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آسیلدار پالســما به تمرین مقاومتی شــدید در حالت
سیری و ناشتایی مردان جوان

دکتر مرضیه ثاقب جو؛ استادیار دانشگاه بیرجند*
یادگار فهیمی؛ کارشناسارشد تربیت بدنی دانشگاه بیرجند
محمدعلی رستمی؛ کارشناسارشد تربیت بدنی دانشگاه بیرجند
دکترمحمد اسماعیل افضلپور؛ دانشیار دانشگاه بیرجند
دکتر سعید ایلبیگی؛ استادیار دانشگاه بیرجند
دکتر مهدی هدایتی؛ دانشیار مرکز تحقیقات سلولی مولکولی ،مرکز تحقیقات پیشگیری و درمان چاقی ،پژوهشكده علوم
غدد درون ريز و متابولیسم دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

چكيده:

گرلین در هموستاز انرژی ،تنظیم وزن بدن و متابولیسم گلوکز نقش دارد .هدف مطالعه حاضر بررسی تاثیر یک جلسه
تمرین مقاومتی دایره ای شدید بر سطوح گرلین تام و آسیل دار پالسما متعاقب ناشتایی و وعده غذایی پرکربوهیدرات
در مردان جوان سالم بود .چهل دانشجوی پسر تربیت بدنی با میانگین سنی  22/10 ±1/08سال و نمایه توده بدنی
 21/02 ± 0/33کیلوگرم بر متر مربع به طور تصادفی در دو گروه تجربی و دو گروه کنترل قرار گرفتند .آزمودنی های
گروه های تجربی یک جلسه تمرین مقاومتی دایره ای با شدت  80درصد یک تکرار بیشینه را در دو حالت ناشتایی
و متعاقب صبحانه پرکربوهیدرات انجام دادند .برای تهیه صبحانه پرکربوهیدرات ،با استفاده از روش هریس بندیکت
( ،)Harris-Benedictابتدا میزان متابولیسم استراحت و کل کالری مورد نیاز شبانه روز برای هر فرد محاسبه
شد ،سپس  20درصد مقدار محاسبه شده کل ،به عنوان کالری مورد نیاز وعده صبحانه در نظر گرفته شد .نمونه های
خونی قبل و بالفاصله پس از تمرین جهت اندازه گیری سطح پالسمایی متغیرهای مورد مطالعه جمع آوری شد.
نتایج آزمون آماری تحلیل واریانس دو سویه نشان داد ،سطوح گرلین آسیل دار و گلوکز پالسما متعاقب تمرین در هر
دو گروه ناشتا و تغذیه پر کربوهیدرات در مقایسه با گروه کنترل افزایش معنی داری یافت (مقادیر  Pبه ترتیب  0/03و
 ،)0/04اما سطوح گرلین تام ،انسولین ،کورتیزول و هورمون رشد تغییر معنی داری نشان نداد .به نظر می رسد گرلین
آسیل دار در مقایسه با گرلین تام ،به تغییرات انرژی بدن حساس تر باشد و افزایش آن تالشی در جهت افزایش اشتها
و جبران نمودن ذخایر از دست رفته انرژی بدن حین تمرین باشد.

واژگان کلیدی :تمرین مقاومتی دایره ای ،گرلین تام ،گرلین آسیل دار ،حالت سیری ،حالت ناشتایی
*Email: m_saghebjoo@birjand.ac.ir
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فعالیتهای ورزشی شدید به دلیل ماهیتشان منجر
به تعادل انرژی منفی حاد میشوند ،اما در برخی
موارد تغییرات ناشی از ورزش در محرک های
عصبی یا هورمونی می تواند اختالل متابولیکی
طوالنی مدتی را به وجود آورد .اطالعات در
خصوص اثرات فعالیتهای ورزشی مقاومتی بر
هموستاز انرژی پس از فعالیت محدود است ،اما
شواهدی وجود دارد که نشان میدهد یک وهله
فعالیت شدید میتواند به یک اختالل متابولیکی
طوالنی مدت در زنان و مردان منجر شود (.)5
گرلین یک پپتید مترشحه از معده است و نقش
مهمی در تعادل انرژی ،چاقی و رفتار دریافت غذا
ایفا می کند .این هورمون به عنوان تحریک کننده
اشتها و اکتساب وزن عمل میکند .تحقیقات
مختلف نشان داده اند گرلین به عنوان یک
شاخص تعادل انرژی کوتاه مدت تلقی می شود
و ممکن است به عنوان یک آغازگر سیگنال های
غذایی در نظر گرفته شود؛ به طوری که گرلین
پس از ترشح از معده و روده از طریق گردش
خون بر مرکز سیری و گرسنگی در هیپوتاالموس
اثر گذاشته و دریافت غذا و اکتساب وزن را
تحریک میکند ( .)27،11سطح گرلین پالسما
توسط عوامل متابولیک و تغذیه ای تنظیم می
شوند .در حقیقت گرلین ،از طریق شرایط منفی
انرژی مانند قبل از خوردن غذا ،سوء تغذیه،
بیاشتهایی عصبی و روزه داری افزایش یافته و
با تعادل مثبت انرژی مانند بعد از خوردن غذا
(سیری) و چاقی کاهش می یابد .پس به نظر می

