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لنفوسیت خون محیطی و گلوکز پالسما پس از  AGRPاثر قند خوراکی بر سطح 
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  چکیده

این پپتید  .شود می ترشّحي دیگر ها  آور است که از هیپوتاالموس و بافتاشتهایک پپتید  )AgRP( پروتئین وابسته به آگوتی: مقدمه

 ،تگزارش شده است که در شرایط منفی تعادل انرژي ممکن است لنفوسی .قوي بر رفتار دریافت غذا و هموستاز انرژي دارد تأثیر

AgRP  اثر قند خوراکی بر هدف از پژوهش حاضر بررسی .شود ف کند و با بازسازي انرژي سلولی متوقّ ترشّحرا AgRP   لنفوسـیت

   .ان جوان بودگیر کشتیي مبتنی بر فنون کشتی در ها دایر یتفعالخون محیطی و غلظت گلوکز پالسما پس از یک جلسه 

 72/25±56/0 یتودة بدنسال و شاخص  12/22±22/0سن، کیلوگرم 81/74±25/3وزن ( گیر آزادکار کشتی 16 :شناسی روش

دقیقه پس از  90بالفاصله بعد و ،گیري خون قبل نمونه .آب و قند تقسیم شدند يها  طور تصادفی به گروه  به )کیلوگرم بر متر مربع

 6، سـت  WBTCE(  )2( ي مبتنی بـر فنـون کشـتی   ها یت مقاومتی دایرفعالخواسته شد پروتکل  ها  از آزمودنی .ت گرفته شدیفعال

دقیقه استراحت  2و ها   ثانیه استراحت بین تکرار 30تکرار در هر ست با فاصله  3، یت در هر ایستگاه بدون وقفهفعالثانیه  20، ایستگاه

به ازاي ، زاي هر کیلوگرم وزن بدنبه ا گرم قند1( مایعات قندي، گیري دوم خون بالفاصله بعد از نمونه .انجام دهند را )ها  بین ست

و  )گیـري مکـرر   اندازه( با استفاده از روش آماري آنالیز واریانس ها  داده .داده شد )با حجم برابر( و آب )میلی لیتر آب 3هر گرم قند

   .پذیرفته شد >p 05/0دار در سطح  تفاوت معنی .آنالیز شد آزمون تعقیبی بونفرونی

سـطح  ، به هر حـال  .ي داشتدار معنیگروه آب و قند افزایش  2یت در هر فعالسیت بالفاصله بعد از لنفو AgRPسطوح  :ها یافته

AgRP  اداري داشت معنیکاهش در گروه قنديالدقیقه بعد از  90داري در دوره  در گروه آب به طور معنی ؛ امتفعدر سطح باالیی  ی
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  دانشگاه مازندران استاد .2

  دانشیار دانشگاه مازندران .3

  استادیار دانشگاه فردوسی مشهد .4

 کارشناس ارشد تربیت بدنی دانشگاه مازندران .5
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فقط  سطح گلوکز پالسما .ي داشتدار معنیگروه آب و قند افزایش  2یت در هر فعالسطح گلوکز پالسما بالفاصله بعد از  .باقی ماند

در  یتفعالدقیقه بعد از  90در گروه قند در دوره  درحالی که، داري داشت کاهش معنی یتفعالدقیقه بعد از  90در گروه آب در دوره 

   .دا نشدداري بین گروه آب و قند پی به هر حال تفاوت معنی. سطح باالتري ماند

در لنفوسیت را  WBTCEافزایش یافته ناشی از  AgRPدهد که قند خوراکی غلظت  ي تحقیق حاضر نشان میها  یافته: يگیر نتیجه

را در  )AgRPگلوکز و ( ي انرژيها  قادر است مقادیر شاخص WBTCEدهد که پروتکل  نشان می چنین هم ها  داده .دهد میکاهش 

احتمال دارد  چنین هملنفوسیت ممکن است به افزایش گلوکز پالسما مربوط باشد و  AgRPکاهش  .هدد پالسما و لنفوسیت تغییر 

به عنوان یک  احتمال دارد نقش لنفوسیت، به این نتایج توجهبا  .انرژي سلولی ناشی از مصرف گلوکز را روشن کند وضعیتبهبود 

