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Abstract 

Background: High intensity training can lead to lower the appetite. So, the purpose of this 
study was to investigate the effect of folate supplementation on ghrelin level of stomach and insulin 
level of serum in male wistar rats during 10 weeks of high intensity interval training (HIIT). 

Materials and Methods: Twenty seven male Wistar rats (weight= 203.94±27.34 gr, Age: 9 
weeks) after one week familiarization, were randomly divided into four groups: control (n=6), folate 
supplementation (n=6), (HIIT) (n=7) and HIIT+ folate supplement (n=8). HIIT training protocol 
started with 30 m/min running on treadmill for 1 min with 10 reps and 2 min active rest at the first 
week and reached to 75-80 m/min for 1 min with 7 reps and 3 min active rest at last 3 weeks. Acylated 
ghrelin level of stomach tissue and serum level of insulin were assayed by ELISA kit. 

Results: The results of Kruskal-vallis analysis showed that the ghrelin level of stomach was 
increased significantly (p=0.001) in folate+HIIT in compare with HIIT group. Also, insulin level of 
serum was decreased significantly (p=0.001) in folate +HIIT in compare with control and HIIT groups. 

Conclusion: Based on our results, folate supplementation during high intensity interval 
training, increased the ghrelin of stomach and decreased the insulin level of serum. So, it seems that 
folate supplementation can prevent from losing appetite in athletes who train with high intensity 
training with interval type. 
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هاي صحرایی نر  انسولین سرم موش اثر مصرف مکمل فوالت بر گرلین معده و
   تناوبی شدید  هفته تمرین10ویستار در طی 
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  چکیده
بنابراین، هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر .  باعث کاهش اشتها شودتواند میفعالیت ورزشی شدید : زمینه و هدف

 هفته تمرین 10هاي صحرایی نر نژاد ویستار در طول  ت بر میزان گرلین معده و انسولین سرم موشدریافت مکمل فوال
  . بود(HIIT)تناوبی شدید 

پس از یک )  هفته 9 گرم، سن 94/203±34/27وزن ( ویستار  نژاد سر موش صحرایی نر27تعداد : ها مواد و روش
و ) =7n(، تمرین تناوبی شدید )=6n(، مکمل فوالت )=6n(صورت تصادفی به چهار گروه کنترل  هفته آشناسازي به

 متر در دقیقه به 30 با سرعت HIITپروتکل تمرین. تقسیم شدند) =8n(دریافت مکمل فوالت + تمرین تناوبی شدید 
تر  م80 الی75 سرعت  بهسه هفتۀ پایانیدر  اول شروع شد و ه دقیقه استراحت فعال در هفت2 تکرار و 10 دقیقه با 1مدت 

دار بافت معده و انسولین سرم به  میزان گرلین آسیل.  دقیقه استراحت فعال رسید3 تکرار و 7 دقیقه با 1در دقیقه به مدت 
  .گیري شد  کیت االیزا اندازههوسیل

والیس نشان داد که تمرین تناوبی شدید همراه با مکمل فوالت در - نتایج تجزیه و تحلیل آزمون کروسکال:ها یافته
 انسولین سرم چنین هم. دده میافزایش ) =001/0p(يدار معنیطور  ه با گروه تمرین تناوبی شدید، گرلین معده را بهمقایس

  .را نشان داد) =001/0p(داري  و کنترل کاهش معنیHIIT مکمل نسبت به گروه+ HIITدر گروه 
اوبی شدید، گرلین معده را افزایش مصرف فوالت در طول تمرینات تن هاي پژوهش حاضر، بر اساس یافته: گیري نتیجه

تواند از کاهش اشتها در  رسد مکمل فوالت می از این رو، به نظر می. شود دهد و باعث کاهش میزان انسولین سرم می می
  .دهند، جلوگیري کند  تمرینات تناوبی با شدت باال انجام میورزشکارانی که

  ل فوالت گرلین، مکم، تمرین تناوبی شدید، اشتها، انسولین:واژگان کلیدي
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  مقدمه
دانش مربوط به ارتباط بین تمرین و اشتها براي 

خواهند عملکرد خود را به حد مطلوب  ورزشکارانی که می
ا از موارد تأثیرگذار بر اشته. )1(برسانند، حائز اهمیت است

هومئوستاز انرژي است که تنظیم آن نقش مهمی در کنترل 
باور عمومی بر این است که افزایش . )2(تعادل انرژي دارد

