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چکیده
هدف پژوهش حاضر مقايسة پاسخ برخي هورمونهاي متابوليکي به تمرين مقاومتي با شدتهاي
مختلف با محدوديت و بدون محدوديت جريان خون در دختران فعال بود .در اين پژوهش که با روش
نيمهتجربي و طرح متقاطع انجام شد 11 ،نفر از دانشجويان دانشگاه اصفهان با ميانگين سني  19سال
در سه وضعيت تمرين مقاومتي کمشدت با محدوديت و بدون محدوديت جريان خون و تمرين مقاومتي
با شدت باال بدون محدوديت جريان خون با فواصل يکهفتهاي قرار گرفتند .جلسههاي تمرين شامل
حرکات فلکشن ،اکستنشن بازو و زانو در سه نوبت با  15تکرار بود .در گروه با محدوديت جريان خون،
ناحية پروکسيمال اندام موردنظر با تورنيکت (فشار  100-120ميليمتر جيوه) هنگام تمرين بسته
ميشد .نمونة خوني ،قبل و بالفاصله بعد از تمرين حاد با هدف تعيين غلظت هورمون رشد ،عامل رشد
شبهانسوليني ،تستوسترون ،کورتيزول و الکتات گرفته شد .براي تحليل دادهها از آناليز واريانس با
اندازهگيري تکراري در سطح معناداري  P≤0.05استفاده شد .برمبناي يافتهها ،هورمون رشد و الکتات
در هر سه وضعيت تمريني افزايش معناداري نسبت به پيشآزمون نشان دادند ()P<0.001؛ اما تفاوت
معناداري در مقادير تستوسترون ( )P=0.307و عامل رشد شبهانسوليني ( )P=0.831مشاهده نشد.
همچنين ،هورمون کورتيزول در هر سه وضعيت تمريني کاهش معناداري نسبت به پيشآزمون داشت
( .)P<0.001بهنظر ميرسد که تمرين مقاومتي همراه با محدوديت جريان خون با شدت کم ،بهاندازة
تمرين مقاومتي با شدت زياد و بدون محدوديت جريان خون ،بر پاسخهاي هورمون رشد و فاکتورهايي
مانند الکتات (که ميتواند باعث افزايش قدرت و هايپرتروفي شود) تأثير داشته باشد.
واژگان کلیدی :محدوديت جريان خون ،هورمون رشد ،عامل رشد شبهانسوليني ،تستوسترون،
الکتات
*نویسندة مسئول
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مقدمه
اهمیت هورمونها بهعلت نقشهای متابولیکی آنها است ( .)1درخالل دورههای کوتاهمدت فعالیت
بدنی ،مقدار ترشح آنها دستخوش تغییرهایی میشود .برخی از هورمونهای آنابولیک و کاتابولیک
که تحتتأثیر ورزش قرار میگیرند ،هورمون رشد ،)GH( 1عامل رشد شبهانسولینی،)IGF-1( 2
تستوسترون ،)T( 3کورتیزول و فاکتور الکتات هستند ( .)2تستوسترون و هورمون رشد سنتز
پروتئین عضله را افزایش میدهند و رشد تودة عضالنی را درگیر میکنند ( .)3بهطورکلی ،پذیرفته
شده است که هایپرتروفی عضالنی به هورمونهای آنابولیک درونریز مربوط است ( )4هورمون رشد
عالوهبر رشد بدن ،در سوختوساز مواد سهگانه (کربوهیدرات ،چربی و پروتئین) و موادمعدنی نیز
نقش دارد ()1؛ البته آشکارترین اثر  GHافزایش رشد ساختار اسکلتی است که استئوبالستها 4را
بهشدت تحریک میکند و استخوانها درطول عمر میتوانند تحتتأثیر هورمون رشد ضخیمتر شوند
( .)5بسیاری از اثرهای متابولیکی هورمون رشد بهوسیلة هورمون پپتیدی  IGF-1واسطهگری
میشوند .بهعبارتدیگر ،عمل محرک رشد اساساً توسط  IGF-1انجام میشود .هورمون رشد بیان
ژنی  IGF-1را در تمام بافتها تحریک میکند .عامل رشد شبهانسولینی وظایف متعدد و مشابه با
هورمون رشد دارد که ازجمله سنتز پروتئین را بهصورت مستقیم تحریک میکند (.)6
هورمون  Tنیز که از سلولهای میانبافتی لیدیگ 5ترشح میشود ،باعث زیادشدن ماتریکس
ا ستخوانی و احتباس کلسیم و افزایش اندازه و قدرت استخوانها میشود .به این دلیل ،اغلب از این
هورمون در درمان مردان مسن مبتال به استئوپروز 6استفاده میشود .تستوسترون اثر قوی آنابولیکی
دارد که باعث افزایش پروتئین بافتهای بدن بهویژه عضالت میشود (.)7
کورتیزول هورمونی است که مانع از سنتز پروتئین میشود و تولید آنزیمهای تجزیهکنندة پروتئین
را تحریک میکند .)5( .عالوهبراین ،هنگامیکه بافتها دراثر ضربه آسیب میبینند و التهاب روی
میدهد ،کورتیزول میتواند این التهاب را متوقف کند ( .)7ازآنجاییکه این اقدامات ،مخالف اثرهای
آنابولیکی  GHو  Tهستند ،مهم است که پاسخ کورتیزول به تمرینهای ورزشی درنظر گرفته شود
(.)5

