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Abstract
Background and Aims: With regard to the importance of curing osteoporosis, the following study
aims at investigating the effects of a period of HIIT exercises on BMD and BMC in male mature rats.
Materials and Methods: In the present study, 27 adult male Wistar rats, with an average weight of
190±20 grams were used. Mice were divided into three groups with the same diet: high intensity
interval training (HIIT) (n=9), continuous training (n=9), and control group (n=9). Then, 24 hours
after six weeks of training sessions, and after using anesthesia, the rats were sacrificed. HIIT protocol
was equivalent to an intensity of 95% to 100% of the maximum oxygen consumption. The first
session of the continuous exercise was initiated with an intensity equal to 80% of the maximum
consumed oxygen. After each training session, one minute was added to the time of the exercise and
after each week, the speed was increased by one meter per second. The femurs of the animals were
carefully extracted and placed in formalin solution. Evaluations of BMD and BMC were performed
using DEXA method at the femoral neck site. After the exercise, in order to analyze the dates of oneway analysis of variance, the Scheffe’ test was used with the significance level of 0.5.
Results: The results in BMD indicated a non-significant increase in the bone density of the HIIT
group and also a non-significant decrease in the continuation training group compared with the
control group. Also, in the HIIT group, there was a significant increase in BMC compared with the
continuation group and also compared with the control group.
Conclusion: Considering that HIIT has led to an increase in BMC, it seems that this training method,
after considering the scientific exercise principles (including age, sex, exercise records, access to good
nutrition, etc.), can have a positive effect on the individuals exposed to the risk of osteoporosis.
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(BMC); Bone mineral density (BMD)
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چکیده
مقدمه و اهداف
با توجه به اهمیت برطرف کردن پوکی استخوان هدف مطالعه حاضر بررسی تاثیر تمرینات تناوبی خیلی شدید و تداومی بر تراکم و محتوای معدنی
استخوان در رت بالغ نر بود.
مواد و روشها
در تحقیق حاضر از  27رت بالغ نژاد ویستار با میانگین وزنی ( )1۹۰±2۰گرم استفاده شد .موشها به سه گروه مساوی تمرینات تناوبی خیلی شدید
( ،)n=۹تمرینات تداومی ( )n=۹و گروه کنترل ( )n=۹با رژیم غذایی یکسان تقسیم شدند 2۴.ساعت پس از آخرین جلسه تمرینی  6هفتهای ،به دنبال
بیهوشی ،کشتار نمونهها انجام شد .پروتکل تناوبی خیلی شدید معادل  ۹۵الی  1۰۰درصد بیشینه اکسیژن مصرفی بود .جلسه اول تمرین تداومی با شدتی
معادل  ۸۰درصد بیشینه اکسیژن مصرفی شروع و هر جلسه یک دقیقه به زمان تمرین و هر هفته یک متر بر ثانیه بر سرعت افزوده میشد .اسـتخوان
ران با دقت بیرون آورده شده و در محلول فرمالین قرار گرفت .ارزیابی تراکم استخوان و محتوای معدنی استخوان با روش دگزا در گردن فمور انجام شد.
پس از تمرین برای تحلیل دادههای آنالیز واریانس یکطرفه از آزمون تعقیبی شفه در سطح معناداری  ۰/۵استفاده گردید.
یافتهها
در عامل تراکم استخوان افزایشِ غیرمعنادار گروه تناوبی خیلی شدید و همچنین کاهش غیرمعنادار گروه تمرینات تداومی نسبت به گروه کنترل و در
گروه تناوبی خیلی شدید افزایش معنادار محتوای معدنی استخوان نسبت به گروه تداومی و کنترل مشاهده شد.
نتیجهگیری
با توجه به اینکه تمرینات تناوبی خیلی شدید افزایش محتوای معدنی استخوانی را به همراه داشتهاست؛ لذا به نظر میرسد این روش تمرینی با رعایت
دقیق اصول علمی تمرینی (از قبیل سن ،جنس ،سابقه فعالیت ،دسترسی مناسب به مواد غذایی و غیره) بتواند تاثیر مطلوبی بر افراد در معرض پوکی
استخوان داشته باشد.
