مقاله پژوهشي

ارمغان دانش ،مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي ياسوج
دوره  ،52شماره ،2آذر و دی (9311شماره پي در پي )945

تأثير محدوديت جريان خون بر سرعت متابوليسم و
اکسيداسيون چربي هنگام و پس از فعاليت تناوبي
شديد در دانشجويان پسر فعال
*
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مهسا خيری ،9محسن محمدنيا احمدی ، 5مرضيه ثاقب جو

9گروه علوم ورزشي ،دانشگاه بيرجند ،بيرجند ،ايران5 ،گروه فيزيولوژی ورزش ،دانشگاه بيرجند ،بيرجند ،ايران3 ،گروه فيزيولوژی ورزش ،دانشگاه
بيرجند ،بيرجند ،ايران
تاريخ وصول9311/92/25 :

تاريخ پذيرش9311/24/94 :

چكيده
زمينه و هدف :با توجه به نقش محدوديت جريان خون در ايجاد استرس هموديناميكي بيشتتر و اثتر محتمتآ آن بتر افتزايش سترعت
متابوليسم و اکس يداسيون چربي در دوره بازگشت به حالت اوليه ،هدف از ايتن ماالعته تعيتين و تتأثير محتدوديت جريتان ختون بتر
سرعت متابوليسم و اکسيداسيون چربي هنگام و پس از فعاليت تناوبي شديد در دانشجويان پسر فعال بود.
روش بررسي :پژوهش حاضر از نوع نيمه آزمايشي با طرح متقاطع بود .نمونته آمتاری پتژوهش حاضتر  92دانشتجوی پستر فعتال
ميباشد که به صورت داوطلبانه انتخاب و به طور تصادفي در يک طرح تحقيق متقاطع در دو گروه فعاليت تناوبي سرعتي با و بتدون
محدوديت جريان خون قرار گرفتند .برنامه فعاليت تناوبي سرعتي مشتمآ بر اجرای چهار آزمون وينگيت 32ثانيهای(با بار کتاری 52
گرم به ازای هر کيلوگرم از وزن بدن) بود که با فاصله استراحتي  2دقيقه اجرا شد .برای محدوديت جريان خون ،ابتدا در يک جلسته
مجزا ،فشار خون سيستولي و دياستولي آزمودنيهتا از طريتق دستتگاه فشارستند ديجيتتالي و محتيط ران بته وستيله متتر نتواری
اندازهگيری شد .سپس با قرار دادن مقادير به دست آمده در فرمول(انسداد شرياني خون راني) ،نقاه انسداد جريان خون تعيين شتد.
در شرايط محدوديت جريان خون فقط در هنگام اجرای آزمونها ،جريان خون دور ران به وسيله بانتد اسستتيكي تتا حتد  42درصتد
نقاه انسداد ،محدود شد 2 .دقيقه قبآ ،در طول اجرا و  32دقيقه پس از فعاليت مورد نظر ،حجم اکستيژن مصترفي و دیاکستيد کتربن
توليدی آزمودنيها به شيوه نفس به نفس بر حسب ليتر در دقيقه به وسيله دستگاه تجزيه و تحليآ گازهای تنفسي جمتعآوری شتد و
مورد بررسي قرار گرفت .برای تجزيه و تحليآ آماری دادهها از آزمون تحليآ واريانس مكرر استفاده شد.
يافتهها :بر اساس نتايد ،تفاوت معنيداری بين دو گروه در متغيرهای مورد بررسي مشاهده نشد .هرچند ،محدوديت جريتان ختون،
اکسيژن مصرفي را به طور معنيداری هنگام( )p=2/2229و پس از فعاليت تناوبي شتديد( )p=2/242افتزايش داد ،امتا ميتزان مصترف
چربي فقط در دوره پس از فعاليت تناوبي( )p=2/225افزايش يافت.
نتيجهگيری :با توجه به باستر بودن اکسيژن مصرفي و هزينه انرژی در دوره پس از فعاليت در گروه محدوديت جريان خون ،احتماسً
اين روش مداخله در صورتي که در دوره طوسنيتر استفاده شود ،برای افرادی که به دنبال کتاهش يتا کنتترل وزن هستتند ،راهگشتا
باشد.
واژههای کليدی :محدوديت جريان خون ،نسبت تبادل تنفسي ،ميزان مصرف چربي ،فعاليت تناوبي شديد
*نويسنده مسئول :محسن محمدنيا احمدی ،بيرجند ،دانشگاه بيرجند ،گروه فيزيولوژی ورزش
Email: m.m.ahmadi2005@birjand.ac.ir
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محدوديت جريان خون بر اکسيداسيون چربي

را برای افزايش کارايي برنامههای تمرينتي بيابنتد .بته

مقدمه
چالشي که تهديد کننده سالمتي شتناخته شتده

عالوه ،بهبود کارايي برنامههای کتاهش و کنتترل وزن

است ،چاقي نام دارد .هر موقع کته انترژی دريتافتي از

در ورزشكاران و افراد مبتال بته چتاقي و اضتافه وزن
.

