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Abstract  
Background: Adipokines such as Vaspin and Nesfatin have different biological roles and may be in 
relation to cardiovascular and hypertension related diseases.  
Objective: To investigate the effects of 12 weeks aerobic exercises on plasma levels of Vaspin and 
Nesfatin in hypertensive elderly women. 
Methods: In this study, 30 elderly women with hypertension were randomly assigned to control and 
experiment groups. The training program included aerobic exercises which were conducted 
increasingly, 3 times a week for 12 weeks. Blood samples were taken before starting the exercise 
training and also 24 hours after the last training session. The data analyzed using the dependent and 
independent t-test for comparisons within and between groups. 
Findings: Number of control group was 15; Age 56.10±9.8 years; Systolic blood pressure 
13.10±0.87mmhg; Diastolic blood pressure 7.89±0.56mmhg, number of experiment group was 15; 
Age: 55.10±6.08 years; Systolic blood pressure 13.28±1.36mmhg; Diastolic blood pressure 
7.76±0.78mmhg. After 12 weeks significant changes in serum levels of the control group was 
observed, increase in Vaspin and reduction in Nesfatin but there was no significant change of the 
serum level in the experiment one. 
Conclusion: The results showed that the stimulation threshold is different in each adipokine 
compared to others and the 12 week aerobic exercise, has been prevented a significant increase of 
Vaspin or a significant reduction of Nesfatin. 
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چکیده 

هـاي مختلفـی از جملـه    عوامل و بیمـاري  با شوداحتمال داده می دارند و گوناگونیزیستی  هاينقشاز جمله واسپین و نسفاتین  هاآدیپوکین زمینه:
 داشته باشند. ارتباطپرفشاري خون  عروقی و -قلبی

در زنان مسن مبتال به پرفشـاري خـون    1-فعالیت ورزشی هوازي بر سطوح سرمی واسپین و نسفاتین هفته  12مطالعه به منظور تعیین تأثیر  هدف:
 انجام شد.

زن مسن مبتال بـه   30به مدت سه ماه در سالن ورزشی و تندرستی دانشگاه شیراز انجام شد،  1393در سال اياین مطالعه مداخله ها:مواد و روش
هـاي هـوازي   نفر). برنامه تمرینی شـامل تمـرین   15به دو گروه شاهد و مداخله تقسیم شدند (هر گروه تصادفی انتخاب و  پرفشاري خون به صورت

   ،سـاعت پـس از آخـرین جلسـه تمـرین      24هاي خون قبل از تمرین و ماه) اجرا شد. نمونه 3هفته ( 12فزاینده بود که سه جلسه در هفته و به مدت 
 آزمون آماري تی وابسته و مستقل براي مقایسه درون گروهی و بین گروهی تحلیل شدند.ها با آوري و دادهجمع

متر میلی 89/7±56/0متر جیوه و فشارخون دیاستولی میلی 10/13±87/0سال، فشارخون سیستولی  10/56±8/9میانگین سنی گروه شاهد  ها:یافته
 76/7±78/0متـر جیـوه و فشـارخون دیاسـتولی     میلـی  28/13±36/1فشارخون سیستولی سال،  10/55±08/6جیوه بود. میانگین سنی گروه مداخله 

     هفتـه فعالیـت ورزشـی هـوازي، تغییـرات       12داري با یکدیگر نداشـتند. پـس از   اي تفاوت معنیدو گروه از نظر متغیرهاي زمینه متر جیوه بود ومیلی
داري در سـطوح  ) و کـاهش معنـی  p=04/0داري در سطوح واسپین (نداد، اما افزایش معنیداري در سطوح واسپین و نسفاتین گروه مداخله رخ معنی

 ) گروه شاهد مشاهده شد.p=03/0نسفاتین (
فعالیت ورزشی هوازي توانسـته   هفته 12ها، آستانه تحریک هر آدیپوکین در مقایسه با آدیپوکین دیگر متفاوت بوده و با توجه به یافته گیري:نتیجه 

 افزایش قابل توجه واسپین و کاهش قابل توجه نسفاتین جلوگیري کند.از 
 

 فشارخون، نسفاتین، واسپین هاي هوازي،تمرین ها: کلیدواژه
 
 

