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  چكيده
. کنترل تعادل انرژي نقش داردچنين  هم و ،شود و در تحريک اشتها پپتيد گرلين به طور عمده از معده ترشح مي: مقدمه
گردش خون مانند آلبومين در هاي   ساير پروتئينبه احتمال زياد و HDL  كلسترول ـاز اتصال گرلين به  ها حاکي  بررسي

 و -HDL كلسترول با کاهشگليسريد تري و -LDL كلسترولحليک عالوه بر افزايش سطروم متابوخطر سند. باشد مي
هاي مختلف بر سطح استراحتي   هفته تمرين استقامتي با مدت۸ررسي اثر پژوهش، بهدف اين . کاهش گرلين مرتبط است

 و ۳۰هاي مختلف  با مدت گروه تمريني ۲ به  نر موش صحراييسر ۳۰: ها مواد و روش . پالسما بودHDL  متصل بهگرلين
 متر بر دقيقه با ۲۰ روز و با سرعت ۵ هفته، هر هفته ۸هاي تجربي به مدت   گروه. تقسيم شدند دقيقه و يك گروه كنترل۹۰

 ي ها کشته شدند و نمونه  تمرين، موشي  ساعت از آخرين جلسه۷۲ از   پس. تمرين داده شدند، دقيقه۹۰و  ۳۰هاي  مدت
آوري   جمعHDLسنجش گرلين متصل به  و زيرواحدهاي آن، و نيز HDL كلسترول ـ  جداسازيوربه منظپالسماي آنها 

ي   نسخهSPSSافزار   با استفاده از نرم،LSDو آزمون تعقيبي ) ANOVA( طرفه  با آناليز واريانس يكها يافتهبررسي . شد
 ۸ پس از HDLنترل در ميزان گرلين متصل به هاي تجربي و ک بين گروه: ها يافته . انجام شد۰۵/۰داري  در سطح معني ۱۶

داري بين  هاي تجربي، ارتباط معني  کاهش ميزان کلسترول تام در گروهبرخالف. داري وجود نداشت  تفاوت معني،هفته
پژوهش : گيري نتيجه.  مشاهده نشدكلسترول تام و گليسريد تري، HDL2 ،HDL3 مقدارهاي با HDLح گرلين متصل به سط

 ليپيدي پروفايل و ارتباط آن با HDLهاي مختلف اثري بر سطح گرلين متصل به   هفته تمرين با مدت۸داد که حاضر نشان 
  . ست بيشتري اهاي پژوهش به مند اين عدم تاثير نيازمورداظهار نظر در . ندارد

  
  رين، مدت تمتمرين استقامتيهاي ، بررسيHDL2،  HDL3 پالسما، HDL متصل به گرلين :واژگان كليدي

  ۲۷/۱۱/۸۹:  ـ پذيرش مقاله۱۲/۱۱/۸۹: ـ دريافت اصالحيه ۶/۷/۸۹:دريافت مقاله
  

  مقدمه

يا   کاهش عملکرد قلب و عروقي با ـ  قلبيهاي بيماري

يا بروز سبب متعددي مل عوا. دنگرد عروق خوني پديدار مي

ين و کرونر يبيماري تصلب شرا. شوند ميين عارضه تشديد ا

اختالل در   و ازدياد چربيلي مانندعوامتواند از  مي قلب

سندرم  (i سوخت و سازيي عارضه سوخت و ساز آن،

 چنين با هم. به وجود آيند کم تحرکي و  ديابت،)متابوليک

 مانند چاقي ثر بر افزايش وزن وو برخي از پپتيدهاي مفزايشا

نيز  Y (NPY)و نوروپپتيد  ii پروتئين وابسته به آگوتي،گرلين

                                                           
i- Metabolic syndrom 

ii - Aguti Gene Related Peptide 
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 ۳۱۰ ايران متابوليسم و ريز درون غدد ي مجله ۱۳۹۰شهريور ، ۳ ي شماره, سيزدهمي  دوره

