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چکیده
هدف پژوهش حاضر ،تعيين اثر ايسکمي پيشآمادهسازي ( )IPCقبل و هنگام تمرين بر برخي فاکتورهاي عملکردي
بود .تعداد  30ورزشکار دختر داوطلبانه انتخاب شدند .ابتدا ،آزمون فزاينده از آزمودنيها گرفته شد و براساس برونده
توان حداکثري به سه گروه نورموکسي ( ،)NOR = 10کاهش خون موضعي قبل تمرين ( )BHIT = 10و کاهش خون
موضعي هنگام تمرين ( )DHIT = 10تقسيم شدند .تمرين تناوبي و  IPCبراي هر دو گروه کاهش خون موضعي قبل
تمرين و کاهش خون موضعي هنگام تمرين ،بهمدت هفت هفته انجام شد .جمعآوري نمونة خون ،آزمون عملکردي و
قدرت عضالت پا ،در هفتههاي پايه و هشتم اندازهگيري شدند .براي مقايسة تفاوت آماري مقادير پايه و هشتم از تي
همبسته و براي تعيين تغييرات متغيرهاي بين گروهي از آزمون تحليل واريانس يکسويه و آزمون تعقيبي بونفروني
استفاده شد .نتايج نشان داد که اثر تمرين در متغيرهاي  ،VO2max ،Pmaxزمان رسيدن به واماندگي و قدرت
عضالت پاها ،در گروههاي  Norو  BHITبهبود يافته است .مقايسة آزمون بنفروني در متغيرهاي ،Pmax ،VO2max
قدرت عضالني پا ،الکتات و کراتين کيناز در سه گروه در پسآزمون ،بهبود معناداري در گروه  BHITنسبت به دو گروه
 Norو  DHITبهغيراز کراتين کيناز دارد .بهنظر ميرسد که هفت هفته تمرين  IPCقبل از ورزش ،براي بهبود توانايي
جسماني و فيزيولوژيک مفيد است؛ اما احتماالً  IPCهنگام ورزش موجب بهبود توانايي فيزيوژيک نميشود.

واژگان کلیدی :هايپوکسي ،ايسکمي پيشآمادهسازي ،تمرين تناوبي ،الکتات ،کراتين کيناز
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مقدمه
هدف از تمرین ورزشی چه برای ورزشکار و چه برای یک فرد نیازمند به توانبخشی ،بهبود عملکرد
جسمانی است .براساس شواهد اخیر ،ایجاد کاهش خون موضعی بافتی باعث بهبود متابولیسم هوازی
و افزایش بروندة توان در ورزشکاران میشود .در مطالعات انجامشده مشخص شده است که دورههای
مکرر کاهش خون موضعی بعد از برقراری مجدد خون که معموالً بهعنوان ایسکمی پیشآمادهسازی1
( )IPCشناخته میشوند ،موجب تأخیر در آسیب مرگآور سلول عضلة قلب و سایر اندامها میشوند
( .)1عالوهبراین ،شواهد کنونی نشان میدهند که  IPCتقریب ًا برای تمامی بافتهای بدن ازجمله
کبد ،کلیه ،مغز و عضلة اسکلتی مفید است ( .)2مطالعات اخیر نشان دادهاند که عضالت اسکلتی
میتوانند بدون آسیب ساختاری ،بهدنبال کاهش خون موضعی کوتاهمدت زنده بمانند ( .)3،4کاهش
خون میتواند منجر به تنش کمبود اکسیژن ناکافی شود و کاهش دردسترسبودن اکسیژن ممکن
است مانع تولید انرژی هوازی و دوبارهسازی فسفاژنهای ذخیرهشده ( )ATP-PCrدر فعالیتهای
مکرر شود .عالوهبراین ،تغییر در سوختوساز بدن ممکن است تجمع محصوالت فرعی را که
میتوانند هموستاز بدن را برهم زنند (برای مثال وجود یون هیدروژن بیشازحد) ،بههمراه داشته
باشد ()5؛ اما فرایند  IPCتغییرات مفیدی را نیز در بدن ایجاد میکند؛ ازجمله کاهش در انرژی
موردنیاز ،حفظ سوبسترا و کاهش در سوختوساز بدن و نیز کاهش استرسهای اکسایشی در بدن
( .)6یکی از اولین تغییراتی که هنگام کاهش خون موضعی میتواند مشاهده شود ،عملکرد
میتوکندری است که موجب کاهش در عملکرد اتصال کراتین کیناز در میتوکندری میشود (.)7
همچنین ،این امکان وجود دارد که  IPCباعث کاهش در فعالیت  ATPaseتحت میتوکندری شود و
درنتیجه ،کاهش تقاضای انرژی سلولی PC2را در قلب بههمراه داشته باشد و نیز موجب کاهش در
تجمع الکتات خون شود ( .)8تغییرات مشاهدهشده در عضلة اسکلتی متعاقب دورههای مکرر کاهش
خون موضعی ،به عملکرد نیز انتقال مییابد؛ برای مثال ،پروتکل  IPCبا استفاده از پنج دقیقه
محدودیت و پنج دقیقه خونرسانی مجدد که درمجموع  30دقیقه میشود ،قبل از شروع تمرین
اعمال میشود و در مردان سالم ،افزایش در قدرت خروجی را بههمراه دارد ( .)1در پژوهش دیگری
که روی شناگران انجام شد و پژوهشگران  IPCرا طی چهار سیکل پنجدقیقهای بر روی یک دست،
حدود  40تا  45دقیقه قبل از شروع اولین تالش حداکثری شنا  100متر اعمال کردند ،کاهش 0/7
ثانیهای در رکورد شنای  100متر آنها دیده شد ( .)9همچنین ،آندرسون 3و همکاران در سال

