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تاریخ دریافت:

چکیده
زمینه و هدف :چاقی یک اختالل متابولیکی است که از طریق افزایش مصرف کالری و کاهش کاالری رییاافتی از

تاریخ پذیرش:

غذا ،قابل کنترل و پیشگیری است .هدف از تحقیق حاضر ،بریسی تأثیر یک رویه تمرین تناوبی و تمرین مقااومتی باا
شدت باال بر نیمیخ لیپیدی و ترکیب بدن ری مرران رایای اضافهوزن و چاق بور.

کلید واژهها:
تماارین تناااوبی ،تماارین
مقاومتی ،نیم یخ لیپیادی،
ترکیااب باادنی ،آمااارگی
جسااااامانی ،اضاااااافه

روشها 30 :مرر چاق و رایای اضافهوزن مشایکت کنندگان ری مطالعه یا تشکیل مای رارناد .ایان افارار باهصاویت
تصارفی ری سه گروه تمرین تناوبی با شدت باال ،تمرین مقاومتی با شدت باال و کنترل قرای گرفتند .برنامه تمرینات به
مدت  8هفته و سه جلسه ری هفته انجام شد .قبل و بعد از رویه تمرینای بارای انادازهگیاری نیمارخ لیپیادی از هماه
مشایکت کنندگان ری حالت ناشتایی خونگیری به عمل آمد و شاخصهای فیزیولوژیکی آنها اندازهگیری شد .رارهها با
استفاره از آزمون تحلیل واییانس با اندازهگیری مکری ری سطح معنیرایی  P>0/05تحلیل شدند.
نتايج :وزن ،ریصد چربی بدن ،سطح سرمی تریگلیسرید و  LDLری گروههای تمرین تناوبی و مقااومتی باا شادت

وزن/چاقی
تمامی حقوق نشرر رررای
دانشگاه علروم پزشرکی
تررررت حیدريرره محفررو
است.

باال نسبت به گروه کنترل کاهش و سطح  HDLو قدیت عضالنی پایینتنه افزایش معنایرایی راشات (.)P>0/05
قدیت عضالنی باالتنه ری گروه تمرین مقاومتی با شدت باال نسبت باه گاروه کنتارل افازایش معنایرایی نشاان رار
( .)P>0/05شاخصهای توان هوازی و  BMIبین سه گروه تفاوت معنیرایی نداشت (.)P<0/05
نتیجهگیری :هر رو برنامه تمرین تناوبی و مقاومتی با شدت باال بر بهبور شاخصهای نیمیخ لیپیدی ،ترکیببادنی و
آمارگی جسمانی افرار رایای اضافهوزن و چاق موثر می باشند .هرچند اثر تمرین مقااومتی باا شادت بااال نسابت باه
تمرین تناوبی تا حدوری بیشتر بور.

مقدمه
شیوع اضافهوزن و چاقی در سراسر جهان رو به افزایش است.

 )interval trainingمیباش  .این تمرینیات شیام تنیاو هیا

چاقی زمینهساز بسییار از بیمیار هیا از جملیه بیمیار هیا

فعالیت ورزشی با ش ت بسییار زییاد و تنیاو هیا اسیتراتتی

مزمن به شمار میرود .اضافه وزن و چیاقی فریینی پیچیی ا

فعال با ش ت بسیار کم یا استراتت غیرفعیال اسییت .همچنیین

اسییت کییه تحییت تییاعیر لوامیی اجتمییالی فرهنگییی رفتییار

ایین تمرینیات سییازگار هییا متیابولیکی مشیابه بیا تمرینیات

فیزیولوژیکی ژنتیکی و اپی ژنتیک قیرار مییگییرد .الیلیتیرین

استقامتی ت اومی ایجاد میکنن اما نس ت به ینها لذت بخیشتیر

لامی مییرت

بییا افییزایش اضییافهوزن و چییاقی مصییر

غذاها پرکالر همرا بیا لی

زیییاد

فعالییت بی نی و سی ک زنی گی

و قاب تحم تر هستن ( .)2اجرا تمرینات تناوبی با ش ت بیا
بالث به ود ظرفیت اکسایشی لضله اسکلتی اکسیینن مصیرفی

بیتحرک است (.)1

اوج ( )Peak oxygen uptakeافزایش تساسیت به انسیولین

یکی از پروتک ها فعالیت ورزشی که اخیراً میورد توجیه قیرار

افزایش فعالیت ینزیمها میتوکنی ریایی و اکسی اسییون چربیی

گرفته است تمرینات تنیاوبی بیا شی ت بیا ( High-intensity

لضالت اسکلتی و ک ب ن کاهش وزن و کیاهش هایررگلیسیمی
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دیگیر امیروز تمرینیات مقیاومتی جهیت

