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امروزه بيماريهاي ﻗلبي از مهمترين عوامل مرگ و مير هﺴتند كه با مﻘادير باﻻي  LDL ،TG ،TCو مﻘادير
پايين  HDLپﻼسما همراهند .هدف از اين پژوهش ،مﻘايﺴه آثار حاد دوي تناوبي هوازي و تمرين استﻘامتي با
وزنه بر نيمرخ چربي مرداني است كه اضافه وزن دارند .با طرح پيش آزمون و چند نوبت پﺲ آزمون ١٢ ،مرد كه
اضافه وزن داشتند ،به طور داوطلبانه در اين پژوهش شركت كردند .با فواصل زماني يك هفتهاي و به ترتيب
تصادفي ،تمرين دوي تناوبي هوازي ،شرايط كنترل و تمرين استﻘامتي با وزنه انجام شد .دوي تناوبي شامل سه
وهله  ١٠دﻗيﻘهاي با فواصل استراحتي پنﺞ دﻗيﻘهاي با ) (RPE= 13و تمرين با وزنه انجام دادن هشت حركت
اصلي با  ٤٠درصد ) ،(1RMدر سه نوبت ،با  ٢٠تكرار بود .ﻗبل ،بﻼفاصله و سه ساعت پﺲ از تمرين نمونههاي
خون جمﻊآوري شد.نتايﺞ نشان داد كه تنها تمرين دوي تناوبي هوازي باعﺚ افزايش معنادار مﻘادير  ،TCسه
ساعت پﺲ از تمرين شد .تفاوت معناداري در دو نوع تمرين و در افزايش معنادار مﻘادير  TGسه ساعت پﺲ از
تمرين مشهود نبود .تنها تمرين استﻘامتي با وزنه باعﺚ افزايش معنادار مﻘادير  HDLسه ساعت پﺲ از تمرين
شد .مﻘادير  LDLسه ساعت پﺲ از تمرين دوي تناوبي هوازي با افزايش معناداري يافت .اين مﻘدار در تمرين
استﻘامتي با وزنه كاهش همراه بود .اما ،اين كاهش معنادار نبود .به طور كلي ميتوان نتيجه گرفت كه تمرين
استﻘامتي با وزنه براي بهبود نيمرخ چربي مردان داراي اضافه وزن مفيدتر از تمرين دوي تناوبي هوازي است؛ چرا
كه سه ساعت پﺲ از تمرين استﻘامتي با وزنه ،مﻘادير كمتري از  TCو  ،LDLو افزايش معنادار  HDLپﻼسما
مشاهده شد.
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مقدمه
اطﻼعات انجمن ﻗلب آمريكا٤نشان ميدهد كه بيماريهاي ﻗلبي عروﻗي هر سال تعداد
زيادي از مردم را به كام مرگ ميكشاند كه ميزان وﻗوع آن تﻘريباً با مجموع ساير علل
مرگ از جمله؛ ابتﻼ به سرطان و ايدز ،مرگ كودكان و حوادث برابر است ) .(٦پژوهش ها
نشان ميدهند كه كاهش يك درصدي كلﺴترول سرم ،مي تواند دو تا سه درصد از خطر
بيماريهاي ﻗلبي عروﻗي را بكاهد ) .(٣٤همچنين ،گزارش شده است كه به ازاي هر يك
واحد افزايش در شاخص توده بدني ،خطر وﻗوع بيماريهاي ﻗلبي-عروﻗي هشت درصد
افزايش مييابد ) .(٢٣از طرفي ،افزايش يك ميليگرمي (HDL)٥ميتواند خطر ابتﻼ به
آترواسكروزيﺲ ٦را دو تا سه درصد كاهش دهد ) .(٢٦به همين دليل ،شناخت عوامل
مﺆثر در پيدايش بيماريهاي ﻗلبي عروﻗي ميتواند نﻘش حياتي در پيشگيري اين ﻗبيل
بيماريها داشته باشد .از مهمترين عوامل خطر آفرين در بيماري عروق كرونري ميتوان
به باﻻ رفتن ليپوپروتﺌين با چگالي پايين ) ، (LDL٧ليپوپروتﺌين با چگالي بﺴيار پايين
) ،(VLDL٨كلﺴترول تام ) ،(TC٩تريگليﺴريد ) (TG١٠و كاهش ليپوپروتﺌين با چگالي
باﻻ ) (HDLاشاره كرد ) .(١٧آلتنا١١و همكاران ) (٢٠٠٦نشان دادند چهار كه هفته
تمرين هوازي تداومي  ٣٠دﻗيﻘهاي و هوازي تناوبي ) ٣تا  ١٠دﻗيﻘه با فاصله استراحتي
 ٢٠دﻗيﻘه( بر روي نوار گردان موجب كاهش  LDL ،TCو افزايش  HDLپﻼسما ميشود
) .(٤عﻼوه بر اين ،پژوهش هاي بيشتري هم از افزايش سطوح  HDLبه دنبال فعاليت
ورزشي خبر دادهاند ) .(١٢ ،١٥ ،٢٠ ،٢٤ ،٢٦ ،٢٧اما ،با توجه به پژوهش هاي بﺴياري كه
در زمينه آثار طوﻻني مدت فعاليت بدني بر ميزان چربيهاي خون صورت گرفته ،امروزه
1. American Heart Association
2. High-Density Lipoprotein
3. Atherosclerosis
4. Low-Density Lipoprotein
5. Very Low-Density Lipoprotein
6. Total Cholesterol
7. Total Triglycerides
8. Altena
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نشان داده شده كه تنها يك جلﺴه فعاليت بدني هم ميتواند تﻐييرات آني در ميزان
ليپيدهاي سرم ايجاد كند .در اين مورد ،مطالعات انجام گرفته نشان ميدهد كه يك
جلﺴه فعاليت بدني با مدت زمان متوسط يا زياد نيز باعﺚ افزايش ﻗابلتوجّهِ در مﻘادير
 HDLدر زنان و مردان ميشود .در مورد تأثير يك جلﺴه فعاليت بدني بر ليپيدها و
ليپوپروتﺌينهاي سرم ،پژوهشگران در مطالعهاي كه به بررسي  ٩تا  ١٢كيلومتر دويدن بر
روي نوارگردان پرداختند ،مشاهده كردند كه مﻘادير پايه  HDLافزايش مييابد .با اين
وجود ،افزايش مذكور در مﻘادير  ،HDLبﻼفاصله پﺲ از فعاليت بدني بيشتر است )٢٥
درصد در مﻘابل  ١٤درصد( .همچنين ،مشاهده شده كه يك جلﺴه دوي ماراتن با شدت
باﻻ ) ٩٠درصد در مﻘابل  ٦٠درصد اكﺴيژن مصرفي بيشينه( تأثير بيشتري بر HDL