1. Growth Hormone
2. Insulin-Like Growth Factor
3. Testosterone
4. Osteoblast
5. Interstitial Cells of Leydig
6. Osteoporosis
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تمرین مقاومتی با افزایش هورمونهای آنابولیک مثل  GHو  )8( Tباعث هایپرتروفی ( )9و توسعة
کنترل عصبی -حرکتی در افراد میشود؛ اما تأثیرهای تمرین مقاومتی به شدت تمرین ،حجم تمرین
و طول دورههای استراحت بین ستها بستگی دارد .تمرینهای با شدت زیاد ،برای مثال  80درصد
یک تکرار بیشینه )1RM( 1با دورههای کوتاه استراحت بین ستها ،باعث افزایش هایپرتروفی و
قدرت میشوند؛ درحالیکه تمرینهای با شدت کمتر از  65درصد از  1RMبهطورکلی افزایش
مشهودی در اندازه و قدرت آن ایجاد نمیکنند ( .)10تمرینهای با شدت باال بعضی محدودیتهای
عملی برای برخی از مردم بهویژه افراد مسن و بیماران قلبی -عروقی دارند ( .)11مطالعات نشان
دادهاند که تمرین مقاومتی کمشدت همراه با محدودیت جریان خون منجر به افزایش مشابهی در
توسعة عضالنی مانند تمرینهای با شدت زیاد میشود ( .)12-15در این روش تمرینی ،جریان خون
ورودی به عضلة فعال حین تمرین ،ازطریق بستن یک کاف یا کش (تورنیک) الستیکی انعطافپذیر
به دور قسمت پروکسیمال 2بازو یا ران محدود یا متوقف میشود ( .)16حداقل فشار بهعنوان محرک
کافی برای محدودیت جریان خون فشار 100 ،میلیمتر جیوه است (  )17و شدت این تمرینها
معموالً بین  20درصد تا  30درصد از ( 1RMتقریباً معادل شدت معادل روزانة فرد) درنظر گرفته
میشود؛ بنابراین ،افراد با ویژگیهای متفاوت میتوانند آن را تحمل کنند.
تمرینهای ورزشی با محدودیت جریان خون ،روش تمرینی سودمند و منحصربهفردی برای افراد
سالخورده ،ورزشکاران و بیماران هستند ( .)18این نوع از تمرینها را میتوان برای ورزشکاران،
بهمنظور رهایی از استرس و فشار مربوط تمرینات مقاومتی با شدت باال نیز بهکار برد ( .)9همچنین،
این نوع تمرینها با واردکردن استرس مؤثر به عضله ،هایپرتروفی سریع عضله و کسب قدرت برابر با
تمرینهای قدرتی با شدت باال را میسر میکنند ( .)19ازآنجاییکه این تمرینها به ریکاوری
طوالنیمدت بین جلسههای تمرین نیاز ندارند و با استرس مکانیکی خیلی کم باعث حداقل آسیب
عضالنی میشوند ،از اهمیت زیادی برخوردار هستند ( .)20عالوهبراین ،تمرینهای مقاومتی کمشدت
همراه با محدودیت جریان خون به دلیل اینکه مارکرهای آسیب عضالنی مانند کراتین فسفو کیناز3
( )CPKو لیپید پراکساید )LP( 4در آنها بهطور قابلتوجهی افزایش نمییابند ،در کانون توجه قرار

1. One Rrepetition Maximum
2. Proximal
3. Creatine Phospho Kinase
4. Lipid Peroxide
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دارند ( .)9تمرین مقاومتی کمشدت همراه با محدودیت جریان خون روش مفیدی برای تمرینهای
مقاومتی است که باعث ترشح  GHکه در هایپرتروفی عضالنی عنصر اصلی است ،میشود .همچنین،
این تمرینها بهطور معناداری با کاهش پیشبار قلبی طی ورزش پاسخ  GHرا تحریک میکنند که
ممکن است روش امیدبخشی برای توانبخشی بیماران قلبی -عروقی یا افراد دارای آمادگی جسمانی

