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دمهمق
منجر بهيانرژۀمعادلو یسلوليانرژدر راتییتغ

نیا. گرددیم) شیا افزایکاهش (بدن رات در وزن ییتغ
کنند که مستلزم یت میتبعيادهیچیپيندهایاز فرارات ییغت

ن یاۀاز جمل.)1(باشدیمیمختلفيکارهاوسازيریدرگ
جمله ز ایپوتاالموسیهياهدینوروپپتاعمال سازوکارها،

1997که در سال است)AgRP(ین وابسته به آگوتیپروتئ
که از يمتعدديهادینوروپپتان ید و در مشکشف ) 2(
مهمترین ازیکیبه عنوانشودیپوتاالموس ترشح میه

. باشد) 3(شاید مهمترین آنها هاي اشتهاآور و البته دینوروپپت
AgRPپوتاالموس یهیکمانيهاهستهیانیکه از بخش م

د یک پپتیانسان و یچاقيد برایک ژن کاندیشود یترشح م
وافت یاشتها است که در دريکننده قوکیآور و تحراشتها

يثرنقش مؤياز انرژئوستم وزن و همیانتخاب غذا، تنظ
.)4(کند یفا میا

موضوع تنظیم گذشته ۀدر دهبا توجه به مدارك موجود، 
و وزن، تعادل و همئوستاز انرژي، اشتها، رفتار دریافت غذا

ۀهمواره از مباحث اساسی، مهم و مورد عالقانرژيۀهزین
فیزیولوژي، فارماکولوژي، پاتولوژي و يهان در حوزهمحققا

ي از و هم اکنون نیز در کانون توجه بسیاربوده بهداشت 
ات انواع ریتأثورزش و ۀدر عرصژهیوهب)7-5(پژوهشگران

).8-11(باشدین مقوله میايوربریورزشيهامداخله
اتش بر تظاهر ریتأثو یورزشمطالعات يدر راستا

AgRPن خود یکه اانجام گرفته است يمطالعات محدود
از . باشدیممبحثن یر علم در اینوپا بودن مسةدهندنشان
کهاست ) 8(لوین و همکاران قاتیقتح،ن مطالعاتیاۀجمل

گردان و محدودیت کالري را بر روي نوارياثر تمرین رو
هیپوتاالموس در يهادینوروپپتچاقی، تنظیم وزن و تظاهر 

نشان داد که نتایج تحقیق آنان. هاي چاق بررسی کردندموش
ي در وزن بدن معنادار، هر چند باعث کاهش هفته تمرین6

AgRP  mRNAي بر تظاهرمعنادارولی اثر ،ها شدموش

و یاکینيقنبر. هیپوتاالموس نداشتیهاي کمانداخل هسته

پالسما AgRPکه سطح اثبات کردند) 2007(همکارانش
يمعنادارطور ه، بيارهیداین مقاومتیبالفاصله پس از تمر

ن یش از تمریبه سطح پيکاوریرةافته و در دوریش یافزا
اثر ) 1388(کاخک و همکارانش دنبال آنهب.)9(گرددیمبر
عضله و سرم را AgRPگردان بر غلظتنواريدن رویدو

ن یا. قرار دادندیمورد بررسیینر صحرايهادر موش
ش معنادار یدن باعث افزاین دویافتند که تمرین درامحقق

در یینر صحرايهاعضله و سرم در موشAgRPسطوح 
ییهاات در موشریتأثن یکه ایصورتحالت ناشتا شد، در

را بر ، که علت آن بودند، مشاهده نشديریکه در حالت  س
ر و یدلمیرش.)12(ذکر کردنديانرژۀر در معادلییتغاثر 
نات یهشت هفته تمرنشان دادند که ) 2010(یاکینيقنبر

ان ژن یمعنادار بش یباعث افزایبر فنون کشتیمبتنییارهیدا
AgRP13(دوشیمر یگیکشتيهایت آزمودنیدر لنفوس.(

) 2010(و همکارانش یاکینيگر، قنبریديادر مطالعه
ش یباعث افزایمقاومتيارهینات دایتمرمشاهده کردند که

ۀان دختر رشتیت دانشجویدر لنفوسAgRPان ژن یبمعنادار 
).10(شدیت بدنیترب

اثبات کردند 2012دلفان و همکارانش در سال نیهمچن
ۀبه کار رفته در مطالع(روزه 12ییم غذایرژۀکه برنام

در نوسانات يرات معنادارییبه همراه ورزش تغ) حاضر
AgRP اما ،نداشتان دختر کم تحرك یدانشجوپالسما در

يبدون ورزش هوازروزه12ییغذام یرژۀبرنامدر گروه 
ش یافزايبه طور معناداردینوروپپتن یاییسطوح پالسما

علت شنهاد کردند که احتماالًین پان محققیاۀهم.نشان داد
ل یکاهش و تقلAgRPدینوروپپترات در ترشح ییتغیاصل
بوده استا عضله یکوژن کبد یبدن از جمله گليع انرژبمنا
)11(.

