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   1388 تابستان _علوم زيستي ورزشي 

75-87 :ـ ص ص 1شمارة    
  87 / 06 / 19: تاريخ دريافت 
   87 / 08/ 11: تاريخ تصويب 

 
اي مبتني بر فنون كشتي، بر گرلين پالسما و اي مبتني بر فنون كشتي، بر گرلين پالسما و   ي و تمرين دايرهي و تمرين دايرهتتاثر شش هفته تمرينات كشاثر شش هفته تمرينات كش

  خراسانيخراسانيكردة كردة   گيران تمرينگيران تمرين  كنندة قند خون در كشتيكنندة قند خون در كشتي  هاي تنظيمهاي تنظيم  برخي هورمونبرخي هورمون
  

     فاطمه رهبري زاده فاطمه رهبري زاده__اكي اكي يي قنبري ن قنبري ن__  11امير رشيدلميرامير رشيدلمير
دانشجوي دوره دكتري فيزيولوژي ورزشي دانشگاه تربيت مدرس ، دانشيار گروه تربيت بدني و علوم ورزشي دانشگاه دانشجوي دوره دكتري فيزيولوژي ورزشي دانشگاه تربيت مدرس ، دانشيار گروه تربيت بدني و علوم ورزشي دانشگاه 

  دانشگاه تربيت مدرسدانشگاه تربيت مدرسمازندران ، استاديار گروه بيوتكنولوژي مازندران ، استاديار گروه بيوتكنولوژي 
  

  

  چكيده
هدف از تحقيق حاضر، . اشته باشددهاي ورزشي نقش  سخ هورمون رشد به فعاليتاظهار شده كه ممكن است گرلين در پا

هاي  اي مبتني بر فنون كشتي، بر گرلين پالسما و برخي هورمون ي و تمرينات دايرهتبررسي اثر شش هفته تمرينات كش
كرده با ميانگين  گيران تمرين شتي نفر از ك30به اين منظور، . كردة خراساني است گيران تمرين كنندة قند خون در كشتي تنظيم
و به طور تصادفي به دو گروه تجربي و كنترل تقسيم صورت داوطلبانه انتخاب   بهBMI 81/6 ± 8/24 سال و 5/18 ±5/1سني 
هاي رشد، كورتيزول و انسولين سرمي كه گرلين  گرلين و گلوكز پالسما، هورمون: گيري عبارت بودند از متغيرهاي اندازه. شدند

براي تجزيه و تحليل . گيري شدند ديوايمونواسي اندازهاهاي ر روش اليزا، گلوكز به روش آنزيمي و مابقي توسط كيت سما بهپال
كشتي و تمرينات دايره اي مبتني بر فنون كشتي نتايج نشان داد كه شش هفته تمرين .  زوجي استفاده شدtها از روش آماري  داده

 شتوان گفت كه افزاي در نتيجه مي. دار گرلين شد  رشد، انسولين و كورتيزول و افزايش معنيهاي دار هورمون موجب كاهش معني
  .كند و ساز و كارهاي ديگري در اين زمينه مؤثرند گرلين در پاسخ به تعادل منفي انرژي، ترشح هورمون رشد را تحريك نمي

  

  هاي كليدي واژه
  .مون رشد، كورتيزول، انسوليناي مبتني بر فنون كشتي، هور  دايره گرلين، تمرين

                                                            
                                                          Email : ghanbara@yahoo.ca           0911125629 :تلفن :  نويسندة مسئول -1
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  مقدمه
 همواره از 6 و هزينة انرژي5، رفتار دريافت غذا4، اشتها3 و هموستاز انرژي2، تعادل1موضوع تنظيم وزن

مباحث اساسي، مهم و مورد عالقة محققان در حوزة فيزيولوژي و بهداشت بوده و هم اكنون نيز در كانون 
، حفظ ...برداري، جودو و  هاي وزني مانند كشتي، وزنه تر ورزش در بيش). 9(توجه بسياري از پژوهشگران است 

، پپتيد 1999در سال . تر ضروري است اي مطلوب و نگهداري وزن مناسب براي اجراي بهتر و گرفتن نتيجه
نشان . ما و همكارانش آن را گرلين نام نهادند جديدي از عصارة مخاط معدة موش صحرايي جدا شد كه كوجي

