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 ارمغان دانش، مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي ياسوج

 (945 )شماره پي در پي9311آذر و دی  ،2، شماره52دوره 

 

سم و يسرعت متابولان خون بر يت جريمحدود ريتأث

 يت تناوبيهنگام و پس از فعال يون چربيداسياکس

 ان پسر فعال يدر دانشجو ديشد
 

 3جو ثاقب هيمرض ،*5یاحمد ايمحسن محمدن ،9یريمهسا خ
 ورزش، دانشگاه یولوژيزيف گروه3، رانيا جند،ريب رجند،يب دانشگاه ورزش، یولوژيزيف گروه5، رانيا رجند،يب رجند،يب دانشگاه ،يورزش علومگروه 9

 رانيا رجند،يب رجند،يب

 94/24/9311 تاريخ پذيرش:               25/92/9311تاريخ وصول: 
 

 دهيچك

و اثتر محتمتآ آن بتر افتزايش سترعت       با توجه به نقش محدوديت جريان خون در ايجاد استرس هموديناميكي بيشتتر : زمينه و هدف

يداسيون چربي در دوره بازگشت به حالت اوليه، هدف از ايتن ماالعته تعيتين و تتأثير محتدوديت جريتان ختون بتر         متابوليسم و اکس

 هنگام و پس از فعاليت تناوبي شديد در دانشجويان پسر فعال بود.  سرعت متابوليسم و اکسيداسيون چربي
 

 دانشتجوی پستر فعتال    92ه آمتاری پتژوهش حاضتر    پژوهش حاضر از نوع نيمه آزمايشي با طرح متقاطع بود. نمونت : بررسي روش

بتدون  با و  يسرعت يت تناوبيفعالگروه  ق متقاطع در دويک طرح تحقيدر  يبه صورت داوطلبانه انتخاب و به طور تصادف باشد که مي

 52 ی)با بار کتار یاهيثان 32تينگيچهار آزمون و یمشتمآ بر اجرا يسرعت يت تناوبيان خون قرار گرفتند. برنامه فعاليت جريمحدود

ک جلسته  يان خون، ابتدا در يت جريمحدود یقه اجرا شد. برايدق 2 يلوگرم از وزن بدن( بود که با فاصله استراحتيهر ک یگرم به ازا

 یله متتر نتوار  يوست ه ط ران بت يو محت  يتتال يجيق دستتگاه فشارستند د  يت هتا از طر  يآزمودن ياستوليو د يستوليمجزا، فشار خون س

 ن شتد. ييان خون تعي(، نقاه انسداد جريرانخون  يانير به دست آمده در فرمول)انسداد شريسپس با قرار دادن مقاد شد. یريگ اندازه

درصتد   42تتا حتد    يكيله بانتد اسستت  يوسه ان خون دور ران بيها، جرآزمون یان خون فقط در هنگام اجرايت جريط محدوديدر شرا

کتربن   دياکست  یو د يمصترف  ژني، حجم اکست نظر ت موردياز فعالپس  قهيدق 32اجرا و  قبآ، در طول قهيدق 2 نقاه انسداد، محدود شد.

و  شتد  یآور جمتع  يتنفس یهاگاز آيو تحل هيدستگاه تجز به وسيله قهيدر دق ترينفس به نفس بر حسب ل وهيبه ش ها يآزمودن یديتول

 .انس مكرر استفاده شديآ واريها از آزمون تحلداده یآ آماريه و تحليتجز یقرار گرفت. برا يمورد بررس
 

ان ختون،  يت ت جريمحدود . هرچند،مشاهده نشد يمورد بررس یرهاين دو گروه در متغيب یداريد، تفاوت معنياساس نتا بر: هاافتهي 

زان مصترف  يت مامتا  ش داد، يافتزا  (p=242/2)ديشتد  يت تناوبيو پس از فعال (p=2229/2)هنگام یداريطور معنه را ب يژن مصرفياکس

 افت.يش يافزا (p=225/2)يت تناوبيفقط در دوره پس از فعال يربچ
  

 ان خون، احتماسًيت جريت در گروه محدوديدر دوره پس از فعال ینه انرژيو هز يژن مصرفيبا توجه به باستر بودن اکس :یريگجهينت

ا کنتترل وزن هستتند، راهگشتا    يت نبال کتاهش  که به د یافراد یتر استفاده شود، برايکه در دوره طوسن ين روش مداخله در صورتيا

 باشد.
 

 ديشد يت تناوبي، فعاليزان مصرف چربيم، ينسبت تبادل تنفسان خون، يت جريمحدود :یديکل هایواژه 

 ورزش فيزيولوژی گروه بيرجند، دانشگاه ،بيرجنداحمدی،  محسن محمدنيا نويسنده مسئول:*
Email: m.m.ahmadi2005@birjand.ac.ir 
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 مقدمه

شتناخته شتده    يکننده سالمت ديتهدکه  يچالش

از  يافتيت در یانترژ کته  هر موقع  .نام دارد يچاق ،است

فترد دچتار اضتافه وزن     ،شتود  شتريب يمصرف یانرژ

 آيت هتا از دس  يچرب هيتجزاختالل در  نيچن هم .شود يم

 .(9)باشتد  يبتدن مت   يبو گسترش منابع چر يمهم چاق

 یبترا  يتي توانتد عامتآ خارزا  يو اضافه وزن مت  يچاق

 (5)(TCو کلستتررول تتام)   (9)(TG)ديريسيگل یش تريافزا

ن شتاخ  بته نوبته ختود     يت ش ستاوح ا يباشد که افزا

شتود. بته عنتوان    يمت  يمختلفت  یهایماريباعث بروز ب

هتر واحتد کته     یاند که بته ازا قات نشان دادهيمثال تحق

ابتتتد، خاتتتر يش ي( افتتتزاBMI)يشتتتاخ  تتتتوده بتتتدن

ابتد و  ييش ميدرصد افزا 1 يعروق ت   يقلب یها یماريب

METک يهر  یدر مقابآ به ازا
، يت بتدن يت ش فعاليافزا (3)

