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 احمد شهدادي
  استادیار بیومکانیک دانشگاه سیستان وبلوچستان، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

shahdadi@hamoon.usb.ac.ir  
  چکیده

اسیدآمینه اي است که نقش مهمی را در تنظیم وزن بدن و هموستاز انرژي بازي می کند.در واقع گرلین آسیل دار، اولین هورمون  28پپتیدگرلین یک 
 زن میانسال به 45اشتهاآور گردش خون است.در این مطالعه پاسخ گرلین آسیل دار به یک جلسه تمرین مقاومتی و استقامتی در زنان میانسال بررسی شد. 

درصد یک تکرار بیشینه  80حرکت را با شدت  8گروه تمرین مقاومتی یم شدند.گروه تمرین مقاومتی و استقامتی و گروه کنترل تقس 3طور تصادفی به 

روه کنترل و گ درصد ضربان قلب بیشینه روي دوچرخه ثابت رکاب زدند70-80دقیقه با شدت  45انجام دادند و گروه تمرین استقامتی، آزمودنی ها به مدت 

ی و تی داده ها با استفاده از آزمون تی زوجز یک جلسه تمرین اندازه گیري شد.سطوح گرلین آسیل دار پالسماي آزمودنی ها قبل و بعد ابدون تمرین بودند.

همچنین میزان گرلین .موجب کاهش معنی داري بر سطح گرلین آسیل دار پالسما شدکه یک جلسه تمرین مقاومتی،داد نشان نتایجمستقل تحلیل شدند.

هاي مطالعه حاضر، از نقش فعالیت بدنی به عنوان یک طور کلی یافتهبه.آسیل دار پالسما بالفاصله پس از تمرین استقامتی نیز کاهش معنی داري  نشان داد

  .کندهاي پپتیدي مؤثر در شیوع چاقی حمایت میدرمان غیردارویی در تنظیم و تعادل هورمون

  گرلین آسیل دار، تمرین مقاومتی، تمرین استقامتیکلید واژه ها:

  مقدمه:

هه تنظیم وزن، تعادل انرژي، اشتها، رفتار دریافت غذا و هزینه انرژي، همواره از مباحث مهم و کانون توجه محققین در حوزه فیزیولوژي در د 

). هموستاز انرژي توسط عوامل محیطی و مرکزي تنظیم می شود که عوامل مرکزي میتوان هیپوتاالموس را نام برد و از 1گذشته بوده است(

و همکاران آن را به جهان  Kojima 1999اسید آمینه اي است که نخستین بار در سال  28).گرلین یک پپتید 2محیطی گرلین است(عوامل 

ا پپتیدها معرفی کردند. گرلین به طور عمده از معده و سلول هاي غده اکسینیک ترشح شده، البته به مقدار زیادي نیز در روده کوچک، بیضه ه

گرلین آسیل دار و گرلین بدون ین در گردش خون شناسایی شده است:). دو نوع گرل3،4هاي متعدد دیگر نیز وجود دارد(، هیپوفیز و بافت 

). گرلین بدون آسیل شکل غالب گرلین خون 5آسیل، که حدود ده درصد گرلین به شکل آسیل دار شده و نود درصد آن بدون آسیل می باشد(

ژن گرلین در معده در حین ناشتایی افزایش و به هنگام  ).بیان6پانکراس گرلین آسیل دار شده را ندارد( است که در انسان فعالیت هیپوفیزي و
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سیري کاهش می یابد. گرلین از راه گردش خون بر مرکز سیري و گرسنگی واقع در هیپوتاالموس اثر می گذارد و دریافت غذا و افزایش وزن را 

یکی از -  می تواند به دلیل اثر ورزش روي تعادل انرژيرد پژوهش اثرهاي ورزش بر گرلین،و). یکی از تمایالت در م7تحریک می کند(

یز تعادل انرژي تغییر می زیرا تحریک اشتها توسط گرلین به وسیله ورزش مورد تاثیر قرار می گیرد وبه همان اندازه نباشد، - عملکردهاي گرلین

). به گونه اي که 9-11ه ها در خصوص پاسخ گرلین به فعالیت ورزشی حکایت دارد(مرور یافته هاي پژوهشی از تناقض بین یافت).8کند(

قهرمانی و همکارانش کاهش سطح پالسمایی گرلین آسیل دار پالسما را به دنبال یک جلسه تمرین مقاومتی و استقامتی مشاهده نمودند، اما 

هفته تمرین هوازي افزایش معنی داري را بر  12و همکارانش بعد از  Ueda). 9تفاوت معنی داري در میزان کاهش در دو گروه مشاهده نشد(

و همکاران  تاثیر حاد یک جلسه تمرین مقاومتی را روي سطح گرلین تام  Gwendolyn).10میزان گرلین در زنان میانسال مشاهده کردند(