پایین باشند .تمرین مقاومتی کمشدت همراه با محدودیت جریان خون بهطور چشمگیری
تجمع متابولیک را زیاد میکند .تجمع موضعی تولیدهای فرعی متابولیک مثل الکتات و یون
هیدروژن ،ترشح هورمونهای آنابولیک از هیپوتاالموس-هیپوفیز 1را تحریک میکند و ترشح
پیوستة  GHرا افزایش میدهد ( .)6بهنظر میرسد که فشار رگی و جریان خون محدودشده ،روش
برجستهای از سازگاری عضالنی (هایپرتروفی و قدرت عضالنی) هستند که با اثر تمرین قدرتی در
شدتهای باالتر یکسان است ( .)21نکتة قابلتوجه این نوع از تمرینها میزان فشار کاف
مورداستفاده است .این ویژگی عامل اصلی اثرهای مثبت ذکرشده مانند ترشح هورمونهای آنابولیک
است که مشابه تمرین مقاومتی با شدت باال است ( )12-14دامنة فشاری استفادهشده در اکثر
پژوهشها از  160تا بیش از  200میلی متر جیوه است ( .)22جدا از اثرهای مفید تمرینهای
کاتسو ،فشار عروق خونی ممکن است باعث تشکیل ترومبوز و انسداد عروق ریز حتی بعد از برداشتن
محدودیت جریان خون شود و منجر به آسیب سلول عضالنی و نکروز شود .همچنین ،کاربرد بیش از
حد فشار کاتسو ممکن است باعث افزایش بزرگتر در هم فشار خون و سطوح کاتکوالمینها در
مقایسه با تمرینهای کمشدت بدون کاتسو شود ( .)23حداقل فشار بهعنوان محرک کافی برای
محدودیت جریان خون فشار  100میلیمتر جیوه ذکر شده است ( )17با توجه به این مطلب و نیز
ازآنجاییکه تاکنون پژوهشی با تمرکز بر ویژگی حداقل فشار انجام نشده است ،یکی از دالیل انجام
این طرح پژوهشی پاسخدادن به این سؤال است که آیا ایجاد حداقل فشار بر رگ اثرهای مشابهی با
فشار باال دارد؟ همچنین ،وضعیت تمرین مقاومتی کمشدت بدون محدودیت جریان خون با وضعیت
تمرین مقاومتی کمشدت همراه با محدودیت جریان خون مقایسه شد تا میزان مؤثربودن فشار
مورداستفاده در پژوهش حاضر مشخص شود؛ بنابراین ،مقایسة پاسخ هورمونی به تمرین مقاومتی با
شدتهای مختلف با محدودیت و بدون محدودیت جریان خون در دختران جوان ،با هدف یافتن
میزان اثربخشی فشار حداقلی انجام شد.

1. Hypothalamic-Pituitary
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روش پژوهش
این پژوهش از نوع مطالعات نیمهتجربی با طرح متقاطع است .جامعة آماری دانشجویان دختر رشتة
تربیتبدنی دانشگاه اصفهان بودند که پس از دعوت به همکاری بهصورت هدفمند انتخاب شدند.
مالکهای ورود آزمودنیها به پژوهش عبارت بودند از :سن ،داشتن فشار خون طبیعی و عالقهمندی
به شرکت در مطالعه .مالکهای خروج آنها از پژوهش عبارت بودند از :داشتن بیماریهای مانند
بیماری قلبی -عروقی ،فشار خون ،کمخونی و غیره ،مصرف دارو و داشتن قاعدگی نامنظم و
غیرطبیعی که بدینمنظور از پرسشنامه استفاده شد .دوازده نفر بهصورت داوطلبانه عالقهمند بودند
در پژوهش شرکت کنند؛ اما یک نفر از آزمودنیها بهسبب مصدومیت ،پیش از شروع آزمونها از
طرح پژوهش حذف شد .پس از غربالگری افراد ،عالوهبر توضیح اطالعات الزم ،رضایتنامة کتبی از

آنها دریافت شد .آزمودنیها طی یک جلسه توجیهی در سالن بدنسازی ،با برنامههای
تمرینی آشنا شدند .همچنین ،ویژگیهای آنتروپومتریک آزمودنیها شامل قد ،وزن و درصد
چربی (با استفاده از کالیپر النژه) اندازهگیری شد .میانگین سنی آزمودنیها 19/3 ± 0/46

سال ،قد  164/63 ± 5/08سانتیمتر ،وزن  57/96 ± 7/44کیلوگرم ،درصد چربی 28/08 ± 7/75
و فشار خون  110/70میلیمتر جیوه بود .با اطمینان از نبود گرفتگی عضالنی ،میزان یک تکرار
بیشینه برای آزمودنیها انجام شد .محاسبه یک تکرار بیشینه به این شکل بود که سنگینترین
وزنهای که شخص میتوانست بلند کند ،انتخاب میشد .پس از آن ،آزمودنی شروع به انجام حرکات
موردنظر با وزن انتخابشده میکرد .اگر شخص میتوانست حرکت را فقط یک بار انجام دهد ،وزنه
بهعنوان یک تکرار بیشینة او تعیین میشد و اما اگر حرکت با وزن انتخابشده بیش از یک بار انجام
میشد ،یک تکرار بیشینه با قرارگرفتن تعداد تکرارها و وزن انتخابشده در معادلة زیر محاسبه
میشد (.)24
])1RM =Weight×[1+(0.033×number of repetition

