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Abstract
Background and Aims: The global epidemic of obesity has affected the general health. The
aim of the present study was to compare the effects of low and moderate intensity circuit
resistance trainings on the levels of adiponectin and lipid profiles in overweight women.
Materials and Methods: A total of 54 overweight women [31.56±2.24 years, 80.45±9.4 kg,
28.3±6.21 kg/m2] were randomly assigned into three groups of moderate intensity circuit
resistance training (MICT), low intensity circuit resistance training (LICT), and control.
Exercise training program was conducted for eight weeks, three sessions per week. Before
and after the exercise training program, the levels of adiponectin and lipid profiles were
measured. For data analysis, descriptive statistics, analysis of covariance test and Bonferroni
post hoc test were used. Data analysis was performed in SPSS, version 20, with the
significance level set at p≤0.05.
Results: At the beginning of the study and before applying the exercise protocol, there was
no difference in baseline adiponectin between the groups (p>0.05). The results indicated that
adiponectin levels significantly increased after eight weeks of moderate-intensity circuit
resistance training as compared with control group (p=0.027), but changes in adiponectin
levels were not statistically significant in low intensity group (p=0.14). Decrease in the levels
of LDL-c (p=0.001), cholesterol (p<0.001), and TG (p<0.001) and increase the levels of
HDL-c (p<0.001) were significant in moderate intensity group compared to those of the
control group.
Conclusion: According to the results obtained in the present study, moderate-intensity circuit
resistance training has been shown to be effective in increasing adiponectin, therefore, the
lipid profiles in this group had a significant improvement related to these changes.
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چکیده
مقدمه و اهداف
اپکدمی چاقی در سراسر جهان بر سالمت عمومی تاثکر گذاشته است .هدف از مطالعه حاضر ،مقایسه تاثکر تمرینات مقاومتی دایرهای با شدت کم و شدت
متوسط بر سطوح آدیپونبتکن و نکمرخ لکپکدی در زنان دارای اضافهوزن بود.
مواد و روشها
 ۵4زن دارای اضافهوزن (سن  31 /۵۶±2/14سال ،وزن  8۰/4۵±۹/4ککلوگرم ،شاخص توده بدن  )28/۶±3/21 kg/m2به طور تصادفی در سه گروه
(هر گروه  18نفر) شامل گروههای تمرین دایرهای با شدت متوسط ،برنامه تمرین دایرهای با شدت پایکن و شاهد قرار گرفتند .برنامه تمرین ورزشی به
مدت  8هفته و هفتهای  3جلسه اجرا شد .قخل و بعد از برنامه تمرین ورزشی ،سطوح آدیپونبتکن و نکمرخ لکپکدی اندازهگکری شد .به منظور تجزیه و
تحلکل آماری از آمار توصکفی ،آزمون آنالکز کوواریانس و آزمون تعقکخی بونفرونی استفاده شد .تجزیه و تحلکل آماری توسط نرمافزار  SPSSنسته  2۰و
سطح معناداری آزمونها نکز  p≥۰/۰۵در نظر گرفته شد.
یافتهها
در ابتدای مطالعه حاضر و قخل از اعمال پروتبل ورزشی تفاوتی در مقادیر پایه آدیپونبتکن بکن گروهها مشاهده نشد ( .)p<۰/۰۵نتایج حاضر نشان داد
که سطوح آدیپونبتکن بعد از هشت هفته تمرین مقاومتی دایرهای با شدت متوسط در مقایسه با گروه شاهد به صورت معناداری افزایش یافته است
( ،)p=۰/۰27اما تغککرات آدیپونبتکن در گروه تمرین با شدت پایکن از نظر آماری معنادار نخود ( .)p=۰/14کاهش سطوح ،)p=۰/۰۰1( LDL-c
کلسترول ( )p>۰/۰۰1و  )p>۰/۰۰1( TGو افزایش  )p>۰/۰۰1( HDLدر گروه شدت متوسط نسخت به گروه شاهد معنادار بود.
نتیجهگیری
بر اساس نتایج حاضر ،تمرین دایرهای با شدت متوسط توانسته در افزایش آدیپونبتکن موثرتر واقع شود؛ از این رو نکمرخ لکپکدی در این گروه نکز به تخع
این تغککرات بهخود معناداری به همراه داشته است.
واژههای کلیدی
تمرینات دایرهای؛ آدیپونبتکن؛ نکمرخ لکپکدی؛ اضافهوزن
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مقدمه و اهداف
