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Abstract
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Background: Numerous studies have been conducted in the recent years on the impact of resistance training
on the physical function of the elderly people. In the current study, the effect of a -12week combined exercise
on P3NP, CAF, and physical activity of the elderly was investigated.
Materials and Methods: The present study is an experimental with a pre-test post-test design. A total of
21 elderly were selected in a purposeful manner and randomly divided into two groups. The control group
consisted of 10 participants and a combined training group (n = 11). Combined exercises consisted of three
sets of resistance- speed training with the intensity of %50-60 of 1RM and 8-10 repetitions (13-10 seconds)
with four-way walking in different intensities. Before and after the exercise, BMI, physical performance tests,
and serum levels of P3NP and CAF indices were evaluated in all groups using ELISA method. ANOVAs tests
with repeated measurements were used to determine variables changes within the groups.
Results: The results showed that functional performance improved in the training group compared with the
control group (p <0.05). Also, the combined exercise program was not found to have a significant effect on
serum levels of P3NP and CAF (ρ = 0.146 and ρ =0.124).
Conclusion: It seems that performing resistance-speed exercise with walking in different directions could
improve physical performance and might have showed down the process of decreasing neuromuscular quality
in the elderly people.
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تاثیر  12هفته تمرینهای مقاومتی  -سرعتی به همراه راه رفتن بر سطوح سرمی
 P3NP ،CAFو عملکرد جسمانی مردان سالمند
مجتبی پیغمبر زاده ،رویا عسکری  ،محسن دماوندی
گروه فیزیولوژی ورزش ،دانشکده علوم ورزشی دانشگاه حکیم سبزواری ،سبزوار ،ایران

تاریخ پذیرش مقاله1398/07/01:

تاریخ دریافت مقاله1398/04/19:

چكيده:
سابقه و هدف :در سالهای اخیر پژوهشهای بسیاری در زمینه تاثیر تمرینهای مقاوتی بر عملکرد جسمانی سالمندان انجام شده است ،اما در زمینه تمرینهای
مقاومتی  -سرعتی بر کارکرد و کیفیت عصبی-عضالنی افراد سالمند ،پژوهشهای اندک انجام شده است .در این مطالعه تاثیر 12هفته تمرین مقاومتی -سرعتی بر
سطوح سرمی  P3NP ،CAFو عملکرد جسمانی افراد مسن بررسی شد.
مواد و روشها :تحقیق حاضر از نوع نیمه تجربی با شیوه پیش آزمون -پس آزمون بود 21 .نفر از افراد مسن در دسترس ،هدفمند و به شکل تصادفی به دو گروه
تقسیم شدند .گروهها شامل گروه کنترل ( 10نفر) و گروه تمرین مقاومتی  -سرعتی ( 11نفر) بودند .تمرینهای ترکیبی از سه ست تمرین مقاومتی -سرعتی با شدت
 50-60درصد 1RMو 8-10تکرار ( 10-13ثانیه) همراه با راه رفتن در چهار جهت با شدتهای متفاوت بود .پیش و پس از دوره تمرینی ،آزمونهای تن سنجی و
عملکرد جسمانی شامل تعادل پویا ،قدرت پویا ،استقامتی تنفسی و مقادیر سرمی شاخصهای  P3NPو  CAFدر دو گروه به شیوه االیزا ارزیابی شد .از آنالیز واریانس
( )ANOVAبا اندازهگیریهای مکرر برای تحلیل تفاوت متغیرها در گروههای تحقیق استفاده شد.
یافتهها :تعادل پویا (16درصد) ،قدرت پویا (28درصد) و استقامت قلبی تنفسی (4درصد) در گروه تمرینی نسبت به گروه کنترل افزایش داشت ) (ρ<0/05و تغییری
در شاخص توده بدنی مشاهده نشد .همچنین برنامه تمرینی روی سطوح سرمی  P3NPو  CAFتاثیر معناداری نداشته است
)ρ= 0/124و.(ρ= 0/146
نتیجهگیری :به نظر میرسد عامل مداخلهای سبب بهبود قدرت پویا و استقامت قلبی -تنفسی میشود و بهبود تعادل شاید نشاندهنده کند شدن روندکاهش کیفیت
عصبی  -عضالنی در افراد سالمند باشد.
واژگان كلیدی :سالمند ،کیفیت عصبی -عضالنی ،عملکرد جسمانی ،تمرینهای مقاومتی
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مقدمه:
سارکوپنیا به عنوان یﻚ بیماری عﻀﻼنی ﻃبقهبندی شده که اﻏﻠﺐ به دلیل کاهﺶ
قدرت عﻀﻼنی ،توده عﻀﻼنی و عمﻠکرد بدنی ) (1بوده و به ﻃور بالقوه با افﺰایﺶ
ﺧﻄر افتادن ،شکستﮕی ،ناتوانی و بیماری ) (2 ,1و کاهﺶ قابﻠیتهای عمﻠکردی شامل
استقامت ،توان عﻀﻼنی ،تعادل و هماهنﮕی همراه است) .(2دوره سالمندی سبﺐ
کاهﺶ واکنﺶهای ﺁنابولیسمی و افﺰایﺶ واکنﺶهای کاتابولیسمی در ساﺧتار سﻠول
عﻀﻼنی شده و این رﺧدادهای فیﺰیولوژیایی میتواند با کاهﺶ ﻇرفیت نوزایی 1سﻠول

عﻀﻼنی همراه شده و سبﺐ ﺁپوپتوز سﻠول عﻀﻼنی شود).(3
هنﮕام نوزایی سﻠول عﻀﻼنی ،کﻼژن که نقﺶ ﺣمایتی برای نﻈمبندی و رشد
میوبﻼستها را فراهم میکند ،نیﺰ ساﺧته میشود .در مرﺣﻠه پایانی سنتﺰ کﻼژن ،پایانه
 Nپروپﭙتید پروکﻼژن شکافته شده و با ترکیبی به نام ) 2(P3NPبه گردش ﺧون
میریﺰد و میتواند نشاندهنده سنتﺰ کﻼژن نوﻉ  IIIو در نهایت شاﺧﺺ زیستی ساﺧت
عﻀﻠه باشد) . (4در این پﮋوهﺶ سﻄﺢ  P3NPسرمی با توجه به سﻼمت افراد به عنوان
شاﺧﺼی برای ساﺧت پروتﺌین عﻀﻼنی در نﻈر گرفته شد.

