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مقاله اصلي

اثر هشت هفته تمرین هوازی و مصرف چای سبز با دوزهای متوسط و باال بر
ترکیب بدن و نیم رخ لیپیدی زنان دارای اضافه وزن و چاق
تاریخ دریافت -49/3/82 :تاریخ پذیرش49/6/2:

*

1امیرحسین حقیقی
 2الناز اسالمی نیک
 3محمدرضا حامدی نیا

خالصه
مقدمه
مصرف منظم چاي سبز ميتواند بر متابوليسم انرژي ،وزن و محتواي چربيي بيدن تيا ير بگي ارد .هيدف ايين ماالهي
بررسي ا ر هشت هفت تمرين هوازي و مصرف چاي سبز با دوزهاي متوسط و باال برترکيي بيدن و نييم ری ليیييدي
زنان داراي اضاف وزن و چاق است.
روش کار

 -1دانشيار گروه فيزيولوژي ورزش ،دانشکده
تربيت بدني و علوم ورزشي ،دانشگاه حکيم
سبزواري ،سبزوار ،ايران
 -2کارشناس ارشد فيزيولوژي ورزش،
دانشکده تربيت بدني و علوم ورزشي ،دانشگاه
حکيم سبزواري ،سبزوار ،ايران
 -3استاد گروه فيزيولوژي ورزش ،دانشکده

اين مااله مورد شاهدي و نيم تجربي در تابستان سال  82در دانشگاه حکيم سبزواري انجام شد .روش تحقيق
کاربردي با طرح پيش آزمون -پس آزمون مي باشد 31 .زن چاق و داراي اضاف وزن انتخاب شدند و ب طور
تصادفي در س گروه تمرين هوازي  +دوز متوسط چاي سبز( 511ميليگرم)  ،تمرين هوازي  +دوز باالي چاي
سبز( 451ميليگرم) و دارونما (نشاست ) قرار گرفتند .دو گروه تجربي ب مدت  9هفت ب اجراي تمرين هوازي (3
جلس در هفت  ،هر جلس  25دقيق ) و مصرف چاي سبز پرداختند .در طول اين مدت گروه پالسيبو در هيچ برنام
تمريني شرکت نداشت .خونگيري از آزمودني ها در حالت ناشتايي انجام شد .داده ها از طريق آزمون آناليز
واريانس يکارف و تست تهقيبي  LSDتحليل شد.
نتایج

تربيت بدني و علوم ورزشي ،دانشگاه حکيم

هشت هفت تمرين هوازي و مصرف چاي سبز با دوزهاي متوسط و باال سب

سبزواري ،سبزوار ،ايران

توده بدن ،درصد چربي بدن ،محيط کمر و افزايش مهنادار حداکثر اکسيژن مصرفي شد ،اما بين دو دوز مصرفي

کاهش مهنادار وزن بدن ،شاخص

تفاوت مهناداري مشاهده نشد .در شاخصهاي نسبت محيط کمر ب لگن ،HDL-C ،LDL-C ،کلسترول تام و
تريگليسريد ،بين س گروه تفاوت مهناداري مشاهده نشد.
نتیجه گیری
*سبزوار -دانشگاه حکيم سبزواري ،دانشکده

زنان چاق و داراي اضاف وزن ميتوانند ترکي

تربيت بدني ،سبزوار ،ايران

بهبود دهند .در رابا با نيم ری ليیيدي پيشنهاد ميشود با توج ب درصد تغييرات ،از دوز باالي چاي سيبز بي هميراه

تلفن +89- 5122112415 :

تمرينات هوازي استفاده شود.

email: ah.haghighi292@yahoo.com

بدن خود را از طريق تمرينات هوازي و مصيرف مکميل چياي سيبز

کلمات کلیدی :تمرين هوازي ،چاي سبز  ،زنان چاق ،نيم ری ليیيدي
پي نوشت :اين پژوهش فاقد منبع مالي است و هيچگون تضاد منافع بين نويسندگان وجود ندارد.

اميرحسين حقيقي و همكاران
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مقدمه

افزايش هزين انرژي و افزايش اکسيداسيون چربي مو ر است (.)1
4

چاقي علت اصلي بسياري از بيماريهاي مزمن است ،ل ا

فراوان ترين کاتچين چاي سبز اپي گالو کاتچين گاالت

بررسي علل آن از اهميت بااليي برخوردار است .در افراد چاق،

( ،)EGCGاست ،ک بيشتر در رابا با ا رات پيشگيري کننده از

چربيهاي مضري همچون ليیوپروتئين با چگالي پايين (LDL-

سرطان و بيماريهاي قلبي عروقي مااله شده است .اگر چ

 ،)Cکلسترول تام ( )Tcholو تريگليسريد ( )TGبيش از دامن

شواهدي وجود دارد ک نشان ميدهد  EGCGنقش متابوليک

طبيهي است و از آنجا ک افزايش اين چربيها و همچنين کاهش

هم داشت و ميتواند در کاهش چربي بدن مو ر باشد (.)2

ليیوپروتئين با چگالي باال ( ،)HDL-Cجزو عوامل خارزاي

همچنين  EGCGموج

اصلي براي بيماريهاي کرونري قل

کاهش دريافت غ ا ميشود و ساوح

در زنان محسوب ميشود،

تريگليسريد ،کلسترول و لیتين خون را پايين ميآورد و از طرفي

ل ا بهبود نيم ری ليیيدي حائز اهميت است ( .)1در بحث چاقي،

سوخت و ساز انرژي را تحريک کرده و ميزان  HDLخون را

عالوه بر بهبود نيم ری ليیيدي ک ب دنبال درمان چاقي صورت

افزايش ميدهد (.)4

ميپ يرد ،کاهش درصد چربي بدن نيز اهميت مييابد .در واقع

با بررسي تحقيقات قبلي مشخص گرديد ک بهضي تحقيقات از

کاهش وزن مناقي زماني صورت ميگيرد ک با کاهش توده

مکمل چاي سبز ب همراه تمرين (هوازي يا مقاومتي) استفاده

چربي و درصد چربي بدن همراه باشد.