 

شيوع اين حاکي از ها  بررسي۱-۳.ددگر ميد تشدياين بيماري 

يافته و در حال توسعه دو عارضه در کشورهاي توسعه 

) TG( گليسريد و تري) TC( ح کلسترول تام سطباشد که با مي

 ي از رابطهبسياري هاي   پژوهش۱.خون ارتباط تنگاتنگي دارد

ين يبا بيماري تصلب شرا LDL  ـمثبت و قوي بين کلسترول

 HDL  كلسترول ـ منفي آن باي لب و رابطهو کرونري ق

 انتقال راه از HDL  كلسترول ـ اين عمل۱،۲،۴.حکايت دارند

ها انجام  دهنده کلسترول از عروق به کبد توسط انتقال

ه  کنمودندمطرح  اين ايده را ۳،النگنبرگ و همکاران .شود مي

هاي  آور مترشحه از سلولگرلين به عنوان يک پپتيد اشتها

 و دستگاه گوارش در کنترل اشتها دخالت ۵معدهمخاطي 

 متابوليکي به ويژه هاي  مثبتي با سندرمي داشته و رابطه

 سطح . عروقي ناشي از آن دارد ـچاقي و اختالالت قلبي

 از طرفي .در ارتباط است تر با سندرم متابوليک ينيگرلين پا

بوتيريل کولين ، ۶انهمکار و ورسيس  نظر ديبر اساس

اين که فعاليت  ،باشد گرلين ميزدايي  سئول آسيلاستراز م

 به عنوان شاخصي براي تشخيص سندروم متابوليک آنزيم

به ويژه در افراد چاق، ديابتي و داراي فشار خون باال 

 گرلين بدون خون، گرلين ي بخش عمده. گزارش شده است

 BMI(i(ي بدن  ي توده  نمايهبا و ارتباط منفي باشد آسيل مي

 زمان  حاکي از ارتباط مثبت بينها چنين گزارش م ه۶.دارد

 ۷،۸.باشد مي HDL  كلسترول ـسطح و BMIپايداري گرلين با 

نوع  دو يافتند که هردر ۶همکاران ورسيس و چنين دي هم

ها وجود   ليپوپروتئينتمامدر ) بدون آسيل دار و آسيل( گرلين

  كلسترول ـدار به گرلين آسيل% ۷۱ به طور تقريبي. دارد

LDL  كلسترول ـآن به% ۲۵و  HDLبه عالوه.  متصل است 

 HDLكلسترول ـ دار نيز به  غير آسيل گرلين زيادي ازبخش 

 ه ببه طور عمدهدار  گرلين آسيل  است ومتصل

که گرلين بدون   در حالي.شود صل ميو Bآپوليپوپروتئين 

 شده است  متصلAI آپوليپوپروتئين ه ببه طور عمدهآسيل 

LPP ليپوپروتئينبدون پالسماي ر آزادانه در يا به طوو
ii 

 يا HDL  كلسترول ـ اتصال بهراهچنين گرلين از   هم.گردد مي

 ۶،۹.شود  آلبومين در خون حمل ميمانندها  ساير پروتئين

  كلسترول ـ که با باال رفتن سطحمطرح کرد توان   ميبنابراين

HDL  ي اثرات مثبتفته و گرلين بدون آسيل افزايش يابخش

در . گذارد ميميزان دريافت غذا و وزن بدن بر جاي  بر

 متفاوتي هاي يافتههاي ورزشي بر گرلين   اثر فعاليتي زمينه

                                                           
