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Original Article
Abstract
Purpose: Endothelial dysfunction is the fastest symptom of vascular dysfunction in obese individuals also
the onset of pre-hypertension development and along with lipid profiles can lead to dangerous cardiovascular diseases. The aim of this study was to investigate the effects of eight weeks circuit resistance training
(CRT) on some endothelial markers, blood pressure and lipid profiles in pre-hypertensive obese women.
Methods: For this purpose, 24 pre-hypertensive obese women (age 44.73 ± 4.43 years, body max index
32.39 ± 3.8kg/m2, systolic blood pressure 13.21 ± 0.61 and diastolic 8.65 ± 0.33 mmHg) were randomly assigned to CRT and Control groups. CRT group performed circuit resistance training for eight weeks, three
sessions per week and each session was 50 to 60 minutes. Resistance movements performs in the form of
three circles and nine stations, including four upper body movements (chest press, lateral pull down, seated
cable row, biceps cable curl) and three lower body movements (leg press, seated leg extension, leg curl),
and two core-body movements (crunch and back extension) with 12-15 repetitions, which according to the
recommendations of the American Heart Association was 40% 1RM for upper body and 60% 1RM for
lower body movements. Control group didn’t have any training activities during the intervention. Blood
pressure, anthropometric measurements and blood samples were collected 48 hours before the intervention
and 48 hours after the last training session.
Results: The results showed that eight weeks of circuit resistance training can significantly reduce body fat
percentage (P = 0.005), waist to hip ratio (P = 0.043), systolic (P = 0.001) and diastolic (P = 0.002) blood
pressure and triglycerides (P = 0.043) and significantly increase nitric oxide levels (P= 0.008).
Conclusion: It seems that eight weeks of CRT can decrease blood pressure by decline some lipid profile
and also increase in nitric oxide levels by increase in capillary network in active muscles, and vascular
flexibility.
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مقاله پژوهشی

چکیده
هــدف :اختــال اندوتلیالــی ،ســریعترین نشــانهی بــروز اختــال عروقــی در افــراد چــاق و آغــاز توســعهی پیش-پرفشــارخونی
اســت و همــراه بــا شــاخصهای لیپیــدی میتوانــد بــه بیماریهــای قلبی-عروقــی خطرنــا ک منجــر شــود .هــدف از ایــن
مطالعــه تعییــن اثــرات تمریــن مقاومتــی دایــرهای بــر برخــی نشــانگرهای اندوتلیالــی ،فشــارخون و نیمــرخ لیپیــدی در زنــان
چــاق مبتــا بــه پیــش  -پرفشــارخونی بــود.
شهــا :بــه ایــن منظــور  24زن چــاق مبتــا بــه پیش-پرفشــارخونی (بــا میانگیــن ســن 44/73±4/43ســال ،شــاخص
رو 
تــودهی بــدن  32/39±3/8کیلوگــرم بــر متــر مربــع  ،ســطح فشــارخون سیســتولی  13/21±0/61و دیاســتولی 8/65±0/33
میلیمتــر جیــوه) ،بــه طــور تصادفــی در دو گــروه کنتــرل و تمریــن مقاومتــی دایــرهای قــرار گرفتنــد .گــروه تمریــن بــه مــدت
هشــت هفتــه ،هــر هفتــه  3جلســه و هــر جلســه  50تــا  60دقیقــه تمریــن مقاومتــی دایــرهای شــامل  3دایــره و  9ایســتگاه
متشــکل از چهــار حرکــت باالتنــه (پــرس ســینه ،کشــش پایینــی ،قایقــی بــه صــورت نشســته ،جلوبــازو) و ســه حرکــت پاییــن
تنــه (پــرس پــا ،جلــوران دســتگاه ،پشــت ران دســتگاه) و دو حرکــت میــان تنــه (کرانــچ شــکم و بــاز شــدن کمــر) را بــا 12-15
تکــرار اجــرا کردنــد کــه شــدت تمریــن بــر اســاس توصیههــای انجمــن قلــب آمریــکا بــرای حــرکات باالتنــه  40درصــد  1RMو
بــرای حــرکات پاییــن تنــه  60درصــد  1RMبــود .گــروه کنتــرل طــی مداخلــه هیچگونــه فعالیــت تمرینــی نداشــتند .فشــارخون،
اندازههــای آنتروپومتریکــی و نمونههــای خونــی  48ســاعت قبــل از اجــرای مداخلــه و  48ســاعت پــس از آخریــن جلس ـه
تمریــن اندازهگیــری شــدند.
نتایــج :نتایــج بهدسـتآمده نشــان داد کــه هشــت هفتــه تمریــن مقاومتــی دایــرهای میتوانــد ســبب کاهــش معنــادار درصد
چربــی بــدن ( ،)P=0/005نســبت کمــر بــه لگــن ( ،)P=0/043فشــار خــون سیســتولی ( )P=0/001و دیاســتولی ( )P=0/002و
تریگلیســرید ( )P=0/043شــده و ســطوح نیتریــک ا کســاید را بــه طــور معنــادار افزایــش دهــد (.)P=0/008
نتیجهگیــری :بــه نظــر میرســد هشــت هفتــه تمریــن مقاومتــی دایــرهای میتوانــد بــا کاهــش برخــی ســطوح لیپیــدی،
افزایــش شــبکه مویرگــی در عضــات فعــال و افزایــش انعطافپذیــری عــروق ،ســبب افزایــش نیتریــک ا کســاید و در نتیجــه
کاهــش فشــارخون شــود.
واژههای کلیدی :چاقی ،پیش-پرفشارخونی ،تمرین مقاومتی دایرهای ،نیتریک ا کساید ،اندوتلین.1-
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مقدمه