هر چن بیشتر مطالعات تمرینات ورزشیی را لامی مهمیی در

توسعه تن رستی و یمادگی ترکتی در افراد که شیرای بیمیار

سالمت قلد و لروق و کاهش لوام خطرزا بیان کیرد انی اما
( )9 8 6و برخیی لی

توجه قرار گرفته است .تمرینات مقاومتی ضمن افزایش یا تفی

تغییر معنیدار ( )11 7را نشیان داد انی  .چربییهیایی از جملیه

تود لضالنی به واسطه مسیرها سیگنالینگ بالث سازگار -

 HDLو  LDLبه سختی تحیت تیاعیر تمیرین قیرار مییگیرنی

هایی مشابه با تمرینات استقامتی میگیردد ( .)4ایین تمرینیات از

خصولیا  HDLمتیاعر از شی ت تمیرین مییباشی ( .)12در

انرژ در طول فعالیت و پس از ین و نیز

پنوهشی  Hillو همکاران نشان دادن کیه تمیرین مقیاومتی بیا

تغییر سوبسترا به سمت استفاد از چربیها بالث کیاهش وزن

شی ت بیا نسی ت بیه شی ت پیایین سیطو  HDLپالسیما را

میشون ( .)5تمرینات مقاومتی از طرییق به یود ترکیید بی ن و

بالفالله بع از تمرین افزایش میده (.)12

طریق افزایش مصر

افزایش مصر

کالر

منجر به کنتیرل وزن شی

و مییتوانی

برخی از انواع پروتک ها تمرینات تنیاوبی بیا شی ت بیا م ی

جایگزینی مناسد برا تمرینات هواز باش (.)6

تمرینات وینگیت ( 4وهله  30عانیها ) نزدیک به م اخالت تمرین

تمرین مقاومتی با ش ت با ممکن است مزایا متابولیکی برابیر

مقاومتی میباش ؛ بنابراین میتوان نتیجه گرفت که از یک طر

یا بیشتر از سایر اشکال تمرینات داشته باش  .مطالعات ان کی

 HIITمیتوان منجر به تحریک مکیانیکی نسی تاً شی ی هماننی

در زمینه اعر تمرینات مقیاومتی بیا شی ت کیم و تغیییرات ین در

دیگیر ایین نیوع

بافت چربی یا به ود تساسیت به انسولین انجا ش

اسیت در

تمرین مقاومتی گیردد در تیالی کیه از طیر

تمرینات میتوان منجر به تحریک متابولیکی بیا یی شیود (.)13

تالی که تمرینات مقاومتی با ش ت با بالیث افیزایش مصیر

للیرغم شیوع چاقی و نقش میوعر فعالییت ورزشیی در درمیان

کالر روزانه کاهش چربی اتشایی به ود و کنترل قنی خیون

چاقی مطالعات کمی اعر تمرینات  HIITو مقاومتی را بر سالمت

ترکید ب ن و مقاومت به انسولین در بزرگسا ن چاق و دییابتی

قل ییی -متییابولیکی بزرگسییا ن بررسییی کییرد ان ی  .بسیییار از

میشود ( .)7تمرینات دایر ا نولی از تمرینات مقیاومتی اسیت

مطالعات تمرینات مقیاومتی و تغیییرات تیود چربیی را بیا ییک

که ترکات به لیورت داییر ا و پشیت سیر هیم و بیا فالیله

گرو کنتیرل غیرفعیال و نیه بیا گیرو  HIITمقایسیه کیرد انی

استراتت کم انجا میشون و قسیمتهیا مختلی

بی ن را بیه

( .)15 14لییالو بییر اییین مطالعییات موجییود تمرینییات  HIITو

لورت مجزا درگیر مییکننی  .در تمرینیات مقیاومتی داییر ا

مقاومتی را با ش ت برابر به طور مستقیم مطالعه نکرد ان (.)16

افراد تجم کار زیاد را در یک م ت زمیان کوتیا بیه لیورت

با توجه به افزایش هزینه بیمار ها مزمن تحقیقیات بیشیتر

ایستگاهی انجا میدهن که روش مناس ی بیرا کیاهش وزن و

برا درک بهتر اعر اضافه وزن و چاقی میورد نییاز اسیت (.)16

اسیت کیه

لذا تمرین مقاومتی در تحقیق تاضر بهلورت دایر ا با ش ت

افزایش قی رت لضیالنی اسیت ( .)8نشیان داد شی

تمرین دایر ا با ش ت با میتوان با کیاهش لیریوپروتیین کیم

با ( 80-85یک تکرار بیشینه) طراتی شی

چگال ( )Low-density lipoproteinsتود چربی ب ن افزایش

ش ت برابر با تمرین تناوبی با شی ت بیا میی باشی کیه کمتیر

تیی اک ر اکسییینن مصییرفی ()maximum Oxygen uptake

مورد مطالعه قرار گرفته است .بنیابراین ایین مطالعیه بیا هی

) )Vo2maxو لیریییییوپروتیین پرچگیییییال (

اسیت کیه از لحیا

High-density

مقایسه تأعیر برنامه تمرین تناوبی و تمرین مقیاومتی بیا شی ت

 )lipoproteinsمنجر به اعر محافظتی در برابر بیمار ها قل ی

با بر نیم رخ لیری

و ترکید ب ن در میردان دارا اضیافهوزن

و لروقی در افراد چاق شود (.)6

و چاق انجا ش .
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ت اک ر اکسینن مصرفی از طریق یزمیون را رفیتن ییک مایی

روشها
در مطالعه نیمهتجربی تاضر جامعه یمار تحقیق مردان چاق

( 1609متر) راکریورت انی از گییر شی ( .)21در ایین یزمیون

و دارا اضییافهوزن  30تییا  45سییاله بییا میییانگین 36/56±3/33

مسافت یک مای را به لورت پییاد رو و بیا تی اک ر
در پاییان یزمیون

سرلت طی میی کنی و ضیربان قلید شیخ

توس نر افزار  G powerبا توجه به ان از اعر  0/27توان 0/8

ان از گیر میشود .سرس با اسیتفاد از معادلیه زییر تی اک ر

و یلفا  0/05برابر با  30نفر ب سیت یمی  .ایین افیراد بیه روش

اکسینن مصرفی بریورد میشود (ضرید جنس برا مردان =1

ه فمن انتخا ش

و بهلورت تصادفی در سیه گیرو تمیرین

و زنان= .)0

تناوبی با ش ت با ( 10نفر) تمرین مقاومتی دایر ا بیا شی ت

(ml.kg.min-1) =132/853-

با ( 10نفر) و گرو کنتیرل ( 10نفیر) قیرار گرفتنی ( .)18 17از

) -زمیان()- 3/2649جینس()+6/315سن()-0/3877وزن(0/0769

همه مشارکت کنن گان رضیایتنامیه یگاهانیه کت یی شیرکت در

)ضربان قلد(0/1565

تحقیق اخیذ گردیی و دربیار موضیوع تحقییق مراتی اجیرا
تحقیق فوای و خطرات اتتمالی مطالعیه بیه مشیارکت کننی گان

معیار ورود به تحقیق شام

برا ان از گیر ق رت بیشینه در نواتی با تنه ترکیت پییر
سیینه و بیرا ان ا پایینتنه ترکیت پر
شی (24 .)21سالت ق