کرده اند ،و درصدد بررسي تا ير تهاملي اين دو متغير بودهاند اما

تغيير روش زندگي همچون افزايش فهاليت بدني و استفاده از

ضمن اينک اين تحقيقات مهدود بودند ،نتايج آنها نيز متناقض بود

رژيم کم کالري ،از اولين مداخالت در زمين کاهش چربي

( .)11-9در همين رابا  ،کاردوسو 1و همکاران ،ا ر مصرف چاي

اضافي بدن و مقابل با چاقي محسوب ميشود( .)2ب عالوه،

سبز و تمرين مقاومتي را بر ترکي

بدن و ميزان سوخت و ساز

امروزه استفاده از مواد گياهي و مکملهاي مختلف نيز براي

استراحت در زنان داراي اضاف وزن و چاق بررسي کردند31 .

کاهش وزن و چربي بدن مورد استفاده قرار ميگيرد .يکي از اين

آزمودني بهد از يک دوره  2هفت اي رژيم غ ايي ،ب چهار گروه

مکملها چاي سبز است ک ا رات مفيد بسياري بر سالمت فرد

چاي سبز ،دارونما ،چاي سبز و تمرين مقاومتي ،دارونما و تمرين

ميگ ارد .يکي از اين ا رات ،نقش ضد چاقي چاي سبز است

مقاومتي ،تقسيم شدند .افراد در يک برنام تمرين مقاومتي و يک

(.)3

دوره رژيم غ ايي ب مدت  9هفت شرکت کردند .نتايج نشان داد

چاي بر اساس فرآيند تهي  ،ب س نوع اصلي تقسيم مي شود:

ک در مقايس با گروههاي ديگر ،مصرف چاي سبز ب همراه

 -3چاي سياه و قرمز ( .)2هر

تمرين مقاومتي باعث افزايش ميزان متابوليسم استراحت ،افزايش

يک از اين چاي ها حاوي منبع قابل توجهي کاتچين، 3

وزن خالص بدن ،افزايش قدرت و کاهش درصد چربي بدن،

 -1چاي سبز -2 1چاي اوالنگ
تيافالوين

2

و تياروبيجين

5

2

مي باشند .اين مواد ظرفيت آنتي

2

محيط کمر و ذخاير تريگليسريد ميگردد ( .)11ايچينوز

و

اکسيداني بااليي دارند ( .)5در اين ميان چاي سبز ک يک چاي

همکاران ،تا ير تمرين هوازي و مصرف عصاره چاي سبز را بر

غير تخميري است نسبت ب چاي سياه و چاي اوالنگ ،کاتچين

متابوليسم سوبسترا حين ورزش در آزمودنيهاي مرد سالم بررسي

بيشتري دارد ( .)2کاتچين هاي چاي سبز ترکيبات پلي فنلي

کردند .آزمودنيها ورزش رکاب زدن بر روي دوچرخ کارسنج

موجود در برگ خشک چاي ميباشند .فرضي غال

اين است

را با شدت  % 11اوج اکسيژن مصرفي ب مدت  11دقيق و ب

ک اين کاتچين ها بر فهاليت سيستم عصبي سمیاتيک،)SNS( 1

تهداد  3بار در هفت براي  11هفت انجام دادند .در طول اين مدت

1

گروه تجربي روزان مقدار  542/9ميليگرم کاتچين مصرف مي-

. Green tea
. Oolong tea
3
. Catechin
4
. Theaflavin
5
. Thearubigin
6
. Sympathetic Nervous System
2

7

. Epi gallo catechin gallate
Cardoso
2
Ichinose
1
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کاهش ساوح تري گليسريد و

کردند .نتايج نشان داد ک خوردن کاتچين همراه با تمرين هوازي

کاتچين هاي چاي سبز سب

باعث کاهش نسبت تبادل تنفسي و افزايش استفاده از چربيها

کلسترول سرمي و افزايش  HDL-Cمي شود (.)15

حين تمرين ميشود ( .)8هيل 3و همکاران ،در مااله خود بر 39

در يک جمع بندي مي توان گفت ک ماالهات مختلف نتايج

زن چاق و داراي اضاف وزن دريافتند ک انجام تمرين ورزشي با

متفاوتي را نشان دادند ک علل آن را مي توان ب تفاوت در نوع

شدت متوسط همراه با مصرف روزان  311ميليگرم  EGCGيا

آزمودني ها (سالم يا بيمار ،انسان يا موش) ،سن آزمودني ها ،نوع

پالسيبو ب شکل کیسول ،تغيير مهناداري در وزن بدن و ترکي

مکمل مصرفي (با کافئين يا بدون کافئين) ،شکل مصرف مکمل

بدن آزمودنيها در طول  12هفت ايجاد نميکند ( .)2حقيقي و

(دم نوش،کیسول يا قرص چاي سبز) ،دوز مکمل مصرفي ،وجود

همکاران ،تا ير تمرينات هوازي و مکمل چاي سبز را بر برخي

تمرين و يا عدم آن و غيره دانست .با اين حال نکت اي ک وجود

عوامل خارزاي قلبي -عروقي ،در مردان داراي اضاف وزن مورد

دارد و در هم اين تحقيقات مشترک است استفاده از چاي سبز

بررسي قرار دادند .آزمودنيها تمرينات خود را ب مدت  11هفت

ب عنوان مکمل است .اما در خصوص دوز مصرفي چاي سبز ،اين

( 3بار در هفت ) با شدت  % 15تا  % 45حداکثر ضربان قل

انجام

دادند و روزان  3عدد چاي سبز کيس اي ،محتوي  2گرم چاي
خشک مصرف کردند .نتايج نشان داد ک ترکي

نکت قابل ذکر است ک ماالهات مختلف تاکنون دوزهاي
متفاوتي از چاي سبز را جهت کاهش وزن ب کار برده اند ک