i - Body mass index 

ii -Lipoprotein Poor Plasma 

 افزايش سطح گرلين به دنبال ۱۰ کامينگز،پژوهش. وجود دارد

 در حالي که برخي ،سال فعاليت هوازي را نشان داد يک

ا در اثر  عدم تغيير و يا کاهش گرلين پالسمايي رها پژوهش

 ۱۱،۱۲.اند ودهــتر گزارش نم هاي کوتاه ورزش در زمان

فعاليت بدني و به ويژه اند  ه متعدد نشان دادهاي بررسي

 از جمله عوامل موثر در ،هاي استقامتي و طوالني مدت فعاليت

 به ها  از آن،باشند افزايش انرژي مصرفي و کاهش وزن مي

قي استفاده عنوان روشي موثر در پيشگيري و درمان چا

   ۱۲- ۱۴.شود مي

 تمرين اثر مورد، پژوهشي در بررسيتا زمان شروع اين 

 ، انجام نشده استHDLورزشي بر سطح گرلين متصل به 

. باشد اي برخوردار مي بنابراين پرداختن به آن از اهميت ويژه

  : باشد  ميزير درصدد پاسخ به سواالت بررسياين 

 ۹۰و  ۳۰ هاي مختلف ت هفته تمرين استقامتي با مد۸آيا 

 HDL  كلسترول ـ متصل بهاستراحتي گرلين سطح  بردقيقه

ح  آيا بين سطهاي نر ويستار اثري دارد؟  پالسما در موش

مقدار  و HDL  كلسترول ـاستراحتي گرلين متصل به

 ارتباطي وجود ياد شده پس از تمرين HDLواحدهاي زير

  متصل بهلين استراحتي گرمقداردارد؟ آيا بين تغييرات در 

HDLهاي خون  ر چربيا و مقد)TC ،TG ( ياد پس از تمرين

   ارتباطي وجود دارد؟ شده

  ها مواد و روش

 ۶-۸ سر موش صحرايي نر ۳۰تعداد حاضر  در پژوهش

. اي ويستار از انستيتو پاستور شهر آمل خريداري شد هفته

هاي   در قفس تايي۵هاي   در گروهحيوانات مورد آزمايش

 ي  درجه۲۲±۴/۱دماي محيط . شدندت نگهداري كربنا پلي

 ساعت و ۱۲:۱۲ تاريكي - روشنايي ي  چرخه،گرادسانتي

تمام حيوانات به آب و غذا . بود % ۶/۵۵±۴رطوبت هوا 

 روز آشنايي با ۴ها پس از آزمودني. دسترسي آزاد داشتند

تايي   ۱۰محيط آزمايشگاه به روش تصادفي به سه گروه 

. رل و دو گروه تمرين تقسيم شدندشامل يک گروه کنت

  .ند نكردهاي گروه کنترل در هيچ فعاليتي شركت موش

 ۵ هفته، هر هفته ۸هاي تجربي به مدت  ها در گروه موش

 ي  مرحله۳ تمرين به ي كل دوره. انجام دادندروز تمرين 

در . آشنايي، اضافه بار، حفظ و تثبيت شدت كار تقسيم شد

 -۱۵به مدت ها هر روز  موش)  اولي هفته( آشنايي ي مرحله

. رفتند راه نوارگردانروي متر بر دقيقه  ۵ت با سرع دقيقه ۱۰

) هاي دوم، سوم و چهارم هفته( اضافه بار ي در مرحله
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 همكارانو دكتر عباس قنبري نياكي   تمرين استقامتي و گرلين ۳۱۱

 