هاي  چنين در هسته  و هم7حركتي ها در مجاري سوليتاري و پس سازي نرون شده كه گرلين موجب فعالداده 
 در GHS-R.  در نظر گرفته شده استGHS-Rزاي  گرلين به عنوان ليگاند درون). 12(شود  كماني مي

ده شده است هيپوتاالموس، هيپوفيز، معده، كليه، پانكراس، روده، قلب و آئورت جوندگان و انسان مشاه
اشتهايي، مصرف  با كشف گرلين مشاهده شد كه اين ماده بر روي بي). 2003 و هوسودا، 2001ما،  كوجي(

سوخت، وزن و تركيب بدن تأثيرگذار است كه همگي اين موارد به تنظيم تعادل انرژي مركزي بدن كمك 
اي و  در برخي شرايط تغذيهاز طرفي نشان داده شده است كه سطوح پالسمايي گرلين ). 13، 9(كند  مي

كند، مثل تغييراتي كه در انرژي سلولي مثل كبد و عضالت اسكلتي حين تمرينات  تعادل انرژي تغيير مي
  ).9(دهد   مي مختلف ورزشي و فعاليت بدني روي

 نشان دادند كه گرلين موجب افزايش هورمون رشد، كورتيزول و 2001ما و همكاران در سال  كوجي
كنندة هورمون  عنوان تنظيم چنين گرلين به هم. اي در مورد انسولين دارد شود و نقش دوگانه ا ميگلوكز پالسم

  ).13(رشد و تعادل انرژي در نظر گرفته شده است 
نشان داد كه گرلين موجب ترشح هورمون رشد در بدن و نيز محيط ) 2001(و همكاران  8تحقيقات آروات

  ).2(شود  مي) ارصورت وابسته به مقد به(آزمايشگاهي 
 دقيقه بر گرلين 40اثر يك جلسه دو تناوبي را به مدت تقريبي ) 2004( و همكاران 9در تحقيقي، كريمر
داري داشته   افزايش معنيVO2max درصد75نتايج نشان داد كه هورمون رشد با شدت . پالسما بررسي كردند

                                                            
1 - Weight regulation 
2  - Energy balance 
3  - Energy homoestasis 
4  - Appetite 
5  - Food intake behavior 
6   - Energy expenditure 
7  - Dorsomotor 
8 -   Arvat 
9   - Kraemer R. 
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گرلين پالسمايي طي تمرين در اما سطوح . به اوج خود رسيده استVO2max درصد 100و در شدت 
  ).15(داري بين گروه شاهد و تجربي مشاهده نشد  هاي مختلف ثابت ماند و تفاوت معني شدت

نشان دادند كه سطوح گرلين با ليپتين، انسولين و گلوكز در مردان ميانسال ) 2005( و همكاران 1لي
هاي ديگر   با عنوان گرلين و پاسخپژوهشي) 2004(كريمر و همكاران ). 18(داري ندارد  ارتباط معني

نتايج نشان داد كه . گراي عضالني انجام دادند گرا و درون كنندة گلوكز به تمرينات برون هاي تنظيم هورمون
. ماند گرا بدون تغيير مي گرا كاهش و در پاسخ به انقباضات برون هاي درون سطح گرلين در پاسخ به انقباض

كند، در  هاي ورزش مقاومتي با شدت متوسط، گرلين تغييري نمي يتچنين مشاهده شد كه در فعال هم
  ).16(يابد  گرا افزايش مي گرا و برون كه هورمون رشد در هر دو انقباض درون حالي

 GH، سطوح 1RM60%اي مقاومتي با  سه تمرين دايرهلنشان داد كه بر اثر يك ج) 2006(قنبري نياكي 
گرلين بالفاصله . يابد زايش و پس از تمرين و در طول زمان كاهش مي بالفاصله پس از تمرين افCو پپتيد 

رو  از اين. داري داشت  ساعت پس از تمرين افزايش معني24داري نشان داد، ولي  پس از تمرين كاهش معني
  ).1(داري ندارد   پس از تمرين با سطوح گرلين پالسما ارتباط معنيGHمشخص شد كه افزايش 

