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  چکیده

گزارش شده . کندی در تعادل انرژي، کنترل وزن و دریافت غذا ایفا میکمانی هیپوتاالموس است و نقش مهمۀ نرو پپتید مترشحه از هست ، یکAGRP :دمهمق

هدف از  .شود ف میتوقّم )بازسازي منابع انرژي ( شود و با ایجاد شرایط مثبت تعادل انرژي می AGRPموجب افزایش مقادیر  ،است که شرایط منفی تعادل انرژي

  .ستو گلوکز پالسما ، انسولینAGRPاي مقاومتی بر روي  دایره فعالیتپس از یک ) گلوکز( بررسی اثر مصرف قند خوراکی ،اجراي این پژوهش

به طور تصادفی ) BMI 26/23±2/60بدنی ةو شاخص تود 12/9±75/45وزن  9/.±22/29,سن( گیر آزادکار جوان کشتی 16براي این منظور  :مواد و روش

ها خواسته  از آزمودنی. تقسیم شدند نفر 8تعداد  )و گروه آب )نفر 8تعداد  گرم به ازاي هر کیلوگرم وزن بدن، 1( گروه قند 2به طور تصادفی به انتخاب شدند و مجدداً

دقیقه پس از  90و  فعالیتقبل، بالفاصله پس از  مرحله، گیري خونی در سه نمونه. را اجرا کنند )WTBCE ( اي مبتنی بر فنون کشتی دایره فعالیتشد یک 

ها با استفاده از روش آنالیز واریانس در داده. استفاده شد ELISAپالسما از کیت تجاري  AGRPگیري جهت اندازه. شد خوراندن محلول گلوکز انجام

  . شد بررسی P<0/05 در سطح معناداري LSDو آزمون تعقیبی  رهاي مکرّ گیري اندازه

مشاهده گردید که این تغییرات در  ها هم در نقاط زمانی و هم بین گروه (P</001( و انسولین پالسما AGRP (P</001)تفاوت معناداري در سطوح  :ها یافته

پایین تر و انسولین  AGRPاي سطوح استفاده از تحلیل آماري نشان داد که گروه قند دار. (P</033( دار بوده است میزان گلوکز پالسما فقط در نقاط زمانی معنا

  .باالتري نسبت به گروه آب بوده است

شده موجب تحلیل انرژي و ایجاد تعادل منفی  احیحاد طرّ فعالیتحاکی از آن است که  ،فعالیتپالسمایی بالفاصله بعد از  AGRPافزایش سطوح  :گیري نتیجه

خوراکی موجب افزایش مقادیر گلوکز پالسمایی و با افزایش رهایش انسولین توانسته ازدیاد سطوح چنین نشان داده شد که مصرف قند  هم. انرژي شده است

AGRP  تناشی ازالیتبنابراین شاید بتوان گفت که اثر اشتهاآوري پس از یک . شدید را مهار نماید فعالیاز طریق  شدید فعAGRP  اعمال شده و باالرفت این

  .دباش می انرژي ضروري  ۀز دست رفتپپتید براي بازسازي ذخایر ا

  

  .گیران آزادکار کشتی ،WTBCE فعالیت، انسولین، AGRP :هاي کلیدي واژه
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Abstract 
AGRP is a neropeptide released from Arcuate Neucleus of hypothalamus which plays 
an important role in energy balance, weight control and feeding. It has been reported 
that negative energy balance circumstance causes AGRP level to increase. It is also 
stopped by the creation of positive energy balance circumstance (energy sources 
restoration). The purpose of this study is to evaluate the effect of oral sugar (glucose) 
consumption after circular resistance activities on AGRP, insulin and plasma glucose.  

