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  (مقاله پژوهشی)

اثر حاد ورزش هوازی به همراه مصرف مکمل چای سبز بر سطوح پالسمایی 

 گلسیرول، اسیدچرب و انسولین مردان تمرین کرده
 

  2 معصومه عزیزی ،*1الوردصدیقه حسین پور 

 

 چکیده
با توجه به تحقیقات انجام شده فعالیت هوزی و برخی مواد غذایی مانند  :زمینه و هدف

ثر حاد ابررسی  تحقیق حاضرانجام هدف از چای سبز می توانند بر لیپولیز موثر باشند. 
ورزش هوازی به همراه مصرف مکمل چای سبز بر سطوح پالسمایی گلسیرول، 

  بود.اسیدچرب و انسولین مردان تمرین کرده 
( و گروه n= 8به دو گروه تجربی ) داوطلبمرد سالم  61 ،: پژوهش حاضربررسیروش 

ا دارونم یا سبز چای کپسول مصرف شامل تحقیق مداخله( تقسیم شدند. n= 8) دارونما
چای سبز  مکملطی سه مرحله کپسول های حاوی بود که از آزمودنی ها خواسته شد 

روز بعد در  ورزشی فعالیتقبل از انجام دقیقه  09 نیزیک روز قبل و از را  دارونمایا 
ها قبل و پس از پروتکل جمع تمامی آزمودنی نمونه های خون از .کنندمصرف از آن 

 آوری شد. 
سطوح پالسمایی  در داری معنی افزایشمشاهده شد که  براساس نتایج مطالعهیافته ها: 
ه بپس از انجام فعالیت ورزشی نسبت  مکمل گروهدر  گلسیرول و اسیدچربانسولین، 

که تغییرات در گروه دارونما معنادار  در حالی (>90/9p)مشاهده شدقبل از فعالیت 
  .(>90/9p)نبودند 

به همراه مصرف  یک وهله تمرین ورزشیانجام  رسد کهاز اینرو به نظر مینتیجه گیری: 
فراخوانی بیشتر گلسیرول و اسیدچرب پالسمایی منجر به ممکن است مکمل چای سبز 

 شود.
 

 گلسیرول و اسیدچرب.مکمل چای سبز، تمرین ورزشی، : های کلیدیواژه
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1/97/9316اعالم قبولي:          2/97/9316شده: دريافت مقالۀ اصالح        72/8/9316دريافت مقاله: 
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  مقدمه

در زمان استراحت و فعالیت بدنی کربوهیدرات و 

چربی دو منبع تامین کننده نیازهای انرژی برای عضالت 

چربی به اشکال مختلف (. 6در حال فعالیت می باشند )

مانند بافت های چربی، تری گلسیرید درون عضالنی و به 

 شکل اسیدهای چرب آزاد درون پالسما ذخیره می گردد

در پژوهش ها آمده است که در خالل یک وهله تمرین  .(2)

 پولیزلی ورزشی و فعالیت بدنی )کوتاه مدت یا بلند مدت (

است که  ه شدهتخمین زد(. 2،2چربی افزایش می یابد )

در عضالت در حال کار در طول یک  سوزی سرعت چربی

برابر در مقایسه با زمان  69تا  0وهله تمرین هوازی حدود 

(. البته نسبت و سهم هریک از دو 2) می باشداستراحت 

در یک جلسه تمرین هوازی به چندین مولفه  انرژی منبع

شامل شدت، حجم و سرعت تمرین ورزشی، و همچنین 

در (. 2تغذیه و میزان ذخیره گلیکوژنی فرد بستگی دارد )به 

مواد غذایی که موجب به نقش زیادی  تمرکزسالهای اخیر 

این از یکی  (.4شده است ) افزایش چربی سوزی میگردد

موارد توصیه شده به افراد استفاده از مکمل چای سبز می 

توجه  بسیار مورد کافئین به دلیل دارا بودن این مکمل باشد.

مدارک پیشین نشان میدهند که مصرف قرار گرفته است. 

