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چکیده
هدف از پژوهش حاضر ،بررسي اثر مصرف مکمل فوالت طي  10هفته تمرين مقاومتي بر گرلين معده ،سرم و انسولين
سرم موشهاي صحرايي نر ويستار بود .بدينمنظور 32 ،سر موش صحرايي نر ويستار با سن هشت هفته و وزن
 204/18±4/2گرم ،پس از يک هفته آشناسازي بهصورت تصادفي (برحسب وزن بدن) به چهار گروه مساوي (هشت سر
در هر گروه) کنترل ،مکمل ،تمرين مقاومتي و تمرين مقاومتي +مکمل تقسيم شدند .گروههاي تمريني بهمدت  10هفته
(پنج جلسه در هفته) تمرين مقاومتي را بر روي نردبان (داراي  26پله) با وزنهاي معادل  30درصد وزن بدن خود آغاز
نمودند که وزن آن تا هفتۀ آخر بهتدريج به  250درصد وزن بدن آنها رسيد .قابلذکر است که مکملدهي بهصورت 10
ميليگرم اسيدفوليک محلول در هر ليتر آب مصرفي انجام شد 48 .ساعت پس از آخرين جلسۀ تمريني ،موشها
بيهوش گشتند ،تشريح شدند و نمونههاي معده و سرم آنها جمعآوري گرديد .عالوهبراين ميزان گرلين ،انسولين سرم
و گرلين معدۀ آنها بهوسيلۀ کيت االيزا اندازهگيري گشت و با روشهاي آماري آنووا و کروسکال واليس تجزيهوتحليل

گرديد ( .)P<0.05نتايج نشان ميدهد که گرلين سرم در گروه تمرين مقاومتي درمقايسه با گروههاي کنترل
( ،)P=0.002مکمل ( )P=0.001و مقاومتي +مکمل ( )P=0.017بهطور معناداري کاهش يافته است .مصرف فوالت نيز
موجب افزايش معنادار در گروه مقاومتي +مکمل درمقايسه با گروه کنترل ( )P=0.014و تمرين مقاومتي ()P=0.017

شده است .در غلظت انسولين سرم گروههاي چهارگانه نيز تفاوت معناداري مشاهده نميشود ( .)P=0.673براساس
يافتهها ،مصرف فوالت در طول تمرينات مقاومتي  ،گرلين معده را افزايش داده و يا حداقل از کاهش آن در سرم
جلوگيري مينمايد.
واژگان کلیدی :تمرين مقاومتي شديد ،مکمل فوالت ،گرلين ،انسولين ،اشتها

