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تأثير تمرینات هوازي و مقاومتي بر سختي جدار عروق و
اینترلوکين  6و  10سرم زنان چاق
زیبا رحيميان مشهد ،1دکتر سيدرضا عطارزاده حسيني ،*2دکتر امير رشيدلمير ،3دکتر
محمدعلي سردار ،4دکتر سيروس نکویي ،5دکتر رامش گيتي
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دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزش ،بیوشیمی و متابولیسم ورزشی ،دانشکده علوم ورزشی ،دانشگاه فردوسی مشهد،
مشهد ،ایران.
استاد گروه فیزیولوژی ورزشی ،دانشکده علوم ورزشی ،دانشگاه فردوسی مشهد ،مشهد ،ایران.
دانشیار گروه فیزیولوژی ورزشی ،دانشکده علوم ورزشی ،دانشگاه فردوسی مشهد ،مشهد ،ایران.
دانشیار گروه دروس عمومی ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی مشهد ،مشهد ،ایران.
دانشیار گروه رادیولوژی ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی مشهد ،مشهد ،ایران.
دستیار تخصصی رادیولوژی ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی مشهد ،مشهد ،ایران.
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مقدمه :امروزه از ورزش و فعالیتهای بدنی بهعنوان یک روش درمان غیردارویی مؤثر برای به حداقل رساندن سختی
جدار عروق و پیشگیری از بیماریهای قلبی  -عروقی استفاده میشود .مطالعه حاضر با هدف مقایسه تأثیر دو برنامه
تمرین هوازی و مقاومتی بر سختی رگ و فاکتورهای التهابی و ضدالتهابی در زنان غیرفعال چاق انجام شد.
روشکار :این مطالعه کارآزمایی بالینی در سال  1397بر روی  27زن چاق با دامنه سنی  30-40سال در شهر مشهد
انجام شد .افراد بهصورت تصادفی در دو گروه تمرین هوازی و تمرین مقاومتی تقسیم شدند .برنامه تمرین هوازی با شدت
 %50-70حداکثر ضربان قلب ذخیره و تمرین مقاومتی با شدت  %60-85یک تکرار بیشینه بهمدت  24جلسه یک روز
در میان برگزار گردید .در شروع جلسات اول 13 ،و  24نمونهگیری خونی گرفته و آزمون حداکثر اکسیژن مصرفی و
سختی رگ انجام شد .تجزیه و تحلیل دادهها با استفاده از نرمافزار آماری ( SPSSنسخه  )22و آزمونهای تحلیل
واریانس با اندازهگیریهای تکراری ،فریدمن و توکی انجام شد .میزان  pکمتر از  0/05معنیدار در نظر گرفته شد.
یافتهها :هر دو برنامه تمرینی سبب افزایش معنادار در حداکثر اکسیژن مصرفی و توده عضالت اسکلتی و کاهش
معناداری در فشار نبض شد ( .)p0/05تأثیر تمرین هوازی بر افزایش اکسیژن مصرفی بیشتر از تمرین مقاومتی بود
( ،)p=0/023ولی تفاوتی بین تأثیر کاهشی هر دو برنامه تمرینی بر میزان فشار نبض مشاهده نشد (.)p=0/879
تغییرات  IL6و  IL10در هر دو برنامه تمرین هوازی و مقاومتی معنادار نبود (.)p0/05
نتيجهگيري :هر دو نوع تمرین هوازی و تمرین مقاومتی میتوانند بر روی خواص ساختمانی دیواره شریان زنان
غیرفعال چاق تأثیر مثبت بگذارند و بهعنوان یک روش درمان غیردارویی برای به حداقل رساندن سختی شریان و
پیشگیری از بیماریهای قلبی  -عروقی استفاده شوند.
کلماتکليدي :تمرین مقاومتی ،تمرین هوازی ،زنان چاق ،سختی رگ ،عوامل التهابی /ضدالتهابی
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مقدمه
امروزه شیوع باالی چاقی و عوارض آن به یک معضل

شریان ،نشان داده شده تمرین هوازی منظم مانند
پیادهروی ،دویدن نرم و یا دوچرخهسواری میتواند باعث
جلوگیری از سختی شریان و یا حتی معکوس کردن روند
آن در افراد سالم شود .مونترو و همکاران ()2015
بهدنبال فعالیت تمرین ترکیبی هوازی و مقاومتی ،کاهش
سختی شریان را مشاهده کردند ،ولی این اثرات مفید
ظاهراً تفاوت معناداری با فعالیت تمرین هوازی بهتنهایی،
در کاهش سختی شریان نداشت ( .)13این درحالیاست
که در دیگر مطالعات ،یک دوره تمرین هوازی با شدت
پایین و یا شدت متوسط نتوانست تغییری در سختی

