پژوهش در ورزش دانشگاهی

شماره  .،8بهار و تابستان  .،4931صص 401-421

تأثیر یک جلسه تمرین روی نوارگردان با محدودیت جریان خون بر سطوح سرمی
هورمونهای رشد ،عامل رشد شبه انسولین 1-و کورتیزول در دانشجویان دختر
غیرفعال
2

فائزه ناصرخانی ، 1محمد حسین رضوانی  ،ناهید توفان

3

 -1دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزش دانشگاه شاهرود*
 -2استادیار دانشگاه شاهرود
 -3پزشک عمومی ،دانشجوی دکتری آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

تاریخ دریافت31/01/48 :

تاریخ پذیرش31/01/49 :

چکیده
تمرین ورزشی با محدودیت جریان خون ،تمرینی مفید و مؤثر برای ارتقای سطح عملکرد ورزشکاران
است .هدف این تحقیق ،بررسی اثر یک جلسه تمرین روی نوارگردان با محدودیت جریان خون بر
سطح سرمی هورمونهای رشد ،عامل رشد شبهانسولین 4-و کورتیزول در دانشجویان دختر غیرفعال
بود .سی دانشجوی دختر سالم با دامنۀ سنی  43تا  21سال که داوطلب شرکت در مطالعه بودند ،به
عنوان نمونه آماری انتخاب و به طور تصادفی در سه گروه قرار گرفتند .4 :تمرین روی نوارگردان با
محدودیت جریان خون (با شدت دو مایل بر ساعت ،پنج مرحلۀ دودقیقهای با یک دقیقه استراحت بین
هر مرحله)؛  .2تمرین روی نوارگردان بدون محدودیت جریان خون (با همان حجم ورزش)؛  .9کنترل
(با محدودیت جریان خون و بدون ورزش) .سطح سرمی هورمونها در شرایط ناشتایی قبل و بالفاصله
بعد از ورزش اندازهگیری شد .در پایان مطالعه ،برای مقایسۀ تفاوت میانگین متغیرها در بین گروهها از
آزمون آماری آنالیز واریانس یکطرفه و آزمون تعقیبی توکی و برای مقایسۀ تفاوتها قبل و بعد از
ورزش از آزمون  tهمبسته استفاده شد .سطح معناداری آماری  P<0/00تعیین شد .بر اساس تحلیل
دادهها یک جلسه تمرین روی نوارگردان با محدودیت جریان خون ،باعث افزایش معنادار سطح سرمی
هورمون رشد ،عامل رشد شبهانسولین 4-و کورتیزول در مقایسه با مقادیر پیش از ورزش شد
( .)P<0/00نتایج آزمون تحلیل واریانس یکطرفه نیز بین میانگین سطح سرمی هورمون رشد ،عامل
رشد شبهانسولین 4-و کورتیزولِ سه گروه ،پس از یک جلسه ورزش ،تفاوت معناداری نشان داد
( .)P<0/00به طور کلی میتوان نتیجه گرفت که یک جلسه تمرین روی نوارگردان همراه با محدودیت
جریان خون میتواند باعث افزایش بیشتر هورمونهای کاتابولیک ـ آنابولیک در دختران جوان
غیرفعال شود ،از این رو به لحاظ کاربردی به نظر میرسد محدودشدن جریان خون در تمرینِ راه رفتن
روی نوارگردان ،خود عامل مهمی در ایجاد پاسخهای حاد هورمونی است و محدودیت اجرایی کمتری
در مقایسه با تمرینات قدرتی با شدت باال دارد و در عین حال ،اهدافی را که از تمرینات با شدت باال
انتظار میرود ،برآورده میکند و برای طیف وسیعتری از مردم ،از جمله افراد غیرفعال ،ضعیف ،بیمار و
مسن قابل اجراست.
واژگان کلیدی :محدودیت جریان خون ،هورمون رشد ،عامل رشد شبهانسولین ،4-کورتیزول
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مقدمه
ورزش و تمرینهای مربوط به تناسب اندام ،به سرعت در حال تکامل است و با توسعۀ
گرایشهای ورزشی جدید همراه است ( .)1یکی از دالیلی که ورزشکاران رقابتی و همچنین
افرادی که به صورت تفریحی ورزش میکنند ،از عوامل بهینه در طول دورۀ تمرین بهره
میبرند ،ارتقای سطح عملکرد ورزشکار است .از این رو شناسایی شیوههای تمرینی جدید و
مؤثر ،همواره مورد توجه محققان علوم ورزشی بوده و هست .تمرین ورزشی با محدودکردن
جریان خون ،)BFR( 1معروف به «تمرین کاتسو »2ـ که برای اولین بار در کشور ژاپن ،به عنوان
یک تمرین ورزشی متداول در اختیار عموم مردم قرار گرفت ـ از جملۀ این ورزشهای جدید به
شمار میآید ( .)2ویژگی مهمِ «محدودکردن جریان خون در عضو» این است که همراه با
ورزش با شدت پایین میتواند باعث افزایش قابل مالحظۀ توده و قدرت عضالنی شود .در
تمرینات ورزشی  ،BFRکاهش جریان خون منجر به کاهش جریان اکسیژن میشود؛ بنابراین
در این تمرینها نیروی تولیدشده توسط تارهایعضالنی تندانقباض ،نقش مهمی در افزایش
قدرت و هایپرتروفی 3عضالنی دارد .به عبارت دیگر در تمرینهای با محدودیت جریان خون،
تارهایی که پتانسیل بیشتری برای افزایش رشد عضله دارند (تارهای تندانقباض) و منبع اصلی
توان و قدرت عضالنی به حساب میآیند ،فراخوانده میشوند ( .)3نتایج برخی تحقیقات نشان
داد که در تمرینهای  BFRـ در مقایسه با شرایطی که مسیر جریان خون محدود نیست ـ
میزان گلیکوژنولیز تا حد قابلتوجهی افزایش مییابد و کراتین فسفات در بافتهای نوع  Iنیز به
شکل محسوسی کاسته میشود؛ به عالوه میزان رشد سلولهای عضالنی به فعالیت برخی
هورمونها از جمله هورمون رشد ،)GH( 4انسولین ،عامل رشد شبهانسولین )IGF-1( 51-و
هورمونهای جنسی استروئیدی نیز وابسته است ( .)4نتایج پژوهشها در خصوص پاسخ
هورمونی حاد به تمرینات  BFRنشان میدهد هورمونهای آنابولیک ،نظیر هورمون رشد که در
رشد و شکلگیری مجدد بافت بسیار مهم وحیاتی است ،حین و بعد از این تمرینها افزایش
