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  هورمون رشد پالسماي زنان جوان تاثير هشت هفته تمرين هوازي بر غلظت گرلين و
 

  3ابراهيمي عطري ، احمد2ميرزنده دلزهرا ، 1*امير رشيدلمير
  
  دانشگاه فردوسي مشهدگروه فيزيولوژي ورزش، استاديار  -3،1
  هددانشگاه فردوسي مش ،گرايش فيزيولوژي ورزش، دانشجوي دوره كارشناسي ارشد -2
  

  6/5/1390 :تاريخ پذيرش            30/1/1390 :تاريخ دريافت

  چكيده
 تعادل چنين پيشنهاد شده است كه نقش مهمي در ترشح هورمون رشد، گرلين يك پپتيد ترشح شده از معده بوده و :مقدمه

پژوهش بررسي اثر هشت هفته هدف از اجراي اين . كند رفتار دريافت غذا و برخي عملكردهاي قلبي عروقي ايفا مي چاقي، انرژي،
 .تمرين هوازي بر غلظت گرلين پالسماي زنان جوان غير ورزشكار بود

 21±07/1شاخص توده بدني  سال و 22±1/2 زن جوان غير ورزشكار با ميانگين سني 20براي انجام اين تحقيق  :روش بررسي

ضربان  درصد 70- 80گروه تجربي با شدت .ل تقسيم شدندبه صورت داوطلبانه انتخاب و به طور تصادفي به دو گروه تجربي و كنتر
هاي خوني  نمونه .و گروه كنترل بدون تمرين بودند دقيقه، سه روز در هفته به تمرين پرداختند 60قلب بيشينه هر جلسه به مدت 

ما از روش االيزا و براي گيري گرلين پالس براي اندازه .آوري شد و بعد از آخرين جلسه تمريني جمع ساعت قبل از اولين جلسه 48
و  16نسخه  SPSSافزار  از روش راديوايمونواسي استفاده شد، تجزيه و تحليل آماري با استفاده از نرم GH)(گيري هورمون رشد اندازه

 ).≤05/0Pداري  سطح معني(مستقل و ضريب همبستگي پيرسون انجام شد tروش آماري 

 .دگرديدار هورمون رشد  دار در گرلين و كاهش معني معنيهشت هفته تمرين هوازي موجب افزايش  :نتايج

افزايش گرلين در پاسخ به تعادل منفي انرژي، ترشح هورمون رشد  احتمال داد كهتوان  باتوجه به نتايج تحقيق مي :نتيجه گيري
 .كارهاي ديگري در اين زمينه ممكن است موثر باشد و را تحريك نكرده و ساز

  
  هورمون رشد تمرين هوازي، ن،گرلي :كليدي هاي هواژ

                                                 
  rashidlamir@um.ac.ir :، پست الكترونيكي09151514174: ؛ تلفن)نويسنده مسئول(*
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  مقدمه
 Energy(، تعادل)Weight regulation(موضوع تنظيم وزن

balance( و هموستاز انرژي)Energy homoestasis(اشتها ، 
)Appetite(رفتار دريافت غذا ،)Food intake behavior(  و

همواره از مباحث مهم و  )Energy expenditure(هزينه انرژي
ققين در حوزه فيزيولوژي، فارماكولوژي، محكانون توجه 

 .)1(استويژه در دهه گذشته بوده ه پاتولوژي و بهداشت ب
رود ولي  چاقي عمدتاً مشكل جوامع غربي به شمار ميموضوع 

در چند سال گذشته اين معضل به سراسر كشورهاي جهان 
 تا حدي، چاقي 2000به طوري كه در سال . سرايت كرده است
سازمان بهداشت جهاني آن را به عنوان  افزايش يافت كه

  .)2(ه استبزرگترين تهديد كننده سالمتي معرفي كرد
تنظيم وزن  نشان داده شده است كه رفتار دريافت غذا و

تحت در مغز  هاي ميانجي و مسيرهاي تنظيمي توسط مولكول
مخاط ي از عصاره پپتيد، 1999سال در  .)3(گيرد تاثير قرار مي

همكاران آن را  وكوجي ما كه  جدا شد معده موش صحرائي
زاد براي  گرلين به عنوان ليگاند درون .)1(گرلين نام نهادند

