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  هفته اي بر سطوح گرلین پالسمایی، انرژي کبد و  12تاثیر یکدوره فعالیت استقامتی 

  هاي صحرایی هورمون هاي موشبرخی 

  3دکتر محمد رضا مرادي، 2دکتر عباس قنبري نیاکی،  1دکتر اکرم جعفري

  

  چکیده

هدف تحقیق حاضر بررسی تاثیر . گرلین پپتیدي اشتها آور است که در تعادل انرژي بدن نقش دارد:و هدف زمینه

و هورمون هاي رشد، انسولین ) و گلیکوژن ATP(هفته تمرین استقامتی بر سطوح گرلین پالسما، سطوح انرژي کبد 12

  . و کورتیزول در موش هاي صحرایی نژاد ویستار است

موش هاي صحرایی . چهارده موش صحرایی نر به طور تصادفی به دو گروه مساوي تقسیم شدند:مواد و روش ها

متر در دقیقه روي  25دقیقه با سرعت  60روز و هر روز به مدت  5در هر هفته   هفته، 12گروه تجربی به مدت 

ی هوش و از پالسما و بدر شرایط غیر ناشتا موش ها ساعت پس از آخرین جلسه تمرین  48سپس . نوارگردان دویدند

به روش  ATPغلظت غلظت گرلین با استفاده از کیت مخصوص و به روش االیزا،  .گیري انجام شد کبد آنها نمونه

  . بیولومینسانس و غلظت گلیکوژن به روش آنزیمی گلوکز اکسیداز اندازه گیري گردید

). p>05/0( بودز هورمون رشد گروه تجربی باالترنیکبد و  و گلیکوژن ATPمستقل نشان داد که مقدار  tآزمون :ها یافته

  ). p>05/0(همچنین سطوح گرلین پالسمایی در گروه تجربی کمتر از گروه کنترل بود 

یافته ها نشان داد که تمرین استقامتی می تواند با افزایش سطوح انرژي کبد، باعث کاهش گرلین : بحث و نتیجه گیري

  .  از طریق بهبود سطح انرژي بر اشتها و مقدار گرلین موثر باشدتواند ورزش می رسد کهبه نظر می. پالسمایی شود

  

  کبد، تمرین استقامتی، موش صحرایی  کبد،  گلیکوژن ATPگرلین،  :کلمات کلیدي
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 مقدمه

 کشف شداسید آمینه اي است که نخستین بار در معده انسان و موش صحرایی  28گرلین پپتیدي 

. )1(و امروزه به عنوان یک تنظیم کننده جدید هورمون رشد و تعادل انرژي شناخته شده است 

در گردش خون از  موجود درصد گرلین70و بیش از  استترشح گرلینمنبع اصلی اگرچه معده 

ه ها، هیپوفیز و روده نیز قادر ب پانکراس، جفت، کلیه ؛عالوه بر معدهشود، اما  تأمین می معدهطریق 

تحقیقات نشان داده که سطوح گرلین پالسمایی قبل از مصرف غذا . )2، 3(گرلینهستند رشح ت

این تحقیقات نشان می دهد که گرلین در . )4(افزایش و بعد از مصرف غذا کاهش می یابد 

در بررسی نقش گرلین در هوموستاز انرژي طوالنی مدت، . هوموستاز انرژي کوتاه مدت نقش دارد

، افزایش و )5 ، 6(بی اشتهایی عصبی دچار داد که سطوح گرلین پالسمایی در افراد مطالعات نشان 

افراد در همچنین دیده شد که سطوح گرلین پالسمایی . ، کاهش می یابد)5 ، 7(در افراد چاق 

به حالت طبیعی ) 7 ، 9(و در افراد چاق با کاهش وزن ) 6 ، 8(اشتهاي عصبی با افزایش وزن  بی

به نظر می رسد که گرلین با متغیرهاي کلیدي موثر در تنظیم وجه به این تحقیقات، با ت. می رسد

