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مقاله اصلی

آیا یک فعالیت پیش رونده هوازی ،اشتهای زنان چاق و مبتال به اضافه وزن را
کاهش میدهد؟
تاریخ دریافت -96/12/01 :تاریخ پذیرش97/03/01:
صراف*1

وحيد ساري
اكرم آمقاني2
ناصر آقامحمدزاده3
عليرضا استاد رحيمي 4
 -1گروه فيزیولوژی ورزش ،دانشكده تربيت بدني و
علوم ورزش دانشگاه تبریز ،تبریز ،ایران.

خالصه
مقدمه
با توجه به افزایش بيماریهای ناشي از چاقي ،روشهای درماني کنترل یا پيشگيری از چاقي و اضافه وزن،
مورد توجه محققين ميباشد .در این ميان دستكاری هورمونهای اشتها به واسطه تمرینات ورزشي ،به عنوان
یک عامل کم مخاطره و نوپا در فرایند سالمتي مورد مطالعه قرار گرفته است.
روش کار
 13زن سالم و مبتال به اضافه وزن یا چاقي درجه یک با ميانگين سني  25سال و ميانگين توده بدن 31/29

 -2دانشجوی دکترای فيزیولوژی ورزش ،دانشكده تربيت

کيلوگرم بر مترمربع در مطالعه شرکت کردند .جلسه آزمون شامل اجرای تست وامانده ساز بالک با سه

بدني و علوم ورزشي دانشگاه تبریز ،تبریز ،ایران.

مرحله خونگيری (قبل از فعاليت ،نيم ساعت و دو ساعت پس از فعاليت) جهت سنجش گرلين اسيلدار

 -3دانشكده پزشكي ،دانشگاه علوم پزشكي تبریز ،تبریز،

( )AGو پپتيد  ،)PYY 3-36( YYهمچنين هفت مرحله تكميل پرسشنامه ارزیابي اشتها ()VAS

ایران

بود .دادههای حاصل ،توسط نرم افزار SPSS
آزمون تعقيبي  LSDبررسي شدند.

 -4دانشكده تغذیه دانشگاه علوم پزشكي تبریز ،تبریز،
ایران

نسخه  20و با استفاده از روش تحليل واریانس مكرر و

نتایج
 ،PYYنسبت به حالت پایه ،تفاوت معناداری با هم نداشتند

*  ،دانشكده تربيت بدني و علوم ورزشي دانشگاه تبریز،
تبریز ،ایران.

مقادیر پس از فعاليت  AGو3-36
( )p <0/05ولي ميزان احساس گرسنگي ،احساس سيری و ميل به خوردن غذا در هفت مرحله با هم
تفاوت معناداری داشتند (.)p <0/05
نتیجهگیری
به نظر ميرسد تغييرات هورمونهای اشتها هميشه با تغييرات حس اشتها همراه نميباشد و عوامل متعدد

Email: sarraf@tabrizu.ac.ir

دیگری در پاسخ این هورمونها دخيل هستند.
کلمات کلیدی

اشتها ،چاق ،اضافه وزن ،فعاليت پيش روندهAG ،وPYY 3-36.
پی نوشت :این مطالعه فاقد تضاد منافع مي باشد.
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مقدمه

را در بين پپتيدهای اشتها ،با تاثيرات بياشتهایي دارد ()7؛ به

در سطح جهان چاقي با سرعت هشدار دهندهای رو به افزایش

نحوی که کاهش سطوح هورمون اشتها (گرلين) به دنبال تجویز

بوده و سالمتي افراد را مورد هدف قرار داده است (.)1

PYY 3-36گزارش شده است ( .)8مطالعات زیادی در

درمانهایي که روی چاقي انجام ميگيرد ،شامل مداخالت

انسانها نشان دادهاند که  PYY3-36کالری دریافتي و وزن

تغذیهای ،مداخالت کلينيكي و کاربرد فعاليت بدني ميباشند.

