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 چکیده

د. شو یو افزایش انرژی مصرفی بدن م یافتیدر یباعث سرکوب اشتهاء، کاهش انرژ PYY هدف:  

. یستمشخص ن PYYبر سطوح  یورزش یتشود اما اثر مدت فعال یآن م یشموجب افزا یحاد ورزش یتفعال
 در زنان ورزشکار بود.  PYY ییبر سطوح پلاسما یورزش یتاثرات مدت فعال یهدف از مطالعه حاضر بررس

متر و  سانتی4/131±9/3قد  کیلوگرم، 6/33±8/2 وزن سال، 3/52±9/4)سن  مودنیآز 9 :شناسیروش 

 تیافها صبحانه استاندارد در یمطالعه داوطلب شدند. آزمودن ینشرکت در ا برای( 93/19±82/4 یدرصد چرب
سن( به مدت -556درصد حداکثر ضربان قلب ) 66چرخ کارسنج با شدت  یرو یتکردند و متعاقب آن فعال

ه اول صورت بود که در جلس ینجلسات به ا یباستراحت )جلسه کنترل( انجام دادند. ترت یا یقهدق 96و  66، 36
 یهااجرا شد. نمونه یقهدق 36و جلسه چهارم  یقهدق 96لسه سوم جلسه دوم کنترل، ج یقه،دق 66به مدت  یتفعال
شد.  یجمع آور PYYغلظت  یریپس از آن جهت اندازه گ یقهدق 66بلافاصله بعد و  یت،قبل از فعال یخون

 یتفعال ها:هیافتشد.  یزآنال یتوک یبیمکرر و آزمون تعق یریگدوطرفه با اندازه آنوای آزمون از استفاده با هاداده

 ییبر غلظت پلاسما یاثر یت. مدت فعالP)<62/6) شد یدر تمام جلسات تجرب PYY یشحاد موجب افزا

PYY یتالمدت فع یجهدر نت گیری:نتیجه. ودمشابه ب یآن پس از تمام جلسات تجرب یشنداشت و افزا 

 ندارد. PYYاندازه  یرو ی( در زنان ورزشکار اثریقهدق 96و  66، 36) یورزش

 .، اشتهاYY یدپپت ی،ورزش یتطول جلسه فعال :هاکلید واژه
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Abstract 

Aim: PYY suppresses appetite, reduces energy intake and increases energy intake. Acute 

exercise can increase it, but the effect of exercise activity on PYY levels is unclear. This study 

aimed to evaluate the effects of exercise duration on the plasma levels of peptide YY (PYY) in 

female recreational athletes. Methods: Nine subjects (aged 25.3±4.9 years, body mass 73.6±5.8 

kg,  height  171.4±3.9  cm,  and  body  fat   19.9±4.8 %)  volunteered  to  participate  in  this  

study.  Subjects received a standardized breakfast, which was followed by constant cycling 

exercise at 60% HRmax ( 220-age) for 30, 60 and 90 min, or rest (control session). Blood 

samples were collected before, immediately after and 60 min after exercise to assess plasma 

PYY concentrations. Data were analyzed by repeated measures two way ANOVA and Tukey 

post hoc test at the significant level (p <0.05).  Results: Plasma PYY were unaffected by duration 

of exercise and were higher than before exercise at immediately after exercise trials similarly. 

Acute exercise increased PYY in all experimental sessions. Conclusions: The duration of 

exercise did not affect the plasma concentration of PYY and its increase was similar after all 

experimental sessions. 

Keywords: Duration of exercise, Peptide YY, Appetite 
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مقدمه
در تمام  یوابسته به چاق یو اقتصاد یکیپاتولوژ یزیولوژیکی،مشکلات ف

ی معضل یک یندر حال توسعه رو به فزون است و ا ویژه به یادن یکشورها
محسوب می شود. چاقی عمدتاً ناشی از  یادر دن یبزرگ سلامت یداتاز تهد

افزایش انرژی دریافتی همراه با کاهش انرژی مصرفی است که این به هم 
اساس،  ین[. بر ا1منجر به افزایش وزن بدن می گرد] یخوردن تعادل انرژ

وان ت یم یمصرف یانرژ یشو افزا یورود یاست که با کاهش انرژ یمنطق
رل و کنت یش،از افزا یشگیریدر پ یورزش یتوزن را کاهش داد. نقش فعال

