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  چکیده

از طرفـی دیگـر بـدن بـا     . ر جهت منفی به خوبی ثابـت شـده اسـت   هاي بدنی و ورزشی در برهم زدن تعادل انرژي د اثر فعالیت 

سازي مراکز درگیر در تعادل انرژي اعم از نواحی مرکزي و محیطی آن را کنترل  هاي مختلف از جمله فعال مندي از سازو کار بهره

ین و لپتین و پروتئین وابسته به آگوتی که هایی چون گرل ها و پپتید باور بر این است که در این نظام تعادلی برخی از نورپپتید. کند می

هدف از پژوهش حاضر بررسی و مقایسه . شوند، نقش دارند عمدتاً از معده، بافت چرب و هسته کمانی در بطن سوم مغز ترشّح می

 30ست هاي مختلف در دانشجویان پسر رشتۀ تربیت بدنی ا اي با شدت سرمی به یک جلسه فعالیت مقاومتی دایره AGRPپاسخ 

سالم، غیر سیگاري، نـا آشـنا بـه    (سال واجد شرایط  48/21نفر از دانشجویان پسر تربیت بدنی دانشگاه شهرکرد با میانگین سنّی 

بـه سـه گـروه     انتخاب و به صورت تصادفی ساده) اي، عدم مصرف مکمل، عدم انجام تمرینات منظّم با وزنه تمرینات منظّم دایره

ها خواسته شد تا یـک جلسـه فعالیـت     از آزمودنی. دندتقسیم ش RM 1 %80 و% 60 ، %40 هاي تا شدب اي دایره تمرین مقاومتی

درجه، پرس سینه خوابیده، فلکشن زانو، پرس سر شانه ایستاده،  90اکستنشن تنه، اسکات ( حرکت  10مشتمل بر . اي مقاومتی دایره

در ) ثانیه فعالیت در هر ایستگاه، بدون وقفه 30ه، مرده، پاروي نشسته با دستگا هالتر، لیفت  ، پشت بازو باپرس پا، رهالت  جلو بازو با

همبسته به منظور مقایسه  tاز روش آماري . سه نوبت، با فاصله یک دقیقه استراحت غیر فعال، بین دو نوبت کاري را انجام دهند

داري  اختالف در در سطح معنی. یبی مناسب استفاده گردیدها قبل و بعد از تمرین و تحلیل واریانس یک طرفه و آزمون تعق نمونه

)05/0 P≤ (دهد که علیرغم تغییرات کاهشی و افزایشی در سطوح  هاي آماري نشان می استفاده روش. پذیرفته شدAGRP  سرم

. ها مشاهده نشد داري بین گروه ضمناً تفاوت معنی). =p 042/0(دار بوده است  معنی % RM1 60داري در گروه  فقط کاهش معنی

% 60نتایج حاکی از آن است که یک جلسه فعالیت مقاومتی توانست سطوح این پپتید اشتهاآور را تقلیل دهد و این اثـر در گـروه   

اشتهایی موقتی ناشی از فعالیت بدنی و  شاید کاهش سطح این پپتید اشتهاآور یکی از عوامل مؤثّر بر بی. تظاهر بیشتري داشته است

  .گزارش شده باشدورزشی 

  

  .اي، دانشجویان پسر تربیت بدنی، یک تکرار بیشینه ، تمرینات مقاومتی دایرهAGRP :هاي کلیدي واژه

  

__________________________________________________ 
  عضو هیأت علمی دانشگاه مازندران. 1

  کارشناس ارشد تربیت بدنی. 2
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Serum Agouti – Related protein ( AGRP) Response to a Single Session of  
Circuit-Cesistance Exercise at Different Intensities 

in Male College Students 
 
Ghanbari Niaki, A. (Ph.D.) 
Sharifi Rigi. A. H. (MSc) 
 
Abstract 
The effects of different types of physical exercise on energy balance and homeostasis are 

well established. On the other hand, during and after exercise our body will recruit 
several mechanisms, among neuropeptides and peptides (ghrelin, leptin and AGRP) to 
keep energy balance and haemostasis. The purpose of the current study was to 
investigate the response of serum AGRP to a single session of circuit–resistance 
exercise (10 exercise/stations, 30s per exercise, and nonstop at different intensities in 
young male college students). Thirty young male physical education students (21-28 
years) volunteered in this study w randomly assigned   either  %40, %60, and %80 1RM 
groups. Blood samples were taken before and immediately after the exercise. Data was 
analyzed by using a T-dependent test and one way analysis variance.  The results 
indicate that a  reduction in serum AGRP concentration was only significant (P<0.042) 
in 60% of 1RM and  a significant change was not found between groups.  The current 
data indicate that circuit resistance was able to reduce serum AGRP which is considered 
as an orexigenic peptide. The result also indicates that an exercise-induced temporary 
anorexigenic status might be explained by a reduction in this peptide.   

