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دكتر

نويسنده (نويسندگان) الزم است مقالة خود را به آدرس 
الكترونيكى مجله ارسال دارند. قابل ذكر است كه مقاله 
به  نيز  قبًال  و  نشده  ارسال  ديگري  مرجع  به  چاپ  براي 
چاپ نرسيده باشد (ارسال همزمان مقاله به ساير مجالت 
يا ارسال آن قبل از مشخص شدن تصميم نهايي، موجب 

بازگرداندن مقاله مي شود).
مقاله ها بايد در قالب A4، به صورت يكرو، در يك ستون 
و با حاشيه اي مناسب نوشته و با يك خط فاصله، در بين 
سطرها تايپ شود. هر صفحه بايد داراي شمارة ترتيبي 

باشد.

           (استاد دانشگاه تهران)

        (استاد دانشگاه شهيد بهشتى)
   (دانشيار دانشگاه تربيت معلم)
  (دانشيار دانشگاه تربيت معلم)

      (استاد دانشگاه تهران)
     (دانشيار دانشگاه تهران)
(دانشيار دانشگاه اصفهان)

           (دانشيار دانشگاه تهران)
        (دانشيار دانشگاه تهران)

       (دانشيار دانشگاه تربيت مدرس)

(دانشيار دانشگاه امام حسين «ع»)

مجتمع چاپ و صحافى اديبان ايران



متن، داخل پرانتز و با شماره استفاده شوند. منابع بايد به 
ترتيب حروف الفباى فارسى و انگليسى در انتهاى مقاله 

آورده شوند. مثالهاى معرفى منابع عبارتند از:



7 تاثير هشت هفته تمرين تداومى دويدن بر برخى از شاخص هاى... 
حميد دانشمندى،دكتر عفت بمبئى چى،دكتر نادر رهنما
دانشجوى كارشناسى ارشد فيزيولوژى ورزش دانشگاه اصفهان
 عضو هيأت علمى دانشگاه اصفهان، عضو هيأت علمى دانشگاه اصفهان

                                                                                                                                                                                                           
21 تأثير نواخت شبانه روزى بر تغييرات  برخي از عوامل انعقادي، ضد انعقادي و ... 

دكتر مريم كوشكى جهرمى، شمس الدين رحيمى زاده، دكتر اسكندر رحيمى، دكتر محمد مهدى محب زاده، اسماعيل رحيمى زاده
دكترى فيزيولوژى ورزش، استاديار دانشگاه شيراز،  كارشناس ارشد فيزيولوژى ورزش دانشگاه شيراز
 دكترى فيزيولوژى ورزش، استاديار دانشگاه شيراز، متخصص علوم آزمايشگاهى
 كارشناس ارشد فيزيولوژى ورزش دانشگاه شهيد چمران اهواز

                                                                                                                                                                                                           
31 تاثير شش هفته تمرين مقاومتى با ترتيب هاى حركتى متفاوت بر ... 

دكتر داريوش شيخ االسالمى وطنى، فريبا فالحى
استاديار گروه تربيت بدنى دانشگاه كردستان، كارشناس ارشد فيزيولوژى ورزش دانشگاه كردستان 

                                                                                                                                                                                                           
45 پاسخ هاى فشارخون، ضربان قلب و حاصل ضرب دوگانه پس از ...  

  دكتر حميد محبى، هادى روحانى، احمد قياسى 
استاد فيزيولوژى ورزش دانشگاه گيالن، دانشجوى دكترى فيزيولوژى ورزش دانشگاه گيالن 
كارشناس ارشد فيزيولوژى ورزش

                                                                                                                                                                                                           
59 بررسي مصرف مكمل هاي غذايي در ميان كشتي گيران نخبه ايران 

دكتر رامين اميرساسان، دكتر وحيد سارى صراف، محمدجهانگيرى
دانشيار فيزيولوژى و تغذيه ورزشى دانشگاه تبريز، استاديار فيزيولوژى ورزشى دانشگاه تبريز
دانشجوى دكتراى رفتار حركتى دانشگاه رازى كرمانشاه

                                                                                                                                                                                                           
اثر حاد فعاليت هوازى، حركات ثبات مركزى و كشش ايستا بر عملكرد تيراندازان نخبه زن  75

زينب السادات گراميان، دكتر حميد رجبى
كارشناس ارشد دانشگاه الزهراء
دانشيار دانشكده تربيت بدنى دانشگاه خوارزمى

                                                                                                                                                                                                           
89 تاثير فعاليت هوازى تداومى در مقايسه با فعاليت هوازى تناوبى بر ...    

دكتر رامين اميرساسان، دكتر سعيد دباغ نيكوخصلت، آمنه اسماعيلى
دانشيار فيزيولوژى ورزش دانشگاه تبريز، استاديار فيزيولوژى ورزش دانشگاه تبريز 
دانشجوى دكترى تربيت بدنى گرايش فيزيولوژى ورزش دانشگاه تبريز 

                                                                                                                                                                                                           
99 تاثير چاقى ناشى از مصرف غذاى پرچرب و كاهش وزن ناشى از تمرينات استقامتى بر ... 

دكتر حميد محبى، دكتر صادق حسن نيا، هادى روحانى، دكتر نازنين پيروزنيا، دكتر مرتضى دليرى جوپارى
استاد فيزيولوژى ورزش دانشگاه گيالن، استاديار زيست شناسى دانشگاه تربيت مدرس
دانشجوى دكترى فيزيولوژى ورزش دانشگاه گيالن، استاديار بيوشيمى
استاديار پژوهشگاه ملى مهندسى ژنتيك و زيست فناورى
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 حميد دانشمندى؛ دانشجوى كارشناسى ارشد فيزيولوژى ورزش دانشگاه اصفهان*
  دكتر عفت بمبئى چى؛ عضو هيأت علمى دانشگاه اصفهان
   دكتر نادر رهنما؛ عضو هيأت علمى دانشگاه اصفهان

هدف از مطالعه ى حاضر بررسى تاثير هشت هفته تمرين تداومى دويدن بر برخى نشانگرهاى كاركردى كليه بعد چكيده:
از يك جلسه فعاليت حاد بود. در اين تحقيق 20 مرد سالم غير فعال (سن:2/50±23/95 سال، وزن: 73/85±6/46 
كيلوگرم و قد: 4/75±174 سانتى متر) شركت كردند كه به صورت تصادفى به دو گروه 10 نفره تجربى و كنترل 
تقسيم شدند. در ابتدا، قبل و بعد از يك جلسه فعاليت حاد ( 200 متر راه رفتن، 600 متر دويدن با 60 درصد 
HRR، 1500 متر دويدن با 85 درصد HRR، 600 متر دويدن با 60 درصد HRR و 200 متر راه رفتن ) نمونه 
گيرى ادرار به منظور تعيين ميزان هماچورى، پروتئينورى ، دفع كراتينين و نسبت دفع پروتئين به دفع كراتينين 
انجام شد و سپس آزمودنى هاى گروه تجربى براى مدت هشت هفته و هفته ى سه جلسه به تمرينات تداومى 
دويدن پرداختند، اما آزمودنى هاى گروه كنترل در اين مدت تحت هيچ برنامه ى تمرينى قرار نگرفتند. بعد از 
مدت هشت هفته، مجدداً نمونه گيرى ادرار قبل و بعد از يك جلسه فعاليت حاد جهت اندازه گيرى متغيرها گرفته 
شد. داده ها با استفاده از آزمون فريدمن، تحليل واريانس يك طرفه با اندازه گيرى هاى مكرر و t مستقل در سطح 
معنادارى 0/05 مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. نتايج تحقيق در ميزان هماچورى، پروتئينورى و نسبت دفع 
پروتئين به كراتينين ناشى از يك جلسه فعاليت حاد افزايش نشان داد ( p< 0/05 ). ازطرفى نتايج تحقيق كاهش 
معنادارى در ميزان هماچورى، پروتئينورى، دفع كراتينين و نسبت دفع پروتئين به كراتينين ناشى از يك جلسه حاد 
در گروه تجربى پس از هشت هفته تمرين تداومى دويدن نشان داد ( p< 0/05 ). همچنين تفاوت معنادارى در 
ميزان هماچورى، پروتئينورى و نسبت دفع پروتئين به دفع كراتينين ناشى از يك جلسه حاد پس از 8 هفته تمرين 
تداومي دويدن بين دو گروه مشاهده شد (p< 0/05 ). از يافته هاى اين تحقيق مى توان نتيجه گيرى كرد كه هشت 
هفته تمرين تداومى دويدن احتماال سبب ايجاد سازگارى و كاهش ميزان هماچورى، دفع پروتئين، كراتينين و 

نسبت دفع پروتئين به دفع كراتينين ناشى از يك جلسه فعاليت حاد مى شود.

كليد واژه:تمرين تداومى دويدن، هماچورى، پروتئينورى، دفع كراتينين، نسبت دفع پروتئين به كراتينين، 
فعاليت حاد. 

*Email:daneshmandihamid@rocketmail.com

بر  دويدن  تداومى  تمرين  هفته  هشت  تاثير 
ادرارى  دستگاه  آسيب  هاى  شاخص  از  برخى 

ناشى از يك جلسه فعاليت حاد
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تاثير هشت هفته تمرين تداومى دويدن بر برخى از شاخص هاى...

1. Hematuria
2. Proteinuria
3. Urinary creatinine
4. Serum haptoglobin

مقدمه
دستگاه هاى  ساير  مانند  ادرارى  دستگاه  سالمت 
دستگاه  است.  برخوردار  اى  ويژه  اهميت  از  بدن 
ادرارى مواد زايد را از خون پاك كرده و به صورت 
بدن  مايعات  غلظت  همچنين  مى كند،  دفع  ادرار 
لذا   .( مى كند ( 4  تنظيم  را  بدن  باز  و  اسيد  تعادل  و 
تواندعمل  مي  ادرارى  دستگاه  به  آمده  وارد  صدمه 
ساير  كاركرد  و  سازد  مختل  را  ادرار  دفع  و  توليد 
دستگاه هاى بدن را تحت تاثير قرار دهد. شواهدى 
وجود دارد كه نشان مى دهد بروز ضايعه در هر يك 
از قسمت هاى مختلف دستگاه ادرارى موجب بروز 
هماچورى1، پروتئينورى2 و دفع كراتينين3 و تغييراتى 
 .(  20  ) شود  مى  كراتنين  به  پروتئين  دفع  نسبت  در 
شديد  بدني  فعاليت  به  استراحت  حالت  از  انتقال 
راديكال هاي  شكل گيري  افزايش  موجب  مي تواند 
درنتيجه  و  اكسايشي  فشار  بروز  و  بدن  در  آزاد 
در  بويژه  مختلف  ارگانهاي  در  پاتولو ژيك  تغييرات 

مسير ادراري شود ( 14 ).
ديدن تعداد سه يا بيشتر گلبول قرمز در هر ميدان 
نظر  در  معمول  غير  باال  بزرگنمايى  با  ميكروسكوپى 
محسوب  هماچورى  عنوان  به  و  شود  مى  گرفته 
آسيب هاى  شديد  هاى  دويدن  طى   .(  25  ) مى شود 
مكانيكى به سلولهاى قرمز، در طى ضربه پاشنه سبب 
بروز هماچورى مى شود كه توسط كاهش در غلظت 
هاپتوگلوبين سرم4 و افزايش دفع هموگلوبين در ادرار 
شناسايى مى شود ( 19 ). از طرفى كمبود اكسيژن طي 
ورزش شديد سبب آسيب به نفرون ها مي شود كه به 

خصوص در شرايط بي هوازي، سبب افزايش غلظت 
اسيد الكتيك مي شود. افزايش اسيدوز موجب عبور 
گلبول هاي قرمز به داخل ادرار از طريق افزايش نفوذ 
و  لنيس  مك   .(  14  ) شوند  مي  گلومرولي  پذيري 
همكاران (1998) اثر تمرين بر هماچورى دوندگان 
مرد سالم را بررسى كردند. آنها گزارش كردند كه 
شدت  با  كليه  كاركرد  در  تمرين  به  وابسته  تغييرات 
تمرين و تحمل وزن بدن نسبت به مدت تمرين بدون 
بيان  آنها  اين  بر  عالوه  است.  بيشتر  بدن  وزن  تحمل 
كردند كه 60 دقيقه دويدن در 90 درصد آستانه ى 
هوازى منجر به كاهش ظرفيت اتصالى هاپتوگلوبين 
شود.  نمى  هماچورى  بروز  سبب  اما  شود  مى  سرم 
آنزيم  فعاليت  بين  معنادارى  ارتباط  آنها  همچنين 
كراتين فسفوكيناز و هماچورى مشاهده نكردند(24). 
يكى ديگر از مهمترين عالئمى كه مى تواند نشانه 
اي از بيمارى كليه باشد، افزايش دفع پروتئين در ادرار 
توانايى  كليه  مى دهد  نشان  كه  است  پروتئينورى  يا 
الزم جهت ممانعت از عبور اين ماده را نداشته است 
( 16 ). پروتئينوري را مي توان از طريق جمع آوري 
ادرار 24 ساعته سنجيد، اما با توجه به مشكالتي كه 
و  بودن  طوالني  ادرار،  جمع آوري  در  اشتباه  نظير 
سال  در  گيسنبرگ  دارد،  وجود  تشخيص  در  تاخير 
كراتنين  به  پروتيئن  نسبت  بار  اولين  براي   (1988)
ادرار را مطرح كرد. لذا در حال حاضردستور العمل 
طبابت باليني K/DOQINKF توصيه مي كند كه 
U/PRO/ براي سنجش ميزان پروتئينوري از روش

CR استفاده شود (هر چند امروزه تحقيقات زيادى 
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حميد دانشمندى،دكتر عفت بمبئى چى، دكتر نادر رهنما

به  را  تصادفى  نمونه  يك  در  پروتئين  دفع  ميزان 
عنوان پروتئينورى در نظر گرفته اند) ( 2 ). بر اساس 
تحقيقات شيوع 18 تا 100 درصدى پروتئينورى در 
بين ورزشكاران گزارش شده كه شدت و نوع ورزش 
در آن تاثير دارد ( 14 ). بطوريكه عقيده بر اين است 
كه ورزش متوسط باعث نوع گلومرولى پروتئينورى 
و ورزش شديد و سنگين سبب نوع مخلوط ( توبولى 
آيكا   .(  22  ) شود  مى  پروتئينورى   ( گلومرولى  و 
بازيكنان  روى  بر  تحقيقى  در   ،(2012) همكاران  و 
پس  دفعى  پروتئين  سطوح  معنادار  افزايش  تكواندو 
هاى  مكانيسم   .(11) كردند  گزارش  را  مسابقه  از 
كه  شده  پيشنهاد  پروتئينورى  توضيح  براى  متعددى 
افزايش  كليوى،  خون  جريان  كاهش  به  توان  مى 
و  الكتات  افزايش  گلومرولى،  فيلتراسيون  ميزان 
سنگين  تمرينات  طى  در  توبولى  بازجذب  كاهش 
اشاره كرد ( 14 ). گاندوز و همكاران (2003) بيان 
كردند كه بين پروتئينورى و استرس اكسايشى ناشى 
و  سنتورك   .(  18  ) دارد  وجود  ارتباط  ورزش  از 
را  اكسيژن  راديكالهاى  توليد  اثر   (2007) همكاران 
در مدت تمرين بر پروتئينورى پس از تمرين در افراد 
مبتدى و افراد تمرين كرده را بررسى و بيان كردند 
است  ممكن  تمرين  از  ناشى  اكسايشى  استرس  كه 
همراه با پروتئينورى پس از تمرين در هر دوى مردان 

تمرين كرده و مبتدى رخ دهد ( 32 ).
كه  كردند  گزارش   (2003) همكاران  و  هولمز 
و  ورزش  خالل  در  پروتئينورى  و  هماچورى  بروز 
هاى  پروتئين  كاهش  و  خونى  كم  موجب  آن  ادامه 
ضرورى بدن و آهن مى شود ( 20 ). دمير و همكاران 
(2009)، در تحقيقى به ارزيابى غلظت هاى هماچورى 

و پروتئينورى مربوط به بوكسورهاى ملى كشورهاى 
بوكسور   35 روى  بر  مطالعه  اين  پرداختند.  مختلف 
در سنين 15-16 سال كشورهاى تركيه، آذربايجان، 
روسيه، اكراين، مولداوى و گرجستان انجام شد. آنها 
گزارش كردند كه ورزش بوكس باالخص ضربات 
سيستم  بر  منفى  اثرات  بدن  ميانى  قسمت  به  متوالى 
در  همكاران (2012)  و  ثانوى   .( دارد ( 15  ادرارى 
ناشى  پروتئينورى  ميزان  كه  كردند  مشاهده  تحقيقي 
از فعاليت پس از هشت هفته تمرين مقاومتى تداومى 
و تناوبى در زنان تمرين كرده در مقايسه با حالت پايه 
افزايش مي يابد، اما اختالف معنادارى بين دو گروه 
ميزان  همچنين  نكردند.  مشاهده  تناوبى  و  تداومى 
نشان  كاهش  تمرين  هفته  هشت  از  پس  هماچورى 
تمرين  مختلف  هاى  شيوه  بين  كردند  بيان  آنها  داد. 
از  ميزان  در  تناوبى)  تداومى،  مقاومتى  (استقامتى، 
دست دادن پروتئين ناشى از تمرين در ادرار اختالفى 

وجود ندارد ( 33 ). 
فسفوكراتين  شكل  به  كه  است  اى  ماده  كراتين 
شركت  عضالنى  انقباض  متابوليكى  فرآيندهاى  در 
كه  كراتينين  به  آزاد  كراتين  از  مقدارى   ، كند  مى 
افزايش  شود.  مى  تبديل  است  آن  آب  بدون  شكل 
بافتهاى  شكستن  و  بيشتر  متابوليسم  عضالنى،  توده 
ادرار  در  كراتينين  دفع  باعث  ورزش  از  ناشى  ديگر 
شاخصى  تواند  مى  ماده  اين  كليرانس  كه  شود  مى 
مطالعه  در   .(  3 باشد(  گلومرولى  تصفيه  ميزان  براى 
اى كورداك و همكاران (2010)، به بررسى تاثير 8 
گلوكز  سطوح  روى  بر  دويدن  تداومى  تمرين  هفته 
در  كراتينين1  كليرانس  و  ميكروآلبومينورى  خون، 
ماده ى  اثر  در  ديابت  به  مبتال  موشهاى  نفروپاتى2 

2. Nephropathy

1.حجمي از پالسما است كه در هر دقيقه از يك ماده خاص پاك مي شود. براى محاسبه GFR معموال از كليرانس كراتينين استفاده مى شود.
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اين  به  مربوط  نتايج  پرداختند.  استرپتوزوتوسين1 
كليرانس  كاهش  رغم  على  كه  داد  نشان  مطالعه 
تاثير  يك  هوازى  بيشينه  زير  تمرين  كراتينين، 
دارد  ميكروآلبومينورى  گسترش  روى  بازدارنده 
ديابتى  بيماران  در  را  نفروپاتى  روند  است  ممكن  و 
در   ،(2008) همكاران  و  آيكا   .(  23  ) كند  آهسته 
سال   10-7 رقابتى  هاى  ژيمناست  روى  بر  تحقيقى 
افزايش معنى دارى بين كراتينين و پروتئين قبل و بعد 

از تمرين مشاهده نمودند ( 12).
اين  بيانگر  شده  انجام  تحقيقات  اكثر  بطوركلي 
و  بدن  متابوليسم  ورزشي  فعاليت  اثر  در  كه  هستند 
بدنبال آن توليد مواد زايد افزايش مي يابد و بالطبع 
فرد  سالمت  تواند  مي  كليه  صحيح  كاركرد  عدم 
ورزشي  فعاليت  طرفى  از  و  بياندازد  مخاطره  به  را 
شديد  تكانهاي  و  ضربه  با  توام  كه  ورزشهايي  بويژه 
ها  كليه  به  است  ممكن  پريدن  و  دويدن  مثل  هستند 
جهت  مناسب  راهكاري  ارائه  لذا  برسانند.  آسيب 
مثبت  تاثيرات  به  تواند  مي  فرآيند  اين  از  پيشگيري 
فعاليت ورزشي بر بهداشت و سالمتي افراد بيافزايد. 
بنابراين هدف از مطالعه ى حاضر بررسى سازگارى 
ميزان  بر  دويدن  تداومى  تمرين  هفته  هشت  از  ناشى 
هماچورى، پروتئينورى، دفع كراتينين ادرار و نسبت 
فعاليت  جلسه  يك  از  ناشى  كراتنين  به  پروتئين  دفع 

حاد در مردان سالم غير فعال مى باشد.

روش شناسى
از  نفر   140 بين  از  حاضر  تحقيق  اجراى  براى 
دانشجويان داوطلب، تعداد 20 نفر از دانشجويان كه 
بيمارى  منظم،  ورزشى  فعاليت  ى  سابقه  گونه  هيچ 

كليوى، پرفشارخونى و ديابت (عدم كنترل قند خون 
طوالني  مدت  به  آن  ميزان  بودن  باال  و  افراد  اين  در 
مي تواند منجر به بيماري كليوي گردد (8)) نداشتند 
از  قبل  شدند.  انتخاب  تحقيق  ى  نمونه  عنوان  به 
شروع جلسه ى حاد اول طى دو جلسه ويژگى هاى 
فيزيولوژيكى و آنتروپومترى آزمودنى ها (جدول 1)، 
اكسيژن مصرفى به وسيله دويدن مسافت 2400 متر ( 
تست كوپر ) ( جدول 2) اندازه گيرى شد. وهمچنين 
سرعت  حفظ  و  سنج  ضربان  با  دويدن  ى  نحوه 
بعالوه  شد.  آموخته  ها  آزمودنى  به  مطلوب  دويدن 
از آزمودنى ها خواسته شد 48 ساعت قبل از مرحله 
رژيم  و  نداشته  سنگين  فعاليت  گيرى  نمونه  اول  ى 
غذايى 24 ساعت قبل از جلسه ى حاد اول خود را به 
منظور تكرار قبل از جلسه ى حاد دوم ( پس از هشت 
جلسه  از  قبل  دقيقه  بيست  كنند.  ثبت   ( تمرين  هفته 
آزمون  پيش  يا  گيرى  اندازه  اول  (مرحله  اول  حاد 
جمع  ها  آزمودنى  ادرار  هاى  نمونه  اول)  حاد  جلسه 
ضربان  بستن  و  نرمش  دقيقه   10 از  پس  شد.  آورى 
سنج ها پروتكل جلسه حاد ( 200 متر راه رفتن،600 
يا  بيشينه  ى  ذخيره  قلب  ضربان   60% با  دويدن  متر 
HRR 2 ، 1500 متر دويدن با HRR 85% ، 600 متر 
دويدن با HRR %06  و 200 متر راه رفتن ) اجرا شد. 
پس از 10 دقيقه سرد كردن نمونه هاى دوم (مرحله 
دوم اندازه گيرى يا پس آزمون جلسه حاد اول) ادرار 
جمع آورى شد. 48 ساعت پس از جلسه ى حاد اول 
آزمودنى هاى گروه تجربى به مدت هشت هفته، هفته 
 (3 جدول   ) دويدن  تداومى  تمرين  به  جلسه  سه  ى 
تمرين  هفته  طى 8  در  كنترل  گروه  ضمناً  پرداختند. 

1. Streptozotocin
2. Heart rate reserve
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سن 
( yr )

قد 
(cm)

وزن
(kg) 

شاخص توده 
kg/) ى بدنى

(m2

فشار خون 
دياستوليك 
(mmHg)

فشار خون 
سيستوليك 
(mmHg)

ضربان قلب 
استراحت 

(bpm)
23/95±2/5073/85±6/46174±4/7524/02 ± 1/8972 ± 10/56114/50 ± 9/4469/1 ± 3/21

جدول 1. ويژگى هاى فيزيولوژيكى و آنتروپومترى آزمودنى ها (ميانگين ± انحراف معيار)

* معنادار در سطح 0/05

جلسه ى حاد دوم                                                                                   جلسه ى حاد اول 

* 43/6±2/6     32/3±3/9 تجربى                                                                  
30/5±3/1  30/1±2/5 كنترل                                                          

جدول 2. نتايج اندازه گيرى اكسيژن مصرفىml/kg-1/min-1 (ميانگين ± انحراف معيار)

زمان استراحت زمان فعاليتهفتهنوع تمرين
فعال

شدت تمرين برحسب 
درصدضربان قلب ذخيره ى 

بيشينه

8 هفته 
تمرين تداومى 

دويدن

65-60درصد5 دقيقه10+10 دقيقهاول

65-60درصد4دقيقه12+12 دقيقهدوم

65-60درصد3 دقيقه14+14 دقيقهسوم

70 درصد..........25 دقيقهچهارم

75 درصد..........25 دقيقهپنجم

80 درصد..........30 دقيقهششم

85 درصد..........30 دقيقههفتم 

85 درصد..........30 دقيقههشتم

جدول 3. برنامه تمرين تداومى دويدن گروه تجربى
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پس  ساعت   48 نداشتند.  ورزشى  فعاليت  گونه  هيچ 
مصرفى  اكسيژن  تمرين  دوره ى  ى  جلسه  آخرين  از 
هفته  هشت  مدت  از  بعد  شد.  اندازه گيرى  گروه  دو 
اندازه  سوم  (مرحله  قبل  ادرار  گيرى  نمونه  مجدداً 
گيرى يا پس آزمون جلسه حاد دوم) و بعد (مرحله 
دوم)  حاد  جلسه  آزمون  پس  يا  گيرى  اندازه  چهارم 
از يك جلسه فعاليت حاد ( دقيقاً مانند جلسه ى حاد 

اول ) جهت اندازه گيرى متغير ها جمع آورى شد.
آناليز  نوار  از  استفاده  با  ادرار  هاى  نمونه 
كه  آلمان  كشور  ساخت  اسكرين   ُكمبى  ادرارى 
گلبول   5 تا   1 تشخيص  براى   100 حساسيت  داراى 
و  بررسى  هماچورى  بروز  ميزان  براى   (26) قرمز 
نمونه هايى كه آزمون نوارشان مثبت بود، سانتريفيوژ 
لنز 40  نورى  ميكروسكوپ  با  را  آن  رسوب  و  شده 
دستگاه  توسط  پروتئينورى  و  كراتينين  شد.  بررسى 
تمام اتوماتيكBT 1500  ساخت ايتاليا اندازه گيرى 
استفاده  با  ابتدا  ها،  داده  تحليل  و  تجزيه  براى  شد. 
بودن  طبيعى  از  – اسميرنف  كلموگروف  آزمون  از 
متغير  اثر  بررسي  براي  شد.  حاصل  اطمينان  داده ها 
آزمون  از  گروه،  هر  در  وابسته  متغير  بر  مستقل 
غيرپارامتريك فريدمن و آزمون تعقيبي ويلكاكسون 
و آزمون هاي پارامتريك تحليل واريانس يك طرفه 
 LSD تعقيبي  آزمون  و  مكرر  گيري هاي  اندازه  با 
قبل  گروه  دو  متغيرهاي  مقايسه ي  براي  شد.  استفاده 
غيرپارامتريك  آزمون  از  هوازي  تمرينات  از  بعد  و 
مستقل   t و  ويلكاكسون  تعقيبي  آزمون  و  فريدمن 
استفاده گرديد. سطح معنى دارى p≤ 0/05 در نظر 

گرفته شد.

يافته ها 
ميزان  در  معناداري  تفاوت  فريدمن  آزمون 

 (X2=23/647،p=0/001)هماچوري در گروه تجربي
ويلكاكسون  تعقيبي  آزمون  نتايج  براساس  داد.  نشان 
ميزان هماچوري مرحله دوم نسبت به مرحله ى اول 
(p= 0/002)، مرحله چهارم نسبت به مرحله ى سوم 
ميزان  اما  داشت.  معنادارى  افزايش   (  p=  0/046  )
مرحله ى  به  نسبت  چهارم  ى  مرحله  هماچورى 
ميزان  داشت.  معنادارى   (  p= 0/014 ) كاهش  دوم 
كنترل  گروه  به  نسبت  تجربى  گروه  هماچورى 
(p= 0/01) پس از هشت هفته تمرين تداومى دويدن 
 (X2=59/98،p= 0/001) كاهش معنادارى نشان داد

(شكل 1 ).

كراتينين
مكرر  گيري  اندازه  با  واريانس  تحليل  نتايج 
در  كراتينين  دفع  ميزان  در  معناداري  تفاوت 
تجربي  گروه  در  اندازه گيرى  مختلف  مراحل 
آزمون  نتايج  داد.  نشان   (F=9/621،p=0/002)
در  كراتينين  دفع  ميزان  كه  داد  نشان   LSD تعقيبي 
/dl،p=0/009) اول ى  مرحله  به  نسبت  سوم  مرحله 
مرحله  به  نسبت  چهارم  مرحله  و   (  X=-40/24mg
-39/5mg/dl،p=0/003)معنادارى كاهش  دوم 

اختالف  بين  معنادارى  تفاوت  بعالوه  داشت.   (X=
اول  حاد  ى  جلسه  ادرار  كراتينين  دفع  هاى  ميانگين 
دوم  حاد  جلسه ى  و   (  t  =1/782  ،  p  =0/092)
(t = 1/335 ، p = 0/206 ) دو گروه تجربى و كنترل 

مشاهده نشد (شكل 2 ).

پروتئينورى
مكرر  گيري  اندازه  با  واريانس  تحليل  نتايج 
گروه  در  پروتئين  دفع  ميزان  در  معناداري  تفاوت 
نتايج  داد.  نشان   (F=93/13  ،  p=0/001) تجربي 
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 mg/dl :ميلى گرم بر هر دسى ليتر
شكل 1: مقايسه ى تغييرات هماچورى دو گروه در مراحل مختلف اندازه گيرى

P<0/05 تفاوت معنى دار بين مقادير مرحله ى چهارم و مراحل دوم و سوم در گروه تجربى در سطح +
P<0/05 تفاوت معنى دار بين مقادير مرحله ى دوم و مرحله ى اول در گروه تجربى در سطح *

P<0/05  تفاوت معنى دار در تغييرات ميانگين ها بين دو گروه تجربى و كنترل در سطح  +

 mg/dl :ميلى گرم بر هر دسى ليتر
شكل 2: مقايسه ى تغييرات دفع كراتينين دو گروه در مراحل مختلف اندازه گيرى

P<0/05 تفاوت معنى دار بين مقادير مرحله ى چهارم و مرحله ى دوم در گروه تجربى در سطح  
P<0/05 تفاوت معنى دار بين مقادير مرحله ى سوم و مرحله ى اول در گروه تجربى در سطح *

mg/dl :ميلى گرم بر هر دسى ليتر
شكل 3: مقايسه ى تغييرات دفع پروتئين دو گروه در مراحل مختلف اندازه گيرى

P<0/05 تفاوت معنى دار بين مقادير مرحله ى چهارم و مراحل دوم و سوم در گروه تجربى در سطح
P<0/05 تفاوت معنى دار بين مقادير مرحله ى سوم و مرحله ى اول در گروه تجربى در سطح  $
P<0/05 تفاوت معنى دار بين مقادير مرحله ى دوم و مرحله ى اول در گروه تجربى در سطح *

P<0/05  تفاوت معنى دار در تغييرات ميانگين ها بين دو گروه تجربى و كنترل در سطح +
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پروتئين  دفع  كه  داد  نشان   LSD تعقيبي  آزمون 
mg/،p=0/001) اول  مرحله  به  نسبت  دوم  مرحله 

سوم  مرحله  به  نسبت  چهارم  مرحله  و   (X=42/9 dl
معنادارى  افزايش   (X  =8/4  mg/dl،p=0/003)
سوم  مرحله  پروتئين  دفع  ميزان  همچنين  داشت. 
 = -5/0mg/dl، p= 0/001) نسبت به مرحله ى اول
 p=0/001) و مرحله چهارم نسبت به مرحله دوم (X
داشت.  معناداري  كاهش   (X=-39/5  mg/dl،
هاى  ميانگين  اختالف  بين  معنادارى  تفاوت  بعالوه 
پروتئينورى جلسه ى حاد دوم گروه تجربى و كنترل 

(t =7/49،p = 0/001) مشاهده شد( شكل 3 ).
 نسبت دفع پروتئين به كراتينين

نتايج تحليل واريانس با اندازه گيري مكرر تفاوت 
معناداري در نسبت دفع پروتئين به كراتينين در گروه 
نتايج  داد.  نشان   (F=  17/98  ،  p=  0/001) تجربي 
آزمون تعقيبي LSD نشان داد كه نسبت دفع پروتئين 
به كراتينين مرحله دوم نسبت به مرحله ى اول افزايش 
معنادارى (X =0/236mg/dl  ، p= 0/001) نشان داد. 

نسبت دفع پروتئين به كراتينين مرحله چهارم نسبت به 
مرحله ى دوم كاهش معنادارى 

(X = -0/155 mg/dl ، p= 0/004 ) نشان داد. 
همچنين تفاوت معنادارى بين اختالف ميانگين هاى 
نسبت دفع پروتئين به كراتينين ناشى از جلسه ى حاد 
 (t =6/309 ، p = 0/001) دوم گروه تجربى و كنترل

مشاهده شد ( شكل 4 ).

بحث و بررسى
هشت  تاثير  بررسى  حاضر  تحقيق  هدف 
نشانگرهاى  برخى  بر  دويدن  تداومى  تمرين  هفته 
بود.  حاد  فعاليت  جلسه  يك  از  بعد  كليه  كاركردى 
هماچورى  ميزان  كه  داد  نشان  حاضر  تحقيق  نتايج 
كنترل  و  تجربى  گروه  دو  در  حاد  فعاليت  از  پس 
پور  كهن  هاى  يافته  با  نتايج  اين  يابد.  مي  افزايش 
 ،(2009) همكارانش  و  دمير   ،(2012) همكاران  و 
مك لنيس و همكارانش (1998)، رايد وهمكارانش 
همسو   ... و   (1987) همكارانش  و  آلوارز   ،(1987)

mg/dl :ميلى گرم بر هر دسى ليتر
شكل 4: مقايسه ى تغييرات نسبت دفع پروتئين به كراتينين دو گروه در مراحل مختلف اندازه گيرى

P<0/05 تفاوت معنى دار بين مقادير مرحله ى چهارم و مرحله ى دوم در گروه تجربى در سطح
P<0/05 تفاوت معنى دار بين مقادير مرحله ى دوم و مرحله ى اول در گروه تجربى در سطح *

P<0/05  تفاوت معنى دار در تغييرات ميانگين ها بين دو گروه تجربى و كنترل در سطح +
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همكاران  است ( 21،15،24،30،10 )، اما رحيمى و 
(1388) هماچورى را پس از دو نوع تمرين هوازى 
تمرينات  كه  كردند  اظهار  و  مطالعه  هوازى  بى  و 
در  معنادار  هماچورى  به  منجر  هوازى  بى  و  هوازى 
حاضر  تحقيق  تناقض  علت   .(  6  ) نمى شوند  پسران 
بررسي  به  كه  همكاران (1388)  و  رحيمي  تحقيق  با 
زمان  و  هوازي  بي  هوازي،  تمرين  جلسه  يك  اثر 
بازگشت به حالت اوليه بر ميزان هماچوري بازيكنان 
مي توان  را  پرداختند،  بسكتباليست  پسر  و  دختر 
آزمودني ها  و   ( بسكتبال   ) تمرين  نوع  در  تفاوت 
(بسكتباليست ها ) بيان كرد. يكى از مهمترين عوامل 
حين  شديد  تنفس  بدن  در  آزاد  راديكالهاى  تشكيل 
فعاليت بدنى و ورزش مى باشد كه با افزايش دماى 
بدن و افزايش هورمونهاى استرسى ميزان تشكيل آن 
تشديد مي شود ( 5 ). با افزايش فشار اكسايشى توازن 
بين فشار اكسايشى و سيستم آنتى اكسيدانى بدن از 
بين مى رود و با غلبه فشار اكسايشى بر سيستم آنتى 
اندامها  و  ها  بافت  زيستى،  مولكولهاى  اكسيدانى، 
آسيب  و  بيماريها  انواع  بروز  موجب  و  ديده  آسيب 
ها مى گردد و سالمتى فرد در معرض خطر قرار مى 

گيرد ( 7 ).
بعالوه در مطالعه ى حاضر تاثير تمرين تداومى 
يك  از  ناشى  ادرارى  دستگاه  واكنش  بر  دويدن 
جلسه فعاليت حاد بررسى شد و كاهش 60 درصدى 
تداومى  تمرين  هفته  هشت  از  پس  هماچورى  بروز 
دويدن در مردان سالم غير فعال نسبت به گروه كنترل 
مشاهده شد. اما موسوى و همكاران (2011) كاهش 
25 درصدى در ميزان هماچورى ناشى از ورزش را 
در گروه هاى تمرينى (تداومى و تناوبى) پس از 12 

هفته تمرين نسبت به گروه كنترل مشاهده كردند. كه 
علت   .(27) نبود  معنادار  آمارى  نظر  از  كاهش  اين 
تناقض مي تواند تفاوت در نوع تمرينات و نمونه ها 
موسوي  تحقيق  در  بررسي  مورد  هاي  نمونه  باشد. 
زنان ورزشكاري بودند كه از سه ماه قبل ورزش نمي 
كردند. از طرفي شدت دويدن در جلسات حاد اول 
و دوم (قبل و بعد از دوره ي تمرين) كنترل نشده بود 
كه مى تواند عاملى براى غير معنادار بودن نتايج آنها 
باشد. حال آنكه در تحقيق حاضر كامًال شدت تمرين 

تحت كنترل بود. 
ميزان  در  معنادارى  افزايش  حاضر  تحقيق  نتايج 
پروتئينورى ناشى از يك جلسه فعاليت حاد نشان داد 
و  گييدا   ،(2012) همكاران  و  آيكا  تحقيقات  با  كه 
همكاران (2011) و آقا على نژاد (1375) همخوانى 
دارد (11،17،1). سيستم رنين - آنژيوتنسين1 و فعال 
هموديناميك  در  كاهش  سبب  كاتكوالميني  سازي 
گلومرولها  نفوذپذيري  افزايش  نتيجه  در  و  كليوي 
ايجاد  و  متابوليتها  افزايش  با  تمرين  بعالوه  شود.  مي 
سبب  گلومرولي  الكترواستاتيكي  سد  در  تداخل 
شود.  مي  مولكولها  درشت  فيلتراسيون  تسهيل 
همچنين منجر به افزايش الكتات مى گردد كه سبب 
افت PH خون در هنگام ورزش ودر نتيجه افزايش 
دفع پروتئين در ادرار مي شود (14). در تحقيقى كهن 
افزايش  كه  كردند  بيان   (2011) همكاران  و  پور 
پروتئينورى  ميزان  بر  معنادارى  تاثير  تمرين  شدت 
بيشينه  قلب  ضربان  حداكثر   85% شدت  در  دارد. 
بيانگر  كه  داشت  معنادار  افزايش  بتادوميكروگلوبين 
نوع توبولى پروتئينورى است، و در شدت هاى پايين 
تر آلبومينورى و در نتيجه نوع گلومرولى پروتئينورى 

1. Renin – Angiotensin System
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رخ داد و در شدت هاى كمتر از %70 حداكثر ضربان 
قلب پروتئينورى بروز نكرد (22). با توجه به  شدت 
باالى جلسه ى حاد در تحقيق حاضر همسو با تحقيق 
كهن پور و همكاران (2012) مى توان اظهار داشت 
كه دفع پروتئين در تحقيق حاضر ناشى از اختالل در 

بازجذب توبولى مى باشد. 
پس  حاد  فعاليت  از  ناشى  پروتئين  دفع  همچنين 
از هشت هفته تمرين تداومى دويدن در گروه تجربى 
كاهش معناداري نسبت به گروه كنترل نشان داد كه 
براثر  مبنى   (2010) همكاران  و  كورداك  نتايج  با 
بازدارندگى 8 هفته تمرين زير بيشينه هوازى بر روى 
گسترش دفع پروتئين در ادرار و موسوى و همكاران 
هفته   8 از  بعد  پروتئين  دفع  در  كاهش  كه   (2011)
همخوانى  كردند،  مشاهده  تناومى  و  تداومى  تمرين 
حاضر  تحقيق  در  كرد  بيان  توان  مى  دارد (23،27). 
سازگارى  سبب  دويدن  تداومى  تمرين  هفته  هشت 
فعاليت  از  ناشى  الكتات  توليد  كاهش  جهت  در 
تمرين  از  پس  پروتئين  دفع  كاهش  نتيجه  در  و  حاد 
يافته هاي  با  حاضر  تحقيق  نتايج  اما  است.  شده 
مصرف  ماه   2 اثر  كه   (2007) وهمكاران  سنتورك 
پس  دقيقه   30 پروتئينوري  ميزان  بر  آنتي اكسيدان 
در  معناداري  اختالف  و  كرده  بررسي  را  تمرين  از 
ارزش هاى قبل و پس از تمرين بين دو گروه فعال 
و غير فعال مشاهده نكردند، مغايرت دارد (27،31). 
علت اين تناقض را مي توان اثرمصرف آنتي اكسيدان 
حاد  ورزش  داشت.  عنوان  پروتئينوري  ميزان  بر  ها 
در  اكسيداتيو  استرس  و  آزاد  راديكالهاى  سطح 
افراد غير ورزشكار را افزايش مى دهد، اما در دراز 
ناشى  اكسيداتيو  استرس  است  ممكن  ورزش  مدت 
آنتى  آنزيم هاى  فعاليت  افزايش  با  را  حاد  تمرين  از 

دهد  كاهش  ها  اكسيدان  توليد  كاهش  و  اكسيدانى 
استرس  و  پروتئينورى  بين  ارتباط  به  توجه  با   .(32)
اكسايشى ناشى از ورزش (31) مى توان اذعان داشت 
تمرين  هفته  هشت  از  پس  پروتئينورى  كاهش  كه 
و  آزاد  راديكالهاى  توليد  كاهش  به  دويدن  تداومى 
افزايش ظرفيت آنتى اكسيدانى افراد مرتبط است. از 
طرفى افزايش اكسيژن مصرفى گروه تجربى پس از 
هشت هفته تمرين تداومى دويدن شايد سبب بهبود 
اكسيژن رسانى به كليه ها شده و منجر به كاهش دفع 

پروتئين شود.
معنادار  تغيير  عدم  بر  مبنى  حاضر  تحقيق  نتايج 
نتايج  با  فعاليت  از  ناشى  كراتينين  دفع  ميزان  در 
فالح  و  و 2008)  وهمكاران (2006  آيكا  تحقيقات 
محمدى و همكاران (1386) تناقض دارد(12،13،9). 
تعداد  جنس،  سن،  در  تفاوت  به  تناقض  اين  علت 
در  تفاوت  همچنين  و  آزمودنى ها  تمرينى  سطح  و 
نمونه  زمان  و  تمرينى  ى  جلسه  شدت  ورزش،  نوع 
تحقيقات آيكا و  براي مثال در  مى گردد.  بر  گيرى 
همكاران (2006 و 2008) نمونه هاى تحقيق زنان و 
مردان ورزشكار واليباليست و   ژ  يمناست بودند. حال 
آنكه در تحقيق حاضر نمونه  هاي تحقيق دانشجوياني 
ضمن  نداشتند.  ورزشي  سابقه  هيچ  كه  بودند  مردي 
آيكا  توسط  زن  نمونه هاي  در  ماهيانه  تغييرات  اينكه 
و همكاران كنترل نشده است. همچنين نتايج تحقيق 
حاضر كاهش معنادارى در ميزان دفع كراتينين ادرار 
هفته  هشت  از  پس  حاد  فعاليت  جلسه  يك  از  ناشى 
داد  نشان  تجربى  گروه  در  دويدن  تداومى  تمرين 
دو  بين  كراتينين  دفع  ميزان  در  معنادارى  تفاوت  اما 
گروه تجربى و كنترل مشاهده نشد. با توجه به اينكه 
به  لذا  نيافتند  اى  مشابه  مدت  بلند  تحقيق  محققين 
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مقايسه ميزان دفع كراتينين در اثر جلسه حاد با ساير 
تحقيقات كوتاه مدت بسنده مى شود.

