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فيزيولوژي ورزشي
مقاله پژوهشي

بررسی تغییرات اکسیداسیون سوبسترا در هنگام فعالیت ورزشی پس از مصرف
چای سفید در مردان چاق
2

امیرحسین احمدی حکمتیکار ،1محسن ابراهیمی
 .1کارشناسیارشد فیزیولوژی ورزشی ،دانشگاه سمنان
 .2استادیار فیزیولوژی ورزشی ،دانشگاه سمنان (نویسنده مسئول)
تاريخ دريافت1398/04/05 :

تاريخ پذيرش1398/06/24 :

چکیده
هدف از انجام اين مطالعه ،بررسي تغييرات اکسيداسيون سوبسترا در هنگام فعاليت ورزشي با
مصرف چاي سفيد در مردان چاق بود .تعداد  10مرد جوان چاق (ميانگين سني  19/00 ± 0/47سال،
قد  181/80 ± 4/32سانتيمتر ،وزن  104/20 ± 8/84کيلوگرم 31/20 ± 1/93 BMI ،کيلوگرم بر
مترمربع ،درصد چربي  25/80 ± 2/62درصد) بهصورت متقاطع و متعادل ،يک بار  500ميليليتر آب
و يک بار  500ميليليتر چاي سفيد دمکرده را با فاصلة يک هفته از هم در حالت ناشتا مصرف کردند.
يک ساعت پس از مصرف ،درحاليکه دستگاه گاز آنااليزر به آنها وصل بود ،فعاليت فزايندهاي را تا
حد خستگي روي نوار گردان انجام دادند .ميزان اکسيداسيون چربي و کربوهيدرات طي فعاليت با
استفاده از روش کالري سنجي غيرمستقيم اندازهگيري شد .براي هر فرد ،ميزان حداکثر
اکسيداسيون چربي ( )MFOو شدتي از فعاليت که  MFOدر آن رخ ميدهد ( ،)FATmaxتعيين
شد .آزمون آماري تي وابسته نشان داد که مقدار  )P = 0.011( MFOو اکسيداسيون چربي در
مرحلة سوم ( )P = 0.023فعاليت ،در شرايط مصرف چاي سفيد بهطور معناداري باالتر از مصرف
آب بود .تفاوت معناداري در  ،FATmaxزمان رسيدن به واماندگي ،ضربان قلب بيشينه و حداکثر
اکسيژن مصرفي در بين دو شرايط مشاهده نشد .بهنظر ميرسد که مصرف چاي سفيد يک ساعت
قبل از فعاليت ورزشي ميتواند باعث افزايش اکسيداسيون چربي در مردان چاق شود.
واژگان کلیدی :اکسيداسيون چربي ،چاي سفيد ،چاقي ،فعاليت ورزشي.

