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تأثیر شــش هفته تمرین تناوبی با شــدت باال ( )HIITبر
جوان غیرفعال

محمد همتی نفر؛ دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزشی ،دانشگاه تهران*
دکترمحمد رضا کردی؛ دانشیار فیزیولوژی ورزشی ،دانشگاه تهران
دکترسیروس چوبینه؛ استادیار فیزیولوژی ورزشی ،دانشگاه تهران
ثروت چوپانی؛ کارشناسارشد فیزیولوژی ورزشی ،دانشگاه تهران

چكيده:

هدف از پژوهش حاضر ،بررســی تأثیر شش هفته تمرین تناوبی با شــدت باال ( )HIITبر مقادیر استراحتی
 hs-CRPو فیبرینــوژن مــردان جوان غیرفعال بــود .به این منظور ،هجده مرد جــوان غیرفعال بهصورت
داوطلبانــه در این پژوهش شــرکت کردند و بهطور تصادفی به دو گروه تجربی ( ،n=9ســن 24/33±1/41
ســال ،قد  176/22±4/91ســانتیمتر ،وزن  72/27±6/59کیلوگرم و درصد چربی  )10/52±2/12و کنترل
( ،n=9ســن  23/27±2/01سال ،قد  180/22±6/88سانتیمتر ،وزن  76/27±7/23کیلوگرم و درصد چربی
 )12/34±3/19تقســیم شدند .گروه تجربی به مدت شش هفته و سه جلسه در هفته پروتکل تمرینیHIIT
را اجرا کردند که هر جلسه شامل چهار تا شش تکرار سی ثانیهای دویدن با حداکثر سرعت در ناحیهای بیست
متری با ســی ثانیه بازیافت بود .نمونههای خونی یک روز قبل و  48ســاعت بعد از اجرای پروتکل تمرینی،
بهصورت ناشتا برای انجام تجزیه و تحلیلهای آزمایشگاهی جمعآوری شد .تجزیه و تحلیل دادهها با استفاده
از آزمون آماری  tمستقل انجام شد و نتایج نشان داد شش هفته اجرای  HIITموجب کاهش  4/06درصدی
فیبرینوژن پالسما و افزایش  16/66درصدی  hs-CRPسرمی شد ،اگرچه این تغییرات نسبت به گروه کنترل
معنادار نبود ( P=0/905و  .)P=0/495همچنین ،نتایج پژوهش حاضر ،افزایش معنادار  8درصدی ،VO2max
حجم پالسما و کاهش معنادار  15/68درصدی چربی بدن را در گروه تجربی نسبت به گروه کنترل نشان داد.
در نتیجه ،بهنظر میرسد اجرای  HIITاز نظر تأثیر زمانی عاملی کارآمد در کاهش درصد چربی بدن و افزایش
آمادگی هوازی باشد که با تغییرات اندک در مقادیر پروتئینهای التهابی مرحلة حاد همراه است.

واژگان كليدي :پروتئین واکنشدهندة  ،Cتمرینات تناوبی با شدت باال ،فیبرینوژن.
*Email: m_hematinafar@yahoo.com

تاريخ دريافت91/12/21 :
تاريخ تصويب92/4/20 :

عوامل التهابی حــاد ( hs-CRPو فیبرینوژن) در مردان
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مقدمه

ت بدنی و سالمت ،سابقه طوالنی دارد.
ارتباط فعالی 
زندگی کمتحرک به کاهش چشمگیر فعالیت بدنی و
عملکرد منجر میشود که خطر ابتال به بیماریها را
افزایش میدهد .در افراد غیرفعال ،چاقی و افزایش
وزن ارتباط قوی با گسترش بیماریهای مزمن
دارد ،از جمله پرفشاری خونی ،چربیهای خون و
مقاومت به انسولین ،که جملگی عوامل خطرزای
بیماریهای قلبي ـ عروقی به شمار میروند (.)6 ،5
در مقایسه با زنان ،مردان خیلی بیشتر به بیماری قلبی
ـ عروقی مبتال میشوند ،و این بیماری دلیل اصلی
مرگ مردان و زنان است (.)4
1
در همین راستا انجمن قلب امریکا ()AHA
با توجه به مطالعات گسترده اعالم کرد بیماریهای
قلبی ـ عروقی زمینۀ التهابی دارد و التهاب
عمومی ،نقش محوری در پیشرفت آترواسکلروز
دارد ( .)8برخی شاخصهای التهابی و پیشگوی
بیماریهای قلبی ـ عروقی عبارت اند از فیبرینوژن،
سایتوکاینها ،آمیلوئید  Aسرم ،و پروتئین واکنش
دهندة  .)8 ،3( )hs-CRP( 2 Cاز اینرو ،مطالعة
عوامل اثر گذار از جمله انجام فعالیت بدنی در
پیشگیری و درمان این حوادث مفید خواهد بود.
در حقیقت ،فعالیت بدنی و تمرینات ورزشی
بخش وسیعی از زندگی انسان را برای پیشگیری
از بیماریهای قلبی ـ عروقی شکل داده است
و پژوهشگران زیادی به مطالعة ارتباط بین
فعالیتبدنی با مقادیر  CRPو فیبرینوژن در زنان
و مردان پرداختهاند .اکثر مطالعات رابطه معکوس
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مهمی را بین میزان آمادگی قلبی ـ تنفسی با سطوح
 CRPو فیبرینوژن گزارش کردهاند ( .)7 ،1از طرف
دیگر ،بیشتر پژوهشهای اشاره شده از تمرینات
استقامتی یا یک جلسه فعالیت ورزشی واماندهساز
بهعنوان مداخله تمرینی استفاده کردهاند.
با وجود فواید سالمتی بالقوه زیاد تمرینات
استقامتی سنتی ،بسیاری از بزرگساالن به علت
نداشتن زمان کافی به عنوان یک مانع مهم در این
تمرینات شرکت نمیکنند .بنابراین ،مطالعة یک
برنامه فعالیت ورزشی جایگزین با سازگازیهای
سوخت و سازی مشابه و بدون تعهد زمانی قابل
مالحظه مورد نیاز است.
یکی از پروتکلهای فعالیت ورزشی که اخیرا ً
مورد توجه پژوهشگران فیزیولوژی ورزشی قرار
گرفته است ،تمرینات تناوبی با شدت باال)HIIT(3
میباشد HIIT .شامل تناوبهای فعالیت ورزشی
با شدت بسیار زیاد و وهلههای استراحتی فعال
با شدت بسیار پایین میباشد ( .)23مطالعات
قبلی نشان دادند که اجرای شش هفته  HIITدر
مقایسه با تمرین استقامتی سنتی در بزرگساالن
منجر به سازگاریهای سوخت و سازی مشابهی
شده است( .)10همچنین ،تحقیقات پیشین گزارش
کردهاند ،اجرای  HIITظرفیت اکسایش چربی،
فعالیت آنزیمهای میتوکندریایی و در نتیج ه �VO
 2maxرا افزایش میدهد ( .)22اخیرا ً نیز گزارش
شده است که فعالیتهای ورزشی حالت پایدار با
مدت سی دقیقه و شدت متوسط در بیشتر روزهای
هفته منجر به عدم کاهش یا کاهش کمتر چربی
1. American Heart Association
2. high-sensitivity C-Reactive Protein
3. High Intensity Interval Training
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محمد همتی نفر ،دکتر محمد رضا کردی ،دکتر سیروس چوبینه ،ثروت چوپانی

نسبت به اجرای  HIITمیشوند ،که نشان دهنده
قابلیت باالی اجرای  HIITبرای افزایش اکسایش
چربی و کاهش بافت چربی میباشد (.)23 ،11
با توجه به ارتباط بین کاهش میزان بافت چربی
و افزایش  VO2maxبا کاهش عوامل التهابی حاد،
همچنین تأثیر مثبت اجرای  HIITبر کاهش چربی
بدن ،افزایش  VO2maxو اندک بودن پژوهشهای
مشابه در این زمینه ،بررسی تغییرات مقادیر عوامل
التهابی حاد بر اثر اجرای  HIITضروری بهنظر
میرسد .بنابراین ،هدف از پژوهش حاضر تعیین تأثیر
شش هفته اجرای  HIITبر مقادیر استراحتی hs-
 CRPو فیبرینوژن در مردان جوان غیرفعال بود.