1. Blood Flow Restricted
2. Kaatsu
3. Hypertrophy
4. Growth Hormone
5. Insulin-like Growth Factor 1
6. Somatomedin C
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مییابند .این هورمونها در افزایش سنتز پروتئین نقش مهمی دارند؛ بنابراین ،بهبود برخی
عوامل آمادگی جسمانی در افراد نوجوان ،به افزایش سطح این هورمونها نسبت داده میشود
(.)5
هورمون رشد یکی از مهمترین هورمونهای بدن است که همراه با گروهی از هورمونهای
دیگر بر متابولیسم اثر میگذارد و برای حفظ وزن بدن و پروتئینسازی در افراد بالغ ،الزم و
ضروری است .گزارش شده که رشد طبیعی ،رابطۀ مستقیم با غلظت پالسمایی سوماتومدین-
 6Cیا  IGF-1دارد ( .)6ترشح  GHو  IGF-1بر افزایش اندازۀ عضلهها مؤثرند و رابطۀ مستقیمی
بین میزان غلظت این هورمونها و افزایش قدرت و اندازۀ عضالت مشاهده شده است (.)7
مطالعات متعددی در ارتباط با تأثیر هورمون رشد بر افزایش قدرت بیشینه و افزایش اندازۀ
عضلهها صورت گرفته است که در بیشتر آنها رابطۀ مستقیمی بین میزان غلظت این هورمون و
افزایش قدرت و اندازۀ عضلهها مشاهده شده است .هورمون رشد ،پروتئین سازی را در افراد بالغ
تسهیل میکند .این عمل با انتقال اسید آمینه از طریق غشای سلول انجام میگیرد و منجر به
تحریک افزایش تولید و به فعالیت واداشتن ریبوزومهای سلولی میشود (.)6
هورمون  IGF-1دیگر متغیر وابسته به اندازۀ سلول عضالنی است .دستگاه  IGFمجموعهای
از پپتیدها و پروتئینهای همخانواده است که نقش محوری در رشد و متابولیسم بازی میکند.
 IGF-1به عنوان مهمترین عضو این خانواده ،اثرات رشد قوی را بر بافت عضالنی و استخوانی
اعمال میکند ( .)8شواهد پژوهشی نشان میدهد که یک ارتباط تنظیمی ـ بازخوردی بین
هورمون رشد و دستگاه  IGF-1وجود دارد که به موجب آن ،ترشح هورمون رشد ،تولید کبدی
 IGF-1را افزایش میدهد IGF-1 .عالوه بر این اثرات ویژه ،برخی از اعمال  GHرا ـ بهویژه در
بافت عضله و استخوان ـ میانجیگری میکند و سطوح  IGF-1در گردش به صورت بازخورد
منفی ترشح  GHرا متوقف میکنند ( .)9محققان معتقدند  GHبه طور غیرمستقیم در تحریک
رشد شرکت میکند .بدین ترتیب که  GHباعث میشود کبد (و به میزان بسیار کمتر سایر
بافتها) چند پروتئین کوچک موسوم به سوماتومدین بسازد که تأثیری بسیار قوی در افزایش
جنبههای رشدی بافتها دارد GH .از طریق جریان خون به کبد و دیگر بافتهای محیطی
میرود و در آنجا  IGF-1تولید میشود .این هورمون آثار آنابولیک دارد و موجب رشد بافتی
میشود ( .)8کورتیزول ،هورمونی کاتابولیک و مهمترین هورمون ضداسترس در بدن است؛ اما
افزایش آن در طوالنیمدت سبب بروز مشکالتی میشود که مهمترین آنها مشکالت مربوط به
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دستگاه ایمنی و تخریب پروتئین است .نتایج مطالعات انجامشده نشان میدهد که تغییرات
کورتیزول ،به شدت و مدت تمرین بستگی دارد ( .)11ترکیب شدت ،حجم و تکرار تمرین برای
سازگاریهای عملکردی و مورفولوژیکی ،به منظور حفظ و توسعۀ تودۀ عضالنی ،پیشنهاد شده
است ( .)11اهمیت سازگاری حاصل از تمرین ،علیرغم وابستگی به تجربۀ تمرینی فرد و سطح
تناسب اندام فیزیکی ،متناسب با محرک تمرین است .بر اساس گزارشهای یک پژوهش،
حداقل شدتِ الزم برای افزایش حجم عضله و قدرت ،بیش از  %65یک تکرار بیشینه)1RM( 1
است و تمرین با شدت کمتر  %65از  ،1RMبهندرت حجم و قدرت عضالنی را به طور
قابلتوجهی افزایش میدهد.
علیرغم توصیههای فراوان برای انجام تمرینهای مقاومتی با شدت باال (بیشتر از %65
درصد  )1RMبرای پیشگیری از کاهش تودۀ عضالنی در برنامههای مربوط به کاهش وزن
مرتبط با سالمتی ،این تمرینها با عوارض متعددی از قبیل آسیبهای بافتی و مفصلی ،التهاب
(تورم) و کاهش کامپلیانس شریان مرکزی همراهند ( )11و این یعنی تمرینهای مقاومتی با
شدت باال برای بعضیها ،بهویژه سالمندان و بیماران قلبی ـ عروقی ،محدودیتهای اجرایی دارد؛
از این رو برای توسعۀ روشهای ایمنتر و مؤثرتر و افزایش حجم عضله در طیف گستردهای از
افراد (مثل بیماران و سالمندان) ،میتوان از تمرین مقاومتی شدت پایین ( 21تا  %51از )1RM
به همراه جریان خونی وریدی محدودشده از عضلۀ فعال (تمرین مقاومتی  )BFRکه کاربرد
دارد استفاده کرد .شواهد معتبری وجود دارد دال بر اینکه میزان هایپرتروفی و افزایش قدرت
عضالنی پس از تمرینات مقاومتی  BFRبا شدت تقریباً  1RM %21و تمرینهای مقاومتی
شدید (با شدت تقریبی  81درصد  )1RMاما بدون محدودیت ،در جریان خون مشابه است
( .)12اگرچه مکانیسم فیزیولوژیکی بهبود رشد عضله در ورزشِ کمشدت همراه با  BFRبه طور
کامل شناخته نشده است ،این احتمال وجود دارد که تورم شدید سلولی ،ساخت پروتئین را
تحریک میکند و مانع پروتئولیز میگردد (.)13
اخیراً در بررسی تأثیر شدتهای مختلف تمرین  ،BFRراهرفتن به عنوان تمرینی با شدت
پایینتر از تمرینهای مقاومتی مورد توجه قرار گرفته است و مفهوم تمرین  BFRبا فعالیتی