توضیحات ز داد ش .
لی

سیابقه بیمیار هیا قل یی-

لروقی دیابت فشارخون بیمار ک
و ضییایعه جسییمی و مشییک ارتوپ ی

کمکار غ

تیروئیی

و همچنییین لی

اجییرا

تیییی اک ر اکسییییینن مصییییرفی

پییا در نظیر گرفتییه

از اولین جلسه تمرین و  48سالت پس

از یخرین جلسه تمرینیات از مشیارکت کننی گان در شیرای 12
سالت ناشتایی در سیالت  7:30لی  ،نمونیهگییر خیون بیه
میییزان  10میلیییلیتییر از وری ی بییازویی گرفتییه و در لولییههییا

فعالیت ورزشی منظم در شش ما منتهی به زمان انجا تحقییق

یزمایشی ب ون ماد ض انعقاد ریخته ش  .بیه منظیور کیاهش

تاضر بود .تمیا ایین میوارد بوسییله فیر سیوابق پزشیکی و

زمیان مانی ن نمونییه در شیرای یزمایشیگاهی طییی پینج دقیقییه

دموگرافیک ارزیابی ش  .معیارها خروج از مطالعه شام ل

انکوباسیون در دما محی و تشکی لخته بالفالیله نمونیههیا

تمای افراد به ادامه همکار در طول مطالعه و یا بروز هرگونیه

سیانتریفیوژ شی (بییا سییرلت  3000دور در دقیقییه بییه می ت 5

یسید در تین اجرا تمرینات بود .ق و وزن مشارکت کنن گان

دقیقه) و محلول سر از لخته جی ا گردیی  .سیط ،سیرمی تیر

تود ب ن از طرییق

گلیسری  LDLو  HDLبه روش ینزیمی کالر متر (کیتها

با روش استان ارد ان از گیر ش  .شاخ

یزمون ایران) ان از گیر ش .

تقسیم وزن ب ن (کیلیوگر ) بیر مجذور ق (مترمربی)) محاسی ه

شرکت پار

ش  .اضافه وزن بین  25تا  29/9کیلوگر بر متیرمربی) و چیاقی

پروتکل تمرین تناوبی با شدت باال

بیشتر از  30کیلوگر بیر متیرمربی) منظورگردیی ( .)19چربیی

مشییارکت کننی گان در ییک مسییافت  20متییر کییه توسی سییه
ش

بود م ت زمیان  30عانییه را بیهلیورت

زیرپوستی مشارکت کنن گان با استفاد از کالیرر در سیه ناتیی

مخروط مشخ

سینه شکم و ران ع ت و چگالی ب ن با توجیه مطالعیات موجیود

رفت و برگشت ( )22با ت اک ر توان خیود در محی ود %85-95

ان از گیر شی ( .)20درلی چربیی بی ن نییز بیا اسیتفاد از

ت اک ر ضربان قلد ( )23دوی

و سرس  30عانیه را مییرفتنی .

فرمول  Siriمحاس ه گردی (.)21

در هفته اول و دو م ت اجرا بخش اللی تمیرین تنیاوبی بیا

( +مجموع سه نقطه* =1/1093800 - )0/0008267چگالی ب ن

ش ت با پنج دقیقه به طول میانجامی که شام دو و نیم دقیقه

(سن * 2( )0/0002574مجموع سه نقطه*-)0/0000016

دوی ن با ت اک ر سرلت و دو و نیم دقیقه را رفتن بیود .در هیر

)-4/5]*100چگالی ب ن= [(4/95/درل چربی ب ن
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سال و شیاخ

تیود بی ن  29/41±3/02بودنی  .تجیم نمونیه

شخ
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نش ؛ که این بیه

عانیها و هشت را رفتن  30عانیها افزایش یافت .ضیربان قلید

معنا همگنی گرو ها در یغاز دور تمرین بود (.)P>0/05

فعالیت هر فرد در محی ود تی اک ر ضیربان قلید (سین )220-

نتایج بین گروهی نشان داد که مقادیر وزن ب ن بین سیه گیرو

تعیین شی و ضیربان قلید در تیین هیر تنیاو بیا اسیتفاد از

تفاوت معنیدار داشیت ( .)P>0/05یزمیون تعقی یی نشیان داد

ضربان سنج پو ر کنترل ش .

وزن در گرو تمرین تناوبی با ش ت بیا در مقایسیه بیا گیرو

پروتکل تمرین مقاومتی با شدت باال

کنتییرل کییاهش بیشییتر داشییت ( .)P=0/01بییین گییرو تمییرین

یک تکرار بیشینه مشارکت کنن گان برا تما ترکات از طرییق

مقاومتی با شی ت بیا بیا گیرو تمیرین تنیاوبی بیا شی ت بیا

ق رت بیشینه بر م نا معادلیه  )1995( Brzyckiبیه دسیت یمی

( )P=0/17و گرو کنترل ( )P=0/25تفیاوت معنییدار مشیاه

(.)24

نش (ج ول .)1

( *0/0278تع اد تکرار تا خستگی)  / 1/0278 -وزنه جابهجا

نتایج درون گروهی نشان داد وزن بی ن در گیرو هیا تمیرین

(کیلوگر ) = یک تکرار بیشینه

تناوبی و مقاومتی با ش ت با در مرتله پسیزمیون نسی ت بیه

سینه پشیت ران جلیو

در گرو کنترل

ش
مشارکت کنن گان ترکات پر

پا پر

پیشیزمون کاهش معنیدار یافت .این شاخ

ران جلو بازو پشت بازو قایقی و دراز و نشسیت را بیا شی ت

در مقایسه با پیشیزمون افزایش معنییدار نشیان داد (جی ول

 %80-85یک تکرار بیشینه ( )25بهلورت دایر ا با  6-8تکرار

.)1

و  30-60عانیه استراتت بین هر ترکت و  120عانییه اسیتراتت

میییییانگین  BMIبییییین سییییه گییییرو تفییییاوت معنیییییدار

بین هر دور از دایر هیا انجیا دادنی ( .)25در هفتیه اول و دو

ن اشیییت( .)P>0/05نتیییایج درون گروهیییی نشیییان داد  BMIدر

تع اد سه دور انجا ش و هر دو هفته ییک دور اضیافه شی تیا

گرو ها تمیرین تنیاوبی و مقیاومتی بیا شی ت بیا در مرتلیه

این که در هفته هشتم به شش دور رسی  .در هردو گرو تمرین

پس یزمون نس ت به پیش یزمون کیاهش معنییدار یافیت .ایین

برنامه تمرین هشت هفته با تواتر سه جلسه در هفته انجا شی .

