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  چکیده

چاقی و رفتار دریافت غذا ، ی در تعادل انرژيحه از معده است و نقش مهممترشّ، اي ید آمینهاس 28 گرلین یک پپتید :سابقه و هدف

  . دقیقه بر غلظت گرلین پالسما بود 90 مدتهفته تمرین ورزشی به  8بررسی اثر ، هدف این پژوهش. دارد

به هفته  3بعد از انتخاب شدند و  گرم 270± 10 اي با نژاد ویستار و میانگین وزن هفته 8 سر موش صحرایی نر 30 :شناسی روش

هر ، هفته 8 مدتگروه تجربی به . قرار گرفتند و شم گروه کنترلو دو  )دقیقه 90( تجربی یک گروه، گروهسه دفی در  تصا طور

رین و شیب صفر درجه روي نوارگردان ویژه جوندگان به تم دقیقه 90 مدت به متر بردقیقه 20روز و هر روز با سرعت  5هفته 

. خونی انجام شد گیري بیهوش شدند و نمونه ها موش، بی غذاییساعت  4ساعت پس از آخرین جلسه تمرین و پس از  72. پرداختند

گیري ازهاند  آنزیمی کولوریمتریکگلوکز پالسما با استفاده از روش . استفاده شد) ELISA( گرلین پالسما از روش گیري اندازه  جهت

 Rat Estradiol ELISA نیز از استروژن گیري اندازه  براي. شد گیري اندازه  Rat Insulin ELISAده از کیت با استفاانسولین . شد

  . استفاده شد

که سطوح استراحتی گرلین پالسمایی در نشان داد  LSDنتایج حاصل از آزمون تحلیل واریانس یک طرفه و آزمون تعقیبی : ها یافته

ي تمرینی در مقایسه با گروه کنترل ها استروژن در گروه. )p>6/0( کنترل تغییر معناداري نداشتگروه تمرینی در مقایسه با گروه 

همچنین رابطه . معنادار نبود )p<0/7( و انسولین )P<0/06) که تغییرات در سطوح گلوکز در حالی )p<0/05( تغییر معناداري داشت

  . ها معنادار نبودمتغیربین گرلین پالسما با دیگر 

که  به این توجهبا . بر غلظت گرلین پالسما اثر نداشت دقیقه 90 مدتهفته تمرین هوازي به  8، این تحقیق نشان داد :گیري هنتیج

  . ممکن است یکی از دالیل عدم تغییر گرلین باشد، سیري کشته شدند وضعیتدر  ها موشدر این تحقیق 

  

  . رایی نرموش صح، هوازي تمرین، گرلین پالسما :ي کلیديها واژه
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Abstract 
Background: Ghrelin is a 28-amino-acid peptide hormone secreted primarily by 
stomach cells has important role in energy balance, obesity and food intake behavior.  
Purpose:The present study was designed to examine the effects of 8 weeks training for 

90 min on plasma ghrelin concentration. 
Method: Thirty Wistar male rats (8 weeks old, 270±10) were used. Rats were randomly 

divided into the three groups(exprimental groups sham , non training control group)  
after 3weeks. Experimental groups(  group:90 mins) ran 5 days a week, for 8 weeks 

with speed of 20m/s. Subjective measure of concentration of ghrelin was assessed 
after 8 weeks and 72 hours after last session of training. The ghrelin concentration 
was measured by ELISA. Plasma glucose, insulin and estrogen were measured by 

colorimetric enzymatic by  Rat Insulin ELISA and Rat Estradiol ELISA ,respectively. 
Possible statistically significant differences between groups after intervention was 

determinded by one way ANOVA , and LSD test was used for a post hoc analysis.  
Results: Results showed that resting levels of ghrelin had no significant difference in 

training group compare with control group(P<0/6). Similarly, there was no observed 
change in insulin (p<0/7) and glucose (P<0/06)concentrations compared with the 
control group. However there was a significant difference in estrogen when compared 

with the control group(p<0/05). 
Conclusion: In conclusion, this study demonstrates that 8 weeks aerobic training  for 90 

min has no effect on  plasma ghrelin concentration. It is possible that rats fed status 
may have influenced possible exercise-induced effect. 

