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خالصه
مقدمه :کنترل اشتها بر چاقي تاثیر گذار است و گرلین مترشّحه از معده نقش مهمي در تعادل انرژی و
چاقي دارد .هدف این پژوهش مقایسه تاثیر تمرین هوازی و مصرف ارلیستات بر گرلین آسیل دار،
انسولین و گلوکز مردان چاق بود.
روش کار :تعداد  48آزمودني چاق جوان (سن  ،21 /56±2/14شاخص توده بدن  )33/9±3/21با
استفاده از فراخوان و اطالع از شرایط پژوهش،به روش نمونه گیری هدفمند و بصورت کارآزمایي
بالیني با طرح پیش آزمون و پس آزمون و بصورت یک سو کور انتخاب شدند ،بصورت تصادفي در

1استادیار گروه فیزیولوژی ،دانشگاه فرهنگیان ،تهران ،ایران
2استادیار گروه تربیت بدني ،دانشگاه آزاد اسالمي ،واحد تهران
شرق ،تهران ،ایران
 3استادیار فیزیولوژی ورزش ،دانشگاه فرهنگیان ،تهران ،ایران
4دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزشي ،دانشكده تربیت بدني و
علوم ورزشي ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران

چهار گروه  12نفری مصرف ارلیستات ،تمرین هوازی ،تمرین +ارلیستات و شاهد قرار گرفتند.
آزمودنيهای گروه ارلیستات و تمرین+ارلیستات ،روزانه سه کپسول  120میلي گرمي ارلیستات
مصرف نموده و گروههای تمرین+ارلیستات و تمرین هوازی ،برنامه تمرین را به مدت  8هفته و هر
هفته  3جلسه با شدت کار  55تا  60درصد ضربان قلب هدف به مدت  25دقیقه اجرا نمودند .سطح
گرلین آسیل دار و انسولین به روش االیزا و گلوکز با استفاده از روش آنزیمي کولوریمتریک اندازه
گیری شد .جهت تجزیه و تحلیل داده ها ،برای مقایسه نتایج قبل و بعد در هر گروه از آزمون آماری t

 5دانشجوی دکتری سیاست غذا و تغذیه ،گروه تغذیه جامعه،

همبسته و برای مقایسه نتایج گروه ها با یكدیگر از آزمون  ANOVAو آزمون تعقیبي توکي در

دانشكده علوم تغذیه و رژیم درماني  ،دانشگاه علوم پزشكي

سطح معنس داری  0.05استفاده شد.

ایران ،تهران ایران

نتایج :گروه های تجربي افزایش معني داری در گرلین اسیل دار و کاهش معني دار ی در

 6دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزشي ،مرکز تحقیقات
بیماریهای عصبي ،عضالني و اسكلتي دانشگاه علوم پزشكي
ایران ،تهران ،ایران

Email: Aghajani.mobina@gmail.com

انسولین و گلوکز نشان دادند (  .) P =0/ 001همچن ین نتایج آزمون آنالیز واریان س یكطرفه نشان
داد که تفاوت معني داری در متغیر ها در بین گروه های ارلیستات ،تمرین و تم رین +ارلیستات
وجود ندارد (.) P= 0 / 216
نتیجه گیری :به نظر مي رسد تمرین هوازی و مصرف ارلیستات ذخائر انرژی بدن را کاهش مي دهد
و با افزایش سطح ترشح گرلین آسیل دار ،منجر به تحریک رفتار دریافت غذا و تعادل انرژی مي شود.
کلمات کلیدی :تمرین هوازی ،ارلیستات ،گرلین آسیل دار ،انسولین و گلوکز.