واژگان کلیدی
تمرینات تناوبی خیلی شدید؛ تمرینات تداومی؛ محتوای معدنی استخوان؛ تراکم معدنی استخوانی
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مقدمه و اهداف
افزایش حالت شکنندگی استخوان و در نتیجه افزایش خطر شکستگی استخوان که به سبب کمبود توده استخوانی و تحلیلِ ساختارهای
ریزِاستخوان است ،پوکی استخوان نامیده میشود ]1[.پوکی استخوان سبب افزایش صدمات زانو و مچ به دلیل شکستگیها و اسپرین
میشود ]2[.این عوارض به دنبال افزایش فشار بر لیگامانها و مینیسکها طی بروز ژنووالگوس ثانویه حاصله از کاهش ثبات مفاصل اندام
تحتانی رخ میدهند .ویژگی بارز پوکی استخوان ،کاهش استحکام استخوان و افزایش خطر شکستگی استخوانهای ران ،ستون فقرات و
مچ دست است .شکستگیهای استخوانی وابسته به پوکی استخوانی سبب باالتر رفتن نرخ مرگ و میر ،ابتالء به امراض ،دردهای مزمن،
هزینههای درمانی سیستم بهداشت کشورها و کاهش کیفیت زندگی در جامعه میشوند ]3[.تراکم مواد معدنی استخوانی ) ،(BMDمحتوای
معدنی استخوان ) (BMCو اندازه استخوان به عنوان نشانگرهای مهم معینکننده این شکستگیها ذکر شدهاند ]۴[.این بیماری هماکنون
یکی از مشکالت بهداشت عمومی در دنیا محسوب میشود ،تا حدی که نرخ شکستگی استخوان در اثر کاهش تراکم استخوان بیش از
مجموعه رخدادهای سرطان ،سکته مغزی و حملههای قلبی به ویژه در زنان است ]۴[.بر اساس آمارها 3۰ ،الی  ۵۰درصد زنان و  1۵الی 3۰
درصد از مردان در طول عمر خود شکستگی وابسته به پوکی استخوان را تجربه خواهند کرد ]۵[.حدود  2۰۰میلیون زن در جهان از پوکی
استخوان رنج میبرند و افزون بر  7۰درصد زنان و  ۵۰درصد مردان باالی  ۵۰سال در ایران به پوکی استخوان مبتال هستند ]6[.به طور
مثال ،برای زنان  ۵۰ساله در کشورهای در حال توسعه ،احتمال رخ دادن شکستگی وابسته به پوکی استخوان  ۴۰درصد افزایش خواهد
داشت .در این افراد تنها  2۰درصد افزایش در احتمال بروز شکستگی در ران گزارش شدهاست .افزایش نرخ مرگ و میر وابسته به
شکستگی ران  2۰درصد تخمین زده شدهاست]3[.