1. Ischemic Pre Conditioning
2. Pre Conditioning
3. Anderson
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 2011تأثیر  IPCرا بر عوامل سوختوساز بررسی کردند .آنها گزارش کردند که  IPCتأثیر مثبتی
بر متابولیسم عضله دارد و موجب افزایش در کراتین فسفات و مصرف اکسیژن میشود (.)10
تمرینات تناوبی هوازی یکی از متداولترین روشهای تمرینی است که ازطریق ایجاد سازگاریهای
فیزیولوژیک ازقبیل کاهش غلظت الکتات خون و اکسیژن مصرفی در شدت معینی از فعالیت ،سبب
بهبود عملکرد استقامتی میشود ( )11ورزشکاران استقامتی ،بیشتر این تمرینات را بهکار میبرند و
بهطورمعمول ،شامل یک دوره تمرین مداوم همراه با کاهش شدت یا استراحت است و روش مناسبی
برای افزایش ظرفیت عملکردی است ( .)12در دو دهة گذشته ،تمرینات هایپوکسی اینتروال روش
مناسب و پرطرفداری برای ایجاد شرایط هایپوکسی هنگام تمرین بوده است و دربین ورزشکاران
محبوبیت زیادی پیدا کرده است؛ زیرا ،در مقایسه با تمرین در ارتفاع ،هزینة نسبتاً پایینتری دارد و
همچنین ،از اثرهای زیانبار کاهش تحریکپذیری عضالت در اقامت طوالنیمدت در ارتفاع میکاهد
( .)13عالوهبراین ،پژوهشگران معتقدند که با افزودن استرس کاهش اکسیژن به تمرین تناوبی نسبت
به سایر تمرینات مشابه در سطح دریا ،افزایش بیشتری در عملکرد ورزشی دیده میشود (.)14
 IPCنیز میتواند اثرهای مفیدی در حدااکثر جذب اکسیژن و درنهایت ،در عملکرد ورزشی داشته
باشد .افزونبراین ،ایجاد کاهش خون موضعی یک نوع هایپوکسی موضعی است که میتواند بر
عملکرد ورزشکاران بهویژه توان هوازی آنها تأثیر مثبتی داشته باشد ( .)15هایپوکسی ایسکمیک
نوعی ایجاد استرس برای برخی سازگاریهای فیزیولوژیک در تمرین است و انجام تمرین در شرایط
هایپوکسی ایسکمی میتواند شدت این استرس هایپوکسی را افزایش دهد.
فرضیههای این پژوهش هایپوکسی ایسکمیک همراه با انجام تمرین ،بر برخی فاکتورهای خونی و
توان و قدرت عضالنی اثر دارد شاید بتوان از این روش برای افزایش فشار تمرین استفاده کرد؛ اما در
کشور ما تاکنون پژوهشی انسانی که اثرهای  IPCرا در یک دورة تمرینی تناوبی و اثر  IPCرا هنگام
تمرین بررسی کرده باشد ،انجام نشده است؛ درنتیجه ،در مطالعة حاضر برآن شدیم تا اثرهای  IPCرا
همراه با یک دوره تمرین تناوبی ،هم درزمان استراحت (قبل از تمرین) و هم درهنگام انجام تمرین
بررسی کنیم .همچنین ،بهدنبال پاسخ به این سؤال هستیم که  IPCچه تأثیری درهنگام تمرین و
قبل از تمرین بر زمان رسیدن به واماندگی ،حداکثر جذب اکسیژن ،توان عضالنی ،قدرت عضالنی پا،
الکتات فعال و کراتین کیناز فعال میتواند داشته باشد .شاید بتوان با استفاده از نتایج این پژوهش
روشهای تمرینی مناسبی را برای افزایش شدت تمرین در شرایط هایپوکسی ایسکمیک قبل از
تمرین و هنگام تمرین ایجاد کرد.
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روش پژوهش
این پژوهش ازنوع نیمهتجربی است که تعداد  30نفر دانشجوی دختر دانشکدة تربیتبدنی دانشگاه
شهید باهنر کرمان با محدودة سنی  20±2سال ،قد  165±7سانتیمتر و وزن  60/28±8/4کیلوگرم
فعال بهصورت داوطلبانه در این پژوهش شرکت کردند .ابتدا ،قبل از شروع تمرینات ،فشارخون
آزمودنیها برای ایجاد محدودیت جریان خون پیشآمادهسازی با کمک دستگاه فشارخون دیجیتالی
اندازهگیری شد و سپس ،براساس حداکثر بروندة توان ( ،)Pmaxآنها بهصورت مساوی در یک گروه
کنترل و دو گروه تجربی (تعداد =  )10تقسیم شدند .با استفاده از یک پرسشنامة پژوهشگرساخته،
از سالمت کامل قلب و عروق و سیستم تنفسی آزمودنیها آگاهی حاصل شد .آزمودنیها قبل از
شرکت در پژوهش ،رضایتنامة اخالقی علوم پزشکی کرمان با کد  k/92/474را امضا کردند .گروه
کنترل کسانی بودند که تمرین تناوبی را انجام میدادند؛ اما پروتکل کاهش خون موضعی روی آنها
اجرا نمیشد .گروههای تجربی دو گروه بودند :یک گروه کسانی بودند که قبل از اجرای تمرین
