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چکیده
زمینه و هدف:
به تازگی استفاده از تمرین مقاومتی با محدودیت جریان خون ( )BFRبه عنوان جایگزینی برای تمرینات مقاومتی سنگین برای افراد میانسال و سالمند توصیه شده
است .لذا ،هدف تحقیق حاضر بررسی تأثیر تمرین مقاومتی با و بدون  BFRبر سطوح عوامل هورمونی آنابولیک و کاتابولیک در مردان میانسال کمتحرک بود.
روششناسی:
در مطالعه نیمهتجربی حاضر  20مرد میانسال ( 47/65±2/53سال) داوطلب انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه تمرین مقاومتی با ( )BFRو بدون محدودیت
جریان خون ( )NBFRقرار گرفتند 4 .هفته تمرین مقاومتی گروه  BFRشامل حرکت جلو پا و پرس پا با شدت  20درصد  ،1-RMیک ست  30تکراری و  2ست
 15تکراری و گروه  NBFRشامل همان حرکات با شدت  80درصد  1-RMدر سه ست  10تکراری بود ،اجرا شد .نمونههای خونی قبل ،بالفاصله بعد (برای
هورمونهای تستوسترون و کورتیزول و الکتات) و  24ساعت پس از آخرین جلسه تمرینی (برای هورمون رشد و عامل رشد شبه انسولینی– )1اخذ شد .دادهها با
آزمونهای آماری تحلیل واریانس و تی مستقل در سطح معنیداری کمتر از  0/05آنالیز شدند.
یافتهها:
افزایش غلظت استراحتی هورمون رشد ( )P=0/001( IGF-I ،)P=0/001و پاسخ تستوسترون ( )P=0/001سرمی پس از پروتکل تحقیق معنیدار بود .همچنین،
تنها افزایش  GHاستراحتی در گروه  BFRبه طور معنیداری بیشتر از گروه  NBFRبود ( .)P<0/04با این حال ،تمرین مقاومتی با ( )P=0/11و بدون BFR
( )P=0/53باعث تغییر معنیداری در غلظت کورتیزول نشد.
نتیجهگیری:
به نظر میرسد احتماالً تمرینات مقاومتی با  BFRطی دوره میانسالی روش مناسبی برای به تعویق انداختن آثار نامطلوب ناشی افزایش سن بر عوامل هورمونی
آنابولیک است.
واژههای کلیدی:
تمرین مقاومتی ،محدودیت جریان خون ،میانسالی ،هورمونهای آنابولیک ،هورمونهای کاتابولیک.
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توسعه بسیاری از جنبههای جسمی و عملکردی انسان تا حدود زیادی
به پاسخها ،سازگاریها و نیمرخ هورمونی افراد بستگی دارد .هورمونها
را میتوان بر اساس نقششان در سنتز یا تجزیه پروتئین به دو گروه
اصلی آنابولیک و کاتابولیک تقسیم کرد .هورمون رشد (،)GH1
تستوسترون و عامل رشد شبه انسولینی– )IGF-12( 1مهمترین
هورمونهای آنابولیک و کورتیزول مهمترین هورمون کاتابولیک
میباشد ( ،GH .)36عامل رشدی شبه انسولینی ( )IGFو تستوسترون
در مردان ،هورمونهای موثر بر بافت عضله ،استخوان و چربی هستند.
 GHعامل قوی متابولیکی است که رشد و هایپرتروفی عضله را با
تسهیل در انتقال اسیدهای آمینه به درون سلول افزایش داده و موجب
پدیده رشد بافتی میشود ( .)36همچنین ،تاثیر  GHبر سنتز پروتئین
در عضالت از طریق  IGF-1صورت میگیرد GH .آزاد شدن IGF-
 1را از کبد تحریک میکند .همچنین ،افزایش نسبت توده عضالنی
به توده چربی به دلیل افزایش ترشح تستوسترون است .تستوسترون،
آزاد شدن  GHو عوامل عصبی درگیر در فرآیندهای آنابولیکی را
تحریک میکند ( .)13در این میان ،کورتیزول نیز با تاثیر بر تجزیه
پروتئینها به اسیدهای آمینه بر کاتابولیسم عضله تاثیر گذار است (.)36
یکی از عوامل تاثیرگذار بر ترشح هورمونها فعالیت بدنی و ورزشی
میباشد که بر اساس نوع ورزش (مقاومتی ،استقامتی و  ،)...شدت و
مدت اجرای آن ،تعداد و بزرگی عضالت درگیر و یا سابقه تمرینی،
پاسخ هورمون ها نیز متفاوت میباشد ( .)3در این میان ،فعالیت ورزشی
مقاومتی محرک قوی برای افزایش کوتاه مدت غلظت هورمونهای
گردش خون از قبیل تستوسترون GH ،و کورتیزول است (.)31
تحقیقات نشان میدهد که تمرین قدرتی از طریق افزایش
هورمونهای فوق الذکر باعث بیان پروتئینهای عضله بیشتر از
سطوح استراحتی میشود ( .)5این نکته باید در نظر گرفته شود که
پاسخها و سازگاریهای هورمونی در افراد با توجه به وضعیت تمرینی
آنها دچار تغییراتی میشود ( )6و مشاهده شده است که انجام تمرین
مقاومتی توسط افراد تمرین نکرده موجب بهبود و افزایش سطوح
استراحتی و پاسخ هورمونی آنها به تمرینات مقاومتی میشود (.)1
از طرف دیگر سن یکی دیگر از عوامل مهم و تاثیر گذار بر سطوح هورمونی
است و حتی پاسخها و سازگاریهای این پیامبرهای شیمیایی نسبت به فعالیت
ورزشی را نیز میتواند تحت تاثیر قرار دهد ( .)27 ،30با افزایش سن و پس از
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دوره جوانی ترشح و پاکسازی روزانه هورمونهای آنابولیک به ویژه  GHبه
طور پیش روندهای کاهش مییابد ( .)11در نتیجه ،سطوح پایین این هورمونها
میتواند تغییراتی در ترکیب بدنی ،عملکرد و پاسخهای ورزشی ایجاد نماید.
کاهش وابسته به سن  IGF-1و تستوسترون در مردان بطور قابل مالحظه
ای با حجم عضالنی مرتبط بوده است ( .)30 ،12هر چند در پاسخ به یک
جلسه فعالیت ورزشی استقامتی یا مقاومتی ( )27سطوح این هورمونها مستقل
از سن به صورت حاد افزایش مییابد ( .)23بطوریکه واکر3و همکاران با بررسی
پاسخ های هورمونی به  20هفته تمرین مقاومتی در افراد جوان و سنین باالتر
گزارش کردند که افراد جوان قبل و بعد از دوره تمرینی در پاسخ به یک وهله
فعالیت ،پاسخ  GHو تستوسترون بیشتری دارند ( .)36از طرف دیگر کورتیزول
یک تاثیر کاتابولیک روی پروتئین های میوفیبریل داشته و از سنتز جلوگیری
می کند مطالعاتی که یک دوره تمرینی و یک وهله تمرین مقاومتی را بررسی
کردهاند نشان دادهاند که پاسخهای کوتاه مدت  GHیا تغییرات در غلظتهای
استراحتی تستوسترون و کورتیزول یا نسبت تستوسترون به کوتیزول به خوبی
با تغییرات در قدرت و اندازه عضله مرتبط است ( .)31در راستای تبین پاسخ
عوامل هورمونی به ورزش مقاومتی ،اسمیلیوس4و همکاران ( )2003گزارش
کردند که غلظت تستوسترون تحت تاثیر فعالیت قرار نگرفت ولی غلظت
کورتیزول به طور معنی داری کاهش یافت (.)33
این نکته باید خاطر نشان شود که در تمامی این مطالعات از بارهای
تمرینی سنگین و تمرینات مقاومتی سنتی استفاده شده است که
احتماالً انجام این نوع تمرینات با دشواریهای در اجرا برای گروههای
سنی میانسال و سالمند همراه است .از اینرو ،در شرایط بالینی ،استفاده
از بارهای سنگین برای افراد تمرین نکرده ،غیرورزشکار ،سالمند و
آسیب دیده اغلب مشکالتی به همراه دارد .نتیجه این که روشهای
تمرینی بدون استفاده از بارهای سنگین که باعث هایپرتروفی شده یا
از آتروفی عضله جلوگیری کند ،بسیار ضروری به نظر میرسد (.)38
در این راستا ،محققان شیوه جدیدی تمرینی با عنوان تمرینات با
محدودیت جریان خون (5)BFRکه به نام تمرینات کاتسو6نیز شناخته
میشود را پیشنهاد دادهاند .در این روش ،تمرین مقاومتی با شدت -40
 10درصد یک تکرار بیشینه ( )1RM7انجام میشود ،جریان خون
ورودی به عضله فعال از طریق بستن کاف یا کش (تورنیکه) الستیکی
انعطافپذیر به دور قسمت نزدیک به تنه بازو یا ران ،محدود یا متوقف
میشود ( .)35این عمل سبب ایجاد حوضچه خونی موقت در عضو
شده و در پی آن تجمع مواد متابولیکی به ویژه اسیدالکتیک به طور
موضعی در عضو افزایش مییابد که این افزایش غلظت متابولیتها،

