0کند)  ایفا می -هر دو-انسان و رت

سیستمی و پالسمای انسان و رت قابل تشخیص 
 (.1است)

ای و   اسید آمینه 01یك پپتید  Y (NPY)نروپپتید 
یکی از فراوان ترین و گسترده ترین)از لحاظ توزیع( 

باشد.  انتقال دهنده عصبی در مغز پستانداران میمواد 
پس از تزریق مرکزی، اثرات گوناگونی  NPYهر چند 

گذارد، اما قابل توجه ترین  رفتار و عملکرد به جا می بر
باعث تعادل  NPY اثر آن تحریك غذا خوردن است.

شود و   مثبت انرژی از طریق افزایش دریافت غذا می
نه انرژی از طریق کاهش چنین باعث کاهش هزی هم

چنین تسهیل  و هم بافت قهوه ای چربی گرمازایی در
ذخیره چربی در بافت سفید چربی از طریق افزایش 

 (. 1شود)  فعالیت انسولین می
تعادل منفی انرژی برای تحریك اشتها و افزایش  

سطوح  ،تمرین نوعمدت و  ،جذب غذا بستگی به شدت
(. 5ای دارد) های تغذیه اولیه منابع سوختی و وضعیت

گزارش شده است گرسنگی و تمرین، اشتها و جذب 
دهد و منجر به افزایش تعادل منفی  غذا را افزایش می

هیپوتاالموسی و  ییانرژی و سطوح پپتیدهای اشتها
  می NPYو  AGRPخارج هیپوتاالموسی از قبیل 

 (.2،1شود)

NPY کند، اما   شروع غذا خوردن را تحریك می
و  AGRPوابسته است.  AGRPه غذا خوردن به ادام

NPY -تحت شرایط تعادل مثبت انرژی، که  -دو هر
یابد،   لپتین و انسولین افزایش و گرلین کاهش می

 NPYو  AGRPشود. از طرفی بیان ژن   سرکوب می
انرژی در مقایسه با   های صحرایی با رژیم کم  در موش

 . (9،5رژیم پرچربی بیشتر است)
هفته تمرین  1 ( اثر0222همکاران)و  لوین
داخل قفس مدور و محدودیت کالری را بر  استقامتی

روی چاقی، تنظیم وزن و بیان نروپپتیدهای 
نشان  هیپوتاالموس در موش های چاق بررسی کردند و

دار وزن بدن موش ها دادند تمرین باعث کاهش معنا
  ARC  NPYداری بر بیانشود، ولی اثر معنا  می

mRNA  یاARC AGRP  mRNA (62ندارد.) 
( اثر یك جلسه 0221قنبری نیاکی و همکاران)

، انسولین و AGRPتمرین مقاومتی دایره ای بر غلظت 
هورمون رشد دانشجویان مرد را مطالعه کردند. نتیجه 

ا بالفاصله پس پالسم AGRPتحقیق نشان داد سطح 
اری افزایش یافته و در دوره ه طور معناداز تمرین ب

 (.66گردد)  می ریکاوری به سطح پیش از تمرین بر
( تحقیقی تحت عنوان 0220ریجك و همکاران)

بیان هیپوتاالموسی نروپپتیدها متعاقب محدودیت 
فعال و موش ذایی مزمن در موش های صحرایی غیرغ

های صحرایی فعال داخل قفس مدور، انجام دادند. 
 mRNAنتایج تحقیق حاکی از آن بود که بیان

AGRP  وNPY  هم در گروه موش های بی تحرك
دارای محدودیت غذایی و هم موش های تمرین کرده 
با محدودیت غذایی، در مقایسه با موش هایی که 
آزادانه به آب و غذا دسترسی داشتند، افزایش یافته 

در گروه  NPY و AGRP است. البته این افزایش بیان
محدودیت  تمرین در مقایسه با گروه غیرفعال دارای

 0/0برابر در مقایسه با  5/2غذایی به مراتب بیشتر بود)
 (.60برابر()

که گرسنگی و تمرین، اشتها و است مشاهده شده 
دهد و منجر به افزایش تعادل  جذب غذا را افزایش می

منفی انرژی و سطوح پپتیدهای اشتهای هیپوتاالموسی 
 می NPYو  AGRPو خارج هیپوتاالموسی از قبیل 

