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چکیده
فعالیتهای مقاومتی وامانده ساز ،با پیشرفت سریع آمادگی جسمانی و عضالنی همراه است و در افزایش بیشینۀ قدرت و
توان ستتتهای خوش ت ای کاراستتته هدا از تیقیح ضا تتر بررستتی تأثیر فعالیت ستتتهای واماندهستتاز و خوش ت ای بر
نشانگرهای آسیب عضلۀ قلبی استه مواد و روشها 12 :مرد فعال با میانگین سنی  23/20±2/25سال داوطلبان انتخاب
شدنده دو نوع پروتکل تمرینی ستهای وامانده ساز و خو ش ای با طرح پیشآزمون و پایش  30دقیق  ،چهار 12 ،و 24
ساعت بعد ،مجزا اجرا شدنده هر دو نوع پروتکل واماندهساز و خوش ای شامل  9ضرکت با وزن در دامنۀ شدت (15- RM
 )12برابر و با ضجمهای تمرینی مستتاوی بودنده یافت ها :میانگین تتربان قلب دور پایانی تمرین در هر دو شتتیوت تمرینی
کاهش نشتان داد ک در ستتهای خوشت ای با اندازت اثر ( )d=0/67این کاهش بارزتر بود ()P<0/05ه میزان درک فشتار
تنها در مرضلۀ اول پایش تفاوت داشتتت ک در شتتیوت ستتتهای واماندهستتاز با اندازت اثر ( )d=3/59باالتر بود ()P<0/05ه
میانگین تروپونین قلبی نوع  Iبا ضستتاستتیت باال ( )hscTnIدر پایش  24ستتاعت بعد از مداخل در شتتیوت ستتتهای
واماندهستتتاز با اندازت اثر ( )d=0/90بزرگتری مشتتتاهده شتتتد ()P<0/05ه در تمامی مراضل پایش دو شتتتیوت تمرینی
(ب ا ستثنای پایش  24ساعت بعد) مقدار پپتید ناتریوتیک نوع  )Nt-proBNP( Bقلبی باالتر از سطوح پای بود ک اوج
افزایش آن  4ستتاعت بعد با اندازت اثر ( )d=1/35در شتتیوت ستتتهای واماندهستتاز مشتتاهده شتتده نتیج گیری :اجرای
فعالیتهای مقاومتی واماندهستتاز ستتطوح نشتتانگرهای زیستتتی آستتیب عضتتلۀ قلب را افزایش میدهد و امکان دارد دورت
بازیافت  24ستتاعت کافی نباشتتد ،درصتتورتیک شتتدت و ضجم فعالیت مقاومتی ب طور دقیح متعادل شتتوند ،تفاوت بین
سیستمهای تمرینی در تغییر این نشانگرهای کمترین ضد خواهد رسیده

واژههای کلیدی
پپتید ناتریوتیک نوع  ،)Nt-proBNP( Bتروپونین قلبی نوع  Iبا ضساسیت باال ( ،)hscTnIشاخص ضجم ،فعالیت
مقاومتی با ستهای خوش ای ،فعالیت مقاومتی واماندهسازه
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مقدمه
هدا از فعالیتهای بدنی مقاومتی توسعۀ تندرستی و بهبود عملکرد بهینۀ عضالنی است ()1 ،2ه در
فعالیتهای مقاومتی انواع مختلفی از سیستمهای تمرینی وجود دارده یکی از آنها ک اخیراً میبوبیت
بیشتری ب دست آورده ،اجرای ستهای واماندهساز است ()3ه در این سیستم تکرارها در هر ست تا مرز
واماندگی در انقباض کانسنتریکی ادام مییابده ستها واماندهساز ب سیستم خستگی داوطلبان یا سیستم
ستهای واماندهساز کانسنتریکی نیز معروا است ()4ه زمانیک در برنامۀ تمرینی اصطالح تکرار بیشین
(1)RMیا زون تمرینی تکرار بیشین ( )15-12 RMب کار برده شود ،منظور این است ک ستها تا مرز
واماندگی اجرا میشوند ()5ه نوع دیگری از فعالیتهای مقاومتی ستهای پیکربندیشدت خوش ای2هستند
ک نسبت ب بیشینۀ تکرار تنظیم میشونده در این شیوه از فعالیت فاصل های استراضتی با دامنۀ  10تا
 40ثانی بین تکرارها قرار دارند ک با تعدیل در خستگی ،امکان عملکرد بهین را فراهم میکننده تئوری
ضاکم بر این سبک از فعالیت مقاومتی بیان میکند در طول انجام ضرکات فاصلۀ استراضت کوتاه بین
تکرارها مانع از افت عملکرد میشود؛ در نهایت میتوان تکرار ضرکات را با توان بیشتر انجام داد ()6ه اجرای
فعالیتهای مقاومتی تا مرز واماندگی میتواند ب سرعت آمادگی جسمانی و عضالنی را توسع بخشد ک
این همراه با بهبود و عیت متابولیکی و ترکیب بدنی است؛ درضالیک اجرای ستهای خوش ای در افزایش
توان و قدرت ب بهترین نیو عمل میکنند  ،زیرا در این شیوه از فعالیت زمان کافی برای شارژ انرژی
سلول وجود دارد؛ در نتیج سیستم انرژی فسفاژن کمتر تخلی میشود و فرصت بازسازی دوباره فراهم
استه همچنین در اجرای ستهای خوش ای میتوان با استراضت کافی تکرارهای بعدی را با قدرت و انرژی
بیشتری انجام داد ()4 ،6 ،7ه در یک مطالعۀ مقایس ای جوکیک و همکاران ( )2019نشان دادند انجام
ضرکات با ستهای واماندهساز با بهبود استقامت عضالنی در عضالت باالتن همراه استه درضالیک تمرین
با ستهای خوش ای با بهبود شاخص توان در عضالت پایینتن همراه است ()6ه اجرای ستهای واماندهساز
با فراخوانی واضدهای ضرکتی بیشتر و بزرگتر تیریکات تمرینی قویتری دارد ک از اصل اندازت هنمن

3

تبعیت میکنده ب کارگیر ی این سبک از تمرینات ب افزایش بیشتر در ترشح هورمونهای رشددهندت
عضالت منجر می شود ک ا با افزایش بیشتر در قدرت و استقامت عضالنی همراه خواهد بوده درصورتیک