1. Email: Amirhekmatikar@semnan.ac.ir
2. Email: mebrahimi@semnan.ac.ir
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مقدمه
در  40سال گذشته ،شیوع چاقی افزایش چشمگیری داشته است ( .)1برای مقابله با چاقی از فعالیت
بدنی بهعنوان راهبردی امیدوارکننده نام برده میشود ( .)2در ارتباط با فعالیت ورزشی و کاهش وزن،
مطالعات نشان دادهاند که انجام تمرینهایی با شدت بیشینه چربی سوزی 1باالترین چربیسوزی را به
همراه دارد ( .)4 ,3گزارش شده است که بیشینه چربی سوزی بهطور متوسط در شدتهای بین 39
تا  65درصد حداکثر اکسیژن مصرفی 2اتفاق میافتد و میتواند از مدت ،شدت ژنتیک ،جنسیت،
ترکیب بدن ،سطح فعالیت بدنی و رژیم غذایی افراد تأثیر پذیرد (.)6 ,5
از طرفی ،پژوهشها نشان دادهاند که مصرف مکملهای گیاهی مانند قهوه ،قهوة سبز و چای سبز 3با
دوزهای باال و متوسط باعث افزایش اکسیداسیون چربی و کاهش درصد چربی بدن همراه با ورزش و
فعالیت بدنی میشود ( .)7-9بعد از آب ،چای پرمصرفترین نوشیدنی جهان شناخته میشود (.)10
گزارش شده است که چای سبز مزایایی دارد که آن را میتوان جایگزین بسیار خوبی برای سایر
نوشیدنیها دانست ( .)11مطالعات نشان دادهاند که چای سبز دارای کافئین ،پلیفنول و کاتچین است
که بر وزن بدن تأثیر میگذارد ( .)12 ,13مطالعات آزمایشگاهی نشان دادهاند که اپیگالوکاتچین
گاالت 4که مهمترین جزء فعال کاتچین است ،با نور آدرنالین تعامل دارد و این موضوع میتواند تحریک
بافت چربی و تنظیم آنزیمهای مختلف مربوط به کاتابولیسم چربی را افزایش دهد ( .)14عالوهبراین،
پس از مصرف کاتچینها ،لیپاز حساس به هورمون ممکن است افزایش یابد که همین امر باعث تحریک
لیپولیز 5میشود (.)12
گزارشهای بهدستآمده از پژوهشها نشان دادهاند که چای سفید 6نیز دارای کاتچینها ،کافئین،
آنتیاکسیدانهای قوی و ترکیبات فعال زیستی است ( )15و گزارش شده است که عصارههای چای
سفید لیپولیز را تحریک میکنند ( .)16عالوه براین ،دراینباره هیال و اینگلردت )2007( 7در پژوهش
خود گزارش کردند که چای سفید نسبت به چای سبز و سیاه مقدار پنیفنول ،کاتچین ،کافئین،
اپیگلوکاتچین گاالت و تئوگالین بیشتری دارد ()15؛ باوجوداین ،پس از بررسی مطالعات در زمینة
چای سفید میتوان گفت که تاکنون مطالعهای به بررسی اثر مصرف چای سفید قبل از فعالیت ورزشی
بر اکسیداسیون چربی در هنگام فعالیت در مردان چاق نپرداخته است؛ برایناساس ،در پژوهش حاضر
1 . Fat max
2. VO2max
3. Green Tea
4. EGCG
5. Lipolysis
6. White Tea
7. Hilal & Engelhardt
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قصد داریم تا به بررسی اثر مصرف چای سفید قبل از فعالیت ورزشی بر اکسیداسیون چربی در مردان
چاق بپردازیم.
روش پژوهش
در پژوهش حاضر 15 ،نفر از پسران جوان چاق که از طریق اعالم فراخوان در خوابگاه دانشگاه سمنان
بهصورت داوطلبانه آمادگی خود را برای شرکت در این پژوهش اعالم کردند ،فرم رضایتنامه همکاری
را تکمیل کردند .برای انجام مراحل اولیة پژوهش ،پرسشنامة اطالعات فردی و فرم سالمت توزیع و
تکمیل شدند .آزمودنیها با توجه به نداشتن بیماری (از جمله نداشتن بیماریهای قلبی -عروقی،
تنفسی و اسکلتی -عضالنی و  )...و نداشتن سابقة ورزشی (یعنی حداقل کمتر از دو بار در هفته تمرین
منظم در مدت شش ماه قبل از شروع مطالعه داشتند) ،و داشتن  BMIباالتر از  30بررسی شدند .پس
از بررسی های اولیه ،پنج آزمودنی بهدلیل نداشتن معیارهای ورود به پژوهش حاضر حذف شدند و
درنهایت 10 ،پسر جوان غیرورزشکار چاق انتخاب شدند.
یک هفته قبل از شروع پروتکل ،جلسهای برای توجیهسازی و همچنین اندازه گیری دقیق قد ،وزن و
ترکیب بدن (به روش مقاومت بیوالکتریکی با دستگاه  )BoCA x1تشکیل شد .از همة افراد خواسته
شد که  48ساعت قبل از آزمون از انجام هرگونه فعالیت ورزشی و مصرف موادغذایی کافئیندار
خودداری کنند .از آزمودنیها خواسته شد ،در شبانهروز بین هشت تا  10ساعت خواب مفید داشته
باشند .این پژوهش در کمیتة اخالق در پژوهش دانشگاه علوم پزشکی سمنان 1تأیید شد و در مرکز
کارآزمایی بالینی 2ثبت شد.
روش انجام پژوهش بهصورت متقاطع 3و متعادل 4تنظیم و اجرا شد .آزمودنیها در حالت ناشتا در دو
روز متفاوت با فاصلة یک هفته 500 ،میلیلیتر چای سفید دمکرده و  500میلیلیتر آب مصرف کردند.
روش دمکردن چای بدینصورت بود که  10گرم چای سفید (شرکت سلیم آریانوش با پروانة
بهرهبرداری صنایع  21021و پروانة بهرهبرداری بهداشت  )10909در  500میلیلیتر آب جوش ریخته
شد و بین شش تا هفت دقیقه صبر کردیم تا چای بهصورت کامل دم بکشد ( .)17پس از گذشت یک
ساعت از مصرف ،دستگاه گاز آناالیزر 5به آزمودنی ها وصل شد و روی نوار گردان رفتند و فعالیت خود
1. IR.SEMUMS.REC.1398,001
2. IRCT20181224042095N1
3. Crossover
4. Counterbalance
5. Cortex Company (Germany), model MPU31-105