بهداشتی عمومی تبدیل شده است ()1؛ بهطوریکه
چاقی به کشورهای پیشرفته محدود نشده و در
کشورهای در حال توسعه نیز وجود دارد .چاقی با افزایش
بیماریهای قلبی عروقی ،پرفشار خونی ،هایپرلیپیدمی،
دیابت ملیتوس و انواع مشخصی از سرطانها در ارتباط
است ( .)2همچنین چاقی سبب سختی شریان و یا
ضخیم شدن آن شده و موجب تغییر شکل ،تغییر
ساختمان پاتولوژیک و پیشرونده شریان میشود (.)3-5
بررسیهای گذشته التهاب را بهعنوان یک عامل مهم در
گرفتگی عروق میشناسد و دید متفاوتی را نسبت به این
بیماری فراهم کرده است .سایتوکاینهای التهابی مؤثر در

شریان ایجاد کند .همچنین تمرین ورزشی  4و 8
هفتهای ،اثرات متفاوتی را بر روی سختی شریان داشته
است .لیو و همکاران ( )2018پس از انجام برنامه تمرینی
 12هفتهای دوچرخهسواری در  26مرد جوان و بی-
تحرک ،مشاهده کردند که تمرین ورزشی طوالنیمدت
نهتنها سختی شریان کاروتید و تغییرات همودینامیک را
در حالت استراحت بهبود میبخشد ،بلکه سختی شریان
و پاسخهای همودینامیکی مضر به مداخله تمرین شدید
را بیاثر مینماید ( .)14بهطور کلی پژوهشهای پیشین
نتایج متفاوتی از تمرین هوازی را بر روی سختی شریان

التهاب رگ ،باعث تحریک تولید مولکولهای چسبان،
پروتئازها و دیگر واسطهها میشود که ممکن است به
شکل محلول وارد جریان خون شود ( .)7 ،6فاکتورهای
التهابی مرتبط با سختی شریان؛ سایتوکاینهای موجود
در پالسمای خون میباشند که در پاسخهای ایمنی و
التهابی نقش مهمی دارند ( .)8این مواد میتوانند عملکرد
اندوتلیال رگ را در مراحل اولیه آرتریواسکلروسیس
تغییر دهند .از جمله سایتوکاینهای التهابی میتوان به
اینترلوکین  6و فاکتور نکروز تومور آلفا 1اشاره کرد (،9
 .)10التهاب در رگها میتواند مستقیماً توسط
اینترلوکین  26و  TNF-αایجاد شود ،درحالیکه
اینترلوکین  310که یک سایتوکاین بالقوه ضدالتهابی
است ،میتواند فرآیند التهاب رگ را تعدیل نماید (.)9 ،7
اگر عارضه سختی رگ شریانی با افزایش فشارخون
سیستولی و کاهش فشارخون دیاستولی همراه شود ،در
نهایت موجب افزایش فشار نبض میشود .مطالعات اخیر
نشان میدهند فشار نبض باال ،یک فاکتور خطر قوی
برای سکته میباشد ( .)11با اینکه بیماریهای قلبی -
عروقی ،یکی از قابل پیشگیریترین بیماریهای غیرواگیر
انسان بهشمار میآیند ،ولی شایعترین علت مرگومیر در
بیشتر کشورهای جهان از جمله ایران بوده و بین

در افراد چاق نشان دادهاند ( .)15در مورد اثر تمرین
مقاومتی بر روی سختی شریان ،مطالعات قبلی حاکی از
آن است که این نوع تمرینات ممکن است سبب عدم
تغییر و یا افزایش سختی شریان در آزمودنیها شود و در
درازمدت بر اثر تمرینات مقاومتی ،سازگاریهایی در
عروق ایجاد شود که در نهایت سبب کاهش فشارخون در
حال استراحت شود ( .)16 ،13بهدلیل تناقض در یافتهها،
مطالعات بیشتری برای یافتن نوع تمرین (هوازی یا
مقاومتی) مناسب و همچنین مقدار بهینه تمرین ورزشی
و تأثیرات آن روی سختی رگ و بیومارکرهای التهابی
نیاز است ،لذا مطالعه حاضر با هدف بررسی و مقایسه
تأثیر دو تمرین هوازی و مقاومتی بر سختی شریان و
همچنین بیومارکر التهابی  IL6و ضدالتهابی  IL10در
زنان چاق غیرفعال انجام شد.
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سالهای  %41 ،1990-2013افزایش یافته است (،5
 .)12از بین استراتژیهای درمانی با هدف کاهش سختی

نوشته شد ،سپس تمامی کارتها در یک کیسه قرار
گرفت و از هر شرکتکننده خواسته شد که از داخل