تناوبی ،پروتکل کاهش خون موضعی روی آنها اجرا میشد (کاهش خون موضعی قبل از تمرین) و
گروه دیگر کسانی بودند که همزمان با اجرای تمرین تناوبی ،پروتکل کاهش خون موضعی را دریافت
میکردند (کاهش خون موضعی هنگام تمرین) .شایان ذکر است که از آزمودنیهایی استفاده شد که
سیکل ماهانة منظمی داشتند و تقریباً همة آنها درمدت انجام پژوهش تنها یک دورة ماهیانه را
پشت سر گذاشته بودند.
برای تعیین زمان رسیدن به واماندگی VO2max ،حداکثر توان خروجی آزمودنیها در شرایط
نورموکسی با استفاده از چرخ کارسنج استفاده شد .ابتدا ،آزمودنی با توان خروج  50وات شروع کرد
و سپس ،هر دو دقیقه یک بار 25 ،وات به مقدار شدت کار افزوده شد تازمانیکه آزمودنی خود اعالم
کند که توانایی ادامهدادن ندارد و به واماندگی رسیده است (.)16
مدت زمان اجرای آزمون ،هفت هفته و هر هفته ،دو جلسه و هر جلسة تمرین شامل گرمکردن،
اجرای برنامة تمرینی و سردکردن بود .در هر جلسه ،کل زمان تمرین  32دقیقه تعیین شد.
آزمودنیها در سایر ایام هفته به فعالیت ورزشی عادی خود میپرداختند.
در ابتدای جلسة تمرین ،آزمودنیها کار را با هفت دقیقه گرمکردن روی چرخ کارسنج معمولی با
سرعت پایین شروع کردند و پس از آن ،با استفاده از چرخ مونارک ،1پروتکل تمرین را اجرا کردند.
تمرین تناوبی در دو نوبت و هر نوبت شامل سه تکرار و هر تکرار 90 ،ثانیه فعالیت با  85درصد
حداکثر توان خروجی افراد که در آزمون فزاینده ( )Pmaxبهثبت رسانده بودند ،اجرا شد و 90ثانیه
استراحت غیرفعال نیز بههمراه داشت .دربین نوبتهای تمرین نیز یک استراحت پنجدقیقهای درنظر
1. Monark
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گرفته شد .مدت زمان اجرای تمرین و استراحت روی چرخ مونارک ،درمجموع  20دقیقه بود .پس از
آن ،آزمودنیها پنج دقیقه با رکابزدن روی چرخ کارسنج به سردکردن پرداختند .این تمرین در 14
جلسه و هر هفته ،دو جلسه انجام شد .این پروتکل تمرینی بهصورت پژوهشگرساخته تبیین و اجرا
شد.
پروتکل محدوديت جريان خون پيشآمادهسازي ( :)IPCدرمدت ، IPCکاف فشارخون روی هر
دو پا ،در قسمت ساق پا و دور عضلة دوقلوی آزمودنی بسته شد .سپس ،به یک پا فشاری معادل با
 20میلیمتر بیشتر از فشار سیستولیک هر آزمودنی که قبل از شروع تمرینات گرفته شد ،بهمدت
پنج دقیقه وارد شد و جریان خون مسدود شد .دوباره همین عمل در پای دوم تکرار شد .در
مدتزمانیکه این پروتکل در یک پا اجرا میشد ،پای دیگر جریان خون طبیعی داشت .این پروتکل
در سه مرحله در هر پا اجرا شد (.)1
پروتکل کاهش خون موضعی برای گروه (کاهش خون موضعی قبل از تمرین) دقیقاً قبل از هر
جلسه تمرین اجرا شد و بعد از اتمام کاهش خون موضعی آزمودنی ،گرمکردن شروع میشد؛ اما
برای آزمودنیهای گروه کاهش خون موضعی هنگام تمرین ،این پروتکل بالفاصله و در زمان تمرین
اجرا شد (کل زمان اجرای کاهش خون موضعی در دو پا  30دقیقه بود که این زمان برای گروه
هنگام تمرین پس از دو دقیقه گرمکردن اولیه شروع شد و تا پایان سردکردن ادامه داشت) .برای
اطمینان از درستی اعمال کاهش خون موضعی ،با کمک نمایشگر ضربان قلب ،1ضربان قلب
آزمودنیها قبل از شروع ایجاد کاهش خون موضعی و نیز طی ایجاد کاهش خون موضعی ثبت شد
(.)1
عالوهبراین ،تمام افراد شرکتکنندة حاضر در مطالعه ،دورة تمرین را بهطورکامل سپری کردند و
هیچیک از درد و ناراحتی غیرقابلتحمل درطول دورة کاهش خون موضعی شکایت نداشتند.
اندازهگيري فاکتورهاي عملکردي :آزمون فزاینده (برای اندازهگیری توان عضالنی ،زمان رسیدن
به واماندگی و  )VO2maxدر هفته ( )W0 , W8انجام شد و قدرت عضالت پا (ازآنجاییکه آزمودنیها
کار را روی چرخ کارسنج انجام میدادند ،برای سنجش قدرت از دینامومتر پا استفاده شد) با کمک
دینامومتر دیجیتالی شرکت یاگامی 2و در حرکت اسکات اندازهگیری شد.
تعيين  : VO2maxبرآورد  VO2maxبا کمک معادلة زیر با روایی ( )r = 0.97انجام شد ).(17
VO2max = 0/01141 ×)Pmax( + 0/435