در گیرو کنتیرل در مقایسیه بیا پییشیزمیون افیزایش

ق

از شروع تمرین در هر جلسه ابت ا برنامیه گیر کیردن (10

شاخ

معنیدار نشان داد (ج ول .)1

دقیقه) و در پایان هر جلسه تمرین نیز برنامه سیرد کیردن (پینج

میانگین درل چربی بی ن بیین سیه گیرو تفیاوت معنییدار

دقیقه) انجا گرفت .برا بررسی نرمال بودن توزیی) داد هیا از

داشت ( .)P>0/05یزمون تعقی ی نشان داد درل چربی ب ن در

یزمون شیاپیرو ویلیک و تجیانس وارییانسهیا از یزمیون لیون

گرو تمرین مقاومتی با ش ت با در مقایسیه بیا گیرو کنتیرل

هیا از یزمیون

کاهش معنی دار داشت ( .)P=0/01بین گرو تمرین تنیاوبی بیا

تحلی واریانس با ان از گیر مکرر و یزمون تعقی ی بونفرونی

ش ت با با گیرو تمیرین مقیاومتی بیا شی ت بیا ( )P=0/42و

استفاد ش  .بهمنظور مقایسیه مییانگین شیاخ

استفاد ش  .کلیه لملیات یمار توس نر افیزار  SPSSنسیخه

گرو کنترل ( )P=0/09تفاوت معنیدار مشاه

 16در سط ،معنیدار  p<0/05انجا ش .

نتایج درون گروهی نشان داد درل چربی بی ن در گیرو هیا
تمرین تناوبی و مقاومتی بیا شی ت بیا در مرتلیه پیسیزمیون

نتایج
پییش از شیروع تحقییق و بیا اسیتفاد از یزمیون  ANOVAدر
پیشیزمون هیچ اختال

نش .

معنادار مییان سیه گیرو بیه لحیا

مشخصات دموگرافیک (ق وزن شیاخ

تیود بی نی درلی

مجله دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه

نس ت به پیش یزمون کاهش معنی دار یافیت .ایین شیاخ

در

گرو کنترل در مقایسه با پیشیزمون افزایش معنیدار نشیان
داد (ج ول .)1
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( )P=0/0005و  HDLافزایش معنییدار ( )P=0/0005را نشیان

داشتن ( .)P>0/05بطور کیه تیر گلیسیری و LDL

دادن ی  .درتییالیکییه بییین دو گییرو تمرینییی تفییاوت معنیییدار

در گرو ها تمرینی نسی ت بیه گیرو کنتیرل کیاهش معنییدار

نشی ( .)P<0/05تیر گلیسیری و  LDLدر گیرو هیا

معنیدار

مشاه

جدول  .1تغییرات شاخصهای آنتروپومتریک در گروههای تحقیق
گروه مرحله

متغیر

ق

84/01 ± 3/97

90/36 ± 9/15

89/95 ± 9/12

بع

82/65 ± 4/24

87/65 ± 9/29

91/80 ± 9/40

سط ،معنیدار

*0/0005

*0/0005

*0/0005

-1/61

-2/99

2/05

ق

28/94 ± 1/85

29/80 ± 3/71

29/51 ± 3/43

شاخص توده بدن

بع

28/45 ± 1/71

28/88 ± 3/75

30/10 ± 3/47

(کیلوگرم بر مترمربع)

سط ،معنیدار

*0/0005

*0/0005

*0/0005

-1/69

-3/08

1/99

ق

27/59 ± 4/88

27/54 ± 4/27

26/33 ± 3/74

درصد چربی بدن

بع

24/59 ± 3/54

23/16 ± 4/52

27/66 ± 3/78

(درصد)

سط ،معنیدار

*0/0005

*0/0005

*0/0005

درل تغییرات

-10/87

-15/90

5/05

ق

45/69 ± 4/76

46/37 ± 5/16

44/96 ± 4/27

بع

47/83 ± 3/16

48/79 ± 4/97

45/42 ± 4/43

سط ،معنیدار

*0/008

*0/003

0/34

4/68

5/21

1/02

ق

58/80 ± 14/61

59/05 ± 7/23

56/30 ± 12/56

قدرت عضالنی باالتنه

بع

60/20 ± 16/15

72/10 ± 9/03

56/90 ± 13/05

(کیلوگرم)

سط ،معنیدار

0/06

*0/0005

0/23

درل تغییرات

2/38

22/09

1/06

ق

113/50 ± 36/67

115 ± 27/08

98 ± 17/02

قدرت عضالنی

بع

125 ± 44/47

154/50 ± 48/04

100/50 ± 16/06

پایینتنه (کیلوگرم)

سط ،معنیدار

*0/006

*0/0005

0/09

درل تغییرات

10/13

34/34

2/55

وزن (کیلوگرم)

درل تغییرات

درل تغییرات

حداکثر اکسیژن
مصرفی (میلیلیتر به
ازای هر کیلوگرم)

* معنیدار

درل تغییرات

در سطP<0/05 ،

مجله دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه
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تمرینی نس ت به مرتله پییشیزمیون کیاهش معنییدار و HDL

نتییایج درون گروهییی نشییان داد ت ی اک ر اکسییینن مصییرفی در

افییزایش معنیییدار یافتن ی ( .)P=0/0005درتییالیکییه در گییرو

گرو ها تمیرین تنیاوبی و مقیاومتی بیا شی ت بیا در مرتلیه

کنترل تغییر معنیدار مشاه

نش (( .)P<0/05ج ول .)2

پس یزمون نس ت به پیش یزمون افزایش معنییدار یافیت .ایین

میییانگین تیی اک ر اکسییینن مصییرفی بییین سییه گییرو تفییاوت

شاخ

در گرو کنترل نیز افزایش نشان داد (ج ول .)1

جدول  .2تغییرات پارامترهای خونی در گروههای تحقیق
متغیر

گروه مرحله

سطح

تناوبی با شدت باال

مقاومتی با شدت باال

کنترل

ق

159/10 ± 2/76

160/30 ± 4/62

162/60 ± 4/78

( LDLمیلیگرم بر

بع

140/20 ± 4/89

138/50 ± 7/05

163/20 ± 4/54

دسی لیتر)

