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مقاله
تحقيقاتي

تاثير استرس جراحى و بى حركتى بر سطح هورمون گرلين، وزن بدن 
و مصرف غذا در موش هاى صحرايى ماده

زهره جنابزاده جهرمى1، *پروين زارعيان2، حبيب اهللا جوهرى3، حسين كارگر جهرمى4

چكيد ه
سابقه و هدف: مدل هاى حيوانى ايجاد استرس، مدل مناسبى براى بررسى اختالالت متابوليك و هورمونى ايجاد شده بدنبال استرس 
است. هدف مطالعه حاضر بررسى اثر استرس بى حركتى و جراحى برغلظت گرلين پالسما و ميزان مصرف غذا و وزن بدن است.
مواد و روش ها: 40 سر موش صحرايى ماده در 4 گروه قرار داده شدند. گروه كنترل: بدون استرس. گروه شاهد: داروى بيهوشى 
و آنتى بيوتيك تزريق شد. گروه جراحى: تحت جراحى قرار گرفته و 7 روز بعد از آنها نمونه گيرى شد. گروه بى حركتى: 7 روز 
تحت استرس بى حركتى قرار گرفتند. در روز هفتم مستقيما از قلب حيوان خونگيرى انجام شد. غلظت گرلين در سرم با روش اليزا 
اندازه گيرى شد. در روز اول و هفتم وزن بدن اندازه گيرى و مقدار تغيير در وزن بدن در اين مدت محاسبه گرديد. مقدار غذاى 

مصرف شده روزانه اندازه گيرى شد. اين مطالعه برگرفته از پايان نامه دانشجويى مى باشد.
يافته ها: استرس جراحى تاثير معنى دارى بر غلظت گرلين سرم نداشته است. ولى استرس بى حركتى (به مدت 7 روز) موجب 
افزايش معنى دار سطح گرلين خون نسبت به گروه كنترل گرديد (1/19±10/20 در مقابل 1/98±18/85 پيكوگرم بر ميلى ليتر). 
استرس جراحى و بى حركتى تاثير معنى دارى بر وزن بدن نداشت. استرس بى حركتى موجب افزايش معنى دار مصرف غذا نسبت 

به گروه كنترل گرديد (165/80 گرم در مقابل 2/95 ± 267/52 گرم در هفته).
بحث و نتيجه گيرى: با توجه به اينكه در اين تحقيق فقط استرس محدود كننده موجب افزايش سطح هورمون گرلين و مصرف غذا 
گرديد، بنابراين بنظر مى رسد اثر استرس بر سطح گرلين سرم و مصرف غذا وابسته به نوع استرس است. با توجه به تفاوت نتيجه 
اين تحقيق در رابطه با اثر استرس بر وزن بدن با نتايج برخى از مطالعات گذشته لزوم تحقيق بيشتر در نمونه هاى انسانى و حيوانى 

در هر دو جنس و با BMI مختلف احساس مى شود.
كلمات كليدى:گرلين، استرس بى حركتى، استرس جراحى، وزن بدن، مصرف غذا
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مقدمه
استرس موجب يك سرى تغييرات فيزيولوژيك – هيستولوژيك 
و رفتارى مى شود. اين تغييرات فرد را قادر مى سازد تا خود را با 
موقعيت استرس زا تطابق دهد. استرس موجب فعال شدن سيستم 

هيپوتاالموس- هيپوفيز –آدرنال و سيستم سمپاتيك مى گردد (1). 
يكى از سيستم هايى كه تحت تاثير استرس قرار مى گيرد سيستم 
هورمونى است (2) و يكى از هورمون هايى كه ترشح آن تحت 
تاثير استرس قرار مى گيرد هورمون گرلين است. محل اصلى ترشح 