  ).12 ،10(تعادل انرژي و ذخائر انرژي بدن ارتباط دارد 

تحقیقات نشان دادند که در شرایط . تغییر در تعادل انرژي باعث تغییر مقدار گرلین می گردد     

 2و در شرایط تعادل مثبت انرژي، تنظیم کاهشی 1افزایشیتعادل منفی انرژي ، مقدار گرلین تنظیم 

را به  یجدیديازهایبه هم زده و نرا سلول  يتواند تعادل انرژ یکه م یطیاز شرا یکی). 7(می شود 

انرژي در اثر فشارهاي مختلف روانی و جسمانی از جمله  افزایش مصرفد،ینما لیسلول تحم

تعادل  ،و فعالیت بدنیات ورزشی تمرین ۀدر نتیج ،ان دیگربه بی. )11 ،12( انجام فعالیت بدنی است

سلول در پاسخ به این وضعیت . انرژي سلول افزایش می یابد مصرفانرژي سلول به هم خورده و 

 یافتن این وضعیت، در صورت تداومکه پاسخهاي موقتی و الزم را از خود نشان می دهد ، جدید

  ).11 ،12( نایل میشودجدیدي رفته رفته به سازگاري متابولیکی 

پژوهش هاي مختلفی به بررسی تاثیر دوره هاي مختلف فعالیت بدنی و از جمله فعالیت      

قیقات افزایش گرلین پالسمایی استقامتی بر سطوح گرلین پالسمایی پرداختند، در اغلب این تح

) 16(و حتی عدم تغییر گرلین پالسمایی ) 15(مشاهده شد، اما در برخی دیگر کاهش ) 13 ،14(

دلیل واقعی این تناقضات هنوز به روشنی معلوم نیست و نکات مبهم زیادي . گزارش شده است

 

1 up-regulated 
2 down-regulated 
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اگرچه عواملی مانند ایجاد . درباره چگونگی تغییرات گرلین در شرایط فعالیت بدنی وجود دارد

و سایر ) 15(ییر برخی هورمون ها تغ  ،)11 ،12(فی در پی ورزش و کاهش وزن تعادل انرژي من

عوامل ناشناخته به عنوان دالیل احتمالی تغییرات گرلین پس از ورزش گزارش شده است؛ اما به 

نظر می رسد با توجه به ارتباط بین تغییر در تعادل انرژي و تغییرات گرلین، احتماالً کنترل وضعیت 

ی و شناخت چگونگی تغییرات گرلین موثر تعادل انرژي در هنگام نمونه گیري می تواند در بررس

، شاید )4،  10 ،11(مل مهم در تغییرات گرلین است با توجه به اینکه ناشتایی یکی از عوا. باشد

بهتر است که براي بررسی تاثیر واقعی ورزش بر گرلین، این عامل حذف شود، از طرف دیگر با 

به نظر می رسد که براي بررسی ) 16( توجه به احتمال تغییرات کوتاه مدت گرلین پس از ورزش

سازگاري ناشی از ورزش بهتر است که بین آخرین جلسه تمرین و نمونه گیري فاصله زمانی 

تاثیر لذا اولین هدف از تحقیق حاضر بررسی ). 15 ، 26(تعیین شود  - ساعت 48حدود –مناسبی 

یکی از . هاي سیر است گرلین در موش صحراییهفته اي بر سطوح  12یکدوره تمرین استقامتی 

دیده شده که . و گلیکوژن کبد است ATPمتغیرهایی که ارتباط نزدیکی با تعادل انرژي دارد، مقدار 

) 10 ، 19(و نیز بالفاصله پس از ورزش ) 17 ، 18(دل منفی انرژي مانند گرسنگی در شرایط تعا

رفته حاکی از وجود همچنین پژوهش هاي انجام  گ). 20(سطوح گلیکوژن کبد کاهش می یابد 

با توجه به تغییر ). 10( و گلیکوژن کبد است ATPرابطه معکوس بین گرلین پالسمایی با مقدار 

ATP  و گلیکوژن کبد و نیز گرلین پالسمایی در شرایط تغییر تعادل انرژي و رابطه بین آنها، به نظر