کمتحرکی در زندگی مدرن امروزی ،چالش بهداشتی قرن محسوب میشود .بر اساس آمار ،حدود نکمی از افراد جوامع متتلف از اضافهوزن،
چاقی و مشبالت متعدد ناشی از کمتحرکی رنج میبرند [1-2].چاقی و اضافهوزن سخب افزایش ضربان قلب میشود ،ظرفکت انتقال خون در
عروق را کاهش میدهد و زمکنه را برای بروز پرفشاری خون مهکا میسازد و با متوسط بردن سطوح قند ،تریگلکسرید ،لکپوپروتئکن با
دانسکته کم و کاهش لکپوپروتئکن با دانسکته متوسط خطر ابتال به دیابت ،فشار خون متوسط و هکپرلکپکدمی را افزایش میدهد [4-3].طی سال
 2۰1۰در سراسر دنکا حدود  12/۹مکلکون نفر به دلکل بکماریهای قلخی-عروقی و سبته مغزی جان خود را از دست دادند .شکوع چاقی مکان
دانشآموزان سراسر جهان به یک مسئله نگرانکننده تخدیل شده و موجب شده است تا کارشناسان بهداشتی به طور مداوم نسخت به معضل
چاقی کودکان و نوجوانان هشدار دهند و از جوامع و دولتها بتواهند که مانع گسترش بکشتر چاقی در مکان این قشر شود .نتایج تازهترین
مطالعات نشان داده است بکش از یک سوم دانشآموزان جهان چاق هستند و این موضوع میتواند منجر به بروز بکماریهای بسکاری در
بزرگسالی آنها شود .بر اساس گزارشهای سازمان جهانی بهداشت نکز تعداد کودکان چاق یا دچار اضافهوزن در سنکن  ۰-۵سال از 32
][۵
مکلکون نفر در سال  1۹۹۰به  41مکلکون نفر در سال  2۰1۶رسکده است.
در دهه اخکر ،پژوهشگران دریافتهاند که بافت چربی هورمونهای ویژهای به عنوان آدیپوسکتوککن ترشح میکند که در تنظکم فکزیولوژیبی
ذخایر چربی ،متابولکسم و رفتار تغذیهای و نکز در اختالالت مرتخط با چاقی مانند مقاومت انسولکنی ،دیابت نوع  2و پرفشاری خونی نقش
مهمی ایفا میکنند .آدیپونبتکن یبی از مهمترین هورمونهای این بافت تلقی میشود که از طریق تاثکر بر شاخصهای التهابی و متابولکبی
][۶-۵
نقش قابل توجهی در تنظکم فعالکتهای بکولوژیبی دارا میباشد.
آدیپونبتکن به عنوان یک آدیپوسکتوککن ،با چاقی ،مقاومت انسولکنی ،اختالل در لکپکدهای گردش خون و دیابت کاهش مییابد .همچنکن
آدیپونبتکن ممبن است از نشانگرهای بکماری کرونر قلخی باشد که برخالف سایر آدیپوسکتوککنها مقدار آن با افزایش وزن بدن و چاقی
کاهش مییابد و به همکن خاطر آن را از معدود آدیپوسکتوککنهای خوب میشناسند که با ویژگیهای ضدالتهابی و حفاظتی برای کاهش
مقاومت انسولکنی از تصلب شرائکن پکشگکری میکند ]7 ،۶[.آدیپونبتکن با اثر شخهانسولکنی خود برداشت گلوکز و اکسکداسکون اسکدهای چرب
را افزایش ،از گسترش مقاومت انسولکنی جلوگکری نموده و منجر به بهخود اختالالت متابولکبی میشود]4[.
از سوی دیگر ،عدم تحرک و فعالکت بدنی مناسب همواره از دالیل اصلی افزایش وزن بدن و بکماریهای متابولکبی مرتخط با اضافهوزن و
چاقی از جمله دیابت ،فشار خون و آترواسبلروز میباشد .مطالعات متعددی فعالکت ورزشی را به عنوان موثرترین راهبار درمان بکماریهای
متتلف و آن را یک معجون دارویی قلمداد نمودهاند [8-7].با وجود فواید سالمتی بالقوه زیاد تمرینات استقامتی ،بسکاری از بزرگساالن به
علت نداشتن زمان کافی به عنوان یک مانع مهم در این تمرینات شرکت نمیکنند[]8؛ بنابراین مطالعه یک برنامه فعالکت ورزشی جایگزین با
سازگاریهای سوختو سازی مشابه و بدون تعهد زمانی قابل مالحظه مورد نکاز است .یبی از پروتبلهای فعالکت ورزشی که اخکراً مورد
توجه پژوهشگران فکزیولوژی ورزشی قرار گرفته است ،تمرینات دایرهای است که به دو صورت تمرینات دایرهای با شدت متوسطHICT 1
و با شدت پایکن LICT 2اجرا میشود HICT [11-8].فعالکتهای ورزشی با شدت بسکار زیاد و وهلههای استراحتی فعال با شدت بسکار
][7-3
پایکن میباشد] ،[1 ،12 ،3اما تمرینات دایرهای با شدت پایکن ،تناوبهای فعالکت ورزشی با شدت کم و وهلههای استراحتی فعال میباشد.
مطالعات قخلی نشان دادند که اجرای شش هفته  HICTدر مقایسه با تمرین استقامتی سنتی در بزرگساالن منجر به سازگاریهای
سوختوسازی مشابهی شده است ]12[.همچنکن ،تحقکقات پکشکن گزارش کردهاند اجرای  ،HICTظرفکت اکسایش چربی ،فعالکت آنزیم-
های مکتوکندریایی و در نتکجه حداکثر اکسکژن مصرفی را افزایش میدهد .اخکرا نکز گزارش شده است که فعالکتهای ورزشی حالت پایدار
با مدت سی دقکقه و شدت متوسط در بکشتر روزهای هفته منجر به عدم کاهش یا کاهش کمتر چربی نسخت به اجرای  HICTمیشود که
