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 پژوهشیمقاله 
 هوازي ويژه بر ميزان هورمون لپتين مردان ورزشکار ينبررسي تأثير يک دوره تمر

 

 
 3ي، عباس صادق2*، معرفت سياه كوهيان1يراندوستا يدحم

 

                11/72/78تاريخ پذيرش:                  70/11/70تاريخ دريافت: 
  

 چکيده
و  2نوع  یابتمانند د یزندگ یوهمربوط به ش هاییماریب یعامل خطر برا یکاضافه وزن  به عنوان 

بافت  یک و یانرژ یرهذخ یکفراتر از  یبافت چرب یولوژی،شناخته شده است. از لحاظ ب یعروق یقلب یماریب
. تحقیق نامندیم یپوکاینآد راها که آن کندیرا ترشح م ینو لپت یپونکتینمانند آد هاییینفعال است و پروتئ

ار ( مردان ورزشکیههوازی ویژه بر میزان هورمون لپتین سرم )سطح پا ینحاضر بررسی تأثیر یک دوره تمر
نفر آزمودنی  03بود. به همین منظور از میان دانشجویان )ورزشکار( پسر دانشگاه آزاد واحد تاکستان، تعداد 

ه هفته، هفت 8نفر(تقسیم شدند. گروه تجربی به مدت 51نفر(  و گروه کنترل)51)یانتخاب و در دو گروه تجرب
ضربان قلب ذخیره بیشینه به تمرینات طناب زنی می  %51ساعت با  5جلسه ودر هر جلسه به مدت  0 یا

 30/3ار کمتر بود )د یسرم گروه تجربی در مقایسه با گروه کنترل بوطر معن ینپرداختند. نتایج نشان داد که  لپت

 کاهش تجربی گروه سرم لپتین نهورمو میزان هفته8 تمرینات از بعد/.(. 56 ±28/3 برابر در 295/5 ±
افراد فعال دارای میزان کمتری از هورمون  یجهدار نبود. در نت یهفته تفاوت معن 3داشت اما بعد از  داریمعنی

  بدنی منظم یکی از عوامل کاهش لپتین به بود. ینلپتین نسبت به افراد غیر فعال بودند و تمر

 زی ویژه، مردان ورزشکارهورمون لپتین، فعالیت هواهاي كليدي: واژه

 متن براي دانشگاه شهيد مدني آذربايجان محفوظ است.تمامي حقوق اين مقاله باز
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Abstract 

Overweight is risk factor of disease relate to life style like diabetes mellitus and 

cardiovascular disease. Adipose tissue is more than energy reserves and active tissue that 

secrete adipokines and leptin so also call adipokines .Aim of investigation was effects of 

specific aerobic exercise on the amount of leptin serum in athletes men .Therefore subjects 

included thirty athlete that divided two groups: experimental (n = 15) and control (n = 15). 

Experimental group underwent 8-week specific aerobic exercise program with a frequency 

of 3 d/w. The exercise consisted of a 60 minute (constant jump rope) training at 

approximately %65 of the individual maximal reserve heart rate. Leptin serum levels was 

significantly lower in the experimental group compared with the control group (0.67 ± 

0.28) vs 1.291 ± 0.43). After 8 weeks of training there were 8 significant differences for 

the levels of leptin in experimental group compared with the control group but after 4 week 

was not significantly differences. Leptin levels of who exercise regularly were found lower 

than levels in sedentary group. As regular exercise reduces body fat rate, it also reduces 

leptin serum. 

Keywords: Leptin level, Aerobic exercise, athlete men 
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07   6931چهارم/شماره اول/ دو فصلنامه مطالعات کاربردی تندرستی در فیزیولوژی ورزش/سال 

 قدمهم

به عنوان مشااکل اساااساای که   5امروزه به اضااافه وزن و چاقی 
شود. چاقی آشکارا اندازد توجه میسلامتی انسان را به مخاطره می

روی سالامتی فرد تأثیر گااشاته وسابب بروز بسیاری از بیماری ا 
غیره  و  عروقی، فشااار خون بالا، کلسااترول خون بالا -نظیر قلبی