For this purpose, 16 young free wrestlers (age, 22.29 ± . 9 weight 75.45 ± 12.9 
and body mass index BMI 26.23±2.60) were randomly selected and then randomly 
divided into two sugar (1 gr per kg body weight n=8) and water groups (n=8). The 
subjects were asked to run wrestling Technique Based Circuit Exercise (WTBCE). 
Blood sampling was obtained in three stages, before, immediately and after 90 minutes 
after feeding by glucose solution. For the measurement of plasma AGRP commercial 
ELISA kits were used. The data was analyzed by repeated measurements and LSD test 
in the significant level of P <0.05. According to the results, a significant difference was 
observed in plasma insulin levels (F=40.43, P<.001), AGRP (F=1.12, P<.001) time 
points, and time between groups. This changes in plasma glucose levels only were 
significant in time point (F=36.6, P<.033). The statistical analysis showed that the sugar 
group has lower AGRP levels and higher levels of insulin than water group. Therefore, 
increasing plasma AGRP levels immediately after exercise indicates that the designed 
acute activity was able to produce energy consumption and negative energy balance. It 
has also been shown that feeding of oral glucose (1 gr per kg body weight) caused 
increasing plasma glucose and increasing releasing of insulin could inhibit  increasing 
levels of AGRP created due to sever activity. Thus, it can be claimed that elevated 
levels of AGRP in severe activity increases appetite which could be necessary to rebuild 
lost energy source. 
 
Keywords: Plasma AGRP, Insulin, WTBCE, Free wrestler                                              
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  مقدمه

 ۀو مورد عالقانرژي همواره از مباحث مهم  ۀهزین اي و موضوع تنظیم وزن، هموستاز انرژي، رفتار تغذیه

بسیاري از  توجههم اکنون نیز  ،هاي گذشته بوده فیزیولوژي ورزشی و بهداشت در دهه ةحوز محقّقین

انرژي همواره باید تعادلی وجود داشته باشد تا  ۀبین دریافت و هزین .پژوهشگران را به خود جلب کرده است

کاهش یا اضافه  خورد و میموازنه به هم  ،در غیر این صورت .طوالنی ثابت بماند وزن طی یک دوره نسبتاً

لین هورمونی است که نقش آن در دریافت غذا و وزن بدن شناخته شده او ،انسولین). 8( وزن رخ خواهد داد

ح آن از پانکراس به میزان زیادي وابسته به که ترشّ استاصلی سطح گلوکز خون  ةکنند کنترل ،انسولین. است

  ).19( هاي بتا به گلوکز بستگی به چربی بدن دارد دهی سلول پاسخگلوکز خون است با این حال 

یک فرد چاق به نسبت، انسولین بیشتري در برابر افزایش مقدار معینی گلوکز نسبت به یک فرد الغر       

کند، به طوري که در شرایط تعادل مثبت  با تغییرات چاقی تغییر می همانند لپتین ،انسولین. کند ح میترشّ

ت اسیحس ۀسطح انسولین به میزان زیادي به وسیل. یابد ي، افزایش و در تعادل منفی انرژي کاهش میانرژ

 ،شود و چربی احشایی انسولین محیطی که وابسته به مجموع ذخایر چربی و توزیع چربی بدن است، تعیین می

به وسیله گیرنده از سد  اشباع انسولین از طریق یک فرایند قابل. ت، انسولین استاسیکلیدي حس ةکنند تعیین

شود یا به میزان بسیار کمی  انسولین یا در مغز تولید نمی ،کنند هاي اخیر بیان می یافته. گذرد خونی مغزي می

 ).20( شود در خود مغز هم تولید می

را هنگامی یکی از قدرتمندترین پپتیدهاي اشتهاآور است که رفتار دریافت غذا  1به آگوتی ۀپروتئین وابست      

به  AGRPنقصان در مقادیر یا بیان ، دهد و از سوي دیگر که به صورت مرکزي کنترل شود، افزایش می

روي  kb 1/1 انسانی یک ژن کوتاه به طول AGRPژن  ).17( گردد افزایش میزان متابولیسم منجر می

کند  اي را کدگذاري می مینهاسید آ 132 باشد و یک پروتئین می اگزون4قرار دارد داراي  22q 16کروموزوم 

11( کشف گردید 2شاتر به وسیلۀ 1997لین بار در سال که او .(AGRP  هم در انسان و هم در موش در

 این پروتئین عالوه بر انسان و). 18( شود هاي کمانی آن بیان می اختصاصی در هسته طور  هیپوتاالموس و به