الً نتایج روشنتري از رسد که بررسی همزمان این متغیرها در شرایط فعالیت بدنی، احتمامی

تحقیقات کمی به بررسی تاثیر . چگونگی تاثیر فعالیت بدنی بر تعادل انرژي آشکار می سازد

و گلیکوژن کبد و ارتباط این متغیرها با گرلین پالسمایی پرداخته  ATPبر سطوح فعالیت بدنی 

لین پالسمایی و ، گلیکوژن کبد و گرATPلذا دومین هدف از تحقیق حاضر برررسی تغییرات .اند

  . هفته تمرین استقامتی در موش صحرایی هاي ویستار است 12همچنین برخی هورمون ها در پی 

 

  شناسی روش 

  حیوانات -

مورد -تحقیق حاضر طبق قوانین ویژه حمایت از حیوانات مورد استفاده در آزمایش هاي علمی، 

در تحقیق حاضر از . انجام شد -تایید کمیته اخالق دانشکده پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
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گرم به عنوان نمونه تحقیق استفاده  250-235هفته اي با وزن  14-16موش صحرایی ویستار 14

نات از انستیتو پاستور ایران تهیه شدند و در آزمایشگاه حیوانات دانشگاه تربیت این حیوا. شد

ساعت  12:12چرخه نوري موش صحرایی ها به صورت . مدرس از آنها نگهداري می شد

روشنایی و تاریکی تنظیم گردید و براي ایجاد روشنایی طبیعی از دو المپ فلورسنت استفاده 

براساس اطالعات . بود 46/55%جه سانتی گراد و رطوبت حدود در 22  4/1دما حدود . گردید

مستند از نزدیک ترین ایستگاه هواشناسی کشور، وضعیت آالینده هاي هوا با توجه به شاخص 

از طریق غذاي  حیواناتتغذیه . در وضعیت سالم قرار داشت) PSI( 1استاندارد آالینده ها

غذاهاي تولیدي مراکز تولید خوراك دام که به  رت ها بامعموال  .مخصوص و آب انجام می شد

 12تا  10 ،گرم وزن بدن 100همچنین روزانه به ازاي هر . باشد تغذیه می شوند می 2صورت پلت

میلی لیتري ویژه حیوانات  500آب مورد نیاز هر حیوان در بطري . مصرف می کردندمیلی لیتر آب 

زمودنی ها به صورت تصادفی به دو گروه کنترل آ .شدمی آزمایشگاهی در اختیار آنها قرار داده 

)7 =n ( و تجربی)7 =n (تقسیم شدند .  

  پروتکل تمرین -

براي آشنا ساختن موش هاي صحرایی با دستگاه نوارگردان، ابتدا چهار روز آنها روي دستگاه 

تربیت کاناله، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه  14مدل (نوارگردان مخصوص جوندگان 

در این . قرار داده شدند) متر در دقیقه 100مدرس، ساخت گروه صنعتی آرین با حداکثر سرعت 

در مرحله . دقیقه روي نوارگردان راه می رفتند 10متر در دقیقه و به مدت  15-10مدت با شدت 

 بعد از مراحل آشنایی و اضافه. بعد، به تدریج شدت و مدت تمرین، طی دو هفته افزایش یافت

سرعت هفته با  12به مدت  در این مرحله موشهاي گروه تجربی. بار، مرحله تمرین اصلی آغاز شد

از مجموع زمان  همچنین. می دویدندروي نوارگردان ، دقیقه 60به مدت متر در دقیقه  25

برنامه تمرین  .دقیقه براي سردکردن در نظر گرفته شد 10دقیقه براي گرم کردن و  10فعالیت،

در تحقیقات  هاي صحرایی است کهحداکثر اکسیژن مصرفی موش% 65شده حدوداً معادل  استفاده

پیاده سه جلسه  ایگروه کنترل نیز هفته اي دو  فعالیت بدنی). 21و  22(گذشته استفاده شده بود 