پﻼسما دارد ) .(٢٧پژوهشگران در پژوهشي تاثير يك جلﺴه تمرين تنيﺲ دو ساعته
پرداختند و به اين نتيجه رسيدند كه يك جلﺴه تمرين تنيﺲ به مدت دو ساعت باعﺚ
افزايش معنادارِ در گليﺴرول١٢و  HDLپﻼسما ميشود ) .(٩در پژوهش ديگري در سال
) (١٩٩٨مشخص كرد كه يك جلﺴه تمرين  ٣٠دﻗيﻘهاي بر روي نوارگردان با شدت ٥٥
درصد اكﺴيژن مصرفي بيشينه براي افراد تمرين كرده و  ٧٠درصد اكﺴيژن مصرفي
بيشينه براي افراد بيتحرك ،باعﺚ ايجاد فشار اكﺴيداتيو١٣كافي براي اكﺴيداسيون LDL

ميشود ) .(٣٥براي آسانتر شدن فعاليتهاي بدني در افراد مبتﻼ به بيماريهاي ﻗلبي
عروﻗي ،پژوهشگران به دنبال آن دسته از فعاليتهاي ورزشي هﺴتند كه به صورت
تداومي صورت نگيرند .عﻼوه بر اين ،در مورد اثر يك جلﺴه فعاليت بدني بر ليپيدها و
ليپوپروتﺌينها ،بعضي از پژوهشگران اﻇهار داشتهاند كه فعاليت بدني )حتي يك جلﺴه(
ميتواند بر ليپيدهاي خون تأثير بگذارد و در واﻗﻊ اين دستاورد با حداﻗل فعاليت بدني در
طي روز به عنوان نتايﺞ مطلوب فعاليت ورزشي حاصل ميشود .همچنين بايد متذكر شد
كه اگرچه آثار فوري فعاليت بدني محدود هﺴتند ،اما بدين فعاليت ها پيامدهاي مفيد و

1. Glycerol
2. Oxidative
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سودمندي را طي يك مدت طوﻻني به همراه دارند .با توجه به يافتههاي پژوهش هاي
سالهاي اخير مبني بر افزايش وزن در افراد جوامﻊ مختلف ،بيماريها و مشكﻼت باليني
كه در پيِ آن براي افراد به وجود ميآيد ،رسيدگي و بررسي بيشتر اين موضوع را مي
طلبد و شيوههاي گوناگون پيشگيري و درمان بيماريها را حائز اهميت بﺴياري كرده
است؛ بويژه اينكه اين ﻗبيل بيماري ها به دنيال افزايش وزن به وجود مي آيند و به علت
خطرهاي بالﻘوه بيماريهاي ﻗلبي  -عروﻗي در افراد مبتﻼ به اضافه وزن ،فعاليت بدني
ميتواند به عنوان بخش كاملكننده برنامه درمان چاﻗي و سﻼمت دستگاه ﻗلبي  -عروﻗي
در نظر گرفته شود ).(٣٤در پي گزارش هايي كه نشان مي دهند ،افزايش در  HDLناشي
از ورزش ،بيش از افزايش آن بر اثر دارو درماني است و همچنين ورزش بر خﻼف دارو
درماني ،عوارض جانبي نيز ندارد )(١٨؛ لذا رفﻊ مشكﻼت افراد مبتﻼ به اضافه وزن و
درگير بيماريهاي مربوط به آن از طريﻖ ورزش و فعاليت بدني مطلوبتر است .به همين
دليل ،براي تكميل پژوهش هاي پيشين و رسيدن به يك نتيجه مشخصتر ،هدف خود را
در اين پروهش بر پاية مﻘايﺴه آثار حاد تمرين دوي تناوبي هوازي و تمرين استﻘامتي با
وزنه بر برخي عوامل خطرزاي ﻗلبي-عروﻗي در مردان ميانﺴال مبتﻼ بر اضافه وزن ﻗرار
داديم؛ زيرا ﻗبﻼً تفاوت بين دو روش تمرين دوي تناوبي هوازي و تمرين استﻘامتي با وزنه
و چگونگي تحت تاثير ﻗرار دادن نيمرخ چربي خون و مزياي بيشتر هر يك از اين روش
هاي تمريني نﺴبت به ديگري هرگز مورد بررسي ﻗرار نگرفته بود.

