
 

  مقاله پژوهشی

  مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

  769-782 ،1398 آبان ،18دوره 
  

، پروفایل 2-روي سطوح لیپوکالینبر تأثیر هشت هفته تمرین تناوبی سرعتی 

: یک تدختران والیبالیس لیپیدي، ترکیب بدن و برخی اجزاي آمادگی جسمانی

   کارآزمایی بالینی تصادفی شده
  

  2فتاح مرادي، 1اوین مرادي
  

  25/2/98مقاله:  رشیپذ   22/2/98 :سندهیاز نو هیاصالح افتیدر   20/12/97 جهت اصالح: سندهیارسال مقاله به نو   28/8/97 :مقاله افتیدر

  

) در Sprint Interval Training; SIT( یسرعت یتناوب ینتمر یزیولوژیکیفاثرات مورد  در یمطالعات اندکو هدف:  زمینه

 یل، پروفا2-یپوکالینسطوح ل يبر رو SIT ینهشت هفته تمر یرتأث تعیینهدف از مطالعه حاضر . است شده انجامورزشکاران 

  بود.  یبالیستدختران وال یجسمان یآمادگ ياجزا یبدن و برخ یبترک یپیدي،ل

 یبالیستدختر وال 18 انجام شد. 1397 بهار در و سقز شهرستان در ،شده تصادفی بالینی کارآزمایی مطالعه این :هاروش و مواد

عالوه بر  یشگروه آزما يهایآزمودن) قرار گرفتند. n=9) و کنترل (n=9( یشدر دو گروه آزما یسال به صورت تصادف 18-12

را به مدت ) Running-based anaerobic sprint test; RAST( هوازيبی سرعتی دویدنپروتکل  یبال،معمول وال يهاینتمر

را انجام دادند.  یبالمعمول وال يهاینگروه کنترل فقط تمر يهایهشت هفته (هر هفته سه جلسه) انجام دادند و آزمودن

قبل و پس از دوره  يهوازبی توان و هوازي توان توان، سرعت، لیپیدي، پروفایل، 2-یپوکالین، سطوح لبدن ترکیب هايشاخص

  مکرر استفاده شد.  يهایريگبا اندازه یانسوار یلها از آزمون تحلداده آنالیز جهتشد.  یريگاندازه ینتمر

 یسرید،گلي، کلسترول تام، تر2-لیپوکالیندر سطوح  يداریمعن ییرتغ RASTبا  SITهشت هفته  یش،گروه آزما در ها:یافته

نکرد  ادیجتوده بدن، نسبت کمر به لگن، سرعت و توان ا یهبدن، نما یوزن بدن، درصد چرب یین،پا یبا چگال یپوپروتئینل

)05/0>P001/0( ي)، اما توان هواز=P( يهوازیو توان ب )001/0=P( باال  یبا چگال یپوپروتئینسطوح ل ین،چنداد. هم یشرا افزا

  ). P=038/0( یافتدر گروه کنترل کاهش 

و توان  يبه بهبود توان هواز یبالمعمول وال ینیبه برنامه تمر RASTبا  SITرسد که اضافه نمودن ینظر مبه :یريگیجهنت

  کند.یکمک م یبالیستباال در دختران وال یبا چگال یپوپروتئینو حفظ سطوح ل يهوازیب

    تراندخ والیبال،بدن،  یبترک یپیدي،ل یل، پروفا2-یپوکالینل ی،تناوب ینتمر :یديکل هايژهوا
 

  

  رانیا سقز، ،یاسالم آزاد دانشگاه سقز، واحد ،یورزش علوم و یبدن تیترب گروه ،یورزش يولوژیزیارشد ف یکارشناس -1

 دانشگاه قز،س واحد ،یورزش علوم و یبدن تیترب گروه ،یوتراپیزیف کارشناس ،یورزش يولوژیزیف استادیار مسئول) سندهی(نو - 2

  رانیا سقز ،یاسالم آزاد

   moradi_fatah@yahoo.com :یکیالکترون پست ،087-36244750: دورنگار ،087-36244743تلفن:  
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  مقدمه