لیپولیز را از طریق افزایش مهاری  ،کافئین

(. در یک مطالعه 28نوکلئوتیدفسفودی استراز باال می برد )

invitro می  را مهارفسفودی استراز  ،معلوم گردید کافئین

فات نوفسمسئول کاهش فعالیت آدنوزین مو آنزیم نماید این

(. این آنزیم معموال آدنوزین 20حلقوی می باشد )

مونوفسفات حلقوی را به آدنوزین مونوفسفات هیدرولیز 

می نماید اما پس از مصرف کافئین غلظت آدنوزین 

 بمونوفسفات حلقوی افزایش یافته و سیستم اعصا

دد که منجر به افزایش لیپولیز میگر شودفعال می سمپاتیک 

براین مصرف کافئین سطوح آدرنالین را  عالوه(. 28،29)

افزایش می دهد که پیرو آن فراهمی اسیدچرب برای 

  (.26اکسیداسیون باال می رود )

در مطالعه بر موش ها مشخص شد که وقتی مصرف 

چای سبز با ورزش همراه شود نسبت به زمانی که مصرف 

ری فراخوانی تچای سبز یا ورزش به تنهایی صورت گیرد، 

(. در همین 68) شودمی بیشتری  گلسیرید و اسیدچرب

( دریافتند که مصرف چای 2961راستا، قهرمان و همکاران )

سبز موجب افزایش اکسیداسیون چربی چه در حال 

دارونما استراحت و چه بعد از تمرین در مقایسه با گروه 

همچنین گزارش کردند که با مصرف چای سبز  شد.

سما و اپی نفرین به طور همچنان سطوح گلیسرول پال

 وضعیتمعناداری در طول ورزش و پس از آن در مقایسه با 

(. ونابلو همکاران نیز نشان دادند 0دارونما باالتر بوده است)

که مصرف چای سبز پس از سی دقیقه ورزش هوازی با 

 %61شدت متوسط موجب افزایش اکسیداسیون چربی تا 

این درحالیست که کیو  (.8در مقایسه با گروه دارونما شد )

کامال ( نتایج 22و همکاران ) ( و ایشن برگر22و همکاران )

مخالفی را گزارش کردند و بیان نمودند مصرف چای سبز 

 تاثیری بر لیپولیز نمی تواند داشته باشد. لذا با توجه به تنوع

از پژوهش حاضر  محقق هدف تحقیقات گذشتهنتایج 

مطالعه اثر ترکیبی یک وهله ورزش هوازی به همراه مصرف 

فراخوانی سطوح گلسیرول و  میزانمکمل چای سبز بر 

 بود تا به این پرسش پاسخ مردان تمرین کردهدر  اسیدچرب

مصرف مکمل چای سبز به هنگام فعالیت داده شود آیا 

بر فراخوانی سطوح پالسمایی گلسیرول و ورزشی 

 دچرب گروه تمرین کرده تاثیر بیشتری دارد یا خیر؟ اسی

 

 بررسی روش

به صورت یک سو  و این پژوهش از نوع نیمه تجربی

مردان سالمی بود که جامعه آماری شامل  کور اجرا شد.

ی در فعالیتهای بدنحداقل شش ماه  پیش از شروع پروتکل

 بر اساس نتایج به طور مرتب شرکت داشتند. در نهایت

به عنوان مرد سالم  61، از بین داوطلبان مطالعات پیشین

دو گروه  درو  ندانتخاب شدنمونه به صورت تصادفی 

قبل از نقسیم شدند.  نفر( 8) و دارونما نفر( 8) تجربی

برای آزمودنی  اجرای این پژوهش هدفاجرای پروتکل، 

بیان گردید و در ادامه تمامی شرکت کنندگان رضایت  ها
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نامه مبنی بر اظهار شرکت آگاهانه در این پژوهش را امضا 

از آنها دعوت به  کردند. سه روز پیش از شروع پروتکل

در آنجا اطالعات تا عمل آمد تا به سالن ورزشی بیایند 

مربوط به سن، قد، وزن، دور کمر، دور لگن، درصد چربی 

جهت  د.گردحداکثر توان هوازی تمام افراد ثبت  بدن و

کنترل رژیم غذایی نیز به آنان رژیم غذایی یکسان داده شد. 

با تعیین روز اجرای پروتکل نحوه مصرف مکمل چای سبز 

ت از آنان درخواسد. بدین ترتیب نیز برای آنان تشریح ش

 روز قبل از اجرای پروتکل ورزشی کپسول حاوی گردید

 گرمی میلی 099 کپسولیا دارونما ) بز مکمل چای س

ام شصبحانه، نهار و را در سه وعده قبل از  (مالتودکسترین

کپسول های عصاره چای سبز و دارونما از . کنندمصرف 

نظر شکل و اندازه ظاهری، رنگ و طعم همسان بودند. 

