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چکیده
فعاليت بدني خطر ابتال به بيماريهاي قلبي ـ عروقي را با تعديل فرايند التهاب کاهش ميدهد .دراينراستا ،هدف از
پژوهش حاضر مقايسۀ دو شيوۀ تمريني تناوبي شديد و تمرين تداومي با شدت متوسط بر عوامل پيشبينيکنندۀ
نارسايي قلبي در زنان يائسۀ کمتحرک بود .در اين پژوهش  30زن يائسۀ کمتحرک (با ميانگين±انحراف معيار سني
 55/45±0/49سال؛ وزن  71/26±1/59کيلوگرم) سالم شهر اصفهان انتخاب شده و به سه گروه تمرين تناوبي شديد،
تمري ن تداومي با شدت متوسط و کنترل تقسيم گرديدند .گروه تمرين تناوبي شديد در برنامهاي با شدت  60تا  90درصد
ضربان قلب ذخيره و گروه تمرين تداومي با شدت متوسط در برنامهاي با شدت  50تا  65درصد ضربان قلب ذخيره
شرکت کردند؛ اما گروه کنترل درطول اين دوره در هيچگونه برنامۀ ورزشي منظمي شرکت نکرد .در اين پژوهش
پروتئين واکنشگر سي و شاخصهاي نيم رخ ليپيدي ،قبل و بعد از هشت هفته با استفاده از آزمون تحليل واريانس با
اندازههاي تکراري در سه گروه مقايسه گرديد .نتايج نشاندهندۀ کاهش معنادار نشانگر التهابي پروتئين واکنشگر سي و
ا فزايش معنادار ليپوپروتئين پرچگال در گروه تمرين تناوبي شديد نسبت به دو گروه ديگر ميباشد .همچنين ،افزايش
معنادار نسبت ليپوپروتئين پرچگال به ليپوپروتئين کمچگال در هر دو گروه تمريني نسبت به گروه کنترل مشاهده
ميشود .بهطورکلي ،يافتههاي اين پژوهش نشاندهندۀ نقش مؤثرتر تمرينات تناوبي شديد نسبت به تمرينات تداومي با
شدت متوسط در پيشگيري از بيماريهاي قلبي ـ عروقي در زنان يائسه ميباشد.

واژگان کلیدی :تمرين تناوبي شديد ،تمرين تداومي با شدت متوسط ،زنان يائسۀ کمتحرک ،عوامل پيشبينيکنندۀ
نارسايي قلبي
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مقدمه
مهمترین علل مرگومیر در دنیا است ( .)1براساس گزارش سازمان
بروز بیماریهای قلبی ـ
بهداشت جهانی ،تا سال ( )2030بیماریهای قلبی ـ عروقی عامل مرگ تقریبا  23میلیون نفر در
سال خواهد بود ( .)2برمبنای گزارش مقصودنیا ،بیماریهای قلبی ـ عروقی اولین و شایعترین علت
مرگومیر در ایران میباشند ( .)3دراینراستا ،مجلۀ اروپایی نارسایی قلبی گزارش کرده است که 80
درصد از مردان و  70درصد از زنان در سن  65سالگی و باالتر ،پس از تشخیص نارسایی قلبی جان
خود را از دست میدهند ( .)4پژوهشگران درزمینۀ نارسایی قلبی ،توجه زیادی بر بیومارکرها دارند تا
از این طریق بتوانند مسیرهای پیچیدۀ بالینی دخیل در پاتوفیزیولوژی قلب را بیان کنند .جهت
شناسایی نارسایی قلبی ،بیومارکرهای مختلفی در نظر گرفته شده است که دراینمیان احتماال
بررسی فاکتورهای پیشبینیکنندۀ نارسایی قلبی اهمیت بیشتری دارد ( .)5بیومارکرهای کاندید
نارسایی قلبی به گروه های بیومارکرهای التهابی ،استرس اکسیداتیو ،ریمودلینگ ماتریکس
خارجسلولی ،2هورمونی ـ عصبی ،آسیب و آپوپتوز 3مایوسیت ،استرس مایوسیت و اختالالت خارجی
قلب تفکیک میشوند (.)5
ازآنجاییکه آترواسکلروز 4یک فرایند التهابی است ،نشانگرهای التهابی موجود در پالسما ،بهترین
ابزار بالقوه برای پیشبینی بیماریهای قلبی ـ عروقی بهشمار میروند ( .)6آترواسکلروز یک اختالل
عروقی التهابی و مزمن است که منجر به بیماریهای قلبی ـ عروقی میشود ( .)7پروتئین واکنشگر
سی )CRP( 5نقشی کلیدی در فرایند اختالل عروقی دارد؛ بهگونهای که فرایند التهاب با ورود
لیپوپروتئینهای غنی از کلسترول 6به دیوارۀ عروق شریانی آغاز میگردد .سپس ،ماکروفاژها 7آنها
را جذب کرده و به سلولهایی با ظاهر حبابدار و کفآلود 8تغییرشکل میدهند که بدینصورت،
ماکروفاژهای بیشتری سیتوکینهای 9التهابی را تولید میکنند و درنتیجه ،کبد  CRPرا تولید
مینماید ()7؛ ازاینرو ،مقادیر باالی  CRPیک نشانگر قوی برای آترواسکلروزیس ،فعالیت التهابی و
عروقی1