روششناسی

این پژوهش به روش نیمه تجربی است .جامعه
آماری این پژوهش را دانشجویان مرد سالم
غیرفعال ساکن کوی دانشگاه با دامنه سنی  21تا
 26سال تشکیل دادند که از بین آنها هجده نفر به
عنوان نمونه آماری تصادفی در دسترس بهصورت
داوطلبانه در پژوهش حاضر شرکت کردند .ابتدا
اطالعات و آگاهیهای الزم درباره چگونگی
انجام پژوهش و مراحل آن به آزمودنیها داده شد.
سپس به وسیله پرسشنامه اطالعاتی راجع به میزان
فعالیت بدنی و سالمتی آزمودنیها بدست آمد و
در نهایت رضایت خود را به صورت کتبی برای
حضور در برنامه اعالم نمودند .در ادامه آزمودنیها
بهطور تصادفی به دو گروه تجربی ( )n=9و کنترل
( )n=9تقسیم شدند.
هیچ یک از آزمودنیها حداقل در شش ماه
گذشته فعالیت ورزشی منظم از جمله تمرینات
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تناوبی با شدت باال را انجام نداده بودند .دو
هفته قبل از شروع تمرینات ،ارزیابیهای اولیه
شامل تعیین قد ،وزن ،چربی بدن و شاخص توده
بدنی انجام شد .برای اندازهگیری وزن از ترازوی
استاندارد پزشکی  ،SECAساخت کشور آلمان
استفاده شد و آزمودنیها با لباس سبک روی ترازو
ایستاده و وزن آنها به کیلوگرم ثبت شد .برای
اندازهگیری قد ،آزمودنیها بدون کفش و با قامتی
کام ً
ال کشیده پشت به دیوار ایستادند ،بهصورتی
که پاشنه ،باسن ،و شانه کام ً
ال چسبیده به دیوار
و دید مستقیم رو به جلو بود ،قدشان با استفاده از
قدسنج به سانتیمتر اندازهگیری و ثبت شدBMI .
از تقسیم وزن (بر حسب کیلوگرم) به توان دوم قد
(بر حسب متر) محاسبه شد ،و برای اندازهگیری
درصد چربی بدن از کالیپر هارپندن و از روش سه
نقطهای (سینه ،شکم و ران) و معادلة جکسون ـ
پوالک استفاده شد ( .)2از آزمون نوارگردان بروس
جهت برآورد  VO2maxآزمودنیها قبل و بعد از
شش هفته اجرای برنامه تمرینی استفاده شد.
آزمودنیهای گروه تجربی در یک مسافت
 20متری که با سه مخروط مشخص شده بود
پروتکل تمرینی را به مدت شش هفته و هر هفته
سه جلسه به شرح زیر اجرا کردند (شکل  .)1با
شروع پروتکل تمرینی ،آزمودنیها با حداکثر
سرعت از نقطه شروع (مخروط  )1به طرف
مخروط  2دویدند (مسیر  ،)Aسپس برگشتند و
در جهت مخالف بیست متر به طرف مخروط 3
با حداکثر سرعت دویدند (مسیر  )Bو در نهایت
مجددا ً برگشتند و به سمت نقطه شروع (مخروط
 )1با حد اکثر سرعت دویدند (مسیر  )Cتا مسافت
سال اول شماره ( 1پياپي  )1پاییز 1393
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HIITHIIT
ﭘﺮوﺗﻜﻞ
ارةارة
ﻃﺮﺣﻮ
ﺷﻜﻞ
پروتکل
شکل .1.1طرحو

ﻛﻴﻮﺑﻴﺘﺎل( ﺗﻤﺎﻣﻲ آزﻣﻮدﻧﻲ
ﺑﺎزوﻳﻲ )آﻧﺘﻲ
ﭘﻴﺶ
آزمودنی بازهورﻳﺪ
ﺑﻌﺪ رااز باآﺧﺮﻳﻦ ﺟﻠﺴﻪ،
آزمودنی48
ﺗﻤﺮﻳﻨﻲ و
 24ﺳﺎﻋﺖ ﻗﺒﻞ از
محاسبه شد.
جداگانه
صورت
ﺳﺎﻋﺖروند
ها این
ﺟﻠﺴﺔشود.
اوﻟﻴﻦکامل
چهل متر
تمرینی و
ﻋﻤﻞجلسه
اولین
ﮔﻴﺮي قبل
ﻧﻤﻮﻧﻪساعت
سی ﺳﻲﺳﻲ 24
دوره زمانی
دادند تا
ادامه می
سرعت
ﻫﺎي48ﺧﻮﻧﻲ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ
آﻣﺪ .ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﺧﻮﻧﻲاز ﺑﻪ
ﻣﻴﺰان 10
ﺻﺒﺢ( ،ﺑﻪ
8:30
)ﺳﺎﻋﺖ
حداکثرﻧﺎﺷﺘﺎ
دو ﮔﺮوه در ﺣﺎﻟﺖ
بازویی
پیش
ورید
از
جلسه،
آخرین
از
بعد
ساعت
سی
از
پس
و
رسید
اتمام
به
تمرینی
پروتکل
ثانیهﻣﺎدة ﺿﺪ اﻧﻌﻘﺎد  EDTAرﻳﺨﺘﻪ ﺷﺪ .ﺳﭙﺲ ،ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ  3000دور در دﻗﻴﻘﻪ ﺑﻪ ﻣﺪت ده دﻗﻴﻘﻪ در دﻣﺎي  4د
ﻟﻮﻟﻪﻫﺎي ﺣﺎوي
در
گروه
دو
های
ی
آزمودن
تمامی
کیوبیتال)
(آنتی
کردند.
تکرار
را
تمرین
پروتکل
استراحت،
ثانیه
ﺳﺎﻧﺘﻲﮔﺮاد ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻴﻮژ ﺷﺪ .ﭘﻼﺳﻤﺎي ﺑﻪدﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﺮاي اﻧﺪازه ﮔﻴﺮيﻫﺎي ﺑﻌﺪي در دﻣﺎي  -80درﺟﺔ ﺳﺎﻧﺘﻲﮔﺮاد ذﺧﻴﺮه ﺷﺪ.
حالت ناشتا (ساعت  8:30صبح) ،به میزان 10
نحوه پیشرفت تمرینی با تعداد تکرارهای
ﺑﺮاي اﻧﺪازهﮔﻴﺮي ﻓﻴﺒﺮﻳﻨﻮژن ﺑﻪروش اﻧﻌﻘﺎدي 1/8 ،1ﻣﻴﻠﻲﻟﻴﺘﺮ ﺧﻮن روي  0/2ﻣﻴﻠﻲﻟﻴﺘﺮ ﺗﺮيﺳﺪﻳﻢ ﺳﻴﺘﺮات  0/109ﻣﻮﻻر )8
سی سی نمونهگیری خونی بهعمل آمد .نمونههای
سی ثانیهای از چهار نوبت در هفته اول و دوم به
رﻳﺨﺘﻪ ﺷﺪ )ﻧﺴﺒﺖ 1ﺑﻪ  9ﺑﻴﻦ ﺿﺪ اﻧﻌﻘﺎد و ﺧﻮن( .در ﻧﻬﺎﻳﺖ ،ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻛﻤﻲ ﻓﻴﺒﺮﻳﻨﻮژن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﻴﺖ ﻣﺨﺼﻮص ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻬﺴﺎ ﻳ
خونی بالفاصله در لولههای حاوی ماده ضد انعقاد
پنج نوبت در هفته سوم و چهارم و شش نوبت
و ﺑﻪ روش اﻧﻌﻘﺎدي اﻧﺪازهﮔﻴﺮي ﺷﺪ .ﺑﺮاي اﻧﺪازهﮔﻴﺮي  hs-CRPﺳﺮﻣﻲ از ﻛﻴﺖ ﻣﺨﺼﻮص ﺷﺮﻛﺖ ﭘﺎرس آزﻣﻮن ﺑﺎ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ 1
 EDTAریخته شد .سپس با سرعت  3000دور در
در هفته پنجم و ششم انجام شد .قبل از شروع
ﺷﺪ.
اﻳﻤﻮﻧﻮﺗﻮرﺑﻴﺪوﻣﺘﺮي
ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻪ
 20ﻣﻴﻠﻲﮔﺮم در
دقیقه به مدت ده دقیقه در دمای چهار درجه سانتی
اﺳﺘﻔﺎدهمدت
آزمودنیها به
روش در هر جلسه
تمرینی
پروتکل
ﻛﺎﺳﺘﻴﻞ
ﻣﻌﺎدﻟﺔدردﻳﻞ
ﭘﻼﺳﻤﺎ ،از
دقیقهﺣﺠﻢ
ﺗﻐﻴﻴﺮات
ﺷﺪ ).(12
سانتریفیوژ شدند .پالسمای به دست آمده
جلسهاﺳﺘﻔﺎدهگراد،
پایانو هر
کردن و
برنامه گرم
ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ پنج