،  2افراد مبتلا به بیماری دیابت غیر وابسته به انسولین %93شود، می
چاق هساتند. در مردان چاق احتمال مر  و میر به سبب سرطان 
روده و پروساااتاات و در زنان چاق امکان مر  و میر به سااابب 
سرطان سینه و رحم در مقایسه با سایر افراد بیشتر است و بسیاری 

شااوند. این های فرسااایش مفاصاال میر بیماریاز افراد چاق دچا
افراد طول عمر کمتری در مقایسه با افراد لاغر دارند و بیشتر دچار 

چنین به علت مشااکل در تحر  شااوند. همهای قلبی میسااکته
های فیزیکی در آن ا زیاد اسااات احتماال تصاااادفات و آسااایب

 (.مکانیساام تنظیم وزن بدن در انسااان شااامل عوامل ژنتیکی،5)
فیزیولوژیکی و رفتااری اسااات.  ثبات وزن در هنگامی صاااورت 

گیرد که انرژی دریافتی و مصرفی درتعادل باشند. معمولاً چاقی می
به عنوان یک چاقی  باا افزایش انرژی دریافتی در ارتباط اسااات.

های مربوط به شاایوه زندگی مانند دیابت عامل خطر برای بیماری
از لحاظ  شااناخته شااده اساات.و بیماری های قلبی عروقی  2نوع 

بیولوژی، بافت چربی فراتر از یک ذخیره انرژی و یک بافت فعال 
کند که هایی مانند آدیپونکتین و لپتین را ترشح میاست و پروتئین

بافت چربی یک بافت همبند  .(2)ناامناد هاا را آدیپوکااین میآن
معمولی اساات که در آن ساالول های چربی )آدیبوساایت( فراوانی 

بزرگترین منبع ذخیره انرژی در بدن (. باافات چربی، 1وجود دارد)
اسات. این بافت دائماً در حال تيییر اساات و نسبت به محرک ای 

باشاد. اخیراً کش  شده است که حسااس میعصابی و هورمونی 
 کند. این مولکول امولکول ای مختلفی ترشاااح می باافات چربی،

 گاارند.های دیگر تأثیر میتوسا  خون حمل شده و بر روی اندام
سااازد که یا توساا  خون حمل این بافت مولکول ای متعددی می

بی رهای اطراف سلول ای چشده و یا چسبیده به اندوتلیوم مویر 
مانند. یکی  از  این مواد که توس  سلول ای چربی ساخته باقی می

، لپتین محصااول ژن چاقی شااود، پروتئینی بنام لپتین اسااتمی
شود نقش م می در تنظیم هورمون پروتئینی اسات که تصور می

 گیرنده خود در هیپوتالاموس وزن بدن داشته باشد. لپتین بوسیله

ده، مصاارف غاا را کاهش و بر دسااتگاه عصاابی مرکزی اثر کر
هورمونی و  –مصااارف انرژی را  بااا ایجاااد تيییرات عصااابی 

مراکز سااایری و گرسااانگی دهااد. فایازیولوژیکی افزایش می
هیپوتااالاااموس، میزان اناادوختااه چربی را از طریق لپتین ح  

کنناد. اگر مقادار ذخاایر چربی افزایش یاابد ، در نتیجه بافت می
 کنند. ساااپ درون خون آزاد میچربی مقدار بیشاااتری لپتین به 

لپتین با گردش خون به ميز رفته و با انتشااار تسااا یل شاااده از 

                                                                 
1.Obese 

های های خود در محلکند تا به گیرندهميز عبور می -سااادخون 
های  قوسی و کنار بطنی متصل شود. هیپوتالاموس به ویژه هسته

ها باعث شاااروع اثرات های لپتین در این هساااتهتحریک گیرنده
شااود که از جمله آن ا کاهش تجمع ذخایر چربی بدن میمتعددی 
شااود، اما اگر چه لپتین بوساایله چربی تمایز یافته تولید می اساات

های دیگر مانند ساالول ای معده، عهااله تولید آن بوساایله بافت
اسکلتی، قلب، غدد شیری سینه در انسان نیز نشان داده شده است 

( اثر مرکزی یا اصاالی 5باشااد لپتین دارای دو نوع اثر می. (2, 5)
( اثر جانبی یا فرعی مانند اثر آن بر بافت ای 2مانند اثر آن بر ميز.  

