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چکيده
سابقه و هدف :ورزش و اضافه وزن مشکلي رو به رشد در جهان است و ميتوان آن را نتيجه عدم تعادل بين انرژی دری افتي و مص رفي
دانست .مطالعات مختلف حاکي از رابطه بين ورزش و ایجاد تعادل منفي انرژی در بدن است .ه دف از ای ن مطالع ه ،تعي ين اث ر ورزش
دیناميک با شدت باال در کوتاهمدت بر انرژی دریافتي ،ميزان مصرف درشتمغذیها و شاخصهای اشتها است.
مواد و روشها :هشتاد و هفت زنان کم تحرک دارای اضافه وزن تحت یک جلسه ورزش با شدت باال بر روی تردميل با پروتک ل ب رو
قرار گرفتند .آزمودنيها رژیم غذایي خود را  24ساعت قبل و بعد از ورزش با استفاده از یادآمد غ ذایي  24س اعته ثب ت و در ي 30
يداری
صهای اشتها را تکميل کردند .دادهها با نرم افزار  SPSS 17آن اليز ش د .س طم معن 
دقيقه قبل و بعد از مداخله پرسشنامه شاخ 
برای مقایسه تغييرات قبل و بعد از مداخله ،کمتر از  0/05در نظر گرفته شد.
یافتهها :دریافت کالری ي  24ساعت پس از مداخله به ور معنيداری کاهش یافت ( .)p>0/004کاهش معنيداری در مصرف روزانه
کربوهيدرات و پروتئين پس از ورزش دیده شد (به ترتيب  .)p>0/023 ، p>0/015رابطه ميان کاهش کربوهي درات مص رفي ي 24
س اعت پ س از ورزش و ش دت ورزش معک و ب ود ( .)p=0/008تغيي ر معن يداری در مص رف چرب ي دی ده نش د (.)p=0/079
شرکتکنندگان پس از تمرین ورزشي به ور معنيداری تمایل بيشتری به مصرف غذاهای شور و ترش داشتند (به ترتي ب ،p>0/003
 .)p>0/001درهرحال تغيير اشتها در زمينه احسا پری ،سيری ،گرسنگي و تمای ل ب ه مص رف م واد غ ذایي و همچن ين تمای ل ب ه
غذاهای شيرین و چرب به ور قابل توجهي تغيير نکرد (.)p<0/05
يتواند مصرف انرژی ،کربوهيدرات و پروتئين را ي  24ساعت پس از
نتيجهگيری :یک جلسه تمرین دیناميک با شدت باال بر تردميل م 
ورزش کاهش دهد.
واژگان کليدی :فعاليت بدني ،چاقي ،اشتها ،مصرف انرژی
لطفاً به این مقاله به صورت زیر استناد نمایيد:
Alizadeh Z, Halabchi F, Noormohammadpour P, Mazaheri R, Rajabian Tabesh M. The effect of one session of dynamic
high intensity exercise on calorie intake and appetite indices in overweight and obese sedentary women. Pejouhandeh
2016;21(5):238-246.

مقدمه

1

اضافه وزن و چاقي بيماریي است که به شکل فزآیندهای در
کشورهای توسعهیافته و در حال توس عه رو ب ه اف زایش اس ت
( .)1به وریکه بر اسا پژوهشهای انجام شده توسط ن و
همکارانش در سال  ،2013حدود  3/4ميليون نفر در هر س ال
*نویسن ده مسؤول مکاتبات :دکتر رضا مظاهری؛ بزرگراه جالل آل احمد ،ب االتر از
پل نصر ،روبروی درمانگاه بيمارستان ش ریعتي ،مرک ز تحقيق ات پزش کي ورزش ي؛
تلف ن09122041774 :؛ نم ابر)021( 88003539 :؛ پس ت الکتروني ک:
mazaheri_md@tums.ac.ir

به دليل عوارض ناشي از چاقي جان خود را از دست ميدهن د.
بر اس ا نت ایج ای ن مطالع ه از س ال  1980ت ا  ،2013آم ار
بزرگساالن دارای شاخص توده ب دني ( Body Mass Index:
 25 kg/m2 )BMIو ب االتر 8/2 ،درص د در سراس ر جه ان
افزایش داشته است ( .)2مطالعات انج ام گرفت ه در ای ران ني ز
مؤید این رشد افزایشیابنده است .به عنوان مث ال آم ار چ اقي
در شهر تهران ي ده س ال از  23/1ب ه  34/1درص د رس يده
است (.)3
وزن ب دن ه ر فرد تابعي از مي زان انرژی دری افتي و ميزان
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يتحرک
تأثير یک جلسه ورزش با شدت باال بر دریافت کالری و شاخصهای اشتها در زنان ب 
دارای اضافه وزن

شماره  ،5پيدرپي  ،113آذر و دی 1395

مواد و روشها
در این مطالعه اشتها و ميزان مصرف ک الری ،کربوهي درات،
پروتئين و چربي مصرفي  87زن داو ل ب س الم دارای اض افه
وزن و چاقي درجه  1در فاصله زمستان  92تا بهار  93بررس ي