. تحقیقاتی که در این زمینه انجام شده (2،1،60)گردد 
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های ژنتیکی حیوانات   است عمدتاً محدود به دستکاری
 آثار هآزمایشگاهی است تا از این طریق به مطالع

AGRP  وNPY (برخی تحقیقات نیز 62بپردازند .)
های   در بافت NPYو  AGRPصرفاً به مطالعه تظاهر 

اند و در   ران پرداختههای مختلف جانو  محیطی گونه
را به حیوان   NPYو  AGRPای از مطالعات نیز   پاره

تزریق کرده و رفتارهای ناشی از این مداخله را مطالعه 
 (.61،60اند)  نموده

با توجه به نتایج متناقض تحقیقات انجام  ،از این رو
فعالیت ورزشی بر سطوح پالسمایی  ثیراتشده در زمینه 

AGRP وNPY  و تحقیقات اندك صورت گرفته در
زمینه تمرینات استقامتی بلند مدت که در آن پاسخ به 

 و هم سازگاری این پپتیدها مورد بررسی قرار بگیرد
راحت تر بودن اندازه گیری شاخص چنین با توجه به 

ها مورد سطوح پالسمایی این متغیر های پالسمایی،
داخله گر از و برای کنترل متغیرهای م توجه قرار گرفت

 هم جمله رژیم غذایی و سطح آمادگی بدنی متفاوت و
چنین فعالیت های خارج از برنامه و محدودیت در 

تمرین   دسترس بودن آزمودنی های انسانی، در
 های  موشهفته ای، از  61بلند مدت  یاستقامت

با توجه به مطالب  ،از طرف دیگر صحرایی استفاده شد.
فوق و به دلیل گستردگی عوامل مرتبط با چاقی و 
دریافت و هزینه انرژی، بسیاری از عوامل مرتبط با این 

گذار بر ثیراتموضوع هنوز شناسایی نشده اند و عوامل 
 ثیراتو  NPY وAGRP  اشتها و کنترل وزن از جمله

 چنان مبهم و ناشناخته می هم ها  آنفعالیت ورزشی بر 
در  عواملچنین به دلیل اهمیتی که این  باشد و هم 

تنظیم تعادل و هموستاز انرژی دارند و از طرفی با 
پپتیدها و جنبه های مهم و ناشناخته این نروشناسایی 

می توان در شناسایی روش های  ها  آنعوامل موثر بر 
چاقی دست  شرایطی مثلبا  مقابلهمد جهت آدرمانی کار

یافت، به نظر می رسد انجام تحقیق حاضر ضروری 
 61به منظور بررسی اثر  پژوهش، از این رو این است

و  AGRPهفته تمرین استقامتی بر غلظت پالسمایی 
NPY .در رت های نر نژاد ویستار انجام شد 

 مواد و روش ها
روش پژوهش حاضر از نوع تجربی با طرح پس 

شانزده  ثیرتاآزمون با گروه کنترل می باشد که در آن 

و  AGRPبر مقادیر پالسمایی هفته تمرین استقامتی 
NPY  .آزمودنی  رت های نژاد ویستار بررسی گردید

سر رت نر نژاد ویستار جوان،  02های پژوهش حاضر 
 گرم 605±62 وزنی میانگین و میانگین سنی دو ماه با

 ایران رازی سازی سرم و واکسن موسسه بودند که از
 علوم و بدنی تربیت دانشکده خانه حیوان در و خریداری

ها   سپس موش .شدند نگهداری تهران دانشگاه ورزشی
به طور تصادفی ساده به دو گروه مساوی کنترل)تعداد 

 سر( تقسیم شدند. 62سر( و تمرین)تعداد  62
رت ها مطابق با خط  :تغذیه موش هانگهداری و 

مشی انجمن ایرانیان حمایت از حیوانات آزمایشگاهی 
مورد استفاده برای اهداف علمی و آزمایشگاهی، در 
حیوان خانه دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی 

ها تحت شرایط   دانشگاه تهران نگهداری شدند. رت
ساعت  60ساعت روشنایی،  60کنترل شده نور)
درجه  00و درجه حرارت  درصد 02تاریکی(، رطوبت 

قرار گرفتند. برای حفظ دما، رطوبت هوا و سانتی گراد 
تهویه)برای جلوگیری از تجمع آمونیاك حاصل از ادرار 
و کاهش بروز بیماری های تنفسی در آزمودنی ها( از 
دماسنج، رطوبت سنج، بخاری برقی، سه دستگاه کولر 

و سه دستگاه تهویه بدون صدا آبی، یك دستگاه بخور 
استفاده شد. موش ها آزادانه به آب و غذای استاندارد 
دسترسی داشتند. برای جمع آوری ادرار و مدفوع 
آزمودنی ها نیز از تراشه های چوب استریل که از 
انستیتو رازی ایران تهیه شده بود، استفاده شد که برای 

اشه ها رعایت اصول بهداشتی، هر دو روز یك بار تر
 تعویض و قفس آزمودنی ها شستشو و ضدعفونی شد.