انرژی مصرفي بيشتر شتود ،فترد دچتار اضتافه وزن

نيز مورد توجه ميباشد .اين موضوع به ويژه هنگامي

ميشود .همچنين اختالل در تجزيه چربيهتا از دسيتآ

که زمان تمرين محدود است ،بسيار اهميت دارد .يكتي

مهم چاقي و گسترش منابع چربي بتدن متي باشتد(.)9

از پروتكآهای فعاليت ورزشي که اخيتراً متورد توجته

چاقي و اضافه وزن متيتوانتد عامتآ خارزايتي بترای

پژوهشگران فيزيولوژی ورزشي قرار گرفتته ،فعاليتت

()5

تناوبي شديد( )4()HIIEاست .فعاليت تناوبي شديد شامآ

بته نوبته ختود

تناوبهای فعاليت ورزشي با شدت زياد و تناوبهتای

باعث بروز بيماریهای مختلفتي متيشتود .بته عنتوان

استراحتي فعال بتا شتدت کتم يتا استتراحت غيرفعتال

مثال تحقيقات نشان دادهاند که بته ازای هتر واحتد کته

ميباشد .پژوهش های پيشتين نشتان داده انتد کته،HIIE

تتتتوده بتتتدني( )BMIافتتتزايش يابتتتد ،خاتتتر

اکسايش چربي ها و فعاليت آنزيم های ميتوکندريايي را

بيماریهای قلبي ت عروقي  1درصد افزايش مييابتد و

افزايش ميدهد( .)3فعاليت تناوبي شديد اگر به صورت

در مقابآ به ازای هر يک  )3(METافزايش فعاليتت بتدني،

منظم دنبتال شتود ،نته تنهتا هماننتد تمرينتات تتداومي

خار بروز بيمتاری قلبتي ت عروقتي  1درصتد کتاهش

موجب افزايش عملكرد هوازی ورزشكاران متي شتود،

مييابد( .)5از اين رو ،يافتن راهي برای کنترل وزن بته

بلكه عملكرد بتيهتوازی را هتم تتا حتد زيتادی بهبتود

منظور کاهش عوامآ خارزای بيماریهای مختلفي کته

ميبخشد( .)4به عالوه HIIE ،بته عنتوان يتک جتايگزين

در اثر چاقي به وجود ميآيند بسيار حايز اهميت است.

قابآ قبول برای بهبود اکسايش چربتي در افتراد دارای

يكي از اين راهكارها مصرف برخي از غذاها يا گياهان

اضافه وزن و چاق پيشنهاد شده استت( .)2بته عنتوان

با خواص آنتياکسيداني و همچنين پرداختن به فعاليت

نمونه در پژوهشي گتاييني و همكتاران بته ايتن نتيجته

بدني منظم ميباشد.

رسيدند که يتک جلسته فعاليتت تنتاوبي شتديد موجتب

افزايش تری گليسيريد( )9()TGو کلستتررول تتام()TC
باشد که افزايش ستاوح ايتن شتاخ

شتتتاخ

چنتتدين مكانيستتم فيزيولتتوژيكي بتترای کتتاهش

افزايش اکستايش چربتيهتا و ايجتاد پاستخ نستبي در

چربي در افراد چاق پيشنهاد شده استت؛ الت ) کتاهش

دستگاه ضد اکسايشي مي شود .کوک و همكاران نيتز

فعاليتتت آنتتزيمهتتای اکسايشتتي  ،βب)کتتاهش فعاليتتت

نشان دادند که اکسايش چربي بعد از فعاليتت تنتاوبي

ليپوپروتئين ليپاز در عضتله استكلتي و ج) جابتهجتايي
نادرست در انبارهتای چربتي( .)9از طرفتي مربيتان و
متخصصان علم ورزش در تالش هستند تتا راهكتاری

مجله ارمغان دانشت دوره 52ت شماره  2ت آذر و دی (9311شماره پي در پي)945

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

شديد افزايش مييابد ،ولي در فعاليت تناوبي بتا شتدت

گتتزارش کردنتتد کتته اعمتتال محتتدوديت جري تان ختتون،

متوسط افزايش ديده نشده است( .)6همچنتين کتوک و

استرس هموديناميكي باستری را بر بدن وارد مينمايد.

همكاران و هندرسون و همكاران نشان دادنتد ،پتس از

با اين حال ،محدوديت جريان هنگام فعاليت مقاومتي و
.

دو مرحلتتته ورزش ايزوانرژتيتتتک( 42و  62درصتتتد

هوازی ،با پاسخ هموديناميكي مشابه همراه بتود(.)99

حداکثر اکسيژن مصترفي) ،تجزيته چربتيهتا در دوره

از طتترف ديگتتر ،در بيشتتتر پتتژوهشهتتای موجتتود،

ريكاوری پس از ورزش بته طتور معنتيداری افتزايش

محدوديت جريتان ختون همتراه بتا شتدتهتای پتايين

مييابد( 5و.)6

فعاليتتت ورزشتتي مقتتاومتي يتتا هتتوازی بكتتار رفتتته

از ستتوی ديگتتر ،انجتتام فعاليتتت ورزشتتي بتتا

است(95ت .)1با وجود ايتن ،برختي پتژوهش هتا نيتز از

()5

شدت باسی فعاليت ورزشي در کنار محدوديت جريان

برای اولين بار در کشور ژاپتن بته وستيله پروفستور

خون استفاده کردهاند .به عنوان نمونه ،نتو و همكتاران

يوشياکي ستاتو در ستال  9166بته عنتوان يتک روش

اثر فعاليت مقاومتي شديد همراه با محتدوديت جريتان

تمريني متداول در اختيار عموم مردم قترار گرفتت .در

خون را بر روی خستگي عضالني بررسي نمودند .در

اين شيوه در هنگام اجرای فعاليت ،کمربند فشتار روی

اين ماالعه ،عليرغم اين کته پتس از فعاليتت مقتاومتي

بخش نزديک به تنه( )3انتدام فوقتاني يتا تحتتاني بستته

شديد و محدوديت جريان خون ،افت عملكرد در حرکت

شده و منجر به کاهش تجمع خون مويرگي و بازگشت

استتكات مشتتاهده شتتد ،امتتا ب تين شتترايط بتتا و بتتدون

وريدی شده و در نتيجه جريان خون شترياني کتاهش

محدوديت جريتان ختون ،تفتاوت معنتيداری گتزارش

مييابد .در دهههای اخير ،استفاده از محدوديت جريان

نشد(.)93

محدوديت جريان خون( )BFRمعتروف بته «کاتستو»

