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Abstract
The aim of the present study was to compare the effects of three models related to highintensity intermittent exercise (HIIE) with synchronous, consecutive, and alternate upper
and lower body activity on plasma Irisin and brain-derived neurotrophic factor (BDNF)
among obese women. To do so, 11 untrained obese women (30.5±5.8yrs; body fat:
%39.9±4.0) completed three protocols on the elliptical ergometer in the cross-design
method. Regarding consecutive protocols, the arm and leg pedaling exercises were
consecutively performed, 10 repetitions each with 90% wmax for 40 minutes. In
synchronous protocols, 10 repetitions of arm and leg pedaling exercises were
simultaneously performed with 90% wmax for 29 minutes. As for alternate protocol, arm
and leg pedaling exercises were alternately done; 14 repetitions each with 90% wmax for
26.6 minutes. Then, each bout of activity was separated by one-minute active rest with
30% wmax. In addition, the blood samples were taken before the first protocol and one hour
after completing each protocol. Results of repeated measure ANOVA and LSD post-hoc
test reported no significant difference (p≤0.05) in Irisin or BDNF changes between
protocols. However, 28.24 (p=0.02), 21.86, and 17.18% (p=0.03) increase occurred at the
synchronous, consecutive, and alternate protocols in Irisin levels, respectively, while 0.01,
10.08, and 10.76% reduction happened in BDNF levels, respectively, compared to
baseline values. Despite less time expenditure in synchronous and alternate models than
the consecutive one and lower perceived exertion in the alternate model than the
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synchronous one, it seems that Irisin and BDNF secretion is mainly affected by energy
expenditure during exercise than activity intensity, duration, or order of muscle activity.

Keywords: High-Intensity Intermittent Exercise, Upper and Lower Body, Irisin, Brainderived neurotrophic Factor, Obese Women

Extended Abstract
Background and Purpose
The role of Irisin and brain-derived neurotrophic factor (BDNF) as neuromuscular
secretory agents in improving metabolism, energy regulation and balance, and
subsequently in weight loss has attracted a lot of attention (1-5). In addition, the
positive effects of exercise on improving metabolism and weight loss have been
approved (6). However, the effect of physical exercise and its types, especially
effective HIIT exercises (2) through increasing Irisin (7-9) and BDNF (10-13) on
obesity, requires further investigation. In addition, the effect of different types of
HIIT exercises with different intensity and duration, as well as the effect of upper
and lower body activity layout model in designing a whole-body activity session
by HIIT method on possibly intelligent neuromuscular secretions of Irisin and
BDNF need more examination. Thus, the aim of the present study was to compare
the effects of three models related to high-intensity intermittent exercise (HIIE)
with synchronous, consecutive, and alternate upper and lower body activity on
plasma Irisin and BDNF among obese women.

Materials and Method
In the ongoing study, 11 untrained obese women (30.5±5.8yrs; body fat:
%39.9±4.0) completed three protocols on the elliptical ergometer in the crossdesign method. The protocols were designed based on Isoloade watt (Isobar,
Isocaloric) and included three different models of using upper and lower body
activity such as consecutive, synchronous, and alternate models in one session on
the Elliptical ergometer. The relative intensity of upper and lower body activity
was considered the same in all three models with 90% wmax, determined under the
principles of designing incremental tests (14) based on a pilot study. The rhythm
of the pedals was at 50 rpm in all groups and performances and was controlled by
the metronome and the digital display of the Elliptical ergometer.
However, the consecutive protocol with less absolute intensity (heart rate) and
more duration than two other ones, and synchronous and alternate ones with
absolute intensities without significant differences, along with small and
negligible time differences (control of other factors as much as possible to
evaluate the effect of the layout) in the secretion of Irisin and BDNF were
evaluated and compared. In addition, the subjects’ perceived exertion was
assessed by the Borg's Ratings of Perceived Exertion (RPE) Scale (6-28 S28).
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Regarding consecutive protocols, the arm and leg pedaling exercises were
performed consecutively; 10 repetitions each (60s) with 90% wmax for 40 minutes.
In synchronous protocols, 10 repetitions (60s) of arm and leg pedaling exercises
were performed simultaneously with 90% wmax for 29 minutes. As for alternate
protocol, arm and leg pedaling exercises were alternately done; 14 repetitions each
(60s) with 90% wmax for 26.6 minutes. Then, each bout of activity was separated
by one-minute active rest with 30% wmax. In addition, the blood samples were
taken before the first protocol and one hour after completing each protocol.

Results
Based on the results, no significant difference (p≤0.05) in Irisin or BDNF changes
was reported between the protocols. However, 28.24 (p=0.02), 21.86, and 17.18%
(p=0.03) increase occurred at the synchronous, consecutive, and alternate
protocols in Irisin levels, respectively, while 0.01, 10.08, and 10.76% reduction
happened in BDNF levels, respectively, compared to baseline values.
According to repetitive measurement and LSD post-hoc tests in intergroup
comparison of heart rate results, the heart rate in the consecutive protocol was
significantly lower than the alternate one (P= 0.01) and significantly lower than
the synchronous one (P= 0.00). However, no significant difference was observed
between the heart rate in synchronous and alternate protocols (P = 0.49). Based
on the repetitive measurement and LSD post-hoc tests in intergroup comparison
of perceived exertion, the perceived exertion in the alternate protocol was
significantly lower than the synchronous one (P= 0.00). However, there was no
significant difference between the perceived exertion in consecutive and
synchronous protocols (P= 0.28) and consecutive and alternate ones (P= 0.10)
(p≤0.05). Totally, the absolute intensity range was considered as 80-85% of target
heart rate and severe (Table 1).
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Table 1- Mean values of plasma levels of Irisin (ng /ml) and BDNF (ng/ml) in
consecutive, synchronous, and alternate pre-tests and post-tests, as well as mean values
of heart rate (bp) and perceived exertion (s) in consecutive, synchronous, and alternate
post-tests.

Indicates a significant difference (p≤0.05) compared to the pre-test
The mean absolute intensity based on the target heart rate in synchronous,
consecutive, and alternate protocols was 84-85, 79-80, and 83%, respectively,
which was considered as 80-85% of target heart rate and severe. Despite the lack
of significant differences in absolute intensity and duration, lower significant
perceived exertion in the alternate protocol than the synchronous one can be
related to the division of working exertion between upper and lower body
discontinued activity and temporary muscle recovery, imperceptible reduction in
intensity, and "distraction" as a factor in overcoming central fatigue (15-16).
There were four possible situations in comparing the levels of Irisin and BDNF
secretion between synchronous, consecutive, and alternate protocols.
In case A, a significant difference in comparison between synchronous and
consecutive protocols or between alternate and consecutive ones, and lack of
difference in comparison between synchronous and alternate protocols indicate
the effect of intensity and duration components. In addition, the lack of difference
between synchronous and alternate protocols represents the definite and dominant
effect of the layout model.
In case B, lack of significant difference in comparison between synchronous and
consecutive protocols or between alternate and consecutive ones, and a significant
difference between synchronous and consecutive protocols approve the dominant,
modifying, and neutralizing effect of intensity and duration components on the
layout model. Therefore, the effect of the layout model, along with the effect of
intensity and duration becomes zero, and the manipulation of the intensity and
duration of the effect of the layout model is covered. Further, the lack of
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significant difference in comparison between synchronous and alternate protocols
indicates the dominant effect of expended energy and watt.

