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 خالصه 

 مقدمه
ضافه وزن، و ا ياز چاق یريشگيپ ایکنترل  يدرمان یهاروش ،ياز چاق يناش یهایماريب شیبا توجه به افزا

به عنوان  ،يورزش ناتیاشتها به واسطه تمر یهاهورمون یدستكار انيم نی. در اباشديم نيمورد توجه محقق

 .است رفتهمورد مطالعه قرار گ يسالمت ندیعامل کم مخاطره و نوپا در فرا کی

 روش کار
 29/31توده بدن  نيانگيمسال و  25 يسن نيانگيبا م کیدرجه  يچاق ایزن سالم و مبتال به اضافه وزن  13

تست وامانده ساز بالک با سه  یبر مترمربع در مطالعه شرکت کردند. جلسه آزمون شامل اجرا لوگرميک

 دارلياس نيسنجش گرل جهت( تيساعت و دو ساعت پس از فعال مين ت،ي)قبل از فعالی ريمرحله خونگ

(AG) پپتيد وYY  (PYY 3-36) ،اشتها يابیامه ارزپرسشن ليهفت مرحله تكم نيهمچن (VAS) 

مكرر و  انسیوار ليو با استفاده از روش تحل 20نسخه  SPSS حاصل، توسط نرم افزار یهابود. داده

 .شدند يبررس LSD يبيآزمون تعق

 نتایج

 با هم نداشتند یتفاوت معنادار ه،ی، نسبت به حالت پاPYY 3-36و AG تيپس از فعال ریمقاد

(05/0< p) به خوردن غذا در هفت مرحله با هم  ليو م یرياحساس س ،يگرسنگاحساس  زانيم يول

 (.p >05/0) داشتند یتفاوت معنادار

 گیرینتیجه

عوامل متعدد  و باشديحس اشتها همراه نم راتييبا تغ شهياشتها هم یهاهورمون راتييتغرسد به نظر مي

 .هستند ليها دخهورمون نیدر پاسخ ا یگرید

 کلمات کلیدی

 .PYY 3-36 و AGرونده،   شيپ تيق، اضافه وزن، فعالاشتها، چا

 .این مطالعه فاقد تضاد منافع مي باشد پی نوشت:
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 مقدمه

 شیرو به افزا یابا سرعت هشدار دهنده يسطح جهان چاق در

 .(1) افراد را مورد هدف قرار داده است يبوده و سالمت

خالت شامل مدا، رديگيانجام م يچاق یکه رو یيهادرمان

 .باشنديم يبدن تيو کاربرد فعال يكينيمداخالت کل ،یاهیتغذ

 وزن، با شکاه یرو ريمداخالت عالوه بر تاث نیاز ا کیهر 

 یهاروش حالنیهمراه است؛ با ا هایمارياحتمال ب کاهش

 یهاهمراه باشند و روش يممكن است با عوارض يكينيکل

 .(2) باشنديجرا نمقابل تحمل و ا م،ئهم، به صورت دا یاهیتغذ

نواع ا ريتاث یرو یاژهیتوجه و رياخ یهاسال در راستا نيدر هم

روش سالم و کم  کیبه عنوان  ،يورزش ناتیمختلف تمر

 (.3) تصورت گرفته اس یانرژ افتیدر ایمخاطره، بر مهار اشتها 

Broom ( 2009و همكاران) با  يبدن تيفعال یداشتند اجرا انيب

 نیو فرض بر ا باشدياشتها همراه م یهاونسطوح هورم راتييتغ

 نهفته يورزش نیسرکوب اشتها در تمر سميمكان ياست که نوع

 یانرژ افتیدر تیگزارش شده است که محدود (.4) است

 يافتیرد یاشتها و انرژ راتييتغ یرو ياثر جبران ن،یاز تمر يناش

 توانديم يورزش نیتمر نيندارد؛ همچن نیدر ساعات پس از تمر

)مانند ی اهیرفتارها و عادات تغذ ،یانرژ يتعادل منف جادیبا ا

 رگید یکند؛ از سو لیغذا و اشتها( را تعد افتیدر ،يگرسنگ

گردد يدارد که منجر به کاهش وزن م ريتاث یمصرف انرژ یرو

اقب را متع ی  انرژ افتیتواند دريم يورزش نیتمر . به عالوه،(5)