افتد،   فعالیت بدنی و ورزش اتفاق میهدریافت غذا در نتیج
 اثرات مهاري روي دریافت تواند میکه ورزش  در حالی

کلی که معموالً براي  مش.)3(کالري نیز داشته باشد
آید،  وجود می ورزشکاران پس از اجراي تمرینات شدید به

دهند که تمرینات  ها نشان می پژوهش. )4(کاهش اشتهاست
 و این در حالی است )4(شود شدید باعث کاهش اشتها می

که ورزشکاران براي انجام تمرینات و بازسازي ذخایر انرژي 
 در تواند مینابراین ورزش ب. دارندنیاز زیادي به کالري خود 

شدت باالي ورزش . )3(کاهش اشتها نیز نقش داشته باشد
هاي با شدت کم  یک تعادل انرژي منفی نسبت به ورزش

اند تا تأثیر  ها تالش کرده برخی از پژوهش. کند ایجاد می
هاي ورزشی روي اشتها، دریافت انرژي و مصرف  تمرین

، تمرینات تداومی، با این حال. )4(انرژي را بررسی کنند
اي موضوع اصلی اغلب این  مقاومتی و یا یک جلسه

  .اند ها بوده پژوهش
شتها تأثیر ی که بر روي اهاي مهم از جمله هورمون

 را تغییر دهد، گرلین و ها آن میزان تواند میدارند و ورزش 
 مخاط ه، پپتیدي از عصار1999در سال . باشند انسولین می

د که کوجیما و همکاران آن را ی جدا شی موش صحراهمعد
 عنوان یک پیام کوتاه تنها به  این پپتید نه.)5(گرلین نام نهادند

 پس از غذا را تنظیم مدت شروع وعده غذایی و سیري
مدت از وضعیت  عنوان یک پیام طوالنی ، بلکه بهکند می

. )7، 6(کند میاي، یعنی بر خالف نقش لپتین نیز عمل  تغذیه
ن داده شده است که این پپتید از طریق ها نشا در پژوهش

 مغزي موجب تنظیم هورمون رشد و -اي بازخورد معده
اند که سطوح  مطالعات نشان داده. )8(شود تعادل انرژي می

اي و تعادل انرژي  پالسمایی گرلین در برخی شرایط تغذیه
در حقیقت سطوح پالسمایی گرلین در شرایط . کند تغییر می

کاهش و در شرایط تعادل منفی انرژي تعادل مثبت انرژي 
  .)9(یابد افزایش می

زاد و تزریقی بر روي  اثرات متفاوت انسولین درون
انسولین هورمونی پپتیدي . اشتها نیز به اثبات رسیده است

غلظت . شود هاي بتاي پانکراس ترشح می است که از سلول
یابد و با گرسنگی  پالسمایی انسولین با تغذیه افزایش می

. یعنی انسولین نقشی متضاد با گرلین دارد. )10(یابد هش میکا
هاي هیپوتاالموس دستگاه  تزریق انسولین در برخی از هسته

اعصاب مرکزي در یک روش وابسته به دوز پس از ورود به 
هاي خود نظیر نوروپپتید  فضاي بین سلولی در مغز به گیرنده

Y یک انتقال  و یا از طریق تحرکند می متصل و آن را مهار
 به دلیل افزایش تولید و ترشح لپتین α -MSH عصبی هدهند

 ولی افزایش سطح ،شود موجب کاهش دریافت غذا می
که باعث  در صورتی) صورت محیطی به(سرمی انسولین

 اشتها را تحریک تواند میکاهش غلظت گلوکز خون شود، 
  . )11(نماید

بنابراین ورزشکارانی که تمرینات جسمانی شدید 
دهند براي جلوگیري از کاهش اشتهاي ایجاد شده  نجام میا

نیاز به راه حلی دارند تا بتوانند از این طریق نیازهاي کالري 
هاي  از ویتامین) B9-فوالسین(فوالت . خود را جبران نمایند

شکال کوآنزیمی متعدد در فرآیند  است که به اBگروه 
کلیدي حیاء و انتقال واحدهاي تک کربنه در بدن نقش ا

 دریافت کافی این ویتامین در طول دوران زندگی به. دارد
. )12(ویژه دوران رشد از اهمیت خاصی برخوردار است

هاي قرمز و  فوالت یک کوآنزیم الزم براي تکامل گلبول
اي و حفظ   روده–سفید، عملکرد طبیعی دستگاه معدي 