 یرزشو یتخصوص فعال ینمشخص است و در ا یبدن به خوب یکاهش چرب
 یهورمونها یلو تعد یمصرف یانرژ یشافزا یقررا از ط یمنف انرژیتعادل 

ر د یمهم یتواند استراتژ یامر م ینکند که ا یم یجادمربوط به اشتها ا
 [.3, 5بدن باشد ] یخصوص کاهش چرب

بر  یتواند با اثرگذار یگزارش کرده اند که احتمالاً ورزش م مطالعاتبرخی 
به کاهش وزن کمک  یافتیدر یانرژ رییمربوط به اشتها در تغ یهورمونها

 نشان داده است نهیزم نیاز مطالعات انجام شده در ا ی. تعداد[2, 4] کند
 نیاشتها شده است که از ا یحاد موجب سرکوب موقت یورزش تیکه فعال

در  .[5] شود یم ادی یورزش تیاز فعال یناش 1ییاشتها به عنوان کم دهیپد
ه کییاست تحت کنترل مغز و هورمون ها ،غذا افتیاشتها و درتنظیم  واقع

توسط  ن،یهمچن .ترشح می شود  یاـ روده  یمعده ا یعمدتاً از بخش ها
اکنون به  .[6] شود یم کنترل یو بافت چرب هیغدد لوزالمعده و فوق کل

 مینظدر ت یدیمغز نقش کل پوتالاموسِیروشن شده است که بخش ه یخوب
 گنالیطور ثابت سهکند و ب یم یباز یانسان یها ینرفتار خوردن در آزمود

د کن یو پردازش م افتیدر طیرا از مح کیو متابول یهورمون ،یعصب یها
 .[5] دارد زیرا ن یمصرف یژو انر یافتیدر یهمسو کردن انرژ ییو توانا

کند شامل  یمغز کنترل م-که اشتها را در محور روده یمهم یفاکتورها
  یوا یوا دی(، پپتCCK)  نینیستوکیس یکال ن،یگرل یِروده ا یدهایپپت
(PYYنوروپپت ،)دی  Y (NPY)1-دی، پپت (  شبه گلوکاگونGLP-1وپل )ی 

به غذا  لیم شیها موجب افزااز آن ی. برخ[5]است(PP)   کیپانکراس دیپپت
رکز تم شتریب راًیشود. اخ یسبب سرکوب اشتها م گرید یو برخ یخور

سرکوب اشتها نسبت  یرو یتر یاثرات قو رایاست ز PYY یمطالعات رو
هش اشتها در افزایش انرژی مصرفی بدن نیز علاوه بر کاو  [3] دارد هیبه بق

ا ر ریثأت نیضد اشتها ا یهورمون ها گرید کهی در صورت  [8]درگیر است 
کوچک روده  ییانتها L یول هاعمدتاً توسط سل PYY قتی. در حق[9] ندارد

ط توس پوتالاموسیدر ه یکمان یشود و اثر خود را بر هسته ها یترشح م
کند که باعث سرکوب یاعمال م Y دینوروپپت Y2 یها رندهیاتصال به گ

, 16] شود یو افزایش انرژی مصرفی بدن م یافتیدر یاشتهاء، کاهش انرژ
 یرو یحاد ورزش تیفعال در خصوص اثر یحال مطالعات اندکهتاب .[11

PYY  که هر کدام به بررسی اثر متغیری خاص نظیر شدت، وجود دارد
پرداخته است  PYYجنسیت، کالری دریافتی و سایر متغیرها روی سطوح 

با  PYYگردشی . هرچند اثر شدت فعالیت تاکنون روی سطوح [15-14]
اما بیشتر مطالعات  [14]ن ناهمخوانی نتایج مشخص نیست در نظر گرفت

بالاتر حداقل باید  PYYگزارش کرده است که شدت فعالیت برای افزایش 
 PYYاز حد متوسط باشد و یک جلسه فعالیت ملایم با افزایش سطوح 

. از طرفی دیگر در حال حاضر در هیچ مطالعه ای [16, 12]همراه نیست 
 

1. Anorexia  

بررسی نشده است.  PYYاثر مدت های مختلف فعالیت ورزشی بر سطوح 
دقیقه دویدن در نظر  66فعالیت با  بیشتر مطالعات در این زمینه،بنابراین 