برنامه تمرین به این صورت بود که  :پروتکل تمرین
روز در هفته)شنبه  0صحرایی گروه تمرینی  های  موش

تا چهارشنبه( به مدت شانزده هفته روی نوارگردان 
معادل  ریباًــشدت تمرین آزمودنی تق تمرین کردند.

 بود. (VO2max)درصد حداکثر اکسیژن مصرفی 50-10
آشناسازی حیوان با محیط و دستگاه نوارگردان پنج روز 

متر در  60 تا 0 دقیقه با سرعت60بود که به مدت 
دقیقه و شیب صفر درصد انجام شد و به صورت 

دقیقه به مدت تمرین اضافه شد تا در  62تا  0هفتگی 
متر در  00و سرعت  قیقهد 02هفته چهارم به مدت 

با  نهمآزمودنی ها از هفته چهارم تا هفته  رسید. دقیقه
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 62با احتساب  همین سرعت و مدت تمرین کردند،
دقیقه سرد کردن، کل زمان  0 دقیقه گرم کردن و

هر جلسه در  .دقیقه شد 10به بعد  دهمتمرین از هفته 
در  متر 62ابتدا با سرعت به منظور گرم کردن،  تمرین
به آرامی به سرعت دستگاه اضافه  وتمرین شروع  دقیقه

قیقه به متر در د 0دقیقه،  0 هر شد، به این صورت که
از هفته چهارم به بعد در  سرعت دستگاه اضافه گردید.

و  متر در دقیقه رسید 00دستگاه به ، سرعت 62دقیقه 
)هفته سیزدهم تا شانزدهم( به منظور هفته آخر 2در 

متر  02، سرعت به 62، در دقیقه تمرین افزایش شدت
دقیقه نیز به منظور سرد کردن،  0در دقیقه رسید. مدت 

. (61-69عت دستگاه به آرامی کاهش پیدا کرد)سر
ارائه  6شماره  پروتکل تمرینی آزمودنی ها در جدول

 شده است.
 
 

 . پروتکل تمرینی آزمودنی ها1 شماره جدول

 

 

  :گیری از موش ها  روش بی هوش کردن و خون
ساعت بعد  02 هفته ای تمرین، 61  پس از اتمام دوره

ساعت قبل  60 که آنو پس از  از آخرین جلسه تمرین
دور  ها  آناز کشته شدن، غذا و آب از دسترسی همه 

ناشتایی قرار ا در وضعیت موش ه شد)اصطالحاً
هوش   توسط داروی بی، موش ها ابتدا  داشتند(

 هوش و سپس کشته شدند. در حالت بی  کننده)اتر( بی
از طریق قلب  هوشی، نمونه های خونی رت ها مستقیماً 

سی سی آغشته به هپارین گرفته  62به وسیله سرنگ 
شد. به منظور ممانعت از تغییر ترکیبات خون، نمونه ها 

دور در دقیقه در  0022دقیقه با سرعت  60به مدت 
محل انجام آزمون سانتریفیوژ شدند. پالسما از نمونه 
استخراج و در چهار ویال میکروتیوب الیکوت، در دمای 

 AGRP سنجش مقادیرنگهداری شد. برای  درجه -12

مخصوص رت کازابایو نمونه ها از روش االیزا و کیت  
نانوگرم بر میلی لیتر، ساخت کشور  22/2با حساسیت 

 کیتاز روش االیزا  و  NPYسنجش مقادیر  چین و

پیکوگرم بر  09/2مخصوص رت با حساسیت کازابایو 
 .میلی لیتر، ساخت کشور چین استفاده شد

برای ویلك -شاپیرواز آزمون  :روش های آماری
 tبررسی طبیعی بودن توزیع داده ها، و از آزمون 

مستقل برای بررسی تفاوت های بین گروهی استفاده 
در نظر گرفته  P<0.05 سطح معنی داری نیز گردید.