 در بسیاري از منابع B9. )13(تمامیت دستگاه عصبی است
ها،  هاي با برگ سبز تیره، میوه ی به خصوص در سبزيغذای

یکی . )14(زمینی، لبنیات، نان و غالت وجود دارد جگر، سیب
اشتهایی  هاي فقر و یا کمبود اسیدفولیک، بی از نشانه

 اثر ههاي انجام گرفته در زمین در برخی پژوهش. )15(است
ی، ی غذاهیاري با مقادیر متفاوت فوالت در جیر مکمل

داري در میزان دریافت آب و غذاي حیوانات  یش معنیافزا
در این اثرات فوالت . )16(آزمایشگاهی گزارش شده است



   و همکاران                                                                               علی گرزي                     ...  اثر مصرف مکمل فوالت بر گرلین معده و انسولین سرم

 81                                                                                                   1395، شهریور 6مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اراك، سال نوزدهم، شماره 

امروزه به خوبی . )17(برخی مطالعات دیگر مشاهده نشد
 تواند میاي  پذیرفته شده است که تمرینات شدید یک جلسه

هاي  بنابراین با توجه به نقش. کاهش اشتها را موجب شود
گرلین و انسولین از یک طرف و اثرات متعدد  هگسترد
بدنی بر تعادل انرژي و تنظیم اشتها از طرف دیگر و  فعالیت

، )15( فوالت که ویتامینی مؤثر بر اشتهاستچنین هم
گویی به این سؤاالت هستند که  گران درصدد پاسخ پژوهش

 چون اینتروال پرشدت آیا اجراي تمرینات شدیدي هم
(HIIT) مدت و   تمرینی طوالنیهردر طی یک دو

یاري با اسیدفولیک در طول این نوع تمرینات، توانایی  مکمل
عنوان  تغییر سطح معدي گرلین و انسولین سرم به

  هاي مهم اشتها را دارد یا خیر؟  شاخص
  

  ها مواد و روش
  . حاضر از نوع تجربی بودهمطالع

 سر موش 27 تعداد جمعیت آماري این مطالعه
 ه از موسسه بود که هفت9ویستار با سن  نژادصحرایی نر 

وزن حیوانات در آغاز . ندخریداري شدسازي رازي  سرم
حیوانات در دماي اتاق .  گرم بود94/203±34/27تمرین 

 همناسب و طبق چرخ)  درصد45±5(و رطوبت ) 4/1±22(
و با در ) تاریکی به روشنایی( ساعت خواب و بیداري 12

ها  موش. ي و کنترل شدنددسترس بودن آب و غذا نگهدار
پس از یک هفته آشناسازي با دویدن روي نوارگردان و 

) شان بر اساس وزن(صورت تصادفی  شرایط آزمایشگاهی به
، )=6n(، مکمل فوالت )=6n(به چهار گروه کنترل 

) =8n(مکمل فوالت  + HIITو تمرین ) =HIIT) 7nتمرین
 هفته 10 : از تمرین اینتروال عبارت بودهبرنام. تقسیم شدند

رو  اي شرکت پیش  محفظه10(دویدن روي نوارگردان 
 30 الی10 اول، سرعت دویدن هکه در هفت) اندیشه صنعت

و با ) تکرار( دوره 10مدت یک دقیقه با متر در دقیقه به 
 دقیقه بین هر دوره به صورت استراحت 2مدت استراحت 

به روش  این تمرین که . بود) متر در دقیقه8با سرعت (فعال 
 ۀ هشتم تاهفت( پژوهشه پایانی دورههفتسه  در ،فزاینده بود

 متر در دقیقه به مدت یک دقیقه با 80 الی75سرعت به ) دهم
یک .  دقیقه بین هر دوره رسید3  دوره و با استراحت7

 و کاهش بار در هفته ششم جهت جلوگیري از بیش تمرینی
  .)1ولجد()18(عمال شدرعایت اصل اضافه بار نوسانی ا

  
 ).عمال شده است اششم هیک کاهش بار در هفت( هفته 10 در طی (HIIT)یز برنامه تمرین تناوبی شدید ر. 1جدول

 10هفته 9هفته 8هفته 7هفته 6هفته 5هفته 4هفته 3هفته 2هفته 1هفته آشنایی 
  سرعت 

 )دقیقه/متر(نوارگردان 
10-30 30-45 45-55 55-65 55-65 60-70 50 70-80 75-80 75-80 75-80 