1. Heart Beat
2. Back Dynamometer, YAGAMI, TY-300i, Nagoya, Japan
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اندازهگيري نمونة خوني :نمونة خونی بالفاصله پس از اتمام اجرای پروتکل تمرین فزاینده به مقدار
 5میلیلیتر و در همان مکان اجرای آزمون جمعآوری شد و در آزمایشگاه در  3000 rpmو دمای
چهار درجه بهمدت  15دقیقه جهت جداسازی پالسما و با استفاده از هپارین سانتریفیوژ شد .غلظت
الکتات و کراتین کیناز پالسما با کیتهای مخصوص هر فاکتور خونی (الکتات راندوکس آلمان
وکراتین کیناز پارس آزمون ایران) اندازهگیری شد .الزم است ذکر شود که گرفتن نمونة خونی هم
در ابتدا و هم در انتهای پروتکل تمرینی انجام شد و سعی بر این بود که زمان انجام دو پروتکل،
تاحدامکان برای هر آزمودنی در یک ساعت از روز باشد.
ابتدا پس از جمعآوری دادهها ،برخی از آنها مانند آزمون قدرت عضالنی بهدلیل تفاوت در وزن هر
آزمودنی ،دادههای پیشآزمون و پسآزمون بر وزن هر آزمودنی تقسیم شدند .برای تعیین میزان
الکتات و کراتین کیناز ،داده ها بر مدت زمان اتمام آزمون در هر آزمودنی تقسیم شدند و برای
حداکثر اکسیژن مصرفی نیز دادهها بر وزن آزمودنیها تقسیم شدند .بعد از عمل نسبیسازی ،بین
دادههای پیشآزمون و پسآزمون هر آزمودنی دلتا گرفته شد .سپس ،برای مقایسة تفاوت آماری بین
مقادیر پایه و هفتة هشتم ،از آزمون آماری تی همبسته استفاده شد .برای تعیین طبیعیبودن دادهها
از آزمون شاپیرو -ویلک 1و برای تعیین معناداری متغیرها بین سه گروه ،بعد از اعمال پروتکل
تمرینی بین دلتاها از آزمون تحلیل واریانس 2یکسویه و بهدنبال آن از آزمون تعقیبی بونفرونی3
استفاده شد .در تمامی مقایسات آماری ،سطح معناداری  α = 0.05انتخاب شد .همچنین ،از نرمافزار
اکسل 4برای رسم نمودارها و از نرمافزار اس.پی.اس.اس .نسخة  522برای انجام کارهای آماری
استفاده شد.
نتایج
پس از پایانیافتن دورة تمرینی جمعآوری اطالعات ،داده ها بهصورت نسبی تجزیهوتحلیل شد .در
جدول شمارة یک ،نتایج پیشآزمون و پسآزمون گروهها خالصه شده است .همانطورکه این جدول
نشان میدهد ،بهجز کراتین کیناز ،در هیچیک از متغیرهای گروه کاهش خون موضعی هنگام تمرین
( ،)DHITاختالف معناداری بین قبل از تمرین و بعد از تمرین آنها مشاهده نشد .همچنین ،در
گروه کاهش خون موضعی هنگام تمرین ،میزان الکتات خون کاهش داشت؛ اما معنادار نبود .این
1. Shapiro-Wilk
2. ANOVA
3. Bonferoni
4. Excel
5. SPSS 22
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درحالی است که در گروه کاهش خون موضعی قبل از تمرین ،میزان الکتات خون افزایش معناداری
داشت.
جدول  -1ميانگين و انحراف معيار فاکتورهاي اندازهگيريشده در قبل و بعد از هشت هفته تمرين
متغير
توان عضالنی
)w(Pmax
VO2max
)میلی لیتر /کیلوگرم/دقیقه(
زمان رسیدن به واماندگی
)دقیقه(
قدرت عضالت پا
(کیلوگرم/وزن بدن)
الکتات
(میلی گرم/100/دقیقه)