فيزيولوژي ورزشي ،دوره  ،11شماره  ،43پاييز 1398

144

را با سرعت  3/5کیلومتر در ساعت و با شیب یک درصد شروع کردند .سرعت دستگاه هر سه دقیقه
به میزان یک کیلومتر در ساعت زیاد میشد تاحدیکه به سرعت  7/5کیلومتر در ساعت برسد .در این
نقطه ،شیب دستگاه هر سه دقیقه بهاندازة دو درصد افزوده میشد ،تازمانیکه نسبت تبادل تنفسی1
( )RERبرابر با یک شود .درنهایت ،سرعت و شیب تا رسیدن به حد واماندگی ،بهطور همزمان افزوده
میشد ( .)19 ,18هدف بخش پایانی آزمون ،اندازهگیری  VO2maxبود .معیارهای رسیدن به VO2max
رسیدن ضربان قلب معادل با  10ضربه کمتر یا بیشتر از ضربان قلب بیشینه (از طریق سن220-
محاسبه شد) ،عدم افزایش اکسیژن مصرفی با توجه به افزایش شدت فعالیت و  RERبزرگتر از 1/05
بود ( .)20میانگین دیاکسیدکربن دفعی ( )VCO2و اکسیژن مصرفی ( )VO2در یک دقیقة پایانی هر
مرحله ،محاسبه شد و با استفاده از معادالت عنصرسنجی ،با فرض ناچیزبودن نیتروژن ادراری (,21
 ،)22میزان اکسیداسیون کربوهیدرات و چربی محاسبه شد .سپس ،شاخصهای  MFO2و بیشینه
چربی سوزی تعیین شدند (.)23
= 1/695 VO2 – 1/701VCO2اکسیداسیون چربی
 = 4/585 × VCO2 - 3/226 × VO2اکسیداسیون کربوهیدرات
در مطالعة حاضر ،برای بررسی طبیعیبودن توزیع دادهها از آزمون کلموگروف -اسمیرنوف 3استفاده
شد .همچنین ،برای مقایسة متغیرها در جلسة مصرف چای سفید و مصرف آب ،از آزمون آماری تی
همبسته استفاده شد .محاسبات آماری بهوسیلة نرمافزار اس.پی.اس.اس 4.نسخة  24و در سطح
معناداری  P ≤ 0.05انجام شد.
نتایج
اطالعات توصیفی آزمودنیها در جدول شمارة یک مشاهده میشود.
جدول  -1اطالعات توصيفي آزمودنيها
سن

قد

وزن

چربي بدن

(سال)

(سانتيمتر)

(کيلوگرم)

(درصد)

BMI
(کيلوگرم بر متر مربع)

19/00 ± 0/47

181/8 ± 4/32

104/20 ± 8/84

25/80 ± 2/62

31/20 ± 1/93

1. Respiratory Exchange Ratio
2. Maximal Fat Oxidation
3. Kolmopgorov-Smirnov
4. SPSS
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نتایج نشان داد که  MFOبا مصرف چای سفید بهطور معناداری باالتر بود ( .)P = 0.011میانگین
 MFOدر حالت مصرف آب برابر با  0/5گرم در دقیقه بود که در حالت مصرف چای سفید به 0/67
گرم در دقیقه رسید .این تغییرات نشاندهندة افزایش  34درصدی در  MFOبودند .همچنین ،در
مرحلة سوم فعالیت ،تـفـاوت معناداری در اکـسیـداسیـون چربی بین دو شـرایـط مشـاهـده شـد
( .)P = 0.023این متغیر با افزایش  50درصدی از  0/24گرم در دقیقه در حالت مصرف آب به 0/36
گرم در دقیقه در حالت مصرف چای سفید رسید؛ اما تفاوت معناداری در  ،FATmaxحداکثر ضربان
قلب ،حداکثر اکسیژن مصرفی ،زمان رسیدن به واماندگی و میانگین انرژی مصرفی بین دو شرایط
مشاهده نشد.
جدول  -2ميانگين و انحراف معيار متغيرهاي پژوهش در شرايط مصرف چاي سفيد و آب
متغير
( MFOگرم در دقیقه)
)FATmax (%VO2max
حداکثر ضربان قلب
(VO2maxمیلیلیتر بر کیلوگرم وزن بدن در دقیقه)
زمان رسیدن به واماندگی (دقیقه)
میانگین انرژی مصرفی (کیلوکالری در دقیقه)