* نویسندۀ مسئول

Email: Ali_gorzi@znu.ac.ir
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مقدمه
یکی از عوامل تأثیرگذار در روند ورزش قهرمانی ،تغذیة ورزشکاران و دریافت کالری مورد نیاز بدن
برای اجرای تمرینات طاقتفرسای قهرمانی است .مشکلی که برای این ورزشکاران پس از اجرای
تمرینات سنگین بهوجود میآید ،کاهش اشتها میباشد .در پژوهشی مشاهده شده است که 12
هفته تمرین مقاومتی دایرهای موجب کاهش اشتها میشود ()1؛ درحالیکه این ورزشکاران نیاز
باالیی به کالری کافی برای انجام تمرینات و بازسازی ذخایر انرژی خود دارند .تمرینات ورزشی با
ایجاد تغییرات سوختوسازی از طریق برهمزدن شارژ انرژی سلولی ،عالوهبراینکه تقاضای سوخت
سلول را درجهت تأمین انرژی موردنظر برای ادامة حیات سلول افزایش میدهد میتواند باعث
کاهش تقاضای سوختی سلول نیز بشود ()2؛ بنابراین ،برخالف این تصور که ورزش باعث افزایش
اشتها میشود ،میتواند حتی تأثیر منفی بر آن داشته باشد ( .)3همین مسأله باعث شده است که
ورزشکاران توجه زیادی به مسألة اشتها و تغذیه در ورزش داشته باشند ( .)3این کاهش اشتها در
شدتهای پایین تمرین دیده نمیشود و ازاینرو ،میتوان گفت که کاهش اشتها تنها در ورزشهای
شدید روی میدهد .از جمله هورمونهای مهمی که بر اشتها تأثیر دارند و ورزش میتواند میزان
آنها را تغییر دهد ،گرلین و انسولین هستند .گرلین پپتیدی  ،28اسیدآمینهای است که عمدتاً
توسط سلولهای درونریز مخاط اکسینتیک معده که سلولهای  X/Aنامیده میشوند ساخته می-
شود؛ به این سلولها ،گرلین نیز گفته میشود ( .)4گرلین عالوه بر معده ،تاحدودی در پانکراس،
رودۀ کوچک و کلیه نیز تولید میشود ( .)5میزان گرلین در بدن هنگام گرسنگی افزایش مییابد و
هنگام سیری کاهش پیدا میکند؛ بدینمعنا که بهنوعی به تعادل انرژی در بدن کمک میکند ()6
وعالوه بر تحریک هورمون رشد ( ،)GHدر هومئوستاز انرژی و سوختوساز کربوهیدرات و چربی نیز
نقش ویژهای دارد ()7؛ ازاینرو ،میتوان گفت که گرلین ،دارای اثر آنابولیکی نیز میباشد ( .)8این
هورمون به دو صورت آسیلدار و غیرآسیلدار وجود دارد ( )9که مجموع آنها "گرلین تام" نامیده
میشود .پژوهشهای مختلفی درمورد گرلین آسیلدار و تام در رابطه با اشتها انجام شده است ،اما
تصور میشود که نوع آسیلدار آن ،توان بیشتری برای افزایش اشتها نسبت به فرم غیرآسیلدار
داشته باشد ()9؛ زیرا گرلین آسیلدار ،نوع فعال گرلین محسوب میشود .گرلین غیرآسیلدار در
انسان ،فاقد فعالیت هیپوفیزی بوده و نمیتواند بر اشتها تأثیرگذار باشد .یافتههای حاصل از مطالعات
پیشین ،اغلب مربوط به پاسخ یک جلسهای به تمرین میباشد و نتایج سازگاری با تمرینات طوالنی-
مدت ورزشی میتواند نتایج متفاوتی را در بر داشته باشد؛ بهعنوانمثال ،ثاقبجو و همکاران ()2011
در پژوهش خود ،تغییری را در میزان غلظت گرلین پالسما بهدنبال چهار هفته تمرین قدرتی با 40
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درصد یک تکرار بیشینه در زنان جوان مشاهده نکردند ( .)10همچنین ،راووسین 1و همکاران
( )2001تغییری را در شاخص گرلین پسران نوجوان غیرورزشکار پس از  93روز انجام ورزش
دوچرخهسواری گزارش ننمودند (.)11
انسولین نیز از هورمونهایی است که در تنظیم اشتها کاربرد دارد .این هورمون از پانکراس ترشح
شده و کار اصلی آن تنظیم قندخون میباشد ( .)6براساس مطالعات انجامشده ،انسولین درونزاد
میتواند از طریق کاهش گلوکز خون موجب افزایش اشتها شود .بااینحال ،انسولین برونزاد سبب
کاهش اشتها میگردد (.)6
در رویارویی با این بی اشتهایی که پس از ورزش شدید حاصل میشود ( ،)12ورزشکاران میتوانند
از برخی مکملها و ویتامینها استفاده کنند تا از این طریق بتوانند افزایش نیازهای کالری خود و
کاهش اشتهای بهوجودآمده را جبران نمایند .یکی از موادی که میتواند باعث افزایش اشتها شود،
فوالت است ( .)13فوالت ( )B9یکی از ویتامینهای محلول در آب گروه  Bاست که برای ساخت
گلبولهای قرمز و  DNAالزم است .این ویتامین همراه با ویتامین  Cو  B12به هضم غذا و ساخت
پروتئین کمک میکند .یکی از نشانههای فقر و یا کمبود اسیدفولیک ،بیاشتهایی است ( .)13در
پژوهشی که در آن از مکمل فوالت برای بررسی وضعیت اشتها در موشهای صحرایی استفاده
گشت ،نشان داده شد که استفاده از فوالت بهمدت شش هفته باعث کاهش سطح سرمی لپتین و
افزایش میزان دریافت غذا ،میزان گرلین و درنتیجه ،افزایش اشتها میشود ( .)13در پژوهش
دیگری ،نامداری و همکاران ( )2014به بررسی اثر مصرف اسیدفولیک بر اشتهای کودکان پرداختند
و مشاهده نمودند که مصرف فوالت موجب افزایش اشتها در کودکان میشود ( .)14علیرغم اینکه
مطالعات نشان دادهاند که فوالت باعث افزایش اشتها میشود ،اما پژوهشی در رابطه با تأثیر فوالت بر
اشتها ،گرلین و انسولین در ورزشهای شدید انجام نشده است و از جمله مشکالتی که ورزشکاران
حرفهای که تمرینات شدید مقاومتی انجام میدهند با آن روبهرو میباشند ،کاهش اشتها و مشکل
بازیافت و کمبود انرژی الزم برای جلسات بعدی تمرین پس از تمرینات سنگین است ( .)10با
مطالعة پیشینة پژوهشی میتوان دریافت که پاسخها و سازگاریهای گرلین معده و سرم به انواع
مختلف تمرینات ورزشی و رژیم های غذایی در بسیاری از موارد متفاوت از یکدیگر است (18ـ)15؛
ازاینرو ،پژوهش حاضر در پی پاسخگویی به این سؤال است که آیا مصرف مکمل فوالت

