
      

 
 103-113ص ص:                                            30/7/97پذیرش:                                                  13/5/97دریافت: 

 

 اثر حاد فعالیت ورزشی تناوبی در آب معتدل، گرم و سرد بر سطوح پالسمایی گرلین 

 وزندر زنان جوان دارای اضافه YYدار و پپتید آسیل
 4احمدآبادی فرشته ،3، مهدی مقرنسی2جومرضیه ثاقب، 1عاطفه قربانی

 چکیده

تر از دمای طبیعی بدن، حفظ دمای مرکزی بدن مستلزم هنگام انجام فعالیت ورزشی در دمای محیطی باالتر و یا پایینسابقه و هدف:  

افزایش هزینه انرژی استت  هد  از پووهش حاضر بررسی اثر حاد فعالیت ورزشی تناوبی در آ  معتد،، ررم و سرد بر سطو  پسسمایی  
 بود   YYدار و پپتید ررلین آسیل

وزن به صتور  تاتادفی انتبا  شتتدند و سه جلسه فعالیت   زن جوان دارای اضتافه  13در این پووهش نیمه تجربی، ها: مواد و روش

درصد حداکثر اکسیون مارفی در هر جلسه را در سه روز جدارانه در آ  معتد،،  55 تقریبی دقیقه با شتد   40ورزشتی تناوبی به مد   
ریری خون، قبل و بسفاصله رراد( انجام دادند  نمونهدرجه ستانتی  5/15-5/17و  5/35 -5/37، 24-25ررم و سترد ببه ترتیب در دمای  
 پس از هر جلسه انجام ررفت  

کاهش معنادار    همچنین(P≤05/0بدار متعاقب فعالیت در آ  معتد،، ررم و سرد کاهش معناداری یافت ستط  ررلین آستیل   ها:یافته

سرد تفاو  -ررم و آ  معتد، -(، اما بین آ  معتد،P=05/0مشاهده شد ب ررمنسبت به آ   سرددر آ  لیت متعاقب فعاسط  این پپتید 
و این افزایش  (P≤05/0بنیز متعاقب فعالیت در آ  معتد،، ررم و سرد افزایش معناداری یافت  YYسط  پپتید (  P>05/0معنادار نبود ب

 (  P>05/0ررم تفاو  معنادار نبود ب-ررم و معتد، -(، اما بین آ  سردP=04/0در آ  سرد نسبت به آ  معتد، باالتر بود ب
واستتطه کاهش و افزایش ستتط  ترتیب بهبهبمستتتقل از درجه حرار  آ ( رستتد انجام فعالیت ورزشتتی در آ  به نظر می گیری:نتیجه

جا که دامنه این تغییرا  در آ  سرد اما از آنشود، های اشتتها آور و ضد اشتها منجر به کاهش اشتها پس از فعالیت ورزشی می هورمون
 شدیدتر باشد  آ  سردرود که اثرا  ضد اشتهایی فعالیت در تر بود، انتظار میبیش

 

  وزن، اضافهYYفعالیت ورزشی تناوبی، استرس دمایی، ررلین آسیل دار، پپتید  کلمات کلیدی:
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 مقدمه
 توان را می چاقی  رردد می محسو  امروز مدرن دنیای در سسمتی معضس  بزررترین از یکی وزن اضافه و چاقی

عضسنی  هایبیماری خون،فشار عروقی،-قلبی هایبیماری ایجاد در مهمی نقش که کرد، معرفی جدید دنیای سندرم
 فعالیت انجام عدم توان می را و اضافه وزن چاقی عامل اساسی دو  (1ب( دارد مانند سرطان سینهب هاو برخی سرطان

 ررسنگی هایحالت ایجاد عوامل بررسی به زیادی تحقیقا  راستا این در  (2ب نمود معرفی اشتها کنتر، عدم و بدنی

  اند پرداخته آن کنتر، وکارهای ساز و سیری و
  باشد می هورمونی _ عابی سیستم ارتباط درك مستلزم اشتها تنظیم بر ورزشی تمرینا  تأثیر نحوه شناخت     
 پدیده این به که شودمی اشتها موقتی سرکو  موجب حاد ورزشی فعالیت که شده مشاهده مطالعا  از تعدادی در
 مغز، هیپوتاالموس ببش که است شده روشن خوبی به اکنون  (3ب رویندمی  1اشتهایی ناشی از فعالیت ورزشیبی
 کلیدی نقش انسانی هایآزمودنی در مارفی انرژی و دریافتی انرژی ینتعاد، ب یو برقرار خوردن رفتار تنظیم در

 هایپیام و انسولین لپتین، مانند بلندمد  هایپیام به تریشاشتها ب یمدر تنظ یردرر یطی  عوامل مح(4بدارد 
 یدپپت یا( PYYب 2تیروزین_تیروزین پپتید و سیستوکینین کوله های ررلین،پپتید شامل ایروده_ایمعده مد کوتاه
YY شوندمی اشتها سرکو  سبب دیگر برخی و غذاخوری به میل افزایش موجب هاآن از برخی  (5ب شوندیم یمتقس 
 اشتها سرکو  روی تریقوی اثرا  است، زیرا بوده  YYروی پپتید مطالعا  بیشتر تمرکز اخیر هایسا، در  (5, 4ب