متداولتر مانند راهرفتن در هم آمیخته شده است .نتایج مطالعات نشان داد که تمرینات BFR
حتی با شدت کمتر از  1RM %21مانند راهرفتن ،میتوانند سنتز پروتئین عضله را افزایش
1. Repetition Maximum
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دهند و هدف پستانداری راپامایسن کمپلکس )mTORC1( 1و پیامدهای آنابولیکی با واسطه
پروتئین فعالشده توسط میتوژن )MAPK( 2را تحریک کند ( MAPK .)14یک عامل احتمالی
در تحریک هایپرتروفی عضله توسط این تمرینات است که میتواند با افزایش فشار متابولیکی
داخل عضله مانند تخلیه فسفو کراتین عضله ،افزایش هورمون رشد ،افزایش فسفات آزاد (غیر
آلی) و کاهش  PHعضله ،باعث افزایش اندازه و متعاقباً قدرت عضالنی گردد ( .)15به عالوه
نتایج پژوهشها نشان داد راهرفتن با محدودیت جریان خون ،همچنین میتواند باعث حفظ و یا
افزایش قدرت و اندازۀ تودۀ عضالنی شود ( .)16در این راستا ،تاکارادا 3و همکاران ()2114
نشان دادند که تمرینات مقاومتی شدت پایین با محدودیت جریان خون و همچنین راهرفتن با
محدودیت جریان خون ،به طور چشمگیری منجر به هایپرتروفی عضله و افزایش قدرت عضالنی
در مقایسه با تمرینات با شدت باال و بدون محدودیت عروق شد ( .)17بر اساس شواهد پژوهشی
موجود ،ده هفته تمرین راهرفتن  BFRمیزان پذیرش سرخرگ کاروتید را بهبود میبخشد و
باعث افزایش اندازۀ عضلۀ ران در افراد بزرگسال میشود؛ اگرچه فرایندِ تأثیر تمرینات ورزشی
کمشدت همراه با  BFRبر روی میزان پذیرش سرخرگ کاروتید ،هنوز به طور کامل شناخته
نشده است ( .)18نتایج پژوهشها در زمینۀ تأثیر تمرینهای خیلی کمشدت  BFRبر سطوح
هورمونی نشان داد که یک دوره تمرین پیادهروی  BFRحتی با وجود بسیار پایین بودن شدت
تمرین ( 1/5متر در دقیقه) غلظت  GHسرمی را به طور قابلتوجهی افزایش میدهد ( .)19این
یافته با نتایج مطالعۀ تاکارادا و همکاران ( )2114که افزایش غلظت گردشی  GHرا پس از
تمرین مقاومتی  BFRنشان داد ،مطابقت دارد ( .)17از این رو ،تمرین پیادهروی  BFRرا
میتوان یک روش بالقوه مفید برای بهبود رشد عضله دانست که برای طیف وسیعتری از مردم،
از جمله افراد ضعیف ،بیمار و مسن قابل اجراست .از طرفی به دلیل ماهیت تمرینهای ،BFR
ورزشکاران پرورش اندام ،وزنهبرداران و دیگر ورزشکاران رقابتی و دانشجویان ،بهویژه در فصل
مسابقات که زمان کمتری برای رسیدن به آمادگی عضالنی دارند ،این نوع تمرینات با شدت
پایین و در زمان کوتاه ،با تغییر در سطوح هورمونی و متعاقب آن افزایش حجم و قدرت عضله،
میتوانند مفید باشند و باعث افزایش رشد و قدرت قابلتوجه عضله و در نتیجه افزایش سطح
عملکرد شوند .کاهش قدرت و تودۀ عضالنی ،عاملی خطرزا برای ابتال به پوکی استخوان ،اختالل
1. Mammalian Target Of Rapamycin Complex 1
2. Mitogen-Activated Protein Kinase
3. Takarada
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در راه رفتن و افتادن است؛ چنین پیامدهایی بیانگر فواید بالقوۀ این نوع تمرینات هستند
( .)21این در حالی است که بر اساس مطالعات محقق ،تا کنون تمرکز تحقیقات انجامگرفته،
اغلب بر تمرینات مقاومتی ،بهویژه در مردان بوده است و از آنجا که زنان برای ابتال به برخی
بیماریهای وابسته به طول عمر و سالمندی ،حساستر و مستعدتر از مردان هستند ،لزوم
تحقیقات داخلی در این زمینه بر روی زنان احساس میشود .از این رو پژوهش حاضر با بررسی
تأثیر یک جلسه تمرین روی نوارگردان با محدودیت جریان خون ،با شدتی معادل دو مایل بر
ساعت (این شدت تمرین تقریباً معادل شدت فعالیت روزانه است و برای افراد با ویژگیهای
جسمانی متفاوت ،قابل تحمل است) ،بر سطح سرمی هورمون رشد IGF-1 ،و کورتیزول در
دانشجویان دختر غیرفعال در صدد پاسخ به این پرسشهاست که آیا محدود شدن جریان خون
میتواند به عنوان یک محرک در تغییر سطح سرمی هورمونهای آنابولیک ـ کاتابولیک پس از
یک جلسه ورزش پیادهروی کمشدت  BFRعمل کند؟ و اینکه آیا محدود شدن جریان خون
میتواند جایگزین شدت باالی تمرینات مقاومتی گردد؟
روششناسی
روش تحقیق حاضر از نوع نیمهتجربی و طرح تحقیق از نوع پیشآزمون ـ پسآزمون با گروه
کنترل است .جامعۀ آماری تحقیق حاضر ،دانشجویان دختر غیرفعال دانشگاه شاهرود بودند.
شرایط حضور در تحقیق ،نداشتن سابقۀ فشار خون باال ،اضافهوزن و سایر عوامل خطرزای
بیماریهای قلبی ـ عروقی به تشخیص پزشک متخصص و بر اساس مدارک پزشکی بود.
همچنین آزمودنیها حداقل شش ماه قبل از شروع تحقیق ،به صورت منظم در تمرینات
مقاومتی شرکت نداشتهاند ( .)21بر این اساس ،پس از بررسی سوابق پزشکی،سی نفر که
داوطلب شرکت در تحقیق حاضر بودند ،به عنوان نمونۀ آماری انتخاب شدند .در ابتدا
آزمودنیها با نوع طرح ،اهداف و روش اجرای آن به طور کتبی و شفاهی آشنا شدند .به
آزمودنیها اطمینان داده شد که اطالعات دریافتی از آنها کامالً محرمانه خواهد ماند .همچنین
به آنها اجازه داده شد تا در صورت تمایلنداشتن به ادامه همکاری ،در هر مرحله از تمرین