ای هو تاکنون گزارشی مبنی بر بررسی اثر زمان [19-13]گرفته شده است 
 در یک مطالعه وجود ندارد.  PYYر سطوح بکمتر یا طولانی تر 

-با توجه به اثرات فیزیولوژیکی مدت تمرین بر واکنش های سایر هورمون

نظر می رسد مدت فعالیت ورزشی بر ، به[51, 56] مربوط به اشتها های
تغییرات این هورمون اثر گذار باشد. بنابراین هدف از مطالعه حاضر بررسی 

 در زنان جوان است. PYYاثر مدت فعالیت ورزشی استقامتی بر سطوح 
 شناسیروش 

عنوان نمونه آماری نفر به 9نفر داوطلب حائز شرایط پژوهش ،  16از بین 
، این [55, 15](. بر اساس مطالعات قبلی 1به طور تصادفی انتخاب شدند )جدول 

ناشی از  PYYتعداد آزمودنی برای مشاهده تغییرات معنادار سطوح پلاسمایی 
ر واکنش د راتییتغاحتمال کاهش  به منظور نظر می رسد.فعالیت ورزشی کافی به

 یجامعه آمار، [53, 13]و مشابه با سایر مطالعات در این مورد  ،یهورمون یها
)مرحله اولیه فولیکولی چرخه قاعدگی، روزهای اول تا دهم(  دخترانفقط شامل 

، مزمن، چاق یا لاغر یماریبهرگونه سابقه  با ییها یآزمودنورود . از بود ورزشکار
سیگاری، مصرف هرگونه داروی موثر بر اشتها و یا دارای هر نوع محدودیت 

 .جلوگیری شدپژوهش  بهاجرای فعالیت ورزشی 
د و شپس از کسب رضایت کتبی از آزمودنی ها، جرئیات کار برای افراد تشریح 

 لیتحلیا  بیوامپدانسآزمودنی ها با استفاده از دستگاه  یدر هفته اول، عوامل ترکیب بدن
پس از  شد.اندازه گیری  ( X-Scan Plus 970)کره ای مدل بدن  بیکننده ترک

در یک طرح چهار جلسه ها  یآزمودنبرگزاری جلسه آشناسازی با جزئیات پژوهش ، 
روز شرکت  4ای )یک جلسه آزمون کنترل و سه جلسه آزمون فعالیت ورزشی( با فاصله 

کردند که دو جلسه اول طی هفته پس از جلسات آشناسازی بود و دو جلسه بعدی پس 
 بعدی انجام شد. [4]روز )سیکل بعدی قاعدگی(  58از 

درصد حداکثر  66( با شدت 839فعالیت ورزشی روی چرخ کارسنج )مونارک 
دقیقه بود. آزمودنی ها  96دقیقه و  66دقیقه،  36سن( و  به مدت -556ضربان قلب )

الن ورزشی صبح وارد س 8ساعت ناشتایی، ساعت  16در صبح هرجلسه، پس از حداقل 
دقیقه مشغول صرف صبحانه از پیش تهیه شده استاندارد  12شدند سپس به مدت 

(، [15]کیلوکالری به ازای هرکیلوگرم وزن بدن  4شدند. صبحانه استاندارد برای هر نفر )
 8گرم( و کره گیاهی )متوسط  12گرم(، پنیر )متوسط  36شامل: نان لواش )متوسط 

درصد  62تا 42با رعایت )   یلوکالرکی 26/594±84/26طور متوسط هبگرم( که 
. آنها بعد از صرف بود( درصد چربی 32تا  56درصد پروتئین،  32تا  16کربوهیدرات، 

و  [15]دقیقه استراحت  96آزمودنی ها بعد از  تنها مجاز به مصرف آب بودند.صبحانه 
ین شده از پیش تعیدقیقه گرم کردن بدن ، شروع به انجام فعالیت ورزشی با شدت  2

طور تصادفی انتخاب شد و در جلسه اول فعالیت به می شدند. ترتیب جلسات آزمون به
دقیقه اجرا  36دقیقه و جلسه چهارم  96دقیقه، جلسه دوم کنترل، جلسه سوم  66مدت 

شد. ضربان قلب به طور مداوم با استفاده از ضربان سنج پولار کنترل شد. آزمودنی ها 
دقیقه حرکات مربوط به سرد کردن بدن را انجام دادند سپس تا پایان  2یت بعد از فعال

خونگیری ها در سالن ورزشی استراحت کردند. آزمودنی ها در جلسه کنترل به جای 
 فعالیت ورزشی در حالت استراحت قرار گرفتند و هیچ گونه فعالیتی نداشتند. 

