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تاریخ پذیرش6936/12/65 :

چکیده
هدف از مطالعه حاضر بررسی ارتباط بین تغییرات امتیاز اشتها و سطوحِ در گردش لپتین و گرلین
اسیلهشده متعاقب یک دوره تمرین قدرتی در مردان چاق بود .در یک کارآزمایی نیمهتجربی 76 ،مرد
جوان چاق بطور تصادفی به دو گروه تمرین قدرتی ( 61نفر 71/2 ± 9/9 ،سال 31/6 ± 5/5 ،کیلوگرم،
 96/7 ± 7/3درصد چربی 97/1 ± 7/8 ،کیلوگرم بر متر مربع) و کنترل ( 66نفر 78/6 ± 9/2 ،سال،
 35/2 ± 5/2کیلوگرم 91/3 ± 9/7 ،درصد چربی 97/6 ± 9/2 ،کیلوگرم بر متر مربع) تقسیم شدند.
ویژگیهای عمومی آزمودنیها ،سطوح در گردش لپتین و گرلین اسیلهشده (با بکارگیری کیتهای
االیزا) و امتیاز اشتها (با استفاده از پرسشنامه اشتهای انجمن تغذیه) قبل و پس از دوره تمرین اندازه-
گیری شد .پروتکل تمرین قدرتی شامل دوازده هفته تمرین با وزنه ( 9جلسه تمرین در هفته ،ده
ایستگاه 9 ،نوبت  8-67تکرار در هر ایستگاه ،شدت  11-81درصد یک تکرار بیشینه ،میزان
استراحت بین نوبتها  6دقیقه و بین ایستگاهها  7دقیقه ،مدت زمان تمرین اصلی حدود  11دقیقه در
هر جلسه) بود .تجزیه و تحلیل دادهها با بکارگیری نرمافزار آماری  SPSS-16و با استفاده از
آزمونهای  tهمبسته و مستقل و ضریب همبستگی پیرسون صورت گرفت .سطح معنیداری < 1/15
 pدر نظر گرفته شد .تمرین قدرتی غلظت لپتین سرم را کاهش ( 8/1 ± 4/6در مقابل 1/6 ± 9/1
نانوگرم بر میلیلیتر) و غلظت گرلین اسیلهشده پالسما ( 65/6 ± 4/1در مقابل  68/1 ± 7/8پیکوگرم
بر میلیلیتر) و امتیاز اشتها ( 91/4 ± 6/2در مقابل  )97/9 ± 7/7را افزایش داد (به ترتیب ،P=1/175
 .)P=1/147 ،P=1/193همچنین ،تغییرات اشتها در گروه تمرین با تغییرات غلظت لپتین سرم بطور
معکوس ( )P=1/169 ،r=-1/53و با تغییرات غلظت گرلین آسیلهشده پالسما بطور مستقیم (،r=+1/16
 )P=1/177همبسته بود .اجرای تمرین قدرتی به مدت دوازده هفته سطوح لپتین سرم را کاهش ،اما
غلظت گرلین آسیلهشده پالسما را افزایش داد .این تغییرات ،با بهبود اشتها همراه است .همچنین ،به
نظر میرسد تغییرات حاصله در امتیاز اشتها متعاقب تمرین با تغییرات سطوح لپتین و گرلین اسیله-
شده رابطه (به ترتیب معکوس و مستقیم) داشته باشد.
واژگان کلیدی :تمرین قدرتی ،اشتها ،لپتین ،گرلین آسیلدار.

 .1استادیار دانشگاه آزاد اسالمی واحد سقز (نویسندۀ مسئول)
 .2استادیار دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی
 .3دانشیار دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی
 .4استادیار دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی

Email: moradi_fatah@yahoo.com

691

فیزیولوژی ورزشی شماره  ،61زمستان 6936

مقدمه
دانش مربوط به ارتباط بین تمرین و اشتها هم برای افرادی که عالقهمند به حفظ وزن بدن
سالم هستند و هم برای ورزشکارانی که میخواهند عملکرد خود را به حد مطلوب برسانند ،مهم
است ( .)1هنگام بررسی اثر فعالیت بدنی روی تنظیم وزن بدن ،باید توجه نمود .چندین
هورمون وجود دارند که بهطور حاد دریافت غذا را مهار (یا تحریک) میکنند و اینکه یکپارچگی
این سیگنالها روی موازنه انرژی کلی -مطابق روشی که هنوز به طور کامل شناخته شده
نیست -اثر میگذارد ( .)2گرلین از جمله هورمونهای اپیزودیک (با ترشح نامنظم) مرتبط با
اشتها است که به اپیزودهای خوردن غذا پاسخ میدهند ( .)1این هورمون برای فعالبودن،
مستلزم اِن-اُکتانویالسیون است ( )3و نه تنها به عنوان یک سیگنال کوتاهمدت ،شروع وعده
غذایی و سیریِ پس از غذا را تنظیم میکند ،بلکه به عنوان یک سیگنال طوالنیمدت از
وضعیت تغذیهای ،یعنی بر خالف نقش لپتین ،نیز عمل میکند ( .)4-7لپتین نیز از جمله
هورمونهای تونیک (با ترشح منظم) مرتبط با اشتها است که در واقع تنظیمکنندههای مهم
ذخیره انرژی در طوالنیمدت هستند ( .)1لپتین از جمله هورمونهای محیطی منعکسکننده
میزان چربی بدن است .بر اساس نظریه لیپوستاتیک هومئوستاز انرژی ،این هورمون بازخوردی
منفی به مغز میدهد و خوردن غذا را در شرایط مازاد انرژی کاهش ،و در شرایط نقصان انرژی
افزایش میدهد (.)8 ،4
از آنجا که کاهش وزنِ ناشی از کاهش کالریهای خورده شده ،غلظتهای لپتین و گرلینِ در
گردش را تغییر میدهد ،مطالعات متعددی تغییرات لپتین و گرلین را متعاقب تمرین ورزشی
ارزیابی نمودهاند ( .)9در مقایسه با تمرین هوازی ،شمار تحقیقاتی که اثر تمرین قدرتی روی
سطوحِ در گردش لپتین و گرلین را بررسی نمودهاند ،اندک و یافتههای آنها نیز متفاوت است
( .)11-14به عنوان مثال فاتوروس و همکاران ( )2112کاهش غلظت لپتین پالسما را پس از
شش ماه تمرین قدرتی با شدت باال و متوسط (اما نه پایین) در مردان غیرفعال گزارش نمودند
( .)11اما الو و همکاران ( )2111دریافتند شش هفته تمرین قدرتی سطوح لپتین سرم را در
نوجوانان چاق تغییر نمیدهد ( .)11در مورد گرلین ،آپولزان و همکاران ( )2111با مطالعه روی
مردان و زنان مسن تفاوتی بین غلظت گرلین ناشتای افراد تمرینکرده قدرتی و افراد تمرین-
نکرده مشاهده ننمودند ( .)13 ،12ثاقبجو و همکاران ( )2111نیز عدم تغییر غلظت گرلین تام
را به دنبال چهار هفته تمرین قدرتی در زنان جوان گزارش نمودند ( .)14البته باید توجه داشت
این محققان سطوح گرلین تام را تحت مطالعه قرار دادهاند ،در حالیکه شکل فعال گرلین
(اسیلهشده) به تنظیم اشتها مربوط میشود ( .)3این یافته مهم است زیرا مطالعاتی که اثر
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تمرین هوازی روی سطوح گرلین را بررسی نمودهاند ،به اثرات متفاوت تمرین روی اشکال فعال
و غیر فعال (اسیلهنشده) گرلین اشاره نمودهاند ( .)11 ،12این احتمال وجود دارد که تمرین