دفع  نسبت  افزايش  حاضر  تحقيق  همچنين 
پروتئين به كراتينين ناشى از فعاليت حاد را نشان داد. 
از  بعد  معناداري  افزايش   (30) همكاران  و  رابرتشا 
100 كيلومتر پياده روي در ميزان پروتئين تام نسبت 
به كراتينين مشاهده كردند. كه با نتايج تحقيق حاضر 
در  كراتينين  به  پروتئين  دفع  نسبت  افزايش  بر  مبني 
و  تمرين  هاي  گروه  دوم  و  اول  حاد  جلسات  تمام 
كنترل همخواني دارد. در اين تحقيق همچنين كاهش 
كراتينين  دفع  به  پروتئين  دفع  نسبت  در  معنادارى 
هفته  هشت  از  پس  حاد  فعاليت  جلسه  يك  از  ناشى 
به  نسبت  تجربى  گروه  در  دويدن  تداومى  تمرين 
ميزان  كه  آنجايي  از  شد.  مشاهده  كنترل  گروه 
دفعي  آب  ميزان  به  كراتينين  و  پروتئين  كليوي  دفع 
ارتباط دارد بنابراين مقادير اين متغير ها در طول روز 
ميزان  كه  صورتي  در  دهد.  مي  نشان  زيادي  نوسان 
دفع  ميزان  بماند  باقي  ثابت  گلومرولي  فيلتراسيون 
كراتينين و پروتئين ادراري در طول روز به طور قابل 
رسد  مي  نظر  به  بنابراين  ماند،  مي  ثابت  ي  مالحظه 
استفاده از نسبت پروتئين به كراتينين نسبت به مقادير 

خالص هر يك از آنها نوسان كمتري داشته باشد.
نتيجه گيرى 

بطور كلى مى توان اذعان داشت كه در تحقيق 
حاضرمكانيسمهاى سازشى با افزايش ناگهانى دماى 
كليوى  ايسكمى  اكسيژن،  كمبود  آبى،  كم  بدن، 
وهمچنين افزايش تحمل پذيرى بعد از 8 هفته تمرين 
تداومى منجر به كاهش هماچورى، پروتئينورى، دفع 
از  ناشى  كراتينين  به  پروتئين  دفع  نسبت  و  كراتينين 

يك جلسه فعاليت حاد شده است.
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ــامل فيبرينوژن،  چكيده: ــيژن مصرفى (VO2max) و تغيير ات عوامل انعقادي  ش ــينه اكس ــه بيش هدف تحقيق حاضر، مقايس
ــى  ــه تمرين فزاينده ورزش پالكت،2MPV ،1PDW و 3P-LCR و عامل ضد انعقادى پروتئين C بر اثر يك جلس
ــال سابقه تمرينات منظم  ــكارانى با حداقل 5 س در دو نوبت صبح و عصر بود.  نمونه آمارى تحقيق 15نفر از ورزش
ــى (سن: 1/2±19 سال،  قد: 5/2±172/1سانتى متر، وزن  7/5±66/8كيلوگرم) بودند كه به طور تصادفى از  ورزش
بين دانشجويان داوطلب و داراى شرايط تحقيق انتخاب شدند. اندازه گيرى ها در دو نوبت صبح (ساعت 6 صبح) 
ــد. برنامه تمرينى شامل آزمون ورزشى بيشينه بروس بود. در زمان صبح و عصر  ــاعت 6 عصر) انجام ش و عصر (س
ــاعت آزمودنى ها بر روى نوارگردان  ــد و بعد از نيم س ــه دو روز) ابتدا خونگيرى قبل از آزمون انجام ش ــا فاصل (ب
آزمون بروس را اجرا كردند، و بالفاصله بعد از آزمون خونگيرى دوم صورت گرفت. همزمان با پايان آزمون ضربان 
ــه با صبح تغيير  ــان داد كه در بعد از ظهر در مقايس ــت گرديد. نتايج حاصل از اين تحقيق نش ــب و VO2max ثب قل
ميزان MPV، پروتئين C و P-LCR و در هنگام صبح در مقايسه با بعد از ظهر تغيير ميزان پالكت بعد از تمرين 
ــان داد VO2max .(P≤0/05)، تغيير ضربان قلب و فيبرينو ژن در دو نوبت صبح و  ــي افزايش معني داري نش ورزش
عصر تفاوت معني داري نداشت (P>0/05). به طور خالصه مى توان پيشنهاد كرد اگرچه عملكرد ورزشى در زمان 
صبح و عصر تفاوت معنى دارى ندارد ولى به دليل برترى فاكتورهاى ضد انعقادى در عصر و فاكتورهاى انعقادى 

در صبح، ورزش كردن در زمان عصر نسبت به صبح توصيه مي گردد.

سال بيست و يكم  شماره2 (پياپي 62) تابستان 1392
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مقدمه
ما  جامعه  افراد  ترين  فعال  رقابتى   ورزشكاران 
مى باشند، اما مرگ ناگهانى در اين جمعيت همواره 
كه  متعددى  عوامل   شناخت  با  است.  غيرمنتظره 
موجب مرگ ناگهانى يك ورزشكار مى شود  بهتر 
مى توان از بروز آن پيشگيرى كرد (7).  مشاهده شده 
يا  ورزشكاران  در  ناگهانى  مرگهاى  بروز  كه  است 
در  مى كنند  شركت  ورزشى  فعاليت  در  كه  افرادى 
برخى زمان ها بيش از ساير زمان هاى شبانه روز اتفاق 
مى افتد.  ازسال 1985معلوم شده است كه بروز مرگ 
به  قلبي  سكته  و  عنكبوتيه  زير  خونريزي   ، ناگهاني 
وضوح در هنگام صبح بيشتر است و فعاليت ورزشي 
صبحگاهي عالئم آنژين صدري و وقوع اسپاسم هاي 
سرخرگ كرونر را بيش از فعاليتهاي ورزشي هنگام 

بعد از ظهر افزايش مي دهد (12). 
مى تواند  انعقادى  عوامل  عملكرد  در  اختالل 
قلبى  مشكالت  ايجاد  احتمالى  عوامل  از  يكى 
مهم  عوامل  برخى   . باشد  ناگهانى  مرگ  و 
پالكت ها  فيبرينوژن،  شامل  خون  انعقاد  با  مرتبط 
هاى  پروتئين  برخى  و   P-LCR،PDW,MPV
ضد انعقادى (پروتئين C  و S) مى باشند. فيبرينوژن در 
كبد ساخته مي شود ، عامل مهم انعقاد خون مي باشد. 
هستندكه  خونى  سلولهاى  كوچكترين  پالكتها 
بوده  كاريوست  مگا  نام  به  درشتى  سلولهاى  بقاياى 
، درمغز قرمز  استخوان ساخته مى شوند ونقش مهمي 
مگاكاريويست1  هرسلول  از  دارند.  خون  انعقاد  در 
استخوان  درمغز  كه  هستند  پيكرى  غول  (سلولهاى 
تشكيل  پالكت  1000تا5000  دارند.).   وجود 
از  ،گروهى  فيزيولوژيك  شرايط  در  مى گردد. 

پروتئينها به نام پروتئين هاى تنظيم انعقاد و جلوگيرى 
 (S و  C پروتئين) كننده از گسترش فرايند انعقادى
در گردش خون بر روى سلول هاى اندوتليال وجود 
پروتئينها  اين  از  يك  هر  نبود  يا  ارثى  دارند.كمبود 
موجب آمادگى به لختگى پى در پى در سنين جوانى 
كبد ساخته  C در  انعقاد  ضد  مى گردد(5). پروتئين 
روزى  شبانه  تغييرات  انسان  پالسماى  در  و  مى شود  
در  آن  ترشح  اوج  حاليكه  در  دارد  توجهى  قابل 

ساعت 6 صبح گزارش شده است (26, 24 ).
در  صبحگاهي  اوج  دادند  نشان  همكاران  و  ايبر 
 PAI-1 چسبندگي خون و غلظت عوامل لخته زاي
(مهار كننده پالسمينوژن-1) و فيبرينوژن مشاهده مي 
تواند  مى  منظم  ورزشى  تمرينات  اگرچه  شود(12). 
برخى عوامل انعقادى را كاهش دهد ( 20) اما يك 
انعقادى  هاى  پاسخ  مى تواند  ورزشى   فعاليت  جلسه 
فنالند  كشور  در  كه  اي  مطالعه  در  نمايد.  تشديد  را 
كشتي  ناگهاني  مرگ  درصد   4/5  ، گرفت  صورت 
در  خون  پالكتهاي  افزايش  به  وابسته  جوان  گيران 
  .(6) گرديد  گزارش  شديد  جسماني  فعاليت  اثر 
،پروترومبين  فيبرينوژن  ميزان  تحقيقات  بعضى  در 
،ترومبوپالستين در ورزشكاران نسبت به گروه كنترل 
C افزايش داشت ،اما گرايش كاهنده اى در پروتئين
وS در ورزشكاران نسبت به غير ورزشكاران مشاهده 

شده است. 
در  پالسمينوژن  بازدارنده  مقدار  همچنين 
ورزشكاران كاهش و مقدار فعال كننده پالسمينوژن 
در ورزشكاران نسبت به غير ورزشكاران افزايش را 
تمرين  كه  گروهى  ديگر  تحقيق  در  داد (14).  نشان 
هوازى به همراه رژيم غذايى داشتند نسبت به گروه 
1. Megacaryo cyte
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ولى  نشد  ايجاد  تغييرى   C پروتئين  مقدار  در  كنترل 
مقدار پروتئين S در گروه كنترل افزايش معنى دارى 

داشت(24). 
مشاهده شده است كه تمرينات شديد ورزشى تا 
سرحد خستگى با تغيير عوامل انعقادى تجمع پالكت 
ها و فيبرينوليز همراه بوده است(17 , 16 18) . بالفاصله 
بعد از فعاليت ورزشى عوامل انعقادى بيشترين افزايش 
با  ورزشى  فعاليت  همچنين  اند(28).   داده  نشان  را 
شدت 70درصد VO2max موجب افزايش معنى دارى 
در زمان صبح در مقايسه با عصر مى شود(8).حداكثر 
ارزيابى  مهم  هاى  شاخص  از  يكى  مصرفى  اكسيژن 
ورزشى  هاى  رشته  از  بسيارى  در  جسمانى  آمادگى 
است. تحقيقات انجام شده نتايج متفاوتى را در رابطه 
مصرفى  اكسيژن  حداكثر  بر  روز  شبانه  زمان  تاثير  با 
نشان مى دهند. مثال رحمانى نيا و ميرزايى (2) تفاوت 
نشان  مصرفى  اكسيژن  حداكثر  در  را  دارى  معنى 
ندادند در حاليكه برخى محققين از جمله اتكينسون و 
همكاران(9)، حسام فر (1)، رغبتى(3)  نشان داده اند 
كه عملكرد ورزشى استقامتى در بعد از ظهر مناسب 

تر است ( 10). 
بر  روزى  شبانه  نواخت  اهميت  به  توجه  با 
اين  آنان   سالمت  همچنين  و  ورزشكاران  عملكرد 
آيا  كه  است  گرديده  مطرح  محقق  براى  سؤال 
عوامل(حداكثر  اين  تغييرات  بر  روزي  شبانه  نواخت 
انعقادى  عوامل  قلب،  مصرفى،ضربان  اكسيژن 
فاكتور   ،plt،P-LCR،PDW,MPV فيبرينوژن، 
فعاليت  جلسه  يك  از  ناشى   (c پروتئين  ضدانعقادي 
فزاينده ورزشي تا سرحد خستگى تأثيرى دارد؟ در 
برنامه  عنوان  به  بروس  فزاينده  آزمون  از  تحقيق  اين 

مى  ورزشى  برنامه  اين  زيرا  گرديد  استفاده  تمرينى 
و   PH كاهش   ، ها  كاتكالمين  تغيير  موجب  تواند 
استرس لغزشى1 ايجاد كند وتغييرات مربوط به لخته 

شدن خون و فيبرينوليز را تحريك نمايد ( 23 ).  
ورزشى  تمرين  تأثير  مورد  در  پژوهشى 
متداول  ساعات  كه  عصرگاهى  و  صبحگاهى 
مجموعه  روى  بر  باشد  مى  ورزشى  تمرين  انجام 
شامل:  كه  انعقادى  ضد  و  انعقادى  عوامل  از  اى 
فيبرينوژن انعقادى  (عوامل  خونى  شاخصهاى 

ضدانعقادي  فاكتور   P-LCR،PDW,MPV
يافت  محقق  قلب)  ضربان  و   C،VO2maxپروتئين
بنظر  ضرورى  تحقيق  اين  انجام  بنابراين،  نگرديد. 
براى  مى توان  حاضر  تحقيق  نتايج  از  و   رسد  مى 
انتخاب  زمان مناسب تمرين استفاده كرد، تا بهترين 
فوايد جسمانى حاصل شود و از خطرات احتمالى كه 

سالمتى را تهديد مى كند پيشگيرى گردد. 

روش شناسى

آزمودنى ها
كه  بودند  دانشجويانى  تحقيق  آماري  جامعه 
حداقل 5 سال سابقه شركت منظم در فعاليت ورزشي 
سالمت  داراي  كه  نفر   15 افراد  اين  بين  از  داشتند. 
تحقيق  در  داوطلبانه  طور  به  بودند  جسمي  كامل 

شركت كردند.

روش اجرا
توسط  ورزشكاران  كليه  آزمون  انجام  از  قبل 
آزمون  آنها  از  و  گرفته  قرار  معاينه  مورد  پزشك 
در  كه  ورزشكارانى  كليه  و  آمد  عمل  به  سالمتى 

1. Shear stress
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برخوردار  الزم  سالمتى  كردنداز  شركت  آزمون 
بودند. قبل از انجام آزمون ورزشى در ساعت 8 صبح 
خونگيرى توسط تكنسين آزمايشگاه صورت گرفت 
سپس ورزشكاران بر روى دستگاه نوار گردان رفته 
از  بعد  بالفاصله  شد.   انجام   بروس  بيشينه  وآزمون 
اتمام آزمون ورزشى  خونگيرى دوم توسط تكنسين 

آزمايشگاه انجام شد.
دو روز بعد ساعت 6 عصر قبل از انجام آزمون  
انجام  آزمايشگاه  تكنسين  توسط  خونگيرى  بروس 
شدو سريعاً خون به آزمايشگاه منتقل شد. پس از 30 
و  انجام  قبل  روش  مشابه  بروس  بيشينه  آزمون  دقيقه 

نمونه هاى خون سريعاً به آزمايشگاه منتقل شد. 
نيمه  دستگاه  از  فيبرينوژن  ارزيابى  براى 
Coa- مدل  و   Teco مارك  انعقادى،  اتوماتيك 
ياران  مهسا  كيت  و  آلمان   ساخت   tronm2
پروتئين  شد.اندازه گيرى  استفاده  ايران   ساخت 
Hu- مارك   ، االيزا  گر  تحليل  دستگاه  توسط   c
STA-) شركت    كيت  و  آلمان   ،ساخت   man

گيرى  اندازه  براى  شد.  Clot) Stagoانجام 
شمارشگر  دستگاه  از   P-LCR،PDW,MPV
سلولى symaex استفاده شد. جهت اجراى آزمون 
 Technogym نوارگردان  دستگاه  بروس  بيشينه 
آمارى  عمليات  شد.كليه  برده  بكار  ايتاليا  ساخت 
انجام   19 ويرايش   spss افزار  نرم  از  استفاده  با 
شد.سطح معنى دارى داراى (x=/05) در نظر گرفته 
شد. براى مقايسه متغيرها در دو نوبت صبح و عصر 

از آزمون t وابسته استفاده شد.

مالحظات اخالقى
پس از اطالع كامل آزمودنى از پروتكل اجرايى 
و خطرات و مشكالت احتمالى تحقيق، از هر يك از 

دريافت  كتبى  صورت  به  نامه  رضايت  ها  آزمودنى 
اين  در  كامل،  رضايت  با  آزمودنى ها  وكليه  شد 

آزمون شركت كردند.

يافته ها
با  ورزشكارانى  از  15نفر  تحقيق  آمارى  نمونه 
(سن:  ورزشى  منظم  تمرينات  سابقه  سال   5 حداقل 
 (66/8±  7/5) وزن:  قد:172/1±5/2،   ,19±1/2
 VO2 بودند. ميانگين و انحراف استاندارد فاكتورهاى
 P-LCR،PDW,MPV قلب،  ضربان  حداكثر، 
و   (j) پيش آزمون   C پروتئين  و  فيبرينوژن 
عصر،  و  صبح  در  ورزشكاران   (i) آزمون  پس 
 VO2max ، فاكتورهاى  ميانگين  اختالف  همچنين  
پروتئين  و  فيبرينوژن    P-LCR،PDW,MPV،
ورزشكاران   (i - j)پس آزمون و  پيش آزمون  Cبين 
كه  همانگونه  است.   شده  داده  1نشان  جدول  در 
با   P مقدار   به  توجه  مى شودبا  مشاهده  جدول 1  در 

اطمينان %95 مى توان گفت كه: 
- بين ميانگين VO2max   در دو نوبت  صبح و 
عصر تفاوت معنى دار وجود ندارد. اگرچه به طور 
ظهر  از  بعد  در  ورزشكاران   VO2max ميانگين 
بيشتر  ليتر/كيلوگرم/دقيقه)  ميلى   48/46±5/4  )
ليتر/كيلوگرم/دقيقه)   ميلى  صبح(46/4±6/9  از 

مى باشد.  
دو  در  فيبرينوژن   و    PDW اختالف   بين   -
نوبت تمرين فزاينده ورزشى صبح و عصر تفاوت 
اين  ميانگين  طور  به  اگرچه  ندارد  وجود  معنى دار 
فعاليت  از  بعد  عصر  تمرينى  نوبت  در  متغيرها 
افزايش  صبح  تمرينى  نوبت  به  نسبت  ورزشى، 

بيشترى داشته است. 
نوبت  دو  در    MPV ميانگين  اختالف  بين    -
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تفاوت  عصر  و  صبح  ورزشى  فزاينده  تمرين 
 MPV ميانگين  اختالف  دارد.   وجود  معنى دار 
 (i - j) ورزشكاران بين پيش-آزمون و پس آزمون
در دو نوبت تمرينى صبح و عصر به ترتيب0/36 
بطور  ورزشكاران   MPV مى باشد،و   0/96 و 
فعاليت  از  بعد  عصر  تمرينى  نوبت  در  ميانگين 
افزايش  صبح  تمرينى  نوبت  به  نسبت  ورزشى، 

بيشترى داشته است.
ورزشكاران   P-LCR ميانگين  اختالف  بين   -  
تمرين  نوبت  دو  در  آزمون  پس  و  آزمون  پيش 
معنى دار  تفاوت  عصر  و  صبح  ورزشى  فزاينده 
 P-LCR ميانگين  اختالف  دارد.  وجود 
 (i - j) ورزشكاران بين پيش آزمون و پس آزمون
در دو نوبت تمرينى صبح و عصر به ترتيب3/02 
بطور  ورزشكاران   P-LCR و  مى باشد،   5/8 و 
فعاليت  از  بعد  عصر  تمرينى  نوبت  در  ميانگين 
افزايش  صبح  تمرينى  نوبت  به  نسبت  ورزشى، 

بيشترى داشته است.
پيش  ورزشكاران   PLT ميانگين  اختالف  بين   -
فزاينده  تمرين  نوبت  دو  در  آزمون  پس  آزمون 
وجود  معنى دار  تفاوت  عصر  و  صبح  ورزشى 
دارد.  اختالف ميانگين PLT بين پيش آزمون و 
و  صبح  تمرينى  نوبت  دو  در   (i - j) پس آزمون 
عصر به ترتيب 34/4 و 26/2 مى باشد،  و PLT در 
نوبت تمرينى صبح بعد از فعاليت ورزشى، نسبت 
به نوبت تمرينى عصر افزايش بيشترى داشته است. 
ورزشكاران  فيبرينوژن  ميانگين  اختالف  بين   -
تمرين  نوبت  دو  در  آزمون  پس  و  آزمون  پيش 
معنى دار  تفاوت  عصر  و  صبح  ورزشى  فزاينده 

وجود ندارد.  

ورزشكاران   Cپروتئين ميانگين  اختالف  بين   -
تمرين  نوبت  دو  در  آزمون  پس  و  آزمون  پيش 
معنى دار  تفاوت  عصر  و  صبح  ورزشى  فزاينده 
Cپروتئين ميانگين  اختالف  دارد.  وجود 
(i - j)پس آزمون و  پيش آزمون  بين  ورزشكاران 

ترتيب11/4  به  وعصر  صبح  تمرينى  نوبت  دو  در 
بطور  ورزشكاران   Cپروتئين و  مى باشد،   22/4 و 
فعاليت  از  بعد  عصر  تمرينى  نوبت  در  ميانگين 
افزايش  صبح  تمرينى  نوبت  به  نسبت  ورزشى، 

بيشترى داشته است.

بحث و نتيجه گيرى
نتايج به دست آمده از پژوهش نشان داد كه در 
يك  از  بعد  عصر  با  مقايسه  در  صبح  تمرينى  نوبت 
جلسه فعاليت فزاينده ورزشى (آزمون بروس)  ميزان 
معنادارى  بطور   PLt PDW، MPV،P-LCRو 
توفيق  تحقيقات  نتايج  با  كه  كرد  پيدا  افزايش 
محمدى (6)، گائينى(4)، وينستن و نف (30) و هرلن 
همكاران  و  آلديمر  هاتيك  دارد.  همخوانى   (19)
 MPV (16) نشان  دادند كه تعداد پالكت خون و
شركت كنندگان در فعاليت ورزشى در صبح و عصر 
تفاوت معنى دارى ندارند در حالى كه بعد از ورزش 
و  بوده  دار  معنى  تفاوت  اين  صبح  تمرينى  نوبت  در 
در  همچنين  نيست.   دار  معنى  افزايش  اين  عصر  در 
تحقيقى ليمنت آندار و همكاران (29) روى افراد غير 
ورزشكار افزايش در ميزان پالكت ها و كاهش در 
ميزان فيبروليتيكى در ساعات اوليه صبح نشان دادند 
كه با نتايج تحقيق حاضر همخوانى دارد.همچنين در 
تغيير ميزان فيبرينوژن ورزشكاران تفاوت معنى دارى 
مشاهده نشد كه با نتايج تحقيقات سرنيكا و همكاران 
(14) و وينستن و نف (30) همخوانى ندارد.ولى در 
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ميزان پروتئين C ورزشكاران افزايش معنى دارى در 
عصر مشاهده شددر تحقيقى ليمنت آندار و همكاران 
بيشترين  دادند  انجام  ورزشكار  غير  افراد  (29)روى 
و  صبح   6 ساعت  در  را   C پروتئين  تغييرات  ميزان 
كمترين ميزان تغييرات پروتئين C را در ظهر تا نيمه 
شب  نشان دادند كه اين نتايج با نتايج تحقيق حاضر 
همخوانى ندارد. اما اين تحقيق در شرايط غير ورزشى 
انجام شد و در مورد تأثير فعاليت ورزشى بر تغييرات 
نشد.براى  يافت  cتحقيقى  پروتئين  روزى  شبانه 
نوبت  در  فاكتورها  ميانگين  افزايش  مقدار  مقايسه 
مشاهده  عصر  تمرينى  نوبت  به  نسبت  صبح  تمرينى 
ورزشكاران   PDW تغييرات  ميزان  در  كه  گرديد 
مشابهى  تحقيق  نشد.كه  مشاهده  معنادارى  تفاوت 
و  شدت  مدت،  به  نشد.بسته  يافت  خصوص  اين  در 
عوامل  توليد  ورزشى،  فعاليت  مكانيكى  فشار  ميزان 
(فيبرينوليتيك)  انعقادى  ضد  و  (ترومبوزى)  انعقاد 
كم  ورزشى  هاى  فعاليت  هنگام  مى شود.  تحريك 
شدت تشكيل عوامل پالسمايى ضد انعقادى بر توليد 
فعاليت  هنگام  دارد.  برترى  فيبرين  انعقادى  پروتئين 
مدت،  كوتاه  و  مدت  طوالنى  شديد  ورزشى  هاى 
تعادل  به  فيبرينوليز  افزايش  با  انعقادى  عوامل  توليد 
ورزشى  فعاليت  از  پس  بازيافت  هنگام  مى رسد. 
حالل  پالسمين  بر  فيبرين  و  ترومبين  سنتز  شديد، 
انعقاد برترى دارد. هنگام دويدن، ضربات مكانيكى 
افزايش  پاها  در  انعقادى  عوامل  توليد  افزايش  به 
مى يابد.عالوه بر اپى نفرين هورمون هاى استرسى كه 
هنگام فعاليت هاى ورزشى بر انعقاد تاثير مى گذارند، 
مى رسد  نظر  به   .(12)  PNAو  PVA از  عبارتند 
بستر  از  خون  بازگشت  بدليل  پالكت  ميزان  افزايش 
شدن  انباشته  همچنين  و  استخوان  مغز  طحال،  عروق 

گردش خون درون عروق از ريه به عضالت درگير 
انقباض  موجب  نفرين  اپى  ترشح  همچنين  باشد. 
ها  پالكت  سوم  يك  حدود  كه  جايى  طحال،  قوى 
سازكار  ترين  اصلى  احتماال  مى شود.  ذخيره  آن  در 
بيشينه  فعاليت  اثر  در  پالكتى  متغيرهاى  افزايش 
مى  الكتات  افزايش  اثر  در   PH كاهش  به  مربوط 
در  كاهش   (24) همكاران  و  تورى   .(27 باشد(6, 
ضربان قلب و اسيد الكتيك را در بعداز ظهر نسبت 
دليل  مى تواند  احتماالً  كردند.كه  مشاهده  صبح  به 
باشد. صبح  در  ها  پالكت  افزايش  جهت  منطقى 

كاتكوالمين ها عالوه بر تاثير بر عمكردهاى خونى و 
تنفسى بر لخته شدن خون (ترومبوز) و فيبرينوليز هم 
تاثير ميگذارد. اپى نفرين تعداد پالكت ها را افزايش 
و  مى دهد  افزايش  را  پالكتى  چسبندگى  و  مى دهد 
گيرنده  سازوكارهاى  راه  از  هارا  پالكت  چسبندگى 
  VIII هاى  غلظت  نفرين  اپى  مى كند.  تحريك   α2
پالسمينوژن  كننده  فعال  و  ويلبراندز  ون  عامل  يعنى 
(PA+) را كاهش مى دهد. همچنين اپى نفرين سنتز 
مى كند.فيبرينوژن  تحريك  نيز  را  كبد  در  فيبرينوژن 
قسمتى از لخته خون و پالكت هاى آترواسكلروزى 
صبحگاهي  ورزشي  (21).فعاليت  مى رود  شمار  به 
عالئم آنژين صدري و وقوع اسپاسم هاي سرخرگ 
كرونري را بيش از فعاليت هاي ورزشي هنگام عصر 
افزايش مي دهد. فعاليت ورزشي صبحگاهي ممكن 
كاهش  صبح  اوايل  در  را   PAI-1 غلظت  است 
دهد،اما تأثير فعاليت ورزش بر تجزيه فيبرين هنگام 
تخليه  افزايش   .(12) باشد  مي  صبح  از  بيش  عصر 
سمپاتيكى و افزايش رهايشAVP ،موجب اسپاسم 
سرخرگ هاى كوچك مى شود(25). افزايش جريان 
قفسه  درد  بروز  صبحگاهى  افزايش  عامل  سمپاتيك 
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سينه، بى نظمى هاى قلبى، كم خونى كرونرى همراه 
با افتادگى بخش ST، سكته مغزى، تنگى و اسپاسم 
سرخرگ كرونرى مى باشد. تجمع پذيرى پالكت ها 
آن  آكروناز  كه  دارد  روزى  شبانه  نواخت  يك  نيز 
هنگام صبح مى باشد و البته بستگى به تغييرات وضعيتى 
صبحگاهى  اوج   .(13) دارد  سمپاتيكى  فعاليت  و 
لخته  عوامل  غلظت  و  خون  چسپندگى  در  مشابهى 
پالسمينوژن-1)  فعاليت  (مهاركننده    PAL1زاى
ديگر  طرف  (15).از  مى شود.  مشاهده  فيبرينوژن  و 
كننده  فعال  لخته  ضد  عامل  فعاليت  و  فيبرين  تجزيه 
صبحگاهى  نزول  مرحله  يك   (PA+) پالسمينوژن 
اوج   ، آدرنرژيكى  تبا  مهار  از  بعد  مى دهد.  نشان  را 
مى دهد.  نشان  سمپاتيك  جريان  وقايع  صبحگاهى 
مشاهده گرديده كه تغييرات فيبرينوژن با كورتيزول 
كورتيزول  نواخت  آكروفاز   .(22) مى باشد  مرتبط 
ممكن است با افزايش شبانه روزى جريان سمپاتيك 
انعقاد  صبحگاهى  خطر  و  باشد  داشته  متقابل  ارتباط 
خون كرونرى يا مغزى را افزايش دهد. مرگهاى قلبى 
نواخت ساليانه دارند كه آكروفاز آن هنگام زمستان 
بيشتر مى باشد. (12). تعامل تحريكات سمپاتيكى بر 
اثر فعاليت ورزشى و اوج ترشح پروتئين C در هنگام 
بعد ازظهر مى تواند دليل معنى دار بودن نتايج تحقيق 
حاضر مبنى بر افزايش آن بعد از فعاليت ورزشى در 

هنگام عصر در مقايسه با صبح باشد.
عصر  زمان  در  مصرفى  اكسيژن  حداكثر  ميزان 
بيشتر از زمان صبح بود اما  از لحاظ آمارى اختالف 
اين  نتايج  نداشت.  صبح  گروه  به  نسبت  دارى  معنى 
همكاران(9)،  و  اتكينسون  هاى   يافته  با  پژوهش 
با  اما  ندارد  همخوانى  رغبتى(3)   ،(1) فر  حسام 
مجموعه   . دارد  همخوانى    (2) نيا  رحمانى  نتايج 

عملكرد  مهمى در  عامل  بدن  نواختهاى  و  عادات 
بيولوژيست  از  بسيارى  تحقيق  نتايج  است.  ورزشى 
در  خورشيد  غروب  تا  طلوع  از  كه  مى دهد  نشان  ها 
متفاوت  نواختيك  حركت   300 از  بيش  انسان  بدن 
ترشح  تنفس،  قلب،  ضربان  مى گيرد(نظير:  صورت 
هماهنگى  و  ارتباط  در  همه  كه   (... و  مختلف  غدد 
كامل با يكديگرند و همين هماهنگى سبب احساس 
بدنى  عملكرد  نهايتا  و  هوشيارى  بيدارى،  نشاط، 
مى شود(11). همچنين محققين عنوان مى كنند كه از 
غروب تا طلوع خورشيد حركات نواختيك به تدريج 
فروكش مى كند تا كم كم در وضعيت تجديد قوا و 
فاصل  حد  در  ورزشكار  بدن  گيرد.  قرار  استراحت 
برخى ساعات معين در طول روز در اوج آمادگى و 
قدرت بوده و بيشترين كارايى را دارد. ممكن است 
عواملى همچون جريان خون سريعتر، سوخت و ساز 
عضالت،  العملهاى  عكس  بودن  سريعتر  بدن،  بهتر 
توانايى  گليكوژن،  از  عضالت  و  كبد  بودن  سرشار 
بدن در جذب بيشتر اكسيژن و ... در بهبود عملكرد 
اما   .(2) باشند  دخيل  روز  از  بخصوصى  ساعت  در 
تعداد كمى آزمودنى ها و زمان مورد سنجش متغيرها 
موجب شده كه تفاوت در حداكثر اكسيژن مصرفى 
معنى دار نباشد. عوامل ديگرى مانند عوامل محيطى, 
بر  تواند  مى  جسمانى  آمادگى  وضعيت  و  اى  تغذيه 

اختالف نتايج تحقيقات موجود موثر باشد(27).
در اين تحقيق مشخص شد كه از لحاظ عملكرد 
ورزشى در صبح و عصر تفاوت معنى دارى مشاهده 
عصر  زمان  در  انعقادى  عوامل  لحاظ   از  اما  نشد 
فاكتورهاى  بر  انعقادى  ضد  فاكتورهاى  تغييرات 

انعقادى برترى دارد و سياليت خون بيشتر است.
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ــتفاده قرار مى گيرد ، تغيير در توالى انجام چكيده: ــتكارى تمرينات مقاومتى مورد اس يكى از روش هايى كه به منظور دس
ــي تاثير 6 هفته تمرين مقاومتي با ترتيب هاى حركتى متفاوت بر سطوح  ــت.هدف پژوهش حاضر بررس فعاليت اس
ــجوى داراى اضافه وزن انتخاب و  ــه وزن بود. به همين منظور 31 دانش ــان داراى اضاف ــرمى IL-6  و CRP زن س
ــه گروه: تجربى 1 (10 نفر)،تجربى 2 (11نفر) و كنترل (10 نفر) قرار گرفتند. برنامه تمرين  به طور تصادفى در س
مقاومتى شامل 6 هفته (3 جلسه در هفته) بود. IL-6 و hs-CRP  قبل و پس از دوره ى مرينى اندازه گيرى شدند. 
ــه گروه تفاوت  ــطوح IL-6 بين س ــان داد س ــتفاده از آزمون تحليل واريانس يك طرفه نش يافته هاى تحقيق با اس
 (p=0/006) گروه تجربى2 ، كاهش معنادارى در مقايسه با گروه تجربى يك CRP معنادارى نداشت، اما در مقادير
ــان داد بزرگى يا كوچكى عضالت مورد استفاده  ــد. در كل يافته هاى حاضر نش و گروه كنترل (p=0/016) ديده ش
در ابتداى تمرين، تاثيرى بر پاسخ IL-6 ندارد، اما CRP در شرايطى كه تمرين با عضالت كوچك شروع شد، به 

دنبال شش هفته كاهش يافت.

واژگان كليدى: ترتيب تمرين، عوامل التهابى، اضافه وزن.  

*Email: Dvatani2000@yahoo.com
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مقدمه
در بزرگساالن كم تحرك، گسترش بيمارى هاى 
دنيا  در  مير  و  مرگ  اصلى  علل  از  كه  قلبى-عروقى 
هستند، شايع مى باشد. فشارخون باال و چاقى از عوامل 
اساس  بر  هستند.  قلبى عروقى  بيمارى هاى  خطرساز 
بيماري هاي  گسترش  آمريكا،  قلب  انجمن  اعالم 
عمومي،  التهاب  و  دارد  التهابي  زمينه ي  قلبي عروقي 
نقش محوري در توسعه و پيشرفت آترواسكلروز ايفا 
مي كند. با توجه به اهميت موضوع چاقى و تركيب 
بدن و ارتباطى كه با بافت چربى دارد، شناخت هرچه 
به  مهم  بافت  اين  پاسخ هاى  و  تغييرات  نحوه  دقيق تر 
پژوهشگران  براى  زيادى  اهميت  ورزشى  فعاليت 
به  جامعه  افراد  براى  و  خاص  طور  به  ورزشى  علوم 
به  ليپيد  پروفايل  ديرباز،  از   .(24) داراست  عام  طور 
محسوب  قلبي-عروقي  بيماري هاي  شاخص  عنوان 
با  افراد  برخي  مي دهد  نشان  گزارش ها  ولي  شده، 
نيز  طبيعي   LDL-كلسترول و   HDL-كلسترول
بنابراين  شده اند.  مبتال  قلبي-عروقي  بيماري هاي  به 
توجه پژوهشگران به شاخص هايي معطوف شده كه 
با دقت و حساسيت بيشتري خطر بيماري هاي قلبي-

عروقي را پيشگويي مي كنند، از جمله اين شاخص ها 
مى توان به 1IL-6 و 2hs-CRP اشاره كرد. آتروژنز 
به  كه  مى شود  شروع  اندوتليالى  آسيب هاى  به وسيله 
سايتوكين ها  تنظيم  سلول،  اندوتليالى  فعاليت  دنبال 
مهاجرت  همچنين  و  چسبان  مولكول هاى  و 
رخ  اندوتليالى  زيرساخت هاى  به  التهابى  سلول هاى 
 IL-6 مقادير  تغيير  با  فرآيند  اين  در  داد.  خواهد 
TNF-α, و IL-1 ، سنتز  CRPتحريك مى شود. 
با  التهابى  بيمارى  يك  عنوان  به  آترواسكلروزيس 

افزايش سطوح CRP در خون همراه است. بنابراين 
منطقى مى باشد كه از CRP به عنوان يك شاخص 
عروقى  هاى  بيمارى  تشخيص  و  تعيين  براى  اصلى 

استفاده شود (10).
اين  بر  ورزشى  فعاليت هاى  تاثير  با  رابطه  در 
و  گرفته  صورت  متعددى  پژوهش هاى  شاخص ها 
بسيارى از آنها نشان داده اند كه تمرين هاى هوازى و 
استقامتى موجب كاهش اين شاخص ها مى گردند (2 
و 18). در هر صورت امروزه عالوه بر تمرين هوازى، 
كه  ورزشى  فعاليت هاى  عنوان  به  مقاومتى  تمرينات 
قلبى-عروقى  بيمارى هاى  بر  مفيدى  تاثير  مى توانند 
اين  تمرينى  تنوع  شده اند(30).  شناخته  باشند  داشته 
فعاليت ورزشى بدون توجه به نوع حركات مختلف، 
ترتيب  و  شدت  حجم،  در  تغييرات  وجود  علت  به 
است.  داده  رشته  اين  به  خاصى  زيبايى  تمرين  ارائه 
دارند  اشاره  اين  به  مختلف  تحقيقات  در  به عالوه 
را  مختلف  پاسخ هاى  تمرينى  متنوع  شيوه هاى  كه 
به  پژوهش ها  از  برخى   .(29 و   11) دارد  همراه  به 
التهابى  شاخص هاى  بر  مقاومتى  تمرين  اثر  بررسى 
پرداخته اند. ديده شده است يك سال تمرين مقاومتي 
شاخص هاي  كاهش  موجب  متوسط  شدت  با 
چاق  زنان  در  چسپان  ملكول  تغيير  عدم  و  التهابي 
پژوهشي  در  كه  است  حالي  در  اين  گرديد(21). 
بر  اثري   ، روي  پياده  و  مقاومتي  تمرين  ماه  ديگر 18 
 IL-6، IL-1β ،TNF-α شاخص هاي التهابي مانند
حدودى  تا  اگرچه  بنابراين،  نداشت(17).   CRP و 
مقاومتى  فعاليت  جلسه  يك  كه  است  شده  مشخص 
در   ، اما  گردد(5).  مى  التهابى  عوامل  افزايش  باعث 
(اثرات  مقاومتى  فعاليت  سازشى  اثرات  خصوص 

1. Interleukin-6 
2. High sensitive C-reactive protein (hs- CRP)
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بر  آن  تاثير  و  مقاومتى)  تمرينات  مدت  طوالنى 
شاخص هاى التهابى،نتايج قطعى در دسترس نيست .