مهر-آبان  ،98شماره ،4سال 62

 -2503مجله دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي مشهد

مقدمه

به عنوان بخشي از سازگاری ها نسبت به کمبود انرژی شناخته

شیوع چاقي در چند دهه گذشته افزایش یافته و با بیماری های

شده است( .)7در پژوهش فوستر )2011( 2نیز با اجرای برنامه

دیگری مثل بیماری های قلب -عروق و دیابت نوع دو مرتبط

تمریني یكساله ،گرلین در افرادی که بیش از  3کیلوگرم وزن

مي باشد .در همین راستا وزن بدن تحت تأثیر مقدار غذای

کم کرده بودند 18 ،درصد افزایش را نشان داد( .)8علي رغم

دریافتي و انرژی مصرفي قرار دارد چاقي که با افزایش بافت

اینكه نشان داده شده است فعالیت ورزشي میتواند موجب

چربي همراه ميباشد ،وضعیتي است که با مشخصه التهاب

افزایش کالری مصرفي شود و یک سیگنال مهم برای سلول های

سیستمي خفیف معرفي ميشود .التهاب ،سازوکار اصلي ایجاد

تولیدکنندة گرلین در معده باشد ( )6امروزه اسنفاده از داروهای

تصلب شرایین و مقاومت به انسولین نیز ميباشد ( .)1لیگاندی

ضد چاقي نیز به منظور کاهش وزن و مقابله با تودههای چربي

که به طور عمده از معده ترشح مي شود ،در سال  1999شناسایي

رواج یافته و چون بسیاری از افراد چاق به خاطر محدودیت های

و گرلین 1نامیده شد( .)2گرلین مصرف غذا را افزایش داده و

ارتوپدی و قلبي -ریوی قادر به شرکت در فعالیت های هوازی

اشتها را زیاد مي کند و غلظت آن قبل از غذا زیاد و بعد از آن

نیستند ،داروهای ضد چاقي توانسته است به عنوان ابزاری

کم مي شود( .)3غلظت پالسمایي گرلین در افراد چاق کاهش

قدرتمند در کاهش وزن افراد چاق مورد استفاده قرار گیرد(.)10

مي یابد و میزان آن در مقایسه با افراد دارای وزن طبیعي کم تر

از داروهای ضد چاقي مي توان به ارلیستات 3،اشاره نمود که که

است(.)4

تاییدیه سازمان غذا و داروی امریكا ) FDA( 4را دارد و یک

ازسوی دیگر اجرای فعالیتهای بدني  ،باعث ایجاد هایپوکسي

مهار کننده آنزیم لیپاز5روده مي باشد( .)11محیط اثر ارلیستات

موضعي در سلولهای فعال ميشود .همچنین استرسهای

روده است و جذب گوارشي آن به جریان خون ناچیز است

ورزشي از طریق مكانیسمهای دیگری چون افزایش تولید

( .)12پانیدیس 6و همكاران ( )2014اعالم نمودند که  12هفته

رادیكالهای آزاد ،رها سازی سایتوکاینهای پیش التهابي ،برهم

مصرف ارلیستات سبب کاهش گلوکز ،انسولین و مقاومت به

زدن شارژ انرژی سلول و ایجاد تنشهای برشي در عروق مي-

انسولین مي شود( .)13دیوید 7و همكاران ( )2014مشاهده

توانند باعث تغییر بیان فاکتورهای آنژیوژنیک و التهابي شوند،

کردند که دوازده هفته مصرف ارلیستات در بیماران مبتال به

بنابراین فعالیتهای بدني به عنوان یک محرک قوی در تنظیم

دیابت دو ،منجر به بهبود شرایط متابولیک و کاهش مقاومت به

فاکتورهای رشدی مطرح هستند ،اما پروتكلهای ورزشي

انسولین مي شود( .)14هولندر 8و هكاران ( )2012گزارش

مختلف مي توانند تاثیرات متفاوتي داشته باشند و در این زمینه

نمودند که درمان با ارلیستات منجر به تغییرات مطلوب در

عموما بافتها پاسخهای متفاوتي به فعالیت بدني دارند ،فعالیت

پارامترهای لیپیدی بیماران مي شود( .)15نتایج تحقیقات انجام

بدني با ایجاد تغییرهای متابولیک و از طریق برهم زدن شارژ

شده حاکي از آثار مثبت داروی ضد چاقي ارلیستات بوده با این

انرژی سلول ،موجب تعادل منفي انرژی و به دنبال آن ،تغییر در

حال تحقیقات دیگری نیز وجود دارد که به عوارض منفي آن

سطح پالسمایي گرلین میشوند( .)5سطوح گرلین پالسمایي با

اشاره نموده و نشان داده اند که استفاده از این دارو موجب بروز

افزایش یا کاهش در  BMIنیز تغییر میكند .به تازگي
پژوهشگران فرضیه ای را ارائه کرده اند که گرلین در تنظیم یک
حلقه فیدبک منفي شرکت دارد و این حلقه ،تنظیم کننده وزن
بدن است .این فرضیه بیان مي کند که کاهش وزن بدن ،دلیلي
برای افزایش سطوح گرلین خون است و در حقیقت این افزایش
- Ghrelin

1

عوارض خفیف تا متوسط گوارشي نظیر مدفوع

چرب 9،اسهال10
2

- Foster
- Orlistate
4
- Food and Drug Administration
5
- Lipase
6
- Panidis
7
David
8
- Hollander
9
- Fatty stools
1
0
- Diarrhea
3
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اباذر تیموری و همكاران