 یتوکینسا یک) Lipocalin-2; LCN-2( 2-یپوکالینل

 يهادهنده لاز انتقا یاست که به گروه یمشتق از بافت چرب

 نیکوچک در گردش خون تعلق دارد. ا یپوفیلیکل یمولکول

 ساز، انتقالخون يهادر سلول یسآپوپتوز ءدر القا یپوکینآد

التهاب و هومئوستاز سوخت و  یلچرب به آهن، تعد یدهاياس

 یستز یکعنوان هب LCN-2 ین،چننقش دارد. هم يساز

 يو سوخت و ساز یالتهاب يهایماريب يبرا یدشاخص مف

متعدد و انواع  يهادر بافت LCN-2]. 1شده است [ یمعرف

 یه،کبد، ر یه،ها، ماکروفاژها، کلیلوفچون نوترها همسلول

 یزانعالوه، به مگردد. بهیم یانو روده کوچک ب یموست

گردد و نشان داده یم یدتول یچرب يهاتوسط سلول یفراوان

و  یوابسته به چاق يهایماريدر ب LCN-2شده است که 

 یالتهاب يهاپاسخ یمتنظ یقاز طر یعروق یقلب يهایماريب

  ].2نقش دارد [

مطالعات  یدر برخ LCN-2بر سطوح  یورزش ینتمر یرتأث

 دار سطوحیمعن ییرعدم تغ مطالعه، یک درشده است.  یبررس

LCN-2 يدر مردان دارا یمقاومت یندنبال هشت هفته تمربه 

 یزن یگريد یق]. در تحق3شد [ دادهاضافه وزن و چاق نشان 

 ینمتعاقب هشت هفته تمر LCN-2سطوح  ییرعدم تغ

 گزارشتحرك در مردان جوان سالم کم یو مقاومت یتاستقام

 High intensityبا شدت باال ( یتناوب ین]. تمر4[ گردید

interval training; HIIT (در حال ظهور  ینیتمر یکردرو یک

 Sprint( یسرعت یتناوب یناست که مشتمل بر سه دسته تمر

Interval Training; SIT ،(HIIT ینو تمر یینبا حجم پا 

 یتحاصله در ظرف يهايباشد. مقدار بهبودیم يهواز یتناوب

بال دنبه یديکل یکیمتابول یعوامل خطر قلب یگرو د يهواز

SIT با شدت متوسط ( یتداوم ینمشابه با تمرModerate-

intensity continuous training; MICTرغم یباشد، علی) م

اهش کبه شدت  یزمان یريو کل درگ یمصرف يکل انرژ ینکها

ممکن است  یینبا حجم پا HIIT یا SIT ین،است. بنابرا یافته

جهت  MICT ي) برایمؤثر و کارا (از لحاظ زمان یگزینجا یک

  ]. 5باشد [ يبهبود سالمت سوخت و ساز

 یدر برخ SITبا  یزیولوژیکیف يهايسازگار یچگونگ

 وير که ايمطالعه درقرار گرفته است.  یمورد بررس یقاتتحق

 یژندر اوج اکس ییهایشافزا گرفت، صورت تحركکم مردان

 ایییتوکندریم يو محتوا ینیانسول یتشاخص حساس ی،مصرف

 داده نشان MICTو  SITبه دنبال دوازده هفته  یعضله اسکلت

و زمان پرداختن به ورزش  ینتمرحجم  که ینارغم یعل، شد

]. 6بود [ یگرتر از گروه دپنج برابر کم یزانبه م SITدر گروه 

 يمنجر به سازگار SIT که است شده گزارش چنین،هم

گردد و یکوتاه م یدوره زمان یک یدر ط يسوخت و ساز

، SITها در وهله ینب یهکاهش دوره بازگشت به حالت اول

]. مطالعه 7دهد [یرا کاهش م یشینهب یندر طول تمر یخستگ

در حداکثر  يداریمعن يهايبهبود یزمردان سالم جوان ن يرو

)، ;max2VO Maximal oxygen uptake( یمصرف یژناکس

طول  در یمصرف یژناکس یريکارگهو ب يهوازیب یتتوان، ظرف

بدن و دور  یدر چرب يداریمعن يهاو کاهش یشینهب یرکار ز

 نشانرا  یتداوم یاستقامت ینو تمر SITکمر پس از هر دو نوع 

وح سط یا یپیديل لیدر پروفا یتفاوت یچه ینکه، ضمن اداد
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 یعضله اسکلت یبو آس یوکارديم یالتهاب يهاشاخص یسرم

سه  یطور کل]. به8[ یدمشاهده نگرد ینپس از دوره تمر

شده است  یانب SITبا  يدرباره سازگار یوشیمیاییب یزممکان

 یدتول یزانم یشکه شامل کاهش تجمع الکتات خون، افزا

 دیآسپارتات در تول-عملکرد شاتل ماالت یشو افرا یروواتپ

 ].7باشد [یم ینالکتات در طول تمر

در  هژیوبه LCN-2سطوح  يبر رو SITاثر  یمطالعات اندک

اند. داده قرار بررسی مورد را) یدختران فعال (از لحاظ جسمان

 يهایرا در آزمودن SITاثر  یشینمحققان پ یشتردر واقع، ب

] و اثر آن در افراد 6، 8اند [ودهنم یتحرك بررسسالم و کم

 یتر بررسمختلف کم يهاکاران رشتهورزش یژهو] و به7فعال [

 SIT ینتمر يهایژگیکه با توجه به وی]. در حال9شده است [

اه مختصر همر یدنسبتاً شد ینتمر يانفجار يهاتناوب یعنی(

جهت بازگشت به حالت  یینبا شدت پا ینتمر يهابا تناوب

کار آن در دختران ورزش یر]، مطالعه درباره تأث5-6[ )یهاول

 ییزیولوژیکف يهايسازگار ینهدر زم ینیتواند اطالعات نویم

 يگذارد. مطالعه رو یاردر اخت یننوع تمر ینمتعاقب ا

، توان ی،دهد قدرت عضالنینشان م یبالکاران رشته والورزش

 ینا یژهو یجسمان یآمادگ یديکل ياجرا ی،سرعت و چابک

ر د یتموفق يبرا یديکل يهاشرطیشبوده و پ یرشته ورزش

چون هم یکريپ يهاشاخص یتعالوه، اهمباشد. بهیآن م

شده  ینیتب یبالزن نخبه وال یکنانباز يبرا یزبدن ن یبترک

ت هش یرتأث یینهدف از مطالعه حاضر تع ین،]. بنابرا10است [

 یبترک یپیدي،ل یل، پروفاLCN-2سطوح  يبر رو SITهفته 

  ود.ب یبالیستدختران وال یجسمان یآمادگ ياجزا یبدن و برخ

  هاو روش دموا

دختران  ی،تصادف ینیبال ییکارآزمامطالعه  یندر ا

سال تحت  18تا  12 یشهرستان سقز با دامنه سن یبالیستوال

 یشآزما يهامطالعه شامل گروه يهامطالعه قرار گرفتند. گروه

آزمون (قبل از دوره یششامل پها یريگاندازهو و کنترل 

) بود. مطالعه در بهار ینآزمون (پس از دوره تمرپس و) ینتمر

 والیبالیست از منظورو در شهرستان سقز انجام گرفت.  1397

سال مشارکت منظم و تحت  چهارسابقه حداقل  داشتن بودن،

ه ب یقتحق یريگبود. نمونه یبالدر رشته وال ینظارت مرب

 ازها ها به گروهیگمارش آزمودن یوهو شصورت در دسترس 

 Replacement( یگزینیجا يسازیتصادف نوع

randomization( کد اخالق به شماره  يبود. مطالعه حاضر دارا

IR.SSRC.REC.1397.011 اخالق در پژوهش  یتهاز کم

 يهاییکارآزما ثبتبوده و در سامانه  یگاه علوم ورزشوهشژپ

به ثبت  IRCT20120702010158N5با کد  یرانا ینیبال

 ی،سالمت یخچهنامه تارها پرسشیاست. تمام آزمودن یدهرس

 تیشرکت در فعال يبرا یفرم آمادگ ی،نامه کتبیتفرم رضا

 ايیارهنمودند. مع یلروزانه را تکم یهو برگه ثبت تغذ یبدن

 یاتها به مطالعه شامل عدم مصرف الکل، دخانیورود آزمودن

 ،یعروق-یقلب يهایماريب ي(مثالً برا ییو هرگونه درمان دارو

 ،ینکافئ ین،چون کرات(هم یورزش يهامکمل یا...)  ی،تنفس

 یماريبه هر گونه ب ءعدم ابتال ي،ایهتغذ یريگیم...)، عدم رژ

 يسوخت و ساز ی،تنفس ی،عروق-یقلب يهایماريب یرخاص نظ

 قیقبل از شروع تحق در سه ماه ي،ارتوپد-یاسکلت-یو عضالن
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ها، مصرف ینمنظم تمر يخروج شامل عدم اجرا یارهايو مع

