Egzersizin leptin düzeylerine etkileri
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Amaç: Bu derlemede egzersizin leptin konsantrasyonları üzerine etkilerini gözden geçirmek amaçlanmıştır. Ana
bulgular: Leptin yiyecek alımını azaltırken enerji tüketimini artırır. Leptin düzeyleri yağ dokusu miktarı ile ilişkilidir.
Leptin düzeyi kısa süreli akut egzersizlerle değişmezken uzun süreli akut egzersizlerle azalır. Bu azalma
egzersizden yaklaşık 48 saat sonra açığa çıkar. Yağ kitlesi kaybı yapmayan kısa süreli (!12 hf) antrenmanlar
leptin düzeylerini değiştirmezken uzun süreli (" 12hf) egzersizler leptin düzeylerini azaltır. Sonuç: Egzersizin
enerji dengesine ve vücut yağ kitlesine yaptığı güçlü etkiler leptin salgılanmasını değiştirebilir.
Anahtar kelimeler: Leptin, egzersiz, antrenman, vücut yağı
The effects of exercise on leptin concentrations
Objective: It was aimed to review the effects of exercise on leptin concentrations. Main findings: Leptin
decreases food intake and increases energy expenditure. Leptin levels are positively correlated with body fat
mass. Short term acute exercises do not cause to change leptin concentrations, but long term acute exercises
cause to decrease it and this occurs approximately 48 hours after the exercise. Short term exercise training (!12
wk) does not change leptin levels, but induces loss of fat mass. Long term exercise training (" 12 wk) reduces
leptin levels. Conclusion: Strong impacts of exercise on energy balance and fat mass alternations can change
leptin secretion.
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16kDa ağırlığında ve heliks yapıda bir protein olan
leptin, ob genin ürünüdür (1-3). Leptin,
hipotalamustaki reseptörleri aracılığıyla yiyecek
alımını ve enerji tüketimini etkiler (2,4). İştah
artışında önemli rol oynayan nöropeptit Y’nin leptin
tarafından baskılandığı gösterilmiştir (5).
Leptinin başlıca üretim yeri yağ hücreleridir (3),
ayrıca iskelet kasları, beyin, meme epiteli, mide ve
plasentadan da salgılanır (2,4,6). Leptin reseptörleri
sitokin reseptör ailesiyle benzerlik gösterir ve
hipotalamus, koroid pleksus, pankreas Langerhans
adacıklarının β hücreleri, yağ dokusu, karaciğer,
böbrekler, jejunum, akciğerler, adrenal medulla,
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overler, testisler, kalp, iskelet kasları, plasenta gibi
dokularda bulunur (3,7).
Leptin, enerji alımındaki ve tüketimindeki
değişikliklerin bir sensörü olarak iş görür (8). Fazla
enerji alımında vücutta yağ birikmesine engel olduğu
bilinse de, sınırlı enerji alımında enerji tüketimini
kısıtlayarak açlığa fizyolojik uyumu sağladığı için
leptinin bir anti-açlık hormonu olduğu söylenebilir
(4,9,10). Obes gen defekti bulunan ob/ob farelerde
leptin uygulamasının iştahı azalttığı, enerji tüketimini
artırdığı gösterilmiştir (11,12). Çoğu araştırmada
(10,13-16) kan leptin düzeyleri yağ kitlesi ile ilişkili
bulunmuştur.
Leptin üretiminde ve salgılanmasında glikoz, yağ
asitleri,
sempatik
sinir
sistemi,
insülin,
glikokortikoidler,
büyüme
hormonu
ve
katekolaminlerin rolü vardır (3,17,18). Beslenme
sonrası insulin artışını leptin yükselmesi, açlıkta
insulin azalmasını leptin azalması takip eder (19,20).
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Glikoz metabolizmasının hücre içi ürünlerinin yağ
dokusundan
leptin
salınımının
spesifik
düzenleyicileri olduğu gösterilmiştir (6,21).
Çoğu hormonda olduğu gibi, leptin de günlük ritim
sergiler (3,8,22,23). En yüksek leptin düzeylerinin
gece yarısı ile 0230 arasında, en düşük leptin
düzeylerinin öğleyin ile öğleden sonranın erken
dönemi arasında oluştuğu gösterilmiştir (23).