هدف از انجام این کار ایجاد . )21(متر در دقیقه بود  10و با سرعت دقیقه در روز  10رویبه مدت

 

1Pollutant Standard Index (PSI) 
2pellet 
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مشابه بین گروههاي تمرین و کنترل و دریافت برخی عوامل مانند شوك الکتریکی دستگاه  شرایط

  .  نوارگردان براي هر دو گروه بود

  ها و نمونه هاي خونی جداسازي بافت -

ها به طور براي کشتن موش. هاي صحرایی قطع شدساعت قبل از کشتن موش 48فعالیت بدنی 

میلی گرم به  30-50(1ترکیبی از کتامیننتخاب و با ،نمونه ها اکنترلگروههاي تجربی و متناوب از 

-بی) میلی گرم به ازاي هر کیلوگرم از وزن بدن 3-5( 2یالزیناو ز) ازاي هر کیلوگرم از وزن بدن

مستقیماً از مورد نیازبراي اندازه گیري گرلین و هورمونهاي مورد نظر، شدند؛ سپس خون  هوش 

ابتدا هاي جمع آوري شده  نمونه. ریخته شد EDTAر لوله هاي حاوي قلب با سرنگ کشیده ود

نگه داشته درجه سانتیگراد  -80 با دماي فریزر درگیري بعدي  جهت اندازهسپس سانتریفیوژ و 

  .شدند

سریعاً قسمت فوقانی کبد براي اندازه گیري گلیکوژن و پس از نمونه گیري خونی،      

ATPشده با محلول سالین شستشو و درون میکروتیوپ هاي  نمونه هاي جدا. جداسازي شد

بعد از آن سریعاً میکروتیوپ ها در نیتروژن مایع منجمد و به فریزر با . مخصوصی قرار داده شدند

  .درجه سانتی گراد منتقل و نگه داري گردیدند -80دماي

هموژن نایزر کبد، این بافت توسط دستگاه هموژو گلیکوژن ATPازه گیري غلظت دبراي ان     

  . هاي کد گذاري شده ریخته شدسوپرناتانت جداودرون میکروتیوب وشده 

  و گلیکوژن کبد  ATPغلظت گرلین پالسما،  -

غلظت گرلین تام پالسما با استفاده از کیت مخصوص موش صحرایی، محصول شرکت فونیکس 

کارخانه سازنده کیت  و بر اساس دستورالعمل) ELISA(به روش آنزیم ایمنواسیو  3کشور آمریکا

پیکوگرم در میلی لیتر  4و % 9/5ضریب پراکندگی و حساسیت برآورد این روش  ..تعیین گردید

تخلیص شد و سپس به روش ) یا تخلیص الکلی(کبد ابتدا به کمک محلول آب و الکل  ATP. بود

اندازه ) Luciferin- Luciferase(لوسفراز  –بیولومینسانس، با بهره گیري از ترکیب لوسیفرین 

  .گلیکوژن کبد نیز یا استفاده از روش آنزیمی گلوکز اکسیداز اندازه گیري شد .گیري شد

 غلظت هورمون ها-

 

1  Ketamine  
2Xylazine 
3Phonixpharamaseutical, Inc, 330, Beach Road. Burlingame, CA, USA 
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موش صحرایی مخصوص هاي با استفاده از کیت 3تیزولرکوو  2، انسولین1غلظت هورمون رشد

و بر ) ELISA(سی اندازه گیري مقدار هورمون هاي مورد نظر از روش آنزیم ایمنوا. تعیین گردید

ضریب پراکندگی و حساسیت برآورد این روش براي هورمون . اساس دستورالعمل کیت انجام شد

نانوگرم در میلی  4/0و  6/7%و براي کورتیزول  07/0و  1/4%، براي انسولین  13/0و % 2/8رشد 

 .لیتر بود

  تجزیه و تحلیل آماري -

مستقل استفاده  tگروههاي تجربی و کنترل از آزمون براي اندازه گیري تفاوت میانگین متغیرها در 

