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چکیده
و سطوح پالسمایی آمیلین هفته تمرین استقامتی و رژیم غذایی پرچرب بر وزن 16تأثیر تعیین ،حاضراز مطالعۀ هدف

160±10روز و میانگین وزنی 60تا 50سنی ۀبا دامن(سر رت نر جوان نژاد ویستار 24منظور، بدینهاي نر ویستار بود.رت
تمرین هاي گروهتقسیم شدند. رتو گروه تمرین استقامتیگروه پایه، گروه کنترل:شاملنفرهبه سه گروه هشت )گرم

متر در دقیقه30تا 15دقیقه با سرعت 65تا 15پنج روز در هفته، هر جلسه شکلو بههفته16مدت بهاستقامتی
- گروه پایه براي خونو شانزده هفته تمرین نداشتندطیگروه کنترل ،روي تردمیل بدون شیب دویدندرونده)(پیش

درصد 60:و گروه کنترل و تمرین شاملدسترس درژیم غذایی پرچرب درذکر است که شایان. انتخاب شدندگیري اولیه
12تمرین با ۀساعت پس از آخرین جلس24نیزگیريدرصد پروتئین بود. خون16و کربوهیدراتدرصد 24چربی، 

تعقیبی توکی آزمون و طرفهآنالیز واریانس یکبا استفاده از آزمون ها دادهدرادامه، ساعت ناشتایی انجام شد. 
مقادیر آمیلین گروه کنترل نسبت به گروه پایه در حد که دهدمینشان هایافته). P>0.05(تحلیل شدندوتجزیه

غلظت آمیلین گروه تمرین نسبت به گروه کنترل (بدون تمرین) در حد ، درمقابل). P>0.0001(بودبیشترمعناداري 
هاي وزن رتبراین، عالوه). P=0.47() و نسبت به گروه پایه تفاوت معناداري نداشتP>0.0001(تر بودمعناداري کم

گروه بهدر گروه تمرین نسبت، اما)P>0.0001(را نشان داد هفته تمرین افزایش معناداري 16کنترل و تمرین پس از 
وبه چاقیمنجررژیم غذایی پرچربمدتمصرف طوالنیلذا،؛)P=0.795(تر بودکنترل در حد معناداري کم

تمرین استقامتی به این رژیم غذایی از ابتالي به این وضعیت جلوگیري ۀکردن برنامضافهشود و اهایپرآمیلینمی می
کند.می

رژیم غذایی پرچرب، تمرین استقامتی، آمیلین: کلیديواژگان

:Emailمسئولةنویسند* mrkordi@ut.ac.ir
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مقدمه
سالمتی را نشانه رفته و به ،هاي غذایی پرچربجهت مصرف رژیمتغییر عادات غذایی در،امروزه

تواند موجب ی نظام سالمت تبدیل شده است. مصرف رژیم غذایی پرچرب میتهدیدي براي تندرست
هاي افزایش وزن و میزان چربی بدن شود که با اختالل در رهایش، تعادل و عملکرد هورمون

هاي گوناگون قلبی ظهور و بروز بیماريۀهاي مؤثر در هموستاز انرژي، زمینویژه هورمونهب،مختلف
بر تمرین ورزشی عالوهکه). نشان داده شده است1(آوردبولیک را فراهم میعروقی و سندروم متاـ 

ها و پپتیدهاي مؤثر در هموستاز انرژي و ایجاد تعادل منفی انرژي موجب تغییر رهایش هورمون
هیپوتاالموس،برخودعملطریقاز توانندمیهاي پپتیدهاشود. برخی از هورموندریافت غذا می

داشته باشند. آمیلین یچاقوغذادریافتبرتأثیر مهمی،آورانخودمختاراعصابایومغزۀساق
پانکراس همراه با انسولین در پاسخ به هاي بتاآمینواسیدي است که از سلول37هورمون پپتیدي 

گردد ومیمغز متصل 1پوسترماۀخود در ناحیةویژهايگیرنده) و به 2(شوددریافت غذا ترشح می
). 3(شودوستاز گلوکز و انرژي مین سیستم عصبی مرکزي براي تنظیم هومئشدفعالموجب