:مقدمه 
بافت چربی، نوع خاصی از بافت همبند است که اکثـر       

هاي چربـی (آدیپوسـیت) تشـکیل    هاي آن را، سلولسلول
محصول بافت چربی شناسـایی   50 بیش از اخیراً .دهندمی

ن به عنـوان سـایتوکی   اهبسیاري از این ترکیباند که شده
ـ  اند و در مجموعبندي شدهقسیمت هـا  هـا، آدیپـوکین  ه آنب

 تـوان بـه آپلـین، امنتـین، لپتـین،     از جمله می و گویندمی
 )2و1(واسپین و نسفاتین اشاره کرد. آدیپونکتین،

به نام واسپین بـا   ، یک آدیپوکین جدید2000در سال      
ها کیلو دالتون که به خانواده برتر سرپین 47جرم مولکولی 

تعلق داشت از بافت چربی احشایی جدا شد. این آدیپوکین 
ــی  از  ــت چرب ــر دو باف ــایی و زیر ه ــح  احش ــدي ترش        جل
)4و3(شود.می

 در واسـپین به منظور روشن شدن نقش  البته 
متـابولیکی، بایـد    هـاي يبیمـار  خـون و ي رفشـار ، پیچاق

توسط اوه  1-نسفاتین )5(شود.انجام تري بیش هايتحقیق
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ــد  ــایی ش ــاالموس رت شناس ــاران در هیپوت  ازو  )4(و همک

 (NUCB)ترمینـال   -Nپپتیـد پیغـامی  نام  به پروتئینی
 هسـته  از ترشـحی  نوروپپتیـد  یـک  کـه  شـود تق میمش

 وزن کنترل در غذا جذب کاهش با و است هیپوتاالموس
 اثـر  مغـز  خـونی  سد از عبور با نسفاتین،. دارد نقش بدن

این پروتئین در سراسر بدن از جملـه   )7و6(.دارد ضداشتهایی
ــانکراس و سیســتم عصــبی   ــی، قلــب، روده، پ بافــت چرب

میزان ترشح این آدیپوکین در بافت . شودیافت میمرکزي 
 )9و8(.تر استچربی زیرپوستی، از بافت چربی احشایی بیش

مـنظم هـوازي    هايکه تمرین انددادهنشان  هاهمطالع     
 موجـب کـاهش تـوده    و ندمؤثرکاهش وزن افراد چاق در 

 شـوند. بـدون چربـی مـی    چربی احشایی و افـزایش تـوده  
بنــابراین شــاید بتــوان گفــت کــه در میــزان ترشــح ایــن 

رزش بـر  ثیر ودر ارتباط با تـأ  )11و10(ند.ثرؤمنیز ها آدیپوکین
در ه شده است؛ بـه طـور نمونـه    واسپین نتایج متفاوتی ارای
تعیـین ارتبـاط بــین    بـه منظـور    تحقیق لـی و همکـاران 

چـــاقی و ســـطوح ســرمی واســپین بـــر روي پـــسران و 
کـاهش سـطوح سـرمی     ،دختـران مبـتال بـه اضـافه وزن 

در مقابـــل در تحقیــــق اوبربـــاخ و  )12(.واســـپین رخ داد
 هـاي همکاران به دنبـال یـک دوره یـک سـاعته تمـرین     

اي، غلظــت ســرم   هفتـه  4 یک برنامه تمرینی ورزشی و
ـ   ج )13(کرد.واسـپین افـزایش پیـدا   ثیرأانـگ و همکـاران ت

مـوز پسـر   آدانـش  30بر روي  را هفته تمرین ایروبیک 12
آموز پسـر دبیرسـتانی الغـر و    دانش 15دبیرستانی چاق و 

 3یک تمرین مقـاومتی (شـامل   ثیر أقهرمانی و همکاران ت
حـداکثر  درصـد   70حرکت و بار کـار   6 تکرار، 10ا بدوره 
تغییـر   وبررسـی  زن  10 بـر روي را ) بار قدرت بیشینهیک

 )15و14(نکردند.داري در سطوح سرمی واسپین مشاهده معنی
ـ  تحقیقـی در  دیگر،سوي از       هـوازي  ثیر آزمـون بـی  أت