يهادهند که مداخلهینشان مشان جیو نتان مطالعات یا
درون يانرژۀبر معادلیات مهمریتأثياهیو تغذیورزش
ت و یریت مدیدر نهاو AgRPدینوروپپتترشح ،سلول
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شود یان آنچه که مشاهده مین میدر ا.کنترل وزن دارند
خصوص هها بدینوروپپتبر دیتأکت بارز مطالعات با یمحدود

AgRPباشدیمیله کنترل وزن در ورزش کشتدر مسأ.
ار مهم است و ورزشکاران یبسیتکشآنچه در ورزش 

کند، یرو مهروببزرگیرا با چالشیورزشۀن رشتیا
که بر اساس يطورهب.ت وزن استیریو مدلموضوع کنتر

کنترل وزن و روش مورد استفاده ، یمدارك مستدل علم
و سرنوشت ساز ک عامل مهم یآل، دهیدن به وزن ایرسيبرا

در عملکرد و تواند یمرود که یبه شمار میدر ورزش کشت
. داشته باشدییسزابهریتأثران یگیکشتیرقابتياجرا

یوزنيهاگروهر جهت شرکت در یگیورزشکاران کشت
بارها نامناسب يهابا استفاده از روشممکن است ،ژهیو

دهندش یا افزایکاهش شان راتا وزن بدنشوند مجبور 
حضور در (ینادرستگرفته از تفکر برياستراتژن یا). 14(

يهاتیجهت موفقیعیتر از وزن طبسبکیوزنيهادسته
ان و یاز مربياریبساست که در ذهن ) شتر در مسابقاتیب

ن یشتر این اساس بی، بر همشکل گرفته استران یگیکشت
7یک الی(کوتاه قبل از مسابقه یزمانةدر دورورزشکاران 

از (یینامناسب و آبزداییغذايهامیرژاز استفاده با و ) روز
، استفاده یدنید، محدود کردن آب آشامیشدناتیق تمریطر

تفاده اس،]سونا، اتاق بخار[گرم يهاطیگرم، محيهااز لباس
وزن ع یسراقدام به کاهش ) آورمدر و تهوعيهااز قرص

کاهش يهاروشن یا.کنندیم) درصد4≥کاهش وزن (بدن
ه به اند، چنام گرفتهیسنتيهابه عنوان روشامروزه وزن که 

يوررا بریات معکوسریتأثطور مشتركو چه بهییتنها
، تعادل يوی، عملکرد کلییم دمای، تنظیعروقیعملکرد قلب

داردیب بدن و قدرت و استقامت عضالنی، ترکیتیالکترول
ورزشکاران يو هوازیادراک-یعملکرد شناختیحتو ) 15(

و )14(ب کرده یگرم، تخريدر آب و هواصوصاًرا مخ
ن یا،یاز طرف.دنبال داردهرا در آنها بياختالالت مزمن انرژ

- هکند بیمواجه ميات ورزشکار را با خطر جدیها حروش
ریدر خصوص مرگ و ميادیزيهاگزارشکهيطور

ها روشنیاز ااستفاده لیدلهبیورزشۀن رشتیاورزشکاران
ب و مضرات کاهش یرغم معایعل. )15(ده است یبه ثبت رس

ان یدر مها ن روشیاستفاده از اامروزه ،یع و سنتیوزن سر
یوزنيهابر گروهیمبتنیورزشيهارشتهاکثر ورزشکاران 

در و عادت به صورت سنت یکشتیورزشۀرشتژه یوهب
و یع و سنتیآنچه در مورد کاهش وزن سر.آمده است

بدن ذکر یکیولوژیزیو فياتش بر عوامل عملکردریتأث
ت یبر اهمیمبنق حاضریات تحقیاز ضروریکی،دیگرد

یو عدم وجود روشیت وزن در ورزش کشتیریکنترل و مد
کنترل و گر، یاز طرف د. بودمناسب جهت کاهش وزن

ر در یمهم درگيهازمیاز مکانیکیریتأثت وزن تحت یریمد
که ضرورت )16(استAgRPدینوروپپتم وزن به نام یتنظ

ت ورزش یاهمن یهمچن.کندیان میق حاضر را بیگر تحقید
ک مطالعه در خصوصییحتعدم وجودران ویر ادیکشت

ۀدر رشتAgRPاتش بر ریتأثکاهش وزن و يهابرنامه
و AgRPت یمطالعه با محورن یا، انجام یکشتیورزش
ر یناپذو اجتنابيضروريامرراکاهش وزنيهابرنامه
.گر ساختجلوه

يروربتمرکزباتاداشتتالشپژوهشاین،تیدر نها
ر در کنترل وزنیدرگيهادینوروپپتن یمهمتراز یکی
)AgRP(جهتبهتر یروششناساییيراستادردبتوان

يهاپژوهشبرايراراه،بیشترافزاییشدانوکاهش وزن
نکات ذکر ۀتوجه به هم.سازدهموارنه ین زمیدر اندهیآ

ران به عنوان یگین داشت تا در کشتیرا بر انامحققه،شد
ل یبا کاهش وزن مکرر و تحلکه غالباًیک مدل انسانی

رو نیاز ا. دهندانجام ران مطالعهیمواجه هستند، ايانرژ
کاهشۀبرنامنوعدوریتأثن ییق حاضر تعیهدف از تحق

يپالسما(AgRP)یآگوتبهوابستهنیپروتئریمقادبروزن
.ن کرده بودیتمررانیگیکشت

یروش بررس
اهداف مورد نظر از ت یق حاضر با توجه به ماهیدر تحق

ران یگیکشتتحقیق را يجامعه آمار.استینوع شبه تجرب
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دادند که یل میتشکشهرستان دورود يهاه باشگاه یکلنخبه 
ران یگینفر از کشت30حاضر را ق یان نمونه تحقین میاز ا