هاي انفرادي، هاي سلولهسته:شاملندهستعمل آمیلینۀمغز که واسطۀهاي ثانویچنین، مکانهم
). 4(باشندمیهاي پارابراشیال جانبی و نواحی جانبی هیپوتاالموس هسته
). 5(کندغذا ایجاد میةار ضداشتهایی خود را از طریق کاهش اندازآمیلین آثکهشده استعنوان

آمیلین اثر مهاري مستقیمی بر دریافت غذا و کهاندمطالعات حیوانی و انسانی نشان داده،چنینهم
اي این هورمون از تغذیهبنابراین، رهایش پس؛)6(معده داردۀآهستۀاثر غیرمستقیمی بر تخلینیز 

کند. معده از افزایش وزن و چاقی جلوگیري میۀهاي سیري و تأخیر در تخلیجاد پیامپانکراس با ای
چاقی و افزایش وزن با افزایش مقادیر کهانددیگر، مطالعات حیوانی و انسانی نشان دادهسوياز

کاهش و جلوگیري از افزایش منظورهمقابل، برخی مطالعات بآمیلین در گردش همراه است و در
هاي آمیلین مانند استفاده از آنالوگبه،هاي چاق القایی با رژیم غذایی پرچربن رتوزن بد

راستا، همین). در7(اندها پرداختهو نیز ترکیب آمیلین با برخی آدیپوکاین2فنوترمین یا سیبوترامین
از افزایش چاقی پس ،مقابلدنبال تزریق مزمن آمیلین به مغز و درکاهش کسب وزن و چاقی به

). 8(ها مشاهده شده استتزریق مغزي آنتاگونیست آمیلین در رت
کاهش (وریدي) موجبصورت تزریق مرکزي (مغز) یا محیطیآمیلین اگزوژن بهذکر است کهشایان

-) می11(معده، وزن بدن و چاقیۀکاهش تخلیو)10)، کاهش ترشح اسید معده (9دریافت غذا (
هیچ ارتباطی بین مقادیر آمیلین پالسمایی با درصد ،مطالعات انسانیزادیگر، در برخیسويشود. از

1. Postrema
2. Phentermine or Sibutramine
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که ند اه). هرچند، مطالعاتی نیز گزارش کرد12(ه استمشاهده نشدبدنةچربی و شاخص تود
بیشترآمیلین در افراد چاق ۀو مقادیر پایباشدمیوزن و چاقی مرتبط اضافهۀغلظت آمیلین با درج

خون بیماران دیابتی پس از تجویز یک آنالوگ آمیلین )، اما بهبود کنترل قند13(از افراد الغر است
(افزایش آمیلین خون) در افراد چاق و افراد مقابل، هایپرآمیلینمی). در14(نیز مشاهده شده است

این افزایش مقادیر در برخی از که) و اذعان شده است15(مشاهده شدهدومبتال به دیابت نوع
یافته در چاقی ) و نیز آمیلین افزایش15کند (دیابت نمود پیدا میعملکردي متابولیکی التاختال

سیري و برو کاهش اثر آمیلین مغزيپوسترماۀهاي آمیلین در ناحیگیرنده1موجب تنظیم کاهشی
).13(شودمیمعدهۀتخلی

رژیم غذایی پرچرب ورزشی و ۀمداخلپس از راتغییرات آمیلین اندکی مطالعات بسیار کلی، طوربه
فعالیت ورزشی و ۀ) آثار یک برنام2013(و همکاران2حال، رابرتاین. با)18-16(اندبررسی کرده

کهندنمودو مشاهده کردندمدت دو هفته در کودکان چاق بررسیچربی را بهرژیم غذایی پرفیبر کم
منز و همکارانکريۀمقابل، در مطالعدر). 17(یابدمقادیر آمیلین پس از این مداخله کاهش می