تمرين و

بهضي از اين تحقيقات حتي بدون اعمال تمرينات ورزشي بوده

کاهش مهنادار وزن ،شاخص توده بدن،

است ( . )14 -12با اين وجود ،هنوز دوز مشخصي از چاي سبز

درصد چربي و افزايش مهنادار VO2maxشد ،اما تغيير مهناداري

ک بتواند ب همراه تمرينات ورزشي براي بهبود ترکي

بدن و نيم

در ميزان پروتئين واکنشي Cو چربي هاي خون ايجاد نکرد (.)12

ری ليیيدي ،مبنا قرار گيرد ب دست نيامده است .ضمن اين ک نوع

مصرف چاي سبز سب

همين محقق در تحقيق ديگري ،ا ر  9هفت ترکي

تمرين هوازي

چاي سبز و نحوه مصرف آن موضوع ديگري است ک نياز ب

و مصرف مکمل چاي سبز را بر درصد چربي بدن و نيم ری

تحقيقات بيشتري دارد .ل ا هدف تحقيق حاضر بررسي تا ير يک

ليیيدي زنان چاق و داراي اضاف وزن بررسي نمود .آزمودني ها،

دوره تمرين هوازي و مصرف چاي سبز با دوزهاي متوسط و باال

ب اجراي تمرينات هوازي ( 3بار در هفت  ،با شدت  %15تا %91

بر ترکي

بدن و نيمری ليیيدي زنان داراي اضاف وزن و چاق

حداکثر ضربان قل ) و مصرف مکمل چاي سبز ( 3گرم چاي

است.

سبز خشک در  211ميليليتر آب جوش) پرداختند .در پايان

روش کار

تمرين هوازي و مکمل چاي سبز باعث

اين مااله مورد شاهدي و نيم تجربي در تابستان سال  82در

کاهش مهنادار وزن و درصد چربي بدن شد اما بر نيم ری ليیيدي

دانشگاه حکيم سبزواري انجام شد .روش تحقيق کاربردي با

( Tchol ،LDL-C ،HDL-Cو  )TGتا ير مهناداري نداشت

طرح پيش آزمون -پس آزمون مي باشد .از طريق نص

آگهي

( .)13همچنين ،مارون 4و همکاران ،از مکمل چاي سبز بدون

در دانشگاه و با حضور در باشگاهها و پارکها از بين زنان چاق و

تمرين استفاده نمودند .آنها  221زن و مرد داراي چربي خون را

داراي اضاف وزن ( 1 BMI≥25کيلوگرم بر متر مربع) ( )19ک

ب مدت 12هفت تحت نظر قرار دادند .مکمل مصرفي شامل 345

مايل ب شرکت در اين طرح بودند ،تهداد  31نفر انتخاب شدند.

ميليگرم عصاره چاي سبز غني از تيوفالوين بود .نتايج آنها،

آزمودنيها قبل از شروع کار رضايت نام کتبي را پر کردند .هيچ

 % 11/3کاهش در کلسترول تام و  11/2کاهش در  LDL-Cرا

يک از آزمودنيها داراي سابق ورزشي ،سابق مصرف دارو،

نشان داد ( .)12نادري و همکاران ،نيز پس از  2هفت مصرف

سيگار و الکل نبودند (اين موارد توسط پرسشنام کنترل گرديد).

مشاهده شد ،ترکي

مکمل چاي سبز بر  21موش صحرايي ،ب اين نتيج رسيدند ک
Hill
Maron

3
4

1

. Body Mass Index
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جامه آماري شامل زنان چاق و داراي اضاف وزن شهرستان

محمد نيكراد و همكاران

در اين تحقيق براي باال بردن دقت کار و اطمينان از مصرف

سبزوار بودند ک در دامن سني  18تا  54سال قرار داشتند .از اين

دوز تهيين شده ،ب جاي دم کردن چاي سبز از قرصهاي گياهي

شدند و ب طور تصادفي در س گروه

آن با ميزان مشخص کاتچين ،بهره گرفت شد .هر قرص 511

ميان تهداد  31نفر داوطل

ميليگرمي چاي سبز حاوي  311ميليگرم کاتچين بود .اين

مساوي زير قرار گرفتند.
 )1گروه تمرين هوازي +دوز متوسط چاي سبز ( 511ميليگرم

قرصها از شرکت حسان دارو با کد محصول  22231828تهي

چاي سبز حاوي 311ميليگرم کاتچين در روزهاي تمرين) (سن

شد .براي گروه دوز متوسط  1عدد قرص (در يک کیسول) ،براي

 31±11/21سال ،قد  111/21±2/82سانتيمتر ،وزن 45/18±8/41

گروه دوز باال  1/5عدد قرص (در يک کیسول) و براي گروه

کيلوگرم و شاخص توده بدن  28/22±3/51کيلوگرم بر مترمربع)

دارونما نيز از نشاست (در يک کیسول) استفاده گرديد (،18 ،2

 )2گروه تمرين هوازي  +دوز باالي چاي سبز ( 451ميليگرم

 .)21براي يکسان سازي کار و از بين بردن تفاوت ها ،تمامي

چاي سبز حاوي  251ميليگرم کاتچين در روزهاي تمرين) (سن

مقادير ب صورت پودر در کیسولهاي يک شکل ب آزمودنيها

 31±8/19سال ،قد  159/81±1/11سانتيمتر ،وزن 42/32±9/52

داده شد ک بايد در روزهاي تمرين ،بهد از صرف نهار ،توسط

کيلوگرم و شاخص توده بدن  28/25± 3/12کيلوگرم بر متر

آزمودنيها مصرف ميشد .عمل خونگيري در دو مرحل  ،قبل

مربع)  )3گروه دارونما (پودر نشاست ) (سن  32/81±11/12سال،

از آغاز تمرينات و  29ساعت بهد از آخرين جلس تمرين از هم

قد  158/21±5/21سانتيمتر ،وزن  41/28±12کيلوگرم و شاخص

آزمودنيها در حالت ناشتايي ب ميزان  5سي سي انجام شد .تري-

توده بدن  28/89± 2/21کيلوگرم بر مترمربع)