شد .مح دودیته ای ش رکت در ای ن مطالع ه ش امل داش تن
زندگي غير فعال [کمتر از  30دقيق ه در روز فعالي ت فيزیک ي
منظم با شدت متوسط ب رای  3روز در هفت ه ( ،])19اب تال ب ه
بيماری شناخته شده قلبي عروقي ،ریوی یا متابوليک ،مص رف
داروهای مؤثر بر اشتها ،ضربان قل ب ،فش ارخون و ی ا ظرفي ت
ورزشي مثل بتابالکرها یا داروهای کاهنده فش ارخون ،داش تن
عالیم و نشانههای اصلي ابتال ب ه بيم اریه ای قلب ي عروق ي،
متابوليک و ریوی (درد و ناراحتي در قفسه سينه ،گردن ،ف ک
یا بازوها که ناشي از ایسکمي باشد ،تنگي نفس در استراحت یا
با فعاليت سبک ،سنکوپ ،ارتوپني ا ،ادم م پ ا ،قش قل ب،
لنگش متن اوب ،س وفل قلب ي ش ناخته ش ده ،خس تگي غي ر
معمول حين فعاليتهای روزان ه) و وج ود مش کالت عض الني
اسکلتي محدود کننده فعاليت فيزیکي بود.
يت رین ش اخص
حجم نمونه ب رای مق دار گرس نگي (اص ل 
مطالعه) با انتخاب توان  80درصدی آزمون و س طم ا مين ان
 %95و اندازه اثر ( )effect sizeبرابر ( 5به ای ن معن ي ک ه 5
يمتر تغيير در نمودار اش تها قب ل و بع د از ورزش از نظ ر
ميل 
نه ای ارای ه ش ده در
باليني ارزشمند است) با توجه به ميانگي 
مطالعه  Flintو همکاران ( 87 ،)20نفر محاسبه شد.
برای اندازهگيری وزن افراد شرکت کننده از ترازوی س کا ب ا
 0/1کيلوگرم حداکثر خطا و برای اندازهگيری قد از متر ن واری
استاندارد استفاده شد BMI .نيز ب ر اس ا وزن ب ه کيل وگرم
تقسيم بر مجذور قد بر حسب متر محاسبه شد .درص د چرب ي
بدن ( )PBFو توده ب دون چرب ي ( )SLMب ا دس تگاه آن اليز
بيوایمق دانس ( 4 Compartment body composition
 )analyzer AVIS33اندازهگيری شد.
پس از اخذ رضایتنامه کتبي و شفاهي از شرکت کنندگان،
به منظور بررسي مي زان ک الری ،پ روتئين و چرب ي دری افتي،
شرکتکنندگان  24ساعت قبل از مداخله و  24ساعت بع د از
تمرین ورزشي یادآمد بيست و چهار ساعته خوراک را تکمي ل
کردند .یادآمد هر فرد پس از تکميل با کمک کارشنا تغذی ه
آموزش دیده مجدداً ارزیابي شده ،موارد ناقص تکمي ل گردی د.
نتایج یادآمدهای تکميلشده با نرمافزار آناليز تغذی ه ( FPI ІІ:
food processor ІІ, nutrition system ESHA
 )research, salem, oregon 1987تجزیه و تحليل شد.

شرایط انجام تست تک جلسه ورزشي از یک هفته قب ل ب ه
صورت کتبي در اختيار شرکتکنندگان قرار گرفت ک ه ش امل
عدم مصرف غذا ،الک ل ،ک افئين ی ا م واد ح اوی تنب اکو از 3
ساعت قبل از تست ،پرهيز از فعالي ت ش دید ی ا ورزش در روز
انجام تست ،پوشيدن لب ا و کف ش ورزش ي مناس ب در روز
انجام تست ،مصرف کافي مایعات از  24س اعت قب ل از انج ام
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کالریي است که در ول روز سوزانده ميش ود ( .)4ب ر هم ين
اسا چاقي را ميتوان نتيج ه ب ر ه م خ وردن تع ادل مي ان
دریافت و مصرف انرژی در بدن دانس ت ک ه ب ه دلي ل عوام ل
مختلف ي همچ ون ژنتي ک ،س بک زن دگي ،رژی م غ ذایي،
يش ود ( .)5ورزش و فعالي ت ب دني ب ا
بيتحرکي و ...ایجاد م 
هدف ایجاد روند پایداری از افزایش انرژی مص رفي ،اغل ب ب ه
عن وان یک ي از روشه ای کنت رل وزن مط ر م يش ود (.)6
تاکنون مطالعات متعددی درخصوص اثرات کوت اهم دت ورزش
بر پاسخ جبراني انرژی دریافتي انجام ش ده اس ت ( .)7نتيج ه
اغلب این مطالعات حاکي از آن اس ت ک ه ورزش کوت اهم دت
گرسنگي ،ميل به خوردن و ميزان ان رژی دری افتي را اف زایش
نميدهد ( .)8-11به عنوان مثال ،کين و همکاران با بررس ي
ميزان انرژی دریافتي افراد ي دو روز ،نشان دادند که افزایش
مصرف انرژی با فعاليت فيزیکي به اندازه  1098کيلوک الری در
روز ،تأثيری بر افزایش انرژی دریافتي شرکت کنن دگان ن دارد
( .)12همچنين مطالعات پيشين نش ان داده اس ت ک ه ورزش
ميتواند حساسيت فرد را بر کنترل اشتهای خود افزایش ده د
( .)13عالوه بر ای ن ،ورزش ش دید ممک ن اس ت ب ا س رکوب
کوتاهمدت احسا گرسنگي همراه باش د ک ه ب ه ای ن پدی ده
بياشتهایي ناش ي از ورزش گفت ه م يش ود .اگرچ ه ای ن اث ر
کوتاه مدت بوده و بر ميزان دریاف ت ان رژی ت أثير چش مگيری
ندارد .بعضي از مطالعات حاکي از آن است که س رکوب اش تها
بر اثر ورزش شدید تنها یک ساعت دوام م يآورد ( .)14،10در
هر حال برخي از مطالعات نشان دادهان د ک ه ورزش و فعالي ت
بدني ميتواند احسا اشتها را در فرد افزایش داده و متعاق ب
آن منجر به افزایش دریافت کالری شود ( .)16،15عدم تط اب
در نتایج به دست آمده در این بررس يه ا را م يت وان معل ول
عوامل مختلفي از جمل ه روش انج ام مطالع ه ،ش دت فعالي ت
ورزشي ،وضعيت تغذیهای ،جنسيت و  ...دانس ت .ب ا توج ه ب ه
شيوع روزافزون چاقي و نق ش ورزش در پيش گيری و کنت رل
این بيماری مزمن که در مطالعات متعدد به آن پرداخته ش ده
است ( ،)18،17مطالعه حاض ر ب ه بررس ي ت أثير ی ک جلس ه
ورزش شدید بر ميزان کالری دریافتي  24ساعت بعد از ورزش
و ش اخصه ای مختل ف اش تهای زن ان  20ت ا  50س اله
مراجعهکننده به کلينيک چند تخصصي چاقي بيمارستان ام ام
خميني (ره) پرداخته است.