هفته تمرین مقاومتی در مردان جوان 12دنبال مقادیر آمیلین بهکه) گزارش شده است2013(
منظمی که ةشدکنترلۀمطالعذکر است کهشایان). 18(ه استتحرك تغییري نداشتچاق بی

یافت نشد.با هم) را بررسی کندتغییرات آمیلین پس از یک دوره رژیم پرچرب و تمرین ورزشی (
فاژي رژیم غذایی پرچرب، هایپرةکنندهاي مصرفموشکهخوبی ثابت شده استبه، براینعالوه

لپتین و :شاملهاي درگیر در تنظیم وزن بدنها به هورمونشوند و حساسیت آنو چاق می(پرخور) 
و تمرین فعالیت ورزشی منظم باهمراهایی که آیا چنین رژیم غذ). این1(دیابانسولین کاهش می

شود ها میفعالیت ورزشی منظم موجب تغییر در رهایش آمیلین و متعاقب آن وزن رتتمرین بدون 
است تاالؤاین مطالعه پاسخ به این ساز لذا، هدف ؛دقیق بررسی نشده استصورت هنوز به،یا خیر

شود، در رهایش آمیلین به ها میچاقی رتآیا مصرف غذاي پرچرب که منجر به افزایش وزن و که 
هفته تمرین ورزشی استقامتی از تغییرات احتمالی در مقادیر آمیلین 16آیا جریان خون تأثیر دارد؟ 

توان با آیا میکلی، طور؟ و بهیا خیرکندشده با رژیم غذایی پرچرب جلوگیري میهاي تغذیهرت
یا ومقابله کرد؟چاقی غذایی پرچرب بر افزایش وزن و با اثر رژیمیورزشۀاستفاده از مداخل

؟شودشدن آثار فعالیت ورزشی منظم میرژیم غذایی پرچرب مانع از نمایان،برعکس

1. Down Regulation
2. Robert
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شناسیروش
روز و میانگین وزنی 60تا 50سنی ۀبا دامنسر رت نر بالغ نژاد ویستار 24،تجربیۀدر این مطالع

سازيسانهمو پس از گردیدندسازي رازي ایران خریداريو سرمواکسن ۀسسؤاز مگرم 10±160
گروه کنترل (مصرف رژیم :تایی شاملهشتصورت تصادفی به سه گروه به، اساس وزن حیوان)(بر

غذایی پرچرب بدون فعالیت ورزشی) و گروه تمرین استقامتی (مصرف رژیم غذایی پرچرب همراه با 
فعالیت بدون و(مصرف رژیم نرمالنیزسر رت دیگرهشتند و از انجام فعالیت ورزشی) تقسیم شد

هفته در 16مدت ها بهرتهمچنین، پایه) استفاده شد. اولیه (مقادیرگیريبراي خون)یورزش
12روشنایی تاریکی (ۀصورت انفرادي نگهداري شدند و تحت چرخکربنات شفاف بههاي پلیقفس

قرار گراددرجه سانتی25±2حرارت درصد و درجه 65±5وبت رط،ساعت تاریکی)12وساعت نور
دسترس دررژیم غذاییذکر است که شایانگرفتند و دسترسی آزاد به آب و غذاي پرچرب داشتند. 

درصد انرژي 16شده از روغن سویا)، درصد انرژي دریافتی از چربی (مشتق60:شامل)29(پرچرب
رژي دریافتی از کربوهیدرات بود که توسط متخصصان دام و طیوردرصد ان24دریافتی از پروتئین و 

غذاي ۀاستفاده در تهیترکیبات مورد(دگردیتهیه شده صورت پلت فشردهبهسازي رازيشرکت سرم
پنج روز ،بارگروه تمرین با رعایت اصل اضافههايرتبراین، عالوهآمده است).)1(ها در جدول رت

روز آشناسازي پنج:شاملنیزروي تردمیل تمرین کردند. پروتکل)هفته16مدت به(رااول هفته
متر در دقیقه و شیب 15دقیقه با سرعت 15مدت که بهحیوان با محیط و دستگاه نوارگردان بود