روش شناسي پژوهﺶ
نوع مطالعه و روش جمعآوري اطﻼعات
طرح حاضر ماهيتي مداخلهگرانه را داشت كه با طرح پيش آزمون و چند نوبت پﺲ
آزمون در يك گروه  ١٢نفره با دو مداخله متفاوت انجام شد ١٢ .نفر كه شرايط ورود به
پژوهش را داشتند؛ به طور داوطلبانه در آن شركت كردند .پزشك متخصص اين افراد را
١٠٨
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معاينه كرد و در صورت داشتن هرگونه سابﻘه بيماري ﻗلبي  -عروﻗي ،تنفﺴي ،كليوي و
مصرف دخانيات در يك سال گذشته ،از پژوهش كنار گذاشته ميشدند .ويژگيهاي
آنتروپومتريك آزمودنيها در جدول  ١ارائه شده است .اين افراد يك هفته پيش از آغاز
پروتكل ،در جلﺴه توجيهي شركت كردند .در اين جلﺴه شيوة اجراي پژوهش ،اهداف آن
و همچنين شيوة تﻘﺴيمبندي افراد در جلﺴات مختلف در گروههاي تمريني يا گروه
كنترل توضيﺢ داده شد ،شركت كردند .همچنين در اين جلﺴه نحوه پر كردن مﻘياس
 ٦-٢٠امتيازي ميزان درك فشار بورگ١٤را به افراد آموزش دادند .تﻘﺴيمبندي افراد در
وضعيتهاي مختلف تمريني و استراحت به صورت تصادفي انجام گرفت .در پايان همين
جلﺴه از همه افراد حاضر در پروژه رضايتنامه كتبي گرفتند .بر اين اساس از افراد
خواستند كه طي سه هفته با فاصله زماني يك هفته استراحت )در روز پنﺞشنبه هر
هفته( در سه موﻗعيت مختلف )تمرين دوي تناوبي ،شرايط استراحت ،تمرين با وزنه(
تمرين ها را در زمان و شدتهاي مشخص شده انجام دهند .شش روز پيش از آغاز تمرين
ها از همة افراد اندازهگيريهاي آنتروپومتريك صورت گرفت .در روز بعد ،افراد به سالن
ورزشي دعوت شدند و پﺲ از عمل گرم كردن ،از افراد خواستند مﺴافت  ٤٠٠متري را
طي كنند و در پايان از آنان تﻘاضا كردند ميزان درك فشار خود را از انجام دادن حركت با
استفاده از مﻘياس درك فشار بورگ بيان كنند .سرانجام پﺲ از چندين بار انجام دادن اين عمل با
فاصلههاي استراحتي مناسب ،به افراد توصيه كردند كه در پروتكل اصلي ،دوي تناوبي را با ميزان شدت
درك فشار برابر با ) ١٣كمي سخت( انجام دهند .اين ميزان شدت براي سﻼمت و پيشگيري از بيماري-
هاي ﻗلبي  -عروﻗي افراد ميانﺴال سالم توصيه شده است ) ٧٢ ،(٢٨ساعت پيش از آغاز مداخﻼت اصلي،
آزمودنيها به سالن بدنﺴازي دعوت شدند و پﺲ از آموزش شيوه درست انجام دادن حركات با وزنه،
مﻘادير يك تكرار بيشينه هر كدام از حركات آنها ،ارزيابي و ثبت شد .شايان ذكر است كه به علت

ورزشكار نبودن افراد ،جهت محاسبه ) (1RMرابطه

مورد

استفاده ﻗرارگرفت ) .(٧با اين حال ،افراد بايد  ٨تا  ١٢تكرار را با مﻘدار وزنه مورد نظر

1. Burg
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انجام داده و در معادله فوق جايگزين شود .يكي از كارهاي كه از ديدگاه ما براي نخﺴتين
بار صورت گرفت ،اين بود كه زمان اجراي دو نوع پروتكل تمريني يكﺴان بود .به اين معنا
كه زمان جلﺴه تمرين دوي تناوبي و تمرين استﻘامتي با وزنه برابر در نظر گرفته شد.
پروتكل تمريني

تمرين دوي تناوبي شامل  ١٠دﻗيﻘه انجام دادن حركات نرمشي و كششي به منظور گرم
كردن ،سپﺲ سه نوبت  ١٠دﻗيﻘهاي دويدن با ميزان درك فشار  ١٣با پنﺞ دﻗيﻘه
استراحت بين نوبتها بود .پﺲ از آن ،آزمودنيها به مدت ده دﻗيﻘه با حركت هاي
كششي به سرد كردن ميپرداختند .در پروتكل تمرين استﻘامتي با وزنه ،افراد به مدت ١٠
دﻗيﻘه به عمل گرم كردن مفاصل پرداختند و سپﺲ با شدت  ٤٠درصد يك تكرار بيشينه
حركت هاي اسكات پا ،پرس سينه ،باز كردن زانو با دستگاه ،زير بﻐل با دستگاه ،پشت
ران ،سرشانه با دستگاه ،جلوبازو و پشت بازو را در سه نوبت با  ٢٠تكرار و با فاصله ٦٠
ثانيه بين نوبتها انجام ميدادند .همچنين فاصله بين هر كدام از حركت ها  ٩٠ثانيه در
نظر گرفته شد .در انتهاي جلﺴه نيز به مدت  ١٠دﻗيﻘه با حركت هاي كششي عمل سرد
كردن را انجام دادند .ﻻزم به ذكر است كه براي مﻘايﺴه بهتر نتايﺞ در دو نوع تمرين ،كل
زمان طي شده از آغاز تا پايان تمرين ها در هر دو نوع تمرين برابر بود.
رژيﻢ غﺬايي

