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 :چکیده

هاي قندخون و  شدید بر شاخص تناوبي هفته تمرین کوتاه مدت 6تأثیر هدف از این پژوهش بررسي  هدف:

 بود. فعال نیمرخ لیپید سرم زنان جوان

 77/67±66/1سال، وزن  66 ± 80/1زن جوان سالم و فعال با میانگین سن  46بدین منظور  روش کار:

هفته و هر  6انتخاب و در دو گروه کنترل و تجربي قرار گرفتند. گروه تجربي به مدت  75/450 ±47/6کیلوگرم، و قد 

 78 يتكرار رکاب زن 7( شامل ي)تجرب HIITتمرین اصلي گروه جلسه به اجراي پروتكل تمریني پرداخت.  7هفته 

. براي د با حداکثر تالش بوددرصد وزن بدن خو 5/7چرخ کارسنج در مقابل مقاومت ثابتي معادل  يرو يا هیثان

طي هر هفته تمریني افزایش یافت، و چنانچه آزمودني  يا هیثان 78 يتعداد اجراهاي رکاب زنرعایت اصل اضافه بار، 

درصد به مقدار بار اضافه مي  48انجام دهد،  شدهتكرار را با سرعت و بار تعیین  7جلسة متوالي  6مي توانست در 

بازویي در دو مرحله  از محل ورید پیش يریخون گبود. دقیقه استراحت غیرفعال  6ر تكرار، شد. زمان ریكاوري بین ه

، A1C ،LDL ،TGهموگلوبین  يشاخص ها ری( به عمل آمد و مقادنیهفته تمر 6آزمون و پس آزمون )بعد از  شیپ

HDL ،TC پس آزمون همراه با  جینتا سهیمقا يو ثبت شدند. برا يریوابسته اندازه گ يرهایو قند خون به عنوان متغ

 يگروه نورد راتییتغ نییتع يآنكوا استفاده شد. برا ياز آزمون آمار انس،یآزمون به عنوان کووار شیپ جیکنترل نتا

 استفاده شد. همبسته T ياز آزمون آمار ز،یدر هر مرحله ن

و شاخص  يدیپیل مرخیبر ن دیشدتناوبي کوتاه مدت  ناتیمثبت تمر راتیتاث انگریپژوهش حاضر ب جینتا نتایج:

موجب کاهش سطوح  دیشدتناوبي کوتاه مدت  نیهفته تمر 6پژوهش  نی. در ابودقند خون زنان جوان فعال  يها

 يبهبود داشت. سطوح سرم زین يدیپیل مرخین ي. سطوح شاخص ها(≥85/8P) شد A1C نیقند خون و هموگلوب

LDL و TC کاهش و سطوح  ناتیبا انجام تمرHDL داشت شیفزاا زین (85/8P≤) در سطوح .TG زین يسرم 

 آن معنادار نبود راتییکاهش دهند، اما تغ زیشاخص را ن نیتوانستند سطوح ا ناتیمشاهده شد و تمر يراتییتغ

(85/8P≥)داشت يکاهش معنادار ناتیتمربدنبال  زیزنان جوان فعال نبدن  يدرصد چرب ،موجود جی. مطابق نتا 

(85/8P≤)راتیی. اما باز تغ BMI معنادار نبود (85/8P≥).  

قند  يشاخص هابر دیشدتناوبي کوتاه مدت  ناتیمثبت تمر راتیتاث انگریپژوهش حاضر ب جینتانتیجه گیری: 

با کاهش قند خون، موجب بهبود شاخص  دیشد يتناوب ناتی. تمربودفعال زنان جوان و نیمرخ لیپیدي سرم خون 

 ریز يشده و ضمن بهبود سطوح چرب زیپولیل شیموجب افزا دیشد يتناوب اتنیتمر ن،یشود. همچن يم يسمیگال يها

 شود. يم زیسرم ن يدیپیل مرخیباعث بهبود ن ،يجلد

 ، فعال.جوان تناوبي شدید، قند خون، نیمرخ لیپیدي، زنان کوتاه مدت تمرینات :هاواژه کلید
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 .Error! Bookmark not defined......... آنكوا آزمون جهینت و  TC وحسط اریمع انحراف و نیانگیم -6-1 جدول

 Error! Bookmark notآنكوا آزمون جهینت و  بدن يچرب درصد اریمع انحراف و نیانگیم -48-1 جدول

defined. 
 Error! Bookmark notآنكوا آزمون جهینت و  يبدن توده شاخص اریمع فانحرا و نیانگیم -44-1 جدول

defined. 
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 هافهرست شکل

 صفحه                                                        شماره و عنوان شکل
 

 61................................................................................................ بدن در نیانسول و گلوکز كیولوژیزیف میتنظ ستمیس -4-6 شكل

 .Error! Bookmark not defined...................................................... كسیا سندرم ای كیمتابول سندورم -6-6 شكل