Yirmidört
saatlik
ortalama
leptin
konsantrasyonundaki değişmeler 24 saatlik ortalama
serbest yağ asidi ve glikoz konsantrasyon
değişikliklerine bağlıdır (22).
Egzersizin enerji tüketimini artırarak enerji dengesini
değiştirdiği ve yağ kitlesinin azalmasına neden
olduğu bilinen bir gerçektir. Egzersizin leptin üzerine
etkilerini inceleyen birçok araştırmanın temelinde bu
gerçek yatmaktadır. Egzersizin leptin üzerine
etkilerini sempatoadrenerjik sistem yoluyla yaptığı
düşünülmektedir (24).
Egzersiz-leptin ilişkisi, akut, kronik ve direnç
egzersizlerinin leptine etkileri incelenerek ele
alınacak ve bu egzersizler kendi içinde kısa ve uzun
süreli olarak sınıflandırılacaktır.

Akut egzersizler
Kısa süreli (! 60 dakika) egzersizler serum leptin
düzeylerinde değişikliğe yol açmaz ya da çok az
değişiklik yapar (25-28). Bazı çalışmalarda (27,29)
serum leptin düzeylerinde azalma bulunması, gün içi
ritme ya da hemokonsantrasyona atfedilebilir. Ayrıca
41 dakika ve altındaki kısa süreli egzersizler tüketici
oldukları taktirde serum leptin konsantrasyonlarını
değiştirebilir (30). Weltman ve ark (25) egzersiz
şiddetine bakmaksızın 30 dakikalık akut egzersizin
serum leptinini değiştirmediğini bulmuş ve toplam
enerji tüketimini hesaba katarak egzersiz şiddetinin
leptin metabolizmasına etkilerini değerlendiren
çalışmaların yapılması gerektiğini belirtmişlerdir.
Uzun süreli (" 60 dakika) egzersizler serum leptin
düzeylerinde azalmaya neden olur (26,31-35). Bu
azalmayla birlikte serbest yağ asitlerinin arttığı
(26,31,32,36,37), insülinin azaldığı (10,28,31,33),
glikozun azaldığı (10,31,33) veya değişmediği
(26,28) bulunmuştur. Zheng ve ark (38) akut
egzersizden hemen ve 3 saat sonra sıçan yağ
dokusundaki ob mRNA düzeylerinin % 30 azaldığını
göstermişlerdir.
Enerji
tüketimindeki
güçlü
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değişikliklerin serum leptin düzeylerinin değişmesine
yol açabildiğini bildiren Leal-Cerro ve ark (39)
maraton koşucularında 2800 kalorilik enerji
tüketiminden sonra leptin düzeylerinin azaldığını
göstermişlerdir. Essig ve ark (31) VO2max’ın %
70’inde yapılan egzersizlerden hemen ve 24 saat
sonra değişmeyen leptin konsantrasyonlarının 48 saat
sonra % 30 azaldığını bulmuşlardır. Olive ve ark (26)
leptin değerlerinin VO2max’ın % 70’inde yapılan 60
dakikalık egzersizden hemen sonra değişmediğini, 24
ve 48 saat sonra ise % 18 ve % 40 azaldığını
bildirmişlerdir. Gökbel ve ark (36) sıçanlarda zorlu
egzersizden 48 saat sonra leptin düzeyinin azaldığını
göstermişlerdir. Plazma leptinindeki gecikmiş
azalmanın fizyolojik önemi açık değildir (4).
Egzersizde meydana gelen (leptini artıran) büyüme
hormonu, kortizon, insülin ve (leptini azaltan)
testosteron, epinefrin, norepinefrin değişikliklerinin
gecikmiş leptin azalmasına sebep olduğu ileri
sürülmektedir (31). Egzersizde artan enerji
tüketiminin kan leptin konsantrasyonu üzerine
etkileri gıda kısıtlamasıyla oluşan etkilerden daha
azdır (8). Egzersizle oluşan kan leptin düzeylerindeki
azalma beslenmeyle dengelenebilir (33).

