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مقاومتی بر سطوح  -مقاومتی و استقامتی تداومی-تأثیر هشت هفته تمرین استقامتی تناوبی 

 ردان دارای اضافه وزنپالسمای م  D-dimerفیبرینوژن و

 

 2*یمهرداد فتح ،1یجهان غمیض یمهد

 

 ی کاربردیکارشناس ارشد فیزیولوژی ورزش.1

 ، مشهد، ایراندانشگاه فردوسی مشهد ،یفیزیولوژی ورزش گروه استادیار2.

 

  خالصه

 

مقااومتی  -تداومی استقامتیمقاومتی و -تناوبی استقامتیاثر هشت هفته تمرین همزمان  حاضر بررسی تحقیق هدف از

نفر آزماودنی   36تعداد روش بدین منظور .بودو نیمرخ لیپیدی در مردان دارای اضافه وزن  D-dimerسطوح فیبرینوژن، بر

( 2نفار(، )  12مقااومتی )  -( اساتقامتی تنااوبی  1گاروه )  3ضاافه وزن باه راور تفاادفی در     سال( دارای ا 30تا  20) سالم

تمریناا    2و  1نفر( قرار داده شادند. آزماودنی هاای گاروه هاای       12( کنترل )3نفر( و ) 12مقاومتی )-استقامتی تداومی

نمونه گیری خون، قبا  از اولاین   دادند. استقامتی تداومی یا استقامتی تناوبی همراه با مقاومتی، به مد  هشت هفته انجام 

 وابسته و جهت مقایسه tدرون گروهی از آزمون ی به منظور مقایسه شد. بعد از آخرین جلسه تمرین، انجام و جلسه تمرین 

با توجاه  شاد.  انجام˂P 05/0در سطح معناداری  LSDبین گروه ها از آزمون آنالیز واریانس یک ررفه و آزمون تعقیبی  ی

مقااومتی باثاک کااهع معناادار ساطح فیبریناوژن        -، هشت هفتاه تمارین اساتقامتی تنااوبی    2ج حاص  از جدول به نتای

(001/0=P ،)LDL (001/0=P ،) TG(001/0=P  و افزایع معنادار ساطح )D-dimer (001/0=P    .آزماودنی هاا شاد )

 LDL(، P=001/0) مقاااومتی کاااهع معنااادار سااطح فیبرینااوژن-همچنااین هشاات هفتااه تماارین اسااتقاومتی تااداومی

(047/0=P و )TG (001/0=P و افزایع معنادار سطح )HDL (008/0=P و )D-dimer (001/0=P آزمودنی ها را در )

مقاومتی و اساتقامتی  -پی داشت. بین سطوح شاخص های بیوشیمیایی مورد سنجع در گروه های تمرین استقامتی تناوبی

نشد. به نظر می رسد اجرای فعالیت ورزشی مانظم باه صاور  ترکیبای از     مقاومتی هیچ تفاو  معناداری مشاهده  -تداومی

-مقاومتی آثار مثبت و سودمندی بر برخی شااخص هاای قلبای    -مقاومتی و یا استقامتی تداومی -تمرین استقامتی تناوبی

 ثروقی جدید و سنتی دارد.

 D-dimerمقاومتی، فیبرینوژن،  -مقاومتی، تمرین استقامتی تداومی -تمرین استقامتی تناوبی کلیدی: کلمات

 

 مقدمه   .1

ثروقی، این بیماری ها هم چنان ثلات پیشاتاز    -با وجود پیشرفت قاب  توجه در جلوگیری و درمان بیماری های قلبی

میلیاون نفار در    4/2بررسی های انجمن قلب آمریکا نشان می دهد سااننه  . (2, 1)مرگ و میر در جهان به شمار می آیند

                                                 
 ایران.،،مشهدثلوم ورزشی دانشگاه فردوسی سنده مسئول: ثضو هیئت ثلمی دانشکدهنوی* 
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 -درصاد آن ناشای از بیمااری هاای قلبای      39این کشور در اثر بیماری های گوناگون جان خون را از دست می دهند کاه  

. (3)ی کنتارل کارد  ثروقی است و بسیاری از آن ها را می توان با انجام اقداما  اولیه و کاهع ثوام  خطر زای ایان بیماار  

پرفشار خونی، بان بودن چربی ها و لیپوپروتئین های خون، مفرف دخانیا ، بای تحرکای و دیابات را از ثواما  خطار زای      

ی ثروقی ثنوان می کنند و تاکنون مطالعاا  بسایاری بارای شناساای     -کالسیک یا پیع گویی کننده ی بیماری های قلبی

 .(4)شاخص های پیشگویی کننده ی این بیماری صور  گرفته است 

د می تاوان باه   ثروقی که به صور  کالسیک مورد سنجع قرار می گیرن-از شاخص های مهم خطرزای بیماری قلبی

 †( و لیپاو پاروتئین باا چگاالی پاایین     TG)†( و تری گلسایرید TC) †( و کلسترول تامHDL) *لیپو پروتئین با چگالی بان

(LDL اشاره کرد که ارتباط نزدیکی با تجمع چربی در دیواره ثروق و آترواسکلروز دارد )(5-3). 