 ترش  غذایی مواد دریافت به پاسخ در کولون و یلئوما L  هایسلو، از YY پپتید  (5, 5بدارد  به سایر پپتیدها نسبت

 ررلین طرفی از  (5ب شودمی بدن مارفی انرژی افزایش و دریافتی انرژی کاهش اشتها، سرکو  باعث و شودمی
 نوز کنتر، خوردن، غذا رفتار در و باشدیهورمون مترشحه از معده است که محرك ترش  هورمون رشد م یک یز،ن
 و انرژی هزینه کاهش بدن، وزن افزایش خوردن، غذا تحریک باعث هورمون این  دارد نقش رلوکز متابولیسم و

 ررلین درصد 10-20وجود دارد  حدود  آسیلو بدون  دارآسیل شکل دو به ررلین  (7ب شود می بدن چربی حفظ
 موجب AG)3ررلین ب دارآسیل شکل که دارد وجود عقیده این و باشدمی دارآسیل شکل به خون رردش در موجود
  (8ب شودمی اشتها تحریک
 ستتطو  روی تواندمی مد  طوالنی ورزشتتی تمرین که استتت شتتده رزارش قبلی مطالعا  برخی در اررچه     

 حاد فعالیت اثر خاوص در اندکی مطالعا  تاکنون اما ،(7, 5ب باشد تأثیررذار اشتها با مرتبط فاکتورهای استراحتی

   (8, 3ب نیستند همسو نیز هاآن نتایج و ررفته صور  فاکتورها این روی ورزشی
 از محیطی شرایط رذارد،می تاثیرکننده اشتها یمتنظ یهابه طور مستقل بر اشتها و هورمون که عواملی از یکی     

 سبب محیطی دمای کاهش یا افزایش واقع در است  ورزشی در حا، انجام باشد که فعالیتمحیطی می دمای جمله

و غلظت در رردش  یطمح دمای ینحا،، رابطه ب ینبا ا شود  می و اشتها مارفی انرژی و بدن متابولیسم تغییر
 ضد هایهورمون افزایش دهندمی نشان مطالعا  هاییافته  (9ب است مبهم هنوزکننده اشتها  یمتنظ یهاهورمون
که  حالی در دارد، دنبا، به راکاهش اشتها  ،و متوسط یدشد یورزش یتفعال هنگام بدن یدما یشافزادلیل به اشتها

, 9ب ررددمی یتمتعاقب فعال یافتیدر یانرژ یشافزا سبب سرد، شرایط تحت یادر آ  سرد  فعالیت رسد،یبه نظر م
  شتهاا تنظیم کننده هایهورمون سطو  تغییرا  بر مبتلف هایدما در تمرین اثر مقایسه به محدودی مطالعا   (10

( ررادیدرجه سانت 35ب ررم آ  در شنا که کردند مشاهده ای مطالعه ، در(2009ب همکاران و 4  شورتناند پرداخته
 

1 Exercise-induced anorexia 
2 Peptide tyrosine tyrosine 
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4 Shorten 



  401... السمایی گرلیناثر حاد فعالیت ورزشی تناوبی در آب معتدل، گرم و سرد بر سطوح پ

رراد(  یدرجه سانت 25ب یعیطب یدر دما یتنسبت به فعال ینو کاهش سط  ررل YY پپتید غلظت افزایش سبب
و همکاران  1یماکوجحا،،  با این  (11ب است یافته بیشتری کاهش اشتها و دریافتی کالری مقدار نتیجه در وشده 
درصد حداکثر  55با شد   ورزشی یتفعال یقهدق 30رزارش کردند پس از  جوان، مردان روی مطالعه در( 2015ب

 ،(ررادیدرجه سانت 35( و ررم بررادیدرجه سانت 24ب معتد،(، ررادیدرجه سانت 12سرد ب یطدر مح یمارف یوناکس
تنها پس از  YY یدو سط  پپت یافتکاهش  یبه طور معنادار ییدما یطدر سه شرا AGهورمون  ییسط  پسسما

 در ورزشی یتفعال اثرا  یبررس نیز به( 2015و همکاران ب 2کرابتری   (10ب داشت یشمعتد، افزا یطدر مح یتفعال
در افراد  YY یدو پپت ینررل ییسطو  پسسما( بر یعیطبسرد و  یدماترتیب بهب ررادیدرجه سانت 20و  8 دمای

 یزن AG سط  ،YY یدغلظت پپت یشافزا علیرغم داد،پووهشگران نشان  ینا یهایافتهاضافه وزن پرداختند   یدارا

   (12ببود  باالتر یعیطب یدر دما یتدر سرما نسبت به فعال یورزش یتاز فعال پس معناداریبه طور 
 کاهش و مغز سیری هاییش هورمونافزا شدید ممکن است سبب فعالیت ورزشاز  یناش بدن دمای افزایش     