 ی،یغذا یمرژ ییرتغ ي،ایهتغذ يهامکمل یا یاتدارو، الکل، دخان

به  ءشده، ابتال یزتجو يهایناز تمر یرغ یناتیتمر ياجرا

-یو عضالن يسوخت و ساز ی،تنفس ی،عروق-یقلب يهایماريب

ده در ش یهنکات توص یرسا یتو عدم رعا یکیارتوپد-یاسکلت

. حجم نمونه با استفاده از ]11[باشد یطول دوره مطالعه م

 یلآزمون تحل يبرا یمبا تنظ 3,1,9,2نسخه  GPowerافزار نرم

=احتمال 05/0)، یمکرر (اثر تعامل يهایريگبا اندازه یانسوار

 یدنفر برآورد گرد 2η ،20=1/0 و آماري=توان α، 80/0 خطاي

نفر انتخاب و به  22 یو با در نظر گرفتن افت نمونه احتمال

د، اما شدن یمو کنترل تقس یشبه دو گروه آزما یصورت تصادف

 یقتحق یانخروج از جر یارهايدر ادامه چهار نفر بر اساس مع

  خارج شدند. 

شروع دوره تمر  سه توج  یک یابتدا ط ین،قبل از   یهی،جل

هداف، طرح و روش  ــ  ا ناسـ ــ مه تمر    ،یقتحق یشـ نا ها،  ینبر

خون) و مراحل و  یريگ(مثال نمونه یشــگاهیآزما يهایابیارز

ــل برابه یقتحق یبرنامه زمان ــر يطور مفصـ  حیداوطلبان تشـ

ــح ينحوه اجرا ین،چنهم. ید گرد  یابی ارز يها آزمون یحصـ

عت، توان، توان ب  ــر بان    يو توان هواز يهواز یسـ به داوطل

ر د یســتبایکه داوطلبان م یعالوه، نکاتآموزش داده شــد. به

ــامل موارد ،کنند یتطول مطالعه رعا که منجر به خروج  يش

کات  یزو ن ید گردیم یقتحق یان داوطلبان از جر  از  که قبل   ین

عا   آزمون و پسیشپ يها یابی ارز به ر ها   یت آزمون ملزم  آن

شر  سته  داوطلبان از. یدگرد یحبودند، ت  طول در که شد  خوا

نه تغ  هر از تحقیق دوره نه خود   ییغذا  یمدر رژ ییرگو روزا

کل تمر      طابق پروت ند، م ناب کن ــده   ینیاجت آموزش داده شـ

ــط محقق تمر د مازا یبدن يهایتکنند و از انجام فعال ینتوس

  . یندشده اجتناب نما یزتجو يهاینبر تمر

ها خواسته یآزمون از آزمودنیشمرحله پ يهایابیقبل از ارز

از  یابیساعت قبل از ارز 48کنند:  تیشد که چند نکته را رعا

نند، ک یزروزمره پره یمازاد بر زندگ یبدن یتانجام هرگونه فعال

خورند را در برگه ثبت یهرچه که م یابیساعت قبل از ارز 24

ساعت قبل از  12در فاصله  یند،نما یادداشتروزانه  یهتغذ

و بصورت ناشتا  ینداجتناب نما یدناز خوردن و آشام یابیارز

 یشمرحله پ يهاارزیابی. یابندخون حضور  یريگجهت نمونه

در کانون صبح  8و حدود ساعت  یدو روز متوال یآزمون ط

. پس از پنج یداجرا گردبهمن شهرستان سقز  22 یورزش

) داوطلبان در یس یس10استراحت، نمونه خون ( یقهدق

از  دامه و بعدگرفته شد. در ا ییبازو یدنشسته و از ور یتوضع

 هایآزمودن بدن ترکیب هايشاخصخوردن صبحانه مشترك، 

بر متر  کیلوگرم( BMI)، یلوگرممتر)، وزن (کیشامل قد (سانت

 Body Fat درصدBody Mass Index; ،(BFP )مربع 

Percent; و (WHR )Waist to Hip Ratio (شد.  یريگاندازه

 و یهبا استفاده از دستگاه تجز WHRو  BFP ،BMIوزن بدن، 

  مدل یلوگرم،ک 1/0بدن (حداقل دقت  یبگر ترکیلتحل

 X-CONTACT356یريکارگه) و قد با بی، ساخت کره جنوب 

، مدل SECAمتر، مارك  یسانت 1/0قدسنج (حداقل دقت 

 روز. یدگرد یريگاندازه) ینچ-، ساخت مشترك آلمان703

 رعتس)، سارجنت(پرش  توان ارزیابی هايآزمون ترتیب به بعد

 یسرعت یدندوآزمون ( هوازيبی توان)، سرعت متر 35(
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)) Running-based anaerobic sprint test; RAST( يهوازیب

قبل و پس از  .ید(نوارگردان بروس) اجرا گرد يو توان هواز

خود را  یقهدق 10تا  5ها به مدت یها، آزمودنآزمون ياجرا

 یقهدق 5 یزن یمتوال يهاآزمون یننمودند و بیگرم و سرد م

  . ]12[ شدیداده م یکاورير

در  .شد يریگمتر سرعت اندازه 35سرعت توسط آزمون 

 متر 35 مسافت سپس نمود، گرم را خود فرد ابتدا آزمون نیا

. دیگرد ثبت رکورد نیبهتر و دیدو سرعت حداکثر با بار 3 را

 به. شد يریگاندازه سارجنت يعمود پرش آزمون توسط توان

 سپس، .نمود یگچ را انگشتانش نوك ابتدا فرد که بیترت نیا

 بود، نیزم يرو شیکه هر دو پایحال در و ستادیا وارید کنار

 نوك با و دیکش باال ممکن ارتفاع حداکثر تا را خود دست

 از تینها در). اول(نقطه  گذاشت عالمت وارید يرو انگشت

 وارید يرو مجدداً و دیپر ممکن ارتفاع حداکثر تا ستایا تیوضع

 به دوم و اول نقطه نیب اختالف). دوم(نقطه  گذاشت عالمت

 زمونآتوسط  يهوازیب توان. دیگرد ثبت فرد توان تازیام عنوان

RAST یدنوهله دو 6شامل آزمون  نیشد. ا يریگاندازه 

 10 يهابا حداکثر سرعت همراه با استراحت يمتر 35مسافت 

ان توان متوسط به عنوباشد. یم یهر دو وهله متوال ینب يایهثان

 قیدر نظر گرفته شد و از طر يهواز یشاخص توان ب

  :]12[ دیمحاسبه گرد ریز يهافرمول

)3
2زمان / ) هی(ثان

  توان(وات) وزن = ) لوگرمی(ک× سافت)  (متر)