 یدهايپپت نياشتها و همچن ای يگرسنگ ریمقاد یدستكار قیاز طر

 (.6) کننده اشتها متعادل سازد ميتنظ

محرک اشتها است که به صورت  يگوارش ديپپت نياول نيگرل

شود. در يمعده ترشح م OXYNTIC غده یهامنفرد از سلول

ضد اشتها است که به صورت  يگوارش ديپپت کی  PYY مقابل

 دي. پپتشونديرها م L (L-CELLS) یهاغالب از سلول

PYY با  ديپپت -1باشد. خون موجود مي انیدر دو شكل در جر

 34با  ديپپت -PYY1-36  2 دست نخورده به نام نهيدآمياس 36

با  دينوع پپت نیکه ا  PYY3-36 کوتاه شده به نام نهيآم دياس

 ليپتانس نیو باالتر باشديخون موجود م انیدر جر یيباال يفراوان

(؛ به 7) دارد یياشتهايب راتيتها، با تاثاش یدهايپپت نيرا در ب

 زی( به دنبال تجوني)گرل شتهاکه کاهش سطوح هورمون ا ینحو

PYY 3-36در  یادیمطالعات ز .(8) گزارش شده است

و وزن  يافتیدر یکالر PYY3-36 اند کهها نشان دادهانسان

منجر  PYY3-36 کوتاه مدت تیریآورد. مديم نیيبدن را پا

 یيهاسميامر توسط مكان نیو ا گردديم يافتیدر یبه کاهش انرژ

 ردیپذيباشد؛ انجام مياشتها م یرکزم ميدر تنظ رييکه شامل تغ

(8.) 

 نوپا يبدن تيتعامل اشتها و فعالاینكه مطالعات پيرامون به  با توجه

 یهااشتها و پاسخ یرو نیمختلف تمر یهاشدت ريتاثباشد؛ مي

مبتال به اضافه وزن،  این چاق در زنا ی، خصوصاانرژ افتیدر

مطالعات فقط در دامنه  . همچنين اکثرنشده است يچندان بررس

-VO2MAX 35%) نهيشيربیز نیاز شدت تمر يکوتاه

بر . باشديمبهم و دوپهلو م زيآن ن جینتا هک ،انجام گرفته (75%

اشتها،  یهامطالعه حاضر بتواند پاسخ رودميانتظار این اساس 

 نیجلسه تمر کیرا به  يهورمون یهاو پاسخ یانرژ افتیدر

 (.7) بگذارد شیبه نما هوازی وامانده ساز

 کار روش

مكرر در  یهایريگبا طرح اندازه يتجربمهيمطالعه از نوع ن روش

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

به  عدم ابتال یهابا شاخصه زیشهرستان تبر کیدرجه  يچاق

و  ياختالالت گوارش ،يكيمتابول ،يعروق-يقلب یهایماريب

در معابر شهر و  يعموم اندادند که توسط فراخو ليتشك يمفصل

مطالعه قرار گرفته  انیدر جر يدرمان-يبهداشت-يمراکز آموزش

 ر،يسال اخ کی يطهای حاضر، مواردی که از بين نمونه  بودند.

دارو  ريش وزن نظکاه يكينيکل یهااز روش کی چياز ه

 استفاده نكرده يمداخالت جراح ایو  يدرمان میرژ ،يدرمان

ي نداشتند مشروبات الكل ایبه مصرف مواد مخدر  اديو اعت بودند

 اشتغال منظم يبدن تيو فعال نيسنگ یبه کارها و همچنين

و پس از  تعيين سالمتي یهاپرسشنامه ليپس از تكمنداشتند 

 87/24 يسن نيانگينفر با م 13عداد ،  تریزش در مرحله پایلوت



 

 61، سال 2، شماره 97 تير-خرداد جله دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي مشهدم -913

بر متر مربع  لوگرميک 29/31توده بدن  هینما نيانگيسال و م 

 انتخاب شدند. 