در روز تمرين ،همة آزمودنيها پﺲ از انجام دادن تمرين و خونگيري وهله دوم ،وعده
صبحانه را ميل كردند .وعدة صبحانه شاملِ ٢٠٠سيسي آب سيب ،و يك عدد كيك
كارامل كه در مجموع حدود  ٣٠٠كيلوكالري انرژي داشت .همچنين پﺲ از نمونهگيري
وهله دوم تا هنگام نمونهگيري وهله سوم به افراد اجازه داده شد به طور ارادي آب
بنوشند .ميزان آب مصرفي هر آزمودني در نخﺴتين جلﺴه و ديگر جلﺴه ها ،مﺴاوي بود.
به هر كدام از آزمودنيها در پژوهش توصيه شد تا رژيم غذايي مشابهي را طيِ  ٤٨ساعت
پيش از هر مراجعه و در هر دو شرايط تمريني و شرايط كنترل داشته باشند.
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نحوه ارزيابي و ابزار اندازهﮔيري
به هنگام شرايط تمريني وكنترل و در وهله اول خونگيري در مرحله پيش آزمون ،از همه
آزمودنيها نمونه گيري خوني انجام شد؛ البته آزمودني ها حدود  ١٢ساعت به حالت
ناشتا بودند ،و شرايط آنها از نظر محيط و زمان نمونهگيري يكﺴان بود .پﺲ از انجام دادن
پروتكلهاي تمريني ،دومين وهله خونگيري درست بﻼفاصله پﺲ از تمرين انجام شد .در
سه ساعت پﺲ از تمرين )پيش از صرف ناهار( نيز خونگيري وهله سوم انجام گرفت .در
پژوهش حاضر فاكتورهايي كه به عنوان نيمرخ چربي خون شناخته شدهاند ) LDL,

 (HDL, TG, TCاز نمونه خون افراد در هر وهله از خونگيريها مورد ارزيابي ﻗرار گرفت
) .(٢٩براي اين كار از دستگاه تحليلگر ) (BT3000ساخت كشور ) (Italyبا سطﺢ كنترل
 TRUK-Uو كيت پارس آزمون استفاده شد .به منظور جداسازي پﻼسماي خون افراد،
نمونههاي خوني در دستگاه سانتريفيوژ با  ٣٠٠٠دور در دﻗيﻘه به مدت  ١٠دﻗيﻘه گذاشته
شد .همه كارهاي آزمايشگاهي اين پژوهش در آزمايشگاه بيوشيمي و هماتولوژي
بيمارستان امام خميني شهرستان الشتر تحت نظارت متخصصان مجرب آزمايشگاهي
انجام گرفت .جلﺴه هاي تمريني و خونگيريها طوري طراحي شد كه در زمان معيني از
روز ) ٨تا  ١٢صبﺢ( به مرحله اجرا درآمد تا ريتم شبانه روزي رعايت شود.
روش آماري و تﺠزيه و تﺤليل يافﺘهها
در اين پژوهش براي توصيف دادهها روشهاي آمار توصيفي )ميانگين و انحراف استاندارد(
مورد استفاده ﻗرار گرفت .براي بررسي توزيﻊ طبيعي دادهها از آزمون كولموگروف
اسميرنوف استفاده شد و پﺲ از اطمينان از توزيﻊ طبيعي دادهها ،آزمون تي همبﺴته به
منظور مﻘايﺴه ميانگينها مورد استفاده ﻗرار گرفت؛ همچنين از آزمون آناليز واريانﺲ يك
سويه براي بررسي تفاوت بين مﻘادير پيش آزمون در سه شرايط مختلف استفاده شد.
براي آزمونهاي آماري سطﺢ معنيداري را ) (p<٠/٠٥در نظر گرفتند و از نرمافزار
 spss18استفاده كردند.
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يافﺘهها
در اين پژوهش ،نمونه خون افراد در سه وهله؛ به ترتيب پيش از تمرين )در  ١٢ساعت
حالت ناشتا( ،بﻼفاصله پﺲ از تمرين و سه ساعت پﺲ از تمرين مورد اندازهگيري ﻗرار
گرفت .پﺲ از تجزيه و تحليل دادهها مشخص شد كه بين مﻘادير ميانگين پيش آزمون در
هر دو شرايط گوناگون تمريني و شرايط كنترل تفاوت معناداري وجود ندارد .سطﺢ TC

بﻼفاصله پﺲ از تمرين در جلﺴه دوي تناوبي هوازي  ٥/٤١ mg.dl-1و در جلﺴه تمرين
استﻘامتي با وزنه  ٥/٩١ mg.dl-1افزايش يافت .اين افزايش در هر دو جلﺴه تمريني
معنادار بود .آزمون تي مﺴتﻘل تفاوت معناداري را بين ميزان افزايش  TCدر دو جلﺴه
تمريني نشان نداد ) .(t٢٢= -٠/٤٥; p=٠/٦٥٢سطﺢ  TCسه ساعت پﺲ از تمرين در
جلﺴه دوي تناوبي هوازي  ٤/٢٥ mg.dl-1و در جلﺴه تمرين استﻘامتي با وزنه mg.dl-1

 ١/٥افزايش يافت .با اين حال ،اين افزايش تنها در جلﺴه دوي تناوبي هوازي معنادار بود.
سطﺢ  TGبﻼفاصله پﺲ از تمرين در جلﺴه دوي تناوبي هوازي  ١٧/٦٦ mg.dl-1و در
جلﺴه تمرين استﻘامتي با وزنه  ١٣/٠٨ mg.dl-1افزايش يافت .اين افزايش در هر دو جلﺴه
تمريني معنادار بود .آزمون تي مﺴتﻘل تفاوت معناداري بين ميزان افزايش  TGدر دو
جلﺴه تمريني نشان نداد ) .(t٢٢= ١/٠٣; p=٠/٣١٦سطﺢ  TGسه ساعت پﺲ از تمرين در
جلﺴه دوي تناوبي هوازي  ٢٥/٤١ mg.dl-1و در جلﺴه تمرين استﻘامتي با وزنه mg.dl-1

 ١٧/٣٣افزايش يافت .اين افزايش در هر دو جلﺴه تمريني معنادار بود .آزمون تي مﺴتﻘل
تفاوت معناداري را بين ميزان افزايش  TGدر دو جلﺴة تمريني نشان نداد ); ٠/١٨٥
= .(t٢٢= ١/٣٨pسطﺢ  HDLبﻼفاصله پﺲ از تمرين در جلﺴه دوي تناوبي هوازي mg.dl-