 از طرف ديگر در مورد تاثير ترتيب ارائه تمرين 
مقاومتى تنها چند مطالعه صورت گرفته كه آنها نيز 
و  فشار (11  درك  آزمون  و  تكرار  تعداد  مورد  در 
29) بوده اند. در اين ارتباط ، يافته هاى اسفوروز1  و 
تعداد  بكارگيرى  كه  داد  نشان  همكارانش(1996) 
شروع  كه  (زمانى  عضالنى  تارهاى  از  بيشترى 
در   ، بود  مفصله  چند  و  بزرگ  عضالت  با  فعاليت 
مقايسه با عضالت كوچك و تك مفصله)، منجر به 
افزايش نيروى اعمال شده گرديد(27). در حالى كه 
ترتيب  بين  اختالفى   (2007) همكارانش  و  سيمائو 
يا  و  كوچك  به  بزرگ  عضالت  از  فعاليت  اجراى 
برعكس ، به لحاظ قدرت عضالنى و آزمون درك 

فشار نيافتند (28). 
تمرينى  متغيرهاى  دستكارى  اين كه  به  توجه  با 
ترتيب  و  دوره ها  بين  استراحت  شدت،  (حجم، 
هورمونى  پاسخ هاى  بر  است  قادر  تمرين)  بندى 
تاثير بگذارد (6)، اين مطالعه اثر قراردادهاى تمرين 
مقاومتى با ارائه هاى مختلف را به لحاظ شاخص هاى 
التهابى (IL-6 و CRP) در زنان داراى اضافه وزن 
هاى  يافته  كه  اين  به  نظر   ، همچنين  مى كند.  بررسى 
فعاليت  ارائه  توالى  تاثير  مورد  در  موجود  محدود 
اين  در  نيز  و   ، و28)   27) است  متناقض  مقاومتى 
تاكنون  التهابى  فاكتورهاى  بر  آن  نقش  و  ارتباط 
ممكن  حاضر  مطالعه  است،  نگرفته  صورت  تحقيقى 
است رويكردى نو در زمينه اثر بخشى احتمالى تغيير 

در توالى فعاليت هاى مقاومتى ارائه نمايد. 

روش شناسى 
طرح حاضر از نوع نيمه تجربى به صورت پيش 
آزمون _ پس آزمون همراه با گروه كنترل بود. براى 
دختر  دانشجويان  بين  از  حاضر،  طرح  در  شركت 
بودند  كرده  اخذ  را  عمومى  بدنى  تربيت  واحد  كه 
وزن  اضافه  داراى  ورزشكار  غير  دانشجوى   31،
تصادفى  صورت  به  و  انتخاب  هدفمند  صورت  به 
 10) يك  تجربى  گروه  شدند:  تقسيم  گروه  سه  به 
نفر)، گروه تجربى دو (11 نفر) و گروه كنترل (10 
 BMI و  قد   ، وزن   ، سن  به  مربوط  ميانگين  نفر). 
آزمودنى هاى هر سه گروه در جدول 1 آمده است. 
سپس ، قبل از شروع برنامه اصلى ، و در يك جلسه 
پرسشنامه   ، رضايت نامه  فرم  آزمودنى ها  توجيهى 
تندرستى و پرسشنامه مقدار فعاليت بدنى را تكميل 
را  حاضر  طرح  نيز  دانشگاه  اخالق  نمودند.كميته 
آزمون  آزمودنى ها،  از  جلسه  همين  در  نمود.  تائيد 
شد.در  گرفته  مختلف  حركات  مورد  در   1RM
ادامه از همگن بودن گروه ها به لحاظ قدرت بيشينه 
سپس  شد.  حاصل  اطمينان  سينه  پرس  حركت  در 
اندازه گيرى  آنها  بدنى  توده  شاخص  و  وزن  قد، 
متغيرهاى  بررسى  براى  بعد  روز  پنج  شد.  ثبت  و 
در  افراد  تمامى  از  آزمون  پيش  در  شيميايى  زيست 
گيرى  خون  آمد.  عمل  به  گيرى  خون  ناشتا  حالت 
از سياهرگ چپ هر آزمودنى در وضعيت نشسته و 
ليتر  ميلى  ميزان 10  به  استراحت  دقيقه  پنج  دنبال  به 
مقاومتى  تمرين  برنامه  بعد،  ساعت   24 شد.  گرفته 
شد.  شروع  جلسه،  سه  هفته  هر  و  هفته  شش  شامل 
قبل از پيش آزمون، از آزمودنى ها خواسته شد كه 
اجرا  ورزشى  فعاليت  هيچ  ارزيابى،  از  قبل  روز  دو 
1. Sforzo
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ساعت   14 تا   12 از  بعد  خونى  نمونه گيرى  نكنند. 
ناشتايى در دو مرحله يعنى 24 ساعت پيش از شروع 
دوره  اتمام  از  پس  ساعت   24 مجددا  و  تمرينات 
صورت  صبح  دقيقه   8/30-7/30 ساعت  در  تمرين 
گرفت. پس از خون گيرى، نمونه هاى خونى جهت 
دماى  در  ساعت  يك  مدت  به  ابتدا  سرم  استخراج 
دور   3000 سرعت  با  سپس  شدند.  نگه دارى  اتاق 
در دقيقه و به مدت 10 دقيقه سرم استخراج، و پس 
عالمت گذارى  ميكروتيوب هاى  داخل  به  انتقال  از 
به  نظر  مورد  متغيرهاى  سنجش  منظور  به  شده، 
كيت  وسيله  به   IL-6 گرديد.  منتقل  آزمايشگاه 
 Bender Med شركت  از  شده  تهيه   ELISA
روش  از  استفاده  با  و  اتريش  كشور   System
گرديد.  اندازه گيرى   Capture-Sandwich
از  شده  پوشيده  ميكروپليت هاى  منظور  اين  براى 
ابتدا  شد.  استفاده   IL-6 عليه بادى  آنتى  منوكلونال 
مخلوط  مخصوص  بافر   μl 50 با  سرم  از   μl 50
گرديد. سپس، μl 50 اينترلوكين6- مونوكلونال كه 
افزوده  چاهك ها  همه  به  شده،  كونژوگه  بيوتين  با 
شد. پس از دو ساعت انكوباسيون در حرارت اطاق 
منحنى   ،   TMB محلول  از   μl 100 افزودن  و   ،
غلظت IL-6 از روى  استاندارد رسم شده، و نهايتاً 
CRP از  منحنى محاسبه گرديد. براى اندازه گيرى 
روش  از  و  آلمان  كشور  ساخت  ان1  دى  ال  كيت 
Capture- Sandwich استفاده شد. براى نشان 
 CRP و IL-6 دادن غلظت هاى سرمى هر دو متغير
از دستگاه االيزا ريدر Stat Fax 3200 و دستگاه 
 Awareness شركت   Stat Fax 2600واشر

استفاده شد.

برنامه تمرين مقاومتى
 پنج روز بعد از انجام تست يك تكرار بيشينه 
(1RM) در هشت حركت و تقسيم آزمودنى ها به 
صورت تصادفى در سه گروهى كه قبًال ذكر شد، 
بعد از 10 دقيقه گرم كردن (دويدن آرام، حركات 
دو  به  مقاومتى  تمرينات  برنامه  نرمش)،  و  كششى 
از  كه  تمريناتى  الف)  قرارداد  شد:  اجرا  صورت 
گروه عضالت درشت شروع شد و به سمت گروه 
پرس  پا،  (پرس  يافت  پايان  كوچك  عضالت 
سينه، سيم كش زير بغل، جلو پا، پشت پا، ساق پا، 
گروه  توسط  قرارداد  اين  بازو).  پشت  و  بازو  جلو 
كه  تمريناتى  ب)  قرارداد  شد.  انجام  يك  تجربى 
سمت  به  و  شد  شروع  كوچك  عضالت  گروه  از 
ترتيب  اين  پذيرفت.  پايان  بزرگ  عضالت  گروه 
بود  الف  قرارداد  عكس  عضالت،  بكارگيرى 
تجربى  گروه  (همانند  دو  تجربى  گروه  توسط  و 
جلسه  سه  هفته  هر  و  هفته  شش  مدت  به  يك) 
سه  شامل  جلسه  هر  در  تمرينى  برنامه  شد.  انجام 
بود.   1RM 60-50% شدت  و  تكرار   12 با  ست 
بين  و  دقيقه  سه  ايستگاه ها  بين  استراحت  زمان 
شدت  اين  شد.  گرفته  نظر  در  دقيقه  دو  ست  هر 
آزمودنى ها  پائين  آمادگى  به  توجه  با  تمرينى 
وزن)  اضافه  داراى  نيز  و   ، ورزشكار  غير  (افراد 
تمرين)  (شدت  مقاومت  ميزان  شد.  گرفته  نظر  در 
در  بيشينه  تكرار  يك  مجدد  هاى  آزمون  براساس 
تنظيم  بار  يك  هفته  دو  هر   ، حركات  تمامى  مورد 
 ، دقيقه  پنج  مدت  به  كردن  سرد  مرحله   . شد  مى 
دوره  طول  در  بود.  كششى  حركات  شامل  تنها  و 

نداشت. فعاليتى  كنترل  گروه  پژوهش 
1. Labor Diagnostika Nord
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روش آمارى
براى  اسميرنف1  كلموگروف  آزمون  از  ابتدا 
شد.  استفاده  داده ها  توزيع  بودن  طبيعى  از  اطمينان 
قابل  فردى  تفاوت هاى  مشاهده  دليل  به  همچنين 
مالحظه در داده هاى بدست آمده، خصوصا در مورد 
پيش  بين  d (اختالف  ميزان  محاسبه  از  پس   ،CRP
آزمون-پس آزمون هر فرد)، از آزمون آنواى يك 
در  (و  گروه ها  تغييرات  ميانگين  بررسى  جهت  راهه 
استفاده  بونفرونى)  تعقيبى  آزمون  از  لزوم  صورت 
 SPSS19 شد. تمام عمليات آمارى به وسيله نرم افزار

در سطح معنى دارى α ≤05/0 انجام شد.

يافته ها
مورد  در  توصيفى  هاى  داده   2 جدول  در 
متغيرهاى تحقيق ارائه شده است.همچنين ، داده هاى 
بين   IL-6 سطوح داد  نشان   3 جدول  در  شده  ارائه 
سه گروه اختالف معنادارى ندارد ، اما بين ميانگين 
آمارى  CRPتفاوت  لحاظ   به  گروه  سه  مقادير 
تعقيبى  آزمون  داشت.  وجود   (p=0/003)معنادارى
بونفرونى نشان داد ميزان CRP بين گروه هاى تجربى 
يك و دو، و همچنين گروه تجربى دو -گروه كنترل 
 (P=0/016) و   (P=0/006) معنادار  تفاوت  ترتيب  به 
تفاوت داشت. اين شاخص در گروه هاى تجربى يك 
درصد   2/26 و   3/81 ميزان  به  ترتيب  به  كنترل  و 
افزايش نشان داد، در حالى كه در گروه تجربى دو به 
ميزان 13/45 درصد كاهش داشت. به عبارت ديگر 
تنها گروهى كه قرارداد ب را انجام داده اند، كاهش 

معنى دارى را در مقادير CRP تجربه كردند.

1. One-Sample Kolmogorve Smirnov Test
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سطح Fمتغير
معنى دارى

IL-6
(ng/ml)

0/080/916

CRP
(ng/ml) 

7/01* 0/003

CRP وIL-6  جدول 3. آزمون تحليل واريانس يك راهه در مورد

α≤0/05 معنى دارى در سطح =*

پس آزمون پيش آزمون گروه متغيير
0/11±0/31 0/02±0/06 تجربى 1 IL-6

(ng/ml)0/009±0/03 0/01±0/04 تجربى 2
0/01±0/03 0/02±0/06 كنترل

2540/8±1463/5 2434/5±1575/9 تجربى 1 CRP
(ng/ml)2741/2±2230/2 3167/2±2082/08 تجربى 2

2210/2±2296/02 2161/4±2286/3 كنترل

جدول 2. ميانگين و انحراف استاندارد متغيرهاى وابسته تحقيق در پيش آزمون و پس آزمون

بحث
  IL-6 غلظت  حاضر،  پژوهش  نتايج  اساس  بر 
 IL-6 نداشت.  معنى دارى  تفاوت  ها  گروه  مابين 
سايتوكينى با عملكرد هاى متعدد است كه بر بسيارى 
از بافت ها و سلول ها اثرگذار است و يكى از مهم ترين 
 C واكنشى  پروتئين هاى  توليد  تحريك  آن  اثر هاى 
فعاليت  تاثير  كه  تحقيقاتى  اكثر  در   .(7) باشد  مى 
ورزشى كوتاه مدت را روى IL-6 مورد بررسى قرار 

شده  گزارش  شاخص  اين  معنادار  افزايش  اند،  داده 
است (14 و 23). اما ، در ارتباط با تاثير طوالنى مدت 
فعاليت هاى ورزشى مقاومتى نتايج ضد و نقيض مى 
 (2004) همكاران  و  نيكالس1  ارتباط  اين  در  باشد. 
تاثير 18 ماه فعاليت هوازى و مقاومتى را مورد مطالعه 
 IL-6 سطوح  در  تغييرى  نهايت  در  و   ، داده  قرار 
مشاهده نكردند (17). اوگاوا1 و همكاران (2010) نيز 
تاثير 12 هفته تمرين مقاومتى روى 21 زن سالخورده 

1.Nicklas 
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را بررسى ، و نشان دادند كه IL-6 تغيير معنى دارى 
نيافت (20). در همين ارتباط، شيخ االسالمى وطنى 
و همكاران (1389) تحقيقى را با هدف بررسى تاثير 
مختلف  شدت هاى  با  مقاومتى  تمرين  هفته  شش 
روى 30 مرد جوان سالم انجام ، و اظهار داشتند كه 
سطوح IL-6 تغييرنمى كند (3). نتايج تحقيقاتى كه 
در باال ذكر شدند با نتايج تحقيق ما همسو مى باشد. 
در حالى كه نيكالس و همكاران (2008) در مطالعه 
 424 روى  زدن  قدم  تمرين  ماه   12 تاثير  ديگرى 
كاهش  و  داده،  قرار  مطالعه  مورد  را  سالخورده  زن 
همين  در   .(18) كردند  مشاهده  را   IL-6 سطوح 
را  تحقيقى  نيز   (2011) همكاران  و  فيشر2  ارتباط، 
و  هوازى  فعاليت  هفته  هشت  تاثير  بررسى  هدف  با 
روى 126  باال  شدت  با  مقاومتى  فعاليت  هفته  چهار 
زن داراى اضافه وزن انجام دادند. نتايج نشان داد كه 
شد   IL-6 معنادار كاهش  موجب  تمرينات  نوع  اين 
(12). با توجه به نتايج اين تحقيقات نمى توان به جمع 
آن  به  مى توان  كه  اى  نكته  اما،  رسيد.  نهايى  بندى 
در  چون  مى باشد  مقاومتى  تمرين  شدت  كرد  اشاره 
اكثر تحقيقاتى كه كاهش معنى دار IL-6 را به دنبال 
شدت  كرده اند،  گزارش  مدت  دراز  در  تمرينات 
تمرين باال بوده است (12 و 18 ). در تحقيق حاضر 
چون آزمودنى ها غير ورزشكار و داراى اضافه وزن 
بودند ، تمرينات مقاومتى از شدت نسبتاً پايينى (-60
عدم  بود.  برخوردار  بيشينه)  تكرار  يك  درصد   50
شدت  از  ناشى  است  ممكن  شاخص  اين  در  تغيير 

پائين تمرين باشد. 
به  سازگارى  در  كه  شده  مشاهده  براين،  عالوه 

فعاليت ورزشى، توليد IL-6 هم در زمان استراحت 
بنابراين  مى يابد.  كاهش  فعاليت  زمان  در  هم  و 
تحت  ورزشى  فعاليت  هنگام  اينترلوكين6-  تغييرات 
تمرين  افراد  مى گيرد.  قرار  نيز  آزمودنى  نوع  تاثير 
تجربه  را  بيشترى  عضالنى  آسيب  احتماالً  نكرده 
بيشتر  تمرين  به  آنها  سايتوكينى  پاسخ  و  مى كنند 
تمرين  آزمودنى ها  نيز  حاضر  پژوهش  در  است (1). 
نكرده بودند و ممكن است عدم تغيير اين شاخص در 
مطالعه حاضر به دليل فوق باشد و در اين صورت اين 
احتمال وجود دارد كه چنان چه طول دوره طوالنى تر 
مى بود، تغييرات محسوس ترى ايجاد مى شد. در هر 

حال، اين موضوع به مطالعات آتى نياز دارد.
از طرف ديگر، آزمودنى هاى اين پژوهش زنان 
داراى اضافه وزن بودند. تحقيقات نشان داده اند سطح
و   ،(8) است  باالتر  زنان  از  مردان  استراحتى    IL-6
هورمون تستوسترون باعث توليد سايتوكين هاى ضد 
التهابى مى شود (16). بنابراين پس از فعاليت ورزشى 
 IL-6 افزايش تستوسترون در مردان موجب افزايش
باعث  استراديول  بتا   17 هورمون  همچنين  مى شود. 
ورزشى  فعاليت  هنگام  در  چربى  ذخاير  از  استفاده 
باعث  زنان  در  استراديول  بتا  بودن  بيشتر  و  مى شود 
دوره  در    IL-6پايين تر سطح  و   IL-6 به كم تر  نياز 
 .(8) مى شود  مردان  به  نسبت  زنان  در  ريكاورى 
ميزان  با    IL-6ترشح بين  مستقيمى  ارتباط  همچنين 
توده عضالنى درگير وجود دارد، چون هر چه توده 
شود.  مى  بيشتر    IL-6ترشح باشد،  بيشتر  عضالنى 
بيشتر  زنان  به  نسبت  مردان   IL-6 سطح  بنابراين، 
خواهد بود(8 و16). بنابراين شايد يكى از داليلى كه 

1.Ogawa 
2.Fisher
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هفته  شش  از  پس   ، حاضر  پژوهش  در  شده  باعث 
ميزان  در  (كاهش)  تغييرى  منظم،  مقاومتى  فعاليت 
آزمودنى ها  جنس  به  نشد،  ديده  آزمودنى ها   IL-6
مدت  و  شدت  بر  عالوه   ، واقع  باشد.در  مربوط 
گرفت  قرار  اشاره  مورد  باال  در  كه  مقاومتى  فعاليت 
–هردو-  آنان  آمادگى  ميزان  و   ، آزمودنى  جنس   ،
هر  كه   ، باشد  داشته  تاثير   IL-6 پاسخ بر  تواند  مى 
دو مورد فوق در مطالعه حاضر به گونه اى نبوده كه 
پاسخ سايتوكينى واضحى به دنبال داشته باشد. البته ، 
عدم كنترل دقيق دوره ماهيانه ، و تغذيه آزمودنى ها 
(هر چند تا حدودى توسط پرسشنامه يادآمد غذايى 
محدوديت  جزو  حاضر  مطالعه  در  بود)  شده  كنترل 
هاى آن محسوب مى شود كه ممكن است بر نتايج 

تاثيرگذار بوده باشد.
IL-6را  پاسخ   است  ممكن  كه  ديگرى  عامل 
تحت تاثير قرار دهد ، نوع فعاليت و به عبارت دقيق 
تر ميزان توده ي عضالني درگير در فعاليت انقباضي 
عضله است (22). عضله ي اسكلتي در حال انقباض 
كه  ورزشي  فعاليت  است.  سرم   IL-6 مهم  منبع 
توده ي عضالني كم ترى را بكار گيرد مانند عضالت 
سطح  افزايش  براي  است،  ممكن  فوقاني،  اندام 
فعاليت  از  پيش  سطوح  از  باالتر  مقاديرى  به   IL-6
كه  دويدن  هنگام  مقابل،  در  نباشد.  ،كافي  ورزشى 
افزايش  مي شود،  درگير  زيادي  عضالني  گروه هاي 
است  مالحظه  قابل  IL-6سرم  در   مالحظه  قابل 
نوع  دو  حاضر  تحقيق  در  كه  داليلى  از  يكى   .(19)
(از  گرفت  قرار  مدنظر  مقاومتى  فعاليت  ارائه  ترتيب 
عضالت  از  يا  و  كوچك،  به  بزرگ  عضالت  گروه 
حال  هر  در  بود.  موضوع  همين  بزرگ)  به  كوچك 
ارائه هاى  به   IL-6 پاسخ  داد  نشان  حاضر  يافته هاى 

گوناگون فعاليت ورزشى متفاوت نيست.
تغيير  عدم  داليل  توجيه  در  فوق  موارد  همه 
مقادير IL-6 در تحقيق حاضر بيان شدند. به عبارت 
ديگر، اوالً يافته هاى تحقيقى نشان مى دهند كه زنان 
ضعيف ترى   IL-6 واكنش  مردان)  با  مقايسه  (در 
تمرين  نوع   ، ثانياً   .(22) دارند  تمرين  به  پاسخ  در 
گليكوژنى  تخليه  به  منجر  كه  تمريناتى  بخصوص 
هستند  دخيل   IL-6 به  پاسخ  در  بيشتر  مى شوند، 
حاضر  تحقيق  در  رسد  مى  نظر  به  بعيد  كه   ،  (18)
چنين شرايطى حاكم بوده باشد. ثالثاً، شدت تمرين 
تغيير  را   IL-6 پاسخ  نيز  درگير  عضالنى  توده  و 
تغيير  عدم  فوق،  موارد  به  توجه  با   .(15) مى دهد 
IL-6 در پژوهش حاضر موجه است و با يافته هاى 

قبلى همسو مى باشد.
CRP حساس ترين شاخص التهابي و پيشگويي  
كننده ي قوي خطر قلبي- عروقي معرفي شده است. 
بيمارى هاى  باالى  خطر  با   CRP سطوح  افزايش 
است.  همراه  مغزى  حمله  و  شريانى  قلبى-عروقى 
صاف  عضالنى  سلول هاى  در   CRP توليد  افزايش 
كه  است  شده  ديده  كرونرى  سرخرگ  ديواره 
نشان دهنده اثر مستقيم CRP بر توسعه آترواسكلروز 
مى باشد (7). يافته هاى پژوهش حاضر نشان داد اين 
به  كنترل  گروه  و  تجربى1  گروه هاى  در  شاخص 
نشان  افزايش  درصد   2/26 و   3/81 ميزان  به  ترتيب 
ميزان 13/45  به  تجربى2  گروه  در  حالى كه  در  داد، 

درصد كاهش داشت. 
تمرينات  تاثير  مورد  در  متعددى  مطالعات 
طور  به  شده اند.  انجام   CRP تغييرات  بر  مقاومتى 
اثر  بررسى  به   (2004) همكاران  و  كالئودى1  مثال، 
و  پرداخته  يائسه  زنان  بر  مقاومتى  تمرين  سال  يك 
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دريافتند سطوح CRP به صورت معنى دارى كاهش 
طى   (2007) همكارانش  و  اولسون2   .(9) مى يابد 
مقاومتى  تمرين  سال  يك  تاثير  مورد  در  اى  مطالعه 
روى 28 زن داراى اضافه وزن ، به اين نتيجه رسيدند 
يافت  كاهش  معنادارى  طور  به   CRP سطوح  كه 
(21). همچنين ديده شد به دنبال هشت هفته تمرين 
مقاومتى   تمرين  هفته  چهار  آن  متعاقب  و  هوازى 

CRP كاهش يافت(12).
در حالى كه تحقيقات ديگرى وجود دارند كه 
تاثيرى  است  ممكن  مقاومتى  تمرين  مى دهند  نشان 
نيكالس  جمله،  از  باشد.  نداشته   CRP كاهش  بر 
تمرين  تركيبى  و  مستقل  تاثير   (2004) همكاران  و 
مقاومتى را مورد مطالعه قرار داده و تغييرى مشاهده 
همكارانش  و  وطنى  االسالمى  شيخ   .(17) نكردند 
(1389) نيز در پژوهشى، شش هفته تمرين مقاومتى 
را روى 30 مرد جوان سالم بررسى، و در نهايت عدم 
گزارش  را  شاخص  اين  سطوح  در  معنى دار  تغيير 

كردند (3).
تحقيقات  اكثر   ،  IL-6 همانند  مجموع،  در 
تمرينات  از  پس  شاخص  اين  معنادار  افزايش  بيانگر 
متغير  اين  مورد  در  اما  اند (4و5).  بوده  مدت  كوتاه 
نيز نقش فعاليت هاى مقاومتى در دراز مدت متفاوت 
پژوهش  در  چون   ، حال  هر  در  است.  شده  گزارش 
تجربى2  گروه  در  تنها   CRP سرمى  مقادير  حاضر 
با كاهش همراه بود (در حالى كه غلظت IL-6 در 
مكانيسم  به  نداشت)  تغييرى  گروهها  از  يك  هيچ 
هاى احتمالى ديگرى (عالوه بر IL-6) پرداخته مى 
شود. يكى از اين مكانيسم ها تاثير كاهش مقاومت به 

انسولين در نتيجه ى تمرينات مقاومتى مى باشد(26). 
از  ناشى  آديپونكتين  و   HDL افزايش   ، همچنين 
التهابى  ضد  اثر  دو  هر  كه   ،(13) مقاومتى  فعاليت 
دارند ، ممكن است بر تغييرات CRP اثر گذار بوده 
حاضر  پژوهش  در  موارد  اين  از  كدام  هيچ  باشند. 
موجود  كاهش  بنابراين  نگرفته اند.  قرار  كنترل  مورد 
در CRP ، آن هم تنها در يكى از گروه هاى تجربى 
، نيازمند بررسى هاى بيشتر است. همچنين ، با توجه به 
اين كه پاسخ CRP به فعاليت ورزشى تا 48 ساعت 
در   ، باشد  داشته  ادامه  است  ممكن  فعاليت  از  پس 
حالى كه در مطالعه حاضر خون گيرى پس آزمون 
، 24 ساعت پس از آخرين جلسه تمرينى بوده است 
تحقيق  در  محدوديت  يك  عنوان  به  موضوع  اين   ،

حاضر مطرح است.
 BMI CRPو  سطوح  بين  ديگر،  سوى  از 
 BMI كاهش  با  طورى كه  به  دارد،  وجود  ارتباط 
 BMI نيز كاهش مى يابد (26). ميزان CRP سطوح
 2 تجربى  و   1 تجربى  درگروه  حاضر،  پژوهش  در 
گروه  در  و  كاهش،  درصد  و 2/84  ترتيب 2/78  به 
به  توجه  با   . داد  نشان  افزايش  درصد   2/11 كنترل 
نمى توان   ، تجربى  دوگروه  هر  در   BMI كاهش 
اين  به  را    (2 تجربى  گروه  (در   CRPتغييرات

موضوع نسبت داد. 
محرك   IL-6 شد،  اشاره  قبًال  كه  همان طور 
اصلى توليد CRP كبدى است (7). بنابراين،كاهش 
 IL-6 كاهش موجب  مقاومتى  تمرين  اثر  در  چربى 
توجه  (25).با  شود  CRPمى  كاهش  نتيجه،  در  و   ،
مطالب فوق ، كاهش CRP كه در گروه تجربى 2 

1.Claudia 
2.Olson
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ديده شد (گروهى كه فعاليت مقاومتى را از عضالت 
خاتمه  بزرگ  عضالت  با  و   ، شروع  كوچك 
مى دادند) در اثر تغييرات IL-6 و BMI نبوده است 
كنترل  حاضر  تحقيق  در  كه  احتمالى  (مكانيسم هاى 

شدند).

نتيجه گيرى
دو  كه  است  آن  بيانگر  كل  در  حاضر  يافته هاى 
عبارت  به  و  مقاومتى  فعاليت  متفاوت  ارائه  ترتيب 
ديگر بزرگى يا كوچكى عضالت مورد استفاده در 
ابتداى تمرين، تاثيرى بر پاسخ IL-6 ندارد و اين متغير 
در هيچ يك از قرارداد ها تغيير معنى دارى نداشت. به 
آمادگى  ميزان  و  آزمودنى (جنس  نوع  مى رسد  نظر 
تمرين (14)  شدت  همچنين  و   ، ها) (22)  آزمودنى 
 ، IL-6 به عنوان مكانيسم   هاى اصلى تاثيرگذار بر ،
به  منجر  كه  اند  نبوده  گونه اى  به  حاضر  تحقيق  در 
نوع   ،  CRP با  ارتباط  در   ، اما  IL-6شود.  تغيير  
تاثيرگذار بود، به  ارائه فعاليت مقاومتى بر پاسخ آن 
گونه اى كه گروه تجربى 2 كه فعاليت را از عضالت 
معنى دار  كاهش  مى داد،  انجام  بزرگ  به  كوچك 
CRP را پس از شش هفته تمرين تجربه كرد. توجيه 
اين نتايج با توجه به نبود مطالعات مشابه بسيار دشوار 
است، و نتيجه گيرى از آن به پژوهش هاى آتى وابسته 
است. اگرچه، شايد با احتياط بتوان چنين نتيجه گيرى 
نمود كه در قرارداد تمرينى مذكور به دليل افزايش 
به  بيشترى  سازگارى   ، دوره  طول  در  تمرين،  فشار 
اين  در  است.  شده  ايجاد  التهابى  عامل  اين  لحاظ 
ارتباط (افزايش فشار تمرين) ، طى پژوهشى افزايش 
شاخص درك فشار ، زمانى كه ترتيب ارائه فعاليت 
مقاومتى از عضالت كوچك به عضالت بزرگ بود 
مطالعات  نبود  به  توجه  با   ، كل  شد (28).در  ديده   ،

يا  بزرگى  تاثير  مورد  در  قطعى  نتيجه گيرى   ، مشابه 
برنامه  ابتداى  در  استفاده  مورد  عضالت  كوچكى 
تمرين مقاومتى بر شاخص هاى التهابى، به تحقيقات 

آتى وابسته است.
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پاسخ هاى فشارخون، ضربان قلب و 
حاصل ضرب دوگانه پس از فعاليت مقاومتى 

اندام هاى فوقانى، تحتانى و كل بدن

ــتولى، ضربان قلب و حاصل ضرب دوگانه در چكيده: ــارخون سيستولى، دياس ــى پاسخ هاى فش هدف مطالعه حاضر بررس
طول دورة ريكاورى پس از فعاليت مقاومتى با قسمت هاى مختلف بدن مى باشد. 12 مرد غير ورزشكار سالم (سن 
ــه جلسه فعاليت  ــانتى متر و وزن 8/5±68/1 كيلوگرم) به طور تصادفى در س ــال، قد 4/0±176/4س 1/4±23/7 س
ــة كنترل بدون فعاليت شركت كردند.  مقاومتى اندام هاى فوقانى، اندام هاى تحتانى و كل بدن، و همچنين يك جلس
ــينه، سه ست، 10 تكرار در  ــدت 65 درصد يك تكرار بيش ــات فعاليت مقاومتى 4 حركت با ش آزمودنى ها در جلس
ــتولى، دياستولى، ضربان قلب  ــت ها و حركات انجام دادند. فشارخون سيس ــتراحت بين س ــت و 2 دقيقه اس هر س
ــد. به  ــر 15 دقيقه و به مدت 60 دقيقه پس از فعاليت اندازه گيرى ش ــه پيش از فعاليت و ه ــرب دوگان و حاصل ض
ــل واريانس با اندازه گيرى هاى مكرر (گروه × زمان) و آزمون تعقيبى  ــور تجزيه و تحليل داده ها از آزمون تحلي منظ
ــتفاده شد. پس از جلسات فعاليت مقاومتى فشارخون سيستولى به مدت 60 دقيقه  ــطح p≤0/05 اس بونفرونى در س
به طور معنى دارى كاهش يافت در حاليكه در فشارخون دياستولى تفاوت معنى دارى مشاهده نشد. ضربان قلب در 
ــس از فعاليت مقاومتى اندام هاى فوقانى و اندام هاى تحتانى و تا دقيقة 45 پس از فعاليت  ــام مدت اندازه گيرى پ تم
ــى دار در حاصل ضرب دوگانه تا دقيقة 15 پس از  ــدن به طور معنى دارى افزايش يافت. افزايش معن ــى كل ب مقاومت
فعاليت مقاومتى اندام هاى تحتانى و تا دقيقة 30 پس از فعاليت مقاومتى اندام هاى فوقانى و كل بدن مشاهده گرديد. 
ــارخون سيستولى، دياستولى، ضربان قلب و حاصل ضرب دوگانه  همچنين بين فعاليت هاى مقاومتى، تفاوتى در فش

پيش و پس از فعاليت مشاهده نشد.
ــه فعاليت مقاومتى اندام هاى فوقانى، اندام هاى تحتانى و كل  ــود ك از يافته هاى اين پژوهش چنين نتيجه گيرى مى ش

بدن باعث وقوع  هيپوتنشن با مدت و مقدار مشابه پس از فعاليت مى شوند.

واژگان كليدي: فعاليت مقاومتى، فشارخون، ضربان قلب، حاصل ضرب دوگانه.

   دكتر حميد محبى؛ استاد فيزيولوژى ورزش دانشگاه گيالن*
   هادى روحانى؛ دانشجوى دكترى فيزيولوژى ورزش دانشگاه گيالن 

   احمد قياسى؛ كارشناس ارشد فيزيولوژى ورزش
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*Email: Mohebbi_h@yahoo.com
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مقدمة 
در سرتاسر جهان، بيمارى هاى فشارخون مشكل 
اصلى سالمتى عمومى را تشكيل مى دهند و فشارخون 
باال يك مشكل عمده همگانى مى باشد (2، 3، 30). 
اين وضعيت با ايجاد بيمارى عروق كرونرى، سكتة 
شرايط  ديگر  و  كليوى  نارسايى  ناگهانى،  قلبى 
ورزشى  تمرينات   .(30) است  مرتبط  پاتولوژيك 
عنوان  به  حاد  ورزشى  هاى  فعاليت  و  مدت  طوالنى 
يك روش غيردارويى و ارزان قيمت براى پيشگيرى 
مى شوند  پيشنهاد  باال  فشارخون  بيمارى  درمان  و 
جلسه  يك  كه  است  شده  داده  نشان   .(20  ،3  ،1)
فعاليت ورزشى اثر مهمى روى كاهش فشارخون به 
فعاليت  از  پيش  استراحتى  سطوح  از  پايين تر  مقادير 
از  پس  هيپوتنشن  يا  كم فشارخونى  پديده  اين  دارد. 
فعاليت1 ناميده مى شود (5،4)  كه به مدت چند دقيقه 
تا چند ساعت ادامه مى يابد (17) و به خاطر اهميت 
به  باال  فشارخون  بيمارى  پيشگيرى  و  درمان  در  آن 
 ،5) است  گرفته  قرار  بررسى  مورد  گسترده اى  طور 
فعاليت هاى  از  پس  كم فشارخونى  وقوع   .(22  ،13
بعد  آن  وقوع  اما  است،  شده  اثبات  هوازى  ورزشى 
 ،15) مى باشد  بحث  قابل  مقاومتى  فعاليت هاى  از 
و  شدت  حجم،  مثل  متغير هايى  اثر  محققان   .(30
پس  فشارخون  پاسخ هاى  روى  را  تمرينى  روشهاى 
 ،6) كرده اند  بررسى  مقاومتى  فعاليت  جلسه  يك  از 
افزايش (24)  كاهش (7، 14، 33)،  و   (33 ،29 ،24
فشارخون  مقادير  در   (32  ،28  ،8) تغيير  عدم  يا  و 
مقادير  با  مقايسه  در  مقاومتى  فعاليت  از  پس  را 
از  پس  كم فشارخونى  كردند.  گزارش  استراحتى 
فعاليت ممكن است در نتيجة كاهش فعاليت عصبى 

سمپاتيك، برون ده قلبى و مقاومت عروق محيطى، و 
عروق  كنندة  فعال  مواد  رهايى  در  تغييرات  همچنين 
است  ممكن  پاسخ ها  اين  و  دهد (17، 25، 34)  رخ 
باشند  متفاوت  تمرينى  مختلف  كيفيت هاى  بواسطة 
فعال  اسكلتى  عضالت  فاصلة  قبيل  از  عواملى   .(4)
از قلب، واكنش هاى عروقى متفاوت و نوع تارهاى 
عضالنى پاها و دست ها و فشار هاى هموديناميك و 
فعال،  عضالنى  تودة  حجم  بواسطة  بيشتر  متابوليكى 
فعاليت  از  پس  فشارخون  پاسخ هاى  بر  است  ممكن 
باشد  تأثيرگذار  بدن  مختلف  قسمت هاى  با  ورزشى 
فوقانى،  اندام هاى  ساختار هاى  بين  كه  آنجا  از   .(4)
اندام هاى تحتانى، و كل بدن و بويژه در ميزان تودة 
مالحظه اى  قابل  تفاوت هاى  قسمت ها  اين  عضالنى 
نسبى  شدت  با  تمرين  است  ممكن  دارد،  وجود 
يكسان، ميزان سوخت و ساز مطلق باالترى در تمرين 
با تودة عضالنى بيشتر ايجاد كند و ميزان توليد مطلق 
آدنوزين،  (مانند  يون ها  و  متابوليت ها  رهاسازى  و 
اكسيد نيتريك، +H+ ،K) كه بر اتساع عروقى تأثير 
لذا   .(15) شود  بيشتر  خون  جريان  در  مى گذارند، 
اندام هاى  مقاومتى  فعاليت هاى  از  پس  است  ممكن 
پاسخ هاى  بدن  كل  و  تحتانى  اندام هاى  فوقانى، 

كم فشارخونى متفاوتى ايجاد گردد.
از سوى ديگر با توجه به اينكه افزايش يا كاهش 
شاخص  عنوان  (به  دوگانه  حاصل ضرب  مقادير 
يا  افزايش  فعاليت،  از  پس  قلب)  مصرفى  اكسيژن 
خواهد  دنبال  به  را  عروقى  قلبى  خطرات  كاهش 
داشت (12، 21)، لذا آگاهى از تغييرات ضربان قلب 
پس از تمرين به منظور بررسى اين مورد نيز مى تواند 
تغييرات  روى  بر  شده  انجام  مطالعات  باشد.  مهم 

1. post-exercise hypotension
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ضربان قلب پس از يك جلسه تمرين مقاومتى نتايج 
افزايش (11، 30)،  برخى  مى دهد،  نشان  را  متفاوتى 
ضربان  در   (32  ،28) تغيير  عدم  برخى  حاليكه  در 
كرده اند.  گزارش  مقاومتى  فعاليت  از  پس  را  قلب 
تغييرات  در  مطالعات  نتايج  نبودن  همسو  به  توجه  با 
و  مقاومتى  فعاليت  از  پس  فشارخون  و  قلب  ضربان 
تأثيرپذيرى اين دو عامل از شرايط مختلف تمرينى، 

حاصل ضرب دوگانه  نيز مى تواند تغيير كند.
پاسخ هاى  مقايسة  و  بررسى  به  كه  مطالعاتى 
دوگانه  حاصل ضرب  و  قلب  ضربان  فشارخون، 
مختلف  قسمت هاى  با  مقاومتى  فعاليت هاى  از  پس 
كرده اند.  گزارش  را  متناقضى  نتايج  پرداخته اند  بدن 
كاهش   (2010) همكاران  و  محبى  نمونه،  عنوان  به 
فشارخون  در  تغيير  عدم  سيستولى،  فشارخون  در 
حاصل ضرب  و  قلب  ضربان  افزايش  و  دياستولى 
مشاهده  بدن  كل  مقاومتى  فعاليت  از  پس  دوگانه 
تفاوت   (2004) همكاران  و  پوليتو   .(21) كردند 
دياستولى،  سيستولى،  فشارخون  در  را  معنى دارى 
فعاليت  از  پس  دوگانه  حاصل ضرب  و  قلب  ضربان 
بيشينه  تكرار   12 شدت  با  زانو  كردن  باز  مقاومتى 
نسبت به مقادير پيش از فعاليت مشاهده نكردند (28). 
در پژوهش ديگرى پس از فعاليت مقاومتى باز كردن 
سيستولى  فشارخون   ، بيشينه  تكرار  شدت 12  زانو با 
معنى دارى  طور  به  فعاليت  از  پيش  مقادير  به  نسبت 
بازو  جلو  مقاومتى  فعاليت  از  پس  اما  يافت  كاهش 
مشاهده  دياستولى  و  سيستولى  فشارخون  در  تغييرى 

نشد (27). 
حاد  هموديناميك  پاسخ هاى  مطالعة  اهميت 
تحتانى  اندام هاى  و  فوقانى  اندام هاى  با  فعاليت  به 
زمانى مشخص مى شود كه از اين روش هاى تمرينى 

براى  بويژه  جايگزين  تمرينى  روش  يك  عنوان  به 
بدن  قسمت هاى  برخى  از  استفاده  در  كه  افرادى 
داراى محدويت يا آسيب ديدگى هستند و يا داراى 
ديابتى  پاى  يا  نخاعى  آسيب  جسمانى،  معلوليت 
مى باشند، استفاده شود تا از مزاياى فعاليت مقاومتى 
به منظور دستيابى به سالمتى برخوردار شوند. بنابراين 
فشارخون،  پاسخ هاى  مطالعة  حاضر  پژوهش  هدف 
فعاليت  از  پس  دوگانه  حاصل ضرب  و  قلب  ضربان 
كل  و  تحتانى  اندام هاى  فوقانى،  اندام هاى  مقاومتى 

بدن مى باشد.

روش شناسى

آزمودنى ها
دوازده دانشجوى پسر سالم و غير ورزشكار كه 
به طور تصادفى انتخاب شده بودند در اين پژوهش 
شركت كردند. همة آزمودنى ها داراى شاخص تودة 
درصد  و  مربع  متر  بر  كيلوگرم  از 24/9  كمتر  بدنى 
چربى بدن كمتر از 20 درصد، غير سيگارى و فاقد 
خانوادة  و  خود  در  عروقى  قلبى  هاى  بيمارى  سابقة 
خود بودند، هيچگونه دارويى مصرف نمى كردند و 
كمتر از 2 ساعت در هفته فعاليت بدنى منظم داشتند. 
عملكردى  و  عروقى  قلبى  فيزيكى،  ويژگى هاى 

آزمودنى ها در جدول 1 نشان داده شده است. 