ு1
100ିு்2
های
برای اندازه گیری
تمرینی نیز به مدت پنج دقیقه برنامه سرد کردن
بعدیെدر ሻدمای ൈ -80
1ሽ  ൈ
100
درجه ({ = pv
ு2
100ିு்1
سانتی گراد ،ذخیره شد.
داشتند .پروتکل تمرینی برگرفته از آزمون رفت و
1
روش انعقادی ،
ﭘﻴﺶکه یک
ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﻴﻦ بود،
حداکثر سرعت
متر با
ﺣﺠﻢ چهل
 :pvﺗﻐﻴﺮاتبرگشت
فیبرینوژن به
گیری
آزﻣﻮن :HB2 ،برای اندازه
ﻫﻤﺎﺗﻮﻛﺮﻳﺖ ﭘﻴﺶآزﻣﻮ
:HTC1
ﭘﺲآزﻣﻮن،
ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﻴﻦ
:HB1
ﭘﻼﺳﻤﺎ،
ارزیابی عملکرد بیهوازی است
ﭘﺲبرای
ﻫﻤﺎﺗﻮﻛﺮﻳﺖمعتبر
 :HTC2آزمون
 1/8میلیلیتر خون بر روی  0/2میلیلیتر تری سدیم
آزﻣﻮن.
پروتکل
اجرای
ششﺑﻪهفته
(.)16
ﻃﺒﻴﻌﻲ(نسبت
ریخته شد
ﺗﺤﻠﻴﻞموالر
ﺗﺠﺰﻳﻪ و0/109
تمرینیSPSS،سیترات
ﺑﻮدن دادهﻫﺎ از آز
()3/8%ﺗﻌﻴﻴﻦ
ﺷﺪ .ﺑﺮاي
آﻣﺎري 18
ﻧﺮماﻓﺰار
ﻛﻤﻚ
مدت ﺷﺪه
درآوري
ﺟﻤﻊ
دادهﻫﺎي آﻣﺎري
آزمودنیهای گروه کنترل ،هیچ گونه فعالیت منظم
 1به  9بین ضد اتعقاد و خون) .در نهایت مقادیر
ﻛﻮﻟﻤﻮﮔﺮوف -اﺳﻤﻴﺮﻧﻮف اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ آزﻣﻮن ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﻮدن ﺗﻮزﻳﻊ دادهﻫﺎ را ﻧﺸﺎن داد ،از آزﻣﻮنﻫﺎي آﻣ
ورزشی نداشتند .برای تعیین شدت این تمرینات
کمی فیبرینوژن با استفاده از کیت مخصوص شرکت
ﭘﺎراﻣﺘﺮﻳﻚ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ .ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﻴﻦ ﮔﺮوﻫﻲ ،آزﻣﻮن  tﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﻪ ﻛﺎر رﻓﺖ .اﺑﺘﺪا ،از آزﻣﻮن  tﻣﺴﺘﻘﻞ ﺟﻬﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎ
از ضربان قلب حداکثر (سن )HRmax=220 -
مهسا یاران و ب ه روش انعقادی اندازهگیری شد .برای
ﺑﻴﻦ ﮔﺮوﻫﻲ ﭘﺲ
ﺗﻔﺎوت
ﺑﺮرﺳﻲ
ﺑﺮاي
ﻧﻬﺎﻳﺖ
در
و
ﺷﺪ
اﺳﺘﻔﺎده
ﺗﻤﺮﻳﻨﻲ
ﺷﺮوع دور
مراحل از
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺒﻞ
ﻫﻤﺴﺎنﺑﻮدن دو
HIITةشدت
اجرای
ﻣﻮرددر تمام
ﮔﺮوهشد ،و
استفاده
اندازهگیری  hs-CRPسرمی از کیت مخصوص
پارسﮔﺮﻓﺘﻪ
شرکت ﻧﻈﺮ
هر  α=0/05در
ﻣﻌﻨﺎداري
درصدﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
اﺳﺘﻔﺎده
ﻧﻴﺰ ﻣﻮرد
ﻣﺪاﺧﻠﺔ ﺗﻤﺮﻳﻨﻲ
ﺳﻄﺢکه برای
 HRmaxبود
باالی 90
تمرین
ﺷﺪ .حساسیت  0/1تا  20میلی
آزمون با

ﻳﺎﻓﺘﻪﻫﺎ

1. Clauss
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ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻋﻤﻮﻣﻲ آزﻣﻮدﻧﻲﻫﺎ و ﺗﻐﻴﻴﺮات آنﻫﺎ ﭘﺲ از دورة ﺗﻤﺮﻳﻦ در ﺟﺪول  1اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﺎداري
دو ﮔﺮوه ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﭘﺲ از ﻣﺪاﺧﻠﺔ ﺗﻤﺮﻳﻨﻲ در وزن BMI ،و ﻧﺴﺒﺖ دور ﻛﻤﺮ ﺑﻪ ﺑﺎﺳﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ ،اﻣﺎ درﺻﺪ ﭼﺮﺑﻲ در
ﺗﻤﺮﻳﻨﻲ ﺑﻪﺻﻮرت ﻣﻌﻨﺎداري ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ و اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻌﻨﺎداري در  VO2maxو ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺣﺠﻢ ﭘﻼﺳﻤﺎ در ﮔﺮوه ﺗﺠﺮﺑﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ.