7. 1 repetition maximom

اسیدی شدن محیط داخلی عضله ،افزایش یون  H+و کاهش دسترسی
بافتی به اکسیژن خون باعث آزادسازی هورمونهای آنابولیکی مانند
 GHاز محور هیپوتاالموس-هیپوفیزی و متعاقب آن عامل رشد شبه
انسولینی )IGF-I( 1-و سایر عوامل هورمونی نظر تستوسترون و
کورتیزول میشود ( .)25 ،32به طور مثال ،شیمیزو 1و همکاران
( )2016گزارش کردند که چهار هفته تمرین مقاومتی (با  20درصد
یک تکرار بیشینه) با و بدون  BFRباعث افزایش بیشتر غلظت سرمی
عوامل هورمونی آنابولیک به ویژه  GHافراد سالمند نسبت به گروه
بدون محدودیت جریان خون شد ( .)32با این حال ،شلمزاری و
همکاران ( ،)2020تیلور 2و همکاران ( )2016و باصره 3و همکاران
( )2016گزاش کردند که تمرین کاتسو تأثیر معنیداری بر بیان عوامل
رشدی و مقادیر سرمی  GHنداشته است ( .)39 ،2 ،35با توجه به
تناقضات موجود در این زمینه و همچنین عدم بررسی و مقایسه جامع
تاثیر تمرین مقاومتی همراه با  BFRبر هر دو نوع عامل آنابولیک و
کاتابولیک در افراد میانسال مطالعه حاضر با هدف بررسی تأثیر چهار
هفته تمرین مقاومتی با و بدون محدودیت جریان خون بر سطوح
عوامل هورمونی آنابولیک و کاتابولیک در مردان کم تحرک انجام شد.