روشکار
 زیبا رحيميان مشهد و همکاران

این مطالعه کارآزمایی پس از کسب مجوز کمیته اخالق

کیسه کارت را بیرون کشیده و بر اساس آن بهصورت
تصادفی ساده شرکتکنندگان در یکی از گروههای
تمرین هوازی ( 14نفر) و تمرین مقاومتی ( 14نفر) قرار
گرفتند .یکی از آزمودنیهای شرکتکننده در گروه
تمرین مقاومتی ( 14نفر) در طول پژوهش بهدالیل
شخصی از ادامه شرکت در برنامه ورزشی انصراف داد.
متغیر مستقل در این پژوهش ،انجام  8هفته تمرین
هوازی و تمرین مقاومتی و متغیرهای وابسته شامل :وزن
بدن ،توده چربی ،شاخص توده بدنی ،فشار نبض ،سختی
رگ ،حداکثر اکسیژن مصرفی ،سایتوکاینهای  IL6و

در پژوهش دانشگاه فردوسی مشهد (با کد
 )IR.MUM.FUM.REC.1396.15و با شماره کد
بالینی
کارآزمایی
مرکز
در
ثبت
( )IRCT20190308042965N1انجام گرفت.
جامعه آماری این پژوهش را زنان غیرفعال چاق
شهرستان مشهد با دامنه سنی  30-40سال و شاخص
توده بدنی  30-35کیلوگرم بر مترمربع تشکیل میدادند.
به این منظور از زنان چاق غیرفعال از طریق فراخوان
عمومی و پیامک گروهی برای شرکت در پژوهش دعوت
و ثبتنام بهعمل آمد .پس از تکمیل پرسشنامههای
اطالعات فردی ،افراد تحت معاینه پزشکی و ورزشی

 IL10بودند .در این تحقیق از دو نوع برنامه تمرینی
مختلف شامل :یک برنامه تمرین هوازی و یک برنامه
تمرین مقاومتی به مدت  8هفته ( 24جلسه) استفاده
شد .هر دو گروه تمرینی 3 ،جلسه در هفته بهصورت روز
در میان و تحت نظارت مربی و محقق ،تمرینات را اجرا
کردند.
برنامه تمرین هوازی شامل :رکاب زدن با استفاده از
دوچرخه ثابت 1و هر جلسه  35-50دقیقه با شدت -70
 %50حداکثر ضربان قلب ذخیره بود .تمرینها از سه
بخش گرم کردن شامل حرکات کششی ایستا و پویا (5

(جهت بررسی سالمت جسمانی) قرار گرفتند و بر اساس
معیارهای ورود به مطالعه انتخاب شدند .معیارهای ورود
به مطالعه شامل :دامنه سنی  30-40سال ،شاخص توده
بدنی مساوی یا بزرگتر از  30و کمتر یا مساوی 35
کیلوگرم بر مترمربع ،دارا بودن چربی کل بدن باالتر از
 ،%35فعالیت بدنی کمتر از  2ساعت در هفته طی  6ماه
اخیر ،عدم استفاده از داروی خاص ،عدم استعمال
دخانیات ،نداشتن رژیم غذایی خاص و نداشتن ناراحتی-
های ارتوپدیک بود .معیارهای عدم ورود به مطالعه شامل:
ابتالء به بیماریهای عروق کرونری ،دیابت ،نارسایی
کلیه ،کبد ،تیروئید؛ و معیارهای خروج از مطالعه شامل:
ابتالء به هرگونه بیماری که در هر مرحله از پژوهش ادامه
فعالیت ورزشی را مختل کند و نیز داشتن بیش از 2
جلسه غیبت در زمان پروتکل برنامه ورزشی بود .حجم
نمونه با توجه به مطالعه بر و همکاران ( )2019و بر
اساس فرمول مقایسه میانگینها در مورد سختی عروق
(فشار نبض) و با در نظر گرفتن  α=0/05و 14 ،β=0/2
نفر در هر گروه برآورد شد ( .)17تعداد کل نمونهها 28
نفر ( 14نفر برای برنامه تمرین هوازی و  14نفر برای
برنامه تمرین مقاومتی) در نظر گرفته شد .بر اساس
معیارهای ورود ،نفرات واجد شرایط انتخاب و بهصورت
داوطلبانه در تحقیق شرکت کردند .در ادامه بر اساس
تعداد نمونهها ،کارت تهیه شد و بر نیمی از آنها کلمه
تمرین هوازی و بر نیمی دیگر کلمه تمرین مقاومتی

دقیقه) ،رکاب زدن روی دوچرخه ثابت ( 25-40دقیقه)
و سرد کردن ( 5دقیقه) شامل حرکات کششی تشکیل
میشد .برنامه تمرینی در هفته اول و دوم بهمدت 35
دقیقه با شدت  %50-60ضربان قلب ذخیره (ضربان قلب
ذخیره= حداکثر ضربان قلب  -ضربان قلب استراحت) ،در
هفته سوم و چهارم بهمدت  40دقیقه با شدت %50-60
ضربان قلب ذخیره ،در هفته پنجم و ششم بهمدت 45
دقیقه با شدت  %60-70ضربان قلب ذخیره و در هفته
هفتم و هشتم بهمدت  50دقیقه با شدت %60-70
ضربان قلب ذخیره اجرا شد ( .)18شدت تمرین از طریق
ضربانسنج ساعتی پوالر در حین تمرین کنترل گردید.
برنامه تمرین مقاومتی مشابه با پژوهش دیولنس و
همکاران ( )2016طراحی شد ( .)19برنامه تمرین
مقاومتی شامل تمرینات باالتنه و پایین تنه ،بهصورت
Spinning Bike
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در ابتدا و انتهای تمرین هر کدام بهمدت  5دقیقه توسط
حرکات کششی صورت گرفت .قبل از آغاز برنامۀ تمرینی
جهت کنترل شدت تمرینات در زمان اجرای پروتکل
پژوهش ،یک تکرار بیشینه 2برای آزمودنیهای این گروه
3
در ایستگاههای مورد استفاده از فرمول ]بریسکی