سط ،معنیدار

*0/0005

*0/0005

0/10

11/87

13/59

0/36

ق

34/59 ± 1/17

33/52 ± 1/56

33/07 ± 1/91

( HDLمیلیگرم بر

بع

44/23 ± 2/72

43/74 ± 2/82

32/04 ± 2/18

دسی لیتر)

سط ،معنیدار

*0/0005

*0/0005

0/13

27/86

30/48

3/11

ق

192/79 ± 2/09

193/61 ± 4/55

196/22 ± 3/42

بع

181/15 ± 2/40

183/50 ± 4/84

195/68 ± 3/26

سط ،معنیدار

*0/0005

*0/0005

0/23

6/03

5/22

0/27

درل تغییرات

درل تغییرات
تریگلیسرید
(میلیگرم بر دسی
لیتر)
* معنیدار

درل تغییرات

معنیداری

*0/0005

*0/0005

*0/0005

در سطP<0/05 ،

وزن میشود .ینها کسید ایین نتیجیه را بیه تغیییرات ناشیی از

بحث
نتایج تحقیق تاضر نشان داد که تمرین تناوبی بیا شی ت بیا و

به ود ترکید ب ن مشارکت کنن گان نس ت دادن .

تمیرین مقییاومتی بییا شی ت بییا هییر دو موجیید کییاهش میییزان

تمرین با ش ت با به دلی استفاد بیشتر از مناب) بیهیواز و

تر گلیسری و  LDLو افزایش میزان  HDLش ن  .بین تاعیر این

تجم) متابولیتهایی مانن  AMPمیتوان در نهاییت بیا افیزایش

تفیاوت معنیی دار وجیود

یدیروکاینها خو و افزایش اتتمالی بییوژنز میتوکنی ر در

ن اشت .این نتایج با نتایج برخی مطالعات همسو ( )26 10 6و با

به ود نیمرخ لیری

موعر باش ( .)6قربانییان و لیابر نشیان

برخی دیگر ( )28 27ناهمسو میباش  .در همین زمینیه قربیانی

دادن که هشت هفته تمرین مقیاومتی فزاینی

دو تمرین بر متغیرهیا ککیر شی

گنجه و همکاران نشان دادن که هشت هفته تمیرین مقیاومتی بیا

نیمرخ لیری

ش ت با ( )1RM % 65-70در مقایسه با ش ت پیایین (%45-50

به ود نیم رخ لیری

 )1RMمنجر به به ود بیشتر نیمرخ لیریی

زنیان دارا اضیافه

مجله دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه

منجیر بیه به یود

در مردان دارا اضافه وزن و چاق میشود .ینها
گرو تمرینی را بیه افیزایش فعالییت ینیزیم

لیرییوپروتیین لیرییاز و به ییود سییازوکار برداشییت و مصییر
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تر گلسیری و کلسترول در بافت لضیله در اعیر تمیرین نسی ت

اتتما فعالیت ورزشی از طریق افزایش تساسیت گیرن هیا

دادن ( .)10ل اسی دلویی و همکاران نشان دادن که هشت هفتیه

بتایدرنرژیک بافت چربیی و افیزایش برداشیت و اکسی اسییون

زنان چاق میشود.

اسی چر در لضالت بالیث افیزایش لیریولیز و به یود نییمرخ

این محققین افزایش فعالیت هورمیون  FGF21و ینیزیم لسییتین

میشود ( .)9فعالیت ورزشیی منجیر بیه افیزایش فعالییت

تمرین مقاومتی منجر به به ود نیمرخ لیری

و این ینزیم منجر به تجزیه

ینزیم لیروپروتیین لیراز ( )LPLش

) )Acyl Transferaseرا دلی ایین به یود در گیرو هیا تمرینیی

بیشتر لیروپروتیین گردی

بیان کردن  .از طرفی لیستین کلسترول یسی ترانسیفراز لیالو

مییییابی  .همچنییین فعالیییت ورزشییی بییا افییزایش فعالیییت ینییزیم

بر  LDLکلسترول را به کرات  HDLت ی میکنی و منجیر بیه

 LCATمیزان  HDLرا افزایش میده  .این ینزیم مسیول انتقال

افزایش  HDLمیشود ( .)26از د ی همسو بودن نتایج تحقیقات

استر کلسترول به  HDLمی باش  .از طرفی کاهش فعالیت ینزیم

با تحقیق تاضیر را میی تیوان بیه یکسیان بیودن نیوع

کلییستری اسییتر ترانیییسفر پیییروتیین (Cholesteryl )CETP

ککر ش

و از این طریق مییزان  LDLکیاهش

برنامه تمرین (مقاومتی) و طول دور مشابه (هشت هفته) اشار

 )Ester Transfer Proteinمنجر به کاهش لیروپروتیینها دیگر

کرد.