 .Error! Bookmark not defined................................................... انسولین سیگنالینگ مسیر و رندهیگ -7-6 شكل

 Error! Bookmark notيپوست ریز و ياحشائ يچرب بافت از شده رها آزاد چرب يها دیاس چرخه -1-6 شكل

defined. 
 Error! Bookmarkخون در موجود ياجزا نیهمچن و خون نیهموگلوب توسط قند حمل يچگونگ -5-6 شكل

not defined. 
 !Errorدیشد تیفعال وهله كی متفاوت هاي زمان در انرژي دیتول هاي ستمیس از ATP بازسازي سهم -6-6 شكل

Bookmark not defined. 
 HIITError! Bookmark not ناتیتمر اثر در الکتات غلظت حداکثر شیافزا يسازوکارها -7-6 شكل

defined. 
 .Error! Bookmark not defined....................... دیشد يتناوب ناتیتمر با يطیمح يها يسازگار مدل-0-6شكل

 .Error! Bookmark not defined................................... (متر يسانت 4/8) دقت با اسك سنج قد و وزن -4-7 شكل

 .Error! Bookmark not defined.......................................................................................... هارپندن پریکال -6-7 شكل

 .Error! Bookmark not defined................................ زنان و مردان يبرا آستراند آزمون ياجرا روش -7-7 شكل

 Error! Bookmark notآزمون پس و آزمون شیپ مرحله در ها گروه خون قند سطوح راتییتغ -4-1 شكل

defined. 
 Error! Bookmarkآزمون پس و آزمون شیپ مرحله در ها گروه A1C نیهموگلوب سطوح راتییتغ -6-1 شكل

not defined. 
 !Errorآزمون پس و آزمون شیپ مرحله در گروه دو يها يآزمودن LDL سطوح راتییتغ -7-1 شكل

Bookmark not defined. 
 !Errorآزمون پس و آزمون شیپ مرحله در گروه دو يها يآزمودن HDL سطوح راتییتغ -1-1 شكل

Bookmark not defined. 
 Error! Bookmarkآزمون پس و آزمون شیپ مرحله در گروه دو يها يآزمودن TG سطوح راتییتغ -5-1 شكل

not defined. 
 Error! Bookmarkآزمون پس و آزمون شیپ مرحله در گروه دو يها يآزمودن TC وحسط راتییتغ -6-1 شكل

not defined. 
 Error! Bookmark notآزمون پس و آزمون شیپ مرحله در ها گروه بدن يچرب درصد راتییتغ -7-1 شكل

defined. 
 !Errorآزمون پس و آزمون شیپ مرحله در گروه دو يها يآزمودن يبدن توده شاخص راتییتغ -0-1 شكل

Bookmark not defined. 
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 فصل اول:
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 مقدمه -6-6

 مرگ ياصل عوامل از دیابت عروقي، چاقي و -قلبي هاي بیماري شامل واگیر غیر مزمن هاي بیماري

 بیماري این از یافته ناشي توسعه کمتر کشورهاي در میر و مرگ%  08 تقریبا هستند، و دنیا در میر و

 میان این در و است افزایش در حال مزمن هاي بیماري فراواني (.6885ابت آمریكا، ی)انجمن د هاست

)موري و همكاران،  ددهن مي اختصاص خود به را افزایش این از بار بیشتري توسعه حال در کشورهاي

 در توسعه حال در هاي در کشور بیماري ها این فراواني افزایش که این توجه خور نكته در .(4667

 ها در بیماري این رشد افزایش یافته توسعه کشورهاي در که در حالي است، ساله 61 تا 15 جمعیت

 بار افزایش همه مطالعات، در اتقریب. (6885و همكاران،  4)بوتایب شود مي دیده سال 65 باالي سنین

 یك گذار گویاي که است گرفته روستانشینان از بیشتر را مردمان شهرنشین دامن مزمن هاي بیماري

 .(6886)بوتایب و همكاران،  است اي چشمگیر تغذیه گذار و مزمن هاي بیماري براي اپیدمیولوژیك

باشد، تاکنون مطالعات زیادي  مي بت نوع دوابتال به بیماري دیا چاقي از جمله فاکتورهاي خطر مهم در

هاي  همچنان بسیاري از مكانیسم جهت شناسایي ارتباط چاقي و دیابت نوع دو انجام شده است ولي در

 و محیطي در ایجاد دیابت نوع دو نقش يمي باشند. فاکتور هاي ژنتیك ملكولي دخیل در آن ناشناخته

فعالیت فیزیكي، افزایش سن، سیگار،  نوع رژیم غذایي، کاهشدارند. از فاکتورهاي محیطي مهم مي توان 

؛ دي 4660و همكاران،  6)کینگ آدرنرژیك را نام برد βهاي  و آنتاگونیست داروهاي دیورتیك تیازید،

 اکثر سالمت بخش و حاضر است قرن در عمومي بهداشت چالش ترین بزرگ . چاقي(6881، 7فرنزو

 در. (6880)کلي و همكاران،  هستند چاقي فزاینده بروز از ناشي ضو عوار مسائل درگیر دنیا کشورهاي

