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  پالسمایی پس از یک جلسه ، انسولین و گلوکز AGRPبر پاسخ  فروکتوزتاثیر

 فعالیت هوازي در مردان جوان 

  3، محمد قاسمی2آسیه عباسی دلوییدکتر ، 1احمد عبديدکتر 

  چکیده 

یک پپتید اشتهاآور موثر بر تنظیم و تعادل انرژي است که به طور عمده در ) AgRP(آگوتی وابسته به پروتئین :سابقه و هدف

، انسولین و گلوکز AgRPهدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیرمصرف فروکتوز بر سطح . شود هاي کمانی هیپوتاالموس بیان می هسته

  . بودپالسما پس از یک جلسه فعالیت هوازي در مردان جوان دانشگاهی 

و شاخص متر 76/1±05/0، قد کیلوگرم 25/74±89/8وزن ،  سال 33/21±37/1سن ( دانشجوي مرد غیرورزشکار12:هامواد و روش

تا ها خواسته شد  از آزمودنی. تقسیم شدند فروکتوزهاي آب و  طور تصادفی به گروه  به) کیلوگرم بر متر مربع 68/23±22/2توده بدنی

دقیقه پس از  90و ، بالفاصلهقبلمرحله  سهدر گیري خون  نمونه. انجام دهند درصد حداکثر ضربان قلب 75فعالیت هوازي را با شدت 

با حجم (به ازاي هر کیلوگرم وزن بدن و آب فروکتوزگرم 5/1( گیري دوم خون، مایعات قندي  بالفاصله بعد از نمونه.فعالیت گرفته شد

دار در  تفاوت معنی. آنالیز شدLSD آزمون تعقیبی و ) گیري مکرر اندازه(اري آنالیز واریانس ها با استفاده از روش آم داده. داده شد) برابر

  .پذیرفته شد >05/0αسطح 

دقیقه بعد  90. پالسما بالفاصله بعد از فعالیت در هر دو گروه افزایش یافته که این افزایش معنی دار نبوده است AgRPسطح  :یافته ها

دقیقه  90در دوره سطح گلوکز پالسما . یافته بودپالسما در گروه فروکتوز نسبت به گروه آب کاهش معنی داري  AgRPاز فعالیت سطح 

دقیقه بعد از فعالیت سطح انسولین پالسما  90اگر چه در دوره .  یافتدر گروه فروکتوز نسبت به گروه آب کاهش معنی داریبعد از فعالیت 

  .معنادار نبودافزایش داشته ، ولی در گروه فروکتوز نسبت به گروه آب 

انسولین توانسته است  احتمالی یافته هاي تحقیق حاضر نشان می دهد قند خوراکی فروکتوز از طریق افزایش :گیري نتیجهبحث و 

  .بعد از فعالیت هوازي را کاهش دهد AgRPسطح افزایش یافته 

  

  .جوان، فعالیت هوازي، مردان AgRPفروکتوز،  :هاي کلیدي واژه
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  مقدمه

در موفقیت و بهبود ... تمرین، استراحت ، انگیزه ، شرایط روحی وروانی، تنظیم وزن، دریافت و هزینه انرژي و

اي  از این عوامل که سهم زیاد و عمدهبدون تردید یکی . اي دارند کننده اجراي ورزشکاران در مسابقات نقش تعیین

حفظ  ،برداري دارد وزنهو  هاي وزنی نظیر کشتی، جودو بخصوص در رشتهدر باالبردن شانس موفقیت ورزشکاران 

مبناي این . )1(شود تر منتهی می آل می باشد که به اجراي بهتر و کسب نتیجه مطلوب و نگهداري وزن ایده

معادله . دریافت و هزینه انرژي وجود دارد عواملدهد که در دو طرف آن  رژي تشکیل میموضوعات را معادله ان

بایست بین دریافت و هزینه انرژي تعادل برقرار شود، در غیر  آل می کند که براي حفظ وزن ایده انرژي بیان می

دریافت و هزینه انرژي  .)3, 2(دهد وزن رخ می افزایشکاهش و یا  و در نتیجه آن این صورت موازنه بهم خورده

میزان متابولیسم و فعالیت بدنی از جمله عوامل موثر در تعیین هزینه انرژي . به عوامل مختلفی بستگی دارند

 عواملهمچنین باید توجه داشت که عوامل مختلف مرکزي و محیطی بر هر یک از این .)4(مصرفی هستند