لعه اي تاثیر یک مرحله فعالیت مقاومتی دایره اي با قنبري نیاکی  نیز در مطا).1تفاوت معنی داري مشاهده نشد( مردان جوان بررسی کردند

درصد یک تکرار بیشینه رابر سطح گرلین پالسماي مردان جوان بررسی کرد که گرلین بالفاصله پس از فعالیت به طور معنی داري  60شدت 

ش کلیدي و مهم این پپتید در هموستاز و بنابراین با توجه به نقش هاي نق). 11ساعت بعد افزایش معنی داري پیدا کرد( 24کاهش یافت اما 

 تنظیم وزن و اثرات متعدد فعالیت بدنی بر تغییرات سلولی، تعادل انرژي و تنطیم وزن از طرف دیگر، درصدد پاسخگویی به این سواالت هستیم

دارد؟ و کدام نوع تمرین (مقاومتی یا که آیا تمرین (مقاومتی و استقامتی) به عنوان یک محرك، توانایی تغییر پالسمایی گرلین آسیل دار را 

  استقامتی)، تغییر بیشتري در سطح پالسمایی گرلین آسیل دار ایجاد می کند؟

  روش شناسی تحقیق:

تمرین مقاومتی و تمرین استقامتی) و یک پس آزمون با دو گروه تجربی(-آزمونروش پژوهش حاضر نیمه تجربی و طرح مطالعه از نوع پیش 

سال بودند.از میان آنها،  40- 55اشد. جامعه آماري شامل زنان میانسال شاغل در بیمارستان هاي شهر زاهدان با دامنه سنی  گروه کنترل، می ب

نفر از آنها  45توسط فراخوان و با توضیح هدف پژوهش و روش کار و با اطالع از شرایط تحقیق، افراد به صورت داوطلبانه در تحقیق شرکت و 

جلسه به سالن بدنسازي مراجعه نمودند و ضمن آشنایی با حرکات و  2عنوان نمونه انتخاب می شوند.آزمودنی ها طی به صورت تصادفی به 

حرکت مورد استفاده در این تحقیق به روش تکرارهاي زیر بیشینه تا حد خستگی تعیین شد. براي  8آموزش هاي الزم، یک تکرار بیشینه

شود، انجام می دهد.  10یی یک وزنه زیر بیشینه را تا حد خستگی به گونه اي که تکرار حرکت کمتر از استفاده از این روش، آزمودنی  جابه جا

1RM    ). 12) فرد براي آن حرکت برآورد شد(1RM(توجه به معادله زیر، حداکثر قدرتسپس با  =
وزنه جابجا شده

. × تعداد تکرار .
  

) آنها از تقسیم وزن بدن ( کیلوگرم) بر مجذور BMIوزن آزمودنی ها اندازه گیري و شاخص توده بدنی(قبل از شروع برنامه تمرین، ابتدا قد و 

دایره اي طراحی تمرین مقاومتی با استفاده از وزنه هاي آزاد و دستگاه به صورت محاسبه شد.قد (متر) 

دن رـمکـخ) 6،جـندن آرکرزبا)5،نجآردن خمکر)4،نشستهياـپسرـپ)3 ،ایینـهپـهبـطرفدوکشش) 2 ه،بیداسینهخوسپر)1امل:ـشتاـحرکشد.

ه صورت پشت سر هم حرکت مذکور ب 8دایره بود که در هر دایره،  3جلسه تمرین دایره اي شامل .دسرشانه بوسپر)8 ونو دن زاکرزبا) 7،وـنزا

زمان ثانیه داشتند.مجموع  60دور ثانیه و بین دو  30اجرا می شد.استراحت بین دو حرکتتکرار10باثانیه  30هر حرکت به مدت انجام میگرفت.
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 70 تا 60 تشدیتالیابارااختکشوـسسنجرچرخهکاوباکارقیقهد45تقامتیشاملـسا).جلسهتمرین13دقیقه بود.( 45یک جلسه تمرین 

شود:ضربان قلب  شدت تمرین براساس حداکثر ضربان قلب از طریق فرمول کارونن مطابق ذیل محاسبه می.دوـبضربان قلب کثراصدحددر

 -(سن بیشینه نیز از فرمول ضربان قلب )= ضربان قلب حین تمرینضربان قلب بیشینه -ضربان قلب استراحت ×( %65ت  +استراح

).خونگیري قبل و بالفاصله بعد از یک جلسه تمرین 13از ضربان سنج پوالر، کنترل می شود(استفاده باشود و شدت تمرین  محاسبه می)220

زمودنی هاي گروه کنترل بدون اجراي هیچ برنامه تمرینی در طول دوره، در دو مرحله پیش و پس آزمون خونگیري به عمل می انجام شد آ

 Human Acylatedبراي اندازه گیري گرلین از کیت یرد.)آید.( خونگیري توسط متخصصین علوم آزمایشگاهی انجام می گ

Ghrelin(GH)ELISA Kit  و ساخت شرکتUSCNالیزا استفاده شد.و روش ا  

                        اسمیرنوف  - کولموگروفبررسی نرمال بودن داده ها از آزمون 

وابسته و تعیین اختالفات بین گروهی گروه هاي پژوهش(تمرین مقاومتی و  tبراي تعیین اختالفات درون گروهی از آزمون استفاده شد.