  توان متوسط(وات) وهله =  6 يتوان ثبت شده برامجموع (وات) /  6

نوار گردان  يتوسط آزمون بروس و رو يتوان هواز

)PROTUOS مدل ،PMT4550يریگاندازه) وانی، کشور تا 

 نوارگردان يرو یواماندگ حد سر تا یآزمودن آزمون نیشد. در ا

 يور بیترت به آزمون شروع در نوارگردان بیش و سرعت. دیدو

 در و شد میتنظ درصد 10 بیش و ساعت بر لومتریک 74/2

 و منظم یزمان فواصل به بیش و سرعت آزمون ياجرا طول

 شروع اب. شد افزوده بروس پروتکل مطابق بار کی قهیدق سه هر

 به قادر فرد نکهیسنج فعال شده و به محض ازمان دنیدو

 یمصرف ژنیاکس حداکثر مقدار. دیگرد متوقف نبود، دنیدو

  :]12[ دیگرد نییتع ریفرمول ز قیها از طریآزمودن

وزن بدن  یلوگرمهر ک يبه ازا یترلیلی(م=  )38/4× زمان ) یقه(دق( - 9/3

  یمصرف یژنحداکثر اکس) یقهدر هر دق

له پ  کل   یشپس از مرح اجرا   RASTبا   SITآزمون، پروت

سه       ین. طول دوره تمریدگرد سه جل شت هفته و هر هفته  ه

صورت   ) بود ینجمعه بدون تمر ي(روزها یانروز در م یکبه 

مل محقق و مرب       ها  ینو تمر کا ــور  با حضـ ظارت و   یتحت ن

شــامل گرم کردن  ین. هر جلســه تمرصــورت گرفت یکنانباز

 کردن ســرد و) دقیقه 70(حدود  اصــلی تمرین)، یقهدق 10(

گروه  يهاآزمودنی اصــلی، تمرین بخش در. بود) دقیقه 5(

ــته وال  يها ینعالوه بر تمر یشآزما  با   SIT یبال، معمول رشـ

RAST ــل یندر شــروع تمر یزرا ن نوع  یناجرا نمودند. ا یاص

ــ  تمرین    ــد. یم RASTآزمون  ياجرا  یوه همــان شـ ــاشــ ب

شته     هايتمرین فقط نیز کنترل گروه هايآزمودنی معمول ر

  .  ]13دادند [یرا انجام م یبالوال

ــد. نکات  مرحله پس ین،پس از دوره تمر ــروع ش آزمون ش

ــروع مرحله پ    مر به قبل از شـ آزمون، مجدداً قبل از   یشبوط 

 هینک. ضمن ا یدگرد یتط داوطلبان رعاآزمون توس پس مرحله
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جلسه   ینساعت پس از آخر 48آزمون مرحله پس يهایابیارز

