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  چكيده
هفته تمرين استقامتي بر تغييرات  12وجه به روند رو به رشد اضافه وزن و چاقي، هدف از انجام اين پژوهش، بررسي تأثير با ت

رت نر ويستار  16. هاي نر چاق بوددر رت PYY3-36وزن، غذاي دريافتي، هورمون اشتهاآور آسيل گرلين و هورمون ضد اشتهاي 
- پس از همسان. رسيدند g30 ±319تغذيه شدند تا به ميانگين وزني ) ده از روغن سوياشمشتق(هفته با غذاي پرچرب  9به مدت 

تا  15دقيقه با سرعت  60هر جلسه (اي هفتهتايي كنترل و تمرين استقامتي دوازده 8صورت تصادفي در دو گروه ها بهسازي، رت
صورت آزادانه در اختيار آب و غذاي استاندارد به.شدند دويدن روي تردميل با شيب صفر تقسيم) روز در هفته 5متر در دقيقه،  30

ساعت پس از آخرين جلسة تمرين و  24. گيري و ثبت شدهر دو روز يك بار غذاي دريافتي و وزن آنها اندازه. حيوانات قرار گرفت
- هاي ذكرشده اندازههورمون با استفاده از روش االيزا، غلظت پالسمايي. آوري شدهاي خوني جمعساعت ناشتايي شبانه، نمونه 8

هاي گروه تمرين نسبت به گروه كنترل ايجاد كرد دوازده هفته تمرين استقامتي كاهش معناداري را در وزن رت. گيري شد
)001/0p= .( در طول دورة تمرين، ميانگين غذاي دريافتي گروه تمريني كمتر از گروه كنترل بود)028/0 =P( . غلظت پالسمايي

در گروه تمريني در حد معناداري  PYY 3-36دار تفاوت معناداري بين دو گروه نشان نداد، اما مقادير پالسمايي گرلين آسيل
هاي ورزشي استقامتي، كاهش رسد يكي از سازوكارهاي احتمالي كاهش وزن ناشي از فعاليتنظر ميبه ).=016/0p(زيادتر بود 

  .باشد PYY3-36رمون ضد اشتهاي غذاي دريافتي از طريق افزايش سطوح پالسمايي هو
  
  هاي كليديواژه

  .، دريافت غذا، رت ويستار چاقPYY3-36دار،تمرين استقامتي، گرلين آسيل
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  مقدمه

ترين هدف حوزة سالمت در آغاز سال با اينكه در بسياري از كشورها كاهش شيوع اضافه وزن و چاقي مهم
چاقي نقش مهمي . كننده استهاي وابسته به آن بسيار نگران، اما سرعت افزايش چاقي و بيماري)18(بود  2000

مانند (ها هاي عضالني و برخي سرطان، بيماري2عروقي، فشار خون، ديابت نوع  -هاي قلبي در ايجاد بيماري
ز رو نياز به يافتن راهكارهاي مؤثر و كارامد براي غلبه بر اين مشكل بيش اازاين). 32، 23، 8(دارد ) سرطان سينه

  . شودپيش احساس مي

. هاي كماني موجود در آن، مركز اصلي كنترل گرسنگي و سيري در مغز استويژه هستههيپوتاالموس و به
هاي وابسته به گرسنگي و سيري با ارسال اطالعات به هاي محيطي ناشي از تغييرات هورمونسيگنال

در پانزده ). 3(كنند دل و هموستاز انرژي كمك ميهيپوتاالموسموجب شروع و يا خاتمه دريافت غذا شده و به تعا
- پرداخته) اشتها(هاي گرسنگي وسيري سال گذشته تحقيقات زيادي به بررسي سازوكارهاي مؤثر در ايجاد حالت

اند كه در كنترل و انسولين را شناسايي كرده PYYريز زيادي از جمله گرلين، لپتين، هاي دروناند و هورمون
  ).10(كنند ذاي دريافتي و وزن بدن نقش مهمي را ايفا مياشتها، ميزان غ