از آزمودنی ها روزانه،  ییغذا میثبت رژ یکامل افراد برا ییپس از راهنما
ساعت قبل از اولین جلسه آزمون توسط فرم  54اطلاعات غذای دریافتی طی 
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ساعت قبل آزمون های  54یادآمد غذایی ثبت شد و آنها همان موارد غذایی را 
اطلاعات با استفاده از نرم افزار  نیا لیو تحل هیتجزبعدی مصرف نمودند. 

Nutrition4 54هیدرات، پروتئین، چربی و انرژی دریافتیمقدار کربو .انجام شد 
 آورده شده است. 5در جدول ساعت قبل از آزمون 

مواد مدر به مدت  ریو سا نیکه از خوردن کافئ شدها خواسته  یاز آزمودن
، نمونه های خونی قبل از فعالیت کنند. یداردخو ییساعت قبل از پروتکل اجرا 54

میلی  هفت خونگیری نوبت هر در گرفته شد.دقیقه بعد از فعالیت  66بلافاصله و 
 الوگکات دستورات مطابق .شد گرفته آزمودنی ها بازویی سیاهرگ از خون لیتر

 دقیقه 12 از در لوله های مخصوص حاوی هپارین پس خونی های نمونه کیت،
 سانتریفوژ دقیقه 56 مدت به دقیقه در دور 3666 دور با اتاق، دمای در نگهداری

 هدارینگ نظر مورد فاکتورهای آنالیز تا سانتیگراد درجه 56 زیر دمای در سپس ، و
 USCN Life Scienceمعتبر ) تیو ک زایروش الابا  PYY یی. غلظت پلاسماشد

Inc)  باCV مورد اندازه   درصد 16و  8کمتر از  یو برون سنج یدرون سنج
  قرار گرفت. یریگ

 روش آماری
داده ها  یعیطب عیتوز یبررس یو برا یفیاز آمار توص رهایمتغ فیتوص یبرا

پس از بررسی تجانس واریانس و  نیاستفاده شد. همچن لکیو-رویاز آزمون شاپ
 4ی دوطرفه با اندازه گیری مکرر )آنوا یاز آمار استنباطرعایت نرمالیته داده ها 

ژوهش پ جیشد. نتا استفادهزمان اندازه گیری( و آزمون تعقیبی توکی  3گروه در 

با  یآمار اتیعمل هیو کلگرفت قرار  یمورد بررس P <62/6 یسطح آماردر 
 شد یبررس SPSS v21 یاستفاده از نرم افزار آمار

 نتایج 
معناداری  جهینت ی( و معنادارF=282/16دست آمده )هب Fبه مقدار  جهبا تو

 یآزمون، مشخص شد که تفاوت معنادار نی( اp= 661/6) تفاوت درون گروهی
 نکهیدر مراحل مختلف وجود دارد. لذا در جهت مشخص شدن ا جینتا نیانگیم نیب

 یبیقاز آزمون تع ت،یفرض کرو رفتنیکدام مراحل بوده و نظر به پذ نیتفاوت ب
نتایج مربوط به غلظت  1در شکل  ها استفاده شد. نیانگیم سهیجهت مقا یتوک

دقیقه پس از 66در قبل از فعالیت، بلافاصله پس از فعالیت و  PYYپلاسمایی 
در جلسه کنترل  PYYفعالیت نشان داده شده است. نتایج نشان داد که سطوح 

دقیقه  96و  36،66(. در هر سه جلسه فعالیت <62/6pتغییرات معناداری نداشت )
در مرحله بلافاصله پس از فعالیت نسبت به قبل فعالیت افزایش  PYYای سطوح 

 (.>62/6pطوح قبل فعالیت نزدیک شد )دقیقه بعد به س 66معناداری پیدا کرد و 
 تیپس از فعال PYYسطوح  نیب یتفاوت معنادار یآزمون توک جهیبا توجه به نت

(. p= 685/6وجود ندارد ) یا قهیدق 66با  یا قهیدق 36 تیحاد در جلسه فعال
 یا قهیدق 96و  66،36اثر یک جلسه فعالیت بدنی استقامتی به مدت  بین نیبنابرا