درصتد کتاهش    1 يعروقت  ت  يقلبت  یمتار يخار بروز ب

کنترل وزن بته   یبرا يافتن راهين رو، ي. از ا(5)ابدي يم

کته   يمختلف یهایماريب یمنظور کاهش عوامآ خارزا

ت است. يز اهميار حايند بسيآيبه وجود م يدر اثر چاق

اهان يا گياز غذاها  ين راهكارها مصرف برخياز ا يكي

ت ين پرداختن به فعاليچن و هم يدانياکس يبا خواص آنت

 باشد.يمنظم م يبدن

کتتاهش  یبتترا يكيولتتوژيزيستتم فين مكانينتتدچ

( کتاهش  الت   ؛شنهاد شده استت يدر افراد چاق پ يچرب

ت يتت(کتتاهش فعالب، β يشتتياکسا یهتتا ميت آنتتزيتتفعال

 ييجتا  ( جابته جو  يپاز در عضتله استكلت  ين ليپوپروتئيل

و  انيت مرب ياز طرفت  .(9)يچربت  ینادرست در انبارهتا 

 یهستند تتا راهكتار  متخصصان علم ورزش در تالش 

ه ابنتد. بت  يب ينت يتمر یها برنامه ييکارا شيافزا یبرارا 

 کتاهش و کنتترل وزن   یهابرنامه ييبهبود کاراعالوه، 

 و اضتافه وزن  يورزشكاران و افراد مبتال بته چتاق  در 

 يمهنگا ژهيموضوع به و نيا ..باشديز مورد توجه مين

 يكت يت دارد. ياهم اريمحدود است، بس نيه زمان تمرک

متورد توجته    راًيت که اخ يورزش تيفعال یهااز پروتكآ

 تيت قرار گرفتته، فعال  يورزش یولوژيزيپژوهشگران ف

شامآ  ديشد يتناوب تياست. فعال (4)(HIIE)ديشد يتناوب

 یهتا وبو تنا اديبا شدت ز يورزش تيفعال یها تناوب

 رفعتال ياستتراحت غ  ايت کتم  فعال بتا شتدت    ياستراحت

، HIIEانتد کته   ن نشتان داده يشت يپ های پژوهش .باشد يم

را  ييايتوکندريم یها ميت آنزيها و فعال يچرب شياکسا

اگر به صورت  ديشد يتناوب تيفعال. (3)دهد يش ميافزا

 يتتداوم  نتات يتمر منظم دنبتال شتود، نته تنهتا هماننتد     

شتود،   يورزشكاران مت  یعملكرد هواز شيموجب افزا

بهبتود   یاديت حتد ز  را هتم تتا   یهتواز يبلكه عملكرد بت 

 نيگزيجتا  کيت بته عنتوان     HIIE،عالوهه . ب(4)بخشد يم

 یدر افتراد دارا  يچربت  شيبهبود اکسا یقبول برا قابآ

بته عنتوان    .(2)شده استت  شنهادياضافه وزن و چاق پ

 جته ينت نيت و همكتاران بته ا   ينييگتا  ينمونه در پژوهش

موجتب   ديشتد  ياوبتنت  تيت جلسته فعال  کيت که  دنديرس

در  يپاستخ نستب   جتاد يو ا هتا  يچربت  شياکستا  شيافزا

 زيت و همكاران ن کوکشود.  يم يشيدستگاه ضد اکسا

 يتنتاوب  تيت بعد از  فعال يچرب شينشان دادند که اکسا

                                                           
1-Triglyceride(TG) 
2-Total Cholesterol(TC) 
3-Metabolic Equivalent(MET) 
4-High Intensity Intermittent Exercise(HIIE) 
 

 

 
 



 مهسا خيری و همكاران
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بتا شتدت    يتناوب تيدر فعال يول ،ابدييم شيافزا ديشد

ن کتوک و  يچنت  هم .(6)نشده است دهيد شيمتوسط افزا

و همكاران نشان دادنتد، پتس از    همكاران و هندرسون

 درصتتتد 62 و 42ک)يتتتزوانرژتيدو مرحلتتته ورزش ا

هتا در دوره   يه چربت يت (، تجزيژن مصترف يحداکثر اکس

ش يافتزا  یداريپس از ورزش بته طتور معنت    یكاورير

  .(6و 5)ابدي يم

بتتا  يت ورزشتتيتتگتتر، انجتتام فعاليد یاز ستتو

 (5)«کاتستو »معتروف بته    (BFR)ن خونايت جريمحدود

پروفستور   بته وستيله  ن بار در کشور ژاپتن  ياول یبرا

ک روش يت بته عنتوان    9166ستاتو در ستال    ياکيوشي

. در ار عموم مردم قترار گرفتت  يمتداول در اخت ينيتمر

 یت، کمربند فشتار رو يفعال یدر هنگام اجرا وهين شيا

بستته   يا تحتتان يت  يانتدام فوقتان   (3)ک به تنهيبخش نزد

و بازگشت  يرگيشده و منجر به کاهش تجمع خون مو

کتاهش   يانيان خون شتر يجه جريشده و در نت یديور

ان يت جرير، استفاده از محدودياخ یهادر دههابد. ييم

ن يافته است. ايگسترش  يت ورزشيخون همراه با فعال

از  یريجلتوگ  ی، برايدر دوران توانبخشمعموسً وه يش

. (1)رديت گيمورد استفاده قرار م یکاهش عملكرد هواز

وه ين شت يت به ا یو سوخت و ساز يهورمون یهاپاسخ

ق يت متدت متورد تحق   يبه صورت حاد و طوسن ينيتمر

 یهتتا، پاستتخعتتالوهه بتت. (1و  92)قتترار گرفتتته استتت 

و  یا، حجتتتتم ضتتتتربهي)برونتتتتده قلبتتتتيكيناميهمود

 يو مقتاومت  یهتواز  يت ورزشيفعال فشارخون( هنگام

 يز متورد بررست  يت ان ختون ن يت ت جريهمراه با محدود

ار گرفته است. به عنوان نمونه استانتون و همكتاران   قر

، ان ختتونيتتت جريل محتتدودگتتزارش کردنتتد کتته اعمتتا

 .دينمايبر بدن وارد مرا  یباستر يكينامياسترس همود

و  يت مقاومتيان هنگام فعاليت جريمحدود ن حال،يبا ا

 ..(99)همراه بتود  مشابه يكيناميپاسخ همودبا ، یهواز

موجتتود،  هتتای پتتژوهششتتتر يگتتر، در بياز طتترف د

ن ييپتا  یهتا ان ختون همتراه بتا شتدت    يت ت جريمحدود

بكتتار رفتتته   یا هتتوازيتت يمقتتاومت يت ورزشتتيتتفعال

ز از يت نهتا   پتژوهش  ي، برخت ايتن  . با وجود(1ت95)است

ان يت جريدر کنار محدود يت ورزشيفعال یشدت باس

كتاران  اند. به عنوان نمونه، نتو و همخون استفاده کرده

ان يت ت جريد همراه با محتدود يشد يت مقاومتياثر فعال

نمودند. در  يبررس يعضالن يخستگ یخون را بر رو

 يت مقتاومت يت کته پتس از فعال   نيرغم ا ين ماالعه، عليا

ان خون، افت عملكرد در حرکت يت جريد و محدوديشد

ط بتتا و بتتدون ين شتتراياستتكات مشتتاهده شتتد، امتتا بتت 

گتزارش   یداريمعنت ان ختون، تفتاوت   يت ت جريمحدود

 . (93)نشد

 هتای  پتژوهش استاس گتزارش    بر يطور کله ب

همتتراه بتتا   يت ورزشتتيتتگذشتتته، در پاستتخ بتته فعال 

ش در ستتتاوح يان ختتتون، افتتتزا يتتتت جريمحتتتدود

زول و يدر گردش)کتتورت يكيکاتتتابول یهتتا هورمتتون

را بته   يين( گزارش شده است که استرس بتاس ينفر ياپ

ستترعت ش يافتتزاو احتمتتاس بتتا  (95)بتتدن وارد کتترده

در دوره  (2)يون چربتتتتيداستتتتيو اکس (4)ستتتتميمتابول

                                                           
1-Blood Flow Restriction(BFR) 
2-Kaatsu  
3-Proximal 
4-Metabolic Rate 
5-Substrate Oxidation 
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ن همتراه خواهتد   يه پتس از تمتر  يبازگشت به حالت اول