تاثیر  12هفته تمرینهای مقاومتی  -سرعتی به همراه راه رفتن 514 /

پیوندگاه عﺼبی -عﻀﻼنی ) 3(NMJنیﺰ در اثر پیری دچار ﺁسیﺐ میشوند ) .(5 ,4به
تازگی مقدار ) CAF4قﻄعه  Cپایانه اگرین( در گردش ﺧون به عنوان نشانﮕر ﺁسیﺐ
عﻀﻼنی در هر دومدل انسانی) (6و ﺣیوانی) (7پیشنهاد شده است .تحقیﻖها ثابت
کردند شاﺧﺺ  CAFدر اثر سالﺨوردگی افﺰایﺶ مییابد) 6،4و  .(8بر اساﺱ مبانی
نﻈری ﺫکر شده در این پﮋوهﺶ ،کاهﺶ متغیر  CAFبه عنوان شاﺧﺼی از بهبود
ساﺧتار پیوندگاه عﺼبی -عﻀﻼنی یا کاهﺶ سرعت تﺨریﺐ ﺁن در نﻈر گرفته شد.
تمرین و فعالیت بدنی سازوکار تحریکی و نیرومند برای بازسازی و ترمیم عﻀﻠه
اسکﻠتی بهشمار میرود) .(9برﺧی از محققان بر این باورند تمرینهای مقاومتی سنتی
سبﺐ افﺰایﺶ قدرت شده و تاثیر چندانی بر عمﻠکرد ندارند) .(11 ,10اما بعﻀی از ﺁنها
عنوان میکنند ،تمرین مقاومتی عﻼوه بر افﺰایﺶ توده و قدرت ،باعﺚ بهبود عمﻠکرد
سالمندان )بهبود سرعت بﻠند شدن از صندلی و باﻻ رفتن از پﻠه( میشود) .(13 ,12در
یﻚ پﮋوهﺶ عنوان شد که تمرینهای قدرتی سنتی در عﻀﻼت پایین تنه افراد مسن
سبﺐ افﺰایﺶ توان هوازی و عمﻠکرد استقامتی زیر بیشینه میشود) (14در ﺣالیکه در
مﻄالعههای دیﮕر ،تمرینهای قدرتی-سرعتی را سبﺐ افﺰایﺶ قدرت و عمﻠکرد بهتری
معرفی میکنند) ،(11) ،(15اما سرعت اجرای این نوﻉ تمرینها برای ﺣﺼول بهینه
عمﻠکرد جسمانی و قدرت عﻀﻼنی در پﮋوهﺶها ،متفاوت است که با توجه به سرعت
اجرای مراﺣل برونﮕرا و درونﮕرا در نﻈر گرفته شود .ممکن است این سرعت در مرﺣﻠه
درونﮕرا با ﺣداکﺜر سرعت ممکن و برونﮕرا در دو ثانیه می شود (15) .و یا درونﮕرا در
یﻚ ثانیه و برونﮕرا در دو ثانیه اجرا شده باشد) .(11معیار سنجﺶ عامل سرعت در
پﮋوهﺶ ﺣاﺿر ،کل زمان اجرای یﻚ ست در نﻈر گرفته شد.
مﻄالعههای معدودی به بررسی تاثیر عامل مداﺧﻠهای بر شاﺧﺺهای  P3NPو CAF
پرداﺧتهاند که نتایﺞ ﺁن نیﺰ متفاوت بود .شﺶ هفته تمرین مقاومتی سبﺐ افﺰایﺶ
 P3NPو  CAFدر افراد سالمند شد) .(5دو نوﻉ تمرین همراه با مکمل ویتامین D
سبﺐ کاهﺶ میﺰان سرمی  CAFافراد سالمند شد) .(6دو نوﻉ تمرین مقاومتی سنتی
و سبﻚ با اعمال محدودیت جریان ﺧون باعﺚ تغییرهای معناداری در  CAFو P3NP
در زنان سالمند نشد ،ﺿمن این که شاﺧﺺهای عمﻠکرد جسمانی در هردو گروه بهبود
یکسانی را نشان داد) .(16برای بررسی اثر سنجی زمان مداﺧﻠه تمرینی و همﭽنین
زمان بر بودن تغییرهای سﻄوﺡ فیﺰیولوژیایی به نسبت تغییرهای عﺼبی -عﻀﻼنی و
عمﻠکردی ،محققان انجام این پﮋوهﺶ را ﺿروری دانستند.
هشت هفته تمرین مقاومتی سبﺐ بهبود متغیرهای قدرت عﻀﻼنی و عمﻠکرد جسمانی
و تعادل شد) .(15در ﺣالی که بین دو نوﻉ تمرین مقاومتی و مقاومتی -سرعتی در
قدرت عﻀﻼت پایین تنه و عمﻠکرد جسمانی  39فرد مسن تفاوتی مشاهده نشد).(17
با توجه به این که ﺣجم مﻄالعههای انجام شده بر شاﺧﺺهای  CAFو  P3NPکافی