قدرتی نیز همچون تمرین هوازی اثرات متفاوتی بر گرلین تام و گرلین اسیلهشده داشته باشد.
مدل زیگمان و المکویست ( )2113نشان میدهد چگونه تغییر در سطوح هورمونهای لپتین و
گرلین (مثال در نتیجه تمرین ورزشی) میتواند منجر به تغییر اشتها شود ( .)17بر طبق این
مدل ،کاهش نسبی در ذخایر انرژی در نتیجه کاهش خوردن غذا یا افزایش مصرف انرژی منجر
به آزاد شدن گرلین از مسیر معدهای-رودهای میشود .سپس ،گرلین به هسته آرک در
هیپوتاالموس سفر میکند و در آنجا از طریق عمل روی گیرندهاش ،نورونهای  NPY/AgRPرا
تحریک و احتماال نورونهای  POMC/CARTرا مهار میکند .همچنین ،گرلین منجر به رهایش
پپتیدهای  NPYو  AgRPاز مناطق تنظیمی رفتاری ،خودمختار و درونریزی میگردد،NPY .
 AgRPو گرلین روی رهاسازی نوروپپتیدها و نوروترانسمیترهای مختلف از این مناطق تنظیمی
تاثیر میگذارند و در نهایت منجر به افزایش خوردن غذا و کاهش مصرف انرژی میگردند .بر
اساس مدل مذکور عکس روند فوق در مورد لپتین اتفاق میافتد ( .)17یافتههای موجود در
زمینه اثر تمرین قدرتی روی غلظت دو مورد از مرتبطترین هورمونهای تنظیمکنندهی اشتها
یعنی لپتین و گرلین اسیلهشده محدود است ،این در حالیست که این شیوه تمرینی بطور
رایجی توسط ورزشکاران و همچنین افراد سالم و بیمار استفاده میشود ( .)18به موازات این،
شمار تحقیقاتی که چگونگی سازگاری اشتها متعاقب یک دوره تمرین قدرتی را تحت مطالعه
قرار دادهاند نیز اندک است ( .)13 ،12آپولزان و همکاران بیان نمودند تمرین قدرتی اثر اندکی
روی رفتار خوردن دارد ( .)13این محققان ( )2119در مطالعه دیگری دریافتند تمرین قدرتی
اثرات مجزایی بر حسهای اشتها (گرسنگی ،سیری و تمایل برای خوردن) دارد ،به عبارتی
تمرین قدرتی تاثیری بر میزان حس گرسنگی و تمایل برای خوردن ندارد ،اما حس سیری را
پایین میآورد (.)12
با توجه به برخی گزارشات موجود در زمینه تاثیر تمرین قدرتی بر اشتها و هورمونهای تنظیم-
کننده آن که البته یافتههای آنها ضد و نقیض است ( )12-14و بویژه اندک بودن این یافتهها
در مورد گرلین اسیله شده و نیز با عنایت به شیوع روزافزون چاقی در میان طیف جوان جامعه
( ،)21 ،19در تحقیق حاضر تاثیر یک دوره تمرین قدرتی روی امتیاز اشتها ،غلظت لپتین سرم
و سطوح پالسمایی گرلین اسیلهشده در مردان جوان چاق تحت مطالعه قرار گرفت .همچنین با
توجه به توضیحات ارائه شده در مورد تاثیر تغییرات هورمونهای لپتین و گرلین بر اشتها (،)17
رابطه بین تغییرات اشتها و تغییرات سطوحِ در گردش لپتین و گرلین اسیلهشده به دنبال
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تمرین قدرتی نیز تحت مطالعه قرار گرفت تا نقش تغییرات احتمالی هورمونهای مذکور به
دنبال تمرین قدرتی در تنظیم اشتها آشکارتر گردد .بنابراین ،هدف از مطالعهی حاضر بررسی
ارتباط بین تغییرات اشتها و سطوحِ در گردش لپتین و گرلین اسیلهشده متعاقب یک دوره
تمرین قدرتی در مردان چاق بود.
مواد و روشها