کراتین کیناز
(میلی گرم/100/دقیقه)
( Norگروه کنترل)BHIT ،
تمرین).)α > 0.05( * ،

گروه

ميانگين  ±انحراف معيار

ميانگين  ±انحراف معيار

قبل از تمرين

بعد از تمرين

65/50± 32/60
57/06 ± 18/16
65/60 ± 34/06
32/32±7/65
31/29 ± 6/73
32/06 ± 7/32
7/41± 1/04
7/38 ± 1/59
7/40 ± 1/71
2/13 ± 0/55
2/07 ± 0/51
2/13± 0/55
8/54 ± 1/65
9/14 ± 2/52
9/49 ± 3/19
0/1371 ± 0/02
0/1379 ± 0/0302
0/0224 ± 0/1365

76/30 ± 29/48
82/80± 21/41
71/90 ± 30/31
33/89± 8/20
33/70 ± 6/85
32/73 ± 6/87
7/94± 1/12
8/27± 1/61
7/57 ± 1/41
2/28 ± 0/58
2/32 ± 0/52
2/17± 0/52
8/62 ± 2/33
11/84 ± 3/75
9/21 ± 3/31
0/1385± 0/0224
0/1322 ± 0/0259
0/0306±0/0127

متغير
*0/01
*0/00
0/32
*0/01
*0/00
0/14
*0/01
*0/00
0/28
*0/00
*0/00
0/21
0/98
*0/01
/28
0/984
0/17
*0/04