یکی از بهترین راهبردهای پیشگیری از پوکی استخوان ،تمرکز بر حداکثرسازی تجمع توده استخوانی اولیه در دوران رشد و بلوغ و حداقل-
سازی کاهش آن در دوران بعدی زندگی است ]7، 8[.در سالهای اخیر ،تمرکز بر نقش تغذیه و پوکی استخوان به جهت پیشگیری از رخداد
این مشکل افزایش یافته است .بازه این تمرکز بر منابع تغذیهای از کلسیم و ویتامین  Dتا ویتامین  Kو  Bو منگنز و پتاسیم در تغییر
است .حتی در مطالعاتی مصرف مشروبات الکلی نیز مورد توجه قرار گرفتهاند .فعالیت ورزشی در دوران کودکی و جوانی ممکن است یکی از
مهمترین عوامل تعیینکننده اوج توده استخوان باشد ]۸[.از طرفی دیگر ،بارهای مکانیکی اعمالشده از طریق انقباضهای عضالنی و نیروی
جاذبه ،میتوانند اثر مثبت بر اندازه ،شکل و ساختار داخلی استخوان داشته باشند ]۹[.تراکم مواد معدنی استخوانی تحت تأثیر عواملی از قبیل
مدت زمان تمرین ،شدت تمرین و فعالیتهای تحمل وزنی قرار میگیرد .بر اساس پژوهشها بین تراکم استخوان و مسافت طیشده در
تمرین استقامتی رابطه معکوس وجود دارد ،در حالی که شدت زیاد تمرین بر تراکم استخوان اثر مثبت دارد ]1۰[.فعالیتهای ورزشی پرفشار و
همراه با تحمل وزن تراکم استخوانی بیشتری نسبت به فعالیتهای ورزشی با فشار کمتر و بدون تحمل وزن ایجاد میکند ]12-11[.پریدن
سبب میشود نیروی واکنش زمین  ۴-7برابر وزن بدن اعمال کند ،در حالی که دویدن تنها  ۰/7تا  ۰/۸وزن بدن نیروی واکنش زمین تولید
میکند .فعالیت ورزشی استقامتی با شدت متوسط تا زیاد ،تراکم و قدرت استخوان در هر دو گونه حیوان و انسان را افزایش میدهد]13[.
فعالیت ورزشی مقاومتی کوتاهمدت نوسازی استخوان را افزایش میدهد ،اما تأثیری بر تراکم استخوان ندارد ،در حالی که تمرینات بلندمدت
تراکم و قدرت استخوان را افزایش میدهد ]1۴[.ارتم و همکاران ( )2۰۰۸نشان دادند که مدت و شدت فعالیت ورزشی از علل مؤثر بر تراکم
استخوان هستند ]1۵[.آنها نشان دادند که دو نوع فعالیت با شدت یکسان ،با مدت زمان متفاوت نتایج متفاوتی بر تراکم استخوان دارند.
فعالیت  3۰دقیقهای موجب افزایش  BMDو وزن بدن در رتهای در حال رشد شد؛ در حالی که فعالیت  6۰دقیقهای تأثیری بر این
عوامل نداشتهاست .مطالعات نشان دادهاند که بارگذاری فشار بر روی استخوانهای فمور و تیبیا در موشها بیشتر است و تغییرات در این دو
استخوان نمایش بیشتری دارند]16[.
اثر تمرینات تداومی بر قدرت استخوانها بارها اثبات شده است ،اما بعضی از تحقیقات مانند هوانگ و همکاران گزارش کردند  ۸و 1۰هفته
تمرین استقامتی فزاینده با سرعت  22متر بر ثانیه و مدت  6۰دقیقه تأثیر معناداری بر  BMDمحتوای مواد معدنی ) (BMCو شاخص-
های استخوانی رتهای نر در حال رشد نداشته است[ ،]17اما احتماال با تغییر در شدت تمرین بتوان تاثیرگذاری تمرینات تداومی را بر تراکم
استخوان اثبات کرد.
تمرینات تناوبی خیلی شدید ( ،)HIITشامل نوسانات نزدیک به بیشینه یا حتی فوق بیشینه همراه با فعالیتهای کمشدت و یا حتی
استراحت مطلق است که احتماال به علت داشتن تناوب و وجود شدت باال این نوع تمرین ،میتواند سبب افزایش تراکم استخوان شود که در
این زمینه تحقیقات اندکی صورت پذیرفته است .از طرفی دیگر ،عدم وجود تحقیقی مبنی بر مقایسه تمرینات  HIITبا دیگر تمرینات و
تاثیر آن بر تراکم استخوان ،ما را بر آن داشت تا تحقیقی با موضوع تاثیر یک دوره تمرینات  HIITو تداومی بر تراکم و محتوای استخوانی
تعریف نماییم.