مراحل پژوهش
اخالقى  كميتة  توسط  پژوهش  مراحل  همة 
دانشگاه  ورزشى  علوم  و  بدنى  تربيت  دانشكده 
گيالن تأييد شده بود. قبل از شروع آزمون اطالعات 
به  احتمالى  ناراحتى هاى  و  خطرات  مورد  در  كافى 
كتبى  رضايت نامة  آنها  همة  و  شد  داده  آزمودنى ها 
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سوابق  سپس  كردند.  تكميل  را  پژوهش  در  شركت 
پزشكى مورد بررسى و فشارخون آزمودنى ها تحت 
و  وزن  بدن،  چربى  درصد  و  گرفت  قرار  ارزيابى  
In- دستگاه بوسيلة  آزمودنى ها  بدنى  تودة  شاخص 

شد.  اندازه گيرى  جنوبى)  كرة   ،3.0 (مدل   Body
دو  در  مجزا  روزهاى  در  آزمودنى ها  همة  همچنين 
اندازه گيرى  آزمون  در  همچنين  و  جلسةآشناسازى 
اين  از  پس  يافتند.  حضور  عضالنى  قدرت  حداكثر 
 72 حداقل  با  مجزا  روزهاى  در  آزمودنى ها  مراحل 
ساعت فاصله و بطور تصادفى در 4 جلسة  1) فعاليت 
مقاومتى  فعاليت   (2 فوقانى،  اندام هاى  مقاومتى 

و  بدن  كل  مقاومتى  فعاليت   (3 تحتانى،  اندام هاى 
كردند.  شركت  فعاليت  بدون  كنترل  جلسة  يك   (4
مقادير فشارخون سيستولى، دياستولى، ضربان قلب، 
حاصل ضرب دوگانه و الكتات خون پيش و پس از 

فعاليت اندازه گيرى و تجزيه و تحليل شد.
مصرف  از  تا  بود  شده  خواسته  آزمودنى ها  از   
 48 بدنى  فعاليت  انجام  همچنين  و  كافئين دار  مواد 
و  كنند  خوددارى  آزمون  اجراى  از  قبل  ساعت 
آخرين وعدة غذاى خود را حداقل 2 ساعت قبل از 
كنترل  منظور  به  كنند.  دريافت  آزمون  جلسة  شروع 
تغييرات روزانة فشارخون، جلسات آزمون از ساعت 

ميانگين ± متغير
انحراف معيار

ميانگين ± متغير
انحراف معيار

سن 
(سال)

1RM پرس سينه ±1/4 23/7
(كيلوگرم)

55/3 ± 11/3

قد
 (سانتى متر)

1RM پرس شانه 4/0 4± /176
(كيلوگرم)

40/1 ± 7/3

وزن
 (كيلوگرم)

1RM كشش دستگاه 8/5 ± 68/1
قرقره اى (كيلوگرم)

60/3 ± 9/3

شاخص  تودة بدنى 
(kg/m2)

1RM جلو بازو 2/1 ± 21/7
(كيلوگرم)

28/7 ± 2/3

چربى بدن
 (درصد)

1RM158/4 ± 23/6 پرس پا (كيلوگرم)3/7 ± 14/8

فشارخون سيستولى 
(ميلى متر جيوه)

1RM خم كردن زانو 3/1 ± 115/5
(كيلوگرم)

48/5 ± 11/6

فشارخون دياستولى 
(ميلى متر جيوه)

1RM باز كردن زانو 3/1 ± 73/1
(كيلوگرم)

41/1 ± 10/6

ضربان قلب پايه 
(ضربه در دقيقه)

1RM اسكوات 71/5±4/1
(كيلوگرم)

80/8 ± 11/9

جدول 1 ويژگى هاى بدنى، قلبى-عروقى و عملكردى آزمودنى ها
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متوسط  طور  به  آزمايشگاه  دماى  شد.  انجام   18-16
22 درجة سلسيوس و ميانگين رطوبت نسبى هوا 50% 

بود.

اندازه گيرى فشارخون
پس از انتخاب آزمودنى ها، فشارخون استراحتى 
استراحت  دقيقه   5 از  پس  مجزا،  جلسة  دو  در  آنها 
هر  در  بار  سه  صندلى  روى  بر  نشسته  وضعيت  در 
ميانگين  كه  آزمودنى هايى  و  شد  اندازه گيرى  جلسه 
فشارخون سيستولى و دياستولى آنها در اين دو جلسه 
از  بود  جيوه  ميلى متر   89 و   139 از  بيشتر  ترتيب  به 
تمامى  در  شدند (6، 12، 21).  گذاشته  كنار  آزمون 
جلسات فشارخون توسط يك آزمونگر و با استفاده 
از فشارسنج جيوه اى استاندارد (ALPK2 ، ژاپن) و 
يك گوشى پزشكى (ALPK2 ، ژاپن) و با در نظر 
صداى  پنجمين  و  كاروتكوف  صداى  اولين  گرفتن 
سيستولى  فشارخون  عنوان  به  ترتيب  به  كاروتكوف 

و فشارخون دياستولى انجام شد. 

تعيين يك تكرار بيشينة آزمودنى ها
آزمودنى ها در دو جلسة مجزا و به فاصلة حداقل 
جلسة  در  آزمون،  جلسات  شروع  از  قبل  روز   10
با  كه  حركت   8 در  عضالنى  قدرت  حداكثر  تعيين 
سينه،  پرس  شانه،  پرس  حركات  براى  آزاد  وزنه هاى 
تمرينى  وزنه  دستگاه هاى  با  و  اسكوات  و  بازو  جلو 
براى حركات پرس پا، خم كردن زانو، باز كردن زانو 
و كشش دستگاه قرقره اى انجام شد، شركت كردند. 
در هر جلسه دو حركت براى اندام هاى فوقانى و دو 
حركت براى اندام هاى تحتانى در نظر گرفته  شده بود. 
همچنين آزمودنى ها قبل از اجراى اين آزمون، در دو 
جلسةآشناسازى در روزهاى مجزا شركت كردند. قبل 

از آزمون تعيين 1MR، آزمودنى ها به مدت 10 دقيقه 
گرم كردند و در اولين حركت، 8 تكرار با بار 50% 
تمرينات  تجربه  طبق  (بر  تخمينى  بيشينه  تكرار  يك 
پيشين آزمودنى) اجرا و پس از 1 دقيقه استراحت، 3 
تكرار با بار %70 يك تكرار بيشينه تخمينى انجام شد. 
تدريجى  افزودن  با  تكرار،  يك  براى  بعدى  حركت 
وزنه هاى سنگين تر تا زمانى كه 1MR مشخص شود 
در 3 تالش اجرا شد و بين هر يك نيز 3 تا 5 دقيقه 

استراحت در نظر گرفته شد (19).

جلسات فعاليت مقاومتى
در ابتدا آزمودنى ها به مدت 20 دقيقه روى يك 
آوردن  بدست  براى  و  مى نشستند  راحت  صندلى 
 10 دقيقة  از  قلب  ضربان  و  فشارخون  پايه،  مقادير 
اين  پايانى  دقيقة  در  شد.  اندازه گيرى  دقيقه   5 هر 
 Lactate) مرحله، و با استفاده از دستگاه الكتومتر
از  سوزنى  نمونه گيرى  طريق  از  و  آلمان)   ،Scout
پس  و  آزمودنى ها  چپ  دست  ميانى  انگشت  نوك 
از پاك كردن محل، الكتات استراحتى آزمودنى ها 
بطور  كه  آزمودنى هايى  ادامه  در  شد.  اندازه گيرى 
انتخاب  مقاومتى  فعاليت هاى  از  يكى  براى  تصادفى 
اندام هاى  با  مقاومتى  فعاليت  انجام  به  بودند  شده 
پرس  قرقره اى،  دستگاه  كشش  شانه،  (پرس  فوقانى 
خم  پا،  (پرس  تحتانى  هاى  اندام  بازو)،  جلو  و  سينه 
فعاليت  يا  اسكوات)  و  زانو  كردن  باز  زانو،  كردن 
كشش  پا،  پرس  سينه،  (پرس  بدن  كل  مقاومتى 
كه  پرداختند  زانو)  كردن  خم  و  قرقره اى  دستگاه 
حدود 26 دقيقه به طول مى انجاميد. در اين جلسات 
هر حركت در سه نوبت، 10 تكرار در هر نوبت و با 
65 درصد يك تكرار بيشينه و با فواصل استراحتى 2 

دقيقه اى بين نوبت ها و حركات اجرا شد.
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آزمودنى ها  مقاومتى،  فعاليت هاى  پايان  از  پس 
استراحت  كردند.  صندلى  روى  نشسته  وضعيت  در 
در فاصلة يك دقيقه پس از فعاليت مقاومتى، الكتات 
فشارخون  و  فعاليت  از  قبل  با  مشابه  شيوة  به  خون 
دقيقه   60 مدت  به  و  دقيقه   15 هر  قلب  ضربان  و 

اندازه گيرى شد.
يك  توسط  فشارخون  جلسات  تمامى  در 
آزمونگر و با استفاده از فشارسنج جيوه اى استاندارد 
 ،ALPK2) و يك كوشى طبى (ژاپن ، ALPK2)
 Polar) ژاپن) و ضربان قلب با استفاده از ضربان سنج
T31، فنالند) اندازه گيرى شد. همزمان با اندازه گيرى 
كه  دوگانه  حاصل ضرب  قلب،  ضربان  و  فشارخون 
شاخصى معتبر براى پيش بينى نيازهاى اكسيژن عضلة 
قلب مى باشد از حاصل ضرب فشارخون سيستولى و 

ضربان قلب محاسبه شد (21، 28). 

آزمون كنترل
جلسات  مشابه  كامًال  كنترل  آزمون  مراحل 
جلسه  اين  در  كه  تفاوت  اين  با  بود  مقاومتى  فعاليت 
آزمودنى ها هيچگونه فعاليت مقاومتى انجام نمى دادند 
و به جاى انجام فعاليت مقاومتى، به مدت 26 دقيقه 
بود  مقاومتى  فعاليت  اجراى  زمان  مدت  با  برابر  كه 
و  مى نشستند  صاف  كمر  با  و  راحت  وضعيت  در 

حاصل ضرب  قلب،  ضربان  فشارخون،  اندازه گيرى 
زمان هايى  در  آزمودنى ها  خون  الكتات  و  دوگانه 

مشابه با جلسات فعاليت مقاومتى اندازه گيرى شد.

روش آمارى
به منظور تجزيه و تحليل داده ها از آزمون تحليل 
زمان)   × (گروه  مكرر  اندازه گيرى هاى  با  واريانس 
آزمون   از  معنى دار  تفاوت  مشاهدة  صورت  در  و 
تعقيبى بونفرونى استفاده شد. همه تحليل هاى آمارى 
سطح  در  و   16 نسخه   SPSS نرم افزار  از  استفاده  با 

p≤05/0 انجام گرفت.

يافته ها
در مقادير فشارخون سيستولى، دياستولى، ضربان 
از  پيش  خون  الكتات  و  دوگانه  حاصل ضرب  قلب، 
فعاليت مقاومتى اندام هاى فوقانى، اندام هاى تحتانى، 
مشاهده  معنى دارى  تفاوت  كنترل  جلسة  و  بدن  كل 
نشد. همچنين در طول جلسة كنترل تغيير معنى دارى 

در متغيرهاى پژوهش ايجاد نشد.

الكتات خون
از  پس  آزمودنى ها  خون  الكتات  تغييرات 
اندام هاى  فوقانى،  اندام هاى  مقاومتى  فعاليت هاى 
ارائه   2 جدول  در  كنترل  جلسة  و  بدن  كل  تحتانى، 

پيش از فعاليت

فعاليت مقاومتى 
اندام هاى فوقانى

فعاليت مقاومتى 
اندام هاى تحتانى

فعاليت مقاومتى 
كل بدن

جلسه كنترل

1/60 ± 0/381/35 ± 0/361/42 ± 0/371/46 ± 0/35
0/27 ± 1/43†#2/03 ± 8/25†#1/56 ± 8/00†#1/06 ± 7/08پس از فعاليت

جدول 2. مقادير ميانگين و انحراف استاندارد الكتات خون پيش و پس از فعاليت در جلسات مختلف (ميلى مول در ليتر)

.(p ≤ 0/05) تفاوت معنى دار با پيش از فعاليت، † تفاوت معنى دار با جلسة كنترل #
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فعاليت مقاومتى 
اندام هاى فوقانى

فعاليت مقاومتى 
اندام هاى تحتانى

فعاليت مقاومتى 
كل بدن

جلسه كنترل

فشار خون سيستولى

5/8 ± 6/2111/1 ± 4/3113/9 ± 4/8114/1 ± 112/0پيش از فعاليت
6/2 ± 9/3109/7 ± 104/2 #6/67 ± 102/2 #6/0 ± 104/7 #15 دقيقه پس از فعاليت
5/6 ± 7/4109/7 ± 101/3 †#6/9 ± 102/0 †#5/0 ± 103/7 #30 دقيقه پس از فعاليت
6/0 ± 8/0108/5 ± 99/6 †#6/6 ± 102/5 #7/0 ± 103/5 #45 دقيقه پس از فعاليت
5/9 ± 8/3109/1 ± 101/4 #7/3 ± 102/9 #6/6 ± 103/7 #60 دقيقه پس از فعاليت

فشار خون دياستولى

4/4 ± 4/871/7 ±4/970/8 ± 5/071/4 ± 70/5پيش از فعاليت
3/4 ± 6/570/6 ± 5/068 ± 5/969 ± 1571/25 دقيقه پس از فعاليت
5/0 ± 4/871/1 ± 5/467/2 ±5/168 ± 3068 دقيقه پس از فعاليت
3/9 ± 4/970/9 ± 5/768/5 ± 4/068 ± 4567/1 دقيقه پس از فعاليت
3/3 ± 5/371/2 ± 5/768/4 ±4/4869/1 ± 6067/4 دقيقه پس از فعاليت

جدول 3. مقادير ميانگين و انحراف استاندارد فشارخون، پيش و پس از فعاليت در جلسات مختلف (ميلى متر جيوه)

.(p≤ 0/05) تفاوت معنى دار با پيش از فعاليت، † تفاوت معنى دار با جلسة كنترل #

شده است. الكتات خون پس از هر سه جلسه فعاليت 
كل  و  تحتانى  اندام هاى  فوقانى،  اندام هاى  مقاومتى 
مقايسه  در  و  فعاليت  از  پيش  مقادير  به  نسبت  بدن 
بين  اما  داشت  معنى دارى  افزايش  كنترل  جلسة  با 
در  معنى دارى  تفاوت  مقاومتى  فعاليت  جلسات 

الكتات خون پس از فعاليت مشاهده نشد. 

فشارخون 
سيستولى  فشارخون  ميانگين   3 جدول  در 
مقاومتى  فعاليت هاى  از  پس  و  قبل  دياستولى  و 
اندام هاى فوقانى، اندام هاى تحتانى، كل بدن و جلسة 

كنترل نشان داده شده است. 
از  پس  دقايق  همة  در  سيستولى  فشارخون 
فعاليت هاى مقاومتى، نسبت به مقدار پيش از فعاليت 
از  پس  دقايق  بين  اما  داشت.  معنى دارى  كاهش 
سيستولى  فشارخون  در  معنى دارى  تفاوت  فعاليت 
فشارخون  بين  همچنين   .(p≤0/05) نشد  مشاهده 
فوقانى،  اندام هاى  مقاومتى  فعاليت هاى  سيستولى 
دقايق  از  هيچيك  در  بدن  كل  و  تحتانى  اندام هاى 
پس از فعاليت، تفاوت معنى دارى وجود نداشت در 
حاليكه در دقيقة 30 پس از فعاليت مقاومتى اندام هاى 
تحتانى و كل بدن با جلسة كنترل و در دقيقة 45 پس 
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تفاوت  كنترل  جلسة  با  بدن  كل  مقاومتى  فعاليت  از 
شد  مشاهده  سيستولى  فشارخون  در  معنى دارى 

.(p≤0/05)
از  هيچيك  از  پس  دياستولى،  فشارخون 
نداشت.  معنى دارى  تغيير  مقاومتى  فعاليت هاى 
كنترل  جلسة  و  مقاومتى  فعاليت هاى  بين  همچنين 
معنى دارى  تفاوت  اندازه گيرى  مختلف  دقايق  در 

.(p≤0/05) مشاهده نشد

ضربان قلب
از  پس  قلب  ضربان  ميانگين   4 جدول  در 
اندام هاى  فوقانى،  اندام هاى  مقاومتى  فعاليت هاى 
شده  داده  نشان  كنترل  جلسة  و  بدن  كل  تحتانى، 
پس  اندازه گيرى  دقايق  همة  در  قلب  ضربان  است. 
اندام هاى  و  فوقانى  اندام هاى  مقاومتى  فعاليت  از 
فعاليت  از  پس   45 و   30  ،15 دقايق  در  و  تحتانى 
فعاليت  از  پيش  مقادير  به  نسبت  بدن،  كل  مقاومتى 

به طور معنى دارى افزايش داشت (p≤0/05). ضربان 
قلب جلسات فعاليت مقاومتى در همة دقايق پس از 
فعاليت تفاوت معنى دارى نداشتند، اما پس از فعاليت 
مقاومتى اندام هاى فوقانى و كل بدن در همة دقايق و 
دقايق  در  تحتانى  اندام هاى  مقاومتى  فعاليت  از  پس 
جلسة  از  باالتر  معنى دارى  طور  به   45 و   ،30  ،15

.(p≤0/05) كنترل بود

حاصل ضرب دوگانه
دوگانه  حاصل ضرب  ميانگين   5 جدول  در 
فوقانى،  اندام هاى  مقاومتى  فعاليت هاى  از  پس 
نشان  كنترل  جلسة  و  بدن  كل  تحتانى،  اندام هاى 
داده شده است. در مقايسه با مقادير پيش از فعاليت، 
فعاليت  از  پس   15 دقيقة  دوگانه  حاصل ضرب 
از  پس  و 30  دقايق 15  و  تحتانى  اندام هاى  مقاومتى 
فعاليت مقاومتى اندام هاى فوقانى و كل بدن به طور 
معنى دارى افزايش داشت (p≤0/05). حاصل ضرب 

فعاليت مقاومتى 
اندام هاى فوقانى

فعاليت مقاومتى 
اندام هاى تحتانى

فعاليت مقاومتى 
كل بدن

جلسه كنترل

7/7 ± 5/969/7 ± 72/5 6/0 ± 71/6 7/6 ± 72/0 پيش از فعاليت
15 دقيقه پس از 

فعاليت
#† 92 ± 13/7#† 91/5 ± 6/8#† 94/2 ± 8/068/2 ± 7/3

30 دقيقه پس از 
فعاليت

#† 86/4 ± 10/0#† 79/8 ± 9/1#† 88/5 ± 7/069/1 ± 8/2

45 دقيقه پس از 
فعاليت

#† 81/5 ± 9/0#† 80/0 ± 9/1#† 82/7 ± 8/468/8 ± 7/0

60 دقيقه پس از 
فعاليت

#† 79/1± 11/8# 76/2 ± 9/0† 79/3 ± 8/668/2 ± 7/9

جدول 4. مقادير ميانگين و انحراف استاندارد ضربان قلب، پيش و پس از فعاليت در جلسات مختلف (ضربه در دقيقه)

.(p ≤ 0/05) تفاوت معنى دار با پيش از فعاليت، † تفاوت معنى دار با جلسة كنترل #
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پس  همة دقايق  در  مقاومتى  دوگانه جلسات فعاليت 
دقيقة  در  اما  نداشتند،  معنى دارى  تفاوت  فعاليت  از 
15 پس از فعاليت فعاليت مقاومتى اندام هاى فوقانى، 
از  پس  دقيقة 30  در  و  بدن  كل  و  تحتانى  اندام هاى 
فعاليت مقاومتى اندام هاى فوقانى و كل بدن به طور 

.(p≤0/05) معنى دارى باالتر از جلسة كنترل بود

بحث و نتيجه گيرى
سيستولى،  فشارخون  پاسخ هاى  حاضر  پژوهش 
دوگانه  حاصل ضرب  و  قلب  ضربان  دياستولى، 
فوقانى،  اندام هاى  مقاومتى  فعاليت هاى  از  پس  را 
قرار  بررسى  مورد  بدن  كل  و  تحتانى  اندام هاى 
جلسه  يك  كه  داد  نشان  پژوهش  اين  يافته هاى  داد. 
تحتانى  اندام هاى  فوقانى،  اندام هاى  مقاومتى  فعاليت 
كاهش  به  منجر  سالم  جوان  مردان  در  بدن  كل  و 

و  دقيقه   60 مدت  به  سيستولى  فشارخون  معنى دار 
در  كه  آنجا  از  شد.  دياستولى  فشارخون  تغيير  عدم 
ايجاد  سيستولى  فشارخون  در  كاهشى  كنترل  جلسة 
كاهش در فشارخون سيستولى پس از  نشد، احتماالً 
به  نه  و  فعاليت ها  اثر  نتيجة  در  مقاومتى  فعاليت هاى 
خاطر تغييرات طبيعى و روزانة فشارخون بوده است. 
مقاومتى  فعاليت  اثر  پيشين  مطالعات  نتايج  اساس  بر 
نشده  شناخته  خوبى  به  فعاليت  از  پس  فشارخون  بر 
است. همچنين مطالعات كمى به بررسى و مقايسة اثر 
فعاليت مقاومتى اندام هاى فوقانى و اندام هاى تحتانى 
پرداخته اند و بيشتر مطالعات از پروتكل هاى تمرينى 
كل بدن (حركات ويژة اندام هاى فوقانى و تحتانى) 
تغيير  عدم   ،(33  ،14  ،7) كاهش  كرده اند.  استفاده 
(8، 28، 32) و يا حتى افزايش (24) فشارخون پس 
سيمائو  است.  شده  گزارش  مقاومتى  فعاليت هاى  از 

فعاليت مقاومتى 
اندام هاى فوقانى

فعاليت مقاومتى 
اندام هاى تحتانى

فعاليت مقاومتى 
كل بدن

جلسه كنترل

8/1777 ± 8/69283/6211 ± 7/47185/917 ± 5/76082/997 ± 7/0801پيش از فعاليت
15 دقيقه پس از 

فعاليت
 8/3561 ± 8/0569

†#
0/809 ± 3/6439

#† 
 8/289 ± 4/6089

#†
1/5801 ± 5/8947

30 دقيقه پس از 
فعاليت

 3/759 ± 4/9498
#†

1/4611 ± 8599 2/038 ± 8954
#†

4/8211 ± 8/5957

45 دقيقه پس از 
فعاليت

0/9601 ± 6/23484/8301 ± 3/97182/069 ± 1/03282/2801 ±2/9937

60 دقيقه پس از 
فعاليت

5/8911 ± 8/97187/7101 ± 3/23875/378 ± 7/32081/6311 ± 7461

جدول 5. مقادير ميانگين و انحراف استاندارد حاصل ضرب دوگانه، پيش و پس از فعاليت در جلسات مختلف 
(ميلى متر جيوه در ضربه در دقيقه).

.(p ≤ 0/05) تفاوت معنى دار با پيش از فعاليت، † تفاوت معنى دار با جلسة كنترل #
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مقاومتى  فعاليت  اجراى  از  پس  همكاران (2005)  و 
گزارش  را  سيستولى  فشارخون  در  كاهش  بدن  كل 
از  پس  سيستولى  فشارخون  كاهش   .(33) كردند 
فعاليت مقاومتى اندام هاى فوقانى و اندام هاى تحتانى 
مك دونالد  مطالعه  در   .(10) است  شده  گزارش  نيز 
 60 مدت  به  كم فشارخونى   (1999) همكاران  و 
حركت  وقفة  بدون  اجراى  دقيقه    15 از  پس  دقيقه، 
تكرار  يك  درصد  شدت 65  با  و  پا  يك  با  پا  پرس 
بيشينه مشاهده شد (16). در حاليكه برخى گزارشات 
حاكى از عدم تغيير فشارخون سيستولى و دياستولى 
و   (31) فوقانى  اندام هاى  مقاومتى  فعاليت  از  پس 
از  پس  تنها  ديگر  برخى  مى باشند،   (28) تحتانى 
فعاليت مقاومتى با تودة عضالنى بزرگ و حجم باال 
(10 ست)، كاهش در فشارخون سيستولى را مشاهده 
(تودة  متغيرها  اين  دوى  هر  احتماالً   .(27) كردند 
هيپوتنشن  وقوع  بر  مى تواند  ست)  تعداد  و  عضالنى 

اثرگذار باشد. 
 ،(31  ،28  ،27) مطالعات  برخى  نتايج  برخالف 
در پژوهش حاضر پس از فعاليت مقاومتى اندام هاى 
به  سيستولى  فشارخون  تحتانى،  اندام هاى  و  فوقانى 
اصلى  علت  احتماالً  يافت.  كاهش  معنى دارى  طور 
در  درگير  عضالنى  تودة  به  نتايج  اين  در  تفاوت 
از  يكى  مى شود.  مربوط  ست ها  تعداد  و  فعاليت 
بر  را  عضالنى  تودة  اثر  مى تواند  كه  مكانيزم هايى 
دهد،  توضيح  مقاومتى  فعاليت  از  پس  فشارخون 
كاهش در مقاومت عروقى است كه بواسطة رها شدن 
عضالنى  تودة  در  بيشتر  عروقى  دهندة  اتساع  مواد 
افزايش  مى رسد  نظر  به  مى شود.  ايجاد  زيادتر  فعال 
مواد  رهاشدن  تحريك  موجب  نيز  خون  جريان  در 
اتساع دهندة عروقى مى شود (14). همان مكانيزم هاى 

مرتبط با تودة عضالنى فعال را مى توان به اثر ست ها 
بر هيپوتنشن پس از فعاليت مقاومتى نسبت داد (27). 
بيشتر نتايج اشاره بر اين دارند كه در فعاليت مقاومتى 
اندازة  به  عضالنى  تودة  اگر  باال  تا  متوسط  شدت  با 
زياد  ست هاى  تعداد  انجام  احتماالً  باشد،  زياد  كافى 
منجر به وقوع هيپوتنشن مى شود (27). با وجود اينكه 
مكانيسم هاى هيپوتنشن به طور دقيق مشخص نيست 
اما با توجه به نتايج پژوهش حاضر و ديگر مطالعات 
مقاومتى  فعاليت  در  درگير  عضالنى  تودة  ظاهراً 
اندام هاى فوقانى، اندام هاى تحتانى و كل بدن، تعداد 
هيپوتنشن  ايجاد  منظور  به  فعاليت  شدت  و  ست ها 
داراى حداقلى مى باشند، كه در اين مطالعه به خوبى 

رعايت شده اند. 
فشارخون  بيشتر  كاهش  احتمالى  داليل  از  يكى 
پس از فعاليت وضعيت آزمودنى ها مى باشد. در اين 
پژوهش آزمودنى ها در تمام مدت اندازه گيرى پس 
از فعاليت در وضعيت نشسته بر روى صندلى بودند. 
عالوه بر كاهش حجم پالسما پس از فعاليت بواسطة 
سلولى  بين  فضاى  به  خون  پالسماى  مايع  انتقال 
(30)، وضعيت نشسته در مقايسه با وضعيت خوابيده 
گيرنده هاى  رفلكس  و  وريدى  بازگشت  مى تواند 
فشارى قلبى تنفسى را كاهش دهد و در نتيجه موجب 
مقاومت  محيطى،  سمپاتيك  عصب  فعاليت  افزايش 
عروق محيطى و فشارخون دياستولى شود (30، 35). 
قلب  ضربان  افزايش  عليرغم  فرضيه،  اين  اساس  بر 
كاهش  احتماالًٌ  مقاومتى،  فعاليت  جلسات  از  پس 
ضربه اى  حجم  كاهش  از  ناشى  كه  قلبى  برون ده  در 
است، يكى از عوامل اصلى وقوع هيپوتنشن پس از 
تحتانى  اندام هاى  فوقانى،  اندام هاى  مقاومتى  فعاليت 
و كل بدن در پژوهش حاضر مى باشد به نحوى كه 
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افزايش احتمالى در مقاومت عروقى نيز قادر به خنثى 
كردن اثرات آن نيست. همچنين مى توان چنين فرض 
در پژوهش حاضر فعاليت مقاومتى  كرد كه احتماالً 
بدن  كل  و  تحتانى  اندام هاى  فوقانى،  اندام هاى 
مى باشد  دياستولى  فشارخون  كاهنده  اثرات  داراى 
هنگام  در  آزمودنى ها  نشستن  بواسطة  اثرات  اين  اما 

اندازه گيرى جبران شده است.
فعاليت  از  پس  قلب  ضربان  حاضر  پژوهش  در 
كل  و  تحتانى  اندام هاى  فوقانى،  اندام هاى  مقاومتى 
بود  باالتر  فعاليت  از  پيش  مقادير  با  مقايسه  در  بدن 
مشاهده  فعاليت ها  از  پس  قلب  ضربان  بين  تفاوتى  و 
مطالعات  ديگر  توسط  قلب  ضربان  در  افزايش  نشد. 
اين  با   .(35  ،30  ،21  ،11) است  شده  گزارش  نيز 
وجود در پژوهش پوليتو و همكاران (2004) ضربان 
كردن  باز  مقاومتى  فعاليت  از  پس  آزمودنى ها  قلب 
فعاليت  از  پيش  مقادير  با  معنى دارى  تفاوت  زانو 
پوليتو  پژوهش  يافته هاى  تناقض  دليل  نداشت (28). 
به همراه  با پژوهش حاضر و ديگر مطالعات احتماالً 
حركات  كم  تعداد  با  كم  فعال  عضالنى  تودة  بودن 
و ست ها (يك حركت، 3 ست) و فاصلة استراحتى 
پروتكل  اين  مى شود.  مربوط  ست ها  بين  دقيقه اى   2
در مقايسه با پروتكل ديگر مطالعات افزايش كمترى 
مى كند  ايجاد  فعاليت  پايان  در  قلب  ضربان  در 
فعاليت  از  پيش  مقادير  به  بالفاصله  مى تواند  كه 
بر گردد. افزايش ضربان قلب پس از فعاليت مقاومتى 
كاهش  و  سمپاتيك  نوسانات  در  افزايش  بواسطة 
پاسخ هاى  اين  مى شود.  ايجاد  قلب  پاراسمپاتيك 
ممكن  قلب،  ضربان  دهندة  افزايش  و  خودبه خود 
فشارى  گيرنده هاى  رفلكس  كاهش  بواسطة  است 
بعد  مى دهد  رخ  فشارخون  در  كاهش  بواسطة  كه 

حاضر  پژوهش  در   .(30) شوند  ايجاد  فعاليت  از 
كاهش  به  منجر  فشارخون  در  كاهش  احتماالً  نيز 
عملكرد رفلكس گيرنده هاى فشارى شده، و افزايش 
پاراسمپاتيك  عملكرد  كاهش  و  سمپاتيك  عملكرد 

موجب افزايش ضربان قلب پس از فعاليت شده اند. 
ضربان  و  سيستولى  فشارخون  حاصل ضرب 
بااليى  همبستگى  دوگانه)  حاصل ضرب  (يعنى  قلب 
حاضر  پژوهش  نتايج  دارد.  قلب  مصرفى  اكسيژن  با 
فعاليت  از  پس  دوگانه  حاصل ضرب  كه  داد  نشان 
مقاومتى اندام هاى فوقانى به مقادير پيش از فعاليت، 
كل  و  تحتانى  اندام هاى  مقاومتى  فعاليت  از  پس  و 
سطوح  از  پايين تر  به  معنى دارى  غير  طور  به  بدن 
كاهش  امر  اين  كه  يافت  كاهش  فعاليت  از  پيش 
دنبال  به  را  فعاليت  از  پس  عروقى  قلبى  خطرات 
 (2010) همكاران  و  محبى  پژوهش  در   .(21) دارد 
كل  مقاومتى  فعاليت  از  پس  دوگانه  حاصل ضرب 
بدن نسبت به مقادير پيش از فعاليت افزايش يافت و 
سپس تا سطوح پيش از فعاليت كاهش يافت (21). 
تغييرى    (2004) همكاران  و  پوليتو  وجود  اين  با 
مقاومتى  فعاليت  از  پس  دوگانه  حاصل ضرب  در 
مشاهده  فعاليت  از  پيش  به  نسبت  فوقانى  اندام هاى 
پروتكل  از  استفاده  احتماالً  آن  دليل  كه  نكردند، 
تمرينى بسيار سبك و عدم تغيير فشارخون سيستولى 
چنين   .(28) مى باشد  فعاليت  از  پس  قلب  ضربان  و 
عامل  مهمترين  قلب  ضربان  كه  است  شده  پيشنهاد 
و   ،(20) مى باشد  دوگانه  حاصل ضرب  كنندة  تعيين 
از آنجا كه در پژوهش حاضر تغييرات حاصل ضرب 
دوگانه در تمام مدت اندازه گيرى همسو با تغييرات 
حاضر  پژوهش  توسط  نكته  اين  بود،  قلب  ضربان 
تأييد مى شود و بيشتر بودن حاصل ضرب دوگانه پس 
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از فعاليت مقاومتى اندام هاى فوقانى و كل بدن نسبت 
به اندام هاى تحتانى در تمام زمان هاى اندازه گيرى را 

مى توان به اين عامل نسبت داد.
متابوليكى  فشار هاى  الكتات،  پاسخ هاى  نتايج 
اندام هاى  مقاومتى  فعاليت هاى  براى  را  يكسانى 
مى دهد.  نشان  بدن  كل  و  تحتانى  اندام هاى  فوقانى، 
بين  بااليى  همبستگى  مطالعات  برخى  گزارش  به 
فعاليت  از  پس  فشارخون  كاهش  و  خون  الكتات 
ارتباط  كه   (22  ،18  ،9) دارد  وجود  مقاومتى 
و  عروقى  مقاومت  كاهش  و  الكتات  تجمع  بين 
مى كنند.  تأييد  را  ورزشى  فعاليت  از  پس  فشارخون 
مقاومتى  فعاليت هاى  متابوليكى  فشارهاى  بنابراين 
ممكن است ارتباطى با كاهش فشارخون بعد از اين 
معنى دارى  تفاوت  كه  آنجا  از  باشد.  داشته  جلسات 
از  پس  فشارخونى  كم  همچنين  و  خون  الكتات  در 
فعاليت  مقاومتى اندام هاى فوقانى، اندام هاى تحتانى و 
كل بدن مشاهده نشد، لذا پژوهش حاضر نيز احتمال 

نقش الكتات در وقوع هيپوتنشن را تأييد مى كند.
در  كاهش  وقوع  گزارش  عليرغم  نهايت،  در 
فشارخون سيستولى پس از فعاليت مقاومتى كل بدن، 
كم فشارخونى  وقوع  حاضر  مطالعة  مهم  يافتة  ديگر 
پس از فعاليت مقاومتى اندام هاى فوقانى و اندام هاى 
مردان  در  بدن  كل  مقاومتى  فعاليت  با  مشابه  تحتانى 
از  استفاده  كه  مى دهد  نشان  اين  بود.  سالم  جوان 
اندام هاى  يا  فوقانى  اندام هاى  مقاومتى  فعاليت هاى 
در  بدن  كل  فعاليت هاى  با  مشابه  مى تواند  تحتانى 
كاهش فشارخون پس از فعاليت نقش داشته باشد و 
كنترل  پيشگيرى،  منظور  به  فعاليت ها  اين  از  استفاده 
وحتى درمان بيمارى فشارخون باال پيشنهاد مى شود. 
اندام هاى  مقاومتى  فعاليت  از  استفاده  همچنين، 

روش  يك  عنوان  به  تحتانى  اندام هاى  يا  فوقانى 
استفاده  در  كه  افرادى  براى  بويژه  جايگزين  تمرينى 
از برخى قسمت هاى بدن داراى محدويت يا آسيب 
ديدگى هستند و يا داراى معلوليت جسمانى، آسيب 
نخاعى يا پاى ديابتى مى باشند، پيشنهاد مى شود، تا از 
مزاياى فعاليت مقاومتى به منظور دستيابى به سالمتى 

برخوردار شوند.
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بررسي مصرف مكمل هاي غذايي در ميان كشتي 
گيران نخبه ايران

 دكتر رامين اميرساسان؛ دانشيار فيزيولوژى و تغذيه ورزشى دانشگاه تبريز*
  دكتر وحيد سارى صراف؛ استاديار فيزيولوژى ورزشى دانشگاه تبريز

   محمدجهانگيرى؛ دانشجوى دكتراى رفتار حركتى دانشگاه رازى كرمانشاه

* E. mail: amirsasan@tabrizu.ac.ir

هدف از اين تحقيق بررسي مصرف مكمل هاي غذايي در ميان كشتي گيران نخبه ايران بود. به منظور كسب اطالعاتى چكيده:
درباره  داليل و نوع مكمل مصرفى , الگوى مصرف, منابع پيشنهاد دهنده, منابع جمع آورى اطالعات, انگيزه هاى 
ــتى گيران يك  ــل و راه هاى تهيه آن و عوامل موثر بر مصرف مكمل و نوع اطالعات مورد عالقه كش ــرف مكم مص
پرسشنامه هشت صفحه اى بين تمامى 180 كشتي گير نخبه اي كه در سال 89 و 90 در اردوهاي تيم هاي ملي حاضر 
ــد.. نتايج نشان داد كه 42٪ كشتي گيران  ــبه ش بودند توزيع گرديد. داده ها در قالب فراواني و درصد فراواني محاس
به طور منظم مكمل مصرف مي كردند. عمده ترين مكمل هاي مصرفي مكمل هاي پروتئيني و ويتاميني بودند. اكثر 
ــتفاده مي كردند. ورزشكاران هم تيمي و  ــابقه از مكمل اس ــتي گيران (71٪) اغلب در طول فصل تمرين و مس كش
ــنهاد دهنده مكمل بودند. بهبود عملكرد اصلي ترين دليل مكمل گيري بود. مهم ترين  مربيان عمده ترين منابع پيش
عامل تاثير گذار در انتخاب مكمل توصيه ورزشكاران بود. مهم ترين شيوه تهيه مكمل از طريق داروخانه بود. نتايج 

تحقيق بيانگر نياز به آموزش تغذيه اي در بين كشتي گيران است. 