 ورزش ثرا آ ، سردکنندری خاصیت و آ  در ررفتن قرار علت به رسدمی نظر به که است حالی در این  شود اشتها
 احساس افراد نیز معمو، طور به کهچنان ،(10, 9بباشد  متفاو  ورزشی هایفعالیت دیگر با ررسنگی میزان بر شنا
 مبنای بر آ  در ورزش واقع در  (11بیابد می افزایش هاآن در اشتها و ررسنگی میزان کردن شنا با که کنندمی

 بدن کل یا هااماند شدن شناور از ناشی شده ایجاد هیدرواستاتیک فشار  است یافته رسترش هیدرواستاتیک تئوری
 هیدرواستاتیک فشار که ایرونهبه ،شودمی خون رردش سیستم بر متمرکز فیزیولوژیک هایپاسخ تولید باعث ،آ  در

 تبازرش افزایش با نتیجه در و ررددمی تنه و شکم سمت به تحتانی هایاندام از خون راندن باعث شده ایجاد
 امر این که ،(13ب دهدمی افزایش را هااندام به رسانیخون و قلبی برونده میزان و ایضربه حجم قلب، به وریدی
هنگام    در واقعدهدمی قرار تأثیر تحت را اشتها کنندهتنظیم هایهورمون سطو  و هزینه انرژی مستقیم غیر طوربه

 نبایدنیز  آ  حرارتی اثرا  که، ضمن ایندر آ  در مقایسه با خشکی، هزینه انرژی باالتر است فعالیت ورزشی

 دماهای در هنگام شناکردن اشتها در درریر هایهورمون یاحتمال ییرا تغ یمطالعه چگونگ  شود ررفته نادیده
 کاهش ندروتسهیل  و اشتها کنتر، منظور به بهینه دماهای در تمرین هایپروتکل توسعه موجب تواندمی مبتلف،
 ییادر آ  معتد،، ررم و سرد بر سطو  پسسم یورزش یتاثر حاد فعال یینهد  مطالعه حاضر، تع یننابراب  شود وزن
AG یدو پپت YY باشدیوزن ماضافه یدر زنان جوان دارا  

 هامواد و روش
  باشدفردی( می هایتفاو  کنتر، جهت ببه تجربی رروه یک بابا طر  متقاطع  تجربی نیمه نوع از حاضر پووهش
 توده شاخص و سا، 20-30سنی  دامنه با بیرجند دانشگاه شنارر دختر دانشجویان حاضر آماری پووهش جامعه
 کیلوررم بر متر مربع بودند   25-9/29 بدنی

شود که به چهار شنای کرا، سینه، کرا، پشت، قورباغه و پروانه و در مطالعه حاضر شنارر به افرادی اطسق می
ای اولیه همسك که افرادی تکنیک پای دوچرخه تسلط داشته باشد  از بین دانشجویان داوطلب شرکت در مطالعه،

ها عدم دارا بودن سابقه های انتبا  آزمودنیحاضر را دارا بودند، به صور  هدفمند انتبا  شدند  مسك مطالعه
خونی و عدم مار  سیگار یا هر نوع داروی خاص عروقی، تنفسی، دیابت، صرع، کم_شده قلبیهای شناختهبیماری

ها بر اساس پاسخ به پرسش محقق، مودنیدست آمد  همچنین تمام آزبود که این اطسعا  از طریق پرسشنامه به

 

1 Kojima 2 Crabtree 



401 4318 بهار و تابستانم/ نهزدهم/ شماره بیست و پاننامة فیزیولوژی ورزشی کاربردی/ سال پژوهش 

افراد  فاز لوتئا، صور  ررفت  از بین مرحله میانیاعدری منظم و تقریبا یکسان بودند و مطالعه در دارای سیکل ق
کننده واجد شرایط به صور  تاادفی ساده به عنوان نمونه پووهش بمیانگین و انحرا  استاندارد شرکت 13، داوطلب
 9/29سا، و شاخص توده بدن  21/25± 27/3کیلوررم، سن  15/54 ± 05/7متر، وزن سانتی 80/151 ± 09/5قد 
نامه کیلوررم بر متر مربع( انتبا  شدند  پس از تشری  اهدا  تحقیق و چگونگی مراحل انجام آن، رضایت 25-

ها اخذ شد  عدم تمایل فرد به ادامه همکاری در کتبی مبنی بر حضور داوطلبانه و آراهانه در این پووهش از آزمودنی
طو، مطالعه و یا بروز هررونه آسیب در حین فعالیت ورزشی به عنوان معیار خروج از مطالعه در نظر ررفته شد  الزم 
به ذکر است که پروتکل این مطالعه توسط کمیته اخسق دانشگاه علوم پزشکی بیرجند با شماره 

Ir.bums.REC.1396.85  ویب رردید تا 
 در ناشتایی، ساعت 12 با هاآزمودنی سپس  شد ریریاندازه بدنی توده شاخص و وزن قد، ابتدا بعدی، مرحله در     
به   نمودند مراجعه استبر به صب  8-10 ساعت در ،(یکدیگر از ساعت 48 فاصله بهب و جدارانه مشبص روز سه