ز يد نيشد يت تناوبيکه در ارتباط با فعال يايبود. شرا

تتا  کته   نيت ر، با توجه بته ا ين تفاسيبا ا. (6)گزارش شد

ستم  يمترتبط بتا سترعت متابول    یهاحال حاضر، پاسخ

ون يداسياکسو  (ینه انرژي، هزيژن مصرفيزان اکسي)م

 ي، نستتبت تبتتادل تنفستتيزان مصتترف چربتتيتت)ميچرب

(RER)(9))   ان ختتونيتتت جريمحتتدودهنگتام استتتفاده از 

لتذا   ، ماالعه نشده استت، ديشد يت تناوبيهمراه با فعال

تعيين و تتأثير محتدوديت جريتان     هدف از اين ماالعه 

 ختتون بتتر ستترعت متابوليستتم و اکسيداستتيون چربتتي

هنگام و پس از فعاليتت تنتاوبي شتديد در دانشتجويان     

 پسر فعال بود. 

 

 روش بررسي 

پژوهش حاضر از نوع نيمته آزمايشتي بتا طترح      نكته :

ه يتتق حاضتتر را کليتتتحق یجامعتته آمتتار متقتتاطع بتتود.

 يدانشتكده علتوم ورزشت    يان پسر کارشناسيجودانش

ن واجتد  ان داوطلبت يآ دادند. از بت يرجند تشكيب دانشگاه

پسر فعتال، بته صتورت هدفمنتد      یدانشجو 92ط يشرا

معيارهتای  ق انتختاب شتدند.   ين تحقيشرکت در ا یبرا

 يفعال، سالم با شاخ  توده بتدن  ؛قين تحقياورود به 

ستال   52تتا   91 ي( و دامنته ستن  2/91تتا   1/54نرمال )

ساعت  3ت2منظم)پرداختن به  يت بدنيبودند. انجام فعال

-يو بتت ي، مقتتاومتیهتتواز يت ورزشتتيتتدر هفتتته فعال

، یمتار يات، عدم ابتال بته ب ي(، عدم مصرف دخانیهواز

ر يثأق تت يت که بر رونتد تحق  يا مكمليعدم مصرف دارو 

بود که بر اساس آن افراد  يايگذار باشد، از جمله شرا

شتدند. عتالوه    يط ميق واجد شرايدر تحقشرکت  یبرا

ان ساکن خوابگتاه  يان دانشجويها از م ين آزمودنيبر ا

ستل    یانتخاب شدند و با توجته بته استتفاده از غتذا    

را دنبتتال  يكستتانيبتتاً يتقر ييم غتتذايتتدانشتتگاه، رژ

ق پرسشتنامه  يافراد از طر يت سالمتيکردند. وضع يم

ق يت از طرت آنهتا  يت ( و ساح فعالPAR-Q)يسابقه پزشك

ن يچنت  هتم  ،قرار گرفت يابيپرسشنامه بورگ مورد ارز

بر شرکت در  يمبتن ينامه کتب تيها رضا يهمه آزمودن

ها در دو جلسته  يق را کامآ نمودند. آزمودنيطرح تحق

شگاه دانشكده علتوم  يک هفته( به آزمايمجزا)به فاصله 

ب برنامته  يت رجند مراجعه و بته ترت يدانشگاه ب يورزش

ان يت ت جريرا با و بتدون محتدود   ديشد يبت تناويفعال

خون انجام دادند. سزم به ذکتر استت کته ايتن تحقيتق      

تحتتت نظتتارت کميتتته اختتالق دانشتتگاه علتتوم پزشتتكي  

 .انجام شد.  بيرجند

کتته پتتس از در ماالعتته حاضتتر  HIIE برنامتته

 4 یمشتمآ بتر اجترا  ، (9)ساعته انجام شد 95 ييناشتا

 یگترم بته ازا   52 ی)بار کاریا هيثان 32ت ينگيآزمون و

هتا،  ک از وهلته يت . در هر لوگرم از وزن بدن( بوديهر ک

چتر  کارستند    یابتدا بتا رکتاب زدن بتر رو    يآزمودن

د. يرسيه( ميثان 2بدون بار به حداکثر سرعت)در مدت 

بته متدت    ياعمال شتده و آزمتودن   يسپس وزنه انتخاب

از  یريجلتتوگ یت تتتالش ختتود را بتترايتته، نهايتتثان  32

 ي. آزمتودن داديکاهش سرعت چر  کارسند انجتام مت  

بته رکتاب زدن   قته  يدق 2 به مدت ت،ينگيو یاجرا 4ن يب

                                                           
1-Respiratory Exchange Ratio (RER) 
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، HIIEقبتتآ از انجتتام برنامتته  .داديبتتدون بتتار ادامتته متت