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مواد و روشها
در پژوهش حاضر  27سر موش نر از نژاد ویستار با میانگین وزنی  1۹۰±2۰گرم و  63روزه ( ۹هفته)از انستیتو رازی تهیه شدند .حیوانات
پس از انتقال به آزمایشگاه در چرخه روشنایی تاریکی ( 12:12شروع روشنایی  ۸عصر) ،دما( ۴±22سانتیگراد)و رطوبت (حدود ۵۵±۴
درصد) نگهداری شدند .در طول دوره تحقیق غذا و آب به صورت آزاد در دسترس بود .هر حیوان به یک قفس با ابعاد  2۰×۵۹×3۸سانتی-
متر منتقل شده و طی هفته اول ،آشنایی با محیط آزمایشگاه در نظر گرفته شد .هفته بعدی آشنایی با وسایل تمرینی و نوارگردان صورت
گرفت ،سپس موشها به گروههای  ،HIITتمرین تدوامی و کنترل تقسیمبندی شدند .در ابتدای پژوهش و نیز هر هفته در یک زمان
مشخص قبل از اجرای تمرینات وزن موشها با ترازوی دیجیتالی با دقت یک صدم گرم اندازهگیری شد .پروتکل تمرینی با شرایط معین-
شده بر روی موشها اجرا و  2۴ساعت پس از آخرین جلسه تمرینی ،به دنبال بیهوشی حیوان (به وسیله تزریق درونصفاقی) فرآیند کشتار
نمونهها بر اساس دستورالعمل کمیته اخالق حیوانات انجام شد .اسـتخوانهای ران سمت راست حیوانات کامال با دقت بیرون آورده شده و
در محلول فرمالین قرار گرفت .ارزیابی محتوای مواد معدنی و تراکم استخوانها با روش (DEXA) Dual-energy X-ray
 Absorptiometryدر محل گردن فمور انجام شد .در این روش ،منبع انرژی (اشعه ایکس) است که از استخوانها و بافتهای نرم
عبور داده میشود به وسیله کامپیوتر مقدار متفاوت بین اشعه ورودی و خروجی محاسبه میشود .دقت دستگاه نسبت به سایر روشهای
سنجش بسیار زیادتر (تا  ۹۹درصد)است.
پروتکلهای تمرین
جهت اجرای پژوهش پروتکلهای تمرین تدوامی و تناوبی خیلی شدید به شرح ذیل اجرا شدند .قبل از ورود به مرحله اصلی تمرینات
فعالیتهای گرم کردن و بعد از اتمام تمرینات اصلی فعالیت سرد کردن موشها با سرعت  16متر بر دقیقه با مدت زمان  3دقیقه به کار
گرفته شد .این سرعت بر حسب مشاهدات انجامشده شدتی معادل  6۸درصد مقدار بیشینه اکسیژن مصرفی را به همراه داشته است.
پروتکل تناوبی خیلی شدید شامل یک پروتکل تعدیلشده بر روی نوارگردان بود که  ۵جلسه در هفته و در طول مدت  6هفته انجام شد که
شدتی معادل  ۹۵الی  1۰۰درصد بیشینه اکسیژن مصرفی را سبب میشد .قبل از آغاز پروتکل ورزشی موشها در هفته اول ( ۵جلسه) به
مدت  1۰دقیقه با سرعت  1۰متر بر دقیقه با نوارگردان آشنا شدند .ساعت اجرای تمرین در تمام روزها ثابت بود و از ساعت  ۹صبح آغاز
میگردید .موشهای گروه تمرین  HIITدر هفته اول  2تناوب با سرعت  3۸متر بر دقیقه انجام دادند .جهت رعایت اصل اضافه بار
تمرینی با گذشت هر هفته ،یک متر بر دقیقه بر سرعت و یک تناوب به تمرین افزوده میشد؛ به طوری که در هفته پنجم و ششم ،تمرین
با  6تناوب و سرعت  ۴2متر بر دقیقه (بیش از  ۹۵درصد حداکثر اکسیژن مصرفی)ادامه یافت .بین تمامی تناوبها استراحت فعال 1
دقیقهای با سرعت  16متر بر دقیقه ( 6۸درصد حداکثر اکسیژن مصرفی) وجود داشت.