)1. Repetition maximum (RM
2. Configuration cluster sets
3. Henneman’s size principle
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بررسیهای وتمور و همکاران ( )2109و جوکیک و همکاران ( )2109نشان میدهد اجرای ستهای
خوش ای میتواند در افزایش اوج توان و قدرت ب بهترین نیو عمل کند و در پیشگیری از تمرینزدگی و
آسیبدیدگی کمککننده باشد ()3 ،4 ،7،6ه در بهرهمندی از مزایای فعالیتهای بدنی نقطۀ عطفی از
فشار فعالیت بدنی وجود دارد ک با عبور از آن نقط  ،معایب ضاصل از فعالیت بدنی نسبت ب سودمندیهای
آن بیشتر میشود ()5ه بازنگری ساستر و همکاران ( )2019نشان میدهد در ضقیقت پس از فعالیتهای
بدنی شدید و طوالنیمدت اصطالضاً قلب دچار خستگی میشود و عملکرد آن کاهش مییابد ک با افزایش
سطوح غلظت سرمی نشانگرهای زیستی تروپونین قلبی  Iبا ضساسیت باال (1)hscTnIو بخش

ترمینالN-

پیش ساز هورمون مغزی پپتید ناتریوتیک (2)Nt-proBNPهمراه است ()8ه  hscTnIب نوع نشانگر نکروز
سلول عضلۀ قلب و آسیب ضاد بافت میوکاردیم (3)MIو انفارکتوس ضاد میوکاردیم (4)AMIپذیرفت شده
است ،سطوح  hscTnIبعد از آسیب غیرقابل برگشت عضلۀ قلب باال میرود و تا روز بعد از آن ب میزان اوج
خود میرسد ()9ه  Nt-proBNPنشانگر مقبول برای کشیدگی عضلۀ قلب است ک اصوالً برای تشخیص
نارسایی قلب و نقص بدون عالئم ،در عملکرد بطن چپ اندازهگیری میشود ک مقدار و مدت زمان ترشح
آن ب مقدار کشیدگی و شدت فشار ب عضلۀ قلبی بستگی دارد ()9ه در چندین مطالع گزارش شده است
افزایش ضجم فعالیتهای استقامتی با افزایش  hscTnIو  Nt-proBNPهمراه است ()12-10ه در بیشتر
یافت های قبلی توج و تأکید بیشتر ب سوی ضجم تمرین بوده است ،درضالیک اخیراً گزارش شده است
شدت فعالیت بدنی میتواند بیشترین تأثیر را بر  hscTnIو  Nt-proBNPداشت باشد ()12 ،13ه در سالهای
اخیر بررسیهای انجامگرفت ارتباط بین شدت و ضجم فعالیت بدنی در یک طرا و آسیب عملکرد بافت
میوکارد در طرا دیگر ،ب درستی نمایان میکند ک بعد از اجرای فعالیت بدنی ،از لیاظ آماری ارتباط
معنادار و مثبتی بین شدت فعالیت و افزایش سطوح  hscTnIو  Nt-proBNPوجود دارده شیو و همکاران
( )2012عنوان کردهاند ک شدت و ضجم تمرین از اصلیترین

عوامل تأثیرگذار بر افزایش سطوح hscTnI

و  Nt-proBNPبعد از فعالیتهای بدنی است ()14ه اگرچ برخی یافت ها گزارش میکنند آستان ای از
شدت مورد نیاز است تا سطوح  hscTnIو  Nt-proBNPافزایش یابد ()15ه بررسیهای اخیر ایجسوگل و
همکاران ( )2014و گلن و همکاران ( )2016نشان میدهد ک شدت فعالیت بدنی اصلیترین عامل در
)1. Cardiac troponin I (cTnI
)2. N-terminal fragment of the prohormone brain natriuretic peptide (NT-proBNP
)3. Acute myocardial injury (MI
)4. Acute myocardial infarction (AMI
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افزایش سطوح  hscTnIاست ()12 ،16ه با بررسی این یافت ها شاهد تعارض بین نتایج گزارششده هستیم،
ب این شکل ک در یک سوی تمرینات شدید و واماندهساز برای بهبود سریع و عیت بدنی و پیشگیری از
خطرهای قلبی در افراد سالم سودمندیهای را در بردارد ،در نقطۀ مقابل از دیدگاه سالمت قلبی باید از
انجام فعالیتهای بدنی شدید و واماندهساز پرهیز کرد ()17ه ب هر ضال برای اینک سازگاریهای
فیزیولوژیکی ضاصل از اجرای تمرینات مقاومتی تداوم داشت باشد ،نیازمند بررسی و تنظیم جلسات
تمرینی روزان و زمانبندیشده هستیمه برای نیل ب این هدا کمیسازی متغیرهای تمرینی در برنام های
زمانبندیشده میتواند کمککننده باشده یکی از روشهای آسان ،غیرتهاجمی و کاربردی با روایی باال در
برآورد شدت و بار کلی فعالیت بدنی مقاومتی ،بهرهگیری از مقیاس درک فشار بورگ است ()3ه مشخص
کردن بار کلی فعالیت بدنی با مدنظر قرار دادن ارتباط بین شدت و ضجم تمرین در یک طرا و نقص
عملکرد بافت میوکارد در طرا دیگر ،میتواند با تعیین میزان ضجم کلی تمرین ،پاسخ ناشی از فشار
واردشده ب قلب را ب درستی نمایان کنده در این تیقیح سعی شده با همسانسازی شدت و ضجم فعالیت
بدنی در دو شیوت تمرینی ستهای واماندهساز در مقابل ستهای خوش ای ،پاسخ عملکردی و زیستی قلب
بررسی شوده
روش تحقیق
پژوهش ضا ر در قالب تیقیح نیم تجربی ب شیوت میدانی و آزمایشگاهی است ک از کارآزمایی بلوکهای
تصادفی دوسوکور با شیوت متقاطع و متعادلکننده1با طرح پیشآزمون و پایش  30دقیق  ،چهار 12 ،و
 24ساعت بعد از آزمون بهره گرفت شده استه جامعۀ آماری تیقیح ورزشکاران نخب و تمرینکردت استان
تهران بودند ک با اصول تمرینات با وزن آشنایی کاملی داشتنده نمونۀ آماری موردنظر از این جامع
براساس شرایط الزم جهت ورود ب تیقیح شامل  12نفر با میانگین سنی  23/20±2/25سال ،قد
 177/41±3/70سانتیمتر ،وزن  83/00±7/59کیلوگرم ،درصد چربی  ،11/81 ± 1/49شاخص تودت
بدنی  26/60±1/46کیلوگرم بر متر ،مساضت سطح بدن  2/01 ± 0/09متر مربع ،سابقۀ تمرینی
 9/33±2/99سال ،زمان کلی تمرین هفتگی  14/08±2/77ساعت در هفت بودند ک ضداقل در  18ماه
گذشت تمرینات منظمی را پشت سر گذاشتنده پیش از انتخاب آزمودنیها برای اجرای پژوهش ابتدا