واژگان كليدي: تغذيه، مكمل غذايى، كشتى گيران نخبه ايران، شيوع.
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مقدمه
بسيار  عاملى  عنوان  به  تغذيه  اهميت  به  توجه  با 
مكمل  مصرف  ها،  بيمارى  از  پيشگيرى  در  موثر 
ويژه  به  مختلف  هاي  گروه  بين  در  غذايى  هاى 
ورزشكاران رشد فزاينده اى يافته است. انجمن دارو 
در  را  غذايى  هاى  مكمل  متحده،  اياالت  غذاى  و 
آمينو  فراورده هاى  معدنى،  مواد  و  ها  ويتامين  قالب 
اسيدى و انواع ديگر محصوالت مكمل غذايى شامل 
تركيبات شيميايى غير ضرورى، گياهانى كه از نظر 
سنتى استفاده غذايى ندارند، عصاره گياهان و عصاره 
هاى حيوانى تعريف مى كند(18). در مطالعات اخير 
مورد  افدرا1  و  كراتين  چون  محصوالتى  اثربخشى 
درباره  تحليل  فرا  يك  در  گرفته اند(2).  قرار  بررسى 
برنچ2  كراتين،  عملكرد  بر  گرفته  انجام  تحقيقات 
(2003)، افزايش قدرتى در حدود 2 تا 4 درصد در 
ميان افرادى كه كراتين مصرف مى كردند، گزارش 
كرد(4). اگرچه بسيارى از تحقيقات اخير نشان داده 
چندانى  سودمندى  غذايى  هاى  مكمل  اكثر  كه  اند 
پروتئين  و  اسيدها  آمينو  كراتين،  فروش  اما  ندارند، 
نمونه،  براي   .(15) دارد  اى  فزاينده  رشد  همچنان 
نخبه  جودوكاران  تغذيه اي  وضعيت  بررسي  نتايج 
چون  هايي  مغذي  ريز  دريافت  كه  داد  نشان  ايران 
تيامين، نياسن، ويتامين آ بيشتر از مقادير توصيه شده 

DRI بود(3). 
هاى  جنبه  گرفته،  صورت  هاى  پژوهش  در 
نوع،  قبيل  از  ورزشى  مكمل هاى  مصرف  مختلف 
مقدار، الگوى مصرف، منابع اطالعاتى، منابع پيشنهاد 
توجه،  مورد  اطالعات  نوع  مصرف،  داليل  دهنده، 

شيوه تهيه و عوامل موثر در انتخاب يك مكمل ويژه 
در طيف وسيعى از ورزشكاران اعم از ورزشكاران 
مورد  اى  حرفه  و  نخبه  ورزشكاران  تا  دانشگاهى 
ورزشكارانى  از  بسيارى  است.  گرفته  قرار  بررسى 
اى  تغذيه  دانش  مى كنند  استفاده  مكمل  از  كه 
همكاران  و  اسالتر  تحقيق  در   .(14) دارند  ضعيفى 
هيچ  كه  كردند  بيان  دهندگان  پاسخ   60%  (2003)
پژوهشى  در  ندارند(17).  ها  مكمل  مورد  در  دانشى 
 46% كه  داشت  اظهار   (2004) كريستيانسن3  ديگر، 
تغذيه اى  دانش  كه  بودند  عقيده  اين  بر  ورزشكاران 

كافى در مورد مكمل ها ندارند(1). 
تحقيقاتي كه ميزان مصرف مكمل هاي ورزشي و 
غذايي را در ميان ورزشكاران مورد بررسي قرار داده 
اند به نتايج متفاوتي دست يافته اند. در اين تحقيقات 
درصد ورزشكاراني كه حداقل يك مكمل مصرف 
مي كردند بين 48 تا %90 بوده است. اكثر اين تحقيقات 
در رابطه با ورزشكاران سطوح دانشگاهي و جوانان 
مكمل هاي  عمده ترين  تحقيقات  اين  در  است.  بوده 
مصرفي عبارت بود از نوشيدني هاي انرژي زا، مواد 
به  ويتامين هاي  و  ها  پروتئين  كربوهيدراتها،  معدني، 
گردآوري  منابع  مهمترين  جمله  از   .C ويتامين  ويژه 
اطالعات مرتبط با مكمل مي توان به مربي، متخصص 
دوستان  حتي  و  ورزشكاران  فروشندگان،  تغذيه، 
كه  مي دهند  نشان  تحقيقات  همچنين  كرد.  اشاره 
داليل اصلي مصرف مكمل در ورزشكاران به ترتيب 
بهبود عملكرد ( استقامتي، قدرتي)، سالمتي، پيشنهاد 
مي باشد.  ريكاوري  تسريع  و  بهتر  احساس  دوستان، 
همچنين در اين مطالعات منابع اصلي پيشنهاد دهنده 

1. ephedra
2. Branch 
3. Kristiansen
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مصرف مكمل دوستان و ورزشكاران بوده اند. اكثر 
ورزشكاران هم در طول فصل تمرين و مسابقه و هم 
كردند.  مي  مصرف  مكمل  مسابقه  فصل  از  خارج 
نيز  خاص  مكمل  يك  انتخاب  در  موثر  عوامل  از 
اشاره  تبليغات  و  قيمت  تجاري،  نشان  به  مي توان 
كرد. شيوه اصلي تهيه اين مكمل ها نيز فروشكاه هاي 
بزرگ بوده است (6، 7، 13،5،12،15،1). اخيرا  نيز 
كردى و همكاران (2011) الگوهاى كاهش وزن و 
مصرف مكمل را در كشتى گيران شهر تهران از رده 
با  ارتباط  در  دادند.  قرار  بررسى  مورد  مختلف  هاى 
مصرف مكمل نتايج اين تحقيق نشان داد كه در شش 
يا  مكمل  گونه  هيچ  كشتى گيران   75% گذشته  ماه 
ويتامينى مصرف نكرده بودند. اين در حالى است كه 
مصرف مكمل در بقيه كشتى گيران شامل %4 مكمل  
شامل   ) ويتامين  و 12%  پروتئين)  و  كراتين  عمدتا   )

مولتى ويتامين ها و ويتامين هاى C,E) بود (10). 
در حال حاضر، اطالعات كمى در مورد ايمنى 
موجود  خاص  گروه هاى  در  مكمل ها  اثربخشى  و 
ورزشى  هاى  مكمل  فروش  شاخص هاى  باشد.  مى 
ميان  در  مكمل  مصرف  روزافزون  افزايش  بيانگر 
است  اين  از  حاكى  پژوهش ها  و  است  ورزشكاران 
تجارى  تبليغات  اصلى  هدف  به  ورزشكاران  كه 
به  رسيدن  جهت  فشارها  عالوه،  به  شده اند.  تبديل 
آل،  ايده  بدنى  تصوير  و  بيشينه  ورزشى  عملكرد 
مى باشند.  ورزشكاران  در  اصلى  انگيزه هاى  از 
كه  مى كنند  ايجاد  ورزش  در  را  جوى  عوامل  اين 
ورزشى  مكمل هاى  مصرف  احتمال  آن  نتيجه  در 
مرتبط  احتمالى  خطرات  به  توجه  بدون  خطرناك 
تحقيقات  اگرچه  يابد(19).  مى  افزايش  آنها  با 
غذايى  هاى  مكمل  مصرف  با  رابطه  در  مختلفى 

انجام  مختلف  كشورهاى  در  ورزشكاران  در 
ها  پژوهش  اين  از  اعظمى  بخش  اما،  است  گرفته 
بوده  جوان  و  دانشگاهى  ورزشكاران  با  رابطه  در 
اهميت  به  نظر  و  شده  ذكر  مسائل  به  توجه  با  است. 
تحقيق  اين  از  هدف  غذايى،  مكمل هاى  مصرف 
در  مصرفى  ورزشى  يا  غذايى  مكمل هاى  بررسى 
كشتى  باشد.  مى  ملى  هاى  تيم  نخبه  كشتى گيران 
مى باشد.  سرعتى  و  قدرتى  هاى  ورزش  جمله  از 
اين  در  خاص  محدوده  يك  در  بدن  وزن  حفظ 
است.  برخوردار  خاصى  اهميت  از  ورزشى  رشته 
در  اى  تغذيه  هاى  استراتژى  اهميت  به  توجه  با  لذا 
اين رشته ورزشى و نظر به اينكه تا كنون در داخل 
مكمل  مصرف  با  رابطه  در  چندانى  تحقيق  كشور 
نخبه  گيران  كشتى  ميان  در  ورزشى  و  غذايى  هاى 
تحقيق  اين  است؛  نگرفته  صورت  ملى  هاى  تيم 
گيران  كشتى  مصرفى  مكمل هاى  بررسى  در  سعى 
بطور  دارد.  را  آن  با  مرتبط  عوامل  و  ملى  تيم هاى 
اختصاصى تر اين تحقيق سعى دارد تا انواع مكمل 
منابع  مكمل ها,  مصرف  الگوى  مصرفى,  هاى 
جمع  منابع  مكمل,  مصرف  دهنده  پيشنهاد  اصلى 
آورى اطالعات درباره مكملى خاص, انگيزه هاى 
مصرف مكمل, اطالعات مورد عالقه كشتى گيران 
انتخاب  بر  موثر  عوامل  خاص,  مكملى  درباره  نخبه 
نيز  و  نظر  مورد  مكمل  تهيه  شيوه  مكمل,  يك 
مورد  را  نخبه  كشتى گيران  در  مكمل  مصرف  نحوه 

بررسى قرار دهد.   

روش شناسى
شيوه  به  و  بوده  كاربردي  نوع  از  پژوهش  اين 
پيمايشى اجرا شد. جامعه آمارى اين تحقيق را كليه 
در  ملى  هاى  تيم  فرنگى  و  آزاد  نخبه  گيران  كشتى 
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دو رده سنى بزرگسال و جوان تشكيل مي دادند كه 
در سال 1389 و 1390 به اردوهاى انتخابى و آماده 
سازى شركت در مسابقات آسيايى و جهانى دعوت 
حدود  كه  مختلفى  اردوهاى  طول  در  بودند.  شده 
فواصل  انجاميد و در  به طول مى  از سال  هشت ماه 
دعوت  گير   كشتى   180 حدود  مختلف  زمانى 
براي  گرفتند.  قرار  بررسى  مورد  اردوها  به  شده 
فردي  خصوصيات  مورد  در  اطالعات  گردآوري 
الگوى  مصرفى،  هاى  مكمل  انواع  ورزشكاران، 
كسب  شيوه  مكمل،  تهيه  شيوه  مكمل،  مصرف 
اطالعات مورد نياز در رابطه با مكمل، عوامل موثر 
در انتخاب يك مكمل خاص، منابع پيشنهاد دهنده 
مصرف  مقدار  گيران،  كشتى  در  مكمل  مصرف 
استفاده  هاي  انگيزه  و  داليل  ورزشي،  هاي  مكمل 
استفاده  ساخته  محقق  پرسشنامه  يك  از  مكمل،  از 
مختلفي  تحقيقات  از  پرسشنامه  اين  تدوين  در  شد. 
به  شد  استفاده  بود  شده  اجرا  زمينه  همين  در  كه 
و  موجود  هاي  پرسشنامه  مطالعه  با  كه  ترتيب  اين 
تركيبي  پايان  در  آنها،  ضعف  و  قوت  نقاط  مقايسه 
واحد  پرسشنامه  يك  قالب  در  ها  پرسشنامه  اين  از 
قرار  استفاده  مورد  تحقيق  اين  در  و  شده  تدوين 
چند  توسط  تدوين،  از  پس  پرسشنامه  اين  گرفت. 
تعيين  جهت  ورزش  فيزيولوژى  متخصصين  از  نفر 
ميزان تناسب آن با هدف مورد نظر مورد بررسى و 
تاييد قرار گرفت. اين پرسشنامه در قالب 8 سوال و 
مرتبط  اطالعات  گردآوري  براي  صفحه  هشت  در 
مصرف  شيوه  و  زمان  نوع،  مصرفي،  هاي  مكمل  با 
منابع  و  اطالعات  گردآوري  منابع  داليل،  مكمل، 
مكملي  انتخاب  در  موثر  عوامل  و  دهنده  پيشنهاد 

خاص تدوين و مورد استفاده قرار گرفت.  

طريق  از  اطالعات  گردآورى  شيوه  چون 
محل  در  محقق  خود  منظور  بدين  بود؛  پرسشنامه 
يافته  حضور  ملى  هاى  تيم  گيران  كشتى  تمرين 
تكميل  شيوه  مورد  در  توضيحاتى  ارائه  از  پس  و 
را  پرسشنامه  تحقيق،  انجام  از  هدف  و  ها  پرسشنامه 
گيران  كشتى  شركت  داد.  مى  قرار  آنان  اختيار  در 
در تحقيق كامال اختيارى بود و به آنان اطمينان داده 
جنبه  فقط  شده  آورى  جمع  اطالعات  كه  بود  شده 
ماند.  خواهد  باقى  محرمانه  كامال  و  داشته  تحقيقى 
تكميل  طول  در  بود  شده  گفته  گيران  كشتى  به 
سوال  هرگونه  وجود  صورت  در  ها،  پرسشنامه 
توزيع  كنند.  سوال  محقق  از  توانند  مى  مشكل  يا 
مى  انجام  تمرين  محل  در  ها  پرسشنامه  تكميل  و 
گرفت و تقريبا 30 تا 45 دقيقه طول مى كشيد. كل 
فرايند جمع آورى داده ها تقريبا 10 جلسه ( حدود 
پرسشنامه ها  تكميل،  از  پس  كشيد.  طول  ماه)   4
توسط محقق جمع آورى شده و مورد بازبينى قرار 
كه  شد  مشخص  نهايى  بازبينى  از  پس  گرفت.  مى 
پرسشنامه   146 توزيعى،  پرسشنامه   180 مجموع  از 
براى  لذا  و  شده  تكميل  صحيح  و  كامل  صورت  به 
توجه  با  شد.  داده  تشخيص  مناسب  آمارى  تحليل 
روش هاى  از  بود  پيمايشى  نوع  از  پژوهش  اينكه  به 
براى  فراوانى  درصد  و  فراوانى  چون  توصيفى  آمار 

تلخيص داده ها استفاده شد.  

يافته ها
فردى  ويژگى هاى  از  برخى   ،1 شماره  جدول 
را  تحقيق  اين  در  كننده  شركت  گيران  كشتى 
كنندگان  شركت  سنى  ميانگين  دهد.  مى  نشان 
سال)   28 حداكثر  و   17 (حداقل  سال   20 تقريبا 

بود. همچنين اكثر كشتى گيران مجرد بودند.



63

سال بيست و يكم  شماره2 (پياپي 62) تابستان 1392

دكتر رامين اميرساسان، دكتر وحيد سارى صراف، محمدجهانگيرى

جدول  كه  همچنان  مصرفى:  هاى  مكمل  نوع  كارنيتين (%4) به ترتيب كم مصرف ترين مكمل - 
ها در ميان كشتى گيران بودند.

گيران:  كشتى  ميان  در  مكمل  مصرف  الگوى   -
زمانى كه از ورزشكاران در مورد مصرف مكمل 
كه  كردند  اعالم  گيران  كشتى  شد، 42%  پرسيده 
بطور منظم از مكمل استفاده مى كنند در حاليكه 
استفاده  مكمل  از  هرگز  كه  داشتند  بيان   27%
قبال  كه  داشتند  بيان   15% همچنين  اند.  نكرده 
مكمل مصرف مى كردند اما اكنون ديگر مكمل 
كردند  اعالم   14% باالخره  و  كنند  نمى  مصرف 
دارند  قصد  اما  اند  مصرف نكرده  مكمل  قبال  كه 
كنند  استفاده  آينده  در  مكمل  يك  از  حداقل 

(جدول شماره 3). 
- منابع پيشنهاد دهنده  مصرف مكمل: همانگونه 
كه در جدول شماره 4 نشان داده شده است اصلى 
ترين منبع پيشنهاد دهنده در بين كشتى گيران براى 
مصرف مكمل ورزشكاران ديگر مى باشند(30%). 
تغذيه  مشاور  و   (25%) مربى  نتايج،  به  توجه  با 
ديگر  كشتى  گرايش  در  مهمى  نقش  نيز   (  17%)
به مصرف مكمل ايفا مى كنند. اين در حالى است 
كه ماساژور (%3) و فيزيوتراپ (%4) كمترين تاثير 

را در اين زمينه دارا مى باشند.  
- منابع جمع آورى اطالعات در ارتباط با مكمل 
هاى مورد نظر: با توجه به نتايج جدول شماره 5 
منابع اصلى كسب اطالعات مورد نياز در رابطه با 
مكمل هاى مصرفى كشتى گيران، متخصص تغذيه 
و   (65%) ورزش  فيزيولوژى  متخصص   ،  (91%)
مربى ورزشى (%58) مى باشند. اين در حالى است 
كه داروساز (%6)، روزنامه ها و مجالت و اينترنت 
(%17) و كتاب هاى مرتبط (%32)كم اهميت ترين 

سن به 
سال 

 

 20/3ميانگين

2/6انحراف استاندارد
وزن به 
كيلوگرم

69/6ميانگين
20/54انحراف استاندارد

رشته 
ورزشى 

41 نفرآزاد جوانان
31 نفرآزاد بزرگساالن
38 نفرفرنگى جوانان

36 نفرفرنگى بزرگساالن
سطح 

تحصيالت 
53 نفرديپلم و زير ديپلم 

33 نفرفوق ديپلم 
60 نفرليسانس  

وضعيت 
تاهل

126 نفرمجرد 
20 نفرمتاهل 

جدول شماره 1: ويژگى هاى فردى كشتى 
گيران نخبه شركت كننده در تحقيق 

مكمل  از  گيران  كشتى  دهد  مى  نشان   2 شماره 
نتايج  اساس  بر  كردند.  مى  استفاده  مختلفى  هاى 
به دست آمده، از مهمترين مكمل هاى مصرفى در 
149 كشتى گيران مى توان به ترتيب به گلوتامين 
مولتى   ،(%79)  C ويتامين  گيران)،  كشتى   90%)
ويتامين (%77)، ويتامين E (64%)، مولتى ويتامين 
كمپلكس  ب  و   (62%) معدنى  مواد  حاوى  هاى 
(%50) اشاره كرد. همچنين نياسين و اسيد فوليك 
و DHEA (1%) ، HMB و استروئيد (%3) و ال 
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درصد مصرف مكمل
كنندگان

درصد مصرف مكمل
كنندگان

درصد مصرف مكمل
كنندگان

نوشيدنى هاى 
انرژى زا

NO 12٪پودر افزاينده وزن٪30
Explode

٪12

30٪گلوكوزامين22٪پودرهاى پروتئينى24٪بارگيرى انرژى
4٪ال كارنيتين22٪پروتئين وى22٪كراتين
ATP٪677٪مولتى ويتامينDHEA٪1
3٪استروئيد64٪ويتامين 12E٪كافئين

14٪منيزيم79٪ويتامين 22C٪آمينو اسيد ها
9٪روى1٪اسيد فوليك14٪آرژنين

اسيد آمينه 
شاخه دار

٪27B6٪333٪فسفر

46٪كلسيم90B12٪46٪گلوتامين
HMB٪320٪آهن1٪نياسين

12٪ويتامين 11A٪ويتامين 50D٪ب كمپلكس
قرص هاى 
مواد معدنى

٪62

جدول شماره2: درصد كشتي گيراني مصرف كننده مكمل هاي غذايي مختلف*

درصد فراوانيفراوانيالگوي مصرف مكمل
42٪62 نفربطور منظم مكمل مصرف مى كنند 

16٪23 نفرقبال مصرف مى كردند اما ترك كرده اند
15٪21 نفرقبال مصرف نمى كردند اما قصد دارند مصرف كنند

27٪40 نفراصال مكمل مصرف نمى كنند
100٪149 نفرجمع

جدول شماره 3:  فراوانى و درصد فراوانى الگوى مصرف مكمل در ميان كشتى گيران نخبه

* در ارتباط با مقادير درصد فراوانى بايد يادآورى كرد برخى كشتى گيران هم زمان چند مكمل مصرف مى كردند.
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درصد فراوانيفراوانيفرد پيشنهاد دهنده 
26٪38 نفرمربى
14٪20 نفربدنساز

31٪46 نفرساير ورزشكاران
3٪5 نفرماساژور
4٪7 نفرفيزيوتراپ

5٪8 نفرپزشك ورزشى
17٪25 نفرمشاور تغذيه

100٪149 نفرجمع

جدول شماره 4: منابع پيشنهاد دهنده مصرف مكمل از ديدگاه كشتى گيران 

درصد فراوانيفراواني
3٪4 نفركتب و مجالت

5٪7 نفراينترنت
25٪37 نفرساير كشتى گيران

20٪30 نفرمربى
31٪47 نفرمتخصص تغذيه 

3٪4 نفرمتخصص فيزيولوژى ورزشى
13٪20 نفرپزشك ورزشى

100٪149 نفرجمع

جدول شماره 5: منابع گردآورى اطالعات در مورد مكمل هاى مورد 
عالقه يا مصرفى در كشتى گيران
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درصد تعداد
فراوانى

28٪43 نفرسالمت و ايمنى
23٪34 نفرعوارض و اثرات جانبى
31٪46 نفرسودمندى و اثربخشى

3٪4 نفرشواهد و مدارك
7٪10 نفرمكانيسم عمل مكمل

8٪12 نفرتركيبات مكمل
100٪149جمع

جدول شماره 7: اطالعات مورد توجه كشتى گيران 
در هنگام مصرف مكمل ويژه 

درصد تعداد
فراوانى

45٪49 نفرداروخانه ها

17٪18 نفرمغازه ها و فروشگاه ها 
34٪37 نفردوستان 
4٪5 نفراينترنت
100٪109جمع

جدول شماره 8: شيوه هاى  تهيه مكمل هاى مصرفى در 
بين كشتى گيران

درصد فراوانىتعدادعلتدرصد فراوانىتعدادعلت
34٪37 نفررفع خستگى 26٪28 نفرافزايش وزن
8٪9 نفرعدم ابتال به بيمارى 3٪3 نفركاهش وزن 

5٪5 نفركاهش درد 19٪21 نفرافزايش حجم عضالنى 
31٪34 نفرتسريع ريكاورى29٪32 نفرافزايش قدرت 

6٪7 نفرافزايش تمركز36٪39 نفربهبود اجراى ورزشى
11٪12 نفرافزايش سرعت و چابكى13٪14 نفرتناسب جسمانى

8٪9 نفرحفظ سالمت عمومى28٪31 نفرانرژى زايى
5٪6 نفركاهش چربى بدن

جدول شماره 6: داليل مصرف مكمل از ديدگاه كشتى گران نخبه*

* در ارتباط با مقادير درصد فراوانى توجه كنيد برخى كشتى گيران هم زمان چند دليل را براى مصرف مكمل مورد نظر خود را اظهار داشته اند. هم 
چنين تعداد كل در اينجا 109نفر بوده است(40 نفر از كشتى گيران هيچ گونه مكمل مصرف نكرده بودند).



67

سال بيست و يكم  شماره2 (پياپي 62) تابستان 1392

دكتر رامين اميرساسان، دكتر وحيد سارى صراف، محمدجهانگيرى

منابع كسب اطالعات و دانش در خصوص مكمل 
هاى غذايى و ورزشى بوده اند.  

گيران:  كشتى  بين  در  مكمل  مصرف  داليل   -
از  مكمل  مصرف  با  ارتباط  در  داليل  مهمترين 
ديدگاه كشتى گيران در جدول شماره 6 نشان داده 
شده است. با توجه به نتايج به دست آمده، بهبود 
مصرف  علت  مهمترين   (62%) ورزشى  اجراى 
مكمل در بين كشتى گيران است. از داليل ديگر 
مى توان به رفع خستگى(%59)، تسريع ريكاورى 
(%54)، افزايش قدرت(%51) و انرژى زايى (50%) 
اشاره كرد. در حالى كه كاهش وزن(%4)، كاهش 
درد (%8) و كاهش چربى بدن (%9) كمترين نقش 

را در رابطه با مصرف مكمل داشتند.  

- نوع اطالعات مورد توجه در رابطه با مصرف 
مكمل انتخابى: همانگونه كه در جدول شماره 7 
نيز نشان داده شده است كشتى گيران اعالم داشتند 
كه در هنگام انتخاب يك مكمل خاص، بيشتر به 
اطالعاتى در رابطه با سودمندى و اثربخشى مكمل 
توجه  آن   (69%) ايمنى  و  سالمت  نيز  و   (  74%)

درصد فراوانىتعداد
15٪16 نفرقيمت

21٪23 نفردر دسترس بودن
42٪6 نفرتوصيه افراد ديگر

13٪14 نفرتبليغات 
9٪10 نفرميزان فروش

100٪109جمع

جدول شماره 9: عوامل موثر در انتخاب يك مكمل از ديدگاه كشتى گيران

درصد تعداد
فراوانى

33٪36 نفرصبح 
31٪34 نفرظهر 
45٪49 نفرشب 

36٪39 نفرقبل از غذا
13٪14 نفرحين غذا

51٪56 نفربعد از غذا 
77٪84 نفرفقط در طول فصل مسابقه

23٪25 نفردر طول خارج فصل 

جدول شماره 10: زمان و طريقه مصرف مكمل در 
شبانه روز در بين كشتى گيران*

* توجه: تعداد كل براى هر مورد(زمان، غذا، در طول فصل) 109 
نفر بوده است.
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و  شواهد  با  مرتبط  اطالعات  كه  حالى  در  دارند. 
مدارك موجود در رابطه با مكمل مورد نظر (6%) 
كشتى  توجه  كمترين   (14%) مكمل  تركيبات  و 
خود  به  مكمل  آن  انتخاب  هنگام  در  را  گيران 

جلب مى كند. 
به  توجه  با  نظر:  مورد  هاى  مكمل  تهيه  شيوه   -
 (79%) ورزشكاران  اغلب  شماره 8،  جدول  نتايج 
كنند.  مى  تهيه  ها  داروخانه  طريق  از  را  ها  مكمل 
همچنين دوستان (%35) نيز يكى ديگر از راه هاى 
اينترنت  رابطه،  اين  در  بود.  مكمل  مصرف  تهيه 

(%8) كمترين نقش را  ايفا مى كرد. 
- عوامل موثر در انتخاب يك مكمل ويژه : بر اساس 
انتخاب  عامل  مهمترين   ،9 شماره  جدول  نتايج 
مكمل در بين كشتى گيران، توصيه افراد ديگر اعم 
از دوستان، ورزشكاران و مربيان (%66) مى باشد. 
قيمت مكمل و ميزان فروش مكمل (%9) كمترين 

تاثير را در انتخاب يك مكمل ويژه داشتند.
به نتايج  توجه  مصرف مكمل: با  و طريقه  - زمان 
هاى  زمان  در  ديگران  كشتى   ،10 شماره  جدول 
كنند.  مى  مصرف  مكمل  روز  شبانه  از  مختلفى 
داد  نشان  نتايج  مصرف،  نوع  با  رابطه  در  همچنين 
ميزان  كمترين  غذا  حين  در  مكمل  مصرف  كه 
(%20) و مصرف مكمل بعد از غذا (%58) باالترين 
همچنين  بود.  گيران  كشتى  بين  در  مصرف  نوع 
فصل  طول  در  را  مكمل  فقط  گيران  كشتى  اكثر 

مسابقه مصرف مى كردند(71%).  

بحث و بررسى
 نتايج نشان داد كه مهمترين مكمل هاى مصرفى 
 C ويتامين  گلوتامين،  به  ترتيب  به  كشتى گيران  در 
هاى  ويتامين  مولتى   ،  E ويتامين   ، ويتامين  مولتى   ،

حاوى مواد معدنى  و ب كمپلكس  بود در حالى كه 
نياسين، اسيد فوليك، DHEA، HMB، استروئيد  
مكمل  ترين  مصرف  كم  ترتيب  به  كارنيتين   ال  و 
به  كه  تحقيقاتى  در  بودند.  گيران  كشتى  ميان  در  ها 
اند  گرفته  انجام  مصرفى  هاى  مكمل  بررسى  منظور 
از پرسشنامه هاى مختلفى استفاده شده است كه اين 
مشكل  با  را  تحقيقات  اين  مقايسه  سو  يك  از  مسئله 
مواجه مى كند و از سوى ديگر موجب بروز تفاوت 
هايى در نتايج كلى تحقيقات مى شود. همچنين اكثر 
تحقيقات صورت گرفته در زمينه مكمل هاى مصرفى 
محدود به ورزشكاران جوان در سطح دانشگاه بوده و 
يا اينكه بطور موردى مصرف مكمل را در يك دوره 
خاص مورد بررسى قرار داده اند(7,8,12,17و 18). 
اغلب مطالعات با استفاده از پرسشنامه هاى مختلف، 
اند.  داده  قرار  بررسى  مورد  را  مختلفى  هاى  مكمل 
و  ورزشى  هاى  نوشيدنى  فقط  برخى  مثال،  براى 
برخى ديگر مكمل هاى خوراكى را مد نظر قرار داده 
اند. لذا با توجه به عدم استفاده از ابزارهاى سنجش 
يكسان و نيز طبقه بندى هاى مختلفى كه از مكمل ها 
مى شود امكان سنجش دقيق و مقايسه ميزان مصرف 

هر مكمل تا كنون ميسر نبوده است. 
گيران  كشتى  تنها 47%  تحقيق  نتايج  به  توجه  با 
در  اين  و  كردند  مى  استفاده  مكمل  از  منظم  بطور 
هرگز  كه  داشتند  اعالم  حدود 27%  كه  است  حالى 
مكمل مصرف نكرده اند. شايد بتوان يكى از داليل 
مصرف باالى مكمل در تحقيقات گذشته را با توجه 
اغلب  در  كرد.  توجيه  ورزشكاران  رقابتى  سطح  به 
شده  استفاده  دانشگاهى  ورزشكاران  از  مطالعات 
است اما در اين تحقيق از كشتى گيران نخبه در رده 
تيم هاى ملى استفاده شد. با نگاهى به نتايج تحقيقات 
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كامال  آمار  كه  شود  مى  مشخص  گرفته  صورت 
متفاوتى از  ميزان و الگوى مصرف مكمل در نمونه 
هاى تحقيقى وجود دارد. مثال اين ميزان در بررسى 
رشته هاى  (از  آلمانى  جوان  و  نخبه  ورزشكاران 
مختلف همچون دوچرخه سوارى, دو ميدانى) بسيار 
باال و در حدود %80 بود (بران و همكاران، 2008) و 
در تحقيق كوبرينر (2009) ( ورزشكاران دانشگاهى 
در  است  شده  گزارش  مختلف)، 90%  هاى  رشته  از 
 (2008) همكاران  و  پتروژى  پژوهش  در  كه  حالى 
در بين ورزشكاران بريتانيايى از رشته هاى مختلف، 
مكمل  از  بررسى  مورد  ورزشكاران   48% حدود  در 
با  (5، 9و 15).  كردند  مى  استفاده  منظم  صورت  به 
ميزان  رسد  مى  نظر  به  تحقيقات  اين  نتايج  به  توجه 
و  دانشگاهى  ورزشكاران  بين  در  مكمل  مصرف 
جوان در مقايسه با ورزشكاران حرفه اى و نخبه بيشتر 
مى باشد. به نظر مى رسد ورزشكاران نخبه و حرفه اى 
داراى استراتژى هاى تغذيه اى دقيق تر و سختگيرانه 
غذايى  برنامه  كه  رود  مى  احتمال  اين  و  بوده  ترى 
شرايطى  چنين  باشد.  شديدترى  كنترل  تحت  آنها 

براى ورزشى مثل كشتى كامال صدق مى كند. 
اصلى ترين منبع پيشنهادى مصرف مكمل در بين 
كشتى گيران، ورزشكاران بود (%30)؛ اين در حالى 
است كه مشاور تغذيه در اين مورد سهم نسبتا اندكى 
را ايفا مى كرد (%17). با توجه به منابع توصيه مصرف 
مكمل (ورزشكاران و مربى)، به نظر مى رسد بسيارى 
استفاده  مكمل  از  مشاوره  بدون  گيران  كشتى  از 
مى كنند. دوستان و ورزشكاران ديگر و مربى عمده 
با  نتايج  اين  بودند.  مكمل  دهنده  پيشنهاد  منابع  ترين 
دارد  همخوانى   (2009) كوبرينر  تحقيقى  هاى  يافته 
(9). اين موضوع ممكن است داراى مشكالت جدى 

ندرت  به  كه  كسانى  باشد؛  تغذيه  متخصصان  براى 
توسط ورزشكاران جهت مشورت انتخاب مى شوند. 
اين قبيل افراد ( دوستان، ورزشكاران ديگر و مربى) 
در  تعهدى  هيچ  و  ندارند  زمينه  اين  در  كافى  دانش 
و  بورگن  ساندگت-  كنند.  نمى  احساس  زمينه  اين 
فراهم  زمينه  اين  در  را  شواهدى   (2002) همكاران 
فاقد  ورزشكاران  اكثر  كه  دادند  نشان  آنها  كردند. 
ممكن  امرى  چنين  پيامد  هستند.  اى  تغذيه  دانش 
ورزشكار  عملكرد  و  سالمت  افتادن  خطر  به  است 
تيم  دسترس  در  اغلب  تغذيه  متخصصان  باشد. 
آنها  مهم  نقش  متاسفانه  اما  دارند  قرار  ورزشى  هاى 
بخش  بايد  آنها  كه  حالى  در  شود  مى  گرفته  ناديده 
همچنين  دهند.  تشكيل  را  ورزشى  تيم  يك  اصلى 
آموزش  سيستم  از  بخشى  بايد  پايه  اى  تغذيه  دانش 
مربيگرى، فيزيوتراپى و ساير كادر تيم  قلمداد شود. 
همچنين منبع اصلى كسب اطالعات مرتبط با مكمل 
در  اين  بود.  تغذيه  متخصص  گيران،  كشتى  بين  در 
متفاوتى  نتايج  ديگر  تحقيقات  در  كه  است  حالى 
و  بران  تحقيق  در  مثال،  براى  است.  آمده  دست  به 
ترين  عمده  ديگر  ورزشكاران   ،(2009) همكاران 
همكاران  و  تيان  پژوهش  در  و  رسانى  اطالع  منبع 
(2009)، رسانه ها و اينترنت عمده ترين منابع كسب 

اطالعات بودند(5 و 18).   
با توجه به نتايج به دست آمده، مهمترين داليل 
اجراى  بهبود  گيران  كشتى  بين  در  مكمل  مصرف 
افزايش  ريكاورى،  تسريع  خستگى،  رفع  ورزشى، 
قدرت و انرژى زايى اشاره كرد. در حالى كه كاهش 
وزن، كاهش درد و كاهش چربى بدن كمترين نقش 
را در رابطه با مصرف مكمل داشتند. داليل مصرف 
قبلى  تحقيقات  مشابه  تقريبا  تحقيق  اين  در  مكمل 
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بود. در اين پژوهش نيز همانند تحقيقات قبلى داليل 
متنوعى براى مصرف مكمل پيشنهاد شده است؛ مثال 
تغذيه  عدم   ،(2009) سيميو  و  كيميو  پژوهش  در 
بران  تحقيق  در  عملكرد،  در  جويى  برترى  و  كافى 
عملكرد،  افزايش  و  سالمتى   ،(2009) همكاران  و 
زايى،  انرژى   ،(2009) همكاران  و  تيان  تحقيق  در 
سالمتى و افزايش توده عضالنى، در تحقيق كوبرينر 
و  پتروژى  تحقيق  در  و  عملكرد  افزايش   ،(2009)
همكاران (2008)، افزايش قدرت، ريكاورى و عدم 
آسيب ديدگى از جمله داليل مصرف مكمل بودند 
در  داردند.  همخوانى  نيز  حاضر  تحقيق  نتايج  با  كه 
اكثر تحقيقات صورت گرفته در اين زمينه، افزايش 
عملكرد و تسريع ريكاورى عمده ترين داليل مصرف 
بود(5،  ورزشكاران  در  كربوهيدراتى  هاى  مكمل 
18، 9، 15، 8 ). در زمينه علل مصرف مكمل هرچند 
برخى تحقيقات حاكى از وجود تفاوت هاى جنسى 
است اما در اغلب تحقيقات صورت گرفته، افزايش 
وزن و قدرت در مردان از علل عمده مصرف مكمل 
حدودى  تا  نيز  حاضر  تحقيق  نتايج  با  كه  است  بوده 
مكمل  مصرف  داليل  از  ديگر  يكى  دارد.  مطابقت 
در كشتى گيران بهبود عملكرد بود. اين امر نشان مى 
كه  هستند  باور  اين  بر  شايد  گيران  كشتى  كه  دهد 
رژيم غذايى معمولى آنها منبع تغذيه اى مناسبى براى 

حفظ سالمت و عملكرد ورزشى نمى باشد.    
ترين  عمده  آمده،  بدست  اطالعات  اساس  بر 
هاى  مكمل  مورد  در  اطالعات  گردآورى  منابع 
تغذيه،  متخصص  كشتى گيران  ميان  در  نظر  مورد 
مربى  و ورزشكاران ديگر مى باشند. همچنين اكثر 
ورزشكاران مكمل هاى مورد نظر را از داروخانه ها 
تهيه مى كردند. نتايج مشابهى نيز در تحقيقات تيان و 

همكاران (2009)، و كوبرينر (2009) به دست آمده 
است(18 و 9). در اين تحقيقات نيز، داروخانه ها و 
فروشگاه هاى بزرگ مواد غذايى مهمترين شيوه تهيه 
مكمل در ورزشكاران بود.  همچنين مهمترين عامل 
در انتخاب يك مكمل در كشتى گيرانى كه مكمل 
مصرف مى كنند؛ توصيه افراد ديگر اعم از دوستان، 
ورزشكاران ديگر و مربيان  بود، اين در حالى است 
كه قيمت مكمل و ميزان فروش مكمل كمترين تاثير 
با  نتايج  اين  داشتند.  ويژه  مكمل  يك  انتخاب  در  را 

تحقيق كوبرينر (2009) همخوانى دارد(9). 
بطور كلى اطالعات كنونى در رابطه با مصرف 
مى  گسيخته  هم  از  ورزشى  و  غذايى  هاى  مكمل 
بررسى  براى  منظم  رويكرد  يك  اتخاذ  لذا  باشد. 
ورزشكاران  ميان  در  ورزشى  هاى  مكمل  مصرف 
ساير  و  جانبى  اثرات  كه  سيستمى  است.  حياتى 
مشكالت مرتبط با مكمل ها را مورد تجزيه و تحليل 
قرار داده و به متخصصان سالمت در آگاهى بخشى 
احتمالى  خطرات  برابر  در  ورزشكاران  حمايت  و 
ها  مكمل  تعداد  اينكه  علت  به  هرچند  كند.  كمك 
مشكل  بسيار  سيستمى  چنين  اتخاذ  است  زياد  بسيار 
و  ورزشى  مكمل هاى  اكثر  حال  هر  به  باشد.  مى 
عناوينى  قالب  در  و  عمومى  حيطه  در  اغلب  غذايى 
ريكاورى  و  زا  انرژى  وزن،  كاهش  قدرتى،  چون 
گذار  تاثير  عوامل  بررسى  براى  شوند.  مى  مطرح 
به  ورزشكاران  در  غذايى  هاى  مكمل  مصرف  بر 
عملكرد  و  سالمتى  بين  رابطه  بررسى  رسد  مى  نظر 
داليل  از  يكى  هرچند  بود.  خواهد  سودمند  ورزشى 
ورزشى  عملكرد  سطح  ارتقاى  گيرى  مكمل  اصلى 
است اما سالمت عمومى نيز يكى از انگيزه هاى مهم 
تلقى مى شود بويژه براى ورزشكاران زن. ويتامين ها 
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و مواد معدنى به عنوان مكمل غذايى در نظر گرفته 
مى شوند به هر حال امكان دارد كه ورزشكارانى كه 
به سالمتى خود توجه دارند و از تاثير سالمتى بهينه بر 
عملكرد ورزشى آگاهى دارند، به مكمل هاى حاوى 
دارو  يك  عنوان  به  بيشتر  ها  ويتامين  و  معدنى  مواد 
مواد  مصرف  كه  آنجايى  از  مكمل.  يك  تا  بنگرند 
زيادى  رواج  ورزشكاران  بين  در  ويتامينى  و  معدنى 
زمينه  در  تعبير  سوء  نوعى  است  ممكن  است  يافته 
نقش اينگونه مواد در رژيم غذايى، سالمت عمومى 
اين  واقعيت  باشد.  داشته  وجود  ورزشى  عملكرد  و 
فكر  به  خود  سالمت  از  بيشتر  ورزشكاران  كه  است 

تقويت عملكرد هستند. 

نتيجه گيري
تحقيقات  از  اعظمى  بخش  با  تحقيق  اين  نتايج 
هاى  مكمل  كه  دهد  مى  نشان  و  بوده  مشابه  قبلى 
غذايى بخش جدايى ناپذيرى از ورزش رقابتى شده 
است. با توجه به همين امر، متخصص تغذيه ورزشى 
وظيفه مهمى بر عهده دارند كه شامل آموزش تغذيه 
اى بهتر ورزشكاران و ارائه دانش معتبر در اين زمينه 
هاى  مكمل  كننده  توليد  هاى  شركت  باشد.  مى 
و  هستند  گسترش  حال  در  دائما  ورزشى  و  غذايى 
انجام  راستا  اين  در  بايد  مداومى  مطالعات  بنابراين 
شود تا اطالعات جديد و به روز در اين زمينه ارائه 
شود. با توجه به نتايج تحقيق حاضر, به نظر مى رسد 
كه  گيران  كشتى  و  مربيان  دانش  و  آگاهى  افزايش 
عمده ترين منابع اطالعاتى و  توصيه كننده به مصرف 
مكمل بودند در مواردى شامل : داليل مصرف و نوع 
مكمل  مصرف  الگوى  و  زمان  و  ها   مكمل  انتخاب 
ها و اخذ مشاوره فقط  از منابع متخصص و راه هاى 
خريد الزم و ضرورى مى باشد. همچنين پيشنهاد مى 

تيم  كنار  در  تغذيه  باتجربه  و  متخصص  مشاور  شود 
باشد. در ارتباط با مكمل هاى معتبر و شيوه تهيه آنها 
ضمن  شود  داده  گيران  كشتى  به  معتبرى  اطالعات 
نمى  مكمل  كه  شود  تاكيد  گيران  كشتى  به  اينكه 
مكمل  كاربرد  همچنين  باشد.  غذا  جايگزين  تواند 
تمرين,  مسابقه,  فصل  طول  در  مختلف  شرايط  د 
داده  آموزش  مسابقه  فصل  از  خارج  و  ريكاورى 
تيم  نخبه  گيران  كشتى  شامل  فقط  تحقيق  اين  شود. 
مكمل  افزون  روز  اهميت  به  توجه  با  بود.  ملى  هاى 
هاى غذايى و مصرف چشمگير اينگونه مواد در بين 
در  مشابهى  تحقيقات  شود  مى  پيشنهاد  ورزشكاران، 
همچنين  گيرد.  انجام  نيز  ورزشى  هاى  رشته  ساير 
ورزشى  رشته  نوع  به  توجه  با  موضوع  اين  بررسى 
جنسيت،  استقامتى)،  قدرتى -  – انفرادى،  (گروهى 
هاى  ويژگى  و  رقابتى  تجربه  رقابتى،  سطح  سن، 
همراه  به  سودمندى  و  جالب  نتايج  تواتند  مى  فردى 
داشته باشد. در پايان پيشنهاد مى شود با توجه به رشد 
روزافزون مصرف مكمل هاى غذايى و ورزشى در 
بين ورزشكاران، عوامل تاثير گذار بر مصرف مكمل 
بررسى  گيرد.  قرار  دقيق  بررسى  مورد  غذايى  هاى 
گيران و نيز مربيان و ارتباط  دانش تعذيه اى كشتى 
آن با ميزان مصرف مكمل هاى ورزشى نيز مى تواند 

اطالعات مفيدى را فراهم آورد.
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اثر حاد فعاليت هوازى، حركات ثبات مركزى 
و كشش ايستا بر عملكرد تيراندازان نخبه زن

 زينب السادات گراميان؛ كارشناس ارشد دانشگاه الزهراء*
  دكتر حميد رجبى؛ دانشيار دانشكده تربيت بدنى دانشگاه خوارزمى

هدف از اين پژوهش بررسى آثار حاد فعاليت هوازى، حركات ثبات مركزى و كشش ايستا بر برخى شاخص هاى چكيده:
عملكردى تيراندازان نخبه زن بود. بدين منظور شانزده تيرانداز زن(سن3/6±25/0سال، وزن10/0±67/0كيلوگرم، 
ــال و ركورد 4/4±367/1)در مطالعه شركت كردند كه به  ــانتيمتر، سابقه تيراندازى 0/9±1/5س قد 5/1±165/2س
طور تصادفى به چهار گروه كشش: پنج دقيقه كشش ايستا كل بدن، هوازى: پنج دقيقه فعاليت هوازى با حركات 
ــته ايروبيك، ثبات مركزى: پنج دقيقه حركات ثبات مركزى روى زمين، و كنترل تقسيم شدند. طرح  و قواعد رش
پژوهش با يك گروه با قرار گيرى در چهار برنامه فعاليت به صورت متقاطع در دو روز متوالى بود. پس از پايان 
ــكات  ــليك با تپانچه بادى، انجام مى دادند. عملكرد تيراندازان با آناليزور تيراندازى اس هر برنامه، تيراندازان20ش
 LSD ــد. نتايج آزمون فرضيه هاى پژوهش با روش آنوا با اندازه گيرى هاى مكرر و آزمون تعقيبى آناليز مى ش
ــاير گروه ها باالتر بود(P=0/040). تجمع تير نيز در گروه  ــان داد، ركورد گروه هوازى، بطور معنادارى از س نش
 ،(P=0/008)و ثبات مركزى (P=0/030)هوازى باالتر از ديگر گروه ها بود اما اين اختالف تنها با دو گروه كششى
ــى(P=0/039) و  معنادار بود. ميزان ثبات در مركز هدف تفاوت معنادارى را ميان گروه هوازى با دو گروه كشش
كنترل(P=0/005) نشان داد، اما تفاوت ميان چهار گروه در نوسانات سر سالح، معنادار نبود. در نهايت يافته هاى 
اين پژوهش بيان مى دارد كه انجام حركات هوازى با شدت متوسط به گونه اى كه هماهنگى عصبى عضالنى را 

تحريك نمايد، مى تواند عملكرد تيراندازى را بهبود بخشد. 