 تفاوتی وجود ندارد.پلاسما  PYY بردرصد حداکثر ضربان قلب  66با شدت
 ،یافتیدر یو انرژ یچرب ن،یپروتئ درات،یمقدار کربوه نیانگیم 1جدول در 

ارائه شده است. ساعت قبل از آزمون 54
 انحراف معیار( ±های مورد مطالعه )میانگینهای فردی آزمودنی. ویژگی1جدول 

 انحراف معیار ±میانگین متغیر

 3/52±9/4 سن )سال(

 6/33±8/2 وزن )کیلوگرم(

 4/131±9/3 قد )سانتی متر(

 93/19±82/4 چربی )درصد(
 

 ساعت قبل از آزمون  22. میانگین مقدار کربوهیدرات، پروتئین، چربی و انرژی دریافتی، 2جدول

 63/5594±53/31 انرژی دریافتی )کیلوکالری(

 85/88±24/53 پروتئین )گرم(

 58/315±32/82 کربوهیدرات )گرم(

 63/36±53/38 چربی )گرم(
 

 

 فعالیت از پس دقیقه 66و فعالیت از پس بلافاصله فعالیت، از قبل در PYY پلاسمایی غلظت به مربوط نتایج 1شکل
 (.>62/6pدقیقه ) 66تفاوت معنادار با قبل فعالیت و بعد از  *
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 و نتیجه گیری بحث

 با شدت یهواز یتجلسه فعال یکمطالعه حاضر نشان داد که  یجنتا
شود. با  یدر زنان جوان م PYY یهورمون ضد اشتها یشمتوسط موجب افزا

داشتند ن یورزش یتفعال یچگونهها ه یدر جلسه کنترل آزمودن ینکهتوجه به ا
 نسبت یورزش یتتوان به انجام فعال یرا م PYY سطوح یشافزا ینا یجهدر نت
در  یحاد ورزش یتپس از فعال PYY سطوح یشبر افزا یمبن یجهنت ین. اداد

-است و به ینهزم ین[ در ا52, 54, 14, 13, 4] یمطالعات قبل یجنتا یراستا
هورمون در سرکوب موقت اشتها و  ینا یشحاد با افزا یترسد فعال ینظر م

 یکنندگ بسرکو ینحاد با ا یتنقش داشته باشد و فعال یافتیدر یکاهش انرژ
رقرار ب یانرژ یبدن بتواند تعادل منف یانرژ یافتبا کاهش در یتمکرر در نها
 های¬یافته ین،نقش داشته باشد. همچن یزنظر در کاهش وزن ن ینکرده و از ا

با  یهواز یتکه اثر فعال باشدی( م5663و همکاران ) ینزمارت یجما همسو با نتا
حداکثر ضربان  %62کارسنج با  خچر یبر رو یتفعال یقهدق 66شدت متوسط )

کننده اشتهاء در افراد با  یمتنظ هایقلب( پس از صرف صبحانه بر هورمون
ان داد آنها نش یجقرار دادند. نتا یرا مورد بررس یعیطب یوزن و شاخص توده بدن

 یشافزا یورزش یتپس از فعال داریبه طور معنا  PYY سطوح یانگینکه م
بر  یو مقاومت یهواز یتاثر فعال یز( ن5669)  ان[. بروم و همکار56] یافت

 یمورد بررس یعیرا در مردان سالم با وزن طب PYY و داریلآس ینسطوح گرل

 تیدر هر دو گروه فعال دار¬یلاس ینقرار دادند. آنها نشان دادند که مقدار گرل
 یهواز یندر گروه تمر PYY مقدار یول یابدیکاهش م یو مقاومت یهواز
( 5614و همکاران ) یمطالعه حاضر فرج یج[. مشابه با نتا13افته است ]ی یشافزا

در ورزشکاران جوان  PYY هورمون یرو یندهحاد فزا یتاثر فعال یبررسدر  یزن
 یرو یتبلافاصله پس از فعال PYY گزارش کردند که سطوح یعیبا وزن طب

[. 53کرده بود ] یداکاهش پ یقهدق 66و پس از  یافته یشچرخ کارسنج افزا
زنان و مردان  یکه رو ی( در مطالعه ا5613دوگلاس  و همکاران ) ینهمچن

ه مدت ب یلتردم یرو یورزش یتاثر حاد فعال یلاغر، اضافه وزن و چاق به بررس
 یبر اشتها، انرژ یمصرف یژندرصد حداکثر اکس 66 یکبا شدت نزد یقهدق 66
[، گزارش کردند که 4] ندمربوط به اشتها انجام داده بود یو هورمونها یافتیدر