شابه با  مرحله پس يهایابیصورت گرفت. ارز  ینتمر آزمون م

  يها نمونه . ید تکرار گرد یب آزمون و با همان ترت  یشمرحله پ 

ــاخص یريگخون تا زمان اندازه     -20يدر دما  یخون يها شـ

 احتمالی اثر کنترل جهت. یدگرد يگراد نگهدارسانتی  درجه

سته  متغیرهاي روي تغذیه سته  آزمودنی از تحقیق واب ها خوا

آزمون یشپ یابیروز قبل از ارز یک یشــد که در فاصــله زمان

که م    چه  ند را دق یهر قاً خور گه ث  ی غذ   در بر نه   یه بت ت روزا

ما  یادداشـــت   ند ن بل از ارز  یمرژ ینو هم ی  یابی را در روز ق

  . ]14[ یندآزمون مجدداً تکرار نماپس

)، کلسترول Triglyceride; TG( دیسریگليتر يهاغلظت

-High( پرچگال نیپوپروتئی)، لTotal cholesterol; TCتام (

density lipoprotein, HDLچگال (کم نیپوپروتئی) و لLow-

density lipoprotein; LDLشرکت  ياهتی) با استفاده از ک

(مدل  اتوآناالیزر دستگاه)، یرانپارس آزمون (ساخت ا

BT1500شرو و) ایتالیا کشور ساخت کا،یوتکنی، شرکت ب 

 تیبا استفاده از ک LCN-2. ]3[ شد يریگاندازه يفتومتر

 تیچک، شماره ک ي، کشور جمهورBioVendor(شرکت 

RD191102200R(مدل  زای)، دستگاه االDynex ساخت ،

 يهایابیارز. ]4[ شد يریگاندازه زایاال روش و) کایآمر

  شهر سقز انجام گرفت.  يمرکز یشگاهدر آزما یشگاهیآزما

افزار نرم 23نسخه  یلهبه وس يآمار يهایلو تحل یهتجز

SPSS ها،  داده یاسبودن مق ياصورت گرفت. با توجه به فاصله

کار هب يآمار يهایلو تحل یهجهت تجز یکپارامتر يهاآزمون

 اری(انحراف مع یفیها از آمار توصداده یفتوص يبرده شد. برا

 Kolmogorov-Smirnov) استفاده شد. آزمون یانگینم ±

مستقل جهت  tجامعه، آزمون  یعنرمال بودن توز یجهت بررس

 و یرهامتغ )یهپا یتآزمون (وضعیشپ يهایانگینم یسهمقا

مکرر جهت آزمون  يهایريگبا اندازه یانسوار یلآزمون تحل

 انعنو به/کنترل) یشکار گرفته شد. گروه (آزماهب یاتفرض

آزمون) آزمون/پسیش(پ یريگاندازه زمان و گروهی بین عامل

آزمون  يدر نظر گرفته شد. برا یبه عنوان عامل درون گروه

استفاده شد و در صورت  Mauchlyت از آزمون یمفروضه کرو

)، یتآزمون (برقرار نبودن مفروضه کرو یندار بودن ایمعن

مورد استفاده  Greenhouse-Geisser یلونعامل اصالح اپس

  در نظر گرفته شد.  05/0 يداریقرار گرفت. سطح  معن

  یجنتا

وابسته  یرهايو متغ بدن ترکیب هايشاخص یرمقاد

آزمون و یشپ يهایتمطالعه در وضعتحت  يهاگروه

 tآزمون  یجگزارش شده است. نتا 1در جدول آزمون پس

در مرحله  یرهامتغ يهایانگینم یسهمقا يمستقل برا

 و کنترل یشآزما يهاگروه ینب يداریتفاوت معنآزمون یشپ

  ها در شروع مطالعه همگن بودند.) و گروهP<05/0نشان نداد (
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در بهار سال  یسرعت یتناوب ینشهرستان سقز قبل و پس از هشت  هفته تمر یبالیستوابسته دختران وال یرهايو متغ بدن ترکیب هايشاخص -1جدول 

1397  

  یرمتغ
 مرحله

  یريگاندازه

  یگروه ینب هايتفاوت  گروه

  )n=9( یشآزما

  )یانگینم ± یار(انحراف مع

 )n=9کنترل (

  )یانگینم ± یار(انحراف مع
t   مقدارP † 

  052/0  099/2  2/15 ± 7/1  7/13 ± 4/1  آزمونیشپ  سن (سال)

  060/0  020/2  3/169 ± 3/5  1/164 ± 7/5  آزمونیشپ  متر)یقد (سانت
 

  )یلوگرموزن بدن (ک
  051/0  109/2  1/61 ± 1/8  8/53 ± 6/6  آزمونیشپ

  -  5/62 ± 1/9  9/54 ± 3/7  آزمونپس
 

  توده بدن  یهنما

  بر متر مربع) یلوگرم(ک

  344/0  976/0  3/21 ± 9/1  1/20 ± 0/3  آزمونیشپ

  -  6/21 ± 6/2  8/20 ± 5/3  آزمونپس
 

  بدن یدرصد چرب
  531/0  641/0  1/21 ± 1/7  9/18 ± 5/7  آزمونیشپ

  -  9/22 ± 7/6  5/20 ± 7/7  آزمونپس
 

  نسبت کمر به لگن
  869/0  167/0  72/0 ± 1/0  71/0 ± 1/0  آزمونیشپ

  -  72/0 ± 0/0  71/0 ± 1/0  آزمونپس
 

   2-یپوکالینل

  )یترلیلی(نانوگرم بر م

  272/0  -137/1  0/46 ± 9/20  0/60 ± 0/30  آزمونیشپ

  -  9/52 ± 7/31  9/47 ± 4/29  آزمونپس
 

   یسریدگليتر

  )یترلیگرم بر دسیلی(م

  159/0  -476/1  9/83 ± 0/25  4/99 ± 3/19  آزمونیشپ

  -  9/95 ± 4/29  3/89 ± 2/27  آزمونپس
 

  کلسترول تام 

  )یترلیگرم بر دسیلی(م

  657/0  453/0  9/147 ± 9/31  7/142 ± 5/13  آزمونیشپ

  -  2/142 ± 3/19  9/133 ± 8/15  آزمونپس
 

  باال  یبا چگال یپوپروتئینل

  )یترلیگرم بر دسیلی(م

  339/0  986/0  3/54 ± 4/12  3/49 ± 9/8  آزمونیشپ

  -  3/44 ± 6/8  8/45 ± 3/7  آزمونپس
 

گرم ییل(م یینپا یبا چگال یپوپروتئینل

  )یترلیبر دس

  663/0  444/0  0/67 ± 8/16  0/64 ± 2/11  آزمونیشپ

  -  9/92 ± 0/13  9/82 ± 9/22  آزمونپس
 

 )یهسرعت (متر بر ثان
  245/0  -207/1  7/6 ± 8/0  1/7 ± 8/0  آزمونیشپ

  -  2/7 ± 5/0  7/6 ± 5/0  آزمونپس
 

 متر)یتوان (سانت
  214/0  293/1  4/36 ± 9/4  7/33 ± 2/4  آزمونیشپ

  -  3/36 ± 6/3  7/36 ± 6/2  آزمونپس
 

  (وات) يهواز یتوان ب
  057/0  047/2  3/197 ± 5/65  6/144 ± 2/41  آزمونیشپ

  -  4/146 ± 2/24  8/163 ± 5/25  آزمونپس
 

هر  يبه ازا یترلیلی(م يتوان هواز

  )یقهوزن بدن در هر دق یلوگرمک

  460/0  -757/0  3/34 ± 3/6  3/36 ± 6/4  آزمونیشپ

  -  7/33 ± 0/8  7/41 ± 9/4  آزمونپس
  

        P>05/0دار در ی* اختالف معن ،مستقل tآزمون  †
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 يمکرر برا يهایريگبا اندازه یانسوار یلآزمون تحل یجنتا

نشان داده شده است.  2در جدول  یقوابسته تحق یرهايمتغ

زمان و گروه در مورد  ینب یاثر تعامل یج،نتا ینبر اساس ا

دار یمعن يو توان هواز يهواز ی، توان بHDL یرهايمتغ

)05/0<Pدار یمعن یروابسته غ یرهايمتغ یگر) و در مورد د

 يهایانگیندار میتفاوت معن ). با توجه به عدمP<05/0بود (

ن آزمو یجآزمون، نتایشوابسته دو گروه در مرحله پ یرهايمتغ

بر  SIT یرمکرر تأث يهایريگبا اندازه یانسوار یلتحل

 یرو عدم تأث يو توان هواز يهوازی، توان بHDL یرهايمتغ

  تحت مطالعه را نشان داد. یرهايمتغ یربر سا یننوع تمر ینا

  

ز قبل و پس از هشت شهرستان سق یبالیستوابسته مطالعه در دختران وال یرهايمتغ يمکرر برا يهایريگبا اندازه یانسوار یلآزمون تحل یجنتا -2جدول 