   .شود به داخل گردش خون توصیف AgRP ترشّحمنبع محیطی کوچکی از 

  

  .ي ویژه کشتیا ه دایر یتفعال، لنفوسیت خون محیطی ،AgRP، قند خوراکی :ي کلیديها واژه
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 مقدمه

و بهبود اجراي  موفّقیتانرژي در  ۀدریافت و هزین، تنظیم وزن، شرایط روحی وروانی ،انگیزه ،استراحت، تمرین

ي هـا  تردید یکی از این عوامل که سهم زیاد و عمـد  بدون .ي دارندا ه کنند نقش تعیین ،ورزشکاران در مسابقات

دارد  ...وزنـه بـرداري و  ، جـودو ، ي وزنی نظیر کشتیها ورزشکاران به ویژه در رشته موفّقیتدر افزایش شانس 

امـروزه   .شـود  تر منتهـی مـی  باشد که به اجراي بهتر و کسب نتیجه مطلوب میل ها حفظ و نگهداري وزن اید

ـ ، انرژي از مباحث مهم و مورد عالقه بسیاري از پژوهشگرانموضوع تنظیم وزن و  ان و ورزشـکاران مـی  مربی

بدون شک عـدم تعـادل مـابین    ، شود انرژي مربوط می ۀتنظیم وزن به عوامل دریافت و هزین .)24، 20( باشد

ـ   .)23، 8، 5( این عوامل کاهش یا اضافه وزن را به دنبال دارد مختلفـی  انـرژي بـه عوامـل     ۀدریافـت و هزین

 در تعیین هزینـه انـرژي مصـرفی هسـتند     مؤثّریت بدنی از جمله عوامل فعالمیزان متابولیسم و ، بستگی دارند

گـذار  تأثیر هـا   متغیـر داشت که عوامل مختلف مرکزي و محیطی بر هریـک از ایـن    توجههمچنین باید  .)19(

باشـد   مـی تعادل انرژي در هیپوتاالموس  دهد که مرکز اصلی غذاخوردن و میمطالعات گوناگون نشان  .هستند

انجـام   ...و AGRP ،NPY ،POMC ،CRHماننـد   هـا  نروپپتایـد  به وسـیلۀ خود را   میکه در آنجا عمل تنظی

پروتئین وابسـته بـه    ،شود میکه موجب افزایش چربی بدن  آوراشتهاي ها یکی از این نروپپتاید .)16( دهند می

بر تنظیم و تعادل انـرژي   مؤثّرآور اشتهایک پپتید  )AgRP( ه به آگوتیپروتئین وابست .است AgRPآگوتی یا 

ا هـ  ا در گـزارش ام؛ )21، 18، 15، 14( شود ي کمانی هیپوتاالموس بیان میها  است که به طور عمده در هسته

نیـز   ها  ي سفید خون از جمله لنفوسیتها  ي غیر هیپوتاالموسی مانند سلولها  آمده است که این پپتید در بافت

 .)12( اثرگـذار هسـتند   هـا   ي خونی از جمله لنفوسیتها  از طرفی تمرینات ورزشی بر سلول .)24( شود بیان می

یت بدنی به کمتر فعالکار و  مدت طی تمرین ورزشی افزایش یافته ولی پس از دوره طوالنی ها  غلظت لنفوسیت

، تیروتـروپین ، ACTHماننـد   هـا   دادي از هورمـون چنین نشان داده شده که تع هم .)9( رسد از سطوح پایه می

GH 6( شود ترشّح ها  تواند از لنفوسیت می(.   

مورد بررسی قرار گرفنه است و  AgRPدر تحقیقاتی که تاکنون انجام شده است بیشتر مقادیر پالسمایی       

پالسما را  AgRPسطح  )2007( قنبري نیاکی .قرار گرفته است توجهمیزان این پپتید در لنفوسیت کمتر مورد 

نتایج افزایشـی را   .ي در مردان دانشگاهی مورد بررسی قرار دادها یت مقاومتی دایرفعالدر پاسخ به یک جلسه 

 .)10( نشان داد 1RMدرصد  35 شدتي با ها مقاومتی دایر یتفعالپالسما بالفاصله پس از  AgRPدر سطح 

مقـاومتی   یتفعالرا نسبت به یک جلسه   میسر AgRPپاسخ  )1388( قنبري نیاکی و شریفی ریگی چنین هم