تاريخ اعالم قبولى مقاله: 91/11/26 تاريخ اعالم وصول: 91/9/8   
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اين هورمون معده است. حدود دوسوم گرلين پالسما به وسيله ى 
سلول هاى اكسينتيك معده ترشح شده و وارد گردش خون مى شود. 
برداشتن معده موجب كاهش سطح گرلين پالسما به ميزان %65 
مى گردد (3). گرلين موجب افزايش اشتها، كاهش متابوليسم و 
افزايش حركات معده مى شود. اين هورمون در كنترل دراز مدت 
خوردن غذا نقش داشته و سطح گرلين پالسما رابطه قوى با وزن 
بدن دارد (3). نتايج مطالعات پيشين در رابطه با اثر استرس بر 
ترشح اين هورمون متفاوت بوده است، بعضى افزايش (4، 5) و 
بعضى كاهش ترشح آنرا گزارش كرده اند (6). با توجه به اينكه 
بيمارانى كه در بيمارستان تحت عمل جراحى قرار مى گيرند با دو 
نوع استرس جراحى و بى حركتى روبرو مى شوند و اثرات استرس 
وابسته به نوع استرس – شدت و مدت آن است بنابراين بررسى 
اين دو نوع استرس بر ترشح اين هورمون كه بر متابوليسم بدن 
و دريافت غذا اثر دارد از اهميت فزيولوژيكال خاصى برخوردار 
خواهد بود. عالوه براين با دانش ما تا كنون تحقيقى در رابطه با اثر 
استرس جراحى بر ترشح اين هورمون به خصوص در جنس ماده 
انجام نشده است؛ بنابراين هدف مطالعه حاضر بررسى اثر اين دو 
نوع استرس (جراحى و بى حركتى) بر سطح گرلين سرم و ميزان 

مصرف غذا و وزن بدن در رت هاى ماده است.

روش كار
در مطالعه ى تجربى حاضر، از 40 سر موش صحرايى ماده بالغ از 
نژاد ويستار با وزن 200±20 گرم استفاده شد. حيوانات در خانه ى 
حيوانات دانشگاه آزاد اسالمى واحد جهرم در شرايط استاندارد (12 
ساعت نور – 12 ساعت تاريكى و دماى 2±22 درجه سانتى گراد) 
در حاليكه غذا و آب آزادانه در اختيار داشتند نگه دارى مى شدند. 
اين حيوانات به طور تصادفى در 4 گروه به شرح زير قرار داده شدند:

1) گروه كنترل: موش هاى صحرايى بدون استرس
2) گروه شاهد: موش هاى صحرايى كه به آنها فقط داروى بيهوشى 

و آنتى بيوتيك تزريق شد
3) گروه سوم: موش هاى صحرايى كه تحت جراحى قرار گرفته و 

7 روز بعد از آنها نمونه گيرى شد.
4) گروه چهارم: موش هاى صحرايى كه به مدت 7 روز تحت 

استرس بى حركتى قرار گرفتند.

روش انجام عمل جراحى: حيوانات با 50 ميلى گرمى كتامين و 
20 ميلى گرمى زايالزين بيهوش گرديدند و موهاى ناحيه ى كمر 
تراشيده شده و آن ناحيه به كمك محلول پوويدين آيوداين ضد 
عفونى شد، با تيغ جراحى يك برش عمودى به طول تقريبى يك 
سانتى متر در پشت كمر بين مهره هاى 1-3 كمرى ايجاد گرديد. 
سپس پوست و عضالت كنار زده شد و بدون هيچ گونه دستكارى 
در احشاء داخلى، عضالت و پوست مجددا با نخ بخيه شماره ى 
0/4 بخيه زده شد. به حيوانات عمل شده يك دوز آنتى بيوتيك با 

غلظت 120mg/kg به صورت درون عضالنى تزريق گرديد.
در گروه شاهد فقط به موش هاى صحرايى كتامين و زايالزين و 
همين طور آنتى بيوتيك تزريق شد و هيچ گونه برشى روى بدن 

آنها ايجاد نگرديد.
نحوه القاى استرس بى حركتى: براى القاى اين استرس حيوان 
درون يك مقيد كننده (restrainer) از جنس ماكرولون شفاف متناسب 
با اندازه ى نمونه ها به مدت 120 دقيقه درفاصله ى زمانى 12-10 