Conclusion
In general, synchronous or alternate upper and lower body activity is effective in
taking advantage of the increase in Irisin in an HIIE session. Lack of significant
difference in the amount of Irisin or BDNF in comparison between synchronous,
consecutive, and alternate models of using the upper and lower body in one HIIE
session confirms the greater share of energy expenditure in neuromuscular
secretions of Irisin and BDNF than variables such as severity, duration, and
models of muscle utilization.
However, the priority is with a model which perceives less exertion and time
expenditure. Synchronous or alternate models are preferred to consecutive ones
with no significant difference in perceived exertion due to time efficiency. In
addition, the alternate model is preferred to synchronous one with almost the same
time expenditure due to significantly lower perceived exertion. In general, the
alternate model is at the top with less time expenditure than the consecutive one
and with a significantly lower perceived exertion than the synchronous one.
Despite less time expenditure in synchronous and alternate models than the
consecutive one and lower perceived exertion in the alternate model than the
synchronous one, it seems that Irisin and BDNF secretion is mainly affected by
energy expenditure during exercise than activity intensity, duration, or order of
muscle activity.
Keywords: High-intensity intermittent exercise, Upper and lower body, Irisin,
Brain-derived neurotrophic factor, Obese women
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فيزيولوژي ورزشي
مقالة پژوهشي

مقایسۀ اثر فعالیت تناوبی شدید با حرکت همزمان ،متوالی و متناوب باالتنه و
پایینتنه بر آیریزین و  BDNFپالسمای زنان چاق

1
4

سارا سرخیلی ،1حمید رجبی ،2پژمان معتمدی ،3مهدی هدایتی

 .1کارشناسارشد فیزیولوژی ورزش ،دانشگاه خوارزمی تهران ،تهران ،ایران (نویسندۀ مسئول)
 .2استاد فیزیولوژی ورزش ،دانشگاه خوارزمی ،تهران ،ایران
 .3استادیار فیزیولوژی ورزش ،دانشگاه خوارزمی ،تهران ،ایران
 .4استاد پژوهشی بیوشیمی ،مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی غدد درونریز ،پژوهشکده علوم غدد درونریز و
متابولیسم ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،تهران ،ایران
تاريخ دريافت1397/02/29 :

تاريخ پذيرش1397/05/28 :

چکیده
پژوهش حاضر با هدف مقايسة اثر فعاليت تناوبي شديد با سه مدل چيدمان شامل همزمان ،متوالي و متناوب فعاليت
باالتنه و پايينتنه بر آيريزين و  BDNFپالسماي زنان چاق انجام شد .يازده زن تمريننکردۀ چاق 30/5 ± 5/8
ساله و درصد چربي  ،39/9±4/0طي سه روز غير متوالي سه پروتکل روي دستگاه الپتيکال را با اعمال طرح متقاطع
اجرا کردند .در پروتکل متوالي ،پدالزدن دست ،سپس پدالزدن پا بهصورت متوالي هرکدام  10تکرار با  90درصد
وات حداکثر بهمدت  40دقيقه اجرا شد .در پروتکل همزمان 10 ،تکرار پدالزدن دست و پا بهصورت همزمان با 90
درصد وات حداکثر بهمدت  29دقيقه اجرا شد و در پروتکل متناوب ،پدالزدن دست و پا بهصورت متناوب هرکدام
 14تکرار با  90درصد وات حداکثر بهمدت  26دقيقه و 40ثانيه اجرا شد .وهلههاي يکدقيقهاي فعاليت توسط
استراحتهاي فعال يکدقيقهاي با  30درصد وات حداکثر تفکيک شدند .نمونهخوني قبل و يک ساعت پس از اتمام
پروتکلها گرفته شد .نتايج تحليل واريانس با اندازههاي تکراري و آزمون تعقيبي  LSDتفاوت معناداري ( ≤ P
 )0.05را در مقايسة تغييرات آيريزين و  BDNFبين پروتکلها نشان نداد ،اما در پروتکلهاي همزمان ،متوالي و
متناوب بهترتيب افزايش  21/86 ،)p=0.02( 28/24و  17/18درصدي ( )p=0.03سطوح آيريزين و کاهش ،0/01
 10/08و  10/76درصدي سطوح  ،BDNFدر مقايسه با مقادير پايه روبهرو مشاهده شد .درمجموع با وجود صرف
زمان کمتر در مدلهاي همزمان و متناوب در مقايسه با مدل متوالي و درک فشار کمتر مدل متناوب در مقايسه با
مدل همزمان ،بهنظر ميرسد ترشح آيريزين و  BDNFبيشتر متأثر از انرژي مصرفي طي ورزش باشد تا شدت،
مدت و مدل چيدمان فعاليت عضالت.