خون همراه با فعاليت ورزشي گسترش يافته است .اين

به طور کلي بر استاس گتزارش پتژوهش هتای

شيوه معموسً در دوران توانبخشي ،برای جلتوگيری از

گذشتتته ،در پاستتخ بتته فعاليتتت ورزشتتي همتتراه بتتا

کاهش عملكرد هوازی مورد استفاده قرار ميگيترد(.)1

محتتتدوديت جريتتتان ختتتون ،افتتتزايش در ستتتاوح

پاسخهای هورموني و سوخت و سازی به ايتن شتيوه

هورمتتونهتتای کاتتتابوليكي در گردش(کتتورتيزول و

تمريني به صورت حاد و طوسني متدت متورد تحقيتق

اپينفرين) گزارش شده است که استرس بتاسيي را بته

قتترار گرفتتته استتت( 92و  .)1بتته عتتالوه ،پاستتخهتتای

بتتدن وارد کتترده( )95و احتمتتاس بتتا افتتزايش ستترعت

هموديناميكي(برونتتتتده قلبتتتي ،حجتتتتم ضتتتتربهای و

متابوليستتتتم( )4و اکسيداستتتتيون چربتتتتي( )2در دوره

فشارخون) هنگام فعاليت ورزشي هتوازی و مقتاومتي
همراه با محدوديت جريتان ختون نيتز متورد بررستي
قرار گرفته است .به عنوان نمونه استانتون و همكتاران
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)1-Blood Flow Restriction(BFR
2-Kaatsu
3-Proximal
4-Metabolic Rate
5-Substrate Oxidation
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محدوديت جريان خون بر اکسيداسيون چربي

بازگشت به حالت اوليه پتس از تمترين همتراه خواهتد

برای شرکت در تحقيق واجد شرايط ميشتدند .عتالوه

بود .شراياي که در ارتباط با فعاليت تناوبي شديد نيز

بر اين آزمودنيها از ميان دانشجويان ساکن خوابگتاه

گزارش شد( .)6با اين تفاسير ،با توجه بته ايتن کته تتا

انتخاب شدند و با توجته بته استتفاده از غتذای ستل

حال حاضر ،پاسخهای مترتبط بتا سترعت متابوليستم

دانشتتگاه ،رژيتتم غتتذايي تقريبتتاً يكستتاني را دنبتتال

(ميزان اکسيژن مصرفي ،هزينه انرژی) و اکسيداسيون

مي کردند .وضعيت سالمتي افراد از طريق پرسشتنامه

چربي(مي تزان مصتترف چرب تي ،نستتبت تبتتادل تنفس تي

سابقه پزشكي( )PAR-Qو ساح فعاليتت آنهتا از طريتق

( ))9()RERهنگتام استتتفاده از محتتدوديت جريتان ختتون

پرسشنامه بورگ مورد ارزيابي قرار گرفت ،هتمچنتين

همراه با فعاليت تناوبي شديد ،ماالعه نشده استت ،لتذا

همه آزمودني ها رضايتنامه کتبي مبتني بر شرکت در

هدف از اين ماالعه تعيين و تتأثير محتدوديت جريتان

طرح تحقيق را کامآ نمودند .آزمودنيها در دو جلسته

ختتون بتتر ستترعت متابوليستتم و اکسيداستتيون چربتتي

مجزا(به فاصله يک هفته) به آزمايشگاه دانشكده علتوم

هنگام و پس از فعاليتت تنتاوبي شتديد در دانشتجويان

ورزشي دانشگاه بيرجند مراجعه و بته ترتيتب برنامته

پسر فعال بود.

فعاليت تناوبي شديد را با و بتدون محتدوديت جريتان
خون انجام دادند .سزم به ذکتر استت کته ايتن تحقيتق
تحتتت نظتتارت کميتتته اختتالق دانشتتگاه علتتوم پزشتتكي

روش بررسي
نكته  :پژوهش حاضر از نوع نيمته آزمايشتي بتا طترح
متقتتاطع بتتود .جامعتته آمتتاری تحقي تق حاضتتر را کلي ته

بيرجند انجام شد.
برنامتته

.

HIIE

در ماالعتته حاضتتر کتته پتتس از

دانشجويان پسر کارشناسي دانشتكده علتوم ورزشتي

ناشتايي  95ساعته انجام شد( ،)9مشتمآ بتر اجترای 4

دانشگاه بيرجند تشكيآ دادند .از بتين داوطلبتان واجتد

آزمون وينگيت  32ثانيهای(بار کاری  52گترم بته ازای

شرايط  92دانشجوی پسر فعتال ،بته صتورت هدفمنتد

هر کيلوگرم از وزن بدن) بود .در هر يتک از وهلتههتا،

برای شرکت در اين تحقيق انتختاب شتدند .معيارهتای

آزمودني ابتدا بتا رکتاب زدن بتر روی چتر کارستند

توده بتدني

بدون بار به حداکثر سرعت(در مدت  2ثانيه) ميرسيد.

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

سپس وزنه انتخابي اعمال شتده و آزمتودني بته متدت

بودند .انجام فعاليت بدني منظم(پرداختن به 2ت 3ساعت

 32ثاني ته ،نهاي تت تتتالش ختتود را بتترای جلتتوگيری از

در هفتتته فعالي تت ورزش تي هتتوازی ،مقتتاومتي و ب تي-

کاهش سرعت چر کارسند انجتام متيداد .آزمتودني

هوازی) ،عدم مصرف دخانيات ،عدم ابتال بته بيمتاری،

بين  4اجرای وينگيت ،به مدت  2دقيقته بته رکتاب زدن

عدم مصرف دارو يا مكملي که بر رونتد تحقيتق تتأثير

)1-Respiratory Exchange Ratio (RER

ورود به اين تحقيق؛ فعال ،سالم با شاخ

گذار باشد ،از جمله شراياي بود که بر اساس آن افراد
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بتتدون بتتار ادامتته م تيداد .قبتتآ از انجتتام برنامتته ،HIIE