1. Ravussin
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(اسیدفولیک) میتواند مانع از کاهش اشتها پس از تمرینات مقاومتی شدید با دورههای طوالنیمدت
تمرین شود یا خیر؟
روش پژوهش
نمونة آماری :نمونة آماری پژوهش شامل  32سر موش صحرایی نر نژاد ویستار با سن هشت هفته و
وزن  204/18±4/2گرم تهیه شده از انستیتو پاستور بود که پس از یک هفته آشناسازی با پروتکل
تمرینی ،از هفتة دوم بهصورت تصادفی و بر اساس وزن موشها به چهار گروه کنترل (هشت نفر)،
مکمل (هشت نفر) ،تمرین مقاومتی (هشت نفر) و تمرین مقاومتی +مکمل (هشت نفر) تقسیم
شدند.
روش اجرا :جهت انجام پژوهش ،حیوانات در قفسههای پلیکربنات با دمای محیط  22±2درجة
سانتیگراد ،چرخة تاریکی ـ روشنایی  12:12ساعت و رطوبت نسبی  45±5درصد نگهداری شدند.
قابلذکر است که در گروه کنترل ،رژیم پایة استاندارد (تهیهشده از شرکت خوراك دام پارس،
تهران) و آب معمولی بهکار رفت ،درگروه مکمل از رژیم پایة استاندارد همراه با  10میلیگرم
اسیدفولیک (خالص تهیهشده از شرکت دارویی جالینوس ،تهران) حلشده در یک لیتر آب
آشامیدنی استفاده شد ( ،)13در گروه تمرین مقاومتی از رژیم پایة استاندارد و  10هفته تمرین
مقاومتی شدید استفاده شد و در گروه مقاومتی +مکمل ،رژیم پایة استاندارد همراه با  10میلیگرم
اسیدفولیک محلول در هر لیتر آب مصرفی بههمراه انجام  10هفته تمرینات مقاومتی شدید
مورداستفاده قرار گرفت .شایانذکر است که طی پژوهش ،موشها دسترسی آزاد به آب و غذا
داشتند .در این پژوهش پس از مرحلة آشناسازی ،تمرینات شامل  10هفته صعود از یک نردبان یک
متری با  26پله بر روی نردبان مخصوص در آزمایشگاه فیزیولوژی ورزشی جانوری اجرا گردید .در
این تمرین ،پس از بستن وزنه به دم موشهای صحرایی ،آنها وادار به صعود از نردبان  90درجه
نسبت به سطح افقی میشدند .در هفتة اول ،میزان وزنههای بستهشده به موشهای صحرایی
درحدود  30درصد وزن بدن آنها بود که پنج روز در هفته انجام میشد .این وزنهها از هفتة اول تا
هفتة پنجم افزایش یافتند تا وزن آنها به  150درصد وزن بدن موشها رسید .سپس ،در هفتة
ششم برای جلوگیری از بیشتمرینی ،میزان وزنهها به  90تا  100درصد کاهش داده شد و دوباره از
هفتة هفتم با وزنهای معادل  170درصد وزن بدن موشها تمرین ادامه یافت و بهتدریج ،افزایش
یافت و در هفتة دهم به  250درصد رسید .ذکر این نکته ضرورت دارد که تمرینات شامل سه نوبت
چهار تکراری با سه دقیقه استراحت بین نوبتها و حدود  20تا  30ثانیه بین تکرارها بود ( .)19کلیة
موازین اخالقی کار با حیوانات آزمایشگاهی نیز رعایت گردید.
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جداسازی بافتها و نمونههای خونی :پس از اعمال متغیر مستقل ،تمام گروهها با شرایط کامالً مشابه
و در شرایط پایه ( 48ساعت پس از آخرین جلسة تمرینی) با استفاده از زایلزین (سه الی پنج میلی-
گرم به ازای هر کیلوگرم از وزن بدن) و کتامین ( 30الی  50میلیگرم به ازای هر کیلوگرم از وزن
بدن) بیهوش شدند ( .)19سپس ،نمونههای خونی و ناحیة فوندوس معدۀ موشهای صحرایی گرفته
شد .این موشها  12ساعت قبل از تشریح بدون غذا نگهداری شدند و در زمان تشریح برای
جلوگیری از تداخل اثر زمان بر میزان هورمونها (ریتم شبانهروزی) ،موشها بهصورت متناوب از
گروههای چهارگانه تشریح شدند .پس از تشریح و نمونهبرداری ،نمونههای معده پس از شستشو با
آب مقطر در ازت مایع فریز گردید و جهت اجرای کارهای آزمایشگاهی در فریزری با دمای 80ـ
درجة سانتیگراد نگهداری شد .نمونههای خونی نیز در لولههای آزمایشی فاقد مادۀ ضدانعقادی
ریخته شد و پس از لختهشدن ،با سرعت  3000دور در دقیقه بهمدت  10دقیقه سانتریفیوژ گردید و
سرم بهدستآمده در فریزر با دمای 80ـ درجه نگهداری شد .عالوهبراین ،بافت معده پس از
هموژنشدن با بافر فسفات سالین ،1بهمدت  15دقیقه و با سرعت  3000دور در دقیقه سانتریفیوژ
گشت و سوپرناتانت آن جهت اندازهگیری گرلین مورداستفاده قرار گرفت.
غلظت گرلین آسیلدار معده و سرم و نیز غلظت انسولین سرم با استفاده از کیت مخصوص موش
صحرایی (تهیه شده از شرکت تکنولوژی آزمایشگاهی بایواسی ، 2ساخت چین) ،به روش االیزا 3و
براساس دستورالعمل کارخانة سازندۀ کیت اندازهگیری گردید (حساسیت کیت گرلین آسیلدار معده
و سرم( ،)ng/ml 0/05 :حساسیت کیت انسولین سرم.)U/L 0/05 :
کلیة تجزیهوتحلیلهای آماری در سطح معناداری P<0.05و با استفاده از نرمافزار اس .پی .اس .اس4
نسخة  )22انجام گرفت .از آزمون شاپیروویلک نیز برای بررسی طبیعیبودن توزیع دادهها استفاده
شد و جهت بررسی تفاوت مقادیر گرلین معده ،تحلیل واریانس یکطرفه 5بهکار رفت .با توجه به
اینکه برای دادههای گرلین و انسولین سرم ،پیشفرض آزمون پارامتریک برقرار نبود ،برای ارزیابی
تفاوت میان گروههای چهارگانه از آزمون غیرپارامتریک کروسکال ـ والیس استفاده شد .همچنین،
بهمنظور ارزیابی مقایسههای دوبهدو بین گروهها ،آزمون یومنویتنی بهعنوان آزمون تعقیبی