( از شرکت Green Tea extractمکمل چای سبز )

Olimp  .ساعت  62تا  69ازپس کشور لهستان تهیه شد

و صبح در آزمایشگاه حاضر  8در ساعت  ییروزه ناشتا

الزم به ذکر است که  (.8را مصرف نمودند )آخرین کپسول 

میلی گرم مکمل چای سبز بود که  209هر کپسول حاوی 

میلی لیتر آب مصرف شد. مطالعات پیشین  209- 299با 

 2/6ن نشان داده اند که اوج اثر مکمل چای سبز در خون بی

 (.4ساعت می باشد) 1/6تا 

 روش های آزمایشگاهی 

برای بررسی متغیرهای بیوشیمیایی، خونگیری بعد از 

ساعت ناشتایی در دو مرحله )پیش از شروع  62تا  69

صبح  8و بعد از آن( صورت گرفت. آزمودنی ها در  تمرین

میلی  0سپس در حالت نشسته  در آزمایشگاه حاضر شدند. 

کوبیتال ناحیه ساعد جهت از سیاهرگ آنتیلیتر خون 

و انسولین  چرباسیدهای  گلیسرول،سنجش سطوح 

در آزمون فعالیت ورزشی شرکت  شد. سپسگرفته  سرمی

ری نیز نمونه گی ،بالفاصله پس از فعالیت ورزشی کردند.

انسولین توسط کیت اوج آزما پالست  .(0) خون تکرار شد

گلسیرول ازه گیری شد. اند ساخت ایران و به روش االیزا

آزمایش  اندازه گیری شد که اساسبه روش کلرومتریک 

 نمونه در موجود اینگونه گزارش گردید: تری گلیسرید

 اثر حتت و آزاد گلیسرول شده، هیدرولیز لیپاز آنزیم توسط

 گیرن واکنش وارد نهایت در گرفته، قرار مختلف آنزیمهای

 400 – 029 موج طول در حاصله رنگ تریندر شد. شدت

 مونهن در موجود گلیسرید تری غلظت با متناسب نانومتر،

 ،راندوکس اسیدهای چرب نیز توسط کیت تجاری .است

به روش کیـنتیک آنزیـمی و بر اساس تبدیل اسیدچرب 

غیراستریفیه ابتدا به فرم فعال آن و سپس اکسیـداسیـون و 

نهایتاً پروکسیداسیون آن و تولید محصول ارغوانی رنگ 

است که شدت جذب نوری این ماده متناسب با غلظت 

 اسیدچرب غلظتاسیدچرب غیراستریفیه می باشد. 

 رابطه زا و سرم لیتر در لمو میلی صورت به غیراستریفیه

 / St= NEFA (mmol/L)×(Abs T :آمد بدست زیر

Abs st)  جهت اندازه گیری توان هوازی نیز از دوچرخه

از طریق این دستگاه  استفاده شد. 804مونارک مدل کارسنج 

انرژی مصرف شده بر هوازی و  توان ضربان قلب، سرعت،

بدین  اندازه گیری شد.آزمودنی ها کالری کیلوحسب 

دقیقه گرم کردن، فعالیت  0ها پس از آزمودنیصورت که 

 2روی چرخ کار سنج شروع و هر  وات 20را با شدت 

آنها  RERاضافه شد تا جایی که  وات 20دقیقه میزان کار 

برابر یک شود. در ادامه، تا رسیدن به خستگی ارادی میزان 

تا در نهایت  افزوده شد. وات 20شدت کار هر دقیقه 

 (.22حداکثر اکسیژن تنفسی اندزه گیری شد )

 تجزیه و تحلیل داده های آماری

طای خ ±از نظر آماری تمام نتایج به صورت میانگین 

برای تشخیص همسانی و طبیعی استاندارد بیان گردید. 

 به منظور و کلوموگروف اسمیرنف بودن داده ها از آزمون

شد.  استفاده واریانس یک راهه آنالیزاز آزمون مقایسه نتایج 

90/9> p و به عنوان سطح معناداری در نظر گرفته شد 

 22نسخه  Spssتوسط نرم افزار نیز تمام عملیات آماری 

 انجام گردید.