تغییـر   شد بررسی و مشخص 1-هورمون نسفاتین بر رست
)16(.دهدرخ نمی آن داري در سطوحمعنی

فعالیـت همچنین  
ـــنظم ـــدنی م ــی دارد ب ــد مختلف ــزایش  ؛فوای ــه اف از جمل

حساسیت بـه انـسولین، کنترل قند خـون، کــاهش وزن،  
کـاهش درصـد چربـی بدن، کاهش فشارخون و کـاهش  

ایـن در حـالی اسـت کـه      .ابتال به بیماري قلبـی عروقـی  
هـاي  چربی مرکزي بدن با گسترش بیمـاري  هافزایش تود

، مقاومـت  دوخـون، دیابـت نـوع     يفشاررپمانند متعددي 
بـا   )11(.عروقی ارتبـاط دارد  -هاي قلبیانسولینی و بیماري

هاي يبیمار درنسفاتین  هورمون واسپین و همیتتوجه به ا
و محـدود بـودن تعـداد     هـا نتایج متناقض تحقیق، مختلف

هــاي هـوازي بـر روي    ثیر فعالیـتأت در زمینـه هاهمطالع
ي رفشـار واسـپین و نسفاتین در افـراد مبـتال بـه پ   ح سطو
هفتـه   12تــأثیر   بـا هـدف تعیـین    تحقیـق حاضـر ،خون

فعالیــت ورزشــی هــوازي بــر ســطوح ســرمی واســپین و  
انجـام  خـون  ي رفشاردر زنان مسن مبتال به پ 1-نسفاتین

 شد.
 
هامواد و روش: 

خالق در اي پس از تأییدیه کمیته ااین مطالعه مداخله     
ــژوهش ــماره  پــ ــه شــ ــکی بــ ــوم پزشــ ــاي علــ هــ

IR.SUMS.REC.1394.143  در ســالن  1393در ســال
 مسـن زن  30و تندرستی دانشگاه شـیراز بـر روي    ورزشی

ابتـدا   انجـام شـد.   خوني رفشارمبتال به پ ساله 70تا  50
هـاي پزشـکان   بیمار از سه نقطه متفـاوت در مطـب   150

شهر شیراز  طبق ضوابط و قوانین و معیـار ورود و خـروج   
بیمـاري ایـن افـراد     .گر انتخـاب شـدند  مورد نظر پژوهش

توسط پزشک فوق تخصص قلب و عروق تشـخیص داده  
شده بود و شدت فعالیت ورزشـی توسـط دکتـر مربوطـه،     

رفشـاري  نظر گرفتـه شـد. از نظـر پ    ها مناسب دربراي آن
توانستند بـا ورزش  ، بیماران درجه متوسط بودند و میخون

داروهاي ساده، فشارخون خود را کنترل کنند. استفاده از و 
به صورت تصادفی انتخـاب و  ها نآ بیمار از بین 30سپس 

ر) و نف 15در نهایت به صورت تصادفی به دو گروه شاهد (
تـوجیهی بـراي    جلسه سیم شدند. یکنفر) تق 15( مداخله
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هــا و ســاعت تمــرین کننــده برگــزار و روزافــراد شــرکت

همچنین قبـل از شـروع برنامـه     .مشخص شد هاآزمودنی
کنندگان از اهداف و روش اجراي تحقیـق  تمرینی، شرکت

 نامــه کتبــی گرفتــه شــد. همــه، رضــایتهــاآگــاه و از آن
مراحـل   تمرینـی، برنامه  نوع تمرین، به نسبت هاآزمودنی

روش و  خون و ضربان قلب در هر جلسه،گیري فشاراندازه
شـدند.  توجیـه   حاصله از پژوهش گیري و نتایجخون زمان

140تـر از  بـیش رفشاري خـون، فشـارخون سیسـتولیک    پ 
تـر  بـیش متر جیوه و فشارخون دیاستولیک مساوي یا میلی

در دو متر جیوه در یک دوره مـداوم و حـداقل   میلی 90از 
هاي ورود مالك )17(.گیري جداگانه در نظر گرفته شداندازه