Nor
BHIT
DHIT
Nor
BHIT
DHIT
Nor
BHIT
DHIT
Nor
BHIT
DHIT
Nor
BHIT
DHIT
Nor
BHIT
DHIT
(گروه کاهش خون موضعی قبل از تمرین)( DHIT ،گروه کاهش خون موضعی هنگام

در مقایسهای که بین سه گروه آزمودنی با استفاده از آزمون تحلیل واریانس یکسویه بهدست آمد،
در تمامی متغیرها بهجز کراتین کیناز ،اختالف معناداری مشاهده شد (جدول شمارة دو).
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جدول  -2مقايسة متغيرهاي پژوهش بين سه گروه آزمودني در پسآزمون
متغيرها
توان عضالنی
(w)Pmax
VO2max
)میلی لیتر /کیلوگرم/دقیقه(
زمان رسیدن به واماندگی
)دقیقه(
قدرت عضالت پا
(کیلوگرم/وزن بدن)
الکتات
(میلی گرم/100/دقیقه)
کراتین کیناز
(میلی گرم/100/دقیقه)

گروهها
بینگروهی
درونگروهی
کل
بینگروهی
درونگروهی
کل
بینگروهی
درونگروهی
کل
بینگروهی
درونگروهی
کل
بینگروهی
درونگروهی
کل
بینگروهی
درونگروهی
کل

مجموع

درجة

ميانگين

مربعات

آزادي

گروهها

1949/40
5533/30
7482/70
15/04
46/00
61/04
2/58
6/10
8/68
0/209
0/366
0/576
56/98
176/65
233/63
0/001
0/007
0/008

2
27
29
2
27
29
2
27
29
2
27
29
2
27
29
2
27
29

F

معناداري

974/70
294/93

4/75

*0/01

7/52
2/18

4/41

*0/02

1/290
0/226

5/70

*0/009

0/105
0/014

7/72

28/49
6/54

4/35

0/000
0/000

1/170

*0/002

*

0/02

0/32

*()α > 0.05

بحث و نتیجهگیری
هدف از این مطالعه ،تعیین اثر کاهش خون موضعی پیششرطی متناوب بر عوامل فیزیولوژیک
دختران ورزشکار بوده است .نتایج بهدستآمده از مقایسة پیشآزمون و پسآزمون گروههای  Norو
 ،BHITافزایش معناداری را در متغیرهای توان هوازی ،VO2max ،زمان رسیدن به واماندگی ،قدرت
عضالت پا نشان داد؛ اما الکتات تنها در  BHITو کراتین در گروه  DHITدیده شد .همچنین ،در
مقایسه ای که در هریک از شش متغیر موردبررسی در سه گروه در پسآزمون انجام شد ،گروه
 BHITنسبت به دو گروه  Norو  ،DHITدر همة متغیرها بهغیراز کراتین کیناز وضعیت مطلوبتری
از گروههای دیگر داشت.
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در این پژوهش نشان داده شد که اعمال کاهش خون موضعی موجب افزایش  Pmaxو
میشود که نتایج حاصل از این مطالعه مطابق با یافتههای مطالعات مشابه است که شامل کاهش
VO2max