رسد گرلین یک حسگر در تعادل منفی انرژی
هم باشد که میتواند از طریق کاهش هزینه
کرد انرژی ،تعادل مثبت انرژی را تحریک کند
( .)22،21مهار موقت پیام دهی گرلین به وسیله
روشهای مختلف به کاهش مصرف غذا و وزن
بدن منجر میشود که نشان می دهد گرلین در
حلقه بازخورد منفی در تنظیم وزن بدن درگیر
است ( .)1گرلین به دو شکل اصلی در خون
وجود دارد :گرلین آسیل دار ( 1)AGیا فعال و
گرلین بدون آسیل ( 2)UAGیا غیر فعال که 80-
 70درصد گرلین تام را تشکیل می دهد (.)29،21
ترشح گرلين بيان گر برخي عوامل تغذيهاي و
هورموني است .مطالعات نشان داده تركيبات
رژيم غذايي نیز بر سطح پالسمایی گرلين اثر گذار
است و سطح گرلین پس از خوردن هر سه نوع
درشت مغذی به میزان مختلفی سرکوب میشود
( .)29تانوس و همکاران ( )2006با تحقیق روی
مردان بزرگسال ،تغییرات سطح گرلین آسیل دار
را متعاقب رژیمهای پر کربوهیدرات ،پر چربی
و پر پروتئین بررسی کردند؛ سطح گرلین آسیل
دار پالسما به طور معنی داری پس از هر سه
وعده کاهش یافت؛ البته در مقایسه با غذاهای پر
چرب و پر پروتئین ،غذای کربوهیدراتی کاهش
بیشتری را در ترشح گرلین ایجاد نمود ( .)26در
مطالعه ای دیگری که توسط فوستر -شوبرت
و همکاران ( )2008انجام گرفت ،مشاهده شد
همه درشت مغذیها سطح گرلین تام را سرکوب
نمود ،اما میزان سرکوب توسط پروتئین بیشترین
بود و چربی کمترین میزان سرکوب را ایجاد نمود
1. Acylated Ghrelin
2. Un Acylated Ghrelin
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( .)11عالوه بر نوع ماده غذایی دریافتی ،از جمله
عواملی که منجر به تغییر در سیگنالهای محیطی
(هورمون های مترشحه از بافتهای محیطی)
میشود ،تغییر در شرایط انرژی بافتهای محیطی
است که به عوامل مختلفی از جمله متابولیسم و
فعالیت بدنی بستگی دارد .در واقع یکی از دالیل
مطالعه اثر ورزش بر ترشح گرلین ،اثر ورزش بر
تعادل انرژی است که یکی از عملکردهای گرلین
نیز می باشد ( .)2بر اساس گزارشهای اندک و
متناقض در مورد اثر ورزش بر مقدار گرلین تام و
آسیل دار ،این نتیجه گیری حاصل شد که اندازه
گیری گرلین تام ،تصویر دقیقی از وضعیت انرژی
بدن ارائه نمی کند؛ همچنین مطالعه همزمان پاسخ
گرلین تام و آسیل دار پالسما متعاقب فعالیت
های ورزشی شدید نیز کمتر انجام شده است .بر
خالف تمرین هوازی ،تمرین مقاومتی خاصیت
محرک غیر هوازی دارد که پاسخهای عصبی،
متابولیکی و هورمونی متفاوتی را تولید می کند
( .)3با توجه به اثرگذار بودن نوع غذای دریافتی بر
سطح هورمون اشتها آور گرلین ( ،)29،26،11لذا
تاثیر تمرینات ورزشی متعاقب وعده های غذایی با
ترکیبات مختلف ،بر تغییرات هورمون های اشتها،
موضوع جالبی به نظر میرسد .با توجه به این که
مطالعات مختلف بیان نموده اند که تغییرات ایجاد
شده در شرایط انرژیکی بدن احتماال بیشترین
تغییرات را در شکل آسیل دار گرلین ایجاد میکند
و تحقیقات بسیار محدودی در خصوص بررسی
همزمان تغییر ترکیبات وعدههای غذایی و فعالیت
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ورزشی بر پاسخ گرلین انجام شده است ،این
مطالعه با هدف پاسخگویی به این سوال طراحی
گردید که آیا انجام یک جلسه تمرین مقاومتی دایره
ای با شدت باال ،متعاقب ناشتایی و وعده غذایی
پر کربوهیدرات بر سطح گرلین تام و آسیل دار
پالسما اثر دارد؟

روششناسی

تحقیق حاضر به روش نیمه تجربی با چهار گروه
(دو گروه کنترل و دو گروه تجربی) انجام گرفت.
جامعه آماری این تحقیق دانشجویان پسر رشته
تربیتبدنی دانشگاه بیرجند در سال  1390بودند.
چهل آزمودنی که حداقل طی  3ماه گذشته در هیچ
برنامه تمرین با وزنه شرکت نکرده بودند ،داوطلبانه
در این پژوهش شرکت نمودند و به طور تصادفی
در دو گروه تجربی و دو گروه کنترل قرار گرفتند.
مالک انتخاب آزمودنیها ،عدم ابتالء به بیماریهای
قلبی -عروقی ،تنفسی و کلیوی بود؛ همچنین
آزمودنی ها تحت درمان با داروهای استروئیدی
و تحت رژیمهای غذایی خاص (کم کالری ،کم
چربی ،پر پروتئین) نیز نبودند .قبل از شروع برنامه
تمرین ،مشخصات فردی آزمودنی ها از قبیل سن،
وزن ،قد ،درصد چربی و نمایه توده بدنی)BMI( 1
آزمودنیها اندازهگیری شد .جدول  1مشخصات
فردی آزمودنیها را نشان میدهد.
مقدار یک تکرار بیشینه( 2حداکثر وزنهای که
یک عضله یا گروه عضالنی ،فقط یک بار میتواند
جابهجا کند)  9حرکت مورد استفاده در گروه تمرین
1. Body Mass Index
2. One repetition maximum
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مقاومتی نیز با استفاده از فرمول زیر محاسبه شد (:)4

جدول  .1ویژگیهای فردی گروههای کنترل و تجربی (میانگین±انحراف معیار)