گردیدمدت تمرین اضافه ر دقیقه ب10،صورت هفتگیبهذکر است که بهالزمصفر درصد انجام گرفت. 
کردن و سه دقیقه دقیقه گرم10که با احتساب دقیقه رسید50مدت ارم بهچهۀتا در هفت

دقیقه رسید. هر جلسه تمرین نیز ابتدا با 65شانزدهم به ۀسردکردن، کل زمان تمرین در هفت
اضافه گردید. از آنسرعت رمتر در دقیقه شروع شد و هر دو دقیقه، سه متر در دقیقه ب10سرعت 

،آخرۀمتر در دقیقه رسید و در دو هفت25، سرعت دستگاه به 10ۀدر دقیقنیزچهارم به بعدۀهفت
منظور مدت سه دقیقه بهدر سرعت دستگاه براین، عالوهمتر در دقیقه افزایش یافت. 30سرعت به 

به آرامی کاهش پیدا کرد.کردن حیوانسرد
ساعت پس از آخرین24نیزهفته مصرف رژیم غذاي پرچرب (گروه کنترل) و16پس از همچنین،

با صبح10تا هشتساعت بین ،هشت ساعت ناشتاییپس از،تمرین (گروه تجربی)ۀجلس
سرنگ ۀوسیلگیري از قلب حیوان به، خونروش تزریق کتامین زایالزیننمودن حیوان بهبیهوش

سی آغشته سیهاي چهار به داخل لولهبالفاصلهخونۀنمون. سپس، آغشته به هپارین صورت گرفت
،سپسشت.دقیقه در دماي چهار درجه نگهداري گ30مدت بهوگردیدانعقاد منتقلضدةبه ماد

هپالسما از نمونبراین، عالوه. گردیددور در دقیقه سانتریفیوژ 3200دقیقه با سرعت 15مدت به
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ن آمیلین از سنجش میزامنظورهبهمچنین، . شددرجه نگهداري -70و در دماي گشت استخراج 
با دقت و و روش االیزا به1ککازابیو بیوتشرکتکیت تشخیص رت و موش آمیلین پالسماي

با کمک ترازوي نیز هاي سه گروه لیتر استفاده شد و وزن رتپیکوگرم بر میلی17/1حساسیت 
شاخص چنین، میانگین میزان غذاي دریافتی و هم.گردیدگیري گرم اندازه1/0با دقت و دیجیتالی 

محاسبه شد.در انسان)شاخص توده بدنی ها است (همانند موشمعرف میزان چاقی) که27(2لی
و تحیلیل شدنداسمیرنوفـشده با استفاده از آزمون کولموگروفآوريهاي جمعدادهبراین، عالوه

جهت ده شد.استفاطرفهآزمون آنالیز واریانس یکازهابودن توزیع دادهبررسی نرمالمنظورهب
نیز آزمون هاي آمیلین و وزن بدن سه گروه مستقل (پایه، کنترل و تجربی) بررسی میانگین داده

).P>0.05(تعقیبی توکی مورداستفاده قرار گرفت 

درصد16وکربوهیدراتدرصد24چربی، درصد60غذاي پرچرب (ةدهندعناصر تشکیلـ1جدول 
(بدون فعالیت ورزشی)ورزشی) و کنترلگروه تجربی (با فعالیت ،)پروتئین

میزان (کیلوگرم/ گرم) مواد غذایی
180 روغن سویا

5/167 پودر گوشت
1/25 شیر خشک

67/1 Cویتامین 
67/1 D3ویتامین 
7/6 Eویتامین 
9/0 مواد معدنی
9/0 ویتامینمولتی
3/8 نمک
1/30 پودر یونجه

150 سویاکنجالۀ 
20 سبوس
42 ذرت

66/140 جو
5/235 گندم

58/3 انرژي (کیلوکالري بر گرم)

1. Cusabio Biotech
2. Lee Index= 3√weight body (g)/ NAL (cm) × 1000
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نتایج
هفته مصرف 16هاي گروه کنترل پس از غلظت آمیلین پالسماي رتدهند که ها نشان مییافته