بدن را پایين ميآورد .مدیریت کوتاه مدت  PYY3-36منجر

هر یک از این مداخالت عالوه بر تاثير روی کاهش وزن ،با

به کاهش انرژی دریافتي ميگردد و این امر توسط مكانيسمهایي

کاهش احتمال بيماریها همراه است؛ با اینحال روشهای

که شامل تغيير در تنظيم مرکزی اشتها ميباشد؛ انجام ميپذیرد

کلينيكي ممكن است با عوارضي همراه باشند و روشهای

(.)8

تغذیهای هم ،به صورت دائم ،قابل تحمل و اجرا نميباشند (.)2

با توجه به اینكه مطالعات پيرامون تعامل اشتها و فعاليت بدني نوپا

در همين راستا در سالهای اخير توجه ویژهای روی تاثير انواع

ميباشد؛ تاثير شدتهای مختلف تمرین روی اشتها و پاسخهای

مختلف تمرینات ورزشي ،به عنوان یک روش سالم و کم

دریافت انرژی ،خصوصا در زنان چاق یا مبتال به اضافه وزن،

مخاطره ،بر مهار اشتها یا دریافت انرژی صورت گرفته است (.)3

چندان بررسي نشده است .همچنين اکثر مطالعات فقط در دامنه

Broomو همكاران ( )2009بيان داشتند اجرای فعاليت بدني با

کوتاهي از شدت تمرین زیربيشينه(VO2MAX 35%-

تغييرات سطوح هورمونهای اشتها همراه ميباشد و فرض بر این

)75%انجام گرفته ،که نتایج آن نيز مبهم و دوپهلو ميباشد .بر

است که نوعي مكانيسم سرکوب اشتها در تمرین ورزشي نهفته

این اساس انتظار ميرود مطالعه حاضر بتواند پاسخهای اشتها،

است ( .)4گزارش شده است که محدودیت دریافت انرژی

دریافت انرژی و پاسخهای هورموني را به یک جلسه تمرین

ناشي از تمرین ،اثر جبراني روی تغييرات اشتها و انرژی دریافتي

وامانده ساز هوازی به نمایش بگذارد (.)7

در ساعات پس از تمرین ندارد؛ همچنين تمرین ورزشي ميتواند

روش کار

با ایجاد تعادل منفي انرژی ،رفتارها و عادات تغذیهای (مانند

روش مطالعه از نوع نيمهتجربي با طرح اندازهگيریهای مكرر در

گرسنگي ،دریافت غذا و اشتها) را تعدیل کند؛ از سوی دیگر

یک گروه بود .جامعه مورد مطالعه را زنان مبتال به اضافه وزن و

روی مصرف انرژی تاثير دارد که منجر به کاهش وزن ميگردد

چاقي درجه یک شهرستان تبریز با شاخصههای عدم ابتال به

( .)5به عالوه ،تمرین ورزشي ميتواند دریافت انرژی متعاقب را

بيماریهای قلبي-عروقي ،متابوليكي ،اختالالت گوارشي و

از طریق دستكاری مقادیر گرسنگي یا اشتها و همچنين پپتيدهای

مفصلي تشكيل دادند که توسط فراخوان عمومي در معابر شهر و

تنظيم کننده اشتها متعادل سازد (.)6

مراکز آموزشي-بهداشتي-درماني در جریان مطالعه قرار گرفته

گرلين اولين پپتيد گوارشي محرک اشتها است که به صورت

بودند .از بين نمونههای حاضر ،مواردی که طي یک سال اخير،

منفرد از سلولهای غده  OXYNTICمعده ترشح ميشود .در

از هيچ یک از روشهای کلينيكي کاهش وزن نظير دارو

مقابل  PYYیک پپتيد گوارشي ضد اشتها است که به صورت

درماني ،رژیم درماني و یا مداخالت جراحي استفاده نكرده

غالب از سلولهای ) L (L-CELLSرها ميشوند .پپتيد

بودند و اعتياد به مصرف مواد مخدر یا مشروبات الكلي نداشتند

PYYدر دو شكل در جریان خون موجود ميباشد -1 .پپتيد با

و همچنين به کارهای سنگين و فعاليت بدني منظم اشتغال

 36اسيدآمينه دست نخورده به نام  PYY1-36 2-پپتيد با 34

نداشتند پس از تكميل پرسشنامههای تعيين سالمتي و پس از

اسيد آمينه کوتاه شده به نام  PYY3-36که این نوع پپتيد با

ریزش در مرحله پایلوت ،تعداد  13نفر با ميانگين سني 24/87

فراواني باالیي در جریان خون موجود ميباشد و باالترین پتانسيل
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سال و ميانگين نمایه توده بدن  31/29کيلوگرم بر متر مربع

بود که همه افراد مقادیر ثابت پياله سوپ و ساندویچ مرغ را

انتخاب شدند.