  )n=9و گروه کنترل  n=9 یش(گروه آزما 1397در بهار سال  یسرعت یتناوب ینهفته تمر
  

  یرمتغ
  یاثر تعامل اثر گروه  اثر زمان

F  مقدارP † F  مقدارP † F  مقدارP † 

  591/0  301/0  057/0  209/4  011/0*  197/8  )یلوگرموزن بدن (ک

  299/0  153/1  498/0  482/0  023/0  278/6  بر متر مربع) یلوگرمتوده بدن (ک یهنما

  657/0  205/0  504/0  467/0  001/0*  658/34  بدن یدرصد چرب

  645/0  220/0  783/0  078/0  520/0  432/0  نسبت کمر به لگن

  133/0  506/2  712/0  141/0  667/0  193/0  )یترلمیلی بر(نانوگرم  2-یپوکالینل

  108/0  896/2  663/0  197/0  886/0  021/0  )یترلیگرم بر دسیلی(م یسریدگليتر

  449/0  601/0  425/0  671/0  077/0  565/3  )یترلیگرم بر دسیلیکلسترول تام (م

  038/0*  101/5  677/0  180/0  001/0*  569/22  )یترلیگرم بر دسیلیباال (م یبا چگال یپوپروتئینل

  427/0  665/0  336/0  982/0  001/0*  209/27  )یترلیگرم بر دسیلی(م یینپا یبا چگال یپوپروتئینل

  384/0  121/1  863/0  031/0  891/0  019/0 )یهسرعت (متر بر ثان

  102/0  018/3  517/0  440/0  126/0  603/2 متر)یتوان (سانت

  001/0*  798/15  342/0  961/0  090/0  284/3  (وات) يهواز یتوان ب

وزن بدن در هر  یلوگرمهر ک يبه ازا یترلیلی(م يتوان هواز

  )یقهدق
823/27  *001/0  147/5  *025/0  228/44  *001/0  

  

  P>05/0دار در یمکرر، * اختالف معن هايگیرياندازه با واریانس تحلیلآزمون  † 
  

  بحث 

با  SITمطالعه حاضر هشت هفته  يهایافتهبر اساس 

RAST در سطوحِ در گردش  ییريتغLCN-2 ،TC ،TG ،

LDLجادیا یبالیستبدن، سرعت و توان دختران وال یب، ترک 

 HDLاز کاهش سطوح  SITدوره  ینوجود، ا یننکرد. با ا

ها را یآزمودن يو توان هواز يهواز ینمود و توان ب یريجلوگ

  داد. یشافزا

با  SITحاضر نشان داد هشت هفته  یقتحق يهایافته

RAST بر سطوح  یريتأثLCN-2 یبالیستدر دختران وال 

 Esmaeilzadehو  Ghorbanian يهایافتهبا  یافته ینندارد. ا

 يهایافته]، اما با 3، 15دارد [ یخوانو همکاران هم Choiو 

Moghadasi  وMohammadi و Khademi  و همکاران موافق

 Esmaeilzadehو  Ghorbanian]. در مطالعه 4، 16باشد [ینم

 دهینفزا یمقاومت ینبه دنبال هشت هفته تمر LCN-2 سطوح
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]. 3[ یافتن داريیمعن ییراضافه وزن و چاق تغ يدر مردان دارا

Choi سطوح  یافتندو همکاران درLCN-2 یردر زنان چاق و غ 

همراه با  يهواز ین(تمر یورزش ینچاق پس از سه ماه تمر

مقابل،  در]. 15نکرد [ ییرتغ يداریطور معن) بهیقدرت ینتمر

Moghadasi  وMohammadi  کاهش سطوحLCN-2  را پس

در مردان  یاستقامت ینو تمر یمقاومت یناز هشت هفته تمر

و همکاران  Khademi]. 4نشان دادند [ تحركجوان سالم کم

به دنبال  هارا در بافت قلب موش LCN-2ژن  یانکاهش ب یزن

و مصرف روغن دانه کتان مشاهده نمودند  HIITده هفته 

]16 .[  

 هايیافته با حاضر مطالعه هايیافته خوانیهم عدم

 این شناسیروش هايتفاوت در توانمی را پیشین مطالعات

به نوع  توانمی هاتفاوت این جمله از. نمود جستجو مطالعات

قلب، خون)، گونه تحت  ی،(بافت چرب یابیبافت مورد ارز

اعمال شده  یورزش ینتمر يهایژگیمطالعه (انسان، موش)، و

تحت  هايآزمودنی مشخصات و) ین(نوع، شدت و مدت تمر

بدن)  یچرب یزانم ی،بدن یسطح آمادگ یت،مطالعه (جنس

  ]. 3، 4، 11، 15-16[اشاره نمود 

 ینمتعاقب تمر LCN-2سطوح  ییرتغ یلخصوص دال در

 17دارند [ ايبرجسته نقش عامل دو رسدمی نظرهب ی،ورزش

 یجهدر نت یعوامل لزوم کاهش بافت چرب یناز ا یکی]. 3،

 به. باشدیم LCN-2جهت کاهش سطوح  یورزش ینتمر

 یشده است که هرچه کاهش بافت چرب یانب تر،واضح عبارت

 یزانباشد، م تربیش تمرین از پس احشایی چربی ویژهبه

شدت و  یگر]. عامل د3خواهد بود [ تریشب LCN-2کاهش 

عدم  کهطوريبه باشد،یاعمال شده م یورزش ینحجم تمر

ن بود یبه ناکاف یورزش ینتمر دنبالبه LCN-2سطوح  ییرتغ

 رسدمی نظربه]. 3، 17نسبت داده شده است [ ینشدت تمر

اعمال شده جهت کاهش سطوح  یندر مطالعه حاضر حجم تمر

 17نبوده است [ یکاف LCN-2بدن و متعاقب آن کاهش  یچرب

،3.[  

متعاقب  LCN-2کاهش سطوح  يبرا ايبالقوه هايمکانیزم

ژن  یانمورد اشاره قرار گرفته است. کاهش ب یورزش ینتمر

LCN-2 برداريعامل نسخه یتاز کاهش در مقدار و فعال یناش 

 NF-kB( بیکاپا -ايهسته فاکتور نام به التهابیپیش

Nuclear Factor-Kappa B; (16[ باشدمی تمرین نتیجه در .[

  تحریک طریق از ورزشی فعالیت احتماالً چنین،هم

-نینترلویکو ا ساکاریدهالیپوپلی چونهم التهابی هايمحرك

 هايدر بافت LCN-2و ترشح ژن  یانبتا منجر به ب 1

 یجهدر نت LCN-2]. کاهش سطوح 3[ شودمی آن تولیدکننده

آلفا -و عامل نکروز تومور 6-ینترلوکینا هايدر غلظت ییرتغ

]. 4شده است [ یشنهادپ یگريبالقوه د یزمبه عنوان مکان یزن

القوه ب هايیزممکان یناست، تا نقش ا یازن یشتريب یقاتتحق

آشکارتر  یورزش ینبا تمر LCN-2سطوح  يدر نحوه سازگار

  گردد.  