 ٣/٠٨ 1و در جلﺴه تمرين استﻘامتي با وزنه  ٤/٤١ mg.dl-1افزايش يافت .اين افزايش در
هر دو جلﺴه تمريني معنادار بود .اما ،آزمون تي مﺴتﻘل تفاوت معناداري را بين ميزان
افزايش  HDLدر دو جلﺴه تمريني نشان داد ) (t٢٢= -٢/٣٦; p=٠/٠٢٨و اين افزايش در
جلﺴه تمرين استﻘامتي با وزنه بيشتر بود .سطﺢ  HDLسه ساعت پﺲ از تمرين در جلﺴه
دوي تناوبي هوازي  ٠/٦٦ mg.dl-1و در جلﺴه تمرين استﻘامتي با وزنه ١/٧٥ mg.dl-1
١١٢

مقايسه آثار حاد دوي تناوبي هوازي و تمرين استقامتي با وزنه بر نيمرخ چربي در مردان داراي اضافه وزن

افزايش يافت .با اين حال ،اين افزايش تنها در جلﺴه تمرين استﻘامتي با وزنه معنادار بود.
سطﺢ  LDLبﻼفاصله پﺲ از تمرين در جلﺴه دوي تناوبي هوازي  ٦/٥ mg.dl-1و در
جلﺴه استﻘامتي با وزنه  ٤/٣٣ mg.dl-1افزايش يافت .اين افزايش در هر دو جلﺴه تمريني
معنادار بود .اما ،آزمون تي مﺴتﻘل تفاوت معناداري را بين ميزان افزايش  LDLدر دو
جلﺴه تمريني نشان داد ) (t٢٢= ٢/٦٢; p=٠/٠١٧و اين افزايش در جلﺴه دوي تناوبي با
وزنه بيشتر بود .سطﺢ  LDLسه ساعت پﺲ از تمرين در جلﺴه دوي تناوبي هوازي
 ٢/٠٨ mg.dl-1افزايش يافت و اين افزايش از نظر آماري معنادار بود .اين مﻘدار در جلﺴه
تمرين استﻘامتي با وزنه  ٠/٤١ mg.dl-1كاهش يافت .با اين حال ،اين كاهش از نظرآماري
معنادار نبود .مﻘادير مربوط به اين شاخصها در جلﺴه دوي تناوبي هوازي و جلﺴه تمرين
استﻘامتي با وزنه به ترتيب در نمودارهاي  ١و  ٢ارائه شده است.
جدول  .١مشخصات توصيفي آزمونيها
تعداد
آزمودني
١٢

سن )سال(

ﻗد )سانتيمتر(

وزن )كيلوگرم(

٣٦/١±٥/٤٤

٤±١٧٥/٥١

٨٥/٦±٥/٩٢

BMI

٢٧/١±٨٩/١٦

* نمايانگر تفاوت معنادار با مقادير پيش آزمون )(p<٠/٠٥

نمودار  .١تغييرات نيمرخ چربي در جلسه دوي تناوبي هوازي
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* نمايانگر تفاوت معنادار با مقادير پيش آزمون )(p<0/05

