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Abstract
Background: Obesity is a global challenge due to the positive energy balance. Exercise training is one of the
best methods for managing obesity and related disorders. The present study was conducted to determine the
effect of tow types of High-Intensity Interval Training (HIIT) alone and Combined with Resistance Training
(CHRT) on lipid profiles and glucose, insulin, and insulin resistance in overweight/obese middle-aged women.
Methods: The present experimental research was performed on 24 middle-aged overweight/obese women
divided into two homogeneous HIIT (5 days/week, n=12) and CHRT (3 days/week HIIT with 2 days/week
resistance training, n=12) groups for ten weeks. The HIIT protocol consisted of alternating bouts of highintensity exercise at %85–%80 of VO2max with active breaks at %60 of VO2max and resistance training
protocol conducted to a circuit-weight training with %80-75 of -1RM. Blood samples were collected 48 hours
before and after the training period, and then the data were analyzed using SPSS.
Results: The findings showed that the reductions of BMI and WHR were not significant in the HIIT group
(p>05/0), but the percentages of body fat, cholesterol, TG, HDL, LDL, glucose, insulin and insulin resistance
significantly decreased in both groups (p<05/0). WHR and lipid profiles were significantly different between
the two groups (p<05/0), and the change level was greater in CHRT group.
Conclusion: The results of the current study showed that CHRT, through the dual effects of the compensatory
mechanisms of both training methods, can better lead to weight loss and adjusted metabolic status in middleaged overweight/obese women compared with HIIT.
Keywords: Overweight/obesity; High-intensity interval training; Combined training; Lipid profiles; Insulin
resistance
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چكيده:
سابقه و هدف :چاقی بهعنوان يک چالش جهانی ،ناشی از تعادل مثبت انرژی است و بهکارگیری پروتکلهای تمرین بدنی یکی از روشهای مدیریت وضعیت
چاقی و اختاللها مرتبط است .بر این اساس ،مطالعه حاضر با هدف بررسی تاثیر دو نوع تمرین تناوبی با شدت باال ( )HIITبهتنهایی و همراه با تمرین مقاومتی
(ترکيبی  )CHRTبر عوامل نیمرخ لیپیدی ،گلوکز ،انسولین و مقاومت انسولین در زنان ميانسال مبتال به اضافهوزن/چاق انجام شد.
روش کار :تحقیق به روش نیمه تجربی انجام شد ۲۴ .زن میانسال اضافهوزن/چاق بهمدت ده هفته
(پنج روز/هفته) در دو گروه همگن ( 12نفری) تمرین  HIITبهتنهایی و ترکيبی ( CHRTسه روز  HIITو دو روز تمرین مقاومتی) شرکت کردند .تمرین HIIT
شامل وهلههای دویدن بهصورت پنج تکرار چهار دقیقهای با  60تا ۸۵درصد  Vo2maxو دو دقیقه استراحت فعال با 60درصد  Vo2maxبین تکرارها بود و برنامه تمرین
مقاومتی نیز بهصورت دایرهای و با 50-80درصد  1-RMانجام شد .نمونههای خونی طی  ۴۸ساعت قبل و بعد از دوره تمرین ،جمعآوری شد ،سپس دادههای حاصل
با استفاده از نرمافزار  SPSSتجزیه و تحلیل شد.
یافتهها :کاهش توده بدنی و  WHRمتعاقب پروتکلهای تمرینی در گروه  HIITمعنادار نبود ( ،)P<0/05درصورتیکه هر دو نوع تمرین به افزایش معنادارHDL
و کاهش معنادار درصد چربی بدنی ،کلسترول ،TG، HDL، LDL ،گلوکز ،انسولین و مقاومت به انسولین منجر شدند که مقادیر فاکتورهای  WHRو نیمرخ لیپیدی
میان دو گروه تفاوت معناداری داشتند ( )P<0/05و میزان تغییر در گروه  CHRTبیشتر بود.
نتيجهگيری :انجام تمرین  ،CHRTبهدلیل اعمال تاثیر مضاعف ناشی از سازوکارهای جبرانی هر دو روش تمرینی ،بهنحو مطلوبتری میتواند به کاهش وزن و
تعدیل عوامل متابولیکی در زنان میانسال اضافهوزن/چاق منجر شود.
واژگان کلیدی :اضافهوزن/چاقی ،تمرین تناوبی شدید ،تمرین ترکیبی ،نیمرخ لیپیدی و مقاومت انسولین

مقدمه:
درسه دهه اخیر ،اﺿافهوزن/چاقﻲ یا تﺠمع چربی اﺿافی ناشی از تﻌادﻝ مﺜبت
کالری روزانه )دریافت مواد ﻏذایﻲ اﺿافی همراه با کﻢتﺤرکی( ،بهعنوان یک
مشکﻞ سﻼمتی همهگیر ،سبﺐ افزایﺶ خﻄر ابتﻼ به برخی بیماریهای مزمن
مانند :بیماریهای قلبی -عروقی ،ﺁترواسکلروز ،سندروم متابولیک و دیابت نوﻉ 2
شده است] .[1بهعبارتی ،تﺠمع چربی اﺿافی بهویﮋه چربی اﺣشایﻲ ،با برهﻢزدن
هومﺌوستاز هورمونی– متابولیک )افزایﺶ قند ،انسولین و اختﻼﻝ در نیﻢرﺥ لیﭙیدی
گردش خون( ممکن است بهﻃور مستقیﻢ و ﻏیرمستقیﻢ سبﺐ فﻌاﻝ شدن مسیرهای
پیامرسانی مسﺌوﻝ فرﺁیندهای ﺁتروژنیکی درگیر در بروز بیماریهای قلبی-عروقی
شود].[2

از ﻃرفی ،انﺠام انواﻉ فﻌالیتهای بدنی منﻈﻢ میتواند بهعنوان ابزار درمانی
ﻏیردارویی در پیشگیری و درمان چاقی و اختﻼﻝهای مرتبﻂ با ﺁن موثر واقع شود.
نتایﺞ مﻄالﻌههای اخیر ،بر اثربﺨشی تمرینهای تناوبی شدید ) 1(HIITبر ﺟنبههای
مﺨتلﻒ زیستی اشاره دارد و از فواید ﺁن میتوان به بهبود عواملی مانند :ﺁمادگی
هوازی و بیهوازی ،عوامﻞ قلبی -عروقی ،نیﻢرﺥ لیﭙیدی ،کاهﺶ وزن ،ﺣفﻆ توده
عﻀﻼنی ،افزایﺶ بیوژنز میتوکندریایی GLUT-4 ،و ﺣساسیت انسولین اشاره
کرد] .[3البته ،نتایﺞ برخی از مﻄالﻌهها ﺣاکی از نبود تاثیر این نوﻉ تمرینها بر عوامﻞ
متابولیکی بهویﮋه مقاومت به انسولین هستند] [4،5،6،7که برخی این موﺿوﻉ را
ناشی از انﺠام تمرین بهصورت سه ﺟلسه در هفته دانستهاند] .[4،7بهعﻼوه ،با توﺟه
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تاثیر دو نوع تمرین تناوبی شدید به تنهایی و همراه با تمرین مقاومتی بر
نیمرخ لیپیدی و هومئوستاز گلوکز در زنان میانسال اضافهوزن/چاق