ال
سپس ،همة آزمودنیها (تعداد =  )11در سه روز جداگانه در سه هفتة متوالی بهصورت کام ً
تصادفی در سه وضعیت تمرین مقاومتی کمشدت بدون محدودیت جریان خون ،تمرین مقاومتی
کمشدت و تمرین مقاومتی با شدت باال بدون محدودیت جریان خون قرار گرفتند .بدینصورتکه در
هفتة اول ،چهار نفر در حالت تمرین مقاومتی کمشدت همراه با محدودیت جریان خون ،چهار نفر در
حالت تمرین مقاومتی کمشدت بدون محدودیت و سه نفر در حالت تمرین مقاومتی با شدت باال
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بدون محدودیت جریان خون قرار گرفتند .در هفتههای بعد ،آزمودنیها در وضعیتهای دیگر
تمرینی شرکت کردند؛ بهطوریکه در هفتة سوم ،تمام آزمودنیها هر سه وضعیت را تجربه کرده
بودند.
هر جلسه حدود یک ساعت بهطول انجامید و در هر جلسه ،فعالیت ورزشی با پنج دقیقه گرمکردن
شامل حرکات کششی و نرمشی آغاز شد و بعد از اجرای برنامه شامل فلکشن اکستنشن بازو و زانو
بهصورت یکطرفه ،برنامه با سردکردن بهپایان رسید .مشخصات برنامة تمرینی در جدول شمارة یک
آورده شده است.
جدول  -1مشخصات برنامة تمرين مقاومتي
شاخصهاي برنامة تمرين

تمرين مقاومتي کمشدت با و بدون

تمرين مقاومتي با شدت باال بدون

مقاومتي

محدوديت جريان خون

محدوديت جريان خون

 30درصد 1RM

 70درصد 1RM

4
3
15
یک دقیقه
سه دقیقه

4
3
15
یک دقیقه
سه دقیقه

شدت تمرین
تعداد حرکات
تعداد ستها
تعداد تکرارها
فاصلة استراحت بین ستها
فاصلة استراحت بین حرکات

برای ایجاد محدودیت جریان خون از کاف فشار که به سفارش پژوهشگر توسط کارشناس مهندسی
پزشکی براساس استانداردهای مطرحشده ساخته شده بود ،استفاده شد .براساس استاندارد
مطرحشده ،عرض کاف باالتنه چهار سانتیمتر و عرض کاف پایینتنه پنج سانتیمتر بود که درون
آنها یک تیوپ الستیکی (با قطر سه سانتیمتر) قرار داشت و دارای دو مجرا بود :یکی برای ورود
هوا و دیگری برای نصب بارومتر .فشار داخل آن نیز تا  300میلی متر جیوه قابلافزایش بود .میزان
فشار کاف استفادهشده در این پژوهش 100 ،میلی متر جیوه برای اندام باالتنه و  120میل متر
جیوه برای اندام تحتانی بود .محل بستن کاف ناحیة پروکسیمال در بازو و ران بود ()25؛
بهصورتیکه کاف از شروع تمرین تا انجام کامل تمرین بسته بود و فشار در استراحت بین ستی
همچنان حفظ میشد ( )5،9و فقط در استراحت بین حرکات برداشته میشد (.)5
همچنین ،با توجه به اهداف پژوهش ،خونگیری از هر فرد در دو مرحله اجرا شد :پیشآزمونها در
ساعت هفت صبح و همة پس آزمونها بین ساعت نه تا  10صبح انجام شد .در هر بار ،هشت
میلیلیتر خون از سیاهرگ دست چپ (دست غیرغالب) آزمودنیها در وضعیت نشسته و درحال
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استراحت گرفته شد و پس از آن ،بهمدت  10دقیقه با سرعت  3000دور در دقیقه سانتریفوژ گردید
و سرم حاصل در فریزر در دمای  -20درجة سانتیگراد نگهداری شد تا در زمان الزم استفاده شود.
نمونههای خونی در آزمایشگاه تخصصی برای تعیین غلظت  ،T ،IGF-1 ،GHکورتیزول و الکتات
تجزیهوتحلیل شدند .هورمون رشد با استفاده از روش الیزا ،کیت شرکت مونبود ،1ساخت کشور
آمریکا IGF-1 ،با استفاده از روش االیزا ،کیت شرکت مدیااگنوست 2ساخت کشور آلمان ،کورتیزول و
 Tبا استفاده از روش االیزا ،کیت شرکت آی.بی.ال 3ساخت کشور آلمان و الکتات با استفاده از روش
دستگاهی ،کیت شرکت رندوکس 4ساخت کشور انگلستان اندازهگیری شد.
برای محاسبة شاخص های مرکزی و پراکندگی از آمار توصیفی استفاده شد .آزمون شاپیرو -ویلک5
نیز برای تعیین طبیعیبودن توزیع متغیرها بهکار گرفته شد .طرح مطالعه مقایسة مقدار هورمونهای
متابولیک خون ورزشکاران در چهار وضعیت بوده است؛ بنابراین ،در سطح استنباطی از آزمون آنالیز
واریانس با اندازههای تکراری برای مقایسة میانگین مقدار هورمونها در چهار وضعیت استفاده شد.
تحلیلها در سطح خطای پنج درصد و با استفاده از نرمافزار اس.پی.اس.اس 6نسخة  22انجام شد.
نتایج
در جدول شمارة دو ،نتایج آزمون اندازههای تکراری نشان داده شده است .همانطورکه مشاهده
میشود ،در غلظت  ،Tبین فعالیت مقاومتی با محدودیت و بدون محدودیت جریان خون با
شدتهای مختلف تفاوت معناداری وجود نداشت ( .)P=0.307غلظت  GHبین فعالیت مقاومتی با
محدودیت و بدون محدودیت جریان خون با شدتهای مختلف تفاوت معنادار وجود داشت
( .)Ph 0.001نتایج آزمون تعقیبی بونفرونی برای مقایسة شرایط تمرینی مختلف نشان داد که
میانگین مقدار  GHدر پیشآزمون بهطور معناداری کمتر از شرایط  30درصد از  1RMبدون