يزاده و همکاران 239 /
دکتر زهرا عل 

تأثير ورزش با شدت باال بر دریافت کالری در زنهای دارای اضافه وزن

 / 240دوماهنامه پژوهنده

تست بود .پيش از انج ام جلس ه ورزش ي از ش رکتکنن دگان
خواسته شد که در ي مداخله ،هرگاه که به هر دليلي توانایي
ادامه انجام فعاليتبدني را نداشتند ،به پزشک متخصص حاضر
اعالم کنند .افراد تحت یک جلسه ورزش روی تردميل با شدت
باال و با پروتکل برو قرار گرفتند و این فعاليت بدني تا زماني
که فرد دچار عالیم فيزیکي نش د ،ادام ه پي دا ک رد .در ول
مداخله فشارخون افراد هر دو دقيقه یک بار (توسط فشارس نج
اتوماتيک ( Suntechاندازهگيری و ثب ت ش د .ان دازهگي ری و
ثبت ضربان قلب هر ده ثانيه ی ک ب ار توس ط دس تگاه تس ت
ورزش صورت گرفت .در صورت افت بيشتر از ده ميليمتر جيوه
در فش ارخون سيس تولي عل يرغ م اف زایش ش دت ،اف زایش
يمتر جيوه یا دیاس تولي
فشارخون سيستولي بيش از  250ميل 
بيش از  115ميلي متر جيوه ،ایجاد آنژین صدری ،ایجاد عالیم
دستگاه عصبي مانند ع دم تع ادل و س رگيجه ،ایج اد هرگون ه
آریتمي یا تغييرات قطعه  STمانند باال رفتن به ه ر مي زان ی ا
پایين افتادن بيشتر از یک ميليمتر ،ایجاد مش کالت ارتوپ دی،
عضالني یا تنگي نفس و بروز عالیم اختالل خونرس اني مانن د
سيانوز یا رن پریدگي جلس ه ورزش ي قط و ف رد از مطالع ه
حذف گردی د .در غي ر اینص ورت جلس ه ورزش ي ت ا رس يدن
شرکت کنندگان به مرحله وامان دگي ادام ه داش ت .همچن ين
حداکثر ضربان قلب ب ر حس ب ض ربان در دقيق ه ،ک ل زم ان
ورزش بر حسب دقيقه ،حداکثر شدت ورزش بر حس ب م ت و
مي زان مایع ات مص رفي بالفاص له بع د از مداخل ه ب ر حس ب
ميليليتر در پرونده افراد ثبت گردید .در ي  30دقيقه قبل و
بع د از ی ک جلس ه تم رین ،ش رکتکنن دگان پرسش نامه
شاخصهای اشتها را که روایي و پایایي آن در مطالعات پيشين


یافتهها
در این مطالعه  87زن دارای اضافه وزن و چاقي درجه ی ک
( )25BMI34/9از مراجع هکنن دگان ب ه کليني ک چن د
تخصصي چاقي بيمارستان امام خميني (ره) تهران در محدوده
سني  20تا  50سال بررسي ش دند .یافت هه ای دموگرافي ک و
آنتروپومتریک شرکتکنندگان درجدول  1آمده است.

جدول  .1یافتههای دموگرافيک ،آنتروپومتریک و نتایج اصلي جلسه ورزشي شرکتکنندگان به تفکيک.
متغيرها

تعداد

حداقل

حداکثر

ميانگين

انحراف معيار

سن (سال)
قد (متر)
وزن (کيلوگرم)
شاخص توده بدني (کيلوگرم بر متر مرب )
چربي بدن (درصد)
زمان ورزش (ثانيه)
حداکثر شدت ورزش (مت)

87
87
87
87
87
82
82

20
150
57
25
30
260
7

47
178
90
31
40
600
13

34/7
161/1
71/4
26/9
35/5
459/8
10/5

6/56
5/5
7
2/4
2
72/6
1/7

ميزان مصرف کالری ،کربوهيدرات ،پروتئين و چربي ،قبل و
بعد از یک جلسه تمرین ورزشي در  77نفر از شرکتکنن دگان
به صورت ميانگين (انحراف معيار) در ج دول ش ماره  2آم ده
است .تعداد  10نفر از شرکتکنندگان فرم  24ساعته غذایي را
تکميل نکردند یا ا العات داده شده ناقص بوده ،قاب ل آن اليز و
شاخصهای مص رف  24س اعته

