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 تاثیر هشت هفته تمرین هوازي بر گرلین پالسما، درصد چربی و شاخص توده بدن مردان میانسال
 امیر رشیدلمیر -3مهرداد فتحی،  -2، سید مهدي احمدي -1

 فیزیولوژي ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران دانشجوي گرایش -1
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 مقدمه

اهمیت فعالیت جسمانی . ست سبب مرگ شودآورد و حتی ممکن ا دور شدن بدن از وزن طبیعی و مطلوب، مخاطراتی را بوجود می
 1999گرلین براي اولین بار در سال .و ورزش در تنظیم اشتها، تعادل انرژي و درنهایت وزن بدن بطور کامل پذیرفته شده است

. دمطرح گردیGHSR-Iaاز معده موش صحرایی جداسازي شد و به عنوان لیگاند درونی براي گیرنده ) 1(توسط کوجیما و همکارانش
 یکه در برخ يا آمده، به گونه ی بدستورزش یناتبه تمر یندر خصوص پاسخ گرل یضیضد و نق هاي یافتهانجام شده  يها در پژوهش

با افزایش .شده است یدهدر اثر ورزش د ییپالسما ینگرل یزانکاهش م یگرد یو در برخ یشافزا یدر برخ ییر،ها عدم تغ پژوهش
هاي قلبی  بیماري) Y)NPYافزایش وزن و چاقی مانند گرلین، پروتئین وابسته به آگوتی و نوروپپتیدبرخی از پپتیدهاي موثر بر 

از طرفی با افزایش سن احتمال . درصدي باالتر است ۱.۲درصد به وضوح از رشد جمعیت  ١.٩رشد جمعیت سالمند .گردد تشدید می
. سال، افراد حداقل به یک بیماري مزمن مبتال هستند 60ر سن باالي یابد، بطوریکه د ابتال به یک یا چند بیماري مزمن افزایش می

 BMIو  یپالسما، درصد چرب ینبر گرل يهواز ینهشت هفته تمر یرتاث بنابراین بر طبق مطالب فوق هدف از تحقیق حاضر، بررسی
 .باشد می یانسالمردان م

 روش شناسی
شرکت نداشتند و داراي سابقه بیماري نیز نبودند، بصورت تصادفی  نفر از افرادي که در هیچ گونه فعالیت ورزشی منظمی 30

هفته تمرینات هوازي شامل دو  8جلسه در هفته و به مدت  4گروه تجربی . انتخاب و به عنوان آزمودنی مورد مطالعه قرار گرفتند
گیري  و براي اندازهرید بازویی گرفته شدسی خون از و سی 10در انتها. درصد ضربان قلب بیشینه راانجام داند 85تا  60هاي با شدت 

 Humanو با استفاده از کیت ) ELISA(ها پس از انکوباسیون با روش االیزا نمونه.درجه نگهداري شد ۲۰-گرلین در فریز 

Ghrelin(GH)ELISA Kit ساخت شرکتEASTBIOPHARMو  یهو تجز یفتوص براي.چین و تحت لیسانس آمریکا آزمایش شدند
 یانسفرض همگن بودن وار یشپ نیز و ها داده یعاز نرمال بودن توز ینانجهت اطم ی،و پراکندگ يمرکز هاي شاخص از اه داده یلتحل

از گروهینیز  ینو ب گروهی درون ییراتتغ یسهمقا يبرا. و لون تست استفاده شد یرنوفاسم-از آزمون کلوموگروف بهترتیبگروهها 
 .در نظر گرفته شد ٠.٠۵>Pيدار یسطح معن ضمناً. گردیداستفاده  هاي تکراري اندازه
 نتایج
داري بر درصد چربی و شاخص توده بدن گروه تجربی داشته اما  هفته تمرین هوازي تاثیرات مثبت و معنی 8ها نشان داد که  یافته

آزمون نشان  پسآزمون و  جدول زیر این عوامل را در گروه تمرین هوازي وکنترل طی مراحل پیش.اثري بر گرلین پالسما ندارد
 .دهد می
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 گیري نتیجهبحث و 
و بوده؛ بدین صورت که در تمام آنها گرلین پالسما بر اثر تمرین همساکثر تحقیقات هاي  با یافتهدر خصوص گرلین پالسما،نتایج 