  ).16( گوسفند، ماهی و کبوتر نیز شناسایی شده استهاي دیگر جانداران از قبیل خوك،  موش در گونه

بپذیرد که  تأثیردي از عوامل متعد به طور مرکزي و محیطی ممکن است AGRP تغییرات در بیان و سطوح  

 فعالیت سوء تغذیه و دیابت، تعادل منفی انرژي همراه باشد، از قبیل گرسنگی، از جمله آن شرایطی است که با

   .ر کاهش وزن و ناشتایی همراه باشدبا دو متغی بدنی و ورزشی که

به عنوان مثال . شود ها سبب افزایش رفتار دریافت غذا می در موش AGRPمطالعات نشان داد، تزریق       

ها، دریافت غذا را در گروه تجربی نسبت به  به صورت مرکزي در موش AGRPمیلی گرم  15تزریق فقط 

در ). 7( این افزایش دریافت غذا با افزایش وزن نیز همراه بود ،دهد افزایش می برابر 30گروه کنترل تقریباً 

هاي نژاد  را بر روي رفتار دریافت غذا در موش AGRP مدت اثر طوالنی )2001( ادامه اسمال و همکاران

پژوهش  نتایج .کردند را تزریق می AGRP هفته یک مدتها هر روز به  آن .ویستار مورد بررسی قرار دادند
 

1. AGRP 
2 . Shutter 
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 هفته تزریق به طور چربی در گروه تجربی نسبت به گروه کنترل پس از یک ةها و تود وزن موش نشان داد،

را در حالت ناشتایی و سیري  AGRPسطوح پالسمایی ( 2000 )شن و همکاران). 6( افزایش یافت معناداري

 مدتی از آن بود که ناشتایی به حاک ،تحقیق ایشان نتایج. قراردادند هم در انسان و هم موش مورد مطالعه

شود، حال آن که خوردن صبحانه سطوح  پالسمایی انسان می AGRPباعث افزایش سطوح  ،یک شب کامل

ساعت  48ها هم مشابه بود به طوري که  در مورد موش این نتایج. دهد کاهش می درصد 39آن را به میزان 

  ).15( شد پالسمایی AGRPسطح  هاي الغر نیز باعث افزایش داري در موش روزه

اي قبل از  به عواملی از قبیل حالت تغذیه مدتاي و بلند بدنی به طور یک مرحله فعالیتبه به  AGRPپاسخ   

  ).9( ه و ترکیب غذاي مصرفی وابسته استلیبدنی، سطح آمادگی او فعالیت، نوع مدت، شدت، فعالیت

ها سطوح پالسمایی  انجام شده که اغلب آن دنی تحقیقات اندکیب فعالیتدر خصوص این هورمون و       

AGRP تاثر مصرف قند پس از یک  ،اي در هیچ مطالعه. اند را بررسی کردهالیشدید بر روي سطوح  فع

 توان به تحقیق میAGRP بدنی بر فعالیت تأثیراز معدود تحقیقات در مورد . بررسی نشد AGRPپالسمایی 

 AGRPمیینیل گزارش کردند که بیان ـ  لوین و دئون .اشاره کرد 2004در سال ینیلمیـ  لوین و دئون

mRNA کمانی هر ۀدر هست تت کالري و دو گروه با محدویالیبدنی در چرخ دوار افزایش قابل  فع

ها به این مهم  آن .ت کالري داشته استك و بدون محدویتحرّ کنترل بی با گروه ۀاي را در مقایس مالحظه

بر ابر در  8/4 ( داري ات کالري به طور معنبا محدوی فعالهاي اند که میزان این افزایش در موش شاره داشتها

   ).12( بوده است) برابر 7/2مقابل 

تحت عنوان بیان هیپوتاالموسی ) 2005( ریجک و همکاران به وسیلۀاز طرفی نتایج گزارش شده        

صحرایی تمرین هاي  هاي صحرایی بی تحرك و موش ی مزمن در موشت غذاینروپپتیدها متعاقب محدودی

ت غذایی و داراي محدودی ،كتحرّ بیهاي  هم در گروه موش NPYو  mRNA AGRPبیان  ،نشان دادکرده 

یی که آزادانه به آب و غذا دسترسی ها با موش ۀت غذایی در مقایستمرین کرده با محدودیهاي  هم موش

ك داراي تحرّ با گروه بی ۀه این افزایش بیان در گروه تمرین در مقایسالبتّ .است داشتند، افزایش یافته

13( )برابر 3/2برابر در مقایسه با  8/4( ت غذایی به مراتب بیشتر بودمحدودی(.  