انجام  spss-19و توسط نرم افزار  p<0.05مستقل استفاده شد. کلیه آزمون ها در سطح معنی داري  tاستقامتی و گروه کنترل) از آزمون 

  کیلوگرم بود.  77/66±64/8سانتی متر و وزن  88/159±91/6سال، قد  91/44±89/3میانگین و انحراف معیار سن آزمودنی ها .گرفت

  نتایج:

ی همگن بودن گروه ها نشان داد تفاوت معنی داري در متغیر و شاخص هاي تحقیق اسمیرنوف مربوط به بررس-یافته هاي آزمون کلموگروف

استفاده از آزمون تی ررسی به شکل همگن تقسیم شده اند.بین گروه ها وجود نداشت و هر سه گروه از نظر متغیر و شاخص  هاي مورد ب

نتایج حاصل از ربی تفاوتی معنی دار وجود ندارد.کنترل و تج ، نشان داد که میان سه گروه1مستقل بر مقادیر پیش آزمون شاخص هاي جدول 

  ارائه شده است:1آزمون تی براي مقایسه میانگین متغیر اندازه گیري شده قبل و پس از تمرین ها، در جدول 

 گروه 3: میانگین تغییرات گرلین آسیل دار در 1جدول

 

 

 

 

  

 

 

  گروه  متغیر

  زمان

  مقاومتی  استقامتی  کنترل

  

  گرلین

  

  

پیش 

  آزمون

44/0±06/2  61/0±85/1  76/0±94/1  

پس 

  آزمون

51/0±20/2  03/1±14/1  43/0±83/0  

معنی 

  داري

068/0  006/0  000/0  
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  گروه 3: میانگین تغییرات گرلین آسیل دار در 1نمودار

 

  بحث و نتیجه گیري:

درصد یک تکرار بیشینه در حالت ناشتا باعث کاهش معنی دار سطح  80یافته هاي این پژوهش نشان داد یک جلسه تمرین مقاومتی با شدت 

درصد ضربان قلب  70-80گرلین آسیل دار می شود. همچنین  میزان گرلین آسیل دار پالسما بالفاصله پس از تمرین استقامتی با شدت 

ی داري داشت.همسو با تحقیق حاضر برووم و همکاران اثر حاد فعالیت هوازي و مقاومتی بر میزان گرلین آسیل دار بیشینه، نیز کاهش معن

تکرار بیشینه ) و  12درصد  80حرکت، با شدت  10تکراري از  12نوبت  3بررسی کردند.آنها گزارش نمودند که یک جلسه تمرین مقاومتی ( 

درصد اکسیژن مصرفی بیشینه ) کاهش معنی داري در گرلین آسیل دار پالسما  70وي تردمیل با شدت دقیقه دویدن ر 60تمرین استقامتی ( 

ا بالفاصله پس از ورزش ایجاد می کند. اما تفاوتی در میزان پاسخ گرلین پس از تمرین استقامتی و مقاومتی مشاهده نشد. او علت این کاهش ر

جریان ورزش شدید باعث کاهش تحویل اکسیژن به معده و روده شده در نتیجه ترشح  چنین توضیح داد که کاهش جریان خون احشایی در

). در پژوهشی رشید لمیر و همکارانش تاثیر شدت هاي مختلف تمرین مقاومتی دایره اي بر غلظت گرلین 14گرلین آسیل دار کاهش می یابد(

یک  %60با  2یک تکرار بیشینه، گروه   %40با شدت  1بودند که گروه گروه3پالسماي زنان جوان بررسی نمودند. گروه هاي تجربی آنها شامل 

گروه تمرینی گرلین  3یک تکرار بیشینه به اجراي پروتکل تمرینی پرداختند. نتایج نشان داد که در هر  %80با شدت  3تکرار بیشینه و گروه 

هت افزایش اشتها و جبران نمودن ذخایر از دست رفته انرژي بدن افزایش داشت، آنها این افزایش سطح گرلین آسیل دار پالسما را تالشی در ج

). نتایج پژوهش آنها ناهمسو با تحقیق حاضر است. طبق یافته هاي حامدي نیا و همکاران نیز، بالفاصله پس از تمرین مقاومتی 15می دانند(