 متر بر دقيقه ۱۵ دقيقه و با سرعت ۱۵ها ابتدا به مدت  موش

 هفته، ۳ راه رفتند و به تدريج در طول مدت نوارگردانروي 

 ۹۰يافت تا به ميزان نهايي، ت فعاليت افزايش شدت و مد

 حفظ يا ي در مرحله.  متر بر دقيقه رسيد۲۰دقيقه و سرعت 

هاي گروه تمرين، بر اساس  موش) هفته پنجم تا هشتم( تثبيت 

 ۹۰و )  سر موش۱۰( دقيقه ۳۰ زير گروه ۲مدت تمرين به 

 ۹۰ و ۳۰هاي تمرين،  گروه. تقسيم شدند)  سر موش۱۰(دقيقه 

 متر بر دقيقه و ۲۰ باقي مانده را با شدت ي  چهار هفته،دقيقه

 در هر چنين هم.  دويدندنوارگردانمدت مشخص شده روي 

 متر ۸ تا ۶شدت با ( دقيقه براي گرم کردن ۵ تمريني ي جلسه

 باقي مانده به شدت مورد نظر ي  ثانيه۴۰و در ) در دقيقه

ه طور تدريجي  دقيقه براي سرد کردن ب۵شدند و  رسانده مي

رسيدند و اين امر تداوم  ترين شدت مي اما سريع به کم

۱۵.يافت مي
 

 تمرين، ي  آخرين جلسهپايان ساعت پس از ۷۲ها  موش

 ساعت قبل از كشته ۴ ( سير بودندبه طور نسبيدر حالي كه 

 ) غذا از دسترشان دور شد اما به آب دسترسي داشتند،شدن

 بيهوشي، ي ل صفاقي ماده با تزريق داخها موش. کشته شدند

و زايالزين ) گرم بر كيلوگرم  ميلي۳۰-۵۰(تركيبي از كتامين 

بيهوش و بالفاصله خون از بطن ) گرم بر كيلوگرم  ميلي۵-۳(

 گرفته EDTA  ضدانعقاد با سرنگ آغشته به مايعها  آنراست

 ۱۰ به مدت به سرعت،آوري شده،  هاي خون جمع نمونه. شد

 .ند دور در دقيقه سانتريفيوژ گرديد۱۵۰۰دقيقه و با سرعت 

 و براي  شد قسمت تقسيم۳ و به آوري  پالسما جمعسپس

 ي  درجه-۸۰هاي بعدي در فريزر با دماي  گيري اندازه

 به HDLغلظت گرلين متصل به . گرديدگراد نگهداري  سانتي

 Phoenix از شرکت ،EIAروش االيزا با استفاده از کيت 

 ضريب تغييرات درون آزموني درصد. آمريکا صورت گرفت

. ليتر بود  نانو گرم بر ميلي۰۱۵/۰و حساسيت روش % ۷/۶

 با استفاده از HDL3 تام و ، كلسترول-HDLكلسترولميزان 

مقدار . گيري شد روش رسوبي و سنجش آنزيمي اندازه

HDL2 نيز از روش HDL-HDL3=HDL2دست آمد  به .