به نﻈر نمیرسد و نیﺰ همین اندﻙ مﻄالعهها بر ﺁزمودنیهای یکسانی انجام نشده
- Neuromuscular Junction
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است؛ برﺧی زنان و برﺧی مردان را بررسی کرده و هنوز نتایﺞ واﺿحی از برایند این
تغییرها در مردان مشاهده نمیشود و اﻏﻠﺐ تنها به بررسی عمﻠکرد و شاﺧﺺهای
ﺁمادگی جسمانی پرداﺧته شده است .همینﻃور زمانهای بررسی شده شﺶ و هشت
هفته بوده که برای سازگاریهای عﺼبی -عﻀﻼنی بیشتر در نﻈر گرفته میشود تا
متغیرهای فیﺰیولوژیایی و تغییرهای پﭙتیدی ،انجام پﮋوهشی با زمان ﻃوﻻنیتر ،مهم
و کاربردی بود .به ﻃور کﻠی میتوان گفت با توجه به نبود توافﻖ کﻠی در زمینه روش
تمرین اثرگذار بر پیشﮕیری سقوﻁ ناشی از ﺿعﻒ عﻀﻼت اندام تحتانی و نبود تعادل
به عنوان یکی از دﻻیل مهم مرگ و میر ناشی از پیری) (18و نتایﺞ ﻏیر همسان
متغیرهای پﭙتیدی سرمی در پﮋوهﺶهایی با زمان کمتر از  10هفته و البته استفاده
بیشتر از تمرینهای سنتی مقاومتی) ،(19 ,5 ,4محقﻖ در پی پاسخ به این سوال بر
ﺁمده که ﺁیا انجام  12هفته تمرین مقاومتی -سرعتی اندام تحتانی همراه با راه رفتن
در جهتهای مﺨتﻠﻒ تاثیری بر تغییرهای  P3NP , CAFو شاﺧﺺهای عمﻠکرد
جسمانی در مردان سالمند دارد یا ﺧیر؟!
مواد و روشها:
ﺁزمودنیها از جامعه
ﺁزمون
تحقیﻖ ﺣاﺿر تجربی و با ﻃرﺡ پیﺶ
مردان بازنشسته در دسترﺱ شهرستان بابل ،به صورت هدفمند انتﺨاﺏ و بر اساﺱ
سن و شاﺧﺺ توده بدنی به دو گروه تﺼادفی تقسیم شدند .معیارهای ورود به مﻄالعه،
داشتن ﺣداقل سن  60سال ،انجام ندادن فعالیت ورزشی منﻈم ،نداشتن بیماری
قﻠبی -ریوی و دارا نبودن بیماریهای مﺰمن نﻈیر ﺁرتروز ،پر فشاری ﺧون و دیابت
و معیارهای ﺧروﺝ نیﺰ ﺁسیﺐهای عﻀﻼنی ،ناتوانی در اجرای تمرینهای ورزشی و
شرکت نکردن منﻈم در بیﺶ از سه جﻠسه از تمرین و انﺼراﻑ از تمرین به دلیل مساﺋل
شﺨﺼی بود .محدودیتهای تحقیﻖ نیﺰ کنترل نکردن تغذیه ،سﻄﺢ انﮕیﺰش و میﺰان
فعالیت روزانه بوده است .تمامی شرکت کنندگان فرم رﺿایتنامه شرکت در تحقیﻖ
و پرسشنامه سﻼمت جسمانی )با تایید پﺰشﻚ( را تکمیل کردند .شیوه پﮋوهﺶ نیﺰ به
تایید کمیته اﺧﻼﻕ دانشﮕاه عﻠوم پﺰشکی سبﺰوار رسید و با کد اﺧﻼﻕ )Ir.Medsab.
(1396,98.Recثبت شد.
اندازهگیریها:
ﺣجم نمونه بر اساﺱ محاسبات نرمافﺰار  GPOWEبرای دو گروه و ﺁزمون تحﻠیل
واریانﺲ با اندازهگیریهای مکرر با سﻄﺢ ﺧﻄای  α=0/02و توان برابر با ،0/80
 36نفر تعیین شدکه البته بعد از ریﺰش) به دﻻیل شﺨﺼی ،مشغﻠه کاری ،مسافرت و
ﻏیبت( ،به تعدادی که ﺫکر شد ،تحﻠیل ﺁماری انجام شد .تعیین شاﺧﺺ توده بدن ﺁنها
بر اساﺱ اندازهگیری قد و وزن انجام شده و با تقسیم وزن بر مجذور قد به متر محاسبه
شد) .(20ﺁزمونهای عمﻠکردی شامل قدرت پویا ،تعادل پویا و استقامت عﻀﻼنی
)پیاده روی به مدت شﺶ دقیقه( بود) .(21ترتیﺐ اجرا شامل تعادل پویا )برﺧاستن از
صندلی و ﻃی مسافت  2/44متر به صورت رفت و برگشت و نشستن روی صندلی(،
ﺁزمون-پﺲ