نس ت به  HDLمیشود (.)6

در پنوهش خیران یش و همکاران هشت هفته تمرین پیالتس بیر

 LDLو  HDLبیه سیختی تحیت تیاعیر تمیرین قیرار مییگیرنی ؛

زنان چاق غیرفعال تغییر معنیدار ن اشت .ینهیا

خصولا  HDLمتاعر از ش ت تمرین مییباشی ( .)12تمرینییات

تغیییر معنیادار در وزن  BMIو

پرش ت اتتمییا ً از طریییق افیزایش بییوژنز میتوکنی ر هییا و

نیمرخ لیری

بیان کردن بیا توجیه بیه لی

درل چربی ب ن مشارکت کنن گان نیمرخ لیری
معنی دار نش

است .ینان همچنین لی

دچیار تغیییر

به یود ترکیید بی ن را

ینیییزیمهیییا اکسایشیییی مییرت

تجزیییه چربیییهییا و مصییر

اسی ها چر را افزایش می ده که اتتما دلیلیی بیر افیزایش
چربیها و به ود نیمرخ لیری

مییباشی  .بیا توجیه بیه

ناشی از شی ت نامناسید تمرینیات بییان کردنی ( .)27از د یی

مصر

مغایرت نتایج تحقیق تاضیر بیا تحقییق خیرانی یش و همکیاران

ش ت با

می توان به نوع برنامه تمرین و ش ت پایین تمرینات ینها اشار

نس ت به گرو کنترل مشاه

کرد Smith-Ryan .و همکاران نشیان دادنی کیه دو نیوع تمیرین

(وزن ب ن درلی چربیی بی ن و  )BMIدر گیرو هیا تجربیی

تناوبی با ش ت با (نوع  10 :1تکیرار ییک دقیقیها و نیوع 5 :2

ش  .مقایسه درل تغیییرات مییانگین

تمرینات به ود نیمرخ لیری

بالث به ود نیم رخ لیری

در گرو هیا تمرینیی

ش  .از طرفی به ود ترکیید بی ن

تکرار دو دقیقها ) بهم ت سه هفته منجر به به ود نیمرخ لیری

تیییر

مردان دارا اضافه وزن و چاق نش  .ینها بیان کردن با توجیه

( )30/48 27/86بترتید در گرو تمرین تناوبی با شی ت بیا و

به ل

تغییر معنادار در ترکید ب ن نیمرخ لیری

معنی دار نش

دچیار تغیییر

است .محققین همچنین لنوان کردنی کیه تی اق

گلیسییییری ( )13/59 11/87( LDL )5/22 6/03و HDL

تمرین مقاومتی با ش ت با نس ت به پیشیزمون مشیاه
هر چن بین دو گرو تفاوت معنیدار دی

شی

نش .

طول دور تمرین جهت به ود لملکرد متغیرها نییم رخ لیریی

تمرین تناوبی و مقاومتی با شی ت بیا هیر دو موجید کیاهش

به وین  HDLهشت هفته میباش ( .)28از د ی مغایرت نتیایج

وزن درل چربی ب ن و  BMIش ن و بین تاعیر این دو تمرین

تحقیق تاضر با تحقییق  Smith-Ryanو همکیاران مییتیوان بیه

بر متغیرها ککر ش

تفاوت معنیدار وجیود ن اشیت . .ایین

طول دور تمرینات اشار کرد؛ کیه در تحقییق ینهیا سیه هفتیه

نتایج با نتایج برخی مطالعات همسیو ( )17 6و بیا برخیی دیگیر

بود؛ در تالیکه در تحقیق تاضر هشت هفته بود.

( )29 1ناهمسییو میییباش ی  .در همییین زمینییه قربییانی گنجییه و
همکاران بیان کردن که هشت هفتیه تمیرین مقیاومتی منجیر بیه
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به ود ترکید ب نی زنان دارا اضافه وزن میشود .ینها به ود

چربی میشود .لالو بر این افزایش ترش ،هورمون رشی نییز

ترکید ب ن و دستییابی بیه وزن مطلیو گیرو تمرینیی را بیه

یک سالت پس از تمرینات  HIITدر سط ،با یی باقی مییمانی

افزایش وزن خال

ب ن به وین وزن لضالنی ناشی از تمیرین

مقاومتی نس ت دادنی ( .)6از د یی تشیابه یافتیههیا ینهیا بیا

که دلی اتتمالی دیگر برا افزایش لیریولیز و کیاهش تیود
چربی ب ن میباش  .همچنین کاهش وزن ب ن ممکین اسیت بیه-

تحقیق تاضیر مییتیوان بیه برنامیه تمرینیی یکسیان (مقیاومتی

واسطه افزایش میزان متابولیسیم و افیزایش مصیر

دایر ا ) طول دور تمرین مشابه (هشت هفته) و شی ت بیا

استراتتی و استفاد از چربی پس از تمرینات  HIITباش که در

تمرینات اشار کیرد Pereira .و همکیاران در مطالعیها اعیر 12

مطالعات ق لی نیز گیزارش شی

هفتییه تمییرین هییواز و تمییرین مقییاومتی را بییر ترکییید بیی ن

لام اللیییی افزاییییش ((peroxisome proliferator-)PGC1-α

بزرگسیا ن دارا اضیافهوزن و چیاق بررسیی کردنی  .برنامیه

 )activated receptor gamma coactivator 1-αم ییباشیییی

تمیرین هییواز بییا شی ت  % 65-80ضییربان قلیید بیشییینه رو

 Gibalaو همییییکاران افزایییییش معنیییییدار  PGC1-αرا سییه

تردمی و برنامه تمرین مقاومتی  3-4ست با  10-20تکرار بود.