 Growth hormone(گيرنده ترشح دهنده هورمون رشد

secretagouses receptor(:GHsR در نظر گرفته شده است .
وزن و  مصرف سوخت، اشتهايي، بر روي بي، گرلينهمچنين 

هورمون رشد به و در همكاري با  )1(ودهاثرگذار بتركيب بدن 
توانند از  اند كه مي عنوان عوامل آنابوليكي مهمي شناخته شده

امروزه كامال مشخص شده . تحليل عضالني، جلوگيري كنند
بر نقش عمده و وسيعي از لحاظ عملكردي است كه گرلين 

، قلبي عروقي و همچنين بر برخي هاي نرواندوكرين سيستم
همچنين نشان داده شده كه  .اني داردهاي سرط بافت

هاي  هاي محيطي مثل سلول هاي گرلين در سيستم گيرنده
گرلين  رسد و به نظر ميوجود دارد نيز ها  ايمني و لنفوسيت

شته نقش مهمي در تنظيم عملكرد ايمني در بدن انسان دا
  ).4،5(باشد

عضالت را با  تمريناتي كهتمرينات هوازي به عنوان 
گيرند و به بدن اجازه  به كار مي) زير بيشينه(وسطهاي مت شدت
وضعيت  ي تامين انرژي استفاده نموده ودهند از اكسيژن برا مي

ژي بيش از چند پايداري را به لحاظ مصرف اكسيژن و تامين انر
در تحقيقات مختلف مورد استفاده محققين  ،دقيقه حفظ نمايند

ند توا مي بوده است و نشان داده شده كه اين نوع تمرين
تكرار  با شدت، و يا) 6(هدتقامت قلبي و تنفسي را افزايش دااس

سالمتي و كسب يا حفظ آمادگي موجب  كافي، و مدت
  ).6(شود مي

به نسبت نقيضي در خصوص پاسخ گرلين  و هاي ضد يافته
اي كه در  گونهورزشي به دست آمده است به  ات مختلفتمرين

 بر اثر تمرينات ورزشي گرلين پالسمايي ها برخي از پژوهش
تحقيقات  .)7،4(ش داشته استافزايش و در برخي ديگر كاه

گرلين  پالسمايي تمرين كوتاه مدت را بر سطح اثر گذشته اغلب
اثر تمرين طوالني مدت  محدودي هاي اند و مطالعه بررسي كرده

را مورد بررسي قرار گرلين در انسان  سطوح پالسمايي بر
  .)5(اند داده

Rashidlamir دار گرلين و  افزايش معني )1387(و همكاران
را پس از ) Growth Hormone(هورمون رشد دار كاهش معني

  .)5(نشان دادند ،اي هفته تمرينات كشتي و تمرينات دايرهشش 
Leidy به مطالعه سطوح گرلين  )2004(و همكاران

در طي يك ساله با وزن نرمال  18-30در زنان جوان ي يپالسما
در اين . و تمرين پرداختند غذاييش وزن با برنامه دوره كاه

درصد  80تا  70تحقيق افراد از يك برنامه تمريني با شدت 
نوبت در هفته استفاده كردند و  5ضربان قلب بيشينه و براي 

دهد كه غلظت گرلين به طور  نتايج حاصل از تحقيق نشان مي
شته ناشي از تمرين كاهش دا وزنداري در گروه كاهش  معني
پس از ) 2003(و همكاران Morpurgoهمچنين  .)8(است

 و اجراي يك برنامه كاهش وزن شامل سه هفته رژيم غذايي
داري در غلظت گرلين پالسمايي  كاهش معني، فعاليت بدني

  ).9(را نشان دادند) مرد و زن(ها آزمودني
هاي حيواني  ميان تحقيقات طوالني مدت كه بر روي نمونه از

 12نشان دادند ) 1388(و همكاران  Jafariاست،صورت گرفته 
حداكثر اكسيژن % 65هفته تمرين استقامتي با شدت 

وارگردان دقيقه روي ن 60روز و هر روز  5هر هفته (مصرفي
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شود كه اين امر با  پالسمايي ميباعث كاهش گرلين ) دويدن
  ).10(هاي گروه تجربي همراه بود كبد در موش ATPافزايش 