بود.
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اول

دوم
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چهارم
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ششم

هفتم
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نهم

دهم

یازدهم
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شکل -1روش راه رفتن در چهار جهت اصﻠی

هفته ها
اول
دوم
سوم
چهارم
پنجم

نحوه اجرا
٪40

11

HRM

HRM ٪45

 1ست با توپ مدیسین بال  0/05 Kgبا شدت
مشابه هفته سوم با 45%

HRM

 2ست با توپ مدیسین بال  0/5 Kgبا شدت

ششم

مشابه هفته پنجم با

هفتم

 2ست با توپ مدیسین بال  1 Kgبا شدت

هشتم
نهم

HRM % 40

HRM % 40

HRM %50

مشابه هفته هفتم با 55

HRM %50

HRM

 2ست با توپ مدیسین بال  2 Kgبا شدت

HRM %55

دهم

مشابه هفته نهم با

HRM %60

یازدهم

مشابه هفته نهم با

HRM %65

دوازدهم

مشابه هفته نهم با

HRM %65

همﭽنین قابل توﺿیﺢ است که افﺰایﺶ بار برای تقویت این دستههای عﻀﻼنی)پایین
تنه( به واسﻄه وزن توپ مدیسنبال و افﺰایﺶ سرعت ﺣرکت بر مبنای ﺿربان قﻠﺐ
بیشینه تنﻈیم شد.کنترل شدت فعالیت راه رفتن بر اساﺱ درصدی از ﺿربان قﻠﺐ
بیشینه )توسﻂ ﺿربانسنﺞ پﻼر مدل H7ساﺧت فنﻼند( و با استفاده از فرمول 2
ارزیابی شد.
سن فرد  =220 -ﺣداکﺜر ﺿربان قﻠﺐ )فرمول (2
قابل ﺫکر است که گروه کنترل در این  12هفته ،برنامههای معمول زندگی ﺧود را
بدون هیﭻگونه شرکت درفعالیتهای منﻈم ورزشی ادامه دادند.
برای توصیﻒ دادهها )میانﮕین و انحراﻑ استاندارد( از ﺁمار توصیفی و برای تجﺰیه و
تحﻠیل دادهها از روش ﺁماری تحﻠیل واریانﺲ با اندازهگیریهای مکرر استفاده شد.
برای بررسی پذیرههای زیربنایی از ﺁزمون شاپیرو -ویﻠﻚ )لیﻠی فورﺱ( ،برای ارزیابی
ﻃبیعی بودن توزیﻊ دادهها پیﺶ و پﺲ از تمرین ،ﺁزمون لون و برای بررسی همﮕنی
گروهها در پیﺶﺁزمون و پﺲﺁزمون و ﺁزمون باکﺲ )برای بررسی ثابت بودن ماتریﺲ
کواریانﺲ ﺧﻄا( اجرا شد .با توجه به اینکه p -مقدار در تمام موارد فوﻕ بﺰرگتر از
پنﺞ صدم بود ،از تحﻠیل واریانﺲ با اندازهگیری مکرر به روش کمترین توانهای دوم
استفاده شد .در متغیرهایی که پیﺶفرﺽهای همﮕنی و ﻃبیعی بودن وجود نداشته
است (ρ<0/05) ،از روش تحﻠیل واریانﺲ اندازههای مکرر وزندار شده )وزنی( استفاده
شده است .سﻄﺢ معناداری نیﺰ  ρ= 0/05در نﻈر گرفته شد .همﭽنین از ﺁزمون
همبستﮕی پیرسون برای ارتباﻁ سنجی بین شاﺧﺺهای  CAFو  P3NPبا متغیرهای
عمﻠکردی استفاده شد .در تجﺰیه و تحﻠیل همه دادهها نیﺰ از نرمافﺰار ) SPSSنسﺨه
 (20استفاده شد.
یافتهها:
دو گروه این تحقیﻖ شامل 10نفر گروه کنترل با میانﮕین سنی  63/40سال و وزن
 78/8کیﻠو و  11نفر گروه مقاومتی -سرعتی با میانﮕین سنی  63/5سال و وزن 76
بودند .نتایﺞ جدول  3نشان میدهد اثر تعامﻠﻲ گروه و زمان در مورد  P3NPو
 CAFمعنادار نیست ،اما در شاﺧﺺهای تعادل پویا ،قدرت عﻀﻼنی پایین تنه و
استقامت قﻠبی -تنفسی تفاوت معناداری بین گروهها مشاهده شد .نتایﺞ ﺁزمون تعقیبی
توکی نشان داد ،شاﺧﺺهای ﺫکر شده در گروه تمرینی نسبت به گروه کنترل معنادار
بودهاست ).(p<0.05
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قدرت پویا )نشستن و برﺧاستن از روی صندلی به مدت 30ثانیه( و استقامت عﻀﻼنی
)پیاده روی به مدت شﺶ دقیقه( بود).(21
نمونهگیری خونی:
CAF
P
NP
پﺲ از  10 12ساعت ناشتایی از ورید
برای اندازهگیری ﻏﻠﻈت سرمی  3و
بازویﻲ ﺁزمودنﻲها مقدار 10سی سی ﺧون در  24ساعت قبل از نﺨستین جﻠسه تمرین
و  24ساعت پﺲ از ﺁﺧرین جﻠسه نمونه ﺧونی گرفته شد .سﭙﺲ ﺧون به دست ﺁمده با
 4000دور در دقیقه سانتریفیوژ و سرم ﺣاصﻠه در فریﺰر  -80نﮕهداری شد)P3NP .(10
با دامنه ) (75 ng/L- 2400 ng/Lو ﺣساسیت  5 ng/Lو  CAFبا دامنه )pmol/L
 (1/5 pmol/L -48و ﺣساسیت  ./1 pmol/Lبه روش اﻻیﺰا و توسﻂ کیت مﺨﺼوﺹ
شرکت  Zell bioکشور ﺁلمان و براساﺱ رهنمود شرکت سازنده اندازهگیرﻱ شد.
برنامه ورزشی:
(
)
برنامه تمرینی پﮋوهﺶ ﺣاﺿر شامل چهار ایستﮕاه اجرای تمرین مقاومتی بود  22و
به مدت  12هفته ،دوجﻠسه در هفته اجرا شد .همﭽنین راه رفتن در جهتهای متفاوت
همراه با ﺁن انجام شد که این بﺨﺶ بر اساﺱ اصول عﻠم تمرین توسﻂ محقﻖ ﻃراﺣی
شد .قابل ﺫکر است که این برنامه تمرینی با هدﻑ افﺰایﺶ هماهنﮕی عﺼبی-عﻀﻼنی
و متعادلسازی فعالیت گروههای عﻀﻼنی پایین تنه در بﺨﺶهای قدامی -ﺧﻠفی و
داﺧﻠی -جانبی برای افراد مسن در نﻈر گرفته شد)) (23جدول  .(2برنامه تمرین با
وزنه شامل چهار ایستﮕاه )پرﺱ پا ،جﻠویران  ،پشت ران و ایستادن روی پنجه()(22
و ستها با توجه به اﺣتمال نبود ﺁمادگی افراد و سن باﻻی ﺁنها ،در سه جﻠسه اول دو
ست ،در ادامه به چهار ست و در سه هفته پایانی با سه ست به پایان رسید)جدول.(1
برای ایجاد سازگاریهای عﺼبی -عﻀﻼنی ﻻزم ،برنامه در هفتههای اول سبﻚتر
در نﻈر گرفته شد و مقاومت بر اساﺱ تکرار تنﻈیم شد ،ﻃوری که ﺁزمودنیها بیﺶ
از هشت تا  10تکرار را نتوانند انجام دهند ،سﭙﺲ برای بهبود توان ،پﺲ از گذشت
شﺶ هفته ،سرعت ﺣرکت بیشتر شد و سﭙﺲ ،برای بهبود قدرت و توان بر بار افﺰوده
و تکرارها کمتر شد) .(24قدرت بیشینه )برای اجرای تمرینهای مقاومتی -سرعتی(
شامل ﺣداکﺜر انقباﺽ بیشینه در ﺣرکتهای پرﺱ پا ،باز کردن و تا کردن زانو و پﻼنتار
فﻠکشن مﭻ پا با استفاده از روش ﻏیر مستقیم انجام شد )) .(25فرمول (1
)فرمول (1
]تکرار) / [(1- ./.2جرم وزنه = ﺣداکﺜر یﻚ تکرار بیشینه
تمرینهای گامبرداری:
روش کار )1ست(:
مرﺣﻠهی اول :ﺣرکت از نقﻄه مرکﺰی رو به جﻠو تا نقﻄه «الﻒ» و برگشت رو به
جﻠو تا نقﻄه مرکﺰی.
مرﺣﻠه دوم :ﺣرکت از نقﻄه مرکﺰی رو به عقﺐ تا نقﻄه «د» و برگشت دوباره رو به
عقﺐ تا نقﻄه مرکﺰی.
مرﺣﻠه سوم :گامبرداری با پهﻠو به ﻃرﻑ راست از نقﻄه مرکﺰی تا نقﻄه «ﺏ» و
بازگشت دوباره با پهﻠوی به ﻃرﻑ راست تا نقﻄه مرکﺰی.
مرﺣﻠه چهارم :گامبرداری با پهﻠو به ﻃرﻑ چﭗ به نقﻄهی «ﺝ» و بازگشت دوباره با
پهﻠو به ﻃرﻑ چﭗ تا نقﻄه مرکﺰی.
تمامی این چهار مرﺣﻠه یﻚ ست تعریﻒ میشود .همﭽنین تمامی فواصل انتهای مسیر
تا نقﻄه مرکﺰی  10متر است) .شکل (1

