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ﭼﺮﺑﯽﺳﻮزی ﺣﯿﻦ ﺗﻤﺮﯾﻦ در ﻫﻮای ﺳﺮد ﺧﺒﺮ
ﻣﯽدﻫﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﭘﯿﻤﺎن ﺣﺴﻨﯽ | ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ۰۷ ،دی ۱۳۹۹
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺟﺪﯾﺪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﺷﺪﯾﺪ در ﻫﻮای ﺳﺮد ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺳﻮزاﻧﺪن
ﭼﺮﺑﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﻫﻤﺎن ﺗﻤﺮﯾﻨﺎت در دﻣﺎی ﻣﺤﯿﻂ ﺷﻮد.
ﻣﺤﻘﻘﺎن داﻧﺸﮕﺎه  Laurentianﮐﺎﻧﺎدا در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ روی ﻧﻮﻋﯽ از ﺗﻤﺮﯾﻨﺎت ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ

ﺗﻤﺮﯾﻦﻫﺎی ﺑﺪﻧﯽ ﺗﻨﺎوﺑﯽ ﺑﺎ ﺷﺪت ﺑﺎﻻ ) (HIITﺗﻤﺮﮐﺰ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﺄﺛﯿﺮ زﯾﺎد در ﺳﻮزاﻧﺪن ﭼﺮﺑﯽ
ﯾﮑﯽ از روشﻫﺎی ﻣﺤﺒﻮب ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود .ﻣﺤﻘﻘﺎن ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺗﺄﺛﯿﺮ دﻣﺎی ﻫﻮا را ﺑﺮ

اﯾﻦ ﺷﯿﻮه ﺗﻤﺮﯾﻨﯽ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

ﻣﺤﻘﻘﺎن ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻗﺒﻠﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﺗﻤﺮﯾﻨﺎت  HIITدر ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﺴﻢ ﻟﯿﭙﯿﺪﻫﺎ ﯾﺎ ﻫﻤﺎن ﺷﮑﺴﺘﻦ

و ذﺧﯿﺮه ﭼﺮﺑﯽﻫﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﺎﻻﺗﺮی داﺷﺘﻪ و دﻣﺎی ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻧﯿﺰ ﯾﮑﯽ از ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎی ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار در ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﺴﻢ
ﺣﯿﻦ ورزش و اﺳﺘﺮاﺣﺖ اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ در ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺧﻮد ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺗﺮﺳﯿﻢ راﺑﻄﻪای ﻣﯿﺎن

ﺗﻤﺮﯾﻨﺎت  ،HIITﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﺴﻢ و دﻣﺎی ﻣﺤﯿﻂ ﺑﻮدﻧﺪ.

اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر  ۱۱ﺑﺰرﮔﺴﺎل دارای اﺿﺎﻓﻪ وزن در دو ﺟﻠﺴﻪ ﺗﻤﺮﯾﻨﯽ  HIITﺑﺎ ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ
ﻣﯿﺎن آﻧﻬﺎ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ .ﯾﮑﯽ از ﺟﻠﺴﺎت در دﻣﺎی ﻣﺤﯿﻂ )ﺣﺪود  ۲۱درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﮔﺮاد( و دﯾﮕﺮی در
ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺑﺎ دﻣﺎی  ۰درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﮔﺮاد اﻧﺠﺎم ﺷﺪ .در اﯾﻦ آزﻣﺎﯾﺶ  ۱۰ﺗﻤﺮﯾﻦ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ دوﭼﺮﺧﻪ ﺳﻮاری
ﺑﺎ  ۹۰درﺻﺪ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﺪت ﯾﮏ دﻗﯿﻘﻪ ﺑﺮای ﻫﺮ ﮐﺪام و ﺳﭙﺲ دوﭼﺮﺧﻪ ﺳﻮاری ﺑﻪ ﻣﺪت  ۹۰ﺛﺎﻧﯿﻪ ﺑﺎ
ﺷﺪت  ۳۰درﺻﺪ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ.
ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن ﻫﺮ ﺟﻠﺴﻪ ﺑﺪن را ﺑﺎ دوﭼﺮﺧﻪ ﺳﻮاری ﻣﻼﯾﻢ ﯾﺎ ﻗﺪم زدن ﺳﺮد ﮐﺮدﻧﺪ و
ﭘﯿﺶ از ﺧﻮاﺑﯿﺪن ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺑﺎر و ﺻﺒﺢ ﺑﻌﺪ از ﺗﻤﺮﯾﻦ ﺑﺮای وﻋﺪه ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ ﻏﺬاﻫﺎی ﭘﺮﭼﺮب ﻣﺼﺮف
ﮐﺮدﻧﺪ .ﻣﺤﻘﻘﺎن ﺣﯿﻦ ﺗﻤﺮﯾﻨﺎت ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎﯾﯽ ﻫﻤﭽﻮن دﻣﺎی ﭘﻮﺳﺖ ،دﻣﺎی ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺪن ،ﺿﺮﺑﺎن ﻗﻠﺐ و
ﻣﯿﺰان اﮐﺴﯿﮋن رﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ رانﻫﺎ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﻄﺢ ﮔﻠﻮﮐﺰ ،اﮐﺴﯿﮋن ،دی اﮐﺴﯿﺪ ﮐﺮﺑﻦ و ﻧﺮخ ﺗﺒﺎدل
ﮔﺎزﻫﺎ )ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺣﺮﮐﺖ اﮐﺴﯿﮋن و ﮐﺮﺑﻦ دی اﮐﺴﯿﺪ ﺑﯿﻦ ﺟﺮﯾﺎن ﺧﻮن و رﯾﻪﻫﺎ( را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﺮای
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ دﻗﯿﻖﺗﺮ اﮐﺴﯿﺪاﺳﯿﻮن ﻟﯿﭙﯿﺪﻫﺎ ﯾﺎ ﻫﻤﺎن ﭼﺮﺑﯽ ﺳﻮزی ﺑﻌﺪ از وﻋﺪه ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ ﭘﺲ از ﺗﻤﺮﯾﻦ از
ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮن ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ.
ﻣﺤﻘﻘﺎن در ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺧﻮد ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﻨﺪ» :ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ اﻧﺠﺎم ﺗﻤﺮﯾﻨﺎت
ورزﺷﯽ ﺷﺪﯾﺪ در ﻫﻮای ﺳﺮد ﻧﺮخ اﮐﺴﯿﺪاﺳﯿﻮن ﻟﯿﭙﯿﺪﻫﺎ را ﺗﺎ  ۳۵۸درﺻﺪ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ورزش ﮐﺮدن
ﺑﺎ ﺷﺪت ﺑﺎﻻ در ﻣﺤﯿﻂ ﺣﺮارت ﺧﻨﺜﯽ ) (thermoneutralاﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽدﻫﺪ«.
ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﮐﻢ و ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﻨﻬﺎ دو ﺟﻠﺴﻪ
ﺗﻤﺮﯾﻨﯽ  HIITاﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺮای اﻃﻤﯿﻨﺎن از اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎ ورزش ﮐﺮدن در ﻫﻮای ﺳﺮد

ﻣﯽﺗﻮان ﭼﺮﺑﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺳﻮزاﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻧﯿﺎز اﺳﺖ.
ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ در ژورﻧﺎل  Applied Physiologyﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