و درد شكم1مي شود و در موارد نادری عوارض کبدی جدی

ورزشكار شهر کرج با دامنه سني  18تا  23سال با  BMIباالی

مانند هپاتیک کلستاتیک 2و ابتال به کولیت 3نیز گزارش شده

 30 kg/m2ی بودند که  48نفر با استفاده از طریق فراخوان و

است (.)16،17

اطالع از شرایط پژوهش،به صورت هدفمند انتخاب و پس از

نتایج تحقیقات انجام شده حاکي از آثار مثبت داروی ضد چاقي

بررسي های الزم و بر اساس اطالعات پرسش نامه های تكمیل

ارلیستات بر پارامترهای خطرزای سالمتي داشته و نشان داده شد

شده ،به طور تصادفي ،به صورت داوطلبانه و پس از اخذ رضایت

که این دارو مي تواند در کاهش وزن ،نقش موثری را ایفا نماید .با

نامه در تحقیق حاضر شرکت نمودند .پژوهش حاضر پس از طرح

این حال تحقیقات مختلف دیگری نیز وجود دارند که نشان دهنده

و معرفي در کمیته اخالق دانشگاه علوم پزشكي استان البرز و اخذ

آثار مشابه فعالیت بدني بر نشانگرهای مستقل بیماریهای قلبي

مجوز به شماره  1390.40انجام گرفت .آزمودني ها به طور

عروقي هستند( .)18در همین رابطه شواهد علمي نشان داده اند که

تصادفي در چهار گروه  12نفری ارلیستات ،تمرین ،تمرین

فعالیت ورزشي تناوبي و کاهش وزن از طریق محدودیت

+ارلیستات و گروه شاهد تقسیم شدند .آزمودني ها سابقه بیماری

کالریک به صورت همكار و از طریق سازوکارهایي کامالً مجزا،

خاصي نداشته و از رژیم غذایي خاصي استفاده نمي کردند .از

ولي مرتبط ،عوامل خطرزای متابولیكي و قلبي-عروقي را بهبود

آزمودني ها پس از  12ساعت ناشتایي در مراحل پیش آزمون (48

مي بخشند ،به طوری که ورزش از طریق کاهش ذخایر چربي،

ساعت قبل از شروع برنامه) و پس آزمون ( 48ساعت پس از اتمام

تغییر در عملكرد ترشحي بافت چربي و بهبود هیپوکسي بافت

برنامه تمریني) در شرایط آزمایشگاهي یكسان 10 ،سي سي خون

چربي(مرتبط با شرایط چاقي و یا اضافه وزن) در این مهم نقش

سیاهرگي گرفته ،و سرم حاصل در فریزر نگهداری شد .در

دارد .نتایج برخي از مطالعات حاکي از آن است که شرکت در

پژوهش حاضر گرلین به روش االیزا و با استفاده از کیت شرکت

فعالیت های ورزشي به ویژه فعالیت های تناوبي جهت کنترل وزن

مرکودیای سوئد با درجه حساسیت  0/16پیكوگرم در میلي لیتر،

بدن مي تواند روش مناسب و کم خطری برای پیشگیری از

گلوکز ناشتا به روش آنزیمي گلوکز اکسیداز (کیت شرکت

عواقب و بیماری های ناشي از چاقي باشد(.)19

پارس آزمون) با استفاده از دستگاه اتوآنالیزر کوباس ساخت