محاسبه نبود .از نظر تغييرات

غذایي ،ميانگين مصرف ک الری ،کربوهي درات و پ روتئين24 ،
يداری در ش رکت کنن دگان
ساعت پس از ورزش به ور معن 
کاهش داشت .اگرچ ه متوس ط مص رف چرب ي بع د از ورزش
يدار نشد
کاهش نشان داد ولي این اختالف از نظر آم اری معن 
(p0/05؛ جدول شماره .)2
در م ورد مدت زمان ورزش ،مشاهده شد ک ه هر چه جلسه
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ثابت شده است ( ،)20پر کردند که شامل  8سؤال (یک س ؤال
در هر صفحه) در خصوص احس ا س يری ،گرس نگي ،پ ری،
ميل به خوردن و تمایل به مصرف ش يریني ،ش وری ،ترش ي و
چربي بود .این کتابچه با مقيا نمرهده ي دی داری ( Visual
 )Analog Scale: VASمورد ارزی ابي ق رار گرف ت .از اف راد
خواسته شد ميزان تمایل یا عدم تمایل خود را بر مح ور افق ي
ترسيم شده عالمتگذاری کنند .به شرکت کنن دگان آم وزش
داده شد که پس از تکمي ل ه ر ص فحه ،جه ت تغيي ر م وارد
عالمت گذاری شده ،به صفحات قبل باز نگردند.
برای آناليز دادهها از نرمافزار آماری  SPSS 17استفاده شد.
برای نمایش متغيره ای کم ي از مي انگين (انح راف معي ار) و
متغيرهای کيفي از فراواني (فراواني نسبي) استفاده شد .نمرات
اشتها بر حس ب مي انگين (ص دک  )25 ،75بي ان ش د .ب رای
مقایسه نمرات اشتها و شاخصهای  24س اعته غ ذایي قب ل و
بعد از مداخله از  Paired sample T-Testاستفاده شد .برای
بررس ي همبس تگي ب ين تغيي رات از ض ریب همبس تگي دو
متغيره پيرسون استفاده شد .سطم معن يداری ب رای مقایس ه
گروهها  0/05در نظر گرفته شد.


يزاده و همکاران 241 /
دکتر زهرا عل 

شماره  ،5پيدرپي  ،113آذر و دی 1395
یها ،قبل و بعد از مداخله.
جدول  .2الگوی مصرف کالری روزانه و درشت مغذ 
متغيرها

ميانگين (انحراف معيار)

*P value

قبل از مداخله

بعد از مداخله

انرژی دریافتي (کيلوکالری)

)460/70(1980/7

)395/42( 1802/55

0/004

پروتئین (گرم)

)26/73( 64/6

)19/30( 56/6

0/023

کربوهيدرات (گرم)

)8/45( 241/6

)7/90( 213/8

0/015

يدار (اختالف روند مصرف قبل و بعد از مداخله)
*  p<0/05معن 

يتری ادامه یافت ،مص رف کربوهي دارت
ورزشي تا دقای والن 
تا  24س اعت پ س از ورزش کمت ر ش د (،r=0/2 ،p<0/027
نک ه
 .)SD=98/6 ،Mean=24/7عالوه بر این با توج ه ب ه ای 
تست انج ام ش ده مرحل ه ب ه مرحل ه از نظ ر شيب و س رعت

يشد ،مشاهده شد افرادی که تا ش دته ای
تردميل شدیدتر م 
باالتری ورزش را ادامه دادن د ،کربوهي درات کمت ری ي 24
س اعت پ س از جلس ه ورزش مص رف کردن د ( ،p<0/008و
r=0/3؛ نمودار .)1

نمودار  .1همبستگي بين اختالف مصرف کربوهيدرات قبل و بعد از ورزش بر حسب گرم با شدت ورزش بر حسب مت.

نتایج از نظر شاخصهای اشتها به صورت مي انگين (ص دک
 )75-25در ج دول ش ماره  3آم ده اس ت .ب ر اس ا نت ایج
بهدست آمده ،تمایل شرکتکنندگان نسبت به مصرف ترشي و

شوری ي  24س اعت پ س از ی ک جلس ه ورزش دینامي ک
يداری نسبت به  24ساعت قب ل از ورزش
حداکثر به ور معن 
افزایش داشت (به ترتيب  p<0/001و  .)p=0/003ام ا پ س از
فعاليت بدني احسا گرسنگي ،احسا سيری ،احسا پری،
ميل به خوردن و تمایل به مصرف مواد غذایي چرب یا شيرین،

يداری با قبل از تمرین نداش ت (p>0/05؛ ج دول
تفاوت معن 
.)3
افتههای دموگرافيک از جمله سن و درصد چربي بدن
بين ی 
با شاخصهای اشتها (شامل ميل ب ه خ وردن ،احس ا پ ری،
گرسنگي و سي ری ،تمایل ب ه مص رف م واد غ ذایي چ رب،
ش ور ،شي رین و ت رش) و  24س اعت ه غذایي (دریافت کالری،
کربوهيدرات ،چربي و پروتئين) ارتباط معناداری مشاهده نش د
کترین  pگزارش شده برابر .)0/222
(کوچ 
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چربي (گرم)

