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Abstract 

Background: Aging is associated with appetite decline, weight loss, reduced muscle mass and 
increased fat mass. Ghrelin and obestatin are two peptides that effect appetite. The aim of this study is 
to investigate the amount of ghrelin, obestatin and some body composition indexes and their 
relationship in 50 -70 year old athletes and non-athletes men. 

Material and Methods: In this analytical study, thirty athletes and thirty non-athletes men 
aging 50-70 years old enrolled to this research. Amount of ghrelin, obestatin and some body 
composition indexes including weight, muscle mass, fat mass, body fat percent and body mass index 
were measured.  

Results: The result of this study showed that muscle mass significantly (P<0.01) and ghrelin 
insignificantly (P=0.16) were higher in athlete group. In addition, body fat percent was insignificantly 
lower in athletes group (P=0.13). There was negative relationship between ghrelin and obestatin with 
muscle mass and positive significant relationship between ghrelin and obestatin with body fat percent 
in non-athletes group. There was strong relation between ghrelin and obestatin in both groups. 

Conclusion: Regular participation in basketball training can increase muscle mass in 50-70 
years old men. Exercise training can delay aging effects on body composition by increasing some 
anabolic hormones such as ghrelin and growth hormone and it can change relationship between 
ghrelin, obestatin and some body composition indexes. 
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 مقاله پژوهشی                                                                                                               مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اراك

 24-33، 1392بهمن ، )80 شماره پیاپی (11، شماره16               سال                                                                                                            
 

مردان ترکیب بدن هاي  برخی شاخصرابطه بین گرلین، ابستاتین با 
  ساله70-50ورزشکار و غیر ورزشکار 

 
 2محمد رضا مرادي، *1اکرم جعفري

  
   واحد شهرکرد، چهار محال و بختیاري، ایراندانشگاه آزاد اسالمی  گروه تربیت بدنی، استادیار، .1
   استادیار، گروه تربیت بدنی، دانشگاه شهرکرد، چهار محال و بختیاري، ایران.2
 

 27/9/92: تاریخ پذیرش 1/7/92: تاریخ دریافت
 

 چکیده
ین و گرل.  افزایش سن با کاهش اشتها، وزن و جرم عضالنی و افزایش جرم چربی بدن همراه است:زمینه و هدف

هدف از تحقیق حاضر بررسی مقدار گرلین، ابستاتین و برخی متغیرهاي ترکیب . ابستاتین دو پپتید موثر بر اشتها هستند
 . باشد می  ساله70-50بدن و ارتباط آنها در مردان ورزشکار و غیر ورزشکار 

مقدار .  نمودند ساله شرکت70 تا50 مرد غیر ورزشکار 30 مرد ورزشکار و 30مطالعه تحلیلی در این  :ها مواد و روش
گرلین، ابستاتین و متغیرهاي ترکیب بدن شامل وزن، جرم عضالنی، جرم چربی، درصد چربی بدن و شاخص توده بدن 

  .گیري شد اندازه
در گروه ورزشکار ) p=16/0(داريی و مقدار گرلین به طور غیر معن) >01/0p(داريی  جرم عضالنی به طور معن:ها یافته
ارتباطی منفی . شتر بودیب) p=13/0(داريی چنین درصد چربی بدن در گروه غیر ورزشکار به طور غیر معن هم.  بودبیشتر

دار بین گرلین و ابستاتین با درصد چربی بدن در گروه غیر ی  معنبین گرلین و ابستاتین با جرم عضالنی و ارتباطی مثبت و
 . ن گرلین و ابستاتین دیده شددر دو گروه ارتباطی قوي بی. ورزشکار مشاهده شد

.  ساله شود70-50تواند باعث افزایش جرم عضالنی در مردان   شرکت منظم در تمرینات بسکتبال می:گیري نتیجه
هاي آنابولیک مانند گرلین و ابستاتین  تواند اثرات افزایش سن بر ترکیب بدن را از طریق افزایش برخی هورمون ورزش می

  . تواند رابطه بین گرلین و ابستاتین و برخی متغیرهاي ترکیب بدن را تغییر دهد  این امر میبه تاخیر بیاندازد که
  اشتها، ورزش، جرم چربی، جرم عضالنی، تنظیم انرژي :کلیديواژگان 
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  مقدمه
اي است که با تغییرات متعددي  افزایش سن پدیده