1. Crossover design and counter-balanced
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آگاهیهای الزم دربارت چگونگی انجام پژوهش شرح داده شده پرسشنام ای اطالعاتی در خصوص سابقۀ
بیماری ،تجربۀ تمرینی ،میزان فعالیت روزان و هفتگی ،عدم منع پزشکی جهت انجام فعالیتهای ورزشی
و میزان سالمتی آزمودنیها کسب شده در نهایت فرم ر ایتنامۀ شرکت در آزمون ب آزمودنیها ارائ شده
تمامی موارد اخالقی مربوط ب کار با نمون های انسانی این مطالع مطابح با دستورالعمل کمیتۀ اخالق
دانشگاه صورت گرفت استه
کل فرایند تیقیح  12هفت طول کشیده ارزیابیها شامل پیکرسنجی ،آشنایی با مقیاس درک فشار
بورگ ،تعیین مقدار وزن در زون تمرین ( )15-12 RMو اجرای آزمون برای هر آزمودنی ب صورت جداگان
انجام میگرفته تقریباً هر آزمودنی  15تا  18روز در فرایند تیقیح مشارکت داشته ب علت اینک
آزمودنیهای تیقیح تجربۀ کافی در اجرای این نوع ضرکات داشتند ،با توج ب رکوردهای قبلی این افراد،
وزن ها ب صورتی انتخاب شد ک دامنۀ اجرای واماندهساز آنها بین  12تا  15تکرار باشده مرضلۀ گرم کردن
در ابتدا شروع آزمون تعیین میزان بار ( )15-12 RMقرار داشت ک شامل  5دقیق دویدن با  50تا 70
درصد ربان قلب بیشین و  5دقیق اجرای ضرکات کششی و نرمشی با وزن بدن بوده اجرای آزمون با
استفاده از وزن های آزاد صورت گرفته آزمودنیها این ضرکات را از وزن های سبکتر شروع میکردند تا
ب وزنۀ موردنظری برسند ک نتوانند این وزن را در خارج از دامنۀ  12تا  15تکرار اجرا کننده برای مشخص
کردن دقیح مقدار بار برای ضرکات هر دو پروتکل تمرینی (جدول  )1ابتدا آزمودنیها وزن های سبک تا
متوسط را ب تعداد  10تا  12تکرار اجرا میکردنده پس از دو دقیق استراضت ،در دامنۀ  12تا  15تکرار
با میزان بار متوسط تا سنگین مرضلۀ گرم کردن انجام میگرفت ،بعد از استراضت پنجدقیق ای میزان وزنۀ
تعیینشده در دامنۀ  12تا  15تکرار تا مرز واماندگی کانسنتریکی اجرا میشد؛ زمانیک آزمودنی در دامنۀ
مذکور ب واماندگی میرسید ،میزان مقاومت اجراشده ب عنوان رکورد فرد در نظر گرفت میشد،
درصورتیک واماندگی کانسنتریکی در خارج از دامنۀ تکرار  12تا  15قرار میگرفت ،بعد از استراضت
پنجدقیق ای با افزایش یا کاهش مقدار وزن دوباره رکوردگیری انجام میگرفت ،بیشتر آزمودنیها در اجرای
اول یا در نهایت در اجرای دوم با وزنۀ ب کاربردهشده ب واماندگی کانسنتریکی میرسیده رکوردگیریها
برای هر آزمودنی در زون تمرینی ( )15-12 RMب صورت جداگان در روزهای مشخص انجام میگرفته
بعد از گذشت  72ساعت در صورت موفقیت در انجام بازآزمایی اولی آزمودنی میتوانست وارد فرایند اصلی
آزمون شوده بین بازآزمایی اولی و آزمون اصلی دورت استراضت  72ساعت وجود داشته همچنین بین
اجرای دو پروتکل تمرینی ضداقل  72ساعت فاصلۀ زمانی وجود داشته آزمودنیها دو نوع پروتکل تمرینی
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را (جدول  )1ب صورت دایرهای اجرا کردند ک از الگوی عمودی یا دایرهای در اجرای هر دو شیوت ستهای
واماندهساز و خوش ای بهرهگیری شده استه در اصل شدت تمرین (میزان وزن در زون تمرینی 15- RM
 )12و ضجم تمرین (تعداد ستها و تکرارها) برای هر دو پروتکل واماندهساز و خوش ای متوازن شده بوده
برای تعیین شاخص ضجم و شاخص شدت1فعالیت مقاومتی برای هر بخش از مرضلۀ تمرین و در نهایت
کل تمرین (شکل  )1از معادلۀ زیر استفاده شده ضجم بار تمرینی = تعداد ستها × تکرار × وزن (کیلوگرم)ه
شاخص ضجم تمرینی = وزن بدن (کیلوگرم)( / 0/67ضجم بار تمرینی)ه شاخص شدت = (تعداد کل تکرارها)
( /شاخص ضجم فعالیت بدنی) ()18ه
جدول  .1برنامۀ تمرين مقاومتی برای گروههای ستهای واماندهساز و خوشهای
شماره

نوع حرکات

1

اسکات از جلو (فول)

2

پرس سین

3

لیفت مرده

4

سرشان از جلو (پرس نظامی)