همچنین در دهه های اخیر محققان نقع ثوام   انعقادی و ضد انعقادی در فرآیند آترواسکلروز و مشاکال  وابساته باه آن    

. فیبریناوژن  (6)فیبرینوژن به ثنوان یک ثام  اساسی در انعقاد خون مطرح می باشد ای پذیرفته شده است. در حدگسترده

اد خون، بر اثار آزاد شادن و فعاال شادن آنازیم      پروتئینی محلول در خون می باشد که در کبد ساخته می شود، هنگام انعق

های خاصی، به رشته های نامحلول فیبرین تبدی  می شود و بدین شک  در انعقاد خون نقع مهمی ایفا می کند و افزایع 

. افزایع غلظت فیبرینوژن به میازان یاک گارم در لیتار، مساتق  از      (7)آن با خطرا  التهابی و لخته زایی نیز همراه است 

 .(7)برابر افزایع دهد  8/1ثوام  دیگر، ممکن است خطر بیماری های کرونر قلبی را تا 

شاوند  و  های فیبرینوژن توسط پالسمین شروع میهای فیبرینی و یا مولکولفیبرینولیز با تخریب زنجیره ه یپدیددر 

( خاتم  FDP)**پس از ری مراح  مختلف هیدرولیز به اجزای کوچکتری به ناام محفاون  تجزیاه فیبارین )فیبریناوژن(     

یابناد، کاه   تشاکی  مای   Eو  X ،Y ،Dاز چهار قطعه با حروف  (. اجزای ناشی از تجزیه فیبرین و یا فیبرینوژن3شوند )می

از  Xثالوه بر فقدان فعالیت انعقادی از آثار ضادانعقادی نیاز برخوردارناد. اولاین محفاول از فعالیات پروتئولیتیاک قطعاه         

شکی  لختاه دارد.  یابد، که همانند فیبرین ولی به رور ناقص قابلیت تمولکول نسبتاً سنگین با آثار ضد ترومبین تشکی  می

 در مقایسه با قطعهYی دهد. قطعهتجزیه شده و خاصیت انعقادی خود را از دست می Dو Yقطعۀ مزبور متعاقباً به قطعا  

لول را به وجاود  شود و مجتمع محهای فیبرینوژن و مونومرهای فیبرینی ترکیب میکوچکتر بوده و همانند آن با رشته Xی

ای بر پلیمریزاسایون مونومرهاای   آیند که اثر وقفهپدید می Eو  Dنیز به نوبه خود قطعا   Yی قطعه ه یآورد. از تجزیمی

هاای فیبرینای   کنند. در جریان تجزیه لختهفیبرینی داشته و با تأثیر مستقیم بر ترومبین آثار ضدانعقادی خود را اثمال می

آیناد کاه   ( به وجود مای D-dimer)موسوم به  D2Eهای مختلفی از قطعا  فوق به ثنوان مثال توسط پالسمین، مجتمع

 D-dimer. در ایان زمیناه بیاان شاده اسات کاه ثاما  فیبرینولیتیاک          (10-8)آثار ضدانعقادی از خود را نشان می دهد

-D.(11, 10)شودگیری میباشد و برای ارمینان از افزایع نیافتن تولید لخته در خون اندازهمحفول نهایی فیبرینولیز می

dimer (10)برینولیتیک را افزایع می دهد کند و فعالیت فیفعالیت ترومبین و پالسمین را ارزیابی می  . 

                                                 
* High Density Lipoprotein 
† Total Cholesterol 
‡ Triglyceride 
§ Low Density Lipoprotein 
**Fibrin Degradation Products(Fibrinogen) 
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غاذایی و همچناین برناماۀ    ، ثروقی شام  کنترل دارویی-های قلبیراهکارهای متداول برای پیشگیری از بروز بیماری

فعالیت ورزشی روزانه منظم می باشد که فعالیت ورزشی منظم بسیار مورد تأکید قرار گرفته است و بیاان شاده اسات کاه     

اتی و . ساماو (13, 12)ساازد  هاا را متاأثر مای   و ثملکرد پالکات  انعقاد و فیبرینولیز و همچنین تجمعروند تمرین ورزشی، 

هفتاه تمارین    12ثیر تمرینا  استقامتی تجویزی بر فاکتورهای انعقادی ثناوان کردناد کاه    أ( با بررسی ت1392همکاران )