دریافت نمودند .متعاقب صرف ناهار آزمودنيها به مدت دو

آزمودنيها پس از کسب اطالعات کامل پيرامون مطالعه به

ساعت به فعاليت عادی خود شامل مطالعه ،گفتگو و استراحت

تكميل فرم رضایت آگاهانه پرداختند .سپس ،دو هفته قبل از

پرداختند .آزمودنيها دو ساعت پس از زمان شروع صرف ناهار،

شروع جلسه مطالعاتي اصلي ،یک جلسه آشنایي با نحوه اجرای

اولين پرسشنامه ارزیابي ميزان اشتها و تمایل به خوردن را شامل

فعاليت ورزشي و نحوه تكميل پرسشنامه ارزیابي  10درجهای

سواالتي پيرامون مقدار سيری ،گرسنگي و ميل به خوردن غذا،

اشتها مشهور به  VASرا سپری کردند .متعاقب این جلسه،

تكميل نمودند و متعاقب آن اولين مرحله خونگيری جهت

آزمودنيها به مدت دو هفته فعاليت معمول زندگي خود را انجام

سنجش شاخصهای گرلين اسيل دار و  PYY3-36انجام

دادند .از ساعت  21شب قبل از روز مطالعه اصلي ،تغذیه و

گرفت .پس از  25دقيقه استراحت در وضعيت به ترتيب

فعاليت کليه آزمودنيها بر حسب محاسبه ميانگين دریافت

درازکش ،نشسته و متعاقب آن ،انجام  5دقيقه فعاليت کششي،

تغذیهای(با استفاده از معادله هریس -بندیكت) و ميانگين فعاليت

افراد فعاليت ورزشي بالک ( )9را تا رسيدن به حد واماندگي

روزانه افراد ،با یكدیگر هماهنگ شد .روز قبل از انجام تست

انجام دادند .نيم ساعت پس از اتمام فعاليت و تكميل دومين

اصلي ،آزمودنيها عصرانه معمول خود را در ساعت  19:30با

پرسشنامه ارزیابي اشتها ،دومين مرحله خونگيری انجام گرفت.

حجم و نوع دلخواه (با در نظر گرفتن محدوده کالری دریافتي)

یک ساعت پس از اتمام فعاليت ورزشي ،تكميل سومين

مصرف نموده و به اتمام رساندند .از ساعت  21تا  22هيچ نوع

پرسشنامه ارزیابي اشتها را داشته و متعاقب آن دریافت وعده

مصرف تغذیهای نداشتند .ساعت  22همه آزمودنيها مصرف

غذایي عصرانه شامل پياله  200گرمي ماکاروني انجام یافت و

یک عدد موز متوسط و  200ميلي ليتر شير کم چرب را داشته و

بالفاصله تكميل چهارمين مرحله پرسشنامه ارزیابي ميزان اشتها

ساعت  23شروع زمان خواب تا ساعت  7:30صبح روز آزمون

صورت گرفت .دو ساعت پس از اتمام فعاليت ورزشي پنجمين

بود .آزمودنيها پس از انجام کارهای نظافت شخصي ،مصرف

مرحله تكميل پرسشنامه و سومين مرحله خونگيری انجام شد.