چاي سفيد

آب

تي

معناداري

0/67 ± 0/12
56/90 ± 12/51
184/10 ± 9/37
40/20 ± 2/25
18/17 ± 2/09
38/78 ± 3/51

0/50 ± 0/15
55/10 ± 10/43
181/80 ± 12/70
40/60 ± 3/02
16/76 ± 2/47
37/47 ± 3/71

3/19
0/51
0/62
1/00
2/05
0/95

0/011
0/621
0/547
0/343
0/070
0/364

آب
چای سفید

۹۰

۸۰

۷۰

۶۰

۵۰

۴۰

شدت فعالیت (درصد حداکثر اکسیژن مصرفی)
شکل  -1نمودار اکسيداسيون چربي

۳۰

۲۰

اکسیداسیون چربی (گرم در دقیقه)

۰.۵۰
۰.۴۵
۰.۴۰
۰.۳۵
۰.۳۰
۰.۲۵
۰.۲۰
۰.۱۵
۰.۱۰
۰.۰۵
۰.۰۰
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۷۰

آب

۵۰

چای سفید

۴۰
۳۰
۲۰
۱۰

انرژی مصرفی (کیلوکالری در دقیقه)

۶۰

۰
۹۰

۸۰

۷۰

۶۰

۵۰

۴۰

۳۰

۲۰

شدت فعالیت (درصد حداکثر اکسیژن مصرفی)
شکل  -2نمودار انرژي مصرفي

بحث و نتیجهگیری
هدف از انجام پژوهش حاضر ،بررسی اثر مصرف چای سفید قبل از فعالیت ورزشی بر اکسیداسیون
چربی در مردان چاق بود .نتایج این پژوهش نشان داد که مصرف چای سفید یک ساعت قبل از فعالیت
ورزشی میتواند اثر معناداری بر اکسیداسیون چربی در افراد چاق بگذارد؛ بااینوجود ،بیشترین
اکسیداسیون چربی در زمان مصرف چای سفید ،در مرحلة سوم از فعالیت ورزشی مشاهده شد .با
توجه به کمبودن پژوهشها در زمینة چای سفید و وجود مواد مؤثر مشابه با چای سبز ،در ادامه برای
مقایسه و بحث به بررسی پژوهشهایی میپردازیم که عمدتاً در زمینة چای سبز انجام شدهاند.
نتایج این تحقیق با نتایج بیشتر مطالعات انجامشده همسو است .گاهرمن 1و همکاران ( )24در پژوهشی
عنوان کردند که مصرف چای سبز میتواند باعث افزایش اکسیداسیون چربی در حالت استراحت و
پس از فعالیت شود .در مطالعة دیگر ،دوئلو 2و همکاران در نتایج خود مشاهده کردند که مصرف چهار
هفته عصارة چای سبز میتواند باعث افزایش اکسیداسیون چربی نسبت به گروه دارونما شود (.)24
ونابلز 3و همکاران ( )26در پژوهش خود تأثیر مصرف عصارة چای سبز را بر اکسیداسیون چربی و
تحمل گلوکز در  12مرد سالم بررسی کردند .این پژوهش بهصورت متقاطع و متعادل بود؛
1. Gahreman
2. Dulloo
3. Venables
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بدینصورتکه آزمودنیها  30دقیقه دوچرخهسواری را با شدت  60درصد  VO2maxانجام دادند .نتایج
این پژوهش نشان داد که اکسیداسیون چربی در زمان مصرف چای سبز  17درصد بیشتر از مصرف
دارونما بود .گزارش شده است که شدت بیشینه چربی سوزی بهطور متوسط بین  39درصد تا 65
درصد  VO2maxاتفاق میافتد ( )25که در نتایج پژوهش حاضر نیز در همین دامنه بوده است.
درهمینراستا ،رستمیان و بیژه ( )28در پژوهش خود به بررسی تأثیر تمرین هوازی کوتاهمدت و
مصرف چای سبز بر  ،MFOشدت بیشینه چربی سوزی ،ترکیب بدن و پروفایل لیپید در زنان یائسه
پرداختند .در پژوهش آنها ،آزمودنیها  1200میلیگرم عصارة چای سبز مصرف کردند و چهار جلسه
در هفته ،به مدت دو هفته فعالیت هوازی با شدت  FATmaxانجام دادند .نتایج پژوهش نشان داد که
مصرف چای سبز و انجام کوتاهمدت فعالیت ورزشی میتواند باعث افزایش اکسیداسیون چربی در زنان
یائسه شود.
کاتچینی که در چای وجود دارد ،از طریق چندین مکانیسم میتواند بر ترکیب بدن و کاهش وزن
تأثیر بگذارد .یکی از کارهایی که کاتچین در رابطه با ترکیب بدن انجام میدهد ،این است که از فعالیت
کاتکول -اُ -متیلترانسفراز یا ( 1)COMTجلوگیری میکند که  COMTمیتواند فعالیت نوراپینفرین
را افزایش دهد و نوراپینفرین بهمدت طوالنیتری فعالیت کند که این خود باعث افزایش اکسیداسیون
چربی میشود .در پژوهش ناگائو 2و همکاران ( ،)29مصرف روزانه  690میلیگرم کاتچین بهمدت 12