دار در گـروه   یت فقط کاهش معنـی هابررسی کردند که در ن 1RMدرصد  80و  60، 40ي ها شدتي با ها دایر

از طرف دیگر تحقیقاتی که در آن مقدار این پپتید در لنفوسـیت مـورد    .)3( مشاهده کردند را 1RMدرصد  60

در تحلیـل   مـؤثّر بدنی به عنوان یکـی از عوامـل    یتفعالتمرین و  )24و2( .نادر است ،ته باشدبررسی قرار گرف

بـر تنظـیم و    مـؤثّر ي هـا   تواند تغییراتی را در پپتید منابع انرژي سلولی از جمله گلوکز و گلیکوژن است که می

نی ذخایر انرژي از جمله گلوکز ر شده است که بازسازي و ریکاوري آهااظ چنین هم .وجود آورده تعادل انرژي ب
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در صورت عدم بازسـازي مناسـب و بـه موقـع بـا       .اثرگذار باشد ها  تواند بر سطوح این پپتید و گلیکوژن نیز می

گر و مهـار ي هـا   عدم تعـادل بـین پپتیـد    .بر تنظیم انرژي مواجه خواهد شد مؤثّري ها  مشکل تغییرات در پپتید

به عنوان عوامل دخیل در  AgRPگرلین و ، POMC، CART، NPY، تینکننده دریافت غذا مانند لپ تحریک

خاذ اتّ .یی شوداشتهاآوري بر ضد اشتهاچاقی و غلبه روند ، تواند به افزایش درصد چربی بدن میروند سازکاري 

 تواند از اختالالت سوخت و سازي و تعـادل و تنظـیم انـرژي    میراهکار صحیح و آنی مقابله با این عدم تعادل 

ورزشـی   یـت فعالکشتی بـه عنـوان یـک     .جلوگیري نماید )اتالف انرژي، افزایش وزن یا کاهش غیر منطقی(

ي مکـرر  هـا   هوازي و هوازي جهت تامین انرژي از یک سو و تن در دادن به کاهش وزن متکی بر دستگاه بی

منجر به چـه  ، ژن همراه استا با تخلیه منابع انرژي از جمله گلیکوه براي رسیدن به سر وزن که بنا به گزارش

سوال بعدي این است که آیـا تخلیـه گلیکـوژن     .شود بر تنظیم و تعادل انرژي می مؤثّري ها  تغییراتی در پپتید

ي هـا  پپتیـد  ترشّحتواند موجب تحریک و  می، گیرانی که با کاهش وزن مکرر مواجه هستند عضالت در کشتی

، بـر دریافـت غـذا    مـؤثّر ترین هورمون پپتیدي  به عنوان قوي AgRPدرگیر در تنظیم و تعادل انرژي از جمله 

مصـرف  ، سوال بعدي این است که در صـورت بـروز چنـین حـالتی     .افزایش چربی بافتی و افزایش وزن گردد

که بازسازي ذخایر گلیکوژنی  با نظر به این، تواند اثري بر این پپتید داشته باشد مقادیر مختلف قند خوراکی می

اثر قند همراه بـا یـک    ۀق به پژوهشی در زمینمحقّ ،این به عالوه بر .عد از تمرین توصیه شده استبالفاصله ب

جـایی کـه بررسـی بـر      از آن .دست نیافته است AgRPمبتنی بر فنون کشتی بر روي  يها دایر یتفعالجلسه 

ي هـا   شـده بـر روي مـدل   ي انجـام  ها  ي زیادي برخوردار است و پژوهشها  ي انسانی از دشواريها  روي بافت

از این رو در مطالعه حاضر انجام پـژوهش بـر   ، ي انسانی باشدها  بیانگر تغییرات نمونه "تواند کامال میحیوانی ن

مـد نظـر    ،ي ورزشی پاسخ مناسبی بدهندها  یتفعالتوانند به  که می ها  ي خونی به ویژه لنفوسیتها  روي سلول

 AgRPي پپتیدي همانند ها  ي انجام شده در زمینه هورمونها  ت پژوهشدیبه محدو توجهبا  .قرار گرفته است