در05/19±63/4(ه استرژیم غذایی پرچرب نسبت به گروه پایه در حد معناداري افزایش یافت
شکلبهنیز، میزان این هورمون در گروه تمرینهمچنین). P>0.0001، 41/12±48/2مقابل 

، 05/19±63/4مقابلدر22/11±67/1تر از این میزان در گروه کنترل بود (معناداري کم
0.0001<P()شکل شماره یک(.
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ـ تغییرات مقادیر آمیلین پالسمایی سه گروه رت1شکل
تفاوت معنادار با گروه پایه†با گروه کنترل، * تفاوت معنادار

±34/30) نسبت به گروه کنترل (25/312±66/18(گروه تمرینهايرتنهاییوزنبراین، عالوه
خوراك دریافتی گروه تمرین چنین، میانگین هم). P>0.0001تر بود () درحد معناداري کم12/406
).شماره دودول ج((P=0.003)معناداري کمتر از گروه کنترل بودشکلبه

سه گروه رتمتغیرهاي وابستهـ تغییرات 2جدول 
شاخص لی میانگین دریافت غذا (گرم) وزن نهایی (گرم) وزن اولیه (گرم) گروه

68/±537/319 25/2639 34/±3012/406 91/160±8 کنترل
34/±762/297 12/2481 * 66/±1825/312 * 96/±7160 تمرین

* تفاوت معنادار با گروه کنترل
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گیريبحث و نتیجه
جوان نرهايهفته مصرف رژیم غذایی پرچرب در رت16که نشان داده شددر پژوهش حاضر 

و تمرین فعالیت ورزشی توانست از گردیددرصدي میزان پالسمایی آمیلین 53ش موجب افزای
ت به گروه این میزان نسبکه طوريهب؛کندنوع تغذیه جلوگیريافزایش میزان آمیلین ناشی از این

؛نشان دادرا افزایش برابر5/2چنین، میزان افزایش وزن در گروه کنترل پایه تفاوتی نداشت. هم
تمرین ورزشی معنا است کهبدانبرابر افزایش یافت و این دوتقریباً ،که در گروه تمریندرحالی
ةشد، در مطالعات انجامرابطههمینلوگیري کند. دراز افزایش وزن جدر حد زیاديه استتوانست

مشاهده پرچربشده با رژیم غذاییهاي چاقافزایش مقادیر آمیلین پالسمایی در خرگوش،پیشین
شده با رژیم غذایی پرچرب و متعاقب القاهایپرآمیلینمی،1)2013روث (ۀدر مطالع). 19(شده است

) نیز آثار یک رژیم شدید 2013(و همکاران). رابرت20(آن مقاومت آمیلینی گزارش شده است
دو هفته رسی کردند و به این نتیجه رسیدند کهورزشی را در کودکان چاق برۀمدت و مداخلکوتاه

قادیر ساعت در روز) موجب کاهش م5/2دو تا چربی همراه با ورزش روزانه (رژیم غذایی پرفیبر کم
تواند جذب آمیلین میکهگزارش شده استدیگر، سوياز. )17(شودمیآمیلین و وزن بدن 

یا از طریق و مستقیم صورتهاي لیپوپروتئین بهها را کاهش دهد و با تنظیم گیرندهشیلومیکرون
گلیسرید منجر شود و هاي غنی از تريتعدیل فعالیت انسولین به افزایش غلظت ذرات لیپوپروتئین

تازگی نشان ، بهبراینعالوه). 15(دگردچربی احشایی و زیرجلدي موجب افزایش مقادیر،نهایتدر
کند و هاي چربی را تحریک میاسترفیکاسیون اسید چرب در سلول،آمیلینکهداده شده است

- ها میچرب و مهار رهایش گلیسرول از این سلولگلیسرید، جذب اسیدافزایش تجمع ترينجر بهم
- داده شده است مقادیر آمیلین با چاقی و افزایش وزن افزایش مینشانکهرغم اینعلی). 21(شود