نيز به وسيله متر نواری از طريق دو نقاته آنتاتوميكي

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

از مفصآ ران و مفصآ زانو انتدازهگيتری شتد .ستپس

ثابتتت  52وات بتتر روی چتتر کارس تند(مونارک متتدل

مقتتتادير بتتته دست تت آمتتتده در فرمتتتول زير(انستتتداد

 ،131Eساخت کشور سوئد) گرم کردند .پس از آخرين

شتترياني ختتون پتتايين تنتته) قتترار داده شتتده و جهتتت

آزمون وينگيت ،آزمودني ها بتا شتدت کتم بته متدت 3

تعيتتين نقاتته انستتداد جري تان ختتون استتتفاده خواهتتد

دقيقه به سرد کردن پرداختند .کآ متدت زمتان برنامته

شد(.)92

فعاليت تناوبي شديد( 32 ،)94دقيقه بود(شتكآ  .)9قبتآ

انستتداد شتترياني ختتون( 2/113 :دور ران) +

از شتتروع فعاليت(بتته متتدت  2دقيقتته) ،هنگتتام فعالي تت

(2/534فشار دياستتولي)(2/195 +فشتار سيستتولي)-

تناوبي شديد و  32دقيقه بعد از پايان فعاليت(بته متدت

552/246

 2دقيقتته) ،حجتتم اکستيژن مصتترفي( )VO5و دیاکستيد

با قرار دادن متغيرهتا در فرمتول متورد نظتر،

کربن توليدی( )VCO5آزمودنيهتا بته شتيوه نفتس بته

نقاه انسداد جريتان ختون مشتخ

و جهتت محتدود

نفس بر حسب ليتر در دقيقه به وسيله دستتگاه تجزيته

کتردن جريتان ختون دور ران هتر آزمتودني استتتفاده

،Metamax

شدن فشاری که در آن جريان

و تحليآ گازهای تنفستي(کورتكس متدل

3B

ستتتاخت کشتتتور آلمتتتان) ستتتنجيده شتتتد .ستتترعت
متابوليسم(مشتتتمآ بتتر هزينتته انرژی(کيلوکتتالری بتتر
ساعت) و اکسيژن مصرفي(ميليليتتر بتر کيلتوگرم در
دقيقتتتتته) و

نيتتت تز اکسيداستتت تيون

چربي(مشتمآ بر ميزان

مصرف چربي

(گرم بر ساعت) و نسبت تبادل تنفسي( ))RERاز طريق
نرمافزار مرتبط ،محاسبه گرديد.
برای به دست آوردن فشار متورد نيتاز بترای
محدوديت جريان خون ،ابتدا در يتک جلسته مجتزا بته
آزمايشگاه مراجعه نموده و  2دقيقه استراحت نمودند.
سپس ،فشارخون سيستولي و دياستولي آزمتودنيهتا
از طريتق دستتتگاه فشارستتند ديجيتالي(متتدل اومتترون
 ،HEM-553ستتاخت کشتتور آلمتتان) از قستتمت فوقتتاني
بازوی چپ اندازهگيری شد .محيط دور ران آزمتودني
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ميشد .پس از مشخ

خون هر يک از آزمودنيها محدود متيشتود ،در روز
اجرای برنامه  ،HIIEکتاف دستتگاه محتدوديت جريتان
خون به دور رانهای آزمودني متصآ شد .قبآ از هتر
تناوب کاری(آزمون وينگيت  32ثانيه) ،با فشردن پمتپ
هوا ،فشار داخآ کافها تا نقاتهای معتادل  42درصتد
فشار انسدادی تعيين شتده از طريتق فرمتول ،افتزايش
يافت .آزمودني در اين شرايط آزمون وينگيت را اجترا
کرد .به محض اتمام  32ثانيه ،باد داخآ کيسهها تخليته
و آزمتتتودني در تنتتتاوب استتتتراحتي( 2دقيقتتته) هتتيچ
محدوديتي را تجربه نميکرد.
دادههتتای جمتتعآوری شتتده بتتا استتتفاده از
نرم افزار  SPSSو آزمون آماری تحليآ واريانس مكرر
تجزيه و تحليآ شدند.
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محدوديت جريان خون بيشتر بوده است ،اما دو گروه

يافتهها
با توجه به نتايد آزمون آناليز واريانس مكترر
مشاهده ميشود که بين شاخ
شاخ

های سن ،وزن ،قتد و

تفاوتي در نسبت تبادل تنفسي در دوره پس از فعاليتت
نداشتند.

توده بدني آزمودنيهای دو گتروه در ابتتدای

نتايد آزمون تحليآ واريانس مكرر در راباه با

تحقيق اختالف معنيداری به لحاظ آماری وجود نتدارد

هزينه انرژی نشتان داد کته بتين دو گتروه محتدوديت

(()p<2/22جدول .)9

جريان خون و بدون محتدوديت جريتان ختون تفتاوت

نتايد آزمون تحليآ واريانس مكترر نشتان داد

معني داری وجود نداشتت( .)p=2/64تتأثير زمتانهتای

ب تين مي تزان مصتترف اکس تيژن دو گتتروه بتتا و بتتدون

اندازهگيری و با توجه بته نتتايد درج شتده در

محدوديت جريان خون تفاوت معنيداری وجود نتدارد
( .)p=2/69تأثير زمانهای مختل

اندازهگيری با توجه

بته نتتتايد درج شتتده در نمتتودار 9نشتتان داد ،اکستيژن
مصرفي در هر دو گروه ،هنگام فعاليت نسبت بته قبتآ
از فعالي تت افتتزايش داشتتته کتته اي تن افتتزايش اکس تيژن
مصرفي در گروه بدون محدوديت بيشتتر و معنتيدار
بتتود .ب ته طتتوری کتته اي تن تغيي ترات بتته لحتتاظ آمتتاری
معنيدار بود .همچنين ،اکسيژن مصترفي دو گتروه در
دوره پس از فعاليت نسبت بته قبتآ از فعاليتت افتزايش
يافت که اين افزايش ،فقط در گروه فعاليتت تنتاوبي بتا
محدوديت جريان خون ،معنيدار بود(.)p=2/242
به عالوه ،نتايد نشتان داد کته ميتانگين نستبت
تبادل تنفسي( )RERدر حين فعاليتت تنتاوبي شتديد در
گروه با محدوديت جريان خون نسبت به گتروه بتدون

مختل

نمتتودار 3نشتتان داد ،هزينتته انتترژی هتتم در گتتروه
محدوديت جريان خون و هم بدون محتدوديت جريتان
خون هنگام فعاليت نستبت بته قبتآ از فعاليتت افتزايش
داشته که در گروه با و بدون محتدوديت بيشتتر بتود.
همچنين ،نسبت تبتادل تنفستي( )RERدر دو گتروه ،در
دوره پس از فعاليت نسبت به قبتآ از آن کتاهش يافتت
که اين کاهش در گروه بدون محتدوديت بيشتتر ،ولتي
غير معنيدار بتود .در راباته بتا هزينته انترژی نتتايد
نشان داد که بين دو گروه ،تفتاوت معنتيداری وجتود
نداشت( .)p=2/64با اين حال ،ميانگين هزينه انترژی در
گروه با محدوديت جريان خون نسبت به گتروه بتدون
محدوديت بيشتر بود .هزينه انترژی در هتر دو گتروه،
هنگام فعاليت نسبت به قبآ از فعاليت افزايش يافت کته