به روش  نيز گليسريد و كلسترول تام  تريغلظت پالسمايي

 ي هاي خريداري شده رنگ سنجي آنزيمي به کمک کيت

. گيري شد مربوطه از شرکت پارس آزمون ايران اندازه

حساسيت و  %۳/۲درصد ضريب تغييرات درون آزموني 

طور خالصه ابتدا ذرات  به. گرم درصد بود  ميلي۱روش نيز 

مول و   ميلي۵۵/۰ به کمک محلول فسفوتنگستيک  HDLغير

 و رسوب با ،مول رسوب داده  ميلي۲۵ منيزيم کلريد

محلول .  دقيقه جدا شد۱۰ و زمان ۶۰۰۰سانتريفوژ دور 

 از HDLبراي جداسازي ذرات .  بودHDL ذرات بااليي داراي

 به کمک محلول پلي اتيلن HDLمحلول پالسمايي، ذرات 

 گرم بر ليتر رسوب داده شد و ۲۶۶ با غلظت ۶۰۰۰گليکول 

 دقيقه ۱۰ و زمان ۳۰۰۰ سانتريفوژ دور رسوب بااين سپس 

بعد از انحالل . مول حل شد  ميلي۱۵۰جدا و در کلريد سديم 

ياد ذرات ليپوپروتئيني، ميزان گرلين آن با کمک کيت االيزاي 

  ،HDLداراي كلسترول ـ محلول در. گرديدگيري  ندازهشده، ا

 HDL3 توان مي بااليي محلول در ،دهيم رسوب را HDL2 اگر

   HDL3 ،HDL2 و HDL تفاضل از. نمود گيري اندازه  را

 محلولي ابتدا HDL2 دهي رسوب منظور به. گردد مي محاسبه

 ۱۵۰۰۰ دکستران سولفات از ليتر گرم در دسي ۴۳/۱ داراي

 محلول اين از حجم يک. شد تهيه ۱۵/۰ سديم کلريد محلول در

 ۲۰ و به مدت شد خلوط م HDLي داراي نمونه حجم ده با

 ۴  دمايدر دقيقه ۳۰ سپس. گرديد انکوبه اتاق دماي در قهدقي

 اين با. سانتريفيوژ شد ۲۷۰۰ دور با گراد سانتي ي درجه

 بااليي محلول در HDL3 و  داده شد رسوب HDL2روش،

   ۱۶.گرفت قرار سنجش مورد

هاي پراكندگي با آمار  بندي و تعيين شاخص دسته

گروه با آناليز  ۳بررسي تغييرات بين . توصيفي انجام شد

صورت  LSDو آزمون تعقيبي ) ANOVA(واريانس يکطرفه 

 و HDL بررسي ارتباط بين گرلين متصل به براي. گرفت

ها، از آزمون ضريب همبستگي پيرسون  ساير سنجش

 SPSS افزار آماري در تمام محاسبات از  نرم. استفاده شد

در >P ۰۵/۰ها  داري آزمون استفاده و سطح معني ۱۶ي  نسخه

  . نظر گرفته شد

  

  ها يافته

ده  ـهاي نر ويستار خريداري ش ميانگين وزن موش

 هفته تمرين استقامتي با ۸پس از .  گرم بود۵۹/۶±۹۸/۱۸۹

، HDL سطح گرلين متصل به ، متر بر دقيقه۲۰سرعت 

 و HDL2 ،HDL3، کلسترول تام، -HDLكلسترول

رد هاي مو  بين گروه راداري  تفاوت معنيگليسريد تري

  ).۱جدول (د پژوهش نشان ندا
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ـ      در گروه  كلسترول تام  گليسريد و   تري،  HDL  ،HDL2   ، HDL3 تغييرات وزن،    -۱جدول    هفتـه   ۸رل پـس از     هاي تمرين و کنت
   تمرين استقامتي

  اي  دقيقه۹۰گروه   اي دقيقه ۳۰گروه   كنترلگروه   متغير

  ۵/۱۵۵۴±۶/۴۳  ۹/۱۵۵۷±۹/۳۱  ۴/۱۵۵۴±۴/۴۳*  )ليتر پيکوگرم بر ميلي( HDLگرلين

  ۴۶±۴/۱۳  ۵/۴۰±۸/۱۱  ۸/۵۰ ±۲/۹ )گرم ميلي( -HDLكلسترول

  ۳۸/۱۸±۴۷/۵  ۸۰/۱۵±۸۱/۴  ۰/۲۱±۱/۴ )گرم ميلي( -HDL2كلسترول

  ۶/۲۷±۷/۷  ۹/۲۳±۱/۷  ۱/۳۱±۳/۳ )گرم ميلي( -HDL3كلسترول

  ۰/۸۰±۹/۱۹  ۵/۷۱ ±۹/۱۹  ۱/۸۵±۹/۱۴ )گرم ميلي( گليسريد تري

  ۰/۸۸±۵/۹  ۱/۷۸±۵/۱۰  ۳/۹۵±۹/۵ )گرم ميلي( كلسترول تام

  ۱/۳۲۳±۰/۴۲  ۹/۳۰۷ ±۳۴  ۸/۳۴۰ ±۱۵  )گرم(وزن 
  .اند انحراف معيار بيان شده±اعداد به صورت ميانگين*

  