1. Cardiovascular Diseases
2. Extracellular Matrix Remodelling
3. Apoptosis
4. Atherosclerosis
5. C-Reactive Protein
6. Cholesterol-Rich Lipoproteins
7. Macrophage
8. Foam Cells
9. Cytokins
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آسیب پالکهای آترواسکلروتیک بوده و بهترین نشانگر جهت پیشبینی بیماریهای قلبی ـ عروقی

میباشد.
با توجه به شیوع بیماریهای قلبی ـ عروقی ،شاهد تالشهای عمومی برای آگاهسازی زنان بودهایم
( .)8چاقی درونشکمی عموما در زنان یائسه افزایش مییابد و با افزایش مقادیر آدیپوسیتوکینها
مانند ،CRPاینترلوکین 1)IL-6( 6و فاکتور نکروز توموری آلفا ( 2)TNF-αدر ارتباط میباشد (.)9،10
افزایش فعالیت ورزشی سبب کاهش التهاب مزمن در سطوح کم میشود و احتماال یک مداخلۀ
سبک زندگی 3خوب برای جلوگیری از بیماریهایی نظیر سرطان و بیماریهای قلبی میباشد
( .)11،12ورزش منظم سالمت قلبی ـ عروقی را از طریق بهبود وضعیت نیمرخ لیپیدی (کاهش
تریگلیسیرید ( ،4)TGکاهش لیپوپروتئین کمچگال ( 5)LDLو افزایش لیپوپروتئین پرچگال
( )6)HDLخون ترویج میدهد ( )13که این تغییرات مثبت در فاکتورهای لیپیدی پالسما ،پیشرفت
بیماری آترواسلکروز و درنهایت ،بیماریهای قلبی را محدود میکند (.)14
باوجوداینکه فعالیت ورزشی با شدت متوسط ،نشانگرهای التهابی را در زنان یائسه و سالم کاهش
میدهد ( ،)15اخیرا تمرینات تناوبی شدید بهدلیل صرفهجویی در زمان از توجه بیشتری برخوردار
شدهاند؛ زیرا ،یکی از علل عدم شرکت بزرگساالن در تمرینات ورزشی منظم ،عدم زمان کافی است.
تمرینات تناوبی شدید 7با جبران کاهش حجم تمرینی تداومی با شدت متوسط 8از طریق افزایش
شدت سب ب افزایش فعالیت آنزیمی میتوکندریایی ،ظرفیت اکسیداتیو عضالنی و محتوای گلیکوژنی
بیشتر میشود .مطالعات انجامشده درمورد افراد سالم نشان داده است که تمرینات تناوبی شدید،
مزایای قلبی ـ عروقی و متابولیکی مشابه یا حتی بیشتر از تمرینات هوازی با شدت متوسط را
بهدنبال دارند ( .)16،17الزمبهذکر است که علیرغم اثبات مزایای تمرینات تناوبی شدید نسبت به
تمرینات تداومی با شدت متوسط در بهبود عملکرد اندوتلیالی ،حساسیت انسولینی و ،)18( HDL
اثر تمرینات تناوبی شدید در سنین یائسگی کمتر موردبررسی قرار گرفته است.
دراینراستا ،فردنریچ 9و همکاران ( )2016به مقایسۀ اثر تمرینات با حجم باال با تمرینات حجم
متوسط بر تغییرات مارکرهای التهابی در زنان یائسۀ کمتحرک پرداختند و گزارش نمودند که فاکتور
1. Interleukin 6
2. Tumor Necrosis Factor Alpha
3. Life Style
4. Triglycerides
5. Low-Density Lipoprotein
6. High-Density Lipoprotein
)7. High Intensity Interval Training (HIIT
)8. Moderate-Intensity Aerobic Continuous Training (MI-ACT
9. Friedenreich
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التهابی  CRPدر افرادی که بیش از  246دقیقه در هفته تمرین داشتهاند 22/45 ،درصد کاهش
یافته است؛ درحالیکه این فاکتور در آزمودنیهایی که کمتر از  110دقیقه در هفته فعالیت انجام
میدادند 0/07 ،درصد افزایش را نشان داد (.)19