 
Keywords: Plasma ghrelin, aerobic training , Male Rats.  
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    مقدمه

بر اساس . عوامل مرکزي و محیطی است تأثیرروندي پیچیده است که تحت  ،تعادل انرژي در شرایط مختلف

از طرفی بتازگی . زي هیپوتاالموس بوده استمحل اصلی تنظیم انرژي در بخش مرک، موجود هاي گزارش

بلکه این امر از  ؛گیرد میبخش مرکزي صورت ن به وسیلۀعقیده بر این است که تنظیم انرژي به تنهایی 

علیرغم وجود . )2007کریمر و همکاران( پذیرد می تأثیري چرب ها عوامل محیطی دستگاه گوارش و بافت

کی در رابطه با اند يها پژوهش، اشتها و وزن، درباره تعادل انرژيات گسترده در باره نقش مرکزي اطّالع

  . دستگاه گوارش و روده وجود دارد ۀپپتیدهاي محیطی الی

کوجیما و همکارانش  به وسیلۀ 1999ي اخیر کشف گرلین یک پپتید شکمی که در ها در دهه

اي جدید در تحقیقات متابولیکی ه اي براي دیدگاه مقدمه و منجر به شناسایی یک سیستم پیچیده، کشف شد

مهم ترین . )2004ون در للی، 2007بروم و همکاران، 1999کوجیما و همکاران( و نرواندوکرینی شد

، کنند میی بازي در تنظیم دریافت غذا و وزن بدن نقش مهم شده محیطی که احتماالً فاکتورهاي شناخته

اي است که  اسیدآمینه 28پپتید  ـ گرلین هورمون. )2007بروم و همکاران( پپتیدهاي گرلین و ابستاتین هستند

د و به عنوان یک لیگاند درون زاد شو میبه طور غالب توسط بخش ترشح کننده اسید فوندوس معده تولید 

توري و ها ، 2002موسیولی و همکاران( دهنده هورمون رشد در نظر گرفته شده است براي گیرنده ترشح

ي مختلف از ها دار و بدون آسیل در بافت گرلین به دو شکل آسیل. )2000رانموري و همکا، 2001همکاران 

بروم و ، 2002هوسودا و همکاران( دشو میجنین و هیپوتاالموس بیان ، کلیه، هیپوفیز، جمله پانکراس

و  کند می فعالیی را در هیپوتاالموس ها که نرون ییجا، گرلین از طریق خون به مغز رفت. )2007همکاران

عالوه بر این غلظت . )2006کالك و همکاران( نماید میدریافت غذا و اکتساب وزن را تحریک ، نگیگرس

در واقع سطوح . کند میا کاهش پیدا مجددگرلین در خون و معده در طی گرسنگی افزایش و در طی سیري 

 یابد مییش پالسمایی گرلین در شرایط تعادل مثبت انرژي کاهش و در شرایط تعادل منفی انرژي افزا

بطنی گرلین  ـ تزریق بین مغزي. )2006کالك و همکاران، 2003بروم و همکاران، 2002هوسودا و همکاران(

ز رابطه که ادهد میرا در هیپوتاالموس افزایش  mRNA AGRPرا در هسته کمانی و mRNA NPYمقدار

  . )شتها هستندپپتیدهاي تحریک کننده ا( آور مذکور حکایت دارد گرلین با دو پپتید اشتها

تمرین با . بدنی متاثر گردد یتفعالتواند از عوامل مختلفی مانند تمرین و تعادل انرژي سلولی می

تقاضاي سوخت سلول را در جهت تامین ، ایجاد تغییرات متابولیکی از طریق بر هم زدن شارژ انرژي سلولی

پاسخ گرلین را به ) 2007( و همکارانکریمر . دهدحیات سلول افزایش می ۀانرژي مورد نظر براي ادام