. شودريز بخش فوندوس معده ترشح ميهاي دروناي است كه توسط سلولاسيد آمينه 28گرلين، پپتيد 
). 26(ترين عامل يا محرك ايجاد گرسنگي و دريافت غذا در بدن است دهند گرلين مهمتحقيقات نشان مي

ساعت پس از دريافت غذا مقادير پالسمايي آن كاهش  1السمايي گرلين افزايش و حدود هنگام ناشتايي مقادير پ
  ). 33، 9(يابد مي

دار آن توانايي نشان داده شده شكل آسيل. دار و بدون آسيل در خون وجود داردگرلين به دو شكل آسيل
مدت گرلين يق بلندمدت و كوتاهتزر). 13(خوني را دارد و عامل اصلي ايجاد گرسنگي است  -عبور از سد مغزي 

. شودها ميموجب تحريك گرسنگي و دريافت غذا در انسان و بروز چاقي در رت) مركزي و محيطي(دار آسيل
اند مقادير پالسمايي اين هورمون هنگام چاقي كاهش و پس از كاهش وزن افزايش برخي تحقيقات گزارش كرده

 ).13(كند پيدا مي
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موجب كاهش غذاي دريافتي و احساس ) ضدگرسنگي(ان هورمون سركوبگر اشتها نيز به عنو PYYبرعكس،
ايلئوم و كولون در پاسخ به  Lهاي اي است كه از سلولاسيد آمينه 36پپتيد  PYY). 18(شود سيري مي

فا هيپوتاالموس نقش خود را ايY2 هاي اين هورمون با پيوند به گيرنده). 24(شود دريافت مواد غذايي ترشح مي
-نقش مهم PYY3-36). 4(در خون وجود دارد  PYY3-36و  PYY1-36نيز به دو صورت  PYY. كندمي

رو تزريق بلندمدت آن به كاهش غذاي دريافتي، تودة چربي و وزن بدن منجر تري در سركوب اشتها دارد، ازاين
هاي ديگر، در ها و هورمونهاي ارسالي از طريق اين هورمونتوان گفت سيگنالدر حقيقت مي). 4و18(شودمي

  .گذارندشوند و بر مقدار غذاي دريافتي، انرژي مصرفي و تعادل كلي انرژي تأثير ميهيپوتاالموس يكپارچه مي

هاي وابسته به بر هورمون) كوتاه مدت و بلندمدت(هاي ورزشي در دهة اخير محققان به مطالعة اثر فعاليت
يان ديگر، اعتقاد بر اين است كه هرچند در نگاه كلي افزايش هزينة انرژي به ب). 6(مندند گرسنگي و سيري عالقه

هاي وابسته به توان از نقش هورمونشود، اما نميهاي ورزشي موجب حفظ يا كاهش وزن ميناشي از فعاليت
ريشه ممكن است افزايش هزينة انرژي و كاهش وزن، . پوشي كردهاي ورزشي بر آنها چشماشتها و تأثير فعاليت

 هايفعاليت مطالعات عنوان شده است از در بسياري .ها داشته باشددر سازگاري ايجادشده در اين هورمون
 از ناشي اشتهاييبي اصطالح شود كه درمي اشتها موجب سركوب موقت مدتكوتاه شديد تا متوسط ورزشي
مدت هاي بدني كوتاهاشي از فعاليتهر چند سازوكارهاي سركوب موقتي اشتهاي ن). 29(شود خوانده مي فعاليت

اند هاي وابسته به اشتها را عامل آن دانستهنشده است، اما برخي تحقيقات تغييرات هورمون طور كامل شناختهبه
)29.(  

انجام گرفته ) 11(ها و رت) 14، 12(هاي بدني برگرلين تام مطالعات مختلفي در انسان دربارة تأثير فعاليت
هاي قات پيشين بسيار متناقض و افزايش، كاهش يا عدم تغيير گرلين تام در پاسخ به فعاليتنتايج تحقي. است

 173ماه تمرين هوازي بر روي  12تأثير ) 14(و همكاران  1فوستر .مدت گزارش شده استبلندمدت و كوتاه
كيلوگرم  3السما همراه با نتايج نشان داد گرلين تام پ. تحرك و داراي اضافه وزن را مطالعه كردندآزمودني زن بي