از  .(14)تاثیری ندارد  D-dimerدهد اما بر فیبرینوژن و داری کاهع میاها را به رور معناستقامتی تجویزی تعداد پالکت

به ثنوان یک فاکتور انعقادی کااهع و قادر     PAI1و همکاران در مطالعه ی خود نشان دادند که  *ررف دیگر هی  برگ

جلساه   24( نشان دادند که ری یک دوره 1391سازوار و همکاران ) .(15)ازی افزایع داشتفیبرینولیز متعاقب تمرین هو

درصد ضربان قلب در مردان جوان سالم مقادار فیبریناوژن و زماان پروتارومبین      65تا  50ای ورزش زیر بیشینه با شد  

. (16)داشت خون کاهع معناداری وجود النهای لخته و سیها، زمانپالکت افزایع معناداری داشتند و همچنین در تعداد

  D-dimerجلسه تمرین هوازی در مردان جوان سالم باثک کاهع معنادار 10( نشان دادند که 1388حبیبی و همکاران )

 .  (17)می شود و همچنین فیبرینوژن در هر دو گروه هوازی و ترکیبی )هوازی و مقاومتی(  کاهع معناداری را نشان داد 

بررسای   D-dimerهایی که تأثیر فعالیت بدنی را بر ثوام  انعقاادی و فیبریناولیتیکی   با توجه به اینکه اکثر پژوهع

ساازی و  مچنین با نظر به افزایع تمای  مردم ثادی و ورزشکاران به رشاته هاای بادن   کرده اند، از نوع هوازی بوده اند و ه

مقااومتی و  -تنااوبی  اساتقامتی پرورش اندام در جهت کنترل وزن و سالمتی، این تحقیق اثر هشت هفته تمارین همزماان   

ضاافه وزن را ماورد مطالعاه    و نیمرخ لیپیدی در مردان دارای ا D-dimerسطوح فیبرینوژن، مقاومتی بر-تداومی استقامتی

 قرار می گیرد.

 روش شناسی. 2

پس آزمون، با یک گروه کنترل و دو گاروه تجربای باود. جامعاه     -نوع نیمه تجربی با ررح پیع آزمونررح تحقیق از 

وان شهر مشهد بود. با دادن فراخا  ی ساله 30تا  20آماری تحقیق حاضر را مردان دارای اضافه وزن غیر فعال با دامنه سنی 

در این شهر و بر اساس معیارهای ورود به تحقیق و پس از تکمی  پرسشنامه )ارالثا  فردی، ساوابق پزشاکی و ورزشای(،    

نفار(،   12مقااومتی ) -تاداومی  استقامتیصور  داورلبانه انتخاب شده و به سه گروه تمرین نفر آزمودنی سالم، به 36تعداد 

 نفر(، تقسیم شدند. 12ل )نفر( و کنتر 12مقاومتی )-استقامتی تناوبی

، انجاام شاد )جادول    (BMI) †بادنی  ی توده شاخصدر ابتدای مطالعه، ارزیابی های آنتروپومتریکی شام  قد، وزن و 

با دستگاه ها برای آزمودنی ها توضیح  ی آشنایی با تمرینا  مقاومتی شرکت و نحوه ی (. پس از آن آزمودنی ها در جلسه1

برای حرکا  مورد استفاده در تحقیق باه روش تکارار هاای     ان قلب ذخیره و یک تکرار بیشینهداده شد. سپس، مقادیر ضرب

زیر بیشینه تا سرحد خستگی تعیین شد. برای استفاده از این روش آزمودنی های جابه جایی وزنه زیر بیشینه را تا سر حاد  

زیر، حداکثر  ی شود. سپس با توجه به معادله 10خستگی انجام دادند، به گونه ای که تکرار حرکت تا حد خستگی کمتر از 

 .(18)قدر  آزمودنی ها برای آن حرکت برآورد شد 

 

                                                 
*hilberg 
†Body Mass Index 
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 گروه های تحقیقمیانگین و انحراف استاندارد سن، قد، وزن و شاخص توده بدنی  -1جدول 

 پیع آزمون گروه ویژگی

 میانگین±انحراف معیار

 پس آزمون

 میانگین±انحراف معیار

 سن

 )سال(

 - 9/26 ± 06/3 مقاومتی-تناوبیاستقامتی 

 - 8/27 ± 56/2 مقاومتی -تداومیاستقامتی 

 - 6/25 ± 21/3 کنترل

 قد

 )سانتی متر(

 - 2/176 ± 07/8 مقاومتی-تناوبیاستقامتی 

 - 32/175 ± 2/4 مقاومتی -تداومیاستقامتی 

 - 6/175 ± 33/6 کنترل

 وزن

 )کیلوگرم(

 32/79±38/2 05/81± 16/4 مقاومتی-تناوبیاستقامتی 

 28/78± 81/4 32/81 ± 26/7 مقاومتی -تداومیاستقامتی 

 49/79±64/7 56/80 ± 21/8 کنترل

 شاخص توده ی بدنی

 )کیلوگرم بر متر مربع(

 61/25±73/4 53/27±31/4 مقاومتی-تناوبیاستقامتی 

 13/25±16/3 45/28±63/3 مقاومتی -تداومیاستقامتی 

 81/27±01/3 68/27±45/2 کنترل

 