5

النج از جلو

6

بارفیکس با وزن

7

لیفت پشت پا

8

دیپ پارالل

9

زیر بغل هالتر خم

مقاومت

15-12 RM

ستهای وامانده ساز
ست

3

استراحت

 120ثانی

تکرار

12-15

ستهای خوشهای
ست

9

استراحت

 40ثانی

تکرار

4-5

هر دو پروتکل واماندهساز و خوش ای از اولین ضرکت اسکات از جلو شروع میشد و تا ضرکت نهم با
رعایت فاصلۀ استراضت (طبح جدول  )1ب صورت عمودی پیش میرفته کل اجرای ستها از ضرکت اول
تا نهم یک دور در نظر گرفت میشده برای شیوت ستهای واماندهساز اجرای ضرکات با شدت (15- RM
 )12در س دور با تعداد  12تا  15تکرار برای هر ضرکت و برای ستهای خوش ای اجرای ضرکات با شدت
مشاب در ن دور با تعداد  4تا  5تکرار انجام گرفته کل پروتکل تمرینی بر مبنای تعداد پایشها ب س
مرضلۀ تمرینی تقسیم شده ب منظور رعایت ضجم فعالیت برابر در پایش دو شیوت تمرینی ،برای پروتکل
ستهای واماندهساز (بعد از هر دور یک مرضلۀ پایش) و برای ستهای پیکربندیشده (بعد از هر س دور

1. Volume and intensity index
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یک مرضلۀ پایش) وجود داشته میزان استراضت بین هر دور برای پروتکل ستهای واماندهساز  240ثانی
و ستهای خوش ای  80ثانی بوده در پروتکل ستهای واماندهساز بعد از هر دور تمرین آزمونهای پایشی
( ربان قلب و مقیاس درک فشار بورگ) ب عمل میآمد ،درضالیک در پروتکل ستهای خوش ایشده
بعد از هر س دور آزمونهای مذکور گرفت میشده این عمل ب منظور توازن در سنجشهای هر دو پروتکل
بود ،زیرا سعی شده الگوی توازن ضجم و شدت تمرین در سنجشها رعایت شوده پس از اتمام هر یک از
پروتکلهای تمرینی و مرضلۀ سرد کردن ،تقریباً ب فاصلۀ  30دقیق بعد از اتمام فعالیت ،فشار کلی تمرین
با استفاده از مقیاس درک فشار (1)RPEبصری بورگ اندازهگیری شد؛ ک توسط فوستر و همکاران ()2019
تأیید شده است ()19 ،20ه
جمعآوری دادهها :نمون گیری خون از سیاهرگ بازویی قدامی دست چپ آزمودنیها ب مقدار 5
سیسی برای هر سنجش گرفت شده نمون های خونی گرفت شده ب وسیلۀ دستگاه سانتریفیوژ ب دو بخش
سرم و هماتوکریت تفکیک شدنده فاکتورهای موردنظر از بخش سرم اندازهگیری شده استه برای ارزیابی
سطوح  cTnIاز روش (2)CLIAو با استفاده از سیستم  PATHFAST cTnI-IIکیت

REAGENT KITS

 FOR CRITICAL CARE DIAGNOSTICSساخت ( LSI Medience Corporation 13-4, Uchikanda

 )1-chome, Chiyoda-ku Tokyo 101-8517 JAPANبا ضساسیت باال و در میدودت تشخیص کمتر از
( 0/003میکروگرم در لیتر )µg/Lبا ریب تغییر ≤  5درصد  µg/L 0/014و با میدودت تشخیص 0/029
 µg/Lباالی صدک  99درصد ک در منابع قبلی اعتبار آن تأیید شده است ()21ه
برای ارزیابی سطوح  NTproBNPاز روش ( 3)CLIAو سیستم  PATHFAST NTproBNPکیت
 REAGENT KITS FOR CRITICAL CARE DIAGNOSTICSساخت ( LSI Medience Corporation

 )13-4, Uchikanda 1-chome, Chiyoda-ku Tokyo 101-8517 JAPANبا دامنۀ تیلیلی  15تا 3500
نانوگرم در لیتر ( )ng/l-1و در میدودت تشخیص باالتر از  125نانوگرم در لیتر ( )ng/l-1با ریب تغییرات
 0/4تا  6/4درصد (خطای درونگروهی)  0تا  3/4درصد (خطای بینگروهی) و ریب خطای کلی  7/6تا
 8/9درصد استفاده شده ک در منابع قبلی اعتبار آن تأیید شده است ()22ه طول قد و وزن بدن آزمودنیها
با استفاده از قدسنج متصل ب ترازوی سکا (مدل سکا  ،700ساخت آلمان) ،مجهز ب قدسنج ،صبح

1. Rate of Perceived Exertion
2. Chemiluminescence Immunoassay
3. Chemiluminescence Immunoassay
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اندازهگیری شده برای برآورد درصد چربی آزمودنیها از کالیپر مکانیکی مدل هارپندن

BATY

 INTERNATIONAL RH15 9LB.ENGLANDساخت انگلستان ب روش چینپوستی  4نقط ای
جکسون پوالک شامل نقاط شکم ،فوقخاصره ،س سر بازو و ران بود استفاده شد ()23ه برای سنجش
ربان قلب از ربانسنج شرکت  Beurerمدل  PM80ساخت آلمان استفاده شده
برای ارزیابی شدت دورهای تمرینی و شدت کلی جلس از مقیاس  20نمرهای بورگ مقیاس
تعدیلشدت 6تا  20نقط ای استفاده شد ()24ه این مقیاس ب دلیل کاربردی بودن و اینک آزمودنیهای
تیقیح آشنایی کاملی با آن داشتند ،انتخاب شد ،زیرا شدت برخی تمرینات قبلی آزمودنیها از روی این
مقیاس مشخص میشده دستورالعمل استاندارد برای تعیین نقط در مقیاس برای آزمودنیها شرح داده
شده از آزمودنیها خواست میشد در هر مرضل از تمرین نقطۀ مدنظر خود را متناسب با فشار تمرین
انتخاب کننده نقطۀ  6در مقیاس ب معنای بدون هیچ فشاری و نقطۀ  20بیشین فشار مشخصشده بوده
برای گروه اجرای ستها تا مرز ناتوانی بعد از هر دور تمرین مقیاس مشخص میشد و برای گروه ستهای
خوش ا ی بعد از هر س دور تمرین مقیاس گرفت میشده همچنین برای هر دو گروه  30دقیق پس از
اتمام تمرین فشار کلی تمرین برضسب مقیاس بورگ گرفت شد ()25ه
روشهای آماری
اطالعات ب دستآمده در این مطالع براساس میانگین و انیراا استاندارد گزارش شده استه کلیۀ
عملیات آماری با استفاده از نرمافزار  SPSSنسخۀ  22صورت گرفته برای تعیین طبیعی بودن دادهها از
آزمون شاپیرویلیک استفاده شده ب عالوه آزمون موچلی ( )Mauchly ′sبرای اضراز همگنی واریانس
درونگروهی در کلیۀ آزمونها مدنظر قرار گرفته تجزی وتیلیل آماری دادهها با استفاده از آزمون آنالیز
واریانس ( )ANOVAمخلوط (مداخل × زمان) با اندازههای تکراری انجام گرفته برای گزارش اختالا
میانگینها ( )26و اندازت اثر1اختالا میانگینهای از مقیاس کوهن 2dو برای اختالا میانگینها ( )26و
دامنۀ آن از فاصلۀ اطمینان ( 95 )CIدرصد3استفاده شده استه مقدار خطا در سطح معناداری ()P>0/05
میاسب شده

