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چکیده
هدف از این پژوهش ،توصیف اثر تمرینهای تداومی و تناوبی بر هورمون گرلین در زنان چاق
غیر ورزشکار بود .بدین منظور تعداد  30نفر از دانشجویان داوطلب دختر دارای اضافه وزن و چاق
( )BMI ≥ 26انتخاب و به طور تصادفی به سه گروه تمرین تداومی ،تمرین تناوبی و کنترل تقسیم
شدند .گروههای تمرینی به مدت  12هفته و هر هفته سه جلسه با شدت و مسافت مشخص به تمرین
پرداختند .پیش و پس از  12هفته تمرین ،گرلین (روش االیزا) ،وزن بدن ،درصد چربی BMI ،و
اکسیژن مصرفی بیشینه اندازهگیری شدند .با استفاده از تحلیل واریانس یکطرفه ،نتایج نشان داد که
تمرین تداومی و تناوبی بر گرلین ،وزن بدن ،درصد چربی BMI ،و حداکثر اکسیژن مصرفی بیشینه
اثر معنیداری داشت ( )p ≤ 0/05و بین دو روش تمرینی تفاوت معنیداری مشاهده نشد؛ بنابراین،
به نظر میرسد تمرین ورزشی (تداومی و تناوبی) منجر به افزایش معنیدار سطوح گرلین پالسما
میشود.
واژههای کلیدی :تمرین تداومی و تناوبی ،گرلین پالسما ،زن چاق
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مقدمه
طی دو دهه گذشته چاقی به عنوان یکی از مشکالت عدیده در کشورهای توسعه یافته
و یا در حال توسعه ،افزایش سه برابری داشته است ( .)35از عوامل اثر گذار بر ميزان افزايش
وزن در كنار وراثت ،تغيير در سبك زندگی ،حاالت تغذيهاي ،نداشتن تحرك بدني و بويژه به
هم خوردن تعادل انرژي در بدن است ( .)33از آنجایی که چاقي منشای بسياري از بيماريها
از قبيل؛ پرفشار خونی ،آترواسكلروز ،ديابت نوع دو ،انواع خاصي از سرطان و اختاللهای
گوارشي و تنفسي است ()16؛ بنابراین تنظيم وزن بدن با توجه به اهمیت آن در حوزه سالمت،
پژوهشگران را به سوی شناخت سيگنالهاي هورموني جالبي هدايت ميكند كه با هموستاز
بدن و بيماريهاي وابسته به متابولیک مرتبط هستند ( .)30به تازگی پژوهشگران هورمونهایی
را کشف کردهاند که در تنظیم تعادل انرژی و سرانجام تنظیم وزن بدن دخالت دارند .از جمله
این هورمونها میتوان به گرلین ،آدیپونکتین ،لپتین ،ابستاتین و رزیستین اشاره کرد (.)15
گرلین ،پپتیدی  28اسیدآمینهای است که به طور عمده از معدۀ انسان و حیوانات جداسازی
میشود ( .)14اگر چه گرلین لیگاندی را گیرندۀ ترشح دهندۀ هورمون رشد میشناسند ( .)14ولی
این هورمون در تنظیم رفتار دریافت غذا ( ،)29هموستاز انرژی و تنظیم وزن ( )31 ،7از طریق
سازوکارهایی مستقل از هورمون رشد مشارکت دارد ( .)31 ،2افزایش غلظت گرلین پالسمایی
پیش از وعدۀ غذایی و کاهش آن پس از مصرف غذا بیانگر آن است که گرلین در تنظیم کوتاه
مدت تعادل انرژی نقش دارد ( .)10میزان گرلین در بیماران مبتال به بیاشتهایی عصبی و الغری
مفرط افزایش ( )22و در چاقی کاهش پیدا میکند ( )32 ،24 ،3و با افزایش وزن ( )29 ،22یا
کاهش آن ( )26 ،18تعدیل مییابد .تزریق طوالنی مدت گرلین در جوندگان باعث افزایش مصرف
غذا و کاهش مصرف انرژی میشود و سرانجام به افزایش وزن میانجامد (.)29
نتايج برخي مطالعات نشان میدهد كه سطوح پالسمايي گرلين در برخي شرايط تغذيهاي و
تعادل انرژي تغيير ميکند .سطوح پالسمايي گرلين در شرايط تعادل مثبت انرژي كاهش و در
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شرايط تعادل منفي انرژي افزايش مييابد .مواردي همچون؛ سوء تغذيه ،روزهداري ،محروميت
غذايي ،كاهش قندخون ،كموزني مزمن ،كاهش وزن (تغذيهاي يا تركيب غذايي و فعالیت بدني)
موجب افزايش ميزان سطوح گرلين ميشوند ،همچنين سطح گرلين با افزايش يا كاهش در
 BMIنيز تغيير مييابد.)36 ،5( .