قنبري  ،گرفتپالسماي انسان مورد مطالعه قرار  AGRPاثر تمرین بر غلظت  در آن تنها تحقیقی کهدر        

، انسولین و هورمون AGRPاي را بر غلظت  اثر یک جلسه تمرین مقاومتی دایره ( 2007( همکارانو  نیاکی

پالسمایی بالفاصله پس از  AGRPسطح  ،تحقیق نشان داد ۀنتیج. رشد در دانشجویان مرد بررسی کردند

  ).19( دگرد می ریکاوري به سطح پیش از تمرین بر ةداري افزایش یافت و در دوراطور معنه تمرین ب

 AGRPهاي اشتهاآور از قبیل  از آنجایی که تحلیل انرژي و تعادل منفی انرژي منجر به افزایش پپتید       

ر مؤثّ فعالیت ةهاي وزنی پس از دور شود؛ اثر افزایشی این پپتیدها در افزایش وزن در ورزشکاران رشته می

از . واقع شود مؤثّرتواند،  این نوع پپتیدها می باشد، شاید انجام امور پیشگیرانه در جهت سرکوب سریع می

به AGRPپپتیدي همانند هاي  انجام شده در زمینه هورمونهاي  ت پژوهشبه محدودی توجهبا طرفی 

بر روي تغییرات  و بازسازي انرژي تمرین ورزشی تأثیردر زمینه  ،ات صورت گرفتهقفقدان تحقی خصوص
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AGRP و اهمدر مؤثّرامید است این پژوهش گامی  ،م تعادل و هموستاز انرژيتنظی درپپتیدها ت این ی 

ورزشی حاد به  فعالیتخواهیم ببینیم که آیا یک  می  حال. باشد چون چاقیکارامد درمانی هاي  شناسایی روش

  بگذارد یا نه؟ تأثیرپالسمایی  AGRPتواند روي تراکم  می همراه مصرف گلوکز خوراکی

  

  شناسی  روش

  ها آزمودنی

اقل به  دهند که حد می  ساله شهرستان نیشابور تشکیل 22تا  20 انگیر کشتیآماري پژوهش حاضر را  ۀجامع 

این افراد . کیلو قرار دارند 60ـ 105 وزنی ۀو در دامن ندتمرین منظم در باشگاه را داشت ۀسال سابق 2 مدت

از بین این . پرهیز کرده باشندنه دخانیات و از مصرف هرگو بایست از سالمت کامل جسمانی برخوردار بوده می

گرم قند به ازاي هر  1( گروه 2 طور تصادفی بهه ب طور تصادفی انتخاب شدند و مجدداً  نفر به 16ها  آزمودنی

  .تقسیم شدند )n=8  و آب ،n=8کیلوگرم وزن بدن 

نامه، برگزار  توزیع و اخذ رضایت اتی،اطّالعفرم  ۀارائ ،هاتوجیه آزمودنی ۀهفته قبل از اجراي آزمون، جلس 3  

روز قبل از دوره و در  15اقل  ل و داروهاي ورزشی حدچنین به ورزشکاران توصیه شد، از مصرف مکم هم. شد

ساعت قبل از  72اقل  حد مدتشدید بدنی در  فعالیتبه عالوه از افراد خواسته شد، از . طی دوره پرهیز کنند

مایندگیري پرهیز ن لین خوناو. 