همچنین از ضریب همبستگی پیرسون براي بررسی رابطه بین گرلین و متغیرهاي تحقیق . شد

 SPSSو با نرم افزار   > P 05/0همه تجزیه و تحلیل هاي آماري در سطح معناداري . استفاده شد

  .انجام شد 13نسخه 

  

  یافته ها

نشان داد که تفاوت معناداري بین وزن موش هاي صحرایی گروه کنترل و نتایج تحقیق حاضر 

اما اطالعات به دست آمده نشان داد که سطوح گرلین پالسمایی ). 1جدول (تجربی وجود ندارد 

) P>05/0. (هاي صحرایی تمرین کرده به طور معناداري کمتر از گروه کنترل استدر موش

در موش هاي صحرایی گروه تجربی به  کبد ATPد و همچنین دیده شد که سطوح هورمون رش

بین سطوح گلیکوژن کبد در گروههاي ). 1جدول ) (P>01/0(طور معناداري افزایش یافته است 

همچنین رابطه معناداري بین گرلین پالسمایی و . کنترل و تجربی، تفاوت معناداري مشاهده نشد

  .)2جدول (شاهده نشد سایر متغیرهاي تحقیق در گروههاي کنترل و تجربی م

 
  بحث و نتیجه گیري 

یافته هاي پژوهش حاضر نشان داد که سطوح گرلین پالسمائی در گروه تجربی نسبت به گروه 

، گلیکوژن ATPکنترل کاهش معنی داري یافته است و این کاهش همراه با افزایش معنادار سطوح 

  .  و هورمون رشد می باشد

 

1 Diagnostic system Laboratories Inc, Texas, USA 
2Mercodia AB, Uppsala, Sweden 
3 Diagnostic Biochem Canada Inc, USA   
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فعالیت بدنی بر تغییرات سطوح گرلین پالسمایی پرداخته اند،  در پژوهش هایی که به بررسی اثر

در برخی از تحقیقات مشاهده شد که در پی یک دوره تمرین  .نتایج متناقضی بدست آمده است

و 15(و در برخی دیگر کاهش گرلین پالسمایی رخ داده است ) 11، 12، 23(استقامتی، افزایش 

هش یا افزایش سطوح گرلین در پی تمرین استقامتی به سازگاري هاي دقیق براي کا اگر چه). 13

خوبی روشن نشده، ولی با این حال برخی از نتایج نشان دهنده آن است که وجود شرایطی که به 

، 24( تعادل منفی یا مثبت انرژي منجر می شوند، می تواند بر سطوح گرلین تاثیر گذار باشند

یل اختالف نتایج تحقیق حاضر و تحقیقاتی که این احتمال وجود دارد که یکی از دال). 13،5

افزایش گرلین پالسمایی را نشان دادند، ناشی از عدم کاهش وزن در موش صحرایی هاي تحقیق 

در بیشتر تحقیقاتی که افزایش گرلین پالسمایی گزارش شد، این افزایش همه با . حاضر است

این امر شاید به دلیل . شاهده نشد، اما در تحقیق حاضر کاهش وزن م)11 ،12(کاهش وزن بود 

  . ي صحرایی بودهاکافی نبودن مقدار تمرین و یا عدم کنترل غذاي مصرفی موش

. هاي صحرایی در هنگام نمونه گیري باشداي موشدلیل دیگر شاید به علت شرایط تغذیه     

 .ه گیري شداندازهاي صحرایی تحقیق حاضر، در حالت غیر ناشتا سطوح گرلین پالسمایی موش

. هدف از این امر، حذف تاثیر ناشتایی بر مقدار گرلین و تنها بررسی سازگاري ناشی از ورزش بود

ساعت  48همچنین براي حذف تاثیر کوتاه مدت ورزش، بین آخرین جلسه تمرین و نمونه گیري، 

ان حذف و فاصله زمانی تعیین شد تا بدین صورت اکثر عوامل موثر بر تغییرات گرلین تا حد امک

ت گذشته نیز این روش در تحقیقا. تنها عامل موثر بر گرلین، سازگاري حاصل از ورزش باشد