از یک سو ،فعالیت ورزشی ،سالمت افراد چاق را بهبود میبخشد و با کاهش وزن همراه
ن گرلین با چاقی رابطه دارد ( .)11بنابراین ،تأثیر فعالیت ورزشی
است .از سوی دیگر ،هورمو 
بر این هورمون درک بهتر از چگونگی تأثیر فعالیت ورزشی بر بهبود سالمت در این افراد حائز
اهمیت است .هرچند بررسيها نشان ميدهد که تمرينهای ورزشي و فعاليت بدني با شدت
متوسط و باال و (همراه با ناشتايي) به تحليل انرژي سلولي ،بافتي و غلبه تعادل انرژي به سمت
منفي منجر میشود ( ،)23 ،21 ،8با اين وجود به نظر ميرسد که پاسخ گرلين به تمرينهای
مختلف بدني (کوتاه مدت و طوالنی مدت) با روشهاي مختلف تمريني متفاوت باشد.
در این زمینه مطالعاتی انجام شده است که نتایج ضد و نقیضی را گزارش کردهاند .در
برخی مطالعات ،پس از یک جلسه تمرین شدید تغییری در سطح گرلین مشاهده نشد ( .)4در
مقابل در یک مطالعه ،تأثیر یک جلسه تمرین منجر به کاهش غلظت گرلین شد ( .)9از سویی
دیگر ،برخی مطالعات افزایش سطح گرلین ،بویژه همراه با کاهش وزن را نشان دادند (،3
 .)11همچنین ليدي 1و همكاران( )2004به مطالعه سطوح گرلين پالسمایی در طي يك دوره
كاهش وزن با برنامه غذایي و تمرين پرداختند .در اين پژوهش افراد از يك برنامه تمريني
با شدت  70تا  80درصد ضربان قلب بيشينه و براي  5جلسه در هفته استفاده كردند و نتايج
حاصل از پژوهش نشان داد كه غلظت گرلين به طور معنيداري در گروه كاهش وزن ناشي از
تمرين كاهش داشته است ( .)18در مقابل فوستر -شوبرت 2و همكاران( )2005در مطالعهای
تأثیر  12ماه تمرين اينتروال هوازي بر روی  173زن دارای اضافه وزن ،را بررسی کردند.