1. Effect size
2. Cohen's d
3. 95% Confidence Interval for Difference
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نتایج و یافتههای پژوهش
شاخص شدت و حجم فعالیت بدنی
1800

6
الف و ب

5

1400

4

1200

الف

1000

3

800
600

2

400

1

200

0

شاخص حجم فعالیت مقاومتی ()kg

شاخص شدت فعالیت بدنی ()kg/R

1600

0
مرحله سوم

مرحله دوم

شاخص شدت

مرحله اول

شاخص حجم

شکل  .1نمودار شاخص شدت و حجم فعالیت بدنی
الف) تفاوت معنادار نسبت ب مرضلۀ اول ()P<0/001ه ب) تفاوت معنادار نسبت ب مرضلۀ دوم ()P<0/001ه

شاخص شدت هر دو شیوت فعالیت ستهای واماندهساز و خوش ای بین مراضل شدت بین مراضل
مختلف پایش ب شکل پایداری ثابت ماند ()P=1/000ه درضالیک شاخص ضجم در هر دو شیوت تمرینی
بین مرضلۀ اول و دوم ( 466/96{ ،MD =505/48 ،d=5/20و  95% CI =}544/00و  )P=0/001و بین
مرضلۀ دوم و سوم ( 464/05{ ،MD =502/18 ،d=3/37و  95% CI =} -540/31و  )P=0/001ب شکل
پایداری افزایش یافت (شکل )1ه
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میانگین ضربان قلب
الف ،ب ،ج و د

180
الف

الف الف

الف

160
120
80
60

40

قلب (تعداد/دقیقه)

100

ضربان

140

20
0
مرحله پايانی

مرحله دوم
ست های خوشه ای

مرحله اول

پايه

ست های وامانده ساز

شکل  .2نمودار میانگین ضربان قلب آزمودنیها طی دو شیوة تمرينی
الف) تفاوت معنادار نسبت ب مرضلۀ پای ()P<0/001ه ب) تفاوت معنادار نسبت ب مرضلۀ اول ()P<0/05ه ج) تفاوت معنادار
نسبت ب مرضلۀ دوم ()P<0/05ه د) تفاوت معنادار بین دو شیوت تمرین ()P<0/05ه

در تمامی س مرضلۀ پایش برای دو نوع شیوت تمرینی ،میانگین ربان قلب نسبت ب ضالت پای باالتر
بود ()P<0/05ه آزمونی تعقیبی نشان داد؛ بین مراضل اول و دوم تفاوت معناداری در تغییرات وجود ندارد
()P>0/05ه بین مرضلۀ پایانی و دوم پایش در هر دو شیوت تمرینی ستهای واماندهساز (=2/63 ،d=0/39
 0/15{ ،MDو  95% CI =} 5/10و  )P=0/033و ستهای خوش ای ( 0/53{ ،MD =3/00 ،d=0/61و
 95% CI =}5/48و  )P=0/011در میانگین ربان قلب کاهش وجود داشته ب طوریک در مرضلۀ پایانی،
اختالا میانگین بین دو شیوت تمرینی ( 0/35{ ،MD =4/56 ،d=0/67و  95% CI =}8/77و )P=0/035
بیانگر کاهش بیشتر ربان قلب در شیوت ستهای خوش ای نسبت ب ستهای واماندهساز استه
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میانگین مقیاس درک فشار بورگ
الف

الف

20

الف

10
5

مقیاسعددی 20-6

د

15

0
 30دقیقه بعد مرحله پايانی مرحله دوم

مرحله اول

از تمرين
ست های خوشه ای

ست های وامانده ساز

شکل  .3نمودار میانگین مقیاس درک فشار بورگ آزمودنیها طی دو نوع شیوة تمرينی
الف) تفاوت معنیدار نسبت ب مرضلۀ اول ()P<0/001ه ب) تفاوت معنادار نسبت ب مرضل دوم ()P<0/05ه ج) تفاوت
معنادار نسبت ب مرضلۀ پایانی ()P<0/05ه د) تفاوت معنادار بین دو شیوت تمرین ()P<0/001ه

در س مرضلۀ انتهایی پایش در مقایس با مرضلۀ اول پایش میزان درک فشار بورگ باالتر بود
() P<0/05ه بیشترین میزان افزایش درک فشار در هر دو شیوت تمرینی ستهای واماندهساز (،d=1/03
 -0/11{ ،MD = -1/04و  95% CI =}-1/97و  )P=0/022و ستهای خوش ای (،MD = -2/42 ،d=3/59
{ -1/49و  )P=0/001 95% CI =}- 3/35بین مرضلۀ اول تا دوم مشاهده شد ،با این تفاوت ک در مرضلۀ
اول پایش میزان درک فشار در شیوت ستهای واماندهساز نسبت ب خوش ای بیشتر بود (=1/66 ،d=3/59
 0/98{ ،MDو  95% CI =}2/34و )P=0/001ه
در هر چهار مرضلۀ پایش نسبت ب مرضلۀ پای  ،میانگین  hscTnIهر دو نوع شیوت تمرینی افزایش
داشت ()P<0/05ه در آزمون تعقیبی ستهای واماندهساز ،میانگین  hscTnIبین میزان پای و  30دقیق
بعد از فعالیت ( -0/002{ ،MD = -0/005 ،d= 0/67و  95% CI =}-0/008و  ،)P=0/001بین  30دقیق
و چهار ساعت بعد ( -0/001{ ،MD = -0/005 ،d= 0/80و  95% CI =}-0/006و  )P=0/001و بین 12
و  24ساعت بعد ( -0/001{ ،MD = -0/009 ،d= 1/73و  95% CI =}-0/017و  )P=0/014افزایش
داشته
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همچنین در آزمون تعقیبی ستهای خوش ای ،میانگین  hscTnIبین میزان پای و  30دقیق بعد از
فعالیت ( -0/003{ ،MD = -0/003 ،d= 0/48و  95% CI =}-0/006و  ،)P=0/043بین  30دقیق و چهار
ساعت بعد ( -0/001{ ،MD = -0/004 ،d= 0/59و  95% CI =}-0/007و  )P=0/005افزایش نشان داده
بین دو شیوت تمرینی در پایش  24ساعت بعد ( 0/00{ ،MD =0/007 ،d=0/90و  95% CI =}0/014و
 )P=0/038تفاوت وجود داشت ک بیشترین مقدار افزایش در گروه ستهای واماندهساز بوده
میانگین hscTnI
0.04
الف ،ب ،ج ،د ،ه