محتتتدوديت ،بيشتتتتر و از نظتتتر آمتتتاری معنتتتيدار

اين افزايش در گروه فعاليت تنتاوبي بتدون محتدوديت

اندازهگيری با

در دوره

بود( .)p=2/2222تأثير زمانهای مختل

جريان بيشتر غيرمعنيدار بود .ايتن شتاخ

توجه به نتايد درج شده در نمودار  5نشان داد ،نسبت

پس از فعاليت در گروه محدوديت جريان خون افزايش

تبادل تنفستي( )RERدر هتر دو گتروه ،هنگتام فعاليتت

ولي در گروه بتدون محتدوديت جريتان ختون پتس از

نسبت به قبآ از فعاليت افزايش داشته که در گتروه بتا

فعاليت نسبت به قبآ از فعاليت کاهش داشت ،در حتالي
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کتته اي تن تغيي ترات بتته لحتتاظ آمتتاری معن تيدار نبتتوده

در گتتروه بتتا محتتدوديت جري تان ختتون بيشتتتر ،ول تي

است(جدول .)5

غيرمعنيدار بتوده استت .بته عتالوه ،ميتزان مصترف

در نهايتتت ،بتتر استتاس نتتتايد آزمتتون تحليتتآ

چربي در گروه با محدوديت جريان خون بتين مرحلته

واريانس مكرر ،بين ميزان مصرف چربي در دو گروه

قبآ و حتين فعاليتت کتاهش معنتيداری يافتت ،امتا در

با و بدون محدوديت جريان خون ،تفتاوت معنتيداری

گروه دارونما تفتاوت معنتيداری مشتاهده نشتد .بتين

وجتتود داشتتت( .)p=2/22تتتأثير زمتتانهتتای مختلتت

مرحله قبآ و بعد از فعاليتت در هتر دو گتروه افتزايش

اندازهگيری با توجه نتايد درج شده در نمودار  4نشان

معنيداری مشاهده شد ،ولي اين افزايش فقط در گروه

داد ،ميتتزان مصتترف چربتتي( )FATدو گتتروه ،هنگتتام

با محدوديت جريان خون معنيدار( )p=2/225بود.

فعاليت نسبت به قبآ از آن کاهش يافت که ايتن کتاهش

شكآ  :9طرح برنامه جلسه فعاليت تناوبي شديد با و بدون محدوديت جريان خون

جدول  :9آمارههای توصيفي ويژگيهای دموگرافيک آزمودنيها

ميانگين±انحراف استاندارد
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سن(سال)

قد(سانتيمتر)

وزن(کيلوگرم)

55/66±9/62

953±6/51

65/55±1/22

شاخ

توده بدني(کيلوگرم بر متر مربع)
59±5/22
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جدول  :5آمارههای توصيفي ويژگيهای فيزيولوژيكي آزمودنيها
گروهها

 HIIEبا محدوديت جريان

 HIIEبدون محدوديت جريان

متغير
اکسيژن مصرفي
(ليتر/دقيقه)

RER

هزينه انرژی
(کيلوکالری برساعت)

ميزان مصرف چربي
(گرم بر ساعت)
*

قبآ

2/35±2/25

2/34±2/25

*

*

حين

9/23±2/24

9/24±2/22

بعد

2/42±2/23ᶲ$

2/31±2/25ᶲ

قبآ

2/19±2/25

2/16±2/23

*

*

حين

9/99±2/25

9/25±2/23

بعد

2/51±2/25ᶲ$

2/54±2/24ᶲ$

قبآ

996/91±14/19

994/39±42/54

*

*

حين

321/44±34/46

321/21±63/12

بعد

932/51±21/99ᶲ

999/54±42/25ᶲ

قبآ

3/95±2/1

4/55±2/55

حين

*

9/96±2/3

4/42±2/36

بعد

1/51±9/44ᶲ$

1/91±2/51ᶲ$

معنيدار نسبت به قبآ از فعاليت تناوبي شديد ،معنيدار نسبت به حين فعاليت تناوبي شديد $ ،معنيدار نسبت به قبآ از فعاليت تناوبي شديد

نمودار  9و  :5تغييرات ميزان مصرف اکسيژن و نسبت تبادل تنفسي( )RERبين دو گروه

نمودار  3و  :4تغييرات هزينه انرژی و ميزان مصرف چربي()FAT
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کردهاند ،به ناچار در توجيه نتتايد ماالعته حاضتر بته

بحث
محتتتدوديت جريتتتان ختتتون بتتتا ايجتتتاد استتتترس

اين پژوهش ارجاع خواهد شد .در اين راباه ،صفری و

همودينتتاميكي بيشتتتر و افتتزايش در ستتاوح هورمتتونهتتای

همكتتاران در بررستتي اثتتر  4هفتتته تمتترين تنتتاوبي

کاتابوليكي در گردش(کتورتيزول و اپتي نفترين) ،احتمتاسً از

شديد( )HIITهمراه با محدوديت جريان ختون( )BFRبته

توانايي تغيير سرعت متابوليستم و اکسيداستيون چربتي در

دنبال يک دوره تمرين بر آمادگي قلبتي ت عتتتروقتتتي،

هنگام فعاليت ورزشتي بيشتينه و دوره بازگشتت بته حالتت

ترکيب بدني و آمادگي عضتالني استكلتي دانشتجويان

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

مرد جتوان فعتال دريافتنتد کته تفتاوت معنتيداری در

ماالعه تعيين و تأثير محتدوديت جريتان ختون بتر سترعت

اکسيژن مصرفي و حداکثر اکستيژن مصترفي پتس از

متابوليسم و اکسيداستيون چربتي هنگتام و پتس از فعاليتت

تمتترين و محتتدوديت جري تان ختتون وجتتود نتتدارد کتته

تناوبي شديد در دانشجويان پسر فعال بود.