 ).15 ، 26(استفاده شده بود 

در اکثر تحقیقات گذشته مشاهده شد که افزایش گرلین در پی یکدوره تمرین استقامتی رخ داد      

و نیز الزم به ذکر است که در این تحقیقات اندازه گیري گرلین در شرایط ناشتا انجام شده بود 

رسد  به نظر می. تعادل انرژي حاصل تعادل بین میزان دریافت و مصرف انرژي است. )12،11، 23(

). 25(و میزان فعالیت بدنی بر تعادل انرژي موثر باشد ) سیري یا ناشتایی(اي ه وضعیت تغذیهک

ها نشان می دهد که ناشتائی یکی ازعوامل موثر ایجاد تعادل منفی انرژي است و در تحریک بررسی

 ندخونمواردي از قبیل سوء تغذیه، کاهش ق ناشتائی و .اشتها آور مانند گرلین نقش دارد پپتیدهاي

نتایج . شوندباعث افزایش سطوح گرلین میو) 11 ،12(، کاهش وزن )4( وزنی مزمن ، کم)25(
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-در تحقیق وي گزارش شد که در شرایط سیري . همخوانی دارد) 15( 1تحقیق ما با تحقیق ابل

  .   کاهش گرلین پالسمایی مشاهده شد -حتی با وجود کاهش وزن

و گلیکوژن کبد در موش صحرایی هاي تمرین کرده  ATPدر تحقیق حاضر افزایش معنادار      

و  ATPتحقیقات نشان دادند که در موش صحرایی هاي سیر تمرین کرده، مقدار . مشاهده شد

از طرفی در تحقیقات دیده ). 26(گلیکوژن کبد بیشر از موش صحرایی هاي تمرین نکرده است 

گرسنگی و تعادل منفی انرژي، . کبد و اشتها ارتباط معکوسی برقرار است ATPشده که بین مقدار

و گلیکوژن کبد از طریق  ATPو کاهش ) 10(کبد می باشد  ATPاز عوامل موثر بر کاهش سطوح 

سیگنال هاي سیستم عصبی مرکزي و از راه تحریک عصب واگ باعث افزایش اشتها و دریافت 

و  ATPمشاهد شد که تخلیه ) 2009(در تحقیق قنبري ). 17 ، 18،  28،27، 29(غذا می شود 

گلیکوژن کبد با افزایش گرلین پالسمایی همراه است که در تحریک غذا خوردن نقش مهمی دارد 

معرفی  ATPدر تحقیق وي گرلین به عنوان عامل مهمی در ارسال پیام کاهش گلیکوژن و ). 30(

رسد که کاهش گرلین به نظر می. داشته باشدشد که ممکن است در رفتار دریافت غذا نقش 

هاي صحرایی تمرین کرده تحقیق حاضر، در و گلیکوژن کبد در موش  ATPپالسمایی و افزایش 

  . راستاي نتایج تحقیقات گذشته باشد

کاهش سطوح گرلین پالسمایی همراه با افزایش سطوح هورمون رشد در  در تحقیق حاضر     

 هورمون رشدحاکی از مهار گرلین توسط ) 2002( 2مطالعه دال و همکاراننتایج . گروه تجربی بود

وي مشاهده کرد که اگرچه در تحقیقات گذشته دیده شده که در حالت طبیعی، ). 31(باشد می

گرلین در ترشح هورمون رشد نقش دارد؛ اما تزریق هورمون رشد باعث مهار ترشح گرلین می 

ظیم غذا خوردن مهمتر از نقش آن در ترشح هورمون رشد به نظر وي نقش گرلین در تن. گردد

  ). 32(است 

 -اي تواند از طریق مهار فیدبک معده می هورمون رشددر تحقیقات دیگر دیده شد که      

همچنین دیده شد که اگر چه گرلین یکی از عوامل . هیپوفیزي، در تنظیم ترشح گرلین دخالت کند

موثر بر ترشح هورمون رشد است، اما در شرایطی که هورمون رشد به صورت ناگهانی افزایش می 