واژگان كليدي: تيراندازى، كشش ايستا، ثبات مركزى، هوازى.

 * E.mail : unsport@gmail.com  

سال بيست و يكم  شماره2 (پياپي 62) تابستان 1392



76

سال بيست و يكم  شماره2 (پياپي 62) تابستان 1392

اثر حاد فعاليت هوازى، حركات ثبات مركزى و كشش ايستا بر عملكرد تيراندازان نخبه زن

مقدمه
اساس  كه  ايست  پيچيده  مهارت  تيراندازى 
حتى  كه  بطورى  است،  يكنواختى  آن  در  موفقيت 
تنفس،  از  ناشى  شده  ايجاد  نوسانات  ترين  جزئى 
خون  حركت  حتى  و  قلب  ضربان  عضالنى،  ضعف 
در رگ ها مى تواند انحراف زيادى در محل اصابت 
ترين  برجسته  ترتيب  بدين  آورد.  وجود  به  تيرها 
انگيختگى  كنترل  و  وضعيتى  ثبات  تيرانداز،  نياز 
عنوان  به  تعادل  فاكتور  چنانكه  بود(5،6)،  خواهد 
يكى از مهمترين عوامل اثر گذار بر ثبات جسمانى، 
داده  نشان  تيراندازى  با عملكرد  را  همبستگى بااليى 
است(18، 20،33) در رشته تپانچه، به علت دور بودن 
نسبت  بيشترى  گشتاور  نيروي  بدن،  مركز  از  سالح 
به تفنگ ايجاد مى شود. اين امر موجب مى شود تا 
وضعيتى  نوسانات  تاثير  تحت  بيشترى  حد  تا  سالح 
صورت  به  تيراندازى  در  آن  تظاهر  كه  گيرد  قرار 
شده  گزارش  هدف  روى  نشانه  نقطه  افقى  نوسانات 
است(38،26). عالوه بر تعادل، داشتن سطح مناسبى 
تيرانداز  تا  شود  مى  موجب  عضالنى  استقامت  از 
مسابقه  پايان  تا  كه  را  سالح  آوردن  باال  روند  بتواند 
بارها و بارها تكرار مى شود بدون احساس خستگى و 
با حداكثر ثبات انجام دهد(5). در همين راستا برخى 
عضالت  قدرت  ميان  را  مثبتى  همبستگى  مطالعات 
نگه دارنده قبضه و عملكرد تيراندازى گزارش كرده 
اند(8). بنا بر اين مى توان قدرت واستقامت عضالنى 

را نيز از نياز هاى فيزيولوژيك تيراندازى برشمرد. 
ضربان قلب نيز به عنوان يكى از عوامل موثر بر 
قرار  مطالعه  مورد  تيراندازى،  در  ناخواسته  حركات 
گرفته است. لندرز و همكاران(1980)گزارش كرده 

اند كه تيراندازان نخبه بهترين شليكهاى خود را بين 
دو انقباض بطنى انجام مى دهند. بنابراين هرچه فاصله 
بيشترى  فرصت  تيرانداز  باشد،  بيشتر  ضربان  دو  بين 
براى تطبيق و نشانه روى داشته و دقت عمل شليك 
افزايش خواهد يافت(4،5). بطور كلى افزايش ضربان 
مى تواند ثبات تيرانداز را از طريق ضربه خود قلب، 
سرخرگها  در  خون  حركت  از  ناشى  شوكى  موج 
دهد(26).  قرار  تاثير  تحت  ريوى  تهويه  افزايش  و 
انجام  منع  داليل  مهمترين  از  يكى  شايد  عوامل  اين 
باشد.  تيراندازى  از  پيش  هوازى،  مقدماتى  فعاليت 
طوالنى  يا  شديد  فعاليت  از  پس  شده  ديده  بعالوه 
مدت هوازى كاهش تعادل يا عملكرد تيراندازى رخ 

داده است(13،19،31،49،51). 
از طرفى اثر فعاليت هوازي بر كاهش اضطراب 
متعدد  مطالعات  در  فعاليت،  از  پس  بالفاصله 
هوازى  فعاليت  كه  است  شده  ديده  و  شده  گزارش 
يا  سبك  فعاليت  از  بيش  آن  مدت  از  فارغ  متوسط، 
آن  اثر  و  دهد  مي  كاهش  را  اضطراب  شديد  بسيار 
خواهد  دوام  فعاليت  از  پس  دقيقه   90 تا   60 حدوداً 
شده  گزارش  همچنين  داشت(12،21،41،42،44). 
توجه  كه  تكليفي  با  همراه  هوازي  فعاليت  كه  است 
را از مسابقه منحرف كند، مي تواند موجب كاهش 
اضطراب پيش از مسابقه شود(3). اين آثار با توجه به 
اثر اضطراب بر كيفيت تيراندازى(30، ،6)، مى تواند 
حائز اهميت باشد. عامل ديگرى كه بر ثبات جسمانى 
تيرانداز اثرگذار شناخته شده است نوع مشخصى از 
حركات ريز و غيرارادى بدن با نام لرزش عضالنى1  
يا لرزش فيزيولوژيك2 مى باشد. واضح است كه اين 
ورزش هايى  عملكرد  دقت  كاهش  در  لرزش  نوع 
1.Muscle Tremor
2. Physiological Tremor
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دقيق  حركتى  كنترل  به  نيازمند  كه  تيراندازى  چون 
دارد(46،27،26،23). اى  كننده  تعيين  نقش  هستند، 

در واقع دامنه لرزش دست، با صحت عملكرد و سطح 
(38،37،46) داشته  عكس  رابطه  تيرانداز،  مهارت 

عموما مى تواند به شكل نوسانات عمودى نقطه نشانه 
اثر  مورد  در  ها  يافته  بررسي  شود(38).  ظاهر  روى، 
فعاليت بر لرزش فيزيولوژيك نشان مي دهد چنانچه 
فعاليت شديد يا طوالني مدت يا آسيب زا باشد، مي 
تواند از طريق ترشح آدرنالين، افزايش جريان، تهويه 
و ايجاد خستگي مركزى يا محيطي، موجب افزايش 
ميزان لرزش شود. گرچه لرزش عضالنى يك پديده 
و  ايسكيمى,خستگى  دما،  اما  است  فيزيولوژيك 
عوامل روانى از جمله عوامل اثرگذار بر آن معرفى 

شده اند(26،16،46). 
از  مناسبى  سطح  داشتن  باال  عوامل  بر  عالوه 
تا  داد  خواهد  اجازه  تيرانداز  به  پذيرى  انعطاف 
با  و  عضالت،  در  فشار  يا  كشيدگى  احساس  بدون 
نظر  مورد  وضعيت  ممكن،  انرژى  كمترين  صرف 
توصيه  منظور  بدين  كند.  اتخاذ  را  تيراندازى  براى 
وحين  قبل  ايستا  صورت  به  كششى  حركات  شده 
تيراندازى انجام شود(11،40). پژوهش هاى متعددى 
پذيرى  انعطاف  بر  ايستا  كشش  مثبت  اثر  از  حاكى 
است( 1،2)اما داليلى نيز حاكى از آثار سوء اين نوع 
قدرت  چون،  تيراندازى  بر  موثر  عوامل  بر  كشش 
بيشينه(32،45) استقامت(15،36،48)، تعادل(9،25) و 
دقت(17)بال فاصله پس از كشش مى باشد. مكانيزم 
اين اثر نامشخص است اما احتماالً با كاهش در سفتى 
واحدهاى  توانايى  كاهش  عضالنى،  تاندونى  واحد 
در  عصبى  بازدارى  و  شده  گرفته  كار  به  حركتى 

سن،  از  فارغ  رسد  مى  نظر  به  است(29،9).  ارتباط 
كشش  شدت  چه  هر  آمادگى(25)،  سطح  و  جنس 
بيشتر و مدت آن طوالني تر باشد، آثار تخريبي آن 
بيشتر است و نيز بيشترين اثر كشش ايستا بر قدرت و 
به خصوص قدرت ايزومتريك ديده شده است(9). 
شده  گزارش  اثرگذار  تعادل  بر  كه  ديگرى  فعاليت 
كه  شده  مشاهده  است.  مركزى1  ثبات  فعاليت 
مركزى  ثبات  فعاليت  دقيقه  يك  از  پس  بالفاصله 
افزايش  معنادارى  بطور  ها  آزمودنى  ايستاى  تعادل 
سهم  تغيير  شده،  مشاهده  همچنين  است(22).  يافته 
از  پس  قامت،  حفظ  در  وضعيتى  عضالت  شركت 
فعاليت خسته كننده موضعى ثبات مركزى مى تواند 
بر  بنا  شود)34)  وضعيتى  ثبات  در  تغييراتى  موجب 
اين شايد انجام برخى فعاليت هاى مقدماتى بتواند از 
بر  روانى،  و  جسمانى  مختلف  هاى  سازوكار  طريق 

عملكرد تيراندازى تاثير بگذارد. 
 اغلب پژوهشهاى ياد شده آثار حاد فعاليت هاى 
مختلف را بر عوامل موثر بر تيراندازى سنجيده اند. لذا 
يك  هر  آثار  برايند  كه  است  باقى  پرسش  اين  جاى 
بر عملكرد تيراندازى چگونه  از اين فعاليتها، مستقيماً 
خواهد بود. عليرغم خأل موجود تا اين زمان مدركى 
مبنى بر اين كه در داخل يا خارج از كشور، پژوهشى به 
بررسى اثر انواع فعاليت مقدماتى در ورزش تيراندازى 
پرداخته باشد در دست نيست. لذا پژوهشگر بر آن شد 
تا در مسير يافتن پاسخى براى اين سوال كه آيا انجام 
فعاليت مقدماتى بر عملكرد تيرانداز تاثير گذار است 
مركزى  ثبات  هوازى،  فعاليت  سه  حاد  آثار  خير،  يا 
عملكردى  هاى  شاخص  برخى  بر  را  ايستا  كشش  و 

تيراندازى مورد مطالعه قرار دهد. 

1.Core Stability
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روش شناسى

آزمودنى ها 
زن  تيرانداز   16 پژوهش  اين  آزمودنى هاى 
 67/0  ± وزن10/0  سال،   25/0  ± نخبه(سن3/65 
سابقه  سانتيمتر،   165/2  ±  5/09 قد  كيلوگرم، 
تيراندازى 0/90 ± 1/5 سال و ركورد 367/14±4/45 
امتياز)در رشته تپانچه بادى 10 متر بودند كه بصورت 
هدفمند از ميان تيراندازان زن شركت كننده در ليگ 
و  بوده   360 باالى  ركورد  حائز  كه  تيراندازى  برتر 
تمرينات  در  مستمر  بطور  پژوهش  انجام  زمان  تا 

باشگاهى شركت داشتند، انتخاب شدند. 

مراحل اجراى پژوهش

پژوهش مقدماتى
از آن جايى كه اين پژوهش در نوع خود اولين 
مرحله  از  پيش  ماه  سه  است  بوده  مطالعاتى  تجربه 
بر  روز  سه  مدت  به  تحقيق  طرح  پژوهش،  اصلى 
روى دوازده تن از تيراندازان زن تيم ملى جوانان در 
آزمايشى  صورت  به  بادى  تپانچه  و  تفنگ  رشته  دو 
چهار  در  ها  آزمودنى  كه  صورت  بدين  شد.  انجام 
ثبات  ايروبيك،  حركات  دقيقه  هفت  هوازى:  گروه 
مركزى: هفت دقيقه حركات ثبات مركزى، كشش: 
قرار  كنترل  و  بدن  كل  ايستا  كشش  دقيقه  هفت 
گرفتند. با توجه به بروز خستگى و گرفتگى عضالنى 
در نتيجه فعاليت ثبات مركزى، بر اساس اظهار نمونه 
ها؛ با در نظر گرفتن زمان الزم براى اثربخشى ساير 
دقيقه  پنج  به  فعاليت  مدت  ها(21،9،47،39)،  برنامه 
از  استفاده  لزوم  به  توجه  با  همچنين  يافت.  كاهش 

تيراندازى  براى  تجهيزات  برخى  و  مخصوص  لباس 
در رشته تفنگ، فاصله ميان فعاليت و آزمون عملكرد 
كنترل  عمًال  و  بود  متفاوت  مختلف  هاى  نمونه  در 
براين  نبود.  مقدور  آزمون  از  پيش  استراحت  زمان 

اساس رشته مورد آزمون به تپانچه تغيير يافت.

اجراى آزمون
گروه  چهار  به  تصادفى  طور  به  ها  آزمودنى 
تقسيم  كشش ايستا و كنترل  هوازى، ثبات مركزى، 
متوالى  روز  سه  در  و  جلسه  پنج  مجموعا  و  شدند 
آزمودنى  اول  روز  شدند.  دعوت  آزمون  محل  به 
فرم  و  عمومى  سالمت  پرسشنامه  تكميل  ضمن  ها 
آشنا  عمال  پزوهش  مختلف  مراحل  با  نامه،  رضايت 
لرزش  بر  اضطراب  منفى  آثار  به  توجه  با  شدند. 
اضطراب  ميزان  تيراندازى،  ركورد  و  عضالنى 
رقابت  اضطراب  پرسشنامه  از  استفاده  با  ها،  نمونه 
نمونه  چنانچه  تا  شد  سنجيده   1SCAT(28)ورزشى
كنار  مطالعه  از  است  باال  صفتى  اضطراب  داراى  اى 
ها  گروه  از  يك  هر  دوم  روز  صبح  شود.  گذاشته 
طبق برنامه يكى از فعاليت هاى مقدماتى را بصورت 
به  دقيقه  پنج  مدت  به  سپس  كردند.  اجرا  متقاطع2 
حالت نشسته روى صندلى، استراحت كردند. ضربان 
قلب نمونه ها قبل و بعد از فعاليت و پس از پنج دقيقه 

استراحت اندازه گيرى مى شد(جدول 1). 
استارت  فرمان  با  استراحت،  زمان  پايان  از  پس 
شليك  اجازه  تيرانداز  هر  و  شده  آغاز  آزمون  داور، 
ده تير قلق را داشت كه امتياز آن ثبت نمى شد. سپس 
شليك   20 دقيقه   25 حداكثر  مدت  در  بايستى  مى 
برنامه  روز  همان  ظهر  از  بعد  در  داد.  مى  انجام  نمره 

1.Sport Competition Anxiety Test
2. cross design
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و  شده  جابجا  ضربدرى  صورت  به  ها  گروه  فعاليت 
آزمون تيراندازى انجام گرفت. روز سوم نيز  مجدداً 
كار مانند روز دوم دنبال شد بطورى كه در پايان روز 
سوم همه گروه ها در ساعات مختلف تحت هر چهار 
تيراندازى  تست   64 مجموعا  و  گرفته  قرار  برنامه 
اثر  تا  شد  سعى  ترتيب  بدين  بود.  گرفته  صورت 
برنامه  شود.  حذف  فردى  هاى  تفاوت  و  يادگيرى 

گروه ها عبارت بود از:
ايروبيك  فعاليت  دقيقه  پنج  صورت  به  هوازى: 
ضربان  حداكثر  درصد   70 تا   65 شدت  با  مداوم 
ترتيب  با  ضرب  چهار  حركت  هشت  قالب  در  قلب 
ايروبيك(32  رشته  قواعد  اساس  بر  حركات  بندى 
عصب  هماهنگى  تحريك  موجب  ضربى)بطوريكه 
با  كار  شدت  فعاليت،  طول  در  شود(1).  عضله  و 
 PBC ساخت OREGON استفاده از ضربان سنج
تنظيم  طورى  فعاليت  شدت  و  مدت  شد.  مى  كنترل 
آن  بر  هوازى  فعاليت  مطلوب  آثار  برخى  هم  تا  شد 
فعاليت  تخريبى  آثار  از  هم  باشد(21،44)و  مترتب 
تيراندازى(31)اجتناب  عملكرد  تعادل(19،49)و  بر 

شود.
كششى: پنج دقيقه فعاليت در قالب پنج حركت 
دو  هر  از  كمر  جانبى  فلكشن  بازو،  اكستنشن  هايپر 
پا،  مچ  فلكشن  دورسى  بازو،  فلكشن  هايپر  سمت، 
ست  سه  در  حركت  هر  و  ايستا  كشش  صورت  به 
ها.  ست  ميان  استراحت  ثانيه   10 با  اى  ثانيه   20
كشش ايستا بدين دليل براى مطالعه انتخاب شد كه 
است(11،40).  تيراندازان  ميان  در  روش  متداولترين 

در  درگير  عضالت  به  توجه  با  نيز  حركات  تنوع 
و  مدت  شدت،  شد.  گرفته  نظر  تيراندازى(5)در 
كشش  بخشى  اثر  مدت  به  توجه  با  نيز  ستها  تعداد 
از  مختلف(9،47،1)اجتناب  مطالعات  در  انعطاف  بر 
نيز  و  امكان(15،9،25)،  حد  تا  آن  احتمالى  مضرات 
قابل انجام بودن آن در شرايط واقعى، طورى تنظيم 
برنامه  دو  با  برابر  كششى  فعاليت  مفيد  مدت  كه  شد 

ديگر و پنج دقيقه طول بكشد. 
سرسره  حركت  هفت  شامل  مركزى:  ثبات 
روى  مستقيم  صورت  به  بدن  داشتن  خلفى(نگه 
پنچه پا و آرنج)1، پل(نگه داشتن بدن روى پاشنه پا 
و  چپ  سمت  دو  از  جانبى  سرسره  دست)2،  كف  و 
راست(نگه داشتن بدن به صورت مستقيم روى كناره 
چرخش  با  نيمه  نشست  دست)3،  كف  و  پا  خارجى 
به چپ(وضعيت نشست نيمه حركت دراز نشست و 
رساندن آرنج راست به زانوى چپ)4، نشست نيمه با 
روى  بر  كمر،  اكستنشن  هايپر  و  راست  به  چرخش 
 14 ست  سه  در  و  ايزومتريك  صورت  به  و  تشك 
ثانيه اى(در مجموع 5 دقيقه فعاليت مفيد)با 10 ثانيه 
استناد  به  حركات  نوع  اين  ها.  ست  ميان  استراحت 
سرسره  و  پل  حركت  ثانيه   30 انجام  گذارى  اثر 
قدامى(22)، بر نوسان وضعيتى انتخاب شد و سعى بر 
اين بود تا تنوع حركات به نوعى باشد كه عضالت 
موافق و مخالف بصورتى متوازن درگير شوند(24). 
در نهايت تمامى مالحظات ياد شده با نتايج بدست 

آمده از پژوهش مقدماتى تطبيق داده شد.
كنترل: حضور در سالن بدون مداخله

1. Plank
2. Bridge
3. Side plank
4. Oblique crunch
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مالحظات اجرايى
تمامى مراحل پژوهش در سالن فينال فدراسيون 
پذيرفت.  انجام  ايران  اسالمى  جمهورى  تيراندازى 
مربيان  از  تن  سه  از  اجرا،  دقت  افزايش  منظور  به 
تيراندازى مسلط به كار با دستگاه آناليزور تيراندازى 
به  دعوت  طرح  اجراى  در  همكارى  براى  اسكات 
عمل آمد. جهت شبيه سازى فضاى مسابقات رسمى، 
المللى  بين  داور  يك  توسط  تيراندازى  آزمون 
تيراندازى اجرا و نظارت مى شد و همچنين از مربيان 
همچون  آزمون  مدت  در  تا  شد  خواسته  تيراندازان 
به  باشند.  داشته  حضور  سالن  در  رسمى  مسابقات 
در  ها  آزمودنى  بيشتر،  چه  هر  سازى  يكسان  منظور 
محل  در  منظور  همين  به  كه  اى  روزه  سه  اردوى 

اجراى پروژه، ترتيب داده شده بود حضور داشته و 
از شرايط يكسان غذا و خوابگاه برخوردار بوده و در 
تيراندازى  يا  خاص  بدنى  فعاليت  انجام  از  مدت  اين 

منع شده بودند. 

تجزيه و تحليل عملكرد تيراندازى
 كليه شليك ها در اين پژوهش بصورت خشك 
و با استفاده از سالح متصل به آناليزور اسكات1 انجام 
شد كه شامل يك حس گر نورى قابل نصب روى 
افزار  نرم  و  الكترونيك  هدف  يك  و  سالح  لوله 
اصابت  محل  ماشه،  كشيدن  با  است.  كامپيوترى 
فاصله  بال  و  بسته  نقش  مانيتور  روى  بر  فرضى  تير 
عملكردى  مختلف  هاى  مقياس  مورد  در  اطالعاتى 

بالفاصله پس از فعاليتپيش از فعاليتبرنامه گرم كردن
(قبل از 5 دقيقه استراحت)

پيش از آزمون عملكرد
(پس از 5 دقيقه استراحت)

6/5±9/877/9±135/6 5/2±76/7هوازى
5/1±9/473/2±6/5101/5±79/3ثبات مركزى
4/4±6/471/4±5/798/1±75/2كشش ايستا

6/4±4/869/3±5/373/4±76/3كنترل(بدون مداخله)

جدول 1: ميانگين ضربان قلب آزمودنى ها قبل و بعد از فعاليت و پس از پنج دقيقه استراحت. 

(شكل 1): تصوير برخى از اطالعاتى كه دستگاه آناليزور تيراندازى"اسكات" 
در اختيار كاربر قرار مى دهد
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تير،  تجمع  امتياز  شده،  كسب  امتياز  مانند  تير  همان 
ثبات نشانه روى، سرعت متوسط نوسانات سر سالح 
و مولفه افقى و عمودى آن و ثبات روى مركز هدف، 

در اختيار قرار مى دهد(شكل 1). 

تجزيه و تحليل آمارى داده ها:
آزمون  با  ها  داده  توزيع  بودن  طبيعى 
كلموگروف– اسميرنف  و تجزيه و تحليل داده ها 
با استفاده از آزمون ANOVA با اندازه گيرى هاى 
تكرارى و آزمون تعقيبى LSD انجام گرفت. ميزان 
خطا درتمام موارد 5 درصد(P < 0/05)درنظرگرفته 

شد. 

يافته ها
گروه  ركورد  ميانگين  بين  ها  داده  بررسى  در 

ايستا(p=0/012)ثبات  كشش  گروه  با  هوازى 
كنترل(p=0/036)تفاوت  مركزى(p=0/019)و 
نتايج  بررسى  الف).   2 شد(شكل  ديده  دارى  معنا 
و  داد  بدست  مشابهى  نتايج  نيز  ها  گروه  تير  تجمع 
مشاهده شد كه امتياز تجمع تير گروه هوازى از سه 
در  تنها  تفاوت  اين  البته  كه  است  باالتر  ديگر  گروه 
(p=0/030)ايستا كشش  با  هوازى  گروه  مقايسه 

 2 بود(شكل  دار  =p)معنا  مركزى(0/008  ثبات  و 
ب). در ميان چهار گروه تفاوت غير معنى دارى به 
ميانگين  شاخص  سه  در  كنترل  و  هوازى  گروه  نفع 
نشانه  نقطه  عمودى  نوسانات  ج)،   2 نوسانات(شكل 
روى(شكل 2 د) و نوسانات افقى(شكل 2 ه) وجود 
داشت. و ثبات در مركز هدف در گروه هوازى نسبت 
(P=0/005)و كنترل(P=0/039)با گروه كشش ايستا

به طرز معنادارى در باالتر بود(شكل 2 و). 

 (شكل 2). آثار سه نوع فعاليت بر برخى شاخص هاى عملكردى تيراندازى و تفاوت معنادار عملكرد گروه هوازى 
نسبت به ساير گرو ها در سه شاخص ركورد، امتياز تجمع تير و ثبات در مركز هدف
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بحث 
ميانگين  بين  داد  نشان  حاضر  پژوهش  نتايج 
كشش  گروه  با  هوازى  گروه  تيراندازى  ركورد 
(p=0/019)و  مركزى  ثبات   (p=0/012)ايستا
دارد.  وجود  دارى  معنا  كنترل(p=0/036)تفاوت 
گروه  سه  از  هوازى  گروه  در  نيز  تير  تجمع  امتياز 
گروه  كه  معناست  بدان  اين  است.  باالتر  ديگر 
ساير  به  نسبت  بهترى  عملكرد  كلى  بطور  هوازى، 

گروه ها داشته است. 
اثر  كه  اى  مطالعه  پژوهش،  پيشينه  مرور  در 
هاى  مقياس  بر  را  پژوهش  اين  با  مشابه  هاى  فعاليت 
باشد  داده  قرار  بررسى  مورد  تيراندازى  عملكردى 
نتايج  با  حاضر  پژوهش  هاى  يافته  لذا  نشد.  يافت 
پژوهش هايى كه به نوعى آثار فعاليت هاى مورد نظر 
را بر عوامل موثر بر عملكرد تيراندازى مطالعه نموده 
اند، مقايسه خواهد شد. زاكارى و همكاران(2008)

دريافتند در پى اجراى فعاليت با شدت %95 ضربان 
فعاليت  از  پس  دقيقه   13 تا  ايستا  تعادل  افت  بيشينه 
نوسان  افزايش  هاشيبا(1998)نيز  دهد(49).  مى  رخ 
وضعيتى را پس از دويدن با سرعت km/h 10 و راه 
رفتن با سرعت km/h 7 و راه رفتن با چشمان بسته 
گزارش كرد(19). در مطالعه درو و همكاران(2002)

نيز پس از فعاليتى 30 دقيقه اى نتايج پژوهش هاشيبا 
تاييد شد(13). در هر دو پژوهش اخير بيشترين مقدار 
افزايش نوسان به ترتيب به دويدن، راه رفتن، سپس 
اساس  بر  بود.  يافته  اختصاص  بسته  چشم  رفتن  راه 
تعادل  افت  اصلى  علت  پژوهشگران  اين  دريافت 
مركز  حسى  اطالعات  تخريب  به  فعاليت،  از  پس 
مربوط  سر  مداوم  حركات  اثر  در  دهليزى  و  بينايى 
اند  داده  نشان  مطالعات  طور كلى  به  است.  شده  مى 

هردو  متوسط  طوالنى  يا  و  شديد  كوتاه  فعاليت  كه 
شد(50).  خواهند  وضعيتى  نوسان  افزايش  موجب 
 70% تا   65% ما  هوازى  برنامه  شدت  كه  آن  حال 
ضربان حداكثر بوده و مدت آن نيز(5 دقيقه)به اندازه 
اى طول نكشيده كه خستگى رخ دهد. بنابراين بعيد 
گذارده  تعادل  بر  دارى  معنا  اثر  كه  ميرسد  نظر  به 
اما  ايم،  نسنجيده  را  تعادل  مستقيماً  ما  اگرچه  باشد. 
به  نسبت  هدف  مركز  در  ثبات  ميزان  بودن  تر  باال 
ساير گروه ها و معنادار بودن اين اختالف با دو گروه 
همچنين  =p)و  =p)وكنترل(0/005  كششى(0/039 
نقطه  نوسانات  ميانگين  ميان  معنادار  اختالف  نبود 
نشانه روى گروه هوازى با ساير گروه ها، اين احتمال 
مهارتى  تيراندازى  اين،  از  گذشته  ميكند.  تقويت  را 
در  نيز  ديگرى  عوامل  تعادل  بر  عالوه  كه  است  باز 
آن موثرند. مطالعات نشان داده اند كه پس از دو نوع 
فعاليت طوالنى خسته كننده، و شديد دقت تيراندازى 
بى تغيير بوده و يا در صورت كاهش، پس از يك و 
نيم تا سه دقيقه به سطح اوليه بازگشته است(32،45). 
منفى  اثر  مذكور  فعاليت  است  ممكن  ترتيب  بدين 
دوام  اما  باشد،  گذاشته  تعادل  بر  ترى  مدت  طوالنى 
اثر آن بر دقت تيراندازى اندك بوده است. و در نظر 
گرفتن پنج دقيقه استراحت پيش از آزمون تيراندازى 

توانسته آثار احتمالى آن را بر طرف كند. 
بسيار  نوسانات  وضعيتى،  نوسانات  از  گذشته 
و  قلب  ضربان  از  ناشى  هاى  لرزش  حتى  و  ريزتر 
تهويه نيز بر نتيجه تيراندازى موثرند(26). در پژوهش 
آزمون  انجام  از  پيش  استراحت  دقيقه  پنج  حاضر، 
تيراندازى در نظر گرفته شد و اندازه گيرى ها نشان 
حالت  به  ها  آزمودنى  ضربان  مدت،  اين  در  كه  داد 
استراحت بازگشته است. لذا آثار احتمالى لرزش افزا 
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يا ضربان افزاى فعاليت هوازى بر اين مطالعه مترتب 
تفاوت  عدم  در  توان  مى  را  مطلب  اين  نمود  نبود. 
و  ها  گروه  ميان  روى  نشانه  نقطه  نوسانات  دار  معنا 
نيز باالتر بودن معنادار ثبات در مركز هدف در گروه 
هوازى نسبت به دو گروه كشش ايستا(P=0/039)و 
كنترل(P=0/005)ديد. بدين ترتيب به نظر مى رسد 
نوع برنامه هوازى اين مطالعه موجب افت مورد انتظار 
مى  عواملى  چه  اما  است.  نشده  تيرانداز  عملكرد  در 
توانسته موجب بهبود عملكرد گروه هوازى باشد؟

عملكرد  اضطراب  افزايش  شده  گزارش 
سويى  از  و  كند(30).  مى  تخريب  را  تيراندازى 
فعاليت  جلسه  يك  پى  ميدهددر  نشان  مطالعات 
شود(21،44).  مى  پديدار  مثبتى  روانى  آثار  هوازى، 
كوكس  همكاران(1996)،  و  راگلين  مطالعات  در 
همكاران(2004) و  كوكس  همكاران(2000)و  و 

 40% هاى  شدت  با  هوازى  فعاليت  شده  گزارش 
تاVO2max 80% موجب كاهش اضطراب حداقل 
شود(12،39،41).  مى  فعاليت  از  پس  دقيقه   60 تا 
 10 تا   4 مدت  با  هايى  فعاليت  در  نتيجه  اين  مشابه 
دقيقه نيز گزارش شده است(21،44). در باب شدت 
فعاليت فراتحليل هاى انجام شده در اين زمينه نشان 
متوسط،  شدت  با  هوازى  فعاليت  كه  است  داده 
داراست(21).  اضطراب  كاهش  بر  را  تاثير  بيشترين 
بر اين اساس به نظر مى رسد شدت و مدت فعاليت 
هوازى در مطالعه حاضر براى دستيابى به آثار مثبت 
روانى، كافى بوده است. در مطالعه مختاريان(1384)

اثر دو نوع گرم كردن را بر اضطراب قبل از مسابقه 
چند  با  و  آزادانه  طور  به  اول  گروه  شد.  سنجيده 
و  گرم  را  خود  بدن  انفجارى  و  كششى  حركت 
گروه دوم اقدام به پنج تا هشت دقيقه دويدن ماليم 

همراه با شمارش اعداد از 1000 تا 1700 كردند. در 
ثبت نتايج ميزان آدرنالين خون گروه دويدن ماليم، 
مسابقه،  در  آنان  موفقيت  ميزان  و  اول  گروه  نصف 
را  خود  هاى  يافته  پژوهشگر  است.  بوده  بيشتر   30%
نوع  نتيجه  در  تمركز  افزايش  و  اضطراب  كاهش  به 
گرم كردن نسبت داد(3). اگر چه در پژوهش حاضر 
اما  است،  نشده  گيرى  اندازه  كورتيزول  يا  آدرنالين 
در  كه  بخشد  مى  قوت  را  احتمال  اين  نتايج  بررسى 
ورزش  قواعد  طبق  بر  حركات  توالى  و  ترتيب  اثر 
تيراندازى  تكليف  از  ها  آزمودنى  توجه  ايروبيك، 

منحرف شده و اضطراب كاهش يافته باشد. 
دوره  يك  پايان  در  شده  داده  نشان  همچنين 
تيراندازى تغييرات مشخصى در نوار قلبى تيراندازان 
ديده مى شودكه به علت كم خونى عضالت و بافت 
آثار  به  توجه  با  است(5).  آمده  وجود  به  عصبى 
فعاليت هوازى بر بهبود اكسيژن رسانى و تغذيه بافتها 
و نيز دفع مواد زائد(1)، فعاليت مذكور اين منظر نيز 

مى تواند موجب بهبود عملكرد شده باشد. 
گروه  گروهها  ميان  در  ديگر،  سوى  از 
را  تير  تجمع  امتياز  و  ركورد  ترين  پايين  كششى 
معنا  طرز  به  كه  داد  نشان  ها  سايرگروه  به  نسبت 
كمتر  هوازى  گروه  دارى(p=0/012) ، (p=0/030)از 
كشش  حاد  آثار  از  ناشى  است  ممكن  امر  اين  بود. 
بر برخى فاكتورهاى اثر گذار بر عملكرد تيراندازى 
يا  تعادل(25،9)  استقامت،  قدرت(32،50)،  چون 

دقت باشد(17،9). 
ثانيه  ده  تكرار  همكاران(2009)سه  و  تورس 
موجب  را  دست  مچ  عضالت  ايستاى  كشش  اى 
ديدند(45) زدن،  چنگ  ايزومتريك  قدرت  كاهش 

كه دوام اثر كشش ايستا بر قدرت، حداقل 60 دقيقه 



84

سال بيست و يكم  شماره2 (پياپي 62) تابستان 1392

اثر حاد فعاليت هوازى، حركات ثبات مركزى و كشش ايستا بر عملكرد تيراندازان نخبه زن

مورد  در  نيز  گزارشاتى  است(14).  شده  گزارش 
استقامت(15،36،48) افت  بر  ايستا  كشش  حاد  آثار 

نيز  اجرا  دقت  چنين  هم  دارد.  تعادل(9،25)وجود  و 
ايستا  كشش  اثر  گرگلى(2009)در  گزارش  طبق 

آسيب ديده است(17). 
در  عملكرد  افت  احتمالى  كار  و  ساز  از  گذشته 
در  توليدى  نيروى  كه  شده  ديده  ايستا،  كشش  پى 
انقباض،  انواع  ساير  از  بيش  ايزومتريك  انقباضات 
شدت  در  عملكرد  افت  بيشترين  و  يابد  مى  كاهش 
هاى باالى كشش گزارش شده است(25،9). با توجه 
به شدت كشش ايستا در مطالعه حاضر(تا آستانه درد)

و مدت آن(3كشش 20 ثانيه اى)و نوع انقباض مورد 
وجود  احتمال  اين  تيراندازى(ايزومتريك)،  در  نياز 
دارد كه برنامه كشش در مطالعه حاضر، موجب افت 
برخى فاكتورهاى عملكردى چون قدرت، استقامت 
ثبات  بودن  تر  پايين  بتوان  شايد  باشد.  شده  تعادل  يا 
در مركز هدف در گروه كششى را نمودى از كاهش 
قدرت، استقامت يا دقت در پى كشش ايستا دانست. 
نشانه  نقطه  افقى  نوسانات  نتايج  بررسى  در 
گروه  دو  از  بيش  اندكى  كشش  گروه  در  روى 
گزارش  اساس  بر  كه  است  بوده  هوازى  و  كنترل 
روى  نشانه  نقطه  افقى  نوسانات  لگرينى(2005)،  په 
نوسانات  از  ناشى  عمدتاً  تپانچه  با  تيراندازى  در 
آزمودنى  پوزيشن  به  توجه  است(38).  بدن  وضعيتى 
هاى پژوهش حاضردر هنگام تيراندازى كه در ميان 
تيراندازان تپانچه نيز رايج است نيز نشان مى دهد كه 
افقى  نوسانات  موجب  بدن  خلفى  قدامى  نوسانات 
احتمال  اين  ترتيب  بدين  شود.  مى  روى  نشانه  نقطه 
وجود دارد كه باالتر بودن نوسانات افقى نقطه نشانه 
از  پس  تعادل  افت  از  ناشى  كشش،  گروه  در  روى 

پروتكل كشش ايستا بوده باشد. 
ضعيف  كششى،  گروه  از  پس  ها  گرو  ميان  در 
ترين نتايج ركورد و امتياز تجمع تير مربوط به گروه 
گروه  با  معنادار  اختالفى  كه  بوده  مركزى  ثبات 
در  است.  هوازى(p=0/019) ، (p=0/008)داشته 
و  دامنه  همكاران(2010)كاهش  و  كاجى  رابطه  اين 
دقيقه  يك  انجام  پى  در  را  جانبى  نوسانات  سرعت 
كردند(22).  گزارش  پل  و  قدامى  سرسره  حركت 
در پژوهش حاضر تعادل بطور مستقيم اندازه گيرى 
فاكتور  باالى  همبستگى  به  توجه  با  اما  است  نشده 
نظر  به  تيرانداز(18،20،33)بعيد  عملكرد  با  تعادل 
تعادل  روى  بر  مثبتى  اثر  ما  پروتكل  كه  رسد  مى 
تفاوت  حاضر  پژوهش  اينكه  ضمن  باشد.  گذاشته 
هايى با پژوهش كاجى و همكاران از جهت شكل، 
تعداد و مدت حركات به كار رفته دارد كه مى تواند 
و  موريس  باشد.  متفاوت  نتايج  به  دستيابى  عامل 
آليسون(2006)نشان دادند انجام حركت نشست نيمه 
تواند  مى  خستگى،  حد  تا  و  ايزومتريك  صورت  به 
در  وضعيتى  عضالت  فعاليت  سهم  در  تغيير  موجب 
حفظ قامت و در نتيجه تغيير در ثبات كنترل وضعيتى 
سه  هر  فعاليت  مدت  حاضر،  مطالعه  در  شود(34). 
ممكن  لذا  شد.  گرفته  نظر  در  دقيقه  پنج  پروتكل، 
است مدت فعاليت، با توجه به ماهيت پروتكل ثبات 
و  بوده  طوالنى  ها،  آزمودنى  آمادگى  نا  و  مركزى 
اين  از  باشد.  شده  موضعى،  خستگى  بروز  موجب 
و  موريس  پژوهش  با  تواند  مى  حاضر  مطالعه  لحاظ 
كرده  ايجاد  مشابهى  نتايج  و  داشته  نزديكى  آليسون 
گروه  اين  عملكرد  كلى  ضعف  حال  هر  در  باشد. 
نشان مى دهد كه حتى اگر پروتكل مورد اجراى ما 
به  آن  ميزان  باشد،  گذاشته  تعادل  روى  بر  مثبتى  اثر 
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قدرى نبوده است كه آثار نامطلوب آن را تحت تاثير 
قرار داده و عملكرد تيرانداز را بهبود بخشد. 

باال  گروه  اين  دهد  مى  نشان  نتايج  همچنين 
گروه  سه  به  نسبت  را  عمودى  نوسانات  ميزان  ترين 
گيرى  حالت  به  توجه  با  تواند  مى  كه  دارد  ديگر 
حالت  همان  كه  حاضر  پژوهش  هاى  آزمودنى 
است،  تپانچه  با  تيراندازى  هنگام  كالسيك  گيرى 
گزارش  اساس  بر  يا  و  بدن  جانبى  نوسانات  از  ناشى 
په لگرينى و همكاران(2005)، ناشى ازلرزش دست 
باشد(38). مطالعات نشان مى دهد در شريطى كه پاها 
از هم فاصله دارند ميزان نوسانات جانبى بدن ناچيز 
نوسانات  كه  رسد  مى  نظر  به  براين  بنا  است(35). 
عمودى نقطه نشانه روى ناشى از لرزش دست بوده 

باشد و نه نوسانات وضعيتى جانبى بدن. 
به عالوه در مطالعه حاضر، در چهار حركت از 
هفت حركت ثبات مركزى وزن بدن بر روى دست 
بوده است كه مى تواند با توجه به مدت فعاليت و نا 
آمادگى آزمودنى ها موجب بروز خستگى موضعى، 
شده باشد. اگر چه ميزان لرزش دست در اين مطالعه 
بطور مستقيم اندازه گيرى نشده اما از آن جايى كه 
لرزش  افزاينده  مهم  عوامل  از  يكى  بعنوان  خستگى 
دليل  را  امر  اين  بتوان  شايد  شده(10،16)،  معرفى 
نقطه  عمودى  نوسانات  دادن  نسبت  براى  ديگرى 

نشانه روى به افزايش لرزش دست دانست. 