 
Keywords: Agouti- related protein (AGRP), Circuit-resistance exercise, Orexigenic petide. 
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  مقدمه

اي، هزینۀ انرژي و اشتها همواره از مباحث مهم و مورد عالقۀ محقّقان حوزة  موضوع تعادل انرژي، رفتار تغذیه

هاي گذشته بوده و هم اکنون نیز مورد توجه بسیاري از پژوهشگران  فیزیولوژي ورزشی و بهداشت در دهه

اشته باشد تا وزن طی یک دوره نسبتاً طوالنی بین دریافت و هزینۀ انرژي همواره باید تعادلی وجود د. است

دور شدن . خورد و کاهش یا اضافه وزن رخ خواهد داد در غیر این صورت، موازنه به هم می. ثابت بماند

هایی را در پی داشته باشد و یا حتّی باعث  تواند مشکالت و بیماري ارگانیسم از وزن طبیعی و مطلوب می

کنندة سالمتی  ترین عامل تهدید گردد که به عنوان مهم ، باعث اضافه وزن میتعادل مثبت انرژي. مرگ شود

و  اسپیکمن(جوامع صنعتی و مشکل عمومی و رایج تمام کشورهاي در حال توسعه معرّفی شده است 

ترین شاخص  اگرچه افزایش یا کاهش وزن ساده). 3، 2، 1). (2000 فریدمن ; 2000 بیک ; 2004همکاران، 

شود؛ اما در وراي این تغییر به ظاهر ساده،  نحراف از نقطۀ تعادل درانرژي محسوب میدر تشخیص ا

اي به طور مرکزي و محیطی در این بر هم خوردگی و تنظیم آن دخیل هستند که از  سازوکارهاي پیچیده

سته به آگوتی هاي اشتهاآور و ضد اشتها از قبیل پروتئین واب توان به نوسانات در سطوح پپتید ها می جمله آن

)AGRP( گرلین، نسفاتین ویسفاتین، و لپتین اشاره نمود ،)ها نشان  بررسی). 12، 11، 10، 9، 8، 7، 6، 5، 4

از قدرت بسیاري در افزایش رفتار دریافت غذا  AGRPهاي اشتهاآور مرکزي،  دهد که ازبین نورپپتید می

 132با پروتئین یک و  انسانافزایش چربی راي ب نامزد ی استژنپروتئین وابسته به آگوتی . برخوردار است

هاي دیگر جانداران از قبیل  عالوه بر انسان و موش در گونهاین پپتید . کند اسید آمینه اي را رمز دهی می

عالوه بر افزایش رفتار در یافت غذا، این ). 4،5،13(گوسفند، ماهی و کبوتر هم شناسایی شده است  ،خوك

کاهش تحرّك و تنیظم تعادل سوخت وسازي ودر مدار تنظیمی انرژي در تعامل  ،چاقی پپتید در ازدیاد چربی و

در  AGRPاز طرفی نشان داده شد که سطح پالسمایی، سرمی، و یا بافتی .کند میبا لپتین  نقش بازي 

شرایطی که تعادل انرژي منفی باشد از قبیل محدود سازي کالري دریافتی، کاهش وزن شدید، روزه داري، 

هاي  با وزنه( با مالحظه به اثر فعالیت بدنی، تمرینات مقاومتی  .)16، 14،15(هاي بدنی  یابت، و انجام فعالیتد

اي نشان داد که میزان گلیکولیز عضله و مصرف گلیگوژن را افزایش  اعم از تناوبی یا دایره) آزاد یا دستگاه

، 19، 18، 17(گردد  عضالت در گیر را موجب میو گلیکوژن  ATPذخایر % 20ـ 40 و کاهش تقریباً دده می

سرمی اطّالعات بسیار اندکی وجود دارد که نتایج  AGRPراجع به اثر فعالیت بدنی بر سطح ). 23، 22، 21، 20

 1RM(ت پایین انسانی از شد در پژوهش قبلی روي نمونۀ). 26، 16، 25، 24(اند  متناقضی را گزارش کرده

. اي افزایش نشان داد پالسمایی بال فاصله پس از فعالیت مقاومتی دایره AGRPاستفاده شد سطح %) 35

ت از سطح آن کاسته شد 30 اگرچه در طیالیدر این پژوهش . باالتر بود ،اندکی از سطح پایه ،دقیقه پس از فع