مطالعات گوناگون نشان می دهد که مرکز اصلی غذاخوردن و تعادل انرژي در هیپوتاالموس . تاثیرگذار هستند

فعالیت . کند دسته سیگنال با نروپپتاید اعمال می 2هیپوتاالموس عمل تنظیمی خود را از طریق . )6, 5(باشد می

این . گویند شوند که به آن سیستم آنابولیکی هیپوتاالموس می ها باعث افزایش چربی بدن می اي از سیگنال دسته

، هورمون ) 2NPY( Y، نروپپتید )1AgRP( آور مانند پروتئین وابسته به آگوتی  عمل از طریق نروپپتایدهاي اشتها

MCH(تغلیظ کننده مالنین 
یکی از این نروپپتایدهاي اشتها آور که  .)5(شود انجام می 5و گاالنین 4، اورکسین)3

هاي کمانی هیپوتاالموس بیان  است که به طور عمده در هسته AgRPود شموجب افزایش چربی بدن می

اند و تحقیقات کمی  کشف شده) حدود یک دهه (به تازگی  AgRPهایی مانند گرلین و  هورمون.)8, 7(شود می

 شوند و نقش مهمی در تنظیم و تعادل انرژيآور محسوب می هاي اشتها درباره این پپتیدها که از جمله هورمون

هاي موثر بر  تواند تغییراتی را در پپتیدبرخی شرایط مانند فعالیت بدنی و تمرین می. دارند، صورت گرفته است

با عنوان مطالعه اثر ) 2009(در تحقیقی که توسط حسینی کاخک وقنبري نیاکی.  تنظیم و تعادل انرژي بوجود آورد

ایی صورت گرفته است مشخص شد که دویدن هاي نر صحر در موشAgRPتمرین بر غلظت بافتی و پالسمایی 

. )8(شود هاي نر صحرایی می در موش AgRPمتر بر دقیقه باعث افزایش غلظت  28روي نوار گردان با سرعت 

، انسولین، هورمون رشد و گلوکز پالسمایی به یک AgRPدر پژوهشی پاسخ ) 1388(الریمی و قنبري نیاکی 

جلسه فعالیت دایره اي مبتنی بر فنون کشتی در کشتی گیران آزادکار جوان را مورد بررسی قرار دادند و عنوان 

داري  پالسمایی اثر معنی AgRPاي مبتنی بر فنون کشتی بر سطح  اند یک جلسه فعالیت دایره کرده

اي در مردان  پالسما را در پاسخ به یک جلسه فعالیت مقاومتی دایره AgRPسطح ) 2007(قنبري نیاکی .)9(ندارد

 پالسما بالفاصله پس از فعالیت مقاومتی AgRPنتایج افزایشی را در سطح . دانشگاهی مورد بررسی قرار داد

را نسبت  سرمی AgRPپاسخ ) 2009(قنبري نیاکی و شریفی ریگی . )10(نشان داد 1RM% 35اي با شدت  دایره

بررسی کردند که در نهایت فقط  1RMدرصد  80و  60، 40اي با شدت هاي  به یک جلسه فعالیت مقاومتی دایره

در پژوهشی تاثیر ) 2009(حسینی کاخک و همکاران .)3(مشاهده کردند 1RM% 60دار در گروه  کاهش معنی

  

1Aguti- related protein 
2 Neuropeptide Y 
3 Melanin-concertrating hormone 
4Orexin 
5Galanin 
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دویدن روي نوارگردان را بر غلظت پروتئین وابسته به آگوتی عضله و سرم در موشهاي نر صحرایی مورد بررسی 

انجام .  )8(آگوتی در عضله نعلی و سرم شدنتایج نشان داد تمرین باعث افزایش معناداري در غلظت . قرار دادند

سلول در پاسخ . دهدهاي ورزشی تعادل انرژي را در سلول به هم زده و هزینه انرژي سلول را افزایش میفعالیت

از این رو .زند تا هر چه سریعتر هموستاز را برقرار کندبه این شرایط جدید دست به تغییرات متابولیکی خاصی می

با کاهشوزن مکرر و تحلیل انرژي مواجه  "گیران به عنوان یک مدل انسانی غالبا محقق با این فرض که کشتی

هستند و این تغییرات وزنی ممکن است متابولیسم انرژي آنها را تحت تاثیر قرار دهد ، ضرورت آن مورد توجه قرار 

مدت بین رقابت، بازسازي منابع انرژي از اهمیت  همچنین در کشتی به دلیل فواصل زمانی کوتاه. ه استگرفت