تاثیر هشت هفته تمرین تناوبی شدید 556 /

مواد و روشها:
تﺤقیﻖ ﺣاﺿر پﺲ از اخذ مﺠوز اخﻼﻕ در پﮋوهﺶ از کمیته
منﻄقهای دانشگاه علوم پزشکی تبریز و دریافت کد کارﺁزمایﻲ بالینی �(IR.TB
) ،ZMED.REC.1396.485در قالﺐ ﻃرﺡهای نیمهتﺠربی دوگروهی پیﺶﺁزمون-
پﺲﺁزمون انﺠام شد .ﺟامﻌه ﺁماری تﺤقیﻖ ﺣاﺿر شامﻞ زنان سالﻢ میانساﻝ )با دامنه
سنی  35تا  50ساﻝ( ،ﻏیرفﻌاﻝ ،ﻏیرسیگاری و ﻏیرالکلی ،مبتﻼ به اﺿافهوزن/چاقی
) (BMI>25بودند .مﻌیارهای ورود ﺁزمودنیها به تﺤقیﻖ شامﻞ (1 :مبتﻼ نبودن به
بیماریهاﻱ متابولیکی و قلبی -عروقی ،ناهنﺠاریهاﻱ عﻀﻼنی -اسکلتی ،نداشتن
هر گونه سابقه بیماری و عمﻞ ﺟراﺣی که نتایﺞ تﺤقیﻖ ﺣاﺿر را دستخوش تغییر
قرار دهد (2 ،مﺼرﻑ نکردن مکمﻞ )مانند :ویتامینها ،ﺿداکسایندهها،
پروتﺌین ،کراتین و  (...و مﺼرﻑ نکردن منﻈﻢ داروهای  4OTCﺣاوی
کافﺌین بهمدت شﺶ هفته قبﻞ از شروﻉ و هنگام اﺟرای پروتکﻞ
تﺤقیﻖ (3 ،شرکت نکردن منﻈﻢ در تمرینهای ورزشی خاﺹ بود .در ابتدا روش
اﺟرای تمامی مراﺣﻞ و بروز خﻄرهای اﺣتمالی و فواید ناشی از پروتکﻞ تمرینی به
ﺁزمودنیها توﺿیﺢ داده شد ،سﭙﺲ ﺁزمودنیهای داوﻃلﺐ فرم رﺿایت ﺁگاهانه برای
شرکت در مﻄالﻌه را امﻀا کردند .در اﺟرای پروتکﻞ تﺤقیﻖ نیز چنانﭽه ﺁزمودنیها
به هر دلیلی تمایﻞ به ادامه همکاری نداشتند ،میتوانستند از پﮋوهﺶ انﺼراﻑ دهند
و اﺣتماﻝ این وﺟود داشت که توسﻂ پزشکیار از پﮋوهﺶ کنار گذاشته شوند .پﺲ
از انﺠام ارزیابیهای اولیه ،از بین داوﻃلبان 24 ،نفر انتﺨاﺏ و بهصورت تﺼادفی در
دو گروه همگن  12نفری :تمرین  HIITبهتنهایی و در ترکیﺐ با تمرین مقاومتی
) (CHRTﺟایگزین شدند)ﺟدوﻝ .(1همگنسازی گروهها توسﻂ شاخﺺهای
 ،BMIدرصد چربی بدنی و توان هوازی انﺠام شد .اندازهگیری درصد چربی بدنی با
استفاده از ﺿﺨامت چین پوستی و کالیﭙر و با بهرهگیری از روش سه نقﻄهای )سه
سر بازو ،فوﻕ خاصره ،ران( ﺟکسون و پوﻻﻙ انﺠام شد) .(18یک هفته قبﻞ از
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پروتکلهای تمرین:
تمامی ﺁزمودنیها ،پﺲ از دو هفته دوره ﺁمادهسازی ،بهمدت ده هفته )پنﺞ ﺟلسه
در هفته( در تمامی ﺟلسههای تمرینی مبتنی بر ﺟدیدترین دستورالﻌمﻞهای تﺠویز
شده برای ﺣفﻆ سﻼمتی شرکت داشتند] .[19ﻃی دو هفته دوره ﺁمادهسازی ،برنامه
تمرینی برای هر دو گروه نیز با هزینه کالریک  2کیلوکالری/کیلوگرم/روز شروﻉ شد
و تا هفته دوم در هر ﺟلسه به میزان  0/5کیلوکالری/کیلوگرم/روز به هزینه کالری
تمرینی افزوده شد .در دوره اصلی تمرینی ،در هفته سه تا  10هزینه کالری تمرینی
در میزان شﺶ کیلوکالری/کیلوگرم/روز ثابت باقی ماند .میانگین کالری دریافتی
ﺁزمودنیها از ﻃریﻖ رژیﻢ ﻏذایی در هر دو گروه تمرین تقریب ًا  2000کیلوکالری/
کیلوگرم/روز برﺁورد شد.
ﺟلسههای تمرینی  HIITشامﻞ  10دقیقه گرم کردن )دویدن با شدت 60درصد
 VO2maxو ﺣرکتهای کششی پویا( ،وهلههای دویدن بهصورت پنﺞ تکرار چهار
دقیقهای با شدت 60تا 80درصد  VO2maxﻃی دو هفته ﺁماده سازی و شدت -85
80درصد  VO2maxو دو دقیقه استراﺣت فﻌاﻝ با 60درصد  VO2maxبین تکرارها
بود)شکﻞ  .(1شدت تمرین با استفاده از دستگاه ﺿربانسنﺞ پوﻻر )Polar Pacer,
 (Lake Success, NY, USAکنترﻝ میشد .ﺟلسههای تمرینی  CHRTشامﻞ
سه ﺟلسه/هفته تمرین ) HIITمﻄابﻖ پروتکﻞ توﺿیﺢ داده شده( و دو ﺟلسه/
هفته تمرین مقاومتی دایرهای )هشت ﺣرکت پرﺱ پا ،پرﺱ سینه ،ﺟلوپا سیﻢکﺶ،
باﻻسینه ،زیربغﻞ پارویی سیﻢکﺶ ،پشت پا سیﻢکﺶ ،زیربغﻞ دست باز سیﻢکﺶ