صبحانهی ساعت  8را ،شامل  2کف دست نان سنگگ ،یک

تكميل پرسشنامه در  2/5ساعت و  3ساعت پس از اتمام فعاليت

قوطي کبریت پنير ،یک عدد تخم مرغ آب پز متوسط و  3عدد

ورزشي ،مراحل ششم و هفتم را تشكيل دادند .شاخصهای

خرما ،با مصرف آب آزاد و یک فنجان چای معمول داشته و

بيوشيميایي اشتها ،شامل هورمون گرلين اسيل دار وPYY3-

سپس ساعت  9صبح در آزمایشگاه حاضر گشتند و پس از

 ،36به روش آزمایشگاهي االیزا و توسط کيتهای ساخت

سنجش دقيق شاخصهای تن سنجي (قد و وزن) و ضربان پایه به

شرکت  Crystal dayاندازهگيری شد .جهت تجزیه و تحليل

فعاليت عادی خود شامل مطالعه ،مكالمه ،تماشای تلویزیون و

آماری دادههای مطالعه نيز از نرم افزارهای  SPSS20و

قدم زدن بسيار سبک و کوتاه مدت داخل سالن پرداختند .شروع

EXCEL2010استفاده گردید .جهت بررسي وجود تغييرات

مصرف ميان وعدهی ساعت  11صبح شامل یک عدد سيب

 AGو  PYY3-36بين مراحل خونگيری ،همچنين وجود

متوسط و گوجه فرنگي متوسط بود .سپس آزمودنيها به

تغييرات احساس گرسنگي ،احساس سيری و ميل به خوردن

استراحت و گفتگو با یكدیگر ،همچنين گرفتن اطالعات علمي

غذا در هفت مرحله ،از آزمون تحليل واریانس مكرر استفاده

پيرامون عملكرد هورمونهای اشتها و تاثيرات فعاليت بدني روی

شد .از آزمون تعقيبي  LSDنيز جهت بررسي تغييرات بين

سالمت بدن پرداختند .شروع مصرف ناهار راس ساعت13:30

مراحل پرسشنامه بهره جستيم.
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شکل  -1نمودار فرایند مطالعه در روز آزمون
نتایج

36کاهش داشتند .قابل توجه اینكه ،در شرایط پس از تغذیه و

نتایج آزمون تحليل واریانس مكرر حاکي است که ميزان،AG

سيری ،مقادیر  AGو هورمون سيری  PYY3-36متناسب با

 PYY3-36در مراحل اول ،دوم و سوم اندازهگيری تفاوت

هم نبودند و هر دو کاهش داشتند .البته هيچ یک از این تغييرات

معنيداری ندارند ( .)p <0/05همچنين نتایج حاکي از این است

معنادار نبودند.

که در مرحله نيم ساعت پس تمرین ميزان هورمون گرلين اسيل
دار افزایش داشته و متقابل با این افزایش ،مقادیرPYY3-
جدول  -1نتایج آزمون تحليل واریانس مكرر برای مقایسه ميانگين شاخصها
شاخصها
AG

PYY3_36

مرحله

تعداد

ميانگين

انحراف معيار

اول

13

2/02

0/78

دوم

13

2/35

1/36

سوم

13

2/14

0/68

اول

13

63/61

27/11

دوم

13

61/65

26/36

سوم

13

59/50

36/24

Fمقدار
0/975

0/058

سطح معنيداری
0/407

0/944

اندازه اثر
0/151

0/010

نتایج تحليل واریانس با اندازههای مكرر نشان ميدهد که ميزان

نتایج آزمون تعقيبي  LSDحاکي است که ميزان احساس

احساس گرسنگي ،احساس سيری و ميل به خوردن غذا در هفت

گرسنگي در مرحله ششم و هفتم نسبت به مرحله اول افزایش

مرحله تفاوت معنيداری دارند (.)p <0/05

داشته است .در مرحله ششم ( 2/5ساعت پس از تمرین) و سوم
(یک ساعت پس از تمرین) بيش از مرحله دوم ( نيم ساعت پس
از تمرین) ميباشد و در مرحله هفتم ( 3ساعت پس از تمرین)
بيشتر از مرحله چهارم (پس از صرف ماکاروني) است.
همچنين نتایج حاکي است ،تغييرات سيری کمتر از تغييرات
گرسنگي ميباشد و ميزان احساس سيری در مرحله هفتم کمتر

شکل  -2تغييرات حس اشتها در هفت مرحله پرسشنامهVAS

از مرحله اول است .همچنين ميزان احساس سيری در مرحله
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چهارم (پس از صرف ماکاروني) ،ششم و هفتم نيز ،کمتر از

نبود اما ميتواند نشانگر ميل به دریافت انرژی جهت جبران

مرحله دوم ( نيم ساعت پس از فعاليت) است .

