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ABSTRACT
Appetite controls energy balance by affecting food intake. The appetite mechanism can be regulated by hormones secreted from various tissues.
Hormones such as peptide YY, glucagon-like peptide 1, cholecystokinin, pancreatic polypeptide, oxyntomodulin, amylin, leptin are stimulated with
food intake, and suppress appetite; while hormones such as ghrelin and glucagon are inhibited by food intake and increase appetite in case of hun‐
ger. Exercise can play a role in the appetite mechanism with its effect on appetite hormones. Exercise facilitates weight control through its effects on
appetite regulation. Compared to one-off acute exercise studies, chronic exercise studies lasting more than 12 weeks may allow us to observe the
possible effects of exercise on appetite hormones more clearly. However, there is large variability between individuals’ responses. This article reviews
the evidence for how BMI, gender, exercise intensity-type, pre-exercise food intake, and habitual physical activity alter exercise-related appetite and
appetite-related hormone responses. Keywords "exercise and appetite", "exercise and appetite hormones", "physical activity and appetite" were used
in the PubMed search engine for data search concerning human studies conducted in the last ﬁve years, using the PRISMA method. Research results
reveal that BMI, habitual physical activity and exercise intensity do not signiﬁcantly alter the appetite to acute or chronic exercise interventions. Howe‐
ver, it has been shown that exercise type, pre-exercise food intake, and individuals in different gender groups provide different responses to exercise.
The effect of these individual characteristics and behaviors, and exercise on appetite-related hormone responses remains unclear. Future well-control‐
led studies are needed to determine the possible effects of exercise on appetite and appetite hormones.
Keywords: Exercise, appetite, appetite hormones, physical activity
ÖZ
İştah, besin alımını etkileyerek enerji dengesine etki eder. İştah mekanizması çeşitli dokulardan salgılanan hormonlar ile regüle edilir. Peptid YY, gluka‐
gon benzeri peptid 1, kolesistokinin, pankreatik polipeptid, oxyntomodulin, amilin, leptin gibi hormonlar besin alımıyla uyarılarak iştahı baskılarken ghre‐
lin ve glukagon gibi hormonlar ise besin alımıyla inhibe olup, açlık durumunda uyarılarak iştahın artmasına neden olurlar. Egzersiz, iştah hormonlarına
olan etkisi ile iştah mekanizmasında rol alabilir. Bununla birlikte, yanıtlarda bireyler arasında büyük bir değişkenlik vardır. Bu makale alışılmış ﬁziksel akti‐
vite, beden kütle indeksi, cinsiyet, egzersiz şiddeti, süresi, türü ve egzersiz öncesi besin alımının egzersize bağlı iştahı ve iştahla ilgili hormon yanıtlarını
nasıl değiştirdiğine ilişkin kanıtları gözden geçirmeyi hedeﬂemektedir. Çalışma; veri taraması için ”exercise and appetite”, “exercise and appetite hormo‐
nes”, “physical activity and appetite” anahtar sözcüklerini kullanarak PRİSMA yöntemi ile PubMed arama motorunda yer alan son beş yılda yapılmış
güncel insan çalışmalarını ele almaktadır. Araştırma sonuçları beden kütle indeksi, alışılmış ﬁziksel aktivite ve egzersiz şiddetinin akut veya kronik egzer‐
siz testlerinde iştahı önemli ölçüde değiştirmediğini göstermektedir. Ancak egzersiz süresinin, türünün, egzersiz öncesi besin alımının ve farklı cinsiyet‐
lerin egzersize yanıtlarının farklı olduğu gösterilmiştir. Bu bireysel özellikler ve davranışlar ile egzersiz yapmanın iştahla ilişkili hormon tepkileri üzerindeki
etkisi belirsizliğini korumaktadır. Egzersizin iştah ve iştah hormonları üzerine olası etkilerini belirlemek için gelecekte daha kapsamlı kontrollü çalışmalara
ihtiyaç vardır.
Anahtar Sözcükler: Egzersiz, iştah, iştah hormonları, ﬁziksel aktivite

GİRİŞ
Fazla k lo ve obez te, sağlığı bozab lecek anormal veya aşırı
yağ b r k m olarak tanımlanır (1). İştah, bes n seç m , endokr n özell kler, f z ksel akt v te, genet k faktörler, sosyal
çevre g b obez teye neden olan b rçok faktör vardır. Ancak
obez te ve fazla k lonun temel neden yağ ve şeker oranı
yüksek enerj yoğunluğu fazla bes nler n alımının artması;
b rçok çalışma b ç m n n g tt kçe harekets z hale gelmes ,
değ şen ulaşım türler ve artan kentleşme neden yle f z ksel
harekets zl k ve bunlara bağlı enerj denges zl ğ d r (2,3).

Obez te tedav s nde farmakoloj k ve cerrah yaklaşımlar da
bulunup bu yaklaşımlar k ş ye göre oluşturulsa da öner len
ve lk denenmes gereken tedav yöntem beslenmen n düzenlenmes ve düzenl egzers zd r (4,5). Sadece beslenme
veya egzers zden çok beslenme ve egzers z n komb ne kullanıldığı tedav ler en etk l sonucu vermekted r (6). Bu tedav yaklaşımında temel hedef enerj alımını azaltarak ve
enerj harcamasını arttırarak enerj denges n etk lemekt r.
Egzers z n enerj harcamasını arttırmaya yönel k b r katkı
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sağladığı b l nse de, son yıllardak çalışmalar egzers z n
enerj harcamasını arttırmaktan çok ştahı etk leyerek bes n
alımını da azalttırab leceğ yan enerj denges ne ç tara ı
katkı (enerj alım-harcama) sağlayab leceğ yönünde b r zlen m oluşturmaktadır (7,8).

cükler kullanıldı. Bu çalışmada ver tabanında ulaşılan 623
çalışmadan İng l zce veya İng l zceye çevr lm ş ve son beş
yıla a t (Ocak 2016-Ocak 2021) olanlardan 18-65 yaş yet şk n
(kadın-erkek tüm b reyler), düzenl egzers z yapan/yapmayan obez ve normal nsanlar üzer nde yürütülmüş, random ze kontrollü, aynı anda ştah hormonlarını ve egzers z
çeren kl n k çalışmalar, antrenman türler n n ştah hormonları üzer ne etk ler n nceleyenler, dah l etme kr ter
olarak alındığında 75 çalışmaya ulaşıldı. Bunlardan başlık
veya özetler nden elenenler, ştah ve egzers z le lg l olmayanlar, kron k hastalık varlığı olanlar dışlandığında 15 makale ayrıldı ve özetler yle çer kler okundu. Özetle bu çalışmalar yet şk n b reylerde egzers z n ştah ve ştah hormonları üzer ne etk ler n ncelem şlerd .