قبیل دیابت، کاهش وزن کار گیري افراد سالم از تأثیر برخی از عوارض اثرگذار از ه با ب محقّقان سعی کردند تا

ازطرفی دیگر در پژوهشی سطح . اثر گذارند جلوگیري نماید AGRPشدید، پر کاري تیرویید که بر مقادیر 

کاهش %) 1RM 60(اي  دنبال یک جلسه فعالیت مفاومتی دایرهه ور محیطی است بآگرلین که یک پپتید اشتها
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ه سرم را ب AGRPراین تحقیق حاضر قصد دارد تا پاسخ بناب) 27) (2006قنبري نیاکی . (داري نشان داد معنی

  .بررسی نماید% 1RM 60هاي مختلف از جمله  تاي در شد دنبال یک جلسه فعالیت مفاومتی دایره

  

  طرح تحقیق

دادند که تعداد  دانشجویان پسر تربیت بدنی دانشگاه شهرکرد تشکیل می ۀیاین پژوهش را کلّ جامعۀ آماري

نفر  30ها  ل پذیرش شدند و از بین آناو نفر از داوطلبان در مرحلۀ 50عداد پس از فراخون ت.. ودنفر ب 70ها  آن

ل، عدم ، عدم مصرف مکماي دایرهم سالم، غیر سیگاري، ناآشنا به تمرینات منظّ(از واجدین شرایط تحقیق 

و  60، 40 هاي تبا شد اي رهدای به سه گروه تمرین مقاومتی به صورت تصادفی ساده) م با وزنهتمرینات منظّ

ها  براي انجام آزمون از آزمودنی ).1ة جدول شمار(دند تقسیم شدر هر گروه نفر  10با تعداد RM 1درصد  80

این جلسات ضمن مشخّص شدن  در طی. خواسته شد تا به سه جلسه تمرین در روزهاي مختلف بپردازند

کنندگان با نوع و فضاي تمرینات آشنا شدند براي  ، شرکتحرکات مورد نظر) یک تکرار بیشینه(میزان رکورد 

انی زم ، با فاصلۀها که در جلسات آموزشی انجام دادند جلوگیري از تأثیر منفی فعالیت بدنی بر روي آزمودنی

  .ساعت تمرین اصلی شروع شد 72

  

 اي  دستورالعمل فعالیت مقاومتی دایره

گزارش شده در مطالعات قبلی   اي دایرهجلسه فعالیت مقاومتی وهش از دستور العمل براي یک در این پژ

 9مقاومتی قبلی  اده شد با این تفاوت که در برنامۀبا وزنه استف اي دایرهیک جلسه فعالیت مقاومتی ) 16،28(

 90اکستنشن تنه، اسکات (حرکت  10ا در پژوهش ام ؛ثانیه براي هر حرکت اختصاص یافته بود 25حرکت و 

هالتر،  ، پشت بازو باپرس پا، رهالت ، پرس سینه خوابیده، فلکشن زانو، پرس سر شانه ایستاده، جلو بازو بادرجه

ها و براي سه  ثانیه و بدون استراحت بین ایستگاه 30، و هر حرکت براي لیفت مرده، پاروي نشسته با دستگاه

ال ت کاري به مدت یک دقیقه استراحت غیر فعها اجازه داده شد تا بین هر نوب به آزمودنی. شد نوبت انجام می

ت دقیقه با استفاده از حرکات نرمشی و کششی بسیار مالیم و با شد 10افراد به مدت  ضمناً .داشته باشند

  .دقیقه بود 27ـ 30کردند و جمع کل یک جلسه  دقیقه گرم می 10پایین به میزان 

  

   AGRPگیري  هاي خونی و اندازه نمونه

میلی لیتر از از ورید بازویی افراد قبل و بالفاصله پس از اتمام فعالیت خون گرفته شد و به دلیل  10به میزان 

آوري پالسما نشده و در این پژوهش ما  موفق به جمع AGRPگیري  گیري ما براي اندازه ول خونؤاشتباه مس

برابر کمتر  2.5ـ 3ایسه با پالسما در سرم در مق AGRPالزم به ذکر است که مقادیر . از سرم استفاده نمودیم

پروتئین وابسته به آگوتی  گیري اندازهاست و این پپتید مستقیما از سرم و با استفاده از یک کیت تجارتی ویژه 

)AGRP() ساخت کشور آمریکا، شرکت فونیکس با حساسیتng/ml 0.07 )  به روش االیزا)ELISA( در