 عهلانی و چربی. 
مقدار لپتین اساساً بر پایه درصد چربی بدن، و یا در حالت پیشرفته 

ویی از سشود.یگیری میزان تبادل کالری، تعیین مبراسااس اندازه
نشاان داده شاده است که لپتین اثرات الت ابی مانند افزایش بیان 

ه توجه ببا  .(5)را دارد  TNF-αهای الت ابی شااامل سااایتوکاین
توان به وضااوو وجود موارد متناقد در نتایج تحقیقات ماکور می

اا هدف از لبدنی بر میزان لپتین را مشاهده کرد. مورد تأثیر فعالیت
تحقیق حاضر بررسی تأثیر یک دوره تمرین هوازی ویژه بر میزان 

 سطح پایه لپتین سرم مردان ورزشکار است.

 روش پژوهش
بوده اسات. سعی پژوهشگران در آن  پژوهش حاضار از نوع نیمه تجربی

بوده کاه کلیه متيیرهای موجود در حوزه پژوهش را تا حد امکان  کنترل 
نموده، به نحوی که آن ا به حداقل برساااند.از آنجایی که در این پژوهش 
رابطه علت و معلول بین متيیر مستقل و متيیر وابسته  مد نظر بوده است 

ود، ر آن بر متيیر وابسته مشخص شو متيیر مساتقل دساتکاری شده تا اث
گیرد. همچنین هاای نیمه تجربی قرار میاین پژوهش در ردی  پژوهش

ریق ها از طبه دلیل اینکه هدف پژوهش حاضار توسعه و گسترش نظریه
ن باشد.در ایپژوهش حاضر از نوع بنیادی می کشا  اصاول کلی اسات،

دانشااگاه آزاد مطالعه جامعه آماری شااامل دانشااجویان ورزشااکار پساار 
اسالامی واحد تاکساتان بوده که حداقل سااه سال سابقه فعالیت ورزشی 

اند. با توجه به درجه دقت مورد نظر و پراکندگی نمونه اولیه، منظم داشااته
نفر که ویژگی ای مشااترکی از نظر ساان، جن  و  03از این جامعه تعداد 

اده دفی ساند، بصاورت تصاآمادگی جسامانی مورد نظر تحقیق را داشاته
نفر گروه  51نفر گروه تجربی )ورزشااکار( و  51انتخاب  و به دو گروه نفره

سال ، قد  6/25 ± 3/5سن  ;تعداد   =51تجربی ) کنترل تقسایم  شدند

 =51کیلو گرم( و کنترل )  0/62± 6/0ساااانتیمتر، وزن  3/1±1/560
 1/0سااانتیمتر و وزن  6/563± 3/5سااال، قد  6/25± 3/5ساان  ;تعداد
 .  کیلوگرم( ±3/65

 

 

2.Non-insulin- dependent diabetes 



  06 هوازی ویژه بر میزان هورمون لپتین مردان ورزشکار ینبررسی تأثیر یک دوره تمر

 

 روش اجرا
آزمودنی های واجد شااارای  گروه تجربی و گروه کنترل، دو هفته 
قبل از شااروع تمرین،  پرسااشاانامه ساالامت تکمیل نمودند. تمام 

ا نامه کتبی رآزمودنی ها بعد از آگاه شدن از روند کار، فرم رضایت
تکمیل کردند.  یک هفته مانده به شااروع تمرینات از آزمودنی ها 

ص به پایگاه  ق رمانی اسااتان خواسااته شااد که در تاریخ مشااخ
قزوین مراجعااه کرده  تاا پ  از آشاااناایی باا نوارگردان و نحوه 

ها، میزان قدبا قدسنج، وزن بدن با ترازو و درصد چربی گیریاندازه
های مربوط ثبت  شااد. سااپ  گرفته شااد و در فرمبا کالیپر اندازه

هوازی  آن ا با استفاده از آزمون max2voمیزان روی نوارگردان، 
ضربان قلب ذخیره بیشبنه با  %51بروس تعیین شاد. ضربان قلب 

 8گروه تجربی به مدت  محاسبه شد. 1استفاده از فرمول کاروونن
دقیقه در هر جلسه  53هفته و در هفته باتکرار سه جلسه به مدت 