تنها پژوهشی که در آن اثر قند بر سطح آگوتی وابسته به پروتئین مورد بررسی قرار گرفته . باالیی برخوردار است

و لنفوسیت  AgRPوکز خوراکی را بر مقادیر اثر گلمی باشد که در آن ) 1390(و همکاران  قنبري نیاکیمربوط به 

افزایش یافته و گلوکز  مقاومتی دایره اي بعد از فعالیت AgRPنتایج نشان داد که . گرفتمورد بررسی قرار پالسما 

، توانسته است سطح )بازسازي انرژي سلولی( و گلوکز پالسما خوراکی ضمن افزایش مقادیر گلیکوژن لنفوسیت

AgRP تحقیق عنوان شده است که سطح انسولین پالسما بعد از مصرف  این با این وجود، در. )11(را کاهش دهد

دقیقه بعد از فعالیت افزایش یافته که این افزایش در سطح انسولین پالسما می تواند  90قند گلوکز در دوره 

فعالیت هاي بدنی از جمله فعالیت هوازي موجب تحلیل منابع انرژي . عملکرد ورزشکار را تحت تاثیر قرار دهد

بین فعالیت ها کوتاه بوده با توجه به اینکه در تمرینات ورزشی فواصل . سلولی از جمله گلوکز و گلیکوژن می شود

و هر ورزشکار باید در مدت زمان کوتاهی فعالیتهاي مختلف ورزشی را انجام دهد و از طرفی دیگر بتواند در کوتاه 

ترین زمان ممکن منابع انرژي خود را بازسازي کند، بهمین جهت قند فروکتوز که از لحاظ نظري تاثیر کمتري بر 

با این . اند منابع انرژي را بازسازي کند در این پژوهش مورد توجه قرار گرفته استانسولین دارد و از طرفی می تو

روي تغییرات  ، ساکارز و غیرهمختلف از جمله فروکتوزمحقق تاکنون به تحقیقی که در آن اثر قندهاي وجود، 

AgRP  یت این پپتید در تنظیم تعادل و مبنابراین با توجه به اه. دست نیافته است گرفته باشد،مورد بررسی قرار

 AgRPهموستاز انرژي، پژوهش حاضر به دنبال پاسخ به این سوال است که آیا قند فروکتوز می تواند در تغییرات 

  بعد از فعالیت موثر باشد؟ 

  روش شناسی پژوهش

  ها  آزمودنی) الف

دانشجوي مرد غیر ورزشکار توسط فراخوان و اطالع از شرایط تحقیق، از میان واجدین شرایط به صورت  12تعداد 

ها،  شرایط گزینش داوطلبین شامل عدم مصرف دارو و مکمل. انتخاب شدند) نامه با تکمیل رضایت(داوطلبانه 

هاي  افراد به طور تصادفی به گروه. دهاي اثرگذار بو هاي خونی و یا بیماري سالمتی فردي و نداشتن سابقه بیماري

  . تقسیم شدند فروکتوزو آب

  دستورالعمل تمرینی ) ب

ها خواسته شد فعالیت عادي خود را انجام دهند و از انجام هر گونه یک هفته قبل از پژوهش اصلی از آزمودنی

دقیقه گرم کردن  10ا پس ازها خواسته شد تاز آزمودنی. فعالیت شدید بدنی و ورزشی یا تفریحی اجتناب نمایند

یک فعالیت ) و راه رفتن مالیم و حرکات کششی  مفصل به آرامی با استفاده از گرم کردن تمامی(بسیار مالیم 

هر دقیقه بین  3استراحتی دویدن یک مایل را با حداکثر سرعت الزم در سه نوبت با فاصله (هوازي که شامل، 
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 11:45صبح شروع و در  8پژوهش در ساعت . دقیقه طول کشید 45یت کل یک جلسه فعال. را انجام دهند) نوبت

میلی لیتر شیر پاستوریزه  250(صبح روز آزمون افراد یک صبحانه سبک  4در ساعت . دقیقه صبح به پایان رسید

گرم پروتئین 12گرم قند،  6/51(کالري  300حاوي ) گرم خرما 20گرم بیسکویت نیم چاشت و 50درصد چربی، 1

غذا با استفاده از نرم افزار تجزیه و تحلیل مواد غذایی منتشر شده توسط گروه . دریافت کردند) چربی گرم5و 