نتيجه گيرى
داد  نشان  پژوهش  اين  هاى  يافته  مجموع،  در 
از  استفاده  با  مدت  كوتاه  و  متوسط  هوازى  فعاليت 
مى  عضالنى  عصبى  هماهنگى  محرك  حركات 
در  شود.  تيراندازى  عملكرد  بهبود  موجب  تواند 
تواند  مى  سنگين  نيمه  مركزى  ثبات  حركات  مقابل 

اثر مخربى بر اجراى تيراندازى داشته باشد. همچنين 
تا  و  باال  شدت  با  چنانچه  بدن  كل  ايستاى  كشش 
دچار  را  تيرانداز  عملكرد  گيرد،  انجام  درد  آستانه 
توصيه  بتوان  شايد  اساس  اين  بر  كرد.  خواهد  افت 
نمود كه ورزشكاران پيش از اقدام به تيراندازى بدن 
خود را با حركات هوازى ماليم گرم كرده و از به 
ايستاى  كشش  و  سنگين  نيمه  حركات  كارگيرى 

شديد در برنامه گرم كردن، خوددارى كنند. 
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تاثير فعاليت هوازى تداومى در مقايسه با 
فعاليت هوازى تناوبى بر سروتونين سرمى و 

ميزان درك فشار زنان ورزشكار
 دكتر رامين اميرساسان؛ دانشيار فيزيولوژى ورزش دانشگاه تبريز* 

   دكتر سعيد دباغ نيكوخصلت؛ استاديار فيزيولوژى ورزش دانشگاه تبريز 
   آمنه اسماعيلى؛ دانشجوى دكترى تربيت بدنى گرايش فيزيولوژى ورزش دانشگاه تبريز 

هدف از تحقيق حاضر تعيين تاثير فعاليت هوازى تداومى در مقايسه با فعاليت هوازى تناوبى بر سروتونين سرمى چكيده:
ــاس مقياس بورگ مى باشد. 10دختر ورزشكار (سن 2/3± 22/9 سال، وزن ±2/5  ــار كار بر اس و ميزان درك فش
ــرم بر مجذور متر، درصد چربى 3/7±20/8 و حداكثر  ــاخص توده ى بدنى 1/0± 20/6 كيلوگ 53/8 كيلوگرم، ش
اكسيژن مصرفى 1/8±41/7 ميلى ليتر بر كيلوگرم در دقيقه) براى شركت در مطالعه  انتخاب شدند. نمونه هاى خون 
ــد. تحليل  ــامل 40 دقيقه فعاليت تناوبى يا تداومى از آزمودنى ها گرفته ش قبل و 10 دقيقه بعد از اجراى آزمون ش
آمارى داده ها با استفاده از آزمون اندازه گيرى هاى مكرر نشان داد كه تفاوت معنى دارى بين مراحل مختلف نمونه 
ــرمى وجود دارد(P=0/05). آزمون تعقيبى LSD براى مقايسه زوج ها نشان داد كه فعاليت  ــروتونين س گيرى س
هوازى تناوبى باعث افزايش معنى دار در سروتونين سرمى شده(P=0/028) ولى ميزان سروتونين سرمى قبل و بعد 
ــت(P>0/05). تحليل داده ها با استفاده از آزمون تحليل  از آزمون فعاليت هوازى تداومى تفاوت معنى دارى نداش
واريانس يك طرفه نشان داد كه در دامنه تغييرات سروتونين سرمى بين دو نوع فعاليت هوازى تداومى و تناوبى 
تفاوت معنى دارى وجود ندارد(P>0/05). آزمون t همبسته نيز نشان داد كه ميزان درك فشار نيز در فعاليت هوازى 
تناوبى به طور معنى دارى بيشتر از فعاليت هوازى تداومى بود(P=0/01). بنابراين به علت باالتر بودن ميزان افزايش 
سروتونين سرمي و  باالتر بودن ميزان درك فشار در فعاليت تناوبي نسبت به فعاليت تداومي، به نظر مي رسد در 

مطالعه حاضر ميزان خستگي مركزي در فعاليت تناوبي بيشتر از فعاليت تداومي مى باشد.

واژگان كليدي: سروتونين ، ميزان درك فشار، فعاليت هوازى تناوبى، فعاليت هوازى تداومى.

* E. mail: amirsasan@tabrizu.ac.ir
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مقدمه  
خستگى به عنوان يك حس قوى از فرسودگى، 
شده  شناخته  درماندگى  احساس  يا  و  انرژى  كاهش 
در  حاد  اختالل  يك  ورزش  در  خستگى  است(6). 
عملكرد است كه به عنوان ناتوانى در حفظ برون ده 
است(11).  شده  تعريف  انتظار  مورد  يا  معين  توانى 
رفع  و  آن  از  پيش گيرى  خستگى  انداختن  تاخير  به 
آن پس از وقوع را شايد بتوان مهم ترين هدف علوم 
ورزشى در سطح ورزش رقابتى به شمار آورد. البته 
عنوان  به  و  بوده  مختلف  ابعاد  داراى  موضوع  اين 
مى باشد.  مطرح  پيچيده  و  عاملى  چند  موضوع  يك 
خستگى جسمانى در داخل عضله به خستگى محيطى 
معروف  مركزى  خستگى  به  عصبى  سيستم  در  و 
است(7،9). مطالعات زيادى درباره خستگى محيطى 
بيوشيميايى  سازوكار  چندين  كه  است  شده  منتشر 
تخليه   ،PH كاهش  فسفوكراتين،  تخليه  قالب  در 
انتقال دهنده هاى  عملكرد  در  اختالل  و  گليكوژن 
عصبى عضالنى را تشريح كرده اند. گرچه فرآيند هاى 
توسط  شده  توليد  نيروى  كاهش  باعث  عضله  داخل 
سيستم  توانايى  در  تغيير  اما  مى شوند،  بدن  عضالت 
عصبى مركزى براى هدايت  محرك ها نيز در كاهش 
حداكثر نيروى توليدى مهم و موثر مى باشند. فرآيند 
طى  در  عضالت  ارادى  فعاليت  پيشرونده  كاهش 
ورزش به خستگى مركزى مربوط است(2). مطالعات 
نشان مى دهند كه تغييرات در متابوليسم مغزى بوسيله 
آمونياك  انباشتگى  انگيختگى،  بدن،  دماى  افزايش 
مانند  آمينى  تك  عصبى  انتقال دهنده هاى  يا  و 
سروتونين به صورت سازوكارى با خستگى مركزى 
و  باشند  داشته  ارتباط  است  ممكن  ورزش  از  ناشى 
افزايش درك فشار ناشى از فعاليت شوند(2،  باعث 

افزايش  طوالنى مدت  ورزشى  فعاليت هاى   .(11
مى شود  باعث  پالسما،  آزاد  چرب  اسيدهاى  غلظت 
آلبومين  روى  بر  پيوندى اش  جايگاه  از  تريپتوفان  تا 
تريپتوفان  غلظت  ترتيب  بدين  دهد.  مكان  تغيير 
افزايش  همراهى   تحقيقات  مى يابد.  افزايش  آزاد 
خستگى  احساس  با  پالسما  آزاد  تريپتوفان  غلظت 
اين  با  همزمان  درست   .(21 مى دهند(10،  نشان  را 
آمينه  اسيدهاى  اكسيداسيون  و  برداشت  موضوع 
افزايش  ورزش  حال  در  عضله هاى  توسط  شاخه دار 
موجود  شاخه دار  آمينه  اسيدهاى  غلظت  نتيجه  در  و 
باعث  انفعاالت  و  فعل  اين  مى يابد.  كاهش  خون  در 
مى شوند  را  مغز  درون  به  تريپتوفان  انتقال  افزايش 
شدن  آزاد  احتماال  و  سنتز  خود  نوبه  به  نيز  آنها  كه 
موارد  از  يكى  كه  مى كنند(6).  تقويت  را  سروتونين 
ورزشكاران  بين  شاخه دار  آمينه  اسيدهاى  مصرف 
باشد(3).  مى  مركزى  خستگى  از  جلوگيرى  همين 
در فرآيند تريپتوفان به سروتونين در مغز هيچ گونه 
هيدروكسيالز  آنزيم هاى  براى  مهارى  بازخورد 
سروتونين  سنتز  آنزيم هاى  كه  كربوكسيالز،  و 
تريپتوفان  مقدار  رو  اين  از  ندارد.  وجود  مى باشند، 
مى  آن  سنتز  كننده  كنترل  عامل  تنها  مغز  به  وارده 
گوناگون  ناحيه هاى  در  سروتونين  افزايش  باشد(5). 
مغز موجب سنتز زياد اين ميانجى عصبى مى شود و 
خارج  بخش  داخل  به  آن  رهايش  باعث  نهايت  در 

سلولى و خون مى گردد(8).
گلوكز و اسيدهاى چرب آزاد سوبستراى اصلى 
هوازى  فعاليت هاى  در  اكسايشى  ساز  و  سوخت 
وسيعى  تفاوت هاى  مطالعات  استقامتى اند(1).  و 
تمرينات  برنامه هاى  انواع  از  استفاده  تاثيرات  بين 
تناوبى و تداومى بر سازوكار تامين انرژى بدن نشان 
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مى دهند. فعاليت با شدت متغير باعث افزايش ترشح 
كاتكوالمين ها، ضربان قلب و افزايش مصرف انرژى 
و  چرب  اسيد هاى  اكسيداسيون  افزايش  بنابراين  و 
بيشتر  سروتونين  توليد  و  شاخه دار  آمينه  اسيدهاى 
مى شود(12).  ثابت  شدت  با  فعاليت هاى  به  نسبت 
تغيير  سوختى  ماده  نوع  فعاليت  شدت  افزايش  با 
در  كربوهيدرات  اكسايش  نسبى  سهم  و  مى يابد 
تامين انرژى افزايشى تصاعدى دارد و به تناسب آن 
مصرفى  انرژى  تامين  در  چربى  اكسايش  نسبى  سهم 
از  فعاليت  شدت  افزايش  با  هرچند  مى يابد.  كاهش 
افزايش  چربى  اكسايش  مطلق  ميزان  متوسط،  به  كم 
يابد(4).  مى  كاهش  فعاليت  شدت  رفتن  باالتر  با  و 
مى  توانند  فعاليت  مدت  هم  و  شدت  هم  بنابراين 
اسيدهاى  و  چربى  كربوهيدرات،  اكسيداسيون  بر 
مركزى  خستگى  ميزان  نتيجه  در  و  شاخه دار  آمينه 
فعاليت هاى  متفاوت  ماهيت  علت  به  گذارند.  تاثير 
و  انرژى  سيستم هاى  درگيرى  در  تداومى  و  تناوبى 
استفاده از منابع سوختى، هدف اين مطالعه تعيين تاثير 
هوازى  فعاليت  با  مقايسه  در  تداومى  هوازى  فعاليت 
زنان  فشار  درك  ميزان  و  سرمى  برسروتونين  تناوبى 

ورزشكار مى باشد. 

روش شناسى 

آزمودنى ها
وزن  2/2±23/3سال،  (سن  ورزشكار  دختر   10
2/3 ± 54/3 كيلوگرم، قد 0/03 ± 1/62 متر، شاخص 
متر،  مجذور  بر  كيلوگرم   20/7  ±  1/0 بدنى  توده ى 
درصد چربى 3/4 ± 21/0 و حداكثر اكسيژن مصرفى 
جهت  دقيقه)  در  كيلوگرم  بر  ميلى ليتر   41/6  ±  1/9
داوطلبانه  صورت  به  حاضر  مطالعه ى  در  شركت 

تيم هاى  عضو  آزمودنى ها  همه  شدند.  انتخاب 
به  اعزامى  تبريز،  دانشگاه  هندبال  و  فوتسال  ورزشى 
كشور  دختر  دانشجويان  ورزشى  المپياد  يازدهمين 
بودند و حداقل به مدت يك سال هفته اى سه جلسه 
در تمرينات شركت داشتند. در ابتدا اهداف و روش 
اجراي تحقيق به طور كامل براي آزمودني ها توضيح 
و  رضايت  مخصوص  فرم هاي  سپس  و  شده  داده 
آنان  اختيار  در  بيماري  و  ورزشي  سوابق  پرسشنامه 
قرار گرفت. آزمودنى ها در طول دوره انجام تحقيق 
گرديدند.  منع  مكمل  و  دارو  گونه  هر  مصرف  از 
همچنين از آزمودنى ها خواسته شد يك روز قبل از 
ورزشي  فعاليت  و  تمرين  گونه  هر  اجراي  از  آزمون 
ساكن  آزمودنى ها  همه  كنند.  خوددارى  سنگين 
مى  استفاده  سلف  غذايى  برنامه  از  و  بوده  خوابگاه 
نتايج  بر  تغذيه  تاثير  از  جلوگيرى  براى  كردند. 
آزمون، از آزمودنى ها خواسته شد كه غذاى مصرفى 
دقت  به  را  اصلى  آزمون  مرحله  اولين  از  قبل  روز 
اصلى  آزمون  دوم  مرحله  از  قبل  روز  آنرا  و  نوشته 
تا   8 ساعت  بين  آزمون ها  همه  همچنين  كنند.  اجرا 
10صبح و حداقل يك ساعت بعد از مصرف صبحانه 

سبك برگزار شدند.

روش انجام آزمون
 آزمودنى ها حداقل هفت روز قبل از اجراى نوبت 
توان  تعيين  براى  را  نوارگردان  آزمون  آزمون،  اول 
هوازى بيشينه و آزمون تعيين سرعت متناسب با شدت 
%65 و %85 حداكثر ضربان قلب (فرمول كارونن) را 
اجرا كردند و همچنين شاخص هاى قد، وزن و چربى 
زيرپوستى آنها اندازه گيرى شد. سپس آزمودنى ها در 
دو نوبت به صورت تصادفى و با فاصله هفت روز، و 
در هر نوبت فعاليت هوازى تناوبى و تداومى را اجرا 
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 2/5 ابتدا  در  تحقيق،  آزمون هاى  انجام  براى  كردند. 
فرد  سپس  شد.  گرفته  وريدى  خون  نمونه  ميلى ليتر 
دقيقه  چهار  شامل  كه  كردن  گرم  دقيقه   10 از  پس 
حركات كششى و شش دقيقه نرمش و دوى نرم بود، 
نوارگردان  روى  را  تداومى  يا  تناوبى  فعاليت  آزمون 
در  سروتونين  مناسب  شدن  ظاهر  براى  مى كرد.  اجرا 
خون تا 10 دقيقه پس از پايان آزمون، آزمودنى روى 
دقيقه   10 پايان  از  پس  و  نشسته  بى حركت  صندلى 
دست  به  سرمى  نمونه هاى  شد.  انجام  دوم  خونگيرى 
آمده از نمونه-هاى خونى براى اندازه گيرى سروتونين 
همچنين  گرفتند.  قرار  استفاده  مورد  االيزا  روش  به 
شاخص  از  استفاده  با  آزمودنى ها  فشار  درك  ميزان 
در  گرفت.  قرار  ارزيابى  مورد  بورگ  فشار  درك 
موقع اجراى آزمون ها، آزمودنى ها از مصرف هر گونه 
مواد غذايى به جز آب منع شدند. با توجه به اينكه در 
مطالعاتى كه به بررسى خستگى مركزى پرداخته اند از 
كرده اند(5،  استفاده  مدت  طوالنى  دستورالعمل هاى 
اجراى  دستورالعمل  كه  آزمون هايى  همچنين  و   (18
تناوبى  و  تداومى  هوازى  فعاليت  نوع  دو  شامل  آنها 
مى باشد كه از نظر مدت و ميانگين شدت و ميانگين 
شده  هم سان سازى  شده  پيموده  مسافت  و  سرعت 
فعاليت  در  آزمودنى ها  مطالعه  اين  در  بنابراين  بودند، 
هوازى تناوبى 40 دقيقه دويدن به صورت چهار مرحله 

كه  سرعتى  با  نوارگردان  روى  فعاليت  دقيقه اى  پنج 
موازى با شدت %85 حداكثر ضربان قلب اجرا كردند 
كه قبل از هر مرحله فعاليت، پنج دقيقه فعاليت سبك با 
سرعتى موازى با  شدت %65 حداكثر ضربان قلب قرار 
داشت. آزمون فعاليت هوازى تداومى به صورت 40 
دقيقه فعاليت روى نوارگردان با سرعتى برابر با ميانگين 
سرعت هاى مراحل استراحت و فعاليت آزمون تناوبى 
كمتر  شدت  با  فعاليت  سرعت  ميانگين  كه  شد  اجرا 
تناوبى برابر با6/2 كيلومتر در ساعت و ميانگين سرعت 
فعاليت با شدت بيشتر تناوبى برابر 8/4 بودند. ميانگين 
مدت، مسافت و سرعت آزمونهاى تداومى و تناوبى 

در جدول1 آورده شده است.
روش هاى آمارى: پس از بررسى توزيع طبيعى 
براى  كلموگروف-اسميرنف)،  (آزمون  داده ها 
تحليل آمارى داده ها بين مراحل مختلف نمونه گيرى 
تك  روش  به  مكرر  اندازه گيرى هاى  آزمون  از 
بودن  معنى دار  صورت  در  كه  شد  استفاده  متغيرى 
براى مقايسه زوج ها از  آزمون تعقيبى LSD استفاده 
پيش  داده-هاى  اختالف  مقايسه  براى  همچنين  شد. 
نوع  دو  در  سرمى  سروتونين  آزمون  پس  و  آزمون 
تحليل  آزمون  از  تناوبى  و  تداومى  هوازى  فعاليت 
واريانس يك طرفه و براى مقايسه ميزان درك فشار 
در دو روش از آزمون t همبسته استفاده شد. اختالف 

ميانگين سرعتميانگين مسافتميانگين مدتنوع فعاليت

7/3 كيلومتر در ساعت4/87 كيلومتر40 دقيقهفعاليت هوازى تداومى
7/3 كيلومتر در ساعت4/87 كيلومتر40 دقيقهفعاليت هوازى تناوبى

جدول 1. ميانگين مدت، مسافت و سرعت دو نوع فعاليت هوازى تداومى و تناوبى
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معنادارى آمارى در سطح P ≤ 0/05 تعيين شد.

يافته ها 
سرمى  سروتونين  پايه  مقادير  سرمى:  سروتونين 
قبل از فعاليت هوازى تداومى و تناوبى به ترتيب برابر 
44/8±160/7 و  44/7±159/6 نانوگرم بر ميلى ليتر و 

مقادير بعد از فعاليت هوازى تداومى و تناوبى به ترتيب 
بر  نانوگرم   212/5±76/1 و    187/8±66/7 با  برابر 
ميلى ليتر به دست آمد(شكل1). تحليل آمارى داده ها 
داد  نشان  مكرر  اندازه گيرى هاى  آزمون  از  استفاده  با 
كه تفاوت معنى دارى بين مراحل مختلف نمونه گيرى 
آزمون   .(P=0/05) دارد  وجود  سرمى  سروتونين 

شكل 2 : نمرات درك فشار بورگ آزمودنى ها بعد از فعاليت تناوبى و تداومى
* نشان دهنده تفاوت معنى دار نسبت فعاليت هوازى تداومى مى باشد.

شكل 1 : مقادير سروتونين سرمى(نانوگرم بر ميلى ليتر) آزمودنى ها در مراحل قبل و بعد از انجام فعاليت هوازى 
تداومى و تناوبى

* نشان دهنده تفاوت معنى دار نسبت به قبل از فعاليت هوازى تناوبى مى باشد.
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تعقيبى LSD براى مقايسه زوج ها نشان داد كه تفاوت 
تناوبى  و  تداومى  هوازى  فعاليت  از  قبل  پايه  مقادير 
 LSD همچنين آزمون .(P>0/05)معنى دار نمى باشد
افزايش  باعث  تناوبى  هوازى  فعاليت  كه  داد  نشان 
ولى   (P=0/028)شده سرمى  سروتونين  در  معنى دار 
فعاليت  آزمون  از  بعد  و  قبل  سرمى  سروتونين  ميزان 
 .(P>0/05)هوازى تداومى تفاوت معنى دارى نداشت
به عبارت ديگر در پاسخ به فعاليت تناوبى سروتونين 
به ميزان معنى دارى افزايش يافته است(P≤0/05). در 
حاليكه در فعاليت تداومى افزايش معنى دارى مشاهده 
فعاليت  از  بعد  و  پايه  مقادير  تفاضل   .(P>0/05)نشد
هوازى تداومى و تناوبى به ترتيت برابر با 52/8±53/9 
و 36/3±27/1 نانوگرم بر ميلى ليتر بود. آزمون تحليل 
واريانس يك طرفه نيز نشان داد كه تفاوت ميزان پاسخ 
تناوبى  و  تداومى  هوازى  فعاليت  به  سرمى  سروتونين 

.(P>0/05)معنى دار نمى باشد
 درك فشار: نتايج مربوط به تغييرات نمرات ثبت 
شده بوسيله شاخص درك فشار بورگ در دو مرحله 
آزمون فعاليت هوازى تداومى و تناوبى به ترتيب برابر 
 (2 آمد(شكل  دست  به   15/1±2/1 و   13/0±1/7 با 
همبسته   t آزمون  از  استفاده  با  داده ها  آمارى  تحليل 
نشانگر آن است كه نمرات ثبت شده بوسيله شاخص 
فعاليت  آزمون  مرحله  دو  در  بورگ  فشار  درك 
داشته  معني داري  تفاوت  تناوبى  و  تداومى  هوازى 
است(P=0/01 ). به عبارت ديگر ميزان درك فشار در 
فعاليت تناوبى نسبت به درك فشار در فعاليت تداومى 

به طور معنى دارى بيشتر است.

بحث و نتيجه گيرى 
ميزان  حاضر،  مطالعه  از  حاصل  نتايج  اساس  بر 
سروتونين سرمى بعد از فعاليت هوازى تناوبى افزايش 

معنى دارى داشت(P≥ 0/05). ميزان سروتونين سرمى 
بعد از فعاليت هوازى تداومى %16 و بعد از فعاليت 
هوازى تناوبى %33 افزايش يافت. اين يافته ها هم سو 
كاظمى   ،(18)(1998) ريوشى  مطالعات  نتايج  با 
همكارانش  و  ترادارا   ،(5)(1382) همكارانش  و 
همكارانش(2011) و  ويپفلى  و   (19)(2007)

بر  خستگى  و  ورزشى  فعاليت  تاثير  مورد  در   (22)
ريوشى(1998)  مطالعه  در  مى باشد.  خون  سروتونين 
سطوح سروتونين پالسما بعد از يك ساعت فعاليت 
اكسيژن  حداكثر  الى60%   50 باركارى  با  استقامتى 
دوچرخه  روى  بر  ساعت  يك  ميزان  به  مصرفى 
محيط  در  افزايش  اين  كه  يافت  افزايش  كارسنج، 
داراى يون هاى منفى كمتر بود. به علت كمتر بودن 
فشار  اوليه  حالت  به  بازگشت  پالسما  سروتونين 
منفى  يون هاى  وجود  زمان  در  هم  دياستولى  خون 
همكارانش  و  كاظمى  مطالعه  در  بود(18).  كندتر 
از  بعد  و  حين  سرمى  سروتونين  ميزان  سال1382  در 
فعاليت هاى استقامتى تناوبى طوالنى مدت با ميانگين 
افزايش  تنفسى  اكسيژن  حداكثر  الى 75 %  شدت60 
با  سرمى  سروتونين  افزايش  كه  داشت  معنى دارى 
كمتر  گلوكز  و  آمينه  اسيدهاى  مكمل هاى  مصرف 
مكمل  مصرف  با  واماندگى  به  رسيدن  زمان  اما  بود 
و  ترادارا  بود(5).  بيشتر  شاخه دار  آمينه  اسيدهاى 
دادند  نشان  تحقيقى  در   2007 سال  در  همكارانش 
سروتونين  معنى دار  افزايش  باعث  روانى  فشار  كه 
مى شود  پالسما  تريپتوفان  معنى دار  كاهش  و  پالسما 
كه اين كاهش در گروه با فشار روانى زيادتر، بيشتر 
در  همكارانش  و  ويپفلى   .(19) تحقيق  اين  در  بود. 
سال 2011 نشان دادند كه ميزان سروتونين سرمى بعد 
از فعاليت افزايش پيدا مى كند كه بعد از هفت هفته 
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تمرين ميزان اين افزايش و افسردگى آزمودنى ها به 
نتيجه  همچنين  مى شود(22).  كمتر  معنى دارى  طور 
همكارانش(2005) و  ماكتو  مطالعه  با  حاضر  مطالعه 

سال  در  نيز  همكارانش  و  ماكاتو  بود.  ناهم سو   (14)
2005 نشان دادند كه 24 ساعت فعاليت مداوم باعث 
باعث  اما  نمى شود  سرمى  سروتونين  معنى دار  تغيير 
كه  مى شود  خستگى  تست  نمره  معنى دار  افزايش 
اين افزايش در گروه با ميزان اسيدچرب و تريپتوفان 
خون كمتر، كمتر از گروه ديگر بود(14). در مطالعه 
سبك  شدت  با  و  مداوم  فعاليت  ساعت   24 ماكاتو 
اجرا مى شد كه به علت ورزشكار بودن آزمودنى ها 
كه  دارد  وجود  سازوكارى  سازگارى هاى  امكان 
ميزانى  با  توليدى  سروتونين  ميزان  است  شده  باعث 
باشد.  همسان  مى شود  برداشت  گيرنده ها  توسط  كه 
به علت اينكه ميزان سروتونين خون از عواملى چون 
كاهش كربوهيدرات خون، افزايش اسيدهاى چرب 
خون و افزايش اكسيداسيون اسيدهاى آمينه شاخه دار 
تاثير مى پذيرد و اين عوامل در فعاليت-هاى ورزشى 
ايجاد  متوسط  شدت  با  و  طوالنى مدت  و  استقامتى 
مى شوند(2،6) بنابراين افزايش سروتونين سرمى بعد 
فشار  درك  با  تداومى  هوازى  فعاليت  دقيقه   40 از 
سنگين)  1/7±13/0(قدرى  ميانگين  با  شده   ثبت 
ميانگين  با  فشار  درك  با  تناوبى  هوازى  فعاليت  و 

2/1±15/1(سنگين)، منطقى به نظر مى رسد.
كه  مى دهند  نشان  حاضر  مطالعه  نتايج  همچنين 
ميزان سروتونين سرمى بعد از فعاليت تناوبى افزايش 
بيشترى نسبت به فعاليت تداومى دارد. ميزان تغييرات 
بيشتر   94% تناوبى  فعاليت  از  بعد  سرمى  سروتونين 
فعاليت  از  بعد  سرمى  سروتونين  تغييرات  ميزان  از 
تاثير  مقايسه  بر  مبنى  مشابهى  مطالعه  بود.  تداومى 

خون  سروتونين  بر  تناوبى  و  تداومى  فعاليت  نوع  دو 
نشان  تحقيقات  كلى  طور  به  اما  نگرديد  مشاهده 
ميزان  باشد  باالتر  كارى  فشار  هرچه  كه  مى دهند 
مى شود  بيشتر  نيز  فعاليت  از  ناشى  خون  سروتونين 
و  ريوشى(1998)(18)،  مطالعات  نتايج  اين  كه 
دارد.  هم سويى   (19)(2007) همكارانش  و  ترادارا 
استقامتى  فعاليت  ساعت  يك  ريوشى  مطالعه  در 
منفى  يون  داراى  محيط  در  كارسنج  دوچرخه  روى 
باعث افزايش بيشتر سروتونين پالسما نسبت به گروه 
ذهنى  فعاليت  نيز  تراديرا  مطالعه  در  شد(18).  كنترل 
90 دقيقه اى با رايانه در شرايط با استرس بيشتر باعث 

افزايش بيشتر سروتونين پالسما شد(19). 
و  تناوبى  فعاليت  نوع  دو  حاضر  مطالعه  در 
ميانگين  و  شده  طى  مسافت  مدت،  نظر  از  تداومى 
يافته هاى  اساس  بر  شده اند.  همسان-سازى  سرعت 
از  شده  ثبت  نمرات  ميزان  حاضر  مطالعه  از  حاصل 
هوازى  فعاليت  از  بعد  بورگ  فشار  درك  شاخص 
هوازى  فعاليت  از  بيشتر  معنى دارى  طور  به  تناوبى 
از  بعد  فشار  درك  ميزان   .(P<0/05)بود تداومى 
بعد  فشار  درك  ميزان  از  بيشتر   16% تناوبى  فعاليت 
مقايسه  بر  مبنى  مطالعه اى  بود.  تداومى  فعاليت  از 
ميزان درك فشار در دو نوع فعاليت تناوبى و تداومى 
در  بسيارى  عوامل  كلى  طور  به  نگرديد.  مشاهده 
احساس فشار ناشى از فعاليت موثر مى باشند. يكى از 
بيشتر  توليد  بوسيله  مركزى  خستگى  افزايش  عوامل 
بودن  بيشتر  حاضر  مطالعه  در  كه  مى باشد  سروتونين 
تداومى  به  نسبت  تناوبى  فعاليت  در  خون  سروتونين 
مى تواند يكى از عوامل باالتر بودن ميزان فشار درك 
شده در اثر فعاليت بدنى باشد و مى تواند نشان دهنده 
اين موضوع باشد كه ميزان درك فشار با سروتونين 
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و  كاظمى  يافته هاى  با  يافته  اين  دارد.  رابطه  سرمى 
همكارانش(1382)(5)، هسو(2011)(13) و رليجيك 
و همكارانش(2011)(17) هم سو مى باشد. در مطالعه 
كاظمى (1382) كاهش ميزان درك فشار با افزايش 
گروه  در  سرمى  سروتونين  ميزان  كاهش  و  عملكرد 
همراه  شاخه دار  آمينه  اسيدهاى  مكمل  مصرف  با 
احساس  كاهش   (2011) هسو  مطالعه  در  بود(5). 
خستگى با افزايش گلوكز خون و عدم تفاوت معنى 
مكمل  مصرف  با  گروه  در  خون  آمونياك  در  دار 
مطالعه  در  بود(13).  همراه  شاخه دار  آمينه  اسيدهاى 
رليجيك و همكارانش(2011)كاهش درك فشار با 
كاهش آمونياك همراه بود(17). هر چند مطالعه اى 
شاخص هاى  بر  ورزشى  آزمون  نوع  تاثير  بر  مبنى 
مطالعاتى  اما  است  نشده  مشاهده  خستگى  خونى 
مبنى بر مقايسه فعاليت هاى تناوبى و تداومى صورت 
با   (2008) لپر  و  تروئال  مثال  براى  است  گرفته 
خستگى  كه  دادند  نشان  الكتروميوگرافى  از  استفاده 
عصبى عضالنى بعد از فعاليت با شدت متغير به طور 
همكارانش  و  موريس  بود(20).  بيشتر  معنى دارى 
عضالنى  انقباض پذيرى  مطالعه  با   2011 سال  در 
جلسه  يك  از  بعد  الكتريكى  تحريك  از  استفاده  با 
باال  شدت  با  فعاليت  كه  كردند  بيان  متغير،  فعاليت 
مى شود(16).  عضالنى  عملكرد  بيشتر  كاهش  باعث 
احساس  افزايش  براى  محققان  كه  داليلى  از  يكى 
به  نسبت  تناوبى  فعاليت هاى  از  ناشى  خستگى 
فعاليت  هاى تداومى ذكر كرده اند مربوط به افزايش 
اكسيداسيون  افزايش  نتيجه  در  و  انرژى  مصرف 
اسيدهاى  افزايش غلظت  اسيدهاى آمينه شاخه دار و 
مى باشد  فعاليت ها  اين گونه  در  خون  آزاد  چرب 
افزايش  پالسما،  آزاد  تريپتوفان  افزايش  باعث  كه 

سروتونين  توليد  افزايش  و  مغز  به  تريپتوفان  ورود 
مى- مركزى  خستگى  مى شود.  خستگى  احساس  و 

تواند از نخاع و بر اثر رفلكس به گيرنده هاى محيطى 
گلژى  وترى  اندام هاى  و  عضالنى  دوك هاى  مانند 
متغير  شدت  با  فعاليت  كه  آنجايى  از  شود.  ايجاد 
مى شوند،  محيطى  گيرنده هاى  بيشتر  تحريك  باعث 
و  بازدارنده  رفلكس  ايجاد  باعث  مى توانند  بنابراين 
شدت  علت  به  شوند(20).  بيشتر  مركزى  خستگى 
به  عضالنى  تار هاى  نوع  تناوبى  فعاليت هاى  بيشتر 
و  است  متفاوت  تداومى  فعاليت هاى  با  رفته  كار 
دارد  تكيه  دو  نوع  انقباض  تند  تار هاى  بر  بيشتر 
بر  فعاليت ها  نوع  اين  بيشتر  تكيه  باعث  هم  آن  كه 
تداومى  فعاليت هاى  به  نسبت  بى هوازى  گليكوليز 
افزايش  باعث  متغيير  شدت  با  فعاليت  مى شود(15). 
افزايش  و  قلب  ضربان  كاتكوالمين ها،  ترشح 
اكسيداسيون  افزايش  بنابراين  و  انرژى  مصرف 
توليد  و  شاخه دار  آمينه  اسيدهاى  و  چرب  اسيد هاى 
آنجايى  از  همچنين  مى شود(12).  بيشتر  سروتونين 
متابوليكى  فرآورده هاى  و  اسيدالكتيك  توليد  كه 
بنابراين  است،  بيشتر  متغير  شدت  با  فعاليت هايى  در 
باعث توليد تحريكات بازدانده بيشتر از سوى دستگاه 
شدت  رابطه  علت  به  مى شوند(20).  مركزى  عصبى 
باالتر  فشار  درك  سروتونين،  توليد  ميزان  و  ورزش 
و سروتونين بيشتر در فعاليت تناوبى نسبت به تداومى 
حاضر  مطالعه  در  بنابراين  مى رسد.  نظر  به  منطقى 
از  بيشتر  تناوبى  فعاليت  در  مركزى  خستگى  ميزان 
فعاليت تداومى مشاهده شد. همچنين پيشنهاد مى شود 
باشد،  بيشتر  فعاليت  شدت  حداكثر  ميزان  هرچه  كه 
ميزان سروتونين سرمى و درك فشار نيز بيشتر خواهد 

بود.
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تاثير چاقى ناشى از مصرف غذاى پرچرب و 
كاهش وزن ناشى از تمرينات استقامتى بر 

C57BL/6 لپتين پالسمايى موش هاى نژاد
 دكتر حميد محبى؛ استاد فيزيولوژى ورزش دانشگاه گيالن* 

   دكتر صادق حسن نيا؛ استاديار زيست شناسى دانشگاه تربيت مدرس
   هادى روحانى؛ دانشجوى دكترى فيزيولوژى ورزش دانشگاه گيالن

    دكتر نازنين پيروزنيا؛ استاديار بيوشيمى
      دكتر مرتضى دليرى جوپارى؛ استاديار پژوهشگاه ملى مهندسى ژنتيك و زيست فناورى

هدف از مطالعه حاضر، بررسى اثر چاقى ناشى از مصرف غذاى پرچرب و كاهش وزن ناشى از تمرينات استقامتى چكيده:
با دو شدت متفاوت بر لپتين پالسماى موش هاى نژاد C57BL/6 بود.

تعداد 30 سر موش C57BL/6 (3-4 هفته اى؛ 10-15 گرمى) در اين پژوهش مورد استفاده قرار گرفت. 24 سر به 
مدت 12 هفته از غذاى پرچرب (60 درصد چربى) و 6 سر نيز از غذاى معمولى (35 درصد چربى) تغذيه كردند. 
6 سر موش چاق (گروه OB) و 6 سر موش غيرچاق (گروه NB) براى اندازه گيرى هاى پايه كشته شدند. 12 سر 
 (LI گروه) و تمرين با شدت پائين (HI گروه) پس از دوره چاق شدن در دو گروه جداگانه تمرين با شدت باال
به مدت 12 هفته و هر هفته 5 جلسه بر روى تردميل جوندگان تمرين كردند. گروه شدت پائين با سرعت 15 متر 
بر دقيقه و شيب 5 درصد (معادل 50 درصد VO2max) فعاليت دويدن را به مدت 60 دقيقه در هر جلسه انجام 
مى دادند و گروه شدت باال با سرعت 22 متر بر دقيقه و شيب 5 درصد (معادل 75 درصد VO2max)  فعاليت 
دويدن را به مدت 41 دقيقه انجام دادند. 6 سر موش چاق (گروه OC) هم به عنوان گروه كنترل تا پايان تمرينات 
در قفس نگهدارى شدند. وزن موش ها به صورت هفتگى اندازه گيرى و ثبت مى شد. لپتين پالسمايى موش ها با 

استفاده از كيت مخصوص آن به روش االيزا مورد اندازه گيرى قرار گرفت. 
 NB نسبت به گروه (LI و OB، OC، HI) افزايش ميانگين وزن گروه هايى كه غذاى پرچرب مصرف مى كردند
از هفته پنجم اختالف معنى دارى داشت (p<0/05). كاهش وزن گروه هاى تمرينى از هفته 6 شروع به تمايز نسبت 
 HI ميزان كاهش وزن در گروه .(p<0/05) كرد و در هفته 8، اين تمايز و كاهش وزن معنى دار شد OC به گروه
 OB ميانگين لپتين در گروه .(p<0/05) در هفته هاى 11 و 12 به طور معنى دارى بيشتر بود ،LI نسبت به گروه
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واژگان كليدي: چاقى، مصرف غذاى پرچرب، لپتين، تمرينات استقامتى.

* E. mail: mohebbi_h@yahoo.com

نسبت به گروه NB به ميزان 24 درصد افزايش داشت (p<0/05). ميانگين لپتين در گروه OC اندكى پائين تر از گروه NB بود 
اما ميزان كاهش آن نسبت به گروه OB در حدود 27 درصد بود (p<0/05). مقدار نسبى لپتين به ازاى هر گرم وزن بدن در سه 

گروه OC، HI و LI مشابه يكديگر بود اما كمتر از مقدار آن در دو گروه ديگر بود.
ــان و حيوانات  ــاخص هاى چاقى مانند BMI، درصد چربى بدن و كل توده چربى بدن در انس اگر چه غلظت لپتين خون با ش
ارتباط دارد و به نظر مى رسد در مطالعه حاضر، كاهش غلظت لپتين در گروه هاى تمرينى در اثر كاهش وزن باشد؛ با اين حال، 

نتايج مطالعه حاضر پيشنهاد مى كند كه مصرف غذاى پرچرب (مستقل از افزايش وزن) نيز در افزايش لپتين نقش دارد.
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مقدمه
چاقى ناشى از دو عامل اصلى ژنتيكى و محيطى 
است. برخى از چاقى ها ناشى از جهش ژنتيكى برخى 
ژن هاى درگير در انرژى بدن مانند لپتين، گيرنده هاى 
با  است (12).  غيره  و  مالنوكورتين 4  گيرنده  لپتين، 
اين حال، بسيارى از چاقى ها در نتيجه جهش ژنى در 
زمينه  پيش  وجود  نتيجه  بلكه  نيست  خاص  ژن  يك 
منجر  كه  است  بروز چاقى  براى  ژن  چند  استعداد  يا 
محيطى  شرايط  در  چاقى  فنوتيپ  يك  پيدايش  به 
مناسب مى شود. تغذيه، مهمترين عامل محيطى است 
و بر اين اساس، غذاها و نوشيدنى هاى با انرژى باال، 
هاى  دستگاه  بر  پرقند  غذاهاى  و  پرچرب  غذاهاى 

تنظيم هموستازى بدن موثرند.
لپتين در سال 1994 كشف شد كه عمدتاً توسط 
بافت چربى ترشح مى شود و به عنوان يك پيام رسان 
است  بدن  چربى  ذخاير  ميزان  دهنده  نشان  داخلى، 
توليد  و  بلوغ  مانند  روندهايى  در  لپتين  چه  اگر   .(9)
تنظيم  هورمون،  اين  اصلى  كار  اما  است  درگير  مثل 
و  مصرفى  انرژى  اشتها،  بر  تاثير  طريق  از  بدن  وزن 
توليد گرما است (9). اكثر افراد چاق، غلظت بااليى 
چربى  توده  نسبت  به  كه  دارند  خون  در  لپتين  از 
لپتين  ميزان  ميانگين،  طور  به   .(16) مى يابد  افزايش 
آزاد شده به ازاى هر گرم توده چربى بدن در افراد 
سلول  اندازه  چون  است.  الغر  افراد  برابر  دو  چاق 
چربى در افراد چاق معموالً 4-2 برابر بزرگتر است، 
بررسى  چربى  سلول  هر  ازاى  به  موضوع  اين  وقتى 
شد، مقدار آن تا 7 برابر در افراد چاق بيشتر از افراد 
 (16) همكاران  و  مافى  حال،  اين  با   .(8) بود  الغر 
مشاهده كردند كه در يك BMI مشخص، تفاوت 
بين فردى زيادى در مقدار لپتين وجود دارد. لذا اين 

فاكتورهاى  كه  است  اين  نشان  دهنده ى  تفاوت ها 
در  كه  دارند  وجود  بدن  چربى  توده  از  غير  ديگرى 
اين  از  يكى  دارند.  نقش  پالسما  لپتين  غلظت  تنظيم 

عوامل، مى تواند نوع تغذيه باشد.
چاق  پرچرب  تغذيه  واسطه  به  كه  موش هايى 
همچنان  اما   (7) بودند  هايپرلپتينى  دچار  بودند  شده 
مصرف  را  كمترى  انرژى  و   (26) داشتند  پرخورى 
مى كردند (25) كه اين موضوع نشان مى دهد چربى 
لپتين  عمل  كردن  محدود  واسطه  به  مى تواند  غذا 

باعث افزايش وزن شود.
فعاليتبدني يا ورزشى متغيرترين بخش از هزينة 
انرژى است. از طرف ديگر، نشان داده شده است كه 
انرژى دريافتي بيان ژني لپتين را به طور مثبت يا منفي 
تنظيم ميكند، لذا ممكن است تغيير در هزينة انرژى 
باشد  تأثيرگذار  لپتين  ميزان  بر  نيز  تمرين  طريق  از 
هم  بر  باعث  مدت  طوالنى  ورزشى  فعاليت   .(27)
هورمونى  هموستاز  همچنين  و  انرژى  تعادل  خوردن 
سطوح  مى تواند  كه  مى شود  سازى  و  سوخت  و 
قرار  تاثير  تحت  را  لپتين  فعاليت  حين  و  استراحتى 
دهد. فعاليت ورزشى منظم موجب كسر انرژى و به 
دنبال آن تنظيم وزن بدن و چربى بدن مى شود (14). 
بنابراين، با توجه به نقش لپتين در هزينة انرژى و نقش 
تمرين در كاهش وزن و حفظ آن، فعاليتبدني تعيين 
كنندة مهم ميزان لپتين است. به نظر مى رسد مصرف 
موجب  بدن،  چربى  افزايش  ضمن  پرچرب،  غذاى 
با  ورزشى  تمرينات  و  مى شود  پالسما  لپتين  افزايش 
كنترل كردن وزن بدن مى تواند ترشح لپتين را تعديل 
كند. هدف اين مطالعه بررسى اين موضوع است كه 
آيا مصرف طوالنى مدت غذاى چرب باعث افزايش 
ها  موش  در  لپتين  ترشح  در  تغيير  همچنين  و  وزن 
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هاى  شدت  با  استقامتى  تمرينات  آيا  سپس  مى شود؛ 
در  تغيير  آن  پى  در  و  وزن  كاهش  باعث  مختلف 

پاسخ لپتين در موش هاى چاق مى شود.