دقیقه  53تمرین کردند. در هر جلساااه برنامه گرم کردن به مدت 
  %01دقیقه دویدن با  1و  دقیقه حرکات کشاااش 1شاااامال  

max2vo قبال از فعاالیات اصااالی ساااپ  به اجرای تمرینات
. پرداختندضاربان قلب ذخیره بیشینه می %51زنی با شادت طناب

آزمودنی ا فعالیت را به یک سااارعت شاااروع کرده و با رسااایدن  
ضااربان  قلب ذخیره  %51ضااربان  قلب به ضااربان قلب هدف )

ا این ضربان قلب، تمرین طناب زنی دقیقه ب 53پیشینه( به مدت  
دادند. در ساراسار جلسه تمرین ضربان قلب تک تک را انجام می

  1553ها به صاااورت تله متری دقیق توسااا  پلار ) مدلآزمودنی
 شاد.اساس اندازه گیری لپتین برسااخت کشاور فنلاند( کنترل می

 امبنای اتصاال مولکول های لپتین در نمونه کالیبراتور ویا سرم وی

کنترل به آنتی بادی مربوط در ول ای الایزا از یک طرف واتصااال 
آنتی باادی هاای کونتروگاه باا آنزیم از طرف دیگر ، در ن اایت 
واکنش جاب رنگ سنجی حاصل از فعالیت آنزیم در ول ا تعیین و 
فعالیت لپتین نمونه های مج ول بر اسااااس منحنی اساااتاندارد 

 حاصل از کالیبراتورهاتعیین شد.

 ليل آماريتح
در آمار توصیفی برای توصی  ویژگی هی آزمودنی ها از میانگین 
و انحراف استاندارد و برای حصول اطمینان از همسان بودن گروه 

(استفاده شد.در بخش آمار K-Sها از آزمون کلموگروف اسمیرن )

ها با استفاده از آزمون تحلیل واریانس با اندازه دادهاستنباطی

   .(p≤70/7)همبسته تحلیل شدگیری مکرر و تی 

 نتايج
نتایج مقایسااه تيییراغ ظل    1براساااج ودوش شااماره 

لپتین ساار پ  س از تمریتاغ هوازی وی ه ارار هفته اوش را 

دهد. ظل   لپتین ساار   س از در گروه تجربی نشااان می

تمریتاغ هوازی وی ه در ارار هفته اوش بصورغ درو گروهی 

تيییر ظل   لپتین سااار پ بین گروه داری بود. نتایج معتی

هفته فعالی  هوازی وی ه را  8ورزشکار و كتترش در  اسخ به 

دهد.بطوری كه ظل   لپتین ساار  گروه تجربی نشااان می

هفته فعالی  هوازی وی ه در مقایسه با گروه كتترش  8بعد از 

   P≤31/3داری بود.بصورغ میان گروهی معتی

 

ين بمعنا داري  #قبل از شروع تمرين؛   درون گروهي نسبت به*معناداري . مقايسه لپتين در گروه كنترل و تجربي2جدول

   P≤70/7گروهي

 سطح معنی داری F هفته8بعد از  هفته3بعد از  قبل از شروع تمرینات ميزان لپتين

 335/3 93/82 #*56/3 ±  28/3 *31/5 ± 12/3 68/5 ± 33/3 گروه تجربي

 295/5 ± 30/3 293/5 ± 30/3 289/5 ± 30/3 گروه كنترل

                                                                 
1. Karvonen 

 علامت معنی داری پیش آزمون در مقابل پ  آزمون.*  P≤31/3 . مقایسه ویژگی های آزمودنی قبل و بعد از تمرین.5جدول

 متغيرها
 (=51nگروه  تجربی )

 پ  آزمون      پیش آزمون                     

 (=51nگروه کنترل )
 پیش آزمون                            پ  آزمون

 - 56/25 ± 33/5 - 60/25 ± 30/5 سن )سال(

 - 56/563 ± 32/5 - 36/560 ± 32/1 (سانتي مترقد )