آزمودنیها
روش مطالعه حاضر از نوع نیمهتجربی شامل گروه آزمایش و کنترل با پیشآزمون و پسآزمون
بود و مردان جوان چاق تحت مطالعه قرار گرفتند .نمونهگیری تحقیق هدفمند (بر اساس دامنه
سنی و  )BMIبود .اما گمارش آزمودنیها به گروهها بصورت تصادفی انجام شد .جهت مشارکت
داوطلبانه آزمودنیها ،ابتدا موضوع ،اهداف ،روش و فواید مطالعه از طریق فراخوان اطالعرسانی
شد .از میان داوطلبان مراجعهکننده فقط افرادی که نمایه توده بدن آنها بیشتر از  31کیلوگرم
بر متر مربع بود ( ،)21پذیرش شدند .تمام داوطلبان پرسشنامه تاریخچه سالمتی ( Health
 )History Questionnaireرا تکمیل کردند .داوطلبانی که سابقه ابتال به بیماریهای قلبی
عروقی ،دیابت ،بیماری های تیروئیدی و هرگونه وضعیت بیمارگونه شناخته شده را داشته و یا
در حال مصرف هر گونه دارو (با یا بدون تجویز پزشک) یا تحت هر نوع رژیم غذایی یا درمانی
دیگری بودند ،از جریان تحقیق خارج شدند .اعتیاد به هرگونه ماده مخدر ،سیگار ،مصرف الکل و
کافئین نیز منجر به خروج داوطلبان از روند تحقیق گردید .داوطلبان در یک سال قبل از شروع
تحقیق سابقه فعالیت بدنی منظم را نداشتند ( .)22تعداد داوطلبان واجد شرایط تحقیق  21نفر
بود که بطور تصادفی به دو گروه تمرین ( )n=11و کنترل ( )n=11تقسیم شدند .تمام داوطلبان
فرم رضایتنامه کتبی و فرم آمادگی شرکت در فعالیت جسمانی ( )PAR-Qرا تکمیل کردند.