ترین پیامدهاي افزایش  یکی از مهم. باشد  میدر بدن همراه
خود  است که به دنبال  و مصرف غذاسن، کاهش اشتها

با تغییر  و سالمندي افزایش سن. را به دنبال داردکاهش وزن 
 عضله  ورم استخواندهد که در پی آن ج رخ میترکیب بدن 

 کاهش عضله .یابد مقدار چربی بدن افزایش میو کاهش 
هاي   به علت کاهش ترشح هورمون،ناشی از افزایش سن

 ،ها  آندروژن و استروژن،نابولیک مانند هورمون رشدآ
هاي  مونافزایش هورنیز و  کاهش فعالیت بدنی و اشتها

 است که باعث آتروفی 6 و 1مانند اینترلوکین ابولیک کات
د انقباض تنتارهاي عضالنی به ویژه تارهاي نوع 

اي در  یکی پیچیدهزیولوژهایی فی مکانیسم ).1(گردد می
روشنی هنوز به که اند  کاهش اشتها و دریافت غذا دخیل

 در موثرهاي محیطی  پیاماختالل در تنظیم . اند شناخته نشده
اشتها و هوموستاز انرژي ممکن است در بی اشتهایی ناشی از 

 يدر میان پپتیدهاي متعدد). 2(دنافزایش سن نقش داشته باش
 و )Ghrelin(گرلینکه در تنظیم غذاي دریافتی نقش دارند 

 دو پپتید مترشحه از معده هستند که )Obestatin(ابستاتین
وگرلین تولید از ترجمه ژن پیش ساز گرلین به نام پري پر

گرلین ابتدا به عنوان لیگاندي براي گیرنده ). 3(شوند می
عدي مطالعات ب .)3(ترشح دهنده هورمون رشد شناخته شد

مقدار . کند نشان دادند که گرلین، اشتها و وزن را کنترل می
گرلین در زمان گرسنگی افزایش و در زمان سیري کاهش 

تواند در  رلین میآوري، گ عالوه بر اثرات اشتها. یابد می
دیده . نقش داشته باشدنیز تنظیم وزن بدن در طوالنی مدت 

 باعث افزایش وزن از ،تزریق طوالنی مدت گرلینشده 
پپتیدي نیز ابستاتین . )4(شود طریق افزایش غذاي دریافتی می

اي است که از فوندوس معده و مخاط روده   اسید آمینه23
). 3(گردد اري میشود و توسط ژن گرلین کدگذ ترشح می

اگر چه گرلین و ابستاتین از پیش ساخت پروپپتیدي یکسانی 
). 5(هاي فیزیولوژیکی متضادي دارند گیرند اما نقش منشا می

در مقایسه با گرلین، ابستاتین از تخلیه معده و انقباضات 
 کند و در کاهش وزن بدن موثر ژژونوم جلوگیري می

ستاتین و نقش آن در باره اباطالعات متناقضی در). 5(است
 ابستاتین عملکرد ،از نظر برخی محققین. بدن وجود دارد

غلظت ابستاتین توسط گرسنگی ). 6(کند گرلین را تعدیل می
  . گردد تنظیم می) 8(وزنتغییرات   و)7(و سیري

 نشان یانسانهاي  روي نمونهمطالعات انجام شده 
واسط  مقدار گرلین پالسما در ابتداي جوانی تا اداده که

با افزایش سن کاهش پس از آن یابد و  بزرگسالی افزایش می
با بی اشتهایی ناشی  ،افراد مسن کاهش گرلین در ).9(یابد می

و کاهش وزن که منجر به ) 10(از افزایش سن همراه است
و جرم بدون چربی تغییر ترکیب بدن در جهت کاهش 

شان ن محققانهاي  یافته). 11(شود میچربی بدن جرم افزایش 
به تغییرات ترکیب بدن و ابستاتین  داد که مقدار گرلین

 مشاهده شد ه سال69در تحقیقی روي افراد . حساس است
طه معکوسی با تغییرات گرلین رابتغییرات جرم عضله که 
دیده شده که گرلین لیپوژنز را تحریک چنین  هم). 12(دارد
 .ددگر کند و به این ترتیب باعث افزایش بافت چربی می می

ها به صورت روزانه باعث افزایش  تزریق گرلین به موش
ها به این نکته   این یافته.)13(سطوح چربی زیر پوستی شد