ها باوجود كاهش وزن آزمودني) 25(برعكس در تحقيق ديگري . درصد افزايش يافت 18كاهش وزن به مقدار 

                                                           
1 -Foster  
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 5آثار) 11( 1ايبال. هفته تمرين مشاهده نشد 3همراه با تمرينات استقامتي، تغيير معناداري در گرلين تام پس از 
 4/6ا وزن طبيعي ارزيابي و بيان كرد همراه با كاهش وزن به ميزان هاي بهفته تمرينات مقاومتي را در رت

گيري محققان دليل احتمالي اين نتايج متفاوت را ناشي از اندازه. درصد، مقدار گرلين تام پالسما كاهش يافت
گرلين  تر ازاند  براي مطالعة دقيقدانسته و پيشنهاد كرده) دار و بدون آسيلمجموع گرلين آسيل(گرلين تام 

ايراندوست . دار كمتر بررسي شده استتازگي آثار فعاليت ورزشي بر گرلين آسيلبه. دار استفاده شودآسيل
هفته تمرين هوازي  با شدت متوسط مطالعه و  8در پژوهش خود، زنان چاق و با وزن طبيعي را پس از ) 1389(

 12دار را پس از نيز افزايش مقدار گرلين آسيل) 2010(فتحي ).  1(دار را گزارش كرد عدم تغيير گرلين آسيل
رسد شدت تمرين در نوع تغييرات به نظر مي). 13(هاي نر گزارش كرده است هفته تمرين خيلي شديد در رت

  ).12(تأثير دارد 

تام را سنجيده و بيشتر آنها تأثير   PYYهمة تحقيقات. ها بسيار محدود استنيز پژوهش PYYدر مورد 
اي، افزايش مقادير جلسهمدت تكمطالعات كوتاه).  30، 8، 7(اند فعاليت بدني را بررسي كردهمدت كوتاه

تنها در دو مورد آثار بلندمدت ). 7، 5(اند را پس از يك جلسه فعاليت بدني گزارش كرده PYYپالسمايي 
، 30(ش شده است بررسي شده كه در يكي افزايش و در ديگري عدم تغيير آن گزار PYYفعاليت ورزشي بر 

شود، بهتر است آثار بلندمدت ايجاد مي  PYY3-36از طريق PYYبا توجه به اينكه تأثير ضد گرسنگي ). 19
  .بررسي قرار شود PYYهاي استقامتي بر اين شكل فعاليت

در عين حال، آنها، . و گرلين  بررسي شده  است PYYطور كلي در بيشتر تحقيقات گذشته، شكل تام به
در ضمن در مطالعات بلندمدت . اندو با وزن طبيعي استفاده كرده) انسان و حيوان(هاي سالم از آزمودني نوعاًً

دليل عدم كنترل كامل مواد غذايي مصرفي در طول مدت تحقيق احتمال تأثير بلندمدت مواد گذشتة انساني به
- رو بهازاين. ها وجود دارداين هورمون بر سطوح) حتي با وجود كالري دريافتي يكسان(ها غذايي مصرفي آزمودني

مقادير هفته تمرين استقامتي بر  12ثير أتبا هدف  تر و با كنترل بيشتر، اين پژوهشمنظور بررسي دقيق
  .انجام گرفت هاي نر چاقرتوزن و غذاي دريافتي   PYY3-36دار، گرلين آسيلپالسمايي 

  
                                                           
1 -Ebal 
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  تحقيق  روش

با دامنة سر رت نر نژاد ويستار،  24. آزمون با گروه كنترل بودرح پسروش تحقيق حاضر از نوع تجربي با ط
پس از . سازي رازي ايران تهيه شداز مؤسسة واكسن و سرمگرم 160±10روز و ميانگين وزني  60تا  50سني 

ات كربنقفس پلي 24خانة دانشكدة تربيت بدني و علوم ورزشي دانشگاه تهران، در ها در حيوانسازي، رتهمسان
 50هفته با رژيم غذايي پرچرب در دسترس  شامل  9ها به مدت رت. صورت انفرادي نگهداري شدندشفاف، به