بحث و بررسي

نمودار  -٢ﺗغييرات نيمرخ چربي در جلسه استقامتي با وزنه

در پژوهش ها نشان داده شده كه سطوح اوليه شاخصهاي نيمرخ چربي در آغاز تمرين از
اهميت بﺴياري برخوردار است .هر چه ميزان ليپيدهاي خون باﻻتر باشد ،تﻐييرات
محﺴوستري بر اثر فعاليت بدني رخ خواهد داد ) .(٢٥در پژوهش حاضر سطوح كلﺴترول
پﻼسماي آزمودنيها بﻼفاصله پﺲ از تمرين در جلﺴه تمرين دوي تناوبي هوازي افزايش
داشته و سه ساعت پﺲ از تمرين نيز نﺴبت به مﻘادير پيش آزمون با افزايش همراه بوده
است .در جلﺴه تمرين استﻘامتي با وزنه نيز همين تﻐييرات ديده شد؛ با اين تفاوت كه
افزايش كلﺴترول طيِ ٩سه ساعت پﺲ از تمرين نﺴبت به پيش آزمون برخﻼف جلﺴه
تمرين دوي تناوبي هوازي معنادار نبود .در پژوهش سگوراكي١و همكاران ) ،(٢٠٠٤كه
بر روي مردان ورزشكار صورت گرفت ،مشخص شد كه  ١٥دﻗيﻘه تمرين استﻘامتي
حداكثر ) (VO2max %١٠٠باعﺚ افزايش معناداركلﺴترول آنها درست بﻼفاصله پﺲ از
تمرين شد .با اين حال ،اين افزايش در گروه غيرورزشكار نيز اتفاق افتاد كه از اين نظر با
يافتههاي پژوهش حاضر همخواني داشت ) .(٣٠در مورد ميزان تريگليﺴريد سرم افراد،
نتايﺞ پژوهش ما حاكي از آن است كه در هر دو نوع تمرين ،اين ميزان از پيش آزمون تا
1 Sgouraki
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سه ساعت پﺲ از تمرين افزايش معناداري داشت و بين دو نوع تمرين در افزايش اين
مﻘادير تفاوت معناداري ديده نشد .در برخي پژوهش هاي ديگر نيز نشان داده است كه
تمرين استﻘامتي كوتاه مدت با حداكثر  ،VO2maxباعﺚ افزايش  TGپﻼسما درست
بﻼفاصله پﺲ از تمرين مي شود؛ بنابراين نتايﺞ اين پژوهش با يافتههاي پژوهش حاضر
همخواني دارد ) .(٣١با توجه به يافتههاي پژوهش ميتوان نتيجه گرفت كه افزايش مﻘدار
 TCو  TGسرم آزمودنيها از پيش آزمون تا سه ساعت پﺲ از تمرين نﺴبت به شرايط
كنترل ،به علت افزايش نياز به انرژي و تأمين نشدن آن از طريﻖ سطوح ناچيز
كربوهيدارت و سطﺢ پايين ﻗند خون افراد )ناشي از  ١٢ساعت حالت ناشتا( است؛ چرا كه
از ديدگاه ما مﻘدار  ٣٠٠كيلو كالري كربوهيدرات مصرفي افراد باﻻ فاصله پﺲ از تمرين و
پﺲ از خونگيري دوم به احتمال زياد نتواند كل انرژي مورد نياز افراد را فراهم كند؛
بنابراين منابﻊ غير كربوهيدارتي همانند  TGو  TCبايد از بافتها فراخوانده شوند و در
خون تجمﻊ يابند تا زودتر براي مصرف و تأمين انرژي ،در دسترس بافتهاي فعال ﻗرار
گيرند؛ عﻼوه بر اين ،دليل احتمالي ديگر ميتواند كاهش ميزان پﻼسما خون ،بﻼفاصله
پﺲ از تمرين و در نتيجه افزايش غلظت ليپيدهاي خون باشد .مﻘادير  HDLدر مطالعه
ﺣاﺿﺮ ﺑه ﮔﻮﻧهاي متفاوت در جلسه هاي تمﺮيني تغييﺮ يافت .ﺑه طﻮري كه در جلسه دوي
تناوﺑي اين مقدار درست ﺑﻼفاصله پس از تمﺮين افزايش معنادار و در سه ساعت پس از
تمﺮين كاهش قاﺑل تﻮجهي را ﻧشان داد ،اما به مﻘادير پايه نرسيد .در مجمﻮع ،اين مقدار
سه ساعت پس از تمﺮين ﻧسبت ﺑه پيش آزمﻮن افزايش يافت ،اما اين افزايش از ﻧظﺮ
آماري معنادار ﻧبﻮد .مقدار  HDLدر جلسه استقامتي ﺑا وزﻧه ﻧيز همين تغييﺮات را ﻧشان
داد ،ﺑا اين تفاوت كه در اين جلسه مقدار تغييﺮات شديدتﺮ ﺑﻮد و در مجمﻮع ﻧيز طيِ سه
ساعت پس از تمﺮين ﻧسبت ﺑه پيش آزمﻮن افزايش معناداري را ﻧشان داد .با مروري بر
پژوهش هاي پِيشين متوجه ميشويم كه تمرين هاي هوازي موجب افزايش  HDLمي-
شود ) .(٣٢عﻼوه بر اين ،در پژوهش باپتيﺴتا١و همكاران ) (٢٠٠٨نيز تمرين هاي هوازي
1. Baptista
١١٥

نشريه علمي -پژوهشي ،فصلنامه علوم ورزش ،سال هشتم ،شماره بيست و سوم ،پاييز ١٣٩٥

باعﺚ افزايش معنادار مﻘادير  HDLو كاهش ﻗابل توجه نيمرخ چربي موشهاي صحرايي
مي شود ) ،(٥كه با نتايﺞ پژوهش حاضر همخواني دارند .درمﻘابل ،فري ١و همكاران
) (١٩٩٣اﻇهار داشتند كه مﻘادير تام  HDLپﺲ از تمرين تﻐيير معناداري نميكند و اين
با يافتههاي مطالعه حاضر همخواني ندارد .با اين وجود ،در همين پژوهش در هر دو
زيرشاخههاي ) HDLيعني  HDL2و ( HDL3تﻐييراتي صورت گرفت ،به طوري كه مﻘدار
نﺴبي كلﺴترول  HDL3از پيش تا  ٢٠ساعت پﺲ از تمرين افزايش يافت ) .(١٣علت
احتمالي متناﻗﺾ بودن نتايﺞ پژوهش فري و همكاران با يافتههاي ما در مﻘادير HDL

ميتواند سابﻘه ورزشي آزمودنيهاي بكار گرفته شده در پژوهش فري و همكاران باشد؛
چرا كه در اين پژوهش از مردان استﻘامتي كار به منظور انجام دادن تمرين استفاده شده
بود .همچنين ،در پژوهش دورستين ٢و همكاران ) (٢٠٠١نشان داده شد كه تمرين
استﻘامتي با  ٧٠درصد  VO2maxبه مدت  ٦٠و  ١٢٠دﻗيﻘه در مردان داراي سابﻘه تمرين
استﻘامتي سبب تﻐيير ﻗابل توجه  HDLپﻼسمايي اين افراد نميشود ) .(١٠علت
ناهمخوان بودن نتايﺞ اين پژوهش با پژوهش حاضر ميتواند نوع و مدت تمرين و
همچنين افراد شركتكننده در پژوهش باشد ،چرا كه در اين مطالعه افراد با سابﻘه تمرين
استﻘامتي و در مدت و شدت تمريني بيشتري به دويدن گماشته شدند .از سوي ديگر ،در
پژوهش سگوراكي ) (٢٠٠٤مشخص شد كه تمرين استﻘامتي كوتاه مدت با حداكثر
 ، VO2maxباعﺚ افزايش معنادار مﻘادير  HDLدرست بﻼفاصله پﺲ از تمرين ميشود
) .(٣٠همچنين هيل٣و همكاران ) (٢٠٠٥در مطالعه خود نشان دادند كه تمرين با وزنه
با شدت  10RMبا  ١٠تكرار در مردان باعﺚ افزايش معنادار ميزان  HDLدرست بﻼفاصله
پﺲ از تمرين ميشود كه با يافتههاي مطالعه حاضر همخوان بودند .نتايﺞ برگرفته از اين
پژوهش نشان ميدهد كه شدت تمرين با وزنه خود به تنهايي ميتواند يك عامل تعيين-
كننده در پاسﺦ  HDLپﻼسمايي به تمرين مﻘاومتي باشد ) .(١٩عﻼوه بر اين ،پژوهشگران
1. Frey
2. Durstine
3. Hill
١١٦