اشاره دارد که کاهش یا افزایش سطوح گرلین سرم با 
 گزارش .به در مقدار چربی بدن همراه استتغییرات مشا

شده مصرف روزانه گرلین ترجیح به خوردن چربی را زیاد 
  . )14(ندک می

تحقیقات انجام شده درباره پپتید ابستاتین اندك و 
توان گفت که بین ابستاتین و   و نمیمتناقض استدر مواردي 

در مطالعات . اي وجود دارد جرم چربی و عضله چه رابطه
 افراد چاق کمتر از افراد ابستاتینمقدار که مشاهده شده 

د رابطه نتایج برخی تحقیقات نشانگر وجو ).15(عادي است
 بین ابستاتین و شاخص توده بدن هستند در مقابل )16(مثبت

در تحقیقات دیگر رابطه منفی بین آنها گزارش شده 
  ). 15(است

 در تغییرات ترکیب بدن و یکی از عوامل موثر
تغییر در تعادل انرژي با انجام  ،پپتیدهاي گرلین و ابستاتین

لیت بدنی و فعاانجام اثر  .هاي بدنی است ورزش و فعالیت
تمرینات ورزشی بر تغییرات وزن و بهبود ترکیب بدن به 
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تواند تعادل  تمرینات ورزشی می. خوبی اثبات شده است
انرژي منفی ایجاد کند و به دنبال آن ساز و کارهاي درگیر 

هاي  در بررسی). 17(در تنظیم و تعادل انرژي را فعال نماید
دي درباره هاي زیا هورمونی و متابولیکی هنوز پرسش

ورزشی به تغییرات گرلین و ابستاتین در اثر انجام تمرینات 
برخی . عنوان یکی از عوامل موثر بر تعادل انرژي وجود دارد

هایی که همراه با کاهش  ورزشدر تحقیقات نشان دادند 
 -Body mass Index(وزن و کاهش شاخص توده بدن

BMI(کند  مقدار پالسمایی گرلین تغییر می، است)18 .(
 هفته تمرین هوازي باعث 8نتایج تحقیقی نشان داد که 

افزایش گرلین گردید و افزایش گرلین با کاهش درصد 
چنین بین  هم). 19(همراه بود BMIچربی بدن و کاهش 

گرلین آسیل دار با تغییرات چربی و ترکیب بدن در پاسخ به 
 در. استداري دیده شده ی معنمثبت و ارتباط ورزش 
 مرد مشاهده گردید که 552 ماه ورزش روي 6 اثربررسی 

دار افزایش یافت و مقدار وزن، محیط  مقدار گرلین آسیل
  . )20(دور کمر و چربی کل بدن کاهش یافت

قات ین تحقیدرباره تاثیر ورزش بر مقدار ابستات
در . و نتایج روشنی در دست نیست انجام شده است یکم

تقامتی تاثیري بر تمرین اس  هفته6تحقیقات دیده شده که 
در مقابل در تحقیق . )21(مقدار ابستاتین پالسما ندارد

ساله برنامه ورزشی و  دیگري که در آن از یک دوره یک
رژیم غذایی استفاده شده بود، مقدار ابستاتین افزایش 

  ). 8(یافت
با توجه به نقش ورزش در بهبود ترکیب بدن و با 

 ، با افزایش سنکهکه در تحقیقات دیده شده  توجه به این
 همراه با و این امر) 10(یابد مقدار گرلین و اشتها کاهش می

مقایسه حاضر مطالعه اولین هدف  ،استتغییرات ترکیب بدن 
-50ترکیب بدن در افراد هاي  برخی شاخصرلین و مقدار گ

 وجود این احتمال.  است ورزشکار و غیر ورزشکار ساله70
 هاي بدنی در طوالنی مدت ال ورزش و فعالیتبدارد که به دن

وزن و روند کاهش اشتها،  در جهتی باشد که تغییرات گرلین
طور که  از طرف دیگر همان. جرم عضالنی به تاخیر بیافتد
جرم  شده بین گرلین و  مشاهدهبیان شد در برخی تحقیقات

چربی بدن مقدار و بین گرلین و ) 12(عضله رابطه منفی
رسد  این احتمال به ذهن می، )13(اي مثبت وجود دارد رابطه

 ه به تغییرات ترکیب بدن و در شرایط ورزش با توجکه
دچار تغییر ممکن است ، این روابط  گرلیناحتمالیتغییرات 