شدند .پس از این مرحله ،آزمودنیهای هر دو گروه
تمرین هوازی و تمرین مقاومتی پس از  4و  8هفته
تمرین به آزمایشگاه مراجعه کردند و مانند مرحله اول از
آنها خونگیری بهعمل آمد .پس از اتمام طرح و تکمیل
شدن نمونهگیریها ،برای تعیین مقادیر انواع
سایتوکاینها ( ،)IL10 ،IL6نمونهها از فریزر خارج و در
دمای اتاق ذوب شدند .کیتهای مورد استفاده ساخت
کمپانی  EASTBIOPHARMکشور چین به
سفارش آمریکا ،دارای ضریب تغییرات درونی کمتر از
 %12و تغییرات بیرونی کمتر از  %10بودند .تمام کیتها

(تکرار / )1/0278-)0/0278وزنه به کیلوگرم= یک
تکرار بیشینه[ استفاده شد ( .)20برای انجام تمرینات
باالتنه در هر جلسه از دستگاههای مخصوص پرس
عمودی سینه ،باز کردن پشت بازو و خم کردن جلو بازو
و برای انجام تمرینات پایینتنه از دستگاههای خم کردن
پا ،باز کردن پا و خم کردن و باز کردن ران استفاده شد.
شدت تمرین مقاومتی بهطور فزاینده ،هر  2هفته افزایش
یافت؛ به اینصورت که هفته اول و دوم%60 ،؛ هفته سوم
و چهارم%70 ،؛ هفته پنجم و ششم %80،و هفته هفتم و
هشتم %85 ،یک تکرار بیشینه بود .آزمودنیها برای کامل
کردن  8-12تکرار تا زمانی که قادر به انجام تکرارها
بودند ،مورد تشویق قرار گرفتند .استراحت بین هر ست
 30ثانیه و بین دستگاهها  1دقیقه در نظر گرفته شد
( .)19دامنه بار و تکرارها مطابق با تمرین هایپرتروفی
تنظیم شده توسط کالج آمریکایی طب ورزشی
( 4)ACSMو انجمن ملی قدرت و شایستهسازی 5و نیز
مطابق با روش کالج آمریکایی طب ورزشی در مورد
تمرین مقاومتی برای سالمتی در جمعیت بالغ (باچل و
همکاران ()2008؛ کریمر و همکاران ( )2002بود (.)19
نمونههای خونی تمام آزمودنیهای دو گروه جهت بررسی
متغیرهای بیوشیمیایی مورد نظر ،در سه مرحله پیش از
شروع برنامههای تمرینی ،میانه (پایان هفته چهارم) و
پس از پایان هفته هشتم تمرینات از محل ورید قدامی
بازویی بعد از  12ساعت ناشتایی ،عدم فعالیت بدنی
شدید ،پرهیز از استعمال دخانیات ،الکل و کافئین و در
فاصله ساعت  8-9صبح جمعآوری شد .سپس با استفاده
از سانتریفیوژ با سرعت  3000دور در دقیقه سرم نمونهها

و مواد مصرفی نیز جهت رساندن به دمای محیط بهمدت
 2ساعت در دمای اتاق قرار داده شدند .تستهای فوق
به روش االیزا مطابق با دستورالعمل موجود در کیت
انجام و جهت خواندن داده از االیزاریدر شرکت GDV
ساخت کشور آلمان استفاده شد.
6
حداکثر اکسیژن مصرفی بیشینه ()VO2max
آزمودنیها با استفاده از نوارگردان تکنوجیم ساخت کشور
ایتالیا و بکارگیری پروتکل بروس (جدول  )1در  3نوبت
اندازهگیری شد ( .)21توده عضالت اسکلتی افراد به
کمک دستگاه سنجش ترکیب بدنی با مارک Inbody
 720 Body Composition Analyzerساخت
کشور کُره جنوبی سنجیده شد .برای ارزیابی سختی
شریان از فشار نبض براکیال ( 7)bPPاستفاده شد؛
بدینمنظور ابتدا فشارخون سیستولی و دیاستولی ،در دو
نوبت با فاصله  5دقیقه و با استفاده از فشارسنج دیجیتال
مارک  OMRONمدل  M3ساخت کشور ویتنام پس
از  5دقیقه استراحت و در وضعیت نشسته از بازوی چپ
اندازهگیری شد .سپس فشار نبض بازویی طبق فرمول:
فشار نبض= فشار خون سیستولی -فشار خون دیاستولی
بهدست آمد.
تجزیه و تحلیل دادهها با استفاده از نرمافزار آماری
( SPSSنسخه  )22انجام شد .جهت بررسی طبیعی
بودن توزیع دادهها از آزمون شاپیروویلک و لون ،برای