1. Phosphat Buffer Sahline
2. Bioassay Technology Laboratory
3. ELISA
)4. Statistical Package for Social Sciences (SPSS
5. ANOVA
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مورداستفاده قرار گرفت و برای کنترل خطای نوع اول ،تصحیح بونفرونی بهکار رفت و مقدار آلفای
تصحیحشدۀ جدید معادل ( )0/008در نظر گرفته شد.
نتایج
جدول 1ـ ميانگين وزن اوليه و نهايي نمونهها ( وزن برحسب گرم)
گروهها

تعداد

وزن اوليه

وزن نهايي

تغيير وزن در  10هفته (گرم)

کنترل
مکمل
مقاومتی
مقاومتی +مکمل
جمع کل

8
8
8
8
32

206/15±5/4
204/19±7/6
201/21±5/5
201/16±5/2
204/18±4/2

327/25±4/8
319/11±1/8
335/78±7/2
346/31±7/0
332/36±2/7

+121/1
+115/8
+130/5
+145/1
+128/1

همانطور که در شکل شمارۀ یک نشان داده شده است ،نتایج آزمون تعقیبی یومن ویتنی نشان
میدهد که شاخص گرلین سرم گروه تمرین مقاومتی ( 490/33±0/5نانوگرم /لیتر)،
بهطور معناداری کمتر از گروههای کنترل ( 804/0±65/1نانوگرم /لیتر؛  ،)P=0.002مقاومتی+
مکمل ( 779/0±26/8نانوگرم /لیتر؛  )P=0.007و مکمل ( 740/0±24/4نانوگرم /لیتر)P=0.001 ،
میباشد ،اما بین گروه مقاومتی +مکمل و کنترل تفاوت معناداری وجود ندارد ( .)P=0.746همچنین،
مصرف  10هفته مکمل فوالت ،تغییر معناداری را در غلظت گرلین سرم گروه مکمل نسبت به
کنترل ایجاد نکرده است ( .)P=0.100ازسویدیگر ،سایر مقایسههای دوبهدو بیانگر این است که بین
گروههای مقاومتی +مکمل و مکمل نیز تفاوت معناداری وجود ندارد (.)P=0.165
950
850
750
779

*

مقاومتی +مکمل

مقاومتی

740

804

550
450

490

350
گروهمکمل

کنترل

شکل 1ـ غلظت گرلين سرم موشهاي صحرايي
* تفاوت معنادار نسبت به گروه کنترل ،مکمل و مقاومتی +مکمل ()p<0.05

نانوگرم/لیتر

650
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همانطور که در شکل شمارۀ دو نشان داده شده است ،آزمون تعقیبی ال .اس .دی 1بیانگر این است
که شاخص گرلین آسیلدار معده در گروههای مقاومتی +مکمل ( 1672/8±94/5نانوگرم /لیتر؛
 )P=0.014و مکمل ( 1658/4±96/3نانوگرم /لیتر؛  ،)P=0.033بهطور معناداری باالتر از گروه کنترل
( 1552/41±2/3نانوگرم /لیتر) میباشد و این شاخص در گروههای مقاومتی +مکمل ( )P=0.017و
مکمل ( )P=0.043بهطور معناداری باالتر از گروه مقاومتی ( 1565/84±5/9نانوگرم/لیتر) است.
ازسویدیگر ،سایر مقایسهها نشان میدهد که در شاخص گرلین معده بین گروههای مقاومتی+
مکمل و مکمل ( )P=0.0737و نیز بین گروه کنترل و گروه مقاومتی تفاوت معناداری وجود ندارد
(.)P=0.777
گرلین معده

1800





1700
1600

1673

1566

1658

1552

1400

نانوگرم/لیتر

1500

1300
1200
مقاومتی +مکمل

مقاومتی

مکمل
گروه

کنترل

شکل 2ـ غلظت گرلين معده در گروههاي چهارگانه

*) تفاوت معنادار نسبت به گروه کنترل و مقاومتی ()p<0.05

همانطور که در شکل شمارۀ سه مشاهده میشود ،نتایج آزمون کروسکال ـ والیس حاکی از این
است که در شاخص انسولین سرم ،تفاوت معناداری بین هیچیک از گروههای کنترل (4/22±0/45
واحد /لیتر) ،مکمل ( 4/43±0/36واحد /لیتر) ،مقاومتی ( 4/27±0/41واحد /لیتر) و مقاومتی+
مکمل ( 4/41±0/39واحد /لیتر) وجود ندارد (.)P=0.673