تمرین در هار دو گاروه    ی تداومی و مقاومتی: برنامه استقامتیمقاومتی و  -تناوبی استقامتیهمزمان تمرین  ی برنامه

بود که دو روش تداومی و تناوبی انجام مای شاد و    استقامتیاول تمرین  ی تمرینی از دو مرحله تشکی  شده بود که مرحله

 تمرین مقاومتی اجرا می کردند. ی نی را در برنامهدوم هر دو گروه تمرینا  یکسا ی در مرحله

دقیقه ای  4دقیقه دویدن روی نوار گردان در تناوب های  30دقیقه گرم کردن و سپس  10تناوبی:  استقامتیتمرین 

در صاد ضاربان قلاب     50الای   40در صد ضربان قلب ذخیره به همراه سه دقیقه دویدن )استراحت فعال( با  80الی  70با 

 30دقیقه گرم کردن و سپس اجرای تمرین اساتقامتی تاداومی شاام      10تداومی:  استقامتیبود. تمرین   (HRR) ذخیره

 در صد ضربان قلب ذخیره ای روی نوار گردان بود. 60تا  50دقیقه دویدن مداوم با شد  

شاده باود. ایان تمریناا      ، برنامه تمرین مقاومتی انجام شد که به صور  دایره ای رراحای  استقامتیبعد از تمرینا  

شام  پرس بان سینه، باز کردن زاند، زیر بغ  کشع، خم کردن آرنج، قایقی نشسته، باز کاردن آرناج، پرواناه، بلناد کاردن      

پاشنه، خم کردن زانو و دراز و نشست بود. ثضال  هدف شام  هشت گروه بزرگ ثضالنی )چهاار سار رانای، همساترین ،     

دقیقاه   90تاا   60ازویی، سه سر بازویی، شکمی و دوقلو( بود. ک  برنامه تمرینی به ماد   ثضال  پشتی، سینه ای، دوسر ب

 دقیقه سرد کردن را در پی داشت. 10بود و 
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درصاد یاک تکارار بیشاینه شاروع شاد و باه تادریج باا           60تمرین در هفته اول با شد   ی نزم به ذکر است برنامه

درصد  80تا  75تثبیت بار )شد   ی در نهایت در هفته پنجم به مرحله پیشرفت آزمودنی ها، شد  تمرین افزایع یافت و

و تحت  21تا  19اصلی تمرین در سه دایره انجام شد و تمام جلسا  تمرین بین ساثت  ی یک تکرار بیشینه( رسید. برنامه

 نظار  محقق و مربی باشگاه بدنسازی انجام پذیرفت.  

تمارین، در   ی ساثت بعاد از آخارین جلساه    60تمرین و حدود  ی لسهساثت قب  از اولین ج 24نمونه گیری خون، 

ساثت ناشتایی انجام گرفت. قب  از هر نوبت خون گیری، آزمودنی ها چناد دقیقاه    12تا  10صبح و متعاقب  8تا  7ساثت 

های حااوی  سی سی خون گرفته شد و داخ  لوله  10در حالت نشسته به استراحت پرداختند. سپس از ورید بازویی آن ها 

صله به سرثت سانتریفوژ شدند و پالسمای به دسات آماده تاا زماان     ( جمع آوری و بالفاEDTAضد انعقاد خون ) ی ماده

از روش انیزا و کیات  با استفاده D-dimerدرجه سانتی گراد نگه داری شد. اندازه گیری  -80آزمایع در فریزر و در دمای 

بارای   همچناین  و گیری فیبرینوژن از دستگاه استارگو، سااخت کشاور آلماان    صور  گرفت و برای اندازه شرکت نیکوکارد

 از روش اسپکتروفوتومتری استفاده شد.   HDLو  TG  ،LDLاندازه گیری 

یرنوف و برای بررسی فرض برابری واریانس ها از آزمون ماس-کلموگروفبه منظور بررسی نرمال بودن داده ها از آزمون 

 ی مشخص شدن ربیعی بودن توزیع داده ها و برقراری فرض برابری واریانس ها، به منظور مقایسهلون استفاده شد. پس از 

 One-way)باین گاروه هاا از آزماون آناالیز واریاانس یاک ررفاه          ی وابسته و جهات مقایساه   tدرون گروهی از آزمون 

ANOVA)  و آزمون تعقیبیLSD 05/0در سطح معناداری P˂   آمااری باا اساتفاده از نارم     استفاده شد. تمام محاسبا