خون موضعی در هر دو پا در ورزش دوچرخهسواری در سطح دریا است ()1،9؛ اما کمترین
افزایش در هر دو پارامت ر را گروه کاهش خون موضعی هنگام تمرین نشان داد و بیشترین
افزایش در کاهش خون موضعی قبل تمرین مشاهده شد .درمورد  ،VO2maxاحتما ًال بهدلیل
افزایش غلظت یون هیدروژن طی فرایند  IPCاست ( ،)18تأثیر مثبت  IPCدر عروق که
میتواند زمینهساز اثرهای مثبت  IPCدر عملکرد ورزشی باشد ( )1و با استفاده از بستن
 ATPکانالهای پتاسیمی حساس به  )KATP( ATPتوضیح داده میشود ،نشان میدهند که
فعالشدن کانالهای  KATPبه اثر  IPCبر عروق کمک میکنند ( .)19همچنین ،وجود
آدنوزین که طی فرایند  IPCایجاد میشود و موجب گشادشدن عروق میشود ،میتواند از
عوامل تأثیرگذار باشد (.)20
پس از یک دوره تمرین تناوبی Pmax ،افزایش یافت .نتایج حاصل از این مطالعه مطابق با
یافتههای مطالعات مشابه است که شامل  IPCدر هر دو پا در ورزش دوچرخهسواری در
سطح دریا است ( .)1،21مکانیسم این پیشرفت هنوز مشخص نشده است .شواهد نشان
میدهند که بهبود در اشباع اکسیژن ( )15( )SaO2و درنتیجه ،افزایش در تحویل نظام مند
اکسیژن 1در ورزش بیشینه در سطح دریا وجود دارد ( .)21توانایی  IPCبرای کاهش آسیب
ایسکمی به این باور منجر شد که ممکن است بهویژه در عملکرد ورزشی شدید باعث ایجاد
هایپوکسی شریانی مفید شود ( .)9بههمیندلیل این تصور را ایجاد میکند که  IPCموجب
افزایش بیشتر  Pmaxدر ارتفاع نسبت به سطح دریا میشود؛ اما در یک مطالعه مشخص شد
که اشباع اکسیژن در شرایط  IPCدر سطح دریا بیشتر از ارتفاع است (.)15
یک نکتة بسیار مهم این است که ایسکمی خود موجب تولید و افزایش غلظت یون هیدروژن اضافی
میشود و  PHرا تغییر میدهد و همچنین ،موجب ایجاد اثرهای منفی میشود ( .)22یون هیدروژن
ممکن است در عضالت اسکلتی روی پلهای عرضی قرار گیرد ( .)23گاهی افرادی که در گروه
ایسکمی هنگام تمرین بودند ،در پاهای خود احساس سنگینی می کردند .اگر تجمع خون در پاها در
این پروتکل تجربه شود ،در پژوهشها از آن بهعنوان ناتوانی در بهبود توان خروجی نام بردهاند.
بهعبارتدیگر ،پاهای سنگین ممکن است به مبارزه برای حفظ  RPMبرخیزند و درنتیجه ،توان

1. Systemic Oxygen Delivery
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خروجی را کاهش میدهند ( )18،24که این میتواند یکی از دالیل کاهش توان خروجی گروه
ایسکمی هنگام تمرین نسبت به دو گروه دیگر باشد؛ بااینوجود ،هنوز اطالعات کافی در این زمینه
دردسترس نیست.
یکی دیگر از پارامترهای اندازهگیریشده در این مطالعه ،قدرت عضالت پا و میزان کراتین کیناز
است .این مطالعه یکی از مطالعات معدودی در این زمینه است که در این پژوهش مشاهده شد که
 IPCمیتواند افزایش قدرت عضالت پا و کاهش در کراتین کیناز را نیز بههمراه داشته باشد .این
نتایج در پژوهشی که مارتین اندرسون و همکاران در سال  2011روی  14مرد سالم انجام دادند،
مشاهده میشود؛ اما در پژوهش حاضر ،در مقایسة گروه کاهش خون موضعی قبل از تمرین با
کاهش خون موضعی هنگام تمرین ،برتری با کاهش خون موضعی قبل از تمرین است .برقراری
مجدد خون تأثیری قوی در بازسازی کراتین فسفات  PCrدر افراد سالم دارد ()10؛ بااینحال،
برقراری مجدد خون کمفشار مانع از بازیانی  PCrمیشود و کاهش در قدرت عضالنی را بههمراه
دارد؛ هرچند این کاهش معنادار نبود ( .)26همچنین ،اثر مخالف ( PCrکاهش  PCrدرمدت دوره
بهدلیل  )IPCاحتماالً بهدلیل افزایش اکسیداتیو فسفوریالسیون در خونرسانی مجدد بافت بعد از
 IPCاست .این امر موجب افزایش تقاضا برای اکسیژن در بافت  PCو تشکیل یک شیب اکسیژن
میشود (.)10
آزمودنیهای شرکتکننده در این پژوهش که در شرایط کاهش خون موضعی قبل از تمرین قرار
گرفتند ،زمان رسیدن به واماندگی باالتری را ثبت کردند .موری 1و همکاران نیز با ایجاد  IPCدر
دوچرخهسواران مرد نیز همین افزایش را مشاهده کردند ( .)27جالب این است گروهی که درهنگام
تمرین کاهش خون موضعی را تجربه میکردند ،نسبت به دو گروه دیگر سریعتر تمرین را بهپایان
رساندند که شاید بتوان این فرایند را با سه دلیل عمده توضیح داد -1 :کاهش در سطح  ATPو
فسفات پرانرژی در مدت زمانی بعد از کاهش خون موضعی بافت ) (28که کاهش در عملکرد ورزشی
میتواند با کاهش دردسترسبودن کراتین فسفات ایجاد شود )(29؛  -2تولید و افزایش غلظت یون
هیدروژن طی  (18) IPCکه کاهش گلیکوژنولیز عضله و مهار فعالیت فسفو فروکتوکیناز یا
فسفوریالز را بههمراه دارد )(30؛  -3سومین عامل در ایجاد خستگی احتما ًال بهدلیل کمبود اکسیژن
است .زمانیکه اکسیژن کافی نباشد ،این احتمال وجود دارد که قلب بهسرعت درحالکاهش خروجی
خود باشد و درنتیجه ،ایجاد خستگی میکند ).(31