گليسريد پالسما با روش کالريمتريک آنزيماتيک و کيت

قبل از شروع برنام تمرينات و تقسيم تصادفي آزمودنيها،

شرکت پارس آزمون ايران با حساسيت يک ميليگرم در دسي

سالمت عمومي ،سالمت قلبي تنفسي ،کنترل عدم مصرف دارو،

ليتر ( )1mg/dlو ضري

نداشتن بيماريهاي خاص ،عدم مشکل حرکتي و عدم استهمال

پالسما با روش آنزيماتيک فتومتريک و کيت شرکت پارس

سيگار توسط آزمودنيها ،از طريق پرسشنام و پزشک مهتمد

آزمون ايران با حساسيت س ميليگرم در دسي ليتر ( )3mg/dlو

بررسي شد .سیس از آنان خواست شد براي بت اطالعات مربوط

تغيير  %1/2اندازهگيري شد HDL-C .و LDL-C

ب سن ،قد ،وزن ،دور کمر ،دور لگن و ترکي

بدن ب آزمايشگاه

دانشکده تربيت بدني و براي اندازهگيري نيم ری ليیيدي ب
آزمايشگاه پاتولوژي علوم پزشکي مراجه نمايند .پس از اين

ضري

تغيير  %1/2اندازهگيري شد .کلسترول

پالسما با روش فتومتريک آنزيماتيک و کيتهاي شرکت پارس
آزمون ايران با حساسيت يک ميليگرم در دسي ليتر ()1mg/dl
و ضري

تغيير  %1/5اندازهگيري شدند.

مرحل  ،آزمودنيها ب طور تصادفي در گروههاي مورد نظر قرار

کنترل رژيم غ ايي ،توسط پرسشنام ياد آمد غ ايي  22ساعت

گرفتند .برنام تمريني کامال تحت نظارت محقق انجام شد .مدت

انجام گرفت .آزمودنيها پرسشنام غ ايي را در  3روز ابتدايي و

برنام  9هفت بود .تمرين ب تهداد  3جلس در هفت و هر جلس 25

 3روز انتهايي برنام پر نمودند 3 .روز ب طور غيرمتوالي ( 1روز

دقيق شامل  11دقيق گرم کردن 31 ،دقيق راه رفتن و دويدن و 5

تهايل و  2روز غير تهايل) و در طي يک هفت بود .آلبوم مواد

دقيق سرد کردن بود .شدت تمرين ب صورت تدريجي هر دو

غ ايي نيز در اختيار آنها قرار گرفت تا بر اساس آن نوع و حجم

هفت افزايش مييافت ،ب طوريک از شدت  %15ضربان قل

غ اي مصرفي خود را مشخص نمايند .سیس دادهها براي تجزي و

حداکثر در دو هفت اول شروع و هر دو هفت  %5ب شدت فهاليت

تحليل ب گروه تغ ي دانشکده بهداشت و تغ ي دانشگاه تهران

افزوده ميشد ب نحويک در دو هفت پاياني شدت تمرين ،ب %91

فرستاده شد تا با نرم افزار مربوط تجزي و تحليل شود.

ضربان قل

حداکثر رسيد .از فرمول (سن  )221-براي محاسب

ضربان قل حداکثر استفاده شد.

اطالعات مربوط ب ترکي بدن آزمودنيها ،توسط دستگاه تجزي
و تحليل ترکي

بدن ساخت کشور کره ،اندازهگيري شد .براي

اندازهگيري دور کمر و لگن از متر نواري استفاده شد .حداکثر
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اکسيژن مصرفي از طريق آزمون شاتل ران و استفاده از فرمول زير

از آزمون کولموگروف اسميرنوف براي تهيين طبيهي بودن توزيع

محاسب شد (( .)21سن × سرعت × ( + )1/1521سن × – )3/229

متغيرهاي تحقيق و آزمون آناليز واريانس يکارف و تست تهقيبي

(سرعت × =31/125 + )3/239حداکثر اکسيژن مصرفي براي اندازه-

کمترين تفاوت مهني دار ( 1)LSDبراي تهيين تفاوتهاي بين

گيري هزين انرژي تمرين نيز از فرمول زير استفاده شد .ابتدا MET

گروهي استفاده شد .براي تهيين تفاوتهاي درون گروهي نيز از تي

هر فهاليت را ک بر اساس سرعت دويدن بر حس کيلومتر بر ساعت

همبست استفاده شد .تجزي و تحليل اطالعات توسط نرمافزار SPSS

بود ،از جداول مربوط ب دست آمد (سرعت دويدن در تحقيق حاضر

انجام شد و ساح مهنيداري آزمونها  p≤ 3/38در نظر گرفت شد.

حدود  4کيلومتر بر ساعت در نظر گرفت شد) .سیس اعداد را در

نتایج
با استفاده از آزمون کولموگروف اسميرنوف مشخص شد ک توزيع

بود ،ضرب کرديم (Energy expenditure (kcal/min) .)22

هم متغيرهاي موجود در پژوهش طبيهي است ،بنابراين از آزمونهاي

= (METs × 3/5 × body mass)/200

پارامتريک براي انجام محاسبات آماري استفاده شد.