زارع و همکاران ( )1390نیز در پژوهشی گزارش کردند که هر دو شیوۀ تمرین تناوبی و تداومی با
کاهش معناداری در میزان سرمی  LDL-Cو  CRPو افزایش معنادار  HDL-Cهمراه بود و تفاوت
معناداری بین دو شیوۀ تمرینی بر تغییرات شاخص قلبی ـ عروقی سنتی و جدید وجود نداشت
( .)20نتایج پژوهش آنها کاهش معنادار این فاکتور را در هر دو گروه پس از مداخالت تمرینی
نشان داد؛ درحالیکه در پژوهش ثالثی و همکاران ( )2008تفاوت معناداری در فاکتور  CRPزنان
سالمند در دو گروه پیادهروی و تمرین با وزنه مشاهده نشد (.)21
با توجه به نقش  CRPدر شیوع بیماریهای قلبی ـ عروقی ،نتایج متفاوت پژوهشها و عدم استفادۀ
افراد سالمند از تمرینات تناوبی شدید ،بررسی عوامل تغییر سبک زندگی از ضرورت خاصی برخوردار
میباشد .ازسویدیگر ،هیچ پژوهشی اثر دو نوع تمرین تداومی با شدت متوسط و تمرین تناوبی
شدید را بر عوامل خطرزای نارسایی قلبی موردمقایسه قرار نداده است؛ ازاینرو ،در پژوهش حاضر
تأثیر دو شیوۀ تمرینی تناوبی شدید و تداومی با شدت متوسط بر عوامل پیشبینیکنندۀ منتخب
نارسایی قلبی در زنان یائسۀ کمتحرک موردمقایسه قرار گرفت.
روش پژوهش
پژوهش حاضر از مطالعات نیمهتجربی با طرح پسآزمون ـ پیشآزمون بود .جامعۀ آماری پژوهش را
زنان سالمند سالم غیرفعال شهر اصفهان تشکیل دادند .طی فراخوان بهعملآمده 55 ،زن یائسه
(60ـ 50سال) از شهر اصفهان داوطلب شرکت در پژوهش شدند که از میان آنها  30نفر بهصورت
هدفمند انتخاب گردیدند و پرسشنامۀ پزشکی ـ ورزشی و رضایتنامۀ شرکت در پژوهش را تکمیل
نمودند .معیارهای ورود به پژوهش عبارت بود از :توقف کامل سیکل قاعدگی بیشتر از یک سال،
سالمبودن ،نداشتن هیچگونه مشکل مادرزادی ،عدم وجود بیماریهای ارتوپدی و کمردرد ،نداشتن
سابقۀ هیچگونه بیماری قلبی و کلیوی ،عدم شرکت در برنامههای تمرینی منظم و نداشتن رژیم
غذایی و دارویی خاص .درادامه ،شرکتکنندگان بهطور تصادفی در سه گروه مساوی تمرین تناوبی
شدید ( 10نفر) ،تمرین تداومی با شدت متوسط و کنترل جای گرفتند .برنامۀ تمرین تناوبی شدید
آزمودنیهای کمتحرک بهمدت هشت هفته و بهصورت سه جلسه در هفته و تقریبا بهمدت  35دقیقه
(هفت دقیقه گرمکردن؛  4*4تمرین تناوبی شدید با شدت  60تا  90درصد ضربان قلب ذخیره با
فواصل استراحتی سه دقیقهای فعال؛ سه دقیقه سردکردن) انجام شد .گروه تمرین تداومی با شدت
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متوسط نیز برنامه را طی هشت هفته و بهصورت سه جلسه در هفته و تقریبا بهمدت  35دقیقه با
شدت  50تا  65درصد ضربان قلب ذخیره انجام داد (( )22این برنامۀ تمرینی در کمیتۀ اخالق در
پژوهش مورد بررسی و تأیید قرار گرفت)؛ درحالیکه گروه کنترل هیچگونه برنامۀ ورزشی اجرا نکرد.
شایانذکر است که شدت تمرینات و بارکار براساس پیشآزمون اولیه و با روش تعیین ضربان قلب
ذخیرۀ کارونن انجام شد ( )23و ضربان قلب آزمودنیها حین انجام تمرینات بهصورت مرتب با
استفاده از ضربانسنج پوالر مدل اف وان تی ام ( )F1 tmساخت کشور فنالند تحتکنترل بود.
جلسات تمرینی در یک باشگاه مجهز با نور و رطوبت مناسب تحتنظر متخصص ورزشی انجام شد.