                                                
1. Boutayeb 

2. King 

3. Defronzo 
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 نفر میلیون 766 و 677ترتیب  به دنیا در چاقي و وزن اضافه به مبتال جمعیت میالدي 6885 سال

(. 6888انجمن دیابت آمریكا، ) است شده برابر دو گذشته سال 65 به نسبت رقم این. شد زده تخمین

طوري که سازمان بهداشت  است، به قي طي دهه هاي اخیر رو به افزایش بودهشیوع بیماري دیابت و چا

 ها میلیون نفر در سراسر جهان مبتال به این بیماري 788تعداد  6865 جهاني تخمین زده اند که تا سال

  .(4700، گرگاني فیروزجایي) خواهند بود

 بیان مسئله -6-2

 است، زیرا امروزه یافته افزایش فردي درستيتن و بهداشت به توجه جوامع، شدن صنعتي و توسعه با

دیابت و بیماري هاي مشابه  و وزن را به دنبال دارد خون که اضافه هاي چربي و بدن افزایش درصدچربي

کند  مي تهدید را کنوني نسل بوده و سالمت بشري جوامع مشكالت و مسائل مهمترین از یكي شایع،

زندگي فعال،  شیوه و ها خانواده بودن پرجمعیت به توجه اب گذشته، در (.6886، 4همكاران و الرسن)

 شیوع کنوني، جامعة با مقایسه در وزن و بیماري هاي مرتبط با آن مانند دیابت و فشار خون اضافه مسئله

 از آماده غذاهاي و کردني ها سرخ بجاي سالم و طبیعي غذاهاي از همچنین استفاده. نداشت چنداني

  (.6885، 6)فاکس و ماتیوساست  بوده گذشته در جامعه افراد انيجسم سالمت دیگر دالیل

نوع دو و  ابتید ،يپرفشارخون ،مغزي هکرونر قلب، سكت يماریخطر ب شیبا افزا ،ياضافه وزن و چاق

بر متر  لوگرمیک 75از  شتربی بدنکه شاخص توده  يارتباط دارد، به گونه ا يخاص ياز سرطان ها يبعض

شود  يخون م يدندر خون و پرق نیاز حد انسول شیب شیافزا ن،یمقاومت به انسول شیمربع، موجب افزا

قلي زاده و همكاران، ) دهدي م شیبرابر در مردان افزا 16برابر در زنان و  68از  شیرا تا ب ابتیو خطر د

با  همراه که ،(6888، 7کوپلمن)شود  مي تعریف بدن مازاد چربي صورت به که وزن و چاقي اضافه (.6847

 ينام گرفته است: چنان که ط كمی و ستیقرن ب يدمینظام سالمت، اپ يمعضل اصل كیبه عنوان  ابتید

 (.6847، دلشاد و همكاران) است افتهی يشیدر جهان تا دو برابر افزا يچاق وعیگذشته ش يسه دهه 

مینه ساز و یكي از مهمترین عوامل خطر در بروز بیماري هاي غیرواگیر مي باشد که مي تواند ز

  (.6847بیماري هاي مختلف باشد )عابدي و همكاران، 

                                                
1. Laursen et al. 

2. Fax and Mattew 

3. Kopelman 
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 بیش رشد اختصاصي طور به. (6844و همكاران،  6ناگیداک) نیست 4یكنواخت بافت یك چربي بافت

 و رتروپریتونئال ،(مزانتر و امنتوم) داخل صفاقي و احشایي چربي یا شكمي داخل سفید بافت چربي حد از

 از توانند مي سفید چربي بافت در ها آدیپوسیت است، همراه متابولیك سندرم و التهاب با اطراف گونادي

 سلول در شده ذخیره تري گلیسرید مقدار مسئله این که کنند تغییر اي مالحظه قابل طور به لحاظ اندازه

 طریق از فقط نه سفید چربي افزایش بافت که دهد مي نشان اخیر هاي داده. دهد مي را نشان چربي هاي

شود که اضافه وزن و چاقي را  تواند حاصل مي نیز ها آن هایپرپالزي از بلكه ها هایپرتروفي آدیپوسیت

خون که با سالمت ارتباط  چربي اجزاي ترین شایع (. از6880و همكاران،  7نگیاسپالدسبب مي شود )

و  6لیپوپروتئین پرچگال ،کلسترول با 5، کلسترول با لیپوپروتئین کم چگال1دارد، مي توان به کلسترول تام

 که گذارند مي تاثیر خون لیپید نیمرخ اشاره کرد. عوامل متعددي بر درصد چربي بدن و 7تري گلیسیرید

 خون، فشار بدني، فعالیت دخانیات، استعمال وزن، اضافه ژنتیك و وراثت، سن، به توان مي جمله آن از

و  0گلتي؛ 6886همكاران،  و الرسن) کرد اشاره غیره و غذایي رژیم زندگي، شیوة استرس، فشار جنسیت،