 

 یافته ها
ی طبیع کلوموگروف اسمیرنفبا استفاده از آزمون 

 ن یز نشان داد کهو آزمون لوین بودن داده ها احراز شد
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ل تحلید، بنابراین از آزمون نمی باشواریانس داده ها همگن 

برای انجام محاسبات آماری استفاده  یک راهه واریانس

میانگین و انحراف استاندارد  مربوط به گردید. اطالعات

ر دشاخصهای آنتروپومتریکی و فیزیولوژیکی آزمودنی ها 

 با ارتباط در مستقل T آزمون نتایج گزارش شد.( 6جدول)

ویژگیهای جسمانی آزمودنی ها شامل قد، وزن، سن، چربی 

حاکی از عدم تفاوت معنادار بین دو گروه  BMIبدن و 

 (.p< 0/05می باشد )

( میانگین سطوح گلسیرول، اسیدچرب، 2در جدول )

انسولین و ضربان قلب هر دو گروه در دو مرحله قبل و 

 بعد از تمرین گزارش شده است.

( گزارش 2یزواریانس یک راهه در جدول )نتایج آزمون آنال

شده است. با توجه به جدول زیر یافته های آنالیز واریانس 

یک راهه نشان داد بین مقادیر اسیدچرب آزمودنی های دو 

 992/9گروه در پس آزمون تفاوت معنادار وجود داشت )

 =p  6و64=  448؛ F بین مقادیر انسولین آزمودنی های .)

دو گروه در پس آزمون تفاوت معنادار وجود داشت 

(996/9  =p  6و64=  6924؛ F بین مقادیر گلسیرول .)

آزمودنی های دو گروه در پس آزمون تفاوت معنادار وجود 

 (.F 6و64=  699؛  p=  996/9داشت )

 

 آماری بر شاخصهای آنتروپومتریکی و فیزیولوژیکی آزمودنیهای دو گروه نتایج آزمون های :1جدول

 متغیرهای تحقیق
 گروه تجربی 

 انحراف معیار( ±)میانگین

 گروه دارونما

 انحراف معیار( ±)میانگین 

20/22 ± 23/2 سن )سال(  11/1 ± 31/22 

 00/132 ±13/0 02/132 ± 90/0 قد )سانتي متر(

 22/03 ± 29/10 00/02 ± 00/0 وزن )کیلوگرم(

 0/10 ± 03/2 00/13 ± 03/2 چربي بدن )درصد(

 01/22 ± 90/2 90/22 ± 90/2 شاخص توده بدن )کیلوگرم بر متر مربع(

 22/20 ± 23/0 01/20 ± 00/1 قه()میلي لیتر بر کیلوگرم در دقی برآورد حداکثر اکسیژن مصرفي

 00 ± 1/2 0/00 ± 92/0 ضربان قلب پايه )ضربه در دقیقه(

 

 نتايج تغییرات ضربان قلب و توان هوازی بیشینه دو گروه پیش و پس از آزمون :7جدول 

 بعد از تمرین قبل از تمرین گروه متغیر

گلسیرول 

(mmol/L) 

92/9 ± 09/9 تجربی  29/9 ± 90/9  

92/9 ± 09/9 دارونما  29/9 ± 92/9  

اسیدچرب 

(mmol/L) 

01/9 ± 92/9 تجربی  92/9 ± 00/9  

00/9 ± 92/9 دارونما  92/9± 0/9  

 ( μU/mlانسولین )
22/1 ± 10/9 تجربی  12/9 ± 10/1  

03/1 ± 20/9 دارونما  22/9 ± 21/1  

 (bmpضربان قلب )
 2±00 2±02 تجربی

 2±02 2±02 دارونما
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 در پس آزموننتایج آزمون تحلیل واریانس دو گروه  :2 جدول

آزادیدامنه  میانگین مربعات معناداری  متغیر مجموع مربعات 

991/9  

291/9  1 192/9  بین گروهی 
 انسولین

)μU/ml( 
991/9  12 991/9  درون گروهی 

 10 192/9  مجموع 

992/9  

920/9  1 920/9  بین گروهی 
 اسیدچرب

(mmol/L) 
991/9  12 991/9  درون گروهی 

 10 920/9  مجموع 

991/9  

919/9  1 919/9  بین گروهی 
 گلسیرول

(mmol/L) 
991/9  12 991/9  درون گروهی 

 1 911/9  مجموع 

 

  