1

Progressive
)One Repetition Maximum (1RM
3
Brzycki
4
The American College of Sports Medicine
5
National Strength and Conditioning Association
2

Maximal Oxygen Uptake
Brachial Blood Pressure
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پیشرونده1و با استفاده از  6دستگاه ورزشی و مدت هر
جلسه حدود  40-50دقیقه بود .گرم کردن و سرد کردن

جداسازی گردید .سرمهای بهدست آمده تا هنگام
آزمایشات در فریزر  -80درجه سانتیگراد نگهداری

 زیبا رحيميان مشهد و همکاران

تعیین تفاوت گروهها برای متغیرهای با توزیع طبیعی از
آزمون پارامتریک اندازهگیری تکراری  ANOVAو برای

آزمون غیرپارامتریک فریدمن و جهت بررسی تفاوت
معنادار میانگینهای بین دو گروه از آزمون توکی استفاده

متغیرهایی که توزیع طبیعی نداشتند ( ،)IL10 ،IL6از

شد .میزان  pکمتر از  0/05معنیدار در نظر گرفته شد.

جدول  -1مراحل آزمون بروس
مرحله

زمان (دقیقه)

سرعت (کیلومتر در ساعت)

شیب (درصد)

1
2
3
4
5

3
6
9
12
15

2/7
4
5/5
6/8
8

10
12
14
16
18

مطالعه از نظر متغیرهای سن ،قد ،وزن ،شاخص توده
بدنی ،چربی بدن و توده عضالت اسکلتی همگن بودند

یافتهها
در این پژوهش میانگین و انحراف معیار سن و قد گروه

( .)p0/05تغییرات اندازههای تنسنجی آزمودنیهای
دو گروه تمرین هوازی و تمرین مقاومتی طی مراحل
پیشآزمون ،میانه و پسآزمون در جدول  2آورده شده
است.

تمرین هوازی بهترتیب 36/144/09 :سال و

 161/784/82سانتیمتر و میانگین و معیار استاندارد
سن و قد گروه تمرین مقاومتی بهترتیب35/843/80 :
سال و  158/655/53سانتیمتر بود .دو گروه در آغاز

جدول  -2تغييرات اندازههاي تنسنجي آزمودنيهاي گروه تمرین هوازي و مقاومتي طي شروع مطالعه ،پایان هفته  4و پایان
هفته 8
متغیرها

گروهها

وزن
(کیلوگرم)

تمرین هوازی
تمرین مقاومتی

مراحل
شروع مطالعه

پایان هفته 4

پایان هفته 8

تغییرات درون گروهی

تغییرات بین گروهی

سطح معنیداری

سطح معنیداری

6/7677/91

7/0078/55

7/0578/74

6/3078/45

6/6679/06

7/1179/66

*

0/682

شاخص توده بدنی
(کیلوگرم بر متر مربع)

تمرین هوازی
تمرین مقاومتی

1/8129/73
3/4131/27

1/8730/00

1/9030/04

*

0/568

چربی بدن
(درصدی از وزن بدن)

تمرین هوازی

3/0541/54

2/6641/67

2/6441/63

تمرین مقاومتی

5/5443/27

5/4542/93

5/5543/48

0/443

0/312

تمرین هوازی

2/5124/87

2/5225/07

2/4325/12

تمرین مقاومتی

3/1324/38

2/9524/71

3/2124/72

توده عضالت اسکلتی
(کیلوگرم)

3/6431/51

3/6931/75

0/001
0/001




*

0/009

0/784

اعداد بر حسب میانگین ±انحراف معیار بیان شدهاند.
* تفاوت معنیدار شروع مطالعه تا پایان هفته هشتم ( )p0/05در دو گروه تمرین هوازی و تمرین مقاومتی

تغییرات این متغیرها در بین دو گروه تمرین هوازی و
تمرین مقاومتی معنادار نبود (.)p0/05

بر اساس نتایج جدول  ،2پس از  8هفته تمرین منظم
هوازی و تمرین مقاومتی ،مقادیر درصد چربی زنان
غیرفعال چاق در هر دو گروه تغییر معناداری نداشت
( ،)p0/05ولی وزن بدن ،شاخص توده بدنی و توده
عضالت اسکلتی در هر دو گروه پس از  8هفته اجرای
برنامه تمرینی افزایش معناداری یافت (.)p0/05