آمیلین را در کاهش وزن، کاهش دریافت اثر دارویی آمیلین و شبه،مطالعات حیوانی و انسانییابد، 
ند که اهبرخی ادعا کرد) و 7،22،23(نداهخون گزارش کردکاهش چاقی و حتی کنترل قند،غذا

براي رشد و گسترش طبیعی مغز باشد کهمیدوارکننده براي درمان چاقی امیايهگزین،آمیلین
کندمغز فعالیت میۀعنوان یک فاکتور نروتروفیک براي رشد برخی مسیرهاي ساقبهضروري است و

)24 .(
-تواند موجب هایپرتريچون هاپیرآمیلینمی ناشی از چاقی میاستناد شده است که، براینعالوه

). 12(یابدمیچاقی کاهشعنوان یک داروي ضدآمیلین بهیا شبهارزش آمیلین،شودگلیسیریدمی 
که هایپرآمیلینمی براي پیشرفت کامل مقاومت لپتینی ضروري است و استشدهدریافتچنین، هم

رسد آثار نظر میلذا، به؛)12(گرددالتهابی آمیلین میرژیم غذایی پرچرب موجب کاهش عمل ضد

1. Roth
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در وضعیت عدم مقاومت آمیلینی و پاسخ مناسب باید یولوژیکی وابسته به این هورمون را مثبت فیز
استعمال داروهاي بایست جهتکه میرسد نظر میاساس بهاینو برآمیلین جستجو کردةگیرند
چربی بدن و چاقی ةافزایش تودکهنشان داده شده است. نظر کردآمیلین در افراد چاق تجدیدشبه
تواند موجب تنظیم کاهشی یافته در گردش خون میایپرآمیلینمی همراه است و آمیلین افزایشبا ه

تبع آن در آثار مثبت آمیلین در کاهش دریافت غذا، ایجاد تأخیر ) و به13(دگردرسپتورهاي آمیلین 
زایش افهایپرگلیسمی وبراین، عالوه).12(شودمعده و کاهش اشتها اختالل ایجاد میۀدر تخلی

) و 25کند (ترشح زیادتر آمیلین را تحریک می،یابد)ترشح کورتیکواستروئید (که در چاقی نمود می
کند. ایجاد مقاومت آمیلینی را فراهم میۀتدریج زمینهاحتماالً ب

مدت یک دنبال مصرف طوالنیتواند بهشده است افزایش اسیدهاي چرب که میعنوانچنین، هم
.)26(کند و آزادسازي آمیلین را تحریک میmRNAیان بایجاد شود، افزایش رژیم غذایی پرچرب 

کند و موجب افزایش برخی هاي چربی را تحریک میمستقیم سلولصورتاین، آمیلین بهبرعالوه
شود و نیز آثار انسولین در بافت چربی را میCD36و FABP4انندهاي سطح سلولی مگیرنده

با میزان 1آمیلینةهاي گیرندژنmRNAبیان ،در بافت چربی انسان،چنین. همکندمیتقویت 
،این اوصافتمام). با 21(باشدمیمرتبط ولین، گلوکز پالسما رسان انسهاي پیامچربی بیشتر، ژن
ها. آنآمیلین در چاقی پیچیده و مبهم است) اذعان داشتند که نقش2012(ارانالرشیدي و همک

مدت رژیم غذایی و فعالیت ورزشی بهکاهش وزن شاملۀیک برنامکهرش کردندگزااي مطالعهدر 
). 27(شود، انسولین و آمیلین خون کودکان چاق میي بدنشاخص تودهشش ماه موجب کاهش

مقادیر ،تمرین ورزشیۀدنبال یک دوره مداخل) به2013(منز و همکارانکريپژوهش مقابل، در در
ریشه تواندمیبودنسو). علت این ناهم18(تحرك تغییر معناداري پیدا نکردآمیلین مردان چاق بی