مطالعه به  رامونيپس از کسب اطالعات کامل پ هايآزمودن 

آگاهانه پرداختند. سپس، دو هفته قبل از  تیفرم رضا ليتكم

 یاجرا با نحوه یيجلسه آشنا کی ،ياصل يشروع جلسه مطالعات

 ایدرجه 10ي ابیپرسشنامه ارز ليو نحوه تكم يورزش تيفعال

جلسه،  نیکردند. متعاقب ا یرا سپر VAS اشتها مشهور به

خود را انجام  يمعمول زندگ تيبه مدت دو هفته فعال هايزمودنآ

و  هیتغذ ،يشب قبل از روز مطالعه اصل 21دادند. از ساعت 

 افتیدر نيانگيسبه مبر حسب محا هايآزمودن هيکل تيفعال

 تيفعال نيانگي( و مكتیبند -سی)با استفاده از معادله هریاهیتغذ

هماهنگ شد. روز قبل از انجام تست  گریكدیروزانه افراد، با 

با  19:30عصرانه معمول خود را در ساعت  هايآزمودن ،ياصل

( يافتیدر یحجم و نوع دلخواه )با در نظر گرفتن محدوده کالر

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

مصرف  هايهمه آزمودن 22نداشتند. ساعت  یاهیمصرف تغذ

کم چرب را داشته و  ريش تريل يليم 200عدد موز متوسط و  کی

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

مصرف  ،ينظافت شخص یپس از انجام کارها هايبود. آزمودن

 کی، کف دست نان سنگگ 2را، شامل  8ساعت  یصبحانه

عدد  3عدد تخم مرغ آب پز متوسط و  کی ر،يپن تیکبر يقوط

معمول داشته و  یفنجان چا کیو  آزادخرما، با مصرف آب 

حاضر گشتند و پس از  شگاهیصبح در آزما 9سپس ساعت 

به  هی)قد و وزن( و ضربان پاي تن سنج یهاشاخص قيسنجش دق

و  ونیزیتلو یخود شامل مطالعه، مكالمه، تماشا یعاد تيفعال

سبک و کوتاه مدت داخل سالن پرداختند. شروع  اريقدم زدن بس

 بيعدد س کیصبح شامل  11ساعت  یدهوع انيمصرف م

به  هايمتوسط بود. سپس آزمودن يمتوسط و گوجه فرنگ

 يگرفتن اطالعات علم نيهمچن گر،یكدیاستراحت و گفتگو با 

 یرو يبدن تيفعال راتياشتها و تاث یهاعملكرد هورمون ونراميپ

 13:30سالمت بدن پرداختند. شروع مصرف ناهار راس ساعت

مرغ را  چیسوپ و ساندو الهيثابت پ ریمقاد فرادبود که همه ا

به مدت دو  هاينمودند. متعاقب صرف ناهار آزمودن افتیدر

استراحت  خود شامل مطالعه، گفتگو و یعاد تيساعت به فعال

دو ساعت پس از زمان شروع صرف ناهار،  هايپرداختند. آزمودن

شامل  را ردنخو به تمایلو  شتهاا انميز یابيپرسشنامه ارز نياول

به خوردن غذا،  ليو م يگرسنگ ،یريمقدار س رامونيپ يسواالت

جهت  یريمرحله خونگ نينمودند و متعاقب آن اول ليتكم

انجام  PYY3-36 ر ودا لياس نيگرل یهاسنجش شاخص

 بيبه ترت تياستراحت در وضع قهيدق 25گرفت. پس از 

، يکشش تيفعال قهيدق 5درازکش، نشسته و متعاقب آن، انجام 

 يبه حد واماندگ دني( را تا رس9) بالک يورزش تيافراد فعال

 نيدوم ليو تكم تيساعت پس از اتمام فعال ميانجام دادند. ن

انجام گرفت.  یريمرحله خونگ نيدوم ،شتهاا یابيپرسشنامه ارز

 نيسوم ليتكم ،يورزش تيساعت پس از اتمام فعال کی

وعده  افتیرا داشته و متعاقب آن در شتهاا یابيپرسشنامه ارز

و  افتیانجام  يماکارون يگرم 200 الهيعصرانه شامل پ یيغذا