ساعت ناشتا بودند و تا قبل از انجام آزمون به  8افراد به مدت  اًضمن. شگاه المهدي شهرکرد تعیین شدآزمای
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صبح به  11.30صبح آغاز و در ساعت  8ازمون در ساعت . زادانه آب معمولی بنوشندآافراد اجازه داده شد تا 

  . پایان رسید تا بدین وسیله اثر آهنگ شبانه تغییرات این پپتید به حد اقل برسد

  

  ي تحلیل آمار تجزیه و

ابتدا براي . براي تجزیه و تحلیل اطّالعات مورد نظر در این تحقیق از آمار توصیفی و استنباطی استفاده شد

طرفه به کار گرفته شد و  اسمیرنوف و انالیز واریانس یکـ ها از آزمون کلموگراف  اطمینان از طبیعی بودن داده

ها براي تعیین وجود اختالف  از تعیین تفاضل گروه براي گروه همبسته و پس ـ  tپس از آن با استفاده آزمون 

 SPSS (Version 15)افزار آماري ها با استفاده از نرم داده ۀیکلّ .طرفه استفاده گردید از آزمون انالیز واریانس یک

  .پذیرفته شد) ≥05/0P(داري  مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و اختالف در سطح معنی

  

  هاي پژوهش یافته

داري  تفاوت معنی ،هلیبدنی او و شاخص تودة که بین افراد از حیث سن، قد، و وزن دهد اده نشان میتحلیل د

 AGRPبراي گروه همبسته نشان داد که سطح  tاستفاده روش آماري ). 1شمارة جدول (وجود نداشته است 

ت فقط در گروه با شدالیداري کاهش نشان داد به طور معنی% 60ت  سرم پس از فع  )P<0.042)  علیرغم

  ). 1 شکل(ها مشاهده نشد  گروه AGRPدر مقادیر  داري تفاوت معنی ،%60دار در گروه  کاهش معنی

 
  انحراف از استاندارد است ±ها به صورت میانگین  داده. ها مشخّصات فردي آزمودنی .1 ةجدول شمار

  Pمقدار   %80گروه  %60گروه  %40گروه   متغیر

  8/0  33/21±8/1  77/21±1/2  1/21±53/1  )سال(سن 

  6/0  33/173±5/4  7/173±0/4  7/71±40/4 )سانتیمتر(قد 

  9/0  4/69±0/5  26/69±8/6  9/67±6/4 )کیلو گرم(وزن 

  9/0  1/23±2/1  9/22±44/1  99/22±7/0 شاخص توده بدن

  

   )نانو گرم در میلی لیتر(  AGRP  پالسما
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  دار بین قبل و بعد از فعالیت است تالف معنیبه معنی وجود اخ* 
  

را در سه  اي دایرهاز یک فعالیت مقاومتی ) POST(و بعد ) PRE(سرم قبل  AGRPسطوح  1شکل 

داري در سطح  کاهش معنی% 60فقط در گروه . دهد مییک تکرار بیشینه را نشان % 80و % 60و % 40گروه 

AGRP  ت مشاهدهالیشودسرم پس از فع..   

  

  گیري بحث و نتیجه

در  اي دایرهسرم متعاقب یک جلسه فعالیت مقاومتی  AGRPکاهش مقدار  ،پژوهش حاضر ترین یافتۀ مهم

 این تقلیل به حد ،یک تکرار بیشینه کاهش وجود دارد% 80ت اگرچه در گروه با شد. است% 60گروه 

سرم  AGRPالعاتی را فراهم نمود که در آن پژوهش حاضر براي نخستین بار در ایران اطّ. داري نرسید معنی

در پاسخ به سه شدهاي انسانی،  در نمونه .ط، و باال را به طور همزمان ارزیابی کرده استت پایین،  متوس

پالسمایی مردان جوان  AGRP داري را در سطوح افزایش معنی) 16) (2007(قنبري نیاکی و همکاران 

ه یک تکرار بیشین% 35ت با شد اي دایرهاز یک جلسه فعالیت مقاومتی  دقیقه پس 30دانشگاهی بالفاصله و 

هاي صحرایی نر که به تمرین دویدن در چرخ دوار و  ا در مطالعات انجام شده روي موشام گزارش نمودند؛

ارش عدم تغییر و یا افزایش در بیان ژن این پپتید را گز بعضاً ،نقاله متحرّك براي جوندگان را بررسی کردند

                ). 25،16،26(نمودند 

گزارش کردند که بیان و فعالیت بدنی در چرخ دوار افزایش قابل ) 24(یینیل م لوین و دئون ـ

ها به این مهم  آن .ت کالري داشته استك و بدون محدویتحرّ اي را در مقایسه با گروه کنترل بی مالحظه