ن یدرباره رابطه باي  مطالعهکه تاکنون  با توجه به این .شود
انجام در ورزشکاران جرم عضالنی و جرم چربی با گرلین 

تحقیق دیگر هدف . صورت پذیرفتاین مطالعه نشده است، 
هاي  شاخصبرخی حاضر بررسی رابطه بین این پپتید با 

وزن، شاخص توده بدن، درصد چربی بدن، (ترکیب بدن
از  .باشد ها می در آزمودنی) دن، وزن عضلهوزن چربی ب
تحقیقات کمی روي پپتید ابستاتین انجام شده و طرف دیگر 

پتید در شرایط ورزش و هنوز نکات مبهم زیادي درباره این پ
نقش آن در ترکیب بدن وجود دارد، یکی دیگر از اهداف 
تحقیق حاضر بررسی مقدار ابستاتین و رابطه آن با ترکیب 

که آیا تغییرات ابستاتین با تغییرات گرلین  و این بدن است
  . ارتباط معنی داري دارد

  

   ها روشمواد و 
ي  شاهد- موردي،این تحقیق یک مطالعه تحلیلی

.  شهرکرد انجام شدکلینیک پارس شهرستاندر است که 
جامعه آماري تحقیق حاضر را مردان ورزشکار و غیر 

 30شامل  ها آزمودنی.  ساله تشکیل دادند70 تا50ورزشکار
.  ساله بودند70 تا50 مرد غیر ورزشکار 30مرد ورزشکار و 

افراد ورزشکار شامل اعضاي تیم پیشکسوتان بسکتبال 
 سال گذشته در تمرینات این 3د که حداقل طی شهرکرد بو

شرکت )  دقیقه90 مدت  جلسه و هر جلسه به3اي  هفته(تیم
افراد غیر ورزشکار شامل مردانی بودند که از نظر . داشتند

سن، وزن و شاخص توده بدنی با گروه ورزشکار همسان 
در تحقیق حاضر با . بودند و سابقه فعالیت ورزشی نداشتند

ها، از روش  دود بودن تعداد آزمودنیتوجه به مح
ابتدا از افراد خواسته شد . گیري در دسترس استفاده شد نمونه

نامه مربوط به سابقه  نامه اطالعات شخصی و پرسش پرسش
افرادي که سابقه . بیماري و مصرف دارو را تکمیل نمایند

هاي قلبی تنفسی  هاي مزمن مانند قند خون، بیماري بیماري
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هاي  یز افرادي که در حال مصرف دارو یا مکملداشتند و ن
سپس بعد از شرح علت . غذایی بودند از تحقیق حذف شدند

انجام تحقیق، به افراد هر دو گروه وکسب رضایت آنها، 
تحقیق حاضر توسط کمیته اخالقی . تحقیق حاضر انجام شد

دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرکرد مورد تایید قرار گرفته 
  .)22/10/1389 تاریخ 24321 مجوزشماره (است

 صبح و در شرایط 8گیري خونی در ساعت  نمونه
هاي  هاي خون در لوله نمونه.  ساعت ناشتا انجام گردید12

 دقیقه و با 15سپس به مدت .  ریخته شدEDTAحاوي 
ه پالسماي ب.  دور در دقیقه سانتریفیوژ شد3000سرعت 

 شده ریخته و هاي شماره گذاري دست آمده در میکروتیوب
گراد   درجه سانتی-80گیري بعدي به فریزر  جهت اندازه

غلظت گرلین و ابستاتین پالسما با استفاده از . انتقال داده شد
 و بر اساس دستورالعمل  االیزاو به روش EIA کیت

. تعیین گردید) ، آمریکاPhonix(کارخانه سازنده کیت
 ( ELISA- readerنتایج آزمایش توسط دستگاه 

Ststfaxبررسی شد) ، آمریکا .  
براي  و مدرج دیوار گیري قد از براي اندازه

 ankvuk(استاندارد اي عقربه از ترازوي وزن گیري اندازه
ها نیز   شاخص توده بدن آزمودنی.استفاده شد) کره جنوبی

با محاسبه تقسیم وزن بر حسب کیلوگرم بر قد بر حسب متر 
ها با  بدنی آزمودنیچنین ترکیب  هم. مربع به دست آمد

و با دستگاه ) BIA(استفاده از روش ایمپدانس بیوالکتریک
انجام )  کره جنوبیBIA-106, RJL(سنجش ترکیب بدن