0.03
الف ،ب
الف ،ب ،ج ،ه

0.025

الف ،ب

0.02

الف

الف ،ب

0.015

الف ،ب

0.01

الف

0.005

تروپونین قلبی )I μg L − 1 (I

0.035

0
 24ساعت بعد  12ساعت بعد چهار ساعت بعد  30دقیقه بعد
ست های خوشه ای

پايه

ست های وامانده ساز

شکل .4نمودار میانگین  hscTnIآزمودنیها طی دو نوع شیوة تمرينی
الف) تفاوت معنادار نسبت ب پای ()P<0/001ه ب) تفاوت معنادار نسبت ب  30دقیق بعد ()P<0/001ه ج) تفاوت معنادار
نسبت ب چهار ساعت بعد ()P<0/001ه د) تفاوت معنادار نسبت ب  12ساعت بعد ()P<0/001ه ه)تفاوت معنادار بین دو شیوت
تمرین ()P<0/001ه

در هر دو شیوت تمرین مراضل پایش  30دقیق  ،چهار ساعت و  12ساعت بعد نسبت ب مرضلۀ پای
میانگین  Nt-proBNPقلبی افزایش معناداری داشت ()P<0/01ه در آزمون تعقیبی ستهای واماندهساز
بین میزان پای و  30دقیق بعد از فعالیت ( -7/32{ ،MD = -15/91 ،d= 0/98و  95% CI =}-24/50و
 )P=0/001بین  30دقیق و چهار ساعت بعد ( -0/54{ ،MD = -9/83 ،d= 0/44و 95% CI =}-19/12
و  )P=0/033افزایش معنادار مشاهده شده درضالیک بین چهار و  24ساعت بعد (،MD = 16/58 ،d= 0/84
{ 31/94و  95% CI =}1/22و  )P=0/028مقدار میانگین  Nt-proBNPقلبی کاهش نشان داده
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شکل  .5نمودار میانگین  Nt-proBNPآزمودنیها طی دو پروتکل تمرينی
الف) تفاوت معنادار نسبت ب پای ()P<0/001ه ب) تفاوت معنادار نسبت ب  30دقیق بعد ()P<0/01ه ج) تفاوت معنادار
نسبت ب چهار ساعت بعد ()P<0/05ه د) تفاوت معنادار نسبت ب  12ساعت بعد ()P<0/05ه