دقيقه با شدت کم در حجتم بتار    2ها به مدت  يآزمودن

ند)مونارک متتدل چتتر  کارستت یوات بتتر رو 52ثابتتت 

E131ن ي، ساخت کشور سوئد( گرم کردند. پس از آخر

 3ها بتا شتدت کتم بته متدت       يت، آزمودنينگيآزمون و

قه به سرد کردن پرداختند. کآ متدت زمتان برنامته    يدق

قبتآ   .(9)شتكآ  قه بوديدق 32 ،(94)ديشد يت تناوبيفعال

ت يتتقتته(، هنگتتام فعاليدق 2ت)بتته متتدت ياز شتتروع فعال

ت)بته متدت   يان فعاليقه بعد از پايدق 32و  ديشد يتناوب

د ياکستتی( و د5VO)يژن مصتترفيقتته(، حجتتم اکستتيدق 2

نفتس بته    وهيبته شت  هتا  ي( آزمودن5VCO)یديکربن تول

 هيت دستتگاه تجز  به وسيله قهيدر دق ترينفس بر حسب ل

، Metamax 3Bس متدل  )کورتكيتنفست  یهاگاز آيو تحل

ستتترعت  .ده شتتتديستتتنجستتتاخت کشتتتور آلمتتتان(  

بتتر  یلوکتتالري)کینتته انرژي)مشتتتمآ بتتر هزسميمتابول

لتوگرم در  يکبتر   تتر يليلي)ميژن مصرفيساعت( و اکس

ون يداستتتتتياکسز يتتتتتن                         قتتتتته( و يدق

 يچرب مصرف                      زان ي)مشتمآ بر ميچرب

ق ي(( از طرRER)يساعت( و نسبت تبادل تنفسبر  )گرم

 .ديگردافزار مرتبط، محاسبه نرم

 یاز بترا يت دست آوردن فشار متورد ن ه ب یبرا

بته   ک جلسته مجتزا  يت ان خون، ابتدا در يت جريمحدود

 قه استراحت نمودند.يدق 2شگاه مراجعه نموده و يآزما

هتا  يآزمتودن  ياستوليدو  يستوليفشارخون س سپس،

 )متتدل اومتترونيتاليجيق دستتتگاه فشارستتند ديتتاز طر

553-HEMي، ستتاخت کشتتور آلمتتان( از قستتمت فوقتتان 

 يران آزمتودن دور ط يمحشد.  یريگ چپ اندازه یبازو

 يكيق دو نقاته آنتاتوم  يطراز  یله متر نواريوسه ز بين

ستپس   شتد.  یريت گاز مفصآ ران و مفصآ زانو انتدازه 

                     ر)انستتتداد يت آمتتتده در فرمتتتول زر بتتته دستتتيمقتتتاد

                  ن تنتته( قتترار داده شتتده و جهتتت  ييختتون پتتا يانيشتتر

ان ختتون استتتفاده خواهتتد يتتن نقاتته انستتداد جريتتيتع

  .(92)شد

)دور ران( +  113/2: ختتون  يانيانستتداد شتتر  

 -(يستتول يسفشتار  )195/2(+ ياستتول يدفشار )534/2

246/552   

رهتا در فرمتول متورد نظتر،     يبا قرار دادن متغ

ان ختون مشتخ  و جهتت محتدود     يت نقاه انسداد جر

استتتفاده  يان ختون دور ران هتر آزمتودن   يت کتردن جر 

ان يکه در آن جر یپس از مشخ  شدن فشار. شد يم

شتود، در روز  يها محدود مت يک از آزمودنيهر  خون

ان يت ت جريدستتگاه محتدود  کتاف  ، HIIEبرنامه  یاجرا

متصآ شد. قبآ از هتر   يآزمودن یهاخون به دور ران

با فشردن پمتپ  ه(، يثان 32ت ينگي)آزمون ویتناوب کار

درصتد   42معتادل   یاتا نقاته ها داخآ کاففشار هوا، 

ش يافتزا ق فرمتول،  يت ن شتده از طر ييتع یفشار انسداد

ت را اجترا  ينگيط آزمون وين شرايدر ا يآزمودن افت.ي

ه يت ها تخلسهيه، باد داخآ کيثان 32کرد. به محض اتمام 

چ يقتتته( هتتتيدق 2)يدر تنتتتاوب استتتتراحت يو آزمتتتودن

  کرد.يرا تجربه نم يتيمحدود

آوری شتتده بتتا استتتفاده از    هتتای جمتتع  داده

 انس مكرريارآ ويتحلو آزمون آماری  SPSSافزار  نرم

 تجزيه و تحليآ شدند.
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 ها يافته

 انس مكترر يوار زيآنال آزمون دينتا به توجه با

 و قتد  سن، وزن، یهاشاخ  نيب که شوديم مشاهده

 یابتتدا  در گتروه  دو یهايآزمودن يبدن توده شاخ 

نتدارد   وجود یآمار به لحاظ یداريمعن اختالف قيتحق

(22/2p<)(9 جدول). 

انس مكترر نشتان داد   يآ واريد آزمون تحلينتا

بتتا و بتتدون گتتروه  دو ژنيزان مصتترف اکستتيتتن ميبتت

نتدارد  وجود  یداريتفاوت معن خون انيجر تيمحدود

(69/2=p.) با توجه یريگمختل  اندازه یهار زمانيثأت 

ژن ياکستت، نشتتان داد 9د درج شتتده در نمتتودارينتتتا بته 

قبتآ   بته  ت نسبتيفعال هنگام ،گروه هر دو در يمصرف

ژن يش اکستتين افتتزايتتش داشتتته کتته ايت افتتزايتتالاز فع

 داريو معنت  شتتر يب تيبدون محدود در گروه يمصرف

 یرات بتته لحتتاظ آمتتارييتتن تغيتتکتته ا یطتتوره بتت .بتتود

در گتروه  دو  يژن مصترف ياکسن، يچن . همدار بود يمعن

ش يت افتزا يت قبتآ از فعال  بته  ت نسبتيفعال پس از دوره

بتا   يت تنتاوب يت فعالدر گروه ، فقط شين افزايکه ا افتي

   (.p=242/2)بود داريمعن ان خون،يت جريمحدود

نستبت   نيانگيت مکته  نشتان داد  د يعالوه، نتاه ب

د در يشتد  يت تنتاوب يت ن فعاليدر ح (RER)يتبادل تنفس

خون نسبت به گتروه بتدون    انيجر تيگروه با محدود

دار يمعنتتت یشتتتتر و از نظتتتر آمتتتار يت، بيمحتتتدود

با  یريگ مختل  اندازه یها ر زمانيثأت (.p=2222/2)بود

، نسبت نشان داد 5د درج شده در نمودار ينتا به توجه

ت يت فعال هنگتام  ،گتروه هتر دو  در  (RER)يتبادل تنفست 

بتا   ش داشته که در گتروه يت افزايقبآ از فعال به نسبت

اما دو گروه  ،ه استشتر بوديبخون  انيجر تيمحدود

ت يت در دوره پس از فعال يدر نسبت تبادل تنفس يتفاوت

 نداشتند.

در راباه با انس مكرر يآ واريد آزمون تحلينتا

 تيمحتدود گتروه   دون ينشتان داد کته بت    ینه انرژيهز

تفتاوت   ختون  انيت جر تيبدون محتدود و  خون انيجر

 یهتا  ر زمتان يثأتت  (.p=64/2)داشتت نوجود  یدار يمعن

د درج شتده در  ينتتا بته  و با توجه  یريگ مختل  اندازه

 هتتم در گتتروه  یانتترژنتته ي، هزنشتتان داد 3نمتتودار

 انيت جر تيبدون محتدود و هم  خون انيجر تيمحدود

ش يت افتزا يت قبتآ از فعال  بته  ت نستبت يفعال هنگام خون

 .شتتر بتود  يبت يبدون محتدود و با  داشته که در گروه

، در گتروه دو در  (RER)ين، نسبت تبتادل تنفست  يچن هم

 افتت ي کتاهش  آنقبتآ از   به ت نسبتيفعال پس از دوره

 يولت  ،شتتر يب تيبدون محتدود  ر گروهد کاهشن يکه ا

د ينتتا  ینته انترژ  ي. در راباته بتا هز  بتود  دارير معنيغ

وجتود   یداريتفتاوت معنت   ،گروه دون يب نشان داد که

در  ینه انترژ يهز نيانگين حال، ميبا ا (.p=64/2)داشتن

خون نسبت به گتروه بتدون    انيجر تيگروه با محدود

 ،گتروه دو هتر  در  ینه انترژ يشتر بود. هزيت بيمحدود

کته   افتيش يت افزايقبآ از فعال به ت نسبتيفعال هنگام

ت يمحتدود  بتدون  يت تنتاوب يفعال ش در گروهين افزايا

 ن شتاخ  در دوره يت ا .بود داريرمعنيغ شتريب انيجر

ش يخون افزا انيجر تيمحدوددر گروه ت يپس از فعال

 پتس از  ختون  انيت جر تيبتدون محتدود   در گروه يلو

 يحتال  در ،داشت کاهشت ياز فعال قبآ به ت نسبتيفعال
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ه بتتودندار يمعنتت یرات بتته لحتتاظ آمتتارييتتن تغيتتکتته ا