ابـتال   ،سـال  70 تا 50ند از: سن بین بود به مطالعه عبارت
رفشاري خون، نداشتن سابقه جراحـی قلـب و بـالون،    به پ

دو ورزشـکار نبـودن. بیمـارانی کـه     عدم ابتال به دیابت و 
هـاي  فعالیـت ز فعالیت ورزشی غایب بودنـد یـا در   جلسه ا
کردند، شرکت می تمرینی حاضر برنامه از رغی منظم ورزشی

رت عـدم  کنندگان در صوشدند. شرکتخارج می از مطالعه
 توانستند از مطالعه خارج شوند. تمایل به ادامه مطالعه می

اسـاس وزن، قـد، شـاخص تـوده بـدنی و      بردو گروه      
 12مدت به مداخله شدند. گروه سازي همگندرصد چربی 
ورزشـی را   هـاي اي سه جلسه، برنامه تمـرین هفته و هفته

گونه برنامـه  در هیچ شاهدانجام دادند. در این مدت، گروه 
 هـوازي در هـر   ياهبرنامه تمرین ورزشی شرکت نداشتند.
گرم کردن، مرحله اصـلی و سـرد   (جلسه شامل سه بخش 

کششـی، دویـدن    هايتبود. در گرم کردن از حرک )کردن
مرحله اصلی  شد.دقیقه استفاده  10آرام و نرمشی به مدت 

 45تـا   40 دقیقه فعالیت با شـدت  25در جلسه اول شامل 
دقیقه به  5که هر دو هفته  درصد حداکثر ضربان قلب بود

 ؛شـد می درصد به شدت فعالیت اضافه 5و آن مدت زمان 
دقیقه  50هاي یازدهم و دوازدهم به به طوري که در هفته

. مرحله سرد کـردن  درصد رسید 70تا  65فعالیت با شدت 
 هم شامل دویدن، نرمش و کشش بود. 

لیتـر خـون از   میلـی  5ل از شروع برنامـه تمرینـی،   قب     
 .هـا در زمـان ناشـتا گرفتـه شـد     سیاهرگ بازویی آزمودنی

وژ جـدا و در  وسیله دسـتگاه سـانتریفی  به هاسرم آن سپس
 گراد فریز شد. واسپین و نسـفاتین سانتیدرجه  -70دماي 

در آزمایشگاه تخصصی به وسیله کیت واسپین و نسـفاتین  
 Human vaspin ELISA Kit سـاخت کشـور چـین،   (
رتیــب بــا بــه ت) Human Nesfatin-1 ELISA Kitو

لیتـر بـه روش   پیکوگرم بر میلـی  81/7و  78/0حساسیت 
 مطـابق بـا   هفتـه،  12. در انتهـاي  ندگیري شداالیزا اندازه

جهـت  گیـري  خـون داً گیري پیش آزمون، مجدنمونه زمان
  SPSS 16 افـزار نرم باها تعیین پس آزمون انجام شد. داده

ح     تحلیــل شــدند. ســط و آزمــون تــی وابســته و مســتقل
  در نظر گرفته شد. 05/0مساوي  یا ترکمداري معنی

 
هایافته: 

و شـاهد   10/55±08/6میانگین سـن گـروه مداخلـه         
ــه           8/9±10/56 ــروه مداخل ــد گ ــانگین ق ــود. می ــال ب س
متر بود و بـا توجـه بـه     56/1±20/6و شاهد  53/1 7/4±

از نظر سازي انجام شده دو گروه در ابتداي مطالعه یکسان
داري نداشـتند.  اي مورد مطالعه با هم تفاوت معنـی متغیره
از جملـه فشـارخون   هـا  آزمـودنی جمعیتـی   هـاي همشخص

نیـز در  سیستولی و دیاستولی، سن و شاخص تـوده بـدنی   
بـه  نداشـت.  داري تفاوت معنـی پیش آزمون و پس آزمون 

میانگین میزان واسپین هوازي،  هايهفته تمرین 12دنبال 
ــهدر گــروه  ــر  30/1در پــیش آزمــون ( مداخل   پیکــوگرم ب

     پیکــوگرم بــر  32/1( پــس آزمــوناز تــر کــملیتــر) میلــی
 دار نبود. ولی این تفاوت از نظر آماري معنی، بودلیتر) میلی