1. Monbud
2. Mediagnost
3. IBL
4. Randox
5. Shapiro-Wilk Test
6. Statistical Package for Social Science
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محدودیت جریان خون 30 ،درصد از  1RMبا محدودیت جریان خون و  70درصد از  1RMبدون
محدودیت جریان خون بوده است ( .)P<0.001اما در مقدار  GHبین وضعیتهای مختلف تمرینی
تفاوت معناداری مشاهده نشد ( .)P>0.05در غلظت  IGF-1بین فعالیت مقاومتی با محدودیت و
بدون محدودیت جریان خون با شدتهای مختلف تفاوت معناداری وجود نداشت (.)P=0.831
میانگین مقدار کورتیزول در زمان استراحت بهطور معناداری بیشتر از هر سه وضعیت تمرینی بود
()P<0.001؛ اما بین مقدار کورتیزول در شرایط مختلف تمرینی تفاوت معناداری مشاهده نشد
( .)P>0.05در غلظت الکتات ،بین فعالیت مقاومتی با محدودیت و بدون محدودیت جریان خون با
شدتهای مختلف تفاوت معنادار داشت ( .)P<0.05نتایج آزمون تعقیبی بونفرونی برای مقایسة
شرایط تمرینی مختلف نشان داد که میانگین مقدار الکتات در پیشآزمون بهطور معناداری کمتر از
شرایط  30درصد بدون محدودیت جریان خون 30 ،درصد با محدودیت جریان خون و  70درصد
بدون محدودیت جریان خون بوده است ( )P<0.05و مقدار الکتات در شرایط  70درصد بدون
محدودیت جریان خون بهطور معناداری بیشتر از سه وضعیت دیگر بوده است.

میانگین الکتات
40

35 65

35
23 46

30
25

20 00

20

8 20

15
10

5
0
 30با محدودیت

 30بدون محدودیت

 70بدون محدودیت

پیش آزمون

شکل  -1ميزان تغييرات الکتات ) (mg/dlدر وضعيت پيشآزمون 70 ،درصد بدون محدوديت جريان30 ،
درصد با محدوديت و بدون محدوديت جريان خون
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جدول  -2نتايج آزمون آماري شاخصهاي بيوشيميايي هورمونها و الکتات آزمودنيها
متغير

گروهها

قبل از تمرين

T
(نانو گرم/میلی لیتر)

0/55 ± 0/16

0/55 ± 0/17

GH
(نانو گرم /میلی لیتر)

10/42 ± 6/72

تمرین کمشدت بدون محدودیت
2/39 ± 2/18

11/62 ± 7/45

IGF-1
)(uiu/ml

تمرین با شدت باال بدون محدودیت

16/54 ± 11/56

تمرین کمشدت بدون محدودیت

280/73 ± 80/22

تمرین کمشدت با محدودیت

271/64 ± 43/70

278/20 ± 56/70

(نانو گرم /میلی لیتر)

کورتیزول

(نانو گرم /میلی لیتر)