در لنفوسیت و  AgRPتمرینات ورزشی بر روي تغییرات  تأثیر ۀخصوصا فقدان تحقیقات صورت گرفته در زمین

پژوهش حاضر به دنبال پاسخ این سوال اسـت کـه آیـا    ، درتنظیم تعادل و هموستاز انرژي ها این پپتید اهمیت

  ي مبتنی بر فنون کشتی اثر دارد؟ها مقاومتی دایر یتفعاللنفوسیت پس از  AgRPقند خوراکی بر سطح 

  

  پژوهش شناسی روش

از این رو روش اجراي تحقیـق از نـوع   ، بودند ي تحقیق انسانها  به این که آزمودنی توجهبا  در پژوهش حاضر

  . دهد ي آن را نشان میمراحل طرح تحقیق و مراحل اجرا، 1تجربی است شکل نیمه
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  طرح تجربی پژوهش .1شکل

   ها  آزمودنی )الف

حـد  م کشتی داشتند و داراي سال تمرین منظّ 8تا  5سابقه  حد اقلگیرانی که کشتیپژوهش را  جامعۀ آماري

 ۀسـابق  نفر به طور تصادفی که 16 تعداد ها که از بین آندادند تشکیل می ،یک مقام در سطح استان بودند اقل

 هـا   آزمـودنی  .انتخاب شدند، نداشتند )ازآزمون روز قبل 15تا  حد اقل( مکملمصرف دارو و ، گونه بیماريهیچ

 .نه و داوطلبانه در مراحل پژوهش و همراهـی بـا محقـق عنـوان نمودنـد     ها رضایت خود را مبنی بر شرکت آگا

ي ها  ات آزمودنیمشخّص، 2جدول .و آب تقسیم شدند قندآنگاه افراد در روز آزمون به طور تصادفی به دو گروه 

  . دهد پژوهش حاضر را نشان می

  اتاطّالعآوري  جمع ةنحو )ب

دعوت شد تا به منظور آشنایی با مراحـل تحقیـق در سـالن کشـتی      ها  هفته قبل از روز آزمایش از آزمودنی 3

بـه   .ق بـه آنـان ارائـه شـد    محقّ وسیلۀ بهي الزم در خصوص مراحل آزمون ها  در این روز توصیه .حضور یابند

و همـین  روز  15تـا   حـد اقـل  ي ورزشی ها مکملدارو و ، عالوه به افراد توصیه شد تا از هرگونه مصرف الکل

سـاعت قبـل از اولـین     72 مدتدر  حد اقلگردد  طور انجام هرگونه تمرینی که منجر به کاهش وزن آنان می

   .گیري خودداري نمایند خون

  اي مقاومتی دایره یتفعالاجراي  ةنحو )ج

 در ایـن پـژوهش   )6، 5، 1( .ي مبتنی بر کار با وزنه بوده اسـت ها مقاومتی دایر یتفعالي گذشته ها  در پژوهش

ایستگاه بود  6شامل  یتفعالاین  .احی شدبندي آن طرّ ي مبتنی بر فنون کشتی و زمانها مقاومتی دایر یتفعال

یت فعالزمان انجام  .متر بود 3ه یکی از فنون زیباي کشتی اجرا شد و فاصله بین هر ایستگاه که در هر ایستگا

ل گیران از ایستگاه اوکشتی .انجامیدثانیه بطول می 20دقیقه در نظر گرفته شد که در هرایستگاه 2 )هر تکرار(

 6این روند تـا پایـان ایسـتگاه     .تندرفثانیه به ایستگاه دوم می 20و پس از گذشت  ندشروع به اجراي فن نمود

از طریق تعداد ضربان قلب  یتفعال شدت )2شکل( .یافتل پایان میتکرار او 6ادامه داشت و در پایان ایستگاه 

 شـدت محاسـبات نشـان داد کـه     .شـد  کنترل مـی  ،شد شریان کاروتید که بالفاصله بعد از هر تکرار گرفته می

   .)198ـ 186( ضربان قلب بیشینه بوده استدرصد  95تا  90بین  یتفعال
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  اي براساس فنون کشتی مقاومتی دایره یتفعالطرح تجربی  .2شکل 

  

بعد از پایـان تکـرار دوم    .داد ل انجام میاستراحت تکرار دوم را همانند تکرار او ثانیه 30گیر پس از کشتی      