 شتهاا انميز یابيمرحله پرسشنامه ارز نيچهارم ليبالفاصله تكم

 نيپنجم يورزش تيو ساعت پس از اتمام فعالصورت گرفت. د

انجام شد.  یريمرحله خونگ نيپرسشنامه و سوم ليمرحله تكم

 تيساعت پس از اتمام فعال 3ساعت و  5/2پرسشنامه در  ليتكم

 یهادادند. شاخص ليمراحل ششم و هفتم را تشك ،يورزش

-PYY3 دار و لياس نياشتها، شامل هورمون گرل یيايميوشيب

ساخت  یهاتيو توسط ک زایاال يشگاهیوش آزما، به ر36

 ليو تحل هیشد. جهت تجز یريگاندازه Crystal day شرکت

 و  SPSS20 یافزارهااز نرم  زيمطالعه ن یهاداده آماری

EXCEL2010 جهت بررسي وجود تغييرات  .دیاستفاده گرد

AG وPYY3-36   ،همچنين وجود بين مراحل خونگيری

به   خوردن  ليو م یرياحساس س ،ياحساس گرسنگتغييرات 

مكرر استفاده  انسیوار ليآزمون تحل از ،غذا در هفت مرحله

نيز جهت بررسي تغييرات بين   LSD يبيآزمون تعق شد. از

 مراحل پرسشنامه بهره جستيم.
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 مطالعه در روز آزمون ندینمودار فرا -1 شکل

 جینتا

 ، AGزانياست که م يمكرر حاک انسیوار ليآزمون تحل جینتا

PYY3-36  تفاوت  یريگدر مراحل اول، دوم و سوم اندازه

است  نیاز ا يحاک جینتا نيهمچن. (p >05/0) ندارند یداريمعن

 لياس نيهورمون گرل زانيم نیساعت پس تمر ميکه در مرحله ن

-PYY3 ریمقاد ش،یافزا نیداشته و متقابل با ا شیدار افزا

و  هیپس از تغذ طیدر شرا نكه،یکاهش داشتند. قابل توجه ا36

متناسب با  PYY3-36 یريو هورمون س AG ریمقاد ،یريس

 راتييتغ نیاز ا کی چيهم نبودند و هر دو کاهش داشتند. البته ه

 .معنادار نبودند

 هاشاخص نيانگيم سهیمقا یمكرر برا انسیوار ليآزمون تحل جینتا -1 جدول

هاشاخص قدار م انحراف معيار ميانگين تعداد مرحله  F داریيسطح معن  اندازه اثر 

AG 

02/2 13 اول  78/0  

975/0  407/0  151/0 35/2 13 دوم   36/1  

14/2 13 سوم  68/0  

PYY3_36 

61/63 13 اول  11/27  

058/0  944/0  010/0 65/61 13 دوم   36/26  

50/59 13 سوم  24/36  

 

 زانيکه م دهديم های مكرر نشانتحليل واریانس با اندازه نتایج

به خوردن غذا در هفت  ليو م یرياحساس س ،ياحساس گرسنگ

 .(p >05/0) دارند یداريمرحله تفاوت معن

 VAS حس اشتها در هفت مرحله پرسشنامه راتييتغ -2 شکل

احساس  زانياست که م يحاک LSD يبيآزمون تعق جینتا

 شیدر مرحله ششم و هفتم نسبت به مرحله اول افزا يگرسنگ

  ( و سومنیساعت پس از تمر 5/2) داشته است. در مرحله ششم

 ساعت پس مي) ن از مرحله دوم شي( بنیساعت پس از تمر کی)

( نیساعت پس از تمر 3) باشد و در مرحله هفتم( مينیاز تمر

 .( استي)پس از صرف ماکارون از مرحله چهارم شتريب

 راتييکمتر از تغ یريس راتيياست، تغ يحاک جینتا نيهمچن

در مرحله هفتم کمتر  یرياحساس س زانيباشد و ممي يگرسنگ

در مرحله  یرياحساس س زانيم نياز مرحله اول است. همچن
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کمتر از  ز،ي(، ششم و هفتم ني)پس از صرف ماکارون چهارم 