Kronik egzersizler
Kısa süreli (!12 hafta) antrenmanlar yağ kitlesinde
azalma yapmadığı sürece leptin düzeylerini etkilemez
(37). Dirlewanger ve ark (40) 3 gün, günde iki kez 30
dakikalık egzersiz programı ile enerji dengesi hafifçe
negatif
olmasına
rağmen
plazma
leptin
konsantrasyonlarının değişmediğini bulmuşlardır.
Houmard ve ark (41) 7 günlük (% 75 VO2max, 60
dakika) egzersiz programı ile açlık leptin
düzeylerinin değişmediğini saptamışlardır. Kraemer
ve ark (42) 9 haftalık (haftada 3-4 gün, 20-30 dakika)
egzersiz programı ile serum leptin düzeylerinin ve
vücut yağının değişmediğini göstermişlerdir.
Noland ve ark (43) 9 haftalık egzersiz programı
sonunda leptinin azalmadığını ve erkeklerde vücut
kompozisyonunda değişme olmazken kadınlarda yağ
kitlesinin azaldığını bildirmişlerdir. Gomez-Merino
ve ark (44) 4 haftalık egzersiz programının beden
kitle indeksinde değişme olmaksızın, serum leptin
düzeylerini azalttığını bulmuşlardır. Fakat bu çalışma
savaş kursu niteliğindeki ağır askeri egzersiz
programını içeriyordu ve günlük enerji tüketimi 5000
kilokalorinin üstünde tutulmuştu. Dört haftalık
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egzersiz programı ile sıçan yağ dokusunda ob mRNA
düzeyinin % 48 azaldığı gösterilmiştir (38).
Uzun süreli (" 12 hafta) egzersizler leptin düzeylerini
azaltır (15,16,45). Bu azalma yağ kitlesindeki azalma
ile birliktedir. Şişman erkeklerde 4-16 aylık egzersiz
programıyla
oluşan
plazma
leptin
konsantrasyonundaki azalma vücut yağ oranındaki
azalmayla ilişkili bulunmuştur (46). Bununla beraber
yağ kitlesi değişikliklerinden bağımsız olarak
sedanter kadınlarda 12 haftalık (haftada 4 gün, 30-45
dakika) egzersiz programı ile leptin değerlerinde
azalma bildirilmiştir (47). Gutin ve ark (16) şişman
çocuklarda 4 aylık egzersiz programı (haftada 5 gün,
40 dakika, kalp hızı ortalama 159 /dakika) sonunda,
yağ kitlesi kaybı dikkate alındığında bile, plazma
leptin konsantrasyonlarının azaldığını bulmuş ve
bunu izleyen egzersiz yapılmayan 4 aylık sürede
leptin konsantrasyon artışını göz önüne alarak,
leptinin enerji dengesi değişikliklerini yansıttığını
belirtmişlerdir. Ünal ve ark (48) düzenli egzersiz
yapan profesyonel futbolcularda sedanterlere göre
daha düşük leptin düzeyleri bulmuşlardır.

Direnç egzersizleri
Direnç egzersizlerinin leptin konsantrasyonuna
etkileriyle ilgili sınırlı sayıda çalışma yapılmıştır.
Kanaley ve ark (49) leptin düzeylerinin akut direnç
egzersizinden yaklaşık 24 saat sonra tip 2
diabetlilerde
azalırken
normal
kişilerde
değişmediğini bulmuşlar ve diabetlilerdeki leptin
azalmasını, yağ dokusuna daha az glikoz ulaşmasına
bağlamışlardır. Aynı çalışmada kronik direnç
egzersizlerinin leptin düzeylerine etkili olmadığı
gösterilmiştir. Nindl ve ark (50) ise 856 kilokalorilik
akut direnç egzersizinden 9 saat sonra leptin
konsantrasyonlarının düştüğünü bildirmişlerdir.
Leptin
enerji
dengesinin
en
önemli
düzenleyicilerinden biridir. Bugüne kadar egzersizin
leptine etkileriyle ilgili farklı sonuçların bulunmuş
olması egzersizdeki leptin değişikliklerinden gıda
alımındaki dalgalanmaların ve diğer faktörlerin
sorumlu olabileceğini akla getirmekle beraber, enerji
dengesini ya da vücut yağ kitlesini etkileyecek
yoğunluktaki egzersizlerin leptin salgılanmasını
değiştirdiği söylenebilir.
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