مرتبط با مهارت و سطح فعالیت بدنی روزانه ((4)IPAQروایی =
 0/93و پایایی=  )41( )0/95و یادآمد تغذیهای  24ساعته (روایی=
 0/87و پایایی=  )0/91را تکمیل کرده (بررسی نتایج ارزیابی تغذیه با
استفاده از نرم افزار  Nutritionist IVانجام شد) و توسط پزشک
عمومی و متخصص قلب و عروق تحت معاینات پزشکی قرار گرفتند
( .)14سپس براساس معیارهای ذکر شده داوطلبان فاقد معیارهای فوق
(تعداد هشت نفر) از مطالعه حذف شدند .به منظور انتخاب نمونه مورد
مطالعه ،دو هفته قبل از شروع تحقیق ،ویژگیهای فردی و برخی از
شاخصهای پیکرسنجی مثل سن ،قد ،وزن بدن ،درصد چربی
آزمودنیها اندازهگیری شده و با توجه به معیارهای ورود به طرح از بین
افراد داوطلب  20نفر آزمودنی انتخاب شدند.
در فاصله زمانی  14روز مانده به شروع پروتکل تمرینی ،آزمودنیها
سه جلسه تمرین مقاومتی ساختاری (در این مرحله نحوه اجرای
حرکات ،آمادگیهای تاندونی-استخوانی ،بهبود انعطافپذیری و
افزایش دامنه حرکتی طی اجرای حرکات اصلی مد نظر محقق بود)
برای آشنا شدن با وزنه اجرا کردند .سپس در طی یک هفته مانده به
شروع تحقیق قدرت بیشینه آزمودنیها در حرکات پرس پا و باز کردن
زانو اندازهگیری شد .سپس آزمودنیها بر اساس میزان یک تکرار
بیشینه ( )1-RMدر یکی از دو گروه (هر گروه  10نفر) تمرین با
محدودیت جریان خون و تمرین بدون محدودیت جریان خون قرار
گرفتند .سپس نیمی از آزمودنیهای هر یک از گروهها تست فعالیت
ورزشی مقاومتی با محدودیت جریان خون شامل یک ست  30تکراری
و  2ست  15تکراری حرکت جلو پا و پرس پا با  20درصد یک تکرار
بیشینه و نیم دیگر تست فعالیت ورزشی مقاومتی بدون محدودیت
جریان خون ( 3ست  10تکراری حرکت جلو پا و پرس پا با  80درصد
یک تکرار بیشینه) را به عنوان پیش آزمون اجرا کردند و پس از آن
هر گروه چهار هفته تمرین تعریف شده برای خود را اجرا کردند
استراحت بین حرکات  30ثانیه و استراخت بین ستها  90ثانیه بود.
به طوری که در گروه تمرینی با محدودیت جریان خون 3 ،جلسه در
هفته حرکت جلو پا و پرس پا با  20درصد یک تکرار بیشینه و دو گروه
تمرینی بدون محدودیت جریان خون 3 ،جلسه در هفته حرکت جلو پا
و پرس پا با  80درصد یک تکرار بیشینه را اجرا کردند 48-72 .ساعت
پس از آخرین جلسه تمرین تمامی آزمودنیها دو حرکت جلو پا و پرس
پا را در  3ست  10تکراری با  80درصد یک تکرار بیشینه به عنوان
پس آزمون انجام دادند .تست عملکردی تعیین قدرت بیشینه برای
حرکت جلو پا و پرس پا 48 ،تا  72ساعت قبل از پیش آزمون و 72
ساعت پس از آخرین جلسه تمرین ،از تمامی آزمودنیها گرفته شد.
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روششناسی
تحقیق حاضر در قالب طرحهای نیمهتجربی پس از تأیید کمیته اخالق
تبریز
پزشکی
علوم
دانشگاه
پژوهش
در
( )IR.TBZMED.REC.1398.954انجام شد .جامعه آماری
تحقیق حاضر ،شامل مردان میانسال غیرفعال (کمتر از  90دقیقه
فعالیت بدنی یا تمرینات ورزشی منظم طی هفته) و تمرین نکرده سالم
فاقد شرکت در تمرینات ورزشی منظم بود .معیارهای ورود به مطالعه
شامل موارد ذیل بودند :غیرفعال باشند ،دامنه سنی  ،45-55درصد
چربی  15-25درصد و طی شش ماه قبل از شروع تحقیق به طور
سرخود یا به دلیل بیماری و تحت نظر پزشک از دارو و مکملهای
آنابولیک ،فشار خون ،ضدالتهابی و ضداکسایشی مانند کراتین ،پروتئین
وی ،آرژنین ،ایبوپروفن ،زنجبیل ،کافئین و  ...استفاده نکرده باشند .به
عالوه ،شرایط خروج از مطالعه عبارت بودند از :آسیبدیدگی در ناحیه
پایین تنه (زانو ،ران و مچ پا) ،ابتال به بیماری مزمن قلبی-عروقی،
فشار خون و کلیوی ،استعمال سیگار و چاقی یا کمبود وزن بیش از
حد .پس از هماهنگیهای اولیه با باشگاه های سطح شهر نقده،
گروههای تربیت بدنی دانشگاه پیام نور و آزاد و کارکنان ادارات سطح
شهر ،از همه افراد داوطلب ثبت نام به عمل آمد .همه داوطلبین (34
نفر) با حضور در جلسه هماهنگی ،پس از شرح کامل اهداف و
روشهای اندازهگیری ،پرسشنامه بینالمللی سالمتی ،آمادگی جسمانی
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همچنین ،از طرفی نمونههای خونی قبل ،بالفاصله بعد (ارزیابی
الکتات ،هورمونهای تستوسترون و کورتیزول) و  24ساعت پس از
اتمام پروتکل تمرینی (قبل و بعد از دوره تمرینی) اخذ شد .همچنین،
الکتات خون بالفاصله قبل از اولین و آخرین جلسه تمرینی گرفته شد.
این نکته باید خاطر نشان شود که نمونهگیری انجام شده  24ساعت
بعد به منظور اندازهگیری سطوح استراحتی  GHو ( IGF-Iبه دلیل
کنترل حالت نوسانی ترشح این هورمونها طی ریتم شبانهروزی) اخذ
شد.