فرمول زير قرار داده و نتيج را در مدت زمان تمرين ک  31دقيق

استفاده از آزمون آناليز واريانس يک طرف بر مقادير پيش آزمون
شاخصهاي موجود در جداول  2 ،1و  3نشان داد ک تفاوت
مهناداري بين گروهها وجود ندارد.
جدول -1متغيرهاي فيزيکي و فيزيولوژيکي آزمودني ها*
زمان اندازه گيري
متغير

گروه ها

درصد

پيش آزمون

پس آزمون

تغيير

(ميانگين و انحراف مهيار)

(ميانگين و انحراف مهيار)

تمرين +دوزمتوسط

45/18± 8/41

*43/12± 8/48

3/51
3/28

P
درون

P
تفاوت

گروهي

نمرات

1/11

وزن

تمرين  +دوز باال

42/32± 9/52

*41/42± 8/21

(کيلو گرم)

دارونما

41/28±12/15

41/11±12/13

1/39

1/39

 Pپيش آزمون

1/98

-

-

-

شاخص توده
بدن(کيلوگرم بر
مترمربع)
درصدچربي
بدن(درصد)

محيط کمر
)(cm

نسبت محيط
کمر ب لگن

VO2max
ml/kg/min

1/122

اندازه ا ر

1/314

1/113

تمرين  +دوزمتوسط

28/22± 3/15

*29/22± 3/51

3/38

1/11

تمرين  +دوز باال

28/25± 3/12

*29/38± 3/11

3/58

1/113

دارونما

28/89± 2/21

28/81± 2/21

1/11

1/94

 Pپيش آزمون

1/81

-

-

-

تمرين  +دوزمتوسط

38/13± 3/58

*39/11± 2/25

2/19

1/111

تمرين  +دوز باال

39/13± 3/22

*34/11± 3/59

2/22

1/114

دارونما

38/28± 3/31

38/18± 3/33

1/51

1/32

 Pپيش آزمون

1/51

-

-

-

تمرين +دوزمتوسط

82/11± 13/81

*98/11± 12/95

5/29

1/111

تمرين  +دوز باال

81/94± 1/29

*94/45± 1/11

2/29

1/113

دارونما

81/25± 11/12

82/93± 11/99

1/24

1/13

 Pپيش آزمون

1/13

-

-

-

تمرين  +دوزمتوسط

1/918± 1/19

1/951± 1/19

2/14

1/125

تمرين  +دوز باال

1/921± 1/12

1/928± 1/13

2/11

1/115

دارونما

1/991± 1/11

1/945± 1/11

1/19

1/14

 Pپيش آزمون

1/23

-

-

-

1/118

1/119

1/133

1/251

تمرين  +دوزمتوسط

22/11± 1/29

*28/99± 5/51

21/21

1/112

تمرين  +دوز باال

22/52± 5/83

*31/39± 1/22

23/48

1/1111

دارونما

22/11± 1/12

22/29± 1/19

1/42

1/22

 Pپيش آزمون

1/84

-

-

-

1/111

1/212

1/194

1/194

1/191

1/358

* تفاوت مهنادار با گروه دارونما در ساح P≤ 1/15
Least significant difference

1
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جدول  -8نيمری ليیيدي آزمودنيها
متغير

HDL-C
)(mg/dL

LDL-C
)(mg/dL

تري گليسريد
)(mg/dL

کلسترول تام
)(mg/dL

گروهها

زمان اندازه گيري

درصد

P
درون

تغيير

گروهي
1/11
1/45

پيش آزمون

پس آزمون

(ميانگين و انحراف مهيار)

(ميانگين و انحراف مهيار)

تمرين +دوزمتوسط

52/21± 11/22

52/22± 11/22

1/11

تمرين +دوز باال

54/81± 12/91

59/11± 15/13

1/23

دارونما

21/25± 12/29

21/25± 13/94

1

1/11

 Pپيش آزمون

1/11

-

-

-

تمرين +دوزمتوسط

88/11± 22/81

88/11± 18/98

تمرين  +دوز باال

112/21± 24/13

89/93± 34/13

1/11
3/28

1/45

تفاوت P
نمرات
1/814

1/145

اندازه ا ر

1/12

1/125

1/55

دارونما

112/45± 24/82

111/19± 2/13

1/21

1/45

 Pپيش آزمون

1/91

-

-

-

تمرين  +دوزمتوسط

141/59± 112/55

125/29± 1/12

12/45

1/21

تمرين  +دوز باال

112/59± 59/25

85/33± 28/48

15/32

1/14

دارونما

181/11± 113/12

198/11± 28/31

3/23

1/24

 Pپيش آزمون

1/11

-

-

-

تمرين  +دوزمتوسط

182/11± 54/11

142/21± 35/44

11/51

1/15

تمرين  +دوز باال

141/45± 52/81

129/51± 31/24

13/53

1/112

دارونما

219/19± 29/18

211/33± 24/52

3/22

1/52

 Pپيش آزمون

1/21

-

-

-

نسبت

تمرين  +دوزمتوسط

1/81± 1/52

1/85± 1/25

1/51

1/84

LDLC/HDL-C

تمرين  +دوز باال

1/83± 1/92

1/98± 1/89

2/14

1/91

دارونما

2/28± 1/13

2/52± 1/13

1/13

1/44

 Pپيش آزمون

1/22

-

-

-

نسبت

تمرين  +دوزمتوسط

3/45± 1/81

3/22± 1/82

9/91

1/14

Tchol/HDLC

تمرين  +دوز باال

3/21± 1/21

2/49± 1/14

12/42

1/118

دارونما

2/82± 2/28

2/99± 2/35

1/21

1/91

 Pپيش آزمون

1/11

-

-

-

1/112

1/398

1/818

1/311

1/128

1/151

1/151

1/225

جدول  - 3کالري مصرفي آزمودني ها
متغير

گروهها

زمان اندازه گيري
پيش آزمون

پس آزمون

درصد

P
درون گروهي

تغيير

کالري غ ايي

تمرين +دوزمتوسط

2244/33

2254/11

1/99

1/92

)کيلوکالري(

تمرين +دوز باال

2251/11

2522/11

1/33

1/82

دارونما

2281/99

2282/88

1/12

1/88

 Pپيش آزمون

1/153

-

-

چربي غ ايي

تمرين +دوزمتوسط

82/28

91/95

12/59

)گرم(

تمرين +دوز باال

98/12

81/31

2/23

تفاوت P
نمرات
1/895

اندازه ا ر

1/151

1/13

1/382

1/219

1/92

دارونما

94/19

81/35

3/12

1/48

 Pپيش آزمون

1/911

-

-

-

کربوهيدرات

تمرين +دوزمتوسط

281/12

314/21

8/11

1/21

غ ايي

تمرين +دوز باال

291/41

311/25

11/31

1/23

)گرم(

دارونما

215/33

295/88

38/29

1/92

Pپيش آزمون

1/891

-

-

-

پروتئين غ ايي

تمرين +دوزمتوسط

11/52

11/13

1/11

1/99

)گرم(

تمرين +دوز باال

13/52

14/12

1/25

1/42

دارونما

13/31

12/41

2/22

1/81

Pپيش آزمون

1/829

-

-

-

1/134

1/914

1/121

1/914
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همچنين آزمودنيهاي س گروه از نظر شاخصهاي سن