انرژی مصرف شده حين فعاليت باشد .در روندی جالب و بدون

همانند نمودار گرسنگي ،ميزان ميل به خوردن غذا در مرحله

تبعيت از مقادیر هورمون گرسنگي ،مقادیر  PYY3-36به

سوم (یک ساعت پس از فعاليت) ،ششم و هفتم بيشتر از مرحله

عنوان هورمون سيری در شرایط پس تغذیهای (دو ساعت پس از

اول ( قبل از فعاليت) و دوم ( نيم ساعت پس از فعاليت) است.

اتمام تمرین و یک ساعت پس از دریافت ميان وعده) همچنان به

در مرحله هفتم بيشتر از مرحله پنجم ( دو ساعت پس از فعاليت)

روند کاهشي خود ادامه داد .به نحوی که این کاهش علي رغم

است.

معنادار نبودن ،حتي پایينتر از مقادیر پایه بود .البته هيچ یک از

جای تاکيد دارد که ،تغييرات در نمودار ميل به خوردن غذا و

این تغييرات معنادار نبود .همسو با مطالعه حاضر King ،و

احساس گرسنگي هم راستا با یكدیگر بوده و در توازني

همكاران ( )2011نشان دادند؛ فعاليت  60دقيقهای دوچرخه

معكوس با نمودار احساس سيری در حرکت هستند .به نحوی که

سواری با شدت متوسط ،تغييری در سطوح  PYY3-36ایجاد

با صعود نمودار سيری دو نمودار ميل به خوردن غذا و احساس

نكرد .وی احتمال داد افزایش سطوح در گردش خونPYY3-

گرسنگي در حال کاهش بودند و بالعكس.

36فقط با ورزش شدید یا طوالني مدت ممكن استKing .

بحث

در ادامه مطالعه خود بيان داشت؛ سطوح گرلين اسيل دار برای

ميدانيم تعيين شدت خاصي از فعاليت که زمينهساز کاهش وزن

کنترل مقادیر آن به سرعت برگشت ميخورند و چندین ساعت

یا کاهش اشتها باشد؛ جهت ارائه توصيههای تمریني برای افراد

پس از ورزش بدون تغيير باقي ميمانند ( .)11امكان دارد که این

چاق کمک کننده است .در این ميان ،تعداد مطالعات ورزشي

تغيير مختصر و بسيار جزیي در مقادیر گرلين اسيل دار پس از

که روی افراد چاق و مبتال به اضافه وزن باالخص در جمعيت

ورزش یكي از دالیلي باشد که چرا وهلههای حاد تمرین

زنان ،انجام گرفته است؛ بسيار محدود و انگشت شمار ميباشد

ورزشي منجر به ایجاد پاسخهای جذب انرژی و اشتهای جبران

( .)10با مطالعه روی این افراد دانش ما در مورد نقش فعاليت

پذیر نميشود.

روی حفظ و کنترل وزن افزایش ميیابد که با هدف کاربرد

قلي پور و تبریزی ( )2013نيز همسو با مطالعه حاضر ،در مطالعه

تمرین و تاثير آن روی سطوح گردش خون PYY3-36 ،AG

روی مردان جوان چاق طي یک جلسه دوی متناوب روی

و اشتها ،در نهایت پيشگيری از بيماریهای منتج از چاقي انجام

تریدميل افزایش مقادیر گرلين اسيل دار را در شدت %80

ميگيرد.

حداکثر اکسيژن مصرفي پس از اتمام تمرین نسبت به زمان

در مطالعه حاضر مقادیر گرلين اسيل دار و  PYY3-36نيم

اجرای تمرین ،نشان دادند (.)12

ساعت پس از تمرین به ترتيب با افزایش و کاهش نسبت به

در تناقض با مطالعه ماWagner ،و همكاران ( )2014طي یک

حالت پایه (قبل از تمرین) همراه شد ولي این تغييرات معنادار

جلسه تمرین در آستانه تهویهای روی دختران چاق نشان دادند

نبود .در هر حال با در نظر گرفتن فاصله زماني  2/5ساعته از

غلظت  PYY3-36بالفاصله پس از تمرین و  120دقيقه پس از

دریافت وعده غذایي ناهار و وارد کردن فعاليت ورزشي به

تمرین نسبت به حالت پایه ،افزایش داشت ( .)13توجه داشته

عنوان یک عامل انرژی خواه ،ميتوان ایجاد تعادل منفي انرژی

باشيم که این پاسخ متناقض در شرایط متفاوت تمریني و

را توجيه نمود .در ادامه مراحل مطالعه ،در شرایط پس تغذیهای

آزمودني نسبت به مطالعه حاضر رخ داده است.