ينات ورزشي بر م شده در زمينه تاثير تمرتحقيقات انجا
همچنين باشد  نتايج ضد ونقيض ميهمراه با  وگرلين محدود 

مقادير  ني مدت بردر زمينه تاثير تمرينات هوازي طوال
، تحقيقات بسيار هاي انساني بر روي نمونه پالسمايي گرلين

نقش موثر گرلين در با توجه به  لذاشده است انجام كمي 
هفته  هشتاثر  ما را بر آن داشت كهو سالمت افراد تنظيم وزن 

بررسي كنيم  GHو تمرين هوازي را بر غلظت پالسمايي گرلين 
تواند به  هوازي ميآيا تمرين و به اين سوال پاسخ دهيم كه 

در زنان  تغييراتي را در غلظت گرلين پالسما ،عنوان يك محرك
  ايجاد كند؟ جوان غير ورزشكار

  بررسيروش 
 شامل و جامعه تحقيق باشد مي حاضر از نوع تجربيتحقيق 

كه واحد  بود فردوسي مشهد دختران دانشجوي دانشگاهكليه 
 20 آنهاكه از بين  بودندرا انتخاب كرده  عمومي تربيت بدني

شاخص توده  سال و 22±1/2 ميانگين سنيبا (داوطلب نفر
نفر و  10به دو گروه تجربي به طور تصادفي ) 21±1/07بدني 

  .نفر تقسيم شدند 10گروه كنترل
بايد واجد شرايط ها براي شركت در طرح پژوهشي  آزمودني

  :بودند زير مي
ماه  6عدم استفاده ازداروي ضد بارداري و ساير داروها در 

گذشته، عدم مصرف سيگار و الكل، نداشتن سابقه بيماري 
، منظم در يك ماه گذشته خاص، نداشتن فعاليت هوازي منظم

 نداشتن سابقه اختالل در اشتها و يكل قاعدگيبودن س

امضاي فرم رضايت نامه جهت همكاري در  ها پس از آزمودني
آشنايي با  جهت يك جلسه حضور در محل تمريناين طرح و 

طور  بهمورد استفاده در پژوهش،  حركات تمريني هوازي
  . تقسيم شدندگروه تجربي و شاهد  دوبه  تصادفي

به مدت تمرين بودند و گروه تجربي  گروه بي ،گروه كنترل
به تدريج (دقيقه 45جلسه و هر جلسه  سههفته  هفته هرهشت 

به اين ترتيب كه طي  يافت،دقيقه افزايش  60زمان جلسات به 
اصلي كه تمرينات دقيقه به زمان تمرين  2 ،دو هفتههر 

 درصد 80تا 70با شدت )اضافه شد ايروبيك با فشار باال بود،
تمرين  .)8(پرداختندبه تمرين هوازي  بيشينهضربان قلب 
 Low(با فشار پايينو حركات ايروبيك  آهسته شامل دويدن

impact(  فشار باال حركات ايروبيك باو)High impact(  بود به
حركات وسيله ه ها ب تدا آزمودنياب اين ترتيب كه در هر جلسه

 ينايروبيك با فشار پايحركات  اجراي و دويدن آهسته كششي،
به  دقيقه 20به مدت شدند سپس  گرم ميدقيقه،  15به مدت 

لب درصد ضربان ق 80تا  70شدت  با عنوان تمرين اصلي،
به تمرين  با فشار باالوسيله حركات ايروبيك ه بيشينه ب

  .شد دقيقه سرد كردن اجرا مي 10نتها در ا پرداختند و مي
ر ها توسط دستگاه ضربان سنج پوال ضربان قلب آزمودني

  .گيري شد اندازه ساخت كشور ژاپن، )1000پوكس (مدل
  ها خونگيري از آزمودني

ساعت بعد از  48ساعت قبل از اولين جلسه تمرين و  48
در حالت ها  آخرين جلسه تمرين از تمامي آزمودني

سي سي از وريد  5) حالت نشسته روي صندلي(استراحت
  .بازويي نمونه گيري خون به عمل آمد

شب قبل از  9ها خواسته شد كه از ساعت  از آزمودني
 .ي از مصرف مواد غذايي پرهيز كنندگير گيري تا زمان نمونه نمونه