واژگانکلیدی ،HIIE :باالتنه و پايينتنه ،آيريزين ،BDNF ،زنان چاق.
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مقدمه
عضالت اسکلتی بهعنوان یک ارگان مترشحه همراه با دستگاه عصبی مرکزی بهویژه هیپوتاالموس ،در
تنظیم و تعادل انرژی نقش دارند ( .)1ازجمله مایوکاینهای مترشحه از عضالت اسکلتی که در
متابولیسم انرژی و کاهش وزن نقش دارند ،آیریزین 1است که با تغییر فنوتیپ بافت چربی موجب
افزایش گرمازایی و انرژی مصرفی میشود ()2؛ بنابراین آیریزین سبب کاهش وزن ،افزایش مصرف
اکسیژن ،بهبود هومئوستاز گلوکز و حساسیت به انسولین میشود و بهنظر میرسد در اختالالت
متابولیک دیگر که با ورزش بهبود مییابند ،نقش واسطهای داشته باشد ()3؛ بااینحال ،جدای از تعامل
بین عضلۀ اسکلتی و بافت چربی ،به نقش مؤثر آیریزین و  FNDC-52در سیستم عصبی مرکزی ،با
شناسایی آنها در سلولهای پورکینژ گلوتامات دکربوکسیالز 3مخچۀ گروهی از جوندگان ،توجه فراوان
شده است .پژوهشگران چنین فرض میکنند که ممکن است آیریزین در سیستم عصبی مرکزی
متابولیسم بافت چربی را از طریق چندین سیناپس واسطه در نخاع و مدوال تنظیم کند ( .)4محافظت
از نواحی سد خونی-مغزی در برابر سایتوکاینهای مخرب سیستم عصبی ( ،)5اثرات تنظیمی مؤثر بر
متابولیسم بافت چربی مغز در صورت اختالالت سد خونی-مغزی و تمایزپذیری ،رشد و توسعۀ سیستم
عصبی مرکزی ( ،)6از نقشهای دیگر آیریزین فرض شده است .ورزش یک محرک برای رهاکردن
 PGC-1α4است و این به نوبۀ خود بیان ژن  FNDC-5را تحریک میکند .با پروتئولیز پروتئین غشایی
 FNDC-5در عضله ،پلیپپتید  112اسید آمینه به نام آیریزین وارد گردش خون میشود ( .)7سپس
پروتئین سیگنالینگ آیریزین ( )8در بافت چربی قهوهای موجب بیان ژن  UCP15میشود (UCP1 .)9
که بیشتر در بافت چربی قهوهای بیان میشود ،به نشت پروتونها از غشایی داخلی میتوکندری و
گرمازایی غیرلرزشی منجر میشود ( .)3آیریزین درنهایت موجب قهوهایشدن چربی زیرپوستی و
همچنین بافت چربی احشایی و درنتیجه باعث افزایش گرمازایی و انرژی مصرفی کل بدن میشود
(.)7
از سوی دیگر ،اثرات سودمند ورزش توسط عضالت اسکلتی ،مغز و برخی دیگر بافتهای محیطی با
بیان فاکتور رشد عصبی مشتقشده از مغز ( 6)BDNFبهعنوان فراوانترین عامل رشد عصبی اعمال
میشود BDNF .در تفکیک نورونی ،شکلگیری مویرگهای جدید از مویرگهای قبلی در ،CNS7
1. Irisin
2. Fibronectin type III Ddomain-Containing Protein 5
3. Purkinje Glutamate Decarboxylase
4. Peroxisome Proliferator-Activated Gamma Coactivator Protein 1-Alpha
5. Uncopling Protein-1
6. Brain Derived Neurotrophic Factor
7. Central Nervous System
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شکلپذیری سیناپسی ،مرگ برنامهریزیشدۀ سلول ،دریافت و جذب غذا و متابولیسم نقش دارد (،1
 .)10ازآنجاکه این ماده هم از مغز و هم از برخی بافتهای محیطی تولید میشود ،بهعنوان یک رابط
بین بافتهای محیطی و  CNSو برعکس در موضوع سالمت بافت عمل میکند ( .)11هرچند نقش
 BDNFدر کنترل وزن بدن و هومئوستاز انرژی از مسیر هیپوتاالموس تعیین شده است ،پژوهشها
نشان میدهند که  BDNFهمچنین در تنظیم متابولیسم انرژی در بافتهای محیطی همچون عضالت
اسکلتی نقش دارد ( .)10همچنین بیان زیاد  BDNFاز هیپوتاالموس بهعنوان تنظیمکنندۀ ژنتیکی،
از منظر تمایز چربی سفید به چربی قهوهای در بافت چربی و اتالف انرژی ناشی از فعالسازی برنامۀ
ژن چربی قهوهای مدنظر است ( BDNF .)12توانایی سرکوب اشتها را (کلید ارتباط بین حضور ،BDNF
چاقی و متابولیسم) دارد ( )13و کاهش هیپوکامپی آن و بیان  TrkB1خطر ابتال به چاقی ناشی از
رژیم غذایی پرچرب را افزایش میدهد؛ بنابراین در بهحداقلرساندن چاقی و اختالالت خوردن اثر دارد
( .)14با توجه به اینکه  BDNFمترشحه در سیستم عصبی مرکزی به داخل جریان خون نیز توزیع
میشود ،تغییرات موجود در جریان خون آن میتواند تاحدی بازتابی از تغییرات ترشح آن در مغز
انسان باشد ()15؛ بااینحال ،با وجود نقش پررنگتر ترشحات عصبی  ،BDNFحتی اگر BDNF
مترشحه از عضالت اثر موضعی داشته باشد ،احتماالً بتوان اثرات مفید موضعی بیشتری ناشی از میزان
بیشتر در گردش خون آن را توقع داشت .همچنین ممکن است برای بهرهمندی بیشتر عضالت از
مزایای اثرات موضعی  BDNFناشی از ورزش ،بهکارگیری تودههای عضالنی متعدد در یک جلسۀ
ورزش مفید واقع شود.
در مطالعات افزایش سطوح  BDNFدر اثر فعالیت ورزشی نشان داده شده است ( .)16درواقع فعالیت
ورزشی بهعنوان محرک ترشح نوراپینفرین و فعالشدن مسیر آدنیالتسیکالز و مسیرهای وابستۀ
 ،cAMP2در ادامۀ این آبشار باعث تحریک بیان ژن  BDNFمیشود ( .)17ران 3و همکاران ( )18نشان
دادند که  FNDC-5با تمرین استقامتی در هیپوکامپ موشها افزایش مییابد .بیان ژن FNDC5
نورونی بهوسیلۀ  PGC- 1αتنظیم میشود و بیان اجباری ژن  FNDC-5در نورونهای قشری ابتدایی،
بیان  BDNFرا افزایش میدهد و  PGC-1α/FNDC-5/BDNFمسیری است که در هیپوتاالموس با
تمرین استقامتی فعال میشود .درمجموع با توجه به مسیرهای سیگنالی مشابه آیریزین با  BDNFو
همپوشانی تقریبی نقشهای یکدیگر ،بهنظر میرسد بررسی همزمان این دو عامل در پاسخ به روشهای
تمرینی مختلف منطقی است.

1. Tyrosine Kinase Receptor B
2. Cyclic Adenosine Mono Phosphate
3. Wrann
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در مطالعات افزایش بیشتر سطوح آیریزین در اثر تمرین با شدت زیاد در مقایسه با شدت تمرین (،)19
فعالیت ورزشی تناوبی شدید ( )20 ،21و همراه با بیشترین بار کاری ( )22نشان داده شده است .در
همین راستا افزایش بیشترسطوح  BDNFدر اثر تمرین تناوبی با شدت زیاد ( 1)HIITدر مقایسه با
تمرینات تداومی ( )23و همراه با شدت و مدت زمان بیشتر ( )16و طی فعالیت تناوبی ()25-23
نشان داده شده است .درمجموع با وجود متأثربودن ترشحات آیریزین و  BDNFاز شدت فعالیت و
تقاضای انرژی ،به هنگام مقایسۀ شدتهای زیاد در دامنۀ تمرینات تناوبی شدید و نیز به هنگام مقایسۀ
تأثیر شدت با انرژی مصرفی بر ترشحات آیریزین و  ،BDNFاجماع نظر وجود ندارد.
از طرفی با وجود همۀ فواید و کارآمدی تمرینات  )2( HIITو قابلاستفادهبودن برای ورزشکاران و
افراد تمریننکرده ( ،)26بهدلیل ایجاد احساس خستگی و درک فشار بیشتر ( ،)27( 2)RPEرویکرد
دیگری با تقسیم فشار  HIITبین باالتنه و پایینتنه مطرح است ( ،)28 ،29اما تاکنون چگونگی ادغام
و چیدمان فعالیت آن بررسی نشده است .از سوی دیگر ،احتماالً در کاری مشابه با شدت نسبی یکسان
در باالتنه در مقایسه با پایینتنه ،شاهد خستگی و درک فشار بیشتری خواهیم بود؛ بنابراین اگر باالتنه
و پایینتنه را در یک کار واحد بهصورت همزمان شریک کنیم ،احتمال دارد بهدلیل فعالسازی بیشتر
دستگاه عصبی شاهد بروز زودتر خستگی و درک فشار متفاوتی باشیم .همچنین ممکن است عواملی
همچون افزایش تعداد اندام درگیر ،پیچیدگی ،دقت ،تمرکز و ترتیب اجرای برنامۀ حرکتی بتواند
فعالسازی و ترشحات عصبی بیشتری را به همراه داشته باشد.
درمجموع پاسخ بافتها و غدد درونریز به عمل عضالت توسط عوامل بسیاری ازجمله شدت ،حجم،
بار تمرین ،توده و تعدد گروههای عضالنی درگیر ،دورههای استراحتی فواصل بین ستها و دیگر
متغیرها تحتتأثیر قرار میگیرد .همچنین تاکنون در مطالعهای تأثیر مدلهای چیدمان گروههای
عضالنی در فعالیت کل بدن ( )Total Bodyبه روش  HIITبر عوامل مترشحۀ عصبی و عضالنی دخیل
در راهکارهای کنترل وزن بررسی نشده است؛ بنابراین در مطالعۀ حاضر با دستکاری متغیرهای شدت،
مدت و مدل چیدمان گروههای عضالنی در یک جلسه فعالیت کل بدن و طراحی سه مدل  HIIE3با
فعالیت همزمان ،متوالی و متناوب باالتنه و پایینتنه ،به بررسی و مقایسۀ پاسخ آیریزین و BDNF
پالسمایی ،کارایی و فشار زیاد این تمرینات در زنان چاق در سه مدل ذکرشده پرداخته میشود.