دقیقه  vo2max ،5درصد  75دقیقه در  vo2max ،10درصد  60دقیقه در  10( دقیقه اي 27پروتکل دویدن 

در ) مدت کوتاه( دویدن حاد، ها نتیجه گرفتند آن. در مردان تمرین کرده بررسی کردند) vo2maxدرصد  90در 

، )2005اندرسون و همکاران ( ي حیوانیها در مدل. کند میا تحریک نط تا باال افزایش گرلین رمتوس شدت

تمرین گلیکوژن کبد و . دویدند) 22m/minدرصد  10شیب ( دقیقه روي تردمیل 60و  30ي نر براي ها موش

، پاسخ گرلین) 2004( کریمر و همکاران. درصد افزایش یافت 40عضله را کاهش داد و گرلین پالسما تا 



76  89پاییز و زمستان/ دوازدهمشماره / ل ششمسا/ نامۀ فیزیولوژي ورزشی کاربردي پژوهش  

انسولین و گلوکز بدون تغییر معنادار در . کز را به انقباض کاسنتریک و اسنتریک بررسی کردندانسولین و گلو

یک جلسه  تأثیربه بررسی و مقایسه  )2008( وانگ و همکاران. سطوح گرلین در هر دو انقباض افزایش یافت

ده کردند که در پی هفته ورزش استقامتی بر سطوح گرلین در پالسما و هیپوتاالموس پرداختند و مشاه 8و 

ورزشی  یتفعالهفته  8ا بعد از ام ؛ی تغییر نکردمشخّصیک جلسه تمرین استقامتی مقادیر گرلین به طور 

  . مقادیر گرلین هیپوتاالموس در گروه تجربی کاهش یافته بود، استقامتی

گرلین بعد  راتتغییو چگونه  است به طور پایدار در تحقیقات دیگر پیدا نشده ها ولی چرا این پاسخ

 )نه همه آنها( تحقیقات کمی. خواهد تحقیقات بیشتري می، دهد میقرار  تأثیراشتها را تحت  ،از ورزش

افزایش در سطوح گرلین را ، هنگامی که کاهش وزن وجود دارد، شدید مدتتمرین طوالنی ، کنند میپیشنهاد 

  . ندشو میباعث 

ي خارج از تخمدان مانند ها استروژن در بافت، کردند گزارش) 1992( رادا و یاماداها عالوه براین

 ها موشي جداري معده ها همچنین نشان دادند که استروژن در سلول. دشو میو بافت چربی تولید  ها بیضه

 و همچنین حضور ها موشبیان گیرنده استروژن در موکوس معده ) 2001( کمپل و همکاران. دشو میبیان 

mRNA بیانگر این است که استروژن  ،ها این یافته. ر موکوس معده انسان آشکار کردندگیرنده استروژن را د

روز بعد از  3نشان دادند که ) 2004( از طرفی ماتسوبورا و همکاران. کند میبیان ژن گرلین را در معده تنظیم 

   9و  4 يها موشطور معناداري در ه ي گرلین و سطوح گرلین پالسما بها تعداد سلول، برداشتن تخمدان

اثرات ) 2006( دبورا و همکاران. بتا استرادیول معکوس شد 17بوسیله  ها این پاسخ. هفته اي افزایش یافت

شده با استروژن بررسی  ي بدون تخمدان درمانها موشي نر و ماده سالم و در ها موشتزریق گرلین را در 

ي ماده سالم ها طور معناداري از رته ب اني نر و ماده بدون تخمدها قین نشان دادند که رتاین محقّ. کردند

به استروژن  این تفاوت احتماالً. )هم تزریق مرکزي و هم محیطی( ترند اسبه اثرات اشتهاآوري گرلین حس

لیموئین و . دهد میي نر و زن سالم کاهش ها زیرا استروژن عمل اشتهاآوري گرلین را در رت، وابسته است

 بر بیان) ساعت دویدن روي تردمیل 1، روز در هفته 5، هفته 7( قامتیاثر تمرین است) 2002( همکاران

mRNA گیرنده آلفا استروژن )ERα(  هفته تمرین  7، ها نشان دادند آن. ي ماده بررسی کردندها موشرا در