بر ابر در  8/4( داري  ت کالري به طور معنیال با محدویهاي فع ر موشاند که میزان این افزایش د اشاره داشته

 گزارش کردند که بیان) 25( در حالی که دي رایجک و همکاران . بوده است) برابر 7/2مقابل 

AGRPmRNA ـ حسینی کاخک . داري نشان نداده است افزایش معنی ،ک از شرایط مذکوری در هیچ  
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ك یا نوار متحرّ روي نقالۀ(نر صحرایی تمرین کرده هاي  اند که در موش دهگزارش کر) 26(قنبري نیاکی 

ت  28ت گردان تردمیل با شدبیان ) دقیقه در هر جلسه 60روز در هفته و  5هفته و  8متر در دقیقه براي مد

AGRP mRNA از طرفی دیگر گرلین که یکی .. داري را نشان داده بود راست رانی افزایش معنی در عضلۀ

در پاسخ به یک جلسه فعالیت مقاومتی ) فوندوس معده( هاي اشتهاآور با منبع ترشحی محیطی  دیگر از پپتید

). 28، 27(یک تکرار بیشینه و متعاقب یک فعالیت کانسنتریک کاهش نشان داده است % 60ت با شد اي دایره

می تواند کاهش  اي دایرهلیت مقاومتی از این که چرا و چگونه و در حقیقت با چه سازو کاري یک جلسه فعا

شاید این کاهش را بتوان به ازدیاد حجم پالسماي . را موجب شود به خوبی شناخته نشده است AGRP سطح

اطّالعات نشان داده ( فاقی مشاهده نشد ه در این پژوهش چنین اتّمتعاقب فعالیت مقاومتی نسبت داد که البتّ

ها  ور از قبیل هورمونآژوهش برخی از عوامل مؤثّر بر سطح پپتیدهاي اشتهااگرچه ما در این پ). 29) (نشد

داري  ناشتایی یا روزه(، و حاالت تغذیه )چربی گلوکز و پروتئین و(ي مواد مغذّ) ها رشد، انسولین، کاتکول آمین(

ی مربوط به رفتار پژوهش هاي در تعدادي از گزارش ،ایم را اندازه نگرفته) ساعت و بیشتر 48تا  16طوالنی بین 

AGRP که دهد میها نشان  بررسی). 32، 31، 30، 29. (ه قرار گرفته استدر این موارد مورد توج AGRP  و

NPY افزایش . گردند لپتین و انسولین، سرکوب می به وسیلۀ شوند ح میموعه نورونی ترشّکه از یک مج

 ).33(انیسم این امر ناشناخته مانده استشود، اگرچه هنوز مک می AGRPانسولین منجر به کاهش رهاسازي 

دارد و اند که غلظت انسولین سرم تغییراتی به موازات گلوکز خون  نشان اظهار داشته )33(ویلسون و همکاران 

. یابد که پروتئین و یا کربوهیدرات در قبل در طول و یا پس از تمرین مصرف شود این پاسخ زمانی افزایش می

مغز در نواحی که در کنترل هموستاز انرژي دخالت دارند از جمله بطن هیپوتاالموس،  هاي انسولین در گیرنده

این . هاي انسولینی هستند هاي کمانی داراي بیشترین تراکم گیرنده در داخل هیپوتاالموس، هسته. وجود دارند

ت مقاومتی اوالیاین نخستین  ،از طرفی .را بررسی نموده است اي دایرهلین پژوهش داخلی که اثر یک وهله فع

ت مقاومتیپژوهشی است که اثر سه شدالیرا بر پاسخ  ت از فعAGRP  پالسمایی  را مورد ارزیابی قرار داده

در ) 1RM%60(ط ت متوسبا شد اي دایرهنتایج حاصل این پژوهش نشان داد که فعالیت مقاومتی . است

ت دیگر تأثیر بیشتري بر سطح مقایسه با دو شدAGRP از طرفی کاهش . پالسمایی داردAGRP ناشی از 

یا عدم تمایل به  تواند شاید که یکی از دالیل  کاهش اشتها و یک وهله فعالیت مقاومتی ناشی از تمرین می

د این امر ینانچه در رابطه با گرلین نتایج مؤچ. تی و کوتاه مدت پس از فعالیت باشدخوردن غذاي به طور موقّ

هاي مختلف از  تپالسمایی را در شدAGRP هاي بیشتري الزم است تا تغییرات زمانی پاسخ  شپژوه ،باشند

 . تر گردد را نشان دهد تا وجه غالب و اثر اشتهاآوري آن روشن اي دایرهفعالیت مقاومتی 
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