1. High Intensity Interval Training
2. Ratings of Perceived Exertion
3. High Intensity Intermittent Exercise
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روش پژوهش
پژوهش حاضر از نوع کاربردی به روش نیمهتجربی و طرح با اندازههای تکراری ،بهصورت متقاطع
انجام شد .آزمودنیها  11زن چاق بودند که بهصورت تصادفی و هدفمند از میان زنان دردسترس و
داوطلب ساکن در غرب شهر تهران و مراجعهکننده به باشگاههای ورزشی که چاق ،سالم ،تمریننکرده
و کمتحرک بودند ،انتخاب شدند .میانگین برخی متغیرهای توصیفی آزمودنیها در جدول شمارۀ یک
گزارش شده است.
جدول  - 1ميانگين و انحراف استاندارد برخي متغيرهاي توصيفي آزمودنيها (انحراف استاندارد  ±ميانگين)
Table 1- Mean and standard deviation of some descriptive variables of the
)subjects (Mean ± Standard deviation
سن (سال)
30.5 ± 5.8
)Age (year
قد (سانتیمتر)
159.1 ± 5.0
)Height (cm
وزن (کیلوگرم)
86.0 ± 17.5
)Weight (kg
شاخص تودۀ بدن (کیلوگرم بر مترمربع)
33.7 ± 5.2
)BMI (body mass index) (kg/m2
ضربان قلب استراحتی (ضربه در دقیقه)
75.0 ± 8.2
)RHR (resting heart rate) (bpm
فشارخون استراحتی (میلیمتر جیوه)
دیاستولی
سیستولی
80.0 ± 7.7
119.0 ± 7.0
)RBP )resting blood pressure) (mmHg
diastolic
systolic
قند خون ناشتا (میلیگرم در دسی لیتر)
93.2 ± 10.6
)FBS (fasting blood sugar) (mg/dl
دور کمر (سانتیمتر)
100.0 ± 13.4
)WC (waist circumference) (cm
نسبت دورکمر به دور باسن
0.85 ± 0.45
)WHR (waist to hip ratio
درصد چربی بدن
39.9 ± 4.0
)PBF (body fat percentage

آزمودنیها فرم رضایتنامۀ شرکت در پژوهش ،پرسشنامۀ سالمت ،تندرستی و سابقۀ فعالیت بدنی را
تکمیل کردند .برنامۀ غذایی آزمودنیها از یک هفته قبل از اجرای آزمونها با پرسشنامه یادآمد غذایی
بررسی شد .همچنین وعدههای غذایی دریافتی با ارائۀ فهرست برنامۀ غذایی اختصاصی برای هر فرد
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با تنوع غذایی مشابه و محاسبۀ میزان کالری دریافتی هر فرد با توجه به میزان سوختوساز پایه
( 1)BMRبهعالوۀ کالری مورد نیاز برای فعالیتهای سبک معمول آنها ،با استفاده از نموگرام ویژۀ
برآورد ناحیۀ سطحی بدن و فرمول شمارۀ یک ( )30کنترل شد.
فرمول  24 :1ساعت ×

 35کیلوکالری در ساعت × RMR2= BSA3

همچنین شبیهسازی تغذیۀ آزمودنیها  24ساعت قبل از اجرای هر آزمون اعمال شد .برای هر آزمودنی
فاصلۀ بین آخرین وعدۀ غذایی با آزمونهای فزاینده ،پیشآزمون و پسآزمونها و نیز زمان شروع
اجرای هر سه پروتکل یکسان بود .اجرای فعالیت در محدودۀ زمانی صبح تا پیش از ظهر و غیرناشتا
برای همۀ آزمودنیها صورت گرفت .از آزمودنیها خواسته شد در شبهای قبل از آزمون در طول
اجرای پژوهش ،به میزان کافی و مناسب بخوابند و هیچگونه مکمل غذایی یا دارویی در کل دورۀ
پژوهش (دو هفته) و یک هفته قبل از آن مصرف نکنند .همچنین از یک شب قبل ،از مصرف مواد
کافئیندار مانند چای ،قهوه و شکالت کاکائویی خودداری کنند .با توجه به بررسیهای اولیه دربارۀ
سیکل ماهانۀ داوطلبان ،آزمودنیها در دورۀ قاعدگی قرار نداشتند و شرایط محیطی شامل دما ،رطوبت،
نور سالن ورزشی ،موسیقی پخششده ،تشویق کالمی ،ابزارهای اندازهگیری و دستگاه الپتیکال بهمنظور
اجرای تمرین برای تمام آزمودنیها یکسان بود .آزمودنیها یک هفته پیش از شروع فرایند پژوهش،
برای آشنایی با پروتکلهای فعالیت ورزشی ،نحوۀ استفاده از دستگاه الپتیکال ،اندازهگیریهای اولیه و
امضای فرم رضایتنامه که در آن هدف پژوهش ،روش اجرای آزمونهای ورزشی ،مزیت و مشکالت
احتمالی اجرای آزمونها ،مسئولیتها و اختیارات داوطلبان و کاربرد نتایج پژوهش ذکر شده بود ،گرد
هم جمع شدند .سپس قد ،وزن ،فشارخون استراحتی ،قندخون ناشتا ،درصد چربی و محیط اندامها
برای رعایت جوانب احتیاط اندازهگیری شد .همچنین بررسی شد که آنها به بیماری آشکاری مبتال
نباشند.
درصد چربی بدن آزمودنیها با استفاده از معادلۀ سهنقطهای شامل سهسر بازو  +فوقخاصره  +ران با
استفاده از کالیپر 4و برآورد چگالی بدن از طریق فرمول شمارۀ دو و جایگزینی چگالی بدن در فرمول
شمارۀ سه محاسبه شد (.)30 ،31
فرمول ( )0/009( :2سن) (2 – 0/0001392مجموع سه نقطه) ( + 0/0000023جمع سه نقطه)
1 /099421 – 0/0009929
فرمول  - 450 :3چگالی بدن ÷ 495
1. Basal Metabolic Rate
2. Rest Metabolic Rate
3. Body Surface Area
4. Caliper
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در این پژوهش از سه آزمون فزایندۀ طراحیشدۀ فعالیت باالتنه ( ،1)AEفعالیت پایینتنه ( 2)LEو
فعالیت همزمان باالتنه همراه با پایینتنه ( 3)LE & AEبهترتیب برای تعیین وات حداکثر باالتنه،
پایینتنه و باالتنه همراه با پایینتنه ،با استفاده از دستگاه الپتیکال (مدل  cs800ساخت شرکت ترو4
و دارای جایگاه ثابت پا) در سه روز غیرمتوالی استفاده شد .پس از گذشت  72ساعت از زمان تعیین
وات حداکثر ( 5)Wmaxو سطح اوج 6کسبشده طی آزمونهای فزاینده ،آزمودنیها برای اجرای اولین
جلسۀ تمرینی که براساس برنامۀ زمانبندی گروهها در ترتیب انجامدادن پروتکلها متفاوت بودند،
فراخوانده شدند .نمونۀ خونی آزمودنیها به میزان پنج سیسی از سیاهرگ دست راست و در وضعیت
نشسته ،استراحتی و غیرناشتا در چهار وهله شامل؛ یک وهله پیش آزمون (پیش از مداخلۀ ورزشی و
قبل از اولین پروتکل) و سه وهله پس آزمون ( 60دقیقه پس از پایان هر سه مداخلۀ پروتکلهای
همزمان ،متوالی و متناوب) گرفته شد .سپس در لولههای حاوی ضدانعقاد  EDTA7و آنتیپروتئاز (در
مدت حداکثر سه ساعت) برای جداسازی پالسما به آزمایشگاه منتقل شد .شرایط نگهداری نمونهها
در این فاصله مطابق با دستورالعمل آزمایشگاه و شبیهسازی دمای یخچال صورت گرفت .پالسمای
جداشده توسط دستگاه سانتریفیوژ (شرکت بهداد مدل بهداد یونیورسال ساخت کشور ایران) (با مدت
10دقیقه و  3000دور در دقیقه) توسط سمپلر در میکروتیوبها تزریق شد و در دمای  -48درجۀ
سانتیگراد نگهداری شد .برای کمّیکردن دادهها از کیت االیزا (( )Elisa Kitمحصول شرکت کازابایو8
با حساسیت  0/78نانوگرم بر میلیلیتر) ،دستگاه خوانشگر االیزا (شرکت بیوتک 9مدل ایپوک 10ساخت
کشور آمریکا) و دستگاه شستوشوی االیزا (شرکت تکن 11مدل کلومبوس 12ساخت کشور اتریش)
استفاده شد .درنهایت نتایج پیشآزمون و پسآزمون با هم مقایسه شدند .ضربان قلب آزمودنیها در
طول اجرای تمرین با ضربانسنج پوالر ( )Polarساخت کشور فنالند ،پیوسته ثبت شد .درک فشار
آزمودنیها نیز با جدول مقیاسبندی میزان درک تالش ( (RPEبورگ ( )6-20 S13ارزیابی شد.
1. Arm Elliptical
2. Leg Elliptical
3. Arm&Leg Elliptical
)4. TRUE (Truefitness.com
5. Watt Maximum
6. Peak Level
7. Ethylene Diamine Tetra-Acetic Acid
8. Kazabayv
9. Bio tech
10. Epoch
11. Tekken
12. Columbus
13. Scale
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آزمونهای فزاینده برای تعیین  Wmaxبر اساس مطالعات پیشین دربارۀ اصول طراحی آزمونهای
فزاینده ( )31و مطالعۀ راهنما 1بررسی و اصالح شد .درنهایت سه آزمون فزایندۀ  LE ،AEو