عروقــی آترواســکلروز نقــش دارد ( .)4ایگناســیو و همــکاران
( )2016نشــان دادنــد کــه  12هفتــه تمریــن  CRTمیتوانــد بــا
کاهــش ســطوح  ET-1ســبب بهبــود در اختــال اندوتلیالــی
شــود .از طرفــی ،نیتریــک ا کســاید ( )NOبــه دلیــل خاصیــت
متســع کنندگــی عــروق ،آنتیترومبیکــی و آنتیمیتوتیکــی،
مولکولــی اصلــی در فیزیولــوژی عــروق میباشــد .کاهــش
 NOدر دســترس در گــردش عمومــی ،عامــل اصلــی اختــال
اندوتلیالــی و همچنیــن بــه عنــوان اولیــن قــدم بــرای
پیشــرفت آترواســکلروز شــناخته شدهاســت .ســلولهای
اندوتلیالــی NO ،را از اســید آمینــه ال-آرژنیــن توســط آنزیــم
نیتریــک ا کســاید ســنتاز اندوتلیالــی ( )eNOSســنتز میکنــد.
محرکهــای فیزیولوژیــک (اســترس برشــی) و دارویــی
(ترومبیــن ،اســتیل کولیــن) میتواننــد فعالیــت آنزیــم eNOS
را بـ�ا افزایـ�ش  Ca2+داخــل ســلولی ،بــاال ببرنــد .عــاوه بــر
خاصیــت متســع کنندگــی NO ،اثــرات ضــد ترومبوژنیکــی
هــم دارد .در نتیجــه ،کاهــش در دســترسپذیری زیســتی
 ،NOمیتوانــد ســبب بــاال رفتــن وضعیــت پیشترومبیکــی
و انقباضــی شــود کــه در نهایــت موجــب توســعهی بیمــاری
یگــردد .از آن جاییکــه خطــرات
عــروق و آترواســکلروز م 
ناشــی از عوامــل خطــرزای قلبی-عروقــی ماننــد ســکته قلبــی
در افــراد مبتــا بــه پیش-پرفشــارخونی  3/5برابــر بیشــتر از
افــراد دارای فشــار خــون طبیعــی اســت ،افزایــش متوســط
در فشــارخون می-توانــد بــه اندوتلیــوم عروقــی صدمــه بزنــد
و ترمیــم ســلول اندوتلیالــی را مختــل کنــد ( .)5در بیمــاران
پــر فشــارخونی طبــق تجویــز پزشــک ،افــراد از داروهــای ضــد
فشــارخون ماننــد بتابال کرهــا و بال ککنندههــای کانــال
کلســیم اســتفاده میکننــد ،امــا افــراد پیـش  -پــر فشــار خــون
کاندیــد مناســبی بــرای مصــرف داروهــا نیســتند ( .)6فعالیــت
بدنــی و تمرینــات منظــم به عنوان یک راه حل مناســب برای
کاهــش بــروز التهــاب ،چاقــی و بیماریهــای قلبی-عروقــی
شــناخته شدهاســت .پژوهشهــای مقطعــی و طوالنــی
مــدت بــه بررســی اثــرات تمریــن بــر نشــانگرهای اندوتلیالــی،
پرداختهانــد و نتایــج متناقضــی را گــزارش کردهانــد (.)8 ,7
برخــی پژوهشهــا تأثیــر تمرینــات مقاومتــی در کاهــش فشــار
خــون و بهبــود عملکــرد اندوتلیالــی مثبــت ( )9و برخــی منفــی
ارزیابــی کردهانــد ( .)10در برخــی پژوهشهــا نیــز ســختی
عــروق بــه دنبــال تمرینــات مقاومتــی گــزارش شدهاســت (.)11
بــا افزایــش ســن ،تــوده عضالنــی کاهــش مییابــد و ممکــن
اســت به علت کاهش نشــانگرهای محافظتی ترشــح شــده از
عضلــه ،در ســختی عــروق و افزایــش فشــارخون نقــش داشــته