 48ساعت پیش از شروع پروتکل تمرینی ،در شرایط پایه و درحالت  12ساعت ناشتـایی10 ،
میلیلیتر خون از ورید آنتیکوبیتال تمامی آزمودنیها جهت ارزیابی مقادیر سرمی متغیرها در
سـاعت 9ـ 8صبح گرفته شد 48 .ساعت پس از پایان آخرین مرحلۀ تمرینی نیز آزمایشها تکرار
شدند .برای اندازهگیری متغیرهای وزن و قد آزمودنیها از دستگاه دیجیتالی وزنسنج سکا( 1مدل
 )769بهره گرفته شد و جهت اندازهگیری درصد چربی و شاخص تودۀ بدنی آزمودنیها ،دستگاه
پرتابل سنجش ترکیب بدن 2و ترازوی امرون (مدل بی اف  ، 5011ساخت کشور چین) 3بهکار رفت.
بررسی سطح سرمی کلسترول تام LDL-C ،HDL-C ،و  TGنیز با استفاده از تکنیک فتومتریک و
کیت شرکت پارسآزمون ایران صورت گرفت .همچنین ،بررسی سطح سرمی  CRPبا استفاده از
کیت شرکت پارسآزمون ایران و تکنیک ایمونوتوربیدیمتری انجام شد؛ حساسیت کیت
مورداستفاده ،دو میلیگرم در لیتر بود .در این آزمایش CRP ،موجود در نمونۀ بیمار با آنتیبادی
حساسشده بر علیه  CRPانسانی ،تشکیل کمپکس میدهد .شایانتوجه است که ایجاد کدروت
حاصلشده با مقدار  CRPموجود در نمونۀ بیمار رابطۀ مستقیمی دارد.
4
پس از جمعآوری دادهها ،ابتدا متغیرهای کمی توسط آزمون شاپیرو ویلک از نظر طبیعیبودن
توزیع دادهها بررسی شدند .تجزیهوتحلیل دادهها با روشهای آماری مناسب از قبیل آمار توصیفی و
آمار استنباطی انجام گرفت .از آزمون آنوای یکراهه 5نیز برای تجزیهوتحلیل دادههای پیشآزمون و
مقایسۀ گروهها بهره گرفته شد .بهدلیل آنکه طرح پژوهشی شامل سه گروه مستقل و تکرار دو
سطح با اندازهگیریهای مختلف در هر گروه بود ،از آزمون آنالیز اندازگیریهای تکراری 6استفاده