جدول  -2برنامه تمرین راه رفتن در چهار جهت اصﻠی

تاثیر  12هفته تمرینهای مقاومتی  -سرعتی به همراه راه رفتن 516 /

جدول  -3میﺰان شاﺧﺺها بر ﺣسﺐ زمان پیﮕیری به تفکیﻚ گروهها

گروه کنترل

متغیرها
تعادل پویا
(ثانیه)
قدرت پویا
(تعداد)
استقامتی تنفسی
(متر)
P3NP

گروه قدرتی -سرعتی
درصد

اثر زمان

اثر زمان *گروه

(درون گروهی)

(بین گروهی)

 Pمقدار

 Pمقدار

0.001#

*0.001

*0.001

قبل

بعد

درصد
تغییرات

قبل

بعد

6.37 ± 0.27

6.24 ± 0.4

-2.1

6.48 ± 0.19

5.46 ± 0.18

-15.7

12.1± 1.2

12.00 ± 1.5

-0.82

12.64 ± 1.12

16.18 ± 1.88

28

0.001#

783.5± 11.5

784.59±11.01

0.13

820.77±11.29

4

0.001#

*0.001

5.150±1.16

4.82±0.92

-6.4

5.25±0.74

-5.7

0.04#

0.110

789.0±
11.72

5.573±0.936

تغییرات

)( ng/L
)(CAF

114.7±31.2

111.2±29.7

-3

135.2±17.18

127.55±15.36

-5.6

0.02#

0.157

pmol/L

* معناداری بین گروه تمرین نسبت به گروه کنترل # ،معناداری پﺲ ﺁزمون نسبت به پیﺶ ﺁزمون در گروهها