  . تجزیه گردید) 20پایگاه اطالعاتی تحلیل مواد غذایی شماره (کشاورزي ایالت متحده 

  محلول قندي)ج

افراد در . م وزن بدن دریافت نمودندگرم فروکتوز را به ازاي هر کیلو گر 5/1ها در گروه تجربی  هر یک از آزمودنی

را بالفاصله پس از فعالیت ) میلی لیتر به ازاي هر کیلو گرم وزن بدن 5/3(گروه آب نیز حجم برابري از محلول 

  .نمودنددریافت 

  هاي خونی نمونه)د

 90نوبت قبل، بالفاصله و 3خون از ورید بازویی افراد در حالی که در وضعیت نشسته قرار داشتند، در  cc8مقدار 

درجه سانتی  -80به آزمایشگاه منتقل و در دماي خونی بالفاصله  هاي نمونه. دقیقه پس از فعالیت به عمل آمد

 ng/mlبا حساسیت( phoenixو با استفاده از کیت   ELISAاز روش  AGRPسنجش پاسخ . گراد نگهداري شد

  . صورت گرفت) ، شرکت بلمونت آمریکا07/0

  وش آماري ر) و

از آزمون کلموگروف اسمیرنف براي تعیین نحوه . ، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتSPSSها به وسیله برنامه  داده

براي تعیین   LSDگیري هاي مکرر و آزمون تعقیبی اندازهاز آزمون آنالیز واریانس در . ها استفاده گردید توزیع داده

  . تعیین شد >05/0αداري نیز در سطح  مقدار معنی. تغییرات هر یک از متغیرها در مراحل مختلف استفاده شد

  یافته هاي تحقیق

مستقل نشان داده شد  tبا استفاده از آزمون . نشان داده شده است 1مشخصات فردي آزمودنی ها در جدول 

  .است نداشته و شاخص توده بدنی بین افراد وجودکهتفاوت معنی داري از لحاظ سن، وزن، قد 

  

  ویژگی هاي ازمودنی ها:  1جدول

  فروکتوزگروه   گروه آب  متغیر

5/21±6/1  )سال(سن   16/1±16/21  

42/176±71/7  )سانتی متر(قد  04/0±24/177  

82/75±99/9  )کیلوگرم(وزن   25/8±69/72  

BMI)27/24±43/2 )کیلوگرم بر متر مربع  02/2±09/23  

در هر دو از فعالیت  بالفاصله بعدپالسما  AgRPبر اساس نتایج تحلیل واریانس با اندازه گیري هاي مکرر سطح 

 90مالحظه می کنید در دوره  2همانطور که در جدول  .گروه افزایش یافته که این افزایش معنی دار نبوده است

نسبت به گروه آب کاهش معنی داري داشته  فروکتوزپالسما در گروه  AgRPدقیقه بعد از فعالیت سطح 

  ). > 029/0P(است
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  در گروه هاي مختلف پژوهشپالسما ) AgRP)M±SEنتایج مربوط به : 2جدول

  )پیکوگرم بر میلی لیتر(

 مرحله

  گروه

  قبل از فعالیت

 

  بالفاصله بعد از فعالیت

  

  دقیقه پس از فعالیت90

  

66/60±43/7  آب  05/29±55/78  17/19±50/48  

32/62±30/15  فروکتوز  76/25±83/75  99/1±16/9 * # 

  نسبت به مرحله بالفاصله بعد از فعالیت           تفاوت  #           قبل از فعالیتمرحله  نسبت بهتفاوت * 

پالسما بالفاصله بعد از فعالیت در هر دو  سطح گلوکز بر اساس نتایج تحلیل واریانس با اندازه گیري هاي مکرر

مالحظه می کنید در دوره  3که در جدول همانطور   .معنی دار نبوده است کاهشکه این کاهش داشته است گروه 

نسبت به گروه آب کاهش معنی داري داشته  فروکتوزپالسما در گروه گلوکز دقیقه بعد از فعالیت سطح  90

  ).> P 0.004(است

  

  مختلف پژوهشدر گروه هاي پالسما )M±SE( گلوکزنتایج مربوط به : 3جدول

  )نانوگرم بر میلی لیتر(

 مرحله

  گروه

  قبل از فعالیت

 

  بالفاصله بعد از فعالیت

  

  دقیقه پس از فعالیت90

  

  

333/90±362/2  آب  275/5±167/88  238/1±85  

333/89±789/2  فروکتوز  384/6±167/82  480/3±667/77 * 

  تفاوت نسبت به مرحله قبل از فعالیت* 

واریانس با اندازه گیري هاي مکرر سطح انسولین پالسما بالفاصله بعد از فعالیت در هر دو بر اساس نتایج تحلیل 