ل به پایان بعد از پایان تکرار سوم ست او .شد نجام میثانیه استراحت کرده و سپس تکرار سوم ا 30گیر  کشتی

در  .داد ل انجـام مـی  سپس ست دوم را همانند ست او .پرداخت میدقیقه به استراحت  2گیر  رسید و کشتی می

طـرح تجربـی    .)دقیقـه  22( کـرد  دقیقه استراحت می 10پرداخت و  می یتفعالدقیقه به  12گیر  مجموع کشتی

  :ه صورت زیر بودپروتکل تمرینی ب

  

  يا ه مقاومتی دایر یتفعالزمانبندي  .1جدول 

 دقیقه 16ت یفعالزمان کل انجام   = 2×  3×  6 ×ثانیه 20 +دقیقه 2+ دقیقه 2

زمان هر  تعداد ایستگاه ست

 ایستگاه

استراحت بین 

 تکرار

 زمان کل

 ثانیه 150 ثانیه 30 ثانیه 20 6 1

 یهثان 150 ثانیه 30 ثانیه 20 6

 ثانیه 120 ـ ثانیه 20 6
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 دقیقه 7 زمان کل هر ست یا دوره

 ها دقیقه زمان استراحت بین ست 2

 ثانیه 150 ثانیه 30 ثانیه 20 6 2

 ثانیه 150 ثانیه 30 ثانیه 20 6

 ثانیه 120 ـ ثانیه 20 6

 دقیقه 7 زمان کل هر ست یا دوره 

   محلول قندي )ج

شـده مصـرف    مشـخّص نظـري را کـه    مایعـات مـورد   ها  هریک از گروه، يا ه تی دایریت مقاومفعالبعد از اتمام 

گرم بـه  1به صورت  )دي گلوکز( ه مایعات محتوي قندالبتّ .مایعات شامل آب و محلول قندي بودند .کردند می

 چنـین  مهـ  .کردند مصرف می ،ه شده بودلیتر آب به ازاي هر گرم قند تهی میلی 3ازاي هر کیلوگرم وزن بدن و 

   .کردند حجم با گروه قند آب دریافت می در گروه آب به اندازه هم ها  آزمودنی

   AgRP گیري ي خونی و اندازهها  نمونه )د

 90و  یـت فعالبالفاصـله بعـد از   ، مرحله قبـل  3سی سی از ورید بازویی در طی  10به میزان   گیري خون نمونه

سـاعت ناشـتا    12 مـدت بـه   هـا   الزم به ذکر است که آزمودنی .ته شدگیران گرف از کشتی یتفعالدقیقه بعد از 

ضـد   ةي آزمایشی با مـاد ها  یک قسمت در لوله .ي خونی گرفته شده به دو قسمت تقسیم شدندها  نمونه .بودند

آوري و به آزمایشگاه انتقال داده شد و در آنجا جداسـازي لنفوسـیت بـه روش فـایکولنف      جمع EDTAانعقاد 

 Human AgRP Immunoassay, R&D( لنفوسـیت بـا اسـتفاده از کیـت تجـاري      AgRP .شـد انجام 

Systems Inc, Wiesbaden   ـNordenstadt, Germany; intra   ـassay CV%: 3. 4, 

sensitivity: 0. 68 pg/mL(.   

 glucose oxidase and peroxidase, Man( گلوکز پراسـیداز  میگلوکز با استفاده از روش آنزی چنین هم

Co. , Tehran, Iran(. شد گیري اندازه .  

 ها  ي آماري تحلیل دادهها  روش )و

و بـراي رسـم نمـودار از     مـورد تجزیـه و تحلیـل قـرار گرفـت      ،16SPSSبه وسیله برنامه کامپیوتري  ها  داده

Origin8.1 پس از  .دیداستفاده گر ها  کلموگروف اسمیرنف براي تعیین نحوه توزیع دادهآزمون از  .استفاده شد

آزمـون تحلیـل    آمـار پارامتریـک شـامل   مسـتقل و   tاز آزمـون   ها  حصول اطمینان از طبیعی بودن توزیع داده

در مراحـل   ها متغیربراي تعیین تغییرات هر یک از  ر و آزمون تعقیبی بونفرونیي مکرّها  گیري اندازهواریانس با 