 آزمـون  پـس میانگین میـزان واسـپین در    ،شاهددر گروه 
داري داشت. همچنین نسبت به پیش آزمون افزایش معنی

هفته فعالیت ورزشی هـوازي میـزان کـاهش     12به دنبال 
در  لـی و بـود، ) p=03/0دار (معنـی  شاهدنسفاتین در گروه 

 ).1(جدول شماره نداشت  داريتفاوت معنی خلهادمگروه 
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 هاي مداخله و شاهدمقایسه میانگین متغیرهاي مورد مطالعه در پیش آزمون و پس آزمون در گروه -1جدول 

 
 وهگر

 متغیر
 سطح شاهد مداخله

 پس آزمون پیش آزمون پس آزمون پیش آزمون داريمعنی
11/75±20/10 وزن (کیلوگرم)  65/9±40/73  63/6±62/63  59/6±67/63  008/0  

11/32±68/4 متر مربع)شاخص توده بدنی (کیلوگرم بر سانتی  29/4±26/31  95/2±57/27  43/3±66/27  42/0  
70/40±18/5 درصد چربی بدن  82/4±60/41  46/4±76/35  13/4±83/35  31/0  

95/0 ±03/0 درصد چربی شکمی  03/0±96/0  03/0±91/0  03/0±90/0  002/0  
37/30±65/6 توده چربی (کیلوگرم)  67/6±42/31  16/5±34/22 32/4±72/22  003/0  

13/40±24/5 عضالت (کیلوگرم)  37/5±63/40  86/3±  55/38  79/2±09/38  17/0  
19/12±91/0 متر جیوه)سیستولی (میلیفشارخون   36/1±28/13  10/1±30/13  87/0±10/13  21/0 

49/7±36/0 متر جیوه)فشارخون دیاستول (میلی  78/0±76/7  63/0±84/7  56/0±89/7  24/0 
32/1±12/0 لیتر)واسپین (پیکوگرم بر میلی  20/0±30/1  18/0±23/1  26/0±11/1  04/0 

45/3±05/45 لیتر)نسفاتین (پیکوگرم بر میلی  65/36±47/3  54/154±48/3  41/4±68/3  03/0 
 

 
گیري:بحث و نتیجه  
هفته فعالیت ورزشی هوازي،  12این مطالعه نشان داد     

و شیب کاهشی واسپین هورمون تا حدودي شیب افزایشی 
رفشاري خون سن مبتال به پدر زنان مرا هورمون نسفاتین 

 د.اکاهش د
اقی نظیر راه با چـمهاي ها بیماريهورمون واسپین، ب     

بنـابراین   )3(.عروقی ارتبــاط دارد -خون و قلبیي رفشارپ
رسد یکـی از عوامـل مـؤثر بـر روي هورمـون      به نظر می

فعالیت بدنی است که یـک روش مناسـب بـراي     ،واسپین
هاي مـرتبط  پیشگیري و درمان چاقی و بسیاري از بیماري

هـا نشـان   لعـه اطم )5و4(است.خون ي رفشاربا آن از جمله پ
ســطوح واســپین در بــین افــراد ورزشــکار و     انــد داده

. در اسـت بیمار و سـالم متفـاوت   افراد غیرورزشکار یا بین 
ــق ــیم تحقی ــه ســندرم    ک ــتال ب ــراد مب و همکــاران در اف

متابولیکی در مقایسه با افراد سالم و در تحقیق عسکري و 
همکاران در افراد ورزشکار استقامتی در مقایسـه بـا افـراد    

ر افراد ورزشـکار و  سطوح هورمون واسپین د ،غیرورزشکار
 ،متـابولیکی  اندر مقایسه با افراد غیرورزشکار و بیمارسالم 

ورزشـی   هـاي در تحقیـق حاضـر تمـرین   ) 19و18(د.بوتر کم
 خلـه ادمزایش قابل توجـه واسـپین در گـروه    از اف توانست