انصراف دهند .در تحقیق حاضر اصول مندرج در اعالمیۀ هلسینکی و ضوابط اخالق پزشکی به
طور کامل رعایت شد و از آزمودنیها فرم رضایتنامۀ آگاهانه گرفته شد .یک هفته پیش از آغاز
تحقیق ،شرکتکنندگان با دستگاه نوارگردان ،تورنیکت و چگونگی نحوۀ اجرای برنامۀ ورزشی،
سرعت پیادهروی و فشار تمرین آشنا شدند .پیش از شروع برنامۀ ورزشی و پس از تکمیل و
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دریافت پرسشنامههای اطالعات شخصی ،سوابق پزشکی و ورزشی ،در چند جلسه اندازههای
آنتروپومتریک شامل سن ،قد ،وزن و نمایۀ تودۀ بدن ( )BMIو دور ران اندازهگیری شد.
همچنین قبل از اجرای برنامه ورزشی ،برای تعیین غلظت سرمی هورمونهای  IGF-1،GHو
کورتیزول ،نمونههای خونی از آزمودنیها گرفته شد .سپس آزمودنیها به طور تصادفی به سه
گروه تقسیم شدند .1 :تمرین روی نوارگردان با 11( BFRنفر) .2 ،تمرین روی نوارگردان بدون
11( BFRنفر) و  BFR .3و بدون ورزش (11نفر) .پس از گرفتن مجوز از رئیس بیمارستان امام
حسین(ع) شهر شاهرود و هماهنگی با واحدهای پزشکی هستهای ،اتاق عمل (برای خروج
دستگاه تورنیکت از اتاق عمل و انتقال آن به واحد پزشکی هستهای) و آزمایشگاه ،دانشجویان
برای اجرای برنامۀ ورزشی به بیمارستان منتقل شدند .نمونههای خونی قبل از ورزش ساعت
هشت صبح ،پس از دوازده ساعت ناشتایی گرفته شد .در خونگیری مرحلۀ اول ،از آزمودنیها
خواسته شد  24ساعت قبل از آزمایش خون از انجام هر نوع فعالیت ورزشی خودداری کنند.
خونگیری مرحلۀ دوم بالفاصله پس از جلسۀ ورزش انجام گرفت .در هر مرحله خونگیری ،از
هر آزمودنی پنج میلیلیتر خون در وضعیت نشسته از سیاهرگ بازویی توسط متخصص
آزمایشگاه گرفته شد و به مدت پانزده دقیقه با سرعت  3111دور بر دقیقه سانتریفوژ شد .تا
زمان انجام آزمایش ،سرمهای جداشده در دمای  -71درجۀ سانتیگراد نگهداری شدند .سطح
سرمی هورمون رشد و کورتیزول با کیت هورمونی مخصوص انسان ،ساخت شرکت Monobind,
 Incاز کشور آمریکا و کیت  IGF-1مخصوص انسان ،ساخت شرکت immunodiagnostic
 systemکشور آلمان ،به روش االیزا اندازهگیری شد.
برنامه ورزش راهرفتن با  ،BFRشامل پنج مرحلۀ دودقیقهای راهرفتن بر روی نوارگردان با
سرعت دو مایل بر ساعت و یک دقیقه استراحت بین هر مرحله ،با محدودیت جریان خون بود.
برنامه ورزش راه رفتن با  BFRدر پژوهش حاضر ،با تغییرات جزئی از مطالعۀ اب و همکاران
( )2115و رنزی و همکاران ( )2111گرفته شده است (1و .)19گروه راهرفتن بدون ،BFR
همان برنامۀ ورزشی را بدون محدودیت جریان خون انجام دادند.
روش محدود کردن جریان خون
برای محدود کردن جریان خون از دستگاه تورنیکت جراحی مدل ( TK101Aساخت ایران)
استفاده شد .میزان کشش دستگاه طوری بود که باعث محدودیت جریان خون وریدی میشد.
برای اطمینان از محدودشدن جریان خون وریدی و تعیین میزان محدودیت جریان خون ،با
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دستگاه سونوگرافی عمومی کالر داپلر پزشکی مدل ( DC-6 MINDREY Coساخت کشور
چین) ،جریان خونِ چند نفر از آزمودنیها با حجم ران و فنوتیپ متفاوت ،سنجیده شد .ارزیابی
توسط سونوگرافی داپلر ،پس از ده دقیقه استراحت (به منظور برقراری تعادل در سیستم
گردش خون) در وضعیت ناشتا و به حالت دراز کشیده به پشت صورت گرفت ( .)22بررسی
شریان در وضعیت طولی و در افراد الغر و دارای جثه کوچک توسط پروب  5و در سایر افراد
توسط پروب  3/5مگاهرتز انجام شد .سونوگرافی داپلر برای اندازهگیری جریان خون و فشار
خون به کار گرفته شد .در این سونوگرافی از امواج صوتی با فرکانس باال (اولتراسوند) استفاده
میشود تا با گلبولهای قرمزخون برخورد کنند و پس از بازگشت ،آنها را به صورت سونوگرافی
داپلر نشان دهند .سونوگرافی داپلر میتواند سرعت جریان خون را اندازهگیری کند ( .)23برای
اطمینان از سالمتی آزمودنیها ،فشار خون قبل و بعد از جلسۀ ورزش توسط پزشک اندازهگیری
شد .برای بررسی توزیع دادهها از آزمون کلموگراف ـ اسمیرنف ،برای مقایسۀ تفاوتهای قبل و
بعد از ورزش از آزمون  tهمبسته و برای مقایسۀ تفاوت میانگینها در پایان ورزش بین سه
گروه ،از آزمون تحلیل واریانس یکطرفه و آزمون تعقیبی توکی استفاده شد .سطح معناداری
در همۀ آزمونها  p<1/15در نظر گرفته شد و برای تجزیه و تحلیل دادهها از نرمافزار SPSS
نسخه  21استفاده گردید.
نتایج
میانگین و انحراف استاندارد متغیرهای فیزیولوژیک آزمودنیها قبل و بعد از یک جلسه ورزش
راه رفتن روی نوارگردان در جدول شماره  1و میانگین و انحراف استاندارد سطح سرمی
هورمون رشد ،کورتیزول و  IGF-1در گروههای تجربی و کنترل ،قبل و بعد از یک جلسه ورزش
راه رفتن روی نوارگردان در جدول  2گزارش شده است.
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جدول -1مقایسه متغیرهای فیزیولوژیکی آزمودنیها در گروههای مختلف قبل و بعد از یک جلسه ورزش
گروهها
متغیرها
فشارخون سیستولیک
)(mm.Hg