 ها بیماري بیشتربه  ابتال خطر با و چاقي بدن اضافي چربي. (6884و همكاران،  6؛ ویر6887همكاران، 

از  مشخصي انواع و ملیتوس دیابت هیپرلیپیدمي، خون، پرفشاري عروقي، -قلبي هاي بیماري شامل

 (.6886ن، و همكارا 48الواست ) ارتباط در ها سرطان

 غالبا 6 نوع دیابت که نحوي هستند، به هم با نزدیكي بسیار رابطه داراي چاقي و دیابت بیماري

مي  مطرح 6 نوع دیابت بیماري ایجاد اصلي فاکتور به عنوان این رو چاقي از. کند مي بروز چاقي همراه

ب شناسي دیابت التهاب در آسی .(6884و همكاران،  46هالوکس؛ 6886و همكاران،  44گرینستاین) باشد

 يو از دست دادن توده عضالن يچرب افتب شیافزا (.6847، سیستمي نیز درگیر است )اسدي و همكاران

 توان مي (.6847شود )مختار زاده و همكاران،  يمرتبط با التهاب در افراد م يرهایباعث فعال شدن مس

 غالب. نمود انسولین مطرح به مقاومت ایجاد آن متعاقب و 6 نوع دیابت بروز در عامل اولیه بعنوان را چاقي

                                                
1. Homogene 

2. Daquinag 

3. Spalding 

4.Total Cholestrol 

5. Low Density Lipoprotein 

6. High Density Lipoprotein 

7. Triglyceride 

8. Galletti 

9. Weyer 

10. Low 

11. Greenstein 

12. Halleux 
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 4دیز) باشند مي 6 نوع دیابت روي بر متفاوتي تاثیر چاقي داراي مختلف انواع که باورند این بر پژوهشگران

 . (6887و همكاران، 

ت بدني فعالی بـه پرداختن براي آنان وقت کمبود دیگر طرف از و عادي افراد تحرّك بي زندگي سبك

 پژوهشگران ورزشكاران، نیازهاي همچنین که سبب بروز چاقي و انواع بیماري ها مانند دیابت مي شود و

 کمترین با تا کنند طرّاحي را جدیدي هاي روش تمریني فمختل هـاي دلم بترکی اب ات تهداش آن بر را

و اجرا را مرتفع سازند و عروقي و ارتقاء عملكرد  قلبي سیستم بهبود قبیل از نیازهایي ممكن زمان

دهه،  نیچند يبرا (.4706 همكاران، و بیاتي) مشكالت و بیماري هاي مرتبط با تحرك را کاهش دهند

در نظر گرفته شده است.  یيغذا میهمراه با دارو و رژ و چاقي ابتید تیریمد به عنوان اساس يورزش

و  يریشگیپ يمؤثر برا يابزار درمان يجسمان تیفعالمي دهند که،  وجود دارند که نشان يادیمدارك ز

 باعث تمرین، مناسب حجم که اند داده نشان تحقیقات(. 6841)اربلو و همكاران،  است این امراضدرمان 

 افزایش. مي کند تحریك را لیپاز لیپوپروتئین و مي شود عضالني درون (TG)گلیسرید  کاهش تري

 هاي بیماري خطرات خود نوبه به که مي شود خون TGبیشتر  باعث برداشت لیپاز لیپوپروتئین فعالیت

 ورزشي تنوع فعالیت هاي دلیل به (.6886و همكاران،  قهرمانلو)مي دهد  کاهش را عروقي قلبي

 بر ورزشي فعالیت اثر زمینه در متفاوتي و آزمون ها و آزمودني هاي الگوها ،(ترکیبي و هوازي مقاومتي،)

 .(4666و همكاران،  6جوزفاست ) گرفته قرار يبررس مورد نیمرخ لیپیدي و دیابت،

 شناخته بخوبي سرم لیپید نیمرخ و بدن چربي کاهش در هوازي تمرین مفید نقش اخیر سالیان در

در کاهش  یيقش بسزان اند که ورزش مختلف نشان داده يها پژوهش(. 6885، 3)سویتمن است شده

روش  كیتواند  يمنظم م ناتیتمر نیبراعالوه  رد.هش ترشح مواد التهاب زا داکا جهیو در نت يبافت چرب

 يقلب يها يماریو ب ابتید ن،یمقاومت به انسول رینظ ،يتحرک ياز ب يناش يهایماریدر درمان ب يکمك

 تنظیم طریق است از ممكن اثرات این شود فرض است منطقي (.6847جمالي و همكاران، باشد ) يعروق

؛ 6886و همكاران،  1جامورتاز)شود  گري آدیپونكتین میانجي لهجم از چربي بافت از مشتق هاي هورمون

 در (4768همكاران ) و . سوري(6880و همكاران،  انیتونج؛ 6887و همكاران،  5اندرسون نگیروک