روش اجرا
قبل از شروع پروتکل تمرین ،ابتدا طی یک جلسه توجیهی در محل اجرای تمرینها (باشگاه آمادگی
جسمانی) ،اهداف ،طرح و روششناسی تحقیق ،پروتکل تمرین و ارزیابیهای آزمایشگاهی (مثال
نمونهگیری خونی) و برنامه زمانی تحقیق برای داوطلبان تشریح شد .همچنین ،نحوه کار با وزنه به
آزمودنیهای گروه تمرین آموزش داده شد و آزمون یک تکرار بیشینه جهت تعیین شدت تمرین
(میزان مقاومت) برای هر حرکت برآورد گردید 1RM .بصورت انفرادی و برای هر گروه عضالنی به
صورت مجزا از طریق فرمول زیر تعیین گردید (:)23
] (تعداد تکرار ×  ÷[ 1/1278 – )1/1278وزنه بلند شده =  1 RMپیش بینی شده
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سپس ،ویژگیهای عمومی آزمودنیها شامل سن ،قد ،وزن ،درصد چربی بدن و نمایه توده بدن
( 1)BMIثبت شد .پروتکل تمرین قدرتی در مطالعه حاضر شامل دوازده هفته تمرین با وزنه بود
که تحت نظارت محققان صورت گرفت .در هر هفته  3جلسه تمرین بصورت یک در میان اجرا
گردید .مدت زمان تمرین اصلی حدود  11دقیقه بود .تمرینات با وزنه شامل ده ایستگاه (جلو
بازو با هالتر ،پشت بازو با هالتر ،سرشانه با دمبل ،زیربغل با دمبل ،پرس سینه با هالتر،
درازنشست ،پرس پا با دستگاه ،اسکات هاک ،خم کردن زانو ،باز کردن زانو) بود که در هر
ایستگاه  3ست  8-12تکرار با شدت  11-81درصد یک تکرار بیشینه صورت گرفت .میزان
استراحت بین ستها  1دقیقه و بین ایستگاهها  2دقیقه بود ( .)24در ابتدای هر جلسه تمرین و
قبل از تمرین اصلی ،آزمودنیها حدود  11دقیقه دو نرم و تمرینات کششی به منظور گرم
کردن انجام دادند .در پایان هر جلسه نیز مجددا دو نرم و تمرینات کششی حدودا به مدت 11
دقیقه به منظور سرد کردن تکرار شد (.)22
از آزمودنی های گروه تمرین خواسته شد در طول دوره تحقیق از انجام هرگونه فعالیت بدنی
مازاد غیر از تمرینات تجویزی اجتناب کنند .آزمودنیها تمرینات را تحت نظارت و هدایت
محقق انجام دادند .آزمودنیهای گروه کنترل نیز زندگی روزمره خود را بدون انجام هرگونه
فعالیت بدنی مازاد بر فعالیتهای زندگی روزمره سپری نمودند .قبل و پس از دوره تمرین
ورزشی آزمودنیها در آزمایشگاه تشخیص طبی شفا (شهرستان بوکان) حاضر شدند و از هر فرد
 11سیسی خون از ورید آرنجی گرفته شد .نمونههای سرم تا زمان اندازهگیری شاخصهای
خونی در دمای  -21درجه سانتیگراد نگهداری گردید .آزمودنیها میبایست از سه روز قبل از
نمونهگیری ها از خوردن کافئین ،کشیدن سیگار و مصرف هر نوع دارو و نیز از انجام هر نوع
فعالیت بدنی خودداری کنند و در فاصله زمانی  12ساعت قبل از نمونهگیریها نیز از هرگونه
خوردن و آشامیدن پرهیز نمایند .جهت کنترل اثر تغذیه در چند روز قبل از نمونهگیریها ،از
آزمودنیها خواسته شد در فاصله زمانی سه روز قبل از اولین نمونهگیری هر چه که میخورند را
دقیقا در برگه ثبت تغذیه روزانه 2یادداشت کنند و همین رژیم غذایی را در دوره سه روزه قبل
از نمونهگیری نهایی تکرار نمایند .در طول همین دوره سه روزه امتیاز اشتهای آزمودنیها
برآورد شد .همچنین جهت کنترل تغذیه آزمودنیها در طول دوره  3ماهه تحقیق ،برای هر فرد
قبل از شروع تمرینات رژیم استاندارد تغذیهای تعریف گردید و از وی خواسته شد که
حتیاالمکان مطابق برنامه ارائه شده تغذیه کند.
)1. Body Mass Index (BMI
2. Daily Diet Record
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ابزار گردآوری دادهها
وزن آزمودنیها با استفاده از وزنسنج دیجیتالی ،با حداقل دقت  1/1کیلوگرم و با قابلیت
کالیبره شدن (مدل  ،ws 80ساخت سوئیس) و قد با بکارگیری قدسنج با حداقل دقت 1/1
سانتیمتر و دارای صفحه بروکا (مدل  ،Machinen AGساخت سوئیس) اندازهگیری شدBMI .
از طریق تقسیم وزن بدن ( )kgبر مجذور قد ( )m2محاسبه شد .چگالی بدن از طریق
اندازه گیری چربی زیر جلدی در سه نقطه از بدن (سینه ،سه سر و زیر کتف) بهوسیله کالیپر
(حداقل دقت  1میلیمتر ،مارک  ،Harpendenساخت انگلیس) و محاسبه چگالی بدن با
استفاده از فرمول جکسون و پوالک برآورد شد (:)22
(= 1/1122122-1/1113122 )X1(+1/1111122 )X1(2-1/1112441 )X2چگالی بدن
 = X1مجموع چربیهای سینه ،سه سر و زیر کتف
 = X2سن
سپس درصد چربی بدن با بکارگیری فرمول  Siriمحاسبه شد (:)21
( -421چگالی بدن = )492/درصد چربی بدن
تمام تمرینات با استفاده از وزنهها و دستگاههای معمول بدنسازی و در باشگاه آمادگی جسمانی
دانشگاه آزاد اسالمی واحد سقز صورت گرفت .رژیم غذایی ایزوکالریک مشتمل بر مصرف % 12
پروتئین % 31 ،چربی و  % 22کربوهیدرات بود .جهت کنترل ترکیب درصدی این رژیم ،برای
هر فرد یک جلسه مشاوره تغذیهای ترتیب داده شد تا به وی آموزش داده شود که بتواند بر
اساس عالیق غذایی و به تناسب در دسترس بودن آنها ،طوری رژیم غذایی خود را کنترل نماید
که حتیاالمکان ترکیب استاندارد مذکور رعایت شود .بدین منظور ،به هر آزمودنی برگههای
راهنمای تغذیه ای داده شد که در آنها ارزشی کالریکی و درصد کالریکی کربوهیدرات ،پروتئین
و چربی  218غذای معمول در قالب  4وعده غذایی صبحانه ،ناهار ،شام و خوراک مختصر آخر
شب ذکر شده بود ( .)27همچنین ،جهت برآورد کل انرژی مصرفی روزانه آزمودنیها از فرمول
استاندارد هریس بندیکت با فاکتور فعالیت  1/22استفاده شد (:)28
((سال) سن × (( – )11/8سانتی متر) قد × (( + )2کیلوگرم) وزن × ( = 11 + )13/7کیلوکالری) میران متابولیسم پایه