 .صور  گرفت SPSS16افزار آماری 

 

 یافته ها .3

مقادیر میانگین و انحراف معیار مربوط شاخص های بیوشایمیایی آزماودنی هاا در پایع آزماون و پاس        2در جدول 

 آزمون گروه های تجربی و کنترل ارائه شده است.
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ار شاخص های بیوشیمیایی در پیع آزمون و پس آزمون گروه های تجربی و مقایسه ی میانگین و انحراف معی -2جدول 

 کنترل

 P ارزش تی پس آزمون  پیع آزمون گروه شاخص

 فیبرینوژن

)میلی گرم در دسی 

 لیتر(

-اساااتقامتی تنااااوبی

 مقاومتی

97/48±55/279 14/42±79/247 516/6- 001/0* 

-اسااتقامتی تااداومی 

 مقاومتی

60/13±66/270 70/13±14/236 819/9 001/0* 

 523/0 -665/0 75/256±59/21 19/267±30/25 کنترل

D-dimer 
)نااانوگرم باار میلاای  

 لیتر(

-اساااتقامتی تنااااوبی

 مقاومتی

39/41±88/98 11/24±86/185 485/31- 001/0* 

-اسااتقامتی تااداومی 

 مقاومتی

22/38±20/100 18/31±95/180 833/21- 001/0* 

 428/0 831/0 53/99±08/7 91/97±01/11 کنترل

HDL 
)میلی گرم در دسی 

 لیتر(

-اساااتقامتی تنااااوبی

 مقاومتی

28/11±16/36 66/10±16/37 314/1- 221/0 

-اسااتقامتی تااداومی 

 مقاومتی

58/4±95/34 08/4±02/36 424/3- 149/0 

 552/0 617/0 15/35±43/5 62/35±32/6 کنترل

LDL 
)میلی گرم در دسی 

 لیتر(

-اساااتقامتی تنااااوبی

 یمقاومت

11/28±41/107 48/19±41/91 790/4- 008/0* 

-اسااتقامتی تااداومی 

 مقاومتی

09/41±68/119 39/36±02/93 305/2 047/0* 

 927/0 095/0 99/110±42/12 23/111±93/9 کنترل

TG 
)میلی گرم در دسی 

 لیتر(

-اساااتقامتی تنااااوبی

 مقاومتی

90/27±04/197 50/32±41/127 597/8 001/0* 

-یاسااتقامتی تااداوم 

 مقاومتی

91/71±22/217 15/56±50/138 154/20 001/0* 
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 289/0 -127/1 44/211±50/18 44/208±85/20 کنترل

 P˂05/0* نشانه ی تفاو  معنادار بین پیع آزمون و پس آزمون در سطح 

 

 

 

طح مقااومتی باثاک کااهع معناادار سا      -، هشت هفته تمرین اساتقامتی تنااوبی  2با توجه به نتایج حاص  از جدول 

( آزماودنی  001/0=P) D-dimer( و افزایع معنادار سطح 001/0=P)LDL (001/0=P ،) TG(، P=001/0فیبرینوژن )

 LDL(، P=001/0مقااومتی کااهع معناادار ساطح فیبریناوژن )     -ها شد. همچنین هشت هفته تمرین استقاومتی تداومی

(047/0=P و )TG (001/0=P و افزایع معنادار سطح )HDL (008/0=Pو ) D-dimer (001/0=P آزمودنی ها را در )

 پی داشت.

یافته های آزمون آماری آنالیز واریانس یک ررفه در خفوص شااخص هاای بیوشایمیایی در گاروه هاای       3در جدول 

 تجربی و کنترل ارائه شده است. 

یق و یافته های در گروه های تحق( اریمع انحراف±نیانگی)ممقایسه ی سطوح شاخص های بیوشیمیایی تحقیق  -3جدول 

 آزمون تحلی  واریانس یک ررفه

 گروه ها

 شاخص

اسااااااااتقامتی 

 مقاومتی-تناوبی

اساااااااااتقامتی 

 مقاومتی-تداومی

 مقدار کنترل

F† 

 مقدار

P‡ 

 فیبرینوژن

)میلاای گاارم در دساای  

 لیتر(

14/42±79/

247 

70/13±14/236 59/21±75/

256 

94/8 001/0& 

D-dimer 

 )نانوگرم بر میلی لیتر(

11/24±86/

185 

18/31±95/180 08/7±53/99 242/43 001/0& 

HDL 

)میلاای گاارم در دساای  

 لیتر(

66/10±16/37 08/4±02/37 43/5±15/35 631/0 540/0 

LDL 

)میلاای گاارم در دساای  

 لیتر(

48/19±41/91 39/36±02/93 42/12±99/

110 

257/2 124/0 

TG 

)میلاای گاارم در دساای  

 لیتر(

50/32±41/

127 

15/56±50/138 50/18±44/

211 

416/67 001/0& 

 در ساطح  وجود تفاو  معنادار بین گروه های تحقیاق  &از نظر آماری معنادار است،  P˂05/0مقدار  ‡آماره ی آزمون،  †