1. LSD
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انسولین سرم

5
4.5
3.5
4/41

4/27

4/43

4/22

مقاومتی +مکمل

مقاومتی

مکمل
گروه

کنترل

3

واحد  /لیتر

4

2.5
2

شکل 3ـ غلظت انسولين سرم موشهاي صحرايي

بحث و نتیجهگیری
نتایج پژوهش حاضر نشان داد موشهای صحرایی که تمرینات مقاومتی شدید انجام داده بودند
درمقایسه با گروه کنترل ،دچار کاهش گرلین سرم خود شدند که این کاهش میتواند نشاندهندۀ
کاهش اشتها در این موشها باشد؛ ازاینرو ،احتما ًال تمرینات مقاومتی که با شدت باالیی انجام می-
شود میتواند موجب کاهش اشتها شود .این امر در پژوهشهای گذشته نیز مشاهده شده است
( .)21،22بااینحال ،گرلین سرم یکی از ده ها متغیری است که در تنظیم اشتها نقش دارد و برای
نمایش دقیق وضعیت اشتهای بدن ،بررسی سایر شاخصها نیز ضروری میباشد.
در رابطه با عدم تفاوت بین میزان گرلین سرم گروه مکمل و گروه کنترل بهنظر میرسد مصرف
مکمل فوالت برای افزایش گرلین سرم مناسب نبوده است؛ زیرا ،مصرف آن در گروه مکمل موجب
افزایش میزان هورمون گرلین سرم نسبت به گروه کنترل نشده است .بااینحال ،مصرف فوالت
موجب افزایش معنادار گرلین معده در گروه مکمل نسبت به گروه کنترل شده است .با بررسی
مطالعات قبلی دراینزمینه و نتایج پژوهش حاضر ،برای سنجش اثرات مکملها بر اشتها ،بررسی
شاخص گرلین معده توجیهپذیرتر میباشد .بهنظر میرسد زمانیکه بخواهیم دربارۀ رژیم غذایی و
کنترل وزن از طریق محدودیت کالری و اشتها صحبت کنیم ،استفاده از گرلین معده کاربرد بیشتری
داشته باشد ،اما زمانی که تمرکز ما بر تعادل انرژی ناشی از تمرینات ورزشی سنگین و موضوع افت
اشتهای قهرمانان ورزشی باشد ،گرلین سرم کاربرد بیشتری خواهد داشت .بدینمفهوم که گرلین
معده ،نمودار اشتهای معده است ،اما گرلین سرم ،نمودار اشتهای عمومی بدن (عضالت و غیره) به
انرژی و نیاز کلی بدن به بازسازی ذخایر انرژی میباشد (18ـ)15؛ ازاینرو ،در تفسیر اثر تمرینات
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ورزشی بر اشتها ،گرلین سرم ،نمودار کاملتری از وضعیت کلی بدن و اشتهای کلی بدن میباشد .در
این پژوهش نیز گرلین سرم در گروه تمرین مقاومتی شدید بهطور معناداری نسبت به گروه کنترل
افت داشت که نشاندهندۀ وضعیت کلی نیازمند انرژی بدن بر اثر چنین تمریناتی است ،اما گرلین
معدۀ گروه مقاومتی تفاوت معناداری را با گروه کنترل نشان نداد .آنچه که باید در بررسی هورمون
گرلین موردتوجه باشد ،تام یا آسیلداربودن این شاخص است؛ زیرا ،مطالعات بسیاری جهت
نشاندادن رابطة بیاشتهایی ایجادشده در اثر ورزش انجام شده است ،اما اکثر این مطالعات رابطهای
را مشاهده نکردهاند ( )23،24که شاید بهعلت اندازهگیری گرلین تام باشد .دراینراستا ،کیم 1و
همکاران ( )2008اثر ورزش هوازی بهمدت سه ماه را بر گرلین نوجوانان  12تا  18ساله بررسی
کردند و عنوان نمودند که گرلین تام و آسیلدار افزایش یافته است ،اما گرلین غیرآسیلدار بدون
تغییر میباشد (.)9
همچنین ،نتایج پژوهش حاضر نشان داد که  10هفته مصرف مکمل فوالت (اسیدفولیک) همراه با
تمرینات مقاومتی شدید موجب افزایش معنادار هورمون گرلین معده درمقایسه با گروه مقاومتی و
کنترل شده است؛ لذا ،میتوان گفت که غلظت هورمون گرلین معده از مصرف مکمل فوالت تأثیر
میپذیرد .عالوهبراین ،مصرف مکمل فوالت موجب احیای گرلین سرم گروه تمرین مقاومتی  +مکمل
گردید؛ بهگونهایکه تفاوت معناداری بین گرلین سرم گروه تمرین  +مکمل با گروه کنترل در پایان
دوره مشاهده نشد .دلیل این موضوع میتواند اثربخشی فوالت بر اشتهای کلی بدن تحت شرایط
ال عنوان شد که در شرایط طبیعی ،فوالت نمی-
فشار فیزیولوژیکی باال باشد .این درحالی است که قب ً
تواند بر گرلین سرم اثرگذار باشد.
پژوهش هایی که در رابطه با تأثیر تمرینات مقاومتی انجام شده است بر این نکته تأکید دارند که
تمرین مقاومتی بهویژه تمرین مقاومتی شدید موجب کاهش گرلین میشود ( .)25در رابطه با