گروه ورزش با ( BFRتعداد=) 11
پیشآزمون

گروه ورزش بدون ( BFRتعداد=) 11

پسآزمون
‡‡

111/31±6/76

پیشآزمون


117/91±9/11

112/21±11/18

فشارخون دیاستولیک
)(mm.Hg
‡‡ تفاوت معنادار بین گروهها قبل و بعد از ورزش ()p< 1/11
74/81±7/91

75/71±7/74

77/41±8/15

پسآزمون
‡‡

گروه کنترل(تعداد=) 11
پیشآزمون

پسآزمون

114/61±8/88

119/11±5/46

117/21±11/12

76/11±9/32

71/51±5/79

72/91±4/35

تفاوت معنادار بین گروه  BFRبا گروه کنترل بعد از ورزش ()p< 1/15
تفاوت معنادار بین گروه  BFRبا گروه بدون  BFRبعد از ورزش ()p< 1/15

تحلیل دادهها نشان داد بین فشار خون سیستولیک ( )P=1/13سه گروه در پایان مطالعه،
تفاوت معناداری وجود دارد .بین فشار خون سیستولیک گروه راهرفتن روی نوارگردان  BFRبا
گروه بدون  )P= 1/11( BFRو کنترل ( ،)P= 1/14اختالف معناداری مشاهده شد؛ اما تفاوت
بین فشار خون سیستولیک گروه راهرفتن بدون  BFRبا کنترل ( )P= 1/81به لحاظ آماری
معنادار نبود .نتایج آزمون تحلیل واریانس یکطرفه نشان داد پس از یک جلسه ورزش ،بین
فشار خون دیاستولیک گروههای مورد مطالعه اختالف معناداری مشاهده نشد ()P=1/58
(جدول.)1
بر اساس اطالعات جدول  ،2در ابتدای مطالعه و پیش از اجرای برنامۀ ورزشی ،تفاوت
معناداری بین سطح سرمی هورمون  ،GHکورتیزول و  IGF-1آزمودنیها مشاهده نشد
( .)P˃1/15تحلیل دادهها نشان داد سطح سرمی هورمون  GHو کورتیزول در هر دو گروه
راهرفتن روی نوارگردان با و بدون  BFRدر مقایسه با مقادیر قبل از ورزش ،به طور معناداری
افزایش یافت ،این در حالی است که مقدار  IGF-1فقط در گروه تمرین  BFRدر مقایسه با
پیش از تمرین ،معنادار بود (( )P<1/15جدول .)2
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جدول -2مقایسه میانگین سطح سرمی هورمونهای رشد ،کورتیزول و  IGF-1در گروههای مختلف قبل و بعد از
ورزش
گروه ورزش با ( BFRتعداد=) 11

گروه ورزش بدون ( BFRتعداد=) 11

گروه کنترل(تعداد=) 11

گروهها
متغیرها

پیشآزمون

پسآزمون

پیشآزمون

پسآزمون

پیشآزمون

پسآزمون

(ng/ml) GH

**1/16±1/22

3/11±1/77

*1/99±1/22

1/31±1/25

1/18±1/21

1/11±1/19

(ng/ml) IGF-1

*231/51±15/12

246/25±17/81

226/61±13/41

231/61±9/68

225/71±11/55

225/45±11/62

کورتیزول
()ng/ml

**236/71±4/39

271/41±6/61

**239/51±5/42

267/41±5/46

241/21±11/27

242/41±11/21

* تفاوت معنادار قبل و بعد از ورزش در گروههای مختلف ()p< 1/15
** تفاوت معنادار قبل و بعد از ورزش در گروههای مختلف ()p< 1/11

نتایج آزمون تحلیل واریانس یک طرفه نشان داد که بین میانگین سطح سرمی

IGF-1 ،GH

و کورتیزول سه گروه ،پس از یک جلسه ورزش ،تفاوت معناداری مشاهده شد ( .)P<1/15نتایج
حاصل از آزمون تعقیبی توکی که در جدول  3گزارش شده است ،نشان داد پس از یک جلسه
ورزش ،بین سطح سرمی هورمون  GHگروه  BFRبا گروه بدون  )P= 1/111( BFRو گروه
کنترل ( )P= 1/111اختالف معناداری مشاهده شد .این در حالی است که تفاوت بین سطح
سرمی هورمون  GHگروه راه رفتن روی نوارگردان ،بدون  BFRو گروه کنترل به لحاظ آماری
معنادار نبود ( .)P= 1/58به عالوه بین سطح سرمی هورمون  IGF-1گروه  BFRبا گروه راهرفتن
روی نوارگردان بدون  )P= 1/13( BFRو گروه کنترل ( )P= 1/115اختالف معناداری مشاهده
شد؛ اما تفاوت بین سطح سرمی  IGF-1گروه راهرفتن روی نوارگردان بدون  BFRو کنترل ،به
لحاظ آماری معنادار نبود ( .)P= 1/67تحلیل دادهها همچنین نشان داد پس از یک جلسه
ورزش ،بین میانگین سطح سرمی کورتیزول گروه راهرفتن روی نوارگردان با  BFRو گروه
راهرفتن روی نوارگردان بدون  BFRبا گروه کنترل ،اختالف معناداری مشاهده شد ( )P˂1/11؛
در حالی که تفاوت بین سطح سرمی کورتیزول در دو گروه تمرین ،معنادار نبود (.)P= 1/66
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جدول  -3مقایسه میانگین سطح سرمی هورمونهای رشد ،کورتیزول و  IGF-1بین سه گروه پس از یک جلسه
ورزش
گروهها
متغیرها