ساعت در نظر ررفته  48حداقل  washoutجهت حذ  اثر منتقل شونده باثر مداخله جلسه قبلی به جلسه بعد(، دوره 
 شدید فعالیت رونه هر انجام از هر جلسه فعالیت ورزشی، اجرای از قبل ساعت 48 از که شد توصیه افراد بهشد  

 جراا زیر تمرینی هایپروتکل ،(کردن ررم منظور بهب دوچرخه پای تکنیک دقیقه 5انجام  از پس  نمایند خودداری
 :رردید
 40و  (11, 10ب( ررادیدرجه سانت 24-25معتد، ب یدر آ  با دما ینهپروتکل روز او، شامل فرو رفتن تا حد س   
 حداکثر درصد 55بمعاد،  مارفی اکسیون حداکثردرصد  55 با شد  تقریبیدوچرخه  یپا یکانجام تکن یقهدق

 3کار به استراحت ب 1به  3و با نسبت  (15بزیر مطابق فرمو،  1کاروونن فرمو، براساس (14ب (ذخیره قلب ضربان
ذکر   (17, 15ببه صور  نشستن بر لبه استبر( بود  یرفعا،استراحت غ یقهدق 1دوچرخه و  یپا یکانجام تکن یقهدق

ورزشی بر اساس درصدی از حداکثر تجویز و پایش شد  فعالیت سهولت در برای این نکته ضروری است که 
را محاسبه نمود و مورد استفاده قرار داد، زیرا بین این از ضربان قلب ذخیره معادلی  توان درصداکسیون مارفی، می

  (14ب دو شاخص همبستگی بسیار باالیی وجود دارد
 تمرین هد  ب{= ضربان قل%55 ×( بیشینه قلبضربان -استراحت قلب+}بضربان  استراحت قلب ضربان

با استفاده از  یزن ینشد و شد  تمر( محاسبه 220 –با استفاده از فرمو، بسن  یهر آزمودن یشینهضربان قلب ب 
 ردنک سرد جهت نیز ورزشی فعالیت پایان در  رردید کنتر،( فنسند کشور ساخت ،A300ضربان سنج پوالر بمد، 

  شد انجام آزمون پس خون ریرینمونه سپس و ررفت انجام دوچرخه پای دقیقه 5 آرامی بدن، به 
( ررادیدرجه سانت 5/35-5/37پروتکل در آ  ررم ب ینپروتکل در روز او،، ا یساعت از اجرا 48از رذشت  پس
الزم به ذکر است که در روز   ررفتانجام  (18برراد( یدرجه سانت 5/15-5/17ساعت بعد در آ  سرد ب 95و  (10ب

کنندران به دالیل شبای در مطالعه شرکت نکردند، ترتیب یک و دو نفر از شرکتبه ،های آ  ررم و سردآزمون
 نفر بود  11و  12، 13کنندران در روزهای آ  معتد،، ررم و سرد به ترتیب لذا تعداد نهایی شرکت

 انجام تهنشس حالت در چپ دست کوبیتا، آنتی ورید از پروتکل، هر از پس بسفاصله و قبل خون ریرینمونه     
 سرعت با بسفاصله سپس  شد ریبته EDTA2 انعقادی ضد ماده حاوی آزمایشی هایلوله در خونی هاینمونه  شد

 YY پپتید و AG سطو  ریریاندازه جهت حاصل پسسمای و شد سانتریفیوژ دقیقه 15 مد  به دقیقه بر دور 3000
 یانسان یهامباوص نمونه یپووهش هاییتکبا  YY پپتید و AG ییسطو  پسسمامورد استفاده قرار ررفت  

 

1 Karvonen 2 Ethylene diamine tetraacetic acid 
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( و طبق دستورالعمل شرکت سازنده یرانطب، تهران، ا ینشده از شرکت پادر یهته آلمان، 1وبای ز، کمپانی ساخت(
لیتر و درصد بر میلی یکوررمپ 5/1و  5/2 یببه ترت YY یدو پپت AG یتحساسیت ک شد  یریراندازه یزاروش اال به

 ورزشی فعالیت موقت آثار حذ  برای که است ذکر به الزمبود   7/4و  2/4 یبضریب تغییرا  درون آزمونی به ترت
حجم  ییرا مورد سنجش، تغ یخون هایمتغیر مقادیر در کاذ  تغییرا  ایجاد آن دنبا، به و پسسما حجم مقدار بر

( ریریاندازه مرحله هر در هماتوکریت و همورلوبین مقادیر از استفادهببا  2یلو کاست یلپسسما با استفاده از معادله د
  (19ب رردید اصس  پسسما حجم تغییرا  اساس بر سنجش مورد متغیرهای واقعی مقدار و رردید محاسبه
تجزیه و تحلیل شدند  برای اطمینان یافتن از  20نسبه  SPSSها با نرم افزار آوری اطسعا ، دادهپس از جمع     