 65/62 ± 85/0 90/65 ± 31/0 55/65 ± 11/0 00/62 ± 56/0 وزن )كيلوگرم(

 33/9 ± 33/2 51/8 ± 32/2 69/6 ± 51/2* 31/8 ± 83/2 چربي بدن )درصد(

 شاخص توده بدني

 )كيلو گرم بر متر مربع(
39/5 ± 35/23 03/5 ± 80/20 09/2 ± 58/20 12/2 ± 96/20 

 10/30 ± 53/5 00/31 ± 38/0 33/31 ± 53/5* 36/30 ± 01/2 حدااكثر اكسيژن مصرفي
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 بحث و نتيجه گيري

چ ار هفته فعالیت هوازی ویژه )چ ار اولین نتیجه تحقیق حاضاار این بود که 
هفته اول( میزان لپتین مردان ورزشکار را به طور معنی داری تيییر داده است 

هفته فعالیت هوازی کاهش یافته اساات. تأثیر جنسیت 3و میزان لپتین بعد از 
درصاااد در  1/56هفته فعالیت کاهش  52بر میزان لپتین پلاساااما را پ  از 

( میزان لپتین در بین بازیکنان حرفه ای فوتبال 0دادند .) میزان لپتین را نشان
و مردان غیرفعا ل بررسی شد. نتایج نشان داد که با سازگاری به تمرینات بلند 
مدت میزان لپتین در بازیکنان حرفه ای کاهش می یابد.با توجه به این سوابق 

هده کرد اتأثیر فعالیت طولانی مدت را به روشانی می توان بر روی لپتین مشاا
 53( در بررساای تأثیر 5و1،که با یافته های پژوهش حاضاار همخوانی دارد. )

دقیقه دو چرخه سااواری بر میزان لپتین نشااان دادند که تمرینات کوتاه مدت 
دقیقه دوچرخه  31(.  تأثیر 3یاک جلساااه ای تأثیری بر میزان لپتین ندارد. )
بی یماران بی اشت ایی عصسواربر روی دو چرخه کار سنج را بر میزان لپتین ب

را بررسااای کردناد. نتایج نشاااان داد که لپتین بطور معنی داری تيییر نکرده 
 است.این یافته های با یافته های این تحقیق همخوانی ندارد.

کننده در پاسخ لپتین به فعالیت ای کوتاه مدت )چ ار هفته اول( عوامل مداخله
روزی لپتین و هورمون ای مرتب  و کند که شامل ریتم شبانهزیادی دخالت می

( تمرینات کوتاه مدت با توجه به عوامل ذکر 1باشد )دیگر عوامل ناشناخته می
(. در مطالعه 2،3ثبات لپتین شااود. )تواند باعث کاهش متوساا  و بیشااده می

حاضر بعد از مدت چ ار هفته لپتین سرم به طور معناداری کاهش یافت، ولی 
تمرین )چ ار هفته اول( عوامل زیادی احتمالاً در این باه دلیل کم بودن مدت 

تواناد دخالت کنند، زیرا تمام عوامل مزاحم و مساااتقل از تمرین کااهش می
(.لااا پااساااخ لپتین به فعالیت ای کوتاه مدت احتمالاً 0،1کنترل نشاااده بود )

ثبات بوده اساات، چون در این مدت تيییر در متابولیساام انرژی ای و بیلحظه
توان گفت در کاهش لپتین در چ ار شااود. پ  میبه کاهش لپتین نمیمنجر 

توانند نقش داشاااته باشاااند هفته اول دوره تمرینی احتمالاً عوامل دیگری می
(.شدت و مدت آستانه تمرینی عوامل اثرگاار بر پاسخ ای تمرینی است که 5)

حین  (. در5تواند با پاسااخ لپتین نساابت به فعالیت ورزشاای مشثر باشااد )می
ر تواند بفعالیت ای شاادید کوتاه مدت پاسااخ ای هورمونی و عوامل دیگر می

پاسااخ لپتین تأثیر گااشااته و از تيییرات آن جلوگیری کند. لاا تمرینات کوتاه 
مدت و پر شاادت هیت تأثیری بر میزان هورمون لپتین و توده چربی نداشااته 

 است. 
( 3+3عالیت هوازی ویژه )یافته دیگر پژوهش حاضر این بود که هشت هفته ف

(. تأثیر دو نوع شاایوه 2میزان لپتین را بطور معنی داری کاهش داده اساات. )
تمرینی منتخااب را بر تيییرات لپتین و لیپو پروتئین هااای سااارم مردان غیر 
ورزشااکار بررساای کرد. نتایج نشااان داد که تمرینات تداومی موجب کاهش 