شکﻞ .1ﻃرﺡ هشت هفته تمرین  HIITبرای زنان میانساﻝ )تﻌداد 24 :نفر(

و ساﻕ پا( بود .برنامه تمرینی مقاومتی ﻃی دو هفته ﺁماده سازی شامﻞ :سه نوبت
 10تا  12تایی با  50تا RM-1 % 60و هفتهﭽهارم و دهﻢ شامﻞ 3 :نوبت  10تا 12
تایی هفته سوم سه نوبت  8تا  10تایﻲ با 75-80درصد  1-RMبود .مدت استراﺣت
میان نوبتها و ایستگاهها ،بهترتیﺐ  90ثانیه و  120ثانیه بود .قبﻞ از شروﻉ ﺣرکت
هر ایستگاه یک نوبت گرم کردن ) 10تایﻲ با شدت50درصد  1-RMو  60ثانیه
استراﺣت( انﺠام شد.

شکﻞ .2ﻃرﺡ هشت هفته تمرین  CHRTبرای زنان میانساﻝ )تﻌداد 24 :نفر(

نحوه جمعآوری نمونههای خونی و ارزیابی عوامل بیوشیمیایی:
نمونههاﻱ خونی در  48ساعت قبﻞ و بﻌد از ﺁخرین ﺟلسه دوره تمرینی )قبﻞ و
پﺲ از هشت هفته تمرین( بهصورت ناشتا از ﺁزمودنیها تهیه شد .ﺁزمودنیها
برای خونگیری ﺣدود ساعت  7:30تا  8صبﺢ در ﺁزمایشگاه ﺣﻀور یافتند و خون
مﺤیﻄی از ورید ﺁنتیکوبیتاﻝ بهروش استاندارد تهیه شد و تمامی مراﺣﻞ ارزیابی
نیز تﺤت شرایﻂ استاندارد )دمای  22-26درﺟه سانتیگراد و رﻃوبت 50-55درصد(
انﺠام شد .کلستروﻝ TG، HDL ،و  LDLبهروش کالریمتری ،کیت شرکت پارﺱ
ﺁزمون و با دستگاه ) Hitachi 912کمﭙانی  ،Rocheساخت کشور ﺁلمان( ارزیابی
شد .میزان گلوکز ناشتا با استفاده از روش ﺁنزیماتیک توسﻂ دستگاه اتوﺁناﻻیزر و
کیت پارﺱ ﺁزمون و میزان انسولین سرمی نیز با استفاده از روش اﻻیزا و کیت
پارﺱ ﺁزمون اندازهگیری شد ،شاخﺺ مقاومت به انسولین با استفاده از فرموﻝ
 HOMA-IRبراساﺱ ﺣاصﻞﺿرﺏ ﻏلﻈت قند ناشتا ) (mmol/lدر ﻏلﻈت انسولین
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به نقﺶ سایتوکاینها در مقاومت انسولین ،نتایﺞ برخی از مﻄالﻌهها ﺣاکی است
که پاسخ سایتوکاینهای التهابی متﻌاقﺐ تمرینهای  HIITﻏیرمﻌنادار است].[8،9
برخی دیگر ،ﺣتی به تداخﻞهای سازوکارهای بیان پروتﺌین عﻀﻼنی )مانندAMPK :
و  (4E-Bp1اشاره دارند] .[10از ﻃرفی برخی مﺤققان ادعا کردهاند ،انﺠام تمرین
مقاومتی بهتنهایﻲ و یا در ترکیﺐ با سایر مداخلههای ورزشی میتواند سبﺐ کاهﺶ
توده چربی بدنی و همﭽنین نیﻢرﺥ لیﭙیدی و ﺣساسیت انسولین شود] .[11،12این
نوﻉ تمرینها از ﻃریﻖ افزایﺶ توده عﻀﻼنی تاثیر مﺜبتی بر مﺼرﻑ انرژی باﻻ و
مقاومت انسولین دارد ،همﭽنین از ﻃریﻖ کاهﺶ سنتز اسیدهای چرﺏ و تﺤریک
اکسیداسیون لیﭙید منﺠر به پیشرفت متابولیسﻢ چربی میشود] .[11با اینﺣاﻝ،
براساﺱ نتایﺞ تﺤقیﻖها و توصیههای سازمان بهداشت ﺟهانی ) 2(WHOانﺠام
تمرینهای ترکیبی )استقامتی و مقاومتی( برای ﺣفﻆ یا بهبود سﻼمتی افراد
اﺿافهوزن/چاﻕ اثربﺨشی باﻻتری دارد] .[13در صورتیکه ،نتایﺞ متناقﻀی در این
زمینه گزارش شده است ] .[12،14،15،16با این وﺟود ،اﻃﻼعات مﺤدودی در زمینه
تاثیر تمرین  HIITدر ترکیﺐ با تمرینهای مقاومتی وﺟود دارد .از ﺁنﺠاکه واکنﺶ
نیﻢرﺥ لیﭙیدی و هومﺌوستاز گلوکز به نوﻉ تمرین ،شدت ،مدت هر ﺟلسه تمرینی
و تﻌداد ﺟلسههای هفتگی بستگی دارد] [17و با توﺟه به اینکه در روند ﻃبیﻌی
افزایﺶ سن بهدلیﻞ هﻢزمانی کاهﺶ فﻌالیت ﺟسمانی ،کاهﺶ توده عﻀﻼنی و
افزایﺶ توده چربی بدن اﺣتماﻝ اختﻼﻝهای لیﭙیدی و مقاومت به انسولین در افراد
با سن باﻻتر بهویﮋه در زنان میانساﻝ و پﺲ از یاﺋسگی افزایﺶ مییابد ،بنابراین
تﺤقیﻖ ﺣاﺿر در ساﻝ  ،1396بهمنﻈور تﻌیین تﺄثیر دو نوﻉ تمرین  HIITبهتنهایی و
به همراه تمرینهای مقاومتی )ترکیبی  (3CHRTبر نیﻢرﺥ لیﭙیدی ،گلوکز ،انسولین و
مقاومت انسولین در زنان میانساﻝ مبتﻼ به اﺿافهوزن/چاقی
در دانشگاه تبریز انﺠام شد.