  .( استتيساعت پس از فعال مي) ن مرحله دوم

له به خوردن غذا در مرح ليم زانيم ،ينمودار گرسنگ همانند

ه از مرحل شتري(، ششم و هفتم بتيساعت پس از فعال کی) سوم

ست. ا( تيساعت پس از فعال مي) ن ( و دومتي) قبل از فعال اول

( تيعال) دو ساعت پس از ف از مرحله پنجم شتريدر مرحله هفتم ب

 .است

 وا به خوردن غذ ليدر نمودار م راتييدارد که، تغ ديتاک یجا

 يبوده و در توازن گریكدیهم راستا با  ياحساس گرسنگ

 که یدر حرکت هستند. به نحو یريمعكوس با نمودار احساس س

 ساسبه خوردن غذا و اح ليدو نمودار م یريبا صعود نمودار س

 .در حال کاهش بودند و بالعكس يگرسنگ

  بحث

ساز کاهش وزن نهيکه زم تياز فعال يشدت خاص نييتع ميدانيم

فراد ا یبرا ينیتمر یهاهيتوص کاهش اشتها باشد؛ جهت ارائه ای

 يتعداد مطالعات ورزش ان،يم نیچاق کمک کننده است. در ا

 تيافراد چاق و مبتال به اضافه وزن باالخص در جمع یکه رو

 باشديشمار م انگشتمحدود و  اريزنان، انجام گرفته است؛ بس

 تيعالافراد دانش ما در مورد نقش ف نیا ی(. با مطالعه رو10)