ة ﭘﺮوﺗﻜﻞ  HIITﺑﺮاي اﻧﺪازهﮔﻴﺮي ﻓﻴﺒﺮﻳﻨﻮژن ﺑﻪروش اﻧﻌﻘﺎدي 1/8 ،1ﻣﻴﻠﻲﻟﻴﺘﺮ ﺧﻮن روي  0/2ﻣﻴﻠﻲﻟﻴﺘﺮ ﺗﺮيﺳﺪﻳﻢ ﺳﻴﺘﺮات  0/109ﻣﻮﻻر )3/8
رﻳﺨﺘﻪ ﺷﺪ )ﻧﺴﺒﺖ 1ﺑﻪ  9ﺑﻴﻦ ﺿﺪ اﻧﻌﻘﺎد و ﺧﻮن( .در ﻧﻬﺎﻳﺖ ،ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻛﻤﻲ ﻓﻴﺒﺮﻳﻨﻮژن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﻴﺖ ﻣﺨﺼﻮص ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻬﺴﺎ ﻳﺎ
ﺑﺮايﻫﺎي
آزﻣﻮدﻧﻲ
ﻛﻴﻮﺑﻴﺘﺎل(
)آﻧﺘﻲ
ﺑﺎزوﻳﻲ
اﻧﺪازهﮔﻴﺮي  hs-CRPﺳﺮﻣﻲ از ﻛﻴﺖ ﻣﺨﺼﻮص ﺷﺮﻛﺖ ﭘﺎرس آزﻣﻮن ﺑﺎ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ 0/1
ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺷﺪ.
اﻧﺪازهﮔﻴﺮي
اﻧﻌﻘﺎدي
روش
ﺟﻠﺴﻪ ،از ورﻳﺪ ﭘﻴﺶو ﺑﻪ
ﺧﻮﻧﻲ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ در
اﻳﻤﻮﻧﻮﺗﻮرﺑﻴﺪوﻣﺘﺮي اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ.
ﻫﺎيروش
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﻪ
آﻣﺪ.در ﻟﻴﺘﺮ
ﻋﻤﻞﮔﺮم
ﺳﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪﮔﻴﺮي ﺧﻮﻧﻲ20ﺑﻪﻣﻴﻠﻲ
چوپانی
ثروت
چوبینه،
سیروس
دکتر
کردی،
رضا
محمد
دکتر
محمددرهمتی
ﻫﺎي
51
ﺣﺠﻢ در
ﺗﻐﻴﻴﺮاتدﻗﻴﻘﻪ
ﺗﻌﻴﻴﻦﻣﺪت ده
نفر،ﺑﻪ
دﻗﻴﻘﻪ
ﺗﻤﺎﻣﻲ دور
ﻴﺘﺎل( 3000
ﺮﻋﺖ
دﻣﺎياز4ﻣﻌﺎدﻟ
ﭘﻼﺳﻤﺎ،
آزﻣﻮدﻧﻲﺑﺮاي
درﺟﺔﺔ دﻳﻞ و ﻛﺎﺳﺘﻴﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ ).(12
ு1
100ିு்2
در -درﺟﺔ ﺳﺎﻧﺘﻲﮔﺮاد ذﺧﻴﺮه ﺷﺪ.
ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ 80
ﺧﻮﻧﻲ در دﻣﺎي
ﻧﻪﻫﺎي ﺑﻌﺪي
ي
ൈ
ሻ െ 1ሽ  ൈ 100
({ = pv
ு2
100ିு்1
درﺟﺔ
در0/دﻣﺎي
ندﻗﻴﻘﻪ
ﺗﺮيﺳﺪﻳﻢ ﺳﻴﺘﺮات  0/109ﻣﻮﻻر )(%3/8
ﻣﻴﻠﻲ4ﻟﻴﺘﺮ
روي 2
ﻛﻤﻲذﺧﻴﺮه ﺷﺪ.
ﻲﮔﺮاد
استفادهﻳﺎران
ﻣﻬﺴﺎ
ﺷﺮﻛﺖ
ﻣﺨﺼﻮص
اﺳﺘﻔﺎده از
ﻓﻴﺒﺮﻳﻨﻮژن
ﺮ
ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﻴﻦ بین
بررسی تغییرات
شد.
ایمونوتوربیدومتری
روش
:pvه
گرم ﺑﺎدر لیتر ب
آزمون ﻫﻤﺎﺗﻮﻛﺮﻳﺖ ﭘﻴﺶآزﻣﻮن
گروهی:HTC1،
ﭘﺲآزﻣﻮن،
برای :HB2
شد.آزﻣﻮن،
ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﻴﻦ ﭘﻴﺶ
:HB1
ﭘﻼﺳﻤﺎ،
ﻛﻴﺖﺣﺠﻢ
ﺗﻐﻴﺮات
ﻣﺨﺼﻮص(%
برای3
ﻛﻴﺖﻣﻮﻻر )/8
0/109
ات
معادلة 0ﺗﺎ
ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ /1
ﭘﺲﺑﺎ
آزﻣﻮن
ﭘﺎرس
ﺷﺮﻛﺖ
ﺳﺮﻣﻲ از
 tمستقل به کار رفت .ابتدا ،از آزمون  tمستقل
دیل
آزﻣﻮن.از
پالسما،
حجم
تغییرات
تعیین
ﻫﻤﺎﺗﻮﻛﺮﻳﺖ
:HTC2
ﺼﻮص ﺷﺮﻛﺖو ﻣﻬﺴﺎ
ﺗﻌﻴﻴﻦمورد
بودنﺷﺪ.دوﺑﺮايگروه
همسان
 SPSSاز
جهت18اطمینان
شد(.)12
کاستیل
ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﻮدن دادهﻫﺎ از آزﻣ
ﺗﺤﻠﻴﻞ
ﺗﺠﺰﻳﻪ و
ﺟﻤﻊآوري ﺷﺪه ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﻧﺮماﻓﺰار آﻣﺎري
استفادهآﻣﺎري
ﻳﺎرانﻫﺎي
داده
ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ  0/1ﺗﺎ
آزﻣﻮن
ﺷﺪ )ﺑﺎ.(12
ده
شد و
تمرینی
شروع
ﻧﺘﺎﻳﺞقبل
مطالعه
ﻧﺸﺎن داد ،از آزﻣﻮنﻫﺎي آﻣﺎ
استفادهﻫﺎ را
ﺗﻮزﻳﻊ داده
دورةﺑﻮدن
ﻃﺒﻴﻌﻲ
اﻳﻦ ازآزﻣﻮن
ﻛﻮﻟﻤﻮﮔﺮوف -اﺳﻤﻴﺮﻧﻮف اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ
100ିு்2

ு1

گروهی پس
نهایت
ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﻴﻦ در
آزﻣﻮناز tﻣﺴﺘﻘﻞ ﺟﻬﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن
بین .اﺑﺘﺪا ،از
تفاوترﻓﺖ
بررسی ﺑﻪ ﻛﺎر
برای ﻣﺴﺘﻘﻞ
آزﻣﻮن t
ﮔﺮوﻫﻲ،
ﺑﺮرﺳﻲ %pv
ﭘﺎراﻣﺘﺮﻳﻚሻاﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪൈ.ﺑﺮاي ({ =
െ 1ሽ  ൈ 100
100ିு்1
ு2
سطح
گرفت.
قرار
استفاده
مورد
نیز
تمرینی
مداخلة
ﻫﻤﺴﺎنﺑﻮدن دو ﮔﺮوه ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع دورة ﺗﻤﺮﻳﻨﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ و در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻔﺎوت ﺑﻴﻦ ﮔﺮوﻫﻲ ﭘﺲ
ு1 :100
ﮔﺮﻓﺖ.و
ﻗﺮارآزﻣﻮن،
ﭘﻴﺶ
ﻫﻤﺎﺗﻮﻛﺮﻳﺖ
آزﻣﻮن
ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﻴﻦ=ﭘﺲ
شد.
پالسما،
:HTC1ﻧﻴﺰحجم
ﻣﺪاﺧﻠﺔ،تغیرات
گرفتهﺷﺪ.
نظرﮔﺮﻓﺘﻪ
در ﻧﻈﺮ
 α=0./.5در
معناداری /05
:HB1ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﺎداري
اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﻮرد
ﺗﻤﺮﻳﻨﻲ
%pv
({
ൈ HB