سییالت بعیی از تمرین  HIITگییزارش کردن ؛ بنابراین افزاییش

ینها نشان دادن که ترکید ب ن در گرو تمرین هیواز نسی ت

بیوژنز میتوکنی ر بیا افزاییش ینزیمهییا اکسییی اتیو همییرا

به تمرین مقاومتی به ود بیشتر یافت ..ینها ل

تأعیر تمیرین

اسیت ( .)30شییی ت فعالییییت

بیود و اسیتفاد از چربیی بهلنیوان سیییوخت افزاییییش میی-

مقاومتی بر ترکید ب ن مشارکت کنن گان را به تود لضالنی و

یابیی ( .)2تمیرین مقیاومتی از طرییق تحرییک هورمیون رشی

تود ب ون چربی نس ت دادن که بین دو گرو تفاوت معنیدار

کاتکو مینها اپیی نفیرین و نیوراپی نفیرین منجیر بیه تغیییرات

را نشان ن اد .همچنین بییان کردنی اتتمیا ً می ت تمیرین بیرا

متابولیسم چربی میشود .این تغییرات در غلظت هورمونهیا بیا

ایجاد تغییرات در تود لضالنی و تود ب ون چربی کافی ن ود

افزایش غلظت بینابینی و پالسمایی گلیسیرول برابیر اسیت (.)31

است ( .)1از د ی ل

تشابه تحقیق تاضیر بیا ایین مطالعیه را

مطالعییات متع ی د نشییان داد ان ی کییه اتتمییا ً افییزایش می یزان

میتوان به یکسان ن ودن برنامه تمرینی و شی ت تمیرین اشیار

اکسی اسیون چربی بع از فعالیت ورزشی بیه کیاهش گلیکیوژن

کرد .وعوقی بانه و همکاران نشان دادن که هشیت هفتیه تمیرین

لضالنی مربوط میگردد و پروتک ها تمرینی که نیاز بیشتر

مقاومتی منجر به به ود ترکید ب نی دختران نوجیوان غیرفعیال

به سیستم گلیکولیتییک دارنی ممکین اسیت از ایین مزییت سیود

نمیشود .ینها به ود ترکید ب نی مشارکت کنن گان را به م ت

بیشتر ب رن  .اتتما ً بازساز گلیکوژن در تین بازگشیت بیه

زمان دور تمرین و طی

وزنی ینها نس ت دادن  .از د ی ل

تشابه تحقیق تاضر با مطالعه وعوقی بانه و همکاران مییتوانی
یکسییان ن ییودن برنامییه تمییرین ش ی ت تمییرین و طی ی

وزنییی

مشارکت کنن گان باش  .بطور که برنامه تمرین تحقییق وعیوقی

تالییت اولیییه اولوی یت متییابولیکی داشییته و منجییر بییه افییزایش
اکسی اسیون چربی میشود (.)23 32-33
برخی تحقیقات نشان دادن که بع از تمرین مقیاومتی بیا شی ت
با مشیارکت کننی گانی کیه بیشیترین قی رت را کسید کردنی

بانه و همکاران از نوع مقاومتی سنتی با شی ت متوسی بیود و

بیشترین کیاهش در چربیی مرکیز

برنامه مطالعه تاضر از نوع مقاومتی دایر ا با ش ت با بیود؛

نشان دادن ( .)7با توجیه بیه ایین کیه در تحقییق تاضیر قی رت

همچنین مشارکت کنن گان ین ها اضیافه وزن و چیاقی ن اشیتن

لضالنی در هر دو گرو تمرینی افیزایش یافیت به یود ترکیید

(.)29

بیی ن (وزن درلیی چربییی بیی ن و  )BMIمشییارکت کننیی گان

یکی از د ی کاهش تود

تیود چربیی و وزن بی ن

چربی ب ن افزایش کاتکو مینها در

گرو ها تجربی را میتوان به افزایش قی رت لضیالنی نسی ت

تین تمرینات  HIITمیباش که منجر به تحریک لیرولیز در بافت

داد؛ از ینجییا کییه در تحقیییق تاضییر ش ی ت تمرینییات تنییاوبی و
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مقاومتی بهترتید با تر از  %80ضربان قلد بیشینه و یک تکرار

کنترل شود .از د ی اتتمالی دیگیر مییتیوان بیه فعالییت بی نی

ش ؛ اتتمال اکسی اسییون چربیی بیشیتر در ایین

تفیاوت معنییدار

بیشینه تعری

روزانه گرو کنترل اشار کرد که بالیث لی

هورمونها رش و کاتکو مینها وجود دارد .از طرفیی شی ت

مکانیسمها فیزیولوژیکی افزایش ت اک ر اکسینن مصیرفی در

گلیکوژن لضالنی کاهش یافته

نتیجه تمرینات  HIITبه نقیش بییوژنز میتوکنی ریایی گسیترش

و در نتیجه اکسی اسیون چربی در هیر دو نیوع تمیرین افیزایش

ش که میویرگی و کمرلییانس شیریانی ( )Arterial complianceو

یاب  .هر چن بین دو گیرو تمرینیی در متغیرهیا ترکیید بی ن

اسیت .افیزایش فعیال-

تفاوت معنی دار مشاه

نش  .اما؛ به ود ترکید ب ن در گیرو

تنظیم افزایشی  PGC-1αنس ت داد ش

ساز  PGC-1αاعرات م تی بر ظرفییت اکسیی اتیو و برداشیت

تمرین مقاومتی با ش ت با نس ت به گرو تناوبی با ش ت با

گلییوکز دارد ( .)28از مکانیسییمهییا اتتمییالی افییزایش ت ی اک ر

بیشتر بود.

اکسینن مصرفی در نتیجه تمرین مقاومتی را میتوان به افزایش

میانگین ت اک ر اکسینن مصیرفی ( )VO2maxدر گیرو تمیرین

ش که مویرگی چگالی میتوکن ریایی گلیکوژن لضیالنی انی از

تناوبی با ش ت با و تمرین مقاومتی بیا شی ت بیا نسی ت بیه

میوفی ری ها و افزایش ان ک ینزیمها گلیکیولیز و اکسیی اتیو

پیشیزمون افزایش معنیدار را نشان داد .درتالیکه در گرو

نس ت داد ( Racil .)35و همکاران گزارش کردن که کاهش تود

کنترل تغییر معنیدار مشیاه

نشی  .بیین سیه گیرو تفیاوت

چربی پس از دور تمرین میتوان بیه لضیالت اسیکلتی بیرا

معنیدار وجود ن اشت .موافق با نتایج تحقیق تاضیر اشیکال

دور ها طو نی فعالیت ورزشیی کمیک کیرد و بالیث به یود

تمرینات تناوبی افیزایش قابی توجیه تی اک ر اکسیینن

ت اک ر اکسینن مصرفی شود ( .)9با توجه بیه اینکیه در تحقییق

مختل

مصرفی را گزارش کردن ( .)29 23درتالیکه برخی مطالعیات

تاضر تمرینات مقاومتی ش ی بیهلیورت داییر ا اجیرا شی

نتایج ناهمسو با تحقیق تاضر را نشان دادنی (Smith- .)34 28

نتایج بیانگر افزایش ت اک ر اکسینن مصیرفی در گیرو تمیرین

 Ryanو همکاران اعر سه هفته تمرین تناوبی با ش ت با (گیرو

مقاومتی با ش ت با بود .از طرفی با کاهش تود چربیی وزن

یییک دقیقییه و گییرو دو دقیقییه) رو دوچرخییه کارسیینج را بییر

درل چربی ب ن و  BMIدر گرو ها تمرینی تحقیق تاضر و

 VO2peakمییردان دارا اضییافهوزن و چییاق بررسییی کییرد و

همچنین افزایش قی رت لضیالت با تنیه و پیایینتنیه مشیارکت

نشان دادن که اکسینن مصیرفی اوج در گیرو هیا تجربیی در

کنن گان افزایش ت اک ر اکسینن مصیرفی دور از انتظیار ن یود.