05/0˂P 
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در گاروه هاای تحقیاق تفااو       TGو  D-dimer، بین ساطوح فیبریناوژن،   3بر اساس یافته های موجود در جدول 

در گروه های تحقیق اختالف معنااداری دیاده    LDLو  HDLمیانگین سطح  ( ولی بینP=001/0معناداری مشاهده شد )

 (.  124/0و  540/0به ترتیب  Pنشد )مقادیر 

در  TGو  D-dimerدر مورد مقایساه ی جفتای ساطوح فیبریناوژن،      LSDیافته های آزمون تعقیبی  4در جدول 

، ساطح فیبریناوژن در گاروه هاای اساتقامتی      4گروه های تحقیق ارائه شده است. بر اساس یافته های موجاود در جادول   

باه ترتیاب    Pمقاومتی نسبت به گروه کنترل به رور معناداری پایین تر باود )مقاادیر   -مقاومتی و استقامتی تداومی-تناوبی

مقاومتی تفاو   -استقامتی تداومی ومقاومتی -( ولی بین سطح فیبرینوژن در گروه های استقامتی تناوبی001/0و  012/0

 (.  P=148/0اری مشاهده نشد )معناد

مقااومتی نسابت باه گاروه     -مقاومتی و استقامتی تاداومی -در گروه های استقامتی تناوبی D-dimerهمچنین سطح 

در گاروه هاای    D-dimer( ولای باین ساطح    001/0و  001/0باه ترتیاب    Pکنترل به رور معناداری بانتر بود )مقاادیر  

(. از ررف دیگار ساطح   P=274/0مقاومتی تفاو  معناداری مشاهده نشد ) -داومیاستقامتی ت ومقاومتی -استقامتی تناوبی

TG مقاومتی نسبت به گروه کنترل به رور معنااداری پاایین   -مقاومتی و استقامتی تداومی-در گروه های استقامتی تناوبی

اساتقامتی   ومقااومتی  -یدر گروه های اساتقامتی تنااوب   TG( ولی بین سطح 001/0و  001/0به ترتیب  Pتر بود )مقادیر 

 (.P=170/0مقاومتی تفاو  معناداری مشاهده نشد ) -تداومی

گروه های  TGو  D-dimerدر مورد مقایسه ی جفتی سطوح فیبرینوژن،  LSDیافته های آزمون تعقیبی  -4جدول 

 تحقیق

 P گروه ها شاخص

 فیبرینوژن

 )میلی گرم در دسی لیتر(

 *012/0 کنترل بامقاومتی -استقامتی تناوبی

 *001/0 کنترل بامقاومتی -استقامتی تداومی

 148/0 مقاومتی -استقامتی تداومی بامقاومتی -استقامتی تناوبی

D-dimer 
 )میلی گرم در دسی لیتر(

 *001/0 کنترل بامقاومتی -استقامتی تناوبی

 *001/0 کنترل بامقاومتی -استقامتی تداومی

 274/0 مقاومتی -قامتی تداومیاست بامقاومتی -استقامتی تناوبی

TG 
 )میلی گرم در دسی لیتر(

 *001/0 کنترل بامقاومتی -استقامتی تناوبی

 * 001/0 کنترل بامقاومتی -استقامتی تداومی

 170/0 مقاومتی -استقامتی تداومی بامقاومتی -استقامتی تناوبی

 P˂05/0نشانه تفاو  معنادار در سطح * 

 

 بحث و نتیجه گیری .4

مقاومتی -یج تحقیق حاضر نشان داد که سطح ثام  انعقادی فیبرینوژن در اثر هشت هفته تمرین استقامتی تداومینتا

هفتاه تمارین    هشات بعد از D-dimer ثام  فیبرینولیتیک و استقامتی تداومی مقاومتی کاهع یافت. از ررف دیگر ثام  
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همچنین هشت هفته تمارین اساتقامتی    .داشتداری یع معنا، افزامقاومتی-استقامتی تناوبیمقاومتی و -استقامتی تداومی

 مقاومتی باثک بهبود نیمرخ لیپیدی در مردان داری اضافه وزن شد.  -مقاومتی و استقامتی تداومی-تناوبی

فیبرینوژن پالسما ترکیبی مهم از آبشار انعقادی و تعیین کنناده اصالی ویساکوزیته و جریاان خاون اسات. از میاان        

ثروقای معرفای شاده اسات. فیبریناوژن      -قادی، فیبرینوژن بهترین شاخص در ارزیابی احتمال مشکال  قلبینشانگرهای انع