رونــد افزایشــی چاقــی ،آن را بــه یکــی از بزرگتریــن
چالشهــای ســامتی در دنیــا تبدیــل کــرده کــه عــاوه بــر
افزایــش مــرگ و میــر بــا انــواع بیماریهــا در ارتبــاط اســت.
از جملــه بیماریهــای قلبی-عروقــی ،فشــارخون ،دیابــت،
دیــس لیپیدمــی ،ســرطان و  . ...در ایــن میــان فشــار خــون
بــاال از مهمتریــن عوامــل بــروز آترواســکلروز ،نارســایی قلبــی
و ســکت ه قلبــی اســت .پرفشــارخونی در میــان زنــان نســبت
بــه مــردان شــیوع بیشــتری دارد و کمتــر قابــل کنتــرل اســت.
پیش-پرفشــارخونی حالتــی اســت کــه در آن فشــارخون
افــراد باال تــر از حــد بهینــه (فشــارخون سیســتولی  120-139و
فشــارخون دیاســتولی  80-89میلــی متــر جیــوه) باشــد ( .)1از
عوامــل تأثیرگــذار در ســامت قلــب و عــروق ،لیپوپروتئیــن بــا
چگالــی بــاال ( ،)HDLلیپوپروتئیــن بــا چگالــی پاییــن (،)LDL
کلســترول و تریگلیســرید هســتند .غلظــت  LDL، HDLو
همچنیــن نســبت آنهــا در پالســما ،عوامــل اعــام خطــر در
ابتــا بــه بیمــاری قلبــی میباشــند .از جمل ـ ه ایــن بیماریهــا
آترواســکلروز اســت کــه میتوانــد توســط بــروز برخــی عالئــم
بالینــی شناســایی شــود ( .)2ســازوکارهای مؤثــر در توســعه
ً
آترواســکلروز عروقــی ،عمدتــا بــه آســیب الی ـهی اندوتلیــال
عروقــی و در نتیجــه اختــال عملکــرد آن مربــوط میشــود.
تنظیــم تــون عروقــی ،عملکــرد اصلــی و مهــم در اندوتلیــوم
عروقــی اســت کــه بــا ســاخت و رهایــش مــواد مؤثــر در
انقبــاض و اتســاع ســلولهای عضــات صــاف عروقــی انجــام
میشــود .تغییــرات ایجــاد شــده در ســطوح اندوتلیالــی
ســبب تحریــک ســازوکارهایی میشــود کــه پرفشــارخونی و
بیماریهــای قلبی-عروقــی را تشــدید میکنــد ( .)3بــرای
مثــال اندوتلیــن ،)1-ET(1-در فرآیندهــای فیزیولوژیکــی
متفاوتــی ماننــد تنظیــم تــون عروقــی ،هومئوســتاز هورمونــی
و انتقــال عصبــی شــرکت میکنــد و عملکــرد اصلــی آن افزایــش
فشــارخون و تنــش عروقــی اســت کــه ســبب تحریــک عوامــل
بیمــاری قلبــی و توســعه آنهــا میشــود .پپتایدهــای بــزرگ
پیش-پرواندوتلیــن توســط اندوپپتیدازهــا شــکافته شــده
و  ET-1اصلــی را تشــکیل میدهنــد کــه توســط آنزیمهــای
تبدیــل کننــده اندوتلیــن ( )ECEبــه  ETتبدیــل میشــود.
اتصـ�ال  ET-1بــه گیرندههــای  ETAو  ETBمســیر فســفولیپاز
-cاینوزیتــول تــری فســفات را فعــال کــرده کــه ســبب افزایــش
 +Ca2داخــل ســلولی شــده و منجــر بــه فسفوریالســیون
یگــردد.
میوزیــن کینــاز و انقبــاض عضــات صــاف عروقــی م 
فعالسـ�ازی دسـ�تگاه  ET-1در شــروع و توســعه بیمــاری
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باشــد ( .)12همچنیــن بــاال رفتــن ســن بــا افزایــش ســطوح
 ET-1پالســما همــراه اســت کــه ســبب انقبــاض عضــات
و عــروق ،انعقــاد خــون و التهــاب شــده و در نهایــت منجــر
بــه تصلــب شــرایین و افزایــش فشــارخون میگــردد .طبــق
نتایــج بــه دســت آمــده از پژوهــش ایگناســیو و همــکاران،
تمریــن  CRTمیتوانــد نشــانگرهای اندوتلیالــی را در زنــان
چــاق میانســال بهبــود بخشــد .نتایــج ثانویــه پژوهــش ایــن
بــود کــه تمرینــات  CRTســبب بهبــود فشــارخون و ترکیــب
بدنــی ایــن افــراد گردیــد ( .)13در ایــن راســتا ،نتایــج پژوهــش
ثانیــان ( )2019نشــان داد کــه متعاقــب  12هفتــه تمریــن
مقاومتــی دایــرهای بــا شــدت  40تــا  60درصــد یــک تکــرار
بیشـ�ینه ،غلظـ�ت پالسـ�مایی  ET-1و فشــارخون کاهــش
یافــت امــا تأثیــری بــر ســطوح پالســمایی  NOنداشــت (.)14
ورزش میتوانـ�د سـ�طوح  ET-1پالســما و داخــل ســلول را
کاهــش دهــد و بــا افزایــش جریــان خــون و تنــش برشــی ســبب
باالرفتــن ســطوح  NOشــود ( .)15بنابرایــن اجــرای تمریــن
مقاومتــی دایــرهای بــا هــدف افزایــش تــوده عضالنــی ،بهبــود
ترکیــب بدنــی و ارتقــاء عملکــرد اندوتلیالــی حائــز اهمیــت
اســت .بــا توجــه بــه اینکــه اختــال عملکــرد اندوتلیــال بــه
ســختی عــروق ،پرفشــار خونــی و ســایر بیماریهــای قلبــی-
عروقــی منجــر میشــود ،اهمیــت عملکــرد اندوتلیــال بایــد در
پیشــگیری و درمــان پرفشــارخونی مــورد توجــه قرارگیــرد .در
مقایســه بــا تمرینــات مقاومتــی ســنتی ،طراحــی تمرینــات بــه
شــکل دایــرهای دارای تنــوع بیشــتری اســت .در ایــن روش،
افــراد در یــک دورەی زمانــی کوتــاه فعالیــت (در هــر ایســتگاه)،
حجــم کار زیــادی انجــام میدهنــد؛ تمــام قســمتهای بــدن
در هــر جلســه تمریــن داده میشــوند و در مجمــوع روشــی
مطلــوب و کــم خطــر بــرای زنــان میانســال و چاقــی اســت
کــه تمایــل بــه افزایــش عضلــه و کاهــش وزن دارنــد .لــذا ایــن
پژوهــش بــر آن اســت بــا توجــه بــه گــزارش نتایــج متناقــض و
اینکــه ا کثــر مطالعــات بــر روی تمرینــات هــوازی و مقاومتــی
ســنتی بــوده بــا بــه کارگیــری تمریناتــی مناســب افــراد چــاق
و مبتــا بــه پیش-پــر فشــار خونــی و رعایــت اصــل تنــوع و
ســامت دســتگاه اســکلتی و مفاصــل ایــن افــراد ،اثــرات ایــن
نــوع تمریــن را بــر فشــارخون و نشــانگرهای اندوتلیالــی در
افــرادی بــا تــوده بــدن و ســطوح فعالیــت و وضعیــت ســامتی
مختلــف بررســی نمایــد.