ساعت پس از ورزش نیز ادامه داشت. محققین به این  3ا شدید و متوسط غلظت الکتات سرم به طور معنی داري افزایش یافت که این افزایش ت

نکته تاکید نمودند که افزایش اسید الکتیک یکی از سازو کارهاي ممکن براي مهار گرسنگی است و الکتات ممکن است به عنوان یک عامل 

ین با شدت باال احتماال منجر به تولید اسید ). در تحقیق حاضر نیز انجام تمر16سیري کوتاه مدت در طی و بالفاصله بعد از ورزش عمل نماید(

جابلو و همکاران  نیز  الکتیک شده و مهار احتمالی تولید پپتید اشتهاآور گرلین متعاقب این تمرین شده است.  این یافته ها با تحقیق صورتی

وه هاي تمرین افزایش معنی داري را نشان تایید می شود. در پروتکل تمرینی مشابه با تحقیق حاضر میزان الکتات سرم زنان مسن، درون گر

مقاومتی استقامتی 0.00کنترل
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). با توجه به نتایج پژوهش غیاثوند و همکاران و نتایج حاصل از تحقیق حاضر، می توان گفت ورزش باعث بی اشتهایی کوتاه مدت می 17داد(

ست به علت کاهش هورمون ). کاهش دریافت غذا ممکن ا18شود  و برخالف اعتقاد عموم مردم ورزش باعث افزایش دریافت غذا نمی شود(

  ).19باشد.( YYهاي گرلین و افزایش هورمون هاي لپتین و نوروپپتید 

)و ورزش حاد مصرف انرژي را در 9برخی پژوهش هانشان داد که پاسخ هاي گرلین پس از ورزش ممکن است مستقل از تعادل انرژي باشد(

دقیقه  90همسو با نتایج تحقیق حاضر، کینگ و همکاران مشاهده کردند که  ).14روز پس از ورزش افزایش نمی دهد( 2تا  1کوتاه مدت یعنی 

). همچنین در تحقیق باالردو 20درصد اکسیژن مصرفی بیشینه باعث کاهش گرلین آسیل دار می شود( 85/68دویدن روي تردمیل با شدت 

). این پاسخ هاي هورمونی هنوز نیاز به مطالعات دقیق 21دقیقه فعالیت مقاومتی کاهش یافت( 80همکاران نیز میزان گرلین پالسما متعاقب 

ر تري دارد تا بتوان به طور قطعی تغییرات در اشتها پس از ورزش را به تغییرات در هورمون هاي تنظیم کننده اشتها در اثر ورزش ربط داد.د

وتکل هاي متفاوت تمرینی، شدت و مدت کل برنامه مجموع، تفاوت تحقیق حاضر با سایر تحقیقات می تواند به دلیل تفاوت نوع آزمودنی، پر

هاي تمرینی باشد. به طورکلی یافته هاي مطالعه حاضر تایید می کند تمرین مقاومتی و استقامتی به کاهش گرلین پالسما در افراد میانسال 

اي پپتیدي موثر در شیوع چاقی حمایت منجر می شود و از نقش فعالیت ورزشی به عنوان یک درمان غیردارویی در تنظیم و تعادل هورمون ه

می کند. با این حال، براي رسیدن به نتایج دقیق تر، انجام تحقیق هایی دیگر مشابه با تحقیق هاي پیشین و تحت شرایط کنترل شده و با 

 شدت ها و پروتکل هاي متفاوت ضروري است.
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Abstract 

Ghrelin is a 28 amino acid peptide that plays an important role in regulating body weight and energy homeostasis. 

Acylated ghrelin was the first hormone circulatory tonic. This peptide causes increased appetite and food intake. In 

this study, The effect of Resistance training and endurance training on plasma levels of acylated ghrelin in middle-

aged women were examined. In this study, 45 middle-aged woman  

randomly assigned to three resistance training and endurance training and control groups. Intensity RT group, at 

80% of one repetition maximum 8 motion carried and the endurance training group, subjects with an intensity 80-

70% of maximum heart rate for 45 minutes on a stationary bike and rode to the control group had no practice. 

Plasma levels of acylated ghrelin of subjects were measured before and immediately after a exercise protocol. Data 

were analyzed using paired t-tests and independent t-test. The results of the test showed that a single bout of 

resistance training, a significant effect on acylated ghrelin levels in plasma were found(p <0.05).Plasma levels  of 

acylated ghrelin were also determined immediately after endurance training also had a significant decrease(p 

<0.05). It can be said that a single bout of resistance and endurance training  have beneficial effect on plasma levels 

of acylated ghrelin in middle-aged women. However, to achieve more definitive results, more research is needed. 
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