با توجه به عوارض منفي احتمالي داروی ارلیستات و همچنین

کشور آلمان و انسولین سرم از کیت شرکت  Demeditecآلمان با

اهمیت تنظیم گرلین و انسولین به عنوان شاخصهای مهمي در

حساسیت  0/5 μUΙ/mlو و درصد خطای معیار بیروني و دروني

تنظیم دریافت و مصرف انرژی و اهمیت کاربرد مداخالت مناسب

 5%/1و  %8/4به روش االیزا اندازه گیری شد.

ورزشي با وجود عوارض داروئي داروهای ضد چاقي ،هدف

گروه مصرف ارلیستات و گروه ارلیستات  +تمرین ،روزانه سه

تحقیق حاضر بررسي و مقایسه آثار تمرین هوازی و مصرف

عدد کپسول  120میلي گرمي ارلیستات پس از هر وعده غذایي

ارلیستات بر گرلین آسیل دار ،انسولین و گلوکز مردان چاق بود.

و به مدت هشت هفته مصرف نمودند .گروههای تمرین +
ارلیستات و تمرین هوازی ،برنامه تمرین هوازی را به مدت 8

روش کار

هفته و هر هفته  3جلسه اجرا نمودند که شامل  20دقیقه گرم

روش پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر نحوه جمع

کردن با انواع دوها ،حرکات کششي و دویدن با شدت  55تا 60

آوری داده ها بصورت کارآزمایي بالیني تصادفي با طرح پیش

درصد ضربان قلب هدف (روش کاروونن) به مدت  25دقیقه و

آزمون و پس آزمون و بصورت یک سو کور بود که در شهر

بر روی تردمیل در هفتة اول بود که به  75درصد ضربان قلب

کرج انجام شد .جامعه آماری شامل مردان چاق سالم و غیر

هدف به مدت  45دقیقه در هفتة هشتم رسید( .)6جهت همسان
سازی کالری دریافتي ،میزان کالری دریافتي با استفاده از دو

1

- Stomach ache
- Hepatic cholestatic
3
- Colitis
2

پرسشنامه یاد آمد خوراک و پرسشنامه یادداشت خوراک 24
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ساعته در سه نوبت ثبت و جمع آوری شد .برای تخمین صحیح

نتایج آزمون  tهمبسته در بررسي تغییرات درون گروهي

میزان غذای مصرفي ،مواد غذایي مصرف شده به گرم تبدیل و

نشان مي دهد که  8هفته تمرین هوازی و مصرف ارلیستات

Dorosty Food Processor (NШ,

منجر به افزایش معني دار گرلین آسل دار ( ،) P= 0/001و

) FP2اطالعات مربوط به رژیم غذایي و انرژی سوخت و

کاهش معني دار انسولین ( ) P= 0/003و گلوکز (P= 0/001

ساخت پایه روزانه بدست آمد و نشان داده شد که که میزان

) شده است (شكل شماره  )1و نتایج آزمون آنالیز واریانس

کالری دریافتي آزمودني ها تفاوت معني داری با یكدیگر

یكطرفه نشان داد که تفاوت معني داری در متغیر ها در بین

نداشتند.