Düzenl f z ksel akt v te ve egzers z programı; ştah hormonları üzer ndek değ ş kl klere, gel şm ş nsül n ve lept n
duyarlılığına; kan basıncı, kan l p tler , substrat metabol zması ve vücut kompoz syonunda çeş tl f zyoloj k adaptasyonlara yol açab l r (9,10). İştah; yeme arzusu olarak tanımlanab l r. İştahın artması bes n alımını uyarab l r ve bu da
poz t f enerj denges oluşturarak k lo alımını arttırab l r
(11). İştah mekan zması bel rl hücrelerden salgılanan hormonlar tarafından regüle ed l r (12). Başlıca ştah hormonlarından pept d YY (PYY), glukagon benzer pept d 1 (GLP1), koles stok n n (CCK), pankreat k pol pept d (PP), oxyntomodul n (OXM), nsül n, am l n, lept n g b hormonlar bes n alımıyla uyarılarak ştahı baskılarken, ghrel n hormonunun akt f formu aç llenm ş ghrel n ve glukagon g b hormonlar se bes n alımıyla baskılanıp, açlık durumunda uyarılarak ştahın artmasına sebep olurlar (13-16). Son yapılan
çalışmalar ncelend ğ nde, egzers z n ştah hormonları üzer nde etk s olduğu görülmekted r. Fakat bu hormonlar çok
çeş tl faktörlerden etk lend ğ nden egzers z le l şk l sonuçları net değ ld r (17,18).

BULGULAR
Bu s stemat k derleme kapsamında; dışlama ve dâh l ed lme kr terler göz önünde bulundurulduğunda ncelenen 15
çalışmaya l şk n başlıca tasarım parametreler ve bell başlı
bulguları Tablo 1’de ver lmekted r.
Egzers z n ştah üzer ne etk ler n nceleyen çoğu çalışma
türü genel olarak akut egzers z uygulamalarına odaklanmıştır. Çalışma süres n n kısa olması, daha çabuk sonuç
elde etme steğ ve katılımcıları çalışmada tutmak adına bu
tarz b r yaklaşım söz konusu olab l r. Son yıllarda yapılan
çok az sayıdak çalışma kron k egzers z n ştah üzer ne etk ler n ncelem şt r (30,35,37). Kron k egzers z çalışmaları,
yaşam tarzı değ ş kl kler yle l şk lend r ld ğ nde konuya
yön vermes adına öneml d r.

B rçok çalışma egzers z n ştaha, ştah hormonlarına ve
buna bağlı enerj alımına etk ler n farklı açılardan değerlend rm şt r (19-26). Ancak araştırma sonuçları b rb rler yle
çok çel şk l d r. Bu çel şk ler yöntem farklılıkları, c ns yet,
beden kütle ndeks (BKİ), egzers z ş ddet , egzers z n süres , egzers z n türü, çalışma önces b reyler n akt f/ nakt f
olma durumu g b b rçok faktörden kaynaklanab l r. Çok az
sayıda araştırmacı c ns yet, f z ksel olarak akt k, egzers z n sürekl l ğ ve BKİ g b pek çok kategor y karşılaştıran
çalışma sunmuştur (19). PubMed arama motoru ncelend ğ nde egzers z n ştah hormonları üzer ne etk s n çeren,
tüm kategor k b leşenler n yer aldığı, son beş yılda yapılan
tüm çalışmaların toparlandığı b r derleme bulunmamaktır
ve bu alanda daha çok çalışma gerekmekted r.

Egzers z n ştah üzer ne etk ler n ncelerken bu etk y değ şt reb lecek parametreler n de değerlend r lmes gerekmekted r. Bunlar; çalışma önces f z ksel akt k, BKİ, c ns yet, egzers z ş ddet , egzers z süres , egzers z türü ve çalışma önces açlık-tokluk durumu olab l r.

Çalışma önces alışılmış f z ksel akt k durumunun
egzers ze bağlı ştah ve ştah hormonlarına etk s
Son beş yılda ştahı etk leyen akut ve kron k egzers z çalışmaları ncelend ğ nde akt f ve nakt f b reyler aynı çalışmada karşılaştıran araştırmalara rastlanmadı. Bazı çalışmalar
farklı akt k düzey ndek b reylerle aynı anda yapılmış
olsa da bunlar arasındak farklılıklara odaklanılmamıştır
(32,34,36). Sadece; Rocha ve ark.nın normal BKİ aralığındak 16 kadın üzer nde yapmış oldukları 1 saatl k b s klet egzers z test çalışmasında (%50 VO2max’da), akt f ve nakt f

Bu nedenle, bu derlemen n amacı obez ya da normal b reylerde, c ns yete özgü ve alışılmış f z ksel akt v te durumunda, akut veya kron k egzers z uygulamalarının ştah ve ştahla l şk l hormon yanıtları üzer ndek etk s n nceleyen
s stemat k b r değerlend rme sunmaktır.

kadınların ştah algısındak değ ş kl kler karşılaştırılmış ve
değ ş kl ler n anlamlı olmadığı sonucuna varılmıştır (36).

YÖNTEM
Çalışmalar PubMed elektron k ver tabanında araştırıldı ve
PRİSMA yöntem yle gözden geç r ld (27). Yapılacak ver taraması ç n ”exerc se and appet te”, “exerc se and appet te
hormones”, “phys cal act v ty and appet te” anahtar söz-

B reyler n sadece f z ksel akt k durumuna bakarak b r sonuç elde etmek çok zordur, d ğer parametreler n aynı şartları sağlaması sağlıklı sonuçlar elde etmem z sağlayacaktır. N tek m çalışma önces nde f z ksel olarak akt f katılım-
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cılar üzer nde yapılan çalışmalar b rb rler yle çel şk l sonuçlar ortaya koymuştur (28,31,33,34) . Sporcular üzer nde
yapılan çalışmalar da benzer çel şk ler yansıtmaktadır. Holl day ve ark. erkek dayanıklılık sporcularında yapmış oldukları 15, 30 ve 45 dak kalık üç ayrı aerob k b s klet egzers z test nde (%76-80 VO2max) akut egzers zle b rl kte üç

oldukları çalışmada koşu bandında 500 kcal’l k enerj harcaması oluşturan akut MIT (orta yoğunluklu egzers z) ve
HIT (yüksek yoğunluklu egzers z) uygulamaları sonucu açlık parametreler nde b r azalma saptamışlardır (31). Aynı
tür (dayanıklılık) spor geçm ş ne yer veren bu çalışmalar
benzer egzers z yoğunluğunda ve kahvaltı alımı sonrasında
gerçekleşt r lm şt r. Bu durumda benzer olmayan bu sonuçlar b ze c ns yet farklılıkları hakkında b lg vereb lmekted r.