 .(5)جدول است

آ يتتد آزمتتون تحلينتتتااستتاس  ت، بتتريتتدر نها

 گروه دو در يزان مصرف چربين مي، بانس مكرريوار

 یداريتفتاوت معنت  خون،  انيجر تيمحدود با و بدون

مختلتت   یهتتار زمتتانيثأتتت(. p=22/2)وجتتود داشتتت 

نشان  4د درج شده در نمودار يبا توجه نتا یريگ ازهاند

 هنگتتام، گتتروهدو ( FAT)يچربتت زان مصتترفيتتم، داد

ن کتاهش  يت اکه  افتي کاهش آنقبآ از  به ت نسبتيفعال

 يولتت ،شتتتريب ختتون انيتتجر تيبتتا محتتدود در گتتروه

زان مصترف  يت عتالوه، م ه بت ه استت.  بتود  داريرمعنيغ

مرحلته   نيان خون بت يت جريبا محدوددر گروه  يچرب

امتا در   ،افتت ي یداريت کتاهش معنت  يت ن فعاليقبآ و حت 

ن يمشتاهده نشتد. بت    یدار يگروه دارونما تفتاوت معنت  

ش يت در هتر دو گتروه افتزا   يت مرحله قبآ و بعد از فعال

ش فقط در گروه ين افزايا يول ،مشاهده شد یداريمعن

  .بود (p=225/2)داريان خون معنيت جريبا محدود

 

 

 

 

 جلسه فعاليت تناوبي شديد با و بدون محدوديت جريان خوننامه : طرح بر9شكآ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هايک آزمودنيدموگراف یهايژگيو يفيتوص یهاآماره: 9جدول 

 

 متر مربع(بر  لوگرمي)کيشاخ  توده بدن لوگرم(يوزن)ک متر( يقد)سانت سن)سال( 

 59±22/5 55/65±22/1 953±51/6 66/55±62/9 انحراف استاندارد±نيانگيم
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 هايآزمودن يكيولوژيزيف یهايژگيو يفيتوص یها: آماره5جدول 

HIIE انيجر تيبدون محدود HIIE ها گروه                                     انيجر تيبا محدود 

 ر يمتغ

 قبآ 25/2±35/2 25/2±34/2
 يژن مصرفياکس

 (قهيتر/دقيل)
*22/2±24/9 

 نيح 24/2±23/9*

ᶲ25/2±31/2 $ᶲ23/2±42/2 بعد 

 قبآ 25/2±19/2 23/2±16/2
RER 
 

*23/2±25/9 
 نيح 25/2±99/9*

$ᶲ24/2±54/2 $ᶲ25/2±51/2 بعد 

 قبآ 19/14±91/996 54/42±39/994
 ینه انرژيهز

 ساعت(بر یلوکالري)ک
*12/63±21/321 

 نيح 46/34±44/321*

ᶲ25/42±54/999 ᶲ99/21±51/932 بعد 

 قبآ 1/2±95/3 55/2±55/4
 يزان مصرف چربيم

 ساعت(بر  )گرم
36/2±42/4 

 نيح 3/2±96/9*
$ᶲ51/2±91/1 $ᶲ44/9±51/1 بعد 

 

*
 ديشد يت تناوبيدار نسبت به قبآ از فعاليمعن $، ديشد يت تناوبين فعاليدار نسبت به حيمعن ، ديشد يت تناوبيدار نسبت به قبآ از فعاليمعن 

 

 
 

 ن دو گروهي( بRER)يژن  و نسبت تبادل تنفسيف اکسزان مصريرات ميي: تغ5و  9نمودار 

 

 

 

 

 

 

 (FAT)يزان مصرف چربيو م یانرژ نهيرات هزيي: تغ4و  3نمودار 
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  بحث

محتتتدوديت جريتتتان ختتتون بتتتا ايجتتتاد استتتترس  

هتتای  افتتزايش در ستتاوح هورمتتون وهمودينتتاميكي بيشتتتر 

ز نفترين(، احتمتاسً ا   کاتابوليكي در گردش)کتورتيزول و اپتي  

توانايي تغيير سرعت متابوليستم و اکسيداستيون چربتي در    

هنگام فعاليت ورزشتي بيشتينه و دوره بازگشتت بته حالتت      

(. براين استاس، هتدف از ايتن    95و  6اوليه برخوردار باشد)