  .شد
هاي ورزشکار و غیر  هاي گروه براي ارزیابی داده

مستقل و ضریب همبستگی پیرسون تی ورزشکار از آزمون 
در نظر  05/0سطح معنی داري نیز کمتر از . استفاده شد

  . گرفته شد
  

  ها یافته
هاي تحقیق نشان داد که  هاي آماري داده بررسی

داري ی در گروه ورزشکار مقدار وزن عضله به طور معن
چنین در  هم. )p >01/0(بودبیشتر از گروه غیر ورزشکار 

دار ی گروه ورزشکار مقدار گرلین به طور غیر معن
داري ی معنو درصد چربی بدن به طور غیر ) p=16/0(بیشتر
نتایج ). 1جدول (بودروه غیر ورزشکار از گ) p=13/0(کمتر

  گرلین با متغیرهاي تحقیق نشانحاصل از بررسی رابطه بین
دیگر رابطه  و ابستاتین با یکگرلین در هر دو گروه که داد 

چنین در گروه غیر ورزشکار بین  هم. دار دارندی مثبت و معن
دار ی دن رابطه مثبت و معنگرلین و ابستاتین با درصد چربی ب

 که شتدار وجود دای اي منفی و معن و با وزن عضله رابطه
   ).2جدول (دیده نشددر گروه ورزشکار این رابطه وجود 

  

  ورزشکار و غیر ورزشکارهاي   مقادیر متغیرهاي گروه.1جدول 
  )n=30(گروه ورزشکار   متغیرها

  انحراف استاندارد±میانگین
  )n=30(گروه غیر ورزشکار

  انحراف استاندارد±میانگین
p   

  16/0  581±138  724±180  )نانوگرم بر میلی لیتر(گرلین 
  79/0  40/1±31/0 46/1±75/0  )نانوگرم بر میلی لیتر(ابستاتین 

  61/0  80±10  83±11  )کیلوگرم(وزن 
  65/0 25±3/2  26±1/3  )کیلوگرم بر متر مربع(شاخص توده بدن 
 13/0  26±4  23±2/3  )درصد(درصد چربی بدن 

 33/0  21±1/4 18±3/4  )کیلوگرم(وزن چربی بدن 

 008/0  30±1/4  35±5/4  )کیلوگرم(وزن عضله 
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   رابطه بین گرلین و ابستاتین با برخی شاخص هاي ترکیب بدن در ورزشکاران و غیر ورزشکاران   -2جدول 
شاخص توده   وزن  ابستاتین  گرلین    

  بدن
درصدچربی 

  بدن
وزن چربی 

  بدن
وزن 
  عضله

 گروه ورزشکار  -051/0  -19/0  -16/0  -045/0  -12/0  **92/0  1  گرلین
)30=n(  1/0  -10/0  -050/0  046/0  -13/0  1  **92/0  ابستاتین  

 گروه غیر ورزشکار   *-54/0  40/0  *65/0  22/0  -17/0  **83/0  1  گرلین
)30=n(  55/0  30/0  *57/0  21/0  -18/0  1  **83/0  ابستاتین-*   

) =*05/0<p (  
) =**01/0 < p(  

 
  بحث

مستقل نشان داد که در گروه تی نتایج آزمون 
بیشتر از گروه ي داری مقدار گرلین به طور غیر معنورزشکار 

–هاي بدنی اثر انجام فعالیت .)p=16/0 (غیر ورزشکار است

 بر -به عنوان عاملی اثر گذار در تعادل انرژي و ترکیب بدن
هنوز به روشنی معلوم هاي موثر در تنظیم انرژي،  هورمون

هاي  در مطالعات هورمونی و متابولیکی هنوز پرسش. نیست
به دنبال انجام یرات گرلین و ابستاتین زیادي درباره تغی

نتایج تحقیق حاضر در راستاي . هاي بدنی وجود دارد فعالیت
 در تحقیق وي باشد که  میتحقیق صارمی و همکاران

دار ی ث کاهش معن هفته تمرین هوازي باع12مشاهده شد 
 دور کمر، چربی احشایی و کل وزن، شاخص توده بدن،

داري ی اما مقدار گرلین تغییر معنشود  میچربی شکمی 
هایی که  برخی تحقیقات نشان دادند ورزش. )22(نداشت