grupta da ştahta artış olduğunu bulmuşken (28), Howe ve
ark. se akt f kadın dayanıklılık sporcuları üzer nde yapmış

Tablo 1. Egzers z yapmanın ştah ve ştah hormonları üzer ne etk ler n nceleyen çalışmalar ve bulguları
Kaynak

Çalışma
Süres

Holl dayTek sefer
Blann n (28)

Douglas et al.
(29)

2 gün

BKİ
Normal: 21.0

Yaş (N) C ns yet F z ksel Akt
21.0 12

E

k Geçm ş

Dayanıklılık

Uygulanan
İncelenen
Çalışma Önces Açlık
Hormonlar
Egzers z türü
Aerob k HITD nlenme ve 15-30-45 dk b s klet egzers zler
2 saat önce
PYY, GLP-1, A. Grel n
%76-80 VO2max
bes n alımı

İştah (tüm gruplarda ↑, d nlenmeye kıyasla az artış); A. Grel n (15 dk ↔, 45 dk↓ geç c azalma);
PPY (tüm gruplarda ↓); GLP-1 (15dk ↔, 45dk ↑)
MIT (60 dk koşu bandı )
Normal: 22.4 &
41.5 47
K-E
Obez: 29.2
%59 VO2max

≥8 h açlık

PYY, GLP-1, A. Grel n

İştah egz. le ↓ (Normal b reylerde b raz daha çok azalmış); A. Grel n egz. le ↓(obez-normal fark yok);
Delta deaç l grel n egz. le ↓ (Egz. sonrası kadınlarda daha düşük, obezlerde daha fazla düşüş);
Açlık toplam PYY egz. le ↑ (normal b reylerde daha fazla artmış); GLP-1 egz. le ↑ (obezlerde daha fazla artış);
İnsül n egz. le ↓ (Normal b reylerde daha çok azalmış); Glükoz egz. le ↔
Mart ns et al.
MICT (250 kcal), HIIT (250 kcal) veya kısa sürel HIIT (125
12 hf, 3/hf
Obez: 33.3
34.4 46
K-E
Sed.
Aç
PYY, GLP-1, A. Grel n
(30)
kcal)
Açlık ↑ (Tüm guruplarda (HIIT ,MICT ve ½ HIIT)); İştah egz. le ↔; Hormonlar egz. le ↔
MIT, %60 VO2max & HIT, %85 VO2max, 500 kcal harcama,
Howe et al.
2 gün
Normal: 21.1 31.1 15
K
Daya-nıklılık sporcu
≥4 h açlık
PYY, GLP-1, A. Grel n
(31)
2’şer saat
koşu bandında
A. Grel n egz. le ↓; PYY egz. le ↑; GLP-1 egz. le ↑; Açlık egz. le ↓
Egzers z yoğunluğunun hormonlar ve açlık üzer ne anlamlı b r etk s gözlenmem ş
1-MICT (20 dk, %70 HRmax)
2-HIIT (10×60 s, %90 HRmax
Matos et al. Üç aşama
12/
Akt v te düzey değ ş k;
Obez: 35.5
28.4
E
+ 60 s, %30 HRmax koşu bandında) veya
12 h açlık
GLP-1
(32)
1 hf aralı
28
ş ddetl egz.yok
3-CON Egzers zs z kontrol,
25 dk otururarak
GLP-1 eg. İle ↑; *Açlık eg. le ↓ (kalıcı değ l 1 saat sonra ortadan kalkıyor)
-Her k egzers z türü de enerj alımını değ şt rm yor
Matt n et al. 3 kez, 1 hf
18PYY, GLP-1, A. Grel n,
<29.9
12
E
Akt f
D nlenme; MIT(%40) ve HIT (%70) B s klet egzers z
10 h açlık
(33)
aralı
40
PP, İnsül n
Açlık egz. le ↑; Tokluk egz. le ↓ (Farklı egzers z yoğunluklarında sonuçlar değ şmem ş)
Grel n, GLP-1, PPY, PP ve nsül n konstrasyon değ ş kl kler anlamlı bulunmamış
Holl day- 14 dk rest
Düşük hac ml spr nt ve
Kahvaltı sonrası
Fazla k lolu: 27.7 34.0 8/12 K-E
Düşük- orta düzey akt f
GLP-1, A. Grel n
Blann n (34)
dah l
Kontrol d nlenme grubu
2 h açlık
İştah egz. le ↓; A. Grel n egz. le ↓; GLP-1 egz. le ↑
GLP-1’e ver len b reysel yanıtlar, üç büyük yanıt (tümü erkek), b r küçük yanıt (erkek) ve GLP-1' n egzers zden etk lenmed ğ üç k ş (tümü kadın) göster lmekte (anlamlılık test yok)
Shak ba et al. 3 kez/12
Fazla k lolu:
Dayanıklılık, D renç, Eş zamanlı(d renç+dayanıklılık)
- 44
E
Sed.
≥10 h açlık
PYY, GLP-1, A. Grel n
(35)
hf
>25.0
ve kontrol grupları
A. Grel n eg. le ↓; (en çok d renç antrenmanında azalma gösterm ş); GLP-1 egz. le ↔; PYY egz. le ↑
1 saatl k %50 VO2max b s klet egzers z sonrasında 2 saat
Rocha et al. Tek sefer
Normal: 22.6 23.2 16
K
Akt f- nakt f
Kahvaltı 1 h sonrası
(36)
3h
d nlenme
Doyma h ss ↓ (akt f grupta daha fazla ↓); Enerj alımı ↑; Açlık egz. le ↓
G bbons et al. 5 kez/12
(37)
hf
Pan ssa et al.
5 seans
(38)

Cameron et
al. (39)

4 gün

K lolu/ obez:
27.0-34.9
Fazla k lolu:
29.3

25.0

42.6 32

K-E

İnakt f

%70 VO2max, egzers z türünü katılımcı seçeb l yor

Kahvaltı 3 h sonrası

PYY, GLP-1, A. Grel n

1 h açlık

İnsül n

Kahvaltı 1 h sonrası

Lept n, A. Grel n

≥10 h açlık sonrası
kahvaltı var/yok

GLP-1, A. Grel n,
İnsül n, Glükoz

A. Grel n egz. le ↓; GLP-1 egz. le ↑; toplam PYY egz. le ↑
% 50 Maks aerob k güçte:
30.2 14
E
İnakt f
30 dk kararlı durum egzers z (SSE), veya 30 s tekrarlı
HIIT (30 dk) ve egzers zs z kontrol
Açlık egz. le ↑ (*HIIT egzers z türünde h ssed len açlık SSE’e göre daha fazla); Tokluk egz. le ↑;
İnsül n egz. le ↑; IL-6 egz. le ↑
23.7 10