(دو ساعت پس از اتمام فعاليت و یک ساعت پس از دریافت

همچنين در تناقض با مطالعه حاضر Broom ،و همكاران

ميان وعده) مقادیر گرلين اسيل دار سرکوب شد؛ ولي این مقادیر

( )2009طي مطالعهای روی مردان جوان سالم با وزن مطلوب

هنوز از مقادیر پایه باالتر بود .هر چند که این اختالف معنادار

نشان دادند  90دقيقه فعاليت وزنه و  60دقيقه فعاليت دوی
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هوازی منجر به کاهش مقادیر گرلين اسيل دار و افزایش PYY

نحوی که در وضعيت فعلي ،مقادیر هورمون گرلين حتي به

جریان خون در حين تمرین ميگردد (.)4

مقادیر سطوح پایه نيز نرسيد و این نشانگر تمایل افزایش مقادیر

 Deightonو همكاران ( )2012نيز طي مطالعهی یک

این هورمون در پاسخ به یک جلسه تمرین فزاینده و درمانده ساز

جلسهای با ارگومتر روی مردان سالم با وزن مطلوب نشان دادند؛

در زنان چاق ميباشد .در تایيد تفسير حاضر نتایج

مقادیر کاهش در گرلين اسيل دار در تمرینات اینتروال سرعتي

پرسشنامه  VASاز این احتمال حمایت ميکند؛ به نحوی که

نسبت به تمرین استقامتي چشم گيرتر است .به هر حال با وجود

در  2/5ساعت و  3ساعت پس از فعاليت ،احساس گرسنگي

کاهش زیاد گرلين اسيل دار طي تمرینات سرعتي ،تمرینات

بيشتر از مرحله قبل از شروع فعاليت بود .یعني نياز به جبران

استقامتي منجر به افزایش زیادتری در  PYYپالسما گردید.

انرژی مصرف شده در فعاليت وامانده ساز ،حتي پس از دریافت

وی بيان داشت افزایش  PYYکل در جریان خون ،عامل اصلي

وعده مختصر غذایي وجود داشت .هم چنين افزایش حس

مهار اشتهای حين فعاليت نميباشد ( .)14در واقع تغييرات ممكن

گرسنگي در مرحله یک ساعت پس از تمرین و قبل از دریافت

است از حالت تمرین و طول زمان تمرین و در نهایت شدت

غذا ،نسبت به مرحله نيم ساعت پس از تمرین ،نشانگر افزایش

تمرین اثر پذیر باشد .همچنين  cummingsو همكاران

حس گرسنگي در پاسخ به تمرین وامانده ساز ميباشد .با توجه

( )2002بيان نمودند؛ هميشه تغييرات گرلين با تغييرات اشتها یا

به دادههای پرسشنامه  VASمبني بر مقادیر باالی گرسنگي در

کمک رسان کاهش وزن افراد چاق همراه نبوده است (.)15

سه ساعت پس از تمرین نسبت به یک ساعت پس از تمرین

گرلين فقط یكي از اجزای سيستم نورواندوکراین تنظيم اشتها

(پس از دریافت وعده غذایي) ،ميتوان بيان داشت که جبران

است و تغييرات آن ممكن است بازتاب عوامل هورموني و

گرسنگي در ساعات طوالنيتری پس از تمرین اتفاق ميافتد.