و تحت چرخة ) 16(درصد كربوهيدرات  30درصد پروتئين و  20، )شده از روغن سويامشتق(درصد چربي 
 C 2±و درجه حرارت درصد  65 ±5و رطوبت ) ساعت تاريكي 12 -ساعت روشنايي  12(تاريكي  - روشنايي 

  .حيوانات در كل مدت پژوهش دسترسي آزاد به آب و غذا داشتند. قرار گرفتند 25˚

، وزنشان )22(ها چاق محسوب شدند رت )16( 1كه براساس شاخص ليهفته و زماني 9پس از گذشت 
مده يا شاخص آدستهاي حيواني نيز مانند انسان، چاقي براساس مقياس وزن بهدر مدل .گرم بود 30±319

ها به مرحلة چاقي، پس از رسيدن رتدر اين تحقيق ). 16(شود چاقي لي يا افزايش مقدار چربي بدن تعيين مي
تايي شامل گروه كنترل و گروه تمرين استقامتي تقسيم 8صورت تصادفي به دو گروه سازي، بهپس از همسان

هفته تحت  12ي استاندارد تغيير يافت و به مدت در ادامه رژيم غذايي پرچرب حيوانات به رژيم غذاي. شدند
گيري و از مقدار اوليه كسر هر دو روز يك بار مقدار باقيماندة غذا اندازه. پروتكل تمرين استقامتي قرار گرفتند

گرم،  1/0طور دقيق با ترازوي ديجيتال با حساسيت شد و به اين ترتيب مقدار غذاي مصرفي روزانة هر رت بهمي
صورت پلت فشرده شده بود، هيچ زير ريز يا دور ريز محسوسي مشاهده با توجه به اينكه غذاها به. گيري شداندازه
همزمان با . گيري شده استبنابراين اطمينان حاصل شد كه مقدار غذاي دريافتي با دقت زيادي اندازه. نشد
- ها، هر دو روز يك بار اندازهيرات وزني رتمنظور بررسي تغيگيري مقدار غذاي دريافتي، وزن هر رت نيز بهاندازه

  .گيري شد

صبح، با بيهوشي  10تا  8ساعت ناشتايي، و رأس ساعت  8ساعت پس از آخرين جلسة تمرين همراه با  24
- ها پس از انجماد در ازت مايع، و پالسما پس از جداسازي از سلولبافت. خونگيري از قلب حيوان صورت گرفت

  . گراد نگهداري شدي سانتيدرجه -80هاي خوني، در دماي 
                                                           
1 - Lee obesity index 
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  پروتكل فعاليت ورزشي

به مدت ) صبح 10تا  8شنبه تا چهارشنبه در فاصلة زماني ساعت (روز در هفته  5هاي گروه تمريني رت
روز آشناسازي حيوان با محيط و دستگاه تردميل بود  5پروتكل شامل . دوازده هفته روي تردميل تمرين كردند

از هفتة (دقيقه  10ايهفته. متر در دقيقه و شيب صفر درصد انجام گرفت 15قيقه با سرعت د 15كه به مدت 
دقيقه گرم  10دقيقه رسيد كه با احتساب  50به زمان تمرين اضافه شد تا در هفتة چهارم به مدت ) اول به بعد

هر جلسة تمرين نيز . )15(دقيقه بود  63دقيقه سرد كردن، كل زمان تمرين از هفتة هشتم به بعد  3كردن و 
از . شدمتر در دقيقه به سرعت دستگاه اضافه مي 3دقيقه به ميزان  2متر در دقيقه شروع و هر  10ابتدا با سرعت 

هفتة آخر سرعت به  4در . متر در دقيقه، رسيد 25سرعت دستگاه به سرعت  10هفتة چهارم به بعد، در دقيقة 
  . متر در دقيقه افزايش يافت 30

  پروتكل تمرين استقامتي -1جدول 

  

صبح، با  10تا  8، و رأس ساعت )28(ساعت ناشتايي  8مرين پس از ساعت پس از آخرين جلسة ت 24
ليتري ميلي 10خونگيري با سرنگ . بيهوش كردن حيوان از طريق اتر خونگيري از قلب حيوان صورت گرفت