 بحث 

مکمل  مصرفکه  نشان داده شدتحقیق حاضر در 

دوچرخه یک ساعت دویدن بر روی چای سبز به همراه 

باعث تفاوت  Vo2maxدرصد 09با شدت  کارسنج

 انسولینگلسیرول، اسیدچرب آزاد و معناداری در سطوح 

 دارونما، گروه  =p 964/9 )گروه تجربیشد. بین دو گروه 

990/9 p=)لفقاری و همکاران ا. این نتیجه با مطالعات ذو

همسو و با مطالعه نا( 6204(، حقیقی و همکاران )6202)

( که از تمرین هوازی و چای سبز، 2998و همکاران ) ونبلز

. (26، 29، 60) می باشدهمسو  استفاده کرده اند همزمان

 با نتایج مطالعاتعلت وجود تناقض بین مطالعه حاضر 

کل پروتتفاوت در تواند ناشی از میو ذوالفقاری  حقیقی

نتایج مطالعه حاضر با  ها بوده باشد.تمرینی و یا آزمودنی

عصاره در مطالعه آنان نیز از همسو بود. ونبلز  گزارشات

ی قبل از فعالیت ورزش عدد کپسولچای سبز به صورت سه 

درصد حداکثر  19با شدت  یفعالیت شد که به همراه استفاده

دقیقه بر روی دوچرخه  29به مدت و اکسیژن مصرفی 

که مصرف حاد  . نتیج آنان نشان دادگرفت انجامکارسنج 

ن ایحساسیت انسولین را در توانست عصاره چای سبز 

  خشد.مردان جوان سالم بهبود بگروه 

نتایج مطالعات آزمایشگاهی نشان داده است کاهش 

مقاومت به انسولین بوسیله مصرف چای سبز با افزایش 

های موش تغذیه شده در مدل GLUT4بیان سطوح 

همچنین گزارش (. 22)توسط فروکتوز همراه بوده است 

مصرف مکمل چای سبز، تولید گلوکز را در  شده است

آنان براین باورند  (.22) های کبدی کاهش می دهدسلول

که مصرف این نوع مکمل، فسفوریالسیون تیروزین 

)گیرنده انسولین( را افزایش داده و سبب افزایش بستر 

شود، همچنین سبب کاهش بیان ژن گیرنده انسولین می

 گرددآنزیم گلوکونئوژنز و پیروات کربوکسی کیناز می

شده است که چای سبز  گزارشاز سوی دیگر  (.22)

ی دهد. کاهش چربلیسم چربی را تحت تاثیر قرار میمتابو

به عنوان عاملی محافظتی در برابر مقاومت به انسولین 

شناخته شده است. باال رفتن چربی گردش خون معموال با 

اختالل در جذب گلوکز و باال رفتن مقاومت به انسولین 

اند که شواهد اخیر نشان داده(. 20، 24) باشدهمراه می

د مدت چای سبز مقاومت به انسولین را در مصرف بلن

و حساسیت انسولین را  کاهش می دهدهای حیوانی مدل

 (.21، 26)در مردان جوان فعال بهبود بخشیده است 

های این مطالعه تفاوت معنادار بین از دیگر یافته

مصرف عصاره چای سبز بر سطوح اسیدهای چرب آزاد و 

بود، هرچند مصرف  دارونماگلیسرول در گروه تجربی و 

عصاره چای سبز در هر گروه به صورت جداگانه تاثیر 
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داری بر افزایش سطوح این دو متغیر داشته است. معنا

مکانیزم عمل این واکنش بدین صورت بیان میشود که 

و از طریق  آدرنرژیک-احتماال لیپولیز تحت تاثیر تحریک بتا

ا افتد. بمیکاتکوالمین ها و بازدارندگی انسولین به راه 

اسیدهای چرب به درون خون، این اسیدهای  فراخوانی

دهای پیوندند و تبدیل به اسیبه پروتئین آلبومین می چرب

یده نام  اسیدچرب آزادچرب غیر استریفیته می شوند که 

می شوند. در طی فعالیت، کاهش غلظت انسولین و افزایش 

برابر  0تا  4 در دسترس بودن کاتکوالمین ها میزان لیپولیز را

لیپولیز بافت چربی، که به وسیله (. 61)دهد افزایش می

شود در طی فعالیت گیری میمیزان ظهور گلیسرول اندازه

جریان خون، به  VO2maxدرصد  00تا  09با شدت 

یابد و استریفیته شدن مجدد بافت چربی افزایش می

 اهش می یابد، که سبب افزایش غلظتهای چرب کاسید

. همسو با نتایج (6) شوددر جریان خون میب آزاد اسیدچر

مشاهده ( 2998مطالعه ونبلز و همکاران ) تحقیق حاضر،

( ساعت 24که بدنبال مصرف کوتاه مدت چای سبز ) شد

دقیقه با  29و یا دارونما قبل از فعالیت با شدت متوسط )