روش پژوهش
ههــای پژوهــش :جامعــه آمــاری ایــن پژوهــش را زنــان
نمون 
چــاق و مبتــا بــه پیش-پرفشــارخونی بــا دامنــهی ســنی
 40تــا  50ســال تشــکیل دادنــد .پژوهشــگر پــس از نصــب
فراخــوان شــرکت در پژوهــش ،افــرادی کــه داوطلــب شــرکت
در پژوهــش بودنــد را از لحــاظ ( BMIمســاوی و بیشــتر از
 30کیلوگــرم بــر متــر مربــع) و شــرط قــرار گرفتــن در محــدوده
فشــارخون سیســتولی  120-139و فشــار دیاســتولی 80-89
بررســی کــرده و ســپس توســط پزشــک معاینــه شــدند.
 24نفــر از داوطلبــان واجــد شــرایط بــه صــورت تصادفــی
بــرای شــرکت در پژوهــش انتخــاب شــدند .آزمودنیهــا در
خصــوص اهــداف و شــرایط پژوهــش توجیــه شــده و پــس از
تکمیــل مشــخصات فــردی ،پرسشــنامه ســامت و رضایــت
نامــه آ گاهانــه در پژوهــش شــرکت داد ه شــدند .آزمودنیهــا
پرسشــنامه مشــخصات فــردی در ارتبــاط بــا فعالیــت بدنــی
و مصــرف داروهــا را بــا دقــت پاســخ دادنــد و مشــخص شــد
کــه آنهــا از دارو یــا رژیــم کاهنــده وزن اســتفاده نمیکردنــد و
طــی پژوهــش فعالیــت بدنــی دیگــری نداشــتند .آزمودنیهــا
بــه صــورت تصادفــی (بــا اســتفاده از قرعــه کشــی) بــه دو گــروه
کنتــرل ( 12نفــر) و گــروه تمریــن ( 12( )CRTنفــر) تقســیم
شــدند .قبــل از شــروع پژوهــش آزمودنیهــای گــروه CRT
جهــت آشــنایی بــا ابزارهــای تمرینــی و تکنیــک انجــام حــرکات
به باشــگاه ورزشــی فراخوانده شــدند .از آنجایی که افراد در
اجــرای تمرینــات مبتــدی بودنــد از دســتگاههای بدنســازی
اســتفاده گردیــد .در روز بعــد متغیرهــای ترکیــب بدنــی از
جملــه قــد ،وزن ،درصــد چربــی بــدن ،شــاخص تــوده بــدن،
نســبت کمــر بــه باســن و همچنیــن فشــار خــون اســتراحتی
پــس از  5دقیقــه نشســتن اندازهگیــری شــد .عالوهبرایــن
 1RMحرکــت هــای مــورد نظــر بــرای چهــار هفتــهی اول در
پیــش آزمــون و بــرای چهــار هفت ـهی دوم در انتهــای هفتــه
چهــارم از روش غیــر مســتقیم و فرمــول برزیســکی انــدازه
گیــری گردیــد ( .)16برنامــه تمریــن  CRTبــه مــدت  8هفتــه
طراحــی و اجــرا شــد .پژوهــش حاضــر بــه تأییــد کمیتـ ه اخــاق
پژوهشــگاه تربیــت بدنــی و علــوم ورزشــی رســیده و بــا شناسـه
اخـلاق  IR.SSRC.REC.1400.069مصــوب شدهاســت.
روش اجــرای پژوهــش :قــرارداد تمریــن بــه مــدت 8
هفتــه ،هــر هفتــه  3جلســه و هــر جلســه  50تــا  60دقیقــه (15
دقیقــه گــرم کــردن 30 ،دقیقــه کار بــا وزنــه 10 ،دقیقــه ســرد
کردن) بود .حرکات مقاومتی به صورت  3دایره و  9ایســتگاه
شــامل چهــار حرکــت باالتنــه (پــرس ســینه ،کشــش پایینــی،
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قایقــی بــه صــورت نشســته ،جلوبــازو) و ســه حرکــت پاییــن
تنــه (پــرس پــا ،جلــوران دســتگاه ،پشــت ران دســتگاه) و
دو حرکــت میــان تنــه (کرانــچ شــکم و بــاز شــدن کمــر) اجــرا
شــد .شــدت تمریــن بــر اســاس توصیههــای انجمــن قلــب
آمریــکا بــرای حــرکات باالتنــه  40درصــد  1RMو بــرای حــرکات
پاییــن تنــه  60درصــد  1RMبــود ( .)17حــرکات بــا تکرارهــای
 12-15انجــام شــده و در چهــار هفتــه دوم بــا  1RMمجــدد
انجــامشــدند .زمــان اســتراحت در هــر ایســتگاه  60ثانیــه و
زمــان اســتراحت بیــن ایســتگاهها  120ثانیــه و بــه صــورت
اســتراحت غیرفعــال (راه رفتــن آرام) بــود ( .)18از گــروه کنتــرل
خواســته شــد کــه از انجــام هرگونــه فعالیــت بدنــی در طــول
دورهی پژوهــش خــودداری کننــد .در روز بعــد از آشــنایی بــا
دســتگاههای بدنســازی و تمریــن ،متغیرهــای ترکیــب بدنــی
از جملــه قــد ،وزن ،درصــد چربــی بــدن (بــا اســتفاده از کالیپــر
و روش ســه نقط ـهای جکســون و پــوال ک) ( ،)19شــاخص
تــوده بــدن ،نســبت کمــر بــه باســن و همچنیــن فشــار خــون
اســتراحتی پــس از  5دقیقــه نشســتن اندازهگیــری شــد.
آزمودنیهــا  48ســاعت قبــل از شــروع پژوهــش بــه صــورت
ناشــتا و بیــن ســاعت  8تــا  9صبــح ،توســط آزمایــش خــون
ارزیابــی شــده و فشــار خــون سیســتولی و دیاســتولی آنهــا در
وضعیــت نشســته و از دســت چــپ آنهــا اندازهگیــریگردیــد.
اندازهگیــری فشــارخون ،ســه بــار و بــا فاصل ـه یــک دقیق ـهای
بیــن آنهــا انجــام شــده ( )20و میانگیــن آن بــه عنــوان
فشــارخون اصلــی در نظــر گرفتــه شــد.
شهــای آزمایشــگاهی :نمونهگیــری اول خونــی
رو 
بــه صــورت نشســته و از وریــد بازویــی انجــام شــد .در پایــان
 48ســاعت پــس از  8هفتــه مداخلــه ،نمونهگیــری خونــی
دوم انجــام شــد .نمونههــای خــون بالفاصلــه در لولههــای
حــاوی مــاده ضــد انعقــاد ریختــه و ســپس بــه آزمایشــگاه برای
اندازهگیــری متغیرهــا منتقــل شــدند .در محــل آزمایشــگاه
نمونههــای خونــی گرفتهشــده بــه درون لولههــای ســرمی
ازپیــش سردشــده ریختــه شــده و نمونهها به مــدت  1۰دقیقه
و بــا ســرعت  3۰۰۰دور در دقیقــه ســانتریفیوژ شــدند و
بعــد از جداســازی ســرم بهدســت آمــده ،آزمایــش شــدند.
نمونهگیــری خونــی در همـهی مراحــل زمانــی از گــروه کنتــرل
ماننــد گــروه  ،CRTانجــام شــد بــا ایــن تفــاوت کــه گــروه
کنتــرل در جلســات تمرینــی شــرکت نداشــتند .همچنیــن
اندازهگیــری متغیرهــای آنتروپومتریکــی و فشــارخون پــس
از پایــان  8هفتــه دوبــاره تکــرار گردیــد .در ایــن پژوهــش از
دســتگاه فشــارخون بیــوور آلمــان ،تــرازو و قدســنج مــدل