شروﻉ تمرینها ،میزان قدرت گروههای عﻀﻼنی و توان هوازی بیشینه )(VO2max
بهترتیﺐ با استفاده از ﺁزمونهای  51-RMو نوارگردان  Bruceبرﺁورد شد.
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ﺟدوﻝ  .1میزان شاخﺺهای ﺁنتروپومتریک برﺣسﺐ زمان بررسی و به تفکیک گروهها
متغیرها

سن

قد
(سانتیمتر)

وزن
(کیلوگرم)

WHR

پیﺶﺁزمون

43 /4±9/5

156 /7±3/6

72/5±8/4

0/9±0/06

29/5±3/7

-------

-------

72/0±8/1

0/9±0/07

29/4±3/6

43/5±6/2

-------

-------

P>0/05

P>0/05

P>0/05

p<0/001

P=0/001

44 /3±4/7

157 /3±5/2

74/2±7/9

0/90±0/05

30±2/5

33/7±7/9

29/5±5/6

43/7±2/5

-------

-------

73/2±8/1

0/9±0/06

29/5±2/5

44/3±8/5

40/2±5/9

36/9±3/4

-------

-------

P=0/02

p<0/001

P=0/02

p<0/001

p<0/001

p<0/001

-------

-------

P>0/05

p<0/001

P>0/05

P>0/05

p<0/001

P>0/05

پﺲﺁزمون

P

درونگروهی
گروهCHRT

پیﺶﺁزمون
پﺲﺁزمون

P

درونگروهی
P

برونگروهی

)(µ/mlتقسیﻢ بر عدد ثابت  ،22/5مﺤاسبه شد).(20

ناشتا
روش تجزیه و تحلیل دادهها:
تﺠزیه و تﺤلیﻞ دادههای ﺟمعﺁوری شده در نرمافزار اکسﻞ  ،2013بهصورت
6
میانگین  ±انﺤراﻑ مﻌیار ) (M ± SDو با استفاده از نرمافزار اﺱ.پی.اﺱ.اﺱ
) (23, SPSS/IBM, Chicago, IL, USAدر سﻄﺢ مﻌناداری برابر و کمتر از پنﺞ
درصد انﺠام شد .وﺿﻌیت ﻃبیﻌی دادهها و تفاوتهای درون گروهی و بینگروهی
ﺟدوﻝ  .2میزان شاخﺺهای گلوکز و چربی برﺣسﺐ زمان بررسی و به تفکیک گروهها

(کیلوگرم بر
متر مربع)

(میلیلیتر/
کیلوگرم /دقیقه)

(کیلوگرم)

30/6±9/9

27/2±2/4

42/9±3/4

29/9±2/8

35/5±3/5
p<0/001

بهترتیﺐ با استفاده از ﺁزمونهای شاپیرو ویلک ،تی تست زوﺟی و مستقﻞ تﻌیین شد.

برای مﺤاسبه درصد تغییر بﻌد از دوره تمرینها نسبت به قبﻞ از تمرین از فرموﻝ
 {(pos-pre)/pre}×100استفاده شد.

یافتهها:
نتایﺞ دادهها ،به نبود تفاوت مﻌنادار بینگروهی تمامی شاخﺺهای مورد مﻄالﻌه در
ابتدای دوره تﺤقیﻖ اشاره داشت .در انتهای دوره تﺤقیﻖ ،تﺠزیه و تﺤلیﻞ ﺁماری

گروه HIIT

-4%/8

p<0/001

168 /9±11/7

*،≠ 147/2±10/6

-12%/9

p<0/001

p<0/001

7%/1

P=0/01

33 /8±4/ 0

*،≠ 40/6±5/8

22%/1

P=0/001

P=0/009

-6%/5

p<0/001

132 /9±9/6

≠،* 101/0±33/7

-24%

P=0/007

P=0/04

گلوکز

98±3/8

94*/6±3/8

-3%/1

P=0/01

98/8±5

* 95/8±4/6

-14%/5

P=0/01

P>0/05

انسولین

5/0±1/7

4*/1±1/6

-17%/6

P=0/001

4/0±1/9

* 3/0±1/6

-20%/7

P=0/02

P>0/05

شاخﺺ مقاومت به
انسولین HOMA-IR

1/3±0/3

1*/0±0/3

-25%/1

p<0/001

1/4±0/3

* 1/0±0/3

-20%/5

P=0/02

P>0/05

کلستروﻝ
)میلیگرم بر دسیلیتر(

تریگلیسرید

)میلیگرم بر دسیلیتر(
HDL
)میلیگرم بر دسیلیتر(
LDL
)میلیگرم بر دسیلیتر(

پیﺶﺁزمون

-٪4/4

P=0/05

200 /9±9/9

*، ≠ 171/2±30/9

-14%/5

p<0/001

P=0/04

199 ±10/4

168/4± 13

32 ±5/ 1

138±10/4

پﺲﺁزمون

درصد
تغییرات

Pدرون
گروهی

پیﺶﺁزمون

پﺲﺁزمون

درصد
تغییرات

Pدرون
گروهی

Pبرون
گروهی

متغیرها

گروه CHRT

182/0±27/4
≠*،

*،
≠160/4±13/ 7
34 /3±5/ 3≠*،
128/4±9/3
≠*،

*نشاندهنده وﺟود تفاوت مﻌنادار ) (P>0/05درونگروهی # ،نشاندهنده وﺟود تفاوت مﻌنادار ) (P>0/05بینگروهی است .پروتکﻞ  HIITشامﻞ تمرینهای شدید تناوبی
و پروتکﻞ  CHRTترکیبی از تمرینهای شدید تناوبی همراه با تمرینهای مقاومتی است.
6

SPSS
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Downloaded from pejouhesh.sbmu.ac.ir at 22:21 +0330 on Sunday January 24th 2021