100

ு2

نتایج مربوط به مشخصات عمومی آزمودنیها
هموگلوبین پیشآزمون :HB2 ،هموگلوبین
آزمون ،و
آزﻣﻮن،
ﭘﻴﺶ
ﻳﺎﻓﺘﻪ
ش از
دادهﻫﺎ
 :HTC1ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﻮدن
ﺑﺮايﻫﺎﺗﻌﻴﻴﻦ
ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺷﺪ.
 Sﺗﺠﺰﻳﻪ و
و تغییرات آنها پس از دورة تمرین در جدول 1
آزﻣﻮنو
آزمون،
هماتوکریت پی
س
ﻫﻤﺎﺗﻮﻛﺮﻳﺖ پ
آزمون .آزﻣﻮنﻫﺎي آﻣﺎري
س داد ،از
ﻧﺸﺎن
ﺗﻮزﻳﻊ دادهﻫﺎ را
زﻣﻮن ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﻮدن
ارائه شده است ،تفاوت معناداری بین دو گروه
هماتوکریت پ
:HTC2
 BMIاﺳﺖ .ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﺎداري ﺑ
اراﺋﻪ ﺷﺪه
1
ﺟﺪول
در
ﺗﻤﺮﻳﻦ
دورة
از
ﭘﺲ
ﻫﺎ
آن
ﺗﻐﻴﻴﺮات
و
ﻫﺎ
ﻲ
آزﻣﻮدﻧ
ﻲ
ﻋﻤﻮﻣ
ﻣﺸﺨﺼﺎت
ﺑﻪ
ﻣﺮﺑﻮط
ﻳﺞ
ﻧﺘﺎ
آزﻣﻮن
tﻌﻲ ﺑﻮدن
اﻃﻤﻴﻨﺎن از
آوری ﺟﻬﺖ
ﻣﺴﺘﻘﻞ
آزﻣﻮن t
اﺑﺘﺪا ،از
رﻓﺖه.
دادهﻛﺎر
ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﻪ
مورد مطالعه پس از مداخلة تمرینی در وزن،
کمک
شده به
جمع
آماری
های
ﻫﺎ ازداد
ﻣﺸﺎﻫﺪه
ﺑﺎﺳﻦ
ﺑﻪ
ﻛﻤﺮ
دور
ﻧﺴﺒﺖ
و
BMI
وزن،
در
ﺗﻤﺮﻳﻨﻲ
ﻣﺪاﺧﻠﺔ
از
ﭘﺲ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﻣﻮرد
ﮔﺮوه
دو
ﻧﺸﺪ ،اﻣﺎ درﺻﺪ ﭼﺮﺑﻲ در ﮔ
آﻣﺎري
ﻫﺎي
ن داد،
و نسبت دور کمر به باسن مشاهده نشد ،اما درصد
ﮔﺮوﻫﻲوﭘﺲ از
 SPSSﺗﻔﺎوت
ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ
ﻧﻬﺎﻳﺖ
در
ﺳﺘﻔﺎدهازﺷﺪ و
تحلیل
ﺑﻴﻦ تجزیه
نسخه 18
آماری
افزار
آزﻣﻮننرم
در
ﻣﻌﻨﺎداري
اﻓﺰاﻳﺶ
و
ﻳﺎﻓﺖ
ﻛﺎﻫﺶ
ﻣﻌﻨﺎداري
ﺻﻮرت
ﺑﻪ
ﺗﻤﺮﻳﻨﻲ
ﮔﺮوه ﺗﺠﺮﺑﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ.
در
ﭘﻼﺳﻤﺎ
ﺣﺠﻢ
ﺗﻐﻴﻴﺮات
و
VO
چربی در max
اﻃﻤﻴﻨﺎن
گروه2تمرینی بهصورت معناداری کاهش
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ.
ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻧﻈﺮ
 α=0در
برای ازتعیین طبیعی بودن دادهها از آزمون
ﺟﻬﺖشد.
ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺎ ﻳﻜﺪ
در
ﮔﺮوه
دو
داد
ﻧﺸﺎن
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﻣﻮرد
ﮔﺮوه
دو
ﺑﻴﻦ
آزﻣﻮن
ﭘﻴﺶ
ﻣﺮﺣﻠﺔ
در
ﻣﺴﺘﻘﻞ
t
آﻣﺎري
آزﻣﻮن
ﻧﺘﺎج
یافت و افزایش معناداری در  VO2maxو تغییرات
ﻔﺎوت ﺑﻴﻦ ﮔﺮوﻫﻲ ﭘﺲ از
کولموگروف-اسمیرنوف استفاده شد .باتوجه به
آزﻣﻮن در ﻣﺮﺣﻠﺔ ﭘﺲآزﻣﻮن ﺑﻴﻦ دو ﮔ
ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ
گروهﻧﻬﺎﻳﺖ،
در( .در
)ﺟﺪول 2
هاﻫﺎ ﺗﺄﻳﻴﺪ
دادهآن
ﻫﻤﺴﺎﻧﻲ
آزمون ﻧﺪاﺷﺘ
ﻣﻌﻨﺎداري
مشاهده شد.
تجربی
ﺷﺪ پالسما
حجم
ﻓﺮضتوزیع
ﻨﺪ وبودن
طبیعی
ﺗﻔﺎوتاین
اینکه نتایج
پیش
مرحلة
در
مستقل
t
آماری
آزمون
نتاج
پارامتریک
داد،های
ازآزمون
نشان
استفادهﻛﺎﻫﺶ  4/06درﺻﺪي ﻓﻴﺒﺮﻳﻨﻮژن ﭘﻼﺳﻤﺎ و اﻓﺰاﻳﺶ  16/66درﺻﺪي �hs
 HIITﻣﻮﺟﺐ
آماریاﺟﺮاي
ﺷﺶ ﻫﻔﺘﻪ
داد ،ﻧﺸﺎن
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
راﻣﻮرد
ﮔﺮوه ﺑﻴﻦ
ﻣﻌﻨﺎداري
ﺗﻔﺎوت
ﺷﺪهاﻳﻦاﺳﺖ.
CRPﺟﺪول
از دورة ﺗﻤﺮﻳﻦ در
ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻌﻨﺎدار ﻧﺒﻮد ) P=0/905و .(P=0/495
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﺗﻐﻴﻴﺮات
اراﺋﻪاﮔﺮﭼﻪ
ﺳﺮﻣﻲ1ﺷﺪ،
ﺴﺒﺖ دور ﻛﻤﺮ ﺑﻪ ﺑﺎﺳﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ ،اﻣﺎ درﺻﺪ ﭼﺮﺑﻲ در ﮔﺮوه
Clauss
اﺳﺘﺎﻧﺪارد(و بعد
استاندارد) قبل
انحراف
هاﻫﺎ(میانگین ±
ﺷﺪ.ی
ﻣﺸﺎﻫﺪهآزمودن
آنتروپومتری
متغیرهای
ﻣﻌﻨﺎداري
ﺳﺖ.
ﺗﺠﺮﺑﻲ
در.1ﮔﺮوه
ﺑﻴﻦﭘﻼﺳﻤﺎ
ﺣﺠﻢ
ﺗﻔﺎوتﺗﻐﻴﻴﺮات
 VOو
تمرینیﺔ ﺗﻤﺮﻳﻨﻲ
مداخلة ﻣﺪاﺧﻠ
ﻗﺒﻞ واز ﺑﻌﺪ از
اﻧﺤﺮاف
)ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ±
آزﻣﻮدﻧﻲ
آﻧﺘﺮوﭘﻮﻣﺘﺮي
ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي
جدول.1
ﺟﺪول
2m
ﮔﺮوهﮔﺮوه در ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺎ ﮔﺮوه
ﻛﻨﺘﺮل )(n=9
ﮔﺮوه ﺗﺠﺮﺑﻲ )(n=9
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪﭼﺮﺑﻲ
ﻮرد درﺻﺪ
اﻣﺎ
ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ
ﻧﺸﺎن درداد دو
ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ
ﭘﺲآزﻣﻮن
ﭘﻴﺶآزﻣﻮن
ﭘﺲآزﻣﻮن
ﭘﻴﺶآزﻣﻮن
ﺷﺪ.اﻳﻦ آزﻣﻮن در ﻣﺮﺣﻠﺔ ﭘﺲآزﻣﻮن ﺑﻴﻦ دو ﮔﺮوه
ﻣﺸﺎﻫﺪهﻧﺘﺎﻳﺞ
ﺗﺠﺮﺑﻲﻧﻬﺎﻳﺖ،
ه .(2در
24/33±1/41
23/27±2/01
ﺳﻦ )ﺳﺎل(
ﺮﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ
176/22±4/91
180/22±6/88
ﻗﺪ )ﺳﺎﻧﺘﻲﻣﺘﺮ(
ﻠﺔ ﭘﺲآزﻣﻮن ﺑﻴﻦ دو ﮔﺮوه
وزن )ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم(

ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻮدة ﺑﺪﻧﻲ
)ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ(
دور ﻛﻤﺮ ﺑﻪ دور ﺑﺎﺳﻦ
ﻧﺴﺒﺖ
١. Clauss
ﭼﺮﺑﻲ ﺑﺪن )درﺻﺪ(

VO2max
)ﻣﻴﻠﻲﻟﻴﺘﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در دﻗﻴﻘﻪ(

76/27±7/23

77/30±8/00

72/11±6/88

72/27±6/59

١. Clauss
23/54±2/60

23/85±3/24

23/32±2/29

23/18±2/44

0/84±0/00

0/85±0/02

0/84±0/04

0/84±0/05

12/34±3/19

13/02±2/11

10/52±2/12

8/87±2/22

41/81±2/51

41/76±2/53

42/42±2/85

46/10±3/01

-

-0/681±1/93

-

ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺣﺠﻢ ﭘﻼﺳﻤﺎ

*

*

*

10/05±6/53

* P≤0/05

سال اول شماره ( 1پياپي  )1پاییز 1393

ﺟﺪول  .2ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ،اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر و ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﻮن  tﻣﺴﺘﻘﻞ در ﻣﺮﺣﻠﺔ ﭘﻴﺶآزﻣﻮن در دو ﮔﺮوه ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ

ﮔﺮوه

hs-CRP

ﻛﻨﺘﺮل

ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و اﻧﺤﺮاف
اﺳﺘﺎﻧﺪارد
0/14±0/07

F
)آزﻣﻮن ﻟﻮن(

ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﺎداري

t

درﺟﺔ آزادي

ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﺎداري

4/112

0/060

1/150

16

0/267

ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل )(n=9
ﭘﺲآزﻣﻮن
ﭘﻴﺶآزﻣﻮن
ﭘﺲآزﻣﻮن
ﭘﻴﺶآزﻣﻮن

ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ
ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ

23/27±2/01
23/27±2/01

ﺳﻦ )ﺳﺎل(
ﺳﻦ )ﺳﺎل(

ﻗﺪ )ﺳﺎﻧﺘﻲﻣﺘﺮ(
ﻗﺪ )ﺳﺎﻧﺘﻲﻣﺘﺮ(

-

180/22±6/88
180/22±6/88

77/30±8/00
77/30±8/00

-

176/22±4/91
176/22±4/91

23/54±2/60
23/54±2/60

23/85±3/24
23/85±3/24

23/32±2/29
23/32±2/29

23/18±2/44
23/18±2/44

0/84±0/00
0/84±0/00

0/85±0/02
0/85±0/02

0/84±0/04
0/84±0/04

0/84±0/05
0/84±0/05

-

72/11±6/88
72/11±6/88

تأثیر شش هفته تمرین تناوبی با شدت باال ( )HIITبر ...

12/34±3/19

ﭼﺮﺑﻲ ﺑﺪن )درﺻﺪ(

24/33±1/41
24/33±1/41

-

72/27±6/59
72/27±6/59

76/27±7/23
76/27±7/23

وزن )ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم(
وزن )ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم(
 52ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻮدة ﺑﺪﻧﻲ
ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻮدة ﺑﺪﻧﻲ
)ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ(
)ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ(
ﻧﺴﺒﺖ دور ﻛﻤﺮ ﺑﻪ دور ﺑﺎﺳﻦ
ﻧﺴﺒﺖ دور ﻛﻤﺮ ﺑﻪ دور ﺑﺎﺳﻦ

ﮔﺮوه ﺗﺠﺮﺑﻲ )(n=9
ﭘﺲآزﻣﻮن
ﭘﻴﺶآزﻣﻮن
ﭘﺲآزﻣﻮن
ﭘﻴﺶآزﻣﻮن

12/34±3/19
ﭼﺮﺑﻲ ﺑﺪن )درﺻﺪ(
نشان داد که
گروه مورد مطالعه
آزمون بین دو
VO
VO22max
max
41
/
81
±
2
/
51
نظر/81با 41یکدیگر
دو گروه در متغیرهای مورد ±2/51
)ﻣﻴﻠﻲﻟﻴﺘﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در دﻗﻴﻘﻪ(
)ﻣﻴﻠﻲﻟﻴﺘﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در دﻗﻴﻘﻪ(
فرض همسانی
ﭘﻼﺳﻤﺎ نداشتند و
معناداری
تفاوت
ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺣﺠﻢ
ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺣﺠﻢ ﭘﻼﺳﻤﺎ
آنها≤≤PPتأیید شد (جدول  .)2در نهایت ،نتایج
* 0/05
* 0/05
این آزمون در مرحلة پس آزمون بین دو گروه

13/02±2/11

*
*8/87±2/22

10/52±2/12

±2/22
/52±2/12
/02±2/11
اجرایHIIT8/87
داد10،شش هفته
مورد 13مطالعه نشان
*
42/424/06
±2/85
41/76±2/53
*46/10±3/01
پالسما
درصدی
فیبرینوژن46/
10±3/01
موجب کاهش 42/42±2/85
41/76±2/53
**10/hs-CRPسرمی
افزایش - 16/66درصدی
05±6/53
±1/93و-0/681
10/05±6/53
-0/681±1/93
شد ،اگرچه این تغییرات نسبت به گروه کنترل
معنادار نبود ( P=0/905و .)P=0/495

مطالعه
آزمون
ﻣﺮﺣﻠﺔ پیش
در مرحلة
معیار و
انحراف
میانگین،
جدول .2
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﻣﻮرد
ﮔﺮوه
دو
ﭘﻴﺶ
در
ﻣﺴﺘﻘﻞ
آزﻣﻮن
ﻧﺘﺎﻳﺞ
ﻣﻌﻴﺎر وو
اﻧﺤﺮاف
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ،
ﺟﺪول ..22
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
موردﻣﻮرد
گروهﮔﺮوه
دردو دو
آزﻣﻮندردر
آزﻣﻮن
ﭘﻴﺶ
ﻣﺮﺣﻠﺔ
مستقل در
آزمونt ttﻣﺴﺘﻘﻞ
نتایجآزﻣﻮن
ﻧﺘﺎﻳﺞ
ﻣﻌﻴﺎر
اﻧﺤﺮاف
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ،
ﺟﺪول
ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ
ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ
hs-CRP
hs-CRP
)(mg/l
)(mg/l
ﻓﻴﺒﺮﻳﻨﻮژن
ﻓﻴﺒﺮﻳﻨﻮژن
)(mg/dl
)(mg/dl

ﮔﺮوه
ﮔﺮوه
ﻛﻨﺘﺮل
ﻛﻨﺘﺮل

ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و اﻧﺤﺮاف
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و اﻧﺤﺮاف
اﺳﺘﺎﻧﺪارد
اﺳﺘﺎﻧﺪارد
0/14±0/07
0/14±0/07