آخر باد شده باقی ماند .همچنین بین هر ست (نوبت) اجرای حرکات
با  90 ،BFRثانیه استراحت و بین اجرای حرکت پرس پا و جلو پا 3
دقیقه استراحت وجود داشت ( .)24عالوه بر این آهنگ اجرای حرکات
مقاومتی بصورت  2ثانیه برای اجرای فاز درونگرا و  2ثانیه برای فاز
برونگرا بود ( .)29،24الزم به ذکر می باشد تمام جلسات تمرینی پس
از  10دقیقه گرم کردن شامل حرکات نرمشی ،کششی و دویدن آرام ،
تمرین اصلی برای گروه با  21 BFRدقیقه ،برای گروه 15 NBFR
دقیقه و  10دقیقه سرد کردن متعاقب اتمام حرکات انجام شد (.)17

روش محدودیت جریان خون
پس از حضور آزمودنیها در آزمایشگاه ،ابتدا به مدت  20دقیقه در
وضعیت طاق باز قرار گرفته و سپس فشار خون سیستولی و دیاستولی
بازویی آنها با استفاده از فشارسنج جیوهای اندازهگیری شد .محدودیت
جریان خون حین فعالیت ورزشی با استفاده از کاف فشار خون (عرض
 17سانتی متر و طول  120سانتی متر) در انتهای پروگزیمال اندام
تحتانی اعمال شد .با توجه به اینکه فشار سیستولی پایین تنه 20-30
درصد باالتر از فشار سیستولی باال تنه می باشد اعمال انسداد عروقی،
هر یک از حرکات ورزشی (پرس پا و باز کردن زانو یا جلو پا) با فشار
کاف  20میلی متر جیوه باالتر از فشار سیستولی پایین تنه تعیین شده
برای هر فرد اجرا شد ( .)29 ،24با توجه به دوره تمرینی  4هفتهای و
سازگاری ایجاد شده با تمرینات ،دو هفته پس از شروع تمرین فشار
کاف  10میلی متر جیوه افزایش یافت .کاف فشار خون شامل یک
تیوپ الستیکی بود که دارای دو مجرا بوده یکی برای ورود هوا و
دیگری برای نصب بارومتر فشار داخل آن است که تا  300میلیمتر
جیوه فشار کافها قابل افزایش بود (.)15،14

روش اندازهگیریهای شاخصهای خونی
پنج میلی لیتر نمونه خونی اخذ شده از ورید آنته کوبیتال پیش آرنجی
یک میلیلیتر جهت آزمایش  CBCبرای تعیین تعداد سلولهای
مختلف خونی و غلظت هموگلوبین نمونه با استفاده از جذب نوری
نمونه در طول موج  540نانومتر در مقابل بالنک با کمک جذب نوری
و محاسبه غلظت استاندارد و یا با کمک منحنی استاندارد استفاده
میشود .غلظت پالسمایی عوامل هورمونی ( GHحساسیت 0/02
نانوگرم بر میلی لیتر و  4/8 CVدرصد)( IGF-I ،حساسیت
 18/75نانوگرم بر میلی لیتر و  4/2 CVدرصد) ،کورتیزول
(حساسیت  14/71پیکوگرم بر میلی لیتر و  4/1 CVدرصد) و
تستوسترون (حساسیت  2/28پیکوگرم بر میلی لیتر و 3/6 CV
درصد) با استفاده از سیستم اندازهگیری کمی لومینسانس به صورت
داپلیکیت بر اساس دستورالعمل شرکت سازنده کیت (ساخت شرکت
مونوبایند کشور آمریکا) اندازهگیری شد ( .)3غلظت الکتات مویرگی با
استفاده ازدستگاه الکتومتر اسکات ساخت کشور آمریکا (بر حسب
میلیمول بر لیتر) اندازهگیری شد.