گروهHIIT

BMI

VO2max

ميانگين1RM

درصد چربی
بدنی

تاثیر هشت هفته تمرین تناوبی شدید 558 /

دور  ،44شماره  ،1399 ،4صفحات  554ات 561

7

Lecithin-Cholesterol Acyltransferase

8

Cholesteryl ester transfer protein
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فاکتورهای ﺁنتروپومتریکی نشان داد که پﺲ از مداخله ده هفتهای تمرین بدنی هر
سه فاکتور وزن بدنی ،شاخﺺ توده بدنی و درصد چربی بدنی کاهﺶ یافت .در گروه
تمرینی  ،HIITتنها درصد چربی بدنی کاهﺶ مﻌناداری نشان داد)ﺟدوﻝ  .(1در
صورتیکه میزان کاهﺶ وزن بدنی و شاخﺺ توده بدنی تنها در گروه  CHRTمﻌنادار
بود .فاکتورهای  VO2maxو میانگین  1RMدر هر دو گروه شرکتکننده نیز افزایﺶ
مﻌنادار یافت .تغییر مقادیر  WHRو  1RMبین دو گروه تفاوت مﻌناداری داشت
بهﻃوریکه میزان کاهﺶ  WHRو میزان افزایﺶ  1RMدر گروه  CHRTبیشتر بود.
پروتکﻞ  HIITشامﻞ تمرینهای شدید تناوبی و پروتکﻞ  CHRTترکیبی از
تمرینهای شدید تناوبی همراه با تمرینهای مقاومتی است.
:
همﭽنین بین میانگین دادههای پیﺶﺁزمون و پﺲﺁزمون نیﻢرﺥ لیﭙیدی کلستروﻝ،
تریگلیسرید LDL، HDL ،و گلوکز ،انسولین و مقاومت به انسولین در هر دو گروه
تمرینی اختﻼﻑ مﻌناداری وﺟود داشت )ﺟدوﻝ  (2و تفاوت مﻌناداری میان مقادیر
نیﻢرﺥ لیﭙیدی میان دو گروه مشاهده شد بهﻃوریکه میزان تغییر در گروه CHRT
بیشتر بود.
بحث و نتیجهگیری:
نتایﺞ مﻄالﻌه ﺣاﺿر نشان داد که ده هفته تمرین  HIITو  CHRTبه کاهﺶ درصد
چربی بدن ،کلستروﻝ ،TG، LDL ،گلوکز ،انسولین و شاخﺺ  HOMA-IRو
افزایﺶ  HDL، VO2maxو  1RMمنﺠر میشود در صورتیکه کاهﺶ  ،BMIوزن
بدن و  WHRتنها در گروه تمرین  CHRTمﻌنادار بود .نتایﺞ ﺣاصﻞ در زمینه تاثیر
تمرین بر فاکتورهای مذکور با نتایﺞ برخی تﺤقیﻖها همسو است] .[21،22،23،24بنا
به پیشنهاد (2012) Kesslerﺣداقﻞ هشت هفته تمرین مورد نیاز است تا مقادیر
پروفایﻞ چربی و هومﺌوستاز گلوکز تغییر یابند]zaer ghodsi .[21و همکاران
) (2016گزارش کردند هشت هفته تمرین  HIITبهصورت سه ﺟلسه در هفته 10
وهله دویدن روی تردمیﻞ بهمدت  15ثانیه با سرعت بیشینه و  30ثانیه ریکاوری
بین وهلهها در زنان ﻏیرفﻌاﻝ به کاهﺶ مﻌنادار  ،LDLکلستروﻝ ،درصد چربی و
افزایﺶ مﻌنادار  HDLمنﺠر میشود] .[22اسماعیلی و همکاران ) (1397مشاهده
کردند که هشت هفته تمرین ترکیبی )هوازی -مقاومتی( بهصورت سه روز در
هفته در زنان دیابتی به افزایﺶ میزان قدرت و  VO2maxو کاهﺶ میزان گلوکز،
مقاومت انسولین ،درصد چربی ،وزن بدن و  WHRمنﺠر شد] ouerghi .[23و
همکاران ) (2017نشان دادهاند که هشت هفته تمرین ) HIITسه ﺟلسه در هفته،
 10وهله  30ثانیهای دویدن با 100-110درصد سرعت بیشینه و  30ثانیه ریکاوری
فﻌاﻝ با 50درصد سرعت بیشینه( به کاهﺶ نیﻢرﺥ لیﭙیدی و مقاومت انسولین منﺠر
میشود] .[24در صورتیکه شﻌبانی و همکاران ) (2018نشان دادند هشت هفته
تمرین ترکیبی )سه ﺟلسه در هفته بهمدت  30دقیقه تمرین مقاومتی با 50-80درصد
 1RMو تمرین هوازی با 50-80درصد  (HRmaxدر زنان اﺿافه وزن/چاﻕ هیﭻ
تاثیری بر مقادیر گلوکز ،انسولین ،مقاومت به انسولین ،پروفایﻞ چربی BMI ،و وزن
بدن نداشت] Malmivara.[16و همکاران ) (2015گزارش کردند هشت هفته
تمرین  8-10) HIITوهله یک دقیقهای دویدن زیربیشینه با وهلههای ریکاوری
 30ثانیهای( هیﭻ تاثیری بر نیﻢرﺥ لیﭙیدی ،گلوکز و مقاومت انسولین نداشت و فقﻂ
به کاهﺶ میزان گلوکز منﺠر شد] .[4در تمرینهای ﻃوﻻنیتر نیز نتایﺞ متناقﻀی
گزارش شده است khammassi .و همکاران ) (2018گزارش کردند که بهدنباﻝ
 12هفته تمرین ) HIITسه وهله با  5-9تکرار ،هر تکرار شامﻞ  30ثانیه دویدن با
100درصد توان بیشینه و  30ثانیه ریکاوری فﻌاﻝ با 50درصد توان بیشینه( مقادیر
 HDLو  LDLدر افراد اﺿافه وزن/چاﻕ تغییر نکرد ،ولی کلستروﻝ و  TGتغییر
مﻌناداری نشان داد ] .[5سرمدیان و همکاران )(1395گزارش کردند که  10هفته
تمرین ترکیبی فﻌالیت هوازی )65-75درصد  (HRmaxو مقاومتی )55-65درصد
 (1RMبهدلیﻞ عدم کفایت شدت و مدت تمرین بر ترکیﺐ بدنی ،پروفایﻞ چربی
و شاخﺺهای سندرم متابولیک در زنان اﺿافه وزن/چاﻕ تاثیری نداشت].[15
 Avigdorو همکاران ) (2015گزارش کردند که  14هفته تمرین ) HIITچهار وهله
 30-60ثانیهای با 75-90درصد ﺿربان قلﺐ ﺫخیره و با وهلههای استراﺣت 180-210
ثانیهای با 50درصد ﺿربان قلﺐ ﺫخیره و سه ﺟلسه در هفته( در افراد اﺿافه وزن/چاﻕ
به عدم تغییر وزن بدن و مقاومت انسولین منﺠر شد] .[7دلیﻞ ناهمسو بودن نتایﺞ

