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  غیرفعال زنان در شدت پر تناوبی و تداومی حاد تمرینی شیوه دو به فیبرینوژن پاسخ مقایسه
 ، سیدجعفر موسوي حبیبیان معصومه خدیجه بختیار، 

 .کارشناس ارشد فیزیولوژي ورزش، دانشگاه آزاد اسالمی واحد دامغان. 1
 .قائمشهر واحد اسالمی آزاد دانشگاه ورزشی، علوم و بدنی تربیت استادیارگروه. 2

 قائم شهر، دانشگاه آزاد اسالمی واحدقائم شهر: حبیبیان دکتر معصومه:مولف مسئول
 habibian_m@yahoo.com:آدرس ایمیل

 مقدمه 
 بیماري خطرزاي فاکتورهاي جمله از فیبرینوژن. است شده شناخته جهان در میر و مرگ اصلی دالیل از یکی عروقی و قلبی بیماري

 سطوح پالسمایی سالم افراد در .ندک می پیشگویی را ها بیماري این بروز خطر قوي، و طورمستقل به که است عروقی قلبی هاي
 عروقیقلبی  خطر افزایش براي توضیحی تواند می که )دسی لیتر/میلی گرم10( یابد می افزایش سنی دهه هر در فیبرینوژن

 برابر دو را عروقی قلبی بیماري خطر فیبرینوژن لیتر/ گرم 1 افزایش که داد نشان متاآنالیز نتایج .باشد مسن افراد در شده مشاهده
با  منفی رابطه و جنس دو هر در جرم بدن شاخص با مثبتی ارتباط پالسمایی فیبرینوژن اساس مطالعات قبلی سطوح بر .سازد می

 درصد جوان با زنان که داد نشان مقاومتی تمرین جلسه یک از پس انعقادي زنان پاسخ بررسی .مردان دارد در ورزشی فعالیت میزان 
 باشند الغر زنان به ورزشی نسبت فعالیت طی و استراحت زمان در مضر، زایی بیشتر لخته خطر معرض در است ممکن بیشتر، چربی

 عروقی قلبی اما عوارض باشد؛ هموستاز برسیستم آن اثرات از ناشی است ممکن جسمانی هاي فعالیت مزایاي از برخی چه اگر .
 فعالیت بین ارتباط یافتن بیشتر براي بررسی ورزشی، فعالیت از پس بالفاصله یا و طول حادث در ناگهانی هاي مرگ و یافته افزایش

 و تداومی حاد تمرینی شیوه دو به فیبرینوژن پاسخ لعه حاضرالذا در مط. سازد می ضروري را عملکرد هموستازي و ورزشی هاي
 .غیرفعال مورد بررسی قرار گرفت زنان در شدت پر تناوبی

 روش شناسی
 زن 20 ها، آن بین از که بودن ساري واحد آزاد دانشگاه سال 25 تا 22 دامنه با غیرفعال دانشجوي زنان شامل آماري جامعه

 به  تصادفی طور به و شده انتخاب دسترس در و هدفمند گیري نمونه صورت به پزشک، توسط  الزم معاینات از پس داوطلب
 10 شامل ،متوسط شدت با تمرین جلسه یک تداومی هوازي گروه). گروه هر در نفر 10(شدند تقسیم تناوبی و تداومی هاي گروه

 برنامه .انجام دادند نوارگردن روي بر مصرفی اکسیژن حداکثر درصد 65 تا 60 شدت  بادویدن  دقیقه 40و کردن گرم دقیقه
 شدت با دویدن دقیقه 1 از یمتناوب هاي ستبا  اصلی تمرین دقیقه 36 ،کردن گرم دقیقه 10 شامل پرشدت تناوبی گروه تمرینی

 مرحله سه در خونی هاي نمونه .دبو مصرفی اکسیژن حداکثر% 50شدت با دویدن دقیقه 3 و مصرفی اکسیژن حداکثر 95 تا 90
 کیت از استفاده با فیبرینوژن سطوح. شد آوري جمع صبح در چپ، دست بازویی ورید از آزمون پسبالفاصله و یک ساعت  ،پیش