تفاده ها از آزمون لون اسکسب اطمینان از همگنی واریانسبرای ویلک و -آزمون شاپیرو ازها طبیعی بودن توزیع داده
جهت بررسی تغییرا  درون رروهی و بین ها، ها و همگنی واریانسبا توجه به طبیعی بودن توزیع دادهرردید  

سط   استفاده شد  و آزمون تعقیبی بونفرونی 3برروه(  ×2بزمان( تحلیل واریانس عاملی مرکب آزمون روهی از ر
 در نظر ررفته شد  P≤05/0 یمعنادار

 هایافته
نتایج نشان داد که دهد  را نشان می YYو پپتید  AGسط  پسسمایی نتایج آزمون تحلیل واریانس عاملی  1جدو، 
تمرین بین  تعامل زمان و رروهاثر و  (P= 0001/0ب بود معنادار AGتغییرا  سط  پسسمایی در زمان  عامل اثر

  همچنین نتایج تغییرا  بین رروهی تفاو  معناداری را در (P=03/0ب بود معنادارنیز ریری مراحل مبتلف اندازه
 سماییپس سط تغییرا   که داد نشان نفرونیبو تعقیبی آزمون نتایج(  P= 05/0ب داد نشان پووهش هایبین رروه

AG 05/0ب داشت معنادار تفاو  سرد و ررم آ  جلسا  بین=P)ای که افزایش سط  این پپتید متعاقب ، به رونه
-عتد،م آ  و ررم -معتد، آ  جلسا  بین نتایج اما ،فعالیت ورزشی در آ  سرد در مقایسه با آ  ررم معنادار بود

 عاملب YYسط  پسسمایی پپتید ریری اثر اصلی مراحل اندازه بر اساس نتایج،  (P>05/0ب نبود معنادارتفاو   سرد
ریری تفاو  معناداری را نشان بین مراحل مبتلف اندازه رروهتعامل زمان و اثر (، و P= 0001/0ب بودمعنادار  (زمان
= 04/0ب داد نشان پووهش هایرروه بین در را معناداری تفاو  نیز رروه اثر نتایج همچنین(  1 جدو،( بP=05/0داد ب

P  )پپتید  سط تغییرا   ،نفرونیبو تعقیبی آزمون از حاصل نتایج اساس برYY طور متعاقب فعالیت در آ  سرد به
   سرد معنادار نبود-ررم و آ  ررم -آ  معتد، جلسا ( ، اما نتایج بین P=05/0معناداری باالتر از آ  معتد، بود ب

  بحث
به  YYو پپتید  AGسط   ،در آ  معتد،، ررم و سرد تناوبی ورزشی فعالیت متعاقب حاضر، مطالعه نتایج براساس
 سرددر آ   AGها، کاهش معنادار سط  کاهش و افزایش معناداری یافت  همچنین در مقایسه بین رروه ترتیب

هورمون  سرکو  در آ  سرد نسبت به آ  معتد، مشاهده شد  YYو افزایش معنادار پپتید  ررمنسبت به آ  
 یک در مطالعه حاضر، دنکر شنا هنگام در شده مشاهده YYور ررلین و افزایش هورمون ضداشتهای پپتید آاشتها
 خشکی در یورزش فعالیت از ناشی اشتها موقت مهار رابطه با در قبلی تحقیقا  با که باشدمی جدید نسبتاً یافته
 انددهنامی ورزشی فعالیت از ناشی اشتهاییبی را پدیده این   (21, 20ب باشدمی همسو سواری دوچرخه و دویدن همانند

درصد حداکثر  50 از باالتر یا و متوسط شد  با خشکی در شده انجام ورزشی هایفعالیت هنگام در مداوم طوربه و
 طی در را AG پسسمایی سط  و ررسنگی کاهش ،(2017ب همکاران و 3بروم  (3ب است رردیده مشاهده اکسیون

 

1 ZellBio 

2 Dill-Costill 

3 Broom 
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 کاهش با مثبتی همبستگی AG غلظت کاهش که دادند نشان همچنین  کردند رزارش نواررردان روی بر دویدن
به میزان بیشتری  AG مطالعه، این در که است این نتیجه این احتمالی تفسیرهای از یکی  (22ب دارد ررسنگی درصد
  (22ب باشدمیدرریر  ورزشی فعالیت از ناشی اشتهاییبی در

دماهای  در YYو پپتید  دارآسیل گرلین سطوح یانگین و نتایج آزمون آماریم یسه. مقا۱ جدول