تمرینی ۀبرنام،منزکريۀدر مطالع؛ زیراداشته باشدشدهگرفتهکارتمرین بهۀدر تفاوت در برنام
این ،حاضرۀهفته بود و در مطالع12مدت بهوسه جلسه در هفتهصورتتمرین مقاومتی بهشامل
. انجام گرفتهفته 16مدت بهوپنج جلسه در هفته شکل بهتمرین
استممکنچاقیدرآمیلینسطوحرفتنباالند کهنشان داد) 2011(و همکاران2، بویلبراینعالوه

.)26(شودمنجرمعدهۀتخلیوسیريبرآمیلیناثرکاهشوآمیلینهايگیرندهکاهشیتنظیمبه
و در گروه 37/319±68/5معادلحاضرپژوهشلدر گروه کنتر) 27(، شاخص لی زمینهایندر

عنوان نشانگر این شاخص به310مقادیر باالتر از ،طبق تعریفبود. 62/297±34/7معادلتمرین
این شاخص با محتواي چربی بدن ارتباط کهو نشان داده شده استها در نظر گرفته شدهچاقی رت

1. CALCR, RAMP3
2. Boyle
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رژیم غذایی پرچرب و انجام تمرین رسد مصرفنظر میاساس، بههمینرب).29(مستقیمی دارد
مصرف رژیم پرچرب و عدم تمرین ،مقابلشود و درشدن حیوان میمانع چاقزمان، همورزشی 

و احتماًال با اختالل گرددمیموجب افزایش میزان آمیلین پالسماو باشدمیورزشی با چاقی همراه 
اي ورها مانع از اثر ضدچاقی، ضداشتهایی و ضدالتهابی این پپتید لوزالمعدهرسپتۀدر عملکرد بهین

برابري)، این افزایش یکگروه تمرین نیز وزن افزایش یافت (افزایش در هرچندبراین، عالوهشود. می
ها در گیري طبیعی رتحدودي ناشی از وزنتاتواند میها بودن آنبا توجه به جوانشدهوزن مشاهده

دنبال تمرین ورزشی باشد و احتماالً هو مقداري نیز ناشی از افزایش وزن عضالت برشد حیوان ةورد
-تر در گروه کنترل مربوط میاین اختالف وزن دو گروه به میزان چربی بیشتر و حجم عضالت کم

-نجامهاي اجراحیگیري نشدند، اماعضالت اندازهةمقدار دقیق چربی و توداگرچههمچنین، شود. 
هاي گروه تجمع چربی احشایی و زیرپوستی در رتکردن شکم حیوان نشان از افزایششده و باز

مدت در کاهش اثر تمرین استقامتی بلندةدهندکه نشانداشتهاي تمرین کنترل نسبت به رت
و وداز گروه تمرین ببیشتر، میزان دریافت غذا در گروه کنترل براینعالوهباشد.محتواي چربی می
،تردقیقصورت بهاختالل عملکرد آمیلین در کاهش اشتها، دریافت غذا وةدهنداین وضعیت نشان

در هاایجاد مقاومت آمیلینی (افزایش میزان آمیلین و عدم پاسخ گیرنده) و کاهش حساسیت گیرنده
-تینی که به(مانند مقاومت انسولینی و لپباشدمیرژیم پرچرب بدون ورزشةکنندهاي مصرفموش
چنین استنباط کرد که فعالیت ورزشی با ممانعت از توانلذا، می؛شود)چاقی ایجاد میۀواسط

تواند به بهبود عملکرد آمیلین کمک کند و سبب آن مقاومت آمیلینی میافزایش میزان آمیلین و به
این ذکر است که شایاناز این طریق با کاهش اشتها و دریافت غذا از افزایش وزن جلوگیري کند. 

رژیمةکنندراستاي جلوگیري از افزایش وزن و چاقی حیوان مصرفدیگر اثر ورزش درمکانیزممهم، 
مدت به طوالنیةمصرف رژیم غذایی پرچرب طی یک دورکه توان ادعا کرد می،باشد؛ لذامیپرچرب

-نسولینی و لپتینی منجر میچاقی، هایپرآمیلینمی، مقاومت آمیلینی و به احتمال زیاد به مقاومت ا
- سازي و هزینهوسوختۀبر جنبرسد که انجام فعالیت ورزشی منظم عالوهنظر میمقابل، بهدرشود.