ســاروس ســاخت کشــور آمریــکا بــرای اندازهگیــری قــد و
وزن آزمودنیهــا اســتفاده شــد .از مترنــواری بــه منظــور
اندازهگیــری محیــط دورکمــر آزمودنیهــا و از کالیپــر مــدل
هارپنــدن ســاخت انگلســتان بــرای بــرآورد درصــد چربــی بدن
آنهــا اســتفاده شــد (انــدازه گیــری درصــد چربــی بــدن توســط
کالیپــر از ســه ناحیــه پشــت بــازو ،فــوق خاصــره و ران مطابــق
بــا روش جکســون پــوال ک انجــام شــد) .شــدت تمریــن
براســاس نســبتی از یــک تکــرار بیشــینه و فرمــول برزیســکی
( )21بــرآورد شــد .بــرای ارزیابــی نیمــرخ لیپیــدی از آزمایشــات
ســطوح تریگلیســرید ،کلســترول تــام( HDL ،LDL ،پــارس
آزمــون ،ایــران) و بــرای ارزیابــی نشــانگرهای اندوتلیالــی از
کیـ�ت  ،Zellbio( ET-1آلمــان) اســتفاده شــد .ارزیابــی NO
بــه روش غیــر مســتقیم آزمــون کالریمتریــک نیتریت/نیتــرات
و بــا اســتفاده از کیــت ســنجش  ( NOشــرکت  ،KPGایــران)
( )22و بــا روش رنــگ ســنجی گریــس بــر حســب میکرومــول بــر
میلیلیتــر صــورت گرفــت.
تحلیــل آمــاری :قبــل از تجزیهوتحلیــل دادههــا از آزمــون
شــاپیرو-ویلک بــرای کســب اطمینــان از طبیعــی بــودن
توزیــع دادههــا اســتفاده شــد .بــا توجــه بــه توزیــع طبیعــی
دادههــا و بــه منظــور تجزیــه و تحلیــل تغییــرات از آزمــون
تحلیــل واریانــس بــا اندازهگیــری مکــرر اســتفاده گردیــد.
تجزیــه و تحلیــل دادههــا بــه وســیله نــرم افــزار  23 SPSSو
بــا ســطح معنــاداری  p>0/05اندازهگیــری شــد .جــداول و
شــکلها نیــز بــا اســتفاده از نرمافــزار میکروســافت ا کســل
 2010تهیــه شــدند.
ی

ی

نتایج
ویژگیهــای آزمودنیهــای گــروه تمریــن و کنتــرل ،قبــل و
بعــد از مداخلـ ه تمرینــی در جــدول  1نشــان داده شدهاســت.
نتایــج آزمــون تحلیــل واریانــس بــا اندازهگیــری مکــرر بیــن
میــزان تغییــرات پیشآزمــون تــا پسآزمــون بیــن دو گــروه
تمریــن و کنتــرل در جــدول  2آمدهاســت.
نتایــج آزمــون نشــان داد بیــن فشــار خــون زنــان چــاق
مبتــا بــه پیش-پرفشــارخونی در گــروه تمریــن  CRTاز پیــش
آزمــون بــه پــس آزمــون تفــاوت معنــادار بــود .بدیــن معنــا کــه
کاهــش معنــاداری در  )P=0/001( SBPو )P=0/002( DBP
متعاقــب  8هفتــه تمریــن  CRTرخ دادهاســت .بیــن
ســطوح ســرمی تریگلیســرید زنــان چــاق مبتــا بــه پیــش-
پرفشــارخونی در گــروه تمریــن  CRTاز پیــش آزمــون بــه پــس
آزمــون تفــاوت معنــادار بــود ( )P=0/043و پــس از  8هفتــه
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جدول .1میانگین و انحراف استاندارد ویژ گیهای آزمودنیها قبل و بعد از  8هفته تمرین.
تغیرات پیش تا

متغیر

گروه

پیشآزمون

پسآزمون

وزن()kg

کنترل

80/01±8/32

80/43±8/47

0/416±0/955

تمرین

82/30±13/71

81/58±13/72

-0/72±2/00

کنترل

0/87±0/05

0/87±0/06

0/000±0/034

تمرین

0/84±0/03

0/81±0/03

-0/027±0/027

شاخص توده بدن

کنترل

31/74±3/27

31/74±3/51

0/000±0/505

()kg/m2

تمرین

32/04±2/68

31/51±3/90

-0/52±2/03

درصد چربی بدن

کنترل

39/92±3/23

40/80±3/24

0/875±1/93

()%

تمرین

40/36±3/01

36/43±3/91

--3/93±4/93

نسبت WHR

آماره F

سطح معناداری

3/15

0/053

4/61

*0/043

0/757

0/394

9/87

*0/005

پسآزمون

جدول .2نتایج آزمون تحلیل واریانس با اندازهگیری مکرر بین میزان تغییرات پیشآزمون تا پسآزمون بین دو گروه تمرین و کنترل
تغیرات پیش تا