بتوانند باعث کاهش وزن و در نتیجه کاهش شاخص توده 
به ). 23(ندتوانند بر مقدار این پپتیدها موثر باش بدن شوند، می

طور مثال مشاهده شد که مقدار گرلین در کودکان چاق 
است و بعد از یک دوره طبیعی کمتر از کودکان با وزن 

  وتمرین بسکتبال که با کاهش وزن همراه بود مقدار گرلین
داري افزایش ی ابستاتین در این کودکان به طور معن

 تا که در تحقیق حاضر سعی شد با توجه به این). 24(یافت
افراد گروه ورزشکار و غیر ورزشکار از نظر شاخص توده 
بدن و وزن همسان باشند، لذا احتماالً یکی از دالیل عدم 

گرلین دو گروه به همین علت بین مقدار دار ی تفاوت معن

تر بودن غیر معنادار گرلین جاي شاما با این حال بی .بوده است
قابل تغییرات  تامل دارد چرا که در تحقیقات گذشته معموالً

 .)8( مشاهده شده بودوزنییرات غتتوجه گرلین در پی 
اال شرایط تا حدودي متفاوت بافراد با سن در ممکن است 

 ،گرلین به افزایشتمایل  بدون کاهش وزنباشد و حتی 
این موضوع در تحقیقات . باشد جوانان یا کودکان بیشتر از

تر آشکار هاي سنین مختلف بیش آینده و با مقایسه گروه
  . شود می

مقدار ابستاتین دو نتایج تحقیق حاضر نشان داد که 
  اثرتحقیقات کمی درباره. داري نداشتی گروه تفاوت معن

به نظر . این پپتید انجام شده استبر شی تمرینات ورز
رسد که تغییرات وزن عاملی اثر گذار بر تغییرات ابستاتین  می

یک دوره رژیم غذایی به به عنوان مثال مشاهده شده . است
تواند به   می،کودکان داراي اضافه وزندر  همراه ورزش

. )8( و افزایش مقدار ابستاتین پالسما منجر شودکاهش وزن
دار وزن دو گروه تحقیق ی با توجه به عدم تفاوت معن

دار ی حاضر، ممکن است یکی از دالیل عدم تفاوت معن
   .ین امر باشدهم ،ابستاتین

در  نشان داد که ي تحقیقها متغیره بین بررسی رابط
بین گرلین و ابستاتین با درصد چربی گروه غیر ورزشکار 

 .)p>05/0(وجود داردداري ی نرابطه مثبت و معبدن 
 ابستاتین با  وتحقیقات کمی به بررسی رابطه بین گرلین

اند و همین امر تحلیل این موضوع  پرداختهبدن درصد چربی 
اتی که به در تحقیقبه طور کلی . دکن را قدري مشکل می
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افزایش گرلین دیده شده اند   پرداختهبررسی گرلین و چربی
هاي  درباره مکانیسم. با افزایش چربی زیر پوستی همراه است

دیده  .فیزیولوژیکی این موضوع تحقیقاتی انجام شده است
 گرلین تجمع چربی را به وسیله ،احشاییشده در بافت چربی 
هاي آدیپوژنیک مانند استیل  ژنافزایش بیان 

تزریق گرلین به طور ). 25(دهد کوآکربوکسیالز افزایش می
هاي  ولیسم بافت چربی را به وسیله مهار آنزیمبمستقل متا

نتایج تحقیق ما  .)26(کند لیپولیز، تنظیم آدیپوژنزها متاثر می
در راستاي برخی تحقیقات گذشته است که رابطه مثبتی را 

گزارش کرده در افراد عادي درصد چربی بدن بین گرلین و 
هاي  انجام فعالیتتحقیق حاضر نشان داد که  ).19، 13(بودند

را  رابطه بین گرلین و ابستاتین با درصد چربی بدن ورزشی،
هنگام ورزش تغییرات زیادي در بدن رخ در . دهد تغییر می

دهد که تغییرات هورمونی یکی از بارزترین این تغییرات  می
هورمون رشد افزایش در هنگام تمرینات ورزشی . تاس

یکی از اعمال هورمون رشد افزایش لیپولیز و ). 19(یابد می
رهایی اسیدهاي چرب براي تامین انرژي مورد نیاز 

ورزشکاران درصد چربی به همین دلیل معموالً ). 27(است
بدن کمتري نسبت به غیر ورزشکاران دارند که در تحقیق 