(.در 0ر لپتین ایجاد نکرده اساات. )لپتین شااده ولی تمرینات تناوبی تيییری د
بررسای اثر سه مسابقه استقامتی متفاوت بر روی میزان لپتین نشان دادند که 
فق  فعالیت های که  هزینه انرژی بالای دارند می توانند باعث کاهش میزان 

(.تأثیر فعالیت 5لپتین شاااوناد. این نتایج با نتایج این تحقیق همخوانی دارد. )
حداکثر اکساایژن مصاارفی  را در افراد جوان  %61با شاادت  بدنی کوتاه مدت

وثر ت بر میزان لپتین مولاغر بررسااای کرد.نتایج نشاااان داد که این نوع فعالی
(. ارتباط میان لپتین و انسااولین را پ  از فعالیت بدنی کوتاه 5) نبوده اساات

 .مدت  بررسای کردند.نتایج نشان داد که لپتین تيییر معنی داری  نکرده است
 که با یافته ما همخوانی ندارد.

ه با شود، طوری کبا افزایش مدت تمرینی پاسخ ای تأخیری لپتین شروع می
یابد افزایش مدت تمرینی توده چربی کاهش یافته در نتیجه لپتین کاهش می

(. در تحقیق حاضاار در چ ار هفته دوم میزان کاهش لپتین در مقایسااه با 1)
ها در ه احتمالاً به دلیل حسااسیت تمرینی آزمودنیچ ار هفته اول کمتر بود ک

چ ار هفته اول باشد و در تمرینات چ ار هفته دوم به دلیل سازگاری و کاهش 
ها در تمرینات چ ار هفته دوم کاهش کمتری را حسااسیت تمرینی ، آزمودنی

(. لاا ساااازگاری تمرین میزان کاهش بافت چربی را افزایش 3تجربه کردند. )
آید، که موجب کاهش میزان لپتین پاایین می BMIدرصاااد چربی و داده و 

شااود.در مطالعه حاضاار بعد از تمرینات چ ار هفته اول لپتین کاهش یافت می
که ممکن اسات به دلیل تأثیر هورمون ای انسولین، کورتیزول و رژیم غاایی 

هایی که شده بود قابل کنترل نبود( و دیگر عواملی که کنترل )علیرغم توصیه
( . ولی بعد از تمرینات چ ار هفته دوم ممکن است به دلیل 2،0د.)اند باشنشده

(. ولی در 1پیشاارفت پاسااخ ای ارگانیساام بدن کاهش لپتین صااورت گیرد )
تمرینات کوتاه مدت که میزان ساااازگاری و ب بود ارگانیسااام پایین بوده در 
نتیجاه باا تأثیر عوامل ذکر شاااده و دیگر عوامل ناشاااناخته میزان لپتین در 

 (.5کند)ینات کوتاه مدت تيییری نمیتمر
میزان لپتین مردان چااق باا اثرات مساااتقل از کاهش وزن و تمرین هوازی  

بررسی شد.نتایج نشان داد که بعداز تمرینات هوازی چربی مرتب  با چربی زیر 
(.تأثیر 3جلدی کاهش یافته وحساااساایت انسااولین نیز ب بود یافته اساات )

ین سرم در بیمارن دیابت نوع دوم را بررسی تمرینات ورزشای روی سطوو لپت
هفته ای میزان 5کردند .نتایج حاکی از آن بود که تمرینات ورزشی بلند مدت 

لپتین بیماران دیابتی را مسااتقل از تيییرات توده چربی کاهش داده اساات که 
نتایج بالا با نتایج تحقیق ما همخوانی دارد. در تحقیقی ارتباط تيییرات لپتین با 

دقیقه دوچرخه سااواری با حداکثر اکساایژن مصاارفی  31رتیزول را بعد از کو
بررسی کردند. نتایج نشان داد که تمرین با شدت گفته شده تيییر معنی داری 

دقیقه تمرین بر روی نوار گردان با 53( بعاد از 1در میزان لپتین ایجااد نکرد.)
يییری هیت ت حداکثر اکسیژن مصرفی نشان دادند که میزان لپتین %13شدت 