- Arnason
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بحث:
مﻄالعه ﺣاﺿر نشان داد که عمﻠکرد جسمانی افراد سالمند شامل قدرت عﻀﻼنی
پایینتنه ،تعادل پویا و استقامت قﻠبی -تنفسی بهبود داشته است .در شاﺧﺺ قدرت
پایینتنه و تعادل پویا تاثیر عامل مداﺧﻠهای ،بیشتر بوده است .اگر چه تغییرهای درون
گروهی نشاندهنده کاهﺶ معنادار  P3NPو  CAFدر هر دو گروه بود ،اما بین دو
گروه تغییرهای معناداری مشاهده نشد.
برﺧی مﻄالعهها شدت تمرینها را  65-85درصد  1RMبا  8-12تکرار در نﻈر گرفتند
که سبﺐ افﺰایﺶ قدرت شده بود) (26 ,15 ,11در ﺣالیکه ﺣداکﺜر تکرار در تحقیﻖ
ﺣاﺿر  10تکرار و اصل اﺿافه بار معادل 5-10درصد در نﻈر گرفته شد که مشابه با
تحقیﻖ سیمونﺲ و ﺁندل ) (27)(2006و ﺁرنارسون (28)(2013) 5است .در مورد
برنامه تمرین قدرتی -سرعتی روش کار در تحقیﻖها متفاوت بود .مﺜﻼ شدت تمرین
ممکن است مشابه شدت تمرین قدرتی بوده ،ولی با سرعت بیشتر و تا ﺣد ﺧستﮕی
اجرا شود) (15یا اینکه شدت تمرین کمتر از تمرین مقاومتی سنتی ) 40-60درصد
 (1RMولی در انقباﺽ درونﮕرا و برونﮕرا نسبت ) 1:2یﻚ ثانیه درون گرا ،دو ثانیه
برون گرا( در نﻈر گرفته شود) (17 ,11که در تحقیﻖ ﺣاﺿر نیﺰ از این شیوه استفاده
شد .با این تفاوت که زمان کل اجرای یﻚ ست با کرنومتر ارزیابی شده و سعی بر
این شد که اجرای یﻚ ست )با توجه به سن افراد( در ﺣداقل سرعت ممکن اجرا
شود)جدول  .(1نتایﺞ تمرین قدرتی -سرعتی در مقایسه با گروه کنترل در تحقیﻖها
بهبود نشان داده است) (17 ,15در هیﭻ یﻚ از تحقیﻖها ،گامبرداری در چهار جهت به
عنوان روش تمرین در کنار روشهای دیﮕر تمرین در نﻈر گرفته نشده است ،هر چند

از این روش به عنوان یﻚ روش جداگانه در کنار تمرین مقاومتی سنتی استفاده شده
است) (27یا از روش راه رفتن به عقﺐ استفاده شده است) .(29تاثیر اندﻙ تمرینها
بر استقامتی – تنفسی در ﺁزمونهای عمﻠکردی را میتوان به کم بودن زمان تمرین
مرتبﻂ دانست .ﺁنﭽه مهم به نﻈر میرسد این است که ویﮋگیهای تمرینی مﺜل شدت،
مدت ،سرعت و نوﻉ و ترکیﺐ تمرینها بر متغیرهای جسمانی و فیﺰیولوژیایی اثراگذار
است و شیوه تمرینی تحقیﻖ ﺣاﺿر شاید ﺁستانه ﻻزم برای ایجاد تغییرهای بهینه
عمﻠکردی را دارا بوده است.
مﻄالعهها در زمینه تاثیر تمرینهای قدرتی -سرعتی بر میﺰان ﻏﻠﻈت ،CAF
کم بوده و نتایﺞ منتاقﻀی وجود دارد .بهﻃور مﺜال شﺶ هفته تمرینهای قدرتی
سبﺐ افﺰایﺶ معنادار ﻏﻠﻈت  CAFشد ) .(5در ﺣالیکه ﺣتی  12ماه تمرین نیﺰ
تاثیری بر  CAFنداشته است) .(30اماگفته شده است؛ دریافت مکمل ویتامین
 Dبه ﺁزمودنیها سبﺐ کاهﺶ معنادار  CAFمیشود) .(6از ﺁنجا که سﻠولهای
عﺼبی و فیبرهای عﻀﻼنی بسیار متابولیﻚ هستند ،این فرﺿیه منﻄقی است
که ﺁنها ﺣتی تحت تاثیر اﺧتﻼل جﺰﺋی عمﻠکرد میتوکندری قرار بﮕیرند),31
 .(32بنابراین نقﺶ میتوکندریها در انتهای اکسون در ساﺧت و پردازش
انتقال دهندههای شیمیایی و به تبﻊ ﺁن بهبود و استحکام ساﺧتار پیوندگاه عﺼبی-
عﻀﻼنی بسیار مهم است) .(33مﻄالعههای اﺧیر نشان دادند ،بیان ژن α-PGC1
نقﺶ کﻠیدی در ساﺧتار میتوکندریایی و در پی ﺁن در ثبات محل اتﺼال عﺼبی-
عﻀﻼنی دارد) .(35 ,34بیان ژن  α-PGC1و کارکرد میتوکندری با فعالیت هوازی
بهبود مییابد) .(36بنابراین تمرین استقامتی با توجه به تاثیری که بر بیان ژن
 α-PGC1و کارکرد میتوکندری دارد ،میتواند در کاهﺶ  CAFموثر باشد .شاید
تفاوت در نوﻉ تمرین در تحقیﻖ ﺣاﺿر ،عامل موثری بر نبود تغییر این شاﺧﺺ باشد.