پالسما در كلسترول تام دار در سطح  تنها کاهش معني

 دقيقه در مقابل با گروه كنترل مشاهده ۳۰هاي تمرين  گروه

ر ادداري در مق عالوه کاهش معني هب). >۰۰۰/۰P(شد 

 گروه تمرين برابر در ، دقيقه۳۰ در گروه تمرين كلسترول تام

 به دست آمده هاي يافته). >۰۲۵/۰P (گرديد دقيقه مشاهده ۹۰

داري  با ضريب همبستگي پيرسون نشان داد که ارتباط معني

، HDL ،HDL2 مقدار و HDLبين سطح گرلين متصل به 

HDL3 ،هفته ۸سما پس از  پالكلسترول تام، گليسريد تري 

 کاهش ميزان ، اما)۲جدول (تمرين استقامتي وجود نداشت 

  .کلسترول تام در گروه تمرين نسبت به کنترل مشاهده شد

همبستگي پيرسون بين سطح استراحتي   ضريب-۲جدول
ــه    ــصل بـ ــرلين متـ ــد،HDLگـ ، HDL2 ،HDL3 را مقـ

 هاي كنترل و تمرين  در گروهكلسترول تام و گليسريد تري

 HDLگرلين متصل به  
  ير                              متغ

*
r  مقدارP†  

  HDL- ۰۶/۰  ۳/۰كلسترول

  HDL2-  ۰۰۲/۰-  ۹/۰كلسترول

  HDL3- ۰۲/۰  ۸/۰كلسترول

  ۶/۰  ۰۶/۰  گليسريد تري

  ۹/۰  -۰۱/۰ كلسترول تام

* rدهد نتايج به دست آمده ناشي از شانس و  ايي كه نشان مي  آماره

دار در   از نظر آماري معني>۰۵/۰P مقدار †.ا واقعي استتصادف بوده ي

   .نظر گرفته شد

  