سوبسترای نهایی سیستم انعقاد است که به وسیله ی ترومبین تبدی  به فیبرین می شاود. ایان فرایناد بساتگی باه مقادار       

ح پالسمایی فیبرینوژن بان با افزایع خطر اختالن  و بر اساس مطالعا  اپدمیولوژیک، سطو(19, 7)فیبرینوژن پالسما دارد

.از (20)ثروقی از جمله بیماری قلبی ایسکمیک، سکته مغزی و سایر بیماری های انسداد ثروقی با لخته همراه اسات  -قلبی

محفول نهایی تجزیه ی فیبرینوژن می باشد و به ثنوان یک ثام  فیبرینولیتیاک در خاون انادازه     D-dimerگر، ررف دی

رابطاه ثکاس باا هام     D-dimerکیتینولیبریو ف نوژنیبریف یفاکتور انعقاد را ییثنوان شده است که تغگیری می شود و 

 .(10)دارند 

با توجه به این که پروتک  تمرین پژوهع حاضر از نوع ترکیبی استقامتی و مقااومتی اساتو تحقیقای کاه از پروتکا       

مشابه استفاده کرده باشد یافت نشد، بنابراین نتایج تحقیق حاضر را با نتایج پروتک  های تمرین استقامتی و هوازی باه کاار   

 ساطح ثواما  انعقاادی و فیبرینولیتیاک    بار  ورزش  ا نا یتمر ریتاأث  نهیزم در جینتارفته در سایر مقان  مقایسه می شود. 

،ساوگوارا و  (6)( 1392، مهدیرجی و همکاران )(21)(1392نتایج تحقیق حاضر با نتایج اکبرنژاد و همکاران ) متفاو  است.

، رشاید لمیار و همکااران    (24)(1391، فارسای و همکااران )  (23)( 2003، باوتچر و همکااران )  (22)( 2007) *همکاران

( 2007ودمیااارکن و همکااااران ) (27)(1391،ناااوری و همکااااران )(26)(2009، حبیبااای و همکااااران )(25)(1389)

، موساوی و همکااران   (29)(2013کااران ) بیاژه و هم  (28)( 2003همخوانی دارد ولی با نتایج کوشینیک و همکاران )(8)

، هیاا  باارگ (7)(2000، ون دن باارگ )(32)(2014، فخررباربااایی )(31)( 2012، قائاادیان و همکاااران )(30)(1390)

 ناهمسو می باشد.  (15)( 2003)

دارد ولی بار   HDLهفته تمرین قدرتی تأثیر مطلوبی روی سطوح  12( نشان دادند که 2003کوشینیک و همکاران )

تاا   75 ماه تمرین هاوازیمنظم باا شاد     3( نیز تأثیر 2013. بیژه و همکاران )(28)مؤثر نیست  LDLسطح فیبرینوژی و 

و اسید اوریاک ماردان میانساال     D-dimerدرصد حداکثر ضربان قلب را بر آمادگی قلبی تنفسی و سطوح فیبرینوژن،  85

مشاهده نشد ولی میزان شاخص توده بادنی و   D-dimerبررسی کردند و ثنوان داشتند که تغییری در میزان فیبرینوژن و 

( تأثیر دو پروتکا   1390. همچنین در تحقیق دیگری موسوی و همکاران )(29)اسید اوریک به رور معناداری کاهع یافت

بیاان کردناد کاه یاک     فعالیت هوازی و مقاومتی حاد تا سرحد واماندگی را بر غلظت فیبرینوژن زنان فعال بررسی کردناد و  

جلسه فعالیت حاد هوازی و مقاومتی باثک افزایع سطح فیبرینوژن می گردد و سطح این شاخص در گروه مقاومتی نسابت  

( نیز تأثیر برنامه تمرینی بلند ماد  شانا و فوتباال را بار     1389همچنین ناظم و همکاران ). (30)به گروه هوازی بانتر بود

ها تفاو  معنااداری در  و هموسیستئین و فیبرینوژن سرم پسران نوجوان را مورد بررسی قرار دادند. نتایج آن CPRسطوح 

( تأثیر فعالیت بی هوازی رست در صبح و ثفر را بار  2014. فخر رباربایی و همکاران )(33)سطح فیبرینوژن را نشان نداد

قرار دادناد. فعالیات ورزشای بای هاوازی باثاک افازایع ساطح         شاخص های انعقادی در زنان غیر ورزشکار را مورد بررسی 

                                                 
*Sugawara 
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( نیاز  2012. قائادیان و همکااران )  (32)فیبرینوژن گردید ولی هیچ تفاو  معناداری در تمرین صبح و ثفر مشااهده نشاد  