)2/92( 83/9

)2/24( 78/2

0/079

تأثير ورزش با شدت باال بر دریافت کالری در زنهای دارای اضافه وزن

 / 242دوماهنامه پژوهنده

جدول  .3شاخصهای اشتها قبل و بعد از مداخله بر اسا
متغيرها (ميليمتر)

مقيا

نمرهدهي دیداری (.)VAS


ميانگين (صدک )25-75

*P value

)1/00-47/25( 25/9
)79/50-32/75( 53/3

)4/75-52/00(28/4
)80/50-32/50( 54/9

0/435
0/643

)74/50-22/00( 45/71

)82/25-23/00( 50/8

0/180

ميل به خوردن
تمایل به شيریني
تمایل به شوری

)21/00-64/00( 42/2
)13/50-90/00( 51/7
)100/00-65/25( 75/4

)16/75-60/00( 39/7
)87/75-20/50( 53/6
)80/00-100/00( 84/4

0/351
0/609
0/003

تمایل به ترشي

)47/00-99/00( 69/7

)79/00-100/00( 82/1

0/001

تمایل به چربي

)74/00-100/00( 82/9

)100/00-78/75( 86/2

0/082

احسا گرسنگي
احسا سيری
احسا

پری

شاخصهای اشتها قبل و بعد از مداخله)

يدار (از نظر تغييرات
*  p<0/05معن 

 %49/4از شرکتکنندگان در فصل به ار و  %43/7در فص ل
زمستان جهت انجام تست به کلينيک چاقي مراجعه نمودند .از
شاخصهای اشتها (ش امل

نظر تأثير احتمالي فصل بر تغييرات
ميل به خوردن ،احسا پری ،گرس نگي و س يری ،تمای ل ب ه
مصرف مواد غذایي چرب ،شور ،شيرین و ت رش) و  24س اعته
خوراک (دریافت کالری ،کربوهيدرات ،چرب ي و پ روتئين) ني ز
(کوچکترین  pگ زارش ش ده

يداری مشاهده نشد
ارتباط معن 
برابر .)0/329

بحث
بر اسا نتایج حاصل از این کارآزمایي باليني ،ی ک جلس ه
يدار دریافت ک الری ي 24
ورزش با شدت باال با کاهش معن 
ساعت پس از ورزش همراه بود ( .)p<0/004نتایج این مطالعه
همراستا با برخي از مطالعات موجود است ک ه ت أثير ورزش ب ا
شدت باال یا متوسط را بر مصرف کالری پس از ورزش بررس ي
کرده اند .مطالعه تيول و همکاران در سال  2014نيز ح اکي از
کاهش انرژی دریافتي پس از ورزش کوتاه مدت ب ا ش دت ب اال
در نوجوانان چاق بود .در این مطالعه  10نوجوان با وزن نرم ال
(مي انگين  BMIبراب ر ب ا  )19/11 kg/m2و چ اق (مي انگين
 BMIبرابر با  )33/3 kg/m2در گ روه س ني  12ت ا  15س ال،
تح ت ی ک جلس ه  30دقيق های ورزش ب ا ش دت ب اال (%75
حداکثر اکسيژن مصرفي) قرار گرفتند .بر اس ا ای ن مطالع ه
ميزان انرژی دریافتي در وعده ناهار و شام و کل مي زان ان رژی
يداری پ س
دریافتي در ول روز در نوجوان چاق به ور معن 
از ورزش کاهش یافت ولي چن ين اث ری در نوجوان ان ب ا وزن
نرمال دیده نشد ( .)21در مطالعه بليسيمو و همک اران ک ه ب ر
 14نوجوان پسر با ميانگين سني  12سال و وزن نرم ال انج ام
گرفت ،نتایج به دست آمده حاکي از کاهش دریافت انرژی پس
از ورزش کوتاه مدت با شدت متوسط بود (.)22

اگرچ ه در بعضي مطالعات مخالف با نتایج ف وق ،نشان داده
شده که ميزان دریافت ان رژی پ س از ورزش و فعالي ت ب دني
اف زایش م يیاب د ( ،)16،15در ه ر ح ال ب ر اس ا اکثری ت
مطالعات علمي موجود به نظر ميرسد که ورزش با ش دت ب اال
یا متوسط تأثيری بر کالری مصرفي بعد از ورزش در کوتاهمدت
ندارد .به عنوان مثال ،پژوهشي که توسط تامام و همک اران ب ر
 54پسر با ميانگين سني  12سال در دو گ روه ب ا وزن نرم ال
(ميانگين وزني  44/6کيلوگرم) و دارای اض افه وزن (مي انگين
وزني  54/2کيلوگرم) انجام گرفت ،نشان داد ک ه پ س از ی ک
جلسه تمرین در آستانه الکتات ،ميزان انرژی دریافتي در هي
یک از دو گروه اف زایش معن يداری نداش ت ( .)23در مطالع ه
کين و همکاران که ب ر  24م رد ج وان الغ ر انج ام گرف ت،
مشخص شد ک ه ی ک جلس ه ورزش ش دید ش امل دوی دن و
دوچرخهسواری (با شدت  %70حداکثر اکسيژن مصرفي) ت أثير
يداری بر افزایش انرژی دریافتي پس از ورزش ندارد (.)10
معن 
مطالعه ماراکي و همکاران در سال  2005نيز نشان داد که یک
ساعت ورزش هوازی صبم و عصر با شدت متوس ط در  12زن
سالم با ميانگين س ني  28س ال ،باع ث تغيي ر معن يداری در
انرژی دریافتي روزانه نشد و زمان ورزش هم تأثير معن يداری
بر نتایج حاصله نداشت .بنابراین براسا مطالعه مذکور به نظر
ميرسد مدت ورزش عامل تعيينکننده ای در دریاف ت ک الری
بعد از ورزش نباشد ( .)23حتي به نظ ر م يرس د ش دته ای
پایينتر ورزش نيز تأثير عم دهای ب ر دریاف ت ک الری نداش ته
باشند .به عنوان مثال ،مطالعهای که در س ال  2013در ای ران
انجام گرف ت نش ان داد ک ه مص رف ان رژی ب ه دنب ال ورزش
کوتاه مدت ،منجر به جبران انرژی دریافتي نم يش ود .در ای ن
مطالعه  16فرد سالم با وزن بيعي ( 8زن و  8م رد ،مي انگين
سني  21سال) با سبک زندگي بيتح رک م ورد بررس ي ق رار
گرفتند .جلسات ورزشي گروه مداخله شامل  45دقيقه دوی دن
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قبل مداخله