ﺗﺠﺮﺑﻲ
ﺗﺠﺮﺑﻲ

0/36±0/80
0/36±0/80

ﺗﺠﺮﺑﻲ
ﺗﺠﺮﺑﻲ

169/44±22/59
169/44±22/59

ﻛﻨﺘﺮل
ﻛﻨﺘﺮل

164/55±13/65
164/55±13/65

F
F
)آزﻣﻮن ﻟﻮن(
)آزﻣﻮن ﻟﻮن(

ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﺎداري
ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﺎداري

t
t

درﺟﺔ آزادي
درﺟﺔ آزادي

ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﺎداري
ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﺎداري

4/112
4/112

0/060
0/060

1/150
1/150

16
16

0/267
0/267

0/458
0/458

0/508
0/508

0/556
0/556

16
16

0/586
0/586

مورد مطالعه
آزﻣﻮندردردو گروه
ﻣﺮﺣﻠﺔپسآزمون
مستقل در مرحلة
نتایج آزمون t
انحراف معیار و
جدول  .3میانگین،
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﮔﺮوه ﻣﻮرد
دو ﮔﺮوه
ﭘﺲآزﻣﻮن در دو
در ﻣﺮﺣﻠﺔ ﭘﺲ
ﻣﺴﺘﻘﻞ در
آزﻣﻮن  ttﻣﺴﺘﻘﻞ
ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﻮن
ﻣﻌﻴﺎر وو ﻧﺘﺎﻳﺞ
اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ،اﻧﺤﺮاف
ﺟﺪول  ..33ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ،
ﺟﺪول
ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ
ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ
hs-CRP
hs-CRP
)(mg/l
)(mg/l
ﻓﻴﺒﺮﻳﻨﻮژن
ﻓﻴﺒﺮﻳﻨﻮژن
)(mg/dl
)(mg/dl

≤P
≤00//05
** 05
P

ﮔﺮوه
ﮔﺮوه
ﻛﻨﺘﺮل
ﻛﻨﺘﺮل

ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و اﻧﺤﺮاف
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و اﻧﺤﺮاف
اﺳﺘﺎﻧﺪارد
اﺳﺘﺎﻧﺪارد
0/17±0/13
0/17±0/13

ﺗﺠﺮﺑﻲ
ﺗﺠﺮﺑﻲ

0/42±0/72
0/42±0/72

ﺗﺠﺮﺑﻲ
ﺗﺠﺮﺑﻲ

162/55±47/27
162/55±47/27

ﻛﻨﺘﺮل
ﻛﻨﺘﺮل

164/55±14/26
164/55±14/26

بحث

F
F
)آزﻣﻮن ﻟﻮن(
)آزﻣﻮن ﻟﻮن(

ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﺎداري
ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﺎداري

t
t

درﺟﺔ آزادي
درﺟﺔ آزادي

ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﺎداري
ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﺎداري

3/129
3/129

0/096
0/096

0/698
0/698

16
16

0/495
0/495

2/247
2/247

0/153
0/153

-0/121
-0/121

16
16

0/905
0/905

یافتههای پژوهش حاضر نشان داد پس از شش
هفته اجرای  ،HIITمقادیر فیبرینوژن پالسما بین
دو گروه مورد مطالعه تفاوت معناداری نداشت،
اما یک کاهش  4/06درصدی در گروه تجربی و
عدم تغییر قابل مالحظه در گروه کنترل نسبت به
مقادیر پیش از آزمون مشاهده شد .پژوهشگران
ساز وکارهای متفاوتی را به عنوان عوامل اثر
سال اول شماره ( 1پياپي  )1پاییز 1393

گذار بر تغییرات غلظت فیبرینوژن پالسما پیشنهاد
کردهاند ،که از جمله میتوان به افزایش فعالیت
سیستم فیبرینولیزی ،کاهش تولید کبدی فیبرینوژن،
تغییرات حجم پالسما ،نیمرخ چربی و BMI
آزمودنیها پس از مداخلة تمرینی اشاره کرد.
از میان نشانگرهای انعقادی ،فیبرینوژن بهترین
شاخص در ارزیابی احتمال مشکالت عروق

محمد همتی نفر ،دکتر محمد رضا کردی ،دکتر سیروس چوبینه ،ثروت چوپانی

کرونر است که مقدار آن تحت تأثیر نیمرخ لیپیدی
آزمودنیها قرار میگیرد ( .)19جهانگرد و همکارانش
( )17کاهش غلظت فیبرینوژن پالسما را بعد از ده
جلسه تمرین هوازی با دوچرخة ثابت در زنان یائسه
گزارش کردند .وی کاهش چربی را بعد از ده جلسه
تمرین هوازی عامل کاهش فیبرینوژن عنوان کرد.
همچنین گزارش کردند ارتباط معنادار معکوسی بین
مقادیر فیبرینوژن پالسما و سطح آمادگی جسمانی
افراد وجود دارد ،که ارتباط مطلوب بین فعالیت
ورزشی منظم و کاهش فیبرینوژن پالسما ،به احتمال
زیاد ناشی از کاهش چربی بدن در اثر فعالیت
ورزشی منظم باشد (.)17
در همین زمینه بوچان و همکارانش ( )9گزارش
کردند ،دلیل کاهش غلظت فیبرینوژن پالسما در
نوجوانان غیرفعال سالم پس از هفت هفته اجرای
 ،HIITکاهش چربی در این افراد است .همچنین،
بیان کردند کاهش غلظت فیبرینوژن پالسما مستلزم
کاهش چربی است.
بنابراین با توجه به نتایج پژوهش حاضر ،در
رابطه با کاهش معنادار  15/68درصدی چربی بدن
در آزمودنیها پس از شش هفته اجرای ،HIIT
بهنظر میرسد یکی از دالیل احتمالی کاهش 4/06
درصدی فیبرینوژن پالسما ،ناشی از کاهش معنادار
درصد چربی بدن باشد .همچنین با توجه به ارتباط
معکوس آمادگی جسمانی و مقادیر فیبرینوژن
پالسما ،بهنظر میرسد در پژوهش حاضر نیز
افزایش آمادگی جسمانی (افزایش معنادار 8/68
درصدی  )VO2maxاز دالیل احتمالی کاهش
مشاهده شده در مقادیر فیبرینوژن پالسما پس از
مداخلة تمرینی باشد.
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در همین راستا زیمانسکی و همکارانش ()25
در مطالعهای به بررسی تأثیر فعالیت ورزشی منظم
بر عوامل هموستاز پرداختند و کاهش فیبرینوژن را
مربوط به اثر مستقیم فعالیت ورزشی منظم ندانستند
و گزارش کردند کاهش فیبرینوژن با کاهش میزان
 BMIرابطه مستقیم دارد و به دلیل آنکه BMI
بر اثر ورزش کم میشود ،با تأثیر ثانویة فعالیت
ورزشی منظم ،فیبرینوژن کاهش مییابد (.)25
بنابراین در پژوهش حاضر نیز ممکن است،
کاهش غیرمعنادار  0/6درصدی در  BMIیکی از
دالیل کاهش غیرمعنادار  4/06درصدی مشاهده
شده در غلظت فیبرینوژن پالسمای آزمودنیها پس
از شش هفته اجرای HIITباشد.
رضاییمنش و همکارانش ()21گزارش کردند
هشت هفته فعالیت ورزشی تناوبی بیهوازی
در دانشجویان ورزشکار منجر به کاهش معنادار
غلظت فیبرینوژن پالسما شد( .)21این پژوهشگران
پیشنهاد کردند که دلیل این امر به کنترل تولید
گلیکوپروتئینهای کبدی پس از فعالیت بدنی
مربوط است .همچنین اشاره کردند که فعالیت
ورزشی باعث کاهش التهاب از طریق کاهش تولید
سایتوکاینها از بافت چربی ،افزایش حساسیت به
انسولین و کاهش وزن میشود.
در ارتباط با احتمال کاهش سنتز فیبرینوژن از
سلولهای کبدی میتوان به سازوکارهای حاصل
در سیستم عضالت اسکلتی نسبت به تمرینات
 HIITاشاره کرد که احتماالً فعالیت سایتوکاینها
از قبیل  LI-1کاهش مییابد .تحقیقاتی نیز نشان
دادهاند که پاسخهای  LI-1با افزایش سطح آمادگی
جسمانی کاهش یافته است ( ،)14لذا این احتمال
سال اول شماره ( 1پياپي  )1پاییز 1393
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وجود دارد پس از یک دوره اجرای منظم ،HIIT
تولید سایتوکاینها از قبیل  IL-1کاهش یابد
که این کاهش به نوبه خود در کاهش فیبرینوژن
حاصل از سنتز کبدی نیز تأثیر گذار باشد.
در مطالعهای السید و همکارانش ( )15غلظت
فیبرینوژن پالسما را در هشت مرد فعال پس از
اجرای فعالیت ورزشی با شدت  100و  75درصد
ج نشان داد میزان
 VO2maxمورد آزمودند .نتای 
فیبرینوژن پالسما در هر دو شدت پروتکل منتخب
کاهش یافت .آن ها در پایان پیشنهاد کردند بهتر
است برای تفسیر پاسخ فیبرینوژن پالسما ،تغییرات
حجم پالسما نیز لحاظ شود.
همچنین رضایی منش و همکارنش ( )21نیز
یکی از دالیل کاهش غلظت فیبرینوژن پالسما را
افزایش تغییرات احتمالی بوجود آمده در حجم
پالسما و غلظت خون بیان کردند.
با توجه به اینکه در پژوهش حاضر حجم
پالسما بهطور معناداری پس از شش هفته اجرای
 HIITدر مقایسه با گروه کنترل افزایش پیدا
کرد ،بهنظر میرسد یکی دیگر از دالیل احتمالی
کاهش  4/06درصدی غلظت فیبرینوژن پالسما در
پژوهش حاضر به علت افزایش حجم پالسما در
آزمودنیهای گروه تجربی باشد.
دونووان و همکارانش ( )22پس از  24هفته
تمرین با شدت متوسط ( )MODو باال ()HIT
در مردان سالم گزارش کردند مقدار فیبرینوژن در
هر دو گروه تمرینی در حد مطلوبی تغییر کرد .با
این وجود نشان دادند تغییرات مطلوب در عوامل
خطرزای بیماری قلبی ـ عروقی (فیبرینوژن) تحت
تأثیر شدت تمرین قرار میگیرد.
سال اول شماره ( 1پياپي  )1پاییز 1393