گروه ورزش با ( BFRتعداد=) 11

گروه ورزش بدون BFR

(تعداد=) 11

گروه کنترل(تعداد=)11

(ng/ml) GH

**3/11±1/77

1/31±1/25

1/11±1/19

(ng/ml) IGF-1

*246/25±17/81

231/61±9/68

225/45±11/62

کورتیزول ()ng/ml

271/41±6/61

††267/41±5/46

242/41±11/21

*تفاوت معنادار بین گروه  BFRو گروه بدون  BFRبعد از ورزش ()p< 1/15
** تفاوت معنادار بین گروه  BFRبا گروه بدون  BFRبعد از ورزش ()p< 1/11
تفاوت معنادار بین گروه  BFRبا گروه کنترل بعد از ورزش ()p< 1/15
 تفاوت معنادار بین گروه  BFRبا گروه کنترل بعد از ورزش()p< 1/11
†† تفاوت معنادار بین گروه بدون  BFRبا گروه کنترل بعد از ورزش()p< 1/11

بحث و نتیجهگیری
نتایج تحقیق حاضر نشان داد که یک جلسه راهرفتن روی نوارگردان با محدودیت جریان خون،
باعث افزایش معنادار مقادیر هورمونهای  IGF-1 ،GHو کورتیزول دختران جوان در مقایسه با
مقادیر پیش از ورزش شد؛ به عالوه پس از ی ک جلسه ورزش ،بین سطح سرمی هورمون GH
گروه راهرفتن روی نوارگردان با  BFRبا گروه بدون  BFRو گروه کنترل ،اختالف معناداری
مشاهده شد .این در حالی است که تفاوت بین سطح سرمی هورمون  GHدر گروه بدون  BFRو
گروه کنترل ،به لحاظ آماری معنادار نبود .به بیان دیگر ،محدود کردن جریان خون ،عامل
مهمی در افزایش سطح سرمی  GHاست؛ زیرا با وجود پایینبودن قابلتوجه شدت تمرین در
گروهی که با محدودیت جریان خون مواجه شدند ،میزان افزایش بعد از یک جلسه راهرفتن،
بیشتر از گروه راهرفتن بدون محدودیت جریان خون بود .ترشح  GHپس از ورزش ،به عواملی
مانند ویژگیهای برنامۀ تمرینی (بهویژه شدت تمرین) ،نیازهای متابولیک و هیپوکسی بستگی
دارد ( .)24از طرفی  GHتنظیمکننده مثبت تکثیر سلولهای عضالنی و کبدی است .نتایج
مطالعات نشان میدهد که تزریق با  GHبا افزایش سنتز پروتئین و کاهش تجزیه پروتئین
همراه است .اگرچه مسیرهای پیامدهی درگیر در تحریک سنتز پروتئینهای عضله توسط ،GH
هنوز به طور کامل شناخته نشده است ،اما نشان داده شده که  GHمسیرهای فسفاتیدیل
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اینوزیتول 3-کیناز )PI3K( 1و کیناز1ریبوزومی  )S6K1( S6را در فیبروبالستهای  3T3فعال
میکند .مسیر پیامدهی  mTORنیز نقش مهمی در تحریک سنتز پروتئینهای عضله پس از
تمرین  BFRدارد .فعالشدن آبشاری  ،S6K1مسئول مرحلۀ اول ترجمه بیان ژن و افزایش سنتز
پروتئینهای عضله و هایپرتروفی عضالنی است .در این راستا نتایج مطالعات نشان دادهاند که
پیادهروی  BFRفسفوریالسیون پروتئینهای مختلف را که هم در هدف مکانیزمی راپامایسین
( )mTORو هم در میتوژن فعالکنندۀ پروتئین کیناز ( )MPAKنقش دارند  Tعالمتدهی
میکند که خود میتواند باعث تحریک ترشح هورمونهای آنابولیک مانند  GHشود (.)19،25
به عالوه ،مطالعات نشان میدهد پیادهروی همراه با  BFRبه صورت قابلتوجهی سطح
فسفوریالسیونِ سیگنال تنظیمکننده کیناز خارجسلولی ( )ERK1/2و سطح فسفوریالسیون
 P38را افزایش میدهد ()25؛  ERKپروتئینی است که نسبت به محیط خارجسلولی حساس
است و آن را کیناز وابسته به محیط برونسلولی مینامند .پیادهروی همراه با  BFRمسیر ERK
کیناز ـ که یک مسیر کلیدی از مسیرهای پیامرسانی سلولی است و منجر به فعالسازی بیان
ژنهای تقسیم سلولی میشود ـ و مسیر آبشار کیناز را به راه میاندازد که خود میتواند منجر
به هایپرتروفی عضالنی گردد؛ به نظر میرسد فعال شدن  Erk1/2عالوه بر شدت ورزش ،به
تعداد انقباضات صورت گرفته در حین ورزش نیز حساس باشد .بنابراین ،با در نظر گرفتن اینکه
فسفوریالسیون  Erk1/2با افزایش شدت ورزش و تعداد انقباضهای عضالت اسکلتی ،افزایش
پیدا کند ،معقول است که افزایش کمتر در پژوهش حاضر ،به دلیل حالت ورزش باشد (.)25
افزایش سطح  GHدر تحقیق حاضر با نتایج تحقیق اوزاکی 2و همکاران ( ،)2114مانینی 3و
همکاران ( ،)2112اب 4و همکاران ( ،)2115تانیموتو 5و همکاران ( )2115و محمدی 6و
همکاران ( )1393همخوانی دارد ( .)12،25-28این در حالی است که میزان افزایش سطح GH
پس از تمرین کمشدت  BFRتکجلسهای در تحقیق کیم 7و همکاران ( ،)2114که بر روی