 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 )دقیقه(مدت اینتروال 
 3 3 4 4 5 2 2 2 2 2 2 )دقیقه(مدت استراحت 

 7 7 7 6 5 10 10 10 10 10 10 )روز×تعداد(ها دوره
 5 5 5 5 3 5 5 5 5 6 6 تعداد جلسات در هفته

  
 هاي دریافت کننده به ارائه مکمل فوالت به گروه

ه شده از خالص تهی(رص اسیدفولیک گرم ق  میلی10صورت 
محلول در هر لیتر آب آشامیدنی ) شرکت دارویی جالینوس

 تمرین ه ساعت پس از آخرین جلس48. صورت گرفت
گرم به ازاي هر   میلی50 تا 30(حیوانات با ترکیبی از کتامین 

گرم به ازاي   میلی5 تا 3(و زایالزین ) کیلوگرم از وزن بدن
سپس از . )2جدول (هوش شدند بی) دنهر کیلوگرم از وزن ب

لیتر خون گرفته شد و در دستگاه   میلی5قلب حیوانات 
 دقیقه و 10 دور در دقیقه به مدت 3000سانتریفیوژ با سرعت 

گراد سانتریفیوژ شد و سرم حاصل از   درجه سانتی4در دماي 
لیتر تا زمان اجراي   میلی5/1هاي  آن داخل میکروتیوب

 درجه -20ی مورد نظر در دماي پروتکل آزمایشگاه
هاي معده نیز تحت شرایط  بافت. گراد نگهداري شد سانتی

شو با سرم  و بافت مورد نظر پس از شست. استریل جدا شد
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 180دماي منهاي(فیزیولوژیک بالفاصله در نیتروژن مایع 
منجمد و تا زمان تحلیل آزمایشگاهی در ) گراد درجه سانتی

بافت معده . اد نگهداري شدندگر  درجه سانتی-80دماي 
 3000 دقیقه با 15، به مدت PBSپس از هموژن شدن با بافر 

دور در دقیقه سانتریفیوژ شد و سوپرناتانت آن جهت 
  .)19، 18(گیري گرلین مورد استفاده قرار گرفت اندازه

  
هاي صحرایی پـیش و پـس از تمرینـات            وزن موش  .2جدول  

  . هفته10در طی ) برحسب گرم(
وزن اول دوره   تعداد  گروه

  )گرم(
وزن آخر دوره 

  )گرم(
تغییرات 

  )گرم(وزن 
  +5/121  5/326±26/51  00/205±72/26  6  کنترل
  +2/120  88/324±48/27  62/204±33/3  6  فوالت
HIT 7  57/14±88/203  65/20±62/317  7/113+  
HIT +

  فوالت
8  64/27±25/202  18/9±12/338  8/135+  

  +84/122  78/326±43/9  94/203±34/27  27  کل
  

 غلظت چنین همدار معده و  غلظت گرلین آسیل
انسولین سرم با استفاده از کیت مخصوص موش صحرایی و 

 Bioassay Technology Laboratoryاز شرکت 
 و بر اساس ELISAساخت کشور چین و به روش 

گیري شد   کیت اندازهه سازندهدستورالعمل کارخان
 و انسولین نانوگرم بر لیتر 05/0حساسیت کیت گرلین معده (

  ).واحد بر لیتر 05/0سرم 
توزیع  طبیعی بودن بررسی براي :روش آماري

 به منظور.  ویلک استفاده شد-ها از آزمون شاپیرو گروه
 تغییرات بین گروهی براي گرلین معده و انسولین سرم همقایس

. والیس استفاده شد-از آزمون ناپارامتریک کروسکال
 ویتنی به ها با استفاده از آزمون یومن  گروهيدو دو به همقایس

 آماري با تجزیه و تحلیل. عنوان آزمون تعقیبی استفاده شد
 Excel  و20 ه نسخSPSSافزار کامپیوتري  استفاده از نرم

  . انجام شده است2007
  

  ها یافته
هاي مربوط به  ارزیابی طبیعی بودن توزیع داده

ویلک - آزمون شاپیروهورمون گرلین معده با استفاده از

و ) =162/0p(ها در گروه فوالت  نشان داد که توزیع داده
 اما در گروه ،طبیعی است) =430/0p(فوالت + HIITگروه 
HIIT) 003/0=p ( و گروه کنترل)048/0p=(طبیعی نیست.  