& LE

 AEبا استفاده از دستگاه الپتیکال طراحی شد و بهترتیب زیر اجرا شد:
 :AEآزمودنیها پدالزدن دست را با شدت  40وات بهمدت یک دقیقه شروع کردند و پس از هر
دقیقه 10 ،وات افزایش شدت را با افزایش سطح 2تا رسیدن به واماندگی تجربه کردند؛
 :LEآزمودنیها پدالزدن پا را با شدت  40وات بهمدت مطالعه راهنما شروع کردند و پس از هر دقیقه
 30وات افزایش شدت را با افزایش سطح تا رسیدن به واماندگی تجربه کردند؛
 :LE & AEآزمودنیها پدالزدن همزمان دست همراه با پا را با شدت  40وات بهمدت یک دقیقه
شروع کردند و پس از هر دقیقه  30وات افزایش شدت را با افزایش سطح تا رسیدن به واماندگی تجربه
کردند.
تعیین رسیدن به واماندگی با درخواست آزمودنی ،عالمتهای ظاهری طاقتفرسابودن ادامۀ کار ،اعالم
عدد  20از مقیاس درک تالش بورگ ( )6-20 Sاز سوی آزمودنی ،افزایشنیافتن ضربان قلب همراه با
افزایش شدت فعالیت و بهخصوص ازدستدادن ریتم پدالزدن با کاهش ریتم پدالزدنها (3)rpm
همراه بود .ریتم پدالزدنها  50دور در دقیقه ( )rpm=50در تمام گروهها بود و همچنین اجراها
یکسان بود و با مترونوم و نمایشگر دیجیتال دستگاه الپتیکال کنترل شد.
آزمودنیها پروتکلهای همزمان ،متوالی و متناوب را در سه روز با فاصلۀ زمانی  72ساعت و به این
صورت اجرا کردند:
 پروتکل متوالی شامل  10تکرار  60ثانیهای پدالزدن دست با  90درصد وات حداکثر (حاصل ازتست فزایندۀ  )AEو استراحتهای فعال  60ثانیهای با  30درصد وات حداکثر (حاصل از تست فزایندۀ
 )AEبالفاصله بهدنبال  10تکرار  60ثانیهای پدالزدن پا با  90درصد وات حداکثر (حاصل از تست
فزایندۀ  )LEهمراه با استراحتهای فعال  60ثانیهای با  30درصد وات حداکثر (حاصل از تست فزایندۀ
 )LEبود .این پروتکل درمجموع بهمدت  40دقیقه طول کشید (برای ایزوبارکردن پروتکلها ،وات کل
تولیدی پروتکل متوالی بهعنوان وات پایه لحاظ شد)؛
 پروتکل همزمان شامل  10تکرار  60ثانیهای پدالزدن همزمان دست و پا با  90درصد وات حداکثر(حاصل از تست فزایندۀ  )LE.AEهمراه با استراحتهای فعال  60ثانیهای با  30درصد وات حداکثر
(حاصل از تست فزایندۀ  )LE.AEبود ،اما با وجود شدت نسبی یکسان در پروتکلها و شدت مطلق
1. Pilot
2. Level
)3. Round Per Minute (Revolutions Per Minute
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(میانگین ضربان قلب) بیشتر در پروتکل همزمان در مقایسه با پروتکل متوالی ،بار کاری مجموع (وات
تولیدی کل) با توجه به صرف زمان متفاوت ،در پروتکل متوالی در مقایسه با پروتکل همزمان بیشتر
بود؛ بنابراین بهمنظور ایزوبارکردن براساس یکسانسازی وات تولیدی پروتکلها ،تعدادی تکرار بر تعداد
تکرارهای پایه افزوده شد که برای هر آزمودنی بهطور خاص با توجه به اطالعات حاصل از آزمونهای
فزایندۀ  LE ،AEو  LE.AEو با این پیشفرض که نسبت مشارکت باالتنه و پایینتنه در تولید وات
کل (که در هر فرد متفاوت است) ،یک کار ترکیبی (پروتکل متوالی) همچنان در یک کار همزمان
(پروتکل همزمان) حفظ میشود ،محاسبه شد .سپس بهعنوان  Xتکرار بر تعداد  10تکرار پایه افزوده
شد X .با فرمول شمارۀ چهار محاسبه شد.
فرمول  Z( X = Z ⁄ (90% Wmax LE.AE + 30% Wmax LE.AE) :4میزان وات جبرانی درکل 10
تکرار است که با فرمول شمارۀ پنج محاسبه شد).
فرمول  Y) Z = Y × 10 :5میزان وات جبرانی در هر تکرار است که با فرمول شمارۀ شش محاسبه
شد).
فرمول :6

Y= [(90% Wmax LE + 90% Wmax AE) _ 90% Wmax LE.AE] +
][(30% Wmax LE +30% Wmax AE) _ 30% Wmax LE.AE