±38/2یبدنتودهسال، شاخص33/24±33/3سن(نخبه

و درصد ]به متروزن بدن بر مجذور قد[لوگرم یک90/24
-داشتهین مداوم کشتیه تمر، ک)92/12±01/3بدن یچرب

ن معناست که یق حاضر بدیه در تحقنخب.ل دادندیاند، تشک
ن یسال، تمر17/6±69/1قیتحقن یافردا شرکت کننده در ا

نات یجلسه تمر3اند و در  هفته حداقل داشتهیمداوم کشت
.دادندیانجام میکشتيرا در باشگاهایکشت

:هایآزمودنيآماريریگروش نمونه
هر يآماريریذکر شده، نمونه گيان جامعه آماریاز م

به ق حاضریشرکت کننده در تحقيهایک از آزمودنی
پس از که یبطور. ساده انجام گرفتیتصادفصورت 

م شدند، کهیگروه تقسسهبهآنهافراخوان به روش مذکور، 
. شدندیرا شامل مک گروه کنترل یو یدو گروه تجرب

،)يشنهادیگروه کاهش وزن پ(کییتجربسپس گروه
شنهاد شده توسطیروزه پدوازدهییغذامیرژبرنامه

سههمراهبه) 17(2009ر و همکارانش در سال یدلمیرش
گروه کاهش (دو یتجربگروههفته،دریکشتنیتمرجلسه

تجربهراسوناویسنتییغذامیرژبرنامه،)یوزن سنت
.بودندییغذامیرژبدونکنترلگروهوکردند

:شرکت کنندهيهاگروهیوزنيدسته ها
بودند که جهت یورزشکارانیدر گروه کاهش وزن سنت

84و 74، 66، 55یوزنيهاشرکت در مسابقات در دردسته
، 66، 55یوزنيهاگرم، در گروه دوازده روزه در دستهلویک

یوزنيگرم و در گروه کنترل دسته هالویک96و 84، 74
ها ن گروهیا. گرم، شرکت داشتندلویک84و 74، 66، 55

ه کاهش وزن تحت نظر پژوهشگر و همکاران با دو برنام
قرار ) 1جدول (یمورد بررسيشنهادیو دوازده روزه پیسنت

.گرفتند
:کاهش وزنيهابرنامه

درصد از وزن بدن خود را در هر دو برنامه 4ها یآزمودن
.کاهش وزن، کم کردند

:یع و سنتیکاهش وزن سر
ها وزن بدنشان را یآزمودنیگروه کاهش وزن سنتدر

ت یمحدود(ید غذائیم شدیرژساعت به روش 48در مدت 
سونا، کاهش دادند استفاده از و ) و آبیید در مواد غذایشد

)17.(
:دوازده روزهۀکاهش وزن طبق برنام

يروز قبل از اجرا10در گروه کاهش وزن دوازده روزه، 
آنها از یافتیدرییکاهش وزن مقدار و نوع مواد غذاۀبرنام
سپس از آنها خواسته شد که . شدیابینامه، ارزق پرسشیطر

نشان داده شده، استفاده 1کاهش وزن که در جدول ۀاز برنام
ۀروزه است که در مرحل4مرحله 3ن جدول شامل یا. کنند

روزانه از ییدرصد از حجم مواد غذا10ها یاول آزمودن
ن مرحله یکردند و در روز آخر ایجمله ناهار و شام را کم م

قبل از ۀشکستند و به مرحلیم خود را میها رژیآزمودن
روزانه به یافتیدرییمواد غذا(گشتندیبرنامه بر مياجرا

دوم  ۀسپس در مرحل). برنامهيبل از اجراشکل معمول و ق
ش یدرصد افزا20روزانه به ییمقدار کاهش حجم مواد غذا

زان کاهش حجم ین مرحله دوباره میافت و در روز آخر ای
زان یآخر مۀدر مرحل. افتیدرصد تنزل 10به یافتیمواد در

افت یش یدرصد افزا30روزانه به ییکاهش حجم مواد غذا
به یافتیدریین مرحله حجم مواد غذایسپس در روز آخر ا

برنامه يدر تمام مدت زمان اجرا. افتیدرصد تنزل 20
بر(کردندیها صبحانه را به صورت کامل صرف میآزمودن

ن گروه آب یافراد ا. )شدهيآورجمعییغذاۀاساس برنام
اما از آنها خواسته شد که از،خود را محدود نکردندیافتیدر

در طول دوره ییها در مواد غذایش از حد چربیبمصرف
ر و یدلمیکاهش وزن رشۀن روش از برنامیا. اجتناب کنند
).17(استخراج شده است ) 2009(همکارانش 

: يشنهادیدستورالعمل تمرین گروه کاهش وزن پ
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ن در اران تحت نظر محققیگیکشتۀهم:ینات کشتیتمر
سه جلسه در (مشخص ک باشگاه و با شدت و مدتی

. انجام  دادندراینات مشابهیتمر) هفته
17کهبود،دقیقه55تمرینۀجلسايراجزمانکل

23و به مدت دقیقه سرد کردن 15کردن،گرمبهآنۀدقیق
به یکشتینات اصلیتمر. بودیکشتینات اصلیقه تمریدق

مشابه و یوزنۀگرفتن افراد هم وزن در دستیصورت کشت
به دو گروه یوزنيهاابتدا گروه. شدیدو به دو انجام م

55يوزنهاران یگین صورت که کشتیم شدند، به ایتقس
ران یگیشتگرم در گروه اول بودند و کلویک74لوگرم تا یک