نشاندهنده قابلکت متوسطی اجرای  HICTبرای افزایش اکسایش چربی و کاهش بافت چربی میباشد ]14-1۶[.پاولی 3و همباران ()2۰13
به بررسی تاثکر تمرینات دایرهای با شدت متوسط ،تمرینات دایرهای با شدت پایکن و تمرین استقامتی بر فشار خون و لکپوپروتئکنهای
مردان مکانسال دارای اضافهوزن پرداختند و اعالم نمودند که که تمرینات دایرهای با شدت متوسط دارای تاثکرات بهتری از تمرینات
استقامتی و تمرینات دایرهای با شدت پایکن هستند [1۶-14].متکو 4و همباران ( )2۰14با بررسی تاثکر تمرینات دایرهای با شدت متوسطی
کوتاه زمان بر ظرفکت کاری ،ترککب بدن و پروفایل خونی مردان چاق تاثکر معناداری بر شاخصها مشاهده نبردند .در مطالعه محخی و
همباران ( )1388نشان داده شد که فعالکت ورزشی با شدت متوسط و متوسط منجر به افزایش مقدار آدیپونبتکن میشود .از سوی دیگر ،در
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مطالعهای که به بررسی مدلهای متتلف شکوه تمرینی بر ترککب بدن و مکزان آدیپونبتکن در افراد دارای اضافهوزن انجام شد ،گزارش
][4 ،1
نمودند که علیرغم بهخود وضعکت ترککب بدنی در مکزان آدیپونبتکن سرمی تغککر معناداری گزارش نشده است.
با توجه به گسترش روزافزون بکماریهای قلخی-عروقی و هزینههای سنگکن مالی و اقتصادی درمان این بکماریها ،توسعه اقدامات
پکشگکرانه و روشهای غکردارویی درمان این بکماریها همواره مورد توجه محققان علوم متتلف بوده است .در این مکان ،محققان
فکزیولوژی ورزشی همواره درصدد توسعه مؤثرترین و اجراییترین شکوههای فعالکت ورزشی در راستای کارآمد نمودن و به روز کردن
توصکههای فعالکت ورزشی ،به عنوان بتش مهمی از سخک زندگی سالم و بهداشتی و بتش مبمل در پکشگکری و درمان بسکاری از
بکماریهای مرتخط با کمتحرکی ،از جمله بکماریهای قلخی-عروقی بودهاند [2۰-17].از بکن شکوههای تمرینی ،بکشتر مطالعات انجامشده از
روش فعالکت ورزشی هوازی تداومی در مطالعات خود استفاده کردهاند و اطالعات کاملی در مورد آثار سایر فعالکتهای ورزشی در دسترس
نکست؛ لذا محقق در پی پاسخ به این سوال است که دو پروتبل ورزش تمرین دایرهای با شدت کم  LICTو شدت متوسط  HICTبر
ادیپونبتکن و نکمرخ لکپکدی زنان دارای اضافهوزن شهر تهران چه اثری دارد.
مواد و روشها
آزمودنیها
 ۵4زن دارای اضافهوزن و غکرفعال (حداقل سه ماه قخل از اعمال پروتبل ورزشی فعالکت ورزشی مداوم نداشتهاند) با دامنه سنی  3۰تا 3۵
سال (که هدف از انتتاب این دامنه سنی به این دلکل بوده که آدیپونبتکن با هورمونهای جنسی در ارتخاط بوده و معموال زنانی که در
سنکن یائسگی هستند ،ممبن است به دلکل اختالالت هورمونی مکزان آدیپونبتکن آنها تحت تاثکر قرار بگکرد)[ ]1از بکن مراجعکن به یبی از
مجموعههای ورزشی مرتخط با سالمت شهر تهران ،از طریق فراخوان عمومی انتتاب و به صورت تصادفی (با استفاده از جدول اعداد
تصادفی) به سه گروه شاهد ( )n=18و تمرین دایرهای با شدت متوسط ( )n=18و تمرین دایرهای با شدت پایکن ( )n=18تقسکم شدند .در
جلسه هماهنگی ،پس از تشریح هدفها و روند اجرای پژوهش ،رضایتنامۀ کتخی آگاهانه توسط تمامی آزمودنیها امضا شد .اصلیترین
معکارهای گزینش آزمودنیها بدین شرح بود -1 :شاخص توده بدنی بکشتر از  2۵و کمتر از  -2 ،3۰نداشتن سابقه بکماری قلخی-عروقی،
[۶-2].
کلکوی ،دیابت ،کمکاری تکروئکد و ضایعه ارتوپدی و  -3عدم شرکت در فعالکت ورزشی منظم طی یک سال
اندازهگکری شاخص توده بدن ( )BMIو ترککب بدن :ابتدا قد آزمودنیها با پای برهنه ،در حالت ایستاده با بدن کامالً صاف از کف پا تا
رأس سر ،به وسکله قدسنج دیواری با دقت یک سانتیمتر و وزن با حداقل پوشش و بدون کفش توسط ترازوی البترونکک ککنگ 1با دقت
 ۰/۵ککلوگرم اندازهگکری شد ،سپس ( )BMIاز فرمول وزن برحسب ککلوگرم تقسکم بر مجذور قد برحسب مترمربع محاسخه شد (جدول
][21-2۰
.)1
برنامه تمرینی
پروتبل تمرینات مقاومتی دایرهای با شدت متوسط
تمرینات مقاومتی دایرهای شامل  8هفته و هر هفته سه جلسه که مدت هر جلسه تمرین  ۶۰تا  7۵دقکقه بود .برنامه تمرین مقاومتی شامل
 1۰دقکقه گرم کردن (دویدن آرام ،حرکات کششی و نرمش) و سپس  ۵۰دقکقه انجام ده حرکت با وزنه و در سه ایستگاه و به صورت دایره-
ای بود که آزمودنیها در هر هفته تنوع تمرینات را با تمرینات متتلف تجربه نمودند .ایستگاهها به ترتکب شامل حرکات پرس سکنه با هالتر،