ماالعه تعيين و تأثير محتدوديت جريتان ختون بتر سترعت      

هنگتام و پتس از فعاليتت     متابوليسم و اکسيداستيون چربتي  

 .ديد در دانشجويان پسر فعال بودتناوبي ش

 نيانگيتتم حاضتتر، قيتتتحق جتتهينت استتاس بتتر

 پتس  و هنگتام  فعال، پسر انيدانشجو يمصرف ژنياکس

 يت تنتاوب يفعالد در هر دو گروه يشد يتناوب تيفعال از

ن يت افتت کته ا  يش يافتزا  انيت ت جريمحتدود  با و بتدون 

ستو بتا    هم و شتر بوديت بيش در گروه با محدوديافزا

 يدر بررست  همكتاران  و ، دنتادای ق حاضتر يحقد تينتا

 يت تتداوم يت نسبت به برنامه فعال يتناوب تيفعال برنامه

 ،يژن مصترف يحتداکثر اکست   درصد 922 تا 12شدت  با

 تيت فعال از ثرترؤمت  يتنتاوب  تيت افتند که برنامه فعاليدر

 هتای  تيفعال که معتقدند پژوهشگران نيا. است يتداوم

 کتاهش  و استتراحت  هتای دوره از ریيگبا بهره يتناوب

در  شتتده ستتپری زمتتان تيتتفعال يطتت در فشتتار درک

 شيافتزا  را تيت فعال کآ ، زمانيژن مصرفيحداکثر اکس

در  هتا  پتژوهش ا کمبتود  يبا توجه به عدم  .(96)دهديم

ان ختون  يت ت جريد و محدوديشد يت تناوبينه فعاليزم

ن يت ا هتای  پتژوهش که اکثتر   نيو ا يژن مصرفيبر اکس

 يرا بررست  يت ورزشت يت ر چنتد هفتته فعال  يثأحوزه، تت 

د ماالعته حاضتر بته    يه نتتا ياند، به ناچار در توجکرده

و  ی، صفرن راباهيارجاع خواهد شد. در ا پژوهشن يا

 يتنتتاوب نيتمتتر هفتتته 4 اثتتر يهمكتتاران در بررستت 

 بته ( BFR)ختون  انيجر تيمحدود با همراه( HIIT)ديشد

 ،يتتتروقتتتعت  يتقلب يآمادگ بر نيتمر دوره کي دنبال

 انيدانشتجو  ياستكلت  يعضتالن  يآمادگ و يبدن بيترک

در  یداريافتنتد کته تفتاوت معنت    يفعتال در  جتوان  مرد

پتس از   يژن مصترف ير اکست و حداکث يژن مصرفياکس

ان ختتون وجتتود نتتدارد کتته يتتت جرين و محتتدوديتمتتر

. در (95)باشتد يق حاضتر مت  يت جته تحق يهمراستا بتا نت 

ان ختون  يت جرير محدوديثأماالعه پارک و همكاران ت

ژن ياکستت ینتتوار گتتردان بتتر رو   یدر راه رفتتتن رو

نمودنتد کته در گتروه     يورزشكاران را بررس يمصرف

و  افتيبهبود  يژن مصرفيان خون اکسيت جريمحدود

د ماالعتته حاضتتر  يستتو بتتا نتتتا  هتتم ماالعتته جتتهينت

           اثتر   يررست ز در بيت و همكتاران ن  يامتان . (91)باشد يم

ان يت جريد به همراه محدوديشد ين تناوبيهفته تمر 5

افتنتد کته   يكنان فوتبتال در يباز یخون بر عملكرد هواز

ژن يان ختون از کتاهش اکست   يت ت جرين با محدوديتمر

و موجتتتب بهبتتتود آن  کتتترده  یريجلتتتوگ يمصتتترف

ان يت جر تيمحتدود  يوقتت ، يطتور کلت  ه . ب(91)شود يم

بتا   ،شتود يمت  از تار تند انقباض استفاده واعمال  خون

، تتار تنتد انقبتاض    کمتتر در  ژنيمصرف اکستوجه به 

ت يت در هنگتام فعال  يژن مصترف يرود که اکسيانتظار م

ابتد. برنامته   يان خون، کاهش يت جريبا محدود يتناوب

العتته د متتورد استتتفاده در ما يشتتد يت تنتتاوبيتتفعال

قه استتراحت  يدق 2د همراه با يه کار شديثان 32حاضر)
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ت ي، محدودیاهيثان 32رفعال( بوده و فقط در مرحله يغ

 یاقتتهيدق 2ن، در دوره يده استتت. بنتتابرايتتاعمتتال گرد

 32 يجاد شتده طت  يژن اير فعال، کسر اکسياستراحت غ

ژن بتدن، جبتران   يشتتر اکست  يبا مصرف ب ه احتماسًيثان

در  يتنفست  یاهت گاز یريت گ انتدازه  شده استت و چتون  

 يعنيت صتورت گرفتته استت)   يت فعال یاقهيدق 32دوره 

ن مصترف  يت(، بنابرايت و بدون محدوديدوره محدود

د بتا  يشتد  يت تنتاوب يت در گتروه فعال  يژن مصترف ياکس

را نشتان   یداريش معنت يان خون، افتزا يت جريمحدود

 32ه يتتدر دوره بازگشتتت بتته حالتتت اول  داده و عمتتالً

  افته است.يز تداوم ين يت تناوبيپس از فعال یاقهيدق

ق حاضتر،  يت د تحقيگتر از نتتا  يد يكت يبراساس 

ان پستتر فعتتال هنگتتام يدانشتتجو ينستتبت تبتتادل تنفستت

ان ختون  يت جريد در گروه محدوديشد يت تناوبيفعال

ت يت کته در هنگتام فعال   نيت ابد. با توجه به اييش ميافزا

تنتد   ان ختون، عضتالت  يت جريد با محدوديشد يتناوب

 یهتواز يکار گرفته شده و سوخت و ساز به انقباض ب

هنگتام   يش نسبت تبتادل تنفست  يد شده است، افزايتشد

باشتتد کتته نشتتانگر يمتت يت کتتامالً مناقتتيتتفعال یاجتترا

 ،باشدين زمان ميت در اادرياستفاده از سوخت کربوه

پس از   یاقهيدق 32ان خون در دوره يت جرياما محدود

ان يدانشتجو  ينسبت تبادل تنفست د، يشد يت تناوبيفعال

کته در   نيت دهتد. بتا توجته بته ا    ير نمييپسر فعال را تغ

ژن يها کستر اکست  يت، آزمودنيت با محدوديهنگام فعال

ژن يرود وام اکست ياند، انتظار مت را تجربه کرده یاديز

د داشتته  يشتد  يت تنتاوب يدر دوره پس از فعال یباستر

ن گروه يا ینه انرژيش هزيکه با افزا يباشند. موضوع

 يت تنتاوب يت سه بتا فعال يت در مقايدر دوره پس از فعال

 هتای  پتژوهش شتود.  يد مت ييت ت تأيد بدون محدوديشد

ان ختون و نستبت   يت ت جريدر راباه بتا محتدود   ياندک

انجام شتده استت کته در ادامته بته آنهتا        يتبادل تنفس

ق حاضتتر جتتزد محتتدود   يتت شتتود. تحقياشتتاره متت 

باشتد. از  يه مت نت ين زميت انجتام شتده در ا  های  پژوهش

در گتروه   يش تبادل تنفست يسو با افزا هم های پزوهش

گتانس و  يربه ماالعته  توان يان خون ميت جريمحدود

اثتر شتش هفتته     يدر بررست اشاره نمود کته  همكاران 

ان خون بر نسبت تبادل يت جرين همراه با محدوديتمر

قران نخبه نشان دادند يقا 91 يو عملكرد ورزش يتنفس

افتتته يش يبهبتتود و افتتزا  يتنفستت کتته نستتبت تبتتادل  

ان يت ت جرير محتدود يثأپارک و همكتاران تت   .(52)است

ژن ياکستت یرو آ بتتريتتتردم یختتون در راه رفتتتن رو

نمودنتد کته در گتروه     يورزشكاران را بررس يمصرف

ژن ي، اکسيش برون ده قلبيان خون افزايت جريمحدود

ن يچنت  در پس آزمتون و هتم   یا قهيه دقيو تهو يمصرف

( هنگتام  RER)يکاهش ضربان قلب و نسبت تبادل تنفس

 ييآ ناهمستتويتت. از دس(91)زمتتون را گتتزارش کردنتتدآ

ق يت را تحقيت ز ،ت اشتاره کترد  يت توان بته شتدت فعال   يم

ق پتارک و  يت امتا در تحق  ،داشتته  ييحاضر شتدت بتاس  

نه بوده است کته  يشير بيت کم و زيهمكاران شدت فعال

. (91)شتود يدر بدن م يرات متفاوتيين خود باعث تغيا

دار ير معنت ييت ستو بتا عتدم تغ    همهای  پژوهشاز جمله 

 و همكتاران  چياستپرل تتوان بته   يم يدل تنفسنسبت تبا

همتراه بتا    ين ورزشياثر شش هفته تمراشاره کرد که 

 يان ختتون بتتر نستتبت تبتتادل تنفستت  يتتت جريمحتتدود
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د نشان داد کته  ينتا ،کردند يرا بررس يسربازان آلمان