. گرفتندیلوگرم به باال در گروه دوم قرار میک84يوزنها
سپس گروه دوم و گرفت یمیقه کشتیگروه اول ابتدا دو دق

ران هر یگیکرد، کشتینات خود را شروع میقه تمریدق2
قه یدق2گرفتن، ینات کشتیقه تمریان دو دقیگروه بعد از پا

استراحت ) یکشتراه رفتن در دور تشک (به صورت فعال 
ران گروه بعد مشغول یگین کشتین حیکردند که در ایم

قه یگرفتن دو دقیقه گشتین هر دو دقیدر ب(ن بودند یتمر
ياقهیزمان دو دق10ن روال به مدت ی، ا)کردندیاستراحت م

) قه راه رفتن دور تشکیگرفتن و دو دقیقه کشتیدو دق(
یآخر، هر گروه از کشتقه یدق2ان یادامه داشت و پس از پا

. پرداختندیگرفتن میبه کشتياقهیدق3ک زمان یران یگ
ن یتمرةکنندنات، شروعیاول تمرۀسگروه اول که در جل

ینات اصلیبعد پس از گروه دوم، تمرۀدر جلس،بودند
هر دو گروه تا آخر ين روال برایدادند و ایرا انجام میکشت

یتمامنات، یبرنامه تمردر طول کل. برنامه ادامه داشت
.کردندیران تنها از آب استفاده میگیکشت

یقه کشتیدق3+ قه سرد کردنیدق15
قه یدق2+یقه راه رفتن دور تشک کشتیدق2(×)5({+گرفتن

قه گرم کردنیدق17+})گرفتنیکشت
:هایه آزمودنیکنترل تغذ

ها یآزمودنییم غذایرژ،برنامهيده روز قبل از اجرا
شدهدادهقراراختیارشاندرکهايهنامه تغذیتوسط پرسش

بر ها یآزمودنیتمامییم غذایسپس رژ.دی، ثبت گردبود
. دیگرديسازهمسانناتوسط محققها نامهن پرسشیاساس ا

ن صورت بود یبديسازروش همساندر دیتأکن برنامه یدر ا
در طول یسرشار از چربيها از مصرف غذاهایکه آزمودن

.ندیز نمایق پرهیتحقةدور
:ها یوزن آزمودنيریگاندازه

ها از ترازوي دیجیتالی با یگیري وزن آزمودنبراي اندازه
ها در قبل از یلوگرم استفاده شد و آزمودنیک1/0حساسیت 

تحقیق و پس از ۀه و همچنین در انتهاي برنامیاوليریگنمونه
.کشی شدندوزنییانتهايریگنمونه

: هایقد آزمودنيریگاندازه
-یسانت1با دقت يها با استفاده از متر نواریقد آزمودن

.گیري شدمتر اندازه
:هایبدن آزمودنیدرصد چربيریگاندازه

از یرپوستیزیت ضخامت چربیپر الفایبا استفاده از کال
و ی، تحت کتفییسر بازوسه(ها یآزمودنسه نقطه بدن

يریگپس از اندازه. شديریگمتر اندازهیلیبه م) یشکم
ها، یذکر شده از بدن آزمودنیدر نواحیر پوستیزیچرب

سپس با وشدن سه نقطه محاسبهیمجموع ضخامت ا
بدن یدرصد چرب)18(واگنر داليانقطه3از فرمول استفاده
.شديریگاندازههایآزمودن

: )Body Mass Index(بدنةشاخص توديریگاندازه
) بر حسب کیلوگرم(تقسیم وزن بدنزایبدنةتودشاخص 

.دست آمدهب) بر حسب متر(بر قد
: يریگروشهاي آزمایشگاهی و نمونه

ۀکه همحالیدروبرنامهشروعازقبلساعت24
نهاآبازوییوریدازخونیسیس10بودندناشتاهاآزمودنی

-خدشهازجلوگیريمنظوربه. )در حالت نشسته(ته شدگرف

اینروزيهشبانریتموجوداثردراطالعاتشدندار
صبح9تا 8ساعتدرگیرينوخعملیاتۀهمهورمون،

-خون،هابرنامهاتمامازپسساعت12همچنین.شدانجام

-یچون کشت(شدانجاممشابهشرایطیدرآزمونپسگیري
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لذا در ،د مسابقه دهندیبایکشساعت بعد از وزن12ران یگ
کاهش وزن ۀساعت بعد از انجام برنام12ز یق حاضر نیتحق

هاي حاوي ها در لولهنمونه). به عمل آمديریگخون
EDTAشگاه انتقال داده یخ به آزمایآوري و با کلمن جمع

يدست آمده براهبيسانتریفوژ گردید و پالسماشد و سریعاً
ۀدرج-80يمجزا و در دمايهادر لولهيبعديهاشیآزما
يریگاندازهاتیدر کل، عمل.شديگراد نگهداریسانت

Enzyme-Linked(زا یها به روش الیآزمودنيپالسما

Immunosorbent Assay (يهاتیو با استفاده از ک
کاهش وزن يهاپس از اتمام برنامه. مخصوص انجام شد

دانشگاه يوتکنولوژیپالسما به قسمت گروه بيهانمونه
احتمالیتغییراتنیهمچن.ت مدرس انتقال داده شدیترب

وشدهمحاسبهتمرینیۀبرناماجرايازپسپالسماحجم
شدتصحیحآنطبقهاهورمونةشدگیرياندازهمقادیر

)19(
: هاروش تجزیه و تحلیل داده

آنوا یک ها با استفاده از روشدادهيل آماریه و تحلیتجز
آزمون لون ها، دادهین گروهین اختالف بییجهت تعسویه