متوسط سکنه با هالتر ،زیربغل قایقی ،جلو بازو با هالتر ،پشت بازو زنجکر ،لکفت مرده ،سرشانه با هالتر از جلو ،پشت پا با دستگاه ،اسبات پا و
درازونشست (شبم) بود که هر جلسه شامل چهار ست با  12تبرار بکشکنه و با شدت  ۶۵تا  7۰درصد تبرار بکشکنه (هر ست در مدت 17
ثانکه) بود ،همچنکن وسایل و دستگاهها مورد استفاده ساخت کشور ایتالکا و متعلق به کمپانی تبنو جکم بود [8].زمان استراحت بکن ایستگاه-
ها 3۰ ،ثانکه و زمان استراحت بکن هر ست (پایان هر دور دایره) ۹۰ ،ثانکه در نظر گرفته شده بود .اصل اضافهبار به گونهای طراحی شده بود
تا بعد از هر هفته تمرین ،آزمون یک تبرار بکشکنه برای هر فرد در هر ایستگاه انجام و مقدار وزنه بر اساس آن تنظکم شود (یک تبرار
بکشکنه یعنی حداکثر مقدار وزنهای که شتص بتواند در دامنه کامل یک حرکت خاص ،فقط برای یک بار بلند کند) .مرحله سرد کردن نکز
 1۵دقکقه و با استفاده از حرکات کششی و جاگکنگ بود .قدرت بکشکنه آزمودنیها به کمک معادله زیر به دست آمد:
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جهت تغککر در شدت تمرین هر دو هفته یبخار قدرت حداکثر در عضالت بزرگ در حرکاتی مثل پرس سکنه و اسبات افراد اندازهگکری
][۹
شد.
پروتکل تمرینات دایرهای با شدت پایین
تمرینات مقاومتی دایرهای شامل  8هفته و هر هفته سه جلسه بود .مدت هر جلسه تمرین  ۶۰دقکقه بود .برنامه تمرین مقاومتی شامل 1۰
دقکقه گرم کردن (دویدن آرام ،حرکات کششی و نرمش) و سپس  ۵۰دقکقه انجام  1۰حرکت با وزنه و در سه ایستگاه و به صورت دایرهای
بود که آزمودنیها در هر هفته تنوع تمرینات را با تمرینات متتلف تجربه نمودند .ایستگاهها به ترتکب شامل حرکات پرس سکنه با هالتر،
متوسط سکنه با هالتر ،زیربغل قایقی ،جلو بازو با هالتر ،پشت بازو زنجکر ،لکفت مرده ،سرشانه با هالتر از جلو ،پشت پا با دستگاه ،اسبات پا و
درازونشست (شبم) بود که هر جلسه شامل چهار ست با  12تبرار بکشکنه و با شدت  4۵تا  ۵۰درصد تبرار بکشکنه بود (هر ست در مدت 21
ثانکه) .زمان استراحت بکن ایستگاهها 3۰ ،ثانکه و زمان استراحت بکن هر ست (پایان هر دور دایره) ۹۰ ،ثانکه در نظر گرفته شده بود .اصل
اضافهبار به گونهای طراحی شده بود تا بعد از هر هفته تمرین ،آزمون یک تبرار بکشکنه برای هر فرد در هر ایستگاه انجام و مقدار وزنه بر
اساس آن تنظکم شود (یک تبرار بکشکنه یعنی حداکثر مقدار وزنهای که شتص بتواند در دامنه کامل یک حرکت خاص ،فقط برای یک بار
][27
بلند کند) .مرحله سرد کردن نکز  1۵دقکقه و با استفاده از حرکات کششی و جاگکنگ بود.
ارزیابیهای بکوشکمکایی :اندازهگکری متغکرهای خونی به مقدار  1۰سیسی از ورید دست چپ آزمودنیها در مرحله پکشآزمون ،پس از  1۰تا
 12ساعت ناشتایی و در مرحله پسآزمون 48 ،ساعت پس از آخرین جلسه تمرین ،بکن ساعات  8تا  ۹صخح انجام شد .سپس نمونههای
خونی بالفاصله درون لولههای محتوی  1EDTAریتته و جهت جداسازی پالسما ،به مدت  2۰دقکقه و با سرعت  3۰۰۰دور در دقکقه
سانتریفوژ و در دمای  -8۰درجه سانتیگراد نگهداری شد .برای سنجش آدیپونبتکن ،از روش االیزا 2و ککت انسانی آدیپونبتکن  12-با
مارک تجاری زلخایوی آلمان با حساسکت  ۰/۰3نانوگرم در مکلیلکتر ،به منظور اندازهگکری غلظتهای  HDL ،LDL ،TGو  TCاز
روش آنزیماتکک و به وسکله ککتهای شرکت پارس آزمون ساخت ایران با دقت  ۰/2مکلیگرم بر دسیلکتر استفاده شد.
برای بررسی طخکعی بودن توزیع دادهها از آزمون کولموگروف-اسمکرنوف ( )KSاستفاده شد .از آنجایی که نتایج این آزمون طخکعی بودن
توزیع دادهها را نشان داد ،از روشهای آمار پارامتریک برای تجزیه و تحلکل دادهها استفاده شد .به منظور تعککن معناداری تفاوت بکن گروه-
های پژوهشی از آزمون آنالکز کوواریانس ( )Ancovaبا آزمون تعقکخی بونفرونی استفاده شد .تجزیه و تحلکل دادهها با استفاده از نرمافزار
 SPSS-20انجام و سطح معناداری  p<0.05در نظر گرفته شد.
یافتهها
بررسی تغککرات وزن بدن و  BMIنشان داد که هشت هفته تمرین مقاومتی دایرهای با شدت متوسط و پایکن منجر به کاهش معنادار وزن
بدن و  BMIدر مقایسه با گروه شاهد شده است ( .)p>۰/۰۵یافتههای وزن بدن و  BMIدر گروههای متتلف در مرحله پکشآزمون و
پسآزمون در جدول  1ارائه شده است.
جدول  :1ویژگیهای فیزیولوژیکی گروههای پژوهش (انحراف معیار±میانگین)
گروهها
تمرین دایرهای شدت متوسط
( 18نفر)
تمرین دایرهای شدت پایین
( 18نفر)
گروه شاهد
( 18نفر)