1. Seka
2. Body Composition
)3. Omron (Model: BF5011
4. Shapiro-Wilk
5. One Way ANOVA
6. Repeated Measures
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گردید .سپس ،در دو مرحلۀ اندازهگیری در گروهها ،آزمون تعقیبی بونفرونی بهکار گرفته شد.
افزونبراین ،بهمنظور مقایسۀ تفاوتهای درونگروهی از آزمون تی زوجی استفاده گشت و اطالعات
بهدستآمده توسط نرمافزار اس.پی.اس.اس نسخۀ  123موردآنالیز آماری قرار گرفت .شایانذکر است
که سطح معناداری دادهها معادل ( )P<0.05لحاظ گردید.
نتایج
براساس اطالعات بهدستآمده ،بین میانگین کلیۀ متغیرهای آنتروپومتریک مانند سن ( ،)P=0.54قد
( ،)P=0.74وزن ( )P=0.73و شاخص تودۀ بدنی ( )P=0.99و شاخصهای نیمرخ لیپیدی کلسترول
( ،)P=0.36تریگلیسرید ( ،)P=0.46لیپوپروتئین پرچگال ( )P=0.06و کمچگال ( )P=0.63و شاخص
التهابی سرمی  )P=0.54( CRPدر گروههای کنترل ،تمرین تناوبی شدید و تمرین تداومی با شدت
متوسط قبل از پژوهش با استفاده از آنالیز آنوای یکراهه تفاوت معناداری مشاهده نشد؛ بنابراین،
میتوان گفت که هر سه گروه از نظر ویژگیهای موردپژوهش همگن هستند و پژوهش در شرایط
یکسانی آغاز شده است.
اثرات درونگروهی نیز نشان داد که وزن ،شاخص تودۀ بدن ،تریگلیسرید ،کلسترول LDL-C ،و
شاخص التهاب پس از انجام هر دو نوع تمرین تناوبی شدید و تداومی با شدت متوسط کاهش
معناداری داشتهاند ()P<0.05؛ درصورتیکه در گروه کنترل BMI ،و  CRPافزایش معناداری داشت؛
اما  HDL-Cبا کاهشی معنادار مواجه بود (( )P<0.05جدول و شکل شمارۀ یک).
ازسویدیگر با محاسبۀ  ،HDL-C/LDL-Cافزایش معنادار این نسبت در داخل گروههای تمرینی و
مقایسۀ بین گروههای تمرینی و گروه کنترل مشاهده گردید (شکل شمارۀ دو).
افزونبراین ،آزمون اندازههای تکراری بیانگر عدم وجود تفاوت معنادار  ،LDL-Cکلسترول،
تریگلیسرید و شاخصهای فیزیولوژیک بین سه گروه کنترل ،تمرین تداومی با شدت متوسط و
تمرین تناوبی شدید بود (جدول شمارۀ یک؛ شکل شمارۀ سه و چهار) .نتایج آزمون تعقیبی بونفرونی
نیز کاهش معنادار فاکتور التهابی  CRPرا در گروه تمرین تناوبی شدید نسبت به گروه کنترل نشان
داد (شکل شمارۀ یک).

1. SPSS 23
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جدول 1ـ تغييرات متغيرهاي آنتروپومتريک در سه گروه (ميانگين  ±انحراف استاندارد)
زمان اندازهگيري
متغيرها

سن (سال)

قد (متر)

وزن (کیلوگرم)
شاخص تودۀ بدن
(کیلوگرم بر
مترمربع)
لیپوپروتئین
پرچگال

لیپوپروتئین
کمچگال

تغييرات درونگروهي

تغييرات بينگروهي

گروهها
پيش از آزمون

پس از آزمون

t

Sig

کنترل
تداومی متوسط
تناوبی شدید
کنترل
تداومی متوسط
تناوبی شدید
کنترل
تداومی متوسط
تناوبی شدید
کنترل
تداومی متوسط
تناوبی شدید
کنترل
تداومی متوسط

56/15±0/74
55/30±0/87
54/90±0/95
1/60±0/21
1/59±0/02
1/62±0/01
70/38±2/31
70/31±3/09
73/10±3/02
27/77±17/22
27/67±0/97
27/94±1/32
53/60±0/69
51/80±0/61

56/29±0/73
55/45±0/82
55/15±0/91
1/59±0/22
1/60±0/01
1/62±0/02
73/34±2/37
68/08±3/00
67/02±2/89
29/16±1/28
26/65±0/92
25/67±1/23
52/40±0/60
53/80±0/73

تناوبی شدید

51/70±0/47

57/70±0/33

کنترل
تداومی متوسط
تناوبی شدید

118/60±3/06
119/50±1/90
121/90±2/44

118/20±3/54
110/90±1/99
98/90±2/03

-1/413
-1/406
-1/861
2/250
-1/309
0/802
-7/515
8/336
28/489
-9/666
6/148
20/706
2/571
-5/071
23/238
0/395
7/628
12/726