در آزمون تعقیبی ستهای خوش ای بین میزان پای و  30دقیق بعد از فعالیت (= -13/66 ،d= 1/13
 -5/07{ ،MDو  95% CI =}-22/25و  )P=0/001و بین  30دقیق و چهار ساعت بعد (= -9/75 ،d= 0/56
 -0/46{ ،MDو  95% CI =}-19/03و  )P=0/035در  Nt-proBNPافزایش مشاهده شده درصورتیک بین
 12و  24ساعت ( 22/07{ ،MD =12/41 ،d= 0/75و  95% CI =}2/75و  )P=0/006و در کل بین چهار
الی  24ساعت بعد ( 34/94{ ،MD =19/58 ،d= 1/13و  95% CI =}4/22و  )P=0/006کاهش سریعتری
وجود داشته در تمامی مراضل پایش بین دو شیوت تمرینی در میانگین  Nt-proBNPقلبی تفاوت معناداری
مشاهده نشد ()P>0/05ه
بحث و نتیجهگیری
مطالعۀ ضا ر با متعادل کردن شاخص ضجم و شدت ،بین دو نوع شیوت فعالیت مقاومتی ستهای
واماندهساز و خوش ای سعی بر این داشت تا پاسخهای زیستی قلب را طی پایش  24ساعت مطالع کنده
شاخص شدت در طول دورها ی تمرینی در هر دو شیوت تمرینی پیوست در سطح پایداری قرار دارده
درضالیک شاخص ضجم ب طور پیوست ای بین مراضل تمرین افزایش یافت استه هرچند انتظار میرفت
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ک تغییرات شاخص ضجم تمرین بین مراضل تمرین یکسان باشد ،با این ضال شاهد بیشترین مقدار تغییر
شاخص ضجم تمرین بین مرضلۀ اول و دوم با اندازت اثر ( )d=5/20بودیمه ب نظر میرسد با پیشرفت تمرین
ب مرضلۀ پایانی ،آزمودنیها ب علت خستگی ضرکات را در دامنۀ پایین تکرار (در ستهای واماندهساز 12
تکرار و در خوش ای  4تکرار) اجرا کردند ک همین عامل ب کاهش شاخص ضجم بین مراضل دوم و سوم
با اندازت اثر ( )d=3/37در مقایس با مرضلۀ قبل منجر شده استه در اجرای تمرینات مقاومتی دامنۀ شدت
( )15-12 RMمیتواند ب عنوان شاخصی معتبر برای بیان شدت کاربرد داشت باشده در هر دو شیوت
فعالیت مقاومتی از و عیت پای تا مرضلۀ اول پایش میانگین ربان قلب آزمودنیها ب نسبت بیشتری
افزایش داشت ،بین مرضلۀ اول تا دوم پایش ،روند پایداری مشاهده شده درضالیک در بخش پایانی پایش
میانگین ربان در اجرای هر دو نوع شیوت تمرین کاهش داشت ک این کاهش در ستهای خوش ای با
اندازت اثر ( )d=0/61بزرگتری مشاهده شد (شکل )2ه بخشی از یافت های ما با گزارشهای کرامر و همکاران
( )2014مطابقت دارد ک عنوان کردند با پیشرفت ستهای واماندهساز میزان ربان قلب افزایش مییابده
بخش دیگر از یافت ها با این گزارش ک بیشترین میزان ربان در تکرارهای آخر ستهای واماندهساز اتفاق
میافتد ( ،)4چندان همسویی ندارده در مطالع ای دسوزا و همکاران ( )2014نشان دادند بعد از اجرای
شیوت تمرین ستهای واماندهساز و پیکربندیشده ربان قلب در دورهای پایانی تمرین کاهش مییابد
()27ه این یافت ها همسو با نتایج ماسته در شرایطی ک تمرین ب صورت دایرهای با تعداد ضرکات بیشتر
(ن ضرکت) و با استفاده از وزن های آزاد صورت پذیرد ،بدون در نظر گرفتن اینک شیوت تمرین ستهای
واماندهساز یا خوش ای است در دورهای آخر تمرین با وجود پایداری در شاخص شدت ،ربان قلب کاهش
خواهد یافته اضتمال میرود ک ستهای خوش ای ب کاهش بیشتر ربان در دورهای پایانی تمرین
گرایش داشت باشنده ب نظر میرسد افزایش در میزان پس بار قلب ب طور خاص در دور پایانی ستهای
خوش ای بر سازوکار فعالیت قلبی تأثیر بگذارد و قلب ب صورت خودکار با افزایش انقباضپذیری خود میزان
کاهش در ربان را جبران کند ()28ه همچنین از دید آزمودنیها افزایش در تعداد ست (دورهای تمرین)
ماللآور است ک این امر میتواند انگیختگی الزم برای اعمال فشار بیشتر در ستهای پایانی را کاهش
دهده مقیاس درک فشار بازتابی از شدت تمرین است ک در شرایط  30دقیق بعد از فعالیت برایندی از
کل فشار فعالیت بدنی را گزارش میدهد ()20 ،29ه برای هر دو نوع شیوت تمرین ،مقیاس درک فشار
بورگ ب طور خاص در مراضل پایش دوم ،پایانی و  30دقیق بعد تقریباً یکسان بوده تنها تفاوت بین دو
شیوت تمرین در مرضلۀ اول پایش مشاهده شده میزان فشار در ستهای واماندهساز با اندازت اثر ()3/59
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نسبت ب خوش ای در و عیت باالتری قرار داشت ک این رفت رفت با عبور از دیگر دورهای تمرین متعادلتر
شده دسوزا و همکاران ( ) 2014گزارش کردند ک در انتهای تمرین میزان درک فشار در شیوت ستهای
واماندهساز نسبت ب پیکربندیشده بیشتر است ()27ه درضالیک سیلوا و همکاران ( )2014عنوان کردند
در اجرای ستهای واماندهساز ب کارگیری مقیاس درک فشار برای پایش تمرین روش مناسبی نیست
()30ه در شرایطی ک هر دو نوع شیوه ب طور دقیح متعادل شوند ،مقیاس درک فشار ستهای خوش ای
در دورهای بعد خود را ب ستهای واماندهساز نزدیک میکنند و تفاوت بین دو شیوت تمرین از بین خواهد
رفته زمانیک دو نوع شیوت تمرینی ستهای واماندهساز در مقابل خوش ای از نظر شاخص ضجم ،شدت
و فاصلۀ استراضت بین ستها ب طور دقیح متعادل شوند ،مقیاس درک فشار ،هر دو شیوه را در یک بار
کلی مساوی نشان خواهد داده در چنین مواردی جدا از اینک از چ نوع سیستم تمرینی بهره گرفت شده
است ،مقیاس درک فشار قادر ب تفکیک میزان فشار نیسته
الگوی افزایش  hscTnIدر هر دو شیوت تمرینی یکسان است ،با این تفاوت ک در شیوت ستهای
واماندهساز شیب افزایش تندتر استه ب طور خاص بین مراضل پایش  12تا  24ساعت بعد این شیب تندتر
میشود ک ب تفاوت معنادار بین دو نوع شیوت تمرین با اندازت اثر ( )0/9منجر شده استه گارسیا و همکاران
( )2011گزارش کردند ک بعد از ستهای واماندهساز در دامنۀ شدت ( )10-8 RMمیزان  hscTnIبین
پایش پنج دقیق و یک ساعت بعد از فعالیت تغییرات معناداری نسبت ب سطوح پای ای دارد ()31ه
همچنین در بررسی پاسکال بور و همکاران ( )2016بر روی ورزشکاران ردت ملی آلمان در رشتۀ ورزشی
قایقرانی دراگون بوت1بعد از اجرای فعالیت تناوبی شدید پاروزنی سطوح  hscTnIب طور معناداری افزایش
یافت ()13ه در گزارشی ساواکوسکی و همکاران ( )2015عنوان کردند بعد از فعالیتهای بدنی تفرییی
ک در آن از تمرینات مقاومتی استفاده شده ،سطوح  hscTnIب طور معناداری افزایش یافت است ()32ه
متأسفان شدت فعالیت بدنی در این تیقیح ب طور دقیح مشخص نشده استه از طرفی بررسی استفانوس
و همکاران ( )2015نشان میدهد پس از اجرای تمرین مقاومتی میزان  hscTnIتغییر نداشت است ()33ه
هرچند در این تیقیح از شیوههای سنجش با ضساسیت باال استفاده نشده استه همچنین بیشتر ضرکات
مورد استفاده در برنامۀ فعالیت بدنی تکمفصل بوده و بیشتر از دستگاه ب جای وزن های آزاد استفاده شده
استه در بررسی استوارت و همکاران ( )2016مشخص شد ک پس از  60دقیق تمرین طوالنیمدت با