بین این اختالف چه  اگر(موضوع مشاهده شدحاضر نیز این 
دار درصد ی این کاهش غیر معن). دار نبودی عنمگروه  دو

دار گرلین در گروه ی  افزایش غیر معنی بدن در کنارچرب
بین مثبت رابطه شدن عیف  ممکن است باعث تض،ورزشکار

   .ها در گروه ورزشکار شده باشدآن
ه شده در سایر تحقیقات ورزشی دیگر نیز مشاهد

به  شود  باعث تغییرات گرلین میتغییرات وزن چربی بدنکه 
 هفته دویدن و 33 شد که گزارش یتحقیقطور مثال در 

گرلین افزایش  باعث ،تمرین مقاومتی با شدت متوسط
به طوري که  و کاهش وزن و درصد چربی بدن شدپالسما 

 بود  درصد5یی که کاهش وزن بیش از ها در آزمودنی
نتایج مشابهی نیز در  ).28(فزایش گرلین بیشتر بود به اتمایل

 ماه 6بررسی تغییرات گرلین آسیل دار و چربی بدن بعد از 
 تغییرات گرلین ،در شرایط ورزش ).20(گزارش شدورزش 

به . رندگی اي معکوس قرار می بدن در رابطهبا تغییرات چربی 

ه در گیري کرد ک گونه نتیجه عبارت دیگر شاید بتوان این
اي مثبت و  دن رابطه چربی بافراد عادي بین گرلین و درصد

دار وجود دارد اما در افراد ورزشکار با توجه به کاهش ی نمع
ها از جمله   سایر هورمونچربی بدن و افزایش درصد

   .شود تضعیف میاین رابطه هورمون رشد و گرلین 
 داري بینی ه منفی معندر تحقیق حاضر رابط

در گروه غیر ورزشکار ا وزن عضله گرلین و ابستاتین ب
 .مشاهده شد که در گروه ورزشکار این رابطه وجود نداشت

مستقل نشان داد که مقدار تی چنین نتایج آزمون آماري  هم
داري بیشتر از گروه غیر ی عضله گروه ورزشکار به طور معن

اثرات مثبت انجام فعالیت بدنی بر مقدار  .ورزشکار است
دیده شده  .ذشته بارها تایید شده است در تحقیقات گعضله

در کمتر بودن توده عضالنی با کمتر بودن عملکرد جسمانی 
 افزایش مقدار به نظر محققان. )29(همراه استافراد مسن 

هاي  ه دلیل افزایش ترشح هورمونب، عضله در ورزشکاران
 چه در تحقیقات گذشته بیشتر به اگر ).19( استابولیکآن

شده پرداخته ر افزایش مقدار عضله د هورمون رشد نقش
هورمونی نیز ین است اما تحقیقات اخیر نشان داد که گرل

توانند از تحلیل عضالنی جلوگیري  آنابولیک است که می
گرلین و وزن تحقیقات کمی به بررسی رابطه بین  ).24(کنند

در .  و نتایج متناقضی دیده شده استاند عضله پرداخته
ر در گروه غیر ورزشکار، نتایج سویی با تحقیق حاض هم

مقدار گرلین ناشتا با  نشان داد که 2009تحقیقی در سال 
 از مقدار عضله توان  میاي منفی دارد و توده عضالنی رابطه

 استفاده  منفی براي تخمین مقدار گرلینگویی به عنوان پیش
مقدار گرلین سالمندان با جرم بدون  چنین  هم.)29(کرد

اما در  .)12(آنها رابطه معکوس داشتچربی و جرم عضله 
ده شده تحقیقاتی که در آنها از گرلین به عنوان مکمل استفا

تزریق یا مصرف گرلین باعث افزایش یده شده که د ،است
ده نفی بین گرلین و تو و رابطه مشود میمقدار عضله 

 هفته تزریق گرلین در 3به طور مثال . عضالنی وجود ندارد
و قدرت شد  جرم بدون چربی ث افزایش، باعبیماران قلبی

هاي  یا مکانیسمدرباره مکانیسم . عضالنی را افزایش داد
افزایش جرم عضله یا محققین فیزیولوژیکی این موضوع، 
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با اثرات را قدرت عضالنی به دنبال استفاده از گرلین، 
تحریک ترشح نقش گرلین در و نیز با آنابولیکی گرلین 