تغییرات حداکثر اکسیژن مصرفی ،فشار نبض ،اینترلوکین
 6و اینترلوکین  10در گروههای تمرین هوازی و تمرین
مقاومتی طی مراحل پیشآزمون ،میانه و پسآزمون در
جدول  3و  4آورده شده است.
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هفته  4و پایان هفته 8
مراحل

متغیرها

گروهها

حداکثر اکسیژن مصرفی
(میلیلیتر/کیلوگرم در دقیقه)

تمرین هوازی
تمرین مقاومتی

شروع مطالعه

پایان هفته 4

پایان هفته 8

3/9620
3/4719/46

1/8424/78
4/7321/53

2/6326/21
3/8122/69

تغییرات درونگروهی

تغییرات بینگروهی

سطح معنیداری

سطح معنیداری

تمرین هوازی
فشار نبض
7/1631/57
8/0334/92
5/7136/28
مقاومتی
تمرین
)
یوه
(میلیلیتر ج
7/3128/15
6/6730/53
9/7933/46
اندازههای مراحل شروع مطالعه ،پایان هفته  4و پایان هفته  8بر حسب میانگین ±انحراف معیار میباشد.

*

0/0001
0/0001

*

*

0/008

*

0/023

0/879

* تفاوت معنیدار شروع مطالعه تا پایان هفته هشتم ( )p0/05در دو گروه تمرین هوازی و تمرین مقاومتی
جدول  -4نتایج آزمون فریدمن براي رتبهبندي متغيرهاي اینترلوکين  6و اینترلوکين 10
متغیر

اینترلوکین 6
(نانوگرم در لیتر)

اینترلوکین 10
جدول ( 5نانوگرم در
میلیلیتر)

گروه
تمرین هوازی
( 14نفر)
تمرین مقاومتی
( 13نفر)
تمرین هوازی
( 14نفر)
تمرین مقاومتی
( 13نفر)

مراحل

مقادیر

شروع مطالعه

182/80311/70

پایان هفته 4

177/82312/74

پایان هفته 8

184/19327/29

شروع مطالعه

181/28232/84

پایان هفته 4

165/70194/01

پایان هفته 8

164/80223/47

شروع مطالعه

599/03691/54

پایان هفته 4

546/06625/94

پایان هفته 8

541/65586/70

شروع مطالعه

494/81 668/52

پایان هفته 4

506/74716/05

پایان هفته 8

479/25691/17

آماره خی دو
0/615

1/686

2/714

3/231

درجه آزادی
2

2

2

2

معنیداری

*

0/735

0/430

0/257

0/199

* سطح معنیداری پذیرفته شده p>0/05

آزمون توکی جهت بررسی تفاوت میانگینهای بین
گروهی استفاده شد که بر اساس نتایج آن ،تمرین بر
روی هر دو گروه هوازی و مقاومتی پیشرفت ایجاد کرده
بود ،ولی در گروه تمرین هوازی این پیشرفت بیشتر بود؛
بهطوریکه در شروع مطالعه این دو گروه از نظر حداکثر
اکسیژن مصرفی تفاوت معناداری با یکدیگر نداشتند
( ،)p0/05اما در پایان هفته  4و نیز پایان هفته ،8
تغییرات این دو گروه از نظر حداکثر اکسیژن مصرفی
معنادار بود (.)p=0/0001

پس از  8هفته تمرین منظم هوازی و تمرین مقاومتی،
حداکثر اکسیژن مصرفی زنان غیرفعال چاق در هر دو
گروه افزایش معناداری داشت ( )p=0/0001که در گروه
تمرین هوازی افزایش بیشتری در حداکثر اکسیژن
مصرفی حاصل شد (.)p=0/023
بر اساس نتایج جدول  ،3تغییرات درونگروهی فشار
نبض در هر دو گروه تمرین هوازی و تمرین مقاومتی
معنادار بود ( ،)p=0/008درحالیکه در تغییرات
بینگروهی ،بین دو گروه از نظر فشار نبض تفاوت
معناداری وجود نداشت (.)p=0/879
بر اساس نتایج جدول  ،4تغییرات  IL6و  IL10در هر
دو گروه تمرین هوازی و مقاومتی از نظر آماری معنادار
نبود ( .)p0/05با توجه به اینکه تغییرات بین گروهی

در مطالعه حاضر که با هدف مقایسه تأثیر دو برنامه
تمرینی هوازی و مقاومتی بر سختی رگ و عوامل

حداکثر اکسیژن مصرفی (جدول  )3معنادار بود ،لذا از

التهابی و ضدالتهابی سرم زنان چاق انجام شد 8 ،هفته

بحث
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جدول  -3تغييرات حداکثر اکسيژن مصرفي و فشار نبض آزمودنيهاي گروه تمرین هوازي و مقاومتي طي شروع مطالعه ،پایان
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تمرین هوازی و تمرین مقاومتی باعث افزایش معنادار
وزن بدن ،شاخص توده بدنی ،توده عضالت اسکلتی و