 به مقاومت شاخص و (RBP) پروتئین متصل شونده به رتینول سرمبر  هوازي تناوبي تمرین تأثیر خود

                                                
1. Diez 

2. Joseph 

3. Sweetman 

4. Jamurtas 

5. Rokling-Andersen 
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 هوازي تناوبي تمرین که داد نشان مطالعه این نتایج. کردند بررسي را 6 نوع یابتد بیماران در انسولین

 مقاومت شاخص بهبود با خود که شود مي افراد این در چربي نیمرخ RBPسطح  دارامعن کاهش موجب

 میادین در حضور فرصت که افرادي دیگر، طرف . از(4768، همكاران و )سورياست  همراه انسولین به

 خویش بدن چربي درصد در تغییري هوازي تمرینات انجام وجود با که کساني نیز و ندارند را ورزشي

 جایگزین هاي روش به دارند، خود بدن چربي کاهش براي حدي از بیش انتظارات یا کنند نمي مشاهده

 در مداوم هوازي تمرینات بجاي شدیدتناوبي  مدت کوتاه تمرینات از استفاده .اند آورده روي تمریني

(. 6844، 4گسترده مورد استفاده قرار گرفته است )تانگ و همكاران بطور غیرورزشكاران و ورزشكاران

 سهیرا در مقا يكسانی يدستاوردها ،ينیتواند عالوه بر کاهش زمان و حجم تمر يم دیشد يتناوب ناتیتمر

  .(6847وند و همكاران،  )حسن به همراه داشته باشد ياستقامت ينهایبا تمر

ثانیه( است که با شدت کاري بیشنه  48-78هایي ) شدید، شامل فعالیتتناوبي کوتاه مدت مرینات ت

؛ مارتین و همكاران، 6844، 6شوند )جیراود و همكاران و فوق بیشنه و با دوره استراحت بین آنها، انجام مي

 نوارگردان و کارسنج هدوچرخ از استفاده با شدیدتناوبي  مدت کوتاه تمرینات از مختلفي انواع (.6846

 و تالنیان) اند گرفته قرار استفاده مورد تمرینات این متعاقب فیزیولوژیكي هاي سازگاري بررسي براي

 يط در چرب اسید اکسیداسیون براي اسكلتي ظرفیت افزایشهمكاران  و تالنیان .(6887، همكاران

. (6887همكاران،  و )تالنیان اند داده نشان شدیدتناوبي  مدت کوتاه تمرینات هفته دو متعاقب را ورزش

، 7باشد )کریسوهو و همكاران قلبي و عروقي مي هاي سازگاري به مربوط تمرینات این منفعت بیشترین

 تمرین تمرین؛ نوع دو مقایسه عنوان با تحقیقي 1(. ژانگ و همكاران6845؛ شارف و همكاران، 6845

 انجام بود، شده انجام وزن اضافه با زن 17 شرکت با که بیشینه، زیر تمرین مقابل در شدید مدت کوتاه

. شدند تقسیم کنترل و بیشینه زیر تمرین شدید، مدت کوتاه تمرین مساوي گروه سه به ها آزمودني. دادند

 کاهش این و بود داده کاهش را بدن چربي بیشتري مقدار به بیشینه مدت کوتاه تمرین داد؛ نشان نتایج

 قند و لیپیدي نیمرخ بر تمرینات این تاثیر. (6845 ،ژانگ و همكاران) است بوده بیشتر شكمي چربي در

 6ها آدیپوسیت قطر HIIT تمرین هفته 46بررسي شده است. بعد از  5همكاران و موتو توسط ها موش خون

                                                
1. Tang et al. 

2. Guiraud et al. 

3. Chrysohoou et al. 

4. Zhang et al. 

5. Motto et al. 

6. Adipocyte 
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 ها یافته این. است داشته هوازي تمرین گروه به نسبت داري معني کاهش گروه این در آدیپوز، بافت در

 نشان را ندارند هوازي تمرین براي کافي وقت که افرادي براي را شدیدتناوبي  مدت کوتاه تمرین همیتا

 تمرینات متعاقب نیز خون قند کاهش و گلیكوژن متابولیسم افزایش .(6846 همكاران، و موتو) دهد مي

 شدیدتناوبي  مدت کوتاه تمرینات(. 6845 همكاران، و موتو) است شده گزارش شدیدتناوبي  مدت کوتاه

 همكاران، و موتو)کنند  مي کمك قندي ذخایر و منابع کاهش به هوازي بي انرژي منابع بر فشار ایجاد با

 تمرین دادند؛ نشان 6841 درسال همكاران، و کیتینگ فوق تحقیقات هاي یافته با تضاد در (.6845

 توزیع متوازن بطور را پوستي زیر بيچر شدید،تناوبي  مدت کوتاه تمرینات با مقایسه در تداومي هوازي

 .است نموده

HIITشدید  تناوبي تمرینات
 مشابه تغییرات که سنتي هوازي هاي تمرین مؤثر جایگزین عنوان به 4