پلاسما  PYY یشو افزا یافتیدر یمتوسط موجب کاهش انرژ یورزش یتفعال
رچه بود. اگ یشترب یشافزا ینلاغر ا یها یافراد شده است که در آزمودن یندر ا
با  و به یستمشخص ن یورزش یتپلاسما پس از فعال PYY یشافزا یسممکان

 تاکنون مورد پژوهش قرار نگرفته رسد می نظر منبع موجود به یتوجه به بررس
 یشافزا یاحتمال یسممکان یپژوهش بررس ینهدف ما از ا یناست. همچن

PYY ها  نیسطوح کاتکولام یشافزا ین،حاد نبود، با وجود ا یتاز فعال یناش
 L یلهاسلو یکباعث تحر یورزش یتفعال ی( طیننفر یو نوراپ یننفر ی)اپ

 یرتحت تأث ینهمچن PYY [. سطح58شود ] PYY یدتول یشروده، و افزا
 یناللوم یاصفر یو نمکها یتوکینینده، کوله سمع یدهمانند اس ییها یگنالس

 شیافزا ینتون یوابسته به ژن کلس یدو پپت 1- ین، فاکتور رشد شبه انسول
 [.59] یابدیم

مطالعه هالورث  و همکاران  یجهمطالعه ما با نت یجهوجود نت ینا با 
درصد  62مداوم با شدت متوسط  یتاثر فعال یسه( همسو نبود. آنها به مقا5613)

 یقهدق 4با  یهثان 36در  6 یتناوب یدشد یتو فعال یمصرف یژنحداکثر اکس
 عالیتپس از ف PYY یشزن سالم پرداختند. افزا 9 یرو PYY استراحت بر

را به حجم اندک نمونه  یجهنت ینمعنادار نبود. محققان ا یحاد از لحاظ آمار
پس از صرف صبحانه  یا یقهدق 42ت کوتاه پس از مد یتو اعمال فعال یآمار

 .نسبت دادند

پس از  PYY سطوح یشبود که افزا ینپژوهش  ما ا یگرمهم د یجهنت 
با هم  یتفاوت معنادار یتفعال یا یقهدق 96و  66،36محتلف  یمدت ها

 PYY بر سطوح یورزش یتاثر مدت فعال یپژوهش هیچ در حال نداشتند. تا به

ر یشتب یاست. مطالعات قبل ینهزم ینمطالعه در ا یناول یننشده است و ا یبررس
. هازل  پرداخته است یرهامتغ یروزن و سا یت،شدت فعال یت،اثر جنس یبه بررس

به  PYY واکنش یرو یتاثر جنس یبه بررس ی( در پژوهش5613و همکاران )
 یور یورزش یتمطالعه فعال ینها در ایپرداختند. آزمودن یحاد ورزش یتفعال

 یقهدق 36به مدت  یمصرف یژندرصد حداکثر اکس 62کارسنج با شدت  چرخ
 شیانجام شده موجب افزا یحاد ورزش یتنشان داد که فعال یجانجام دادند. نتا

از زنان بود.  یشتردر مردان ب یشدر هردو جنس شده بود اما افزا PYY سطوح
 یرو یتاثر جنس ی( به بررس5616و همکاران )  یالاجم یگرد یدر مطالعه ا

 یقهدق 96حاد شامل  یت[. فعال52آنان پرداختند ] یو اشتها یافتیدر یانرژ
نشان داد که  یجبود. نتا یمصرف یژندرصد حداکثر اکس 36با شدت  یدندو

شده  PYY یشافزا یهمراه بود و موج یافتیدر یبا کاهش اشتها و انرژ یتفعال
اشت. د یمشابه یزنان و مردان شرکت کننده الگو یندر ب ییراتتغ ینبود. ا

 بر سطوح یحاد ورزش یت( اثر شدت فعال5616هوه  و همکاران ) ینعلاوه بر ا

PYY یرو یت[. آنها فعال14کردند ] یکرده را بررس ینو اشتها در زنان تمر 
را با هم  یمصرف یژندرصد حداکثر اکس 82درصد و  66با دو شدت  یلتردم
 یافته یشافزا یتپس از فعال PYY نشان داد که هورمون یج. نتاکردند یسهمقا