0/191
0/193
0/096
0/051
0/223
0/443
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/03
0/001

F

Sig

0/538

0/59

0/735

0/489

0/237

0/791

0/563

0/576

3/54

0/043

0/000
0/702
0/000
0/000

2/65

0/089

فيزيولوژي ورزشي شماره  ،35پاييز 1396

96

پروتئین واکنشگر سی (میلی گرم بر لیتر)

**
*

*

تناوبی شدید

تداومی متوسط
پیش آزمون
پس آزمون

کنترل

شکل 1ـ تغييرات سرمي فاکتور التهابي پروتئين واکنشگر سي در گروههاي تحتپژوهش
* تغییرات معنادار درونگروهی
** تغییرات معنادار بینگروهی
پس آزمون

پیش آزمون

*

تناوبی شدید

نسبت لیپوپروتئین پرچگال به کم چگال

**

*

تداومی متوسط

کنترل

شکل 2ـ نسبت ليپوپروتئين پرچگال به ليپوپروتئين کمچگال در گروههاي تحتپژوهش
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پس آزمون
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پیش آزمون

کلسترول (میلی گرم بر دسی لیتر)

*

*

شکل 3ـ تغييرات کلسترول در گروههاي تحتپژوهش

پیش آزمون

پس آزمون

تری گلیسرید میلی گرم بر دسی لیتر

*
*

تناوبی شدید

تداومی متوسط

کنترل

شکل 4ـ تغييرات تريگليسريد در گروههاي تحتپژوهش
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بحث و نتیجهگیری
هدف از پژوهش حاضر ،مقایسۀ دو روش تمرینی تداومی با شدت متوسط و تمرین تناوبی شدید بر
فاکتورهای پیشبینیکنندۀ بیماریهای قلبی ـ عروقی در زنان یائسۀ کمتحرک بود .نتایج
نشاندهندۀ کاهش معنادار  CRPدر گروههای تمرین تناوبی شدید و تداومی با شدت متوسط بود
( HDL .)P<0.05نیز در گروه کنترل کاهش معناداری داشت ( .)P<0.05ازسویدیگر ،افزایش
معناداری در نسبت لیپوپروتئین پرچگال به لیپوپروتئین کمچگال در گروههای تمرین تناوبی شدید
و تمرین تداومی متوسط نسبت به گروه کنترل مشاهده شد (.)P<0.05
برمبنای نتایج ،درصد تغییرات فاکتور  CRPدر گروه کنترل معادل ( )16/03±3/94درصد بود؛
درحالی که این مقدار در گروه تمرین تناوبی شدید و تمرین تداومی با شدت متوسط بهترتیب
( )-35/45±1/95درصد و ( )-15/63±1/96درصد گزارش شد .همچنین ،درصد تغییرات HDL-
 C/LDL-Cدر سه گروه کنترل ،تمرین تناوبی شدید و تمرین تداومی متوسط بهترتیب
( )37/77±2/34( ،)-1/73±1/09و ( )11/96±0/85درصد گزارش شد.
در پژوهشهای بسیاری عنوان شده است که  CRPنسبت به سایر نشانگرهای بیماریهای قلبی ـ
عروقی مانند  ،IL-6سرم آمیلوئید  ،Aمولکول چسبان بین سلولی ( 1)SICAM1و شاخصهای نیمرخ
لیپیدی مانند نسبت کلسترول به  HDLدر زنان یائسۀ سالم از قدرت پیشبینیکنندگی باالتری
برخوردار میباشد ( .)6،24از دیدگاه سلولی ـ مولکولی CRP ،به فسفوکولینهای روی میکروبها و
لیگاندهایی نظیر لیپوپروتئینهای پالسما ،سلولهای آسیبدیده ،فسفولیپیدهای متفاوت و
سلولهای آپوپتوزی متصل میشود و سبب تسریع روند فاگوسیتوز میگردد ( .)25اگرچه هنوز هم
بحثهای بسیاری در رابطه با نقش مستقیم  CRPدر فرایند آترواسکلروزیس وجود دارد ،مطالعات
انجامشده درمورد انسانها و حیوانات ،نقش پروآتروژنیک را برای  CRPدر نظر گرفتهاند .در این
مکانیسم CRP ،در کاهش سنتز پروتئین و  mRNAنیتریکاکساید ( ،)26افزایش بیان فاکتور
اکسیدکنندۀ  2)LOX-1( LDL-Cو افزایش فعالیت آنژیوتانسیون دو نقش دارد ( .)27آنژیوتانسیون
ـ 2از طریق تحریک رشد عضالت صاف با اتصال به گیرندههای آنها سبب فعالسازی فسفولیپاز C
و دخالت در آتروژنز شده و موجب افزایش غلظت کلسیم و انقباض عضالت صاف و هایپرتروفی آنها