 IL6و  IL10مشاهده نکردند .از آنجاییکه
سایتوکاینهای پالسما از ارگانها و بافتهای مختلف از

حداکثر اکسیژن مصرفی و کاهش معنادار فشار نبض
بازویی زنان غیرفعال چاق شد .هر دو برنامه تمرینی
هوازی و مقاومتی میتوانند از طریق افزایش توده
عضالت اسکلتی ،وزن و شاخص توده بدنی را افزایش
دهند .بهدنبال افزایش توده عضالنی ،در سیستم قلبی -
عروقی سازگاریهایی جهت خونرسانی بیشتر به
عضالت ایجاد میشود تا عضالت بتواند اکسیژن
بیشتری در دقیقه مصرف نماید .افزایش ایجاد شده در
توده عضالت ،سبب بهبود قلب و عروق شده و میزان
فشار نبض استراحت را کاهش میدهد .چادهری و

جمله :بافت چربی ،عضالت اسکلتی ،کبد و سلولهای
ایمنی درون گردش خون و رگهای خونی منشأ
میگیرند ،علیرغم اثرات بالقوه ضدالتهابی مشاهده شده
در سطح سلول ،تغییرات سایتوکاینهای التهابی در
سطح پالسما ممکن است مشاهده نشود ( .)25از طرفی
در مطالعه نیکل و همکاران ( )2011تمرین ورزشی
استقامتی و طوالنیمدت در دوندههای ماراتون ،باعث
افزایش تولید سایتوکاینهای پیشالتهابی و ضدالتهابی
از قبیل  IL6و  IL10گردید که بالفاصله پس از اتمام
فعالیت ورزشی مشاهده شد .از نظر این پژوهشگران،

همکاران ( )2015با بررسی اثر تمرین هوازی بر
پارامترهای قلبی  -عروقی به این نتیجه رسیدند که 3
ماه تمرین منظم هوازی سبب بهبود عملکرد قلبی -
عروقی و کاهش معنادار فشار نبض بر اثر کاهش فعالیت
سمپاتیک و یا افزایش تونوس پاراسمپاتیک میشود
( .)22از طرفی در مطالعه یون و همکاران ()2010
تمرین مقاومتی با  %60یک تکرار بیشینه تغییر
معناداری در فشار نبض بازویی مردان سالم 20-29
سال بهوجود نیاورد ( .)23اثر تمرین هوازی بر
همودینامیک شریانهای بزرگ توسط شارمن و

افزایش سایتوکاینهای ضدالتهابی از جمله  IL10باعث
کمک به جلوگیری از افزایش استرس اکسیداتیو
میکند (.)26
نیکسرشت و همکاران ( )2014با مقایسه اثرات تمرین
مقاومتی و تمرین هوازی اینتروال بهمدت  3ماه ،به
بررسی مارکرهای التهابی منتخب در مردان میانسال و
چاق پرداختند و عدم تأثیر معنادار هر دو تمرین
مقاومتی و هوازی را بر  IL6سرم مشاهده کردند (.)27
در مطالعه عزیزبیگی و همکاران ( )2015با بررسی اثر
تمرین مقاومتی با شدت متوسط و با شدت باال بر

همکاران ( )2005بررسی گردید و در فشار نبض
محیطی و سختی آئورت افزایش معناداری بهوجود آمد
( .)24نتایج متفاوت در رابطه با تأثیر دو نوع تمرین
هوازی و تمرین مقاومتی بر فشار نبض میتواند بهعلت
شیوههای تمرینی متفاوت ،سن آزمودنیها و نیز اثر
تغذیه ،تفاوتهای فردی ،وراثتی و نژادی باشد که از
محدودیتهای مطالعه حاضر نیز بهشمار میرود.
در مطالعه حاضر پس از  8هفته تمرین هوازی ،تغییر
معناداری در  IL6و  IL10مشاهده نشد که با نتایج
مطالعه روبینسون و همکاران ( )2015همخوانی داشت.
روبینسون و همکاران با مقایسه تمرین ورزشی اینتروال
با شدت باال و مدت کوتاه با تمرین ورزشی مداوم با
شدت متوسط بهمنظور بهبود آمادگی قلبی  -عروقی،
مارکرهای التهابی و کنترل گلوکز در بزرگساالن دارای
پری دیابت نوع  ،2هیچگونه تغییر معناداری در میزان