ها و با استفاده از روش همگن بودن دادهن ییجهت تع
. ها مشخص شدنروف، نرمال بودن دادهیکلوموگروف اسم

يبرا. بود05/0در سطح يات آماریعملۀینان کلیاطمۀفاصل
کار برده هبیتوکیبیها، آزمون تعقدادهين سطح معنادارییتع

ها به ن و انحراف استاندارد تمام دادهیانگیمنیهمچنشد،
.)1جدول (انجام شدSPSSافزار نرم16ۀنسخکمک 

)18(ر و همکاران یدلمیشنهاد شده توسط رشیپۀبرنام: 1جدول 
سومۀمرحل دومۀمرحل اولۀمرحل

روز 
دوازدهم

روز 
ازدهمی

روز 
دهم

روز 
نهم

روز 
هشتم

روز 
هفتم

روز 
ششم

روز 
پنجم

روز چهارم روز 
سوم

روز 
دوم

روز 
اول

صبحانه به طور کامل صرف شود

20% 30% 30% 30% 10% 20% 20% 20%
ه قبل یغذا خوردن شب

برنامهياز اجرا 10% 10% 10%
در کاهشدرصد

حجم ناهار

20% 30% 30% 30% 10% 20% 20% 20%
ه قبلیشبغذا خوردن 

برنامهياز اجرا 10% 10% 10%
در کاهشدرصد

حجم ناهار
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هاافتهی
ییر پالسمایو مقادیجسمانيهایژگیو2در جدول 

AgRPوزن، 3در جدول . داده شده استهاینآزمود
زان اضافه وزن هر گروه نسبت به طبقات یو میدرصد چرب

شده آوردهک یبه تفکیمورد نظر در ورزش کشتیوزن
.است

یبیو تست تعقهیک سویآنوا ازدست آمدهبهجیدر نتا
نسبت به گروه ی، در هر دو گروه تجرب)4جدول (یتوک

یدر وزن بدن کشتمعناداردرصد، کاهش 4زان یکنترل، به م
ير پالسمای، مقاد)=001/0P=;4/31F(ران مشاهده شدیگ

AgRPنسبت یع و سنتیران گروه کاهش وزن سریگیکشت
P=345/7 ;006/0(داشت معنادارش یبه گروه کنترل افزا

F=(که در گروه کاهش وزن دوازده روزه، نسبت ی، در حال
، AgRPير پالسمایدر مقادمعنادارر ییبه گروه کنترل تغ

ن در گروه یهمچن). =983/0P=;345/7F(مشاهده نشد 
یدر درصد چربمعنادارکاهش وزن دوازده روزه، کاهش 

=P ;001/0(بدن نسبت به گروه کنترل مشاهده شد 

239/20F=(در گروه کاهش وزن معنادارر یین تغی، که ا
، نسبت به گروه کنترل مشاهده نشدیع و سنتیسر

)477/0P =239/20F=.( یکیزیفيهایژگیو4در جدول
يهابرنامهيها قبل و بعد از اجرایآزمودنیکیمتابولو 

عواملبر ات هر دو نوع پروتکلریتأثن یهمچنوکاهش وزن 
.نشان داده شده استمذکور 

ن کردهیر تمریگیکشت30یکیو متابولیجسمانمشخصات:2جدول 
انحراف استانداردنیانگیمحداکثرحداقلهاآماره
192933/2433/3)سال(سن 
60/187/174/1076/0)متر(قد 

8/553/10049/76825/12)لو گرمیک(وزن 
75/2001/2990/2438/2)لوگرم بر متر مربعیک(شاخص توده بدن 

80/860/199/1201/3بدنیدرصد چرب
AgRP)ng.ml-1(032/0160/0069/0027/0ییر پالسمایمقاد

)=30n(هایتمام آزمودنیو درصد چربیوزن بدن، مقدار وزن اضاف،AgRPیسطوح پالسمل: 3جدول 
انحراف استانداردنیانگیمحداکثرحداقلهاگروه

یکاهش وزن سنتگروه

AgRP(ng.ml-1)03/012/0056/0029/0يسطوح پالسما
Kg(4/599446/7734/11(وزن بدن 

8/810/1997/123,41یدرصد چرب
Kg(3/13/720/403/2(یوزن اضاف

يشنهادیگروه کاهش وزن پ
AgRP(ng.ml-1)04/008/0064/0013/0يسطوح پالسما

Kg(8/553/10048/7713/14(وزن بدن 
9/86/1987/1233/3یدرصد چرب

Kg(6/12/858/454/2(یوزن اضاف

کنترلگروه 
AgRP(ng.ml-1)04/016/0085/0031/0يسطوح پالسما

Kg(8/571/9453/7497/13(وزن بدن 
9/87/1692/1255/2یدرصد چرب
Kg(2/26/731/402/2(یوزن اضاف
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ها یآزمودنۀکاهش وزن در همۀبرناميقبل و بعد از اجرادرAgRPيپالسمایو سطوح استراحتیجسمانيهایژگیو:4جدول 
)30(N=

گروه کنترليشنهادیگروه کاهش وزن پیگروه کاهش وزن سنت
يقبل از اجراهاآماره

برنامه
يبعد از اجرا
برنامه

يقبل از اجراPارزش 
برنامه

يبعد از اجرا
برنامه

يقبل از اجراPارزش 
برنامه

يبعد از اجرا
برنامه

وزن بدن 
)Kg(34/11±46/77**57/10±36/74001/0<11/14±48/77**49/13±31/74001/0<97/13±53/7491/13±53/74