( بر روی چرخ کارسنج بر غلظت VO2maxدرصد  19

ب آزاد در طی فعالیت ورزشی گلیسرول و اسیدهای چر

کند در مردان ورزشکار افزایش یافته است که پیشنهاد می

فزایش یافته است درصد ا 61اکسیداسیون چربی به میزان 

این درحالیست که در مطالعه دیگری که راندل و  (.21)

( اثر مدت زمان مکمل گیری عصاره چای 2964همکاران)

مردان ورزشکار مورد سبز را بر اکسیداسیون چربی در 

 1،6های متفاوت بررسی قرار دادند اثر مثبتی از مدت زمان

روز مکمل گیری با پای سبز را بر گلیسرول و اسید  28و 

 (.21) چرب آزاد مشاهده نکردند

 

 نتیجه گیری

بین مصرف  نشان دادمطالعه حاضر این  عالوه بر

 وعصاره چای سبز بر ضربان قلب در مردان دو گروه قبل 

داشت، داری وجود نورزشی تفاوت معنیبعد از فعالیت 

هرچند مصرف عصاره چای سبز در هر گروه به صورت 

ا ب داری بر ضربان قلب داشته است.جداگانه تاثیر معنی

توجه به دانش ما تنها مطالعه ای که ضربان قلب را قبل و 

بعد از فعالیت کوتاه مدت به همراه چای سبز مورد بررسی 

قرار داه و همسو با نتایج ما باشد، مطالعه قهرمان و همکاران 

( بوده که بدنبال مصرف کوتاه مدت عصاره چای 2960)

فاوتی در ت سبز همراه با یک جلسه فعالیت سرعتی اینتروال

 (.0مقادیر ضربان قلب قبل و پس از آزمون مشاهد نکرد )

 وازیه فعالیت که داد نشان حاضر تحقیق های یافته درکل

 کاهش و بالیپولیز مرتبط متغیرهای با شدت فزاینده بر

با  د.شو می لیپولیز افزایش موجب و است موثر انسولین

توجه به محدود بودن مطالعات در این زمینه پیشنهاد 

شود مطالعات آتی به بررسی وضعیت تمرینی بر تاثیرات می

مصرف چای سبز در زمان های مصرف متفاوت و افراد با 

 های خاص بپردازند.ویژگی

 

 قدردانی
این مقاله از طرح پژوهشی درون دانشگاهی تحت 

ت ز بر متابولیسم فعالیاثر مصرف عصاره چای سب "عنوان 

ورزشی و مقاومت به انسولین در مردان تمرین کرده و 

استخراج شده است و هزینه آن توسط  "تمرین نکرده 

دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرمانشاه تامین گردیده است که 

بدین وسیله قدردانی می گردد. همچنین از آقایان اسماعیل 

کاری در مراحل فرزانه و دکتر هادی روحانی برای هم

 اجرایی کمال تشکر را می نمایم.
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Acute Effect of Aerobic Training and Green Tea Supplementation on 

Plasma Levels of Glycerol, Free Fat Acid and Insulin in Trained 

Men 

 
Sadigheh Housein Por Delavar1 , Masoumeh Azizi2 

 

 

Abstract 

Background and Objectives: It seems that exercise training and 

shortly after ingestion of green tea extract (GTE) fat oxidation 

increases the purpose of this study was to investigate the 

combined effect of short term GTE and a single bout of cycle 

ergometer upon plasma glycerol, fatty acids and insulin levels. 

Subjects and Methods: Sixteen healthy volunteer men were 

recruited and divided into two equal groups; experimental group 

(n=8) and placebo group (n=8), respectively. They consumed 

three GTE or placebo capsules one day before and one capsule 

90 min before a cycling protocol. Blood samples were collected 

from all participants before and after the protocol.  

Results: Plasma glycerol, free fatty acids and insulin levels of 

experimental group were significantly higher after GTE 

consumption after post-exercise compared to placebo (P<0.05). 

While no significant differences were objesrved in the placebo 

group  

Conclusion: Therefore, it seems that acute GTE ingestion could 

increase fat oxidation after post exercise conditions. 
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