E

-

%25 enerj açığı oluşturan aerob k egzers z (%50 VO2max)

Lept n egz. le ↓; A.Ghrel n egz. le ↑; İştah egz. le ↓
Clayton et al.
2 seans
(40)
Herr ck et al.
(41)

6 ay

McIver et al.
Tek sefer
(42)

25.0

27.0

8

E

1 h %50 VO2max

-

Açlık egz. le ↔; GLP-1 egz. le ↑; Gruplar arası fark yok
İlk 3 ay 10.000 adım/gün
4-6 aylar 150-300 dk orta derecede f z ksel akt v te
Lept n ↓; Serbest Lept n ndeks ↓; Lept n reseptörü ↔; Erkek b reylerde İlk 3 ay anlamlı sonuçlar;
3-6 ay arasındak sonuçlar başlangıca göre anlamlı değ l; Kadın b reylerde başlangıca göre anlamlı sonuçlar

BKİ yok; 133.1 kg 46.7 10

27.0

26.0 12

-

Lept n, Lept n
reseptörü

Aç ve tok 2 grup

Grel n, GLP-1, PPY,
PP, İnsül n

K-E

E

%80 VO2max 45 dk koşu bandı

-

Açlık egz. le ↑; (Kahvaltı tüketmeyen b reylerde); Her k grupta m de boşalma hızı önce artmış sonra azalmış

HIT: yüksek yoğunluklu egzers z, MIT: orta yoğunluklu egzers z, MICT: orta yoğunluklu sürekl egzers z, LIT: düşük yoğunluklu egzers z, HIIT: yüksek yoğunluklu
nterval egzers z , SSE: kararlı durum egzers z ; A. Grel n: aç llenm ş grel n, hf: hafta, h: saat, HRmax: maks mum kalp atım hızı, Ün . Öğr.: ün vers te öğrenc ler , Sed.:
sedanter
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zers zle azalsa da normal ve obez b reyler arasında b r fark
yoktur. Deaç l ghrel n egzers zle azalmış ve bu azalma obez
b reylerde normal vücut ağırlıklı b reylere göre daha fazla
bulunmuştur. Açlık toplam PYY düzey egzers zle artmış;
bu artışın büyüklüğü obez b reylerde zayıf b reylere göre
daha düşük bulunmuştur. GLP-1 egzers zle artmış; bu artışın büyüklüğü, obez b reylerde normal vücut ağırlığındak
b reylere göre daha fazla olmuştur. İnsül n egzers zle azalmış ve bu azalmanın normal vücut ağırlıklı b reylerde daha
fazla olduğu stat st ksel olarak anlamlı bulunmuştur. Glükoz düzeyler nde egzers zle çok fark gözlenmed ğ sonucuna ulaşılmıştır (29).

Sedanter b reyler n egzers z uygulamaları sonrasında ştah
algıları üzer ndek değ ş kl kler nceleyen çalışmalar genel
anlamda kron k egzers z çeren çalışmalardır (30,35,37)
(Tablo1). Bu çalışmaların ortak amacı nakt f b reyler akt f
konuma get r ld kler nde bedenler n n ne düzeyde tepk vereceğ n gözlemleyerek yaşam tarzı değ ş kl ğ öner ler n
gen şleteb lmekt r. Sedanter 46 kadın ve erkek b rey üzer nde yapılan 12 ha alık b r çalışma sonucunda ha ada üç kez
egzers z yapmanın ştah ve ştahla l şk l hormon düzeyler n anlamlı derecede etk lemed ğ ancak açlık sev yeler nde m n mal b r atış meydana get rd ğ b ld r lm şt r (28).
Sedanter 44 erkek b rey üzer nde yapılan 12 ha alık başka
b r çalışmada se ghrel n hormonu düzeyler nde azalma,
PYY düzeyler nde artış gözlen rken, GLP-1 sev yeler nde anlamlı b r değ ş kl k gözlenmem şt r (35). Kadın ve erkek 32
sedanter b rey üzer nde 12 ha alık ve ha ada beş kez egzers z yapılan başka b r kron k egzers z çalışmasında da
aç llenm ş ghrel n sev yes nde düşüş; PYY ve GLP-1 düzeyler nde artış gözlenm şt r (37).

C ns yet n egzers ze bağlı ştah ve ştah hormonlarına
etk s
İştah ve ştah le l şk l hormon yanıtları c ns yetler arası
farklılık göstereb lmekted r (46). Egzers z n ştah hormonları üzer nde etk ler n nceleyen çalışmalara baktığımızda
aynı çalışmada her k c nsten b reyler n yer aldığı çalışma
sayısı oldukça azdır ve genell kle tek b r c ns yet üzer nde
yapılmışlardır.

İnakt f b reyler üzer nde yapılan akut egzers z çalışmalarında se farklı sonuçlar gözlenm şt r (34,38). Holl day ve ark.nın fazla k lolu, düşük akt v te düzey ne sah p 12 b rey le
yapmış oldukları 14 dak kalık düşük hac ml spr nt egzers z sonrası ştah duyularında ve aç llenm ş ghrel n sev yeler nde azalma, GLP-1 düzeyler nde artış gözlenm şt r (34).
Pan ssa ve ark.nın fazla k lolu 14 erkek le 30 dak kalık sab t ş yükünde aerob k egzers z (SSE) (max mum aerob k
gücün % 50's nde) ve 30 san ye tekrarlı toplamda 30 dak kalık yüksek yoğunluklu aralıklı egzers z (HIIT) (maks mum aerob k güçte) türler nde yapmış oldukları egzers z
testler nde se açlık duyusunda, nsül n ve IL-6 hormonlarında artış gözlenm şt r (38). Bazı çalışmalarda b reyler n
çalışma önces ndek f z ksel akt v te düzeyler h ç sorgulanmamıştır (29,39-42). Bu durum b r çıkarım yapmayı
güçleşt rmekted r.

B r saat süren orta yoğunluklu koşu bandı egzers z sonrası
aç llenm ş ghrel n der ş mler kadınlarda erkeklere göre anlamlı olarak daha düşük bulunmuştur (29). Kadın dayanıklılık sporcuları le yapılan akut b r çalışmada (31) koşu bandında 500 kcal’l k enerj harcaması oluşturan MIT ve HIT
egzers zler sonrası açlık düzeyler n n azaldığı göster l rken, erkek sporcular le yapılan 15, 30 ve 45 dak kalık üç
ayrı akut aerob k b s klet egzers z test nde (%76-80
VO2max) se üç grubun da açlık düzeyler nde artış gözlenm şt r (28). Bu k çalışmada (28,31) ortak olan noktalar aç llenm ş ghrel n sev yes ndek düşüş ve GLP-1 sev yeler ndek
artıştır. PYY düzeyler erkek sporcularda egzers z sonrası
azalırken, kadın sporcularda artmıştır.
Sedanter aşırı k lolu veya obez b reylerde kron k egzers z n
öznel ştah duyguları ve ştahla l şk l hormonlar üzer ndek etk s n nceleyen 12 ha alık başka b r çalışma se her k
c nste yapılmış olmasına rağmen, k grup arasındak farklılıkları ncelemem şt r (30). Benzer 12 ha alık b r çalışma
aynı şek lde k grubu da çermes ne rağmen gruplar arası
farklılığı test etmem şt r (37).