باعث  هورمون رشدمشاهده شده که تزریق به طور مثال . یابد، رابطه آنها ممکن است تغییر یابد

همچنین برخی محققین عقیده ). 33(هاي صحرایی می شود  کاهش سطوح گرلین پالسمایی موش

 

1Ebal et al 
2Dall et al 
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که در ) 34(دارند که افزایش هورمون رشد در پی فعالیت بدنی مستقل از تغییرات گرلین است 

  . تحقیق حاضر نیز این موضوع مشاهده شد

هاي صحرایی ي تحقیق حاضر، عدم کنترل میزان غذاي مصرفی موشیکی از محدودیت ها     

با توجه به اینکه گرلین یکی از پپتیدهاي موثر در اشتها است اندازه گیري میزان غذاي مصرفی . بود

  . موش صحرایی ها می تواند اطالعات دقیقتري ارائه دهد

آن به بررسی تغییرات گرلین  به طور خالصه، تحقیق حاضر جزء اولین تحقیقاتی است که در     

هاي صحرایی سیر پرداخته پالسمایی و سطوح انرژي کبد در پی یکدوره تمرین استقامتی در موش

در این مطالعه مشاهده شد که احتماالً تمرین استقامتی می تواند با افزایش سطوح انرژي کبد . شد

ي نتایج تحقیقات گذشته و تحقیق در جمع بند .بر میزان اشتها و سطوح گرلین پالسما موثر باشد

این احتمال وجود دارد که ورزش استقامتی پاسخ . حاضر، شاید بتوان فرضیه جدیدي را مطرح کرد

به عبارت دیگر افرادي که تمرین استقامتی انجام می دهند در زمان . گرلین را شدیدتر کند

. گرلین بیشتري دارند کنند و همچنین در زمان سیري کاهشگرسنگی گرلین بیشتري ترشح می

هاي بهبود تنطیم اشتها در ممکن است که این افزایش پاسخ در نتیجه ورزش استقامتی، یکی از راه

به عبارت دیگر افزایش یا کاهش قابل توجه گرلین، باعث ارسال پیام هاي . ورزشکاران باشد

با این حال  .ن باشدبهتري به هیپوتاالموس و افزایش درك سیستم عصبی از وضعیت تغذیه اي بد

  .   براي آشکارتر شدن این امر نیاز به تحقیقات بیشتري است
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هفته تمرین  12کنترل و تجربی پس از ر گروههاي گیري شده دمتغیرهاي اندازه -1جدول 

  استقامتی

گروه کنترل   متغیرها

)7=n(  

گروه تجربی 

)7=n(  

P values  

  72/0  14/314  29/37  5/305 7 49/41  )گرم(وزن 

نانوگرم در میلی (گرلین پالسما 

  )  لیتر

5/21 68 /79  12/5  61/61  05/0  

ATP  045/0  30/2  038/0  20/2 089/0  )میکرومول در گرم(کبد  

  03/0  36/012/5  21/05/4  )میلی گرم در گرم(گلیکوژن کبد 

نانوگرم در میلی (هورمون رشد 

  )  لیتر

05/19  25/71  05/14  97/98  012/0  

  21/0  58/03/3  88/081/2  )نانوگرم در میلی لیتر( کورتیزول

  10/0  09/020/0  08/029/0  )نانوگرم در میلی لیتر(انسولین 

  

  در گروههاي کنترل و تجربی ارتباط بین گرلین پالسمایی و سایر متغیرها -2جدول

 P value  ضریب همبستگی با گرلین پالسماییمقدار   

  94/0  -023/0  )گرم(وزن 

ATP  1/0  -55/0  )میکرومول در گرم(کبد  

  42/0  -24/0  )میلی گرم در گرم(گلیکوژن کبد 

  34/0  -29/0  )نانوگرم در میلی لیتر(هورمون رشد 

  93/0  -024/0  )نانوگرم در میلی لیتر(کورتیزول 

  65/0  14/0  ) نانوگرم در میلی لیتر(انسولین 
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