که  به این توجهبا . طور معناداري افزایش داده قلو ب را در عضله دو mRNA ،ERαاستقامتی سطح 

گذارند و غذاي  جنسی از فاکتورهایی هستند که بر غذاي مصرفی و وزن بدن پستانداران اثر می استروئیدهاي

اثرات تمرین  ۀمطالع، می باشد )... گرلین و( ي اشتهاآورها گذار بر سطوح هورمونتأثیرمصرفی یکی از عوامل 

و کارهاي اثر  گی سازتی در زمینه چگونسؤاالد پاسخگوي توان می )بافت عضله و پالسما( در سطح بافتی

  . تمرین بر بدن باشد

، سرانجام. قرار گیرد تأثیرتحت  فعالیتعالوه بر این تحریک اشتهاي گرلین ممکن است بوسیله 

گرلین در  ةي تولیدکنندها د یک سیگنال براي سلولتوان مید که شو میموجب افزایش کالري مصرفی  فعالیت

افزایش ، تواند باعث تغییراتی در تعادل انرژيورزش میهمچنین . بگذارد تأثیرمعده باشد و بر تنظیم اشتها 

اگر چه امروزه . شودمنجر  ...عضله و، تغییرات ذخائر گلیکوژن کبد، هاسوختن بیشتر چربی، سوخت وساز
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هایی که ورزش از طریق مکانیسم اام ؛هاي سالمتی تردیدي وجود نداردبودن ورزش در برنامه مؤثّر ةدربار

در هر حال تا . هنوز به طور کامل شناسایی نشده است، گرددها باعث این بهبود سطح سالمت افراد می آن

به نقش کلیدي و  توجهو با  طوالنی انجام نشده فعالیتکنون میزان تغییر سطوح گرلین پالسمایی متعاقب 

ه عنوان یک عامل مهم و اثرگذار بر ب تمرین تأثیرضرورت دارد که ، مهم این پپتید در هموستاز و تنظیم وزن

ی در تنظیم گرلین ایفا نقش مهم، ها که هورمون دهد مینشان  ها هم چنین بررسی. تعادل انرژي بررسی شود

امروزه به خوبی . هورمون رشد و گلوکاگن اشاره کرد، به انسولین توان می ها که از جمله این هورمون کنند می

ي ها به نقش توجهبنابراین با . ندشو میکاهش وزن را موجب ، استقامتیپذیرفته شده است که تمرینات 

از  تعادل انرژي و تنظیم وزن، بدنی بر تغییرات سلولی فعالیتگرلین از یک طرف و اثرات متعدد  ةگسترد

به عنوان یک  هفته تمرین استقامتی 8که آیا بود ت سؤاالق درصدد پاسخگویی به این محقّ، طرف دیگر

 بدن در متابولیسم که و آیا این تغییرات عوامل مهم دیگري توانایی تغییر پالسمایی گرلین را دارد؟محرك 

آیا تغییرات این پپتید در تمرین ترشح  قرار دهد؟ تأثیرد تحت توان میرا  گلوکز، نقش دارند از جمله انسولین

ه سته به یکدیگر می باشند و یا ارتباطی بو سرانجام آیا این تغییرات واب ر می سازد؟ثّأهورمون استروژن را مت

 هم ندارند؟ 

  

  شناسی روش

  ها آزمودنی

اي با نژاد ویستار با میـانگین وزن  هفته 6 ـ  8سر موش صحرایی نر  30تعداد، به منظور بررسی هدف پژوهش

10±270 و در  تـایی  10هـاي حیوانات مورد آزمایش در گـروه . ه شدگرم از انستیتو پاستور شمال ایران تهی

گراد و چرخـه روشـنایی بـه    درجه سانتی 22±4/1دماي محیط . هاي پلی کربنات نگهداري شدندقفس

تمـامی حیوانـات بـه آب و غـذاي ویـژه مـوش       . بوددرصد  6/55±4ساعت و رطوبت هوا  12:12تاریکی 