كه (دريافتند كه سطوح گرلين پالسما در پاسخ به يك برنامة تمريني يكساله ) 2004( و همكاران 2كارن
اي را  محققان فرضيه. يابد افزايش مي) شود، بدون اينكه كالري دريافتي كاهش يابد موجب كاهش وزن مي

پيشنهاد كردند مبني بر اينكه گرلين در تنظيم يك حلقة فيدبك منفي شركت دارد كه اين حلقه 
كند كه كاهش وزن بدن دليلي براي افزايش سطوح  اين فرضيه پيشنهاد مي. كنندة وزن بدن است تنظيم

ها نسبت به كمبود انرژي شناخته شده  عنوان بخشي از سازگاري در حقيقت، اين افزايش به. گرلين خون است
  ).11(است 

 دقيقه در هر 45ه مدت اثر يك سال تمرين منظم هوازي با شدت متوسط را ب) 2005 (3 شوبرت- فوستر 
نتايج نشان داد گرلين در .  روز در هفته بر پاسخ گرلين پالسمايي زنان يائسه بررسي كردند5جلسه و به مدت 

  .)7 ( درصد افزايش يافت18 كيلوگرم وزن كم كردند، 3افرادي كه بيش از 
ن با برنامة غذايي و به بررسي سطوح گرلين پالسمايي طي يك دورة كاهش وز) 2004( و همكاران 4ليدي

 درصد ضربان قلب بيشينه و پنج بار 80 تا 70در اين تحقيق، افراد از برنامة تمريني با شدت . تمرين پرداختند

                                                            
1   - lee 
2   - Kraemer 
3 - Foster - Schubert 
4  - Leidy . Hj 
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داري در گروه  طور معني نتايج حاصل از تحقيق نشان داد كه غلظت گرلين به. تكرار در هفته استفاده كردند
  ).20(كاهش وزن ناشي از تمرين كاهش داشته است 

دست آمده در مورد نقش تمرينات مختلف ورزشي بر گرلين و ارتباط گرلين با  باتوجه به نتايج متناقض به
ها در ورزشكاران و در تمرينات شديد و طوالني  هاي تنظيمي و به علت اينكه پاسخ اين هورمون ديگر هورمون

كه كنترل وزن (هاي وزني مانند كشتي  تهويژه در اين زمينه تحقيقي بر روي ورزشكاران رش شده، بهنبررسي 
چنين با توجه به  هم. انجام نشده است) عنوان يكي از عوامل موفقيت نام برد توان به ها را مي در اين رشته

صورت سنتي در كشور ما رواج دارد و با  مناسب نبودن تمرينات، تعداد و شدت جلسات تمريني كشتي كه به
، )گيري ضربان قلب در مورد شدت تمرينات مختلف با اندازه(شده در اين زمينه  توجه به تحقيقات اولية انجام

اي  تمرين دايره+ و پروتكل تمرين كشتي )  جلسه در هفته3(هاي سنتي  به اين نتيجه رسيديم كه پروتكل
ي عنوان تمرين تركيبي براي افزايش آمادگي مهارتي براي اجراي فنون و آمادگ به(مبتني بر فنون كشتي 

  ما در اين تحقيق درصدد پاسخ. را در مورد تأثير آنها بر متغيرهاي مختلف بررسي كنيم) تر براي مسابقه بيش
هاي پالسمايي  به اين پرسش اساسي هستيم كه آيا تمرين كشتي و تمرين مبتني بر فنون كشتي بر غلظت

  گذارد؟  هاي انساني اثر مي پپتيدهاي ذكرشده در آزمودني
  

  روش تحقيق
كردة خراساني  گيران تمرين تجربي است و جامعة تحقيق كلية كشتي تحقيق حاضر از نوع تحقيقات نيمه

بودند كه از بين )  سال تمرين مداوم كشتي و حداقل يك مقام در سطح استان خراسان داشتند5 تا 3كه (
  .تقسيم شدندطور تصادفي به دو گروه تجربي و كنترل   نفر به طور داوطلب انتخاب و به30آنها 