 .به دو شدت اعمال شده را مشاهده نکردند PYY واکنش ینب یاست و تفاوت
 یقهدق 96و  36نسبت به  یتفعال یقهدق 66پس از  PYY سطوح اگرچه

 یتبود. باتوجه به اثرات مدت فعال یرمعنادارغ یشافزا ینبالاتر بود اما ا یتفعال
ه مدت شد ک یم ینیب یشبدن، پ یکو متابول یهورمون یبر واکنش ها یورزش

حاضر  مطالعه در هرحال¬اثر گذار باشد، به PYY سطوح یتواند رو یم یتفعال
تن با در نظر گرف یشتریرسد مطالعات ب می نظر¬نشد و به ییدمورد تأ ینا

با در  یورزش تیو سن و نوع فعال یتجنس یرسا یو رو یحجم بالاتر نمونه آمار
 ییدتأ یخصوص برا ینپس از صرف غذا در ا یتفعال یا یینظر گرفتن ناشتا

  .است یمطالعه حاضر ضرور یجنتا
 PYY یافته یشنشان داد که سطوح افزا ینمطالعه حاضر همچن نتیجه

 نیبرگشت. همسو با ا یاستراحت یا یتبه سطوح قبل فعال یقهدق 66پس از 
 یتپس از فعال PYY گزارش کرده اند که سطح یزن یقبل هایپژوهش یافته،

, 13, 13مانده است  ] یباق ییدر سطح بالا یتساعت پس از فعال یکتا  یتاًنها
( 5669و همکاران )  یوداپژوهش   حاضر،  یجناهمسو با نتا ین،[. با وجود ا53

درصد حداکثر  32و   26را با شدت  یدمتوسط و شد یورزش یتکه اثر فعال
کرده اند، گزارش دادند که  یرا بررس PYY بر سطوح یصرفم یژناکس

ست و داشته ا یبستگ یتبه شدت فعال یتپس از فعال PYY یشافزا یماندگار
بود اما سطوح آن پس از  یافته یشپس از هردو شدت افزا PYY اگرچه سطوح

به حالت  یمصرف یژندرصد حداکثر اکس  26متوسط  یتبعد از فعال یقهدق 12
انجام شده  یدشد یتپس از فعال PYY که سطوح یرگشته بود در حالاستراحت ب

مطالعه ما با  یت[. اگرچه شدت فعال36در خون ماندگار بود ] یقهدق 66از  یشرب
 PYY تهیاف یشبر کاهش سطوح افزا یما مبن یجهمطالعه آنان متفاوت بود و نت

 یمصرف یژندرصد حداکثر اکس 26حاصل از شدت  یجهساعت با نت یککمتر از 
است  ممکن یا یهو تغذ یتیجنس ینی،وجود عوامل تمر ینآنان مشابه بود. با ا

 .اثرگذار بوده باشد یجنتا ینبر ا
 یورزش یتاثر مدت فعال ینهپژوهش در زم یناول یرمطالعه ز یطور کل به

پژوهش    ینا یجموثر بر اشتها است و نتا PYY بر سطوح هورمون یاستقامت
 شیمختلف موجب افزا یبا مدتها یاستقامت یتجلسه فعال یکنشان داد که 
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 کنشابر و یتمختلف فعال یمدت ها ینب یشود و تفاوت یهورمون ضد اشتها م
، مطالعه در افراد چاق ینا یکاربرد یجهورمون مشاهده نشد. با توجه به نتا ینا

مهم مطالعه حاضر  یها یتمطالعه، از محدود ینچاق در ا یها ینبود آزمودن
 ییپلاسما PYY یشاستفاده از شدت آستانه افزا ینرود و همچن می شمار به
حاضر بود که  تحقیق یها یتاز محدود یزدرصد حداکثر ضربان قلب( ن 66)

 ضد اثر  هرحال بالا لحاظ گردد. به یشدت ها یبهتر است در مطالعات بعد
اً قت اشتها شود و احتمالتواند موجب سرکوب مو یم یورزش یتفعال اشتهایی

  .در کاهش وزن مؤثر باشد یافتیدر یدر درازمدت با کاهش انرژ
 

 یو قدردان تشکر
ما  مطالعه ینکه در ا یکسان یها و تمامیآزمودن یاز همکار بدینوسیله

 .یگرددم یتشکر و قدردان یمانهکردند، صم یاریرا 
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