گروههای ارلیستات ،تمرین و تمرین +ارلیستات وجود ندارد

در بخش تحلیل داده ها ؛ از آمار توصیفي برای محاسبه فراواني

( ) P= 0/216اما تمامي گروههای تجربي دارای تفاوت معني

ها و درصدها ،شاخص های مرکزی و  ،...از آزمون  K-Sجهت

داری با گروه شاهد بودند .یافتههای آزمون توکي نشان داد

تعیین توزیع طبیعي داده ها و از آزمون لوین جهت تجانس

که بین گروه تمرین هوازی و مصرف ارلیستات تفاوت معني

واریانس ها استفاده شد ،برای مقایسه نتایج قبل و بعد در هر

داری در گرلین آسیل دار ،گلوکز و انسولین وجود

گروه از آزمون آماری  tهمبسته و برای مقایسه نتایج گروه ها با

ندارد( .) P= 0/192تفاوتي نیز بین تمرین بعالوه ارلیستات و

یكدیگر از آزمون  ANOVAو آزمون تعقیبي توکي استفاده

تمرین هوازی مشاهده نشد( ) P= 0/278و همچنین تفاوت

شد .کلیه عملیات آماری توسط نرم افزار  spssنسخه  20و سطح

بین دو گروه تمرین بعالوه ارلیستات و مصرف ارلیستات نیز

معني داری آزمون ها در سطح  P≥0/05انجام شد.

معني دار نبود( .) P= 0/419اما تفاوت بین گروه تمرین

سپس با استفاده از نرم افزار

هوازی با گروه شاهد ( ،) P= 0/002گروه مصرف ارلیستات
نتایج

با گروه شاهد ( ) P= 0/001و همچنین تفاوت بین گروه روه

میانگین شاخصهای اندازه گیری شده در مرحله پیش آزمون در

تمرین هوازی بعالوه ارلیستات با گروه شاهد () P= 0/003

نتایج تجزیه و تحلیل رژیم

معني دار است .یعني هر سه روش تمرین هوازی ،مصرف

غذایي(جدول شماره  )2نشان داد تغییر معني داری در سطح

ارلیستات و تمرین هوازی بعالوه ارلیستات ،باعث افزایش

انرژی دریافتي آزمودني ها وجود نداشت.

معني داری در گرلین و کاهش معني داری در انسولین و

جدول  1ارائه شده است.

گلوکز شده اند.
جدول  -1ویژگي های فیزیولوژیكي گروههای پژوهش ( انحراف معیار  ±میانگین)
گروه ها

متغیرها

تعداد
آزمودني

BMI
)(kg/m2

Vo2max
ml/kg/min-1
37/4±6/4

سن

قد

وزن

(سال)

()cm

()kg

تمرین هوازی

 9نفر

21/4±3/6

174/35±11

103/35±8/5

33/4±6/4

مصرف ارلیستات

 11نفر

22/3±4/1

172/7±7

99/56±8/6

34/1±5/3

35/1±5/3

ارلیستات و تمرین هوازی

 10نفر

21/1±3/3

173/35±8

104/35±6/7

33/3±4/5

34/3±4/5

شاهد

 12نفر

22/7±3/3

176/35±9

106/87±8/6

35/9±4/9

36/9±4/9

جدول  -2نتایج تجزیه و تحلیل رژیم غذایي آزمودني ها
متغیرها

شنبه

یكشنبه

جمعه

P

کالری دریافتي (کیلو کالری)

2956/49±155

2910/49±155

2976/49±155

%34
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کربوهیدرات(درصد)

57/30±5/26

56/35±5/26

58/25±5/26

%65

چربي (درصد)

24/14±3/34

25/24±3/34

26/17±3/34

%71

پروتئین (درصد)