یدرصد چرب
بدن

(%)

41/3±97/1237/3±77/12477/03/3±87/12**05/3±9/11001/0<56/2±92/1265/2±91/12

سطوح 
يپالسما

AgRP
)ng.ml-1(

03/0±09/0*03/0±05/001/0<01/0±06/002/0±06/0983/001/0±08/003/0±09/0

 .*P≤0.01

.**P≤0.001

بحث
کاهش انگر یق حاضر بیدست آمده از تحقهبيهاافتهی

ش یافزاک یاما . بودیمعنادار وزن بدن در هر دو گروه تجرب
گروه يهایآزمودندر AgRPییدار سطوح پالسمامعنا

) یع و سنتیدرصد کاهش وزن سر4(یوزن سنتکاهش
درصد در يدارمعناکاهش ن گروه یشد که در امشاهده 

در . ه نشددمشاهها نسبت به گروه کنترل یبدن آزمودنیچرب
يدرصد4کاهش (در گروه کاهش وزن دوازده روزه مقابل،

يمعنادارر یینه تنها تغ) يشنهادیپۀوزن بدن بر اساس برنام
بلکه،مشاهده نشدهایآزمودنAgRPییدر سطوح پالسما

ن یايهایآزمودنبدنیدرصد چربدر يدارمعناکاهش 
.گروه نسبت به گروه کنترل، مشاهده شد

قوت ۀتوان به آن به عنوان نقطیموضوع قابل توجه که م
ق ین دقییعدم تع: روش کاهش وزن دوازده روزه اشاره کرد

آسان و ین روش، روشیا. ورزشکاران بوديبراییم غذایرژ

يخصوص براهب) 11(افرادیتماميقابل اجرا برا
ن یباشد که در عیمختلف میسنيهاورزشکاران در رده

ت کاربرد، عالوه بر اثرات مثبت آن نسبت به یو قابلیسادگ
).17(ز دارد ینییهايبرتریروش کاهش وزن سنت

ییغذاۀات برنامریتأث2012دلفان و همکارانش در سال 
ق یکار رفته در تحقهبییغذاۀمشابه با برنام(دوازده روزه

ییغذاۀو برناميورزش هوازقه یدق50به همراه )حاضر
یسطوح استراحتيوررا بريبدون ورزش هوازيشنهادیپ

AgRP یتحرك مورد بررسکمدخترانیدانشجوپالسما در
به همراه ییم غذایرژۀقرار دادند و اثبات کردند که برنام

بدن ینه تنها باعث کاهش وزن و درصد چربيورزش هواز
در يرات معنادارییتغباعث بلکه ،دیگردها یآزمودن

گر یددر گروه کهیصورتدر.آنان نشدAgRPنوسانات 
یدر درصد چربیبا وجود کاهش معنادار وزن بدن، کاهش
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به طور AgRPییمشاهده نشد و سطوح پالسمابدن 
ش سطوح ین علت افزاان محققیا.ش نشان دادیافزايمعنادار

AgRPکوژن یاز جمله کاهش گليرا به کاهش منابع انرژ
ن مطالعه در گروه یج اینتا. )11(نسبت دادندعضله و کبد

ۀج مطالعیبا نتايدوازده روزه به همراه ورزش هوازۀبرنام
.دارددیتأکج ین نتایبر ااًیحاضر همسو بوده و قو

کهنشان داد)9(یاکینيقنبرگر، یديادر مطالعه
دار معناطور هن بیپالسما بالفاصله پس از تمرAgRPسطوح

ن یش از تمریبه سطح پيکاوریرةافته و در دوریش یافزا
تواند یمAgRPرات در سطوح یین تغیگشت که اازب

ن یبر امحققان. باشدیسلولياز نوسانات شارژ انرژیناش
سطوح معنادارش یباعث افزاییت غذایباورند که محدود

شودیچه در موش و چه در انسان م،AgRPيپالسما
نکه در گروه کاهش وزن یکما ا،)20،19،18،13،12،11(

که ) ، استفاده از سونایید غذایت شدیمحدود(یع و سنتیسر
ییسطوح پالسما،وزن خود را کاهش دادنددرصد از 4

AgRP افتهیبر يدیتأکش داشت که یدار افزامعنابه طور-

ت یل محدودین روش به دلین ایگذشته است، همچنيها
با کاهش منابع تواند یو استفاده از سونا  میید غذایشد
. شوديانرژۀدر معادلیتعادل منفجادیکوژن بدن باعث ایگل
کاهش شارژ باعثکوژن یر گلیکاهش ذخاگونه کهنیبد

ها یدر بدن آزمودنAgRPش سطوح یافزامتعاقباًو یسلول
.)11(شودیم

ق حاضر یج تحقیو نتا) 10،11(قات گذشته یج تحقیاز نتا
در AgRPش ین عوامل افزایرسد که از مهمتریبه نظر م

، کاهش شارژ ییت غذایدن و محدودیکشیط گرسنگیشرا
،    يافت انرژیت در دریمحدود. باشدیمیسلوليانرژ

یدرون سلول عضالندر يانرژیمنفتواند باعث تعادل یم
. دهدش یافزايافت انرژیدريبراسلول را يشده و تقاضا