1. Murry
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در این مطالعه ،افزایش در سطوح الکتات در آزمودنیهای با کاهش خون موضعی قبل تمرین،
باوجود تحمل زمان بیشتر در آزمون فزاینده مشاهده شد .بایلی 1و همکاران در سال  2012با اعمال
همین پروتکل کاهش خون موضعی در دوچرخهسواران مرد حرفهای ،همین افزایش را مشاهده
کردند ) .(32الزم است ذکر شود که سطوح الکتات در گروه کاهش خون موضعی هنگام تمرین
کاهش داشت .کاهش خون موضعی باعث کاهش فعالیت پیروات دهیدروژناز ( (33) )PDHو نیز
افزایش پیروات ،الکتات و غلظت یون هیدروژن میشود )(34؛ بنابراین ،درطول یک دوره کاهش
دردسترسبودن اکسیژن ،کاهش در سهم هوازی برای تولید انرژی دیده میشود .با قطع  IPCو
متعاقب آن پرخونی واکنشی ،فعالیت  PDHکه نقش مهمی برای کمک بهعنوان سوبسترا در
متابولیسم هوازی دارد ،افزایش مییابد ).(36
بهطورکلی و با توجه به نتایج بهدستآمده از پژوهش حاضر میتوان گفت که  IPCیکی از عوامل
تأثیر گذار بر ورزش است؛ بهویژه اگر اعمال آن قبل از شروع تمرین باشد؛ زیرا ،در اعمال IPC
درهنگام تمرین تناوبی نتایج بهخوبی  IPCقبل تمرین نبود و در بعضی موارد تأثیرات منفی نیز
بههمراه داشت.
در مطالعة حاضر ،بروندة توان حداکثری با ایجاد کاهش خون موضعی پیششرطی قبل تمرین
نسبت به ایجاد  IPCدرهنگام تمرین از برتری برخوردار بود و دالیل این برتری بهخوبی مشخص
نیست؛ بنابراین ،پیشنهاد ما به پژوهشگران آینده این است که در پژوهش دیگری به دالیل اصلی
این برتری پرداخته شود .افزونبراین ،ازآنجاییکه اعمال  IPCاحتماالً میتواند مضراتی را بهدنبال
داشته باشد ،طی یک مطالعة دیگر ،مالحظات اعمال  IPCدر شرایط تمرینی بررسی شود.
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Abstract
The aim of this study was to determining the effect of ischemic pre-conditioning
)IPC) before and during training on some physiological factors. Thirty female
athletes voluntarily selected. Firstly, the subjects were divided on the basis of
maximum power output by an incremental test to 3 groups; normoxia (Nor=10),
ischemia before (BHIT=10) and during training (DHIT=10). Accordingly, the
interval training and IPC were conducted for 7 weeks. Blood sampling, functional
tests and legs’ muscles strength were measured in the first and eighth weeks. and
to compare the differences between baseline and week 8th the dependent t-test
and to determine differences of between groups variables, one-way ANOVA with
post hoc Bonferroni test were carried out. The results showed that the effect of
exercise on variables Pmax, VO2max, time to exhaustion and muscle strength in
the legs and BHIT Nor groups improved. Compare Bonferroni test at VO2max
values, Pmax, leg muscle strength, lactate and creatine kinase in three groups
improved significantly in the group BHIT of the two groups and DHIT Nor was
the exception of creatine kinase. It seems 7 weeks of training IPC before exercise
would be useful to Improve physical and physiological but, probably the IPC
during exercise will not improve the Physiological ability.
Keywords: Hypoxia, Ischemic Pre-Conditioning, Interval Training, Lactate,
Cratine Kinase
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