 . شد گیري اندازهنعقادي ا روش بهو   ویژه، تجاري
 نتایج
 ساعت یک متعاقب و) P=000/0،%88/14( یافت داري معنی افزایش تمرین از پس بالفاصله تناوبی گروه در فیبرینوژن سطوح

 از پس بالفاصله مرحله در فیبرینوژن سطوحنیز  تناوبی گروه در. )P=000/0، %43/9(ماند باقی پایه از باالتر سطوحی در ریکاوري
 اصالح از پساما . و پس از یک ساعت ریکاوري، تفاوتی با سطوح پایه نداشت) P=003/0، %69/12(افزایش معنی داري یافت  تمرین

 گروه و حتی پایین تر از  نیافت دار معنی تغییر تناوبی گروه دربالفاصله پس از تمرین،  فیبرینوژن سطوح پالسما حجم تغییرات
 .دبو )P=004/0( تداومی هاي
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 بحث و نتیجه گیري
حدي  گروه تداومی افزایش معنی داري یافت و تا یک ساعت پس از تمرین، نیزدر در فیبرینوژن براساس نتایج تحقیق حاضر، سطوح

در . درحالی که در گروه تناوبی چنین تغییراتی پس از اصالح تغییرات حجم پالسما مشاهده نشد. باالتر از سطوح پایه باال باقی ماند
 یک% 80شدت با مقاومتی تمرین جلسه یک از پس فیبرینوژن غلظت که دادند نشان) 2005( همکاران و زاد این راستا احمدي

هم چنین حبیبیان و  .نمود بازگشت پایه حالت به ریکاوري دقیقه 35 متعاقب و یافت داري یمعن افزایش بیشینه تکرار
 شدت با( هوازي حاد تمرینی شیوه دو در پاسخ به جوان فعال زنان پالسمایی فیبرینوژن گزارش دادند که غلظت) 2012(موسوي

 در ریکاوري دقیقه 60پس از یافت و افزایش) بیشینه تکرار یک درصد 80 شدت با( مقاومتی و) مصرفی اکسیژن درصد 75 تا 65
 یک از پس مسن افراد فیبرینوژن سطوح در تغییري) 2011(جعفري و اما بیژه .ماند باال پایه در گروه هوازي مقادیر از باالتر سطوح
 زمان در آن، پایه مقادیر به ورزشی تمرین از پس فیبرینوژن سطوح تغییر اگرچه .نکردند مشاهده اي دایره مقاومتی تمرین جلسه

 در.  مقایسه این نتایج بیانگر برتري احتمالی تمرینات تناوبی پرشدت بر سطوح فیبرینوژن می باشد ولی دارد بستگی فعالیت از قبل
 رخ ناگهانی طور به واماندگی که پیوسته تمرینات با مقایسه در باال، شدت با تمرینات به بیشتري زمان هاي تناوبی پرشدت فعالیت

 همکاران، و گرواند هل( شوند عروقی قلبی هاي سازگاري تر قوي  تحریک به منجر تواند می ایمن امر یابد و می اختصاص دهد، می
تمرینات تناوبی  با مقایسه در فیبرینوژن سطوح مالیم افزایش القا به منجر است حاد ممکن تداومی بنابراین تمرینات ).2007

 .پرشدت حاد شود
 منابع

Bizheh. N., Jaafari. M.٢٠١١. The Effect of a Single Bout Circuit Resistance Exercise on Homocysteine, 
hs-CRP and Fibrinogen in Sedentary Middle Aged Men. Iran J Basic Med Sci. , ١۴: ۵۶٨–۵٧٣. 
Helgerud. J., Hoydal. K., Wang. E., Karlsen. T., Berg. P., Bjerkaas. M., Simonsen. T., Helgesen. C., 
Hjorth. N., Bach. R., Hoff J.٢٠٠٧. Aerobic high intensity intervals improve VO٢max more than moderate 
training. Med Sci Sports Exerc , ٣٩: ۶۶۵–۶٧١.. 
Moosavi. S.J., Habibian. M.٢٠١٢. The comparison of acute aerobic and resistance training method on 
plasma fibrinogen concentration in young women. Journal of Gorgan University of Medical Sciences, 
١٣:۵١-۵٩. 

 .تمرین تداومی، فیبرینوژن، تناوبیتمرین : واژگان کلیدي

 
 
 
 
 
 
 
 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