 افراد در سالمت به نشانگرهاي مربوط و عملكردي فیزیولوژیكي، تغییرات از اي دامنه بیشتري در حتي یا

و  7؛ هوانگ6887و همكاران،  6)ویسلوفاست  گرفته قرار توجه مورد ازگيت به کند، مي ایجاد بیمار و بالغ

 افزایش حال در شواهد اما دارد؛ وجود کمي شناخت HIITتمرین  تأثیرات مورد . در(6844همكاران، 

 کمتر زمان وجود با با شدت متوسط و پایین، تداومي تمرینات با مقایسه در تمرین نوع این دهد مي نشان

 آنجا . از(6846کسلر و همكاران، )شود  مي بیشتري فیزیولوژیكي تحریك کمتر، باعث تمرین کلي حجم و

چاقي و به  ابتال براي جامعه افراد از گروه این است، بیشتر به مردان نسبت زنان در چربي بافت میزان که

و  اهمیت از نروي زنا پژوهش انجام رو این از هستند؛ مستعدتر دیابت،مشكالت مرتبط با قند خون و 

 که است آن بر دال زمینه، این در شده انجام تحقیقات مرور آن، بر عالوه. است زیادي برخوردار ضرورت

اغلب از فعالیت هاي  قبلي، تحقیقات در بیشتر. است شده کار کم HIITتمرینات  اثر بررسي زمینه در

 الزم ني استفاد شده است. آنچههوازي با شدت متوسط و یا تمرینات مقاومتي به عنوان پروتكل تمری

 که است این بدانند، دیابت هاي مرتبط با قند خون و بیماري داراي و چاق افراد ویژه به جامعه، افراد است

 را خود سالمت هاي شاخص و شوند برخوردار بیشترین سودمندي از تا دهند انجام بدني هاي فعالیت چه

مدت تناوبي  کوتاه تمرین هفته 6 تأثیر بررسي حاضر ههدف از مطالع اساس، همین بر. بهبود بخشند

 فعال مي باشد. جوان زنان سرم لیپید نیمرخ و قندخون هاي شاخص برشدید 

                                                
1.High intensity interval training 

2. Wisløff 

3. Hwang 
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 فرضیات پژوهش -6-9

 شش هفته تمرین کوتاه مدت تناوبي شدید بر قند خون ناشتا زنان جوان فعال تاثیر دارد.  -4

زنان جوان فعال تاثیر  (A1C)گلیكوزیله ن شش هفته تمرین کوتاه مدت تناوبي شدید بر هموگلوبی -6

 دارد.

 زنان جوان فعال تاثیر دارد. (LDLپروتئین کم چگال) شش هفته تمرین کوتاه مدت تناوبي شدید بر -7

 زنان جوان فعال تاثیر دارد. (HDLپرچگال) پروتئین شش هفته تمرین کوتاه مدت تناوبي شدید بر -1

 زنان جوان فعال تاثیر دارد. (TG)تري گلیسرید شش هفته تمرین کوتاه مدت تناوبي شدید بر -5

 زنان جوان فعال تاثیر دارد. (CT)شش هفته تمرین کوتاه مدت تناوبي شدید بر کلسترول تام -6

 شش هفته تمرین کوتاه مدت تناوبي شدید بر درصد چربي زنان جوان فعال تاثیر دارد. -7

 زنان جوان فعال تاثیر دارد.هفته تمرین کوتاه مدت تناوبي شدید بر شاخص توده بدني  شش -0

 اهداف پژوهش -6-4

 هدف کلی -6-4-6

هاي قندخون و  بر شاخصمدت تناوبي شدید هفته تمرین کوتاه  6ثیر أررسي تب تحقیقهدف این 

 باشد.  نیمرخ لیپید سرم زنان جوان فعال شهر اردبیل مي

 اهداف ویژه -6-4-2

ناشتا زنان جوان فعال شهر هفته تمرین کوتاه مدت تناوبي شدید بر میزان قندخون  6تعیین تأثیر   -4

 اردبیل

زنان جوان فعال شهر  A1Cهفته تمرین کوتاه مدت تناوبي شدید بر میزان هموگلوبین  6تعیین تأثیر  -6

 اردبیل

 زنان جوان فعال شهر اردبیل  LDLهفته تمرین کوتاه مدت تناوبي شدید بر میزان  6تعیین تأثیر -7

 زنان جوان فعال شهر اردبیل HDLشدید بر میزان هفته تمرین کوتاه مدت تناوبي  6تعیین تأثیر  -1

 زنان جوان فعال شهر اردبیل TGهفته تمرین کوتاه مدت تناوبي شدید بر میزان  6تعیین تأثیر  -5

 زنان جوان فعال شهر اردبیل TCهفته تمرین کوتاه مدت تناوبي شدید بر میزان  6تعیین تأثیر  -6