جلسه اول تمرین تداومی نیز با سرعت  23متر بر دقیقه و به مدت  22دقیقه انجام شد و شدتی معادل  ۸۰درصد بیشینه اکسیژن مصرفی را
سبب میشد .سپس در هرجلسه یک دقیقه به زمان تمرین و هر هفته نیز یک متر بر ثانیه بر سرعت نوارگردان افزوده میشد .در نهایت
جلسات تمرینی هفتههای پنجم و ششم با سرعت  27متر بر دقیقه و به مدت  ۴2دقیقه انجام شد .حیوانات به وسیله شوکر برقی تعبیهشده
در قسمت خلفی تردمیل ،جهت اجرای تمرینات تحریک میشدند .گروه کنترل تنها در معرض حرکات روزانه قرار داشتند و محدودیتی در
مسیر معمولی نداشتند.
تجزیه و تحلیل دادههای تحقیق با استفاده از نرمافزار آماری  SPSS 23انجام شد .برای بررسی اختالف معناداری در بین سه گروه از
آزمون آنالیز واریانس یکسویه استفاده شد .در صورت وجود معناداری از آزمون تعقیبی شفه جهت تعیین محل معناداری دادهها استفاده شد.
بررسی معناداری نیز در سطح عوامل  BMDو  BMCصورت پذیرفت ،همچنین سطح معناداری نیز  P>۰/۰۵در نظر گرفته شد.
یافتهها
جدول  :1تحلیل واریانس یکراهه برای مقایسه مقدار  (g/cm2) BMDدر سه گروه تمرینات تداومی HIIT ،و گروه کنترل

بین گروههای تداومی HIIT ،و کنترل در عامل  BMDتفاوت معناداری مشاهده نشد.
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جدول  :2تحلیل واریانس یکراهه برای مقایسه مقدار  (g/cm2) BMCدر سه گروه تمرینات تداومی HIIT ،و گروه کنترل

بین گروههای تداومی HIIT ،و کنترل در عامل  BMCتفاوت معنادار وجود دارد.
جدول  :3نتایج تحلیل تعقیبی شفه برای عامل BMC

در عامل  BMCتفاوت معناداری بین گروه  HIITو گروه کنترل مشاهده میشود.

نمودار  :1تغییرات وزنی موشها در طول دوره پژوهش (هفته اول سازگاری و  6هفته تمرین)

تغییرات حاصل از مداخله تمرینات تناوبی خیلی شدید و تداومی در جداول  1الی  3ارائه شده است .نتایج در عامل تراکم استخوانی
) (BMDحاکی از افزایشِ غیرمعنادار تراکم استخوانی موشهای گروه  HIITو همچنین کاهش غیرمعنادار گروه تمرینات تداومی نسبت
به گروه کنترل بودهاست .بهعالوه ،محققین در گروه  HIITشاهد افزایش معنادار عامل محتوای مواد معدنی ) (BMCنسبت به گروه
تداومی و کنترل بودند ،البته در گروه تمرینات تداومی نیز این عامل نسبت به گروه کنترل افزایش داشتهاست ،اما این تغییرات معنادار
نبودهاند.
نمودار شماره  1میانگین وزن رتها در سه گروه را نشان میدهد که با وجود عدم تفاوت بین غذای دریافتی گروههای کنترل و تمرینی
وزن گروه کنترل نسبت به دو گروه دیگرِ تداومی و  HIITافزایش بیشتری یافته است و همچنین گروه  HIITافزایش بیشتری نسبت به
تداومی داشتهاست.