متغیرها
سن (سال)

قد(سانتیمتر)

31/11±2/78

1۶4/۶۵±11/8۶

32/78±2/38

1۶2/28±1۰/44

33/۰1±3/44

1۶۵/7۶±8/21

وزن(کیلوگرم)
78/۵7±۶/۹3

)BMI (kg/m2
28/۹3±3/78

77/13±۶/2۶ #

28/4۶±3/24 #

7۹/32±7/71

3۰/11±4/8۹

78/24±۶/8۹ #

2۹/۶۹±4/3۶ #

81/۵3±۶/۹1

2۹/۶4±3/۵2

81/۶7±7/۰3

2۹/72±3/۶1

 #نشانه کاهش معنادار در مقایسه با گروه شاهد

تجزیه و تحلکل یافتههای آدیپونبتکن با آزمون آنالکز کوواریانس بکانگر وجود تفاوت معنادار بکن گروههای متتلف پژوهشی بود ()p=۰/۰3۶
(جدول  .)2نتایج نشان داد که سطوح آدیپونبتکن در گروه تمرین دایرهای با شدت متوسط در مقایسه با گروه شاهد به صورت معناداری
افزایش یافته است ( .)p=۰/۰27با این وجود ،تفاوت معناداری بکن گروه تمرین دایرهای با شدت متوسط و گروه تمرین دایرهای با شدت
پایکن مشاهده نشد (.)p<۰/۰۵