پﮋوهﺶها با تﺤقیﻖ ﺣاﺿر به تفاوت در نوﻉ تمرینهای انﺠام شده ،تﻌداد ﺟلسههای
تمرینی هفتگی ،شدت و مدت تمرینها مربوﻁ است .بهنﻈر میرسد برای کسﺐ تاثیر
مﻄلوﺏ تمرین بدنی برای افراد اﺿافهوزن/چاﻕ ،انﺠام تمرین  HIITبهصورت پنﺞ
وهله با شدت 80تا 85درصد  VO2maxدر ترکیﺐ با تمرین مقاومتی با شدت  75تا
80درصد  1RMمﻄلوﺏ باشد.
افزایﺶ میزان لیﭙید در وﺿﻌیت چاقی میتواند از ﻃریﻖ افزایﺶ مقاومت انسولین
میزان گلوکز خون را افزایﺶ دهد ،در صورتیکه تمرین بدنی از ﻃریﻖ بهبود وﺿﻌیت
چربی بدن به کاهﺶ تولید گلوکز کبدی ،افزایﺶ ترشﺢ انسولین از پانکراﺱ و کاهﺶ
مقاومت به انسولین منﺠر میشود] .[25مکانیزم بیولوژیکی که به اﺣتماﻝ میتواند
سبﺐ بهبود پروفایﻞ چربی بههمراه تمرین شود ،پیﭽیده است .افزایﺶ ﺁنزیﻢهای
لیﭙوپروتﺌین لیﭙاز ) (LPLو لسیتین کلستروﻝ ﺁسیﻞ ترانسفراز ) ،7(L-CATکاهﺶ
کلستریﻞ استر ترانسفر پروتﺌین ) 8(CETPو لیﭙاز کبدی تریگلیسرید نقﺶ مهمی
در تغییر ﻏلﻈت فاکتورهای لیﭙیدی ایفا میکنند و توانایی عﻀله را برای اکسیداسیون
اسید چرﺏ و کاهﺶ تریگلیسرید افزایﺶ میدهند ] .[26دلیﻞ اﺣتمالی افزایﺶ
 ،HDLافزایﺶ تولید ﺁن توسﻂ کبد در پی تغییر فﻌالیت ﺁنزیﻢ  LPLو کاهﺶ
لیﭙاز کبدی بهدنباﻝ فﻌالیت بدنی است .افزایﺶ ﺁنزیﻢ  LPLسبﺐ لیﭙولیز و رهایی
اسیدهای چرﺏ تﺠزیه شده از  TGبافت چربی و عﻀﻼنی و گردش خون شده و
در کﻞ کاتابولیسﻢ  TGو لیﭙوپروتﺌینهای ﻏنی از  TGرا افزایﺶ و برداشت TG
از ﺟریان خون را تسهیﻞ میکند ،در اینصورت قشر مازاد چربی )کلستروﻝ ﺁزاد و
فسفولیﭙید( به  HDLمنتقﻞ شده و سبﺐ افزایﺶ ﺁن میشود .از سوی دیگر ،افزایﺶ
فﻌالیت LCATناشی از فﻌالیت بدنی نیز سبﺐ تغذیه ﺫرات  HDLمیشودCETP .
مسﺌولیت ﺣمﻞ چربیها را در مولکوﻝ  HDL-cو سایر لیﭙوپروتﺌینها بر عهده دارد
که بﻌد از تمرین کاهﺶ مییابد و کاهﺶ  CETPمﺠوزی برای کندسازی کاتابولیسﻢ
) HDLافزایﺶ نیمه عمر( است .چنین بهنﻈر میرسد که با کاهﺶ فﻌالیت CETP
بر اثر اﺟرای فﻌالیت بدنی ،تبدیﻞ  HDL-cبه  LDL-cکاهﺶ مییابد؛ در نتیﺠه به
افزایﺶ میزان HDL-cو کاهﺶ میزان  LDL-cمنﺠر میشود] .[26از سوی دیگر
نشان داده شده است که ﻃی فﻌالیت ورزشی و بﻌد از ﺁن ،میزان انسولین کاهﺶ
مییابد و یکی از عواملی که کلستروﻝ را دستﺨوش تغییر و تﺤوﻝ قرار میدهد،
میزان انسولین گردش خون است] .[27سازوکار اﺣتمالی این پدیده به نفوﺫپذیری
ﻏشا به گلوکز ،افزایﺶ تﻌداد ناقﻞهای گلوکز در ﻏشای پﻼسمایی )،(GLUT4
افزایﺶ بیان ژنی یا فﻌالیت پروتﺌینهای مﺨتلﻒ درگیر در ﺁبشار پیامرسانی انسولین،
افزایﺶ دانسیته مویرگی ،افزایﺶ فﻌالیت گلیکوژن سنتتاز در انقباﺽ عﻀﻼنی و در
نهایت افزایﺶ ﺫخیرهسازی گلیکوژن برمیگردد] .[28همزمان با کاهﺶ انسولین،
ترشﺢ گلوکاگون نیز افزایﺶ مییابد که روند لیﭙولیز را تسریع میبﺨشد .انسولین
بهعنوان مهﻢترین تنﻈیﻢکننده سﻄﺢ گلوکز خون ،سنتز لیﭙید ،پروتﺌین و گلیکوژن در
بافتهای مﺨتلﻒ چربی ،عﻀﻼنی و کبدی را تﺤریک کرده و روند تﺠزیه گلیکوژن،
لیﭙید و پروتﺌین را مهار میکند].[27
تمرین  HIITممکن است از ﻃریﻖ کاهﺶ تﺠمع تریگلیسرید درونسلولی و
افزایﺶ اکسیداسیون اسید چرﺏ ،به افزایﺶ پیامرسانی انسولین و فﻌالیت انسولین
منﺠر شود] .[29سازوکار اثر تمرین  HIITبر هومﺌوستاز گلوکز و عمﻞ انسولین
تا ﺣدود زیادی به عملکرد عﻀﻼت اسکلتی نیز بر میگردد .عﻀﻼت اسکلتی
اصلیترین ﺟایگاه مﺼرﻑ گلوکز هستند ،انقباﺽ در عﻀﻼت اسکلتی دارای نقﺶ
شبه انسولینی بوده و سبﺐ میشود تا مقدار زیادی گلوکز به درون سلوﻝ وارد شده و
صرﻑ تولید انرژی شود] .[28در فﻌالیتهای ورزشی شدید )80درصد >(VO2max
گلوکز بهعنوان سوخت منﺤﺼر به فرد عﻀله مﺤسوﺏ میشود ،بهﻃوریکه تمامی
تارهای عﻀﻼنی بهکار گرفته شده در  HIITپﺲ از تمرین ﺫخایر گلوکزشان تﺨلیه
میشود که به افزایﺶ فﻌالیت ﺁنزیﻢهای درگیر در افزایﺶ فﻌالیت پروتﺌین انتقاﻝ
دهنده  GLUT4منﺠر میشود و در نتیﺠه افزایﺶ ﺟابهﺟایی و در دسترﺱ قرارگیری
 GLUT4را سبﺐ میشود] .[30تمرین  HIITبه افزایﺶ مﺤتوی میتوکندریایی
منﺠر میشود ،افزایﺶ سریع در عملکرد میتوکندریایی عﻀله اسکلتی بهدنباﻝ
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تمرین  HIITبا افزایﺶ ﻇرفیت اکسایشی عﻀله در ارتباﻁ است که به افزایﺶ
اکسیداسیون چربی منﺠر میشود و از ﺁنﺠاکه کاهﺶ ﻇرفیت میتوکندری در عﻀﻼت