 شد.

 یافته های پژوهش
مستقل در  tتغییرات وزن و نتایج آزمون آماری 

طور که در  همان ارائه شده است. 0و  0 شماره جدول
هفته  61مشاهده می شود، پس از  0 شماره جدول

تمرین استقامتی، وزن موش های گروه تمرین در 
مقایسه با گروه کنترل کاهش معناداری می 

این، به طور کلی، می توان گفت  بر . بنا(P=0.044)یابد
هفته تمرین استقامتی بر وزن موش ها تاثیرگذار  61

 است.

 
 وزن بدن )گرم( گروه های کنترل و تمرین (M±SD). میانگین و انحراف استاندارد 2 شماره جدول

 استاندارد انحراف±میانگین گروه ها
 وزن اولیه)گرم( 

 استاندارد  انحراف±میانگین
 وزن نهایی )گرم(

 10/020±00/01 05/601±10/9 کنترل

 تمرین
P 

00/1±05/609 
50/2 

12/20±02/022 
222/2 

 

 هفته چهارم هفته سوم هفته دوم هفته اول آشناسازی 
 

 هفته دهم هفته نهم
 

 هفته شانزدهم

 سرعت
 )متر در دقیقه(

60 60 02 00 00 ..... 00 02 ..... 02 

 10 ..... 10 02 ..... 02 22 02 02 60 زمان)دقیقه(

 [
 D

O
I:

 1
0.

18
86

9/
ac

ad
pu

b.
sj

im
u.

24
.6

.2
3 

] 
 [

 D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 s
jim

u.
m

ed
ila

m
.a

c.
ir

 o
n 

20
23

-0
5-

24
 ]

 

                             4 / 10

http://dx.doi.org/10.18869/acadpub.sjimu.24.6.23
https://sjimu.medilam.ac.ir/article-1-2960-fa.html


59 اسفند، ششم شماره ،چهارو  ستیب ورهد              المیای پزشک علوم دانشگاه پژوهشی یعلم مجله  

32 
 

نشان می دهد  0 شماره نتایج ارائه شده در جدول
که شانزده هفته تمرین استقامتی باعث افزایش معنادار 

AGRP  پالسمایی رت های گروه تمرین نسبت به
پالسمایی  NPYو  (P=0.001)گروه کنترل می شود

گروه تمرین نسبت به کنترل افزایش دارد اما این 

. از این رو، می تواند (P=0.251)افزایش معنادار نیست
هفته می تواند  61بیان کرد تمرین استقامتی به مدت 

پالسمایی موش های  NPYو  AGRPباعث افزایش 
 رت نژاد ویستار شود.

 
 مستقل بین گروه کنترل و تمرین t. نتایج آزمون 3شماره جدول 

 AGRP NPY گروه ها

 10/1±91/0 12/2±/05* کنترل

 09/5±02/0 55/6±/10 تمرین

P 226/2 006/2 

 داده ها به صورت میانگین و انحراف معیار ارائه شده است. *
 

 

 گیریبحث و نتیجه 

چنین  و هم AGRPپژوهش حاضر افزایش معنادار 
گروه تمرین نسبت به گروه  NPY افزایش غیر معنادار

 نشان داد. استقامتی را هفته تمرین 61پس از   کنترل
قنبری نیاکی و همسو با تحقیق حاضر، 

 تمرین استقامتی بر تغییرات دوره ثیرات( 0266همکاران)
پالسما و عضله سولئوس و ارتباطش با  AGRPای  

های نر  گلیکوژن و کورتیزول در رت غلظت انسولین،
مورد مطالعه قرار دادند. هدف این مطالعه اندازه گیری 

 9میان مدت) هفته ای(،0تاثیرات تمرینات کوتاه مدت)
 AGRPهفته ای( بر  60هفته ای( و بلند مدت)

 ATP چنین غلظت عضله)سولئوس( و پالسما و هم
 گلیکوژن عضله سولئوس و کبد بود. گروه های تمرینی

دقیقه در روز، پنج روز در هفته و  12هفته ای  0، 9، 60
متر در دقیقه و با شیب صفر درجه تمرین  00با سرعت 

هفته  60و  9، 0کردند. نتایج نشان داد که بعد از 
می عضله سولئوس و پالسما افزایش  AGRPتمرین 

 ثیرات( در تحقیقی 0260یمی و همکاران)ابراه (.02)یابد
یك جلسه فعالیت ورزشی هوازی و مقاومتی دایره ای 

را و گرلین زنان ورزشکار  AGRPبر سطوح پالسمایی 
ورزشکار زن  02مورد بررسی قرار دادند. در این تحقیق 

تایی کنترل،  5گروه  0به به شکل تصادفی جوان 
تمرین هوازی و تمرین مقاومتی دایره ای تقسیم شدند. 