باعث ایجاد روند کاهشـی   نتوانست چراا ام ،جلوگیري کند

تغییرات واسپین بـه مـدت    احتماالًتوان گفت شود، میآن 
زمان فعالیـت ورزشـی، شـدت فعالیـت ورزشـی و سـطح       
آمادگی بدنی افراد بستگی دارد و برنامه تمرینی در تحقیق 
حاضر، نتوانسته است به عنوان یـک عامـل تحریکـی در    

تـوان  ثر باشـد. در نهایـت مـی   ؤکاهش هورمون واسپین م
و  ثیر فعالیت ورزشـی اسـت  أگفت که این هورمون تحت ت

تـر یـا   اگر مدت زمان و شـدت فعالیـت ورزشـی طـوالنی    
توان انتظار کاهش قابل توجـه هورمـون   تر باشد، میشدید

داشت. همچنین احتمـال ایـن تغییـر در زمـانی     را واسپین 
یابد که کاهش درصد چربی بدن نیز همزمـان  افزایش می

 در افراد رخ داده باشد.
در  سـفاتین ن ، میزان کاهش هورمـون در مطالعه حاضر    

بنـابراین بـه   بود. تر کمنسبت به گروه شاهد  خلهادمگروه 
تـا   هفته فعالیت ورزشی هـوازي توانسـت   12رسد نظر می

 نتوانسـت امـا   ،کنـد  محدودي شیب کاهشی نسفاتین را ک
 نتایج .باشدهورمون این افزایش براي یک عامل تحریکی 

ـ    احتمـاالً  است هادد نشان هامطالعه  ثیرأنسـفاتین تحـت ت
مدت این اگر  و ارددانجام فعالیت ورزشی قرار  مدت زمان
توجـه در  قابـل   توان انتظار تغییرب نباشد، نمیزمان مناس

 هفته 8داشت. براي مثال نظرعلی و همکاران نسفاتین را 
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 زنـان  1-نسـفاتین  پالسـمایی  سطوح بر مقاومتی تمرین

داري در معنـی  تغییـر و  داراي اضافه وزن را بررسی کردند
هفته تمرین مقـاومتی مشـاهده    8سطوح نسفاتین پس از 

 تمـرین  هفتـه  8 ن اثراهمچنین توفیقی و همکار )20(.نشد
 دارآسیل گرلین و 1- نسفاتین تغییرات بر هوازي استقامت

مـدت  کـه   نـد نشـان داد و بررسی جوان  چاق مردان دررا 
 کـافی ثیر قرار دادن نسـفاتین  أبراي تحت ت هفته، 8زمان 
حاضـر یکسـان   مطالعه نتایج دو تحقیق اخیر با  )21(.نیست

 ،هـاي هـر سـه تحقیـق    باید توجه داشت که آزمودنی .بود
بودند و شاید اگـر  دچار اضافه وزن، چاقی و فشارخون باال 

ها سالم بودند، این مدت زمان کافی بود تا سـطح  آزمودنی
را پیـدا کنـد. بنـابراین شـاید      دارينسفاتین تغییرات معنی

دچـار  بتوان گفت که آسـتانه تحریـک نسـفاتین در افـراد     
تـري و به مـدت زمـان بـیش   است باالتر  ،رفشاري خونپ 

برنامـه   حاضـر نیـز   مطالعـه . بنابراین شاید در رداد احتیاج
شده و به همـین  منجر تمرینی به یک هزینه انرژي پایین 

نسـفاتین رخ نـداده   داري در سـطوح  دلیل افـزایش معنـی  
در این زمینه براي رسیدن به یک نتیجه نهایی، بـه   .باشد

تـوان گفـت   در نهایت میاست.  نیازتري بیش هايتحقیق
هفتـه فعالیـت ورزشـی هـوازي تـا       12در تحقیق حاضـر،  

 شـیب کاهشـی  و  هورمون واسپین حدودي شیب افزایشی
. همچنین مشخص شد، پاسخ دکر مهورمون نسفاتین را ک

و ممکن است یـک   ها به فعالیت ورزشی متفاوتیپوکینآد
 آدیپوکین افزایش و آدیپوکین دیگر کاهش یابد. 

 
گزاري:سپاس 

مــدیریت محتــرم مرکــز ورزش درمــانی همکــاري از      
 شود.میتشکر ها تمامی آزمودنیو دانشگاه شیراز 
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