Ethylene Diamine Tetraacetic Acid
)ALISA (Enzyme-linked Immunosorbent Assay

۵1
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در رابطه با تغککرات نکمرخ لکپکدی نکز نتایج مطالعه حاضر نشان داد که سطوح  LDL-cدر گروه تمرین دایرهای با شدت متوسط
( )p=۰/۰۰1و تمرین دایرهای با شدت پایکن ( )p=۰/۰۰۶در مقایسه با گروه شاهد کاهش معناداری یافته است .همچنکن ،سطح کلسترول در
گروه تمرین دایرهای با شدت متوسط نسخت به گروه تمرین دایرهای با شدت پایکن ( )p>۰/۰۰1و گروه شاهد ( )p>۰/۰۰1کاهش یافت.
عالوه بر این ،مشاهده شد که تریگلکسکرید ( )TGو  HDL-cدر گروه تمرین دایرهای با شدت متوسط و تمرین دایرهای با شدت پایکن در
مقایسه با گروه شاهد تغککر معناداری داشته است ( .)p>۰/۰۵نتایج آزمون نشان داد که افزایش  HDL-cدر گروه تمرین دایرهای با شدت
متوسط ( )p>۰/۰۰1و تمرین دایرهای با شدت پایکن ( )p=۰/۰4در مقایسه با گروه شاهد معنادار است .همچنکن ،افزایش  HDL-cدر گروه
تمرین با شدت متوسط نسخت به گروه شدت پایکن نکز معنادار بود (.)p=۰/۰۰7
عالوه بر این ،کاهش  TGدر گروه تمرین دایرهای با شدت متوسط ( )p>۰/۰۰1و تمرین دایرهای با شدت پایکن ( )p>۰/۰۰1نسخت به
گروه شاهد معنادار بود .کاهش  TGدر گروه تمرین دایرهای با شدت متوسط نسخت به گروه تمرین دایرهای با شدت پایکن نکز از نظر آماری
معنادار بود (.)p=۰/۰۰7
جدول  :2نتایج آزمون آنالیز کوواریانس برای بررسی تغییرات بین گروهی