این پروتکل درمجموع با میانگین تکرار  14/5و میانگین مدت زمان  29دقیقه طول کشید؛
 پروتکل متناوب شامل  13تکرار  60ثانیهای و یک تکرار  20ثانیهای پدالزدن پا با  90درصد واتحداکثر (حاصل از تست فزایندۀ  )LEبههمراه  13تکرار  60ثانیهای و یک تکرار  20ثانیهای پدالزدن
دست با  90درصد وات حداکثر (حاصل از تست فزایندۀ  )AEبهصورت متناوب بود .سه تکرار 60
ثانیهای و یک تکرار  20ثانیهای افزونبر تکرارهای پروتکل پایه (متوالی) بهدلیل یکسانسازی وات
تولیدی پروتکلها و بهدنبال آن بهدلیل تبدیل ستهای استراحتی پروتکل متوالی ( 10تکرار با شدت
 30درصد وات حداکثر) به ستهایی فعالیتی در پروتکل متناوب ،بود .حذف ستهای استراحتی فعال
موضع درگیر که در پروتکل متوالی وجود داشت ،در پروتکل متناوب بهصورت استراحت غیرفعال یک
موضع همزمان با فعالیت موضع دیگر بهعنوان استراحت فعال کل اجرا شد .این پروتکل درمجموع
بهمدت  26دقیقه و  40ثانیه طول کشید.
جهت ایزوبارکردن پروتکلهای تمرینی براساس وات تولیدی ،برای طراحی آنها تالش کردیم .از آنجا
که بار کاری در ارتباط مستقیم با مدت زمان و شدت تمرین است ،برای یکسانکردن وات تولیدی
پروتکلها با پروتکل پایه (متوالی) با مدنظر قراردادن شدت نسبی یکسان ( 90درصد وات حداکثر) و
نیز مدت زمان مساوی فعالیت باالتنه با فعالیت پایینتنه در هر سه پروتکل ،متغیر مدت زمان کل را
دستکاری کردیم و تکرارهای اضافی محاسبهشدهای به پروتکلهای همزمان و متناوب افزودیم؛
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بهطوریکه شدت مطلق در گروهها در تعامل با متغیر مدت زمان و شدت نسبی دستخوش تغییر شد؛
درنتیجه انتظار میرفت شدت در پروتکلهای همزمان و متناوب در مقایسه با پروتکل متوالی بیشتر
باشد که بدینمنظور ضربان قلب بهعنوان شدت مطلق در پروتکلها بررسی شد.
برای تجزیه و تحلیل دادهها و بهمنظور بررسی نرمالبودن توزیع دادهها از آزمون کلموگروف-
اسمیرنف ،1برای آزمون فرضیههای پژوهش از آزمون تحلیل واریانس با اندازهگیریهای تکراری 2و از
آزمون تعقیبی  LSD3برای بیان تشخیص تفاوت معنادار بین اندازهگیریهای تکراری استفاده شد.
سطح معناداری آزمونها برای تمامی متغیرها در سطح آلفای پنج صدم ( )P ≤ 0.05درنظر گرفته شد.
عملیات آماری با استفاده از نرمافزار اس.پی/اس.اس .نسخۀ  16انجام شد .برای رسم نمودارها از نرمافزار
اکسل  2010استفاده شد.
نتایج
آزمون اندازههای تکراری و آزمون تعقیبی  LSDدر مقایسۀ بینگروهی نتایج ضربان قلب نشان داد که
ضربان قلب در پروتکل متوالی بهطور معناداری کمتر از پروتکل متناوب ( )P = 0.01و نیز بهطور
معناداری کمتر از پروتکل همزمان ( )P = 0.000بود؛ درحالیکه میان ضربان قلب در پروتکل همزمان
با پروتکل متناوب تفاوت معناداری مشاهده نشد (( )P = 0.49جدول شمارۀ دو) .آزمون اندازههای
تکراری و آزمون تعقیبی  LSDدر مقایسۀ بینگروهی نتایج درک فشار نشان داد که درک فشار در
پروتکل متناوب بهطور معناداری کمتر از پروتکل همزمان ( )P = 0.000بود؛ درحالیکه بین درک
فشار در پروتکل متوالی با پروتکل همزمان ( )P = 0.28و درک فشار در پروتکل متوالی با پروتکل
متناوب ( )P = 0.10تفاوت معناداری مشاهده نشد .سطح معناداری  P ≤ 0.05در نظر گرفته شد.
(جدول شمارۀ دو).

1. Kolmogorov–Smirnov Test
)2. Analysis of Variance with Repeated Measure (ANOVA R.M
3. Least Significant Difference
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جدول -2مقادير ميانگين و انحراف معيار ضربان قلب و درک فشار در پروتکلها
Table 2- Mean and standard deviation of heart rate and perceived exertion in
protocols
پروتکل
Protocol

انحرافمعیار±میانگین
Mean
±
Standard
deviation

ضربان قلب
(ضربه در دقیقه)
Heart rate
)(HR) (bpm
درک فشار
(مقیاس بورگ)
Perceived
exertion
(Borg RPE
)Scale

متوالي
Consecutive

150.7 ± 12.1

17.1 ± 2.3

همزمان
Synchronous

159.5 ± 10.2

17.8 ± 1.4

متناوب
Alternate

157.9 ± 7.2

16.0 ± 2.0

آزمون اندازههای تکراری دربارۀ نتایج آیریزین نشاندهندۀ تفاوتی معنادار بود .برای تعیین این تفاوت
آزمون تعقیبی  LSDمشخص کرد که این تفاوت تنها بین پیشآزمون با پسآزمونهای همزمان
( )P = 0.02و متناوب ( )P = 0.03معنادار بود (شکل شمارۀ یک) .آزمون اندازههای تکراری دربارۀ
نتایج  BDNFتفاوت معنادار را که الزمۀ اجرای آزمون تعقیبی است ،نشان نداد (شکل شمارۀ دو).
درمجموع با وجود افزایش  21/86 ،28/24و  17/18درصدی در سطوح پالسمایی آیریزین و کاهش
 10/08 ،0/01و  10/76درصدی در سطوح پالسمایی  BDNFبهترتیب در پروتکلهای همزمان،
متوالی و متناوب ،تنها افزایش آیریزین در پروتکلهای همزمان و متناوب در مقایسه با سطح اولیه
معنادار بود ()P ≤ 0.05؛ درحالیکه تفاوت معناداری میان پروتکلها در سطوح پالسمایی آیریزین و
 BDNFمشاهده نشد (.)P > 0.05
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*

250

*

150

)(نانوگرم بر ميلي ليتر
Plasma irisin levels
(ng/ml)

سطوح پالسمايي آيريزين

200
100
50
0
پیش
آزمون
)pretest)

پس
آزمون
متوالی
)Conse
cutive
post-…

 میانگین± ) انحراف معیارMean ±
125/6
153/1
125.6±55.3
153.1±74.
Standard deviation)

پس
آزمون
همزمان
)Synchr
onous
post-…

پس
آزمون
متناوب
)Altern
ate
post-…

161/2
147/2
161.2±76.1
147.2±65.0

) در پيشآزمون وng/ml(  مقادير ميانگين و انحراف استاندارد سطوح پالسمايي آيريزين-1 شکل
 همزمان و متناوب،پسآزمونهاي پروتکل متوالي

()نانوگرم بر ميلي ليتر
Plasma BDNF levels
(ng/ml)

سطوح پالسماييBDNF

)P ≤ 0.05(  تفاوت معنادار در مقايسه با پيشآزمون:*
Figure 1- Mean and standard deviation of plasma Irisin levels (ng /ml) in pre-test
and post-tests of consecutive, synchronous, and alternate protocol
* Significant differences compared to pre-test )P ≤ 0.05(
25
20
15
10
5
0

 میانگین± انحراف معیار
)Mean ± Standard
deviation)

پیش آزمون
)pretest)