که با هدف کاربرد  ابدیيم شیو کنترل وزن افزاحفظ  یرو

 AG ،PYY3-36سطوح گردش خون یآن رو ريو تاث نیتمر

نجام ا يمنتج از چاق یهایمارياز ب یريشگيپ تیو اشتها، در نها

 .رديگيم

 مين PYY3-36 دار و لياس نيگرل ریمطالعه حاضر مقاد در

به  و کاهش نسبت شیبا افزا بيبه ترت نیساعت پس از تمر

معنادار  راتييتغ نیا ي( همراه شد ولنی)قبل از تمر هیحالت پا

ساعته از  5/2 ينبود. در هر حال با  در نظر گرفتن فاصله زمان

به  يورزش تيلناهار و وارد کردن فعا یيوعده غذا افتیدر

 یانرژ يتعادل منف جادیا توانيخواه، م یعامل انرژ کیعنوان 

ی اهیپس تغذ طیدر شرا حل مطالعه،نمود. در ادامه مرا هيرا توج

 افتیساعت پس از در کیو  تي)دو ساعت پس از اتمام فعال

 ریمقاد نیا يدار سرکوب شد؛ ول لياس نيگرل ریوعده( مقاد انيم

اختالف معنادار  نیبود. هر چند که ا باالتر هیپا ریهنوز از مقاد

 جهت جبران یانرژ افتیبه در ليتواند نشانگر مينبود اما م

جالب و بدون  یباشد. در روند تيفعال نيمصرف شده ح یانرژ

به  PYY3-36 ریمقاد ،يهورمون گرسنگ ریاز مقاد تيتبع

)دو ساعت پس از ی اهیپس تغذ طیدر شرا یريعنوان هورمون س

وعده( همچنان به  انيم افتیساعت پس از در کیو  نیاتمام تمر

رغم  يهش علکا نیکه ا یخود ادامه داد. به نحو يروند کاهش

از  کی چيبود. البته ه هیپا ریتر از مقادنیيپا يمعنادار نبودن، حت

و   Kingمعنادار نبود. همسو با مطالعه حاضر،  راتييتغ نیا

دوچرخه  یاقهيدق 60 تينشان دادند؛ فعال (2011) همكاران

 جادیا PYY3-36  در سطوح یرييبا شدت متوسط، تغ یسوار

-PYY3 سطوح در گردش خون شیااحتمال داد افز ینكرد. و

 King .مدت ممكن است يطوالن ای دیفقط با ورزش شد 36

 یدار برا لياس نيداشت؛ سطوح گرل انيدر ادامه مطالعه خود ب

ساعت  نیو چند ورندخيآن به سرعت برگشت م ریکنترل مقاد

 نیامكان دارد که ا .(11) ماننديم يباق رييپس از ورزش بدون تغ

دار پس از  لياس نيگرل ریدر مقاد یيجز اريبس مختصر و رييتغ

 نیحاد تمر یهاباشد که چرا وهله يلیاز دال يكیورزش 

جبران  یو اشتها یجذب انرژ یهاپاسخ جادیمنجر به ا يورزش

 .شودينم ریپذ

مطالعه  همسو با مطالعه حاضر، در زي( ن2013) یزیپور و تبر يقل

 یناوب رومت یجلسه دو کی يمردان جوان چاق ط یرو

 %80دار را در شدت  لياس نيگرل ریمقاد شیافزا ليدمیتر

نسبت به زمان  نیپس از اتمام تمر يمصرف ژنيحداکثر اکس

 (.12) نشان دادند ن،یتمر یاجرا

 کی ي( ط2014) و همكاران Wagnerدر تناقض با مطالعه ما،  

دند دختران چاق نشان دا یرو یاهیدر آستانه تهو نیجلسه تمر

پس از  قهيدق 120و  نیبالفاصله پس از تمر PYY3-36 غلظت

ته (. توجه داش13) داشت شیافزا ه،ینسبت به حالت پا نیتمر

و  ينیتمر اوتمتف طیپاسخ متناقض در شرا نیکه ا ميباش

 .نسبت به مطالعه حاضر رخ داده است يآزمودن

 و همكاران Broom در تناقض با مطالعه حاضر،  نيهمچن

مردان جوان سالم با وزن مطلوب  یرو یاهمطالع ي( ط2009)

 یدو تيفعال قهيدق 60وزنه و  تيفعال قهيدق 90نشان دادند 



 
 

 و همكاران وحيد ساري صراف ورزشي ير اشتهاتأثیر تمرین  -916

 PYY شیدار و افزا لياس نيگرل ریمنجر به کاهش مقاد یهواز 

 (.4) گردديم نیتمر نيخون در ح انیجر

 Deighton  ( ن2012و همكاران )کی یمطالعه يط زي 

؛ ادنددمردان سالم با وزن مطلوب نشان  یبا ارگومتر رو یاجلسه

 يعتسر نتروالیا ناتیدار در تمر لياس نيکاهش در گرل ریمقاد

 جودواست. به هر حال با  رتريچشم گ ياستقامت نینسبت به تمر

 ناتیتمر ،يتسرع ناتیتمر يدار ط لياس نيگرل ادیکاهش ز

 .دیپالسما گرد PYY در یادتریز شیمنجر به افزا ياستقامت

 يخون، عامل اصل انیکل در جر PYY شیداشت افزا انيب یو

ممكن  راتيي(. در واقع تغ14) باشدنمي تيفعال نيح یمهار اشتها

شدت  تیو در نها نیو طول زمان تمر نیاست از حالت تمر

و همكاران  cummings نيباشد. همچن ریاثر پذ نیتمر

 ایا شتها راتييبا تغ نيگرل راتييتغ شهينمودند؛ هم اني( ب2002)

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

ها اشت ميتنظ نینورواندوکرا ستميس یاز اجزا يكیفقط  نيگرل

و  يآن ممكن است بازتاب عوامل هورمون راتيياست و تغ

 (.11،16) باشد یادیز يروان

 يمطالعات یهاها و تفاوت روشيبه تفاوت نوع آزمودن نظر

بر  شنهاديمتناقض گزارش شده، پ جیا تمرکز در نتاو ب افتهیانجام 

 دار و لياس نيگرل یهادر افراد چاق هورمونکه  است  نیا

PYY3-36  شیکاهش و افزا یيچرا یپاسخگو یيبه تنها 

( 2005) و همكاران Chelikani همانطور که باشند.ينم يگرسنگ

 یيفاکتورها ریسا ريتحت تاث شترياشتها در افراد چاق ب ميتنظ داشتند؛ انيب

  را محو سازد  PYY تواند اثريکه م است يكیولوژیزيمانند عوامل ف

(17.) 

 که ميابیيدرم افتهیانجام  نيشيمطالعه حاضر و مطالعات پ جینتااز 

 کیهورمون اشتها راتحر توانديکوتاه مدت م يبدن تيفعال

 است که در پاسخ به یيهورمون اشتها نيکه گرل ميداني. مدینما

 نیا یغذا افتیدر طیو در شرا گردديترشح م يگرسنگ

غذا  افتیبا توجه به در طالعهم نی. در اشوديهورمون سرکوب م

 یهورمون تا حد نیا ریمقاد ن،یساعت پس از تمر کیدر 

 ریغذا، مقاد افتیدر صورت عدم در يعنیسرکوب شد. 