. (59)نكتترد یدارير معنتتييتتتغ ينستتبت تبتتادل تنفستت 

ر يثأتت  يدر بررست ز يت نو همكتاران  ن يجسيل ت  آگآ وان

افتند کته  يدر يسم چربين بر متابولييت با شدت پايفعال

  .(55)کندينم یرييتغ يزان تبادل تنفسيم

ت يت ان خون هنگام و پس از فعاليت جريمحدود

 ینه انترژ يدار هزير معنييد موجب عدم تغيشد يتناوب

ت يدر گتروه بتا محتدود    ،ان فعال شده استت يدانشجو

 يفژن مصتر يش اکست يرغم عدم افتزا  يان خون، عليجر

د، از آنجا که سوخت و ستاز  يشد يت تناوبيهنگام فعال

باشتد، مشتاهده   يبتدن مت   ید انترژ يمنبع تول یهوازيب

همستان بتا گتروه بتدون      ینته انترژ  يشتود کته هز  يم

ت يت افته است. در دوره پس از فعاليش يت افزايمحدود

نته  يز، هزيت ن ان ختون يت جر تيد با محتدود يشد يتناوب

ت يت ژن دوره فعاليکه صرف جبران کستر اکست   یانرژ

ت، بتاستر  يسه با گتروه بتدون محتدود   يشود در مقايم

 یريگتر مورد اندازهيد اگر در دوره طوسنياست و شا

افتت. در  يين مسأله همچنان تتداوم مت  يگرفت ايقرار م

امتا   ،ا ناهمسو وجتود نتدارد  ينه، ماالعه همسو ين زميا

د بتتدون يشتتد يت تنتتاوبيتتر فعاليثأدر راباتته بتتا  تتت 

در  ینتتته انتتترژيان ختتتون بتتتر هزيتتتت جريمحتتتدود

مدت، شتدت   يورزشكاران، وارن و همكاران در بررس

در  ینته انترژ  يت بتر سوبستترا، هز  يت و نوع روش فعال

د موجتب  يشتد  يت تنتاوب يت افتند که فعاليافراد سالم در

 . (53)شوديم ینه انرژيدار هزيش معنيافزا

هنگتام  ( FAT)يچربت  زان مصترف ي، متيدر نها

 انيت جر تيمحتدود  بتا  گتروه  د دريشتد  يت تناوبيالفع

که با توجه به عتدم   يافته است. موضوعيکاهش  خون

 یخاطر استفاده از تارهتا ه )بيژن مصرفيش اکسيافزا

ش يز افتزا ي( و نیهوازيتند انقباض و سوخت و ساز ب

گتر  )نشتان  9ر بتاستر از  يبته مقتاد   ينسبت تبادل تنفس

اما پتس   ،رسديظر مبه ن يدرات(، مناقيسوخت کربوه

در  (FAT)يزان مصرف چربت يد ميشد يت تناوبياز فعال

دهد، هرچند در يرا نشان نم یدارير معنييدو گروه تغ

تتر  ين شتاخ  در دوره طتوسن  يا یريگصورت اندازه

د، احتمتال مشتاهده تفتاوت    يشتد  يت تناوبيپس از فعال

نه يشتتي. براستتاس پ(54)ن دو گتتروه وجتتود داشتتتيبتت

 یت هتواز ياثر فعال يبه بررس یان ماالعهق تاکنويتحق

انجتام   يش چربيان خون بر اکسايهمراه با انسداد جر

و همكتتاران در  ین حتتال، محمتتديتتنگرفتتته استتت. بتتا ا

همتراه بتا انستداد     ین هتواز يهفتته تمتر   1اثر  يبررس

افتند کته  يپسران چاق در یديپيمر  ليان خون بر نيجر

کتاهش   ان ختون يت ت جريط محدوديبدن در شرا يچرب

ن دو گتروه  يبت  یداريافته است. هر چند اختالف معنت ي

ش يدر اکستا  ین هتواز يان خون با تمريت جريمحدود

د و کتاهش  ي. بتا توجته بته نتتا    (52)مشاده نشتد  يچرب

ان ختون،  يت جريدر گروه محدود یديپيل یهاشاخ 

 یدهاياد است يت آ برداشتت ز يت که بته دل  رسديبه نظر م

افته است. يز کاهش يها نن شاخ يزان ايچرب آزاد م

 ین هتواز ين است کته تمتر  ين موضوع نشان دهنده ايا

شتر يان خون موجب استفاده بيت جريهمراه با محدود

ت يت در راباه با فعال .(52)شوديبدن م ير چربياز ذخا

ان خون، وان آگآ و يت جريد بدون محدوديشد يتناوب

ن( بتر  يي)شدت باس و پا يت ورزشير فعاليثأهمكاران ت
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افتنتد کته   ينموده و در يفاده از سوبسترا را بررساست