1. Phosphatidylinositol 3-kinase
2. Ozaki
3. Manini
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زنان جوان انجام شد ،کمی بیشتر از تحقیق حاضر بود .آنها دریافتند که سطح سرمی  GHپس
از یک جلسه تمرین مقاومتی کمشدت  BFRسه برابر در مقایسه با زمان پیش از تمرین افزایش
یافت ( .)29همچنین تاکارادا و همکاران ( )2111به این نتیجه رسیدند که میزان  GHتا 291
برابر پس از یک جلسه تمرین مقاومتی کمشدت  BFRافزایش مییابد ()31؛ به عالوه ،نتایج
مطالعۀ اوزاکی و همکاران ( )2114نیز نشان داد که پیادهروی همراه با  BFRمیزان  GHرا پنج
برابر بیشتر از حالت استراحت افزایش میدهد و این مقدار در مقایسه با مطالعات پیشین در
مورد پیادهروی  BFRبرای مردان جوان ،باالتر بود ( .)25در برخی پژوهشهای انجامشده،
میزان افزایش سطح  GHپس از تمرینات  BFRبسیار زیاد گزارش شده است .از آنجا که شدت
تمرین در تحقیقاتی که نتایج متفاوتی در میزان افزایش  GHگزارش کردند ،تقریباً مشابه بود،
احتماالً میزان فشار شریانبند ،دلیل اصلیِ تفاوتِ مطالعات مختلف است .دلیل اصلی افزایش
 GHپس از راه رفتن  BFRهنوز به طور کامل شناخته نشده است .اما تحریک بیشتر اعصاب
محیطی آوران ،بهویژه اعصاب محیطی تارهای عضالنی تندانقباض ـ که در طول این تمرینات
به کار گرفته میشوند ( )3ـ میتواند یکی از دالیل افزایش  GHپس از راهرفتن کمشدت BFR
باشد ( .)25از آنجا که برخی عوامل بیهوازی مانند افزایش تجمع متابولیتها )اسید الکتیک،
ADPو غیره) و ایسکمی (ذخیره پایین اکسیژن در عضالت اسکلتی) ،موجب تغییرات میزان
آتشبار واحدهای حرکتی میشوند ـ که با بهکارگیری الگوهایی باعث افزایش سازگاریهای
عصبی عضالنی و تحریک اعصاب محیطی آوران میشوند ( )3،25ـ به نظر میرسد که افزایش
گلیکولیز بیهوازی نیز در تمرین  BFRدلیلی بر افزایش سطح  GHباشد؛ اگرچه استفاده از
محدودیت جریان خون در حین پیادهروی نیز با افزایش اندک متابولیتها همراه است ،با این
حال میتواند منجر به سازگاریهای چشمگیر و معناداری شود ( .)21،25در تحقیق حاضر،
عوامل متابولیکی اندازهگیری نشدهاند ،که میتواند به عنوان یکی از محدودیتهای تحقیق در
نظر گرفته شود.
یکی از اعمال اصلی  GHتحریک رهاسازی  IGF-1از کبد و بیان ژن  IGF-1Eaو فاکتور
رشدی مکان ( )MGFاز عضلۀ اسکلتی است ( .)9در خصوص پاسخ  IGF-1به تمرین