متغیر

گروه

پیشآزمون

پسآزمون

تریگلیسرید

کنترل

157/83±44/59

169/91±39/90

()mg/dL

تمرین

-85/50±51/75 137/33±33/63 222/83±56/06

کلسترول تام

کنترل

242/75±49/66

242/00±57/96

-0/750±50/65

()mg/dL

تمرین

235/58±27/53 235/58±39/47

-30/00±40/65

پسآزمون
12/08±40/60

کلسترول HDL

کنترل

47/66±8/65

53/91±9/48

6/25±5/37

()mg/dL

تمرین

48/83±13/40

58/33±14/61

9/50±11/57

کلسترول LDL

کنترل

160/50±42/37

129/16±44/16

-31/33±41/67

()mg/dL

تمرین

140/66±28/29

107/66±23/94

-33/00±34/55

نیتریک ا کساید

کنترل

22/21±5/52

21/85±5/66

-0/366±2/08

()µmol/ml

تمرین

19/41±5/92

23/82±8/74

4/41±5/32

اندوتلین1-

کنترل

0/524±0/134

0/662±0/251

0/138±0/199

()Pg/ml

تمرین

0/617±0/173

0/598±0/194

-0/19±0/234

فشارخون سیستولی

کنترل

13/28±0/61

13/44±0/50

0/158±0/389

()mmHg

تمرین

13/15±0/62

12/20±0/82

-0/950±0/608

فشارخون دیاستولی

کنترل

8/59±0/31

8/69±0/34

0/100±0/248

()mmHg

تمرین

8/71±0/35

7/97±0/88

-0/741±0/769

4/63

*0/043

2/43

0/133

0/778

0/387

0/011

0/916

8/36

*0/008

2/94

0/137

28/25

*0/001

13/00

*0/002

بحث و نتیجهگیری

تمریــن  CRTســطوح آن کاهــش معنــاداری یافتهاســت.
ســطوح نیتریــک ا کســاید پــس از  8هفتــه تمریــن CRT
افزایــش معنــاداری داشــت ( .)p=0/008امــا میــزان تغییــرات
در ســطوح کلســترول تــام ()p=0/387( HDL ،)p=0/133
 )p=0/916( LDLو اندوتلیــن ،)p=0/137( 1-نســبت بــه
گــروه کنتــرل تفــاوت معنــاداری نداشــت.
ب

آماره F

سطح معناداری

همانطــور کــه فــرض میشــد تغییــرات مثبتــی در ویژگیهــای
آنتروپومتریکــی و ترکیــب بدنــی یافــت شــد .یافتههــای
حاصــل از پژوهــش کاهشــی معنــادار در  WHRو درصــد
چربــی بــدن زنــان چــاق مبتــا بــه پیش-پرفشــارخونی پــس
از  8هفتــه تمریــن  CRTرا نشــان میدهــد .چاقــی عامــل

ب
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ً
اصلــی خطــر بــرای ایجــاد اختــال اندوتلیالــی اســت .اساســا
اختــال عملکــرد اندوتلیــال در افــراد چــاق حتــی در غیــاب
پرفشــارخونی و دیابــت نــوع  2هــم شــایع اســت .از طرفــی
کاهــش چربــی احشــایی بســیار بیشــتر از کاهــش وزن و
بافــت آدیپــوز در بهبــود عملکــرد اندوتلیالــی مؤثــر اســت.
بــر ایــن اســاس ،تــوده چربــی احشــایی بایــد بــه عنــوان یــک
هــدف درمانــی قــرار بگیــرد .در ایــن رابطــه پژوهــش روســتی
و همــکاران ( )2015نتایجــی را منتشــر کــرد کــه نشــان مـیداد
یــک برنامــه مقاومتــی دایــرهای ،عالوه بر بافــت آدیپوز ،چربی
احشــایی زنــان مســن و چــاق را کاهــش میدهــد ( .)23از
طرفــی بــا توجــه بــه اینکــه یکــی از محدودیتهــای تمرینــات
مقاومتــی ،ایجــاد ایســکمی و افزایــش ســطح متابولیتهــا در
ســطح عضلــه و ایجــاد خســتگی موضعــی در عضلــه اســت،
در تمرینــات دایــرهای بــه علــت متنــوع و چرخشــی بــودن
حــرکات خســتگی کاهــش یافتــه و بــرونده تمریــن فرد بیشــتر
خواهــد شــد ( .)24در تمرینــات  ،CRTضربــان قلــب ،هزینــه
متابولیــک و مصــرف انــرژی بیشــتر از تمرینــات مقاومتــی
ســنتی اســت و میتوانــد یــک راهبــرد مطلــوب تمرینــی بــرای
یکــه بــا
بهبــود اندوتلیــال و افزایــش آمادگــی باشــد و از آنجای 
بــاال رفتــن ســن کاهــش محسوســی در جرم و قــدرت عضالنی
ایجــاد میشــود ،تمریــن مقاومتــی دایــرهای میتوانــد ســبب
بهبــود در شــاخصهای پیکرســنجی افــراد گــردد ( .)25بــا
توجــه بــه کاهــش انــدک  BMIو وزن و کاهــش معنادار WHR
و  ،%BFبــه نظــر میرســد عضلــه ســازی بــه میــزان بیشــتری
صــورت گرفتهاســت BMI .بــه عنــوان پرکاربردتریــن شــاخص
تعییــن چاقــی ،تفــاوت دقیقــی بیــن تــوده چربــی و عضلــه و
توزیــع چربــی در بــدن را مشــخص نمیکنــد .بــه همیــن دلیــل
ممکــن اســت تمریــن ســبب کاهــش تــوده چربــی شــد ،امــا
بــا افزایــش میــزان عضلــه ،وزن و بالطبــع  BMIفــرد تغییــر
معنــاداری پیــدا نکنــد .شــاخص  WHRبــا تعییــن توزیــع
چربــی بهخصــوص در ناحی ـ ه میانــی تنــه شــاخص بهتــری
خواهــد بــود ( .)26نتایــج حاصــل از ایــن پژوهــش بــا نتایــج
مطالعــات متعــددی همســو اســت ( .)28 ,27بــا ایــن حــال،
برخــی مطالعــات نتایجــی مغایــر بــا نتایــج ایــن پژوهــش ارائــه
دادهانــد ( .)30 ,29بــر مبنــای یافتههــای پژوهــش میتــوان
اینگونــه نتیجهگیــری کــرد کــه تمریــن  CRTمیتوانــد ســبب
بهبــود وضعیــت ترکیــب بدنــی بــا کاهــش  WHRو افزایــش
میــزان عضلــه در افــراد شــود.
یافتههــای پژوهــش نشــان داد کــه تمریــن CRT
بــه مــدت  8هفتــه موجــب کاهــش معنــادار فشــار خــون