1- Leidy et al
2- Foster- Schubert et al
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پس از اجراي پروتكل ،گرلين در افرادي كه بيش از  3كيلوگرم وزن كم كردند  18درصد
افزايش نشان داد .)6( .همچنین فتحي و همکاران اثر سه شدت مختلف تمريني (پايين-
متوسط-باال) برروي ميزان غلظت گرلين بافت فوندوس معده ،عضله اسکلتي و پالسما در
موشهاي صحرائي نر بالغ را بررسي کردند ونتيجه گرفتند گرلين در گروههاي تمرين کرده
نسبت به کنترل با افزايش شدت تمرين در فوندوس معده کاهش و در پالسما و عضله نعلي
افزايش يافت که در شدتهاي متوسط و باال معنيدار بود (.)1
يافتههاي پژوهشهای گذشته ،اغلب پاسخ گرلين را در مورد يک جلسه فعاليت مورد
ارزيابي قرار دادند ( .)27 ،17 ،11 ،9 ،4 ،3همچنين اطالعات بسيار اندکی درباره تاثير يک دوره
تمرين (کوتاه يا طوالني مدت) بر پاسخ سطوح گرلين در انسان ( )18 ،6و موش صحرايي()1
موجود است و تا کنون تأثیر دو روش تمرین ورزشی تداومی و تناوبی بر میزان سطوح گرلین
مورد بررسی قرار نگرفته است؛ بنابراین پرسشهایی که مطرح هستند بدین قرارند  :آیا تمرین
تداومی و تناوبی بر سطوح پالسمایی گرلین در زنان چاق مؤثر است؟ و آیا بین اثر این دو روش
بر سطوح گرلین در زنان چاق غیر ورزشکار تفاوتی وجود دارد؟
روش تحقیق
آزمودنیها:

در آغاز با نصب اعالمیههای فراخوان در دانشگاه شهر قدس و دعوت پژوهشگر ،به
شناسایی افراد دارای اضافه وزن و چاقی پرداختند که مایل به اجرای فعالیت ورزشی برای
تعدیل وزن و بهبود وضعیت فیزیولوژیک خود بودند .در مرحله بعدی ،از افراد برای ارزیابیهای
اولیه دعوت به عمل آمد و از بین آنها حداقل  30نفر با  BMI ≥ 26انتخاب شدند که اضافه
وزن یا چاقی آنها به کم کاری غده تیروئید ارتباط نداشت و سابقه اجرای فعالیت ورزشی یا
رژیم غذایی با محدودیت کالریک نیز نداشتند ،پس از گرفتن رضایتنامه از شرکتکنندگان ،از
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آنها خواستند که  48ساعت قبل از پیش آزمون و پس آزمون از انجام دادن فعالیتهای بدنی
شدید بپرهیزند و پس از  12ساعت ناشتایی ،در آزمایشگاه پاتوبیولوژی برای خونگیری حضور
یابند .اندازهگیریهای آنتروپومتری و اکسیژن مصرفی بیشینه در سالن ورزشی از آزمودنیها به
عمل آمد .سپس آزمودنیها به طور تصادفی به دو گروه تمرین و یک گروه کنترل تقسیم شدند.
اندازهگیریهای آنتروپومتری و فیزیولوژیک :قد آزمودنیها با قدسنج دیواری ،بدون
کفش و با دقت  0/1سانتیمتر اندازه گیری شد .اندازه گیری وزن و ترکیب بدن با
استفاده از دستگاه سنجش ترکیب بدن با نام تجاری  Omronمدل  Bf508ساخت
کشور فنالند انجام گرفت .اکسیژن مصرفی بیشینه همه آزمودنیها در دو نوبت پیش
آزمون و پس آزمون با استفاده از آزمون کوپر اندازهگیری شد؛ به این ترتیب که
آزمودنیها به مدت  12دقیقه با بیشترین سرعت خود میدویدند .مسافت پیموده شده
آنها در این فرمول قرار گرفت:

توان هوازی آزمودنیها بر حسب میلیلیتر اکسیژن برای هر کیلوگرم از وزن بدن در دقیقه
محاسبه شد .اندازه گیری میزان کالری دریافتی آزمودنیها به شیوة جمعآوری اطالعات با
استفاده از پرسشنامه سه روزه در آغاز ،پایان و هر دو هفته یک بار طی مدت اجرای تمرینها
انجام پذیرفت ( .)6به آزمودنیها توصیه شد رژیم غذایی معمول خود را طی دوره پژوهش
رعایت کنند.
پروتکل تمرین :آزمودنیها طی  12هفته ،هر هفته  3جلسه ،با شدت و مسافت مشخص
به تمرین پرداختند .برای تعیین شدت تمرین از ضربان قلب بیشینه ذخیره بر اساس معادله
کاروونن استفاده شد .پایش شدت فعالیت با ضربانسنج (پالر ،ساخت فنالند) انجام گرفت.