در بدنيمتعدديکارهاوسازفعال کردن ن عوامل باعثیا
از یکیيسطوح باالباعث تظاهرتیگردد که در نهایم

.دگردیمAgRPآور به نام اشتهايدهاین نوروپپتیتریقو

جهت برقرار کردن ، AgRPییش سطوح پالسمایافزا
ل به یاشتها و مدر شیافزاباعثیدرون سلوليانرژتعادل 

د تعادل جایاباعث ت یو در نهاشده شتریبيافت غذایدر
). 21،22(شود یميانرژۀمثبت در معادل

ش یافزاباعث AgRPاثبات شده است که یاز طرف
تواند نقش یمافته ین یکه ا) 23(شودیدر بدن میمنابع چرب

.)24(کندبرجستهیش چاقیدایرا در مبحث پAgRPمهم 
ق یکه از طراز ورزشکاران یق حاضر گروهیدر تحق
شان کردند، با وجود اقدام به کاهش وزن بدنیروش سنت

.بدن آنها مشاهده نشدیدر درصد چربیکاهش وزن، کاهش
همراه پالسما یاستراحتAgRPش سطوح یج با افزاین نتایا

از یکیاحتماالًکهداردن مطلب اشاره یبه اهاافتهین یا. بود
دوازده وزن بدن در گروه کاهش یکاهش درصد چربعلل
که )11(بوده است AgRPدینوروپپتش یعدم افزا،روزه

وجود ،)يانرژیتعادل منف(وزن ج با وجود کاهشین نتایا
ییبازخوردها و سازوکارهاها، نگیگنالیسدر يسازگارینوع

وزن و کنترل ت یریله مدمسأدرریدرگکند کهیرا اشاره م
AgRPمدت یات طوالنریتأثبا توجه به ، یاز طرف. هستند

ةش تودیتواند باعث افزایمدینوروپپتن یش ای، افزادر بدن
. شودیدر گروه کاهش وزن سنت)23،24(بدنیچرب

ش یافزا،رسدیافته مهم به نظر مین یآنچه که در ا
بدن از جمله منابع يبر اثر کاهش منابع انرژAgRPسطوح 

اهش وزن بدن بدون ن کی، و همچنکوژن عضله و کبدیگل
با توجه به . استبدنیدر درصد چربیگونه کاهشچیه

در مورد استفادهيستم انرژیدر سیکوژنینقش مهم منابع گل
ن منابع چند ساعت قبل از شروع یکاهش ا، یورزش کشت
بر اجرا و عملکرد يبارانیات زریتأثتواند یمسابقات م

گر، یاز طرف د. ران در روز مسابقات داشته باشدیگیکشت
دنبال آن هو ب) بدنیچربةبدون کاهش تود(ع یکاهش سر

ن معضالتیاز مهمتریکیبه عنوان ع وزن بدن یش سریافزا
شان به شمار ت وزنیریمدجهتورزشکاران ن یاان یدر م

يهار دورهر دیگیورزشکاران کشتکهيابه گونه.درویم
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ن یدچار ان باری، چنداتمسابقن و بعد ازیقبل، حیزمان
شوند که یو مجبور مشوندیت وزن میریوب مدیمعۀچرخ

، 25، 14(دهند ن بار در سال کاهش یرا چندخودوزن بدن 
یع و سنتیآنها از روش کاهش وزن سراکثرنیهمچن).26

یسنتيهااستفاده از روشکه يطورهب،کنندیاستفاده م
کاهش ،ياهیاختالالت تغذاز جمله يشماریاثرات مخرب ب

ب یتخر،ي، کاهش عملکرد هواز)25(یدر عملکرد عضالن
يهاطیمحدرورزشکار مخصوصاًیادراکیعملکرد شناخت

ش یافزا) 26(یسم استراحتیزان متابولی، کاهش م)14(گرم 
م یستم تنظیوق، اختالل در سم قلب و عرتسیبار بر س

کوژن، کاهش قند خون، کاهش ی، کاهش منابع گلییماگر
ج ی، نتا)14(شود یها منیتامیها و وتین بدن، الکترولیپروتئ
د ییتأو باشود یها اضافه مافتهین یز به ایحاضر نۀمطالع

مضر راتاثح بودن و یناصحبر یمبنگذشتهيهاافتهی
يروش بهترورزشکاران يبرا،کاهش وزنیسنتيهاروش

.کندیشنهاد میپجهت کاهش و کنترل وزن را 
ن یقات در ایبا توجه به محدود بودن تحق، یبه طور کل

در يمرکز-یستم عصبیسيد بتوان سازگارینه، شایزم
گروه کاهش وزن يهایآزمودنAgRPترشح هورمون 

دوازده روزه، نسبت به کاهش و کنترل وزن را مطرح کرد، 
-یعصبيهازمیت در  مکانیک موفقیياین خود گویکه ا

است که ییها، کاهش و کنترل وزن در ورزشيکزمر
سر یوزنيهابا گروه)  رانیگیکشتمخصوصاً(ورزشکاران 
مورد گروه ق حاضر در یج تحقیممکن است نتا. و کار دارند

یاز هماهنگی، ناش)يشنهادیپ(کاهش وزن دوازده روزه 
-ا نشانهیباشد و يانرژۀمعادلکنترل اشتها و يستم مرکزیس

ران یگیبدن کشتير انرژیذخامعنادارعدم کاهش يبرايا
تواند از کاهش ین موارد میایباشد، که همگن گروه یا