روز موجب کاهش وزن بدن و همچنین ،کاهش چربی دور کمر شد .با توجه به اینکه کاتچین دارای
( 3)EGCGاست ،پژوهشهای زیادی درباره اپی گلوکاتچین گاالت انجام شده است .روچا 4و همکاران
( )31در پژوهش خود بیان کردند که اپیگالوکاتچین گاالت 5که مهمترین جزء فعال کاتچین است،
با نور آدرنالین در تعامل است و این موضوع میتواند تحریک بافت چربی و تنظیم آنزیمهای مختلف
مربوط به کاتابولیسم چربی را افزایش دهد .همچنین ،میزان کافئین چای سفید میتواند یکی دیگر
از عوامل تأثیرگذار بر اکسیداسیون چربی باشد .کاتچین بهتنهایی باعث افزایش چربیسوزی در بدن
نمیشود و کافئین در کنار این ماده اثر چربیسوزی آن را افزایش میدهد .بوشمن 6و همکاران ()30
در پژوهش خود به بررسی ترکیب کاتچین و کافئین و اثرهای آن پرداختند .نتایج نشان داد ،زمانیکه
1. Catechol-O-Methyltransferase
2. Nagao
3. Epigallocatechin Gallate
4. Rocha
5. EGCG
6. Boschmann
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 دلیل افزایش. اکسیداسیون چربی افزایش پیدا میکند،کاتچین و کافئین با هم ترکیب شوند
 جلوگیری میکند و کافئینCOMT  از فعالیتEGCG اکسیداسیون چربی در این پژوهش این بود که
 در مطالعة هیال و.میتواند فسفو دی استراز را تحریک کند و اکسیداسیون چربی افزایش یابد
 بهترتیب، گرم100  میزان کاتچین و کافئین بهصورت میانگین در، در چای سفید،)15( 1اینگلردت
 با مقایسه این اعداد به نظر می. بود2/90  و12/95  برابر با، و در چای سبز4/58  و32/22 برابر با
 تحقیق حاضر اثر چای سفید را بررسی کرده است.رسد اثر چای سفید حتی بیشتر از چای سبز باشد
.اما تحقیقات دیگری الزم است تا آثار چای سبز و سفید را با هم مقایسه کند
 مصرف چای سفید یک ساعت قبل از ورزش می تواند موجب افزایش چربیسوزی در:پيام مقاله
.هنگام ورزش شود
تشکر و قدردانی
.از همة افراد شرکتکننده در پژوهش تشکر و قدردانی میشود
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Abstract
The purpose of this study was to evaluate the changes in substrate oxidation during exercise
with white tea consumption in obese men. Ten obese young men (age 19.00 ± 0.47 years,
height 181.80 ± 4.32 cm, weight 104.20 ± 8.84 kg, BMI 31.20 ± 1.93 kg/m2, body fat percent
25.80 ± 2.62 %), take 500 ml of water or 500 ml of white tea one week apart after 8 h fasting
in crossover and counterbalance model. One hour after use, while the gas analyzer was
connected to them, they carried out an incremental exercise to exhaustion on a treadmill.
The rate of fat and carbohydrate oxidation during exercise test were measured using indirect
calorimetry. For each subject, the maximum fat oxidation (MFO) and the intensity of the
MFO occurs (FATmax) were determined. Paired Sample t test showed that MFO (p = 0.011),
and fat oxidation in the third stage (p = 0.023) in terms of white tea consumption was
significantly higher than water intake. There was no significant difference in FATmax, time
to exhaustion, maximum heart rate and maximum oxygen consumption between the two
conditions. It seems that taking white tea one hour before exercise can increase fat oxidation
in obese men.
Keywords: Fat Oxidation, White Tea, Obese, Exercise.
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