مقايسه آثار حاد دوي تناوبي هوازي و تمرين استقامتي با وزنه بر نيمرخ چربي در مردان داراي اضافه وزن

معتﻘدند كه پاسﺦ  HDLبه تمرين هاي با وزنه به ميزان شدت تمرين خيلي وابﺴته است
و يك آستانه سازگاري دارد ) .(٢٣با اين وجود ،ساخت وكارهايي كه موجب افزايش
ميزان  HDLمي شود و در نهايت ،از احتمال ابتﻼ به بيماريهاي ﻗلبي  -عروﻗي ميكاهد؛
هنوز در پردهاي از ابهام باﻗي مانده است .در عين حال ،نشان داده شده كه  HDLحامل
اصلي كلﺴتريل استر هيدروپراكﺴيد١است .مهمتر از اين ،به هنگام اكﺴيداسيون ﻇرفيت
باﻻيي براي كاهش مﻘدار ليپوپراكﺴيد توليد شده در  LDLوجود دارد .در واﻗﻊ HDL ،با
انتﻘال معكوس كلﺴترول موجب كاهش بروز بيماريهاي ﻗلبي عروﻗي ميشود ) .(٢٢از
نظر فيزيولوژيك علت افزايش ميزان  ،HDLافزايش توليد  HDLبه كمك كبد و تﻐيير در
فعاليت آنزيمي مختلف مانند ،افزايش فعاليت ،(LCAT٣) ،(LPL)٢و كاهش فعاليت ليپاز
كبدي  (HTGL)٤در پيِ دنبال فعاليت هوازي است ) .(٨، ١١، ١٤ساخت و كارهاي
اساسي بيوشيميايي مﺴﺌوول افزايش حادِ مﻘادير  HDLپﺲ از ورزش احتماﻻً مربوط به
كاتابوليﺴم ليپوپروتﺌينهاي غني از تريگليﺴريد از طريﻖ ليپوپروتﺌين ليپاز است ).(١٦
بنابراين درك مﺴيرهاي سوخت و ساخت و متابوليك ليپوپروتﺌين از اهميت باليني
بﺴياري برخوردار است؛ چرا كه باعﺚ پيشگيري از آترواسكلروز ٥عروق كرونري خواهد
شد .با وجود اينكه نتايﺞ حاصل از تمرين حاد بر ليپيد و ليپوپروتﺌين پﻼسما متناﻗﺾ
هﺴتند؛ اما در اين زمينه عوامل كليدي مﺆثر زيادي شناسايي شده اند .از جملة اين
عوامل ميتوان به عوامل فيزيكي ،تناسب اندام فرد ،چربي موجود و سطﺢ ليپوپروتﺌين
پايه ،شدت ،و مدت تمرين اشاره كرد ) .(٣٣از طرفي ،مﻘدار تام  ،HDLخود از زير گروه-
هاي متفاوتي تشكيل شده است؛ به طوري كه تﻐييرات غلظتي  HDLبه طور مﺆثري
وابﺴته به  HDL2است؛ بنابراين در صورتي كه افزايش  HDLتام به واسطه افزايش
 HDL2نباشد) ،بلكه به واسطه  HDL3باشد( ميتواند افزايش كاذب  HDLتام را به دنبال
1. Cholesteryl Ester Hydroperoxides
2. Lipoprotein Lipase
3. Lecithin-Cholesterol Acyltransferase
4. Hepatic Lipase
5. Atherosclerosis
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داشته باشد ) .(٢١در مطالعه گوردون ١و همكاران ) (١٩٩٨افزايش معناداري در ميزان
 HDLزنان طيِ  ٤٨ساعت پﺲ از تمرين مشاهده شد .در همين پژوهش  HDL3بﻼفاصله
پﺲ از تمرين افزايش يافت ،اما يك ساعت پﺲ از تمرين دو ساعته با شدت متوسط به
حالت نخﺴتين برگشت .در مﻘابل ،مﻘادير  HDL2از پيش از تمرين تا  ٤٨ساعت پﺲ از
تمرين تفاوت معناداري نداشت .با اين حال افزايش در  HDL-Cبه افزايش در  HDL2و
 HDL3نﺴبت داده شده است .عﻼوه بر اين در  ٤٨ساعت پﺲ از تمرين افزايش در HDL