صبح قرار داده شد.
روش تهيه سرم و اندازه گيرى غلظت هورمون گرلين: در روز 
هفتم يا چهاردهم مستقيما از قلب حيوان با سرنگ 5 ميلى ليترى 
خونگيرى انجام شد. سرم ها در دماى 60- درجه ى سانتى گراد 
نگهدارى شدند. جهت تعيين غلظت گرلين از كيت اليزا گرلين 
 cat.No.: چكسلواكى، به شماره سريال Biovendor ساخت شركت
RD394063400R.: Lot NO: x10-110 استفاده گرديد.در شروع و پايان 

دوره (در پايان روز 7) وزن بدن اندازه گيرى و مقدار تغيير در وزن 
بدن در اين مدت محاسبه گرديد. مقدار غذاى مصرف شده روزانه 
اندازه گيرى شد. داده ها به صورت ميانگين و انحراف معيار نشان 
داده شده اند براى تحليل داده ها از نرم افزار SPSS نسخه 18 استفاده 
شد. براى مقايسه گروهها از آناليزواريانس يكطرفه و Post hoc دانكن 

استفاده گرديد مقدار P كمتر از 0/05 معنى دار در نظر گرفته شد.

يافته ها
نتايج آمارى و مقايسه ميانگين غلظت هورمون گرلين و همچنين 
بررسى تغييرات وزن و مصرف غذا بين گروه هاى كنترل، شاهد و 
تجربى در قالب نمودار و جدول ارائه شده است.بررسى تاثير دو 
نوع استرس بى حركتى و جراحى روى غلظت گرلين (جدول 1) 
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نشان دهنده افزايش معنى دار سطح گرلين خون تحت تاثير استرس 
بى حركتى (به مدت 7 روز) در مقايسه با گروه كنترل و عدم تاثير 
استرس جراحى است (p< 0/05) (نمودار 1). تغييرات وزن بدن 
در گروه هاى مختلف در جدول 1 نشان داده شده است. مقايسه 
تغييرات وزن بدن در گروه هايى كه تحت تاثير استرس (بى حركتى 
و جراحى) قرار داشتند بيانگر عدم تغيير معنا دار وزن بدن در اين 
دو گروه نسبت به گروه كنترل است (نمودار 2). بررسى مقدار غذاى 

مصرف شده در گروه هاى مختلف در مدت 7 روز (جدول 1) نشان 
دهنده افزايش معنى دار مصرف غذا در گروه استرس بى حركتى 

مى باشد. (نمودار 3)

بحث و نتيجه گيرى
در مطالعه حاضر استرس بى حركتى موجب افزايش معنى دار سطح 
گرلين سرم گرديد. عالوه براين استرس بى حركتى موجب افزايش 
مصرف غذا شد و با وجود افزايش مصرف غذا وزن بدن بدنبال 
استرس بى حركتى تغيير معنى دارى نكرد. استرس چراحى تاثير 

معنى دارى بر وزن بدن و مصرف غذا نداشت.
نتايج برخى از تحقيقات گذشته در رابطه با اثر استرس بر سطح 
گرلين خون مشابه تحقيق كنونى است (5، 7، 8). بنابر اين بنظر 
مى رسد استرس ها، اعم از استرس هاى حاد و يا مزمن موجب افزايش 
ترشح گرلين از معده مى شوند. گرلين عالوه بر نقش مهم خود در 
تنظيم اشتها به عنوان واسط نوراندوكرين در پاسخ هاى رفتارى در  نمودار 2- مقايسه گروه هاى مورد بررسى از نظر تغييرات وزن بدن

    
         

   )(       
Mean±S.E.M  

19/1±20/10  55/0±91/7 98/1±85/18 94/0±56/9  

( )    
Mean±S.E.M 

2/1 ± 40/6  93/1 ± 80/6  96/0 ± 11/8  71/0 ± 88/6  

( )     
Mean±S.E.M 

80/165  10/168  95/2 ± 52/267  60/0 ± 66/176  

 