  
  پروتكل تمرين

ها پس از دو جلسه حضور در باشگاه و آشنايي با مراحل مختلف پروتكل تمريني، به دو گروه  آزمودني
 65اي سه جلسه با ضرباني معادل  گروه كنترل به مدت شش هفته و هفته. تجربي و گروه كنترل تقسيم شدند

  . تمرين معمولي كشتي داشتندHRmax درصد 55 –
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  وه تجربيگر
 روز در 4( جلسه در هفته 8اي بر پاية فنون كشتي، اين گروه  تمرين دايره+ شش هفته تمرين كشتي 

تمرين داشتند كه در هر جلسه نيمي از زمان تمرين به تمرين كشتي و نيمي ديگر به ) هاي صبح و عصر نوبت
اي در هر جلسه   كشتي و دايرهدر جلسات تمريني، تمرين. اي با فنون كشتي اختصاص داشت تمرين دايره

اي و در جلسة بعد ابتدا  يك جلسه ابتدا تمرين كشتي و سپس تمرين دايره(جا شدند  طور متناوب جابه به
زير يك خم موافق، :  حركت8اي شامل  تمرين دايره). اي و پس از آن تمرين كشتي انجام شد تمرين دايره

در . ك خم مخالف، تندر، زيرگيري درخت كن و پيچ پيچك بودانداز، زير دو خم سر رو، فن كمر، زير ي كول
ها خواسته شد كه از يك  از آزمودني. ها استراحت وجود نداشت ها و دوره ضمن هر فن يك تكرار و بين ايستگاه

 دور اجراي بدون وقفه، 3 متر از هم فاصله داشت را با سرعت بدوند و در پايانِ 5ايستگاه به ايستگاه ديگر كه 
كل زمان . شد اي آغاز مي  دقيقه استراحت، نوبت بعدي تمرين دايره3پس از پايان . دقيقه استراحت كنند 3

 17 دقيقه سرد كردن، 16 دقيقه گرم كردن، 10:  دقيقه در نظر گرفته شد كه شامل60اجراي جلسة تمرين 
 85 – 95با ضرباني معادل اي بود كه گروه تجربي   دقيقه تمرين دايره17و ) 1جدول (دقيقه تمرين كشتي 

  . به تمرين پرداختندHRmaxدرصد 
  

  پروتكل تمرين كشتي مورد استفاده براي گروه تجربي. 1جدول 

زمان استراحت بين   جمع کل
  وقت ها

نوبت   تعداد تکرار  زمان فعاليت به دقيقه 
  تمرينی 

  ۱  ۳   دقيقه تمرينی کشتی۲   دقيقه ۳۰   دقيقه۷

  حت بين  دقيقه استرا۳          
            دو نوبت

  ۲  ۳   دقيقه تمرين کشتی۲   ثانيه ۳۰   دقيقه۷

  
HRmaxسنج پوالر ارزيابي شد هاي تمريني توسط دستگاه ضربان طور متناوب در زمان ها به  آزمودني.  

  
  ها خونگيري از آزمودني

ها در  مي آزمودني ساعت بعد از آخرين جلسة تمرين، از تما48 ساعت قبل از اولين جلسة تمرين و 48
ها  از آزمودني. گيري خوني به عمل آمد سي از وريد بازويي نمونه  سي10) در حالت نشسته(حالت استراحت 
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براي . گيري از مصرف مواد غذايي بپرهيزند گيري تا زمان نمونه  شب قبل از نمونه9خواسته شد كه از ساعت 
گيري   صبح در محل نمونه8ها خواسته شد تا در ساعت  يگيري قبل و بعد، از آزمودن مشابه بودن زمان نمونه

 30/9 شروع شد و تا ساعت 8گيري ساعت  گيري، زمان نمونه حضور داشته باشند و در هر دو مرحلة نمونه
  .صبح به پايان رسيد

 
  گيري وسايل و ابزار اندازه

  :ها وزن آزمودني
ها  آزمودني.  كيلوگرم استفاده شد1/0ا حساسيت ها از ترازوي ديجيتالي ب گيري وزن آزمودني براي اندازه

قد . كشي شدند گيري انتهايي وزن چنين در انتهاي برنامة تحقيق و پس از نمونه گيري اوليه و هم قبل از نمونه
سنج  هاي تمرين به وسيلة زمان زمان. گيري شد  سانتيمتر اندازه1ها با استفاده از متر نوراي با دقت  آزمودني

سنج پوالر مدل  ها به وسيلة دستگاه ضربان  ثانيه و ضربان قلب آزمودني01/0 ديجيتال با دقت )كرنومتر(
FItmگيري شد  ساخت كشور فنالند اندازه.  