بعد مداخله

شماره  ،5پيدرپي  ،113آذر و دی 1395

يداری ب ر مي زان ان رژی
چه ل دقيق های در روز) ت أثير معن 
دریافتي ن دارد ( .)24مطالع ه دیگ ری ک ه در س ال  2014در
کانادا و ب ا ش رکت  34دانش جوی  18ت ا  27س اله ب ا س بک
زندگي بيتحرک انجام گرفت ،نشان داد ک ه  30دقيق ه ورزش
ب ا ش دت ک م ،ورزش ب ا ش دت متوس ط ( %30ض ربان قل ب
ذخيرهای) و ورزش با شدت باال ( %50ضربان قل ب ذخي رهای)
يداری بر ميزان دریافت کالری پ س
با دوچرخه ثابت تأثير معن 
از ورزش ندارد ( .)25همچنين در مطالعه دیگری ک ه برش ش
زن چ اق (ب ه ور مي انگين  %167ب االی وزن ای دهآل) در
دورههای  19روزه انجام گرفت ،نشان دادکه ورزش با تردمي ل
با شدت کم و شدت متوسط باعث ایجاد تعادل منفي انرژی در
فرد ميشود اما اثر جبراني افزایش دریاف ت ک الری ب ه دنب ال
ورزش اتفاق نميافتد ( .)26حتي در برخي مطالعات که ش دت
کم با شدت باال مقایسه شده است ني ز تف اوت معن يداری در
کالری مصرفي بعد از ورزش دیده نشده است (.)27
اختالف به دست آمده در مطالعات مختلف از جمله مطالع ه
حاضر ممکن است م رتبط ب ا س ایر عوام ل دخي ل در تع ادل
انرژی از جمله روند افزایش شدت ورزش ،م دت انج ام ورزش،
تعداد جلسات ورزش ،سن ،وزن و جنسيت ش رکتکنن دگان و
همچن ين نح وه بررس ي ک الری مص رفي (مي زان ص حت
پاسخ گویي شرکت کنندگان یا نظارت مستقيم دریافت کالری)
باشد .در مجموع بر اسا شواهد علمي قبلي و نت ایج مطالع ه
حاضر ،به نظر ميرسد که ورزش با شدت متوس ط ی ا زی اد در
"کوتاهمدت" منجر به افزایش دریافت ک الری پ س از فعالي ت
بدني نشده ،در نتيجه باعث ایج اد "تع ادل منف ي ان رژی" در
افراد شود .مطالعات بيشتری الزم است تا در " والنيم دت"
شدتهای مختلف ورزش را بر کالری مصرفي و اثرات آن

تأثير
بر کاهش وزن بررسي نمایند.
نتایج مطالعه حاض ر نش ان داد ک ه مي زان کربوهي دارت و
پروتئين مصرفي در ي  24ساعت پس از ی ک جلس ه ورزش