شاخصهای التهابی و استرس اکسیداتیو مردان8 ،
هفته تمرین مقاومتی تأثیر معناداری در شاخصهای
التهابی ( )IL6-TNFα-CRP1موجود در گردش
خون نداشت ( .)28ساردلی و همکاران ( )2018در
مورد اثر تمرین مقاومتی بر روی مارکرهای التهابی
( )IL6-TNFα-CRPبزرگساالن مسن  50سال به
باال فقط تغییر معنادار در  CRPو عدم کاهش معنادار
در  IL6را مشاهده کردند ( .)29در مقابل فیلیپس و
همکاران ( )2012بعد از بررسی تأثیر تمرین مقاومتی
بر روی بیومارکرهای التهابی در زنان چاق (60-70
سال) و یائسه ،کاهش مارکرهای التهابی ( )IL6و
افزایش مارکرهای ضدالتهابی ( )IL10موجود در
گردش خون را بدون تغییر در ترکیب بدنی مشاهده
کردند ( .)30همچنین تاملری و همکاران ( )2016با
C-Reactive Protein
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بیومارکرهای پیش التهابی از جمله  IL6را مشاهده
کردند (.)31
کاهش بافت چربی (بهویژه چربی تنه) بهعلت نقش مهم
آن در آزادسازی سایتوکاینهای پیشالتهابی و نیز
تحریک عضالت اسکلتی و ترشح مایوکاینهای
ضدالتهابی ناشی از انقباض توسط عضالت از مکانیسم-
های مؤثر در کاهش بیومارکرهای پیشالتهابی است .در
مطالعه حاضر میزان درصد چربی بدن زنان غیرفعال
چاق بعد از  8هفته تمرین هوازی و تمرین مقاومتی
کاهش نداشت و احتماالً یکی از دالیل عدم تغییر

تمرین مقاومتی ،اظهار نظر کرد؛ اما میتوان علل
احتمالی را به ویژگیهای آزمودنیها از جمله سن،
سطوح التهابی ،وضعیت تمرینی ،ترکیب بدنی و یا به
تفاوتهای روش تمرینی در طرح تحقیق (شدت
تمرین ،حجم تمرین و مدت مداخله و غیره) نسبت داد
(.)31

نتيجهگيري
هشت هفته تمرین هوازی و تمرین مقاومتی سبب
افزایش توده عضالت بدن و حداکثر اکسیژن مصرفی
شده و همچنین سبب کاهش فشار نبض در زنان چاق

معنیدار در  IL6و  ،IL10کاهش نیافتن درصد چربی
بدن آزمودنیها باشد .از طرفی در برخی تحقیقات علی-
رغم عدم کاهش وزن و کاهش چربی ،کاهش مقادیر
 IL6مشاهده شده است ( )32 ،30که میتوان به علل
دیگری از جمله میزان عضالت درگیر در فعالیت
انقباضی ،تفاوت در روشهای تمرینی (زیرا مایوکاینها
نسبت به شدت تمرین حساساند) و نیز نمرات پایه
شرکتکنندگان اشاره کرد .مطالعات اپیدمیولوژیک
نشان دادهاند که تولید بیش از حد بیومارکرهای التهابی
با کاهش قدرت عضالنی در سنین باالتر ارتباط دارند.

غیرفعال میشود و این دو برنامه تمرینی از نظر
اثرگذاری بر ویژگیهای رگ و شاخصهای التهابی IL6
و  IL10تفاومتی با یکدیگر ندارد ،لذا استفاده از هر
یک از این تمرینها بهطور منظم و طوالنیمدت
میتواند احتماالً بهعنوان روش غیردارویی مؤثر در
پیشگیری از بیماریهای قلبی  -عروقی زنان غیرفعال
چاق کاربرد داشته باشد .با این وجود ،الزم است
تحقیقات بیشتری در این زمینه با انتخاب تعداد نمونه
بیشتر و در نظر گرفتن دیگر عوامل مؤثر بر ساختمان و
عملکرد عروق صورت گیرد تا بتوان به نتایج قطعیتر در

این ارتباط از مکانیسمهای متعددی ناشی میشود.
بیومارکرهای التهابی ،عالوه بر تأثیر بر کاتابولیسم
عضله ،احتماالً بر خواص انقباضی ناشی از عملکرد
اتصال عصبی عضالنی تأثیر میگذارد .در نتیجه با
کاهش یافتن این بیومارکرها و بهتر شدن عملکرد
مفصل عصبی عضالنی ،قدرت عضالنی بهبود مییابد.
تمرین مقاومتی با افزایش توده عضالت و قدرت افراد،
آنها را به تحرک بیشتر و مستقل شدن و فعالیت بدنی
باالتر ترغیب میکند و میزان فعالیت بدنی بیشتر ،نقش
مهمی را در تغییر بیومارکرهای التهابی بازی میکند
(.)31

مورد طراحی نوع تمرینهای مؤثر از نظر شدت ،مدت و
حجم با حداکثر تأثیر بر روی سالمت شریان و
بیومارکرهای پیشالتهابی و ضد التهابی زنان چاق
غیرفعال دست یافت.

تشکر و قدرداني
بدینوسیله از کلیه شرکتکنندههایی که در این مطالعه
حضور داشتند ،تشکر و قدردانی میشود .از نظر تعارض
منافع ،هیچ تضاد منافعی توسط نویسندگان اعالم نشده
است.
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بررسی بهبودهای حاصل از  8هفته تمرین مقاومتی در
زنان مسن چاق و اندازهگیری سطوح التهابی ،کاهش
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