 12ایستگاه و با شدت  9پروتکل تمرین مقاومتی شامل 
دقیقه استراحت بین هر  0ست و با  RM، 0-1درصد 

دقیقه به طول انجامید.  20تا  00ست و در مجموع 

 12مایل دویدن با  0/6پروتکل تمرین هوازی شامل 
بود. نتایج تحقیق نشان دهنده افزایش  VO2maxرصد د

و گرلین  (P=0.001)پالسما AGRPقابل توجه در 
در گروه تمرین هوازی و مقاومتی  (P=0.001)پالسما

 .(65دایره ای بعد از یك جلسه تمرین بود)
در  AGRPناشتایی باعث افزایش بیان 

. این تحقیقات (2،1،60)شود می هیپوتاالموس و پالسما
متعاقب ناشتایی بیان  AGRPدر بیان علت افزایش 

که ناشتایی باعث تعادل  داشتند که با توجه به این
لذا در پاسخ به آن ترشح  شود  میانرژی منفی در بدن 

AGRP  یافته  افزایشدر هسته کمانی هیپوتاالموس 
و تعادل  شده  تحریكتا رفتار دریافت غذا و اشتها 

جایی که تمرین  از آن برقرار شود. مجدداًانرژی 
 باعث کاهش وزن)توده چربی( بدن موش مدت  یطوالن

ها شده است و توده چربی از منابع اصلی و مهم تولید  
لپتین و  معموالًکه  باشد، لذا با توجه به این  لپتین می
AGRP  رفتار معکوسی دارند، افزایشAGRP  پس از

کاهش  جهینت و دروزن) توان به کاهش  تمرین را می
این تحقیقات  مجموع در .(2،1،60،60)لپتین( نسبت داد
تمرین باعث تعادل منفی انرژی  احتماالًبیان داشتند که 

از  AGRPدر بدن شده و در پاسخ به کمبود انرژی، 
هیپوتاالموس ترشح شده تا رفتار دریافت غذا را 

 ادلو تع نیماتانرژی را  رفته  دست ازتحریك، منابع 
 .(2،1،60)برقرار نماید مجدداًانرژی را 

 (Webb)وباما بر خالف یافته های تحقیق حاضر، 
فعالیت ورزشی  ثیرات( در تحقیقی 0266و همکاران)

 [
 D

O
I:

 1
0.

18
86

9/
ac

ad
pu

b.
sj

im
u.

24
.6

.2
3 

] 
 [

 D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 s
jim

u.
m

ed
ila

m
.a

c.
ir

 o
n 

20
23

-0
5-

24
 ]

 

                             5 / 10

http://dx.doi.org/10.18869/acadpub.sjimu.24.6.23
https://sjimu.medilam.ac.ir/article-1-2960-fa.html


 بهزاد ساکی و همکاران-رت های نژاد ویستار در NPYو  AGRPثیر تمرین استقامتی بر مقادیر پالسمایی ات

32 
 

درصد حداکثر اکسیژن مصرفی  12هوازی با شدت 
 AGRPدقیقه روی تردمیل بر سطوح  22برای 
نتایج نشان داد که  .بررسی کردند T یها  تیلنفوس

  AGRPبر روی سطوح  یدار امعن ثیراتفعالیت ورزشی 
دلیل  رسد  یم. به نظر ندارد Tپالسما و لنفوسیت 

پژوهش  یها  افتهیوب و همکاران با  یها  افتهیتفاوت 
 ها  آن. در مطالعه باشد  یمتمرین  زمان  مدتحاضر 

یك جلسه استفاده شده است در صورتی که در پژوهش 
شده  استفادههفته ای  61حاضر از یك دوره تمرینی 

در  (0222چنین لوین و همکاران) (. هم06است)
 هفته تمرین استقامتی داخل قفس مدور 1اثر تحقیقی 