  بحث 

 ،بين سطح گرلين پالسمايي و سالمت قلب و عروق

از طرفي به  ۲،۳،اي گزارش شده است  قابل مالحظهي رابطه

 را گزارش HDL اندکي اتصال گرلين به هاي پژوهشتازگي 

 شده، اين احتمال قابل ادهاي ي يافته با توجه به ۶،۹،۱۷.اند کرده

 ميزان گرلين بدون ،HDLبيني است که با افزايش سطح  پيش

 افزايش يافته و تاثيري بر ميزان دريافت غذا، وزن بدن ،آسيل

 حاضر نيز بررسي. و سالمت قلب و عروق بر جاي بگذارد

 پژوهش اين ي يافته اما ، را تاييد نمودHDLاتصال گرلين به 

 هفته ۸ پس از HDLگرلين متصل به  ميزان  كهنشان داد

در . داري ندارد فعاليت استقامتي با گروه کنترل تفاوت معني

ها   ليپوپروتئيني ه وجود گرلين در همهب پژوهش جداگانهدو 

ورسيس و همکاران، پس از بررسي   دي۶،۱۸.اشاره شده است

ر و دا ها و نسبت گرلين آسيل ر گرلين در ليپوپروتئينامقد

دار  آسيل( هر دو نوع گرلين  در آنها، ادعا نمودندبدون آسيل

بر  .ها وجود دارد  انواع ليپوپروتئيني در همه) و بدون آسيل

گرلين % ۲۹ شامل LDL هاي موجود كلسترول يافته اساس

، HDLکه  گرلين آسيل دار است، در حالي% ۷۱بدون آسيل و 

ن  گرلين آن بدوي مانده باقيدار و  گرلين آسيل% ۲۵شامل 

آوري رلين بدون آسيل فاقد اثرات اشتهاگ. باشد ميآسيل 

چنين گرلين بدون آسيل   هم۶،۹.باشد ميدار  گرلين آسيل

 و نيزشود،   معده ميي موجب کاهش دريافت غذا و تخليه

، آديپوژنز تنظيم تکثير سلولي، تحريک ماننداثرات مثبتي 

در ) مرگ سلولي (لبي ـ عروقي و جلوگيري از آپپتوزاثرات ق

 دي ۹.باشد  ميرا داراهاي اندوتليال و کارديوميوسيت  سلول

 به به طور عمدهدار  ورسيس نشان داد که گرلين آسيل

 LPP متصل و يا به طور آزادانه در AIآپوليپوپروتئين 

 و HDL اتصال با راه گرلين از ها بر اساس گزارش. گردد مي

  آلبومين در خون حملمانندها  ساير ليپوپروتئين

 نشان داد که پژوهش اين هاي يافته  هرچند۶،۹،۱۷،شود مي

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ij

em
.s

bm
u.

ac
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

22
 ]

 

                               4 / 7

http://ijem.sbmu.ac.ir/article-1-872-en.html


 همكارانو دكتر عباس قنبري نياكي   تمرين استقامتي و گرلين ۳۱۳

 