 خريداري شده Phoenixهاي مخصوص كه از شركت  گرلين نيز با استفاده از روش اليزا و توسط كيت
چنين گلوكز به روش آنزيمي و مابقي  هم. گيري شد  اندازهElisa Readerبود، با استفاده از دستگاه 

  .گيري شد اندازه» پارس آزمون«و » من«هاي راديوايمونواسي شركت  ها توسط كيت هورمون
  

  هاي آماري روش
قبل از انجام هرگونه عمليات آماري، مشخص شد كه مقادير ( زوجي بود t آماري مورد استفاده  روش

هاي دو گروه  دار بين آزمودني گروه داراي توزيع نرمال و بدون اختالف معنيهاي مورد بررسي در هر دو  داده
  ).بود

  

  ی تحقيق ها نتايج و يافته
، در هر دو گروه كنترل و تجربي، سطوح )1جدول (هاي تحقيق  براساس يافته: سطوح پالسمايي گرلين

  ).>P 001/0(داري داشت  گرلين پالسمايي افزايش معني
شود، مقادير هورمون رشد در گروه تجربي   مشاهده مي1طور كه در جدول  نهما:  سرميGHسطوح 
  .دار نبود كه در گروه كنترل كاهش معني داري يافت، در حالي كاهش معني
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هاي تحقيق، مقادير انسولين سرمي در گروه تجربي  براساس يافته: ها سطوح انسولين سرمي در گروه
  ).2جدول (داري مشاهده نشد  كه در گروه كنترل تغيير معني لي، در حا)>P 05/0(داري يافت  كاهش معني

شود، سطوح كورتيزول سرمي   مشاهده مي1طور كه در جدول  همان: ها سطوح كورتيزول سرمي در گروه
داري يافت، ولي مقايسة مقدار كاهش كورتيزول نشان داد كه كورتيزول در گروه  در هر دو گروه كاهش معني

  ).>05/0P(تري داشته است  ه كنترل كاهش بيشتجربي نسبت به گرو
  

  ها ها در سرم و پالسماي آزمودني  مقايسة مقادير هورمون. 2جدول 
 گروه ها  

  ميانگين در
   سرم و پالسما

  کنترل
دايره +  کشتی –تجربی 

  ای فنون کشتی 

  گرلين  ۷۴۹/۰  ۷۰۳/۰  قبل از شش هفته تمرين 
Ng/ml  ۳/۸∗∗  ۲۷/۸∗∗  بعد از شش هفته تمرين  

 HG  ۹۷/۴  ۷۵/۴  قبل از شش هفته تمرين 
Miu/l 

  ∗∗۸۱/۲  ۶۲/۴  بعد از شش هفته تمرين 

  انسولين  ۴۴/۹  ۱۳/۶  قبل از شش هفته تمرين 
micAU/ml ۲۳/۶  ۷۲/۶  بعد از شش هفته تمرين∗  

  کورتيزول  ۵۰۱  ۸۸/۵۱۸  قبل از شش هفته تمرين 
Micg/dl  ۲۳۵  ∗۹۱/۴۳۸  بعد از شش هفته تمرين∗∗  

∗∗  :001/0 P ≤ 
∗ : 05/0 P <   

ها نشان داد كه مقادير گلوكز پالسمايي در گروه تجربي كاهش  مقايسة آماري داده: سطوح گلوكز پالسما
  .دار نبود كه در گروه كنترل با وجود كاهش، اين كاهش معني داشت در حالي) >05/0P(داري  معني