سازوکار اثرگذاری تمرینات مقاومتی بر اشتها شواهد روشنی وجود ندارد ،اما بروم 2و همکاران
( )2009یک تا دو ساعت کاهش اثرگذاری در اشتها ،حین و پس از هر دو نوع فعالیت بدنی هوازی
و مقاومتی را به کاهش گرلین پالسما و افزایش سطوح هورمونی دیگر ربط دادهاند ( .)12سطوح
پالسمایی هورمونهای تنظیمکنندۀ اشتها از قبیل نوروپپتید  ،Yپپتید شبه گلوکاگون ،پروتئین
وابسته به آگوتی ،نسفاتین ،لپتین ،پروپیومالنوکورتین و غیره ،عوامل بسیار مهمی در تفسیر یافتهها
میباشند ( .)12ازسویدیگر ،مشاهده شده است که مصرف مکمل فوالت موجب افزایش اشتها و
1. Kim
2. Broom
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هورمون گرلین میشود ( .)13،14،26اما آنچه که در پژوهش حاضر قابلتوجه میباشد ،مصرف
مکمل اسیدفولیک بههمراه تمرین مقاومتی شدید است که موجب افزایش گرلین معده گردیده
(تفاوت معنادار با گروه کنترل و مقاومتی) و مانع از کاهش هورمون گرلین سرم موشهای صحرایی
شده است و اثر کاهشی اشتها بهوسیلة تمرینات مقاومتی شدید را خنثی نموده است .سازوکارهایی
که بهنظر میرسد در اثر گذاری مثبت مکمل فوالت بر میزان گرلین معده نقش داشته باشد شامل:
افزایش سرعت مسیرهای سوختوسازی (از طریق کمک به شکلگیری گلبولهای قرمز انتقالدهندۀ
اکسیژن که دائماً درحال تجزیه و ساخت مجدد 1هستند و کمک به برخی واکنشهای سوختوساز
سلولی که وابسته به فوالت میباشند) ،افزایش سنتز اسیدهای آمینه و پروتئین (از طریق قرارگیری
بهعنوان یک منبع تک کربنه در متیالسیون پروتئین و افزایش انتقال اسیدهای آمینه به داخل
سلول) و ایجاد تعادل منفی انرژی در سلولها (از طریق افزایش سرعت مسیرهای سوختوسازی)
میباشد که در هرکدام از این موارد ،فوالت میتواند عامل محدودکننده باشد (.)13،27،28
علیرغم اینکه در پژوهش حاضر در شروع تمرینات مقاومتی شدید ،تمامی موشهای صحرایی
دارای وزن برابری بودند ،پس از  10هفته تمرین مقاومتی شدید و مصرف مکمل فوالت مشاهده شد
که وزن پایانی گروه تمرین مقاومتی شدید که فوالت مصرف کرده بود 145 ،گرم نسبت به وزن
اولیه افزایش یافت؛ درحالیکه گروه تمرین مقاومتی بدون فوالت 130 ،گرم افزایش وزن داشت.
بهنظر میرسد که افزایش بیش از پنج درصد وزن موشهای صحرایی گروه مقاومتی  +مکمل
درمقایسه با گروه مقاومتی ،ناشی از افزایش اشتهای ناشی از بهبود گرلین معده باشد .بخشی از
سازوکارهایی که موجب افزایش وزن میشوند از طریق افزایش بافتهایی غیر از بافت چربی میباشد
و شاید بتوان آن را به دخالت احتمالی فوالت بهعنوان انتقالدهندۀ گروه متیل در مسیرهای سوخت-
وسازی سنتز ترکیبات پروتئینی در برخی بافتها نسبت داد ()13،26؛ بهگونهایکه مصرف فوالت
موجب افزایش سنتز پروتئین در بافتهای عضالنی فعال میشود و با ایجاد حجیمسازی در این
عضالت ،تا حدودی قدرت نیز افزایش یافته و توانایی انجام تمرینات شدیدتر فراهم میشود .مؤید این
نکته آن است که حتی گروه تمرین مقاومتی در پایان  10هفته ،با وجود کاهش اشتها ،دارای وزن
نسبتاً باالتری نسبت به دو گروه کنترل و مکمل بود.
در ارتباط با تأثیر تمرینات مقاومتی بر انسولین سرم ،پژوهشهایی انجام شده است که نتایج برخی
از آنها با پژوهش حاضر همسو (31ـ )29و نتایج برخی ناهمسو ( )13،32،33میباشد .در پژوهش
حاضر ،انسولین در هیچیک از گروهها تفاوت معناداری را نشان نداد که با یافتههای گرلین سرم و
گرلین معده در همین پژوهش ناهمسو بهنظر میرسد .سازوکاری که میتوان گفت موجب عدم
1. Turn Over
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افزایش میزان انسولین سرم پس از تمرینات مقاومتی شدید میشود ،مربوط به گیرندههایی است که
بر روی غشای سلولهای عضالنی قرار دارند و وظیفة آنها ،انتقال گلوکز به درون سلول عضالنی
است .عدم تغییر انسولین سرم در اثر تمرین مقاومتی و مصرف مکمل فوالت در پژوهش حاضر
اینگونه توجیه می شود که تمرین مقاومتی شدید از طریق افزایش چگالی پروتئین انتقالدهندۀ