Katılımcıların beden kütle ndeksler n n egzers ze
bağlı ştah ve ştah hormonlarına etk s
Beden kütle ndeks de ştah parametreler n etk leyeb len
b r etmen olarak tanımlanmıştır (43,44). Egzers z, BKİ değerler ve ştah arasındak l şk se egzers z test sonucu
azalan vücut ağırlığına bağlı olarak BKİ değerler ndek düşüş ve BKİ değer ndek bu değ ş me bağlı olarak ştah parametreler ndek değ şmelerle ortaya konmaktadır (45).

Altı ay süren başka b r çalışma se (41) kadın ve erkek b reylerde kalor kısıtlaması ve düzenl egzers z yaşam tarzı değ ş kl ğ sonucu vücut ağırlığı ve lept n sev yeler üzer ndek değ ş mler ncelem şt r. İlk üç ay günde 10.000 adım, 3-6
ay arasında se günde 150-300 dk orta derecede f z ksel akt v te uygulanmıştır. Çalışmada lk üç aylık süre çer s nde
her k c ns yette lept n sev yeler azalmış; ancak erkeklerde
üçüncü aydan sonra azalma gözlenmezken, kadın b reylerde altıncı aya kadar azalma sürmüştür. Bununla b rl kte,
her k c ns yette de, azalmış lept n konsantrasyonlarının,

Normal BKİ’l ve obez b reyler aynı çalışmaya dah l eden
%59 VO2max’da b r saatl k akut koşu bandı egzers z test -

n n sonuçlarına göre egzers z sonrası ştah duyusu her k
grupta da azalmıştır. Fark az olsa da, normal BKİ’ne sah p
b reylerdek ştah duyusunun obez b reylerdek ne göre
daha az h ssed ld ğ vurgulanmıştır. Aç llenm ş ghrel n eg-
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sOB-r'dek (lept n reseptörü) herhang b r öneml değ ş kl kten bağımsız olarak ortaya çıktığı gözlenm şt r. Bunun
b r neden n n, yaşam tarzı denemes nde %60 karbonh drat, %20 yağ ve %20 prote n makro bes n oranlarından kaynaklanab leceğ vurgulanmıştır. Yağ ve karbonh dratların
sOB-r konsantrasyonu üzer nde farklı etk göstereb leceğ ne nanılmaktadır; ancak mekan zmalar l teratürde tam net
değ ld r.

nın kalıcı olmadığı, egzers zden b r saat sonra ortadan
kalktığı vurgulanmıştır. Ayrıca her k egzers z yoğunluğunun da egzers z sonrası b r saate kadar GLP-1 düzeyler n
arttırdığı ve GLP-1 düzeyler üzer nde benzer etk ler ortaya
çıkardıkları göster lm şt r.

Egzers z ş ddet , süres ve türünün egzers ze bağlı
ştah ve ştah hormonlarına etk s

luklu (%70 VO2max) b s klet egzers z türler ne yanıtları n-

Aynı b reyler üzer nde b r ha a aralıklarla üç kez uygulanan başka b r çalışmada fazla k lolu 12 erkek b rey n d nlenme, düşük yoğunluklu (%40 VO2max) ve yüksek yoğuncelenm şt r (33). D nlenme durumuna kıyasla her k egzers z test sonucunda da açlık duyusunda artış gözlenm ş ancak egzers z yoğunlukları arasında b r fark gözlenmem şt r.
Hormon değ ş kl kler se anlamlı bulunmamıştır.

Dayanıklılık sporu yapan normal BKİ’ne sah p 12 erkek b reyde b s klet le uygulanan yüksek yoğunluklu aerob k egzers z n (HIT) ştah parametreler üzer ne etk s ncelen rken d nlenme grubu ve üç farklı egzers z yoğunluğuna göre
katılımcılar gruplara ayrılmıştır (D nlenme, 15, 30 ve 45 dak kalık ayrı egzers z test tüm gruplarda sırayla uygulanmıştır) (28). Çapraz tasarımlı b s klet egzers z uygulamasının tam ortasında ve egzers z b ter b tmez ve egzers zden
sonrak 20, 40 ve 60. dak kalarda kan örnekler alınmıştır.
Egzers z sonrası ştah tüm gruplarda artmış ancak egzers z
grubundak artışlar d nlenme grubuna göre daha düşük
bulunmuştur. Aç llenm ş ghrel n 15 dak kalık egzers z test nde değ şmem ş, 30 dak kalık egzers z test ndek düşüş
se anlamlı bulunmamıştır. Aç llenm ş ghrel nde 45 dak kalık egzers z test nde düşüş geç c olarak tanımlanmıştır. Egzers zden sonra aç llenm ş ghrel n sev yeler ndek bu düşüş
durmuş ve sonra artmaya başlamıştır (28). Çalışma sonuçlarına göre egzers z süres uzadıkça ştahı arttıran hormonlardan aç llenm ş ghrel n n baskılandığı görülmekted r ancak bu baskılanmanın geç c olduğu vurgulanmıştır. Bu da
b ze; egzers z le ghrel n sev yeler n n değ şt r lmes ç n
m n mum 45 dak kalık b r süreye ht yaç olduğunu; ancak
bu değ ş kl ğ n de geç c olduğunu göstermekted r.