تأثیر شش هفته تمرین تناوبی با شدت باال ( )HIITبر ...

در نهایت ،با توجه به اینکه برخی پژوهشها،
شدت تمرین را از عوامل اثرگذار بر غلظت
فیبرینوژن پالسما عنوان کرده اند ،احتماالً در
پژوهش حاضر نیز میتوان کاهش  4/06درصدی
غلظت فیبرینوژن پالسما را به شدت باالی (بیش
از  90درصد  )HRmaxاجرای  HIITدر طول
شش هفته نسبت داد.
یافتههای پژوهش حاضر نشان داد پس از
شش هفته اجرای  ،HIITمقادیر  hs-CRPبین
دو گروه مورد مطالعه تفاوت معناداری نداشت،
اما یک افزایش  16/66درصدی در گروه تجربی و
 21درصدی در گروه کنترل نسبت به مقادیر پیش
از آزمون مشاهده شد .با توجه به اینکه مقادیر
کمتر از  1میلی گرم در لیتر  CRPنشان دهندة
خطر کم 1 ،تا  3میلی گرم در لیتر خطر متوسط
و بیش از  3میلی گرم در لیتر نشان دهندة خطر
باال در بزرگساالن هست ،همه شرکت کنندگان
ش و پسآزمون
پژوهش حاضر در هر دو مرحله پی 
در طبقه خطر کم قرار داشتند .اطالعاتی در زمینة
تأثیر دوره اجرای  HIITبر غلظت  CRPدر افراد
جوان غیرفعال غیرچاق در دسترس نمیباشد و
اطالعات موجود محدود به شرکت کنندگان چاق
در فعالیتهای ورزشی هوازی بهصورت حاد و
مزمن است.
گزارش شده است افزایش آمادگی قلبی ـ
تنفسی ممکن است با کاهش غلظت  CRPهمراه
باشد ( .)20اما در پژوهش حاضر با توجه به
افزایش معنادار  8/68درصدی  max2VOپس
از شش هفته اجرای  HIITدر گروه تجربی،
تغییرات معناداری در غلظت  CRPمشاهده نشد،
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حتی تغییرات جزئی مشاهده شده حاکی از افزایش
 14درصدی غلظت  CRPپس از مداخلة تمرینی
بود .همچنین سایر پژوهشها نیز در افراد جوان
دارای اضافه وزن و چاق ،عدم تغییر غلظت CRP
را در حضور بهبود معنادار آمادگی قلبی ـ تنفسی
گزارش کردهاند ( .)18بهطور جالب توجهی ،در
این مطالعات هیچیک از شرکت کنندگان جوان
دارای اضافه وزن و چاق ،تغییر معناداری را در
وزن بدنشان تجربه نکردند.
بوچان و همکارانش ( )9همسو با پژوهش
حاضر گزارش کردند هفت هفته اجرای HIIT
تغییرات معناداری در غلظت  CRPسرم نوجوانان
غیرچاق ایجاد نکرد و دلیل احتمالی این امر را عدم
کاهش وزن آزمودنیها پس از مداخلة تمرینی ذکر
کردند .همچنین کلی و همکارانش ( )18گزارش
کردند ،کاهش وزن پیوسته قبل از مشاهدة کاهش
غلظت  CRPدر نوجوانان غیر چاق مورد نیاز است.
اگرچه در پژوهش حاضر درصد چربی
بدن به میزان قابل توجه  15/68درصد در گروه
تجربی کاهش یافت ،اما تغییر معناداری در وزن
بدن آزمودنیها پس از مداخلة تمرینی مشاهده
نشد .بنابراین باتوجه به نتایج پژوهش حاضر و
مقایسه آن با اظهارات بوچان و همکارانش ()9
و کلی و همکارانش ( ،)18بهنظر میرسد یکی از
دالیل احتمالی عدم کاهش معنادار hs-CRP
پس از مداخلة تمرینی ،ناشی از عدم کاهش وزن
آزمودنیها باشد.
بوچان و همکارانش( )9گزارش کردند اجرای
هفت هفته  HIITمنجربه کاهش  LI-6در
نوجوانان غیرچاق شد .همچنین ،توماس و ویلیامز
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( )23نشان دادند فعالیت بدنی منظم موجب کاهش
ترشح  LI-6از بافت چربی میشود .بنابراین ،با
توجه به اینکه  LI-6به عنوان محرک قوی تولید
 CRPکبدی است ،میتوان گفت در پژوهش
حاضر نیز احتماالً اجرای شش هفته  HIITبا کاهش
ترشح  LI-6از بافت چربی همراه بوده که در نهایت
منجر به کاهش تولید  CRPو فیبرینوژن کبدی شده
است (منظور عدم افزایش معنادار متغیرهای ذکر
شده است) .از طرفی با توجه به اینکه آزمودنی
های پژوهش حاضر را افراد غیرفعال سالم تشکیل
میدادند که میانگین غلظت  CRPآنها در محدودة
خطر بسیار کم (کمتر از  1میلی گرم در لیتر) قرار
داشت ،بنابراین انتظار نمیرود تغییرات عمدهای در
غلظت  CRPاستراحتی آزمودنی ها پس از مداخلة
تمرینی رخ دهد.
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