ﻛﻨﺘﺮل ﻧﺎﺷﺘﺎ

ﻛﻨﺘﺮل ﺳﻴﺮ

ﺗﺠﺮﺑﻲ ﻧﺎﺷﺘﺎ

ﺗﺠﺮﺑﻲ ﺳﻴﺮ

ﮔﺮوه ﻫﺎ

)ﺗﻌﺪاد=(9

)ﺗﻌﺪاد=(10

)ﺗﻌﺪاد=(10

)ﺗﻌﺪاد=(11

ﺳﻦ )ﺳﺎل(

22/33±0/86

22/10±1/08

22/00±1/32

21/90±1/28

ﻗﺪ )ﺳﺎﻧﺘﻲﻣﺘﺮ(

176/11±3/98

174/70±2/86

171/55±5/347

172/63±6/23

وزن )ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم(

67/84±9/18

69/98±6/47

61/47±5/51

62/23±6/47

ﻧﻤﺎﻳﺔ ﺗﻮدة ﺑﺪﻧﻲ )ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ(

21/55±2/05

20/88±1/43

21/33±1/74

21/16±1/71

ﭼﺮﺑﻲ ﺑﺪن )درﺻﺪ(

14/73±4/56

14/92±2/64

14/01±3/40

13/41±3/22

ﻣﺘﻐﻴﺮ

برنامه تمرینی با استفاده از وزنههای آزاد و
دستگاه به صورت دایره ای طراحی شد؛ حرکات
مورد استفاده شامل پرس سینه ،پرس پا ،قایقی
نشسته ،پرس باالی سر ،باز شدن زانو ،باز شدن
بازو ،خم شدن زانو ،خم شدن بازو و بلند کردن
پاشنه بود .جلسه تمرین شامل  ٣دایره بود که در
هر دایره ٩ ،حرکت مذکور به صورت پشت سر
هم انجام گرفت .هر حرکت به مدت  ٣٠ثانیه (با ٨
تکرار) اجرا میشد؛ زمان استراحت بین دو حرکت
 ٣٠ثانیه و زمان استراحت بین دو دایره نیز  ١٢٠ثانیه
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در نظر گرفته شد؛ مجموع زمان یک جلسه تمرين
 ٥٠ - ٥٥دقيقه بود که شامل:
 گرم کردن به مدت  15 20-دقیقه ،بسیارسبک و بدون کار مقاومتی
 تمرین با وزنه به مدت  ٣٠دقیقه سرد کردن به مدت  5دقیقه ()15آزمودنیهای گروههای کنترل و تجربی ،شب
قبل از نمونه گیری تا زمان نمونه گیری خون ،از
مصرف مواد غذایی معمول خودداری نمودند،
اما برای اجرای آزمون متعاقب وعده غذایی پر
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کربوهیدرات ،برای هر یک از آزمودنیها بسته
صبحانه کربوهیدراتی تهیه شد و از آزمودنیهای
گروههای کنترل و تجربی این گروه درخواست شد؛
ضمن رعایت کردن محدودیت مصرف مواد غذایی
از ساعت  ٨شب قبل از روز نمونه گیری تا زمان
نمونه گیری ،محتوی بسته صبحانه پر کربوهیدرات
را حدود ساعت  5صبح میل نمایند .برای مشابه
بودن زمان نمونهگیری از آزمودنیها خواسته شد تا
در ساعت  7:45صبح در محل نمونهگیری حضور
داشته باشند و پس از حدود  ١٥دقیقه استراحت ،از
ورید بازویی هر آزمودنی  ١٠میلی لیتر خون گرفته
شد .نمونه گیری پس آزمون از تمام آزمودنی های
گروه های کنترل و تجربی نیز بالفاصله پس از اتمام
جلسه تمرین انجام شد .نمونه های خونی در لوله
های حاوی ماده ضد انعقاد خون ( 1)EDTAجمع
آوری و سریعا سانتریفوژ (با سرعت  ٢٠٠٠دور در
دقیقه به مدت  ١٠دقیقه) گردید و پالسمای به دست
آمده ،در دمای  -٨٠درجه سانتی گراد نگهداری شد
و جهت اندازه گیری سطوح گرلین تام ،گرلین آسیل
دار ،انسولین ،هورمون رشد ،کورتیزول و گلوکز
پالسما مورد استفاده قرار گرفت .برای تهیه صبحانه
کربوهیدراتی ،با استفاده از معادله هریس بندیکت،2
ابتدا میزان متابولیسم استراحت ( 3)RMRو کل
کالری مورد نیاز شبانه روز برای هر فرد به روش زیر
محاسبه شد ( ،)14سپس  20درصد مقدار محاسبه
شده کل ،به عنوان کالری مورد نیاز برای وعدهی
صبحانه در نظر گرفته شد (:)11
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)سن( ) – 6/751قد ( ) + 5/0033وزن( RMR= 66/473 + 13/751
=1/66× RMRکل انرژی مصرفی
 × %20کل انرژی مصرفی = مقدار کالری صبحانه هر فرد

صبحانه مورد استفاده برای آزمودنی ها ،حاوی
 80درصد کربوهیدرات 10 ،درصد چربی و 10
درصد پروتئین بود که شامل مقادیر مشخصی عسل،
نان ،چای حاوی شکر و شیر کم چرب بود.
سطح گرلین تام پالسما توسط روش االیزای
ساندویچی 4و با استفاده از کیت مخصوص نمونه
انسانی ()Cusabio Biotec, Wuhan, China
اندازه گيري شد .حساسيت این روش  0/16پيکوگرم
در ميلي ليتر و درصد ضريب تغييرات درون آزموني
 9/7بود .سطح گرلین آسیل دار نمونه های پالسمایی
توسط روش االیزای ساندویچی و با کیت مخصوص
نمونه انسانی (Cusabio Biotec, Wuhan,
 )Chinaاندازه گیری شد .حساسیت این روش٣/٩ ،
پیکوگرم در میلی لیتر و درصد ضریب تغییرات درون
آزمونی  ٦/٢بود .سطح انسولین پالسما توسط روش
االیزای ساندویچی و با کیت مخصوص نمونه انسانی
( )Mercodia, Uppsala, Swedenاندازه گیری
شد .حساسیت روش مذکور  1میلی واحد در لیتر و
درصد ضریب تغییرات درون آزمونی  ٤/5بود .سطح
کورتیزول پالسما نیز نیز به روش االیزا و با کیت
مخصوص نمونه انسانی(  (�Diagnostics Bio
)chem Canada inc, Ontario, Canada
1. Ethylenediaminetetraacetic Acid
2. Harris-Benedict equation
3. Resting Metabolic Rate
4. ELISA Sandwich