Fazla k lolu 14 nakt f erkek b rey üzer nde yapılan başka
b r çalışmada se d nlenme, 30 dak kalık maks mal egzers z
ş ddet n n %50’s nde sab t ş yükünde aerob k egzers z
(SSE) ve maks mum aerob k güçte 30 san ye d nlenme süres ve 30 san yel k tekrarları çeren tekrarlı yüksek yoğunluklu aralıklı (HIIT) egzers z türler karşılaştırılmıştır. HIIT türünde h ssed len açlık, SSE türündek nden daha fazla bulunmuştur (38).
Kron k egzers z çalışmalarını ayrı değerlend rmek amaçlı,
sedanter obez b reylerde 12 ha a boyunca sürdürülen b r
çalışma; orta yoğunlukta sürekl antrenman (250 kcal enerj
açığı oluşturacak kadar), yüksek yoğunluklu aralıklı antrenman (250 kcal enerj açığı oluşturacak kadar) veya kısa
sürel yüksek yoğunluklu aralıklı antrenmanın (125 kcal
enerj açığı oluşturacak kadar), ştah ve ştah hormonları
üzer ndek etk s n ncelem şt r. Çalışmada bu üç farklı egzers z yoğunluğu arasında anlamlı b r sonuç elde ed lmem şt r. Bu da egzers z yoğunluğunun ştah üzer nde öneml
b r etk s olmadığını göstermekted r (30).
Egzers z türünü nceleyen 12 ha alık başka b r çalışmada
se dayanıklılık antrenmanı, d renç antrenmanı, eş zamanlı
antrenman (d renç ve dayanıklılık antrenmanını b r arada
çeren) türler n n ştah ve ştah hormonları üzer ndek etk s araştırılmış ve ncelemeler sonucunda ghrel n hormonunun en çok d renç antrenmanında azalma gösterd ğ bulgusuna varılmıştır. Bunun sonucu olarak egzers z programlarını özell kle d renç antrenmanı şekl nde planlamanın ştah
düzenlemes n etk leyerek k lo kaybına ve fazla k lolu k ş lerde BKİ azalmasına neden olab leceğ fade ed lm şt r
(35).

İk farklı gün toplamda k kez uygulanan başka b r çalışma
se normal BKİ değerler nde 15 akt f kadın dayanıklılık
sporcusu üzer nde yapılmıştır. B reyler 500 kcal enerj açığı
oluşturana dek koşu bandında koşturulmuştur. VO2max’ın

%60’ı ve %85’ nde orta ve yüksek yoğunluklu egzers z testler n n karşılaştırıldığı bu çalışmada egzers z yoğunluğunun açlık duyusu ve ştah hormonları (aç llenm ş ghrel n,
PYY, GLP-1) üzer nde anlamlı b r etk s gözlenmem şt r (31).
F z ksel akt k durumu değ şken 28 obez erkek b rey üzer nde yapılan üç aşamalı b r çalışmada orta yoğunluklu sürekl egzers z (MICT) (20 dak ka, maks mum kalp atış hızının (HR max) %70’ ) ve yüksek yoğunluklu aralıklı egzers z
(HIIT) (10x60 s, HRmax’ın %90’ı + 60 s, HRmax’ın %30 ‘u)
ve egzers z n olmadığı kontrol grupları karşılaştırılmıştır
(32). Koşu bandı le yapılan bu çalışmanın sonuçlarına göre
her k egzers z yoğunluğunda da d nlenme durumuna kıyasla açlık duyusunda azalma saptanmış ancak bu azalma-

Çalışma önces bes n alımının egzers ze bağlı ştah ve
ştah hormonlarına etk s
Clayton ve ark. alışılmış kahvaltı yapan sek z erkek b reyde
kahvaltı öğününü atlayarak %50 VO2max’da b r saatl k eg-

zers z test gerçekleşt rm ş ve bunun sonucunda öğün atlamanın ştah ve ştah hormonları üzer ndek etk s n araştır-
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mışlardır (40). Çalışma k kez tekrarlanmış ve lk sefer gece
açlıktan sonra kahvaltı yapılırken, başka gün tekrarlanan
çalışmada gece açlığı sonrası kahvaltı olmadan doğrudan
egzers z çalışmasına başlanmıştır. Egzers z test çalışmanın
sek z nc saat nde öğle yemeğ nden sonra yapılmıştır. D nlenme metabol k hızının 1.7'l k b r f z ksel akt v te sev yes
le çarpılmasıyla bel rlenen, tahm n günlük enerj gereks n mler n n (DER) %25' nden oluşan standart b r kahvaltı
ver lm şt r. Kahvaltı tüketen ve tüketmeyen k gruba da
aynı öğle ve akşam yemeğ ver lm ş olup, öğle yemeğ DER’ın %35’ , akşam yemeğ DER’ın %45’ kadardır. Bu durumda kahvaltı tüketmeyen grubun günlük almış olduğu enerj
m ktarı kahvaltı tüketen gruba göre daha azdır. Bu çalışmanın sonuçlarına göre egzers z test nden ve öğle yemeğ nden
önce kahvaltı yapılmadığı gün açlık duyusu daha fazla
olurken, bu etk n n geç c olduğu ve öğle yemeğ nden sonra
ortadan kalktığı b ld r lm şt r. Aynı şek lde metabol k parametreler ncelend ğ nde de aç llenm ş ghrel n, GLP-1, nsül n ve glukoz düzeyler arasından sadece GLP-1 düzeyler ndek farklılık anlamlı bulunmuştur. GLP-1 düzeyler kahvaltı yapmayan grupta egzers z önces düşük bulunsa da, öğle
yemeğ n n yen lmes le bu etk de ortadan kalkmıştır. Bu
durumlar öğle yemeğ n n kahvaltı atlamayı telaf ett ğ n
göstermekted r şekl nde yorumlanmıştır.

dek etk mekan zmasının tam olarak b l nmemes , çalışmalardak yöntem ve parametreler n farklılığıdır.
B r çok çalışma farklı c ns yet gruplarını ya da farklı akt v te
düzey ndek b reyler barındırsa da, bu faktörler b rb r yle
karşılaştırmamıştır. Egzers z önces bes n alımını karşılaştıran çalışma sayısı da sınırlıdır. Ek olarak çalışmalardak bes n alımları oldukça tutarsız ölçülmüştür. K m çalışmada
öğünler uygun b r laboratuvar ortamında bel rl enerj ve
bes n öges değerler baz alınarak hazırlanırken, k m çalışmalarda se bes n alımı serbest bırakılmıştır. Aynı şartları
barındıran farklı çalışmaların bulmuş olduğu sonuçlar se
farklılık göstermekted r. Tüm bunlar b r çıkarım yapmayı
güçleşt rmekted r.Egzers z sonrası ştah ve ştahla lg l hormon yanıtlarında yukarıda bahs geçen parametreler ncelenm ş olsa da, başka parametreler n de çalışma sonuçlarını etk leyeb leceğ unutulmamalıdır.
Bu s stemat k derlemede; akut ya da kron k egzers z yapmanın, çalışma önces akt k durumunun, BKİ’n n, egzers z ş ddet n n, çalışma önces açlık-tokluk durumunun ştah ve ştah hormonları üzer ndek etk ler sını andırıldığında aynı parametreler değerlend ren farklı çalışmaların
b rb rler yle benzer net etk ler ortaya koyamadığı sonucuna
ulaşıldı. Kısacası b rey n akt f ya da nakt f olmasının, obez
ya da normal BKİ’de olmasının ya da farklı yoğunluklarda
egzers z test uygulanmasının l teratür b lg s ışığında ştah
ve ştah le l şk l hormon yanıtlarında oluşturdukları farklılıkların anlamlandırılamadığı sonucu çıkarılab l r. Bununla b rl kte egzers ze bağlı ştah yanıtlarının c ns yete, egzers z süres ve egzers z türüne göre değ şeb ld ğ ve gelecektek çalışmaların bu yönde yapılab leceğ söyleneb l r. L teratür taramasının sadece PubMed üzer nde gerçekleşt r lm ş
olması ve yalnızca son beş yılı kapsıyor olması çalışmanın
metodoloj k b r sınırlılığıdır.