18/56±1/27

19/41±1/27

18/58±1/27

%75

جدول  .3نتایج آزمون آنالیز واریانس یک راهه
مجموع مجذورات

درجه آزادی

میانگین مربعات

درون گروهي

2/504

3

2/05

بین گروهي

1/781

40

1/48

کل

4/285

42

2/58

0/261

رلی آ ی دار

قب

ی و رم بر میلی لی ر

6
5
4
3
2
1

بد

F

Sig

شكل  .1تغییرات گرلین در پیش ازمون و پس آزمون در هر چهار گروه

بحث ونتیجه گیری

همچنین دیوید5و همكاران ( )22( )2010عدم تغییر میزان گرلین سرمي را با

نتایج پژوهش حاضر نشان داد که هشت هفته تمرین هوازی و مصرف

وجود کاهش معنادار وزن و درصد چربي بدن بر اثر تمرین های هوازی

ارلیستات سبب افزایش معني دار گرلین آسیل دار و کاهش معني دار انسولین

مشاهده کردند .با نگاهي جامع به یافتههای پیشین و این پژوهش ممكن است

و گلوکز شده است .همچنین نتایج تحقیق حاکي از عدم تغییر این متغیرها در

عواملي همچون؛ جنسیت آزمودني ها ،چاق یا الغر بودن آن ها ،مدت زمان و

گروه شاهد مي باشد .نتایج تحقیق حاضر با نتایج اوزچلیک( ، )16( )2005و

نوع پروتكل تمرین و ماهیت داروی مصرفي بر تغییرات سطوح گرلین به دنبال

وینتر )17( )2012(1همخواني دارد .مگر2و همكاران ( )20( )2011فوستر3و

یک دوره تمرین هوازی اثر گذار باشند .از سوی دیگر ،بیشتر این پژوهش ها،

همكاران افزایش گرلین را همراه با کاهش وزن در نتیجه تمرین های هوازی

“ گرلین تام “ را مورد بررسي قرار داده اند ،در حالي که گرلین آسیل دار در

مشاهده کردند و نتیجه گرفتند که گرلین در پاسخ به کمبود انرژی افزایش مي

موازنه انرژی نقش داشته که در پژوهش حاضر گرلین آسیل دار مورد ارزیابي

یابد تا رفتار خوردن غذا را تحریک کرده و منابع از دست رفته انرژی را تأمین

قرار گرفت؛ بنابراین نمي توان یافتههای مشهود در پژوهشهای پیشین در

نماید .از سوی دیگر ،چنگ4و همكاران ( )21( )2010هیچگونه ارتباطي میان

مورد آثار تمرین ورزشي بر سطوح گرلین تام را به گرلین آسیل دار تعمیم

گرلین پالسما و تغییرهای وزن در نتیجه تمرین های هوازی مشاهده نكردند،

داد .همچنین بر اساس نتایج آزمونهای آماری مشاهده مي شود که بین پیش
آزمون و پس آزمون در متغیر گلوکز و انسولین در گروههای تمرین هوازی،

1

- Winter
- Magger
3
- foster
4
- Cheng
2

مصرف ارلیستات و تمرین بعالوه ارلیستات تفاوت معني داری مشاهده مي
- David

5
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شود که این تفاوت در گروه شاهد معني دار نیست .با توجه به نتایج آزمون

ارتباط احتمالي شدت فعالیت بدني به ویژه تمرین هوازی و مصرف

آنالیز واریانس یكطرفه و آزمون توکي مشخص مي شود که مصرف

داروی ارلیستات با میزان اشتها و نیز عدم امكان نتیجه گیری دقیق در

ارلیستات سبب کاهش گلوکز و انسولین شده است و به نظر مي رسد که

مورد اثر تمرینات هوازی باعث ایجاد شرایطي شده اند که تصمیم

مقدار دریافت کالری روزانه به اندازه کافي با نیازهای جدید ناشي از افزوده
شدن برنامه فعالیت بدني ،تطبیق نمي یابد .به عبارت دیگر ،با افزوده شدن
میزان مصرف انرژی ،احتمال افزایش جبراني در اشتها و میزان دریافت کالری
وجود دارد ( .)21نقش گرلین در هموستاز گلوکز و متابولیسم کربوهیدرات و
چربي نیز در برخي مطالعات گزارش شده است؛ چرا که مصرف گرلین در
انسان ها به کاهش سطوح انسولین خون و افزایش غلظت گلوکز منجر شده
است .و نشان داده شده است که مصرف گرلین توسط موش ها با ایجاد

گیری در این مورد را با تردید همراه مي سازد.
به طور خالصه نتایج این پژوهش بیان مي دارد که پس از هشت
هفته فعالیت هوازی و مصرف ارلیستات ،مقادیرگرلین آسیل دار که
محرک قوی اشتهاست افزایش معني داری داشته و احتماالً این نكته
را که فعالیت های ورزشي به دلیل افزایش هزینة انرژی موجب
افزایش غذای دریافتي مي شود را قوت مي بخشد .از مجموع