ها  از آزمودني ،گيري قبل و بعد بودن زمان نمونه براي مشابه
گيري حضور  صبح در محل نمونه 8خواسته شد تا در ساعت 

گيري  زمان نمونه گيري، داشته باشند و در هر دو مرحله نمونه
 .صبح به پايان رسيد 9شروع شد و تا ساعت  صبح 8ساعت 
هاي حاوي ماده ضد انعقاد  هاي خوني در لوله نمونه

EDTA)Ethylenediaminetetra-acetic.Acid(  پسنگهداري و 
 هاي بعدي در فريزر با دماي گيري براي اندازهجداسازي پالسما از 
زمان در  ها دنيآزموتمامي . درجه سانتيگراد نگهداري شد - 80

  .قاعدگي خود بودند خونگيري در فاز لوتئال چرخه
غذايي بر مقادير  همچنين جهت جلوگيري از تداخل رژيم

ها خواسته  گيري تحقيق حاضر از تمامي آزمودني مورد اندازه
روز رژيم غذايي  3شد كه قبل از شروع دوره تمرين به مدت 

رشان قرار داده شده اي كه در اختيا خود را در پرسشنامه تغذيه
جدول كالري بود يادداشت كنند سپس پرسشنامه بر اساس 
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ها خواسته شد  مورد ارزيابي قرار گرفت و از آزمودنيمواد غذايي 
روز انتهاي دوره تمرين را از رژيم مشابهي مانند قبل از  3كه 

اين رژيم توسط محققين و بر اساس (شروع دوره استفاده كنند
  ).ها توصيه شد نرژي براي آزمودنينياز روزانه به ا

  گيري وسايل و ابزار اندازه
ها از ترازوي ديجيتالي با حساسيت  وزن آزمودنيتعيين براي 

از BMI  درصد چربي وبراي تعيين  و كيلوگرم 1/0
  .شداستفاده  720مدل   inbodyدستگاه

و سانتي متر  1ها با استفاده از متر نواري با دقت  قد آزمودني
ثانيه  01/0مرين توسط كرنومتر ديجيتال با دقت زمان ت
  .گيري شد اندازه

توسط دستگاه ضربان سنج نيز ها  ضربان قلب آزمودنيميزان 
  .شد تعيين، ساخت كشور ژاپن )1000پوكس (پوالر مدل

يزا با استفاده از كيت مخصوص كه به روش اال گرلين پالسما
ده از دستگاه با استفا و خريداري شده بود phoenixاز شركت 

Elisa Reader ايمونواسي  هاي راديو هورمون رشد توسط كيت و
  .گيري شد اندازه» من«شركت 

 آماري هاي  روش

 16نسخه  SPSSافزار  نرم تجزيه و تحليل آماري با استفاده از
 انجام شدمستقل و ضريب همبستگي پيرسون  tو روش آماري 

ونه عمليات قبل از انجام هر گ) >05/0p(داري سطح معني
ف، مشخص شد فاده از آزمون كلوموگروف اسميرنآماري با است

  هاي مورد بررسي در هر دو گروه داراي  كه مقادير داده
هاي دو گروه  دار بين آزمودني توزيع نرمال و بدون اختالف معني

  .بود
  نتايج 

   :سطوح پالسمايي گرلين
ر گروه مقادير پالسمايي گرلين د با گروه كنترل، در مقايسه

داري  هفته تمرين هوازي به طور معني هشتتجربي پس از 
   .)1جدول )(:001/0p<، 227/58-t(افزايش يافت

  : GHسطوح پالسمايي
در مقايسه با گروه كنترل، مقادير پالسمايي هورمون رشد در 
گروه تجربي پس از هشت هفته تمرين هوازي به طور 

  ).1جدول )(:t 902/12و  >001/0p(داري كاهش يافت معني
  

  ها ها در پالسماي آزمودني مقايسه مقادير هورمون: 1جدول

  انحراف استاندارد پس آزمون ±ميانگين  انحراف استاندارد پيش آزمون±ميانگين         
  5913/0±10021/0  5788/0±12744/0 گروه كنترل  )ng/ml(گرلين

  1809/7±26933/0  6245/0±11721/0  **گروه تجربي
  4862/3±44339/0  4913/3±49038/0  گروه كنترل )(miu/mشدهورمون ر