   .تعیین شد >05/0pداري نیز در سطح  مقدار معنی .مختلف استفاده شد
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  ي تحقیقها یافته

مستقل نشان داده شد  tبا استفاده از آزمون  .نشان داده شده است 2در جدول  ها  ي توصیفی آزمودنیها  ویژگی

   .)2جدول( وجود ندارد تودة بدنیو شاخص  وزن، قد، داري بین افراد از لحاظ سن که تفاوت معنی

  

  ها  ي فردي آزمودنیها  به ویژگی میانگین و انحراف معیار مربوط .2جدول

 pمقدار  قند آب متغیر

  298/0 2/22 ± 3/0 22 ± 2/0 ) سال( سن

 942/0 8/168 ± 3/9 171 ± 7/8 ) سانتی متر( قد

 894/0 7/74 ± 9/4 8/74 ± 6/4 ) کیلوگرم( وزن

  

نفوسیت در هر دو گروه پس ل AgRPر نشان داد که سطح ي مکرّها  گیري آزمون تحلیل واریانس با اندازه      

کنیـد سـطح   مالحظـه مـی   1طور کـه در نمـودار   همان .)>001/0p( داري داشت افزایش معنی WBTCEاز 

AgRP  داري دارد کاهش معنی ،دقیقه 90لنفوسیت در گروه قند نسبت به گروه آب در مرحله بعد از.   

  
  دار با گروه آب تفاوت معنی **  فاصله پس از تمریندار با بال تفاوت معنی #   دار با قبل از تمرین تفاوت معنی* 
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ر نشان داد که سطح گلوکز پالسما در هر دو گروه پـس از  ي مکرّها  گیري آزمون تحلیل واریانس با اندازه      

WBTCE 001/0( داري دارد افزایش معنیp<(. کنید اگر چـه سـطح   مالحظه می 2طور که در نمودار  همان

داري  ولی به سـطح معنـی   ؛دقیقه باالتر بود 90روه قند نسبت به گروه آب در مرحله بعد از گلوکز پالسما در گ

  . نرسید

  
  از تمرین بعد دار با بالفاصله تفاوت معنی #    دار با قبل از تمرین تفاوت معنی* 

  

  گیري  بحث و نتیجه

ي مبتنی بـر فنـون   ها دایر یتلفعالنفوسیت بالفاصله بعد از  AgRPنتایج پژوهش حاضر نشان داد که مقادیر 

در گروهی کـه مایعـات    یتفعالدقیقه بعد از  90در حالی که ، داري داشت کشتی در هر دو گروه افزایش معنی

اثـر قنـد بـر    ( ه مطالعه مشابهی در این زمینه وجـود نـدارد  البتّ .داري داشت کاهش معنی ،قندي مصرف کردند

AgRP الاثر  )17( 1مینیل ـ  لوین و دئون .انجام شود ها  بین آني ها تا بتوان مقایس )در لنفوسیتتفعبـدنی   ی

مـورد بررسـی قـرار     هـا   ي هیپوتاالموس در موشها  ت کالري را بر روي بیان نروپپتایدبر روي چرخ و محدودی

ك و تحـر  در گروه تمرینی در مقایسه با گروه کنترل بی AgRPي در بیان ها نتایج افزایش قابل مالحظ .دادند

اثـر تمـرین بـر     )1386( ي که حسینی کاخک و قنبري نیاکیها در مطالع .ت کالري نشان دادندبدون محدودی

ي نر صحرایی را مورد بررسـی قـرار   ها  در موش )AgRP( غلظت بافتی و پالسمایی پروتئین وابسته به آگوتی

بـه  در تحقیقـی کـه    .)2( رانی بـود در عضله راست  AgRPدار در بیان ژن  دادند نتایج حاکی از افزایش معنی
  

1. Levin & Dunn-Meynell  
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ي مبتنـی بـر   ها هفته تمرینات کشتی و تمرینات دایر 6تحت عنوان اثر  )1387( رشید لمیر و همکاران وسیلۀ

ي ها تمرینات کشتی و تمرین دایرهفته  6شد مشخّص ،پالسما صورت گرفت AgRPبر غلظت ، فنون کشتی