تمرین تداومی :برنامه تمرین تداومی يك جلسه ،شامل ده دقیقه گرم کردن با حرکات
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کششی و نرمشي بود .سپس دویدن مداوم در فاصله  1600تا  3200متر و با شدتی بین  60تا
 %75ضربان قلب بیشینه ذخیره آزمودنیها با توجه به جدول  1انجام شد( .زمان سرد کردن
پنج دقیقه بود).
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تمرین تداومی :برنامه تمرین يك جلسه ،شامل ده دقیقه گرم کردن با حرکات کششی و
نرمشي بود .سپس دویدن در فاصله  1600تا  3200متر و با شدتی بین  80تا  %95ضربان قلب
بیشینه ذخیره آزمودنیها با توجه به جدول  2انجام شد .نسبت کار به استراحت یک به سه بود.
سرد کردن همانند تمرین تداومی انجام شد.
جدول  -2برنامه تمرین تناوبی
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ارزیابی بیوشیمیایی 5 :میلیلیتر از نمونة خونی هر آزمودنی ،در وضعیت  12ساعت
ناشتایی از ورید بازویی جمعآوری و تا زمان آزمایش در  -70درجه نگهداری شد.
خونگیری در هر دو مرحله بین ساعت  8تا  9صبح و در مرحلة فولیکولی هر آزمودنی
انجام گرفت .گرلین پالسما به شیوة االیزا و با کیت  Biovendorاندازهگیری شد.
روشهای آماری :پس از تأیید طبیعی بودن توزیع دادهها با آزمون کولموگراف-
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اسمیرنوف ،برای بررسی اثر تمرین بر متغیرهای وابسته در هر گروه ،از تحلیل واریانس
یکطرفه و آزمون تعقیبی توکی استفادهشد .همه عملیات آماری رانرم افزار  spssانجام
داد و سطح معنیداری آزمونها  p 0≤/05در نظر گرفته شد.
یافتههای پژوهش
ویژگیهای عمومی ،آنتروپومتری و سطح معنیداری آزمودنیها در مراحل
پیشآزمون و پسآزمون در جدول  1آمده است .بررسی یافتههای پژوهش حاضر
نشان داد که تفاوت میانگین گرلین پالسما پس از  12هفته تمرین تداومی و تناوبی
در گروههای مورد مطالعه از لحاظ آماری معنیدار بود ( .)p = 0/000بررسی نتایج
آزمون آماری تعقیبی توکی نشان داد که تفاوت میانگین گروه تمرین تداومی و تناوبی
با گروه کنترل از لحاظ آماری معنیدار بود .همچنین تغییرات سایر متغیرهای وابسته
نظیر وزن ( ،)p = 0/007شاخص توده بدن ( ،)p = 0/004درصد چربی ( )p = 0/000و
اکسیژن مصرفی بیشینه ( )p = 0/000پس از تمرینها معنا داشت که این معنیداری
بین گروه تمرینی تداومی و تناوبی با گروه کنترل حاکم بود و بین دو گروه تمرینی
تفاوتی وجود نداشت.