تأثیر فعالیت هوازی با شد  متوسط را بر شاخص های انعقاادی زناان غیار ورزشاکار را ماورد بررسای قارار دادناد. ساطح          

غییری مشاهده نشد ولی نیم ساثت بعد از فعالیت سطح فیبرینوژن باه راور معنااداری    فیبرینوژن بالفاصله بعد از فعالیت ت

 .  (31)کاهع بافته بود

سطح پایه یفیبرینوژن پالسما رابطه مستقیمی با سن، جنس، شاخص تاوده بادنی، مفارف سایگار و الکا ، وضاعیت       

هورمونی و حتی حان  روانی فرد دارد و در دوره ی بعد از یائسگی افزایع می بابد و با شارایطی مانناد انساولین سارم در     

, 21, 20)، کااهع مای یاباد   HDLو تعداد لکوسیت ها رابطه دارد و برثکس با فعالیت بدنی و افزایع  LDLحالت ناشتا، 

. از جمله ساز و کارهای درگیر در تغییرا  فیبرینوژن افزایع فعالیات سیساتم ثفابی سامپاتیک و تغییار در نیمارخ       (30

دارد  HDLو ارتبااط معکوسای باا     LDL. فیبرینوژن ارتباط مستقیمی با اساترس، چااقی و   (19, 7, 6)لیپیدی می باشد

مقااومتی، نیمارخ    -مقاومتی و تمرین اساتقامتی تاداومی  -. در پژوهع حاضر، در هر دو گروه تمرین استقامتی تناوبی(34)

نابراین می توان کاهع فیبرینوژن را به کاهع نیمرخ لیپیدی نسبت داد.بیان شده است که تمرین لیپیدی کاهع یافت و ب

( و در نتیجاه لیپاولیز چربای هاای بادن و کااهع       LPLو فعالیت بدنی موجب افزایع فعالیت آنزیم لیپاوپروتئین لیپااز )  

ی شاود.همچنین تمریناا  مانظم باثاک     لیپوپروتئین های مضر و در نهایت کاهع شاخص های التهابی چون فیبرینوژن م

ناشی از کاهع بافت چربای، افازایع جریاان خاون      IL-6کاهع تحریکا  کاتکونمینی، کاهع سایتوکاین ها به خفوص 

. همچنین فعالیت ورزشای  (35)ثضال  و افزایع کلی حجم خون می تواند موجب کاهع غلظت فیبرینوژن در خون شود 

, 30)منظم از رریق افزایع جریان خون ثضال  و افزایع کلی حجم خون منجر به کاهع ساطوح فیبریناوژن مای شاود     

35). 

یه فیبرینوژن می باشد و باه ثناوان یاک ثاما      محفول نهایی تجز D-dimerاز ررف دیگر همانطور که ثنوان شد، 

متفاو  است. نتاایج   D-dimerفیبرینولیتیک در خون اندازه گیری می شود. نتایج در زمینه تأثیر تمرین ورزشی بر ثام  

بعد از فعالیت ورزشی می تواند به دلی  سن، تغییر کاتکونمین ها، کاهع در فاکتور انعقادی  D-dimerمتناقض در تغییر 

و  ناوژن یبریف یفااکتور انعقااد   را ییا ثناوان شاده اسات کاه تغ    . (36, 15)فیبرین و وضعیت تندرستی آزمودنی ها باشاد 

باه   اباد، یکااهع   ناوژن یبریف یکه فااکتور انعقااد   ییهاتی. در فعال(10)رابطه ثکس با هم دارند D-dimerکیتینولیبریف

 ناوژن یبریمولکاول ف  ایوینیبریف یهارهیزنج بیبا تخر زینولیبری. چون روند فابدییم عیافزا D-dimerفاکتور  ادیاحتمال ز

بار   میمستق ریتأث جهیکرده، در نتدایداری پاکاهع معن نوژنیبریچون ف پژوهع هم نی. در اشوندیشروع م نیتوسط پالسم

هام بار    هاا یسان آزماودن   نیاست. همچن افتهیداری معنی عیفاکتور نیز افزا نیا جهیگذاشته است، در نت D-dimerیرو

-Dعیمقادار افازا   ( انجام داد، مشاهده شد که2008) برگ یکه ه یگذار باشد. در پژوهشاثر اندتو یمD-dimerرا ییتغ

dimer (36)از گروه افراد جوان بوده است رتریو چشمگ شتریسالمند ب یدر گروه سن . 

 جمع بندی
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مقااومتی   -قاومتی و یا استقامتی تداومیم -اجرای فعالیت ورزشی منظم به صور  ترکیبی از تمرین استقامتی تناوبی

ثروقی جدید و سنتی دارد. هرچند به نظر می رسد تغییرا  مرباوط  -آثار مثبت و سودمندی بروی برخی شاخص های قلبی

 به تمرینا  تناوبی بارزتر است.
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