و افزايش مهنادار حداکثر اکسيژن مصرفي شد ،اما بين دو دوز

( )p=1/59و قد ( )p=1/48نيز ک در جداول ذکر نشده است،

مصرفي در شاخص هاي فوق تفاوت مهناداري مشاهده نشد .اين
1

نتيج را مي توان همراستا با ماالهات ايچينوز و همکاران ،کبررا

تفاوت مهناداري با يکديگر نداشتند.
انجام عمليات آماري بر تفاوت نمرات شاخصهاي موجود در

و همکاران ،ماکي 2و همکاران و حقيقي و همکاران ،دانست ک

جداول  2 ،1و  ،3و  Pب دست آمده نشان داد ک تفاوت

از تمرين هوازي و چاي سبز ،تواما بهره بردهاند (،12 ،8 ،9 ،2

مهناداري در نسبت دور کمر ب دور لگن ( p=1/251و

 .)13کبررا و همکاران ،طي  2هفت دويدن و  12هفت درمان با

 p=1/145( LDL-C ،)F=1/222و HDL-C ،)F=2/915

مکمل چاي سبز با کاتچين باال در مقايس با گروه کنترل در 241

( p=1/814و  p=1/398( Tchol ،)F=1/132و ،)F=1/841

زن و مرد  25تا  55سال ،مشاهده نمودند ک متغيرهاي وزن بدن،

 p=1/112( TGو  ،)F=1/281نسبت  Tcholب HDL-C

شاخص توده بدن ،توده چربي بدن ،دور کمر و دور لگن در

( p=1/311و  ،)F=1/225نسبت  LDL-Cب HDL-C

گروه مکمل کاهش بيشتري داشت و اين کاهش مهنادار بوده

( p=1/818و  ،)F=1/195کالري غ ايي ( p=1/895و

است .ايچينوز و همکاران ،نيز پس از  11هفت تمرين روي

 ،)F=1/115چربي غ ايي ( p=1/382و  ،)F=1/111کربوهيدرات

دوچرخ کارسنج با شدت  VO2Peak %11در  12مرد سالم ک

غ ايي ( p=1/134و  )F=1/294و پروتئين غ ايي ( p=1/914و

در دو گروه مکمل (روزان  542/9ميلي گرم کاتچين و 41/4

 )F=1/124بين س گروه وجود ندارد ،اما در وزن بدن

ميلي گرم کافئين) و دارونما قرار داشتند ،دريافتند ک مصرف

( p=1/122و  ،)F=2/314شاخص توده بدن ( p=1/118و

عادتي اين ميزان مکمل در ترکي

افزايش

 ،)F=2/252درصد چربي بدن ( p=1/119و  ،)F=5/151دور

مهناداري در برداشت چربي در اين مردان شده است ( .)8حقيقي

کمر ( p=1/133و  )F=3/489و حداکثر اکسيژن مصرفي

و همکاران نيز در دو تحقيق خود ک بر مردان داراي اضاف وزن

( p=1/111و  )F=8/223تفاوت ها بين س گروه مهنادار بود.
با استفاده از آزمون تهقيبي  LSDمشخص شد ک اين تفاوت

با تمرين ،سب

و زنان چاق انجام دادند ،مشاهده کردند ک ترکي
مصرف چاي سبز سب

تمرين و

کاهش مهنادار وزن ،شاخص توده بدن،

در مورد شاخص وزن بدن ،بين گروه  1با گروه  )p=1/115( 3و

درصد چربي بدن و افزايش مهنادار  VO2maxدر اين افراد مي-

بين گروه  2با گروه  ،)p=1/14( 3در مورد شاخص توده بدن،

شود ( .)13 ،12همچنين ماکي و همکاران ،کاهش مهنادار چربي

بين گروه  1با گروه  )p=1/14( 3و بين گروه  2با گروه 3

بدني را در  129زن و مرد کم تحرک نشان دادند .ميزان مکمل

( ،)p=1/112در مورد شاخص درصد چربي بدن ،بين گروه  1با

مصرفي اين آزمودنيها ،روزان  125ميلي گرم  EGCGو 38

گروه  ،)p=1/112( 3در مورد شاخص دور کمر ،بين گروه  1با

ميليگرم کافئين ب همراه  12هفت تمرين هوازي بود .محققين

گروه  )p=1/112( 3و در مورد شاخص حداکثراکسيژن مصرفي،

علت کس

اين نتايج را ب کاتچينهاي چاي سبز نسبت دادند

بين گروه  1با گروه  )p=1/111(3و بين گروه  2با گروه 3

( .)9کاچين چاي سبز از طريق چندين مکانيسم بر ترکي

( )p=1/1111ميباشد .در کل بين گروه تمرين هوازي +

تا ير ميگ ارد ک يکي از آنها جلوگيري از فهاليت کاتکول اُ

دوزمتوسط چاي سبز با گروه تمرين هوازي  +دوز باالي چاي

متيل ترانسفراز )COMT ( 3است COMT .آنزيمي است ک

سبز ،در هيچ يک از شاخص ها تفاوت مهناداري مشاهده نشد.