اسکلتی در مقاومت به انسولین نقﺶ دارد و ﻇرفیت اکسیداتیو عﻀله بهعنوان فاکتور
پیﺶبینیکننده مﻌنادار ﺣساسیت به انسولین است ،ممکن است فاکتور موثر در کاهﺶ
مقاومت به انسولین و بهبود کنترﻝ گلوکز خون باشد] .[31هﻢچنین فﻌالیت ورزشی
بهواسﻄه کاهﺶ توده چربی و وزن بدن ،مقاومت به انسولین را تﻌدیﻞ میکند].[32
در صورتیکه در تﺤقیﻖ ﺣاﺿر با وﺟود کاهﺶ پروفایﻞ چربی و مقاومت انسولین،
عدم کاهﺶ وزن در گروه تمرینی  HIITدیده شد .نتایﺞ تﺤقیﻖها بیانگر این
است که تمرین  HIITاز توانایی ﻻزم برای تﺤریک سازوکارهای متابولیکی درگیر
در کاهﺶ وزن برخوردار است ] .[6،16،23اگرچه کاهﺶ وزن بهمیزان زیادی با
کاهﺶ اختﻼﻝهای متابولیکی در ارتباﻁ است ،اما منﻌکﺲکننده تغییر در ترکیﺐ
بدنی نیست؛ تمرین  HIITﺣتی با وﺟود تغییر نکردن وزن بدن ،به کاهﺶ توده
چربی بدنی ﺣدود  1-3کیلوگرم منﺠر میشود ] .[33برخی از تﺤقیﻖها نیز بیانگر
تاثیر مﻄلوﺏ تمرینها بر ترکیبﺐ بدنی ،نیﻢرﺥ لیﭙیدی و هومﺌوستاز گلوکز بدون
کاهﺶ وزن بودهاند] .[21 ،34،35،36که این موﺿوﻉ همسو با نتیﺠه تﺤقیﻖ ﺣاﺿر
در زمینه تاثیر مﻄلوﺏ تمرین  HIITبر فاکتورهای چربی و هومﺌوستاز گلوکز بدون
کاهﺶ وزن است .مﻄالﻌه انﺠام شده توسﻂ  keatingو همکاران ) (2014نشان
داد که بهدنباﻝ  12هفته تمرین ) HIITسه ﺟلسه در هفته با  4-6وهله رکاﺏزنی:
 30-60ثانیه با 120درصد  Vȯ 2peakو  120-180ثانیه ریکاوری فﻌاﻝ( ،کلستروﻝ و
 LDLافراد دارای اﺿافه وزن کاهﺶ مﻌناداری یافت بدون اینکه هیﭻگونه کاهﺶ
مﻌناداری در توده بدنی ، TG، HDL ،انسولین و گلوکز رﺥ دهد]Almenning .[37
و همکاران ) (2015بهدنباﻝ  10هفته تمرین ) HIITسه ﺟلسه در هفته :دو ﺟلسه
شامﻞ چهار وهله چهار دقیقهای و یک ﺟلسه شامﻞ  10وهله یک دقیقهای با شدت
بیشینه( و مقاومتی در زنان پلیکیستیک نشان داد که با وﺟود تغییر نکردن وزن بدن،
درصد چربی بدن و مقاومت انسولین در هر دو گروه نیز کاهﺶ یافت] .[34ﻏفاری و
همکاران ) (2017هشت هفته تمرین ) HIITسه ﺟلسه در هفته 4-10 ،تکرار ﺁزمون
وینگیت  30ثانیه( و تمرین ترکیبی )سه ﺟلسه استقامتی و دو ﺟلسه مقاومتی( در
زنان مبتﻼ به دیابت منﺠر به کاهﺶ انسولین و مقاومت به انسولین WHR ،و درصد
چربی بدنی در هر دو گروه شد در صورتیکه کاهﺶ گلوکز تنها در گروه  HIITو
کاهﺶ وزن نیز فقﻂ در گروه ترکیبی دیده شد] .[35عابدی و همکاران )(1395
نشان دادند که هشت هفته تمرین  4-6) HIITوهله  30ثانیهای با شدت 250درصد
و وهلههای ریکاوری چهار دقیقهای روی چرﺥ کارسنﺞ ،سه ﺟلسه در هفته( به تغییر
نکردن وزن و  BMIمنﺠر شد در صورتیکه تاثیر مﺜبتی بر مقاومت انسولین و درصد
چربی بدن زنان دیابت نوﻉ  2داشت].[36
دو متاﺁنالیز در افراد چاﻕ و بیماران دیابت نوﻉ  2ﺁشکار کرده است که تمرین ترکیبی در
مقایسه با تمرین مقاومتی و هوازی بهتنهایی بهترین روش برای بهبود شاخﺺهای
ﺁنتروپومتریکی چاقی] [38کنترﻝ گﻼیسمیک و فاکتورهای لیﭙیدی] [39است .بﻌﻀی
از مﺤققان نیز ادعا میکنند که تمرینهای ترکیبی در مقایسه با هر یک از تمرینها
بهتنهایی میتواند مزایای بیشتری در زمینه شاخﺺهای چربی و مقاومت انسولین
ایﺠاد کند] .[12،14در مقابﻞ مﺤققانی نیز نتایﺞ متناقﻀی نشان دادهاند] .[15،16با
این وﺟود در مﻄالﻌههای انﺠام شده تاثیر تمرینهای هوازی از نوﻉ تداومی در ترکیﺐ
با تمرینهای مقاومتی مورد توﺟه مﺤققان بوده است و با توﺟه به اینکه به تازگی
تمرین  HIITبهعنوان تمرین کارﺁمد مﻄرﺡ شده است ،ولی تاکنون تاثیر تمرینهای
 HIITبهتنهایی و در ترکیﺐ با تمرینهای مقاومتی بر فاکتورهای نیﻢرﺥ لیﭙیدی و
گلوکز مورد مﻄالﻌه قرار نگرفته است .در تﺤقیﻖ ﺣاﺿر نیز نشان داده شد در گروه
تمرینی  CHRTعﻼوه بر پاسخ متابولیکی ﺫکر شده ناشی از تمرین  ،HIITافزودن
تمرین مقاومتی میتواند بر تاثیر مﻄلوﺏ تمرین بیفزاید .بهنﻈر میرسد تمرینهای
ترکیبی برخﻼﻑ تمرینهای مقاومتی صرﻑ ،سبﺐ فﻌالیت بیشترﺁنزیﻢ لیﭙوپروتﺌین
لیﭙاز میشوند] .[40تمرین مقاومتی از ﻃریﻖ کاهﺶ سنتز اسیدهای چرﺏ ﺁزاد،
افزایﺶ ﺟذﺏ اسید چرﺏ ﺁزاد توسﻂ عﻀله اسکلتی ﻃی انقباﺽ عﻀﻼنی و تﺤریک
اکسیداسیون چربی متابولیسﻢ لیﭙید را بهبود میبﺨشد] ،[11همﭽنین میتواند از
ﻃریﻖ افزایﺶ توده عﻀﻼنی بدن به افزایﺶ انرژی مﺼرفی زمان استراﺣت منﺠر