به  د؛ینما يخود را ط یصعود ريتوانست سيم نيهورمون گرل

به  يحت نيهورمون گرل ریمقاد ،يفعل تيکه در وضع ینحو

 ریمقاد شیافزا لینشانگر تما نیو ا دينرس زين هیسطوح پا ریمقاد

و درمانده ساز  ندهیفزا نیجلسه تمر کیهورمون در پاسخ به  نیا

 جیحاضر نتا ريتفس دیيباشد. در تادر زنان چاق مي

که  ینحو به کند؛يم تیاحتمال حما نیاز ا   VASهپرسشنام

 ياحساس گرسنگ ت،يساعت پس از فعال 3ساعت و  5/2در 

به جبران  ازين يعنیبود.  تياز مرحله قبل از شروع فعال شتريب

 افتیپس از در يوامانده ساز، حت تيمصرف شده در فعال یانرژ

حس  شیافزا نيوجود داشت. هم چن یيوعده مختصر غذا

 افتیل از درو قب نیساعت پس از تمر کیدر مرحله  يگرسنگ

 شینشانگر افزا ن،یساعت پس از تمر ميغذا، نسبت به مرحله ن

باشد. با توجه وامانده ساز مي نیپاسخ به تمر رد يحس گرسنگ

در  يگرسنگ یباال ریبر مقاد يمبن VAS پرسشنامه یهابه داده

 نیساعت پس از تمر کینسبت به  نیسه ساعت پس از تمر

داشت که جبران  انيتوان ب(، ميیيوعده غذا افتی)پس از در

 .افتداتفاق مي نیپس از تمر یتريدر ساعات طوالن يگرسنگ

در پاسخ به  یريهورمون س افتهیکاهش  ریمقاد یادآوری با

 ن،یتمر دار در پس از لياس نيگرل افتهی شیافزا ریو مقاد نیتمر

 Kawano ( و2005) و همكاران  Chelikani هیهمسو با نظر

 یيهااشتها به تن یهاهورمون راتييتغ ميکنيم انيو همكاران ب

البته  (.18-17) باشند یريس ایکننده اشتها  انيعامل ب توانندينم

( 2013و همكاران )  Wagnerیهاافتهیمطلب در تناقض با  نیا

ل نبابه د يافتیدر یدر انرژ راتييداشتند؛ تغ انيباشد که بمي

 انیرجر د یريکننده س ميتنظ یدهايدر پپت رييمربوط به تغ ن،یتمر

 (.13باشد )مي PYY خون، از جمله

 یتهااش يابیحاصل از  پرسشنامه ارز یهامطلب، داده دیيدر تا 

 احساس زانيمورد استفاده در مطالعه حاضر نشان داد؛ که م

قبل  تيبه خوردن غذا در وضع ليو م یرياحساس س ،يگرسنگ

 ندداشتن گریكدیبا  یاختالف معنادار ن،یو بعد از تمر نیاز تمر

(05/0< p) یتفاوت معنادار هسه حس، در هفت مرحل نیا يول 

و احساس  يکه دو نمودار احساس گرسنگ یداشتند. به نحو

ر د یگرید ،يكی شیبه تناسب هم حرکت داشته و با افزا یريس

 .حال کاهش بود
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 ميابیياشتها درم يابیپرسشنامه ارز یيپاسخگو يادامه بررس در 

تا راس کیدر  يبه خوردن غذا با احساس گرسنگ ليم که نمودار

 زانيکه م ن،یپس از تمر تيبه جز در در وضع کند؛يحرکت م

 دیشد نیاست. در واقع تمر افتهیبه خوردن غذا کاهش  ليم

 .بود اهبه خوردن غذا همر ليبا سرکوب حس م يورزش

 ،یريو حس س يحاصل از حس گرسنگ یهاتوجه به داده با

و   Ueda (2009)و همكاران  Broom العههمسو با مط

 م؛يكنيم اني( ب2011و همكاران )  King ( و2009همكاران )