  4162/2±37595/0  4600/3±44909/0 **گروه تجربي
:**001/0P≤  

 

  BMI   هاي آماري مربوط به درصد چربي و  شاخص: 2جدول

  انحراف استاندارد پس آزمون  ±ميانگين  انحراف استاندارد پيش آزمون±ميانگين                
BMI  14/22±2/1  07/22±3/1  ه كنترل گرو  

  85/20±93/0  27/21±07/1  **گروه تجربي
  029/19±985/2  655/18±861/2   *گروه كنترل  درصد چربي

  972/17±951/2  133/19±981/2  **گروه تجربي

** 001/0P≤             *001/0P= 
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BMI و درصد چربي:  
و درصد   BMIپس از هشت هفته تمرين هوازي، مقادير

گروه تجربي در مقايسه با گروه كنترل، به طور چربي در 
و ) :375/5t و >001/0p(به ترتيب{ .داري كاهش يافت معني

)001/0p< 247/8و t:({.  

  :GHآزمون همبستگي گرلين و 
رغم وجود رابطه  علي 3هاي جدول  با توجه به داده

داري  ، اين رابطه معنيGHهمبستگي معكوس بين گرلين و 
  ).=152/0R=-، 719/0P(نبود

  بين هورمون رشد و گرلين  آزمون پيرسون براي تعيين رابطه: 3جدول 

 pvalue  ضريب همبستگي پيرسون تعداد  

  GH 10 152/0- 719/0گرلين و
  

 بحث و نتيجه گيري

هاي انساني،  انجام شده بر روي نمونههاي  اكثر پژوهش
. )7،9،11،12(است اي بوده به صورت تك جلسهپروتكل تمرين 

 ،بلند مدت ات انجام شده با پروتكل تمرينيتحقيقمعدود در 
 رژيم غذايي كاهش وزنتمرين و به همراه  مسن بوده ها نمونه

انجام شده نتايج  به طور كلي در تمامي تحقيقات .اند نيز داشته
   .باشد و نقيض مي ضدها  بررسي

نتايج تحقيق حاضر نشان داد كه مقادير گرلين پالسمايي 
 .افزايش يافت تجربي هفته تمرين در گروه تهشپس از 

 ،تحقيقات انجام شده در اين زمينه مقايسه نتايج حاصل با ديگر
دهد كه نتيجه به دست آمده در مورد افزايش سطوح  نشان مي

و   Rashidlamirحاضر با تحقيق تحقيق گرلين پالسمايي در
با ولي  هماهنگي دارد، )8(و همكاران Leidy و )5(همكاران

و همكاران  Morpurgoو ) 10(و همكاران Jafari تحقيقنتايج 
  .)9(باشد همسو نمي
هاي ورزشي طوالني مدت  ها نشان دادند كه تمرين بررسي
 ).7(شود ميو گليكوژن عضله و كبد  ATPكاهش  منجر به

بنابراين تمرين و فعاليت بدني تعادل و هموستاز انرژي را در 
د و تقاضاي انرژي سلول را زن داخل سلول عضالني بر هم مي

هاي تحقيق حاضر  رسد كه آزمودني به نظر مي. دهد افزايش مي
ضربان % 70-80هفته تمرين ايروبيك با شدت بر اثر هشت 

قلب بيشينه، به تعادل منفي انرژي دچار شده باشند كه اين امر 
عضالني به علت از دست دادن مداوم  ATPتواند از كاهش  مي

اين كاهش احتمالي منابع . ت آنها ناشي باشدها از عضال پورين

تواند عامل مهم براي  انرژي سلولي همراه با ناشتايي شبانه مي
  ). 11(ها باشد افزايش گرلين پالسما در آزمودني

-AgRP )Agoutiپيشنهاد شده است كه افزايش همچنين 

related peptide( تواند عامل مهمي در سازو كار بازسازي و  مي
اني گليكوژني در پي تمرينات شديد به حساب آيد و از فرا جبر

مرينات پس از ت AgRP در تحقيقات قبلي افزايش آنجايي كه
و  AgRPو مشخص شده است كه  ورزشي نشان داده شده است

توان احتمال داد كه  مي بنابراين) 12(گرلين رفتار مشابه دارند
گليكوژن از افزايش اشتها و بازسازي  در راستاي ،گرلينافزايش 