 RASTبا  SITدر مطالعه حاضر هشت هفته  ین،چنهم

دختران  LDLو  TC ،TGدر سطوحِ در گردش  ییريتغ

در  HDLرغم کاهش سطوح ینکرد، اما عل یجادا یبالیستوال

. دیمشاهده نگرد یندر گروه تمر یگروه کنترل، کاهش مشابه

 خوانیو همکاران هم Ouerghiمطالعه  هايیافتهبا  یافته ینا

و  Boerو همکاران و  Gray هايیافته با اما ،]18[ دارد

و همکاران با  Ouerghi]. 19-20[ باشدیهمکاران مخالف م

 يهایدر آزمودن يادوازده هفته HIITاثر برنامه  یبررس

را  يازهو یتظرف ینیبرنامه تمر ینکه ا یافتندکرده درینتمر
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برنامه  نیپس از ا یپیديل یلپروفا ییراتبخشد، اما تغیبهبود م

دنبال چهار و همکاران به Gray. ]18[دار نبود یمعن ینیتمر

بدن و  یدر وزن، چرب يداریمعن يهاکاهش SITهفته 

 Boer ].19[ کردندسالم جوان مشاهده  افراد یپیديل یلپروفا

را در نوجوانان و جوانان با  SITو همکاران اثر پانزده هفته 

 SITآنها نشان داد  يهایافتهنمودند.  یبررس یذهن یتمعلول

 ،یدر دور کمر، درصد چرب يداریمثبت معن یشرفتمنجر به پ

اشتا، ن ینانسول یپیدي،ل یلپروفا یستولیک،فشار خون س

اوج توان، آستانه  ی،مصرف یژناوج اکس ینی،مقاومت انسول

و مقاومت عضله در برابر  یقهدق 6 يرویادهمسافت پ ي،ایهتهو

   ].20[ گردیدبا گروه کنترل  یسهدر مقا یخستگ

 مطالعات با حاضر تحقیق هايیافته خوانیهم عدم دالیل

 یدي،یپل یلبر پروفا یورزش ینتمر یرتأث ینهزم در پیشین

 فقدانمطالعه ( يهایژگیچون وهم يعوامل متعدد یلهوسبه

، )ینیجلسه تمر ینگروه کنترل، عدم کنترل اثرات حاد آخر

 یتفعال یی،غذا یمرژ جنسیت،ها (نژاد، یآزمودن يهاویژگی

 انس،فرک شدت، نوع،( تمرینی برنامه مشخصات)، یقبل یبدن

 یطیمح يهایژگیو و ینپس از تمر یريگخون )، زمانمدت

-21[ است توجیه قابلفصل و آب و هوا)  یا،چون جغراف(هم

 يهایافتهبدن،  یببر ترک SIT یردر خصوص تأث ].8، 18

بر  یريتأث SITهشت هفته  کهحاضر نشان داد  یقتحق

 WHRو  BFP ،BMIوزن بدن،  یعنیبدن  یبترک يهاشاخص

و  Gray يهایافتهها با یافته ینندارد. ا یبالیستدر دختران وال

-20ندارد [ یخوانهم Nalcakanو همکاران و  Boerهمکاران، 

-یافته یخوانعدم هم یلدل ینتررسد مهمینظر م]. به8، 19

 تفاوت در توانمی رامطالعه حاضر با مطالعات مذکور  يها

 یسطح آمادگ یت،افراد تحت مطالعه از جمله جنس هايویژگی

در شروع مطالعه جستجو نمود  هایآزمودن BFPو  یجسمان

]20-19، 8.[  

 ییرو عوامل موثر در تغ هامکانیزم شناسایی زمینه در

صورت  یاندک یقاتتحق SIT دنبالبه بدن ترکیب هايشاخص

دار یمعن يهادر خصوص کاهش Nalcakanگرفته است. 

بدن  یمشاهده شده در دور کمر، نسبت کمر به لگن و چرب

 یتداوم یاستقامت ینو تمر HIIT ینمتعاقب هر دو نوع تمر

 ین،پس از تمر یِمصرف یژناکس یشنمود افزا یانب

و  یکاهش نسبت مبادله تنفس ی،چرب یداسیوناکس

ممکن است  SITدوره  یکپس از  یدراتکربوه یداسیوناکس

 ژنیو اکس يانرژ ینهعالوه، هزمرتبط باشد. به یبا کاهش چرب

  ]. 8است [ ییننسبتاً پا یندر طول تمر یمصرف

هشت هفته  داد نشان حاضر مطالعه هايیافته چنین،هم

SIT دختران  يهوازیو توان ب يمنجر به بهبود توان هواز

و  Willoughby هايیافته یا هایافته این. یدگرد یبالیستوال

].  22-23[ باشدمی سوو همکاران هم Jordanهمکاران و 

Willoughby  و همکاران نشان دادند برنامهSIT به یدندو 

و  يهواز یدر بهبود آمادگ يبرابر یزانمدت چهار هفته به م

]. 22باشد [یسال مؤثر میانساالن جوان و مبزرگ يهوازیب

Jordan نشان دادند شش هفته  یزو همکاران نSIT ینزم يرو 

نوارگردان  يرو یا) يمتر 20 یعرفت و برگشت سر ي(دوها

 و هوازي عملکرد) يایهثان 30 يها(حداکثر تالش يعمود

در مردان فعال بهبود  یطور مشابهرا به يهوازبی عملکرد

 طول مذکور، تحقیق دو با مقایسه در البته،]. 23بخشد [یم

  تحت مطالعه متفاوت بود.  هايآزمودنی جنسیت و تمرین دوره

 یستنف-یقلب یآمادگ يمسئول بهبود یقدق يهایزممکان

شده است که عوامل  یشنهادشناخته نشده است. پ SITپس از 

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.1

73
53

16
5.