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بحث
متن مقاله در مطالعه حاضر ،مقایسه دو روش تمرینات تداومی و  HIITکه دو سبک تمرینی رایج در بین آزمودنیها هستند را با دیدگاه
تعیین نرخ تأثیرگذاری باالتر در موشها به عنوان شبیهترین پستاندار آزمایشگاهی به انسان مورد سنجش قرار گرفت .مطالعات پیشین به
بررسی جداگانه هر یک از دو گروه تمرینی اجراشده در پژوهش حاضر ،پرداختهاند .جالب توجه است که مطالعات زیادی در زمینه تمرینات
شدید وجود دارد ،اما مطالعات انگشتشماری در مورد تمرینات  HIITیافت شد .یافتههای پژوهش حاضر نشان داد  6هفته تمرین تناوبی
خیلی شدید موجب افزایش معنادار  BMCدر موشها شده است .این یافتهها با مطالعه افوسی و همکاران ( )13۹۴که تنها مطالعه یافته-
شده مشابه در این مورد بوده مغایر است ،اما با مطالعه ارتم ( )2۰۰۴و همکاران و مطالعه ایموموتو و همکاران ( )2۰۰۴همراستا است .افوسی
نیز به دلیل نبود تحقیقهای مشابه از مطالعات تمرینات شدید استفاده کردهاست .با این وجود ،مطالعات ذکرشده توسط افوسی مشکالت
اساسی در روش پژوهش خود داشتهاند ،چرا که عوامل اصلی تفاوت در یافتههای پژوهشی را میتوان عواملی مانند پروتکل تمرینی،
جنسیت ،سن ،وزن ،شرایط نگهداری در آزمایشگاه ،نژاد آزمودنیها و روش آنالیز آزمایشگاهی ذکر کرد .مقاالت موجود در مورد تمرینات
شدید در عواملی غیر از پروتکل تمرینی نیز با مطالعه حاضر تفاوت دارند .در نتیجه در صورت بحث بر اساس آن مطالعات احتمال خطا در
علت مغایرتها و حتی مشابهتها به دلیل تعدد عوامل مداخلهگر بیشتر میشود؛ لذا از پرداختن به بحث در مورد  BMCبر پایه یافتههای
مطالعات تمرینات شدید خودداری مینماییم.
در مورد مغایرت نتایج تحقیق حاضر و تحقیق افوسی تفاوت در بازههای اِعمال تمرین-استراحت و همچنین طول مدت اجرای پژوهش (6
هفته در مقابل  ۸هفته) بوده است .با علم به این که نقش اصلی تمرین ،تحریکِ بافتها ،جهت سازگاریِ موجودات در پاسخ به نیروهای
موجود بر پایه ایجاد تخریبهای ریز در بافتِ هدف است ،میتوان ذکر کرد که در تمرینات  HIITکه افوسی ایجاد کرده بود ،نرخ تخریب
بسیار باالتر از نرخ بازسازی بافت در زمانهای استراحتِ حیوانات بوده است .از مقایسه بازههای زمانی و تقابل دو دقیقه در مقابل چهار
دقیقه در این دو مطالعه میتوان اظهار داشت ،بازههای زمانی برای ایجاد پاسخ مناسب (حداکثر نتیجه در کوتاهترین زمان ممکن) بافت
استخوانی حدودا دو دقیقه با رعایت نسبت یک به یک و یا در نهایت ،نسبت دو (برای تمرین) به یک (برای استراحت) است .جهت ابراز
نظر قطعی در مورد طول دوره تمرینی به مطالعات بیشتری نیازمند است ،اما با این وجود یافتههای مطالعه ایموموتو و همکاران ()2۰۰۴
نشان داد هر چه زمان اجرای تمرینات از یک سبک طوالنیتر باشد ،تاثیرات مثبت آن سبک تمرینی را کمتر میکند .البته باید توجه کرد
که انتخاب حداقلِ طول دوره اجرای تمرین با رعایت اصول سازگاری در بدن همخوانی داشته باشد .در نتیجه تمرین با طول مدت  6هفته
میتواند تاثیرات مثبت بیشتری نسبت به تمرینات  ۸هفتهای بر بافت استخوانی ایجاد کند.