سال اول شماره ( 1پياپي  )1پاییز 1393
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مورد سنجش قرار گرفت .حساسیت روش مورد
استفاده  0/4میکروگرم در دسی لیتر و درصد ضریب
تغییرات درون آزمونی  1/6بود .سطح هورمون رشد
نمونه های پالسمایی توسط روش االیزای ساندویچی
و با کیت مخصوص نمونه انسانی (Diagnostics
)Biochem Canada inc, Ontario, Canada
اندازه گیری شد .حساسیت روش مذکور  ٠/٢نانوگرم
در میلیلیتر و درصد ضریب تغییرات درون آزمونی
 ٢/٧بود .گلوکز پالسما نیز با روش رنگ سنجی
آنزیمی بر اساس واکنش گلوکز اکسیداز و با استفاده
از کیت گلوکز (شرکت پارس آزمون-ایران) اندازه
گیری شد .حساسیت روش مذکور  5میلیگرم در
دسی لیتر و درصد ضریب تغییرات درون آزمونی 1/7
بود.
برای توصیف داده ها از روش های آماری
توصیفی استفاده شد .به منظور استفاده از آزمون
آماری مناسب با توجه به تعداد حجم نمونه ،ابتدا
به بررسی طبیعی بودن توزیع متغیرهای مورد
مطالعه از طریق آزمون کلموگروف-اسمیرنوف
پرداخته شد که متغیرها دارای توزیع نرمال بودند،
لذا به منظور مقایسه میانگین تغییرات قبل و
بعد متغیرهای مورد نظر در گروه ها ،از آزمون
پارامتریک تحلیل واریانس دو طرفه (Two
 )way ANOVAو آزمون تی زوجی (Paired
 )t testاستفاده شد .محاسبههای آماری توسط
نرم افزار  SPSSنسخه  15انجام گرفت .سطح
معنی داری آزمونها  P>0/05در نظر گرفته شد.

یافتهها

سطوح پالسمایی متغیرهای تحقیق و یافته های
سال اول شماره ( 1پياپي  )1پاییز 1393

حاصل از آزمون تحلیل واریانس دو سویه در
جدول  2ارائه شده است.
نتایج حاصل نشان داد سطح گرلین آسیل
دار پالسمای گروه های تجربی متعاقب تمرین
افزایش معنی داری یافت ( )P=0/03و عامل تغذیه
( )P=0/23و تعامل تغذیه و تمرین ()P=0/11
منجر به تفاوت معنی داری در سطح گرلین آسیل
دار پالسما نشد .الزم به ذکر است علی رغم این
که سطح گرلین آسیل دار پالسما در دو گروه
تجربی در مرحله پس آزمون تفاوت معنی داری
با یکدیگر نداشت ،اما با توجه به نتیجه حاصل،
چگونگی تغییرات این متغیر در دو گروه تمرینی
در پس آزمون نسبت به پیش آزمون ،توسط
آزمون تی زوجی تجزیه و تحلیل گردید و یافته
های این آزمون نشان داد؛ سطح پالسمایی گرلین
آسیل دار پس از تمرین در حالت ناشتا به طور
معنی داری افزایش یافت ( 81 ،P=0/03درصد
افزایش نسبت به پیش آزمون) ،در حالی که سطح
پالسمایی این متغیر پس از تمرین متعاقب وعده
غذایی پر کربوهیدرات افزایش معنی داری نداشت
( 11 ،P=0/54درصد افزایش نسبت به پیش
آزمون) .شکل  1چگونگی تغییرات سطح گرلین
آسیل دار پالسما در گروههای تجربی و کنترل را
نشان می دهد.
همچنین نتایج نشان داد ،تمرین متعاقب
ناشتایی و وعده غذایی پر کربوهیدرات منجر به
تغییر معنی دار سطح استراحتی گرلین تام پالسما
نشد ( .)P=0/56البته با توجه به دادههای موجود
در جدول  2مشاهده می شود که شرایط تغذیه
افراد به تنهایی ( )P=0/43و تعامل شرایط تغذیه و
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نتایج مربوط به چگونگی تغییرات گلوکز در
تمرین آزمودنیها ( )P=0/92نیز تغییر معنیداری
شکل 2نشان داده شده است.
در سطح پالسمایی گرلین تام ایجاد نکرد .سطح
تغییرات سطوح هورمون رشد ،انسولین و
گلوکز پالسما نیز در گروه های تمرینی در مقایسه
کورتیزول پالسما نیز متعاقب انجام تمرین مقاومتی
با گروههای کنترل افزایش معنیداری نشان
دایره ای در هر دو حالت ناشتایی و وعده غذایی
داد( ، )P=0/04در حالی که عامل تغذیه()P=0/16
دار
آﺳﻴﻞ
ﮔﺮﻟﻴﻦ
ﺳﻄﺢ
ﺗﻐﻴﻴﺮات
ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ
1
ﺷﻜﻞ
(.
آزﻣﻮن
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪبر ﭘﻴﺶ
تمرین اﻓﺰاﻳﺶ
 11درﺻﺪ
تعامل،P=0/
و )54
کربوهیدرات معنیدار نبود (مقادیر  Pبه ترتیب
سطح
()P=0/46
تغذیه و
نداد.دﻫﺪ 0/68 ،0/11 .و ( )0/68جدول.)2
ﻛﻨﺘﺮلرارانشان
ﺗﺠﺮﺑﻲ وداری
تغیرات معنی
گلوکز
ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
پالسما ﮔﺮوهﻫﺎي
ﭘﻼﺳﻤﺎ در

شکل  .1میانگین سطح گرلین آسیلدار پالسما در گروههای کنترل و تجربی در پیش و پسآزمون
ﺷﻜﻞ  .1ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﻄﺢ ﮔﺮﻟﻴﻦ آﺳﻴﻞدار ﭘﻼﺳﻤﺎ در ﮔﺮوهﻫﺎي ﻛﻨﺘﺮل و ﺗﺠﺮﺑﻲ در ﭘﻴﺶ و ﭘﺲآزﻣﻮن

ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ،ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﺗﻤﺮﻳﻦ ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ ﻧﺎﺷﺘﺎﻳﻲ و وﻋﺪة ﻏﺬاﻳﻲ ﭘﺮﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪرات ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻌﻨﺎدار
ﺳﻄﺢ اﺳﺘﺮاﺣﺘﻲ ﮔﺮﻟﻴﻦ ﺗﺎم ﭘﻼﺳﻤﺎ ﻧﺸﺪ ) .(P=0/56اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ دادهﻫﺎي ﺟﺪول  ،2ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲﺷﻮد
ﻛﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﺗﻐﺬﻳﺔ اﻓﺮاد ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ ) (P=0/43و ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺷﺮاﻳﻂ ﺗﻐﺬﻳﻪ و ﺗﻤﺮﻳﻦ آزﻣﻮدﻧﻲﻫﺎ ) (P=0/92ﻧﻴﺰ
ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻌﻨﺎداري در ﺳﻄﺢ ﭘﻼﺳﻤﺎﻳﻲ ﮔﺮﻟﻴﻦ ﺗﺎم اﻳﺠﺎد ﻧﻜﺮد .ﺳﻄﺢ ﮔﻠﻮﻛﺰ ﭘﻼﺳﻤﺎ ﻧﻴﺰ در ﮔﺮوهﻫﺎي ﺗﻤﺮﻳﻦ در
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﮔﺮوهﻫﺎي ﻛﻨﺘﺮل اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻌﻨﺎداري ﻧﺸﺎن داد ) ،(P=0/04در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻐﺬﻳﻪ ) (P=0/16و
آزمون ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
ﻧﺸﺎنسﻧﺪاد.
داري
ﺗﻐﻴﺮات ﻣﻌﻨﺎ
ﭘﻼﺳﻤﺎ
=(P
0/46.2
ﺗﻤﺮﻳﻦ )
پیش و پ
تجربی در
های کنترل و
ﮔﻠﻮﻛﺰ گروه
ﺳﻄﺢپالسما در
سطحﺑﺮگلوکز
میانگین
ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺗﻐﺬﻳﻪ و شکل

ﺷﻜﻞ  .2ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﻄﺢ ﮔﻠﻮﻛﺰ ﭘﻼﺳﻤﺎ در ﮔﺮوهﻫﺎي ﻛﻨﺘﺮل و ﺗﺠﺮﺑﻲ در ﭘﻴﺶ و ﭘﺲآزﻣﻮن

ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﮔﻠﻮﻛﺰ در ﺷﻜﻞ  2ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ.

سال اول شماره ( 1پياپي  )1پاییز 1393

ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺳﻄﻮح ﻫﻮرﻣﻮن رﺷﺪ ،اﻧﺴﻮﻟﻴﻦ و ﻛﻮرﺗﻴﺰول ﭘﻼﺳﻤﺎ ﻧﻴﺰ ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ اﻧﺠﺎم ﺗﻤﺮﻳﻦ ﻣﻘﺎوﻣﺘﻲ داﻳﺮهاي در
ﻫﺮ دو ﺣﺎﻟﺖ ﻧﺎﺷﺘﺎﻳﻲ و وﻋﺪة ﻏﺬاﻳﻲ ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪرات ﻣﻌﻨﺎدار ﻧﺒﻮد )ﻣﻘﺎدﻳﺮ  Pﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  0/68 ،0/11و (0/68
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جدول .2سطوح پالسمایی متغیرهای تحقیق در پیش و پسآزمون (میانگین ±انحراف معیار)
ﮔﺮوه
ﻣﺘﻐﻴﺮ