فهاليت نوراپينفرين را کند کرده و باعث ميشود ک نوراپينفرين

بدن

براي مدت طوالنيتري فهاليت نمايد .ب نظر مي رسد سيستم
بحث

عصبي سمیاتيک در بسيج چربي از انبارهاي چربي در نقاط

تحقيق حاضر نشان داد انجام هشت هفت تمرينات هوازي همراه
با مصرف چاي سبز در دوزهاي متوسط و باال ،سب

کاهش

مهنادار وزن بدن ،شاخص توده بدن ،درصد چربي بدن ،دور کمر

1

Cabrera
2
Maki
3
Catechol-o-methyltransferase
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مختلف بدن نقش دارد .بنابراين ممکن است کاتچين ها با افزايش

نتايج آنها کاهش در متغيرهاي دور کمر و دور لگن را نشان داد

ا رات سمیاتيکي ،تا ير متفاوتي بر جمع آوري چربي از انبارهاي

ک اين کاهش ،در گروه کاتچين چاي سبز در مقايس با گروه

مختلف آن داشت باشند .ب عالوه ،در تحقيقاتي هم ک از ترکي

کنترل بيشتر بود ( .)22اما در مااله حاضر ،علت عدم کاهش

کافئين و چاي سبز ب عنوان مکمل بهره برده اند ،ا ر جلوگيري

مهنادار در نسبت دور کمر ب دور لگن را ميتوان ب کاهش

کننده کافئين از تحريک فسفو دي استراز را مکانيسم افزايش

همزمان در هر دو متغير دور کمر و دور لگن نسبت داد ک سب

اکسيداسيون چربي عنوان نموده اند؛ زيرا ک تحريک فسفو دي

شد نسبت اين دو متغير همچنان ابت باقي بماند.

استراز باعث ميشود  AMPحلقوي درون سلولي کاهش يابد.

در خصوص نيمری ليیيدي نيز ماالهات محدودي انجام شده

هر دوي اين مکانيسمها منجر ب تحريک طوالنيتر گيرندههاي

است ک برخي از اين ماالهات همسو با نتايج تحقيق حاضر است.

آدرنرژيک (بويژه گيرندههاي  βآدرنرژيک) شده و غلظت

براي مثال ،ماکي ،در کار خود از آزمودنيهاي کم تحرک زن و

 AMPحلقوي درون سلولي را افزايش ميدهد ،در نتيج هزين

مرد استفاده کرد .آزمودنيها در دو گروه چاي سبز ( 125ميلي-

انرژي و اکسيداسيون چربي افزايش مييابد ( .)22 ،23احتماال

گرم کاتچين همراه با  38ميليگرم کافئين) و کنترل قرار گرفتند.

چاي سبز از طريق اين مکانيسم باعث کاهش شاخصهاي فوق

تمرين هوازي آنها  3جلس در هفت و با شدت متوسط و ب مدت

در تحقيق حاضر شده است.

 12هفت بود .در پايان هيچ تغيير مهناداري در HDL- ،LDL-C

تحقيق حاضر نشان داد ک انجام هشت هفت تمرين هوازي

 Cو کلسترول تام ری نداد و تنها کاهش مهناداري در مقادير

همراه با مصرف چاي سبز در دوزهاي متوسط و باال بر شاخص-

تريگليسريد سرمي ديده شد ( .)9حقيقي و همکاران ،نيز هيچ

هاي نسبت دور کمر ب دور لگنHDL- ،LDL-C ،

تا يري از مصرف مکمل چاي سبز ب همراه تمرينات هوازي بر

،Cکلسترول تام ،تريگليسريد ،نسبت  LDL-Cب  HDL-Cو

نيم ری ليیيدي زنان و مردان چاق و داراي اضاف وزن مشاهده

نسبت  Tcholب  HDL-Cتا ير مهناداري نداشت .نتيج ب

نکردند ( .)13 ،12علت عدم تغييرات مهنادار در اين ماالهات،

دست آمده در خصوص عدم کاهش نسبت دور کمر ب دور لگن

دوز کم چاي سبز ،مدت مااله و شدت کم تمرينات اعالم

را ميتوان همسو با ماالهات کبررا و ناگائو ،1دانست (.)22 ،2

گرديد .البت  ،نوع چاي سبز ب کار رفت در تحقيقات مختلف نيز
نتايج متفاوت باشد .ب طوري ک

کبررا و همکاران ،در تحقيق خود ک شامل  2هفت دويدن و 12

مي تواند عامل مهمي در کس

هفت درمان با مکمل چاي سبز در زنان و مردان  25تا  55سال

در ماالهات قبلي از چاي سبز کيس اي و يا دمنوش چاي سبز

بود ،مشاهده کردند ک هر دو متغير دور کمر و دور لگن در

استفاده شده بود اما در تحقيق حاضر از قرصهاي چاي سبز

آزمودنيهاي گروه  1ک عصاره چاي سبز با کاتچين باال مصرف

استفاده گرديد ( .)13 ،12با اين حال ،اگر ما ميتوانستيم از

ميکردند نسبت ب گروه  2ک کنترل بودند ،کاهش بيشتري

دوزهاي ديگر چاي سبز براي مدت زماني طوالنيتر از  9هفت

داشت و اين کاهش مهنادار بوده است .علت آن نيز مصرف

استفاده کنيم و يا اگر شاخصهاي ديگر مرتبط با چاقي همچون

کاتچين باال گزارش شد ( .)2ناگائو و همکاران ،ا ر مصرف

شاخصهاي آنتي اکسيداني ،التهابي و يا متابوليکي را در کنار

عصاره چاي سبز غني از کاتچين ( 593ميلي گرم کاتچين) را

شاخصهاي فوق اندازهگيري نماييم ،شايد نتايج ديگري قابل

بدون تمرين بر چربي بدن و خارات قلبي -عروقي در آزمودني-

مشاهده بود و بررسي دقيقتر صورت ميگرفت .هر چند ،اين

هايي ک داراي چاقي احشايي بودند ،مورد بررسي قرار دادند.

محدوديتها ميتواند در ماالهات آينده مورد توج قرار گيرد.

آزمودنيهاي اين مااله  221 ،زن و مرد ژاپني با دامن سني  25تا

بهضي ماالهات نيز تنها ب بررسي ا ر مکمل چاي سبز بدون

 51سال و شاخص توده بدن  22تا  31کيلوگرم بر مترمربع بودند.