الکتات

تمرین با شدت باال بدون محدودیت

286/36 ± 84/40

تمرین کمشدت بدون محدودیت

122/27 ± 32/23

تمرین کمشدت با محدودیت

150/18 ± 23/69

0/29

16/41

0/831

<0/001

20 ± 7/48

تمرین کمشدت بدون محدودیت

تمرین با شدت باال بدون محدودیت

104/64 ± 34/50

9/29

<0/001

111/73 ± 26/54

تمرین با شدت باال بدون محدودیت

تمرین کمشدت با محدودیت

1/25

0/307

0/51 ± 0/9

تمرین با شدت باال بدون محدودیت

تمرین کمشدت با محدودیت

تمرين
0/60 ± 0/18

تمرین کمشدت بدون محدودیت
تمرین کمشدت با محدودیت

بالفاصله بعد از

آماره

معناداري

9/20 ± 2/40

23/46 ± 7/46
35/65 ± 10/29

34/82

<0/001
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بحث و نتیجهگیری
یکی از هورمونهای آنابولیک که طی تمرین مقاومتی سطوح ترشحی آن تغیر میکند GH ،است که
در پژوهش حاضر ،سطوح سرم  GHدر تمرین مقاومتی کمشدت بدون محدودیت جریان خون 336
درصد ،تمرین مقاومتی کمشدت با محدودیت جریان خون  386درصد و در تمرین مقاومتی با شدت
باال بدون محدودیت  592درصد نسبت به حالت پایه افزایش داشت؛ هرچند بین گروهها تفاوت
معنادار مشاهده نشد .دراینراستا ،نتایج پژوهش تاکارادا 1و همکاران ( )9نشان داد که حرکت
اکستنشن زانو با  20درصد از  1RMبا محدودیت جریان خون (شامل پنج ست با  14تکرار و
استراحت بینستی 30ثانیه) ،باعث افزایش غلظت  GHبه  290برابر غلظت زمان استراحت رسید.
نتیجة مطالعة آنها با نتایج پژوهش حاضر همسو بود؛ اما افزایش بیشتر  GHدر مطالعة تاکارادا و
همکاران ،احتماالً بهدلیل تعداد ستهای بیشتر و استراحت کوتاتر بوده است؛ زیرا ،مطالعات زیادی
نشان دادند که تمرین مقاومتی با شدت و مدتهای متفاوت ،بهطور متفاوتی ترشح  GHرا تحریک
میکند ( .)26دلیل دیگر تفاوت ممکن است بهعلت فشار انسدادی بهکارگرفتهشده باشد (میزان
فشار در مطالعه تاکارادا و همکاران 214 ،میلیمتر جیوه بود و در مطالعة حاضر  100میلیمتر جیوه
برای اندام باالتنه و  120میلیمتر جیوه برای اندام پایینتنه) .این احتمال وجود دارد که فشار نسبی
در این پژوهش کمتر از میزان فشاری باشد که منجر به مشاهدة فشار مکانیکی متابولیکی میگردد
( .)27در مطالعة تاکانو 2و همکاران ( ،)15آزمودنیها تمرین مقاومتی اکستنشن -فلکشن دوطرفة پا
را با شدت کم همراه با محدودیت جریان خون و تا خستگی اجرا کردند که غلظت  GHدر این گروه
با افزایش همراه بود .افز ایش نیازهای متابولیکی و کاهش اکسیژن بیشتر در گروه همراه با محدودیت
جریان خون نسبت به گروه بدون محدودیت جریان خون ،دالیل اصلی برای افزایش  GHذکر
شدهاند .در مطالعة ریوز 3و همکاران ( )5نیز سه نوع شرایط تمرینی متفاوت روی آزمودنیهای مرد
بررسی شد .هورمون  GHدر گروه تمرین مقاومتی کمشدت همراه با محدودیت جریان خون ،چهار
براب ر نسبت به سطوح پایه افزایش داشت که این نتایج مانند مطالعة تاکانو و همکاران با نتایج مطالعة
حاضر همسو بود .بهطورکلی ،نتایج پژوهشها حاکی از آن است که تمرین مقاومتی با محدودیت
جریان خون و شدت کم ،بهاندازة تمرین مقاومتی با شدت زیاد باعث افزایش  GHمیشود .به صورت
کلی استرس مکانیکی کم با پاسخ هورمونی کمتر همراه است .همچنین ،افزایش در شدت تمرین
نیروهای داخل سلولی را باال میبرد .افزونبراین ،تفاوت در شدت و حجم تمرین روی ریکاوری
1. Takarada
2. Takano
3. Reeves
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اکسیژن عضله پس از تمرین مؤثر است و پاسخهای تأخیری برای بازسازی اکسیژن روی پاسخ
اثرگذار است ( .)28همچنین ،تمرینهایی که منجر به متابولیسم بیهوازی بیشتری شوند ،ممکن
است ترشح  GHسرمی را به نسبت بیشتری تحریک کنند ( .)12پس از تمرین مقاومتی با
محدودیت و بدون محدودیت جریان خون ،افزایش الکتات بهطور معناداری میتواند تأییدکننده این
موضوع باشد؛ زیرا ،محدودیت جریان خون باعث کاهش اکسیژن میشود و درنهایت ،افزایش الکتات
را بههمراه دارد .الکتات در محل عضلة موردنظر تجمع مییابد و محدودیت جریان خون از انتقال
الکتات به کبد و دیگر بافتها جلوگیری میکند؛ درنتیجه ،تجمع الکتات ممکن است باعث افزایش
ترشح  GHشود ( .)5بههمیندلیل ،باوجود شدت کم در تمرین با محدودیت جریان خون ،کاهش
اکسیژن بهوجودآمده در بافت ،دراثر تمرین باعث افزایش معنادار  GHمیشود (.)15
در مطالعة حاضر IGF-1 ،پالسما پس از هر سه وضعیت تمرینی تغییری نداشت .اثر تمرین مقاومتی
کمشدت همراه با محدودیت جریان خون روی  IGF-1متناقض است .براساس گزارش پترسون 1و
همکاران ( IGF-1 ،)29پالسما پس از وهلة حاد تمرین مقاومتی کمشدت همراه با محدودیت جریان
خون در مردان مسن تغییری نشان نداد .همچنین ،نتایج پژوهش مانینی 2و همکاران ( )30نشان
داد که سطوح  IGF-1سرمی پس از تمرینهای اکستنشن دوطرفه (تمرین مقاومتی کمشدت (20
درصد از  )1RMهمراه با محدودیت جریان خون و تمرین مقاومتی با شدت باال ( 80درصد از
 )1RMبدون محدودیت جریان خون با حالت پایه تفاوتی نداشت که این نتایج با نتایج مطالعة حاضر
همسو بود .بهنظر میرسد که پاسخ  IGF-1به  ،GHسه تا نه ساعت بهتأخیر میافتد و  IGF-1ممکن
است تا  16تا  18ساعت بعد از تمرین بهاوج برسد؛ بنابراین ،زمان اندازهگیری  IGF-1میتواند یکی
از دالیل تناقض در نتایج پژوهشها باشد ( .)29نتایج مطالعة ماداراما و همکاران )31( 3نشان داد که
برنامة تمرین مقاومتی باالتنه و پایینتنه باعث افزایش  IGF-1شد که با مطالعة حاضر همسو نبود.
اگرچه رهایش  GHترشح  IGF-1را از کبد تحریک میکند ،بعید است که افزایش غلظت حاد IGF-
 1بهعلت ترشح  GHبعد از تمرین باشد؛ زیرا ،تأخیر زمانی بین سنتز و ترشح  IGF-1وجود دارد .در
مطالعه ماداراما و همکاران ،افزایش غلظت  IGF-1میتواند به کاهش حجم پالسما بعد از تمرین با
محدودیت جریان خون نسبت داده شود.
GH