ﮔﺮﻟﻴﻦ آﺳﻴﻞدار ﭘﻼﺳﻤﺎ
)ﭘﻴﻜﻮﮔﺮم در ﻣﻴﻠﻲﻟﻴﺘﺮ(

ﮔﺮﻟﻴﻦ ﺗﺎم ﭘﻼﺳﻤﺎ
)ﭘﻴﻜﻮﮔﺮم در ﻣﻴﻠﻲﻟﻴﺘﺮ(

اﻧﺴﻮﻟﻴﻦ
)ﻣﻴﻠﻲواﺣﺪ در ﻟﻴﺘﺮ(

ﻛﻮرﺗﻴﺰول
)ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم در دﺳﻲﻟﻴﺘﺮ(

ﻫﻮرﻣﻮن رﺷﺪ
)ﻧﺎﻧﻮﮔﺮم در ﻣﻴﻠﻲﻟﻴﺘﺮ(

ﮔﻠﻮﻛﺰ

)ﻣﻴﻠﻲﮔﺮم در دﺳﻲﻟﻴﺘﺮ(

ﻛﻨﺘﺮل ﻧﺎﺷﺘﺎ

ﻛﻨﺘﺮل ﺳﻴﺮ

ﺗﺠﺮﺑﻲ ﻧﺎﺷﺘﺎ

ﺗﺠﺮﺑﻲ ﺳﻴﺮ

اﺛﺮ ﺗﻤﺮﻳﻦ

اﺛﺮ ﺗﻐﺬﻳﻪ

زﻣﺎن

ﭘﻴﺶآزﻣﻮن

18/17±19/02

25±15/06

22/3±16/53

22/3±11/84

ﭘﺲآزﻣﻮن

18/44±12/14

22/73±18/03

40/5±37/18

25/6±15/83

ﭘﻴﺶآزﻣﻮن

137/32±39/80

145/60±24/68

165/67±38/17

163/23±33/26

ﭘﺲآزﻣﻮن

133/84±19/10

155/07±40/16

172/14±45/20

179/83±51/16

ﭘﻴﺶآزﻣﻮن

2/9±1/19

14/57±5/97

3/7±1/44

15/44±5/34

ﭘﺲآزﻣﻮن

3/01±1/65

7/25±4/69

5/66±2/18

7/3±5/71

ﭘﻴﺶآزﻣﻮن

27/7±3/42

28/33±5/07

29/77±4/01

27/87±8/41

ﭘﺲآزﻣﻮن

35/5±9/04

23/96±4/62

36/8±10/77

36/28±12/58

ﭘﻴﺶآزﻣﻮن

0/41±0/53

0/42±0/55

1/7±2/67

0/25±0/03

ﭘﺲآزﻣﻮن

1/18±1/34

0/27±0/07

2/71±1/73

1/93±1/41

ﭘﻴﺶآزﻣﻮن

76/66±7/43

81/7±16/24

81/7±11/55

79/8±14/19

ﭘﺲآزﻣﻮن

18/17±19/02

77/9±10/96

93/6±9/39

88/63±13/09

0/03٭

0/49

0/68

0/68

0/11

0/04٭

0/23

0/56

0/01٭

0/88

0/84

0/16

ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺗﻤﺮﻳﻦ و
ﺗﻐﺬﻳﻪ

0/11

0/92

0/28

0/49

0/21

0/46

* :معناداری در سطح p>0/05

بحث و نتیجهگیری

یافته های تحقیق حاضر حاکی است انجام یک
جلسه تمرین مقاومتی دایره ای در دو حالت ناشتا
و متعاقب وعده غذایی پرکربوهیدرات منجر به
افزایش معنی دار سطوح گرلین آسیل دار و گلوکز
پالسما شد (مقادیر  Pبه ترتیب  0/03و  )0/04و
سطوح هورمون های گرلین تام ،انسولین ،کورتیزول
سال اول شماره ( 1پياپي  )1پاییز 1393

و رشد نیز تحت تاثیر تمرین و تغذیه قرار نگرفت.
برخی تحقیقات نشان داده اند ،گرلین آسیل دار به
شرایط کاهش وزن و تعادل منفی انرژی حساس
است .ساوسنگ و همکاران ( ،)2011افزایش معنی
دار گرلین آسیل دار پالسما را متعاقب تمرین کوتاه
مدت کنترل شده در بچه های دبیرستانی گزارش

دکتر مرضیه ثاقب جو ،یادگار فهیمی ،محمد علی رستمی ،دکتر محمداسماعیل افضلپور ،دکتر سعید ایل بیگی ،دکتر مهدی هدایتی

نمودند ،در حالی که گرلین تام بدون تغییر ماند.
آنها بیان کردند افزایش گرلین آسیل دار متعاقب
تمرین می تواند به منظور جذب کالری برای جبران
هزینه انرژی باشد که یک پاسخ فیزیولوژیک است
( .)24هوسودا و همکاران ( )2003گزارش کردند
گرلین آسیل دار در مقایسه با گرلین تام ،با سرعت
بیشتری به تغییرات گلوکز پاسخ می دهد که می
تواند در نتیجه مصرف گلوکز توسط سلول ها و
فعالیت شدید تر باشد؛ یعنی درصد تغییرات گرلین
آسیل دار ،بیشتر از چیزی است که در مورد گرلین
تام ،در پاسخ به مصرف گلوکز وجود دارد (.)17
مطالعات متعددی نشان داده اند تمرین با وزنه منجر
به افزایش تجزیه گلیکوژن و ایجاد کسر انرژی
می شود و پس از تمرین شدید ،سنتز پروتئین و
بازسازی گلیکوژن با تاخیر و به کندی صورت می
گیرد که عواملی برای افزایش ترشح گرلین و جذب
انرژی هستند ( .)12باید به این نکته توجه داشت
که در پژوهش حاضر ،بین سطح گرلین آسیل دار
پیش آزمون در گروه های ناشتا و مصرف کننده
کربوهیدرات ،تفاوت معنی داری مشاهده نشد .در
مطالعات انجام شده در رابطه با تاثیر مواد غذایی
بر ترشح گرلین ،اکثر محققان به این نتیجه رسیده
اند که گرلین متعاقب مصرف مواد غذایی کاهش
می یابد ( )27،11و علت آن را جذب انرژی عنوان