  تمرین ۀبرنام

نظر  پروتکل مورد. بود 1WTBCE مبتنی بر فنون کشتیاي  یک وهله فعالیتنظر شامل یک  پروتکل مورد

 6اي شامل  مقاومتی دایره فعالیت .اساس فنون کشتی بود اي بر مقاومتی دایره فعالیتشامل یک جلسه 

 :فنون مورد نظر عبارت بود از. تی در آن انجام شدیکی از فنون زیباي کش ،ایستگاه بود که در هر ایستگاه

 فعالیتزمان انجام . کخم خورجین تکان، بارنداز، پیچ پیچ کول انداز، یک دست و یک پا سررو، فن کمر، دو

شروع به اجراي فن  ،لاز ایستگاه او گیر کشتی. کشید می  ثانیه طول 20ایستگاه  هر در دقیقه بود، 2) هر دور(

ادامه داشت و در پایان  6این روند تا پایان ایستگاه . رسید می  ثانیه به ایستگاه دوم 20س از گذشت پ ؛کرد می

. ل انجام دادثانیه استراحت تکرار دوم را مانند تکرار او 30پس از  گیر کشتی. ل پایان یافت، تکرار او6ایستگاه 

به استراحت پرداخت و سپس ست دوم  دقیقه 2 گیر ل به پایان رسید و کشتیوست ا ،پس از انجام تکرار سوم

تدقیقه به  12 گیر کشتیدر مجموع . داد ل انجامرا مانند ست اوالیطرح . دقیقه استراحت کرد 4پرداخت و  فع

  : باشد می  به صورت زیراي  تجربی تمرین مقاومتی دایره

  .دقیقه نرمش سبک و حرکات کششی انجام شد 7 مدتقبل از آزمون به 

 

1. wrestling Technique Based Circuit Exercise  
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  گیري خونی و آنالیز آزمایشگاهی نمونه

 فعالیتدقیقه پس از انجام  90و  فعالیت، بالفاصله پس از انجام فعالیتاز افراد در سه مرحله، قبل از انجام 

محل  .بودندساعت ناشتا  12 مدتبه ها  گیري آزمودنی لین نمونهقبل از انجام او. گیري به عمل آمد خون

 8راس ساعت ها  خونی آزمودنی ۀل نموناو ۀمرحل. اشگاه کشتی در شهرستان نیشابور بوددر یک ب فعالیت

پس از . سی سی گرفته شد 10صبح روز آزمون از ورید پیش بازوئی دست راست، در حالت نشسته، و به مقدار 

، فعالیتس از اتمام سپس بالفاصله پ ،را انجام دادنداي  مقاومتی دایره فعالیتها  دقیقه استراحت آزمودنی30

حجم مایعات براي . مایعات محتوي قند داده شدها  سپس به آزمودنی. انجام شد 2نمونه گیري خون مرحله 

. انجام شد 3گیري مرحله ، نمونه2گیري مرحله  دقیقه از نمونه 90در پایان پس از گذشت . بودها  گروه

 مقادیر. ریخته شده و به آزمایشگاه برده شد EDTA ياه خونی در لولههاي  گیري نمونه بالفاصله بعد از خون

AGRP  کیت آزمایشگاهی به وسیلۀ phoenix گیري پروتئین وابسته به آگوتی ویژه اندازه )AGRP( ساخت ،

کشور آمریکا، شرکت فونیکس با حستاسی ng/ml 0.07 . اپتیکال دانسیتی به روش الیزاELISA  در

  .آزمایشگاه خوانده شد
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  تجزیه و تحلیل آماريروش 

تجزیه و تحلیل  براي .از ازمون کالمو گروف اسمیرنوف استفاده شدها  سازي داده جهت یکسان در این تحقیق 

در صورت وجود اختالف از  ر ومکرّهاي  گیري گروهی از آزمون آنالیز واریانس اندازه درون ۀآماري و مقایس

انجام شد و  /16SPSS نرم افزارآماري از بات با استفادهتمامی محاس. استفاده گردید LSDآزمون تعقیبی 

  . در نظر گرفته شد>P 05/0 هاسطح معناداري آزمون

  