وجود تمرين بر نيم ری ليیيدي پرداخت اند ( .)14 -12مارون و
همکاران 221 ،زن و مرد داراي چربي خون را ب مدت  12هفت

Nagao

1

تحت نظر قرار دادند .مکمل مصرفي شامل  345ميلي گرم عصاره
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چاي سبز غني از تيوفالوين بود .نتيج حاصل % 11/3 ،کاهش در

شد .با اين حال ،ذکر اين نکت الزم است ک با وجودي ک

کلسترول تام و  11/2کاهش در  LDL-Cبود .محققين ،علت

تغييرات بين گروهي در شاخصهاي ليیيدي مهنادار نشد اما در

نتايج ب دست آمده را ب تيوفالوين نسبت دادند ( .)12هسو 1و

داخل گروهها شاهد بهبود برخي از اين شاخصها بوديم .در مورد

همکاران ،ب منظور بررسي چاي سبز در زنان چاق و کشف رابا

شاخص تريگليسريد  %12/45کاهش در گروه دوز متوسط و

بين چاي سبز و هورمون مرتبط با چاقي ،مااله اي انجام دادند و

 %15/32کاهش در گروه دوز باال ،در مورد شاخص کلسترول تام

از  49زن چاق در سنين  11تا  11سال با شاخص توده بدن باالي

 %11/51کاهش در گروه دوز متوسط و  %13/53کاهش در گروه

 24کيلوگرم بر مترمربع استفاده کردند .افراد ب طور تصادفي در 2

دوز باال و در مورد شاخص نسبت  Tcholب %9/91 HDL-C

گروه چاي سبز ( 281ميليگرم کاتچين شامل  312ميليگرم

کاهش در گروه دوز متوسط و  %12/42کاهش در گروه دوز باال

 )EGCGو گروه دارونما (يک کیسول  211ميليگرمي سلولز

مشاهده شد ک ميتواند مورد توج قرار گيرد.

را  3بار در روز) قرار گرفتند .گروه چاي سبز کاهش مهنادار در
 LDL-Cو  TGو افزايش در  ،HDL-Cآديیونکتين و گرلين

از ديگر نتايج مهم اين مااله اين بود ک انجام تمرينات
هوازي همراه با مصرف چاي سبز در دوزهاي متوسط و باال ب

را پس از  12هفت نشان داد .آنها دليل کاهش در شاخصهاي

مدت هشت هفت  ،سب

ذکر شده را طوالني بودن مدت زمان مصرف چاي سبز عنوان

شد .اين نتيج همسو با مااله ريچاردز 1و همکاران بود .در اين

نمودند ( .)11در مااله توکوناگا 2و همکاران ،بر مردان و زناني

مااله آزمودني ها ب مدت  12روز تمرين دوچرخ کارسنج را تا

ک روزان حداقل يک فنجان چاي سبز مصرف ميکردند ،تغيير

رسيدن ب حالت واماندگي انجام ميدادند و روزان  3کیسول

مهناداري در  LDL-Cو  TGمشاهده نشد ولي ميزان Tchol

حاوي  135ميلي گرم  EGCGمصرف ميکردند .نتيج ب دست

اين

آمده افزايش در حداکثر اکسيژن مصرفي آنها را نشان داد.

نتايج را ناکافي بودن مدت زمان دوره مکمل دهي بيان کردند

محققين عنوان کردند ک دليل اين افزايش ،نقش کاتچينهاي

( .)14نادري و همکاران ،نيز پس از  2هفت مصرف مکمل چاي

چاي سبز از جمل  EGCGدر باال بردن اختالف اکسيژن خون

سبز بر  21موش صحرايي ،ب اين نتيج رسيدند ک کاتچين هاي

سرخرگي -سياهرگي و همچنين تا ير همزمان تمرينات هوازي

کاهش در ساوح تريگليسريد و کلسترول سرمي

افزايش جريان خون در بدن شده و اکسيژن

سرمي ب طور مهناداري کاهش يافت .محققين ،علت کس

چاي سبز سب

مي باشد ،ک سب

افزايش مهنادار حداکثر اکسيژن مصرفي

و افزايش  HDL-Cميشود ( .)15زنگ 3و همکاران ،نيز کاهش

رساني ب عضالت را افزايش مي دهد ( .)29 ،24اين شاخص

در  LDL-Cو کلسترول تام را ب دنبال مصرف چاي سبز (در

تحت تا ير کاهش وزن و افزايش وزن بدون چربي بدن قرار مي-

حدود  )125mg/dدر بزرگساالن مشاهده نمودند .آنها علت عدم

گيرد .همچنين مصرف کاتچينهاي چاي سبز ميتواند سنتز

تغيير در شاخص  HDL-Cرا در مااله خود اينگون عنوان

نيتريک اکسايد را افزايش داده و از اين طريق باعث افزايش

نمودند ک ميزان  HDL-Cسرمي تحت تا ير تغيير در شيوه

جريان خون و VO2maxميگردد (.)28

زندگي افراد است و ب اين دليل از فهاليت بدني ب عنوان يکي از
4

عوامل ا رگ ار بر اين شاخص نام بردند ( .)25ب عالوه ،کوداما

و همکاران ،عنوان نمودند ک براي ايجاد تغييرات در نيمری
ليیيدي بايد هزين انرژي تمرين در هفت باالتر از  811کيلوکالري
باشد ( .)21در مااله حاضر اين هزين حدود  429 kcalمحاسب
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تشكر و قدرداني

 همچنين در رابا با نيم ری.همراه تمرينات هوازي بهره ببرند

از بانواني ک ب عنوان آزمودني در اين طرح شرکت کردند تشکر

 از دوز باالي،ليیيدي پيشنهاد مي شود با توج ب درصد تغييرات

.و قدرداني مي شود

.چاي سبز ب همراه تمرينات هوازي استفاده شود
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