اثرات مثبت به با توجه  .)30(ننددا مرتبط میهورمون رشد 
با توجه به نتایج تحقیق مصرف گرلین بر جرم عضالنی و نیز 

گیري کرد که در شرایط  گونه نتیجه شاید بتوان این ،حاضر
معمولی بین گرلین و جرم عضله رابطه منفی وجود دارد اما 
در هنگام افزایش گرلین چه در شرایط ورزش و چه در 

مقدار جرم عضالت ، ه عنوان مکمل بهنگام مصرف گرلین
 .شود یابد و رابطه منفی بین آنها تضعیف می افزایش می

  . اثبات این فرضیه به تحقیقات بیشتري نیاز دارد
نتیجه تحقیق ما از این فرضیه که گرلین و ابستاتین 

رابطه این دو هورمون . عملکردي متضاد دارند حمایت نکرد
هاي ترکیب  با سایر متغیردر ورزشکاران و غیر ورزشکاران 

ی مثبت و معنبدن معموالً مشابه بود و با یکدیگر نیز ارتباط 
 مطالعات مقطعی مانند تحقیق حاضر در .داشتندداري 

شاید یکی از . توضیح مکانیسم دقیق این موضوع ناتوان است
توضیحات احتمالی براي نتایج تحقیق حاضر این باشد که در 

مقدار ابستاتین بیشتري ترشح پاسخ به افزایش گرلین، 
این فرضیه توسط برخی اطالعات در مطالعات . شود می

گویند ابستاتین در عملکرد  شود که می حیوانی حمایت می
ها  براي بررسی این فرضیه در انسان). 6(گرلین اثر دارد

متوالی گرلین و ابستاتین و در و هاي دقیق  گیري اندازه
 یکی از .گرسنگی الزم استشرایط متفاوت مانند سیري یا 

بررسی همه عوامل هاي تحقیق حاضر این بود که  محدودیت
این . موثر بر ترشح گرلین و ابستاتین امکان پذیر نیست

هاي موثر بر اشتها یا  احتمال وجود دارد که سایر هورمون
ارش، بر ترشح این هاي مترشحه از سیستم گو سایر هورمون

 نتایج تحقیقات آینده .ار باشندترکیب بدن اثر گذدو پپتید و 
 از نقش این پپتیدها بر ترکیب بدن نشان تري دقیقاطالعات 
  .خواهد داد

  
  نتیجه گیري

توان گفت که احتماالً تمرینات  در کل می
شود و در  بسکتبال موجب تعادل منفی انرژي در بدن می

 .یابد  مقدار گرلین افزایش می،کمبود انرژياین پاسخ به 
اعث افزایش مصرف غذا و جبران بشح گرلین افزایش تر

اگر چه مقدار گرلین  .گردد تعادل منفی انرژي سلولی می
داري بیشتر از گروه غیر ی گروه ورزشکار به طور غیر معن

تواند  رسد که همین مقدار نیز می ورزشکار بود اما به نظر می
باعث جلوگیري از روندهاي کاتابولیک و افزایش روندهاي 

از طریق بهبود ترکیب بدن گردد و در ک در بدن آنابولی
افزایش جرم عضالت و کاهش درصد چربی بدن نقش 

احتماالً . داشته باشدسنین باال مهمی در بهبود ترکیب بدن در 
هاي آنابولیک مانند  در شرایط ورزش افزایش هورمون

  .  استامرن یهاي احتمالی ا یکی از مکانیسمهورمون رشد 
  

  یتشکر و قدردان
این تحقیق با استفاده از امکانات آزمایشگاه تربیت 
بدنی دانشگاه شهرکرد و کلنیک پارس شهرکرد و همکاري 
برخی از دانشجویان و پرسنل این مراکز انجام شد که بدون 

چنین صمیمانه از  هم. همکاري آنها انجام تحقیق مقدور نبود
حل مختلف اتیم پیشکسوتان بسکتبال شهرکرد که در مر

 از دانشگاه عالوهه ب. گردد قیق شرکت داشتند تشکر میتح
 رابطه "آزاد اسالمی واحد شهرکرد که حمایت مالی طرح 

بین مقدار ابستاتین، گرلین و آدیپونکتین با چگالی استخوانی 
به شماره  "  ساله80-50در مردان ورزشکار و غیر ورزشکار 

  . شود را به عهده داشتند قدردانی می 63مجوز 
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