BMIاده شده، مقادير  نشان د3طور كه در جدول  همان: ها  آزمودنيBMI در گروه تجربي كاهش 
  .شود داري ديده نمي كه در گروه كنترل تغيير معني دهد، در حالي داري را نشان مي معني
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  BMIهاي آماري مربوط به   شاخص. ٣جدول 

  شاخص آماری
  گروه ها

انحراف   کم ترين بيشترين   ميانگين  تعداد
  استاندارد

  ۸۹/۳  ۲۷/۱۸  ۴/۲۷  ۶۱/۲۱  قبل از شش هفته تمرين
  کنترل

  بعد از شش هفته تمرين 
۱۵  

۵۴/۲۱  ۲۳/۲۷  ۱۱/۱۸  ۸۱/۳  

  تجربی   ۵۱/۴  ۹۹/۱۷  ۶۱/۳۱  ۶۳/۲۳  قبل از شش هفته تمرين

  بعد از شش هفته تمرين 

۱۵  

۲۳/۲۳∗  ۰۱/۳۱  ۰۷/۱۸  ۳۱/۴  

∗ ۰۵/۰ ≤ P 

 
  گيري بحث و نتيجه

مدت  اي و كوتاه وهله اين زمينه، پاسخ پپتيدهاي مذكور به تمرينات تكشده در  تر تحقيقات انجام در بيش
هاي تمريني  بررسي شده است و فقط چند تحقيق در زمينة سازگاري پپتيدهاي ذكرشده نسبت به دوره

ها نسبت به جلسات تمريني  توان گفت سازگاري از مجموع پاسخ از آنجا كه مي. مدت وجود دارد طوالني
به همين دليل در اين بخش عالوه بر مقايسة نتايج تحقيق حاضر با اندك تحقيقات شود،  حاصل مي

گيري شده در اين  هاي اندازه شده و براي بررسي بهتر ارتباط بين گرلين و ديگر هورمون مدت انجام طوالني
  .فته استمدت نيز مورد مقايسة ضمني قرار گر اي و كوتاه وهله تحقيق، نتايج تحقيق حاضر با تمرينات تك

نتايج تحقيق حاضر نشان داد كه مقادير گرلين پالسمايي پس از شش هفته تمرين در هر دو گروه افزايش 
. شده در زمينة تأثير تمرينات ورزشي بر سطوح پالسمايي گرلين، متفاوت است نتايج تحقيقات انجام. يافت

دست آمده  دهد كه نتيجة به نه، نشان ميشده در اين زمي مقايسة نتايج تحقيق حاضر با ديگر تحقيقات انجام
و كارن و ) 7) (2005(در مورد افزايش سطوح گرلين پالسمايي در تحقيق حاضر با تحقيق فوستر و شوبرت 

شده وجود  هماهنگي دارد، ولي اين هماهنگي در نتيجة ديگر تحقيقات اندك انجام) 11) (2004(همكاران 
  ).17(ندارد 

توانند از تحليل  اند و گفته شده كه مي آنابوليكي مهم شناخته شدهعوامل نوان ع هورمون رشد و گرلين به
) 2006(شده در اين زمينه، قنبري نياكي  اي انجام وهله در تحقيقات تك). 13، 10، 8(عضالني جلوگيري كنند 

 الگوي  پس از تمرينات مقاومتي، گرلين كاهش داشت كه پيشنهاد شد كهGHنشان داد كه با وجود افزايش 
 ممكن GHنيز بيان كردند كه ) 2002(دال و همكاران ). 1( و گرلين وجود دارد GHمعكوسي بين ترشح 

كريمر و دورند ). 4( و گرلين مستقل از هم هستند GHاست رهايي گرلين را مهار كند و تغييرات مربوط به 
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گرا بدون ارتباط  گرا و درون  برون را با كاهش يا عدم تغيير گرلين بر اثر تمريناتGHنيز افزايش ) 2002(
  ).17(دانستند 

نيز نشان داد كه افزايش هورمون رشد طي تمرينات ورزشي ) 2004(تحقيق يكسالة ليدي و همكاران 
  ).19(مختلف يك پاسخ كالسيك است و به تغييرات در سطوح پالسمايي گرلين ارتباطي ندارد 