پروتکل ورزشی
آزمودنیهای گروه  4 ،BFRهفته فعالیت ورزشی مقاومتی (حرکات
جلو پا و پرس پا) با شدت پایین ( 20درصد یک تکرار بیشینه ،یک
ست  30تکراری و  2ست  15تکراری) اجرا نمود .با این حال ،تمرین
مقاومتی گروه بدون  )NBFR( BFRشامل انجام حرکات پرس پا و
جلو پا (سه ست  10تکراری در  80درصد یک تکرار بیشینه) بود
( .)29،24به منظور خنثیسازی اثر سازگاری و پیشرفت ،پس از دو
هفته از گروه بدون محدودیت جریان خون آزمون یک تکرار بیشینه
گرفته شده و وزنه ها همسان سازی شدند .کاف دو دقیقه قبل از شروع
حرکت پرس پا بسته شد و در زمان اجرا و ریکاوری بین ستها به
صورت باد شده باقی ماند و بالفاصله پس از هر حرکت باز شد و
بالفاصله قبل از شروع حرکت جلو پا دوباره بسته شده و تا پایان ست

روشهای آماری
ابتدا وضعیت توزیع و همگنی دادهها (میانگین و انحراف استاندارد) به
ترتیب با استفاده از آزمونهای کلموگروف-اسمیرنف و تحلیل واریانس
یکطرفه و سپس تغییرات هر یک از شاخصها طی مراحل با
آزمونهای تحلیل واریانس  2*2و آزمون تی مستقل مورد تجزیه و
تحلیل قرار گرفت .همه عملیاتها و تحلیلهای آماری در سطح
معنیداری پنج صدم با استفاده از نرمافزار  SPSS/PASWتحت
ویندوز نسخه  22انجام شد.

نتایج
در جدول شماره  1مشخصات پیکرشناختی آزمودنیها ارائه شده است.
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جدول شماره  -1مشخصات آنتروپومتریکی و فیزیولوژیکی آزمودنیها
شاخصها

با BFR

بدون BFR

سن (سال)

48/2±1/37

47/2±9/42

وزن (کیلوگرم)

83/6±7/03

87/4±1/5

قد (سانتیمتر)

175/5±6/39

174/4±2/1

درصد چربی

21/3±95/27

23/3±9/08

شاخص توده بدنی (کیلوگرم /مترمربع)

27/1±07/63

28/1±14/79

هموگلوبین (گرم بر دسی لیتر)

15/3±4/2

15/2±1/1

هماتوکریت (درصد)

45/4±5/1

46/3±1/6

لکوسیتهای خون محیطی
(تعداد× /103میکرولیتر)

5/0±9/9

6/1±1/01

همچنین ،در جدول شماره  2مقادیر متغیر وابسته در هر دو گروه ذکر شده است.
جدول شماره  -2تغییرات هر یک از شاخصهای اندازهگیری شده
مقادیر شاخصها (میانگین  ±انحراف استاندارد)

( IGF-Iنانوگرم بر میلیلیتر)

451/9±74/98

497±74/95

( GHنانوگرم بر میلی لیتر)

0/81±0/3

1/28±0/39

تستوسترون (نانومول بر لیتر)

11/68±1/11

12/68±0/54

شاخصها

کورتیزول (نانومول بر لیتر)
الکتات
(میلیمول بر لیتر)

آزمون اول
آزمون دوم

سطح معنیداری

قبل
471/2±47/93

495±45/47

سطح معنیداری

*0/001
*0/001
*0/001

0/83±0/35

1/08±0/4

11/15±0/76

12/08±0/47

*0/001
*0/022
*0/001

331/38±66/12

329/11±66/51

0/11

307/12±33/2

305/03±37/61

0/53

3/58±0/98

11/81±2/01

3/44±0/92

9/7±1/51

*0/001
*0/02

4/49±1/11

13/23±1/46

3/18±1/17

12/87±1/3

*0/001
*0/001

*معنیدار نسبت به مرحله پیش آزمون

نتایج به دست آمده نشان داد که غلظت استراحتی ،)P=0/001( GH
 )P=0/001( IGF-Iو پاسخ تستوسترون ( )P=0/001سرمی به یک
جلسه تمرین پس از چهار هفته تمرین مقاومتی با و بدون محدودیت
جریان خون به طور معنیداری افزایش یافته است (جدول .)2
همچنین ،پس از پروتکل تمرین چهار هفتهای تنها افزایش GH
استراحتی در گروه  BFRبه طور معنی داری بیشتر از گروه NBFR