( × 1/22کیلوکالری) میران متابولیسم پایه = (کیلوکالری) کل انرژی مصرفی روزانه
در طول دوره سه روزه قبل از نمونهگیری خون ،میزان اشتهای آزمودنیها با استفاده از
پرسشنامه اشتهای کنسول تغذیه )CNAQ( 1ارزیابی شد که یک پرسشنامه  8آیتمی تک

1. Council on nutrition Appetite Questionnaire

ارتباط بین تغییرات امتیاز اشتها و سطوح در گردش ....

646

دامنه 1است .پاسخها با استفاده از مقیاس  2امتیازی لیکرت (الف= ،1ب= ،2ج= ،3د= ،4ه=)2
امتیازبندی شدهاند .دامنه امتیازات ممکن بین  8تا  41است .اعتبار و پایایی آن توسط ویلسون
و همکاران ( )2112بررسی شد .این محققان پرسشنامه مذکور را جهت بررسی تغییرات وزنی
مرتبط با میزان اشتها کارا معرفی نمودند ( .)29همچنین ،این پرسشنامه به روش آزمون-باز
آزمون ،2به فاصله زمانی یک هفته و با بکارگیری  7نفر از آزمودنیها اعتباریابی شد (=1/91
آلفای کرونباخ) .از هر فرد  11سی سی ( 2نمونه  2سی سی) خون از ورید آرنجی و جهت
تعیین غلظت سرمی لپتین و غلظت پالسمایی گرلین آسیلدار گرفته شد .بالفاصله جهت
جداسازی پالسما ،یک نمونه  2سیسی به لولههای پروپیلنی محتوی  EDTAو آپروتینین
منتقل و در دمای  4درجه سانتیگراد سانتریفوژ گردید و به همراه  2سیسی نمونه سرم ،تا
زمان اندازهگیریها در دمای  -21سانتیگراد نگهداری شد .غلظت گرلین آسیلدار پالسما
(کیت  CV ،Ghrelin Acylated Human ELISAدرون ارزیابی  CV ،% 7بین ارزیابی ،% 8/2
حداقل حد آشکار سازی  ،pg/ml 1/3ساخت شرکت  BioVendorآلمان ،میزان همبستگی با
روش  )r = 1/91 RIAو غلظت لپتین سرم (کیت  CV ،Leptin Human ELISAدرون ارزیابی
 CV ،% 2/7بین ارزیابی  ،% 8/1حداقل حد آشکار سازی  ،ng/ml 1/17ساخت شرکت
 BioVendorآلمان ،میزان همبستگی با روش  )r = 1/91 RIAبه روش االیزا برآورد شد.

تجزیه و تحلیل آماری
با عنایت به فاصلهای بودن مقیاس دادهها ،آزمونهای پارامتریک جهت تجزیه و تحلیلهای
آماری بکار برده شد .جهت بررسی نرمال بودن توزیع جامعه از آزمون کولموگروف-اسمیرنُف
استفاده گردید .برای توصیف دادهها از آمار توصیفی (انحراف معیار  ±میانگین) ،جهت مقایسه
میانگینهای پیشآزمون و پسآزمون در هر گروه از آزمون  tهمبسته و جهت مقایسه میانگین-
های پسآزمون دو گروه از آزمون  tمستقل استفاده شد .همچنین ،جهت بررسی همبستگی
تغییرات متغیرها آزمون همبستگی پیرسون بکار گرفته شد .سطح معنیداری 1/12 ،در نظر
گرفته شد .کل تجزیه و تحلیلهای آماری با نرمافزار آماری  SPSS -11صورت گرفت.
یافتهها
ویژگیهای فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی آزمودنیها در وضعیت پایه و پس از تمرین قدرتی در
جدول  1ارائه شده است.
1. Single-domain
2. Test-retest
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جدول  .6ویژگیهای فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی آزمودنیها قبل و پس از تمرین قدرتی
تمرین ()n=61