 / 517رویا عسکری و همکاران

از ﻃرﻑ دیﮕر ممکن است با توجه به میانﮕین سنی افراد ) ،(63/3±4شاید نروتﭙسین
فعالیت مﺨرﺏ ﺧود را ﺁﻏاز نکرده باشد یا سﻄوﺡ اولیه  CAFدر ﺁزمودنیها پایینتر
بوده است زیرا هر چه سﻄوﺡ اولیه  CAFباﻻتر باشد ،تاثیر تمرین بیشتر ﺧود را نشان
میدهد).(5
در این تحقیﻖ ﻏﻠﻈت سرمی  P3NPنیﺰ تحت تاثیر تمرین قرار نﮕرفت .در ﺣالیکه در
یﻚ مﻄالعه کاهﺶ مقدار  P3NPدر اثر تمرین گﺰارش شد) (37در بین مﻄالعههای
انجام شده ،تنها تحقیﻖ فراگﻼ و همکاران ) (2013بود) (5که به تاثیر تمرین قدرتی
بر  P3NPپرداﺧت و نتیجه ﺁن مشابه نتیجه مﻄالعه ﺣاﺿر بود .عنوان شده که در
شرایﻂ ﺁسیﺐزا و التهابی مقدار سرمی  P3NPافﺰایﺶ مییابد ،در نتیجه سازگاری،
شاید ناشی از ارتقای شرایﻂ ﺿد التهابی بوده و نبود تغییر در شاﺧﺺ  P3NPنشانهای
از این وﺿعیت باشد) .(38پاسخ سﻄوﺡ  P3NPدر اثر تمرین با توجه به میﺰان هورمون
تستسترون و هورمون رشد متفاوت است) .(40 ,39در صورت افﺰایﺶ میﺰان هورمون
رشد در پاسخ به تمرین ،مقدار  P3NPنیﺰ افﺰایﺶ مییابد) .(42 ,41مشاهده شده
است که تغییرهای تستسترون با انجام تمرینهای قدرتی ،نسبت به تمرینهای
توانی افﺰایﺶ چشمﮕیرتری دارد)) (43منبﻊ( اگر چه در تحقیﻖ ﺣاﺿر مقادیر هورمون
تستسترون و شاﺧﺺهای ﺿد التهابی ،ارزیابی نشد ،شاید با توجه به دامنه سنی
ﺁزمودنیها که سﻄوﺡ پایینتری از تستسترون را دارا هستند) ،(45 ,44این دوره تمرین
با مدت و شدت اعمال شده ،تنها بر کاهﺶ روند تﺨریبی اثرگذار بوده و برای سنتﺰ
پروتﺌینهای ساﺧتاری نیاز به اعمال شدت باﻻتری از تمرینهای مقاومتی است).(46
از ﻃرفی افﺰایﺶ P3NPوابسته به افﺰایﺶ پروکﻼژن سه است که در رشد میوبﻼست
ها و قالﺐبندی عﻀﻠه سهیم است) ،(10هایﭙر تروفی عﻀﻼنی  ،عامل ایجاد ﺁن است
و شاید شدت تمرینهای به کار رفته ﺁنقدر نبوده است که این مکانیسم سبﺐ افﺰایﺶ
شاﺧﺺ مورد نﻈر شود .می توان این ﻃور نتیجهگیری کرد که عوامل مداﺧﻠهای ﻏیر
قابل کنترل مانند تغذیه ،عامل انﮕیﺰشی و سﻄﺢ فعالیتهای بدنی اﺣتمالی ﺧارﺝ از
چارچوﺏ تحقیﻖ از دﻻیل ایجاد کننده ﺁن باشد .در مﻄالعه ﺣاﺿر بین فاکتورهای
عمﻠکردی با فاکتورهای  P3NPو  CAFهم در پیﺶ ﺁزمون و هم در پﺲ ﺁزمون
همبستﮕی معناداری مشاهده نشد .در مﻄالعه بونداﻙ ) (30) (2015همبستﮕی منفی
معناداری تنها بین سرعت راه رفتن و  CAFمشاهده شد ،تفاوت در نتایﺞ این دو
تحقیﻖ میتواند ناشی از این باشد که در تحقیﻖ مذکور سالمندانی که یﻚ سال فعالیت
منﻈم داشتند؛ بررسی شدند و البته ﺣجم نمونه نیﺰ از تحقیﻖ ﺣاﺿر بیشتر بوده است.
با توجه به مﻄالﺐ گفته شده ،به نﻈر میرسد با توجه به ﺣجم اندﻙ مﻄالعهها ،هنوز
اﻃمینان از امکان استفاده از متغیرهای سرمی  P3NPو  CAFبهعنوان یﻚ شاﺧﺼه
قوی برای پیﺶ بینی عمﻠکرد جسمانی افراد سالمند وجود ندارد.
به نﻈر میرسد مشاهده بهبود عمﻠکرد که در ﺁزمودنیهای این تحقیﻖ به چشم میﺧورد،
ناشی از سازگاریهای عﺼبی عﻀﻼنی مانند تسریﻊ در انتقال پیامهای عﺼبی)،(47
افﺰایﺶ انسجام استفاده از واﺣدهای ﺣرکتی )سینکرونایﺰ ،(48) (6بهبود متابولیسم
عﻀﻼنی ) (49و افﺰایﺶ فراﺧوانی واﺣدهای ﺣرکتی) (50باشد .ممکن است تغییرهایی
در ویﮋگیهای ﺫاتی اعﺼاﺏ ﺣرکتی مسﺌول افﺰایﺶ واﺣدهای ﺣرکتی فراﺧوانده شده
در تمرینهای قدرتی باشند .تحریﻚ پذیری واﺣد ﺣرکتی در ورزشکاران تمرین دیده
بیشتر است) (51و اگر تمرین سبﺐ افﺰایﺶ تحریﻚپذیری عﺼﺐ ﺣرکتی شود ،ممکن
است انتﻈار داشته باشیم که تواتر تﺨﻠیه عﺼﺐ ﺣرکتی )نرﺥ ﺁتﺶ بار (7با تمرین
افﺰایﺶ یابد ،این میتواند یکی از عوامل اﺣتمالی در افﺰایﺶ قدرت پویا ناشی از
تمرینها باشد .دیده شده است به دنبال انجام شﺶ هفته تمرین مقاومتی یﻚ گروه
بﺰرگ عﻀﻼنی )اکستنسور زانو ( روی نرﺥ ﺁتﺶ بار عﻀﻠه پهن جانبی ،نرﺥ ﺁتﺶ بار