McIver ark.nın (42) çalışmasında se; BKİ ortalaması 27.0
olan 12 erkek b rey aç ve tok olmak üzere k gruba ayrılmıştır. Kahvaltı yapan grup 175 kcal’l k kahvaltı öğünü tüket rken, kahvaltı yapmayan grup aç kalmıştır. VO2max’ın

%80’ nde 45 dk’lık koşu bandı egzers z nden sonra 242 kcal’l k b r öğle yemeğ tüket lm ş ve yemek sonrasındak ştah
parametreler ve m de boşalma hızları ncelenm şt r. M de
boşalma hızı öğle yemeğ nden hemen sonra artmış ancak
daha sonra yavaş yavaş azalmıştır. Gruplar arasında anlamlı b r fark bulunamamıştır. Egzers z sonrası açlık sev yeler
kahvaltı yapmayan b reylerde artış göster rken, kahvaltı yapan b reylerde egzers z sonrası açlık sev yeler nde azalma
gözlenm şt r. GLP-1 düzeyler se her k grupta da egzers z
sonrası artarken, kahvaltı yapan b reylerde daha yüksek
düzeylere çıkmıştır. Pol pept t hormonu da egzers z süres nce artmış ve egzers z b t m nde azalmıştır. İk grup ç n
ghrel n, PYY, ve nsül n konsantrasyonları karşılaştırıldığında egzers z sonrası anlamlı b r fark gözlenmem şt r.
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SONUÇ
Bu s stemat k derlemede egzers z n ştah ve ştah hormonlarını nasıl etk led ğ n ve c ns yet, BKİ, alışılmış f z ksel akt ve durumu, egzers z türü-yoğunluğu, egzers z önces bes n alımı g b faktörler n bu etk dek roller n ncelemey
amaçlandı. Benzer çalışmalarda bulunan sonuçlar çok çel şk l d r. Bu çel şk ler n neden se egzers z n ştah üzer n-

KAYNAKLAR
1.
2.
3.

56

WHO. Obes ty and overwe ght. https://www.who. nt/news-room/factsheets/deta l/obes ty-and-overwe ght. [c ted 2021 March 13]
Bakan S, Tek NA. Enerj harcamasının düzenlenmes nde hormonların etk ler . ACU Sağlık
B l Derg. 2018;9(3):207-12.
Hallal PC, Andersen LB, Bull FC, Guthold R, Haskell W, Ekelund U, et al. Global phys cal act v ty
levels: surve llance progress, p tfalls, and prospects. Lancet. 2012;380(9838):247-57.

Turk J Sports Med

4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

24.
25.
26.
27.

Turner M, Jannah N, Kahan S, Gallagher C, D etz W. Current knowledge of obes ty treatment
gu del nes by health care profess onals. Obes ty. 2018;26(4):665-71.
H ll JO, Wyatt HR, Peters JC. The mportance of energy balance. Eur Endocr nol.
2013;9(2):111-5.
Donnelly JE, Bla r SN, Jak c c JM, Manore MM, Rank n JW, Sm th BK. Amer can College of Sports
Med c ne Pos t on Stand. Appropr ate phys cal act v ty ntervent on strateg es for we ght loss
and prevent on of we ght rega n for adults. Med Sc Sports Exerc. 2009;41(2):459-71.
Blundell JE, Caudwell P, G bbons C, Hopk ns M, Naslund E, K ng N, et al. Role of rest ng metabol c rate and energy expend ture n hunger and appet te control: a new formulat on. D s Model Mech. 2012;5(5):608-13.
Mayer J, Roy P, M tra KP. Relat on between calor c ntake, body we ght, and phys cal work: stud es n an ndustr al male populat on n West Bengal. Am J Cl n Nutr. 1956;4(2):169-75.
Beaul eu K, Hopk ns M, Blundell J, F nlayson G. Does hab tual phys cal act v ty ncrease the sens t v ty of the appet te control system? A systemat c rev ew. Sports Med.
2016;46(12):1897-919.
Westerterp KR. Changes n phys cal act v ty over the l fespan: mpact on body compos t on and
sarcopen c obes ty. Obes Rev. 2018;19(Suppl 1):8-13.
Rogers PJ, Brunstrom JM. Appet te and energy balanc ng. Phys ol Behav. 2016;164(Pt
B):465-71.
Yu JH, K m M-S. Molecular mechan sms of appet te regulat on. D abetes Metab J.
2012;36(6): 391-8.
İlhan T, Erdost H. Ghrel n. Uludağ Ün Vet Fak Derg. 2009;28(1):67-74.
Büyükuslu N. İştah-doygunluk metabol zmasını etk leyen faktörler. Kl n k Tıp Ped Derg.
2015;7(2):29-34.
Fre re RH, Alvarez-Le te JI. Appet te control: hormones or d et strateg es? Curr Op n Cl n
Nutr Metab Care. 2020;23(5):328-35.
Hopk ns M, Blundell JE. Energy balance, body compos t on, sedentar ness and appet te regulat on: pathways to obes ty. Cl n Sc (Lond). 2016;130(18):1615-28.
K ng JA, De ghton K, Broom DR, Wasse LK, Douglas JA, Burns SF, et al. Ind v dual var at on n
hunger, energy ntake and ghrel n responses to acute exerc se. Med Sc Sports Exerc.
2017;49(6): 1219-28.
Caudwell P, F nlayson G, G bbons C, Hopk ns M, K ng N, Näslund E, et al. Rest ng metabol c rate
s assoc ated w th hunger, self-determ ned meal s ze, and da ly energy ntake and may represent a marker for appet te. Am J Cl n Nutr. 2013;97(1):7-14.
Dorl ng J, Broom DR, Burns SF, Clayton DJ, De ghton K, James LJ, et al. Acute and chron c e ects
of exerc se on appet te, energy ntake, and appet te-related hormones: the modulat ng e ect of
ad pos ty, sex, and hab tual phys cal act v ty. Nutr ents. 2018;10(9):1140.
Douglas JA, De ghton K, Atk nson JM, Sar -Sarraf V, Stensel DJ, Atk nson G. Acute exerc se and
appet te-regulat ng hormones n overwe ght and obese nd v duals: a meta-analys s. J Obes.
2016(10):2643625.
Hazell TJ, Islam H, Townsend LK, Schmale MS, Copeland JL. E ects of exerc se ntens ty on
plasma concentrat ons of appet te-regulat ng hormones: Potent al mechan sms. Appet te.
2016;98:80-8.
Thackray AE, De ghton K, K ng JA, Stensel DJ. Exerc se, appet te and we ght control: are there
d erences between men and women? Nutr ents. 2016;8(9):583.
Escr bano LG, Casas AG, Fernández-Marcote ARE, López PT, Marcos LT. Rev ew and analys s of
phys cal exerc se at hormonal and bra n level, and ts nfluence on appet te. Cl n Invest g
Arter oscler. 2017;29(6):265-74.
Zouhal H, Sellam M, Sae d A, Sl man M, Abbass -Dalo A, Khodamorad A, et al. E ect of phys cal exerc se and tra n ng on gastro ntest nal hormones n populat ons w th d erent we ght
statuses. Nutr Rev. 2019;77(7):455-77.
Long SJ, Hart K, Morgan LM. The ab l ty of hab tual exerc se to nfluence appet te and food ntake n response to h gh- and low-energy preloads n man. Br J Nutr. 2002;87(5):517-23.
Mart ns C, Truby H, Morgan LM. Short-term appet te control n response to a 6-week exerc se
programme n sedentary volunteers. Br J Nutr. 2007;98(4):834-42.
L berat A, Altman DG, Tetzla J, Mulrow C, Gøtzsche PC, Ioann d s JP, et al. The PRISMA statement for report ng systemat c rev ews and meta-analyses of stud es that evaluate health care
ntervent ons: explanat on and elaborat on. J Cl n Ep dem ol. 2009;62(10):e1-34.