رواني زیادی باشد (.)11،16

با یادآوری مقادیر کاهش یافته هورمون سيری در پاسخ به

نظر به تفاوت نوع آزمودنيها و تفاوت روشهای مطالعاتي

تمرین و مقادیر افزایش یافته گرلين اسيل دار در پس از تمرین،

انجام یافته و با تمرکز در نتایج متناقض گزارش شده ،پيشنهاد بر

همسو با نظریه  Chelikaniو همكاران ( )2005و Kawano

این است که در افراد چاق هورمونهای گرلين اسيل دار و

و همكاران بيان ميکنيم تغييرات هورمونهای اشتها به تنهایي

 PYY3-36به تنهایي پاسخگوی چرایي کاهش و افزایش

نميتوانند عامل بيان کننده اشتها یا سيری باشند ( .)18-17البته

گرسنگي نميباشند .همانطور که  Chelikaniو همكاران ()2005

این مطلب در تناقض با یافتههای  Wagnerو همكاران ()2013

بيان داشتند؛ تنظيم اشتها در افراد چاق بيشتر تحت تاثير سایر فاکتورهایي

ميباشد که بيان داشتند؛ تغييرات در انرژی دریافتي به دنبال

مانند عوامل فيزیولوژیكي است که ميتواند اثر  PYYرا محو سازد

تمرین ،مربوط به تغيير در پپتيدهای تنظيم کننده سيری در جریان

(.)17

خون ،از جمله  PYYميباشد (.)13

از نتایج مطالعه حاضر و مطالعات پيشين انجام یافته درميیابيم که

در تایيد مطلب ،دادههای حاصل از پرسشنامه ارزیابي اشتهای

فعاليت بدني کوتاه مدت ميتواند هورمون اشتها راتحریک

مورد استفاده در مطالعه حاضر نشان داد؛ که ميزان احساس

نماید .ميدانيم که گرلين هورمون اشتهایي است که در پاسخ به

گرسنگي ،احساس سيری و ميل به خوردن غذا در وضعيت قبل

گرسنگي ترشح ميگردد و در شرایط دریافت غذای این

از تمرین و بعد از تمرین ،اختالف معناداری با یكدیگر نداشتند

هورمون سرکوب ميشود .در این مطالعه با توجه به دریافت غذا

( )p <0/05ولي این سه حس ،در هفت مرحله تفاوت معناداری

در یک ساعت پس از تمرین ،مقادیر این هورمون تا حدی

داشتند .به نحوی که دو نمودار احساس گرسنگي و احساس

سرکوب شد .یعني در صورت عدم دریافت غذا ،مقادیر

سيری به تناسب هم حرکت داشته و با افزایش یكي ،دیگری در

هورمون گرلين ميتوانست سير صعودی خود را طي نماید؛ به

حال کاهش بود.
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در ادامه بررسي پاسخگویي پرسشنامه ارزیابي اشتها درميیابيم

مقادیر ،AGدر کاهش گرسنگي و کاهش دریافت انرژی موثر

که نمودار ميل به خوردن غذا با احساس گرسنگي در یک راستا

ميباشد (.)10

حرکت ميکند؛ به جز در در وضعيت پس از تمرین ،که ميزان

مطالعه  Douglasو همكاران نشان داد؛  BMIافراد با اضافه

ميل به خوردن غذا کاهش یافته است .در واقع تمرین شدید

وزن یا مبتال به چاقي ،تاثير منفي معناداری روی غلظتهای AG

ورزشي با سرکوب حس ميل به خوردن غذا همراه بود.

پس از تمرین دارد .همچنين تاثير مهاری تمرین روی  AGبا

با توجه به دادههای حاصل از حس گرسنگي و حس سيری،

افزایش  BMIکاهش داشت .هر چند که در افراد چاق و مبتال

همسو با مطالعه  Broomو همكاران ( Ueda )2009و

به اضافه وزن نيز سرکوب ميانگين  AGپس از تمرین گزارش

همكاران ( )2009و  Kingو همكاران ( )2011بيان ميكنيم؛

شد .این توجيه ميتواند پيرامون عدم کاهش گرلين اسيل دار در

جبران گرسنگي در ساعات طوالنيتری پس از تمرین اتفاق

مطالعه حاضر کاربرده شود .در هر حال؛ درجات چاقي متفاوت،

ميافتد ( .)4،11،18در واقع جبران انرژی مصرفي حين تمرین با

ميتواند با پاسخهای هورموني متفاوتي همراه باشد ( .)10به

تعویق اتفاق ميافتد.