موجـب   ،داري داشت و هـر سـه پروتکـل تمـرین     معنیپالسمایی اثر  AgRP مبتنی بر فنون کشتی بر سطح

بنـابراین اخـتالف    .اسـت  گروه مشابه بـوده  3ولی این مقدار در هر ؛پالسمایی شد AgRPداري  افزایش معنی

 قنبـري نیـاکی و همکـاران    .)1( در بین سه گروه وجـود نداشـته اسـت    AgRPداري در میزان افزایش  معنی

دقیقه پس از یـک   30وح پالسمایی مردان جوان دانشگاهی بالفاصله و داري را در سط افزایش معنی )2007(

از طرفـی در تحقیـق    .)10( کردنـد  یک تکرار بیشینه گـزارش %  35 شدتي با ها یت مقاومتی دایرفعالجلسه 

یت کانسنتریک بـر  فعالیک تکرار بیشینه همراه با یک %  60 شدتي با ها یت دایرفعالدیگري اثر یک جلسه 

قنبري  .)16، 11( بررسی و کاهش در سطوح گرلین گزارش شد )آوراشتهاي ها  یکی دیگر از پپتید( گرلینروي 

ي هـا   شـدت ي بـا  ها یت مقاومتی دایرفعالرا به یک جلسه  میسر AgRPپاسخ  )1388( نیاکی و شریفی ریگی

اسـت کـه یـک جلسـه     نتـایج حـاکی از آن    .را در مردان دانشگاهی بررسی کردند 1RM%  80و % 60، 40%

تقلیـل دهـد کـه بـا نتـایج ایـن       % 60آور را در گروه اشتهاي توانست سطوح این پپتید ها یت مقاومتی دایرفعال

ي هـا  یت دایـر فعالند یک جلسه ها نیز عنوان کرد )1388( و قنبري نیاکی میالری .)3( باشد میسو ن پژوهش هم

 AgRPدر تحقیـق حاضـر سـطح     .)4( داري ندارد نیپالسمایی اثر مع AgRPمبتنی بر فنون کشتی بر سطح 

ي تحقیق حاضر نشـان  ها یافته .دار را نشان داد یت افزایش معنیفعاللنفوسیت در هر دو گروه بالفاصله بعد از 

درصد ضربان قلب بیشینه بوده است که  95تا  90 یتفعال شدتدر لنفوسیت وجود دارد و  AgRPدهد که  می

یـت  فعاللنفوسـیت بعـد از    AgRP افـزایش سـطح   .در لنفوسیت موجب شـده اسـت   را AgRP افزایش سطح

ي هـا  یت دایـر فعالتوان به تحلیل انرژي سلولی و تخلیه ذخایر انرژي ناشی از  می ي را احتماالًها مقاومتی دایر

 AgRP ي انرژي از جملـه سـطح  ها  قادر است شاخص WBTCE یتفعالدهد که  نشان می ها  داده .نسبت داد

لنفوسـیت   AgRP ت سـطح یفعالدقیقه بعد از  90در  .قرار دهد تأثیرلنفوسیت و غلظت گلوکز پالسما را تحت 

دهد که مصرف قند  این یافته نشان می .داري داشت ولی در گروه قند کاهش معنی ؛در گروه آب تغییري نکرد

 یـت فعاللنفوسـیت پـس از    AgRPدار سطح  و موجب کاهش معنی هاثر داشت AgRPخوراکی بر روي سطوح 

لنفوسیت را به افزایش سطح گلوکز پالسـمایی و متعاقـب آن افـزایش     AgRPشاید بتوان کاهش  .شده است

نشـان دادنـد کـه     )2008( از طرفی ژیواسـونگ و همکـاران   .احتمالی انسولین ناشی از مصرف قند نسبت داد

در ایـن   .کنـد  را کنترل مـی  ها  آن ترشّحوتاالموسی ي هیپها ممکن است که گلوکز از طریق اثر لپتین بر نرون

همـراه  AgRP تحقیق نشان داده شد با افزایش مقادیر گلوکز سطح لپتین افزایش یافته که با کـاهش مقـادیر  

یابد که به نوبه خود افزایش در  تر گلوکز سطح هورمون هورمون لپتین کاهش می ینیبوده است و در سطوح پا