سیســتولی و دیاســتولی میگــردد .ایــن نتایــج بــا یافتههــای
برخــی مطالعــات همســو ( )31 ,8و بــا یافتههــای برخــی دیگــر
متناقــض بــود ( .)32 ,6در ایــن میــان ،پژوهشهایــی نیــز
تغییــر معنــادار را در فقــط فشــار سیســتولی یــا دیاســتولی
گــزارش کردهانــد ( .)33میتــوان مشــاهده کــرد بیشــترین
افزایــش در فشــارخون در تمرینــات مقاومتــی حــاد بــا
شــدتهای بــاالی متوســط اســت و تمرینــات مقاومتــی بلنــد
مــدت بــا شــدت متوســط بــه دلیــل افزایــش شــبک ه مویرگــی
در عضــات فعــال و افزایــش انعطافپذیــری عــروق میتوانــد
راه حــل مناســبی بــرای کاهــش فشــارخون سیســتولی و
دیاســتولی باشــد ( .)34تمریــن مقاومتــی بــا شــدت مناســب
در بیمــاران قلبی-عروقــی میتوانــد باعــث افزایــش حجــم
فیزیولوژیکــی قلــب شــده و فشــارخون در ایــن افــراد را کاهــش
دهــد ،کــه شــدت مناســب حــدود  40تــا  60درصــد یــک تکــرار
بیشــینه اســت .البتــه انجــام تمرینــات مقاومتــی ایزومتریــک
در ایــن افــراد مناســب نیســت چرا کــه ممکــن اســت ســبب
افزایــش فشــارخون گــردد ( .)34بــر ایــن اســاس میتــوان
توصیــه کــرد کــه افــراد پیش-پرفشــارخون بــرای درمــان غیــر
دارویــی ،از تمرین  CRTبا شــدت متوســط بــه منظور کاهش
فشــارخون سیســتولی و دیاســتولی اســتفاده کننــد .در نتایــج
حاصــل از پژوهــش مشــخص شــد کــه در گــروه  ،CRTســطوح
ســرمی تریگلیســرید بهطــور معنــاداری کاهــش یافــت.
ســطوح کلســترول نیــز متعاقــب  8هفتــه تمریــن کاهــش
داشــت .بســیاری از مطالعــات ،نتایجــی همســو بــا پژوهــش
مــا ( )36 ,35و برخــی نیــز خــاف آنرا گــزارش کردهانــد (,29
 .)37مطالع ـهای بــا بررســی اثــر  8هفتــه تمریــن مقاومتــی
بــر عوامــل خطــرزای قلبی-عروقــی ،گــزارش کــرد کــه تمریــن
مقاومتــی بــا کاهــش معنــادار نیمــرخ لیپیــدی تریگلیســرید
و کلســترول میتوانــد افــراد را در مقابــل خطــر بیماریهــای
 CVDایمــن ســازد ( .)38ســاز و کار کاهــش عوامــل خطــرزای
قلبی-عروقــی را میتــوان بــه افزایــش ســطوح لیپوپروتئیــن
لیپــاز و کاهــش تریگلیســرید لیپــاز کبــدی و  ApoBنســبت
داد .بــا توجــه بــه ماهیــت تمریــن  CRTکــه میتوانــد ظرفیــت
ً
تنفســی را بهبــود ببخشــد ،ایــن نــوع تمریــن احتمــاال باعــث
ســازگاری مســیر ا کسایشــی و در نتیجــه ا کســایش چربــی
و کاهــش نیمــرخ لیپیــدی میگــردد .ا گرچــه ســازوکارهای
تأثیــر تمریــن ورزشــی بــر پروفایــل لیپیــدی مشــخص نیســت،
امــا بــه نظــر میرســد کــه توانایــی عضــات در ا کســایش
چربــی افزایــش یافتــه کــه منجــر بــه کاهــش غلظــت چربــی
پالســما میشــود .ایــن ســازوکار ممکــن اســت شــامل
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مرادیان و همکاران
 ET-1نــدارد ( .)42پژوهشــی نشــان داد تمریــن مقاومتــی
ســفتی شــریان را افزایــش داده کــه در ترکیــب بــا تمریــن
هــوازی ایــن ســفتی کاهــش مییابــد ( .)43از طرفــی میــزان
پایبنــدی زنــان میانســال و مســن در تمرینــات مقاومتــی
بــه نســبت تمرینــات هــوازی ،بــه طــور قابــل توجهــی بیشــتر
اســت .در بیــن مدلهــای تمرینــی مختلــف ،تمریــن
مقاومتــی دایــرهای تأثیــرات هــر دو نــوع تمریــن مقاومتــی و
هــوازی را دارد .بــا ایــن حــال ،اثــر ایــن نــوع تمریــن بــر عوامــل
مؤثــر در عملکــرد اندوتلیالــی هنــوز ناشــناخته اســت .فعالیــت
ورزشــی بــا شــدت متوســط( ،نــه شــدتهای کــم یــا زیــاد)،
اتســاع عــروق را از راه افزایــش نیتریــک ا کســاید تولیــدی
گســترش میدهــد .فعالیــت ورزشــی بــا شــدت کــم ،محــرک
مؤثــری بــرای افزایــش عملکــرد ســلول اندوتلیالــی بــه شــمار
نم ـیرود .از ســوی دیگــر ،تمریــن خیلــی شــدید نیتریــک
ا کســاید ســنتاز اندوتلیالــی تولیــدی و متعاقــب آن نیتریــک
ا کســاید تولیــدی را زیــاد میکنــد ،امــا فشــار ا کسایشــی را نیــز
بــاال میبــرد .بنابرایــن نیتریــک ا کســاید تــازه تولیــد شــده بــا
بنیانهــای آزاد ا کســیژن غیرفعــال میشــود (.)44
بــر اســاس نتایــج بــه دســت آمــده از پژوهــش حاضــر،
سـ�طوح  ET-1متعاقــب  8هفتــه تمریــن  CRTکاهــش
داشــت امــا ایــن کاهــش معنــادار نبــود .ایــن یافتــه بــا نتایــج
برخــی تحقیقــات همســو و بــا برخــی مغایــر میباشــد .میــدا
و همــکاران ( )2011در پژوهــش خــود نشــان دادنــد  8هفتــه
تمریــن مقاومتــی ،ســه روز در هفتــه ،باعــث کاهــش ســطوح
 ET-1میشــود ( .)45همچنیــن ســیجی و همــکاران در
پژوهشــی بــر روی مــردان چــاق ،دریافتنــد کاهــش وزن
ناشـ�ی از هرگونـ�ه فعالیـ�ت بدنـ�ی میتوانـ�د سـ�طوح ET-1
را کاهــش دهــد ( .)46از طرفــی بررســی یکپارچــه چندیــن
مطالعـ�ه نشـ�ان داد سـ�طوح  ET-1ممکــن اســت طــی تمریــن
مقاومتــی افزایــش یافتــه یــا بــدون تغییــر باقــی بمانــد ( .)41بــه
نظــر میرســد علــت ایــن تناقضهــا در تفــاوت در نــوع تمریــن
انتخابــی باشــد .تمرینــات بســته بــه شــدت ،تواتــر ،عضــات
درگیــر و طــول دوره میتواننــد بــه میــزان متفاوتــی بــر ســطوح
ً
 ET-1تأثیــر بگذارنــد .معمــوال تمریناتــی بــا شــدت متوســط
و دورههــای طوالنیتــر ســبب کاهــش معنــادار در ســطوح
 ET-1خواهنــد شــد ( .)41سـ�ازوکار دقی ـ�ق در کاهـ�ش ET-1
پالســما بعــد از تمریــن مقاومتــی نامشــخص اســت .بــه نظــر
میرســد تنظیــم هورمونهــای تروپیــک بــدن بــر اثـــر فعالیــت
بدنــی و یــا تغییــرات در وزن بــدن و کل تــوده چربــی و نیــز
افزایش قدرت و توان عضـالت اسـکلتی اطـراف عـروق خـونی