تمرین ) 2(در تحقیق فتحی و همکاران.دار نبوده است افزایش نشان داده، اما در تحقیق حاضر و چند تحقیق دیگر، این افزایش معنی
ا شدت باال موجب افزایش بیان ژن گرلین در عضله دوقلو و افزایش سطح سرمی آنشد که این افزایش نسبت به گروه طوالنی مدت ب

وزن  هفته تمرین هوازي و مقاومتی را بر گرلین سرم مردان و زنان داراي اضافه 33اثر نیز) 3(مگر وهمکاران. دار بود شاهد معنی
دار گرلین پالسما را  تحقیقاتی نیز مانند تحقیق حاضر، افزایش غیر معنی. کردند هدهبررسی و افزایش سطح گرلین پالسما را مشا

درصد حداکثر اکسیژن مصرفی،تأثیري  85تا  65هفته تمرین هوازیبا شدت  32نشاندادند که  )4(جونز وهمکاران. اند گزارش نموده
 4نیز زنان چاق و داراي وزن طبیعی را ) 5(راندوست و همکارانای .دار بر میزان گرلین سرم در نوجوانان دارایاضافه وزن ندارد یمعن

نتایج بیان داشت که هشت هفته تمرین . درصد حداکثر ضربان قلب ذخیره به تمرین واداشتند 65-75جلسه در هر هفته و با شدت 
اگرچه گرلین در پاسخ به افزایش در کل در خصوص این نتایج باید عنوان نمود که .دار ندارد داري بر گرلین آسیل هوازي اثر معنی

اي باعث  دهد، اما دقیقا مشخص نیست چه عوامل ویژه شود، واکنش افزایشی نشان می مصرف انرژي که منتج به کاهش وزن می
هاي  چرا که سطوح گرلین پالسمایی در واکنش به کاهش وزن ناشی از رژیم غذایی کم کالري، برنامه. شود تغییر ترشح آن می

اشتهایی عصبی، الغري ناشی از سرطان، اختالالت قلبی، کلیوي و کبدي  حدودیت کالري و فعالیت بدنی در افراد چاق، بیترکیبی م
ذکر این نکته ضروري است که با توجه به باال بودن مقادیر هورمون رشد در صبح و برگزاري جلسه خونگیري در این . یابد افزایش می

 .فزایش این هورمون عاملی مهم در سرکوب گرلین بوده استرسد که ا موقع از روز؛ به نظر می
 شاخص توده بدن ی،درصد چرب یانسال،مردان م ي،هواز ینپالسما، تمر ینگرل: ها ید واژهکل
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هاگروه متغیرها  

 تغییرات بین گروهی تغییرات تعاملی تغییرات درون گروهی مراحل

آزمون پیش آزمون پس   F داري سطح معنی  F 
سطح 

داري یمعن  
F 

سطح 
داري یمعن  

گرلین 
 پالسما

 ۰.۰۹±۰.۵۹ ۰.۱۱±۰.۵۷ کنترل
۴.۰۹۱ ۰.۰۵۸ ۱.۷۲۲ ۰.۲۰۶ ۶.۷۷۴ ۰.۰۱۸ 

 ۰.۰۲±۰.۷۱ ۰.۱۱±۰.۶۴ تجربی

درصد چربی 
 بدن

 ۲.۹۶±۲۴.۰۶ ۳.۰۳±۲۳.۹۳ کنترل

۹۳.۹۸۱ ۰.۰۰۰* ۱۱۳.۱۱ ۰.۰۰۰* ۱.۰۱۳ ۰.۳۲۳ 
 ۲.۹۴±۲۱.۴۳ ۳.۳۹±۲۴.۳۱ تجربی

BMI 
 ۱.۱۳±۲۷.۰۵ ۱.۱۴±۲۷.۰۷ کنترل

۱۲۴.۶۱ ۰.۰۰۰* ۱۱۵.۷۴ ۰.۰۰۰* ۰.۱۲۱ ۰.۷۳۰ 
 ۱.۵۸±۲۶.۹۰ ۱.۵۹±۲۷.۵۷ تجربی
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