مقایسه با گرو کنترل افزایش معنیدار ن اشت .ینها گیزارش

بهطور که درل تغییرات ت اک ر اکسیینن مصیرفی در گیرو

کردن ل

معنیدار ممکن است در نتیجه ان از نمونه کوچیک

تناوبی با ش ت با  4/68درل و گرو مقاومتی با ش ت بیا

و همچنین طول م ت برنامه تمرینی باش (.)28

 %5/21افزایش یافیت .تمیرین مقیاومتی در تحقییق تاضیر بیه-

ریکاور فعال از طریق کیاهش اکسییننرسیانی بیه لضیالت و

لورت دایر ا با ش ت با ( )1RM %80-85طراتی ش که از

اختالل در بازساز فسیفوکراتین بیه افیزایش سیوخت و سیاز

لحا ش ت برابر بیا تمیرین تنیاوبی بیا شی ت بیا بیود کیه در
بود.

هواز کمیک کیرد و از ایین طرییق بیر لملکیرد هیواز تیاعیر

تحقیقات ق لی کمتر به ین توجه ش

میگذارد ( .)23برنامه تمرینی تحقیق تاضر هیر چنی منجیر بیه

پیینوهش تاضییر مح ی ودیتهییایی نیییز داشییت کییه از ین جملییه

افزایش ت اک ر اکسینن مصرفی از پیشیزمون بیه پیسیزمیون

میتوان به ل

ش اما این افزایش با توجه به نوع ریکاور غیرفعال در تی

فعالیتهیا روزانیه مشیارکت کننی گان اشیار کیرد .پیشینهاد

ن ود است که بالث تفاوت معنیدار این شاخ

نس ت به گرو
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گردد و با گرو ها تمرینی با ش ت کمتر مقایسه شود .همچنین

شهرستان بردسکن و تمیامی کسیانی کیه میا را در انجیا ایین

این برنامه تمرینی بین مشارکت کننی گان دیگیر از جملیه افیراد

تحقیق یار کردن تشکر و ق رانی میکنن .

دیابتی غر و چاق نیز لورت گیرد.

تضاد منافع

نتایج پنوهش تاضر نشان داد که هشت هفته تمیرین تنیاوبی و
مقییاومتی بییا شیی ت بییا بالییث کییاهش معنیییدار سییطو
تر گلیسری

 LDLدرل چربی بی ن وزن و شیاخ

ب ن ش و از طرفی منجر بیه افیزایش سیطو

تیود

 HDLو تی اک ر

اکسینن مصرفی گردی  .بنابراین به نظر میرس هیر دو برنامیه
تمرین تناوبی و مقاومتی با ش ت با میتوانن به لنیوان گیامی
مییرعر در به ییود شییاخ

هییا نیییمرخ لیری ی

ترکی یدب ی نی و

یمادگی جسمانی افراد دارا اضافهوزن و چاق میورد اسیتفاد
قرار گیرن  .هرچن اعر تمرین مقاومتی بیا شی ت بیا نسی ت بیه
تمرین تناوبی تا ت ود بیشتر میباش .

تعارض منافعی برا انتشار این مقاله ن ارن .

مشارکت نویسندگان:
( )1مفهو پرداز و طراتی مطالعه ییا جمی) یور داد هیا ییا
تجزییه و تحلیی و تفسییر داد هیا :امییر تسیین تقیقیی روییا
لسکر

مرتضی تاجی نیا.

( )2تهیه پیش نویس مقاله :امیر تسین تقیقیی مرتضیی تیاجی
نیا
( )3تایی دست نوشیته پییش از ارسیال بیه مجلیه :امییر تسیین
تقیقی

تشکر و قدردانی
مطالعه تاضر دارا

ک کمیته اخالق IR.HSU.REC.1399.003

و مرکیییییز ع یییییت کاریزمیییییاییهیییییا بیییییالینی اییییییران
( )IRCT20200412047049N1می باش  .محققین مطالعه تاضر
بی ین وسییله از همکیار
تشخی

کلییه شیرکتکننی گان و یزمایشیگا

ط ی شفا و یزمایشیگا بیمارسیتان ولیی لصیر (لیج)
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Background & Aim: Obesity is a metabolic disorder that can be controlled and
prevented by increasing calorie consumption and reducing calorie intake from food.
This study aimed to investigate the effect of high-intensity interval training (HIIT) and
high-intensity resistance training (HIRT) on lipid profile and body composition in
overweight and obese men.
Methods: 30 overweight or obese men volunteers were equally randomized into three
groups of HIIT (2.5-4 minutes of activity with 85-95% of maximum heart rate and 2.54 minutes of light walking), HIRT (3-6 sets with an intensity of 80-85% of 1RM, 6-8
repetitions and 30-60 seconds rest between each movement and 120 seconds rest
between each set), and control. The training program lasted for 8 weeks (three sessions
per week). Before and after the last training session, blood samples were taken from all
subjects in a fasting state to measure serum levels of the lipid profile. Subjects were
also measured for physiological variables (body fat percentage, muscle strength and
body mass index (BMI) and aerobic power). Data were analyzed using analysis of
variance with repeated measures at the significance level of P <0.05.
Results: Weight, body fat percentage, TG and LDL serum levels were decreased
significantly in HIIT and HIRT groups compared to the control group, and HDL levels
and lower body muscle strength increased significantly. However, upper body muscle
strength increased significantly only in HIRT group compared to the control group. The
aerobic power and BMI indicators did not differ significantly between the three groups.
Conclusion: It seems that HIIT and HIRT can be used as an effective protocol in
improving lipid profile, body composition and physical fitness in overweight and obese
men. However, the effect of HIRT protocol is more potent than HIIT.
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