نکرده است. لاا  این یافته ها با نتایج ما همخوانی ندارد.ترکیب اثر چند عامل 
ممکن است به تيییر پاسخ هورمونی منجر شود. عوامل اصلی اثرگاار عبارتند 
از شادت تمرین، مدت تمرین، ساازگاری یک شخص به تمرین انجام شده و 

( باید 5،0،3نه مدت تمرین )نیازهای هموساتاتیک آستانه شدت تمرین و آستا
توجه کرد ورزش با شااادت زیر آساااتانه که با یک مقدار معینی از کار انجام 

شود ممکن است به پاسخ ای هورمونی منجر شود.سازگاری سازمان یافته می
شااود که شاادت آسااتانه افزایش پیدا کند حاصاال از تمرین کردن ساابب می

ای هورمونی مشاهده شده در شود که پاسخ بنابراین تمرین کردن سابب می
(. درتمرینات هشات هفته میزان کاهش لپتین بیشتر از 3ورزش کاهش یابد. )

میزان کاهش آن در تمرینات چ ار هفته اول و دوم بود که این احتمالاً مربوط 
به کاهش بیشاااتر توده چربی و تعادل منفی انرژی اسااات که با ایجاد تعادل 

ت دهد. در تمرینات کوتاه مدی را نشان میانرژی منفی ، لپتین کاهش بیشتر
ا یک کند،زیرا بگیرد لپتین تيییر نمیکاه هیت محدویت انرژی صاااورت نمی
(.وقتی که تعادل انرژی منفی در 1یابد )تعاادل انرژی منفی لپتین کااهش می

گیرد میزان هورمون انسولین و گلوکز خون و متابولیسم پایه بدن صاورت می
که نتایج آید. به دلیل اینا کاهش این عوامل لپتین پایین میآید که بپایین می

، در نتیجه تعادل منفی انرژی صااورت فعالیت کوتاه اساات بالا، مدت یا دوره
يییر در کند تا با تگیرد، لااا توده چربی و متابولیسااام انرژی تيییری نمینمی

الاً شدت و هفته احتم 8(. در تمرینات 5میزان لپتین کاهش یابد ) obبیان ژن 
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مدت دوره تمرینی به حدی بوده اسات که با ایجاد تيییر در عوامل ذکر شده 
 باعث کاهش در لپتین سرم شده است. 

، دوساااتالوا و همکاران  5996های ساااوزان و همکاران این یافته نیز با یافته
، تورجمن و  2331، پیکیون و همکاران  2335، پومرانت  و همکاران  2335

، در تعارض بود. یکی از عوامل م م  2336( ، ابال و همکاران 5999همکاران 
ولیسااام تواند بر متابو تأثیرگاار بر تيییرات لپتین مدت تمرین اسااات که می

(. افزایش مصاارف انرژی در طول تمرین ممکن اساات 2انرژی تأثیر گاارد )
در ورزشاکاران شاود. همبستگی متوسطی بین لپتین و  BMIسابب کاهش 

BMI دارد که با افزایش مدت تمرین کاهش در  وجودBMI  باعث کاهش
(. ولی در تمرینات کوتاه مدت که در بالا ذکر شااده 3شااود)در لپتین ساارم می

صااورت نگرفته در نتیجه  BMIاساات هیت تيییری در متابولیساام انرژی و 
 کندلپتین تيییر نمی

که از  وجود دارددلایل متعددی در ارتباط با علت سازگاری لپتین به تمرینات  
توان تأثیر تمرین بر کاهش وزن و حجم  چربی بدن را نام برد. آن جملاه می

فعالیت بدنی وقتی به صاااورت عاملی برای تعادل انرژی منفی در بدن به کار 
رود رود قادر اسات به کاهش وزن بدن و به ویژه چربی منجر شود. انتظار می

ا تین از این بافت نیز کاهش یابد. بباا کاهش میزان چربی بدن مقدار تولید لپ
توجه به نتایج بدست آمده می توان نتیجه گرفت که هشت هفته فعالیت بدنی 

دهد و به موازات آن تواند چربی بدن را کاهش منظم )مثال طنااب زدن( می
 میزان هورمون لپتین را در افراد فعال کاهش دهد.
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