 یدارير معنت ييت هتا تغ ن گتروه يب يش چربيزان اکسايم

ن وارن و همكتاران در  يچنت  . هتم (56)دا نكترده استت  يپ

ت بر سوبستترا،  يمدت، شدت و نوع روش فعال يبررس

ر ييتتافتنتتد کتته تغيدر افتتراد ستتالم در يش چربتتياکستتا

د موجتب عتدم   يشتد  يت تنتاوب يبه فعال يت تداوميفعال

 نيت بتا ا . (53)شتود يمت  يش چربت يدار اکساير معنييتغ

( از NEFAنشتده)  يچرب غن یدهاياس یحال، آزاد ساز

عضتتالت در از  NEFAو استتتخراج  (55)يافتتت چربتت ب

ممكتتن استتت از عوامتتآ محتتدود  (51)يورزشتتت يتتفعال

به  يورزشت يفعالدر طول  يچرب شيکساا یکننده برا

ن شتدت  يچنت  د. هتم باش (51)ديشد یهاتيفعالدر  ژهيو

زان يت رگتذار بتر م  يثأاز عوامآ مهم و ت يت ورزشيفعال

ت استتت. يتتت در فعالادريتتو کربوه يش چربتتياکستتا

ن ييبتا شتدت پتا    يت ورزشت يت چترب در فعال  یدهاياس

بتا شتدت    يت ورزشت يفعال يدارند. در ط یاديت زياهم

 یهمه انترژ  باًيتقر يژن مصرفيدرصد حداکثر اکس 52

 ييهتا تيت شود، در فعال يده مها استفاياز چرب يمصرف

استتفاده   يژن مصترف يدرصد حداکثر اکس 62با شدت 

را شتامآ   يمصرف یدرصد انرژ 22 باًيها تقرياز چرب

رات مالتوب  ييت تغ ین شدت بترا يبهتر شوند. ظاهراًيم

ژن يحتداکثر اکست   درصتد   22تت 52، هتا يش چربياکسا

توانتد  يت مت ين شدت فعالي. بنابرا(51)باشديم يمصرف

ش يدار اکستا ير معنت ييت عتدم تغ  يآ احتمتال ياز دس يكي

ستتم کتتاهش  يشتتد. مكاندر ماالعتته حاضتتر با  يچربتت

ن استت  يت ت و شدت باس ايدر طول فعال يش چربياکسا

آ يزان تشكيز و باس بودن ميكوليزان گليکه باس بودن م

بتاس از   یهتا فستفات در شتدت   تت 6کوآ از گلوکز آياست

 یتوکنتدر يره دراز بته م يت چرب با زنج یدهايانتقال اس

 یهتا تيت ن در طول فعاليچن . هم(32)دينمايم یريجلوگ

کنتتد  یشتتتر از تارهتتايانقبتتاض ب تنتتد ید، تارهتتايشتتد

تند انقبتاض از   یشوند. چون تارهايانقباض استفاده م

ند، هستتت برختتوردار یکمتتتر يش چربتتيت اکستتايتتظرف

ش يزمان اکستا  ابد و همييز کاهش مين يش چربياکسا

گونته کته ذکتر     . همان(39)ابدييش ميدرات افزايکربوه

ت يت توانتد بتر اثترات فعال   يم يت ورزشيشد شدت فعال

 ر بگذارد. يثأش سوبسترا تيبر اکسا يورزش

هتای ماالعته حاضتر، عتدم     تيكي از محتدود ي

گتر ليپتوليز چربتي    نشتان های ختوني  بررسي شاخ 

شتود در پتژوهش   چون گليسرول بود. پيشنهاد متي  هم

، تتتأثير محتتدوديت جريتتان ختتون بتتر ستترعت  ديگتتری

متابوليستتم و اکسيداستتيون چربتتي هنگتتام و پتتس از   

گيتری تغييترات   فعاليت تناوبي شديد همتراه بتا انتدازه   

 گليسرول پالسمايي مورد بررسي قرار گيرد.

 

 گيرینتيجه

ژن يان ختون، اکست  يت جريمحدود يبه طور کل

د يشتتد يت تنتتاوبيتترا هنگتتام و پتتس از فعال يمصتترف

فقتتط در دوره پتتس از  ینتته انتترژيهزامتتا ش داد، يزاافت 

و  يافتت. نستبت تبتادل تنفست    يش يافتزا  يت تناوبيفعال

ب در دوره پتس از  يت ز بته ترت يت ن يزان مصرف چربيم

ت بتا  يبتدون محتدود   يت تنتاوب يت ت، در گروه فعاليفعال

همتتراه بتتود.  یشتتر يدار بيرمعنتتيش غيکتاهش و افتتزا 

د بته  يشتد  ينتاوب ت تيت توان گفتت کته فعال  ين، ميبنابرا
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 ستم يسترعت متابول ان ختون بتر   يت جريهمراه محدود

در دوره  ینه انرژياثربخش بوده است. باستر بودن هز

ز يت ان ختون ن يت ت جريو محتدود  يت تناوبيپس از فعال

 ز احتمتاسً يت ن يزان مصرف چربياز آن دارد که م نشان

ر يه، تحت تأثيتر بازگشت به حالت اوليدر دوره طوسن

با توجه به ن، يرد. بنابرايان خون قرار گيجرت يمحدود

در دوره  ینه انترژ يو هز يژن مصرفيباستر بودن اکس

د و يشتتد يت تنتتاوبيتتت در گتتروه فعاليتتپتتس از فعال

ن روش مداخلته در  يت ا ان خون، احتماسًيت جريمحدود

تر استتفاده شتود، بتوانتد    يکه در دوره طوسن يصورت

کنترل وزن هستتند،  ا يکه به دنبال کاهش  یافراد یبرا

نته  ين زميت در ا یشتتر يق بيت هر چند تحق راهگشا باشد

 .سزم است

 

 تشكر تقدير و 

ان نامتتته يتتتق حاضتتتر برگرفتتتته از پايتتتتحق  

بتتا کتتد  رشتتته فيزيولتتوژی ورزش ارشتتد يکارشناستت

رجنتتتد يدانشتتتگاه ب IR.BUMS.REC.1397.127اختتتالق 

ن يبتد  ، که با حمايت اين دانشتگاه انجتام شتد.   باشد يم

شتتگاه يپستتر و کارکنتتان آزما انيه از دانشتتجوليوستت

رجنتتد تشتتكر و يدانشتتگاه ب يدانشتتكده علتتوم ورزشتت

 شود. يم يقدردان
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Abstract 
 

Background & aim: Considering the role of blood flow restriction in causing more hemodynamic 
stress and its possible effect on increasing the metabolism rate and fat oxidation in the recovery 
period, the aim of the present study was to investigate the effect of blood flow restriction on the 
metabolic rate and substrate oxidation during and after high-intensity intermittent exercise(HIIE) in 
male active students.  
 
Methods: The present study was a quasi-experimental cross-sectional study. The statistical 
sample of the present study were 10 active male students who were voluntarily selected and 
randomly assigned to a cross-sectional research project in two groups of intermittent rapid activity 
with and without blood flow restriction. The intermittent speed exercise program consisted of four 
30-second Winggit tests (with a working load of 75gr/kg body weight) performed at a 5-minute 
break. To restrict blood flow, their systolic and diastolic blood pressure was measured in a separate 
session using a digital sphygmomanometer and hip circumference using a tape measure. At that 
point, by placing the obtained values in the formula (femoral artery occlusion), the occlusion point 
of blood flow was determined. In conditions of restricted blood flow only during the tests, the blood 
flow around the thigh was restricted by an elastic band up to 40% of the occlusion point. 5 minutes 
before, during the performance and 30 minutes after the activity, the volume of oxygen 
consumption and carbon dioxide produced by the subjects were collected in a breath-by-breath 
manner per liter per minute by a respiratory gas analyzer. Repeated analysis of variance test was 
used for statistical analysis of data. 
 
Results: According to the results, no significant differences were observed between the two groups 
of the studied variables. Although, restriction of blood flow significantly increased oxygen 
consumption during(p=0.0001) and after HIIE(p=0.045), however, fat utilization Increased only after 
HIIE(p=0.002).  
 
Conclusion: Given the higher oxygen consumption and energy expenditure in the post-workout 
period in the restricted blood group, this intervention may be useful for people seeking to lose or 
control weight if used over a longer period. 
 
Keyword: Blood Flow Restriction(BFR), Respiratory Exchange Ratio(RER), Fat Utilization Rate, 
High-Intensity Intermittent Exercise(HIIE) 
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