بود ( .)P=0/001با این حال ،چهار هفته تمرین مقاومتی با و بدون
محدودیت جریان خون باعث تغییر معنیداری در غلظت کورتیزول
سرمی نشد ( .)P=0/53همچنین ،در هر چهار گروه قبل و پس از
پروتکل تمرینی الکتات خون در پاسخ به تمرین  BFRو NBFR
به طور معنیداری افزایش یافت و تفاوت معنیداری بین دو گروه
مشاهده نشد.
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بعد
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بعد
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نمودار  .1مقایسه درصد تفاوت عوامل کاتابولیک افراد غیرفعال پس از چهار هفته تمرین مقاومتی با و بدون .BFR
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هدف از مطالعه حاضر ،بررسی تأثیر چهار هفته تمرین مقاومتی با و
بدون محدودیت جریان خون بر سطوح عوامل هورمونی آنابولیک و
کاتابولیک در مردان کم تحرک بود .در این راستا ،نتیجه تحقیق حاضر
مبنی بر تأثیر معنیدار چهار هفته تمرین مقاومتی با محدودیت جریان
خون بر افزایش  GHسرمی با نتایج برخی از مطالعات قبلی از جمله
وانگ و همکاران ( ،)2019پترسون1و همکاران ( )2013و الرکین 2و
همکاران ( )2012همسو است ( .)40،26،20به عنوان نمونه ،به طور
مثال ،شیمیزو 3و همکاران ( )2016گزارش کردند که فعالیت ورزشی
مقاومتی (با  20درصد یک تکرار بیشینه) با  BFRباعث افزایش بیشتر
غلظت سرمی  GHافراد سالمند نسبت به گروه بدون  BFRشده است
( .)32همچنین ،پژوهش کیم و همکاران ( )2014که نشان دادند پس
از تمرین قدرتی با انسداد عروقی GH ،افزایش معنیداری داشته است،
همخوانی داشت ( .)18در این مطالعه محققان افزایش معنیدار  GHدر
گروه با انسداد را به شرایط هایپوکسی نسبت دادند و بیان کردند که این
وضعیت موجب تجمع متابولیتها و در نتیجه افزایش غلظت  GHبه
مقدار زیادتری در مقایسه با تمرینات مقاومتی سنتی میشود (.)34
همچنین ،نتایج تحقیق گودفری 4و همکاران ( )2003نشان داد میزان
ترشح  GHپس از اجرای تمرینات قدرتی با شدت متوسط و تکرار زیاد
تا حد زیادی افزایش پیدا میکند .این محققان اصلیترین دلیل این امر
را به افزایش میزان نیتریک اکسید ( )NOو الکتات نسبت دادند .نیتریک
اکسید یکی از مهمترین انتقال دهندههای درون سلولی و بین سلولی
است که نقش مهمی در کنترل رهاسازی  GHاز محور هیپوتاالموس-
هیپوفیز دارد .بنابراین ،به نظر میرسد نیتریک اکسید میتواند سبب

1. Patterson
2. Larkin
3. Shimizu

تسهیل رهاسازی  GHاز هیپوفیز قدامی به گردش عمومی خون شود
( .)9به عالوه ،ولتمن5و همکاران نیز یکی از دالیل افزایش ترشح GH
پس از تمرینات با شدت متوسط و زیاد را افزایش فعالیت دستگاه عصبی
سمپاتیک عنوان کردند .افزایش فعالیت سیستم عصبی سمپاتیک سبب
ترشح اپینفرین ،نوراپینفرین و تحریک فعالیت نورونهای مرکزی
آدرنرژیک شده که درپی آن میزان ترشح  GHافزایش مییابد(.)37
این نکته باید خاطر نشان شود که کاهش اکسیژنرسانی (سرکوب
سوخت و ساز هوازی) طی تمرینات با  BFRباعث افزایش موضعی
تجمع الکتات در سطح عضله فعال در فعالیت بدنی و از این طریق به
افزایش ترشح  GHاز هیپوفیز قدامی و پاسخ ناشی از ورزش آن منجر
میشود ( .)10بر اساس نتایج مطالعات پیشین ،زمانی که شدت تمرین
باال و فواصل استراحت بین تمرین کوتاه (یک دقیقه) باشد یا آنکه
شدت برنامه تمرینی متوسط و دوره های کوتاه استراحت باشد ،پاسخ
 GHبه انجام وهلههای تمرینی افزایش مییابد .اسیدوز بیشتر (غلظت
الکتات خون بیشتر) به احتمال زیاد به افزایش پاسخ  GHکمک
میکند ( .)12،11به طور معمول افزایش غلظت  GHبا مدت زمان
فعالیت و شدت آن رابطه مستقیم دارد .همچنین ،به نظر میرسد که
پاسخ هورمونی و سازشپذیری با آن ،تا حد زیادی به نوع برنامه
تمرینی وابسته است .متغیرهایی چون بار تمرین ،تعداد نوبتها ،تعداد
تکرارها ،مقدار استراحت بین نوبتها ،حجم عضالت درگیر و تعداد
جلسات در هفته از آن جمله هستند .یک توضیح دیگر برای افزایش
 GHپس از تمرینات ورزشی ،ممکن است مربوط به افزایش
هیپوگلیسمی ،اثر تحریکی قشر حرکتی و فعال سازی سیستم عصبی
سمپاتیک (نوراپینفرین) و تاثیر آن بر هیپوتاالموس باشد (.)39