کرده اند که دلیل بسیار اساسی برای کاهش سطح
گرلین می باشد؛ البته در مطالعه دی فرانسسکو و
همکاران ( )2008متعاقب مصرف کربوهیدرات در
آزمودنی های مسن ،منحنی کاهش گرلین آسیل
دار بر خالف آزمودنیهای جوان تر به کفه رسید
که محققان به نقش موثر عامل سن در سرکوب
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گرلین آسیل دار اشاره نمودند ( .)9در مطالعه بلوم
و همکاران ( )2006نیز متعاقب مصرف غذای
کربوهیدراتی و پروتئینی ،سطح گرلین کاهش غیر
معنی داری یافت ( .)8به نظر میرسد یکی از مهم
ترین دالیل عدم تفاوت سطوح گرلین تام و آسیل
دار در بین گروه های ناشتا و تغذیه کرده در مرحله
پیش آزمون مطالعه حاضر ،خوردن صبحانه پر
کربوهیدرات حدود  3ساعت قبل از زمان نمونه
گیری خون است ،لذا در این فاصله سطح قند
خون به حد طبیعی خود بازگشته است و منجر به
حذف اثر مهاری آن بر گرلین شده است .با توجه
به این که افزایش گلوکز خون به عنوان یک عامل
کاهنده سطح گرلین در گردش خون شناخته شده
است ( ،)19لذا بازگشت قند خون به مقادیر تقریب ًا
مساوی با گروه های ناشتا ،می تواند به عنوان یک
عامل مهم در عدم تفاوت معنی دار سطح گرلین
پیش آزمون گروه های چهار گانه تحقیق حاضر
باشد .در واقع اگر محقق امکان اندازه گیری گرلین
آسیل دار در فواصل متعدد قبل از تمرین را داشت
( 1/5 ،1 ،0/5و  2ساعت پس از مصرف صبحانه)،
احتمال مشاهده کاهش سطح گرلین پالسما (به
خصوص گرلین آسیلدار) در گروه های مصرف
کننده صبحانه کربوهیدراتی وجود داشت.
از نتایج دیگر مطالعه حاضر ،عدم تغییر سطح
گرلین تام پالسما متعاقب انجام تمرین در هر دو
حالت ناشتا و غذای پرکربوهیدرات بود .بیشتر
تحقیقات نشان داده اند یک جلسه فعالیت ورزشی،
اثری روی گرلین تام ندارد و به این نکته اشاره
نموده اند که گرلین تام به طور دقیقی منعکس
کننده غلظت های گرلین آسیل دار و بدون آسیل
سال اول شماره ( 1پياپي  )1پاییز 1393
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نمی باشد و احتمال دارد که علی رغم عدم تغییر
گرلین تام ،سطوح گرلین آسیل دار و بدون آسیل
تغییر نموده باشد ( ،)6لذا با توجه به این که در
تحقیق حاضر ،علی رغم عدم تغییر سطح گرلين تام
پالسما ،گرلین آسیل دار افزایش یافت ،لذا نتایج
تحقیق حاضر ،یافتههای مطالعات قبلی را تایید
مینماید .نتایج این مطالعه در خصوص افزایش
سطح گرلین آسیل دار متعاقب تمرین ،همسو با
مطالعاتی است که بیان نموده اند سطح گرلین بعد
از تمرین ورزشی به دلیل جبران انرژی و بازسازی
ذخایر گلیکوژنی از دست رفته هنگام تمرین،
افزایش می یابد که منجر به افزایش اشتها ،تدارک
غذا و ایجاد تعادل مثبت انرژی میشود .نکته
مهم این است که در این پژوهش ،مقدار افزایش
سطح گرلین آسیل دار پس آزمون گروه تجربی
ناشتا ،بسیار بیشتر از گروه تجربی مصرف کننده
کربوهیدرات بود .به نظر می رسد نتیجه مذکور،
به دلیل کاهش ذخایر کربوهیدراتی عضالنی
آزمودنی های گروه ناشتا متعاقب تمرین در مقایسه
با آزمودنی های گروه مصرف کننده کربوهیدرات
باشد؛ در واقع علی رغم هزینه انرژی احتمالی
یکسان تمرین در آزمودنی های هر دو گروه،
عدم دریافت کربوهیدرات در گروه ناشتا ،منجر به
کاهش بیشتر ذخایر کربوهیدراتی عضالنی ،ایجاد
تعادل منفی انرژی و در نتیجه افزایش سطح گرلین
آسیل دار پالسما شده است که می تواند سیگنالی
به منظور تالش برای تدارک غذا فراهم نماید .از
یافته های دیگر تحقیق حاضر ،افزایش معنی دار
گلوکز پالسما بالفاصله پس از تمرین در هر دو
حالت ناشتا و تغذیه پرکربوهیدرات است .به نظر
سال اول شماره ( 1پياپي  )1پاییز 1393