روش شناسى
 C57BL/6 نژاد  سورى  موش  سر   30 تعداد 
به  بهترى  پاسخ  كه  گرم)   10-15 هفته اى؛   3-4)
مى شوند  چاق  زودتر  و  مى دهند  پرچرب  غذاهاى 
مطالعه  شد.  خريدارى  ايران  پاستور  انستيتو  از 
حيوانات  از  حمايت  دستورالعمل  رعايت  با  حاضر 
هفته   2 مدت  به  شد.موش ها  اجرا  آزمايشگاهى 
و  ژنتيك  مهندسى  ملى  پژوهشگاه  حيوان خانه  در 
محيط  با  شدن  سازگار  براى  ايران  فناورى  زيست 
در  مداخله اى  اعمال  هيچ گونه  بدون  جديد، 
قفس هاى مخصوص (در هر قفس 4 سر) نگهدارى 
شدند. در طول اين مدت از غذاى استاندارد تغذيه 
شدند. به منظور شناسايى موش ها، شماره هاى فلزى 
از  پس  شد.  نصب  حيوان  گوش  روى  بر  (تگ) 
پس  و  شده  كشى  وزن  موش ها  سازگارى،  دوره 
رژيم  دسته  دو  به  وزن،  ميانگين  كردن  همگن  از 
معمولى (6  و  گروه)  در 4  سر  پرچرب (24  غذايى 
همگنى  اساس  بر  شدند.  تقسيم  گروه)  يك  در  سر 
ميانگين وزنى گروهى به 5 گروه تقسيم شدند (هر 
گروه 6 سر). در ادامه، موش ها در قفس هاى 2 تايى 
آب  و  غذا  به  آزاد  دسترسى  و  مى شدند  نگهدارى 
و  سانتى گراد  درجه   23 روى  محيط  دماى  داشتند. 
دوره روشنايى:تاريكى نيز 12:12 ساعت تنظيم شد. 
و  بى تحركى  شرايط  در  ماه   3 مدت  به  موش ها 
مصرف غذاى پرچرب (60 درصد چربى) يا مصرف 
در  گرفتند.  قرار  چربى)  درصد   35) معمولى  غذاى 
چاق  موش  سر   6) موش  سر   12 مرحله،  اين  پايان 

 ((NB (گروه  غيرچاق  موش  سر   6 و   (OB (گروه 
براى اندازه گيرى هاى پايه كشته شدند و 18 سر ديگر 
 ،(OC) به صورت تصادفى در 3 گروه كنترل چاق
تمرين استقامتى شدت باال (HI) و تمرين استقامتى 
گرفته  كار  به  تمرين  مرحله  در   (LI) پائين  شدت 
 5 هفته  هر  هفته،   12 مدت  براى  تمرينات  شدند. 
جلسه انجام شد و در طى اين مدت گروه OC بدون 
انجام هيچگونه فعاليتى در قفس نگهدارى شدند. به 
روى  دويدن  با  موش ها  سازگارى  و  آشنايى  منظور 
هفته  دو  در  تمرين  مدت  جوندگان،  گردان  نوار 
 7-10 سرعت  با  دقيقه   15 تا   10 جلسه  هر  در  اول 
روى  موش ها  بعدى  هفتة   10 در  بود.  دقيقه  بر  متر 
ساالر  دانش  شركت  ساخت  كاناله،   8) گردان  نوار 
ايرانيان) با شيب 5 درجه و با سرعت 15 متر در دقيقه 
 60 مدت  به   (VO2max) (15 درصد   50 (معادل 
دقيقه در گروه با شدت پايين و با سرعت 22 متر در 
دقيقه (معادل 75 درصد 15) (VO2max) به مدت 
41 دقيقه در گروه با شدت باال تمرين كردند. مدت 
زمان دويدن در گروه شدت باال بر اساس فرمول زير 
بدست آمد تا مقدار مسافت دويدن در هر دو گروه 

يكسان باشد (900 متر در هر جلسه):

زمان ÷ مسافت = سرعت

بصورت  آب  و  غذا  به  كنترل  گروه  دسترسى 
گروه هاى  موش هاى  غذاى  مقدار  و  بود  آزادانه 
تمرينى برابر با گروه كنترل در اختيار حيوانات قرار 
انرژى  منفى  تعادل  ايجاد  در  تمرينات  اثر  تا  گرفت 
جهت كاهش وزن به واسطه دريافت غذاى زياد از 
بين نرود. پروتكل و طرح اجراى تحقيق در شكل 1 

به اختصار ترسيم شده است. 
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تغذيه موش ها
پرچرب  غذاى  از  شدن  چاق  دوره  در  موش ها 
مذكور  غذاى  مى كردند.  تغذيه  چربى)  درصد   60)
انستيتو  پلت سازى  توسط  پژوهش گر  سفارش  به 
شدن  چاق  دوره  از  پس  شد.  تهيه  رازى  سرم سازى 

غذاى  از  موش ها  تمرينى،  برنامه  مرحله  شروع  با  و 
 1 جدول  در  آن  جزئيات  كه  شدند  تغذيه  استاندارد 
صورت  به  شكل  نظر  از  غذاها  اين  است.  شده  ارائه 
پلت بوده و از نظر رنگ ظاهرى متفاوت بودند (شكل 
2). در دوره تمرينى، هر روز مقدار غذاى دريافتى در 

       )(
2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

NB=  6   )35  (
OB=   6    )60  (
OC=  6    )60  (
HI=     6    )60 

 (
LI=     6    )60 

 (

  HI ) =6 (
    ) 22    5 41  

 75  VO2max (5   
 LI ) =6 (

   ) 15    5  60  
  50  VO2max (5   

 OC ) =6 (
 

   
)6     +6    

  (

  
18   
 )   6 (

12 

شكل 1. پروتكل و طرح اجراى پژوهش

شكل 2. غذاى موش، پرچرب (سمت راست) و معمولى (سمت چپ)



104

سال بيست و يكم  شماره2 (پياپي 62) تابستان 1392

تاثير چاقى ناشى از مصرف غذاى پرچرب و كاهش وزن ناشى از تمرينات استقامتى بر ...

عناصر تشكيل دهنده 
ماده غذايى

رژيم غذايى استاندارد
گرم/كيلوگرم

رژيم غذايى پرچرب
گرم/كيلوگرم

234/5234/5گندم
150/66140/66جو
251/342ذرت
30/220سبوس

100/5150كنجاله سويا
20/120/1پودر يونجه

8/38/3نمك
0/90/9مولتى ويتامين
0/90/9مواد معدنى
E 6/76/7ويتامين

D3 1/671/67ويتامين
C 1/671/67ويتامين
25/125/1شير خشك
167/5167/5پودر گوشت
0180روغن سويا

(Kcal/g) 2/583/58انرژى
10٪18٪پروتئين (درصد)

30٪46٪كربوهيدرات (درصد)
60٪35٪چربى (درصد)

جدول 1. عناصر تشكيل دهنده غذاى موش

گروه كنترل اندازه گيرى شده و به همان ميزان براى 
قفس هاى  در  بعد  روز  براى  تمرينى  گروه  موش هاى 
يكبار  هفته اى  موش ها  وزن  شد.  داده  قرار  حيوانات 

(مدل  آزمايشگاهى  كشى  وزن  ترازوى  از  استفاده  با 
EK-4000H ساخت شركت AND كشور آمريكا) 

با دقت 1/0 گرم ندازه گيرى شده و ثبت مى شد. 
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اندازه گيرى لپتين
پالسمايى  سطوح  ساختن  مشخص  منظور  به 
از  پس  ساعت   48 حيوان  خون  نمونه   لپتين، 
ساعت   7-8 از  پس  و  تمرين  جلسه  آخرين  اتمام 
 1EDTA به وسيله سرنگ حاوى ناشتايى، مستقيماً 
به  بالفاصله  نمونه ها  گرفته  شد.  حيوان  قلب  از 
و  سانتى  گراد  درجه   4 دماى  در  دقيقه   15 مدت 
سپس  شدند.  سانتريفيوژ   g×1000 سرعت  با 
و  ريخته  شده  عالمت گذارى  لوله  هاى  در  پالسما 
 80 منهاى  دماى  در  آينده،  در  اندازه گيرى   براى 
اندازه گيري  شدند.  نگهدارى  سانتى گراد  درجه 
بار  دو  با   2ELISAروش به  پالسما  لپتين  غلظت 
(شركت  لپتين  كيت  از  استفاده  با  اندازه گيرى، 
 Sirios دستگاه  توسط  و  آلمان)   Mediagnost
تغييرات  ضريب  شد.  انجام  ايتاليا  كشور  ساخت 

به  اندازه گيري4  روش  حساسيت  و  آزمون3  برون 
ترتيب 4/7 درصد و 10 پيكوگرم بر ميلى ليتر بود. 

روش هاى آمارى
معيار  انحراف   ± ميانگين  صورت  به  نتايج 
(mean ± SD) بيان شده است. براى بررسى توزيع 
اسميرنف  كولموگروف-  آزمون  از  داده ها  طبيعى 
دوطرفه  مكرر  اندازه گيرى هاى  آزمون   شد.  استفاده 
شدن  چاق  مرحله  دو  در  وزن  تغييرات  بررسى  براى 
آزمون  آن  دنبال  به  و  تمرين (12 × 3)  و   (5 × 12)
(درون  بونفرونى  و  گروهى)  (بين  توكى  تعقيبى 
تحليل  آزمون  همچنين  شد.  استفاده  گروهى) 
براى  توكى  تعقيبى  آزمون  و  طرفه  يك   واريانس 
بررسى تغييرات ميانگين ديگر متغيرها به كار رفت. 
كليه آزمون ها در سطح معنى دارى p<0/05 و توسط 

شكل 3. موش چاق (سمت راست) و موش معمولى (سمت چپ)

  

1. Ethylene Diamine Tetraacetic Acid
2. Enzyme-Linked Immunosorbent Assay
3. Intra-assay of variation
4. Sensitivity of the method
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نرم افزار SPSS نسخه 16 صورت گرفت.

يافته ها
ميانگين وزن موش ها در گروه هاى مختلف و در 
هفته هاى مراحل چاق شدن و تمرين در شكل 1 نشان 
پرچرب  غذاى  كه  گروه هايى  وزن  است.  شده  داده 
مصرف مى كردند (OB، OC، HI و LI) نسبت به 
گروه NB از هفته پنجم اختالف معنى دارى داشت 
به  رو  هفته  پايان 12  تا  اختالف  اين  كه   (p<0/05)
آزمايشى  گروه  در 4  وزن  افزايش  اين  بود.  افزايش 
به طور ميانگين حدود 18 درصد بيشتر از گروه پايه 
درصد   23 به   12 هفته  در  كه  بود   (NB) معمولى 

رسيد.

در مرحله تمرين، دو گروه تمرينى به همراه گروه 
كنترل چاق مورد مطالعه قرار گرفتند كه كاهش وزن 
گروه هاى تمرينى از هفته 6 شروع به تمايز نسبت به 
كاهش  و  تمايز  اين  هفته 8،  در  و  كرد   OC گروه 
درصد  كه  گونه اى  به   (p<0/05) وزن معنى دار شد
ميانگين  طور  به  تمرينى  گروه هاى  در  وزن  كاهش 
در هفته 6 حدود 5 درصد نسبت به گروه OC بود 
رسيد.  درصد  به 7  تمرينى  هفته 12  در  مقدار  اين  و 
جالب توجه اينكه، تفاوت كاهش وزن بين دو گروه 
تمرينى (بين HI و LI) از هفته 9 نمود پيدا كرد و در 
 .(p<0/05) هفته 11 و 12 تفاوت معنى دارى داشت

شكل 1- وزن موش ها در دو مرحله چاق شدن و تمرين. *، تفاوت معنى دار گروه هاى چاق نسبت به گروه NB (p<0/05)؛
 †، تفاوت معنى دار گروه هاى تمرينى با گروه OC (p<0/05)؛ 

.(p<0/05) LI و HI تفاوت معنى دار بين گروه هاى ،‡

* * * *
*

***

† † † ‡† †‡
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به  نسبت   HI گروه  در  وزن  كاهش  ميزان  واقع،  در 
تغييرات  درصد  كه  گونه اى  به  بود  بيشتر   ،LI گروه 
وزن پس از 12 هفته در گروه HI در حدود 8 درصد 

بود اما در گروه LI در حدود 5/5 درصد بود.
 2 شكل  در  لپتين  پالسمايى  غلظت  ميانگين 
 OB گروه  در  لپتين  ميانگين  است.  شده  داده  نشان 
197/0±909/9 پيكوگرم در ميلى ليتر بود كه نسبت 
ميلى  در  پيكوگرم   733/4±164/7)  NB گروه  به 
 .(p<0/05) ليتر) به ميزان 24 درصد افزايش داشت
 662/5±64/0 به   OC گروه  در  لپتين  ميانگين 
از  تر  پائين  اندكى  كه  رسيد  ليتر  ميلى  در  پيكوگرم 
 OB گروه  به  نسبت  آن  كاهش  ميزان  اما  بود   NB
حال،  اين  با   .(p<0/05) بود  درصد   27 حدود  در 
مقدار پالسمايى لپتين در گروه هاى تمرينى اندكى 

تا   LI گروه  در  افزايش  اين  كه  داشت  افزايش 
حدودى بيشتر از گروه HI بود اما از لحاظ آمارى 
معنى دار نبود (166/6±771/0  (61 درصد) در مقابل 
104/3±723/6 (9 درصد) پيكوگرم در ميلى ليتر به 

.(HI و LI ترتيب براى
وزن  بر  پالسمايى  لپتين  غلظت  كردن  تقسيم  با 
موش ها، مقدار نسبى لپتين به ازاى هر گرم وزن بدن 
به دست آمد كه در محور عمودى دوم شكل2 نشان 
مشهود  نيز  شكل  در  كه  همچنان  است.  شده  داده 
است، اگر چه اين نسبت با تغييرات وزن در گروه ها 
 OB و NB نسبتاً همسو است اما مقدار آن در گروه
در  پيكوگرم   37/5 و   30/2 ترتيب  (به  است  باالتر 
گروه  سه  در  اما  بدن).  وزن  گرم  هر  در  ليتر  ميلى 
OC، HI و LI مشابه و كمتر از دو گروه ديگر بود 

شكل 2- غلظت استراحتى مطلق و نسبى لپتين پالسماى موش ها
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(به ترتيب 21/2، 24/7 و 23/2 پيكوگرم در ميلى ليتر 
در هر گرم وزن بدن).

بحث و نتيجه گيرى
نتايج مطالعه حاضر نشان داد كه مصرف طوالنى 
موش هاى  وزن  افزايش  باعث  پرچرب  غذاى  مدت 
با  وزن  افزايش  اين  و  مى شود   C57BL/6 نژاد 
اينكه  ضمن  بود.  همراه  پالسما  لپتين  غلظت  افزايش 
لپتين ترشح شده به ازاى هر گرم وزن بدن نيز افزايش 
يافته بود كه مى تواند نشان دهنده افزايش ترشح لپتين 
غذاى  مصرف  با  يعنى،  باشد.  چربى  سلول  هر  در 
پرچرب عالوه بر اينكه ترشح لپتين به دليل افزايش 
توده چربى بدن بيشتر مى شود، هر سلول چربى نيز، 
تمرينات  همچنين،  مى كند.  ترشح  را  بيشترى  لپتين 
وزن  كنترل  موجب  به  مدت  طوالنى  استقامتى 
موش ها، سطوح پالسمايى لپتين را نيز كاهش داد كه 
مستقل از شدت تمرينات بود. هرچند، كاهش وزن 
انجام  باالترى  شدت  با  را  تمرينات  كه  گروهى  در 
مى دادند بيشتر بود اما پائين بودن سطح لپتين پالسما 
در اين گروه نسبت به گروه تمرينات با شدت پائين 
نكردن  تمرين  عليرغم  اينكه،  جالب  نبود.  معنى دار 
گروه كنترل چاق (OC)، اما با قطع مصرف غذاى 
نيز  گروه  اين  در  پالسمايى  لپتين  سطوح  پرچرب، 

كاهش داشت.
يا  ناشتايى  حين  در  حاد  طور  به  پالسما  لپتين 
يا  غذا  خوردن  با  و  يافته  كاهش  انرژى  محدوديت 
اين  لذا  يابد.  مى  افزايش  غذا  حد  از  بيش  خوردن 
عنوان  به  ورزشى،  فعاليت  كه  باشد  منطقى  بايد  امر 
انرژى  منظم  جريان  و  تعادل  كه  كننده  تعديل  يك 
دستخوش  را  پالسما  لپتين  غلظت  دهد،  مى  تغيير  را 
تغيير كند. بسيارى از مطالعات، آثار فعاليت ورزشى 

بر سطوح پالسمايى لپتين مورد بررسى قرار داده اند 
غلظت  و  بهبود  لپتين  حساسيت  كه  ذهنيت  اين  با 
در  پالسما  لپتين  يافت.  خواهد  كاهش  پالسما  لپتين 
مدت  بلند  و  مدت  كوتاه  ورزشى  تمرينات  به  پاسخ 
ورزشى  فعاليت  وهله  يك  از  پس  و   (27  ،21 ،20)
 ،5) مدت)  دراز  و  مدت  كوتاه  بيشينه،  زير  (بيشينه، 
6، 19، 28، 30) مورد بررسى قرار گرفت. تمرينات 
ورزشى طوالنى مدت باعث كاهش سطوح لپتين شد 
اما بطور كلى مستقل از تغييرات توده چربى نبود (1، 
كه  كرده اند  عنوان  مطالعه  چندين  اگرچه   .(27  ،21
كاهش لپتين پالسما در اثر تمرينات طوالنى مدت، 
اين  اما   (20  ،3) است  بوده  وزن  كاهش  از  مستقل 
مطالعات مشخص نكرده اند كه تغييرات لپتين در اثر 
تمرينات بوده است يا اثر آخرين جلسه تمرين. با اين 
حال، نتايج مطالعه حاضر نشان داد كه كاهش سطوح 
لپتين پالسما صرفاً به خاطر كاهش وزن نيست بلكه با 
قطع مصرف غذاى پرچرب و حفظ وزن طبيعى (و نه 

كاهش وزن) نيز سطوح لپتين كاهش مى يابد. 
انرژى   ،(13) لوكس  و  هيلتون  گزارش  در 
ورزشى  فعاليت  از  ناشى  مصرفى  انرژى  و  دريافتى 
انرژى  بودن  فراهم  مستقل  آثار  تا  بود  شده  كنترل 
و فشار فعاليت ورزشى بر ريتم ترشح لپتين در زنان 
دريافتى  انرژى  وقتى  شود.  مشخص  سالم  جوان 
ورزشى  فعاليت  انرژى  هزينه  جبران  براى  غذايى 
سطوح  بر  ورزشى  فعاليت  سركوبى  آثار  بود،  كافى 
لپتين 24 ساعته مهار شد. لذا، تنها اثر فعاليت ورزشى 
خاطر  به  ساعته   24 لپتين  اوج  مقدار  و  ميانگين  بر 
ايجاد تعادل انرژى منفى ناشى از هزينه انرژى فعاليت 
كه  كردند  گيرى  نتيجه  آنها  بنابراين،  بود.  ورزشى 
ريتم شبانه روزى لپتين بستگى به فراهم بودن انرژى 
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و يا كربوهيدرات دارد كه مستقيماً تحت تاثير فعاليت 
ورزشى تغيير مى كند.

كه  نمى رسد  نظر  به  موجود،  شواهد  اساس  بر 
ورزشى  فعاليت  به  پاسخ  در  خون  لپتين  در  كاهش 
در  ورزشى  فعاليت  وهله  يك  يا  و  مدت  كوتاه 
ناشى  زياد  احتمال  به  بلكه  باشد  ورزشى  فشار  اثر 
پس  لپتين  در  تغيير  است.  منفى  انرژى  تعادل  ايجاد 
خاطر  به  مقدمتاً  مدت  طوالنى  ورزشى  تمرينات  از 
ايجاد  نتيجه  در  يا  و  بوده  بدن  چربى  توده  كاهش 
فعاليت  قبلى  جلسات  ناشى  انرژى  منفى  تعادل 
نيز  حاضر  مطالعه  نتايج  كه  همچنان  است.  ورزشى 
بود  همراه  لپتين  كاهش  با  وزن  كاهش  داد،  نشان 
لپتين  مقدار  اما  نبود  موازى  هم  با  روند  اين  اگرچه 
كمتر  داشتند  وزن  كاهش  كه  گروه هايى  در  پالسما 
از گروه چاق بود. جالب آنكه، مقدار نسبى لپتين به 
ازاى هر گرم وزن بدن در گروه هايى كه كاهش وزن 
داشتند نيز كمتر از گروه چاق و پايه بود. اطالعات 
و دادهها دربارة موش هاى تمرين كرده نشان مى دهد 
تمرين استقامتي، بيان ژن گيرنده هاى لپتين را به طور 
حساسيت  ميشود  تصور  ميدهد.  كاهش  معنادارى 
كنندههاى  تنظيم  چربي  سلول  اندازة  و  انسولين  به 
تنظيم  اين  سازوكار   .(29) باشند  تنظيم  اين  در  مهم 
پيچيده است، زيرا تمرين ورزشي هم بر چاقي تأثير 
تركيب  و  انسولين  به  مقاومت  بر  هم  و  ميگذارد 
ارتباط  يكديگر  با  پارامتر  سه  اين  است.  مؤثر  بدن 
ميزان  و  تمرين  كه  است  شده  عنوان  دارند.  دوطرفه 
مرتبطاند،  هم  با  معلولي  و  علت  صورت  به  لپتين 
تعادل  همچون  ديگرى  كنندة  گيج  عوامل  چه  اگر 
منفي انرژى وجود دارند كه از اين ارتباط جلوگيرى 
اين  وجود  از  همكاران  و  پاسمن  اطالعات  ميكنند. 

ارتباط حمايت كرد، اما دربارة علت و معلول بودن 
آنها توضيحي نميدهد (20).

شد  مشاهده  نيز  حاضر  مطالعه  در  كه  همچنان 
وزن  افزايش  بر  عالوه  پرچرب  غذاى  مصرف 
شواهد  اما  مى شود،  هايپرلپتينمى  به  منجر  موش ها 
اخير نشان داده اند كه در عوض هايپوگرلينمى ايجاد 
مى كند (1، 10). گرلين نقش افزايش اشتها و غذاى 
دريافتى را بر عهده دارد كه به دنبال مصرف غذاى 
آن  غلظت  منفى،  فيدبك  سازوكار  اثر  در  پرچرب 
پى  در  لپتين  افزايش  حال،  اين  با  مى يابد.  كاهش 
مصرف غذاى پرچرب با توجه به نقش دوگانه لپتين 
در كاهش اشتها و افزايش انرژى مصرفى، غير قابل 
غذاى  مصرف  از  ناشى  چاقى  اما،  مى نمايد.  توجيه 
پرچرب در اثر ايجاد مقاومت لپتينى است (10) كه 
گيرنده هاى  خون،  در  لپتين  غلظت  افزايش  عليرغم 
از  لذا،  ندارند.  بازدارنده  اثر  و  نكرده  عمل  لپتينى 
و  هايپرانسولينمى  هايپرلپتينمى،  چاقى،  مشخصه هاى 
هايپرگليسمى است (1، 27) كه در مطالعه حاضر نيز 
و  وزن  افزايش  با  لپتين  غلظت  افزايش  شد  مشاهده 
كه  است  شده  پيشنهاد  بود.  همراه  موش ها  در  چاقى 
مقاومت لپتينى در پى كمبود لپتين در هيپوتاالموس 
است كه بخاطر عدم توانايى لپتين براى عبور از سد 
خونى-مغزى به وجود مى آيد (23). در همين زمينه، 
اسكارپيس و همكاران (24) نشان دادند كه مقاومت 
لپتينى به عنوان يك عامل مستعد كننده براى تسريع 
در چاقى ناشى از غذاى پر چرب عمل مى كند. لپتين 
به صورت مستقيم يا غير مستقيم از طريق پاسخ هاى 
عضله  در  را   AMPK هيپوتاالموس،  به  مربوط 
اسكلتى فعال مى كند و اكسيداسيون اسيدهاى چرب 
تزريق   .(18) مى دهد  افزايش  را  گلوكز  مصرف  و 
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غذاى  كاهش  به  منجر   ob/ob هاى  موش  به  لپتين 
هايپرلپتينمى   .(11) مى شود  وزن  كاهش  و  دريافتى 
مشاهده  نوع 2  ديابت  و  انسولينى  مقاومت  با  معموال 
مى شود (2، 17) و غلظت لپتين خون با شاخص هاى 
توده  كل  و  بدن  چربى  درصد   ،BMI مانند  چاقى 
چربى بدن در انسان و حيوانات ارتباط دارد (3، 17). 
نتايج ما نشان داد كه نسبت غلظت لپتين به وزن 
نسبت  اين  البته،  كاهش يافت.  تمرينات  از  پس  بدن 
نكردن  تمرين  عليرغم  نيز  چاق  كنترل  گروه  در 
غذاى  مصرف  دليل  به  احتماال  كه  شد  مشاهده 
معمولى در 12 هفته دوم پس از 12 هفته اول (دوره 
چاق شدن) است كه در دوره اول از غذاى پرچرب 
تغذيه مى كردند. اين موضوع توسط مطالعات ديگر 
نيز مشاهده شده است كه پس از يك دوره مصرف 
غذاى كم كالرى و كاهش وزن، نسبت غلظت لپتين 
به توده چربى و شاخص توده بدن (BMI) كاهش 

يافت (22).
كه  گرفت  نتيجه  گونه  اين  مى توان  نهايت  در 
گروه هاى  در  لپتين  غلظت  كاهش  مى رسد  نظر  به 
چه،  اگر  باشد؛  وزن  كاهش  اثر  در  مقدمتاً  تمرينى 
كاهش لپتين در گروه كنترل چاق (كه كاهش وزن 
كه  شد  مشاهده  نيز  بود)  ثابت  آنها  وزن  اما  نداشتند 
تغيير  واقع،  در  مى كند.  پيشنهاد  را  ديگرى  عامل  اثر 
نوع تغذيه از پرچرب به معمولى در اين گروه وجود 
پرچرب  غذاى  مصرف  مى كند  پيشنهاد  كه  داشت 
نقش  لپتين  افزايش  در  نيز  وزن)  افزايش  از  (مستقل 

دارد.
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Body weight was measured and recorded weekly. Plas-
ma leptin was measured using a specific kit by ELISA 
method.
From 5th week on, mean weight in the groups which had 
a high-fat diet (OB, OC, HI & LI) showed a significant 
increase compared to the NB group (p<0.05). In train-
ing groups, weight reduction started from 6th week com-
pared to the OC group and at 8th week it was significant 
(p<0.05). The rate of weight reduction was significantly 
higher in the HI group than the LI group in 11th and 
12th weeks (p<0.05). Plasma leptin concentrations in-
creased 24% in OB compared to the NB group (p<0.05). 
Plasma leptin concentrations in OC were slightly lower 
than the NB group, but it declines 27% compared to the 
OB group (p<0.05). Relative leptin value per gram body 
weight in OC, HI and LI groups was similar and lower 
than the two other groups.
Blood leptin concentration, although, is closely related 
to obesity indexes such as BMI, body fat percentage and 
body fat mass in human and animals, and apparently 
weight reduction can lead to leptin concentration de-
crease; however, these results suggest that high-fat diet 
independent to weight reduction, also, plays a role in 
hyperleptinemia.

                                          
Keywords: Obesity, High-Fat Diet, Leptin, Endurance Training
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Effect of Diet-Induced Obesity and Endurance Train-
ing-Induced weight Reduction on Plasma Leptin in 
C57BL/6 Mice

 Mohebbi,H.(PhD),Guilan university

  Hasan nia(PhD),Tarbiat Modarres university

   Rohani,H.(PhD),Guilan university

    Pirouz nia,N.( PhD), Guilan university

     Daliri Joupari,M.( PhD).N ational Institute Of Genetic 

Engineering and Biotechnology

The aim of this study was evaluating the effect of high-
fat diet-induced obesity and weight reduction due to en-
durance training with two different intensities on plasma 
leptin in C57BL/6 mice.
Thirty C57BL/6 mice (3-4 weeks; 10-15 g) were recruit-
ed in this study. Twenty four mice consumed a high-fat 
diet (60% fat) and 6 mice nourished a standard diet (35% 
fat) for 12 weeks. 6 obese mice (group: OB) and 6 non-
obese mice (group: NB) were killed for basal measure-
ments. After obesity period, 12 mice were trained 5 ses-
sions per week for 12 weeks on a rodent treadmill with 
high (group: HI) and/or low intensity (group: LI). Each 
session, the LI group ran at a speed of 15 m/min and 5% 
incline (~50% VO2max) for 60 min and the HI group at 
a speed of 22 m/min and 5% incline (~75% VO2max) 
for 41 min. 6 other obese mice (group: OC) were kept 
in the cages as the control group till the end of training. 
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aerobic activity types (P>0/05). On the other hand results 
of paired sample t test showed that rate of perceived pres-
sure in interval aerobic activity was significantly more than 
continuous aerobic activity (P=0/01). Thus it seems that 
central fatigue level in interval aerobic activity is more than 
continuous aerobic activity because the amount of serum 
serotonin increase in interval activity is more than that of 
continuous activity, and rate of perceived pressure is more 
in interval activity.

                                          
Keywords: Serotonin, Rating of Perceived Exertion, Continu-

ous Aerobic Activity, Interval Aerobic Activity
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Effect of Continuous Versus Interval Aerobic Exercise 
on Serum Serotonin and Rating of Perceived Exertion 
in Female Athletes

 Amirsasan,R,(PhD),Tabriz university

  Dabagh Nijou kheslat,S,( PhD),Tabriz university

   Esmaeili Heydar abad,A,(PhD), Tabriz university

The aim of this research was to determine the effect of 
continuous aerobic activity in comparison with interval 
aerobic activity on serum serotonin and to rate the per-
ceived exertion (RPF) according to Borg scale. Ten ath-
letic girl( 22.9±2.3 years, weight 53.8±2.5 kg, body mass 
index 20.6±1.0 kg⁄m2 ,fat percent 20.8±3.7and VO2max 
41.7±1.8 ml.kg-1.min-1) selected to attend in studying. 
Blood samples were given before and 10 minutes after the 
end of the test include of 10 minutes warming conducted 
interval or continuous aerobic activity on treadmill for 40 
minutes. Statistical analysis of data by using variance anal-
ysis of repetitive measurement showed that there is signifi-
cant difference between different stages of serum Serotonin 
sampling (P=0/05). LSD post hoc test for couples compari-
son showed that interval aerobic activity caused significant 
increase in serum serotonin (P=0/028) but there wasn’t 
significant difference in serum serotonin amount before or 
after continuous aerobic activity test (P>0/05). Using of 
one way ANOVA showed that, in variation width of serum 
serotonin, there wasn’t significant difference between both 
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gested that moderate intensity aerobic in a way that engag-
es the neuromuscular coordination can improve shooting 
performance

                                          
Keywords: Shooting, Static Stretch, Core Stability, Aerobic 
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Acute Effects of Aerobic Exercise, Core Stability Exer-
cise and Static Stretch on Elite Women Shooters Per-
formance 

 Geramian,Z,(Msc),alzahra university

  Rajabi,H,(PhD),Kharazmi university

 The purpose of this research was study of acute effects of 
aerobic exercise, core stability exercise and static stretch 
on elite women shooters performance. For this Sixteen fe-
male shooters participated in the study randomly assigned 
to four groups of Aerobic: five minutes of aerobic activ-
ity, Core stability: five-minute Core stability movements 
on the floor, stretch: five-minute total body static stretching 
and Control. All subjects carried out four protocols in two 
consecutive days as the cross design. After each Protocol, 
participants performed 20 shots with air pistol. Shooting 
performance analyzed by Scatt Shooting Training System. 
The data analyzed by the ANOVA with repeated measures 
method. Aerobic group's Record, significantly higher than 
other groups. Shot group was higher between aerobic with 
core stability and stretch groups, significantly. It was shown 
significant difference between aerobic group with stretch-
ing and control groups, in the stability on center of target. 
However, the difference in fluctuations of the aiming point 
was not significant between four groups. The results sug-
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of supplement. Pharmacy was the common place of 
supplement purchase.

                                       
Keywords: Nutrition, Dietary Supplement, Elite Wrestlers of 

Iran, Prevalence. 
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The Survey of Dietary Supplement Consumption 
among Iranian Elite Wrestlers

 Amir Sasan,R,(PhD),Tabriz university

  Sari sarraf,V, ,(PhD),Tabriz university

   Jahangiri,M,(PhD),Razi university of kermanshah

The purpose of this research was to survey dietary 
supplements consumption among Iranian elite wres-
tlers. For gathering of information regarding type, 
patterns of consumption, resource of recommendation, 
resource of information about supplements, motiva-
tion of supplements consumption, ways of purchase, 
factors influencing on consumption and  type of in-
formation about supplements, a 8 page questionnaire 
were distributed among wrestlers, whose participated 
in national team camping's. Data were calculated as 
frequencies and percentages. Results indicated that 
42% of wrestlers regularly used supplement. The most 
commonly supplements were protein, vitamin supple-
ments. 71% of wrestlers were ingested when training 
or in-season. Athletes and coaches were the most of-
ten mentioned source of supplement recommendation. 
The main reason for dietary supplementation was per-
formance enhancing properties. Recommendation of 
athletes was the major factor influencing the selection 
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and 45 min after WB. Significant increase in DP observed 
15 min after LL and 30 min after UL and WB. Also, ob-
served no differences for SBP, DBP, HR and DP between 
the trials. It can be concluded that UL, LL and WB resis-
tance exercise lead to occurrence of post-exercise hypoten-
sion (PEH) with same magnitude and duration.

                                          
Keywords: Resistance Exercise, Blood Pressure, Heart Rate, 

Double Product 
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Post-Exercise Responses in Blood Pressure, Heart 
Rate and Double Product in Upper, Lower Limbs and 
Whole Body Resistance Exercise

 Mohebbi,H.(PhD),Guilan university

  Rohani,H, Guilan university

   Ghiasi,A.(Msc), Guilan university

The aim of this study was to investigate the systolic (SBP) 
and diastolic blood pressure (DBP), heart rate (HR) and 
double product (DP) responses during recovery from differ-
ent body segments resistance exercises. Twelve untrained 
normotensive men (age, 23.7±1.4yrs; height, 176.4±4 cm; 
weight, 68.1±8.5 kg) randomly participated in three ses-
sions of upper limbs (UL), lower limbs (LL) and whole 
body (WB) resistance exercise as well as a control session 
without exercise (CON). In the exercise sessions, subjects 
performed 4 exercises with 65% of 1RM, 3 sets of 10 rep-
etitions with 2 min rest interval between sets and exercises. 
SBP, DBP, HR, DP were measured before exercise and at 
intervals of 15 min for 60 min after exercise. The Analysis 
of Variance (ANOVA) with Repeated Measures (group × 
time) was used to analyze of data, followed by post-hoc 
Bonferroni test for p≤0.05. SBP decreased significantly for 
60 min after resistance exercise trials, while there was no 
significant difference in DBP. HR significantly increased 
and remained at high level until 60 min after UL and LL 
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for small to large exercise order.

                                          
Keywords: Exercise order, Inflammatory Factors, Over-

Weight 
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Effect of Six Weeks Resistance Training With Differ-
ent Exercise Order on Serum Interleukin-6 and C - re-
active protein in Overweight Women

 Sheykhol eslami,D,(PhD),Kurdistan university

  Fallahi,F,(Msc),Kurdistan university

One of the methods that are used to manipulate resis-
tance training , changes in the sequence of activities .The 
present study was performed to investigation the effects 
of resistance training with different exercise order on 
serum IL-6 and CRP in overweight women (BMI= 25-
30 Kg/m2). 31 overweight students were purposefully 
selected and then randomized into three groups: The 
experimental group 1 (n= 10), the experimental group 2 
(n= 11) and the control group (n= 10). Resistance train-
ing consists of 6 weeks (3 sessions per week). IL-6 and 
CRP before treatment and again after completion of the 
training period were measured. Findings using one-way 
ANOVA revealed no significant differences in the IL-
6  levels between the three groups , but the CRP in 
the experimental group 2, was seen a significant reduc-
tion compared to the experimental group1(p= 0.006) 
and the control group(p= 0.016). In general, the present 
findings indicated that small or large muscles group in-
volved in the beginning of the exercise sessions has no 
effect on the IL-6 response, although, CRP was reduced 
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of exercise test.  Results of this study indicated signifi-
cant increasing of MPV, Protein C, and P-LCR in morn-
ing compared to afternoon and Platelet in afternoon 
compared to morning after exercise (P≤0.05). VO2max, 
heart rate and fibrinogen indicated no significant dif-
ference in morning compared to afternoon (P>0.05). In 
summary we can suggest that although exercise perfor-
mance was not significantly different in morning and 
afternoon, regarding increasing some of anticoagulant 
in afternoon and coagulant factor in morning as a result 
of exercise, afternoon exercise is preferred than morn-
ing exercise

                                          
Keywords: Circadian Rhythm, Protein C, Fibrinogen, 

Platelet, VO2max.
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Influence of Circadian Rhythm on Some of Coagulant, 
Anti Coagulant and Cardio Respiratory Factors Fluc-
tuations after a bout of Incremental Exercise

 Shamseddin Rahimizadeh, Shiraz University

  Maryam Koushkie Jahromi, Shiraz University

   Eskandare Rahimi, Shiraz University

    Mohammad Mahdi Moheb Zadeh

     Esmaeil Rahimizadeh, Shahid Chamran University

The purposes of present study was comparing maximal 
oxygen consumption (vo2 max) , some of coagulant 
factors including fibrinogen, platelet، P-LCR ،PDW, 
MPV ,and anti coagulant factors including protein C  
as a result of one bout of incremental exercise during 
morning and afternoon. Subjects of this study included 
15 sport man with at least 2 years experience of par-
ticipation in sport activities (age: 19±1.2 years, height: 
172.1±5.2 cm, weight: 66.8±7.5 kg). Subjects were se-
lected randomly from volunteer and eligible students. 
Measurements were performed during  morning (8 am) 
and afternoon (6 pm). Exercise training included maxi-
mal incremental exercise test of Bruce. During morning 
and evening (2 days interval) blood samples were taken 
before exercise test, after half an hour resting, Bruce 
maximal exercise test on treadmill was performed and 
immediately after test the second blood samples were 
taken. Heart rate and VO2max were recorded at the end 
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session and urine samples were similarly taken again. Data 
were analysed using repeated measure ANOVA, Friedman 
test and independent t test. Significance was indicated by 
p values < 0.05. Results of this study showed that hema-
turia, proteinuria and protein to creatinine ratio increased 
after acute session. In addition Results of this study showed 
that following acute session, hematuria, proteinuria, creati-
nine excretion rate and protein to creatinine ratio were sig-
nificantly decreased after eight weeks continuous running 
training (p< 0/05). Also there was significant difference in 
hematuria, proteinuria and protein to creatinine ratio be-
tween two groups (p< 0/05). It can be concluded that eight 
weeks of endurance running training in sedentary healthy 
males cause of adaptation and reduction in level of hematu-
ria, proteinuria, protein to creatinine ratio and urinary cre-
atinine excretion following acute exercise.

                                          
Keywords: Hematuria, Proteinuria, Creatinine, Protein to 

Creatinine Ratio, Acute Exercise, Continuous 
Running Training.
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Effect of Eight Weeks Running Continuous Training 
on Some Indicators Damages Urinary System Fol-
lowing Acute Exercise Session

 Daneshmandi,H,(Msc), Isfahan university

  Bambaeichim,E,( PhD),Isfahan university

   Rahnama,N,(PhD),Isfahan university

The purpose of this study was to assess effect of eight 
weeks running continuous training on response of selected 
kidney functional markers to acute exercise session. Twen-
ty sedentary healthy males were selected (mean±SD; age: 
23/95±2/50 yrs, weight: 73/85±6/46 kg, height: 174±4/75 
cm) and randomly divided into equal two groups: experi-
mental and control. In beginning, before and after one acute 
exercise session ( walking 200 meters, running 600 meters 
with %60 of HRR, running 1500 meters with %85 of HRR, 
running 600 meters with %60 of HRR and walking 200 
meters) urine samples were taken for evaluating hematuria, 
proteinuria, urinary creatinine exertion and protein to cre-
atinine ratio. Then the experimental group trained continu-
ous running for eight weeks, 3 times per week. But during 
this time control group did not participate in any exercise. 
Finally, all subjects participated in second acute exercise 
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