در اگر چه مالحظه می کنید  4همانطور که در جدول . دار نبوده است اگروه کاهش داشته است که این کاهش معن

، ولی داشته است افزایشآب  دقیقه بعد از فعالیت سطح انسولین پالسما در گروه فروکتوز نسبت به گروه 90دوره 

نسبت پالسما دقیقه بعد از فعالیت کاهش معناداري در سطح انسولین  90البته در دوره . به سطح معناداري نرسید

  .به مرحله اول در گروه آب مشاهده شد

  

 )نانوگرم بر میلی لیتر(در گروه هاي مختلف پژوهشپالسما نتایج مربوط به انسولین : 4جدول

 مرحله

  گروه

  قبل از فعالیت

 

  بالفاصله بعد از فعالیت

  

  دقیقه پس از فعالیت90

  

242/9±654/1  آب  461/1±733/6  179/1±400/5 * 

033/9±801/1  فروکتوز  627/1±060/7  518/3±417/11  

  تفاوت نسبت به مرحله قبل از فعالیت* 
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  :بحث و نتیجه گیري

فعالیت هوازي در هر دو گروه یک جلسه پالسما بالفاصله بعد از  AgRPکه سطح نتایج پژوهش حاضر نشان داد 

اثر فعالیت بدنی روي چرخ و ) 2004( 1لوین و دئون مینیل. دار نبوده است افزایش یافت که این افزایش معنی

ابل نتایج افزایش ق. ها مورد بررسی قرار دادند هاي هیپوتاالموس در موش محدودیت کالري را روي بیان نروپپتاید

تحرك و بدون محدودیت کالري نشان  در گروه تمرینی در مقایسه با گروه کنترل بی AgRPاي در بیان  مالحظه

هاي نر  در موش AgRPاثر تمرین بر غلظت بافتی و پالسمایی  )2009(حسینی کاخک و قنبري نیاکی)12(دادند

در عضله راست رانی  AgRPدار در بیان ژن  نتایج حاکی از افزایش معنی ،صحرایی را مورد بررسی قرار دادند

اي مبتنی  هفته تمرینات کشتی و تمرینات دایره 6توسط رشید لمیر و همکاران  تحت عنوان اثر  پژوهشی. )8(بود

اي  تمرین دایره تمرینات کشتی وهفته 6پالسما صورت گرفت مشخص شد AgRPبر فنون کشتی،بر غلظت 

موجب افزایش داري داشته و هر سه پروتکل تمرین  پالسمایی اثر معنی AgRPمبتنی بر فنون کشتی بر سطح

داري در میزان  گروه مشابه بوده، بنابراین اختالف معنی 3پالسمایی شده ولی این مقدار در هر AgRPداري  معنی

داري را  افزایش معنی )2007(قنبري نیاکی و همکاران. )13(در بین سه گروه وجود نداشته است AgRPافزایش 

اي با  ه فعالیت مقاومتی دایرهدقیقه پس از یک جلس 30در سطوح پالسمایی مردان جوان دانشگاهی بالفاصله و 

سرمی را به  AgRPپاسخ ) 1388(ی و شریفی ریگیقنبري نیاک. )10(یک تکرار بیشینه گزارش کردند%  35شدت 

را در مردان دانشگاهی بررسی  1RM%  80و % 60، %40هاي  اي با شدت یک جلسه فعالیت مقاومتی دایره

اي توانست سطوح این پپتید اشتهاآور را در  نتایج حاکی از آن است که یک جلسه فعالیت مقاومتی دایره. )3(کردند

پالسما در هر  AgRPدر تحقیق حاضر سطح . نمی باشد تحقیقدر یک راستاتقلیل دهد که با نتایج این % 60گروه 

در جدیدترین تحقیقات در . از فعالیت افزایش را نشان داد، ولی به سطح معناداري نرسید دو گروه بالفاصله بعد

در این پژوهش نشان . )7(اشاره کرد) 2010(توان به تحقیق قنبري نیاکی  می  AgRPزمینه تاثیر فعالیت بر سطح 

در . به همراه دارد در لنفوسیت را AgRPاي افزایش بیان ژن  داده شد که یک جلسه فعالیت مقاومتی دایره

، در برخی از گزارشات عنوان شده است که این پپتید در شرایط منفی فعالیتبعد از  AgRPخصوص تغییرات 