عنوان مادة ضد انعقاد، به EDTAليتري آغشته به مادة ميلي 4هاي بالفاصله خون به داخل لوله. انجام شد
منظور سنجش پارامترهاي به. دور در دقيقه سانتريفيوژ شد 3200دقيقه با سرعت  15پس به مدت منتقل و س

ترتيب ساخت به PYY3-36دار و از كيت مخصوص رت گرلين آسيل. هورموني از روش االيزا استفاده شد
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. راستفاده شدهاي مذكوگيري غلظت پالسمايي هورمونشركت كازوباياي چين و فونيكس آمريكا، براي اندازه
 5/6ليتر و درصد ضريب تغييرات درون آزموني آن پيكوگرم در ميلي 7/11دار حساسيت كيت گرلين آسيل

 آن يآزمون درون راتييتغ بيضر درصدليتر و نانو گرم در ميلي 11/0حساسيت كيت پپتيد واي واي .  درصد بود
  .بود درصد 2/7

اسميرنوف، از ميانگين و انحراف  -ا به كمك آزمون كولموگروف هپس از اطمينان از نرمال بودن توزيع داده
ها در ها و از آزمون تي مستقل براي بررسي تفاوت تغييرات هر يك از شاخصاستاندارد براي توصيف آماري داده

  .استفاده شد α > 05/0دو گروه در سطح 

  

  هاي تحقيقيافتهنتايج و 

در . هفتة اول و هفتة دوازدهم پروتكل تمريني ارائه شده است، ميانگين وزن و غذاي دريافتي 2در جدول 
  .بين وزن گروه كنترل و تمريني مشاهده شد) p=  001/0(تمريني، تفاوت معناداري  12پايان هفتة 

  

  ميانگين وزن و غذاي دريافتي در هفتة اول و دوازدهم پروتكل تمريني -  2جدول 

وزن هفتة اول   
  )گرم(

X±SD 

وزن هفتة 
  )گرم(هم دوازد

X±SD 

دريافت غذا 
  )گرم(هفتة اول 

X±SD  

دريافت غذا هفتة 
  )گرم(دوازدهم 

X±SD  
  88/141±12/18  75/133 ±17/15  402 ±98/34  75/319±68/30  گروه كنترل
  62/138±72/9  88/136 ±19/13  * 328 ±99/27  12/317±91/27  گروه تمرين

  .اندانحراف معيار ارائه شده ±صورت ميانگين ها بهداده
  P=001/0تفاوت معنادار نسبت به گروه كنترل  *

  .دهدها در مرحلة چاقي و پس از آن را نشان مي، ميانگين غذاي دريافتي و وزن رت1شكل 
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  )گيري شده استها اندازههر دو روز يك بار وزن رت( هفتة اول تا بيستم ها ازنمودار وزن آزمودني -1شكل 

. دهدي دو گروه تمرين و كنترل را بعد از شروع پروتكل تمريني نشان مي، ميانگين غذاي دريافت2شكل 
هفته  12در ميانگين غذاي دريافتي دو گروه طي ) P=  028/0( مستقل نشان داد تفاوت معناداري  Tآزمون

 .پروتكل تمريني وجود داشت

  
  )بر حسب گرم( رينيهفته پروتكل تم 12ميانگين غذاي دريافتي دو گروه كنترل و تمرين طي  -  2شكل
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در  PYY 3-36مقادير .  مشخص شده است 3در جدول   PYY3-36دار و غلظت پالسمايي گرلين آسيل
  .در گروه تمريني زيادتر از گروه كنترل بود) P=  016/0(حد معناداري 

 PYY3-36دار و هاي گرلين آسيلمقادير پالسمايي هورمون -3جدول 

  شاخص
  دارگرلين آسيل

 )pg/ml(  
X±SD 

PYY3-36  
)ng/ml(  

X±SD  
  /.72±04/0  33/67±98/12  گروه كنترل

  82/0±07/0*  85/64±69/19  گروه تمرين

  .اندارائه شده X±SD) (انحراف معيار  ±صورت ميانگين ها بهداده
  )P=001/0(تفاوت معنادار نسبت به گروه كنترل  *

  