هوانگ و همکاران نشان دادند وزن آزمودنی در کیفیت بافت استخوانی موثر است .به منظور حذف مداخله وزن بدن در این تحقیق از رژیم
غذایی یکسان استفاده شده بود .با این وجود ،محدودیت رژیم غذایی نمیتواند دلیل تغییرات  BMD,BMCباشد ،بلکه تأثیر الگوهای
بیومکانیکی بر بافت استخوانی و بازسازی میتواند دلیل قانعکنندهای باشد .طبق نظر هوانگ حتی میتوان ادعا کرد بخشی از مقدار به
دست آمده از  BMDو  BMCدر گروه کنترل ممکن است ناشی از وزن زیادتر آنها باشد ،اما با وجود وزن کمتر گروههای مداخله،
همچنان شاهد بهبود نسبی در عوامل مورد مطالعه را در مقایسه با گروه کنترل هستیم .البته باید در نظر گرفت که وزن کمتر سبب ترشح
بیشتر هورمون تستوستورن میشود و همانطور که ذکر شد ،عاملی مثبت بر کیفیت بافت استخوانی است ،اما دالیل باالتر بودن مقدار
محتوای معدنی استخوان و نیز تراکم آن در گروه  HIITنسبت به سایر گروهها از دو جنبه بیومکانیکی و فیزیولوژیکی قابل بحث است.
نخست اینکه شدت باالی تمرینات  HIITنیروهای درونی و خارجی شدیدی را پدید میآورد .پاسخ بافت به این نیروها ،فرآیند سازگاری و
در نهایت بهبود وضعیت کلی استخوان را سبب میشود .نیروهای داخلی شامل کششهای پدید آمده در تاندون با شدت باال است که به تبع
آن در پریوست متصل به تاندون نیز نیروی باالیی منتقل میشود .عالوه بر این نیروها ،نیروهای خارجی شامل نیروی وزن و نیروی
عکسالعمل زمین نیز به استخوان وارد میشوند که استخوان باید مقابل این نیروهای فزاینده (نیروی داخلی پدید آمده جهت مقابله با
نیروهای خارجی و همچنین نیروهای داخلی جهت تولید و ادامه دادن حرکت) نیز استحکام خود را حفظ کند .در این مرحله تحریک مناسب
بافت اتفاق افتاده است و بدن باید سلولها و بافت تخریبشده را در مرحله ریکاوری بازسازی کند .همچنین بدن جهت کمتر شدن فشار
حاصل از تمرین ،دستور آغاز فرآیند باال بردن خصوصیات بافتی را نیز ارسال کند.
ادامه فرآیند تأثیرگذاری تمرین با پیگیری فاز ریکاروی (در سطح فیزیولوژی) ممکن میشود .در فاز ریکاوری شرایط قلبی بهبودیافته به
دلیل تمرینات  HIITسبب خونرسانی بهتر ،تغذیه بهتر و اکسیژنرسانی بیشتری به همه بافتهای بدن (بهخصوص بافت استخوانی)
میشود .همچنین با وجود نقش مهم هورمون تستوسترون و افزایش مقدار این هورمون در خون طی تمرینات روش  ،HIITعملیات
ریکاوری سرعت بیشتر و نگهداریِ تغییرات دوره ریکاوری دوام بیشتری خواهد داشت .این رخدادها در سبک تمرینات تداومی و هوازی
کمتر گزارش شده و تحریکات در بافت نیز در گروه تداومی بسیار کمتر بودهاست[]16؛ لذا منطقی است که نتایج به دست آمده از گروه
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تداومی شدت کمتری نسبت به گروه  HIITداشته باشد .در واقع ورزش یک فعالیت خستگیآور است و هنگامی که با شدتی باالتر از حد
توان بدن انجام شود ،سبب بیشتمرینی خواهد شد؛ در این حالت فرد در افزایش تمرین ناتوان خواهد ماند ]1۸[.به محض رخ دادن
بیشتمرینی ،همه فعالیتهای فیزیولوژیکی از جمله رهاسازی هورمونها با تأثیر مثبت (مانند هورمون تستوسترون ،هورمون رشد و غیره)
کاهش و رهاسازی هورمونها با تأثیرات منفی (مانند کورتیزول) افزایش پیدا میکنند .در مجموع به نظر میرسد اگر مانند مطالعه افوسی
عالوه بر بازهای زمانی ،طول دوره اجرای پروتکل تمرینی نیز نامناسب انتخاب شود ،سبک تمرینی  HIITنه تنها مثبت نخواهد بود ،بلکه
به صورت عاملی منفی در تغییر مقدار محتوای معدنی استخوان شرکت خواهد کرد.