پس آزمون
متوالی
)Conse
cutive
post-…

پس آزمون
همزمان
)Synchr
onous
post-…

پس آزمون
متناوب
)Alterna
te posttest)

13/1
13.1±6.5

11/8
11.8±4.5

12/7
12.7±3.2

11/7
11.7±2.9

) در پيشآزمون وng/ml( BDNF  مقادير ميانگين و انحراف استاندارد سطوح پالسمايي-2 شکل
 همزمان و متناوب،پسآزمونهاي پروتکل متوالي
Figure 2- Mean and standard deviation of plasma BDNF levels (ng /ml) in pre-test
and post-tests of consecutive, synchronous, and alternate protocol
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بحث و نتیجهگیری
نتایج پژوهش حاضر نشان داد که با وجود شدت نسبی یکسان در پروتکلها ،شدت مطلق براساس
ضربان قلب در پروتکلهای همزمان و متناوب در مقایسه با پروتکل متوالی بهطور معناداری بیشتر
بود .این نتیجه پیشبینیشدنی بود؛ زیرا وقتی که مدت بهصورت درخور مالحظهای در پروتکلی بیشتر
از پروتکل ایزوبار دیگر باشد ،حتماً این متغیر «شدت» خواهد بود که برای تعدیل بهطور معناداری
کاهش پیدا خواهد کرد .میانگین شدت مطلق براساس ضربان قلب هدف در پروتکلهای همزمان،
متوالی و متناوب بهترتیب  84-85درصد 79-80 ،درصد و  83درصد بود که محدودۀ شدت مطلق
درکل  80-85درصد ضربان قلب هدف و شدید ارزیابی شد .از سویی درک فشار بهطور معنادار کمتر
در پروتکل متناوب در مقایسه با پروتکل همزمان ،با وجود نبود تفاوت معنادار در شدت مطلق و نیز
نبود تفاوت چشمگیر در مدت زمان میان آنها میتواند ناشی از تقسیم فشار کار بین باالتنه و پایینتنه،
فعالیت منقطع و بازیافت موقت عضالنی ،تقلیل نامحسوس شدت و «انحراف حواس» که عاملی برای
غلبه بر خستگی مرکزی است ( )32باشد .در پروتکل متناوب با چیدمان متنوع ستهای فعالیت
باالتنه ،پایینتنه و تفکیک الگوی کلی حرکت بهصورت یکدرمیان ،اعمال ستهای استراحت فعال
بهصورت استراحت فعال موضعی غیرفعال (در پروتکل متناوب) بهجای استراحت فعال موضعی فعال
(در پروتکل همزمان) و با تنوع در بهکارگیری گروههای عضالنی ،رعایت اصل نشاط ایجاد شد.
با مقایسۀ درک فشار پروتکلهای همزمان و متناوب با پروتکل متوالی انتظار میرود بهعلت ضربان
قلب (شدت مطلق) بیشتر در پروتکلهای همزمان و متناوب ،با خستگی زودرس ناشی از افزایش
دمای مرکزی بدن و مواد متابولیکی همچون هیدروکسی تریپتامین )5-HT(1که فاکتوری در ارتباط
مستقیم با خستگی مرکزی است ( ،)33با درک فشار متفاوتی مواجه شویم ،اما با نبود تفاوت معنادار
در درک فشار روبهرو هستیم .این امر میتواند با صرف زمان بیشتر در پروتکل متوالی در مقایسه با
دو پروتکل دیگر توجیه شود؛ چراکه در جریان فعالیتهای ورزشی طوالنیمدت ،اسید چرب بیشتر
بهعنوان سوخت غالب باعث میشود تا تریپتوفان از جایگاههای پیوندیاش روی آلبومین تغییر مکان
دهد و بدینترتیب غلظت تریپتوفان آزاد در خون افزایش یابد که در ادامه این تریپتوفانهای آزاد قادر
به عبور از مایع مغزی-نخاعی و سنتز بیشتر  5-HTمیشوند ( .)33درمجموع بهنظر میرسد برآیند
کلی  5-HTدر پروتکل متوالی با پروتکلهای همزمان و متناوب یکسان بوده باشد و به همین دلیل
درک فشاری متفاوت مشاهده نشد.
مقایسۀ مقادیر پایه و در پاسخ به یک جلسه تمرین تناوبی شدید در سطوح پالسمایی آیریزین مبین
افزایش معنادار با پروتکلهای همزمان و متناوب بود .با توجه به شدت بیشتر پروتکلهای همزمان و
1. Hydroxytryptamine-5
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متناوب در مقایسه با پروتکل متوالی ،بهنظر میرسد ترشح آیریزین بیشتر متأثر از شدت فعالیت
ورزشی باشد .از سویی با وجود نبود تفاوت معنادار سطوح آیریزین در مقایسۀ بینگروهی و افزایش
معنادار آن در دو پروتکل همزمان و متناوب ،احتمال میرود پروتکل متوالی نیز در نزدیکی مرز
معناداری بوده باشد .نتایج مربوط به مقایسۀ مقادیر پایه و در پاسخ به یک جلسۀ تمرین تناوبی شدید
در سطوح پالسمایی  ،BDNFتغییر معناداری را نشان نداد .ازآنجاکه  BDNFتحتتأثیر استرس و
اجباریبودن تمرین قرار میگیرد ،بعید نیست در پژوهش حاضر بهدلیل دلخواهنبودن فعالیت نمود
پیدا کرده باشد .نتایج مربوط به مقایسۀ بینگروهی تفاوت معناداری را در تغییرات سطوح آیریزین و
 BDNFپالسما بین پروتکلها نشان نمیدهد که این امر در مقایسۀ پروتکل همزمان با پروتکل متناوب
تداعیکنندۀ تأثیر شدت ،مدت یا انرژی مصرفی در  HIIEبر ترشح آیریزین و  BDNFاست ،نه نحوۀ
چیدمان فعالیت باالتنه و پایینتنه در یک جلسه ورزش کل بدن .1همچنین مقایسۀ پروتکلهای
همزمان و متناوب با پروتکل متوالی ،ضمن درنظرگرفتن تفاوت در شدت مطلق و مدت زمان،
تداعیکنندۀ تأثیر انرژی مصرفی یک جلسه  HIIEدر ترشح آیریزین و  BDNFاست ،نه شدت ،مدت
و نحوۀ چیدمان فعالیت باالتنه و پایینتنه در یک جلسه ورزش کل بدن .با توجه به اینکه عوامل
متعددی بهعنوان مؤلفههای تمرینی (شدت ،مدت ،تودههای عضالنی درگیر و )...میتوانند بر ترشح
آیریزین و  BDNFدر یک جلسه مؤثر باشند ،احتماالً این انرژی مصرفی فعالیت در یک جلسه HIIE
است که سهم مهمی در میزان ترشحات آیریزین و  BDNFدارد.
تاکنون در مطالعهای چگونگی چیدمان گروههای عضالنی در یک جلسه فعالیت کل بدن به روش
 HIITبررسی نشده است ،اما سوابق مطالعاتی که تا حدی به پژوهش حاضر نزدیک باشد و همچنین
دربارۀ تأثیر نوع و شدت فعالیت بر آیریزین و  BDNFباشد ،بررسی شد .در حالی نتایج پژوهش حاضر
با نتایج پژوهش داسکالپولو 2و همکاران ( )22در زمینۀ افزایش آیریزین پالسما در پاسخ به فعالیت و
نتیجهگیری آنها مبنیبر تابعیت آیریزین از تقاضای انرژی همسو بود که زمان نمونهگیری در پژوهش
آنها سه دقیقه و در پژوهش حاضر  60دقیقه پس از ورزش بود .هو 3و همکاران ( )21افزایش سطوح