  تحقیقهاي  یافته

به ازاي هر کیلوگرم  قند خوراکیگرم  1 نشان داد که مصرف ،رمکرّهاي  گیري نتایج حاصل از آزمون اندازه 

 )(P</001 دارداثر معناداري  AGRP ح پالسماییسطبر  WTBCE فعالیتوزن بدن پس از یک جلسه 

تفاوت  ،گیري اندازه) زمان( نشان داد، که در کدام مرحله LSDنتایج حاصل از آزمون تعقیبی ). نمودار الف(

  :پالسمایی وجود دارد AGRP معناداري در میزان

  F=11.65, p<0.001) ( تفاوت معناداري وجود دارد ،گیري قبل و بالفاصله پس از اندازه ۀبین مرحل ـ 1

 ).,p<0.001 F= 1.12( تفاوت معناداري وجود دارد ،گیري دقیقه پس از اندازه 90قبل و  ۀبین مرحل ـ 2

   ).,p<0.001 F= 3.65( تفاوت معناداري وجود دارد ،گیري دقیقه پس از اندازه 90بالفاصله وۀ بین مرحل ـ 3

  ).,p<0.001 F= 1.12( داري وجود داردتفاوت معنا ،گرم 1بین گروه آب و گروه قند  ـ 4

قبــــل بالفاصـــــــــله ــد از  9بعــ 0 قبــــل ــله بالفاصـــــــ ــد از  ـ 9بعـ 0
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ــد( گــــــــــرم)                                  آب1قنـ      

 
   با گروه آبدار  معنا تفاوت** ،دقیقه پس از تمرین 90با دار  معنا تفاوت +، با بالفاصله پس از تمریندار  معنا تفاوت #، تفاوت معاي دار با قبل از تمرین* 

 90بالفاصله و ، گرم قبل 1گروه هاي  اي آزمودنیپالسم AGRPمیانگین تغییرات  ۀمقایس ـ الفنمودار 

  دقیقه بعد از تمرین

  

به ازاي هر  قند خوراکیگرم  1 نشان داد که مصرف ،رمکرّهاي  گیري نتایج حاصل از آزمون اندازه       

 دارداثر معناداري  انسولین سطح پالسماییبر  WTBCE فعالیتکیلوگرم وزن بدن پس از یک جلسه 
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)F=40/43 , P</001) )نمودارب .( نتایج حاصل از آزمون تعقیبیLSD در کدام مرحله ،نشان داد )زمان (

  :انسولین پالسمایی وجود دارد گیري، تفاوت معناداري در میزان اندازه

  ).,p<0.001 F= 3.06( تفاوت معناداري وجود دارد ،گیري قبل و بالفاصله پس از اندازه ۀبین مرحل ـ 1

  ).,p<0.001 F=7.89( تفاوت معناداري وجود ندارد ،گیري دقیقه پس از اندازه 90بل و ق ۀبین مرحل ـ 2

  ).,p<0.001 F=11.35( تفاوت معناداري وجود دارد ،گیري دقیقه پس از اندازه 90بالفاصله و ۀبین مرحلـ 3

  ).,p<0.001 F=1.36( تفاوت معناداري وجود دارد ،گرم 1 بین گروه آب و گروه قند ـ 4

ــل قبـ ــله بالفاصـــــ 90بــع از   ــل قبـ بالفاصـــــــله 90بــع از  
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ــرم )                                          آب1قنــد( گـــ           

  
  تفاوت معنادار با گروه آب** دقیقه پس از تمرین، 90با دار  معنا تفاوت+پس از تمرین،  با بالفاصلهدار  معنا تفاوت# با قبل از تمرین،دار  معنا تفاوت *

  بالفاصله  گرم قبل، 1گروه هاي  میانگین تغییرات انسولین پالسماي آزمودنی ۀمقایس ـ نمودارب

  .دقیقه بعد از تمرین 90و 

  

به ازاي هر  قند خوراکیگرم  1 مصرف ،نشان داد ،رمکرّهاي  گیري نتایج حاصل از آزمون و اندازه      