گلوکز ( )GLUT 4و بهبود حساسیت به انسولین ،برداشت گلوکز از سمت عضله یا بافت را
افزایش داده و نیاز کمتری به انسولین برای انتقال گلوکز به داخل بافتها بهوجود میآید ()34؛
بنابراین ،گلوکز با اتکای کمتری به انسولین و با کمک افزایش گیرندههای گلوکزی حاصل از ورزش
مقاومتی شدید وارد سلولها میشود؛ بدینمعنا که فعالیت بدنی ممکن است مقاومت به انسولین را
مستقل از اعمال رژیم غذایی کاهش دهد ( )35و بهنظر میرسد که این فعالیت ورزشی بوده است
که مهمتر و قویتر از انسولین موجب فعالشدن گیرندهها و انتقال گلوکز به داخل سلول شده است.
عالوهبراین ،ازآنجاکه انسولین سرم در هیچیک از گروههای پژوهش حاضر که مکمل فوالت مصرف
کرده بودند تغییر معناداری را نشان نداد ،میتوان با احتیاط پیشنهاد نمود که سنجش میزان
انسولین سرم برای بررسی وضعیت تغذیه و اشتها توصیه نمیشود.
با توجه به نتایج پژوهش حاضر ،تأثیر مثبتی که مصرف مکمل فوالت بر گرلین معده و سرم می-
گذارد ،نشاندهندۀ اثر مثبت این مکمل بر افزایش اشتها پس از تمرینات مقاومتی شدید میباشد.
یافتهها نشان دادند که مصرف مکمل اسیدفولیک موجب افزایش معنادار هورمون گرلین معده در
گروه مکمل نسبت به گروه کنترل و مقاومتی شده است که حاوی پیامهای سودمندی برای افراد
عادی غیرورزشکار که بهدنبال بهبود وزن و اشتها هستند میباشد .بااینحال ،عدم کنترل میزان آب
مصرفی که فوالت در آن حل شده بود و نیز عدم کنترل دقیق میزان فوالت مصرفی و کنترل میزان
غذای دریافتی حیوانات از مواردی است که باید در نتیجهگیری نهایی موردتوجه قرار گیرد.
پيام مقاله :مکمل فوالت می تواند از از کاهش اشتهای ناشی از تمرینات سنگین جلوگیری نماید و
به دریافت کالری مورد نیاز ورزشکاران کمک نماید.
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Abstract