  .دست رفته بر اثر تمرينات ورزشي باشد
عدم همخواني نتيجه پژوهش حاضر با نتيجه پژوهش 

Morpurgo ممكن است به اين دليل باشد كه  )9(و همكاران
، مردان و زنان خيلي چاق بودند و Morpurgoهاي  آزمودني
. دبودنهاي تحقيق حاضر زنان داراي وزن نرمال  آزمودني
در  ند كهاظهار كرد و همكاران چنين Morpurgo همچنين
مدت زمان تغيير وزن، آن قدر كوتاه بوده است  ايشان،تحقيق 

كه فرصت كافي براي واكنش گرلين پالسمايي وجود نداشته 
است و اين احتمال وجود دارد كه پاسخ گرلين به نقصان ذخاير 

 ولي در تحقيق حاضر .انرژي در كوتاه مدت، قابل مشاهده نباشد
هفته تمرين داشتند  8ها به مدت زمان  از آنجايي كه آزمودني

رسد كه تمرين از مدت و شدت كافي، جهت ايجاد  به نظر مي
تعادل منفي انرژي و يا ايجاد كاهش وزن مناسب براي تحريك 

  .سنتز گرلين، برخوردار بوده است
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در مورد عدم همخواني نتايج تحقيق حاضر، با نتايج تحقيق 
Jafari  هاي تحقيق ايشان  عالوه بر اينكه نمونه، )10(همكارانو
اين احتمال وجود دارد كه يكي از هاي صحرايي بودند،  موش

ها باشد، چرا كه  داليل اختالف نتايج، ناشي از ناشتا نبودن موش
ر حالت ، دايشانهاي تحقيق  سطوح گرلين پالسمايي موش

ز عوامل اثرگذار گيري شد و از آنجايي كه يكي ا غيرناشتا اندازه
 باشد، ها مي اي نمونه وضعيت تغذيه بر مقادير گرلين پالسمايي،

توان عدم هماهنگي نتايج تحقيق حاضر را با تحقيق  لذا مي
Jafari  هاي آزمايشي ايشان  همكاران، به عدم ناشتايي نمونهو

هاي  كبد در موش ATPهمچنين با توجه به افزايش  .نسبت داد
 گيري، شود هنگام نمونه ، معلوم مييق ايشاندر تحق گروه تجربي

شرايط تعادل مثبت انرژي وجود داشته است و اين امر ممكن 
  .است يكي از داليل كاهش گرلين پالسمايي باشد

هورمون رشد و گرلين به عنوان عوامل آنابوليكي مهم 
توانند از تحليل عضالني  اند و گفته شده كه مي شناخته شده

اي انجام شده در اين  وهله در تحقيقات تك .)5(جلوگيري كنند
 GHنشان داد كه با وجود افزايش  Ghanbari-Niaki ،زمينه

 و احتمال دادهگرلين كاهش داشت  ،پس از تمرينات مقاومتي
و گرلين وجود  GHشد كه الگوي معكوسي بين ترشح 

را با كاهش  GHنيز افزايش همكاران و  Kraemer .)12(دارد
رلين بر اثر تمرينات برون گرا و درون گرا بدون يا عدم تغيير گ
و همكاران نيز  Leidyتحقيق يك ساله  .)7(ارتباط دانستند

نشان دادكه افزايش هورمون رشد طي تمرينات ورزشي مختلف 
يرات در سطوح پالسمايي ييك پاسخ كالسيك است و به تغ

  .)8(گرلين ارتباطي ندارد
ق حاضر، با وجود بر اساس نتايج به دست آمده در تحقي

 در گروه تجربي در اثر هشت هفته تمرين هوازي، GHكاهش 
تحقيقات گذشته نتايج به دست آمده  .گرلين افزايش يافته است

 مستقيم عدم وجود ارتباط احتمال از پژوهش ما را در خصوص
  .كند مي تاييد ،پالسما GH بين گرلين و

بدن  در اين پژوهش افزايش گرلين با كاهش درصد چربي
توان در نتايج  ، مكانيزم احتمالي در اين زمينه را ميهمراه بود