يداری ک اهش یاف ت ،ام ا تغيي ر
با ش دت ب اال ب ه ور معن 
يداری در مي زان چرب ي دری افتي دی ده نش د .ک اهش
معن 
کربوهي درات دری افتي ب ا اف زایش ش دت و م دت ورزش
همبستگي معکو داشت به این معن ي ک ه ه ر چ ه م دت و
شدت ورزش قاب ل تحم ل در اف راد ب االتر ب ود ،کربوهي درات
مصرفي بعد از ورزش کاهش بيشتری داشت (نمودار .)1
مطالعات محدودی در خصوص تأثير کوت اهم دت ورزش ب ر
ميزان دریافت درشتمغذیها وجود دارد و نت ایج موج ود ني ز
همراستا نيستند ( .)21مطالع های ک ه در س ال  2008ب ر 50
مرد س الم (ب ا مي انگين س ني  25/5س ال) و س ابقه زن دگي
بيتحرک انجام گرفت ،ت أثير  16هفت ه ورزش ه وازی ،ورزش
یه ا
قدرتي و ترکيب هوازی و قدرتي را بر مصرف درشت مغذ 
بررسي کرد .یافتهها حاکي از ای ن ب ود ک ه ترکي ب دو ورزش
هوازی و قدرتي ،ميزان دریافت کربوهيدارت ،پروتئين و چرب ي
گروههای مداخل ه
يدهد ،اما در سایر 
پس از ورزش را کاهش م 
چنين تأثيری دیده نشد ( .)28مطالعه تيول و همکارانش بر دو
گروه نوجوان دارای وزن نرم ال و چ اق نش ان داد ک ه مي زان
دریافت کربوهيدرات در وعده ناهار پس از ورزش و در ک ل روز
يداری دارد اما در هي یک از دو
در نوجوانان چاق کاهش معن 
يداری در مص رف چرب ي دی ده نش د (.)21
گروه تغيي ر معن 
همچنين در دو مطالعه دیگر توس ط تي ول و همک اران نش ان
داده شد که  30دقيقه پس از دوچرخهس واری مي زان مص رف
کربوهي درات ب ه تنه ایي ی ا مص رف همزم ان کربوهي درات،
پروتئين و چربي کاهش ميیابد (.)30،29
در هر حال در برخي از مطالع ات نت ایجي مغ ایر ب ا نت ایج
ایک ه
يشود .به عنوان مث ال در مطالع ه 
مطالعه حاضر دیده م 
روی  13زن نسبتاً فعال ( 30تا  45دقيقه ورزش م داوم 3 ،ت ا
 5بار در هفته) ،دارای وزن بيعي و ميانگين سني  22/2سال
انجام گرفت ،مشخص شد که ميزان دریافت کربوهيدرات پ س
يداری افزایش ميیابد (.)15
از ورزش با شدت باال ،به ور معن 
مطالع ه تيمبرل ي و آلم را ني ز نش ان داد ک ه دریاف ت
کربوهيدرات پ س از ورزش اف زایش و مص رف چرب ي ک اهش
يیابد (.)31
م
با توجه به بيشتر شواهد علمي موجود ،به نظر ميرسد بع د
يیاب د
کوتاهمدت" کاهش م 
از ورزش ،مصرف کربوهيدرات در " 
و ب نتایج این مطالع ه ،ب ا اف زایش ش دت و م دت ورزش،
يشود .هرچن د
کاهش بيشتری در مصرف کربوهيدرات دیده م 
که توجيه این تغييرات ب هخوبي در مطالع ات پيش ين بررس ي
يرسد ای ن پيام د مرب وط ب ه ک اهش
نشده است ،اما به نظر م 
اش تها ب ه دنب ال ورزش ش دید باش د ( .)14،10در ه ر ح ال
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بر تردميل با شدت کم (  55درصد حداکثر ض ربان قل ب) ب ه
مدت  5روز متوالي بود و نتایج اف زایش معن يداری در ک الری
دریافتي پس از ورزش در م ردان و زن ان در مقایس ه ب ا گ روه
کنترل نشان نداد ( .)24بر اسا مطالع ات موج ود در زمين ه
مقایسه اثر شدتهای مختل ف ورزش ب ر ان رژی دری افتي ني ز
تف اوت معن يداری گ زارش نش ده اس ت .مطالع ه اس تابز و
همکاران در سال  2002که بر شش زن سالم با ميانگين س ني
 23س ال و وزن بيع ي انج ام گرف ت ،نش ان داد ک ه  7روز
ورزش متوالي (با دوچرخه ثابت) با شدت متوس ط (دو جلس ه
تمرین چهل دقيقه ای در روز) یا شدت باال (سه جلسه تم رین
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ميیابد اما مشابه با نتایج ذک ر ش ده در بزرگس االن ،ورزش در
کودکان تأثير بلندمدتي بر افزایش اشتها نشان نداد (.)35
يدهن د متن وع
عواملي ک ه اش تها را تح ت ت أثير ق رار م 
يباشند .به عنوان مثال هورم ون گ رلين ب ه عن وان یک ي از
م
عوامل افزایش دهنده اشتها شناخته ش ده اس ت ( .)36-38در
برخي از مطالعات موجود تغييرات هورم وني ب ه دنب ال ورزش
م ورد بررس ي ق رار گرفت ه اس ت .نت ایج مطالع ه ابراهيم ي و
يدار تغييرات سطم
همکاران در ایران حاکي از عدم تفاوت معن 
هورمون گرلين آسيلدار و لقتين پس از ورزش با شدت زیاد و
شدت پایين بود ( .)28هر چند که مطالعه اردم ن و همک اران،
قهای ورزش با دوچرخه ثابت و
نشان داد که یک جلسه  30دقي 
شدت باال تأثيری ب ر مي زان گ رلين ت ام در ش رکتکنن دگان
نداشت اما همين برنامه ورزشي با ش دت ک م س طم هورم ون
گرلين را افزایش داد (.)39
در حالي که بيشتر مطالعات موجود ،عدم تأثير ورزش را ب ر
يدهند ،برخي از مطالعات نيز نت ایج
شاخصهای اشتها نشان م 

داشتهاند که ممکن است به علت نوع برنام ه ورزش ي،

مخالفي
فاص له ب ين زم ان س نجش اش تها و پای ان ورزش و  ...باش د.
بهعنوان مثال در مطالعه بروم و همکاران مشخص شد که پ س

از ورزش هوازی و مقاومتي ب ا ش دت ب اال ،ک اهش در مي زان
يدهد ( .)4مطالعه کين و
اشتها و سطم هورمون گرلين رخ م 
همکاران نيز بر  24مرد جوان نشان داد که دویدن و دوچرخ ه
سواری ميتواند کاهش موقتي در احسا گرسنگي افراد ایجاد
کند (.)10

