
 

 

 ؟ الشهية كبح إلى البدني النشاط ممارسة تؤدي هل
م، وهو الهرمون المحفز للجوع، وموضوع النشاط البدني 9111منذ اكتشاف هرمون الجريلين في عام 
وعلى مر السنوات تّكون مفهوم غير صحيح، وهو أن النشاط  .وتأثيره على الشهية محل بحث مكثف

البدني يزيد من الشهية مما يؤدي في النهاية إلى زيادة تناول الطعام بعد الممارسة. لكن معظم األبحاث 
العلمية في هذا المجال تشير في الواقع إلى أن الجهد البدني المرتفع الشدة يقوم بشكل مؤقت بكبح 

لغالبية العظمى من األبحاث المتعلقة بالنشاط البدني والشهية كانت إلى وقت قريب غير أن ا .الشهية
تجرى على الرجال، ومن غير المعروف ما إذا كانت استجابة النساء في هذا الصدد تختلف عما هي 

  .لدى الرجال

ر و تم نشر بحث في مجلة الكلية األمريكية للطب الرياضي تطرق لد 6192وفي شهر مارس من عام 
في هذا البحث تم إحداث عجز في الطاقة  .النشاط البدني في كبح الشهية لدى النساء ومقارنته بالرجال

المتناولة لدى مجموعتين من النساء والرجال من خالل تقليص كمية الطعام المتناول ثم كررت التجربة 
. ولقد كمية الطعام المتناولبعد زيادة النشاط البدني بمقدار مشابة من السعرات الحرارية بدون تقليص 

أتضح من خالل نتائج هذا البحث أن اإلحساس بالجوع كان أشد عند تقليص كمية الطعام المتناول بينما 
لم يحصل أي تغير في اإلحساس بالجوع مع زيادة النشاط البدني. كما أن تركيز هرمون الجريلين ازداد 

مقارنة بالمجموعة التي قامت بممارسة النشاط  بصورة أكبر لدى المجموعة التي قلصت كمية الطعام
 .البدني

، وهو هرمون يكبح الشهية، ظل مرتفعًا  PYY كما الحظ العلماء أن تركيز هرمونًا آخر يسمى بيبتيد 
وفيما يتعلق بالفروق بين  .طول فترة النشاط البدني بينما كان منخفضًا خالل فترة تقليص كمية الطعام

ظهر النتائج أي فروق ملحوظة بين استجابة النساء والرجال لكل من زيادة النشاط الرجال والنساء، لم ت
والخالصة هي أن زيادة النشاط البدني، خاصة المرتفع الشدة،  .البدني أو تقليص كمية الطعام المتناول

على عكس التجويع، يؤدي إلى حدوث كبح مؤقت للشهية لدى الرجال والنساء، على حد سواء. وهذه 
في مجلة الجمعية الفسيولوجية األمريكية، أشارت  6112تائج تؤكد نتائج دراسة أخرى نشرت في عام الن

إلى أن ممارسة ساعة من النشاط الهوائي المرتفع الشدة أدت إلى انخفاض في هرمون الجريلين )المحفز 
أدى نفس الجهد من  )المثبط للشهية(. كذلك PYYللشهية( وكذلك بارتفاع تركيز هرمون بيبتايد واي واي 

 إنخفاض هرمون الجريلين فقط. تمرينات المقاومة )األثقال( إلى
 