 6/36=( دارداثر معناداري  ،گلوکز سطح پالسماییبر  WTBCE فعالیتکیلوگرم وزن بدن پس از یک جلسه 

, P<033) )نمودارج .(ی نتایج حاصل از آزمون تعقیبLSD در کدام مرحله ،نشان داد )گیري،  اندازه) زمان

  :گلوکز پالسمایی وجود دارد تفاوت معناداري در میزان
  ).,p<0.001 F=5.57( تفاوت معناداري وجود دارد ،گیري قبل و بالفاصله پس از اندازه ۀبین مرحل ـ 1

  ). ,p<0.001 F=24.32( جود داردتفاوت معناداري و ،گیري دقیقه پس از اندازه 90قبل و  ۀبین مرحل ـ 2

  ). ,p<0.001 F= 6.08( تفاوت معناداري وجود ندارد ،گیري دقیقه پس از اندازه 90بین مرحله ي، بالفاصله و ـ 3

    ).,p<0.001 F=3.25( تفاوت معناداري وجود ندارد ،گرم 1بین گروه آب و گروه قند  ـ 4
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قبــــل ـــــــله بالفاصـ 90پـــس از  ــــل قب ــــــــله بالفاص 90پـــس از 
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گــــــــرم )                                          آب1قنـــد(           

  
  دقیقه پس از تمرین 90با دار  معنا تفاوت+پس از تمرین، با بالفاصلهدار  معنا تفاوت #با قبل از تمرین، دار  معنا تفاوت*

  گرم قبل، 1گروه هاي  میانگین تغییرات گلوکز پالسماي آزمودنی ۀمقایس )نمودارج

  .دقیقه بعد از تمرین 90بالفاصله و 

 

  بحث و بررسی

  :ند ازپژوهش حاضر عبارت اهاي  ترین یافته مهم

مبتنی بر فنون کشتی در هر دو گروه آب اي  دایره فعالیتپالسمایی به دنبال یک  AGRPافزایش سطوح . 1

 .و قند

 .با گروه آب ۀدر گروه قند در مقایس AGRPکاهش سطوح . 2

که گروه قند داراي سطح اي  آب و قند به گونههاي  بین گروه AGRP در سطوح انسولیندار  معنا تفاوت. 3

AGRP پایین تر و انسولین باالتري از گروه آب بوده است. 

چنان مکانیزم  ا همام ؛تحقیقاتی صورت گرفته است AGRPدر تالش جهت شناسایی مکانیزم عمل         

چن و  ۀآن طوري که در مطالع ،محتمل مطرح شدههاي  به مکانیسم توجهبا . باشد می  دقیق آن ناشناخته

 به وسیلۀ AGRPو  NPYبه این که  توجهبا ( گفته شد NPYرد اثر تمرین بر تظاهر در مو) 2004( همکاران

رفتارهاي بسیار مشابهی نسبت به تغییرات متابولیکی و کالریکی از خود  ،یک دسته نرون مشترك ترشح شده

سرکوب کنند، تا با  می  شروع به افزایش NPYو  AGRPتوان گفت، شاید پس از تمرین  می  )دهند می  بروز

کاتابولیسمی متعاقب تمرین را متوقف کرده و شرایط را براي روند انرژي اضافی پس از تمرین روند  ۀهزین
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 شروع به جبران و بازسازي، با این کار ذخایر انرژي از دست رفته در حین تمرین .آنابولیسمی فراهم کنند

کار به بازسازي ذخایر کربوهیدرات و شاید اعالم کردند، این ) 2004( کنند و آن طوري که چن و همکاران می 

 14( مدتناشتایی طوالنی ، در مطالعات گذشته عنوان شده است). 5( فراجبرانی گلیکوژن کمک خواهد کرد

در این ها  ناشتایی آزمودنی مدت در تحقیق حاضر). 4، 9( شود می  AGRPباعث افزایش ) ساعت به باال

شب یک شام سبک 9در شب قبل از تست در ساعت ها  ه آزمودنیب ،ساعت بوده است12 مدتپژوهش به 