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جدول  .1ویژگیهای عمومی و آنتروپومتری آزمودنیها در گروههای تمرین وکنترل در مراحل پیش آزمون و پس آزمون
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بحث و نتیجهگیری:
در این پژوهش تآثیر  12هفته تمرین تداومی و تناوبی بر غلظت گرلین اسیلدار
پالسما در زنان چاق غیر ورزشکار مورد مطالعه قرار گرفت .نتایج پژوهش حاضر نشان
داد که میزان گرلین آسیلدار پالسما پس از  12هفته تمرین تداومی و تناوبی در
گروههای تجربی افزایش معنیداری نشان داد .بررسی پژوهشهای انجام شده در مورد
نقش فعالیت بدنی بر سطوح گرلین پالسما ،نشان دهنده نتایج متناقضی است ،که
برخی از آنها با نتایج پژوهش حاضر موافق و برخی دیگر مخالف هستند .نتایج مطالعات
گذشته اغلب پاسخ گرلین را در یک جلسه فعالیت مورد ارزیابی قرار دادند (.)27 ،9
همچنین اطالعات اندکی درباره تأثیر یک دوره تمرین (کوتاه یا طوالنی مدت) بر
پاسخ سطح گرلین پالسما موجود است ( .)18 ،6لیدی و همکاران ،به مطالعه سطح
گرلین پالسما طی یک دوره کاهش وزن با برنامه غذایی و تمرین پرداختند .نتایج
حاکی از افزایش معنیدار گرلین پالسما در آزمودنیهای دارای کاهش وزن بود و در
18
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سایر آزمودنیهایی که کاهش وزن نداشتند ،سطح گرلین ثابت بود ( .)18همچنین،
فوستر -شوبرت و همکاران دریافتند که سطوح گرلین در نتیجه کاهش وزن ناشی از
ورزش ،افزایش مییابد ،بدون اینکه میزان غذای آنها کاهش یابد .این یافته مهم آنها به
نقش گرلین در پاسخ تطابقی مرتبط با از دست دادن وزن و در نتیجه به نقش آن در
تنظیم طوالنی مدت وزن بدن اشاره میکند( .)6مشاهده شده است که سطوح گرلین
پالسمایی با افزایش یا کاهش در  BMIنیز تغییر میکند ( .)18کارن و همکاران نیز
در پژوهش خود فرضیهای را ارائه کردهاند که گرلین در تنظیم یک حلقه فیدبک منفی
شرکت دارد و این حلقه ،تنظیم کننده وزن بدن است ( .)13این فرضیه بیان میکند
که کاهش وزن بدن ،دلیلی برای افزایش سطوح گرلین خون است و در حقیقت این
افزایش به عنوان بخشی از سازگاریها نسبت به کمبود انرژی شناخته شده است .در
پژوهش فوستر و شوبرت نیز با اجرای برنامه تمرینی یکساله  ،گرلین در افرادی که
بیش از  3کیلوگرم وزن کم کرده بودند 18 ،درصد افزایش را نشان داد ( .)6بنابراین
در پژوهش حاضر نیز وزن BMI ،و درصد چربی بدن با کاهش معناداری همراه بود
که خود همراستا با پژوهشهای فوق بوده و ممکن است دلیلی برای افزایش گرلین
پالسما باشد.
در مطالعه دیگری ،فتحی و همکاران نشان دادند که  12هفته تمرین با شدت باال
روی نوارگردان موجب افزایش سطوح سرمی گرلین میشود .این پژوهشگران نتیجه
گرفتند که گرلین در پاسخ به کمبود انرژی افزایش مییابد تا رفتار خوردن غذا را
تحریک کرده ،منابع از دست رفته انرژی را تأمین ساخته و دوباره تعادل انرژی را برقرار
کند ( .)1همان طور كه در پيشينه تحقیقات عنوان شد ،گرلين يك هورمون پپتيدي
حساس به تغييرات تعادل انرژي است؛ به عبارت ديگر ،گرلين يك شاخص كوتاهمدت
تعادل انرژي محسوب ميشود؛ به طوريكه ،تنظيم افزايشي بيان گرلين ،تحت موقعيت
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تعادل انرژي منفي و تنظيم كاهشي آن به هنگام تعادل انرژي مثبت ،نشاندهنده
مكانيزم فيدبك منفي براي حفظ هموستاز انرژي است (.)28