می رسد باال بودن شدت تمرین موجب افزایش رها
سازی کاتکوالمین ها و تسهیل گلیکوژنولیز کبدی
شده است که در نتیجه سطح گلوکز پالسما به
طور معنی داری افزایش یافته است ،اما از آنجا که
در مطالعه حاضر سطح کاتکوالمینها اندازه گیری
نشده است ،لذا ضروری است با احتیاط بیشتری به
این موضوع پرداخته شود .متعاقب ورزش ،سطح
گلوکز پالسما همزمان با ورود گلوکز به درون
عضله برای پر کردن ذخایر گلیکوژن تخلیه شده
عضله کاهش می یابد ( .)13از سوی دیگر برخی
مطالعات بیان کرده اند ،افزایش گلوکز پالسما حین
فعالیت ورزشی می تواند ناشی از تغییرات حجم
پالسما باشد ()24؛ با توجه به این که در مطالعه
حاضر تغییرات حجم پالسما محاسبه نشده است،
لذا این احتمال وجود دارد که کاهش حجم پالسما
به واسطه باال بودن شدت فعالیت نیز یکی از
دالیل احتمالی تاثیر گذار بر افزایش گلوکز پالسما
بالفاصله پس از فعالیت باشد.
تا کنون دالیل روشن و دقیقی برای مشخص
کردن ارتباط بین انسولین و گرلین وجود ندارد.
به نظر می رسد هیپر انسولینی ،یک مکانیسم
بازخوردی برای مهار ترشح گرلین است ()27؛
همچنین برخی مطالعات مطرح نموده اند؛ در
شرایط به هم خوردن تعادل انرژی در نتیجه
تمرین و تغذیه ،انسولین و گرلین در جهت عکس
هم عمل می کنند ( .)23بر اساس نتایج تحقیق
حاضر ،جهت تغییرات این دو هورمون متعاقب
تمرین ،با یکدیگر همسو نبود .به نظر میرسد
یکی از دالیل عدم تغییر سطح انسولین در این
پژوهش ،باال بودن شدت تمرین مورد استفاده
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است که میتواند منجر به تجمع اسید الکتیک
در بدن شود .افزایش الکتات و اسیدیته خون نیز
دو عامل مهاری بر ترشح انسولین میباشند .از
سوی دیگر برخی مطالعات بیان کرده اند ،تمرین
از طریق افزایش چگالی پروتئین انتقال دهنده
گلوکز  1)GLUT-4( 4و بهبود حساسیت به
انسولین ،برداشت گلوکز از سمت عضله یا بافت
را افزایش می دهد ،لذا نیازی به افزایش ترشح
انسولین هنگام فعالیت نیست ( .)28در حالی که
پاسخ کورتیزول به ورزش های زیر و نزدیک
بیشینه به خوبی شناخته شده است ،پاسخ این
هورمون به ورزش بیشینه هنوز به خوبی شناخته
نشده است ( .)7در مطالعه ی جرمی و همکاران
( ،)2007میزان گرلین پالسما بالفاصله پس از
فعالیت ورزشی شدید ،افزایش یافت؛ انسولین
بدون تغییر باقی ماند و میزان گلوکز و کورتیزول
نیز افزایش داشت ( .)18یکی از دالیل عدم تغییر
معنی دار کورتیزول در مطالعه حاضر را می توان
به این موضوع نسبت داد که بر اساس نتایج تحقیق
فیو و همکاران ( ،)1974ورزش شدید مقدار جذب
کورتیزول را توسط بافت های محیطی افزایش می
دهد و زمانی که شدت بار افزایش می یابد ،این
مورد نیز افزایش می یابد ،لذا متعاقب ورزش با
شدت باال ،بازگشت کورتیزول از بافت به پالسما
مشاهده می شود ()10؛ بنابراین به نظر می رسد
اگر اندازه گیری سطح کورتیزول در پس آزمون
با تاخیر بیشتری پس از تمرین انجام میگرفت،
میتوانست منجر به بروز پاسخهای متفاوتی شود.
افزایش هورمون رشد به صورت بازخوردی،
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ترشح و رهایش گرلین را مهار میکند ( .)20از
سوی دیگر ،تحقیقات بسیاری نشان دادهاند
فعالیت ورزشی با شدت کافی (تقریبا  70درصد
حداکثر اکسیژن مصرفی) ،باعث افزایش ترشح
هورمون رشد می شود ( ،)25بنابراین هورمون
رشد توسط دو سازوکار فعالیت ورزشی و گرلین
افزایش مییابد که مجزا از یکدیگر عمل می کنند
و به نظر میرسد گرلین تاثیری بر ترشح هورمون
رشد به واسطه فعالیت ورزشی ندارد ( .)12قنبری
نیاکی ( )2006نشان داد سطوح گلوکز ،انسولین
و هورمون رشد پالسما بالفاصله پس از تمرین
مقاومتی دایرهای با شدت  60درصد یک تکرار
بیشینه افزایش یافت و علی رغم افزایش سطح
هورمون رشد ،سطح گرلین بالفاصله پس از
فعالیت به طور معنی داری کاهش یافت .محقق
نتیجه گرفت گرلین عامل افزایش هورمون رشد
حاصل فعالیت نمی باشد ( .)12در پژوهش حاضر،
تغییرات هورمون رشد متعاقب تمرین ،با تغییرات
گرلین آسیل دار همسو می باشد .آزمایشهای
اولیه در جوندگان و تحقیقات بالینی نشان داده که
گرلین در حقیقت یک عامل آزاد کننده هورمون
رشد است ( .)20از طرفی تاکنون ارتباط معنی دار
بین سطح گرلین پالسمایی و هورمون رشد با یک
توافق عمومی مشاهده نشده است .نتایج بررسیها
نشان میدهد گرلین و هورمون رشد هر دو در
زمان گرسنگی افزایش مییابند؛ در واقع گرلین
ممکن است موجب تحریک یک عامل ناشناخته
در هیپوتاالموس به نام فاکتور 2Uشود که آن عامل
موجب ترشح هورمون رشد میگردد؛ تزریق درون
1. glucose transporter-4
2. U-factor
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سیاهرگی گرلین موجب افزایش ترشح هورمون
رشد در موش ها و انسان ها گردید ( ،)16بنابراین
دالیل مذکور می تواند به خوبی نتیجه تحقیق
حاضر را توجیه نماید .مطالعات پیشین به طور
متعدد پاسخ گرلین تام را به ورزش بررسی کردهاند
و یافته های اغلب این مطالعات نشان می دهد؛
سطح گرلین تام پالسما تحت تاثیر یک جلسه
ورزش شدید قرار نمیگیرد ،البته این احتمال
وجود دارد که زیر گروههای گرلین تام (گرلین
آسیل دار و بدون آسیل) تغییر نماید .نتایج مطالعه
حاضر در خصوص افزایش سطح گرلین آسیل دار
و عدم تغییر گرلین تام ،از نتایج مطالعاتی حمایت
می کند که بیان کردند ،سطح گرلین متعاقب تمرین
ورزشی به منظور جبران انرژی از دست رفته و
بازسازی ذخایر گلیکوژنی ،باال میرود و خود
باعث افزایش اشتها ،تدارک غذا و تعادل مثبت
انرژی می شود .نکته مهم این است که در این
پژوهش مقدار افزایش گرلین آسیل دار در پس
آزمون گروه تمرین ناشتا بسیار بیشتر از گروه
تمرین مصرف کننده کربوهیدرات بود؛ احتماال در
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گروه ناشتا تحلیل ذخایر قندی سلول عضله بسیار
بیشتر بوده است که محرک قوی تری برای افزایش
گرلین آسیلدار میباشد ،لذا به نظر میرسد گرلین
آسیل دار پالسما به تغییرات ایجاد شده در شرایط
تعادل منفی انرژی بدن بسیار حساس است و
افزایش آن تالشی در جهت افزایش اشتها و جبران
نمودن ذخایر از دست رفته انرژی بدن باشد.
در مجموع ،نتایج مطالعه حاضر نشان داد
احتماال تمرین شدید چه در حالت ناشتایی و
چه متعاقب وعده غذایی پرکربوهیدرات ،منجر به
تعادل منفی انرژی در بدن میشود .در پاسخ به این
کمبود انرژی ،گرلین آسیل دار افزایش مییابد تا
رفتار دریافت غذا تحریک شود و منابع از دست
رفته بدن جبران گردد که در نهایت منجر به توقف
فرایندهای کاتابولیکی متعاقب تمرین و فراجبرانی
گلیکوژن عضالنی می شود؛ همچنین بر اساس
یافتههای مطالعه حاضر ،به نظر می رسد اندازه
گیری سطح گرلین آسیل دار در مقایسه با گرلین
تام ،اندازهگیری دقیق تری جهت ارزیابی وضعیت
انرژی بدن باشد.
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