کنید، آزمون   مالحظه می1طور که در شکل  همان
روه ویتنی نشان داد که شاخص گرلین معده در گ یومن

HIIT) 7/48±5/763 (تر از  داري پایین صورت معنی به
، فوالت )p=001/0 ،8/1551±68/40( هاي کنترل گروه

)51/105±5/1658،001/0p= ( وHIIT + فوالت
)3/47±8/1598،001/0p= (باشد می.  
  

  
 10پـس از   ) نانوگرم بر لیتر  ( میزان غلظت گرلین معده      1شکل

هاي ف مکمل فوالت در گروههفته تمرین تناوبی شدید و یا مصر
  .چهارگانه

  فوالت +HIITهاي فوالت ، کنترل و نسبت به گروهدار معنیتفاوت *) 
  

شکل (، با استفاده از این آزمون نشان داده شدچنین هم
 گروه کنترل ه میزان گرلین معدداري بین  تفاوت معنیکه) 1

 بین گروه چنین هم، )=059/0p(فوالت + HIITبا گروه 
فوالت + HIITهاي  و بین گروه) =93/0p(و مکمل کنترل 

  ).=414/0p(و مکمل وجود ندارد
ها در گروه  در شاخص انسولین سرم توزیع آزمودنی

فوالت  + HIITو ) =667/0p(، فوالت )p=114/0(کنترل 
)383/0p= ( اما در گروه . بودطبیعیHIIT) 001/0p= (

  .نبودطبیعی 
 هفته 10نید، اجراي ک  مالحظه می2طور که در شکل  همان

 انسولین سرم گروه دار معنی موجب تغییر HIIT تمرین
HIIT) 101/0±05/4 (نسبت به گروه کنترل)24/4±053/0 (

* 
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ویتنی نشان داد که  نتایج آزمون یومن). =022/0p(شود نمی
صورت  به) 55/3±34/0(فوالت + HIITانسولین سرم گروه 

، 24/4±053/0(هاي کنترل  تر از گروه داري پایین معنی
001/0p=( فوالت ،)001/0، 48/4±318/0p= (و 

)HIIT101/0±05/4 ، 001/0p= (باشد می) 2شکل .(
  نسبت به گروه مکمل بهHIIT انسولین گروه چنین هم

  ).=008/0p(بودتر  داري پایین صورت معنی
  

  
) المللی بر لیتـر   واحد بین (میزان غلظت انسولین سرم     .  2شکل

ین تناوبی شدید و یا مصرف مکمل فوالت         هفته تمر  10پس از   
  .هاي چهارگانهدر گروه

 HIITهاي کنترل، فوالت و نسبت به گروهدار معنیتفاوت *) 
)001/0p=(؛  
 ).=008/0p (HIIT نسبت به گروه دار معنیتفاوت ) †

  
با استفاده از این آزمون نشان داده شد که به عالوه، 

 تغییر انسولین  هفته موجب10مدت  مصرف مکمل فوالت به
سرم گروه مکمل نسبت به گروه کنترل 

  ).=240/0p(شود نمی
  
  بحث

هاي پژوهش حاضر، میزان گرلین  بر اساس یافته
داري کمتر از گروه  طور معنی  بهHIITمعده در گروه 

 کاهش اشتهاي ناشی از اجراي هکنترل است که نشان دهند
. بودهاي صحرایی نر   در موشHIITمدت تمرینات  طوالنی

 هاز طرفی دیگر، میانگین سطح معدي گرلین در گروه گیرند
 يدار معنی افزایش HIIT نسبت به گروه HIIT+مکمل

 هداري بین گروه گیرند داشته است و تفاوت معنی
، میانگین چنین هم.  و گروه کنترل وجود نداردHIIT+مکمل

 HIIT+ مکمل فوالتهسـطح سرمی انسولین در گروه گیرند
 کاهش HIITهاي کنترل، فوالت و تمرین گـروهنسبت بـه 

عدم ) 2011(جو و همکاران  ثاقب. دار داشته است معنی
تغییر غلظت گرلین تام به دنبال چهار هفته تمرین قدرتی در 

نتایج این یافته با نتایج . )20(زنان جوان را گزارش نمودند
 تواند میباشد که این موضوع   سو می پژوهش حاضر ناهم

گیري گرلین تام  به مدت زمان انجام تمرینات و اندازهمربوط 
گران   چرا که این پژوهش،دار باشد در مقایسه با گرلین آسیل