سن (سال)
وزن ()kg
)kg/m2( BMI

1

درصد چربی بدن ()٪
لپتین ()ng/ml

2

گرلین آسیلهشده ()pg/ml

3

امتیاز اشتها
2

کنترل ()n=66

قبل

پس

قبل

پس

21/7 ± 3/3

-

28/1 ± 3/7

-

91/1 ± 2/2

*92/1 ± 8/2

92/7 ± 2/7

94/8 ± 7/7

32/1 ± 2/8

*29/2 ± 2/8

32/1 ± 3/7

#31/8 ± 3/1

31/2 ± 2/9

*27/7 ± 3/1

31/9 ± 3/2

#31/2 ± 2/8

8/1 ± 4/1

*1/1 ± 3/1

8/1 ± 3/8

#8/2 ± 3/7

12/1 ± 4/1

*18/1 ± 2/8

12/4 ± 4/4

#12/1 ± 3/9

31/4 ± 1/7

*32/3 ± 2/2

29/8 ± 1/9

#29/1 ± 2/4

3

 1کیلوگرم بر متر مربع ،نانوگرم بر میلیلیتر ،پیکوگرم بر میلیلیتر
* نشاندهنده تفاوت معنیدار بین میانگینهای پیشآزمون و پسآزمون در سطح 1/12
 #نشاندهنده تفاوت معنیدار بین میانگینهای پسآزمون دو گروه در سطح 1/12

جدول  .7همبستگی تغییرات امتیاز اشتها متعاقب دوره تمرین با تغییرات غلظت گرلین اسیلهشده
پالسما و تغییرات لپتین سرم در گروه تمرین
تغییرات امتیاز اشتها

تغییرات گرلین آسیلهشده

تغییرات لپتین

*r = + 1/11
p = 0/113

*r = - 1/29
p = 0/112

* نشانه همبستگی معنیدار در سطح P<1/12

نتایج آزمون  tهمبسته در گروه تمرین نشان داد بطور معنیداری میانگین غلظت لپتین سرم
کاهش ،میانگین غلظت گرلین آسیلهشده پالسما افزایش و میانگین امتیاز اشتها نیز افزایش
یافت (به ترتیب  ،)P=1/142 ،P=1/139 ،P=1/122اما تغییر معنیداری در مورد هیچکدام از
متغیرهای مذکور در گروه کنترل مشاهده نشد ( .)P>1/12نتایج آزمون  tمستقل برای مقایسه
میانگینهای پسآزمون دو گروه نیز نشان داد در مورد شاخصهای درصد چربی بدن ،نمایه
توده بدن ،غلظت لپتین سرم ،غلظت گرلین آسیلهشده پالسما و امتیاز اشتها بین دو گروه
تفاوت معنیداری وجود دارد ( )P<1/12اما در مورد وزن بدن تفاوت معنیداری مشاهده شد
( .) P>1/12همچنین نتایج آزمون همبستگی پیرسون در گروه تمرین نشان داد تغییرات امتیاز
اشتها متعاقب دوره تمرین با تغییرات غلظت لپتین سرم همبستگی معکوس و معنیدار و با
تغییرات غلظت گرلین آسیلهشده پالسما همبستگی مستقیم و معنیدار دارد (به ترتیب
.)P=1/122 ،P=1/113
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بحث و نتیجهگیری
اجرای تمرین قدرتی به مدت دوازده هفته غلظت لپتین سرم را کاهش ،اما غلظت گرلین
آسیلهشده پالسما را افزایش میدهد .این تغییرات ،با بهبود اشتها همراه است .همچنین ،به نظر
می رسد تغییرات حاصله در امتیاز اشتها متعاقب تمرین قدرتی با تغییرات لپتین رابطه معکوس
و با تغییرات گرلین اسیلهشده رابطه مستقیم داشته باشد.
یافتههای تحقیق حاضر نشان داد یک دوره تمرین قدرتی غلظت لپتین سرم را کاهش میدهد.
این یافته با نتایج مطالعه رایان و همکاران ( )2111همخوانی دارد .آنها اثرات  11هفته تمرین
قدرتی ،چه همراه با کاهش وزن و چه بدون کاهش وزن ،بر عمل لپتین و انسولین پالسما را در
زنان چاق یائسه تحت مطالعه قرار دادند .غلظت لپتین در گروهی که متعاقب دوره تمرینی وزن
کم کردند ،به میزان  % 31تقلیل یافت ( .)31همچنین ،یافتههای ما با یافتههای فاتوروس و
همکاران ( )2112همسو است ( ،)11اما با نتایج مطالعه الو و همکاران ( )2111همخوانی ندارد
( .)11اگرچه مطالعات اندکی اثر تمرین قدرتی بر تغییرات لپتینِ در گردش را بررسی نمودهاند،
اما یقینا پروتکلهای تمرین قدرتی متعددی بصورتی رایج توسط مراکز آمادگی جسمانی و
توانبخشی جهت توسعه جوانب مختلف قدرت همچون قدرت بیشینه ،هایپرتروفی عضالنی و
استقامت عضالنی بکار گرفته میشوند .این پروتکلها از لحاظ ترکیب متغیرهای برنامه حاد
تمرینی همچون شدت ،تعداد تکرارها ،کل کار انجامشده و دوره زمانی استراحت ،متفاوت است
و استرس فیزیولوژیکی ویژهای بر بدن وارد میکند و در نتیجه پاسخهای حاد عصبی-درون-
ریزی و متابولیکی متنوعی به دنبال میآورند .به عنوان مثال ،پروتکل هایپرتروفی عضالنی در
مقایسه با پروتکل قدرت بیشینه اثر بیشتری بر الکتات ،هورمون رشد و کورتیزول دارد.
بنابراین ،پروتکلهای مختلف تمرین قدرتی میتوانند پاسخهای لپتین متفاوتی نیز در پی داشته
باشند (.)18
همچنین بر طبق یافتههای مطالعه حاضر ،به دنبال یک دوره تمرین قدرتی غلظت گرلین
آسیلهشده پالسما افزایش مییابد .این یافته قابل توجیه است؛ زیرا درصد چربی و وزن
آزمودنیها پس از دوره تمرین قدرتی کاهش یافت و حال اینکه گزارش شده است سطوح
گرلین سیستمیک همبستگی منفی با میزان چربی بدن دارد و به دنبال کاهش وزن (در اثر
رژیم غذایی کم کال ری ،ورزش ،بی اشتهایی عصبی ،کاشکسی ناشی از نارسایی اندام هایی
همچون قلب ،ریه ،کلیه ،کبد و بدخیمی )6افزایش مییابد ( .)31مطالعات انسانی متعددی از