 مطالعه مورد مختلف
 متغیرها هاگروه گیریزمان اندازه گروه ×زمان  گروه

P F P F پیش آزمون پس آزمون 

05/0 27/3 03/0 75/3 

12/19±85/55  (n =11ب سرد آ  در فعالیت 15/19±73/73 

 اردآسیل گرلین
 (لیترمیلی/پیکوررمب

15/10±11/44  (n= 12ب ررم آ  در فعالیت 45/7±90/54 

54/15±99/49  (n =13ب معتد، آ  در فعالیت 39/15±35/59 

04/0 35/3 05/0 21/3 

 (n =11ب سرد آ  در فعالیت 37/14±53/72 93/20±32/98
 YY پپتید

 (لیترمیلی/پیکوررمب
02/15±34/81  (n= 12ب ررم آ  در فعالیت 55/15±33/55 

80/15±45/74  (n =13ب معتد، آ  در فعالیت 23/19±53/54 

  P≤05/0سط   در معناداری* 
 

 شانن اشتها حاد تنظیم روی آ  در ورزشی فعالیت تأثیر با رابطه در را جدیدی اطسعا  ،های مطالعه حاضریافته
  داد نشان معتد، و سرد ررم، آ  در ورزشی فعالیت طی را AGسط   معنادار کاهش حاضر مطالعه نتایج  دهدمی
 مهار با ورزشی فعالیتو   (24, 23ب باشدمی AG تأثیر تحت اشتها تنظیم که است شده نشان داده حاضر، حا، در

 در مقایسه با آ  در AG سط  معنادار کاهش رسدبه نظر می  (25ب دهدمی قرار تأثیر تحت را اشتها ،AG غلظت
نی ، همچنین تفاو  در فعالیت عضس آ  سبتی و چسبندری، خاصیت پاها در خستگی افزایش دلیل به ،خشکی

عامل مهمی در این  است ممکن بدن دمای از سوی دیگر تغییر  (25ب باشد آ  در شدید ورزشی فعالیت هنگام در
 کاهش این که مشاهده شد مبتلف دماهای در AG سط  معنادار کاهش حاضر، پووهش در  (27 ,3ب تغییر باشد

 ورزش از عدب و طو، در بدن دمای در تغییرا  که داد نشان قبلی مطالعا   بود بیشتر ررم آ  به نسبتسرد  آ  در
 دادند نشان ،(2009ب همکاران و شورتن  (27, 11ب بگذارد تأثیر غذا مار  و خون رردش اشتها، بر است ممکن
 درجه 25ب طبیعی دمای در ورزشی فعالیت از بعد مارفی انرژی و یافت کاهش ررم و طبیعی دمای دو در ررلین که

 یکسان ررم آ  در فعالیت و استراحت زمان بین مارفی انرژی اما، بود باالتر استراحت شرایط به نسبت( ررادسانتی
 شدن آزاد با است ممکن بدن شدن ررم و شدن سرد که کردند عنوان ،(2005ب همکاران و 1وایت  (11ب بود

 آ  در تمرین از بعد مارفی انرژی که دادند رزارش آنها  (27ب باشد همراه کننده اشتهاتحریک خاص هایهورمون
 است حالی در این  (27ب بود( سانتیگراد درجه 33ب معتد، آ  از باالتر معناداری طوربه( سانتیگراد درجه 20ب سرد
 خشکی و آ  در تمرین بین YY پپتید غلظت و مارفی انرژی در را معناداری تفاو  ،(2018ب همکاران و 2ادیو که

 

1 White 2 Ueda 
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 مسوه حاضر مطالعه نتایج با که بود کمتر معناداری طوربه خشکی به نسبت آ  در AG غلظت اما  نکردند مشاهده
 سهم ندتوا، میآ  در فعالیت طی در اشتها هایهورمون غلظت در تغییرا  که است آن از حاکی نتایج این  باشدمی
 تنظیم بر  آ در فعالیت تأثیر مورد در را جدیدی اطسعا  و داشته باشد فعالیت از ناشی اشتها سرکو  در سزایی به
   کندمی فراهم اشتها حاد
  بود معتد، آ  به نسبت سرد آ  در PYY پسسمایی سط  معنادار افزایش حاضر پووهش نتایج از دیگر یکی     

 سازوکار  (28, 25ب دارد بستگی ورزشی فعالیت شد  به PYY غلظت در افزایش که دادند نشان قبلی هایپووهش

 احتماال رسدمی نظر به اما نیست، مشبص نیز ورزشی تمرین اثر در YY پپتید افزایش اندوکرینی یا عابی احتمالی
 هاینمک و سیتوکینین کوله معده، اسید همانند هاییسیگنا، تأثیر تحت ورزشی فعالیت متعاقب YY پپتید سط 

 این، بر عسوه  (12ب یابدمی افزایش تونین کلسی ژن به وابسته پپتید و 1-انسولین شبه رشد فاکتور ،1لومینا، صفرای
 اعما، باشد،می Y1-Y6 شامل که پروتئین G هایریرنده طریق از را خود اشتهایی ضد اثرا  YY پپتید احتماالً
 شده مشاهده 3واری هایآوران و 2ایقاعده هایهسته مرکزی، عابی سیستم در که Y2 هاآن میان از و کندمی
 متعاقب YY پپتید غلظت افزایش رسدمی نظر به  (25, 4ب داردYY پپتید به اتاا، برای بیشتری تمایل است،
-هورمون سنتز و بیان طریق، این از که بوده هیپوتاالموس  Y2هایریرنده بر پپتید این اثر به مربوط ورزشی فعالیت