همراستا بتا نتيجته تحقيتق حاضتر متيباشتد( .)95در

بتتر استتاس نتيجتته تحقيتتق حاضتتر ،ميتتانگين

ماالعه پارک و همكاران تأثير محدوديت جريان ختون

اکسيژن مصرفي دانشجويان پسر فعال ،هنگتام و پتس

در راه رفتتتن روی نتتوار گتتردان بتتر روی اکستتيژن

از فعاليت تناوبي شديد در هر دو گروه فعاليت تنتاوبي

مصرفي ورزشكاران را بررسي نمودنتد کته در گتروه

با و بتدون محتدوديت جريتان افتزايش يافتت کته ايتن

محدوديت جريان خون اکسيژن مصرفي بهبود يافت و

افزايش در گروه با محدوديت بيشتر بود و همستو بتا

نتيجتته ماالعتته هتتمستتو بتتا نتتتايد ماالعتته حاضتتر

نتايد تحقيق حاضتر ،دنتادای و همكتاران در بررستي

ميباشد( .)91امتاني و همكتاران نيتز در بررستي اثتر

برنامه فعاليت تناوبي نسبت به برنامه فعاليتت تتداومي

 5هفته تمرين تناوبي شديد به همراه محدوديت جريان

با شدت  12تا  922درصد حتداکثر اکستيژن مصترفي،

خون بر عملكرد هوازی بازيكنان فوتبتال دريافتنتد کته

دريافتند که برنامه فعاليتت تنتاوبي متؤثرتر از فعاليتت

تمرين با محدوديت جريتان ختون از کتاهش اکستيژن

تداومي است .اين پژوهشگران معتقدند که فعاليتهتای

مصتتترفي جلتتتوگيری کتتترده و موجتتتب بهبتتتود آن

تناوبي با بهرهگيری از دورههتای استتراحت و کتاهش

ميشود( .)91به طتور کلتي ،وقتتي محتدوديت جريتان

درک فشتتار در طتتي فعاليتتت زمتتان ستتپری شتتده در

خون اعمال و از تار تند انقباض استفاده متيشتود ،بتا

حداکثر اکسيژن مصرفي ،زمان کآ فعاليتت را افتزايش

توجه به مصرف اکسيژن کمتتر در تتار تنتد انقبتاض،

ميدهد( .)96با توجه به عدم يا کمبتود پتژوهشهتا در

انتظار ميرود که اکسيژن مصترفي در هنگتام فعاليتت

زمينه فعاليت تناوبي شديد و محدوديت جريتان ختون

تناوبي با محدوديت جريان خون ،کاهش يابتد .برنامته

بر اکسيژن مصرفي و اين که اکثتر پتژوهشهتای ايتن

فعاليتتت تنتتاوبي شتتديد متتورد استتتفاده در ماالعتته

حوزه ،تتأثير چنتد هفتته فعاليتت ورزشتي را بررستي

حاضر( 32ثانيه کار شديد همراه با  2دقيقه استتراحت
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غيرفعال) بوده و فقط در مرحله  32ثانيهای ،محدوديت

در دوره پس از فعاليت در مقايسه بتا فعاليتت تنتاوبي

اعمتتال گردي تده استتت .بنتتابراين ،در دوره  2دقيقتتهای

شديد بدون محدوديت تأييتد متيشتود .پتژوهش هتای

استراحت غير فعال ،کسر اکسيژن ايجاد شتده طتي 32

اندکي در راباه بتا محتدوديت جريتان ختون و نستبت

ثانيه احتماسً با مصرف بيشتتر اکستيژن بتدن ،جبتران

تبادل تنفسي انجام شتده استت کته در ادامته بته آنهتا

شده استت و چتون انتدازهگيتری گازهتای تنفستي در

اشتتاره متتيشتتود .تحقيتتق حاضتتر جتتزد محتتدود

دوره  32دقيقهای فعاليتت صتورت گرفتته استت(يعني

پژوهشهای انجتام شتده در ايتن زمينته متيباشتد .از

دوره محدوديت و بدون محدوديت) ،بنابراين مصترف

پزوهش های همسو با افزايش تبادل تنفستي در گتروه

اکسيژن مصترفي در گتروه فعاليتت تنتاوبي شتديد بتا

محدوديت جريان خون ميتوان به ماالعته ريگتانس و

محدوديت جريان خون ،افتزايش معنتيداری را نشتان

همكاران اشاره نمود کته در بررستي اثتر شتش هفتته

داده و عمتتالً در دوره بازگشتتت بتته حالتتت اوليتته 32

تمرين همراه با محدوديت جريان خون بر نسبت تبادل

دقيقهای پس از فعاليت تناوبي نيز تداوم يافته است.