افزایــش لســیتین  -کلســترول اســتیل ترانســفراز بــه دنبــال
فعالیــت ورزشــی و افزایــش فعالیــت لیپوپروتئیــن لیپــاز (کــه
در متابولیســم لیپیــد نقــش دارد و باعــث افزایــش توانایــی
فیبرهــای عضالنــی در ا کســایش لیپیدهــای پالســما ماننــد
تــری گلیســریدها و کلســترول مــی شــود) باشــد (.)35
از طرفــی ،کاهــش در ســطوح ســرمی  LDLو افزایــش
در ســطوح ســرمی  HDLپــس از هشــت هفتــه تمریــن CRT
معنــادار نبــود .برخــی پژوهشهــا نشــان دادنــد تمرینــات
مقاومتــی نیمــرخ لیپیــدی افــرادی را بیشــتر تحــت تأثیــر قــرار
نتــر در عوامــل خطــرزای
میدهــد کــه از ســطوح پای ـ ه پایی 
نیمــرخ چربــی و یــا ســطوح باال تــر  HDLبرخــوردار باشــند
( .)38در ایــن پژوهــش میــزان  LDLبــه نســبت بقیــه عوامــل
ً
خطــرزا پاییــن تــر و ســطوح  HDLنیــز بــاال بــود ،احتمــاال بــه
همیــن دلیــل تمریــن تغییــر معنــاداری در آنهــا ایجــاد نکــرد.
حیدرپــور و همــکاران نیــز گــزارش کردنــد کــه تغییــر معنــاداری
در ســطوح  LDLو  HDLمتعاقــب تمریــن مقاومتــی در زنــان
رخ ندادهاســت ( .)39بــه نظــر میرســد کــه تمریــن CRT
(بــا شــدت متوســط) تحریــک کافــی بــرای تغییــر ســطوح
ســرمی  LDLو  HDLایجــاد نکردهاســت .براســاس پژوهــش
بانــز و همکارانــش 10 ،هفتــه تمریــن مقاومتــی تغییــری در
ســطوح  LDLو  HDLآزمودنیهــا ایجــاد نکــرد ،امــا در
همــان پژوهــش تمریــن هــوازی بــه مــدت  40دقیقــه و  3بــار
در هفتــه تغییــرات مثبتــی ایجــاد کــرد ( .)40شــاید از دالیــل
عــدم افزایــش معنــادار  HDLدر ایــن پژوهــش نــوع و مــدت
تمریــن باشــد .نتایــج پژوهــش حاضــر افزایــش معنــادار در
ســطوح  NOرا نشــان داد .ایــن نتیجــه بیــان میکنــد کــه
تمریــن مقاومتــی ازطریــق افزایــش جریــان خــون و فشــار
برشــی بــه تحریــک نیتریــک ا کســید ســنتاز و درنتیجــه،
افزایــش فراهمــی  NOو کاهــش فشــارخون منجــر میشــود
کــه ایــن مطلــب در پژوهشهــای گذشــته نیــز بیــان شــده
اســت و بــا مطالعــه حاضــر همســو هســتند ( .)32 ,7در
یکــه مطالعـهای نیــز خــاف آن را گــزارش کــرد ( .)41علــت
حال 
ایــن تناقــض میتوانــد در شــدت تمرینــات باشــد .شــدت
تمریــن عامــل تعییــن کننــده مهمــی در افزایــش عملکــرد
ســلول اندوتلیالــی اســت .ا گرچــه تمرینــات مقاومتــی توســط
انجمــن پزشــکی ورزشــی آمریــکا بــرای افــراد ضــروری عنــوان
شــده ،امــا شــدت زیــاد آن میتوانــد اثــر مخربــی بــر عملکــرد
عــروق داشــتهباشــد .در ایــن راســتا نشــان داده-شــده کــه
تمرینــات مقاومتــی بــا شــدت متوســط باعــث افزایــش  NOدر
افــراد میانســال میشــود ،امــا تأثیــری بــر غلظــت پالســمایی
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همگــی باعــث کاهــش نیــاز بــدن بــه عملکــرد سلولهـــای پژوهــش را در صــورت عــدم دسترســی بــه تجهیــزات ورزشــی
اندوتلیــال عروقــی شــود کــه در نتیجــه مـــواد مترش ــحه از ای ــن محــدود کنــد .بــر ایــن اســاس مطالعــات آینــده میتوانــد
ســلولها در پالســما کاهــش مییابــد ( .)47پژوهــش میــدا و بــرای تســهیل تکرارپذیــری آن بــر وزنههــای آزاد تمرکــز کنــد.
همــکاران ( )2011نشــان داد کــه تمریــن مقاومتــی دایــرهای
تشکر و قدردانی
ســبب افزایــش ســطوح  NOشــده امــا تغییــری در ســطوح
 ET-1ایجــاد نکــرد .از آنجــا کــه  NOو  ET-1دو سوبســترا در ایــن مقالــه برگرفتــه از رســالهی دکتــری و بــا هزینــه شــخصی
مقابــل هــم هســتند ،عــدم تغییــر در یکــی از آنهــا در پاســخ انجــام گرفتــهاســت .نویســندگان مراتــب تشــکر و قدردانــی
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