در افراد جوان 15درصد و در افراد مسن 49درصد افﺰایﺶ داشته است) .(52بنابراین
محتمل است که بهبود عمﻠکرد جسمانی در ﺁزمودنیهای این تحقیﻖ نیﺰ به واسﻄه
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هماهنﮕیهای ﻻزم در بﺨﺶ عﺼﺐ و عﻀﻠه انجام شده باشد.
افﺰایﺶ عمﻠکرد استقامتی در تحقیﻖ ﺣاﺿر می تواند به فعالیت عﻀﻠه چهارسر در
تمرینهای مرتبﻂ باشد) .(14دلیل ﺁن را میتوان به انسداد عروﻕ ﺧونی در اثر سرعت
زیاد انقباﺽ عﻀﻼنی) ،(53افﺰایﺶ چﮕالی مویرگی و فعالیت سیترات سنتتاز در عﻀﻠه
چهار سر و افﺰایﺶ ﺁسنانه ﻻکتات نسبت داد) .(14از ﻃرفی پرتکل تمرینی تحقیﻖ
ﺣاﺿر سبﺐ بهبود معناداری در شاﺧﺺ تعادل و قدرت پویا در مقایسه با گروه کنترل
شد .برای ایجاد تعادل ،نیاز است تا اﻃﻼعات از گیرنده های ﺣسی ناﺣیه دهﻠیﺰی گوش
)20درصد( ،ﺣسی-پیکری )70درصد( ،بﺼری )10درصد( پردازش شده و یکﭙارچه
شود) .(54مشﺨﺺ شده است که شبکه وسیعی از ساﺧتارهای قشر مغﺰ مانند قشر
داﺧﻠی ویتیواریا(PIVC) 8؛ شکنﺞ قدامی (STG) 9و ناﺣیه قشری اولیه 10به عنوان
عامل مهم برای پردازش اﻃﻼعات ناﺣیه دهﻠیﺰی و چند ﺣسی در مغﺰ شناسایی شده
است ) .(55استفاده از تغییر جهت ها در تمرینهای این تحقیﻖ ممکن است تعامل
ﻻزم را در ارتباﻃات بﺨﺶهای مﺨتﻠﻒ مغﺰی ایجاد کرده باشد و از ﻃرفی افﺰایﺶ
قدرت پویا که شاﺧﺺ مهمی در ﺣفﻆ تعادل است نیﺰ اثری مﻀاعﻒ را در ﺣفﻆ تعادل
بهتر برای این افراد ایجاد کرده باشد .شاید بتوان گفت که تمرینهای قدرتی -سرعتی،
کارایی سیستم عﺼبی در نواﺣی ﺫکر شده را افﺰایﺶ داده است .همﭽنین بهبود عمﻠکرد
قدرت پویا در عﻀﻼت پایین تنه ممکن است به دلیل افﺰایﺶ هم فعالسازی در
عﻀﻼت موافﻖ و کاهﺶ ﺁن در عﻀﻼت مﺨالﻒ باشد).(56
با توجه به مبانی نﻈری ،نبود کنترل انﮕیﺰش ،تغذیه ،فعالیت روزانه و ﺁمادگی اولیه
ﺁزمودنیها میتواند بر نتایﺞ تحقیﻖ تاثیرگذار باشد و استفاده از یﻚ گروه با مداﺧﻠه
تمرین استقامتی شاید میتواند نتایﺞ کاملتری اراﺋه دهد .از ﻃرفی ﺣجم نمونه نیﺰ
میتواند نتایﺞ را تحت تاثیر قرار دهد .ممکن است با افﺰایﺶ ﺣجم نمونه ،با اﻃمینان
بیشتری نتایﺞ را تفسیر کرد.
اگرچه انتﻈارهای پﮋوهشﮕران در این مﻄالعه برای تغییرهای شاﺧﺺهای فیﺰیولوژیایی
محقﻖ نشد ،اما بهبود شاﺧﺺهای عمﻠکردی ،گویای تغییرهای عﺼبی -عﻀﻼنی
مﺜبتی است که برای روشن شدن مکانیسمهای ﺁن ﻻزم است از شاﺧﺺهای اثرگذار
دیﮕری در کنار موارد مد نﻈر این تحقیﻖ بهره برد .به ﻃور مﺜال استفاده از سایر
پﭙتیدهای سرمی )مانند ایریﺰین و مایواستاتین( در کنار دو شاﺧﺺ سرمی این پﮋوهﺶ
میتواند نتایﺞ کاملتری از تاثیر تمرینی در زمینه تغییرهای پﭙتیدی اراﺋه دهد؛ یا
بررسی شاﺧﺺهای رشد عﺼﺐ -عﻀﻠه و عوامل التهابی و ﺿد التهابی نیﺰ در مشﺨﺺ
شدن مکانیسمهای اﺣتمالی مﺜمرثمر باشد.
نبود کنترل دقیﻖ برنامه تغذیه ﺁزمودنیها ،تعداد کم ﺣجم نمونه و نبود کنترل
فعالیتهای جسمانی این افراد از محدودیتها و نقاﻁ ﺿعﻒ این تحقیﻖ به شمار
میرود ،اما کنترل دقیﻖ برنامه تمرینی و نﻈارت بر اجرای صحیﺢ ﺣرکتها و استفاده
اصولی از سرعت برای ﺣفﻆ توان ،میتواند از نقاﻁ مﺜبت این مﻄالعه باشد.
نتیجهگیری:
با توجه به نتایﺞ عمﻠکردی در تحقیﻖ ﺣاﺿر ،شاید تمرینهای قدرتی -سرعتی همراه با
راه رفتن را بتوان به عنوان یﻚ برنامه تمرینی موثر در کاهﺶ سقوﻁ افراد سالمند بکار
برد .ﺿمن اینکه استفاده از وزنههای سبﻚ در اجرای این تمرینها ،ﺧﻄرهای کمتری
را به دنبال دارد .با توجه به نتایﺞ این تحقیﻖ ،مردان سالمند میتوانند برای بهبود
عمﻠکرد جسمانی ،از تمرین ترکیبی قدرتی -سرعتی در کنار راه رفتن در جهتهای
مﺨتﻠﻒ استفاده کنند .همﭽنین انجام تمرینهای قدرتی -سرعتی سبﺐ ﺣفﻆ بهتر
تعادل در ﺁنها می شود.
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