اختالل در متابولیسم چربي در بافت چربي ،کبد و عضالت اسكلتي ،افزایش

گزارش های موجود چنین استنباط مي شود که برخورداری از

وزن بدن را به همراه دارد( .)7در این راستا برخي مطالعات نیز بیان مي کنند

سطوح منظم ،شدت الزم و مدت کافي تمرینات بدني همراه با

که تغییر در سطوح گرلین سیستیمیک به عواملي نظیر جنسیت ،نوع چاقي و

مداخله رژیم غذایي طوالني مدت منجر به تغییرات مطلوب در

سطوح مقاومت انسولین وابسته است( .)6همچنین نتایج مطالعات نشان داده

سطوح هورمونهای مرتبط با اشتها ،انسولین و گلوکز مي شود.

است که افزایش در سطوح لپتین ،سروتونین ،نوراپي نفرین ،انسولین و کوله

هرچند که نشان داده شد استفاده از داروی ارلیستات علي رغم

سیتوکینین باعث بي اشتهایي و افزایش هورمون گرلین ،کورتیزول ،اورکسین
و نورو پپتید  Yموجب افزایش اشتها مي گردد( .)5به طور کلي ،از دالیل
دیگر تناقضات گسترده در ارائه گزارشات نهایي مي توان به این نكات اشاره

وجود عوارض جانبي داروی موثری در کاهش وزن برای افرادی
که توانایي انجام فعالیتهای جسماني را ندارند مي باشد.

نمود که مطالعات گذشته به دلیل استفاده از نمونه های آماری کوچک ،عدم

تشکر و قدردانی

توجه و کاربرد تمرینات هوازی به عنوان بخش مهمي از برنامه های آماده

مقاله حاضر برگرفته از کار پژوهشي مي باشد ،بدینوسیله از

سازی و آمادگي جسماني و نیز ملحوظ نداشتن تفاوت های آزمودني ها به

مسئولین دانشگاه فرهنگیان و تمامي کساني که در انجام این

ویژه تفاوت های جنسیتي و اثرات احتمالي آن بر مقوله فیزیولوژیک
اشتها و آثار نوع فعالیت بدني بر میزان اشتهای افراد ،و وجود ابهام در

تحقیق همكاری نمودند ،نهایت تشكر و قدرداني بعمل میآید.
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Abstract
Introduction: Obesity affects appetite control and Ghrelin is a peptide of 28
amino acids, is secreted by the stomach and plays an important role in
energy balance and obesity. The purpose of this study was to Compare the
effect of aerobic training and use of orlistat on Plasma Acylated Ghrelin,
Insulin and Glucose levels in obese men.
Methods: forty-eight obese males (With a mean age: 21.56±2.14, BMI:
33.91±3.21) participated in this study. The subjects were divided into four
groups: orlistat-induced weight loss (n=12), exercise-induced weight loss
(n=12), orlistat plus exercise-induced weight loss (n=12) and control (n=12).
Subjects of orlistat-induced weight loss and orlistat plus exercise-induced
weight loss groups three daily 120 mg orlistat capsules after each meal and
consumed for eight weeks. aerobic training program consisted of running 55
to 60 percent target heart rate for 25 minutes on a treadmill in first week that
the 75% target heart rate for 45 minutes in the eighth week. The levels of
plasma ghrelin and insulin were measured by ELISA method before and
after 8 weeks.
Results: Finding show that the experimental groups a significant increase in
acylated ghrelin a significant decrease in insulin and glucose showed (P
=0/001).
Conclusion: It seems aerobic exercise and taking Orlistat reduces the body's
energy reserves and increased levels of acylated ghrelin secretion, resulting
in stimulation of food intake and energy balance.
Key words: aerobic training, orlistat, Plasma Acylated Ghrelin, Insulin and
Glucose