تغییرات عامل  BMDدر گروه  HIITبا وجود مثبت بودن تغییرات معنادار نبوده ،اما در گروه تمرینات تداومی شاهد تغییرات منفی اما
غیرمعنادار بودهایم .دالیل این رخداد را در فرمول به دست آوردن  BMDمیتوان جستوجو کرد .با توجه به اینکه این فرمول به جهت
استاندارد کردن  BMCطراحی شده است و مخرج آن در مراحل آزمایشگاهی عدد ثابتی نیست؛ در نتیجه معناداری  BMCو معنادار
نبودن BMDها به طور ملموسی منطقی خواهد بود ،اما این نتایج نشان میدهند که اجرای تمرینات تداومی با وجود افزایش محتوای
معدنی در سطح معینی از بافت ،در حالت استانداردشده ،باعث افزایش نرخ تخریب بافت بوده است.
در گروه تمرینات تداومی نتایج تحقیق با مطالعه اسمیت ( )2۰۰۸و بَری و کاهُرت ( )2۰۰۸همراستا بوده است ]2۰ ,1۹[.طبق اصول ذکرشده
در باال ،تأثیرگذاری روش تمرینی تداومی در عوامل بیومکانیکی-فیرولوژیکی ،در نهایت این عامل تغییرات متغییر  BMDرا به صورت
غیرمعنادار منفی کرده است .عمدهترین موارد تأثیر در این گروه میتواند وقوع اتفاقات زنجیرهای باشد که سبب افزایش زیاد نرخ تخریب و
بازجذب بافت استخوانی نسبت به بازسازی در بافت شده است.
نتیجهگیری
تمرینات  HIITدارای نتایج بهتری نسبت به تمرینات تداومی در حصول کیفیت بهتر بافت استخوانی بوده است .این روش تمرینی مانند
هر روش تمرینی دیگری در صورت انتخاب نادرست بازههای تمرینی ،طول مدت تمرین ،شدت تمرین و روند اضافه بار تمرینی سبب وقوع
بیشتمرینی میشود .با این حال اثرگذاری این سبک تمرینی از سایر روشهای شناختهشده بیشتر است و در زمان کوتاهتری افراد را به
نتیجه میرساند .با توجه به اینکه تمرینات تناوبی خیلی شدید افزایش محتوای معدنی استخوانی را به همراه داشتهاست؛ لذا پیشنهاد میشود
این روش تمرینی با رعایت دقیق اصول علمی تمرینی (از قبیل سن ،جنس ،سابقه فعالیت ،دسترسی مناسب به موادغذایی و غیره) برای
پیشگیری در افراد در معرض خطر پوکی استخوان و نیز با انتخاب بازههای متناسب برای افراد دچار پوکی استخوان جهت بهبود شرایط فرد
ارائه گردد و زیر نظر افراد آموزشدیده به اجرای آنها بپردازند.
تشکر و قدردانی
تقدیر و تشکر از دکتر شاهین انصاری ،بیمارستان انصاری نارمک تهران و دکتر ایوب بابایی که کمال مساعدت و همکاری را برای انجام
تحقیق حاضر مبذول فرمودند.
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