 در گروه تجربي بر اثر شش GHدار   وجود كاهش معنيدست آمده در تحقيق حاضر، با براساس نتايج به
دار آن در گروه كنترل، مقادير  اي مبتني بر فنون كشتي و كاهش غيرمعني هفته تمرين كشتي و تمرين دايره

 و 2001(توان برخالف نتايج كوجي ما  رو مي از اين. داري داشت گرلين پالسمايي در هر دو گروه افزايش معني
توان گفت كه   را مستقل از هم دانست يا ميGHتغييرات گرلين و ). 13، 12، 9) (2002 (هوسوداو ) 2005

 سرمي نيست، بلكه در ظاهر رابطة معكوسي بين دو پپتيد GHافزايش گرلين پالسما قادر به افزايش دادن 
، )2006(ي با نتايج تحقيقات قنبري نياك) GHدر مورد ارتباط گرلين و (اين نتيجه . ذكر شده وجود دارد

در زمينة عدم ارتباط ) 20، 17، 5، 4، 1) (2002(و ديت ) 2002(، دال )2004(، ليدي )2002(كريمر 
  .چنين عدم تأثير افزايشي پپتيدهاي ذكرشده بر يكديگر هماهنگ است  و همGHدار بين گرلين و  معني

طوري كه  ها دارد به ل سلولعنوان هورمون آنابوليك، نقش مهمي در ورود مواد مغذي به داخ انسولين به
  ).5(پذير نيست  هاي عضالني تقريبًا بدون آن امكان انتقال گلوكز و اسيدهاي چرب به داخل سلول

نشان داده شد كه افزايش گلوكز، اسيدهاي چرب و ) 2004(طور كه در تحقيق كريمر و همكاران  همان
شده در اين  جه به نتيجة ديگر تحقيقات انجامو با تو) 17(شوند  اسيدهاي آمينه موجب افزايش انسولين مي

توان نتيجه گرفت كه  ، مي)20، 5(شود   تزريق گلوكز و افزايش انسولين موجب كاهش توليد گرلين مي،زمينه
ها ممكن است موجب افزايش بيان گرلين و سطوح پالسمايي  كاهش انسولين و گلوكز پالسما در آزمودني

دار آنها در  دار انسولين و گلوكز در گروه تجربي و كاهش غيرمعني ش معنيگرلين شود ولي با توجه به كاه
دهند و  تنهايي سطوح گرلين را افزايش نمي توان اظهار داشت كه كاهش انسولين و گلوكز به گروه كنترل، مي

  .اند ساز و كارهاي ديگري در اين فرايند دخيل
عنوان هورمون كاتابوليك، ليپوليز  در بافت چربي  نشان دادند كه كورتيزول به) 2004(كريمر و همكاران 

هاي عضالني كاهش  كه سنتز پروتئين را در سلول دهد، در حالي ها را افزايش مي و شكسته شدن پروتئين
در تحقيقات گذشته ). 15(شود  ها و اسيدهاي آمينه به جريان خون مي تر چربي دهد و موجب رهايي بيش مي

كه مطالعات ديگر  ، در حالي)14، 10، 8(مرينات سنگين مقاومتي مشاهده شد افزايش كورتيزول پس از ت
نشان دادند ) 2005(لوسيدي و همكاران ). 3(دار كورتيزول را بر اثر تمرينات ورزشي نشان دادند  كاهش معني
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د و اسپالن). 20( تأثيري بر غلظت كورتيزول خون ندارد pmol/kg/min15 و 5/7كه تزريق گرلين به مقدار 
  ).6(نيز نشان دادند كه رابطة معكوس قوي بين كورتيزول سرمي و گرلين وجود دارد ) 2005(همكاران 

داري  هاي تجربي و كنترل كاهش معني براساس نتايج تحقيق حاضر، مقادير كورتيزول سرمي در گروه
ا توجه به كاهش در اين تحقيق ب. تر بود يافت و اين كاهش در گروه تجربي نسبت به گروه كنترل بيش

بيان داشتند، ) 6(طور كه اسپالند و همكاران  ها، همان دار گرلين در گروه دار كورتيزول و افزايش معني معني
بين كورتيزول و گرلين رابطة معكوسي برقرار است كه ساز و كارهاي مي توان چنين نتيجه گيري كرد كه 