که  اند، در حالی سطوح گرلین تام را تحت مطالعه قرار داده
شکل فعال گرلین اسیله شده به تنظیم اشتها مربوط 

گزارش کرد که فعالیت ) 2004(پرومرلی . )21(شود می
زشی شدید در مقایسه با فعالیت سبک سبب تعادل انرژي ور

) 2009(از طرف دیگر، فتحی و همکاران . )22(شود منفی می
دار در اثر دوازده هفته دویدن روي  افزایش گرلین آسیل

 درصد حداکثر اکسیژن مصرفی را در 85نوارگردان با شدت 
هاي پژوهش  ها با یافته این یافته. ها مشاهده کردند موش

 دلیل این افزایش را تفاوت در ها آن. باشد سو می حاضر ناهم
ها، ایجاد تعادل منفی انرژي ناشی از ناشتایی و  حجم تمرین

از دالیل احتمالی تفاوت نتایج . )19(تمرینات ذکر کردند
 تفاوت در نوع  بهتوان پژوهش فتحی با پژوهش حاضر، می

 85 (و شدت فعالیت)  در مقابل استقامتیHIIT(تمرین 
 درصد حداکثر اکسیژن 110درصد در مقابل بیش از 

  .اشاره کردورزشی ) مصرفی
پروتکل تمرین استقامتی در پژوهش قنبري نیاکی 

هاي صحرایی شامل تمرین  بر روي موش) 1389(و همکاران 
 اضافه ه روز تمرین بود و در مرحل5 هفته، هر هفته 8به مدت 

 دقیقه و با 15ه مدت ها ابتدا ب موش) هفته دوم وسوم(بار 
 متر در دقیقه روي نوارگردان راه رفتند و به 15سرعت 

 هفته، شدت و مدت فعالیت افزایش 2تدریج در طول مدت 
 متر در دقیقه 20 دقیقه و سرعت 90یافت تا به میزان نهایی، 

) هفته چهارم تا هشتم( حفظ یا تثبیت هدر مرحل. رسید
 دقیقه با 90 به مدت  هفته4هاي گروه تمرین به مدت  موش
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نتایج . )23(دویدند  متر در دقیقه روي نوارگردان می20شدت 
داري را در سطح گلوکز و  این پژوهش تغییرات معنی

هاي  شاید انسولین سرم در پروتکل. انسولین نشان نداد
در .  خوبی از وضعیت اشتها نباشدگر نشانطوالنی مدت، 

ایسه با گروه انسولین گروه فوالت در مقپژوهش حاضر 
دار انسولین گروه  کنترل با وجود کاهش معنی

HIIT+ فوالت در مقایسه با گروهHIITداري   افزایش معنی
 گروه فوالت افزایش هکه گرلین معد ، در حالیدارد

سو با آن  داري نسبت به گروه کنترل دارد و هم غیرمعنی
داري نسبت  فوالت افزایش معنی+ HIIT گروه هگرلین معد

 این تفسیر چنین از که این مسئله هم دارد HIITروه به گ
 که انسولین سرم از قابلیت کمتري در مقایسه کند میحمایت 

  .با گرلین معده براي ارزیابی وضعیت اشتها برخوردار است
 قنبري نیاکی هدر پژوهش دیگري که به وسیل

صورت گرفت، پس از یک جلسه تمرین مقاومتی ) 2006(
ه ي داشتدار معنیشد که انسولین افزایش اي مشاهده  دایره
از دالیل احتمالی تفاوت، تفاوت در پاسخ با . )24(است

  .باشد سازگاري به تمرین می
 ه گرلین معدهدر پژوهش حاضر با مقایس

هاي صحرایی گروه فوالت با گروه کنترل، مشاهده  موش
داري  شد که میزان گرلین معده در گروه فوالت تفاوت معنی

 عدم افزایش اشتها ناشی ه کنترل ندارد که نشان دهندبا گروه
هاي صحرایی نر بدون   موشهاز خوردن فوالت در معد

مکمل نسبت به + HIIT هاي گروه وزن موش. تمرین بود
 گرم افزایش 1/22 هفته تمرین 10 در پایان HIIT گروه
 هایی  بهبود اشتها در موشهداشت که نشان دهندتري  بیش
در . ر تمرین، مکمل نیز مصرف کردند که عالوه ببود