13
98

.1
8.

8.
4.

4 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jo

ur
na

l.r
um

s.
ac

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                            10 / 14

https://dorl.net/dor/20.1001.1.17353165.1398.18.8.4.4
https://journal.rums.ac.ir/article-1-4520-fa.html


 779   يفتاح مراد ي،مراد یناو

 1398، سال 8، شماره 18دوره   رفسنجان کیدانشگاه علوم پزشمجله 

دهند ممکن است یم یشرا افزا یژناکس تحویلکه  یطیمح

دست  ی،مصرف یژندر اوج اکس SITاز  یناش يهايبه بهبود

شده  یشنهادپ عالوه،]. به6[ یندمدت، کمک نماکم در کوتاه

-یقلب يهاي، سازگارMICTطور مشابه با است که به

 یباال دست ینازهايبه فعال شدن ک یهثانو SITبا  یکیمتابول

مونو فسفات  ینآدنوز-5فعال شده توسط  ینازک ینشامل پروتئ

)adenosine monophosphate-activated protein kinase; 

EMPKیتوژنفعال شده توسط م ینازک ین) و پروتئ P38 

)mitogen-activated protein kinase; MAPKباشد که ی) م

را  ییتوکندریایو عملکرد م یوژنزب یکننده اصل یمبعداً تنظ

 SIT يبرا دیگري يهايسازگار ین،چن]. هم24کند [یفعال م

 ،عضله یداتیواکس یتدر ظرف یعسر يهایشافزا چونهم

 ییالکتات غشا يهادهندهگلوکز و انتقال يهادهندهانتقال

 یقدق يهایزممکان ییشناسا یقیناً]. 8[ است شده بیانعضله 

  ].24[ استتر یشب یقاتتحق يمستلزم اجرا SIT ياثرگذار

 ییغذا یمکم بودن حجم نمونه تحت مطالعه، عدم کنترل رژ

 یتفعال ياز عدم اجرا یناکاف ینانو اطم یندر طول دوره تمر

شده در طول دوره مطالعه از  یزتجو يهاینمازاد بر تمر یبدن

باشد که توجه به آنها یمطالعه حاضر م يهایتجمله محدود

. دیها کمک نمایافته یلتواند به تکمیم يبعد یقاتدر تحق

(مثالً  یتیجمع يهاگروه یگردر د یمطالعات مشابه ياجرا

رشته  یسن يهارده سایراضافه وزن)  يدارا يهایآزمودن

تر یطوالن ینیساالن)، با طول دوره تمرچون بزرگ(هم یبالوال

 یگريتواند جوانب دیمها یپوکینآد یرسا يرو یاماه)  6(مثالً 

  از موضوع را آشکار سازد.

  یريگیجهنت

با  SITمطالعه حاضر نشان داد هشت هفته  يهایافته

RAST بر سطوحِ در گردش  یريتأثLCN-2یپیديل یل، پروفا 

 تیبالیسبدن، سرعت و توان دختران وال یب)، ترکHDLجز (به

 یو توان ب ي، توان هوازHDLکه بر سطوح یندارد، در حال

به برنامه  SIT یناثر مثبت دارد. اضافه نمودن تمر يهواز

 يبه توسعه اجزا تواندمی کارورزشمعمول دختران  ینیتمر

اثر  یقمنتخب کمک نموده و همزمان از طر یجسمان یگآماد

فراد ا ینا یکیمتابول-یسالمت قلب يبرا HDLمثبت بر سطوح 

  باشد. یدمف یزن

  یتشکر و قدردان

ه ارشد رشت ینامه کارشناس یانمستخرج از پا یمقاله حاضر گزارش

و نظارت دانشگاه آزاد  یتباشد که با حمایم یورزش یزیولوژيف

واحد،  یاست. از معاونت پژوهش یدهواحد سقز به اجرا رس یاسالم

 یزشکانون وردخترانه  یبالوال یمت یمرب ي،مرکز یشگاهپرسنل آزما

 )عهمطال هايی(آزمودن یمت ینا یکنانو باز بهمن شهرستان سقز 22

  .یدآیبه عمل م یتشکر و قدردان یمانهصم
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The Effect of Eight Weeks of Sprint Interval Training on Levels of Lipocalin-

2, Lipid Profile, Body Composition and Some Components of Physical Fitness 

of Young Female Volleyball Players: A Randomized Clinical Trial 

A. Moradi1, F. Moradi2 
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Background and Objectives: Few studies have been conducted on the physiological effects of sprint interval training 

(SIT) on athletes. The purpose of this study was to survey the effect of eight weeks of SIT on levels of lipocalin-2, 

lipid profile, body composition and some components of physical fitness of young female volleyball players.  

Materials and Methods: In this randomized clinical trial, in Saghez city and in spring of 2018, eighteen 12-18 years 

young female volleyball players were randomly divided into two experiment (n=9) and control (n=9) groups. The 

experimental group, in addition to the routine volleyball exercises, performed the running-based anaerobic sprint test 

(RAST) protocol for eight weeks (three sessions per week), and the control group performed only routine volleyball 

exercises. Body composition indices, levels of lipocalin-2, lipid profile, speed, power, aerobic power, and anaerobic 

power were measured before and after the training period. To analyze the data, analysis of variance with repeated 

measurements test was used.  

Results: In the experiment group, eight weeks of SIT with RAST did not significantly change the levels of lipocalin-

2, total cholesterol, triglyceride, low density lipoprotein, body weight, body fat percentage, body mass index, waist-

hip ratio, speed, and power (p>0.05), but increased aerobic (p=0.001) and anaerobic power (p=0.001). Also, high 

density lipoprotein levels were decreased in the control group (p=0.038).  

Conclusion: It appears that adding SIT with RAST to the routine volleyball training program helps to improve aerobic 

and anaerobic power and maintain levels of high-density lipoprotein in young female volleyball players. 

Key words: Interval training, Lipocalin-2, Lipid profile, Body composition, Volleyball, Girls 
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