مربوط به ناشتایی  AGRPات ما در این زمینه شاید یکی دیگر از دالیل افزایش اطّالعبه  توجهبا . داده شد

  . در تحقیق حاضر گردید AGRPباشد، که منجر به افزایش سطح 

پس ) دقیقه 90پس از ( گیري سوم اندازه ۀر مرحلپالسمایی د AGRPآن گونه که مشاهده شد، میزان        

کاهش معناداري  ،دوم ۀگیري افزایش، و نسبت به مرحل ل اندازهاو ۀاز مصرف قند خوراکی نسبت به مرحل

پالسمایی بررسی  AGRPتمرین و مصرف قند خوراکی را بر میزان  تأثیرتاکنون تحقیقی که . است داشته

 AGRPآن با  ۀتوان با استفاده از میزان تغییرات انسولین پالسما و رابط می  اام ؛کرده باشد، انجام نشده است

انسولین به عنوان یک هورمون آنابولیک نقش مهمی در ورود مواد . پالسمایی این تغییرات را توجیه نمود

ي ها به طوري که انتقال گلوکز و اسیدهاي چرب به داخل سلول. به عهده داردها  مغذي به داخل سلول

که غلظت انسولین سرم تغییراتی به موازات  نشان داده شده است. پذیر نیست عضالنی تقریبا بدون آن امکان

در قبل در طول و یا پس ها  یا کربوهیدراتها  یابد که پروتئین می  گلوکز خون دارد و این پاسخ زمانی افزایش

ن بوده که ترشح آن از پانکراس به میزان اصلی سطح گلوکز خو ةکنند کنترل ،انسولین. از تمرین مصرف شود

 بتا به گلوکز بستگی به چربی بدن داردهاي  زیادي وابسته به گلوکز خون است، با این حال پاسخ دهی سلول

انسولین در مغز در نواحی که در کنترل هموستاز انرژي دخالت دارند از جمله، بطن هاي  گیرنده). 19(

هاي  کمانی داراي بیشترین تراکم گیرندههاي  خل هیپوتاالموس، هستهدر دا. هیپوتاالموس، وجود دارند

 هنگامی که انسولین خروجی مستقیم به داخل مغز تزریق شود، حیوانات کمتر غذا ).19( انسولینی هستند

و به مقدار انسولین تزریقی  یابد میاین پاسخ تا چندین ساعت ادامه . شوند می خورند و دچار کاهش وزن می

غلظت انسولین موضعی کاهش یابد، حیوانات بیش  ،یعنی ؛هنگامی که عملی عکس انجام شود. دارد بستگی

  ).20( شود می خورند و وزن شان زیاد می تر غذا

 قنبري نیاکی به وسیلۀدر تحقیقی که  .شود می  افزایش انسولین منجر به کاهش رهاسازي گرلین       

. تغییر معناداري در سطح گرلین مشاهد نشداي  مرین مقاومتی دایرهبعد از یک جلسه ت، صورت گرفت) 2006(

). 10( اند در حالی که انسولین افزایش معناداري داشت و علت مهار گرلین را مربوط به افزایش انسولین دانسته

هاي  تواند به عنوان یک عامل مهارکننده براي هورمون می  در همین راستا این امکان وجود دارد، که انسولین

  .باشد AGRPو  NPYاشتهاء آور از قبیل گرلین،

احی شده قادر به تحلیل انرژي و طرّاي  یک جلسه فعالیت ،حاکی از آن است ،تحقیق حاضر ۀنتیج       

گرم به  1( مصرف قند خوراکی گلوکز، چنین نتایج نشان داد هم. پالسمایی بوده است AGRPافزایش سطوح 

ناشی از  AGRPبا افزایش رهایش انسولین ناشی از قند توانسته ازدیاد سطوح ) ازاي هر کیلوگرم وزن بدن
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از طریق  شدید فعالیتبنا براین شاید بتوان گفت که اثر اشتهاآوري پس از یک . شدید را مهار نماید فعالیت

AGRP شدبا می  انرژي ضروري ۀاین پپتید براي بازسازي ذخایر از دست رفت باالرفت ،اعمال شده.  
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