The purpose of this study was to investigate the effect of folate supplementation during 10
weeks of resistance training on serum and stomach level of ghrelin and serum level of insulin
in male Wistar rats. Thirty-two male Wistar rats (8 weeks old, 204.4±18.2 g.BW) after 1
week familiarization and based on their weights, were randomly divided into four equal
groups (8 rats in each group): control, folate supplementation, resistance training, resistance
+ supplementation groups. Training groups carried out 10 weeks (5 session/week) of
resistance training on 1 meter height ladder (divided by 26 stairs) with load corresponding to
30℅ of their body weight (suspended from tail) at the first week and was gradually increased
to 250℅ at the last week. Supplementation was conducted by dissolving 10 mg folic acid in
per liter of consumed water. Forty-eight hours following last session of training, animals
were anesthetized, sacrificed and their gastric tissues and serums were collected. Serum
concentrations of ghrelin and insulin and stomach concentrations of ghrelin were assessed
using ELISA method and analyzed by ANOVA and kruskal vallis tests (P<0.05). The results
showed that serum level of ghrelin in resistance group decreased significantly in compare
with control (P=0.002), supplementation (P=0.001) and resistance + supplementation
(P=0.017) groups. Also, the ghrelin of stomach increased significantly in resistance +
supplementation group in compare with control (P=0.014) and resistance (P=0.017) groups.
There was no significant differences between 4 groups in serum insulin (P=0.673). Based on
our results, folate supplementation during resistance training increases the ghrelin of stomach
or at least prevents from decreases the serum ghrelin.

Keywords: High Intensity Resistance Training, Folate Supplementation, Ghrelin, Insulin,
Appetite
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