  ARCهای چاق، اثر معنی داری بر بیان  روی موش

AGRP mRNA  (. دلیل تفاوت 62نیاوردند) به دست
و  آزمودنینوع  تواند  یمبا پژوهش حاضر  ها  افتهیاین 

ی که در های  موشباشد، زیرا  شده  استفادهتمرین 
 اند  بودهچاق  ،اند  شدهتحقیق لوین و همکاران استفاده 

اما  .و نوع فعالیت ورزشی تمرین داخل قفس مدور بود
وزنی  شد  استفادهی که در پژوهش حاضر های  موش

چنین در پژوهش حاضر برای  و هم داشتندطبیعی 
این، نوع  بر تمرین از تردمیل استفاده شده است. بنا

ناشی از دو نوع فعالیت  آمده  دست  به یها  یسازگار
مختلف)فعالیت در قفس مدور در مقابل دویدن روی 
تردمیل( در دو گروه آزمودنی با تیپ بدنی متفاوت)چاق 

باعث به دست آمدن  تواند  یمابر وزن طبیعی( در بر
 متفاوتی باشد. یها  افتهی

 هم AGRPکنند که   های اخیر بیان می  یافته
از این طریق  کند و  چنین هزینه انرژی را سرکوب می

گذارد.   داری بر هموستاز انرژی می  ثیر معنیانیز ت
و حرارت را در  UCP1بیان  AGRPتزریق مرکزی 

  ( کاهش میBATای چربی)  داخل بافت قهوه
( که اثر آن شاید از طریق مهار جریان 00دهد)

کنند   سمپاتیك باشد. این اطالعات در مجموع بیان می
که تغییر در هزینه انرژی نقش مهمی در تنظیم 

(. 00کنند)  ایفا می AGRPهموستاز انرژی به وسیله 
ط مختلف فیزیولوژیك در شرای NPY و AGRPبیان 

از: تعادل منفی  اند  عبارتکند. این شرایط   تغییر می
انرژی یا افزایش نیاز به انرژی، از قبیل محرومیت 

سطح لپتین  ها  آنغذایی یا در حین شیردهی، که طی 

افزایش  CORTو انسولین کاهش و سطح گرلین و 
را  NPYچنین  و هم AGRPیابد و ترشح   می

تحت شرایط  NPYو  AGRPکند. هم   تحریك می
تعادل مثبت انرژی، که لپتین و انسولین افزایش و 

شود. از طرفی بیان   یابد، سرکوب می  گرلین کاهش می
های صحرایی با رژیم   در موش NPYو  AGRPژن 
(. 02انرژی در مقایسه با رژیم پرچربی بیشتر است)  کم

در  AGRPکنند که   این شواهد در مجموع بیان می
ARC  در پاسخ به کمبود انرژی ترشح شده در شرایط

کالری یا افزایش نیاز به  محرومیت از غذا، رژیم کم
یابد تا دریافت غذا   افزایش می AGRPانرژی تولید 

تحریك شده، اکسیداسیون چربی همراه با کربوهیدرات 
عالوه  AGRPیابد.  کاهش یافته و سنتز چربی افزایش 

کنندگی دریافت غذا، ذخایر   بر نقش قوی تحریك
که  طور  همان(. 02کند)  کربوهیدرات را بازسازی می

در مورد شرایط  ذکر شده، مباحث شود  میمشاهده 
 آمده  دست  به یها  یسازگار، مشابه AGRP افزایش

. باشد  یمتمرین بعدی  یها  یازمندینتمرین و  براثر
 است. ریپذ  هیتوجتمرین  براثر AGRPلذا، افزایش 

داری در پژوهش حاضر نشان داد تفاوت معنا
هفته  61گروه کنترل و تمرین پس از  NPYمیانگین 

 غیر معنادار افزایشاما، . (P<0.251)نداردتمرین وجود 
پیکوگرم بر میلی لیتر در گروه کنترل  10/1±91/0از 
 پیکوگرم بر میلی لیتر در گروه تمرین 09/5±02/0به 

یکی از . درصد( 00معادل بیش از )افزایشی مشاهده شد
عواملی که تاثیر مهمی بر معنادار شدن تفاوت بین دو 

به نظر می رسد اگر میانگین دارد حجم نمونه است. 
تحقیق حاضر از حجم نمونه باالتری برخوردار بود 

گروه  NPYمیانگین  احتمال معنادار شدن تفاوت بین
کشتکار و  کنترل و تمرین وجود داشت.