 ددمج توزیع که است شده پیشنهاد رونهاین کلی، طوربه  (25ب کندمی مهار را ررلین مانند اشتها کننده تحریک های
 هایسازوکار کهحالی در ،(29ب شود AG سرکو  موجب است ممکن ورزشی فعالیت جلسه یک طی در خون رردش
 و سمپاتیک بیعا سیستم فعالیت پسسما، انسولین و رلوکز غلظت در تغییرا  سایتوکین، رهایش جمله از دیگر

 باشندمی 1 -رلوکارونشبه و YY پپتیدهای اشتهایی ضد هایسیگنا، افزایش میانجی احتماالً عضله، متابولیسم
 معناداری تفاو  یکدیگر با سرد و ررم دمای در ورزشی فعالیت متعاقب YY پپتید پاسخ  حاضر پووهش در  (30ب

 اختس  سو، یک از احتماالً تواند می ررم، و سرد دماهای در شاخص دو این پاسخ در تفاو  عدم علت  نداشت

 دمای اثررذاری نسبت به بر سط  این پپتید تمرین شد تر عامل مهم تأثیر دیگر، سوی از و دما سه بین کم دمایی

 در فقط و است تأثیربی آ  دمای (بیشینه زیرب متوسط و پایین شد  با تمرینا  در که معتقدند محققان  باشد آ 

 به ورزشی فعالیت طراحی ممکن است همچنین  (28, 4ب بود خواهد اثررذار آ  دمای بیشینه، و شدید تمرینا 
 مانع و کاسته ها آزمودنی بر تمرین فشار از اجرا، طو، در متناو  استراحتی فواصل ررفتن نظر در و تناوبی صور 
 پپتید پسسماییسط   بر مبتلف دماهای اثر مورد در مطالعا   باشد شده هاآزمودنی بدن بر آ  دمای اثررذاری

YY پپتید شورتن، مطالعه در حاضر، پووهش هاییافته با همراستا  است محدود بسیار YY دمای دو در پسسما 
 خشکی و آ  در تمرین بین PYY غلظت در معناداری تفاو  دایو مطالعه در اما ،(11ب یافت افزایش ررم و طبیعی
 سمانیج آمادری سط  و جنسیت در تفاو  ها،پووهش هاییافته ناهمسویی دلیل رسد می نظر به  (25ب نشد مشاهده
 دبودن سالم جوان مردان هاآزمودنی دا،یو مطالعه در  باشد ورزشی فعالیت پروتکل و نوع محیط، دمای ها،آزمودنی

 اضافه دارای جوان زن هایآزمودنی از حاضر پووهش در کهحالی در ،دادند انجام را آ  در رفتن راه دقیقه 50 که
 مارفی اکسیون حداکثر درصد 55 با  آ  در دوچرخه پای تکنیک دقیقه 40 انجام تمرین پروتکل و شد استفاده وزن
 ورزشی، هایفعالیت  باشد مهم اشتها به وابسته هایهورمون بر ورزش هایفعالیت تأثیر در تواندمی نیز جنسیت  بود

  (31ب است مردان از بیشتر زنان در غذا حسی جاذبۀ و کندنمی مهار زنان و مردان در مشابهی راه از را ررسنگی

 

1 Luminal bile salts 

2 Nodes ganglion 

3 Vagal afferents 
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 شده ناختهش اشتها کننده تنظیم هایهورمون پاسخ بر اثررذار فاکتور یک عنوان به نیز محیط دمای این، بر عسوه
 به بتنس ررم محیط در فعالیت از پس دریافتی انرژی و ذهنی ررسنگی که است شده رزارش  (32, 12, 10ب است
 هایفعالیت متعاقب ایتغذیه رفتارهای بر تواندمی محیط، دمای از ناشی استرس  (27ب است ترکم سرد، محیط
 YY پتیدپ مباوصا اشتهایی،بی هایسیگنا، رسدمی نظر به و باشد تأثیررذار محیطی مبتلف دماهای در ورزشی
 سرکو  به را ررما که سازوکارهایی  (33ب دارد طبیعی دمای با هایمحیط به نسبت تریبیش افزایش ررم محیط در

 اثرا  رغمعلی که باشدمی اهمیت حائز بسیار نکته این به توجه اما ،(34ب است ناشناخته دهند،می نسبت اشتها
 مرکزی حرار  درجه افزایش واسطه به بدن به شده وارد استرس ررم، محیط در ورزشی فعالیت هنگام اشتها کاهنده
 اغلب در اسها، و شکمی درد تهوع، حالت نظیر روارشی عسئم  یابدمی افزایش ررم محیط در فعالیت اثر در

 پاسخ و هرود تلیا،اپی هایسلو، آسیب بروز احتما، همچنین  کنندمی فعالیت ررم هایمحیط در که ورزشکارانی
 خسصه، طوربه  (35ب است باالتر معتد، محیط با مقایسه در ررم محیط در ورزشی فعالیت هنگام سیستمیک التهابی