تنفسي و عملكرد ورزشي  91قايقران نخبه نشان دادند

براساس يكتي ديگتر از نتتايد تحقيتق حاضتر،

کتته نستتبت تبتتادل تنفستتي بهبتتود و افتتزايش يافتتته

نستتبت تبتتادل تنفستي دانشتتجويان پستتر فعتتال هنگتتام

است( .)52پارک و همكتاران تتأثير محتدوديت جريتان

فعاليت تناوبي شديد در گروه محدوديت جريان ختون

ختتون در راه رفتتتن روی تردميتتآ بتتر روی اکستتيژن

افزايش مييابد .با توجه به ايتن کته در هنگتام فعاليتت

مصرفي ورزشكاران را بررسي نمودنتد کته در گتروه

تناوبي شديد با محدوديت جريان ختون ،عضتالت تنتد

محدوديت جريان خون افزايش برون ده قلبي ،اکسيژن

انقباض به کار گرفته شده و سوخت و ساز بيهتوازی

مصرفي و تهويه دقيقهای در پس آزمتون و هتمچنتين

تشديد شده است ،افزايش نسبت تبتادل تنفستي هنگتام

کاهش ضربان قلب و نسبت تبادل تنفسي( )RERهنگتام

اجتترای فعالي تت کتتامالً مناق تي م تيباشتتد کتته نشتتانگر

آزمتتون را گتتزارش کردنتتد( .)91از دسي تآ ناهمستتويي

استفاده از سوخت کربوهيدرات در اين زمان ميباشد،

ميتوان بته شتدت فعاليتت اشتاره کترد ،زيترا تحقيتق

اما محدوديت جريان خون در دوره  32دقيقهای پس از

حاضر شتدت بتاسيي داشتته ،امتا در تحقيتق پتارک و

فعاليت تناوبي شديد ،نسبت تبادل تنفستي دانشتجويان

همكاران شدت فعاليت کم و زير بيشينه بوده است کته

پسر فعال را تغيير نميدهتد .بتا توجته بته ايتن کته در

اين خود باعث تغييرات متفاوتي در بدن ميشتود(.)91

هنگام فعاليت با محدوديت ،آزمودنيها کستر اکستيژن

از جمله پژوهشهای همستو بتا عتدم تغييتر معنتيدار

زيادی را تجربه کردهاند ،انتظار متيرود وام اکستيژن

نسبت تبادل تنفسي ميتتوان بته استپرليچ و همكتاران

باستری در دوره پس از فعاليت تنتاوبي شتديد داشتته

اشاره کرد که اثر شش هفته تمرين ورزشي همتراه بتا

باشند .موضوعي که با افزايش هزينه انرژی اين گروه

محتتدوديت جريتتان ختتون بتتر نستتبت تبتتادل تنفستتي
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سربازان آلماني را بررسي کردند ،نتايد نشان داد کته

خون کاهش يافته است .موضوعي که با توجه به عتدم

نستتبت تبتتادل تنفستتي تغييتتر معنتتيداری نكتترد(.)59

افزايش اکسيژن مصرفي(به خاطر استفاده از تارهتای

وانآگآ ت ليجسين و همكتاران نيتز در بررستي تتأثير

تند انقباض و سوخت و ساز بيهوازی) و نيز افتزايش

فعاليت با شدت پايين بر متابوليسم چربي دريافتند کته

نسبت تبادل تنفسي بته مقتادير بتاستر از ( 9نشتانگتر

ميزان تبادل تنفسي تغييری نميکند(.)55

سوخت کربوهيدرات) ،مناقي به نظر ميرسد ،اما پتس

محدوديت جريان خون هنگام و پس از فعاليتت

از فعاليت تناوبي شديد ميزان مصرف چربتي( )FATدر

تناوبي شديد موجب عدم تغيير معنيدار هزينه انترژی

دو گروه تغيير معنيداری را نشان نميدهد ،هرچند در

دانشجويان فعال شده استت ،در گتروه بتا محتدوديت

صورت اندازهگيری اين شتاخ

در دوره طتوسنيتتر

جريان خون ،عليرغم عدم افتزايش اکستيژن مصترفي

پس از فعاليت تناوبي شتديد ،احتمتال مشتاهده تفتاوت

هنگام فعاليت تناوبي شديد ،از آنجا که سوخت و ستاز

ب تين دو گتتروه وجتتود داشتتت( .)54براستتاس پيش تينه

بيهوازی منبع توليد انترژی بتدن متيباشتد ،مشتاهده

تحقيق تاکنون ماالعهای به بررسي اثر فعاليت هتوازی

ميشتود کته هزينته انترژی همستان بتا گتروه بتدون

همراه با انسداد جريان خون بر اکسايش چربي انجتام

محدوديت افزايش يافته است .در دوره پس از فعاليتت

نگرفتتته استتت .بتتا اي تن حتتال ،محمتتدی و همكتتاران در

تناوبي شديد با محتدوديت جريتان ختون نيتز ،هزينته

بررسي اثر  1هفتته تمترين هتوازی همتراه بتا انستداد

انرژی که صرف جبران کستر اکستيژن دوره فعاليتت

جريان خون بر نيمر ليپيدی پسران چاق دريافتند کته

ميشود در مقايسه با گتروه بتدون محتدوديت ،بتاستر

چربي بدن در شرايط محدوديت جريتان ختون کتاهش

است و شايد اگر در دوره طوسنيتر مورد اندازهگيری

يافته است .هر چند اختالف معنتيداری بتين دو گتروه

قرار ميگرفت اين مسأله همچنان تتداوم متييافتت .در

محدوديت جريان خون با تمرين هتوازی در اکستايش

اين زمينه ،ماالعه همسو يا ناهمسو وجتود نتدارد ،امتا

چربي مشاده نشتد( .)52بتا توجته بته نتتايد و کتاهش

در راباتته بتتا تتتأثير فعاليتتت تنتتاوبي شتتديد بتتدون

شاخ

های ليپيدی در گروه محدوديت جريان ختون،

محتتتدوديت جريت تان ختتتون بتتتر هزينتتته انتتترژی در

به نظر ميرسد که بته دليتآ برداشتت زيتاد استيدهای

ورزشكاران ،وارن و همكاران در بررسي مدت ،شتدت

چرب آزاد ميزان اين شاخ

ها نيز کاهش يافته است.

و نوع روش فعاليتت بتر سوبستترا ،هزينته انترژی در

اين موضوع نشان دهنده اين است کته تمترين هتوازی

افراد سالم دريافتند که فعاليتت تنتاوبي شتديد موجتب

همراه با محدوديت جريان خون موجب استفاده بيشتر

افزايش معنيدار هزينه انرژی ميشود(.)53

از ذخاير چربي بدن ميشود( .)52در راباه با فعاليتت

در نهايت ،ميزان مصترف چربتي( )FATهنگتام

تناوبي شديد بدون محدوديت جريان خون ،وان آگآ و

فعاليت تناوبي شتديد در گتروه بتا محتدوديت جريتان

همكاران تأثير فعاليت ورزشي (شدت باس و پايين) بتر
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استفاده از سوبسترا را بررسي نموده و دريافتنتد کته