اتفاق  نیپس از تمر یتريدر ساعات طوالن يجبران گرسنگ

با  نیتمر نيح يمصرف یدر واقع جبران انرژ(. 4،11،18) افتدمي

  د.افتاتفاق مي قیتعو

به عنوان  PYY و نيگرل يدر سطوح گردش يجبران ماتيتنظ

افتد. اتفاق مي یحاد تعادل انرژ ميکمک کننده به تنظ سميمكان

نسبت به  PYY و نياند که گرلنشان داده قاتياز تحق يبرخ

 دهندنشان نمي ياز ورزش، پاسخ يناش ،یحاد انرژ یکمبودها

از ورزش،  پس یهادر ساعت یاهیتغذ يو پاسخ جبران (4،19)

 نيپاسخ گرل نیشود. انمي دهید یژجهت اصالح عدم تعادل انر

و جذب  یياشتها یریناپذ کیممكن است به تحر PYY و

 .از مصرف در ورزش مربوط باشد يناش یانرژ

مطالعه نشان داده است که غلظت گردش خون  نیچند نيهمچن

 و یيوعده غذا یبه مقدار انرژ PYY3-36 دار و لياس نيگرل

که، غلظت گردش  یحساس است. به نحو یمواد مغذ افتیدر

به نسبت مقدار خوردن  یيپس از وعده غذاPYY  خون

ز اقبل از غذا و کاهش پس  شیافزا ن،ي. همچنابدیمي شیافزا

 یگردش خون، به مقدار انرژ دارلياس نيگرل ریغذا در مقاد

 (.21-20) مربوط است یيوعده غذا نیآخر يافتیدر

شد؛ به  اني( ب2016) و همكاران Douglas ريمطالعه اخ در

 کند؛يرا سرکوب م AG  ریحاد مقاد نیتمر ن،يانگيصورت م

 شنهاديپ جیکل دارد. نتا PYY یرو یزيناچ ريکه تاث يدر حال

 رييدر افراد چاق و مبتال به اضافه وزن، با تغ يورزش نیدارند؛ تمر

موثر  یانرژ افتیرو کاهش د يدر کاهش گرسنگ، AGریمقاد

 (.10) باشديم

فه افراد با اضا BMI و همكاران نشان داد؛ Douglas مطالعه

 AG یهاغلظت یرو یمعنادار يمنف ريتاث ،يمبتال به چاق ایوزن 

 با AG یرو نیتمر یمهار ريتاث نيدارد. همچن نیپس از تمر

 کاهش داشت. هر چند که در افراد چاق و مبتال BMI شیافزا

 گزارش نیتمر زپس ا  AG نيانگيسرکوب م زيبه اضافه وزن ن

ر در دا لياس نيعدم کاهش گرل رامونيپ توانديم هيتوج نیشد. ا

 ت،متفاو يمطالعه حاضر کاربرده شود. در هر حال؛ درجات چاق

ه ب(. 10) همراه باشد يمتفاوت يهورمون یهاتواند با پاسخمي

شدن  توان گفت؛ با افزودهمي يورزش نیدر مداخله تمر ،يعبارت

 يجبران شیجهت افزا يتفاوتم یها، پاسخیمصرف انرژ زانيم

 يقدر افراد با درجات چا ،یکالر افتیدر زانيدر اشتها و م

 .باشدمتفاوت موجود مي

 یريگ جهيمتناقض، در حال حاضر امكان نت جیبه وجود نتا نظر

ار باال بر مقد یهادر شدت يورزش ناتیدر مورد اثر تمر قيدق

 شتريتر و بقيلعات دقبه انجام مطا ازين نیاشتها وجود ندارد؛ بنابرا

  .محسوس است نهيزم نیدر ا

 یریگ جهینت

در ساعات  یجبران انرژ نكهینظر به ا ،یدر بحث کاربرد 

افتد، جهت وامانده ساز اتفاق مي ناتیپس از تمر یتريطوالن

 ناتینوع تمر نیا یپس از اجرا طیکنترل بهتر وزن در شرا

مدت،  يندر طوال یيمواد غذا افتیدر تیمحدود ،يورزش

  .گرددمي هيتوص

 یو قدردان تشکر

در  بودنشانمصمم  دليلحاضر به  یمطالعه یهاياز آزمودن 

 يبدن تيترب ریمد يدکتر جمال یآقا از نيهمچن و مطالعه شبرديپ

که در انجام این مطالعه همكاری  زیتبر يدانشگاه علوم پزشك

 شود.سپاسگزاری ميداشتند 
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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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