 ظرن به  باشد متفاو  بسیار است ممکن ورزشی فعالیت طی در YY پپتید ترش  با مرتبط فیزیولوژیکی سازوکارهای
 در ورزشی فعالیت از ناشی YY پپتید غلظت تغییرا  سازوکارهای مورد در را جدیدی بینش کنونی نتایج رسدمی
  آورد فراهم انسان در را مبتلف دماهای در آ 
 واسطههب ترتیببه آ  در تناوبی ورزشی فعالیت انجام رسدمی نظر بهمطالعه حاضر،  یجنتا براساسمجموع  در     

 د،شومی ورزشی فعالیت از پس اشتها کاهش به منجر اشتها ضد و آور اشتها هایهورمون ستط   افزایش و کاهش
 آ  سرد رد فعالیت اشتهایی ضد اثرا  که رودمی انتظار بود، تربیش سرد آ  در تغییرا  این دامنه که جاآن از اما

 شتهاا کاهش بیشتری در به منجر سردآ   در ورزشی هایفعالیت انجام رستد  می نظر به بنابراین  باشتد  شتدیدتر 
اما به  شتتود، می درازمد  در افراد وزن کاهش روند بهبود و منفی انرژی تعاد، ایجاد متعاقب فعالیت ورزشتتی،

 شتریدر جهت کمک به روند کاهش وزن، انجام مطالعا  ب خطریمناسب و ب ینیتمر یهاپروتکل یشتنهاد منظور پ
  رسدیبه نظر م یضرور ینهزم یندر ا
 ورزشتتی فعالیت از پس هاآزمودنی دریافتی انرژی ریریاندازه عدم حاضتتر، مطالعه هایمحدودیت جمله از     
ا ب همراه هایآزمودن اییهتغذ یو رفتارها یافتیدر یغذا یزانم یدر مطالعا  آت شتتودمی پیشتتنهاد لذا باشتتد،می

 مورد اییهتغذ یو رفتارها یهورمون ییرا تغ ینشود، تا ارتباط ب یریردر اشتها، اندازه یردرر یهاسنجش هورمون
 تغییر تأثیر و است پذیرامکان سادری به ورزشی فعالیت هنگام محیط دمای دستکاری که آنجا از  ریرد قرار بررسی
 از ستقلم است ممکن که باشدمی رونارونی عوامل تابع ایتغذیه رفتارهای بر ورزشی فعالیت هنگام محیط دمای
با  واندتمی پیشتتنهادی، مطالعا  از حاصتتل هاییافته بنابراین باشتتد، اشتتتها کننده تنظیم هایهورمون تغییرا 

  دهد هارائ سسمت ارتقاء و چاقی کنتر، اشتها، کاهش را برای ورزشی مناسب فعالیت اطمینان بیشتری نسبه
ر اجرای کنندران دوسیله نویسندران مراتب سپاس و قدردانی خود را از همکاری تمامی شرکتسپاسگزاری: بدین

 مولکولی سلولی تحقیقا  مرکز محترم ریاست هدایتی مهدی دکتر آقای جنا  دارند  ازاین پووهش ابراز می
 انجام تجه در همکاری جهت به بهشتی شهید پزشکی علوم دانشگاه متابولیسم و ریز درون غدد علوم پووهشکده
  شودمی سپاسگزاری صمیمانه آزمایشگاهی هایسنجش
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Abstract 

Background& Purpose: Maintenance of the core temperature requires additional energy for 

thermoregulation during and after exercise if environmental temperatures are outside the 

thermoneutral zone, either below (cold) or above (warmth/heat). The purpose of this study 

was to investigate the acute effect of interval exercise in temperate, warm and cold water on 

plasma levels of acylated ghrelin (AG) and peptide YY.  

Methodology: In this quasi-experimental study, 13 overweight young women were selected 

randomly and performed three sessions interval exercise at ~65% of VO2max for 40min in 

temperate, warm and cold water (24-25, 36.5-37.5 and 16.5-17.5° C respectively) 

on three separate days. Blood sampling was done before and after each session.  

Results: The AG level decreased significantly after exercise in temperate, warm and cold 

water (P≤0.05). This peptide level also decreased significantly in cold water compared to 

warm water (P=0.05), but there was no significant difference between temperate-warm and 

temperate-cold water (P>0.05). The level of peptide YY increased significantly in temperate, 

warm and cold water (P≤0.05), and this increase higher than in cold water compared to 

temperate water (P=0.04), but there was no significant between clod-warm water and 

temperate-warm water (P>0.05).  

Conclusions: It seem that exercise in water (independent of water temperature), due to 

decrease and increase the levels of appetite and anti-appetite hormones respectively, result in 

decrease appetite after exercise, but since the range of these changes was higher in cold water, 

it is expected that anti-appetite effects of exercise be more severe in cold water. 
 

Keywords: Interval Exercise, Temperature Stress, Acylated Ghrelin, Peptide YY, 

Overweight. 

 