جدول 1- غلظت هورمون گرلين، تغييرات وزن بدن و ميزان مصرف غذا در گروه هاى مختلف

نمودار 1- مقايسه گروه هاى مورد بررسى از نظر غلظت هورمون گرلين
(P<0/05) نشان دهنده اختالف معنى دار با گروه كنترل و شم :*

نمودار 3- مقايسه دو گروه جراحى و بى حركتى از نظر مصرف غذا
(P<0/05) نشان دهنده اختالف معنى دار با گروه كنترل و شم :*
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برابر عوامل استرس زا عمل كرده و موجب كاهش اثرات استرس 
و در واقع تنظيم استرس مى شود. (8، 9). نتيجه برخى از تحقيقات 
گذشته بيانگر اين است كه استرس موجب كاهش اشتها و در نتيجه 
كاهش مصرف غذا مى گردد (12-10). بنظر مى رسد استرس موجب 
افزايش سطح هورمون آزاد كننده كورتيكوتروپين (CRH) شده و 
CRH روى رفتار تغذيه اثر گذاشته و منجر به آنوركسيا مى شود (13). 

عالوه بر اين CRH موجب مهار نوروپپتيد Y كه محرك اشتها ست 
نيز مى گردد (14، 15). در تحقيق كنونى بدنبال استرس بى حركتى 
مزمن، افزايش مصرف غذا مشاهده گرديد. گزارشاتى وجود دارد 
كه نشان مى دهد اثر ضد اشتهايى استرس محدود كننده يا اثر ضد 
اشتهايى CRH با تكرار استرس و يا تزريق مكرر CRH كاهش مى يابد 
(11) عالوه بر اين در اين تحقيق استرس موجب افزايش سطح 
گرلين سرم گرديد و گرلين هورمونى است كه مى تواند موجب 

افزايش ترشح نوروپپتيد Y شود (16).
نتايج اين تحقيق در رابطه با اثر استرس بى حركتى بر وزن بدن مشابه 

تحقيقات (Nishizawa, T., 2005) است. در اين تحقيق تحت تاثير 
استرس هيجانى سطح گرلين خون به صورت معنى دارى افزايش 
يافت ولى وزن بدن تغيير معنادارى را نشان نداد (17). ولى در 
برخى از مطالعات گذشته استرس موجب كاهش وزن بدن گرديده 
است (10، 18، 19). در صورتيكه در مطالعه حاضر استرس اثر 
معنى دارى بر وزن بدن نداشته است. Roberts و همكاران (2007) 
در مطالعه اى كه در رابطه با اثر استرس بر وزن بدن در 71 زن سالم 
انجام دادند به اين نتيجه رسيدند كه اختالفات فردى در رابط با اثر 

استرس بر وزن بدن وجود دارد (20).

تشكر و قدردانى
بدين وسيله از مسئولين محترم خانه حيوانات دانشگاه آزاد اسالمى 
واحد جهرم كه در انجام اين پژوهش همكارى داشته اند صميمانه 

تشكر مى شود.
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Abstract

Background: Animal models of stress are a good for studying the stress induced disorders. The present 

study investigated the effect of immobilization and surgery stress on plasma ghrelin concentration, food 

intake and body weight.

Materials and Methods: This was an experimental study. 40 adult female rats were divided into 4 groups. 

Control group: no stress. In sham Group anesthetic and antibiotic drugs were administered. Surgery group 

rats were subjected surgery stress. Immobilization group rats were subjected to immobilization stress for 

7 days. On the seventh day, blood samples were obtained directly from the animal’s heart. Serum Ghrelin 

concentrations were measured by ELISA. The changes in body weight during 7 days were recorded. Food 

intake was measured daily.

Results: Surgical stress had no significant effect on serum ghrelin concentrations but immobilization 

stress caused a significant increase in blood levels of ghrelin. Surgery and immobilization stress had no 

significant effect on body weight. Immobilization stress caused a significant increase in food intake.

Conclusion: The effect of Stress on serum ghrelin level and food intake depends on the kind of stress.

Keywords: Ghrelin, Immobilization, Stress, Psychological, Surgical Procedures, Operative, Body Weight, 

Food Intake
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