سر موش نر نژاد  10( در تحقیقی 0262همکاران)
 ماه و میانگین وزنی 0اسپراگوداولی با میانگین سنی 

به مدت یك ماه از طریق تحریك اشتها با  60±022
کاهو و سبزیجات چاق کردند و سپس به سه گروه 

 ،سر( 00گروه تمرین با شدت متوسط) ،سر( 00کنترل)
گروه  قسیم کردند.سر( ت 00و گروه تمرین با شدت زیاد)

روز در هفته روی  0هفته و  5های تمرینی به مدت 
شدت  . پروتکل تمرین باکردند تمرینتردمیل حیوانات 
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 02 متر در دقیقه و به مدت 02تا  65متوسط با سرعت 
با شیب صفر درجه انجام شد و پروتکل  دقیقه و 02تا 

متر دقیقه و به  02تا  60تمرین با شدت زیاد با سرعت 
درجه انجام  60تا  0دقیقه و با شیب  10تا  22مدت 

نشان داد در بین گروه ها پس از  ها آنشد. یافته های 
هفته تمرین شدید افزایش معناداری در سطح  5

و گرلین وجود  NPYپالسمایی متغیرهای 
هفته تمرین متوسط  5 . اما پس از انجام(P<0.05)دارد

و  NPY داری در سطوح پالسمایی تغییرات معنی 
با  (0221جیاژ و همکاران) (.69گرلین مشاهده نشد)

هفته ای و یك برنامه  1مطالعه اثر دو برنامه تمرینی 
 1بر اثر تمرینات  NPYتك جلسه ای مشاهده کردند 

هفته ای افزایش و پس از یك جلسه تمرین کاهش 
 (.00می یابد)

هفته  ( نشان دادند که شش 0222لوین و همکاران)
تمرین داخل چرخ)قفس مدور( اثر معنی داری بر تظاهر 

ARC NPY mRNA ریجك و (62)نداشت .
روز تمرین داخل  62( نشان دادند که 0220همکاران)

های   در موش NPY mRNAچرخ  باعث افزایش 
 ها  آنگروه تمرین در مقاسه با گروه کنترل شد. 

ش کردند این افزایش منعکس کننده تعادل انرژی گزار
. در (60)های تمرین کرده است  منفی قوی تر در موش

در  NPY( نیز سطوح 0221و همکاران) تحقیق چن
هیپوتاالموس،  VMN, DMV, PVNبخش مختلف 

از تمرین مدام در حال پس از تمرین در مقایسه با قبل 
 گزارش کردند، احتماالً ها  آن. (P<0.01)افزایش بود

های تمرین   ورزش افزایش انرژی مصرفی را در رت
کند. تعادل انرژی منفی، خواه به   کرده تحریك می

دلیل کاهش انرژی دریافتی یا افزایش انرژی مصرفی، 
دهد،   هیپوتاالموسی را افزایش می NPYergicفعالیت 

با تحریك تغذیه تحت شرایط کاهش وزن، این پپتید 
ممکن است چرخه هموستاز را برای حفظ وزن بدن 

( 0229. در تحقیق زاجادس و همکاران)(01)کامل کند
NPY  بالفاصله بعد از فعالیت اندازه گیری شد که

در هر  یافزایش قابل توجهی نسبت به مقادیر استراحت
 ها  آن. نشان داددو گروه)دوچرخه سواران و قایقرانان( 

سمپاتیك سیستم عصبی  فعالیت NPYاذعان داشتند 
کند. عمل   را از راه کاهش هزینه انرژی مهار می

پس از ورزش می تواند عاملی  NPYآنابولیك تجمع 
زمان بین اثرات کاتابولیکی کاتکوالمین  برای تعادل هم

 .(01)ها و گلوکاگن باشد
چه تفاوت آماری مد نظر  در تحقیق حاضر، چنان

 مالك باشد، احتماالًقرار نگیرد و قدر مطلق داده ها 
تواند با توجه به پیشینه   می NPYافزایش سطوح 

 کشتن موش مانندتحقیقات و ادبیات تحقیق  عواملی 
ها در حالت ناشتایی، کاهش وزن)کاهش توده چربی( و  

و  NPYبه دنبال آن کاهش اثر مهاری لپتین بر 
ها و در مجموع برای برقرای   تاثیرات سایر هورمون

ژی که پس از ورزش به صورت منفی در آمده تعادل انر
جایی که تمرین استقامتی عوامل  از آن است، باشد.