LDL
Mg/dl

کلسترول
)(Mg/dl

TG
)(Mg/dl

HDL
)(Mg/dl
آدیپونکتین
()ng/ml

 pبین گروهی

گروهها

پیشآزمون

پسآزمون

تمرین دایره با شدت متوسط

121/۹۶±۶/83

⁕ 1۰7/77±1۶/11

تمرین دایرهای با شدت پایین

12۶/۹۶±۹/۵4

⁕ 11۶/77±1۵/32

شاهد

12۵/۹۶±12/21

124/77±13/1۹

تمرین دایره با شدت متوسط

214/۵۶±7/37

⁕ 1۹1/34±۵/۵۶

تمرین دایرهای با شدت پایین

21۰/۵۶±۹/2۶

2۰۵/34±۵/۵۶

شاهد

2۰8/8۹±4/۹2

211/21±3/84

تمرین دایره با شدت متوسط

24۰/8۹±4/73

1۹4/21±3/41 ⁕ #

تمرین دایرهای با شدت پایین

237/8۹±4/73

⁕ 224/21±3/41

شاهد

234/۹۶±1۵/۵۵

232/77±12/4۶

تمرین دایره با شدت متوسط

34/34±۵/38

42/11±۵/48 ⁕ #

تمرین دایرهای با شدت پایین

3۶/34±2/77

⁕ 3۹/2۶±7/17

شاهد

3۹/41±4/43

4۰/۵4±۵/48

تمرین دایره با شدت متوسط

13/۰3±2/14

⁕ 1۶/24±2/۹۶

تمرین دایرهای با شدت پایین
شاهد

12/78±2/4۵

13/۰1±2/۶7

12/۹4±2/34

12/87±2/3۵

۰/۰8

۰/۰2

>۰/۰۰1

>۰/۰۰1

۰/۰3۶

⁕نشانه تفاوت معنادار با گروه شاهد
#نشانه تفاوت معنادار با گروه تمرین دایرهای با شدت پایکن
بحث
نتایج پژوهش حاضر نشان داد که هشت هفته تمرین دایرهای با شدت متوسط سخب بهخود نکمرخ لکپکدی و افزایش آدیپونبتکن شده است.
همچنکن ،نتایج تحقکق حاضر بکانگر عدم تغککر معنادار سطوح آدیپونبتکن در گروه تمرین دایرهای با شدت پایکن بود .با این وجود ،بهخود
معنادار نکمرخ لکپکدی به جز کلسترول در گروه تمرین دایرهای با شدت پایکن در مقایسه با گروه شاهد مشاهده شد .نتایج تحقکق حاضر با
نتایج گنون )2۰12( [1۹]1و دیوینتر )2۰12( [۶]2همتوانی دارد .از تحقکق حاضر چنکن میتوان نتکجه گرفت که تمرین دایرهای با شدت
متوسط در زنان دارای اضافهوزن غکرفعال ،احتماالً با توجه به کاهش وزن منجر به بهخود نکمرخ لکپکدی میشود.
یبی دیگر از نتایج مطالعه حاضر ،کاهش وزن بدن آزمودنیها پس از  8هفته در گروه تمرین دایرهای با شدت پایکن و متوسط بود .گزارش
شده است که کاهش جزئی وزن بدن در آزمودنیهای چاق ،موجب کاهش بکشتر توده چربی احشائی در مقایسه با توده چربی زیرپوستی
میشود و احتماال و با توجه به افزایش مشاهده شده در بهخود اکسکداسکون چربی یبی از عوامل مرتخط به این تغککر مثخت در گروهی که
تمرینات مقاومتی دایرهای با شدت متوسط و کم را دریافت نمودهاند ،افزایش مکزان آدیپونبتکن بوده است .از سوی دیگر ،تغککرات ناشی از
نکمرخ لکپکدی در گروه تمرین با شدت متوسط و شدت پایکن را میتوان به تغککرات ناشی از بهخود ترککب بدنی تعمکم داد .در مطالعهای در
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این رابطه محققان عنوان کردند که استفاده از پروتبلهای تمرینی متتلف بعد از  12هفته منجر به بهخود ترککب بدن میشود که این
یافتهها همسو با مطالعه حاضر میباشد .با این حال بررسی دقکق ترککب بدنی نکاز به استفاده از دستگاه ترککب بدنی یا دگزا دارد که همراه
][1۹
با تغککرات در سایزهای متتلف بدن مانند اندازه دور کمر یا دور لگن میباشد.
یافتههای حاضر نشان داد که هر دو شدت تمرین دایرهای (متوسط و پایکن) با بهخود نکمرخ لکپکدی همراه است ،هرچند که بهخود بکشتر
نکمرخ لکپکدی در گروه تمرین با شدت متوسط مشاهده شد .همسو با یافتههای پژوهش حاضر ،برخی پژوهشگران سازگاریهای متابولکبی
مشابهی را در بزرگساالن با تمرینات سنتی دویدن استقامتی تداومی و غکرسنتی تناوبی نشان دادند [2۵-23].اجرای تمرینات مطلوب بدنی یا
ورزشی با کاهش کلسترول تام ،غلظت  LDL-Cو افزایش  HDL-Cهمراه است [12].این مطلب به نقش بافتهای محکطی و کخد
اشاره دارد که به طور اساسی به سازوکارهای موجود اجازه میدهند تا در جریان فعالکتهای ورزشی کوتاهمدت یا طوالنیمدت ،فعالکت آنزیم
لسکتکن کلسترول آسکل ترانسفراز ( )LCATافزایش یابد که مسئول انتقال استر کلسترول به  HDLاست][2۶؛ از این رو HDL-C
افزایش و از طرف دیگر فعالکت پروتئکن ترانسفراز کلسترول پالسما ( )CETPکاهش مییابد .این آنزیم مسئول انتقال استر کلسترول
 HDLبه لکپوپروتئکنهای دیگر است .این تغککرات ممبن است به سازوکارهای دیگری از جمله عوامل مؤثری چون تغککرات غلظت
][2۰
هورمونهای پالسما و لکپوپروتئکن لکپاز و عواملی دیگر ارتخاط داشته باشد.
فعالکتهای بدنی با شدت مناسب از چند طریق اثر محافظتی در مقابل بکماریهای قلخی و عروقی دارد که افزایش حجم خون و پالسما،
کاهش ویسبوزیته خون ،افزایش حجم ضربهای و افزایش حداکثر اکسکژن مصرفی بدن از آن جمله است][23؛ بنابراین با توجه به ارتخاط
فعالکت بدنی منظم با آثار محافظتی در مقابل بکماریهای قلخی و عروقی میتوان گفت که تمرین دایرهای با شدت متوسط با کاهش
 LDL-Cو توده چربی بدن و همچنکن افزایش بکشکنه اکسکژن مصرفی و  HDL-cبه عنوان عامل ضدآتروژنکک و کاهش عوامل
خطرزای پروفایل لکپکد ،موجب میشود تا اثر محافظتکنندگی در برابر بکماریهای قلخی و عروقی در افراد دچار اضافهوزن ایجاد شود-2۰].
[2۵