عبارتي ،در مداخله تمرین ورزشي ميتوان گفت؛ با افزوده شدن

تنظيمات جبراني در سطوح گردشي گرلين و  PYYبه عنوان

ميزان مصرف انرژی ،پاسخهای متفاوتي جهت افزایش جبراني

مكانيسم کمک کننده به تنظيم حاد تعادل انرژی اتفاق ميافتد.

در اشتها و ميزان دریافت کالری ،در افراد با درجات چاقي

برخي از تحقيقات نشان دادهاند که گرلين و  PYYنسبت به

متفاوت موجود ميباشد.

کمبودهای حاد انرژی ،ناشي از ورزش ،پاسخي نشان نميدهند

نظر به وجود نتایج متناقض ،در حال حاضر امكان نتيجه گيری

( )4،19و پاسخ جبراني تغذیهای در ساعتهای پس از ورزش،

دقيق در مورد اثر تمرینات ورزشي در شدتهای باال بر مقدار

جهت اصالح عدم تعادل انرژی دیده نميشود .این پاسخ گرلين

اشتها وجود ندارد؛ بنابراین نياز به انجام مطالعات دقيقتر و بيشتر

و  PYYممكن است به تحریک ناپذیری اشتهایي و جذب

در این زمينه محسوس است.

انرژی ناشي از مصرف در ورزش مربوط باشد.

نتیجه گیری

همچنين چندین مطالعه نشان داده است که غلظت گردش خون

در بحث کاربردی ،نظر به اینكه جبران انرژی در ساعات

گرلين اسيل دار و  PYY3-36به مقدار انرژی وعده غذایي و

طوالنيتری پس از تمرینات وامانده ساز اتفاق ميافتد ،جهت

دریافت مواد مغذی حساس است .به نحوی که ،غلظت گردش

کنترل بهتر وزن در شرایط پس از اجرای این نوع تمرینات

پس از وعده غذایي به نسبت مقدار خوردن

ورزشي ،محدودیت دریافت مواد غذایي در طوالني مدت،

خونPYY

افزایش ميیابد .همچنين ،افزایش قبل از غذا و کاهش پس از

توصيه ميگردد.

غذا در مقادیر گرلين اسيلدار گردش خون ،به مقدار انرژی

تشکر و قدردانی

دریافتي آخرین وعده غذایي مربوط است (.)20-21

از آزمودنيهای مطالعهی حاضر به دليل مصمم بودنشان در

در مطالعه اخير  Douglasو همكاران ( )2016بيان شد؛ به

پيشبرد مطالعه و همچنين از آقای دکتر جمالي مدیر تربيت بدني

صورت ميانگين ،تمرین حاد مقادیر  AGرا سرکوب ميکند؛

دانشگاه علوم پزشكي تبریز که در انجام این مطالعه همكاری

در حالي که تاثير ناچيزی روی  PYYکل دارد .نتایج پيشنهاد

داشتند سپاسگزاری ميشود.

دارند؛ تمرین ورزشي در افراد چاق و مبتال به اضافه وزن ،با تغيير

وحيد ساري صراف و همكاران
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Dose a progressive aerobic activity reduce the appetite of obese or overweight women?
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Abstract
Introduction: Considering the increased illness caused by obesity, therapeutic
methods for controlling or preventing obesity and overweight are interest to
researchers. Meanwhile, the manipulation of appetite hormones by exercise
has been studied as a low-risk factor in the health process.
Material and methods: A total of 13 healthy women with overweight or
obesity of grade one with an average age of 25 years and an average body
mass of 31.23 kg / m2 participated in the study. The test session included 3
stages of blood collection (before the activity 30 minutes and two hours after
the activity) to measure the acylated ghrelin (AG) and peptide YY3-36 (PYY
3-36), as well as seven stages of completion of the VAS questionnaire to
measure appetite. Data were analyzed by SPSS software version 20 and using
repeated analysis of variance and LSD post hoc test.
Results: There was no significant difference between the AG and PYY 3-36
post-activity levels compared to baseline (P <0.05). However, there was a
significant difference between the levels of hunger, satiety and eating desire in
seven steps (P <0.05).
Conclusion: Changes in appetite hormones are not always associated with
changes in appetite. Other factors contribute to the response of these
hormones.
Key words: appetite, obese, overweight, progressive activity, AG, PYY 3-36.
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