1. Patterson
2. Manini
3. Madarame
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در مطالعة حاضر ،تمرین مقاومتی با محدودیت و بدون محدودیت جریان خون بر پاسخ  Tاثری
نداشت و تغییر معناداری در سطوح  Tنسبت به حالت پایه مشاهده نشد .در مطالعة ریوز و همکاران
( ،)5سطوح  Tدر سه نوع شرایط تمرینی متفاوت مقایسه شدند .با اینکه آزمودنیها مرد بودند،
هورمون  Tدر هیچ گروهی تغییری نداشت که این یافته با یافتة مطالعة حاضر همسو بود .شاید
پروتکلهای استفادهشده در مطالعة ریوز و همکاران ازنظر حجم و شدت برای افزایش سطوح T
کافی نبوده است .تفاوتهای جنسی در سطوح  Tبهخوبی شناخته شدهاند و مردان غلظتهای بزاقی
 Tباالتری نسبت به زنان دارند ( .)32از دالیل افزایشنداشتن  Tدر مطالعة حاضر میتواند
آزمودنیهای زن ،شدت و حجم کم تمرینها باشد .درمقابل ،ماداراما و همکارن ( )31در مطالعهای
پاسخ های آندوکراینی به تمرین مقاومتی با محدودیت جریان خون و شدت کم در عضالت اندامهای
فوقای و تحتانی را بررسی کردند .در هر دو نوع تمرین ،افزایش معناداری در سطوح هورمون T
مشاهده شد که این یافته با یافتة مطالعه حاضر همسو نیست .ویژگیهای برنامة تمرین مقاومتی
برای افزایش  ،Tحجم باال و شدت متوسط تا باال ،دورة تناوبی استراحتی کوتاه و استفاده از تودههای
عضالنی بزرگ است .)33( .اگر ورزش نتواند محور هیپوتاالموسی -هیپوفیزی را برای تولید هورمون
لوتئینی )LH( 1و هورمون محرک فولیکول )FSH( 2تحریک کند ،نمیتواند سبب تولید  Tشود
()34؛ پس ،احتماالً پروتکلهای تمرینی در مطالعة حاضر نتوانستهاند بهاندازة کافی این محور را
برای تغییر  Tتحریک کنند .راستاد 3و همکاران ( )35در مطالعة خود نشان دادند افرادی که شش
تکرار اکستنشن پا را در  100درصد شدت انجام دادند ،افزایش بیشتری در  Tنسبت به افراد با شش
تکرار در  70درصد شدت نشان د ادند .این یافته اثر شدت تمرین را بر میزان ترشح  Tنشان میدهد.
مطالعات نشان دادند که نرونهای حسی درون بیضه دراثر افزایش کاتکوالمینها که به تناسب
شدت باال میروند ،ترشح  Tرا تحریک میکنند.
نتایج پژوهش حاضر درمورد هورمون کورتیزول نشان میدهد که در سطوح این هورمون ،بین سه
حالت تمرین مقاومتی کمشدت ( 30درصد از  )1RMبا محدودیت جریان خون تمرین مقاومتی
کمشدت ( 30درصد از  ،)1RMبدون محدودیت جریان خون و تمرین مقاومتی با شدت باال (70
درصد از  )1RMبدون محدودیت جریان خون ،تفاوت معنادار وجود نداشت و در هر سه گروه،
کورتیوزل نسبت به حالت پایه کاهش داشت .نتایج پژوهش ریوز و همکاران ( )5نیز مبنی بر
افزایشنداشتن میزان کورتیزول پس از تمرینهای مقاومتی ،با یافتة مطالعة حاضر همسو است .در
پژوهش ماداراما و همکارن ( )31که پاسخهای آندوکراینی به تمرین مقاومتی کمشدت با محدودیت
1. Luteinizing Hormone
2. Follicule Stimulating Hormone
3. Raastad
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جریان خون در عضالت اندامهای فوقای و تحتانی بررسی شدند ،سطوح کورتیزول افزایش معناداری
پس از تمرینها نسبت به حالت استراحت نشان دادند .میزان فشار کاف استفادهشده برای اندام
باالتنه  130میلیمتر جیوه و برای اندام پایینتنه  200میلیمتر جیوه بود که میتواند دلیل
ناهمسوبودن نتایج با مطالعة حاضر باشد؛ زیرا ،امکان دارد فشار نسبی در این پژوهش کمتر از میزان
فشاری باشد که منجر به مشاهدة فشار مکانیکی متابولیکی میشود ( .)27بسیاری از پژوهشها
نشان میدهند که تنها تمرین مقاومتی با نیاز خیلی باال افزایش پاسخ کورتیزول را تحریک میکند و
تمرین متوسط تأثیری بر سطوح کورتیزول ندارد ( .)33افزونبراین ،تفاوتهای ژنتیکی و استرس
طوالنیمدت و حاالت روحی و روانی میتوانند الگوی ترشح کورتیزول پایه را در افراد مختلف تغییر
دهند (.)36