مطالعات متعددی نشان میدهد که استفاده از تمرینات مقاومتی برای بهخود ترککب بدنی و افزایش سوختوساز که نهایتا منجر به کنترل
وزن و دستکابی به وزن مطلوب میشود ،میتواند حتی جایگزینی مناسب برای تمرینات هوازی باشد .با این رویبرد به دلکل افزایش وزن
خالص بدن به ویژه وزن عضالنی از طریق تمرین مقاومتی این فعالکت میتواند به بهخود سوختوساز و کنترل شاخصهای التهابی کمک
کند [24-2۰ ،8].رینگ دمکتریو و همباران ( )2۰۰۶همچنکن تغککرات آدیپونبتکن پالسمایی مکانساالن مختال به سندرم متابولکک را طی  24ماه
مداخالت ورزشی بررسی کردند و افزایش آدیپونبتکن به همراه افزایش  1۵درصدی آمادگی قلخی-تنفسی گزارش کردند [27].با توجه به
پکشکنه تحقکقات موجود احتماال افزایش آدیپونبکتن به دالیل ذیل باشد :بهخود ترککب بدنی به ویژه کاهش چربی احشائی توانسته منجر به
افزایش آدیپونبتکن شود ،یا اینبه افزایش آدیپونبتکن را تا حدود زیادی مرتخط با تعدیل التهاب دانسته و بهخود وضعکت التهابی توانسته
منجر به تعدیل تولکد آدیپونبتکن شود ،به طوری که عدم تغککر زیاد آن در بعضی از مطالعات که بهخود التهاب و ترککب بدن را گزارش
نمودهاند ،به دلکل عدم نکاز بدن به فاکتورهای مفکدی مانند آدیپونبتکن برای مقابله با استرس بوده است؛ بنابراین بهخود ترککب بدن به
طوری که منجر به تعدیل فشار متابولکبی و التهابی از بدن شود ،نکاز آن به فاکتورهایی مانند آدیپونبتکن که نقش ضدالتهابی دارند ،کمتر
میشود؛ از این رو می توان سازگاری آدیپونبتکن را تا حدود زیادی با توجه به تغککرات استرس بدن هماهنگ دانست [17-14].این نتایج
متناقض ممبن است به تفاوت در زمان خونگکری ،تنوع پروتبلهای تمرینی و تفاوت جوامع آزمودنیها نسخت داده شود .بر اساس پکشکنه
تحقکق ،کاهش وزن متوسطتر از آستانه  %1۰یا محدودیتهای غذایی ،احتماالً افزایش معنادار سطوح در گردش آدیپونبتکن را در پی
دارد [24-21].این مقدار کاهش وزن در پژوهش حاضر به دست آمد (تقریخاً  %1۰کاهش وزن) .افزایش غلظت آدیپونبتکن به وسکله
محدودیتهای غذایی و جراحیهای معده با کاهش وزن قابل توجه همراه بوده است؛ بنابراین کاهش وزن تأثکری قابل مالحظه بر افزایش
سطوح در گردش آدیپونبتکن میگذارد و ورزش و فعالکت بدنی بدون چنکن کاهش وزنی قادر به افزایش آدیپونبتکن نکست که احتماال بدون
تغککر ماندن آدیپونبتکن در گروه تمرین دایرهای با شدت پایکن که با کاهش وزن همراه نکست را توجکه مینماید .از سوی دیگر ،افزایش
آدیپونبتکن در گروهی که تمرین با شدت متوسطتری را تجربه کرده است ،احتماال به دلکل تحریک بکشتر مسکر  AMPKمیباشد که از
طریق آدیپونبتکن اتفاق افتاده است .مطالعات متتلفی نشان دادهاند که افزایش آدیپونبتکن از طریق تحریک مسکرهای متابولکبی که در
ارتخاط با افزایش مکزان کاتابولکسم میباشد را میتوان توجکه نمود ،به طوری که بهخود وضعکت نکمرخ لکپکدی در اثر تمرین شدت متوسط را
به افزایش ناشی از مسکر کاتابولکبی  AMPKنسخت داد که توسط آدیپونبتکن تحریک شده است .تمرین با شدت زیاد به دلکل استفاده
بکشتر از منابع بیهوازی و تجمع متابولکتهایی مانند  AMPمیتواند نهایتا با افزایش آدیپوکاینهای خوب مانند آدیپونبتکن ،افزایش
][23-21
احتمالی بکوژنز مکتوکندری در بهخود نکمرخ لکپکدی ایفای نقش نماید.
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 فعالکت ورزشی مقاومتی همراه با شدت تمرینی متوسط میتواند با،بر اساس نتایج بهدستآمده از مطالعه حاضر و پکشکنه تحقکقات قخلی
 به بهخود نکمرخ لکپکدی افراد وAMPK ایجار سازگاریهای سلولی از جمله افزایش مکزان آدیپونبتکن و تحریک مسکر سکگنالکنگ
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