شده و بنابراین توده چربی بدن کاهﺶ مییابد ،سلوﻝهای عﻀﻼنی توانایی بیشتری
در ایﺠاد تفاوت متابولیسﻢ انرژی نسبت به فﻌالیت ایﺠاد کرده و باﻻنﺲ انرژی را
تنﻈیﻢ میکنند که با کاهﺶ سﻄﺢ متغیرهای ﺁنتروپومتریکی همراه است .از سوی
دیگر ،افزایﺶ توده عﻀﻼنی ناشی از تمرین مقاومتی به افزایﺶ ﺫخایر گلیکوژن
عﻀﻼنی منﺠر میشود و از این ﻃریﻖ کنترﻝ گﻼیسمی مﻄلوبی اعماﻝ میکند
و بهعبارتی دیگر با افزایﺶ ﻇرفیت اتﺼاﻝ انسولین به مﺤﻞ گیرندههای هر یک
از سلوﻝهای عﻀﻼنی به افزایﺶ ﺣساسیت انسولین منﺠر میشود] .[11بهنﻈر
میرسد در گروه تمرینی  ،CHRTتاثیر متابولیکی ناشی از تمرین مقاومتی بر توده
عﻀﻼنی میتواند بر تاثیر مﻄلوﺏتر تمرین  HIITبیفزاید .در تمرین  ،CHRTهر
دو نوﻉ تمرین  HIITو مقاومتی نیازمند کاتابولیسﻢ گلوکز هستند و در دوره بازسازی
پﺲ از ورزش بازسازی گلیکوژن از نﻈر متابولیکی در اولویت است که سبﺐ سوخت
چربیها بهدنباﻝ فﻌالیت ورزشی میشود و این موﺿوﻉ را میتوان توسﻂ افزایﺶ
ﺿرورت ﺣذﻑ یون هیدروژن و ﻻکتات خون برای بازسازی گلیکوژن و افزایﺶ
میزان هورمون رشد توﺿیﺢ داد] [13که بیانگر تاثیر مﻄلوﺏ تمرین بر نیﻢرﺥ لیﭙیدی
است .از سوی دیگر تمرین  HIITبه ﺁزادسازی هورمونهای لیﭙولیز از قبیﻞ هورمون
رشد و اپی نفرین منﺠر میشود که سبﺐ تولید انرژی بیشتر و اکسیداسیون چربی
بیشتری پﺲ از ورزش میشود و از ﺁنﺠا که بافت چربی اﺣشایی ،بهدلیﻞ دارا بودن
رسﭙتورهای -βﺁدرنرژیک بیشتر ،به این هورمونها ﺣساسیت بیشتری دارند،
بنابراین سبﺐ کاهﺶ مﻄلوﺏ چربی اﺣشایی میشود][41
در تﺤقیﻖ ﺣاﺿر نشان داده شد که تمرین  CHRTدر مقایسه با تمرین HIIT
بهتنهایی تاثیر مﻄلوﺏتری بر فاکتورهای خﻄر متابولیکی در افراد چاﻕ دارد،
بهﻃوریکه میان فاکتورهای  1RM، WHRو نیﻢرﺥ لیﭙیدی بین دو گروه تمرینی
تفاوت مﻌناداری وﺟود داشت .در این راستا Arslan ،و همکاران نیز نشان دادند
که هشت هفته تمرین ترکیبی نسبت به تمرین هوازی بهتنهایﻲ اثر مﻄلوﺏتری بر
شاخﺺهای کلستروﻝ TG ،و درصد چربی بهﺟا میگذارد و میان دو گروه تمرینی
تفاوت نشان داده شد .این مﺤققان بیان کردند که تمرین ترکیبی به افزایﺶ بیشتر
فﻌالیت ﺁنزیﻢهای هوازی ،میتوکندریایی و چگالی عروقی در عﻀﻼت و واﺣدهای
ﺣرکتی منﺠر میشود] Kannan .[14و همکاران ) (2014تاثیر  15هفته تمرین
 HIITو تمرین با شدت متوسﻂ را بررسی و مشاهده کردند که در هر دو گروه میزان
 ،LDL، HDLکلستروﻝ و  BMIکاهﺶ مﻌناداری یافت و بین دو گروه تمرینی
میزان  LDLمتفاوت بود] .[42عابدی و همکاران ) (2016با مقایسه تمرین سرعتی
شدید و تمرین ترکیبی زنان مبتﻼ به دیابت نوﻉ  2نشان دادند که میزان مقاومت
انسولین میان دو گروه تمرینی تفاوت مﻌناداری داشت] .[36تمرین  HIITفﻌالیت
هورمونی لیﭙولیز و در دسترﺱ قرارگیری اسیدهای چرﺏ را تﺤریک میکند و وقتی با
افزایﺶ پایدار در میزان متابولیک ترکیﺐ میشود ،به افزایﺶ مﺼرﻑ و اکسیداسیون
اسیدهای چرﺏ در عﻀﻼت فﻌاﻝ منﺠر میشود که میتواند دلیﻞ تفاوت بینگروهی
و تاثیر مﻄلوﺏ تمرینهای  CHRTبر نیﻢرﺥ لیﭙیدی در تﺤقیﻖ ﺣاﺿر باشد .افزایﺶ
تﺠمع چربی بهخﺼوﺹ چربی اﺣشایی که در افراد کﻢتﺤرﻙ ،دارای اﺿافه وزن یا
چاﻕ مشاهده میشود از عواملی است که بهﻃور مستقیﻢ منﺠر به ایﺠاد عوارﺽ
متابولیکی و بهﻃور ﻏیرمستقیﻢ منﺠر به افت ﺁمادگی هوازی و هﻢنین عملکرد قدرت
در این افراد میشود .از اینرو تمرینهای ترکیبی ) HIITو مقاومتی( میتواند اثر
مﻀاعﻒ ناشی از سازوکارهای ﺟبرانی هر دو نوﻉ ورزش را اعماﻝ کند].[43
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