 ۸ پس از تمرين استقامتي ،HDLميزان گرلين متصل به 

 از HDL اما سطح گرلين متصل به ،کند ايي تغيير نمي هفته

شايد بتوان اين طور . نمايد مير گرلين تام پالسما تبعيت امقد

زايش يا استنباط کرد که هر اندازه سطح گرلين پالسما اف

 نيز HDLکاهش يابد، به همان اندازه ميزان گرلين متصل به 

رسد اين  به هر حال، به نظر مي. افزايش يا کاهش خواهد يافت

 اثر به طور مستقيم نخستين پژوهشي باشد که بررسي

 بررسي HDLفعاليت هوازي را بر تغييرات گرلين متصل به 

وثر بر اتصال بنابراين ساز و کارهاي احتمالي م. کرده است

ترديد  بي. باشد  به خوبي روشن نميHDLگرلين به 

 بيشتري الزم است تا بتوان در اين زمينه اظهار هاي پژوهش

داري بين   ارتباط معنيدادههاي قبلي نشان  بررسي. نمودنظر 

افزايش گرلين و کاهش خطر ابتال به عوارض قلبي ـ عروقي 

 گليسريد يتر و LDL کاهش ، تامHDLبا افزايش سطح 

 روي در پژوهشي ۲۰۰۵النگنبرگ در سال   ۲،۳.وجود دارد

 سال ۵۱-۹۰ سني ي  با رده،) زن۶۶۵ مرد و ۸۴۸( نفر ۱۵۱۳

که به سندروم متابوليک مبتال بودند، مشاهده کرد شرکت 

تري  کنندگان غير فعال، سيگاري و الکلي، سطح گرلين پايين

کلسترول تام، داري بين سطح   معنيي رابطهنيز داشتند و 

HDLافراد با . گليسريد با سطح گرلين يافت شد  و تري

 نوبت ورزش در هفته در مقايسه با گروه همسان ۳ ي كمينه

ح چنين افراد با سط هم. اشتند سطح گرلين باالتري د،تحرک بي

بيشتري  عوامل مخاطره آميز قلبي ـ عروقي ،تر گرلين پايين

  نيز كلسترول ـباالتر و گليسريد  و تري-LDLمانند كلسترول

HDLمثبت ي  رابطه، بيومنت و همکاران۳.تري داشتند  پايين 

، HDL2تام، كلسترول  HDL  كلسترول ـداري بين معني

HDL3داري بين آنزيم ليپاز کبدي   معکوس معنيي  و رابطه

داري بين گرلين  اي منفي معني عالوه رابطه به. با گرلين يافتند

 در مورد پژوهشي تاکنون ۱۷. است نيز مشاهده شدهLDLو 

، HDL2 ،HDL3 و سطح HDLارتباط بين گرلين متصل به 

  .  استصورت نگرفته گليسريد و كلسترول تام تري

 از آزمون هاي به دست آمده كنوني يافتهدر پژوهش 

ضريب همبستگي پيرسون به منظور بررسي ارتباط بين 

، HDL2 ،HDL3 با سطح HDLسطح گرلين متصل به 

 هفته تمرين با ۸ پس از كلسترول تام و گليسريد يتر

  راداري هاي آزمودني ارتباط معني هاي مختلف در گروه مدت

پژوهشي  که هيچ از آنجا). ۱جدول (نشان نداد با گروه کنترل 

 داليل احتمالي ،وجود نداشتدر گذشته پيرامون اين مورد 

. اردهاي بيشتري د اين يافته روشن نيست و نياز به بررسي

هوباچيک و همکاران به منظور بررسي اينکه آيا بين اشکال 

i(  نسبت دور كمر به دور باسنژنتيکي ژن گرلين با
(WHR ،

BMIاثر ،ها ارتباط وجود دارد يا نه  و سطح ليپوپروتئين 

 ۱۱۹۱ح ليپيدهاي پالسما را در  و سطWHR ،BMIگرلين بر 

پوست قفقازي  سفيد ي  زن به نمايندگي از جامعه۱۳۶۸مرد و 

 با اشکال WHR و BMI  كه مشاهده نمودندبررسي کردند

 ولي گرلين با سطح باالي ،مختلف ژن گرلين ارتباطي نداشت

HDLليپيدي هاي شاخصديگر .  تام پالسما مرتبط بود 

با اين اشکال مرتبط نيز ) گليسريد کلسترول تام و تري(

در مهمي  اشکال ژني گرلين نقش ياد شده در جمعيت .نبودند

داشتند اما بر برعهده  HDLح پالسمايي تعيين ژنتيکي سط

BMIيا WHR  با توجه به شواهد موجود شايد ۸.موثر نبودند 

تواند تابعي از تغييرات   ميHDLبتوان گفت که تغييرات 

  .  باشدبرعكسگرلين و يا 

 پژوهش حاضر نشان داد هاي يافته ،به طور خالصه

 به عنوان حاملي HDL و شود  متصل ميHDLگرلين به 

 به HDLح گرلين چنين سط هم. كند براي گرلين ايفاي نقش مي

 ۹۰ و ۳۰هاي تمريني   هفته تمرين استقامتي در مدت۸دنبال 

به . نداشتداري  هاي كنترل تغيير معني دقيقه در مقابل گروه

ح داري بين سط  هفته تمرين استقامتي، ارتباط معني۸دنبال 

، HDL2 ،HDL3 تام، HDL و سطح HDLگرلين متصل به 

  .مشاهده نشدگليسريد و كلسترول تام  تري
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Abstract 
Introduction: Ghrelin, produced and secreted mainly from the stomach, is a potent stimulator of 

growth hormone, appetite, and plays a role in energy balance control. There is increased risk of 
metabolic syndrome with increased LDL-C and TC levels and decreased HDL-C, with lower ghrelin 
concentrations. The purpose of this study was to compare the effect of different 8-week endurance 
training regimens on HDL-Ghrelin. Materials and Methods: Thirty Wistar male rats, 6-8 weeks of 
age, were randomly assigned to 3 groups of 10 rats, including two training groups with either 30 or 
90 min of exercise, and a control group. Experimental groups were trained for 8 weeks, 5 days per 
week at 20m/min for 30 or 90 min. Rats were sacrificed 72 h after the last training session and 
plasma samples were collected for determining HDL-Ghrelin, HDL-C, HDL-2, HDL3, TG and TC. 
Analysis was performed using ANOVA and LSD post-hoc test, SPSS 16, at the alpha level of 0.05. 
Results: Ghrelin concentration paralleled HDL-Ghrelin changes. There was no difference in HDL-
Ghrelin between groups. Despite reduction of TC in the training groups, no significant relationship 
was observed between HDL-Ghrelin and HDL2, HDL3, TG and TC. Conclusion: This study showed 
that isolated HDL contained Ghrelin. In addition, the 8 weeks endurance training of different 
durations had no correlation with HDL-Ghrelin and lipid profiles. Further studies to confirm these 
findings are warranted.  
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