کنتـرل   هشـم و گـرو  ، گـروه تجربـی   3به روش تصادفی بـه   هفته 3ها پس از آزمودنی. دسترسی آزاد داشتند

گروه شم بدین منظور انتخاب شد تا بتوان تغییرات در . کردی شرکت نیتفعالگروه کنترل در هیچ . تقسیم شدند

  . گروه تمرینی در مقایسه با گروه کنترل را تنها ناشی از تمرین دانست

  ها ی آزمودنیبرنامۀ تمرین

، آشـنایی  ۀمرحل 3تمرین به  ةکل دور. کردند تمرین روز 5هر هفته ، هفته 8 مدتبه  تمرین در گروه ها موش

 مـدت هـر روز بـه    هـا  مـوش ) هفتۀ اول( آشنایی ۀدر مرحل. کار تقسیم شدند شدتاضافه بار و حفظ و تثبیت 

ـ . متر بر دقیقه بر روي تردمیل راه رفتنـد  5 دقیقه با سرعت 10ـ  15 ) هفتـه دوم وسـوم  ( اضـافه بـار   ۀدر مرحل

 مدتمتر در دقیقه روي تردمیل راه رفتند و به تدریج در طول  15ذقیقه و با سرعت  15 مدتابتدا به  ها موش

. متر در دقیقه رسید 20دقیقه و سرعت  90، یافت تا به میزان نهاییافزایش می یتفعال مدتو  شدت، هفته 2

دقیقه بـا   90 مدته هفته ب 4 مدتبه  ي گروه تمرینها موش) هفته چهارم تا هشتم( حفظ یا تثبیت ۀدر مرحل

دقیقـه   5 دورة تمرینیضمنا در هر . )2008وانگ و همکاران ( دویدندمتر در دقیقه روي تردمیل می 20 شدت



78  89پاییز و زمستان/ دوازدهمشماره / ل ششمسا/ نامۀ فیزیولوژي ورزشی کاربردي پژوهش  

 5 و) رسـیدند  مـی مـورد نظـر    شـدت به تدریج به  هثانیه باقی ماند 40قیقه ودمتر در  8 ـ  6 شدت( گرم کردن

  . مراحل آشنایی و اضافه بار را انجام داد ،گروه شم. دقیقه سرد کردن در نظر گرفته شده بود

  خونی و آنالیز آزمایشگاهی گیري نمونه

ساعت قبـل از کشـته شـدن     4( در حالی که سیر بودند، ساعت پس از اتمام آخرین جلسه تمرین 72 ها موش

ـ  شدند؛ غذا از قفس برداشته 1ترکیبـی از کتـامین   بـا تزریـق داخـل صـفاقی    ، )ا بـه آب دسترسـی داشـتند   ام 

)mg/kg50  ( 2و زایالزین) 30 ـmg/kg5  بالفاصله خون از بطن راست با سرنگ آغشـته  ، بیهوش شدند) 3 ـ

آوري شـده سـریعاّ   هاي خونی جمعنمونه. ریخته شد EDTAي حاويها جمع آوري و در لوله EDTAبه مایع 

-ي شده را در میکروتیوبآور پالسماي جمع. دور در دقیقه سانتریفیوژ شد 300سرعت  دقیقه و با 10 مدتبه 

قـرار   گـراد درجه سـانتی  ـ   80در فریزر با دماي  هاي بعديگیري ازهاند  گذاري شده ریخته و براي هاي شماره

  . صبح انجام شد 30. 7 ـ 11روز از ساعت  5مراحل فوق در طی  ۀیکلّ. شد داده

  هاي بیوشیمیاییمتغیر

و ) ELISA( گرلین و به روش آنزیم لینک ایمنواسـی  گیري زهااند  گرلین از کیت مخصوص گیري ازهاند  براي 

دسـتگاه   به وسـیلۀ نتایج آزمایش . گردید تعیین) آمریکا، Phonix( کیت ةسازند ۀبر اساس دستوالعمل کارخان

reader  ـ ELISA )Ststfax ،روش  بـه وسـیلۀ  گلـوکز   گیـري  ازهانـد  . بررسی شـد ) آمریکاColorimetric 