 كاهشبرخي مطالعات  ديگر تحقيقات انجام شده جستجو كرد،

با  ،)14،15(اند گرلين را در پاسخ به تزريق لپتين نشان داده
توجه به اينكه توده چربي از منابع اصلي و مهم توليد لپتين 

ينكه معموالً لپتين و گرلين رفتار با توجه به ا و )16(باشد مي
توان به  معكوسي دارند، افزايش گرلين پس از تمرين را مي

) و در نتيجه كاهش لپتين(ها كاهش درصد چربي بدن آزمودني
   .)17(نسبت داد

و همكاران تزريق   Vestergaardهمچنين بر اساس تحقيق 
پس ن و افزايش سطوح گرلين سبب كاهش داخل وريدي گرلي

به وسيله اتساع عروقي و افزايش ()Cardiac after load(قلب بار
تواند باعث بهبود عملكرد قلبي شود  مي شده و )سطح آدرنالين

ن و مربيان و خروجي قلب را افزايش دهد كه اين براي ورزشكارا
همچنين نشان داده شده است كه در  ،بسيار حائز اهميت است

فزايش سطح گرلين، تواند با ا ، كاهش وزن ميبيماران چاق
همچنين سطوح گرلين  .)18(عملكرد قلبي را بهبود ببخشد

پالسمايي در واكنش به كاهش وزن ناشي از رژيم غذايي كم 
هاي تركيبي محدوديت كالري و فعاليت  برنامه )19،20(كالري

شي از االغري ن اشتهايي عصبي، بي ،)21(بدني در افراد چاق
عالوه بر اين  ،)22،23(يابد مياختالالت قلبي افزايش  و سرطان

تزريق گرلين اثر مثبتي بر خون سازي و كه مشاهده شده است 
توان اظهار  بنابراين مي ،)24(هاي قرمز دارد افزايش تعداد گويچه
در بدن ورزشكاران و غير گرلين ترشح داشت كه افزايش 

  .باشدداراي فوايد قلبي عروقي تواند  ورزشكاران مي
ساعت پس از  48ها  گيري از آزمودني ه نمونهبا توجه به اينك

آخرين جلسه تمرين انجام شد و با اينكه ممكن است تاثيرات 
آخرين جلسه تمرين از بين رفته باشد و با توجه به ناشتا بودن 

توان گفت عالوه بر امكان  مي گيري، ها هنگام نمونه آزمودني
وان شاهد ت مي بر شدت افزايش گرلين پالسمايي، ناشتاييپاسخ 

هاي ترشح كننده  از غدد و بافت توليد و ترشح گرلينافزايش 
تمرينات ورزشي و اي  هفتههشت آنها در پاسخ به يك دوره 

در كل مي توان چنين احتمال  .تعادل منفي انرژي بود احتماالً
بهتر ريكاوري داد كه افزايش گرلين ناشي از تمرين مي تواند به 

فوايد  منجر به برخيو  ر انرژي بدنذخاي ، جبران پس از تمرين
   .گردد قلبي عروقي
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Abstract 
Introduction: Ghrelin is a peptide which is secreted from human stomach. It has an important role in the 

secretion of growth hormone, energy balance, obesity, food intake behavior, and some cardiovascular 
functions. The purpose of this study was to assess the effects of an eight-week of aerobic exercise on plasma 
concentration of ghrelin and GH in non-athletic young women. 

Methods: Twenty young non-athletic women with mean age of 22±2/1 years and mean BMI of 21±1/07 
Kg/m2 voluntarily entered the study and they were randomly divided into control and experimental groups. 
Experimental group conducted an aerobic exercise program three sessions each week and 60 minutes in each 
session with 70-80% of maximum heart rate for 8 weeks. Control group didn’t exercise. Blood samples were 
taken 48 hours before the first and after the last session of exercise. Plasma concentrations of ghrelin and 
growth hormone were measured by ELISA and radioimmunoassay methods, respectively. Data was analyzed 
by independent samples T test and Pearson correlation test by SPSS(version16). 

Results: The eight-week period of aerobic exercise caused a significant increase in plasma concentration of 
ghrelin and a significant decrease in plasma concentration of GH. 

Conclusion: It can be concluded from the study that exercise-induced increase in plasma ghrelin in 
response to negative energy balance didn’t stimulate GH secretion, so other mechanisms may be effective in 
this regard.  
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