این  بر را کاهش می دهد بنا NPYسرکوب کننده 
نیز  NPYانتظار می رود پس از تمرین استقامتی میزان 

چند به  افزایش یابد که یافته های پژوهش حاضر، هر
 کند.صورت غیر معنادار، آن را تایید می 

در مجموع نتایج حاصل از این پژوهش نشان می 
دهند فعالیت ورزشی متوسط تا شدید و بلندمدت بر 

چنین  دارد، هم ثیراتپالسمایی رت ها  AGRPغلظت 
با توجه به نتایج به دست آمده از این تحقیق، تغییر در 

هفته  61تعادل انرژی و تخلیه گلیکوژن به دنبال 
دید، باعث شده است به تا ش فعالیت ورزشی متوسط

منظور بازسازی گلیکوژن و ایجاد تعادل مثبت انرژی، 
توجه به  افزایش یابد. از سوی دیگر با NPYترشح 

فیزیولوژیکی پپتیدهای مذکور بر هموستاز انرژی،  ثیرات
متابولیسم و تغییرات وزن، می توان گفت افزایش این 

می ناشی پپتیدها در راستای جلوگیری از روند کاتابولیس
از تمرین و افزایش روند آنابولیك پس از تمرینات 
ورزشی رخ می دهد. این کار شاید به بازسازی ذخایر 
کربوهیدرات و فراجبرانی گلیکوژن کمك کند. با توجه 

و  AGRPبه سازوکارهای موجود، افزایش ترشح 
NPY 61، بازسازی منابع از دست رفته انرژی)ناشی از 

را تحریك و تعادل انرژی را هفته فعالیت ورزشی( 
 برقرار می کند. مجدداً

یکی از محدودیت های تحقیق حاضر کنترل 
چند نوع غذایی  نکردن رژیم غذایی موش ها است. هر

که مصرف کردند یکسان بود، اما میزان غذایی که هر 
موش مصرف کرد اندازه گیری نشد. محدودیت دیگر 
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یك تحقیق حاضر آن است که نمونه گیری فقط 
ساعت بعد از اتمام تمرین بود. به نظر  02مرحله، یعنی 

هفته(  2، 5، 60)می رسد اگر در مراحل مختلف تمرین
و... ساعت( نمونه  6، 0، 2، 1)و حتی بعد از تمرین

گیری شود می توان نتایج قابل استنادتری به دست 
این، پیشنهاد می شود در مطالعات بعدی، با  بر آورد. بنا

تن محدودیت های تحقیق حاضر، پژوهش در نظر گرف
 های دقیق تری انجام شود.
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Abstract 

 
Introduction: Agouti-Related Protein 

(AGRP) and Neuropeptide Y (NPY) are 

neuropeptidesthat involved in appetite 

control. Few studies have been done on the 

long-term effects of endurance training on 

these neuropeptides.The purpose of this 

study was to investigate the effect of 16 

weeks of endurance training on plasma 

AGRP and NPY levels in Wistar rats. 

 

Materials & methods: 20 male young 

Wistar rats, with mean ages of 50 to 60 

days and the average weight of 158 ± 10 g 

were randomly divided into two groups: 

control (n = 10) and training (n = 10). 

Training program was Endurance training 

on treadmill for 50-60 min/d, 5d/wk at 25-

30 m/min, which is equal to 65-85% 

VO2max, for 16 weeks. After 16 weeks, 

fasting blood sampling was conducted 24 

hours after the last training session. t test 

was used for data analyses. Statistical 

significance was set at p<0.05.  

 

Findings: The results of the study indicated 

that endurance training with 65-85% of vo2 

max causes a significant increase in plasma 

AGRP(p=0.001) and non-significant 

increase in plasma NPY levels in training 

group compared to control group. 

 

Discussion & conclusions: It seems that 

endurance training causes a negative energy 

balance in rats, and to compensate this 

negative energy balance, plasma AGRP 

increases significantly and plasma NPY 

increases insignificantly (increase by more 

than 23%). 

 

Keywords: Endurance training, AGRP, 

NPY, Wistar rats 
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