 دید بر درصد چربي زنان جوان فعال شهر اردبیلهفته تمرین کوتاه مدت تناوبي ش 6تعیین تأثیر -7
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 هفته تمرین کوتاه مدت تناوبي شدید بر شاخص توده بدني زنان جوان فعال شهر اردبیل 6تعیین تأثیر -0

 پژوهش اهمّیت و ضرورت -6-1

 و ابتیکنترل د ي کاهش وزن وبرا يبه عنوان راه کار يبدن تیفعال شیافزا ر،یاخ يدرسال ها

که نشان  یيآنجا از. (4761)بنایي و همكاران،  و دارو مطرح بوده است هیر کنار تغذد نیمقاومت به انسول

 يبرنامه ها نیبنابرا کند،ي م يریجلوگ 6نوع  ابتید شرفتیپچاقي و از  يبدن تیداده شده است فعال

ه استفادچون  .ردیقرار گ خطر افراد در معرض ينیمراقبت بال يها ستمیدر س شتریب دیمناسب با يورزش

و  ريیشگیدر جهت پ شتریها ب تالش همراه است؛ امروزه بيمختلف، همواره با اثرات جان داروهاي از

 ك برنامه منظم و مدونیرسد شرکت در  يباشد. به نظر م يم دارو ها بدون استفاده از ماريیدرمان ب

 داشته باشدن آ و کاهش عوارض ابتیداز بروز  وزن و جلوگیري بتواند سهم عمده اي در کاهش يورزش

 (.4768)صارمي، 

نیمرخ لیپیدي و  بر ورزشي فعالیت اثر زمینه در الگوهاي متفاوتي ورزشي تنوع فعالیت هاي دلیل به

و همكاران و کاستاندا و همكاران در تحقیقات بنز . براي مثال است گرفته قرار بررسي مورد ،قند خون

یانگ و همكاران در زمینه (، 6886استاندا و همكاران، ؛ ک6887خود از تمرینات مقاومتي )بنز و همكاران، 

(، و 6844، همكارانتاثیر تمرینات بر نیمرخ لیپیدي و شاخص هاي قند خون از تمرینات یوگا )یانگ و 

 ي استفاده کرده اندبیو ترک يهوازي، مقاومتهمچنین جرج و همكاران در تحقیقات خود از تمرینات 

 . (6844همكاران،  و )جرج

پرداخته اند بیشتر  قندخون و لیپیدي ب مطالعاتي که به بررسي تاثیرات تمرین ورزشي بر نیمرخاغل

 مورد در( اما 4767قراري عارفي و همكاران، از پروتكل هاي ورزشي هوازي و مقاومتي استفاده کرده اند )

 تمرین نوع این دهد مي نشان افزایش حال در شواهد اما دارد؛ وجود کمي شناخت HIITتمرین  تأثیرات

کمتر،  تمرین کلي حجم و کمتر زمان وجود با با شدت متوسط و پایین، تداومي تمرینات با مقایسه در

 تحقیق یشینهپ مرور طرفي از .(6846و همكاران،  4)کسلرشود  مي بیشتري فیزیولوژیكي تحریك باعث

 انجام ورزشي عملكرد بر شدیدي تناوب مدت کوتاه تمرین تاثیر حوزه در بسیاري تحقیقات دهد؛ مي نشان

 مثبت تاثیر تحقیقات این اکثر نتایج(. 6880 ، همكاران و 6بیلي ؛6846 همكاران، و آسترونو) است شده

                                                
1. Kessler 

2. Bailey 
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 اند نموده گزارش را خستگي شاخص و توان اوج مانند؛ بي هوازي هاي شاخص بر تمرینات این

 و لیپیدي نیمرخ وزن، کاهش حوزه در ندکيا هاي پژوهش حال این با(. 6846 ، همكاران و 4بورگومستر)

 باالي ابعاد مختلف سالمتي مانند اضافه وزن، چربي ارزیابيهمچنین  .است شده انجام خون قند تغییرات

دالیل ذیل از اهمیتي چند ه ب ،جامعه مانسبت به مردان در بین زنان خون و بیماري هایي مانند دیابت 

 برابر برخوردار است:

زندگي ماشیني متداول امروزي نسبت به مردان کم تحرك تر بوده و همین امر موجب مي گـردد تـا   زنان به علت  .4

 فاکتور هاي خطر ساز سالمتي بیشتر در آنها بروز نماید.