 ،به نﺴبت  ، HDL3همبﺴتگي باﻻيي ) (r=0/92با تﻐيير در  HDL2دارد .(١٦) .احتماﻻً
علت افزايش  HDLمتعاﻗب فعاليت ،به نﻘش ورزش در تﻘويت عواملي بر مي گردد كه در
تشكيل و دگرگوني  HDLمﺆثر هﺴتند ) .(١٥ ،٢٦ ،٢٧در پژوهش ابراهيم و همكاران
) (١٣٨٠نيز به بررسي همزمان آثار دوي تناوبي هوازي و تمرين با وزنه هوازي در پﺴران
جوان پرداختند و مشخص شد كه مﻘادير  HDLپﻼسماي افراد تنها در جلﺴه تمرين با
وزنه هوازي افزايش معناداري يافت و در مﻘادير  LDLتﻐييرات معناداري در هر دو نوع
تمرين ايجاد نشده است ) .(١مﻘادير مربوط به  LDLدر پژوهش حاضر طيِ جلﺴه دوي
تناوبي به گونه اي بود كه بﻼفاصله پﺲ از تمرين ،افزايش و طيِ سه ساعت پﺲ از تمرين،
كاهش يافت .اين افزايش و كاهش از نظر آماري معنادار بودند .در مجموع ،اين مﻘدار از
پيش آزمون تا سه ساعت پﺲ از تمرين به طور ﻗابل مﻼحظهاي افزايش يافت .همين
تﻐييرات نيز در جلﺴه تمرين استﻘامتي با وزنه اتفاق افتاد ،با اين تفاوت كه در جلﺴه
استﻘامتي با وزنه اين شاخص در مجموع از پيش آزمون تا سه ساعت پﺲ از تمرين
كاهش يافت .هرچند ،اين كاهش معنادار نبود .در پژوهش مﻘرنﺴي ) (١٣٨٩مشخص شد
كه يك جلﺴه دوي تداومي هوازي تأثيري بر ميزان  LDLموشهاي نر ندارد .البته وهله
خونگيري پﺲآزمون اين پژوهش در  ٢٤ساعت پﺲ از تمرين انجام شد ) .(٣همچنين در
پژوهش حجتي و همكاران ) (١٣٨٧كه بر روي دختران چاق انجام گرفت ،نشان داده شد
كه تمرين دوي تناوبي و تمرين با وزنه تأثير معناداري بر ميزان  LDLپﻼسماي آنها
1. Gordon
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درست بﻼفاصله پﺲ از تمرين و ده ساعت پﺲ از تمرين ندارد .اين با نتايﺞ پژوهش
حاضر همخواني نداشت ) .(٢علت احتمالي متناﻗﺾ بودن نتايﺞ اين پژوهش و مطالعه
حاضر ميتواند جنﺴيت آزمودنيها و وضعيت تركيب بدني آنها باشد؛ چرا كه در پژوهش
حاضر بر خﻼف پژوهش حجتي و همكاران ،از مردان مبتﻼ به اضافه وزن استفاده شد.
به طور كلي ،نتايﺞ پژوهش ما حاكي از اين است كه غلظت  TCدر گردش خون افراد سه
ساعت پﺲ از تمرين استﻘامتي با وزنه كمتر از تمرين دوي تناوبي هوازي است .مﻘادير
 TGسه ساعت پﺲ از تمرين نﺴبت به پيش آزمون در هر دو نوع تمرين افزايش
معناداري را نشان داد و تفاوتي بين دو نوع تمرين ديده نشد؛ همچنين ،در پژوهش حاضر
مشخص شد كه پﺲ از هر دو نوع تمرين مﻘدار  HDLباﻻ فاصله افزايش پيدا كرد؛ ولي
پﺲ از گذشت سه ساعت تنها مﻘادير  HDLدر تمرين استﻘامتي همچنان به طور
معناداري باﻻ بوده است  .مﻘادير  LDLدر سه ساعت پﺲ از تمرين نﺴبت به پيش آزمون
در جلﺴه دوي تناوبي هوازي ،به طور معناداري افزايش مييابد ،اما اين مﻘدار در تمرين
استﻘامتي با وزنه كاهش يافت؛ هرچند كه اين كاهش از نظر آماري معنادار نبود.
نﺘيجهﮔيري
يافتههاي پژوهش حاضر بيانگر نﻘش سودمندتر تمرين استﻘامتي با وزنه نﺴبت به تمرني
دوي تناوبي هوازي براي كﺴب بهتر نيمرخ چربي مطلوب و يا كمك به كاهش بيشتر در
ليپوپروتﺌين با چگالي پايين و افزايش بيشتر ليپوپروتﺌين با چگالي باﻻ در مردان ميانﺴال
مبتﻼ به اضافه وزن است .از طرفي ،نتايﺞ به دست آمده از تجزيه و تحليل دادهها نشان
ميدهد كه به احتمال زياد در تمرين استﻘامتي با وزنه )نﺴبت به تمرين دوي تناوبي
هوازي( مﻘادير بيشتري از كلﺴترول در گردش خون به مصرف ميرسد .و به هنگام
سنجش نمونههاي خوني آزمودنيهايي كه در جلﺴه تمرين استﻘامتي با وزنه داشته اند،
مﻘادير كمتري از كلﺴترول در پﻼسماي خوني آنها ديده شده است؛ بنابراين با توجه به
نتايﺞ اين پژوهش ميتوان تمرين هاي استﻘامتي با وزنه را كه از شدت كاري و همچنين
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حركات بدني در آنها نﺴبت به فعاليت هايي همچون انواع دويدن ها كمتر است؛ جهت
بهبود نيمرخ چربي افراد توصيه كرد .اين تمرين ها بويژه براي گروه ميانﺴال و داراي
اضافه وزن ،مناسب تر است؛ زيرا به دﻻيل مختلف همچون باﻻ رفتن سن ،آسيبهاي
مفصلي و مشكﻼت ديگري كه در ضمن دويدن ممكن است برايشان نشان دهد ،از انجام
دادن فعاليت هاي دويدني معذور هﺴتند .در اين نوع از تمرين به علت كنترل بيشتر فرد
بر شدت و بار تمريني ،ميتوان از مشكﻼت ﻗلبي تنفﺴي احتمالي )كه در انواع دوها
بوجود ميآيد( جلوگيري كرد.
ﺗشكر و قدرداني
بدين وسيله از استادان گروه فيزيولوژي ورزشي دانشكده تربيت بدني و علوم ورزشي
دانشگاه رازي كرمانشاه به خاطرِ مﺴاعدت در تصويب پاياننامه اينجانب با عنوان "آثار
حاد دو روش تمريني دوي تناوبي هوازي و تمرين استقامتي با وزنه بر نيمرخ
چربي و اشتها در مردان داراي اضافه وزن" كمال تشكر را دارم .اين كار پژوهشي ،با
كمك مﺴﺌووﻻن بيمارستان امام خميني شهرستان الشتر بويژه متخصصان آزمايشگاه
بيوشيمي و هماتولوژي اين بيمارستان انجام گرفت كه از همگي آنان سپاسگزارم.
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