استيآکوآ از گلوکز 6تت فستفات در شتدتهتای بتاس از

ميزان اکسايش چربي بين گتروههتا تغييتر معنتيداری

انتقال اسيدهای چرب با زنجيتره دراز بته ميتوکنتدری

پيدا نكترده استت( .)56هتمچنتين وارن و همكتاران در

جلوگيری مينمايد( .)32همچنين در طول فعاليتتهتای

بررسي مدت ،شدت و نوع روش فعاليت بر سوبستترا،

شتتديد ،تارهتتای تنتتد انقبتتاض بيشتتتر از تارهتتای کنتتد

اکستتايش چرب تي در افتتراد ستتالم دريافتنتتد کتته تغيي تر

انقباض استفاده ميشوند .چون تارهای تند انقبتاض از

فعاليت تداومي به فعاليت تنتاوبي شتديد موجتب عتدم

ظرفي تت اکستتايش چرب تي کمتتتری برختتوردار هستتتند،

تغيير معنيدار اکسايش چربتي متيشتود( .)53بتا ايتن

اکسايش چربي نيز کاهش مييابد و همزمان اکستايش

حال ،آزاد سازی اسيدهای چرب غني نشتده( )NEFAاز

کربوهيدرات افزايش مييابد( .)39همانگونته کته ذکتر

بافتتت چربتتي( )55و استتتخراج  NEFAاز عضتتالت در

شد شدت فعاليت ورزشي ميتوانتد بتر اثترات فعاليتت

فعاليتت ورزشتي( )51ممكتتن استتت از عوامتتآ محتتدود

ورزشي بر اکسايش سوبسترا تأثير بگذارد.

کننده برای اکسايش چربي در طول فعاليت ورزشي به

يكي از محتدوديتهتای ماالعته حاضتر ،عتدم

ويژه در فعاليتهای شديد( )51باشد .هتمچنتين شتدت

بررسي شاخ

های ختوني نشتانگتر ليپتوليز چربتي

فعاليت ورزشي از عوامآ مهم و تأثيرگتذار بتر ميتزان

همچون گليسرول بود .پيشنهاد متيشتود در پتژوهش

اکستتايش چربتتي و کربوهيتتدرات در فعاليتتت استتت.

ديگتتری ،تتتأثير محتتدوديت جريتتان ختتون بتتر ستترعت

اسيدهای چترب در فعاليتت ورزشتي بتا شتدت پتايين

متابوليستتم و اکسيداستتيون چربتتي هنگتتام و پتتس از

اهميت زيادی دارند .در طي فعاليت ورزشتي بتا شتدت

فعاليت تناوبي شديد همتراه بتا انتدازهگيتری تغييترات

 52درصد حداکثر اکسيژن مصرفي تقريباً همه انترژی

گليسرول پالسمايي مورد بررسي قرار گيرد.

مصرفي از چربيها استفاده ميشود ،در فعاليتتهتايي
با شدت  62درصد حداکثر اکسيژن مصترفي استتفاده

نتيجهگيری

از چربيها تقريباً  22درصد انرژی مصرفي را شتامآ

به طور کلي محدوديت جريان ختون ،اکستيژن

ميشوند .ظاهراً بهترين شدت بترای تغييترات مالتوب

مصتترفي را هنگتتام و پتتس از فعاليتتت تنتتاوبي شتتديد

اکسايش چربيهتا52 ،تت 22درصتد حتداکثر اکستيژن

افتزايش داد ،امتتا هزينتته انتترژی فقتتط در دوره پتتس از

مصرفي ميباشد( .)51بنابراين شدت فعاليت متيتوانتد

فعاليت تناوبي افتزايش يافتت .نستبت تبتادل تنفستي و

يكي از دسيآ احتمتالي عتدم تغييتر معنتيدار اکستايش

ميزان مصرف چربي نيتز بته ترتيتب در دوره پتس از

چربتتي در ماالعتته حاضتتر باشتتد .مكانيستتم کتتاهش

فعاليت ،در گروه فعاليتت تنتاوبي بتدون محتدوديت بتا

اکسايش چربي در طول فعاليت و شدت باس ايتن استت

کتاهش و افتتزايش غيرمعنتيدار بيشتتری همتتراه بتتود.

که باس بودن ميزان گليكوليز و باس بودن ميزان تشكيآ

بنابراين ،ميتوان گفتت کته فعاليتت تنتاوبي شتديد بته
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همراه محدوديت جريان ختون بتر سترعت متابوليستم
اثربخش بوده است .باستر بودن هزينه انرژی در دوره
پس از فعاليت تناوبي و محتدوديت جريتان ختون نيتز
نشان از آن دارد که ميزان مصرف چربي نيتز احتمتاسً
در دوره طوسنيتر بازگشت به حالت اوليه ،تحت تأثير
محدوديت جريان خون قرار گيرد .بنابراين ،با توجه به
باستر بودن اکسيژن مصرفي و هزينه انترژی در دوره
پتتس از فعاليتتت در گتتروه فعاليتتت تنتتاوبي شتتديد و
محدوديت جريان خون ،احتماسً ايتن روش مداخلته در
صورتي که در دوره طوسنيتر استتفاده شتود ،بتوانتد
برای افرادی که به دنبال کاهش يا کنترل وزن هستتند،
راهگشا باشد هر چند تحقيتق بيشتتری در ايتن زمينته
سزم است.

تقدير و تشكر
تحقيتتق حاضتتتر برگرفتتتته از پايتتان نامتتته
کارشناس تي ارشتتد رشتتته فيزيولتتوژی ورزش بتتا کتتد
اختتتالق  IR.BUMS.REC.1397.127دانشتتتگاه بيرجنتتتد
ميباشد ،که با حمايت اين دانشتگاه انجتام شتد .بتدين
وستتيله از دانشتتجويان پستتر و کارکنتتان آزمايشتتگاه
دانشتتكده علتتوم ورزش تي دانشتتگاه بيرجنتتد تشتتكر و
قدرداني ميشود.
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Abstract
Background & aim: Considering the role of blood flow restriction in
stress and its possible effect on increasing the metabolism rate and
period, the aim of the present study was to investigate the effect of
metabolic rate and substrate oxidation during and after high-intensity
male active students.

causing more hemodynamic
fat oxidation in the recovery
blood flow restriction on the
intermittent exercise(HIIE) in

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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