4. Godfrey
5. Weltman

همچنین ،از میزان کاهش  pHناشی از فعالیت ورزشی به عنوان
عوامل اصلی مؤثر بر واکنش هورمونها از جمله  GHبه فعالیت
ورزشی نام برده شده است .پس از تمرین در شدت باالتر از آستانه
الکتات نشان داده است که ترشح ضربانی  GHدر حالت استراحت
تقویت میشود ( .)37با این حال در برخی مطالعات کاهش ( )37یا
افزایش ( )4و یا عدم تاثیر ( )19بر  GHگزارش شده است .با این
حال ،این تغییر ممکن است مربوط به کاهش شدت نسبی فعالیت
ورزشی طی یک دوره تمرینات ورزشی باشد .هنگامی که افراد تمرین
کرده با همان شدت نسبی فعالیت میکنند ،برای بهبود عملکرد ،یک
پاسخ  GHبزرگتر به محرک دیده میشود (.)4
عالوه بر اثرات فوق الذکر ،افزایش تولید اسید الکتیک ناشی از
محدودیت جریان خون حین تمرینات مقاومتی به افزایش فعالیت محور
هورمون رشد -عامل رشد شبه انسولین )IGF-I( 1-و به دنبال آن
فعالسازی مسیرهای پایین دستی بروز هایپرتروفی میشود .در واقع،
محور  GH/IGF-Iاز طریق فعالسازی فسفاتیدیل اینوزیتول -3کیناز1
( )PI3Kو پروتئین کیناز  )PKB( 2Bنقش بسیار مهمی در ناشی از
افزایش سنتز پروتئین در سطح عضله اسکلتی دارد ( .)25در کنار تاثیر
مثبت و افزایشی تمرین مقاومتی با انسداد جریان خون بر پاسخ محور
 ،GH/IGF-Iدر برخی مطالعات حتی پس از  3هفته استفاده از این
روش افزایش پاسخ تستوسترون گزارش شده است ( )7که این مسئله
به همافزایی و تقویت پاسخ هایپرتروفیک منجر میشود .این محققان
ابراز داشتند که افزایش پاسخ محور  GH/IGF-Iو افزایش غلظت
کاتکوالمینها (به ویژه نوراپی نفرین) خود باعث تحریک ترشح
تستوسترون و افزایش پاسخ آن میشود ( .)7به عالوه ،حسنی و همکاران
( )2017به مقایسه پاسخ های هورمونی مردان جوان بدنساز متعاقب یک
جلسه فعالیت ورزشی مقاومتی با و بدون محدویت جریان خون پرداختند
و با وجود اجرای پروتکل با محدودیت جریان خون با شدت کمتر نسبت
به روش بدون  25( BFRدرصد در برابر  80درصد یک تکرار بیشینه)
افزایش مشابهی در تستوسترون و  GHرا گزارش کردند ( .)16از همین
رو پاسخهای هورمونی رشدی که با فشار مکانیکی پایین تر و مقدار وزنه
جا به جا شده کمتر در حین فعالیت مقاومتی با محدودیت جریان خون
ایجاد میگردند به دلیل اینکه تقریبا برابر (و یا در برخی هورمونها
بیشتر) از پاسخهای هورمونی رشدی متعاقب فعالیت مقاومتی بدون
محدودیت جریان خون ( 70-85درصد یک تکرار بیشینه) میباشند
بسیار حائز اهمیت هستند؛ به این دلیل که با کار کمتر پاسخ آنابولیکی
بیشتری به دست میآید (.)13

