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 دانشجویان پسر  غیرورزشکار پالسمایی  رزیستین( بر مقادیر HIITتمرینات  تناوبی  با  شدت  باال )اثر 

 
 1مرضیهرودی، ، طالعی2مهدی، مقرنسی، 1کریمدهقانی 

 

 و دانشیار فیزیولوژی ورزشی دانشگاه سیستان -2، دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی دانشگاه سیستان و بلوچستان -1

 بلوچستان
1- karimdehghani320@yahoo.com  

 

است که تعدادی از هورمونها  و به عنوان منبع ذخیره انرژی شناخته شده  بافت چربی یک ارگان درون ریز مهم: مقدمه

در  مهمیرزیستین نقش  ، دهنده آلفا ، آدیپونکتین و رزیستین را ترشح می کند. 6-وسایتوکاین ها همانند لپتین ، اینترلوکین 

تاثیر تمرینات تناوبی با شدت باال بر غلظت رزیستین افراد به درستی  متابولیسم ایفا می کند. تنظیم هموستئاز انرژی و

پالسمایی  رزیستینبر مقادیر  (HIITهفته تمرین  تناوبی  با  شدت باال )  11تاثیر   حاضر، هدف پژوهشلذا  مشخص نیست.

  .ددانشجویان پسر  غیرورزشکار  بو

به دو به طور تصادفی ساده انتخاب و نفر از  دانشجویان  پسر غیرورزشکار  26  در این پژوهش نیمه تجربی: شناسیروش

برنامه هفته  سه  جلسه  طبق  هرهفته ای و  11در یک  برنامه  تمرینی  تجربی. گروه تقسیم شدندگروه تجربی و کنترل 

ساعت ناشتایی در  11خونگیری پس از  به تمرین پرداختند. ه صورت تناوبیب و HRmaxدرصد  111تا  58تمرینی با شدت 

 آمریکا BOSTER شرکت  رزیستینیت با استفاده از کپالسمایی  رزیستینمراحل مختلف با شرایط مشابه انجام و مقادیر 

در سطح معنی  LSD تعقیبی  آزمون و مستقل tآزمون  ،اسمیرنف-از آزمون کولموگروفداده ها با استفاده شد.  اندازه گیری

 . ندشد تحلیل α≤18/1داری 

پالسمایی در  رزیستین مقادیرمعنی دار  کاهش( باعث HIITبا شدت باال) تناوبی هفته  تمرین 11نشان  داد  یافته ها: هایافته

 .(p≤18/1شد)گروه تجربی  نسبت  به  گروه کنترل 

 ان گفت، تمرین تناوبی با شدت باال به عنوان شیوه تمرینی جدید و موثر بابا توجه به نتایج به دست آمده می تو :گیرینتیجه

 عروقی دارد.-کاهش معنی دار رزیستین  تاثیری پیشگیرانه  بیماری های قلبی

 ورزشکار،  دانشجوی پسر غیررزیستین(،  HIIT) تناوبی با شدت باال تمرین کلیدی: هایهواژ
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