میگردد .عالوهبراین ،فعالیت لیپواکسیژناز عضالت صاف را افزایش میدهد؛ درنتیجه ،منجر به
افزایش التهاب و اکسیداسیون  LDL-Cمیگردد ( .)28شایانذکر است که افزایش مقادیر HDL-C
در پژوهش حاضر از این مکانیسمها پیروی نموده و از نقش آنتیآتروژنیک آن حمایت میکند.
1. Soluble Intercellular Adhesion Molecule-1
2. Lectin-Like Oxidized Low-Density Lipoprotein (LDL) Receptor-1
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ازآنجاییکه  HDL-Cنقش بسیار مهمی در مسیر حملونقل کلسترول دارد و غلظت آن با شدت
تمرینات افزایش مییابد ( ،)29افزایش معنادار  HDL-Cدر پی تمرینات تناوبی شدید منطقی بهنظر
میرسد.
نتایج پژوهشهای انجامشده درزمینه تأثیر تمرینات ورزشی بر مقادیر  CRPضدونقیض هستند که
علت اصلی این تناقض را میتوان در جنسیت ،سن ،میزان فعالیت بدنی و سبک زندگی آزمودنیها
جستجو کرد ( .)30دراینراستا ،تکرونوف 1و همکاران کاهش معنادار  CRPرا طی یک برنامۀ کاهش
وزن در زنان چاق یائسه بهمدت  14ماه با مواد غذایی دلخواه آزمودنیها تحت نظارت متخصص
تغذیه و بدون دریافت رژیم ورزشی گزارش دادند که بهنظر میرسد ازدستدادن تودۀ چربی و
کاهش وزن در زنان چاق یائسه با کاهش مقادیر  CRPپالسما در ارتباط باشد .اگرچه مکانیسم بالقوۀ
این ارتباط بهطور دقیق مشخص نمیباشد؛ اما بهنظر میرسد که مقادیر  CRPسرمی ،انعکاسدهندۀ
التهاب عروق کرونری مرتبط با شکلگیری پالک آتروژنیک ،ایسکیمی بافت قلب و یا نکروز باشد
( .)31در پژوهشی همسو ،استوارت 2و همکاران تأثیر تمرینات ورزشی ترکیبی (هوازی و استقامتی)
را در دو جمعیت سالمند فعال و غیرفعال پس از  12هفته تمرین ورزشی ترکیبی و هر هفته سه
جلسه موردبررسی قرار دادند و کاهش معنادار  CRPدر گروه فعال را گزارش کردند ( .)32رمضانپور
و همکاران نیز مقادیر نشانگر التهابی  hs-CRPو نیمرخهای لیپیدی را در دو گروه زنان میانسال
فعال و غیرفعال مقایسه نمودند و تفاوت معنادار  CRPو  HDL-Cسرم زنان دو گروه را خاطرنشان
ساختند (.)33
بااینحال ،پژوهشهایی با نتایج متناقض نیز گزارش شده است .دراینزمینه ،هامت 3و همکاران
کاهش معناداری را در  CRPافراد سالمند در پی شش ماه تمرین فزاینده با شدت  80درصد حداکثر
اکسیژن مصرفی (چهار جلسۀ  45دقیقهای در هفته شامل سه جلسۀ تمرینی با نظارت مربی و یک
جلسه بدون نظارت مربی) مشاهده نکردند ( )34که علت آن را میتوان در غلظتهای پایین CRP
دو گروه در حالت پایه و کمشدتبودن مداخالت تمرینی گروه تجربی جستجو کرد .اگرچه مقاالت
مروری با ماهیت تحلیل چندگانۀ اخیر آشکار میکنند که مداخالت تمرینی هوازی ،کاهش 12
درصدی  CRPرا بههمراه دارند؛ اما برخی از مطالعات نیز بیان کردهاند که تغییرات مثبت  CRPبا
شدت فعالیت بدنی در ارتباط میباشد ( .)35دراینراستا ،در پژوهش استوارت و همکاران در ارتباط
با زنان یائسۀ کمتحرک ،تغییرات معناداری در  CRPگروه کنترل و سه گروه تمرینی با انرژی
مصرفی چهار ،هشت و  12کیلوکالری بر کیلوگرم بر هفته گزارش نشد ( .)30در مطالعات اخیر
1. Tchernof
2. Stewart
3. Hammett
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گزارش شده است که تمرینات تناوبی شدید نسبت به تمرینات تداومی با شدت متوسط سبب تغییر
بیشتر در شاخص تودۀ بدن افراد میشود .بهنظر میرسد که ارتباط فاکتور التهابی  CRPبا  BMIو
میزان چربی در کاهش بیشتر  CRPگروه تناوبی شدید بیتأثیر نباشد که از مکانیسمهای احتمالی