BFR

ابهاماتی وجود دارد .بر اساس شواهد پژوهشی موجود ،مکانیسم پاسخ  IGF-1در گردش به
تمرین مقاومتی کمشدت  BFRدر مطالعات مختلف ،متفاوت است .تاکانو و همکاران ()2115
نشان دادند که سطح  IGF-1در گردش به طور حاد ،بالفاصله پس از تمرین مقاومتی کمشدت
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 BFRدر مردان جوان 11 ،تا  31برابر افزایش مییابد ( .)24این در حالی است که در مطالعهای
دیگر 41،دقیقه پس از برنامه تمرینی مشابه برنامه تاناکو و همکاران ،افزایشی در سطح IGF-1
در گردش مشاهده نکردند .افزایش در سطوح سرمی  IGF-1و  GHدر زمانهای متفاوتی پس
از تمرین اتفاق میافتد ( .)31در تحقیق حاضر ،بین سطح سرمی  IGF-1گروه راهرفتن روی
نوارگردان با  BFRبا گروه راهرفتن روی نوارگردان بدون  BFRو گروه کنترل ،اختالف معناداری
مشاهده شد؛ در حالی که تفاوت بین سطح سرمی  IGF-1گروه راهرفتن روی نوارگردان بدون
 BFRو کنترل ،به لحاظ آماری معنادار نبود .اگرچه  GHنیز پس از این نوع تمرینات افزایش
مییابد ،اما شواهدی دال بر اینکه افزایش  GHدلیل واقعی افزایش سنتز پروتئین پس از
تمرینات  BFRاست ،وجود ندارد .از سوی دیگر  IGF-1تکثیر سلولهای ماهوارهای را تحریک
میکند و یکی از عملکردهای اولیۀ پاسخهای هورمونی و ایمنی به تمرینات  BFRنیز همین
فعالسازی سلولهای ماهوارهای است .سلولهای ماهوارهای ،سلولهای تکهستهای کوچکی در
بین غشای پایه و غشای سیتوپالسمی هستند که در پاسخ به فشار حاصل از تمرینات سنگین
یا ضربه در عضله ،فعال میشوند و میوبالستها را تشکیل میدهند و در نهایت به فیبرهای
عضالنی تبدیل میشوند .این سلولها به طور طبیعی غیرفعالاند و در واکنش به محرکهای
فیزیولوژیکی مثل ورزش و شرایط پاتولوژیکی مانند جراحت یا بیماری ،فعال میشوند تا
میوبالستها را که قادر به ترکیب و تشخیص هستند ،تولید کنند .مطالعات نشان میدهند که
راهرفتن  BFRباعث افزایش تعداد سلولهای ماهوارهای و از طریق پیوند سلولهای ماهوارهای
به تارهای موجود ،باعث افزایش نسبت  DNAبه حجم سیتوپالسم و باال رفتن سنتز پروتئین
در تارهای موجود میشود .شواهد نشان میدهند که در پیادهروی  BFRفعالشدن سلولهای
ماهوارهای باعث بیان عوامل میوژنیک مانند میوژنین و میوستاتین میشود ( .)32میوستاتین
یک تنظیمکننده و محدودکنندۀ رشد سلولهای عضالنی است .نتایج مطالعات نشان داد
میوستاتین از تکثیر سلولهای ماهوارهای جلوگیری میکند .بیان ژن میوستاتین در سلولهای
عضالنی به دنبال بارهای مکانیکی و تمرینات  BFRکاهش مییابد؛ بنابراین ،محدود شدن
جریان خون از طریق کمبود اکسیژن و تجمع متابولیتها میتواند تغییراتی در میوستاتین
ایجاد کند که منجر به هایپرتروفی عضالنی گردد ( .)33در تحقیق حاضر ،بیان ژنهای
میوژنیک ارزیابی نشده است؛ اما احتمال دارد احتباس آب و تورم سلولی در حین تمرین بتواند
توجیهی برای افزایش کمِ سطح  IGF-1در مقایسه با مطالعات دیگر و افزایش اندک و غیر
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معنادار اندازۀ توده عضالنی باشد .یکی از محدودیتهای تحقیق حاضر این است که هایپرتروفی
عضالنی به طور دقیق اندازهگیری نشده است که البته این افزایش کم میتواند ناشی از افزایش
تجمع آب میانبافتی باشد .بر اساس نتایج تحقیقات انجامشده ،حداقل چهار هفته زمان الزم
است تا برخی اَشکال هایپرتروفی پس از تمرینات مقاومتی شدید بدون ( BFRتقریباً با شدت
 81درصد  )1RMاتفاق بیفتد .این در حالی است که نتیجۀ یک مطالعۀ موردی نشان داد که
یک هفته تمرین کمشدت  BFRباعث افزایش  3درصدی سطح مقطع عضالنی گردید (.)34
بر اساس مطالعات انجامشده ،تمرینات  BFRباعث افزایش پاسخ غدد درونریز به تمرین
میشود ( .)35نتایج تحقیق حاضر نشان داد پس از یک جلسه ورزش ،بین سطح سرمی
کورتیزول گروه راهرفتن روی نوارگردان با  BFRبا گروه راهرفتن روی نوارگردان بدون  BFRبا
گروه کنترل ،اختالف معناداری مشاهده شد؛ اما تفاوت بین سطح سرمی کورتیزول در دو گروه
تمرین ،معنادار نبود .گروه راهرفتن روی نوارگردان با  BFRو گروه راهرفتن روی نوارگردان بدون
 BFRبه لحاظ آماری معنادار نبود؛ به بیان دیگر ،در تحقیق حاضر ،الگوی تغییرات کورتیزول
پس از راهرفتن روی نوارگردان با  BFRو راهرفتن روی نوارگردان بدون  BFRتقریباً مشابه بوده
و محدود شدن جریان خون باعث تغییر الگوی این متغیرها در گروه  BFRنشد .سازوکارهای
زیادی در بدن وجود دارند که باعث تغییر غلظت هورمون کورتیزول میشوند؛ شدت فعالیت
ورزشی و فشارهای روانی ،یکی از نیرومندترین و تأثیرگذارترین محرکها بر میزان ترشح این
هورمون است .همچنین عوامل فیزیولوژیکی و تغییرات شبانهروزی و نیز تغییرات وابسته به
صرف غذا و دما بر ترشح سطح هورمون کورتیزول از بخش قشری ،تأثیرگذار است .به نظر
می رسد دلیل افزایش غلظت کورتیزول در شرایط استرسی و فشارهای جسمانی ،تغییر در نحوۀ
عملکرد محور هیپوتاالموسـهیپوفیزـآدرنال باشد ()11؛ اما دلیل اصلی افزایش هورمون
کورتیزول پس از تمرینات  BFRهنوز به طور کامل شناخته نشده است .تغییرات سطح
کورتیزول پس از یک جلسه راهرفتن روی نوارگردان با  BFRدر تحقیق حاضر ،با نتایج تحقیق
مادارام 1و همکاران ( ،)2111فرای 2و همکاران ( )2111و کیم و همکاران ( ،)2114محمدی و
همکاران ( )1393همخوانی دارد .آنها نشان دادند تمرینات مقاومتی  BFRباعث افزایش سطح
هورمون کورتیزول میشود که این با افزایش ناشی از تمرینات مقاومتی با شدت باال برابری
1. Madarame
2. Fry
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میکند .محققان بر این باورند که بستن کاف و محدود کردن جریان خون در تمرینات  BFRبا
ایجاد هیپوکسی و اسیدوز و افزایش سطح الکتات خون ،باعث افزایش ترشح هورمون کورتیزل
میگردد ( .)36،29،28،14از این رو میتوان گفت افزایش گلیکولیز بیهوازی در تمرین
کمشدت  BFRبه دلیل محدود شدن جریان خون و در تمرین شدید بدون  BFRبه دلیل شدت
زیاد تمرین ،دلیلی بر افزایش سطح کورتیزول است .کورتیزول به عنوان هورمونی کاتابولیک،
لیپولیز در بافت چربی و شکستهشدن پروتئینها را افزایش و سنتز پروتئینها را در سلولهای
عضالنی کاهش میدهد و موجب افزایش رهایی چربیها و اسیدهای آمینه به جریان خون
میشود ( .)11این هورمون اثرکاتابولیکی بر روی پروتئینهای میوفیبریل دارد و سنتز پروتئین
را مهار میکند .عالوه بر این ،آثار کاتابولیکی کورتیزول بر فیبرهای عضالنی نوع دوم ،بیشتر و
بزرگتر از نوع اول است؛ از این رو ،تحریک اعصاب محیطی تارهای عضالنی تندانقباض در
طول تمرین کمشدت  ،BFRمی تواند یکی دیگر از دالیل افزایش کورتیزول پس از این تمرینات
باشد ( .)37یافتههای حاصل از این تحقیق با نتایج تحقیق ریویس 1و همکاران ( )2116و اب و
همکاران ( )2115که تغییر نکردنِ هورمون کورتیزول را پس از تمرین مقاومتی کمشدت BFR
گزارش کردهاند ،همخوانی ندارد ( .)19،38از آنجا که شدت تمرین در تحقیقاتی که نتایج
متفاوتی در میزان افزایش هورمون کورتیزول گزارش کردهاند ،تقریباً مشابه است ،بنابراین
احتماالً میزان فشار شریانبند ،دلیل اصلی تفاوت بین مطالعات مختلف است .به طور کلی بر
اساس نتایج تحقیق حاضر ،اگرچه الگوی تغییر سطح سرمی هورمونهای کورتیزولIGF- ،GH ،
 1در هر دو گروه تمرینی مشابه است ،در پروتکلهای کوتاه مدت ،تمرین راهرفتن کمشدت
 BFRمیتواند باعث افزایش بیشتر هورمونهای آنابولیکـکاتابولیک در مقایسه با تمرین
راهرفتن بدون  BFRدر زنان جوان شود .از این رو به لحاظ کاربردی ،به نظر میرسد محدود
شدن جریان خون در تمرین راهرفتن روی نوارگردان ،خود عامل مهمی در ایجاد پاسخهای حاد
هورمونی است و محدودیت اجرایی کمتری در مقایسه با تمرینات قدرتی با شدت باال دارد و در
عین حال ،اهدافی را که از تمرینات با شدت باال انتظار میرود ،برآورده میسازد و برای طیف
وسیعتری از مردم ،از جمله افراد غیرفعال ،ضعیف ،بیمار و مسن ،قابل اجراست .با این حال ،به
دلیل محدود بودن تحقیقاتی از این دست ،برای درک صحیح و دقیق مکانیسم پاسخهای
هورمونی به تمرینات  BFRتحقیقات گستردهتری الزم است.
1. Reeves
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