  گيريبحث و نتيجه

ه تمرين استقامتي بر تغييرات وزن، غذاي دريافتي، هورمون هفت 12هدف از اين پژوهش بررسي تأثير 
دوازده هفته تمرين استقامتي . هاي نر چاق بوددر رت PYY3-36اشتهاآور آسيل گرلين و هورمون ضد اشتهاي 

در طول دورة ). =001/0p(هاي گروه تمرين نسبت به گروه كنترل ايجاد كرد كاهش معناداري را در وزن رت
غلظت پالسمايي گرلين . )P= 028/0(ين غذاي دريافتي گروه تمريني كمتر از گروه كنترل بود تمرين، ميانگ

در گروه تمريني در حد  PYY 3-36دار تفاوت معناداري بين دو گروه نشان نداد، اما مقادير پالسمايي آسيل
  ).=016/0p(معناداري زيادتر بود 

نة انرژي و متعاقب آن ايجاد تعادل منفي انرژي به حفظ هاي ورزشي منظم و بلندمدت با افزايش هزيفعاليت
هفته تمرين استقامتي با  12نشان داده شده،  2طوركه در جدول همان). 29(كند يا كاهش وزن كمك مي

هاي گروه موجب كاهش وزن معنادار رت)  VO2max %70-65معادل( متر بر دقيقه 30تا  25سرعت 
  ). 25(ج تحقيقات قبلي همخواني دارد كه با نتاي)  =001/0P(تمريني شد 
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تواند در كاهش وزن مؤثر باشد، در مطالعات بر بحث افزايش هزينة انرژي و تعادل منفي انرژي كه ميعالوه
در حقيقت، اين نگراني هميشه وجود . هاي ورزشي بر اشتها و دريافت غذا بررسي شده استاخير تأثير فعاليت

هاي ورزشي ممكن است به افزايش غذاي دريافتي پس از آن صرفي هنگام فعاليتداشته است كه افزايش انرژي م
هاي ورزشي غذاي دريافتي را دهد حتي اگر فعاليتمنجر شود؟ نتايج برخي تحقيقات در اين زمينه نشان مي

- به. شودمنظور جبران كامل انرژي مصرفي هنگام فعاليت نميكاهش ندهد، موجب افزايش غذاي دريافتي به

هاي ورزشي با شدت متوسط تا زياد، سركوب موقتي در اشتها اند پس از فعاليتعالوه، برخي تحقيقات نشان داده
، در كل دورة تمرين، مجموع غذاي )2شكل (طوركه نتايج اين پژوهش نشان داد همان). 31، 20(شود حاصل مي

رسد يكي از داليل احتمالي نظر ميبه. ل بودهاي گروه تمريني در حد معناداري كمتر از گروه كنتردريافتي رت
سركوب موقتي اشتها و در پي آن مصرف كمتر غذاي دريافتي در هر جلسه و در كل دورة تمريني، ناشي از 

هاي ورزشي بلندمدت باشد كه در مطالعات پيشين به آن هاي وابسته به اشتها پس از فعاليتتغييرات هورمون
هاي مرتبط با اشتها همچون ه احتمال فراوان در اين سركوب موقتي اشتها هورمونرو بازاين. اشاره شده است

. تأثير نيستندعنوان سركوبگر اشتها بيبه  PYY3-36ترين هورمون اشتهاآور وعنوان مهمدار بهگرلين آسيل
ها يرات اين هورمونتوان گفت افزايش هزينة انرژي ناشي از فعاليت همراه با سركوب موقتي اشتها ناشي از تغيمي

  . هاي گروه تمريني منجر شده استهمراه با يكديگر به كاهش وزن رت

- همان. دار دو گروه مشاهده نشدهفته تمرين استقامتي تفاوت معناداري بين مقادير گرلين آسيل 12پس از 

ذاي دريافتي شود تواند وارد هيپوتاالموس شده و موجب افزايش غدار ميطوركه بيان شد، تنها گرلين آسيل
جان و  هيون نتايج تحقيق با تمرين مداخلة از پس پالسما دارگرلين آسيل مقدار در معنادار تغيير عدم). 21(