کاهش دریافت غذا و کاهش وزنزمینۀشدن کارایی و عملکرد آمیلین درکرد انرژي موجب بهتر
شود. می
- نظمیتواند در تعدادي از بییلینمی میهایپرآماست که مشاهده شده صحت این ادعا، راستايدر

موجب مقاومت انسولین در نیز آمیلین .)15هاي متابولیکی در وضعیت دیابتی نمود پیدا کند (
چنین، نشان داده ). هم30،15،16(شودعضالت اسکلتی، تحریک لیپولیز و مهار ترشح انسولین می

-). در26(باشدمیاومت لپتینی ضروري کامل مقۀافزایش مقادیر آمیلین براي توسعکهشده است
بر مدت عالوهاثر رژیم غذایی پرچرب بر ایجاد چنین وضعیتی، تمرین ورزشی استقامتی بلندمقابل
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نیزمقاومت آمیلینی مقابله و ، تواند با ایجاد هایپرآمیلینمیایجاد یک تعادل منفی انرژي می
حال، با توجه به مقاومت آمیلینی هردر.نمایدشدن ناشی از مصرف رژیم پرچرب جلوگیري چاق

هاي رومطالعات بالینی از داکه شود یابد پیشنهاد میمیاحتمالی که با افزایش وزن و چاقی بروز 
کاهش وزن و منظورههاي چاق استفاده نکنند و بآمیلین براي کاهش اشتها و وزن بدن در نمونهشبه

ذکر است شایانمدت استفاده شود.فعالیت ورزشی استقامتی بلندۀبهبود مقاومت آمیلینی از برنام
هاي داشتن رتاختیارکه از رژیم غذاي معمولی استفاده کنند و نیز درینداشتن گروه ورزشکه 

یند طبیعی رشد حیوان مربوط اتواند به فررشد که احتماًال مقداري از افزایش وزن میحالجوان در
حاضر بود.ژوهشپهاي شود، از محدودیت

هفته مصرف رژیم غذایی 16دهد اي است که نشان میاولین مطالعهپژوهش این :پیام مقاله
شود و ها میهایپرآمیلینمی و مقاومت آمیلینی در رتافزایش دریافت غذا،پرچرب موجب چاقی،

شرایط نامطلوب و تمرین ورزشی استقامتی به این رژیم غذایی از ابتالي به این ۀکردن برناماضافه
ند حاضر نشان دادپژوهشهاي دادهحقیقت،کند. دراختالالت متابولیکی جلوگیري میدنبال آنبه
کند.به کنترل آثار رژیم پرچرب کمک میمدت فعالیت ورزشی استقامتی بلندکه
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Abstract
The purpose of this study was the effect of eighteen weeks’ endurance training and high-
fat diet on body weight and amylin plasma levels of male Wistar rats. In order to, 24
young male Wistar rats were divided into three groups (n=8) includes base, control (C)
and endurance training (ET) groups in age range 50 to 60 days and average weight
160±10 gr. The ET group rats run on treadmill without slope by 5 day/week, per session
15-65 min, 15-30 m/min velocity for eighteen weeks (incremental). Base group used for
initial sampling and C group no train for eighteen weeks. High fat diet was included
60% fat, 24% CHO and 16% protein available two groups; C and ET. Blood sampling
was conducted after latest training session with 12h fasting. Data were analyzed using
the One-Way ANOVA and Tukey Post-Hoc tests (P<0.05). Data showed that the amylin
levels was significantly higher in ET than base groups (P<0.0001). The amylin levels
were significantly lower in training than control (no train) group (P<0.0001) and this
value was no difference significant in ET than base group (P=0.47). On based of the
Lee’s index the body weight was in the area of obesity in control group. The rats' body
weight was significantly lower in ET than control group (P<0.0001). Therefore,
ingestion of chronic high fat diet leads to the obesity and hyperamylinemia and adding a
program of endurance training into this diet prevents with this condition.
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