1. Dragon boat

428

علوم زيستی ورزشی ،دورة  ،11شمارة  ،4زمستان 1398

شدت باال سطوح  hscTnIب میزان  3/5برابر افزایش پیدا کرده است ()12ه ب نظر میرسد بعد از فعالیتهای
بدنی مقاومتی واماندهساز کانسنتریکی ب طور خاص در دامنۀ شدت ( )15-12 RMمقدار  hscTnIافزایش
خواهد داشت ک بعد از بازیافت  24ساعت امکان دارد هنوز ب سطوح پای برنگشت باشده نکتۀ مهم اینک
در شیوههای تمرینی مقاومتی ک از ستهای واماندهساز با ضجم تمرینی باال استفاده میشود ،اضتماالً
بهتر است دورت بازیافت بین جلسات تمرین با وزن بیشتر از  24ساعت باشده در هر صورت توج نکردن
ب این امر و ادامۀ تمرین روزان بدون مدنظر قرار دادن بازیافت قلبی میتواند بافت میوکارد را دچار
آسیبدیدگی کنده یافتۀ ضا ر نشان میدهد در طول دورت بازیافت  30دقیق ای در هر دو شیوت فعالیت
مقاومتی میزان  Nt-proBNPافزایش داشت ک بعد از بازیافت  24ساعت مقدار آن ب سطوح پای رسیده
استه شیب این بازگشت در شیوت ستهای غیرواماندهساز نسبت ب ستهای خوش ای تندتر استه
همچنین در طول پایش  24ساعت تنها در تعداد دو نفر از ورزشکاران دامنۀ سطوح از میدودت تشخیص
باالتر از  125نانوگرم در لیتر ( )ng/l-1فراتر رفت بوده در پایش تغییرات  Nt-proBNPشیب افزایش از بازت
زمانی  30دقیق تا  4ساعت در بیشترین میزان خود قرار دارد ،ب طوریک اوج سطوح  Nt-proBNPدر
پایش  4ساعت بعد با اندازت اثر ( )d=1/35در شیوت ستهای واماندهساز مشاهده شده برخی منابع بالفاصل
تا  15دقیق بعد از رقابتهای استقامت طوالنیمدت یا تمرینات تداومی استقامتی بیشترین میزان سطوح
 Nt-proBNPرا گزارش کردهاند ()10 ،13ه درضالیک گارسیا و همکاران ( )2011نشان دادند بعد از
ستهای واماندهساز در دامنۀ شدت ( )10-8 RMبیشترین میزان سطوح  Nt-proBNPرا میتوان در دورت
بازیافت  24ساعت بعد مشاهده کرد ()31ه ب نظر میرسد نوع ضرکات ب کاربردهشده و ضجم کلی تمرین
از عوامل مؤثر در تعیین میزان افزایش سطوح  Nt-proBNPدر دورت بازیافت استه اگرچ در مشاهدات
قبلی افزایش سطوح  Nt-proBNPبعد از فعالیتهای استقامتی شدید و طوالنیمدت گزارش شده بود (،34
)10 ،13ه با این ضال مطالعۀ ضا ر نشان میدهد تمرینات مقاومتی شدید و ب طور خاص ستهای
واماندهساز می تواند ساختار انقبا ی بافت میوکارد قلبی را تیت فشار قرار دهد ک با افزایش بیشتر
میانگین سطوح  Nt-proBNPهمراه استه ب نظر میرسد دلیل خاص این امر را میتوان در خود ماهیت
سیستم ستهای واماندهساز جستوجو کرد ،چراک دو شیوت تمرینی ب طور دقیح از لیاظ شدت و ضجم
متعادل شده بودنده اضتماالً قلب با افزایش میزان انقباضپذیری بطنی جهت ضفظ ضجم تزریقی بطنی در
شیوت ستهای واماندهساز فشار بیشتری را تیمل میکند ک ممکن است با تشدید استرین بیشتر در قلب
و آسیب بافت میوکارد همراه باشده اگر در تیقیقات آینده ،پایش دورههای بازیافت  24ساعت در توالی
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 بهتر میتوان بازت زمانی بازیافت مناسب بعد از اجرای ستهای واماندهساز،زمانی کوتاهتری بررسی شود
را مشخص کرده همچنین بررسی فشار پس بار بطنی در طول اجرای شیوههای فعالیت مقاومتی در
مشخص شدن میزان استرین بطنی کمککننده خواهد بوده در کل تیقیح ضا ر نشان میدهد زمانیک
 جدا از اینک از،شدت فعالیت برای شیوههای متفاوتی از فعالیتهای مقاومتی ثابت در نظر گرفت شود
 بیشترین تأثیر تیرک،چ نوع شیوت تمرینی برای بهبود قدرت و شاخصهای تندرستی استفاده شده است
تمرینی از جانب ضجم کلی تمرین استه
نتیج اینک یافت های موجود از تأکید بیشتر بر روی ضجم کلی تمرین ب عنوان شاخص مهم و
 ب عالوه در مواقعی ک شدت فعالیت بین انواع شیوههای،تعیینکننده در تیریکات تمرینی ضمایت میکند
 شاخص ضجم کلی تمرین میتواند اصلیترین نقش در میزان بازدهی تمرین،تمرینات مقاومتی ثابت باشد
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Abstract
Exhaustive resistance training is associated with rapid development of
muscle and physical fitness. It is also efficient at increasing maximum power
and strength of cluster sets. The aim of the present study was to investigate
the effects of the activity of exhaustive and cluster sets on markers of cardiac
injury. 12 active men with a mean age of 23.20±2.25 years were voluntarily
selected. 2 types of training protocols (exhaustive and cluster sets) were
separately conducted 4, 12 and 24 hours later with a pretest design and 30
minutes of monitoring. Both exhaustive and cluster sets included 9 exercises
with weight in equal intensity zone (12-15 RM) and training volumes. The
mean heart rate in the final session of training decreased in both protocols
and this decrease was more obvious in cluster sets with effect size (d=0.67)
(P<0.05). Rating of perceived exertion was different only in the first period
of monitoring, and was higher in exhaustive sets with effect size (d=3.59)
(P<0.05). Mean hscTnI showed a larger effect size (d=0.90) in exhaustive
sets 24 hours after the intervention monitoring (P<0.05). During all phases
of monitoring the two protocols (except for after 24-hour monitoring),
cardiac Nt-proBNP was above the baseline levels. Its peak was observed 4
hours later with effective size (d=1.35) in exhaustive sets. Exhaustive
resistance training increases the biomarkers of cardiac injury and 24 hours of
recovery may not be sufficient. When the intensity and volume of resistance
training are exactly balanced, the difference between the training systems in
changing these biomarkers will be the lowest.

Keywords
Exhaustive resistance training, high sensitivity cardiac troponin I
(hscTnI), N-terminal proBNP (NT-proBNP), resistance training with cluster
sets, volume index.
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