Egzers z n ştah ve ştah hormonları üzer ne etk s

28. Holl day A, Blann n A. Appet te, food ntake and gut hormone responses to ntense aerob c
exerc se of d erent durat on. Endocr nology. 2017;235(3):193-205.
29. Douglas JA, K ng JA, Clayton DJ, Jackson AP, Sargeant JA, Thackray AE, et al. Acute e ects of
exerc se on appet te, ad l b tum energy ntake and appet te-regulatory hormones n lean and
overwe ght/obese men and women. Int J Obes (Lond).2017;41(12):1737-44.
30. Mart ns C, Aschehoug I, Ludv ksen M, Holst J, F nlayson G, W slo U, et al. H gh- ntens ty nterval tra n ng, appet te, and reward value of food n the obese. Med Sc Sports Exerc.
2017;49(9):1851-8.
31. Howe SM, Hand TM, Larson-Meyer DE, Aust n KJ, Alexander BM, Manore MM. No e ect of
exerc se ntens ty on appet te n h ghly-tra ned endurance women. Nutr ents.
2016;8(4):223.
32. Matos VAF, Souza DC, Santos VOA, Mede ros ÍF, Browne RA, Nasc mento PRP, et al. Acute effects of h gh- ntens ty nterval and moderate- ntens ty cont nuous exerc se on GLP-1, appet te
and energy ntake n obese men: a crossover tr al. Nutr ents. 2018;10(7):889.
33. Matt n LR, Yau AMW, McIver V, James LJ, Evans GH. The e ect of exerc se ntens ty on gastr c
empty ng rate, appet te and gut der ved hormone responses a er consum ng a standard sed
sem -sol d meal n healthy males. Nutr ents. 2018;10(6):787.
34. Holl day A, Blann n AK. Very low volume spr nt nterval exerc se suppresses subject ve appet te, lowers acylated ghrel n, and elevates GLP-1 n overwe ght nd v duals: a p lot study. Nutr ents. 2017;9(4):362.
35. Shak ba E, She kholeslam -Vatan D, Rostamzadeh N, Kar m H. The type of tra n ng program
a ects appet te-regulat ng hormones and body we ght n overwe ght sedentary men. Appl
Phys ol Nutr Metab. 2019;44(3):282-7.
36. Rocha J, Paxman JR, Dalton CF, Hopk ns M, Broom DR. An acute bout of cycl ng does not nduce
compensatory responses n pre-menopausal women not us ng hormonal contracept ves. Appet te. 2018;128:87-94.
37. G bbons C, Blundell JE, Caudwell P, Webb D-L, Hellström PM, Näslund E, et al. The role of ep sod c postprand al pept des n exerc se- nduced compensatory eat ng. J Cl n Endocr nol
Metab. 2017;102(11):4051-9.
38. Pan ssa VLG, Jul o UF, St-P erre DH, da S lva Gomes AT, Calde ra RS, L ra FS, et al. T m ng of
h gh- ntens ty nterm ttent exerc se a ects ad l b tum energy ntake n overwe ght nact ve men.
Appet te. 2019;143:104443.
39. Cameron JD, Goldf eld GS, R ou M-È, F nlayson GS, Blundell JE, Doucet É. Energy deplet on by
d et or aerob c exerc se alone: mpact of energy def c t modal ty on appet te parameters. Am J
Cl n Nutr. 2016;103(4):1008-16.
40. Clayton DJ, Stensel DJ, James LJ. E ect of breakfast om ss on on subject ve appet te, metabol sm, acylated ghrel n and GLP-17-36 dur ng rest and exerc se. Nutr t on. 2016;32(2):17985.
41. Herr ck JE, Panza GS, Goll e JM. Lept n, lept n soluble receptor, and the free lept n ndex follow ng a d et and phys cal act v ty l festyle ntervent on n obese males and females. J Obes.
2016(2):1-5.
42. McIver VJ, Matt n L, Evans GH, Yau AMW. The e ect of br sk walk ng n the fasted versus fed
state on metabol c responses, gastro ntest nal nct on, and appet te n healthy men. Int J
Obes(Lond). 2019;43(9):1691-700.
43. Karra E, Batterham RL. The role of gut hormones n the regulat on of body we ght and energy
homeostas s. Mol Cell Endocr nol. 2010;316(2):120-8.
44. Caudwell P, G bbons C, F nlayson G, Näslund E, Blundell J. Phys cal act v ty, energy ntake, and
obes ty: the l nks between exerc se and appet te. Curr Obes Rep. 2013;2(2):185-90.
45. Cout nho SR, Rehfeld JF, Holst JJ, Kulseng B, Mart ns C. Impact of we ght loss ach eved through
a mult d sc pl nary ntervent on on appet te n pat ents w th severe obes ty. Am J Phys ol
Endocr nol Metab. 2018;15(1):E91-8.
46. Asar an L, Geary N. Sex d erences n the phys ology of eat ng. Am J Phys ol Regul Integr Comp Phys ol. 2013;305(11):R1215-67.

57