  .تري نياز دارد ممكن آن به تحقيقات بيش
. اند هاي اين تحقيقات غيرورزشكار بوده دهد كه آزمودني شده، نشان مي تر به تحقيقات انجام نگاهي دقيق

اند و پاسخ گرلين به  اي بوده وهله غلب تكاهاي تمريني، مدت تمرين كوتاه و  تر پروتكل چنين در بيش هم
مدت براي بررسي  نيتمرين مورد توجه بوده است و در تحقيقات بسيار اندكي تأثير يك دورة تمريني طوال

  . سازگاري پپتيدهاي مذكور نسبت به تمرينات ورزشي بررسي شده است
طور  شده هر يك به هاي تحقيق حاضر با تحقيقات انجام شده اين است كه تحقيقات انجام از ديگر تفاوت

ويژه  به (كرده اند و در هيچ تحقيقي در يك دورة طوالني، ورزشكاران تمرين جداگانه به مسئله پرداخته
چنين در هيچ تحقيقي به بررسي همزمان  هم. اند بررسي نشده) هاي وزني مانند كشتي ورزشكاران رشته

  .هاي مذكور پرداخته نشده است هورمون
اي مبتني بر فنون كشتي و حتي تمرينات معمولي  توان گفت كه تمرينات كشتي و تمرين دايره در كل مي

 بودن شدت تمرين ممكن است موجب تعادل منفي انرژي در بدن كشتي در گروه كنترل به علت باال
ها شود و در پاسخ به كمبود انرژي، ترشح گرلين از بافت فوندوس معده در جهت افزايش دريافت غذا  آزمودني

 48ها  گيري از آزمودني چنين با توجه به اينكه نمونه هم. و جبران تعادل منفي انرژي سلولي را افزايش دهد
س از آخرين جلسة تمريني انجام شد و با اينكه ممكن است تأثيرات آخرين جلسة تمريني از بين ساعت پ

توان گفت كه عالوه بر امكان تأثير تمرين  گيري، مي ها هنگام نمونه رفته باشد و با توجه به ناشتا بودن آزمودني
يد و ترشح گرلين از غدد و توان شاهد پاسخي سازگارگونه در تول بر شدت افزايش گرلين پالسمايي، مي

. هاي عضالني بود اي تعادل منفي انرژي سلول كنندة آنها در پاسخ به يك دورة شش هفته هاي ترشح بافت
نتيجة چنين فرايندي ممكن است به ريكاوري پس از تمرين، توقف روندهاي كاتابوليكي متعاقب تمرين و 

عنوان نتيجة كاربردي  دست آمده از تحقيق حاضر، به ج بهبا توجه به نتاي. شايد فراجبراني گليكوژن بينجامد
توان پيشنهاد كرد كه با استفاده از پروتكل تمريني ارائه شده در اين تحقيق براي گروه تجربي، عالوه بر  مي

موجب جلوگيري از روندهاي كاتابوليك و افزايش روندهاي آنابوليك در كه ( تحريك توليد و ترشح گرلين 
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چنين موجب بهبود در ريكاوري پس از تمرين و شايد بازسازي بهتر ذخاير انرژي بدن  ان و همبدن ورزشكار
توانند افزايش سطح آمادگي جسماني و  ، ورزشكاران و مربيان رشتة ورزشي كشتي مي)شود ورزشكاران مي

  . كنندهاي تمريني سنتي تجربه بهتري را نسبت به روش) كاهش(مهارتي در اجراي فنون و كنترل وزن 
اي آنها نزديك به كشتي بوده  هاي ديگر ورزشي كه زمان مسابقه مربيان و ورزشكاران رشتهبه طور كلي  به

شود با استفاده از اين  پيشنهاد مي... و كنترل وزن براي آن رشته ضروري است، مانند جودو، كاراته، تكواندو 
هاي  هاي تمريني با زمان اي و تطبيق زمان  دايرهبرنامة تمريني با جايگزين فنون مورد استفاده در تمرينات

  .مند شوند اي، از مزاياي اين برنامة تمريني بهره مسابقه
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