آیریزین پالسمایی را بالفاصله و تا یک ساعت پس از پروتکل ورزش تناوبی و سپس کاهش آن را
مشاهده کردند که با افزایش سطوح آیریزین پالسمایی یک ساعت پس از دو پروتکل پژوهش حاضر
و همبستگی آیریزین با شدت ورزش همسو بود .دربارۀ افزایش  BDNFدر پاسخ به ورزش با شدت
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باال ،نتایج پژوهش حاضر با نتایج پژوهشهای شمولسکی 1و همکاران ( ،)16مارکوییز 2و همکاران
( ،)24تونولی 3و همکاران ( )25ناهمسو بود .بهنظر میرسد این ناهمسویی بهدلیل تفاوت در زمان 4و
محل (سرمی و پالسمایی) اندازهگیری BDNFباشد.
از طرفی فعالیت ورزشی بهنحوی میتواند محرکهای ترشح  BDNFهمچون هیپوکسی ،ایسکمی،
استرس و فشار را بههمراه داشته باشد ( .)11 ،3نتایج پژوهشها حاکی از تأثیر هر دوی فعالیت ورزشی
با شدت زیاد و فعالیت زیربیشینه بر ترشح  BDNFاز سیستم عصبی و بافتهای محیطی است (.)34
دربارۀ نوع فعالیت ورزشی در تحریک ترشح  ،BDNFمطابق با اصل نشاط که ازجمله اصول تمرینی
است ( ،)35هر فعالیتی که بهصورت اختیاری انجام شود و با شادابی و نشاط همراه باشد ،میتواند
محرک ترشح  BDNFباشد ( .)36در شرایطی که فعالیت ورزشی با استرس و التهاب همراه باشد،
 BDNFیک عامل حمایتکننده از بافتهای حیاتی بدن ترشح مییابد ( )37و انتظار میرود با تأمین
میزان شدید و سریعی از خستگی عضالنی در طی تمرینات تناوبی شدید ،مایوکاین بیشتری تولید
شود.
با وجود اصل اندازه در فراخوانی واحدهای حرکتی بهترتیب از کوچکتر به بزرگتر ( )32و فراخوانی
واحدهای حرکتی به نسبت نیروی مورد نیاز ،در فرایند خستگی عضالنی با وجود افزایشنیافتن نیروی
تولیدی ،شاهد فراخوانی واحدهای حرکتی بزرگتر و بیشتری برای ادامۀ حفظ نیروی تولیدی هستیم؛
بنابراین انتظار میرود با وقوع خستگی عضالنی در نتیجۀ بهکارگیری واحدهای حرکتی بزرگتر که
حجم بیشتری نیز دارند ،سطح مقطع بیشتری از عضالت درگیر حفظ نیرو و ادامه حرکت شود و
متعاقب آن ،مایوکاین بیشتری ترشح شود .از طرف دیگر با درگیری بیشتر قشر حرکتی ناشی از
فعالشدن سطح مقطع بیشتر عضالت درگیر ،بتوان ترشحات عصبی بیشتری مشاهده کرد .ازآنجاکه
خستگی در ارتباط مستقیم با شدت تمرین و درک فشار کار است ،بهنظر میرسد در تمرین با شدت
و درک فشار بیشتر نیز شاهد همان نتایج و درنهایت ترشحات بیشتر عصبی و عضالنی باشیم .همچنین
برای بازیافت بهتر برای دفع مواد متابولیک حاصل از سوختوساز نیاز است جریان خون در بستر
مویرگی عضلۀ کارآمدتر باشد که پمپ عضالنی با فعالیت مستمر عضلۀ درگیر ،این نیاز را مرتفع
میکند؛ درنتیجه بهنظر میرسد اعمال استراحت فعال در بین ستهای فعالیت شدید بهتر است
بهصورت فعالیتی باشد که خود عضله درگیر را شامل شود و درصورتیکه استراحت فعال بهصورت
نبود فعالیت موضع درگیر (موضعی غیرفعال) باشد ،با خستگی زودتر و بیشتر ناشی از بازیافت نامناسب
1. Schmolesky
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روبهرو باشیم .با این حال در پژوهش حاضر عوامل خستگی اندازهگیری نشده بود که بهتر است در
پژوهشهای آینده در کنار اندازهگیریهای مایوکاینی لحاظ شود .همچنین الزم است ذکر شود گرفتن
تنها یک پیشآزمون با وجود اجرای طرح بهصورت متقاطع و با توجه به توصیۀ غذایی مشابه در
روزهای آزمون و رعایت اخالق پژوهش (حداکثر چهار نوبت خونگیری) از محدودیتهای پژوهش
حاضر است .از موارد پیشنهادی دیگری که در پژوهشهای آینده توصیه میگردد؛ توجه به ناشتابودن
آزمودنیها ،قرارداشتن آزمودنیهای زن در زمان مشخصی از سیکل قاعدگی ،اندازهگیری در دورههای
زمانی مختلف بعد از ورزش و نیز ادامه پروتکلها در قالب اثرسنجی مزمن (سازگاری) است.
درمجموع برای بهرهگیری از افزایش آیریزین در یک جلسه  ،HIIEفعالیت همزمان و متناوب باالتنه
و پایینتنه اثربخش است .نبود تفاوت معنادار میزان آیریزین و  BDNFدر مقایسۀ بین مدلهای
همزمان ،متوالی و متناوب بهکارگیری باالتنه و پایینتنه در یک جلسه  ،HIIEمؤید سهم بیشتر متغیر
انرژی مصرفی در ترشحات عصبی و عضالنی آیریزین و  BDNFدر مقایسه با متغیرهایی همچون
شدت ،مدت و مدلهای بهکارگیری عضالت در این پژوهش است؛ با وجود این ،الویت با مدلی است
که درک فشار کمتر و صرف زمان کمتری داشته باشد که مدل همزمان و متناوب در مقایسه با مدل
متوالی ،با وجود تفاوت معنادار نداشتن در درک فشار ،بهدلیل کارایی زمانی در اولویتاند .همچنین
مدل متناوب در مقایسه با مدل همزمان با صرف زمان تقریباً مشابه ،در اولویت است که دلیل این امر
درک فشار درخور توجه کمتر آن مدل است .درمجموع مدل متناوب با صرف زمان کمتر از مدل
متوالی و با درک فشار درخور توجهی کمتر از مدل همزمان ،در صدر قرار میگیرد.
پیام مقاله
با توجه به پژوهش حاضر به نظر میرسد آیریزین و  BDNFپالسما بیشتر از آن که متاثر از نوع ،نحوه
و دامنه تمرینات تناوبی شدید باشد ،تحت تاثیر انرژی مصرفی است .لذا به جهت بهرهمندی از مزایای
کاهش وزن و خصوصاً کاهش توده چربی طی تمرینات تناوبی شدید با ترتیب اثر آیریزین و ،BDNF
تمرکز بیشتر بر بر هم زدن تعادل کالریک و انرژی با افزایش انرژی مصرفی در کنار کنترل انرژی
دریافتی قابل توجه خواهد بود.
تشکر و قدردانی
از تمامی آزمودنیها ،مدیریت و کارکنان مجموعۀ ورزشی جامجم صبا ،مسئوالن محترم آزمایشگاه
پژوهشکدۀ غدد درونریز و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی
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،و همچنین مسئوالن نمایندگی شرکت ترو (آیکان) در ایران که در این پژوهش با ما همکاری کردند
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