لنفوسـیت در پاسـخ بـه     AgRPدهد که سـطح   نتایج تحقیق حاضر نشان می .بال داردرا به دن AgRPمقادیر 

از طریق افزایش گلوکز  یابد و قند خوراکی احتماالً یت افزایش میفعالتعادل منفی انرژي سلولی بوجود آمده از 

ـ   هـا   طور بیان کرد که لنفوسیت شاید بتوان این .شود لنفوسیت می AgRPموجب کاهش  ـ فعاله در پاسـخ ب ت ی
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کننـده و منبـع کـوچکی از     ی کمـک ترشّـح ي ها  شود به عنوان سلول شدید که موجب تعادل منفی انرژي می

کنـد   این مفهوم را در ذهن ایجاد می ها  این یافته چنین همباشند و  به داخل گردش خون می AgRPات ترشّح

  . پالسما دانست AgRPکه شاید بتوان لنفوسیت را یکی از منابع مرتبط با تغییرات سطوح 

 منابع

مطالعه اثر تمرین بر غلظت بافتی و پالسمایی پروتئین وابسته به آگوتی ). 1386. (حسینی کاخک، ع. 1

(AgRP) دانشگاه تربیت مدرس. رساله دکتراي تربیت بدنی و علوم ورزشی. در موش هاي نر صحرایی.  

اي مبتنی بر فنون کشتی ،بر غلظت  تمرینات دایرههفته تمرینات کشتی و  6اثر ). 1387. (رشید لمیر، ا. 2

رساله دکتري . پالسما و لنفوسیت  کشتی گیران تمرین کرده) AgRP(گرلین و پروتیین وابسته به آگوتی

 .دانشگاه تربیت مدرس. تربیت بدنی و علوم ورزشی

سرم  AgRPختلف بر اي با شدت هاي م اثر یک جلسه تمرینات مفاومتی دایره). 1388( .عشریفی ریگی، . 3

 .دانشگاه تربیت مدرس. پایان نامه کارشناسی ارشد تربیت بدنی وعلوم ورزشی. در دانشجویان پسر

اي  ، انسولین، هورمون رشد و گلوکز پالسمایی به یک جلسه فعالیت دایرهAgRPپاسخ ). 1388. (الریمی، ا. 4

مه کارشناسی ارشد تربیت بدنی وعلوم پایان نا. مبتنی بر فنون کشتی در کشتی گیران آزادکار جوان

 .دانشگاه شمال. ورزشی

5.Angelopoulos, N.; Goula, A.; Tolis, G. (2005). Current knowledge in The 

Neurophysiologic Modulation of Obesity. Metabolism Clinical and Experimental 

.Vol  : 54: 1202-1217. 
6. Blalok, JE. (1994). Shared Ligands and Receptors as Molecular Mechanism for 

Communication between Immune and Endocrine System. Department of 
Physiology and Biophysics. Vol: 741: 292-298. 

7. Kraemer, R.; Durand, R.; Hollander, D.; Tryniecki, J.; Hebert, E.; Castracane, V. 
(2004). Ghrelin and other glucoregulatory hormone responses to eccentric and 
concentric muscle contractions.  Endocrine. Vol: 24(1): 93-8. 

8. Drazen, DL.; Wortman, MD.; Schwartz, MW.; Clegg, DJ.; van, G.; Woods, SC. 
(2003).   Adrenalectomy Alters the Sensitivity of the Central Nervous System 

Melanocortin System .Diabetes. Vol: 52: 2928-34. 

9. Fujitsuka, S.; Koike, Y.; Isozaki, A.; Nomura, Y. (2005). Effect of 12 Weeks 
Strenuous Physical Training on Hematological Changes. Military Medicine. Vol: 
170: 590. 

10. Ghanbari-Niaki, A.; Nabatchian, S.; Hedayati, M. (2007). Plasma agouti related 
protein (AGRP), growth hormone, insulin responses to a single circuit resistance 
exercise in male college students. Peptides. Vol: 28(5):1035-9. 

11. Ghanbari-niaki, A. (2006). Ghrelin and Glucoregulatory Hormone Response to a 
Single Circuit  Resistance Exercise in Male Collage Student. Clinical Biochemistry. 
Vol: 39: 966-970. 
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Psychopharmachology and Biological Psychiatry. Vol: 28: 559-576. 
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