نتيجهگيری
مطالعه حاضر ،تأثير یک جلسه ورزش ه وازی ش دید را ب ر
کالری مصرفي ،کربوهي درات ،پ روتئين و چرب ي دری افتي 24
ساعته و شاخصهای اشتها شامل مي ل ب ه خ وردن ،احس ا
پری ،گرسنگي و سيری ،تمایل به مصرف م واد غ ذایي چ رب،
شور ،شيرین و ترش مورد بررس ي ق رار داد .ب ر اس ا نت ایج
مطالعه حاضر ،کالری مصرفي ،کربوهيدرات و پروتئين دریافتي
يداری داش ت و ب ين
 24س اعت پ س از ورزش ک اهش معن 
مصرف کربوهيدرات و شدت ورزش ارتباط معکوس ي مش اهده
يداری ميل
شد .همچنين یک جلسه ورزش هوازی به ور معن 
به خوردن مواد غذایي شور و ترش را افزایش داد ،اما ب ر س ایر
يداری نداشت.
شاخصهای اشتها تأثير معن 


تشکر و قدرداني
این مقاله حاصل ر تحقيقاتي تحت عنوان "بررسي تأثير
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مطالعات بيش تری ني از اس ت ک ه رون د تغيي ر مص رف س ایر
درش تمغ ذیه ا ،عل ل احتم الي و اهمي ت تغيي ر دریاف ت
درش تمغ ذیه ا را ب ر م دیریت وزن در کوت اه م دت ی ا
والنيمدت به دنبال ورزش بررسي کند.
نتایج به دست آمده در ای ن مطالع ه از نظ ر ش اخصه ای
اشتها نشان داد که یک جلس ه ورزش ه وازی ب ا ش دت ب اال،
تأثيری بر ميل فرد ب ه خ وردن ،احس ا س يری و گرس نگي
يداری تمایل افراد ب ه خ وردن ش وری و
ندارد ،اما به ور معن 
ترشي را باال ميبرد .مطالعه ای که توسط ایمبال ت و همک اران
به منظور بررسي تأثير کوتاهمدت ورزش بر رفتارهای تغذی های
 11مرد جوان با وزن بيعي انجام گرفت ،نشان داد که تغيي ر
يداری در "احسا سيری و گرسنگي" ش رکتکنن دگان
معن 
يش ود ( .)32هي وبرت و همک اران ني ز
بعد از ورزش ایجاد نم 
يداری بر "احس ا
نشان دادند که یک تست ورزش تأثير معن 
گرسنگي" زنان با سابقه فعالي ت فيزیک ي م نظم ن دارد (.)32
مطالعه دیگری که بر زنان و مردان جوان با وزن نرم ال انج ام
گرف ت ،نش ان داد ک ه ورزش ب ا ش دت متوس ط ت أثيری ب ر
"احسا پری ،گرسنگي و ميل ب ه خ وردن" ن دارد ( .)33در
مطالعه پومرل و ک ه ب ا ه دف بررس ي ت أثير ش دت ورزش ب ر
اشتهای زنان نسبتا فعال انج ام گرف ت ،مش خص ش د ک ه دو
جلسه ورزش با شدت زیاد ( %70حداکثر اکسيژن مصرفي) ی ا
يداری ب ر
شدت کم ( %40حداکثر اکسيژن مصرفي) تأثير معن 
"تمایل افراد به خ وردن ،احس ا پ ری و گرس نگي" پ س از
ورزش ندارد (.)15
از نظر مقایسه ت أثير ورزش ب ر ش اخصه ای اش تها ب ين
مردان و زنان در مطالعه هاگوبي ان و همک اران 18 ،م رد و زن
جوان (به ترتيب با ميانگين شاخص توده بدني  25/7 kg/m2و
 )28تحت  4جلسه برنامه ورزش ه وازی ب ا ش دت  50ت ا 65
درصد حداکثر اکسيژن مصرفي قرار گرفتند .به منظ ور حف
تعادل انرژی ،کالری مصرفي ورزش ب ه ک الری دری افتي اف راد
اضافه شد .در نهایت ورزش باعث کاهش "ميل به خ وردن" در
مردان شد اما در "ميل به خوردن و احس ا پ ری" در زن ان
يداری ایجاد نکرد (.)34
تغيير معن 
از نظر سني نيز برخي مطالعات الگوی مش ابهي از تغيي رات
شاخصهای اشتها را در کودکان و بزرگساالن گزارش کردهاند.

مطالعهای که با بررسي  12دختر  11ساله دارای وزن بيع ي
و اضافه وزن صورت گرفت ،نشان داد ک ه "س يری و مي ل ب ه
خ وردن" درکودک ان چ اق بالفاص له پ س از ورزش ب ه ور
يکن د
يداری در مقایسه با کودکان با وزن بيعي تغيير م 
معن 
به وری که س يری اف زایش و احس ا "گرس نگي" ک اهش
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يباشد که با حمایت دانشگاه علوم پزش کي
  م28570-30-01
.و خدمات بهداشتي درماني تهران اجرا شده است

1395  آذر و دی،113  پيدرپي،5 شماره

 س اعته م واد24 ورزش هوازی با شدت باال بر اشتها و دریافت
غذایي در زنان دارای اضافه وزن" مصوب دانشگاه علوم پزشکي
-94  ب ه ک د1394 و خدمات بهداشتي درماني تهران در سال
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