Enzymatic بـا کیـت    انسـولین همچنـین  . شـد  گیـري  ازهاند  مستقیم و به صورتRat Insulin ELISA  و

  . شد گیري اندازه  Rat Estradiol ELISAاستروژن با کیت 

  روش تجزیه و تحلیل آماري

واریـانس یـک طرفـه و     تحلیـل  ها از آزمـون  جهت تجزیه و تحلیل آماري و مقایسه بین گروه در این تحقیق

ي هـا  هم چنین جهت به دسـت آوردن ارتبـاط گـرلین بـا سـایر پـارامتر      . اده گردیداستف LSDآزمون تعقیبی 

 از آزمـون کلمـوگروف اسـمیرنوف و   . شده از ضریب همبستگی پیرسـون اسـتفاده شـد    گیري ازهاند  متابولیکی

ANOVA  16آماري افزار نرم از تمامی محاسبات با استفاده. استفاده کردیم ها موشبراي همگن کردن وزن-

SPSS/ 05/0 هاانجام شد و سطح معناداري آزمون P< در نظر گرفته شد .  

  

  ها یافته

نتایج نشان داد که سطوح استراحتی گرلین پالسمایی در گروه تمرینـی در مقایسـه بـا گـروه کنتـرل تغییـر        

فزایش ا. تمرین مشاهده شد در گروه کنترل با گروه )P >025/0( تفاوت معناداري بین وزن. معناداري نداشت

انسـولین   و تغییـرات در سـطوح گلـوکز   . معنادار استروژن در گروه تمرین در مقایسه با گروه کنترل دیده شـد 

  . )2جدول ( )P>6/0( ها معنادار نبودمتغیرگرلین پالسمایی با دیگر  سطوح رابطه بین همچنین. معنادار نبود

  

___________________________________________________________ 
1 - Ketamine 

2 -Xylazine 
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 یتفعالهفته  8 اي کنترل و تجربی پس ازههاي پژوهش در گروهمتغیرو سایر گرلین تغییرات . 1جدول

  ورزشی

  ها گروه

دقیقه 90  شم  کنترل  رمتغی  P 
value  

  06/0  64/7  92/7  64/7  )نانوگرم در میلی لیتر( گرلین

  04/0  38/328 ±42  40/339 ±34  11/360±15  *)گرم( وزن

  06/0  206 ±9  187 ±46  215 ±34  )میلی گرم در دسی لیتر( گلوکز

  045/0  75/65  5/63  11/38  *)پیکوگرم بر لیتر( استروژن

  7/0  33. 0 ±001/0  28. 0 ±009/0  32. 0±006/0  )میکروگرم در لیتر( انسولین
 معنادار گروه تمرین با گروه کنترلتفاوت * 

  

  هاي متابولیکیضریب همبستگی بین گرلین و سایر پارامتر. 2جدول 

  وزن استروژن  انسولین  گلوکز  

  +15. 0  11. 0  ـ 11. 0  ـ 06. 0  گرلین

  

  بحث

. ي تمرین در مقایسه با گروه کنترل کاهش معناداري داشتها ي گروهها در پژوهش حاضر وزن آزمودنی 

و ) درجه 15شیب ، متر بر دقیقه 20، یک جلسه، دقیقه 40( مدت اثر تمرین کوتاه) 2008( وانگ و همکاران

را بر سطوح گرلین پالسما و ) درجه 15شیب ، متر بر دقیقه 20، هفته 8، روز در هفته 5، دقیقه 40( مدتبلند 

عدم تغییر گرلین پالسما و ، مدتعلیرغم کاهش معنادار وزن بعد از تمرین بلند. هیپوتاالموس بررسی کردند

  . کاهش گرلین هیپوتاالموس را گزارش کردند

روه تمرینی در مقایسه گرلین پالسمایی در گ آن است که سطوح بیانگر ،هاي پژوهش حاضریافته