برخي از تحقيقات قبلي كه افزايش گرلين پالسمايي را . همخواني دارد) 1389(و ايراندوست ) 2008(همكاران 
هاي پژوهش). 14، 11(اند گيري كرده، گرلين تام را اندازهاندپس از يك دوره تمرين استقامتي گزارش كرده

هاي ورزشي دار كه يكي از اجزاي گرلين تام است، در پاسخ به فعاليتاند گرلين غير آسيلجديد نشان داده
 كند و احتمال دارد افزايش در مقادير گرلين تام در برخي تحقيقات بازتابي از افزايش گرلين غيرافزايش پيدا مي

هاي هفته تمرين استقامتي با شدت 12پس از ) 2010(البته در پژوهش فتحي و همكاران . دار باشدآسيل
درصد حداكثر اكسيژن مصرفي تمرين كرده بودند، افزايش مقادير  85تا  80مختلف، گروهي كه با شدت زياد 
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ه احتماالً با توجه به اينكه هورمون دار را در مقايسه با گروه تمرينات سبك نشان دادند كپالسمايي گرلين آسيل
گرلين به تغييرات مقادير انرژي بدن حساس است، در اين تحقيق شدت زياد فعاليت به تعادل منفي انرژي و 

سلولي منجر شده و ممكن است در پاسخ به آن مقادير گرلين پالسمايي كاهش بيش از حد ذخاير انرژي درون
  ).28(افزايش پيدا كرده باشد 

 PYYاي است كه در پاسخ به دريافت مواد غذايي، ترشح شده و موجب سركوب اشتها و هورموني روده
تنها در دو . اطالعات بسيار كمي در دسترس است PYYبرخالف گرلين دربارة هورمون . شوددريافت غذا مي

ه در اين دو محدوديت ديگر آن است ك. هاي ورزشي بلندمدت بررسي شده استآثار فعاليت) 19،30(پژوهش 
هاي ورزشي رسد تا كنون آثار بلندمدت فعاليتنظر ميگيري شده و بههاي انساني اندازهتام نمونه PYYتحقيق 

  .بررسي نشده است PYY3-36بر 

-ناشتايي رت) 3جدول ( PYY3-36هفته تمرين استقامتي موجب افزايش معنادار  12ها نشان داد يافته

تام ناشتايي   PYY) 19(و هم عدم تغيير ) 30(ژوهش ذكرشده هم افزايش در دو پ. هاي نر چاق شده است
تواند وارد مي  PYY3-36رسد همانند هورمون گرلين،  با توجه به اينكه تنها نظر ميبه. گزارش شده است

اطالعات بهتري را در اختيار ما  PYY3-36هيپوتاالموس شده و موجب سركوب اشتها شود، سنجش تغييرات 
تام باشد و با توجه به  PYYگيري احتماالً تناقض موجود بين دو پژوهش يادشده ناشي از اندازه. دهدميقرار 

دهد، هاي ورزشي ميهاي متفاوتي به فعاليتپاسخ) موجود در خون PYYشكل ديگر ( PYY1-36اينكه 
  .باشد PYY1-36احتمال دارد كه افزايش يا عدم تغيير گزارش شده ناشي از تغييرات 

  PYY 3-36هفته تمرين استقامتي موجب افزايش معنادار  12طور خالصه، نتايج اين پژوهش نشان داد به
كنندة اشتها و سركوب PYY3-36با توجه به آنكه . هاي نر چاق شده استدار در رتو عدم تغيير گرلين آسيل

ت و احتماالً اين نگراني را كه شده بسيار مطلوب اسدار محرك قوي اشتهاست، تغييرات مشاهدهگرلين آسيل
در نهايت . دهدشود، كاهش ميدليل افزايش هزينة انرژي موجب افزايش غذاي دريافتي ميهاي ورزشي بهفعاليت

هاي ورزشي در درجة اول از طريق افزايش هزينة انرژي و در مرحلة بعد تغييرات توان گفت ظاهراً فعاليتمي
  .شوداشتها موجب كاهش غذاي دريافتي و متعاقب آن كاهش وزن مي هاي وابسته بهمطلوب در هورمون
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