1. Malignancy
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این فرضیه حمایت میکنند که گرلین نقش مهمی در تنظیم طوالنیمدت هومئوستاز انرژی
دارد ( .)31به عنوان مثال ،سطوح گرلین سیستمیک در بیماران چاق ،پس از جراحی بایپس
معده کاهش مییابد .این نشان میدهد گرلین میتواند در مکانیزمهایی که منجر به از دست
دادن وزن میشوند ،دخیل باشد ( .)31البته تا آنجا که به دانش ما مربوط میشود ،تا کنون
یافتهای در مورد اثر تمرین قدرتی مزمن بر شکل اسیلهشدهی گرلین منتشر نشده است ،با این
وجود برخی مطالعات تمرین هوازی به عدم تغییر سطوح گرلین اسیلهشده اشاره نمودهاند (،12
 .)32به عنوان مثال میرزایی و همکاران ( )2119دریافتند هشت هفته تمرین هوازی در زنان
چاق منجر به افزایش سطوح گرلین اسیلهنشده میشود ،در حالیکه هیچ گونه تغییر معنیداری
در سطوح گرلین اسیلهشده دیده نشد ( .)12محققانی که اثر تمرین قدرتی بر سطوح گرلین تام
را بررسی کرده نیز عدم تاثیر تمرین قدرتی بر سطوحِ در گردش گرلین تام را گزارش نمودهاند
( .)12-14به هرحال ،کرامر و کاستراکان ( )2117با مرور یافتههای خود و دیگران در یک
نتیجهگیری کلی اظهار نمودند تمرین ورزشی طوالنیمدت افزایشهایی در سطوح گرلین ایجاد
میکند .اما به نظر میرسد عواملی همچون جنسیّت آزمودنیها ،چاق یا الغر بودن و سطح
آمادگی بدنی آنها ،هوازی/قدرتی بودن تمرین و مدت ،شدت و تواتر پروتکل تمرینی بر نحوه
سازگاری گرلین بدنبال یک دوره تمرین اثرگذار است ( .)32-32 ،12 ،9همچنین ،با توجه به
محدود بودن تعداد مطالعات صورت گرفته ،به نظر میرسد اظهار نظر در مورد نحوه تاثیر یک
دوره تمرین قدرتی بر گرلین اسیلهشده مستلزم اجرای تحقیقات فزونتر است.
تجزیه و تحلیل دادههای پرسشنامه اشتها حاکی از افزایش امتیاز اشتها بعد از دوره تمرین در
مقایسه با قبل از آن بود .همچنین ،آزمون همبستگی نیز نشان داد تغییرات حاصله در امتیاز
اشتها با تغییرات مشهود در سطوحِ در گردش لپتین همبستگی معکوس و با تغییرات گرلین
اسیلهشده همبستگی مستقیم دارد .همسو با یافتههای تحقیق حاضر ،کینگ و همکاران
( ) 2119نیز پس از بررسی اثرات دوازده هفته تمرین در مردان و زنان بیشوزن و چاق بیان
نمودند تمرین منجر به افزایش در متوسط روزانه گرسنگی یا گرسنگی ناشتا و نیز افزایش در
پاسخ سیری به خوردن غذا میشود ( .)31همچنین ،در زنانی که کاهش توده بدن به میزان سه
کیلوگرم یا بیشتر را به دنبال دوازده هفته تمرین تجربه نمودند ،افزایش سطوح گرلین اسیله-
شده همراه با افزایش در گرسنگی ناشتا و نیز مهار بیشتر گرسنگی پس از صرف وعده غذایی
گزارش شده است ( .)37البت ه شیوه تمرین ارائه شده در دو مطالعه اخیر ،هوازی بوده است.
ارتباط بین تغییرات لپتین و امتیاز اشتها را نیز میتوان اینگونه توجیه نمود که لپتین ابتدا
توسط سلولهای چربی ترشح میشود ( )38و غلظتهای لپتینِ در گردش همبستگی باالیی با
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توده بافت چربی دارد ( .)8بناب راین به موازات کاهش وزن و درصد چربی بدن غلظت لپتین
کاهش می یابد .از آنجا که لپتین اثر مهاری بر اشتها دارد ،بنابراین قابل پیشبینی است که
بهبود اشتها و کاهش لپتین با هم اتفاق بیفتند تا کاهش وزن (و درصد چربی بدن) بهصورت
بازخوردی و از طریق افزایش دریافت غذا جبران گردد (.)17
اگرچه در مطالعه حاضر متعاقب دوازده هفته تمرین قدرتی امتیاز اشتها افزایش یافت ،اما وزن
بدن آزمودنی ها کاهش نشان داد .به عبارت دیگر اگرچه افزایش انرژی مصرفی در قالب یک
مداخله تمرینی به زندگی روزمره آزمودنیها اضافه شده است ،اما بهبود اشتهای حاصل از
تمرین با جبران در انرژی دریافتی همراه نبوده است و یا به میزانی نبوده که انرژی مصرفی
ناشی از تمرین را جبران نماید ( .)31در واقع ،کاهش وزن آزمودنیها حاکی از موازنه انرژی
منفی در طول دوره تمرین است .بنابراین میتوان نتیجه گرفت اگرچه تمرین میتواند منجر به
بهبود اشتها شود ،اما ممکن است با جبران در انرژی دریافتی همراه نباشد .برخی مطالعات
پیشنهاد نموده اند جبران هنگامی مشهود است که کمبود (منفی شدن موازنه انرژی) از جانب
نقصان در وعده غذایی (کاهش انرژی دریافتی) القاء گردد و نه از جانب ورزش (افزایش انرژی
مصرفی) .این یافتهها از هماهنگی و جفتشدگی ضعیف بین انرژی دریافتی و انرژی مصرفی
پرده بر میدارند ( .)39البته باید در نظر داشت شواهد کاملی از پاسخهای بسیار فردی به
تمرین که در قابلیت شخص برای مکانیزمهای جبرانی نقش کمککننده دارند ارائه شده است
( .)41 ،31تا ثیر تمرین بر اشتها پیچیده بود و تحت تاثیر عواملی همچون وضعیت تغذیهای
آزمودنیها ،جنسیت ،رژیم غذایی عرضهشده برای فرد حین تحقیق ،مدت زمان و شدت تمرین
است .همچنین اثر تمرین بر خوردن غذا در گونههای مختلف تفاوت میکند (.)41
در مطالعه حاضر ،متغیرهای وابسته فقط قبل و بعد از دوره تمرین ارزیابی شدند .در حالیکه
بهنظر میرسد بررسی سطوحِ در گردش لپتین و گرلین اسیلهشده و نیز ارزیابی اشتها در طول
دوره تمرین و نیز پس از قطع آن (مثال در فاصله زمانی شش ماه یا یک سال) میتواند نقش
پاسخهای جبرانی در انرژی دریافتی و چگونگی جفتشدن انرژی دریافتی-انرژی مصرفی را
بهتر توضیح دهد.
نتیجهگیری کلی
یک دوره تمرین قدرتی غلظت لپتین سرم را کاهش ،غلظت گرلین آسیلهشده پالسما را افزایش
و اشتها را بهبود میدهد .به نظر میرسد تغییرات حاصله در امتیاز اشتها متعاقب تمرین قدرتی
با تغییرات لپتین رابطه معکوس و با تغییرات گرلین اسیلهشده رابطه مستقیم داشته باشد.
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 بنابراین به نظر. وزن و درصد چربی بدن آزمودنیها در مطالعه حاضر کاهش یافت،همچنین
می رسد بهبود اشتها لزوما با جبران در انرژی دریافتی جهت تعدیل موازنه انرژی دوره تمرین
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