، قنبري نیاکی. اند تحقیقات در این زمینه نتایج متفاوتی را نشان داده. با گروه کنترل تفاوت معناداري نداشت

به ، متر بر دقیقه 25: سرعت( هفته 6براي ط متوس شدتاثر دویدن با ) 2009( نظري و همکاران عابد

هفته  6نتایج نشان داد که . السما را بررسی کردندرا بر سطوح استراحتی گرلین پ) دقیقه 60 مدت

 ها موش ،نظري که در تحقیق عابد به این توجهبا . دهد میتمرین استقامتی سطوح گرلین را کاهش 

یکی  ،ساعت بازیافت کشته شدند 72بعد از  ها موشکه در پژوهش حاضر  در حالی، ساعت 37بعد از 

که در  این ،دیگر. دانست توان مینظري  عابد ۀر با مقالاز دالیل عدم موافقت نتیجه پژوهش حاض

اشمیت و . ولی گلیکوژن عضله افزایش داشت ؛نعلی تغییر نکرد ۀعضل ATP، نظري تحقیق عابد

   VO2MAXدرصد  75و  50شدتعدم تغییر گرلین پالسما را بر اثر دویدن روي تردمیل با ) 2004( همکاران
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) 2005( رسون و همکاراناند . در سه روز مختلف گزارش کردند) دقیقه 1( VO2MAXدرصد  90و ) دقیقه 3(

) درجه 10متر بر دقیقه و شیب  22دقیقه با سرعت  60( نیز با بررسی تاثیر یک جلسه دویدن روي تردمیل

در . ی کاهش یافته و همچنین تغییري در میزان گلوکز مشاهده نکردندیمشاهده کردند که گرلین تام پالسما

 ها موش ،که در این تحقیق به این توجهشد و با   افزایش گرلین بالفاصله بعد از تمرین دیدهرسون اند  تحقیق

قنبري . د یکی از دالیل عدم تغییر گرلین باشدتوان می، تمرینی کشته شدند ۀساعت بعد از آخرین جلس 72

استراحتی ابستاتین و گرلین  و گلیکوژن کبد بر سطوح ATPکاهش  تأثیر) 2009( سلطانی و همکاران ،نیاکی

: تمرین، 8: کنترل( به دو گروه سالین ها نمونه. را بررسی کردندي نر صحرایی تمرین کرده ها موشپالسما در 

دقیقه  60 مدتمتر بر دقیقه به  25گروه تمرین با سرعت . تقسم شدند) 8: تمرین، 8: کنترل( و اتیونین) 8

 ي نیافت در حالیدار معنیهفته تمرین استقامتی تغییر  10ی گرلین در اثر مقدار پالسمای. هفته دویدند10براي 

 تمرین و اتیونین ـ هاي اتیونین که تزریق محلول بر میزان غلظت گرلین اثرگذار بوده و غلظت گرلین در گروه

 اتّفاقتیونین و گلیکوژن کبد پیرو تزریق ا ATPکه کاهش  به این توجهبا . بود ها کنترل بیشتر از سایر گروه ـ

افزایش سطوح  ،دهد میي صحرایی افزایش ها موشرفتار دریافت غذا را در  ATP که کاهش و این، افتد می

بعدا ( )و گلیکوژن کبد ATP( ولی در پژوهش حاضر کاهشی در ذخایر انرژي ؛رسد میگرلین منطقی به نظر 

 رسون و همکاراناند . غییر گرلین باشدد یکی از دالیل عدم تتوان میمشاهده نشد و این ) دشو میگزارش 

 10متر بر دقیقه و شیب  22دقیقه با سرعت  60( ثیر یک جلسه دویدن روي تردمیلبا بررسی تأ) 2005(

ی کاهش یافت و همچنین تغییري در میزان گلوکز مشاهده یمشاهده کردند که گرلین تام پالسما) درجه

که در این  به این توجهفاصله بعد از تمرین دیده شده و با افزایش گرلین بالرسون اند  در تحقیق. نکردند