هاي  روي موش) 1389(پژوهشی که رضایی و همکاران 
 صحرایی انجام دادند دریافتند که دریافت مکمل فوالت به

 10صورت قرص محلول در آب آشامیدنی به میزان 
هاي  صورت روزانه در موش گرم بر لیتر آب مصرفی به میلی

 که )25(گردد رلین می ویستار موجب افزایش گ نژادصحرایی
البته در پژوهش حاضر . باشد سو می با پژوهش حاضر ناهم

گروه فوالت در مقایسه با گروه کنترل افزایش 

الزم به ذکر است که نتایج . داري را نشان داد غیرمعنی
دار میزان گرلین معده  رضایی و همکاران با باالتر بودن معنی

 در HIITوه فوالت در مقایسه با گر+ HIITدر گروه 
  .باشد سو می پژوهش حاضر به نحوي هم

در پژوهشی دیگر که توسط آقا محمدي و 
 ، انجام شد2بر روي بیماران دیابتی نوع ) 1390(همکاران 

 5 هفته مکمل اسیدفولیک 8طور تصادفی به مدت  افراد به
گر  نتایج بیان. گرم در روز و یا دارونما دریافت کردند میلی

 هفته موجب بهبود 8اسیدفولیک به مدت آن بود که مصرف 
 هکنترل قند خون و کاهش انسولین در گروه دریافت کنند

  . )26(رددگ میاسیدفولیک 
دهد  نشان می) 2003(مدل زیگمان و المکویست 

مثالً در (هایی مثل گرلین  که چگونه تغییر در سطوح هورمون
. )27( منجر به تغییر اشتها شودتواند می)  تمرین ورزشیهنتیج

 کاهش هبر طبق این مدل، کاهش نسبی ذخایر انرژي در نتیج
خوردن غذا یا افزایش مصرف انرژي منجر به آزاد شدن 

 سپس گرلین به ،شود اي می  روده-گرلین از مسیر معدي
جا از   کمانی در هیپوتاالموس حرکت کرده و در آنههست

 را AGRP/NPYهاي  اش، نورون طریق عمل روي گیرنده
 را مهار POMC/CARTهاي   و احتماالً نورونتحریک

  وNPY، گرلین منجر به رهایش پپتیدهاي چنین هم. کند می
AGRP ریز  از مناطق تنظیمی رفتاري، خودمختار و درون

 و گرلین روي رهاسازي NPY ،AGRP. گردد می
نوروپپتیدها و نوروترانسمیترهاي مختلف از این مناطق 

ر نهایت منجر به افزایش خوردن گذارند و د ثیر میاتنظیمی ت
اما سازوکاري که . گردند غذا و کاهش مصرف انرژي می

دار میزان انسولین سرم   توان گفت موجب کاهش غیرمعنی می
 شده است، مربوط به افزایش HIITپس از تمرینات 

هاي عضالنی قرار  هایی است که بر روي غشاي سلول گیرنده
کز به درون سلول عضالنی  انتقال گلوها آن هدارند و وظیف

 تأثیر AGRP  انسولین روياین کهبا توجه به . )28(است
 باعث افزایش اشتها AGRP  و از طرفی خود)29(منفی دارد

توان گفت که انسولین باعث کاهش  شود، از این رو می می
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AGRPاین هشود و در نتیج  اشتهاست، میه که افزایند 
  . یابد رویداد، اشتها کاهش می

  
  جه گیرينتی

توان نتیجه  هاي پژوهش حاضر می با توجه به یافته
دار  گرفت که تمرین تناوبی شدید موجب کاهش معنی

طور که گفته شد کاهش گرلین   همان.شود گرلین معده می
 که گردد  میمعده موجب کاهش اشتها در ورزشکارانی

هاي ما نشان داد که مصرف  یافته.  دارند شدیدفعالیت بدنی
الت همراه با تمرین تناوبی شدید میزان گرلین مکمل فو

دهد و در انسولین سرم  داري افزایش می معده را به طور معنی
 که هردوي این نتایج کند میداري ایجاد  نیز کاهش معنی

موجب افزایش اشتها و یا به عبارتی جلوگیري از کاهش 
 .شود اشتها در ورزشکاران در طول تمرینات شدید می

  
  ردانیتشکر و قد

 دانشجویی است هنام  پایانبرگرفته از حاضر همقال
 دفاع شده است و بخشی از منابع مالی 5/7/94که در تاریخ 

  .آن توسط دانشگاه زنجان تأمین شده است
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