با این حال ،یافتههای پژوهش حاضر با نتایج تاناکو3و همکاران (،)34
پولینن 4و همکاران ( )28و شلمزاری و همکاران ( )40همسو نبود .به
عنوان مثال ،تیلور 5و همکاران ( )2016و باسره 6و همکاران ()2016
گزارش کردند که یک جلسه فعالیت مقاومتی کاتسو تأثیر معنیداری بر
مقادیر سرمی  GHنداشته است (.)35،2
دالیل این تفاوت به عوامل متعدد موثر بر ترشح این هورمون از جمله
سطح تمرین ،ترکیب بدنی ،جنسیت و سن آزمودنیها نسبت داده
میشود .سیلوا و لینگل نیز دالیل کاهش  GHدر برخی مطالعات را
پیروی کردن سنتز  GHاز یک بازخورد منفی بیان کردند ،بدین ترتیب
که افزایش  GHباعث کاهش تحریک سنتز خود هورمون و یا باعث
کاهش اثر متقابل با گیرندهها در بافتهای مختلف بدن میگردد ( .)8به
عنوان مثال ،در مطالعه شلمزاری و همکاران ( )2020محدودیت جریان
خون در تمرینات فوتسال و روی مردان جوان مورد ارزیابی قرار گرفت
که ممکن است عدم مشاهده تاثیر معنیدار روی عوامل آنابولیکی نظیر
 IGF-Iناشی اثر سقف به دست آمده در این گروه سنی و متفاوت بودن
عضالت درگیر در فعالیت و همچنین نوع تمرین (هوازی در مقایسه با
مقاومتی در مطالعه حاضر) باشد.
همچنین ،گزارش شده است که در  10هفته تمرین مقاومتی ( 2جلسه
در هفته) انجام شده با  BFRافزایش غلظت عوامل هورمونی آنابولیک
و غلظت الکتات (ناشی از افزایش هیپوکسی موضعی درون عضالنی)
ممکن است مساوی یا حتی بیشتر از افزایش آنها در پاسخ به انجام
حرکات ورزشی مقاومتی با شدت باال باشد ( ،)21در برخی از این
مطالعات که روی افراد میانسال و مسن انجام شده است محققان
استدالل کردهاند که انجام دورهای از تمرینات مقاومتی با شدت پایین
همراه با محدودیت جریان خون ممکن است روش کارآمدی برای
جلوگیری از کاهش پاسخ ورزشی و غلظت عوامل هورمونی آنابولیک
ناشی از افزایش سن باشد ( .)22با این حال ،در برخی از مطالعات
مشخص نشده است که آیا دوره تمرینی مقاومتی با شدت پایین همراه
با محدودیت جریان خون قادر به افزایش عوامل هورمونی آنابولیک در
افراد میانسالی است که با یک مقاومت سوخت و سازی ناشی از
افزایش سن مواجه هستند میباشد یا نه ( .)36همچنین ،محققان
معتقدند با وجود آنکه شدت در تمرینات  BFRپایینتر از تمرینات
مقاومتی سنتی است اما بستن کاف و ایجاد یک محیط هیپوکسی و
افزایش تولید الکتات به صورت موضعی موجب میشود تا با افزایش
فشار فیزیولوژیک ترشح کورتیزول به عنوان یک عامل هورمونی
استرس افزایش پیدا کند (.)37

1. Phosphoinositide 3-kinase
2. Protein kinase B
3. Takano

4. Pullinen
5. Taylor
6. Basereh
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به طور کلی ،بر اساس نتایج مطالعه حاضر میتوان نتیجهگیری کرد
که احتماالً میتوان از تمرین مقاومتی با محدودیت جریان خون به
جای تمرینات مقاومتی سنتی استفاده کرد تا به نتایج بهتری با استفاده
از شدت تمرینی کمتری دست یافت.
از جمله نقاط قوت مطالعه حاضر میتوان به مقایسه یک روش تمرینی
نوین با تمرین  BFRاشاره کرد که در این روش با استفاده از شدت
تمرینی پایینتر و در نتیجه قابلیت اجرای باالتر و احتمال آسیبدیدگی
کمتر میتوان به نتایج مشابه یا حتی بیشتری دست یافت.
 .همچنین ،در نهایت باید خاطر نشان شود که از جمله محدودیتهای
مطالعه حاضر میتوان به عدم اندازهگیری طوالنی مدت عوامل
هورمونی آنابولیک اشاره کرد تا مشخص شود که آیا این نوع تمرینات
به پیامد سالمتی یا عملکردی کاربردی (مانند بهبود طوالنی مدت
قدرت ،سطح سالمتی همه جانبه ،سایر جنبههای سالمتی نظیر نیمرخ
لیپیدی یا خطر ابتال به بیماریهای قلبی-عروقی) در زندگی شخص
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تمرین کرده منجر میشود یا خیر .همچنین ،اندازهگیری شاخصهای
مرتبط به مسیرهای پیامرسانی سنتز پروتئینها میتواند به درک بهتر
نحوه اثرگذاری این نوع تمرینات کمک کند.
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Abstract
Background:

Recently, the use of resistance training with restricted blood flow (BFR) has been recommended as an
alternative to heavy resistance training for middle-aged and elderly people. Therefore, the aim of this research
was to evaluate the effect of age and status of resistance training on basal levels of anabolic and catabolic
hormones in middle-age sedentary male.
Methodology:

In this semi-experimental study design, 20 middle-aged sedentary men (age 47.65±2.53 years) were selected.
Subjects were randomly divided into two groups of resistance training with and without BFR. Subjects in the
4-week BFR group performed knee extension and leg press at 20% 1-RM intensity, one 30 repetition set and
2 sets of 15 repetitions, and the non-BFR training group performed the same movements at 80% 1-RM intensity
in three sets with 10 repetitions. Blood samples were also taken to measure testosterone and cortisol, growth
hormone and insulin-like growth factor-1. Finally, Data were analyzed by analyses of variance and
independent T test. The significance level was set at p<0.05.
Results:

Resting concentrations of growth hormone (P=0.001), IGF-I (P=0.001), and serum testosterone (P=0.001)
response increased significantly after four weeks of resistance training with and without BFR. Also, the only
increase in resting growth hormone was significantly higher in the BFR group (P=0.04). However, four weeks
of resistance training with (P=0.11) and without BFR (P=0.55) did not significantly change cortisol
concentration.
Conclusion:

It seems likely that performing resistance training with BFR during middle age is a good way to delay the
adverse effects of aging on anabolic hormonal factors.
Keywords:

Anabolic Hormones, Blood Flow Restriction, Catabolic Hormones, Middle age, Resistance Training.
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