از سوی دیگر ،نتایج برخی مطالعات نیز با پژوهش حاضر مخالف است .در مطالعهای
 ،روبرت و همکاران نشان دادند که یک دوره  93روزه تمرین ورزشی منظم در دوقلوهای
همسان تغییر معنیداری را در سطح گرلین ایجاد نکرد ( .)25همچنین در مطالعهای
میرزایی و همکاران ،دریافتند که  8هفته تمرین هوازی در زنان چاق منجر به افزایش
سطح گرلین بدون آسیل شده ،در حالی که هیچ گونه تغییر معناداری در سطوح
گرلین آسیلدار دیده نشد ( .)20در مطالعهای دیگر هییون و همکاران دریافتند که به
دنبال  12هفته تمرین ترکیبی در پسران  11ساله ،غلظت گرلین بدون آسیل افزایش
یافت؛ در حالی که غلظت گرلین آسیلدار تغییری نکرد ( .)12همچنین نتایج برخی
از مطالعات حاکی از کاهش پالسمایی گرلین پس از فعالیت ورزشی است .در همین
راستا میتوان به مطالعهای که مازلو و همکاران انجام دادند ،اشاره کرد .این پژوهشگران
در مطالعه خود نشان دادند که وضعیتهای موازنه انرژی منفی همچون فعالیت بدنی
میتواند از طریق کاهش سطح گرلین و فعالیت آن ،میزان خوردن غذا را در افراد چاق
کاهش دهد و از این طریق به کاهش وزن در آنان کمک کند ( .)19همسو با آن ،وانگ
و همکاران نیز پی بردند که به دنبال  8هفته تمرین هوازی ،تغییرات سطح گرلین در
پالسما و هیپوتاالموس متفاوت است .یافتههای آنها نشان داد که اشتها و وزن بدن
موشهای چاق به کمک تمرین و از طرق کاهش سطح گرلین در هیپوتاالموس کاهش
مییابد ( .)34لذا این پژوهش نشان میدهد که هر دو نوع تمرین تداومی و تناوبی
باعث افزایش غلظت گرلین آسیلدار پالسما در زنان چاق میشود و همچنین تفاوتی
بین این دو نوع روش تمرینی بر گرلین آسیلدار پالسما مشاهده نشد .با نگاهی جامع
به یافتههای پیشین و این پژوهش ممکن است عواملی همچون؛ جنسیت آزمودنیها،
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چاق یا الغر بودن آنها ،مدت زمان و نوع پروتکل تمرین بر تغییرات سطح گرلین به
دنبال یک دوره تمرین اثر گذار باشند .از سوی دیگر ،بیشتر این پژوهشها “ ،گرلین
تام “ را مورد بررسی قرار دادهاند ،در حالی که گرلین آسیلدار در موازنه انرژی نقش
داشته که در پژوهش حاضر گرلین آسیلدار مورد ارزیابی قرار گرفت؛ بنابراین نمیتوان
یافتههای مشهود در پژوهشهای پیشین در مورد آثار تمرین ورزشی بر سطوح گرلین
تام را به گرلین آسیلدار تعمیم داد.
به طور خالصه ،یافتههای این پژوهش نشان داد که تمرین تداومی و تناوبی منجر
به افزایش آمادگی قلبی عروقی ،کاهش وزن ،کاهش درصد چربی بدن و همزمان منجر
به افزایش گرلین میشود و هیچ تفاوتی بین دو روش تمرینی نیست .از سوی دیگر،
نتایج پژوهش حاضر نشان داد که احتماال” تمرین با ایجاد تعادل انرژی منفی در بدن
زنان چاق غیر ورزشکار همراه است و در پاسخ به کمبود انرژی ،گرلین ترشح میشود
تا رفتار دریافت غذا را تحریک ،منابع از دست رفته انرژی را تأمین و تعادل انرژی
را دوباره برقرار سازد .این افزایش گرلین میتواند موجب توقف روندهای کاتابولیک
متعاقب تمرین و احتماال” فراجبرانی گلیکوژن شود .نتیجه این اطالعات در مجموع
نظریه تخلیهی ذخایر انرژی و افزایش گرلین را تأیید میکند.
قدردانی:
بدین وسیله مراتب قدردانی محققان از معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه آزاد
اسالمی واحد شهر قدس برای حمایت مالی از این طرح اعالم میدارد.
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