انجام دادند، ) 2004(و همکاران  3و چن) 2006(و همکاران  2در مطالعاتی که شرستا. انرژي افزایش می یابد

توسط یک دسته نرون مشترك ترشح شده و رفتارهاي بسیار مشابهی نسبت به تغییرات  AgRPو  NPYدریافتند 

توان گفت که  هاي مذکور می هاي فیزیولوژیکی پپتید با توجه به نقش. دهند متابولیکی و کالریکی از خود بروز می

ش روند آنابولیک پس از ها در راستاي جلوگیري از روند کاتابولیسمی ناشی از تمرین و افزای افزایش این پپتید

این کار شاید به بازسازي ذخایر کربوهیدرات و فراجبرانی گلیکوژن کمک . آید تمرینات ورزشی به وجود می

بعد از یک جلسه فعالیت هوازي در پژوهش حاضر،  AgRPمعنادار افزایش البته در خصوص عدم . )15, 14(کند

شدت کم فعالیت، تخلیه کمتر ذخایر کربوهیدراتی و استفاده از ذخایر ( شاید بتوان گفت که فعالیت موردنظر 

یکی دیگر از عواملی که می تواند تاثیر . نتوانسته است شرایط منفی انرژي سلولی را ایجاد کند) اسیدهاي چرب

در تحقیقات آمده است که ناشتایی . باشد داشته باشد، ناشتایی شبانه می AgRPزیادي درافزایش مقدار 

البته در این تحقیق آزمودنی ها در صبح روز آزمون . )16, 10(شود می AgRPمدت موجب افزایش مقادیر  طوالنی

  

1Levin &Dunn-Meynell 
2Shrestha et al 
3Chen et al 
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بعد از فعالیت هوازي را عدم AgRPشاید بتوان عدم معناداري مقادیر . انرژي دریافت کردند کالري 300مقدار 

پالسما در گروه آب تغییري نکرد، ولی در گروه  AgRPدقیقه بعد از فعالیت سطح   90در . ناشتایی دانست

  ،AgRPدر تنها پژوهش صورت گرفته در زمینه اثر قند بر . داري داشت نسبت به مرحله اول کاهش معنی فروکتوز

ت و پالسما را پس از یک جلسه یلنفوس AgRPتاثیر گلوکز خوراکی بر سطح ) 1390(قنبري نیاکی و همکاران

 نتایج نشان داد که مصرف گلوکز خوراکی توانسته است. فعالیت مقاومتی دایره اي مورد بررسی قرار دادند

بر روي  فروکتوزدهد که مصرف  نشان می هاي تحقیق یافته. )11(از فعالیت را کاهش دهدناشی  AgRPافزایش

شاید بتوان . شودمیپالسما پس از فعالیت AgRPدار سطح  اثر داشته و موجب کاهش معنی AgRPسطوح 

 1از طرفی ژیواسونگ. نسبت داد فروکتوزناشی از مصرف و لپتین لنفوسیت را به افزایش انسولین  AgRPکاهش 

نشان دادند که ممکن است که گلوکز از طریق اثر لپتین بر نرونهاي هیپوتاالموسی ترشح ) 2008(و همکاران 

در این تحقیق نشان داده شد با افزایش مقادیر گلوکز سطح لپتین افزایش یافته که با . )17(کند ها را کنترل می آن

یابد که به نوبه  تر گلوکز سطح هورمون لپتین کاهش می همراه بوده است و در سطوح پائینAgRPکاهش مقادیر

اشاره شده است که ) 2000(و همکاران 2البته در تحقیق سوگا .را به دنبال دارد AgRPخود افزایش در مقادیر 

را به  AgRPشاید بتوان کاهش کمتر . فروکتوز در مقایسه با گلوکز منجر به ترشح مقادیر کمتري لپتین می شود

نتایج تحقیق حاضر نشان می دهد که قند خوراکی فروکتوز . )18(ترشح کمتر لپتین در گروه فروکتوز نسبت داد

  .ناشی از فعالیت را از طریق افزایش احتمالی انسولین و لپتین کاهش دهد AgRPتوانسته است افزایش 

نویسندگان . آملی انجام شد... این مقاله در قالب طرح با حمایت مالی دانشگاه آزاد اسالمی ایت ا:تقدیر و تشکر

  .دارند بدینوسیله تشکر و قدردانی خود را از این واحد دانشگاهی و آزمودنی هاي این تحقیق اعالم می
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