در مطالعة حاضر ،در هر سه گروه تمرینی ،الکتات نسبت به سطوح پایه افزایش معناداری داشت که
میزان افزایش در تمرین مقاومتی کمشدت بدون محدودیت جریان خون  117درصد ،در تمرین
مقاومتی کمشدت با محدودیت جریان خون  155درصد و در تمرین مقاومتی با شدت باال بدون
محدودیت جریان خون  287/5درصد بود .همچنین ،الکتات در گروه تمرین مقاومتی با شدت باال
بدون محدویت جریان خون بهطور معناداری از دو گروه دیگر باالتر بود .در مطالعات تاکانو و
همکاران ( )15دو گروه آزمودنی مرد تمرین مشابه و با شدت یکسانی انجام دادند که یک گروه
همراه با محدودیت جریان خون و دیگری بدون محدودیت جریان خون بود .الکتات در گروه همراه
با محدودیت جریان خون نسبت به گروه بدون محدودیت جریان خون افزایش داشت که این یافته با
نتیجة تحقیق حاضر همسو بود .در مطالعة ریوز و همکاران ( )5سه نوع شرایط تمرینی متفاوت روی
آزمودنیهای مرد انجام شد .در پروتکل اول ،آزمودنیها سه ست فلکشن آرنج و اکستنشن پا را
بهصورت یکطرفه با شدت  30درصد از  1RMبا محدودیت جریان خون ،در پروتکل دوم،
آزمودنیها همان تمرین را با شدت  70درصد از  1RMبدون محدودیت جریان خون و در پروتکل
سوم ،آنها فقط از کاف بدون انجام تمرین استفاده کردند .الکتات در هر دو گروه تمرینی افزایش
معناداری داشت .نتایج پژوهش مادارما و همکاران ( )31نیز افزایش غلظت الکتات سرمی در گروه
تمرینی پایینتنه و باالتنه با محدودیت جریان خون را نشان داد .نتیجة این مطالعه تأثیر محدودیت
جریان خون را در افزایش پاسخهای متابولیکی مؤثر در افزایش هایپرتروفی و قدرت را تأیید می کند
و با نتیجة مطالعة حاضر در گروه همراه با محدودیت جریان خون همسو است .با درنظرگرفتن نتایج
مطالعات ذکرشده درمورد تغییرات غلظت الکتات پس از اجرای پروتکلهای مختلف تمرینی میتوان
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گفت که تمرین با شدت کم و با محدودیت جریان خون بهدلیل افزایش متابولیسم غیرهوازی و
بهوجودآمدن متابولیتهای بیشتر ،مانند الکتات میتوانند بر پاسخهای هورمونی آنابولیک و
کاتابولیک تأثیرگذار باشند و درنهایت ،نتایج آنابولیکی مشابه با تمرین مقاومتی با شدت باال و بدون
محدودیت جریان خون را بههمراه داشته باشند؛ هرچند میزان فشار کاف استفادهشده در پژوهشها
میتواند میزان آن را تحتتأثیر قرار دهد .در پژوهش حاضر ،باالتربودن میزان الکتات در وضعیت
تمرین مقاومتی با شدت باال و بدون محدودیت جریان خون نسبت به تمرین مقاومتی کمشدت
همراه با محدودیت جریان خون ،احتماالً بهدلیل فشار پایین کاف استفادهشده است .از نتایج
مطالعات قبلی و مطالعة حاضر میتوان چنین استنباط کرد که تمرین مقاومتی با شدت کم همراه با
محدودیت جریان خون ،با تمرین مقاومتی با شدت باال و بدون محدودیت جریان خون میتواند اثر
تحریکی مشابهی در عملکرد عضالنی و فراخوانی تارها و متابولیسم غیرهوازی داشته باشند و
میتوان از تمرین با محدودیت جریان خون و شدت کم بهجای تمرین با شدت زیاد و بدون
محدودیت جریان خون برای افزایش قدرت و هایپرتروفی استفاده کرد (.)5
پيام مقاله :پاسخ هورمونهای آنابولیک و کاتابولیک در پروتکلهای تمرینی مختلف متفاوت است؛
اما افزایش در غلظتهای هورمون رشد ،محرک درونزای مناسبی را برای رشد بافت فراهم میکند و
حتی تغییرات کم هورمونهای آنابولیک پس از تمرین میتواند در بهدستآوردن قدرت و
هایپرتروفی مؤثر باشد .براساس این مطالعه میتوان گفت تمرین مقاومتی همراه با محدودیت جریان
خون با شدت کم ،به اندازة تمرین مقاومتی با شدت زیاد و بدون محدودیت جریان خون میتواند بر
پاسخهای هورمون  GHو فاکتورهایی مانند الکتات -که میتواند باعث افزایش قدرت و هایپرتروفی
شود -تأثیر داشته باشد.
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