کرده يریاز کاهش وزن، جلوگیران، ناشیگیعملکرد کشت
ن حال در مورد واضح یبا ا.بدن را بکاهدیچربةو تود
ن یممکن در ايهازمین موضوع و فهم مکانیاکامل شدن 

.اج استینده احتیشتر در آیبه انجام مطالعات ب،نهیزم

يگذشته در مورد برتريهاافتهیبا توجه به رو، نیاز ا
و ) 17(یکاهش وزن سنتبرکاهش وزنةروش دوازده روز

که یران و ورزشکارانیگیان، کشتیق حاضر به مربیج تحقینتا
شنهاد یکنند، پیت میفعالیوزنيهاگروهبا ییهادر ورزش

شدهشنهادیپۀ، از برنامشانبدنجهت کاهش وزنکه شودیم
، استفاده کنندیکاهش وزن سنتيق حاضر به جایدر تحق

کاربرد بلکه،استیسنتاز روش ترمناسبن روش نه تنهایا
گونه اثرات مضر بر چیکنون هبوده و تاآن آسانةو استفاد

ان، یمربلذا .)17،11(بدن نداشته استيولوژیزیعملکرد و ف
ن یگزیجهت جاتوانندیمگر ورزشکارانیران و دیگیکشت

روش کاهش وزن ين روش به جایج کردن ایو راکردن
ن ییدن به اهداف تعیو رسیسالمت، در حفظ  یع و سنتیسر

یتمام سعمحققانق حاضر یدر تحق. تر باشندشده موفق
کار بردند، اما با توجه به هها بتیخود را بر کنترل محدود

ا فیاییسزاهپوژنز نقش بیو ليانرژۀدر معادلAgRPنکه یا
ب بدن جهت یاه سنجش ترککند، بهتر بود که از دستگیم

.شدیها استفاده میآزمودنیجسمانرات ییتغیابیارز

يریگجهینت
ن نکته یق حاضر ایتحقيج آماریت از نتاینهادر

ل عدم یشنهاد شده به دلیکه روش کاهش وزن پشدمشخص 
و کاهش AgRPيدار در سطوح پالسمامعنارات ییتغ

ین بهتر از روش کاهش وزن سنتبدیدار درصد چربمعنا
دار معناش یافزاتنها باعثنه یروش کاهش وزن سنت. است

شد، بلکه با وجود ها یآزمودنAgRPییسطوح پالسما
بدن یدار در درصد چربمعناکاهشکاهش وزن بدن،

يش در سطوح پالسمایافزا. اوردیوجود نهها بیآزمودن
AgRPيل کاهش منابع انرژیبه دلممکن است ها یآزمودن

بر یمخربراتیز جمله در کبد و عضله باشد که تأثبدن ا
ات ورزشکاران در یمدت و حورزشکاران در کوتاهياجرا
خواهد ) یاستفاده از روش کاهش وزن سنت(مدت دراز

يهایبدن آزمودنیار چربر در مقدییعدم تغیاز طرف.داشت
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افته یش یبر اثر سطوح افزااحتماالً،کاهش وزنیگروه سنت
AgRPدینوروپپتن یپوژنز ایبا توجه به نقش ل(یاستراحت (

بر دیتأکق حاضر با یدر هر حال تحق.ها بوده استیآزمودن
ج یبود که بهتر از روش رایبه دنبال روشAgRPدینوروپپت
ان یجهت کاهش وزن در م) یکاهش وزن سنت(يامروز

د است که با انجام یباشد، امیورزشکاران ورزش کشت
ن روش جهت کاهش وزن و به یبهتر،ندهیقات در آیتحق

دنبال آن حفظ عملکرد مناسب و سالمت ورزشکاران در 
ت یریکه مدییهاگر ورزشیو دیر کشتینظییهاورزش

. شودییشناسا،رودیوزن در آنها مهم به شمار م
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The Effect of Two Weight Loss Protocols on Plasma Concentration of
Agouti Related Peptide (AgRP) in Elite Wrestlers

Mahmoud Delphan1, Amir Rashidlamir2*, Ahmad Ebrahimi-Atri3, Arash Saadatnia4

Abstract
Background and Objective: AgRP is a powerful orexigenic
peptide which is secreted by the arcuate nucleus of the
hypothalamus, and plays an important role in weight control.  The
aim of the present study was to compare the effect of two weight
loss protocols (1.a researcher recommended weight loss protocol,
2.Traditional weight loss protocol) on resting plasma concentration
of AgRP in elit wrestlers.
Subjects and Methods: Thirty elite wrestlers (age 24.33± 3.33
years, BMI 24.90±2.38 Kg.m2 and body fat percentage 12.92±3.01)
were randomly divided into three groups (two experimental groups
and one control group). Experimental group I: used a twelve-day
diet protocol which was suggested by researchers, along with three
wrestling exercise sessions on a week. Experimental group ІІ: used
traditional diet protocol and sauna, and control group was without
diet protocol. Blood samples were collected before and 12-hours
after the protocols. Subject’s percent of body fat was measured
using the 3-point method.
Results: Both the experimental groups had a significant weight
reduction (P<0.001). The experimental group I showed significantly
reduction in percent of body fat (P<0.001). The levels of plasma
AgRP increased in the experimental group II (P<0.01).
Conclusion: The twelve-day weight loss protocol is more effective
than the traditional weight loss protocol. Not only it did not have a
significant effect on AgRP level, it also decreased body fat
percentage.

Keywords: AgRP, Elite wrestlers, Weight loss, Weight
management.
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