آن میتوان به افزایش فعالیت کاتکوالمینها و درنتیجه ،تحریک بیشتر فرایند لیپولیز در این گروه
اشاره کرد (.)36
از محدودیتهای برجستۀ پژوهش حاضر میتوان به عدم دخالت در سبک زندگی و پیشینۀ
آزمودنیها ،تفاوتهای ژنتیکی آنها ،عدم دسترسی به بافت قلب جهت ارزیابیهای ژنتیکی دقیق و
محدودیت در طراحی تمرینات تناوبی شدید اشاره کرد .یافتههای پژوهش حاضر اثرات مفید هر دو
نوع فعالیت تداومی با شدت متوسط و تمرین تناوبی شدید را در زنان یائسۀ سالم جهت پیشگیری از
بیماریهای قلبی ـ عروقی تأیید نمود .الزمبهذکر است که تمرینات تناوبی شدید و تمرینات تداومی
با شدت متوسط هرکدام بهتنهایی نقش مثبتی را در کاهش فاکتورهای التهابی پیشبینیکنندۀ
بیماریهای قلبی ـ عروقی بازی میکنند.
پيام مقاله :با توجه به افزایش احتمال ابتال به بیماریهای قلبی ـ عروقی و سایر بیماریهای التهابی
در زنان یائسه ،دستکاری نشانگرهای التهابی از طریق فعالیت بدنی ،بهترین روش جهت پیشگیری از
بیماریها میباشد .امید است با توجه به پیشرفت روزافزون علم فیزیولوژی ورزشی ،کارآمدترین
شیوههای تمرینی جهت استفادۀ سالمندان معرفی گردد.
تشکر و قدردانی
پژوهش حاضر مستخرج از پایاننامه بوده و با حمایتهای مالی و معنوی دانشگاه ارومیه به انجام
رسیده است؛ لذا از مسئولان ،مربیان و آزمودنیهایی که پژوهشگران را در انجام این پژوهش یاری
رساندند ،تقدیر و تشکر بهعمل میآید.
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Abstract
Physical activity reduces the risk of cardiovascular disease by modification of
inflammation. The purpose of present study was to compare the effect of 8 weeks high
intensity interval and moderate-intensity aerobic continuous training on predictive factor
of heart failure in sedentary postmenopausal women. In this study, 30 healthy sedentary
postmenopausal women (mean ± SE: age, 55.45 ± 0.49 years; weight, 71.26 ± 1.59 Kg)
were selected in Isfahan and the subjects were randomly divided into three groups high
intensity interval training, moderate-intensity aerobic continuous training and control.
The high intensity interval training group participated in an exercise program at 60–90%
of heart rate reserve and the moderate-intensity aerobic continuous training group
participated in an exercise program at 50–65% of heart rate reserve but the control group
did not participate in any regular physical activity program during this period. C-reactive
protein and lipid profiles were compared using repeated measure ANOVA before and
after 8 weeks in three groups. The results showed a significant decrease in C reactive
protein and increase in high intensity lipoprotein of high intensity interval training group
in comparison of other groups. A significant increase in HDL-C/LDL-C was seen in
both training groups compared to the control group. Results of this study showed that
high intensity interval training have more effective role than moderate-intensity aerobic
continuous training exercises in preventing of cardiovascular diseases in postmenopausal
women.
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