د یکی از دالیل عدم تغییر گرلین توان می، ساعت بعد از آخرین جلسه تمرینی کشته شدند 72 ها موش ،تحقیق

ي روي گرلین کل تأثیرساعت دویدن روي تردمیل 1، نیز مشاهده کردند) 2007( برن و همکاران. باشد

، پایین( مختلف تمرنی شدتاثر سه ) 1386( فتحی و همکاران، مچنین قنبري نیاکیه. پالسما نداشت

ي صحرایی نر ها موشعضله اسکلتی و پالسما در ، را بر روي میزان گرلین بافت فوندوس معده) باال، طمتوس

تمرین در  تشدکرده نسبت به کنترل با افزایش  ي تمرینها بالغ بررسی کردند و نتیجه گرفتند گرلین در گروه

. بود دار معنیط و باال ي متوسها شدتفوندوس معده کاهش و در پالسما و عضله نعلی افزایش یافت که در 

ممکن است یکی از دالیل عدم ، سیري کشته شدند وضعیتدر  ها موشکه در این تحقیق  به این توجهبا 

زایش گرلین بعد از تمرین گزارش شد ولی اف) 1386( اگرچه در تحقیق فتحی و همکاران. تغییر گرلین باشد

  . گرسنگی کشته شدند وضعیتدر  ها موش

. در این تحقیق بین سطوح گرلین پالسما با استروژن همبستگی مثبت و غیرمعناداري مشاهده شد

سطوح استراحتی . ي تمرینی در مقایسه با گروه کنترل افزایش معناداري داشتها همچنین استروژن در گروه

فارل و همکاران ( ق استي چندین محقّها کنترل در توافق با گزارش/ غیر فعالدیول پالسما در گروه استرا

این است که سطوح استرادیول  بیانگرو ) 2000میسکوسکی و همکاران ، 2002یویاما و همکاران ، 1988

. ادوکتومایز تنظیم کندي اورکتومایز و گونها موشآن ممکن است وزن بدن را در ) تزریق( پالسما و جایگزینی
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ي اورکتوم درمان شده با دوزهاي فیزیولوژیک ها و خوك ها مصرف غذا و وزن بدن در رت، دیده شده

  . )2002آسارین و همکاران ( استروژن کاهش یافت

منفی و  همبستگی با انسولین و گلوکز گرلین پالسمانتایج تحقیق حاضر نشان داد که بین سطوح 

ي ها اثر تزریق درون رگی گلوکز را بر گرلین در نمونه) 2010( لتیت و همکارانها . دارد وجود، غیر معناداري

 نمونه چاق 13و  )kg/m² 9 .23 ـ BMI:19. 8، سال 26 :سن( فرد الغر 12. چاق و الغر بررسی کردند

ریق گلوکز یا سالین را تز mg/kg 300در دو روز جداگانه ) 2Kg/m² .42 ـ BMI:27. 7، سال 27 :سن(

در هر دو گروه تزریق . افزایش بزرگتر در غلظت گلوکز در گروه چاق در مقایسه با گروه الغر دیده شد. کردند

گزارش کردند پس ) 2007( بروم و همکارانهمچنین . گلوکز موجب یک کاهش واضح در غلظت گرلین شد

. و انسولین پالسما مشاهده نشدارتباط معناداري بین گرلین با گلوکز % VO2MAX 72دقیقه دویدن در  60 از

  . دشو میپالسما و گرسنگی در طی دویدن مهار  غلظت گرلین آسیل دار، ها نشان دادند آن

شده و همچنین اثر مهاري استروژن   از آنجایی که استروژن به عنوان یک عامل ضد اشتها شناخته

، نشان داده شده است) 2006مکاران دبورا و ه، 2004ماتسوبورا و همکاران ( بر گرلین در برخی تحقیقات

، افزایش استرادیول ۀوسیله ب مدتکاهش وزن ناشی از تمرین طوالنی  کند میپیشنهاد  نتایج پژوهش حاضر

  . دشو میتر  بزرگ
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