تعیین سطوح سالمت زنان به عنوان پرورش دهنده نسل آینده جامعه که مي تواند از نظر اقتصـادي، اجتمـاعي و    .6

 ت باشد.بهداشتي بسیار حائز اهمی

 .از زندگي زنان دارد (یائسگي و غیره دوران بارداري، زایمان،مانند ) در ادوار خاصيسالمتي اهمیت ویژه اي که  .7

 انجام تحقیقات بیشتر در طرفي از. شد استفاده آزمودني بعنوان انزن از حاضر تحقیق در دلیل، بدین

 تمرین متعاقب درازمدت و مدت میان ي هايسازگار بیني پیش توان و بوده مدت کوتاه تمریني دوره شده،

 این رو از. ندارند را سرم لیپید نیمرخ و خون قند هاي شاخص بر آن تاثیر و شدیدتناوبي  مدت کوتاه

 قند هاي شاخص بر هفته 6 مدت به شدیدتناوبي  مدت کوتاه تمرین تاثیر بررسي هدف با حاضر تحقیق

 .شد نجاما فعال جوان زنانسرم  لیپید نیمرخ و خون

 محدودیت های پژوهش -6-6

 شده کنترل های تیمحدود -6-6-6

و ثبت  يریگ اندازهتوان به هاي اثر گذار بر تحقیق که قابل کنترل خواهد بود، مياز جمله محدودیت

ي ورزشي، زمان و ، سابقه(بدن ي و شاخص توده يسن، جنس، وزن، قد، درصد چربي )جسمان يها يژگیو

تنفسي و  -هاي قلبيي بیماريسابقهجراي آزمون، گرم کردن مورد نیاز، ي امكان اجراي پروتكل، نحوه

 مصرف مواد دارویي اشاره کرد.

 نشده کنترل های تیمحدود -6-6-2

 يها تیسطوح فعال ،يبه روش زندگ توان يپژوهش م نی، در اکنترل نشده يها تیاز محدود

 طیشرااستراحت،  تیوضع ،يداریبخواب و  تیوضع ،ها يآزمودن هیتغذ تیوضع ،ها يآزمودن روزانه مختلف

                                                
1. Burgomaster 
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و درکل در  ها يآزمودن ياحتمال يدگید بیآس ،مراحل آزمون لدر طو ها يآزمودن يو روان يزشیانگ

آغاز و  يهینكات در جلسه توج نیا يتمام بود که يدر حال نیاشاره کرد؛ ا ها ينبودن کامل آزمودن اریاخت

 .بود تذکر داده شده حاضر يطرح و آغاز هر مرحله از طرح پژوهش انیپا

 عملیاتی واژه ها و اصطالاحاتنظری و تعریف  -6-1

 (HIIT) شدیدتناوبی  مدت کوتاه تمرینات -6-1-6

ثانیه( است که با شدت کاري بیشنه  48-78هایي ) شدید، شامل فعالیتتناوبي کوتاه مدت تمرینات 

 در پژوهش حاضر (.6844، 4شوند )جیراود و همكاران و فوق بیشنه و با دوره استراحت بین آنها، انجام مي

با حداکثر سرعت بود.این  دوچرخة کارسنج رکابزني شدید رويشامل  شدیدتناوبي تمرین کوتاه مدت 

ها در فاصله هر  آزمودني بود.ثانیه  78بار تكرار شد و مدت زمان انجام هر رکابزني در هر تكرار  7تمرین 

 جلسه انجام شد. 7هفته و هر هفته  6به مدت  این تمریناتدقیقه استراحت داشتند.  6تكرار به مدت 

 قند خون -6-1-2

عمل  قیاست. بدن انسان قادر است تا از طر وانیح ایاندازه گلوکز موجود در خون انسان  6قند خون

 پس از مرحله جذب مواد غذایي، غلظت گلوکز خون در اکثر قند خون را کنترل کند. زانیهموستاز م

میزان بعد از صرف یك وعده غذایي  این. است لیتر دسيدر گرم  یليم 5/5تا  5/1مابین  پستانداران،

 الي 7/7یابد و در گرسنگي تا  افزایش ميلیتر خون  دسي  گرم در میلي 6/7الي  5/6کربوهیدراتي، تا 

ناشتا میزان قند خون  حاضردر پژوهش (. 6846پایین مي افتد )ك موراي، لیتر  ر دسيگرم دمیلي  6/7

  مشخص شد.ساعت ناشتایي شبانه 41تا  46دنبال  بهآزمایش خون با استفاده از 

 A1cهموگلوبین  -6-1-9

موجود در  نی)قند( همراه با هموگلوب گلوگز زانی( نشانگر مHb A1c) هموگلوبین گلیكوزیله شیآزما

 6قند خون در  زانیکه م يدر صورت نیماه گذشته است. بنابرا 7تا  6در  ماریقند خون ب نیانگیخون و م

امكان  جهیقند خون و در نت امناسبنشان دهنده کنترل ن شیآزما نیا جهیماه گذشته باال باشد نت 7 ای

هموگلوبین سطوح  حاضردر پژوهش  (.6847)اکو و همكاران،  باشد يم ابتید شتریبروز عوارض ب

                                                
1. Guiraud et al. 

2. Blood Glucose 
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 هموگلوبینگیري اندازه  يدر این تحقیق برا با استفاده از آزمایش خون مشخص شد. گلیكوزیله

استفاده شد  انگلستانکشور ساخت  Boronate affinity assy گلیكوزیله از کیت نایكوکارد و دستگاه

 (.6886)سامپلن و همكاران، 

 درصد چربی -6-1-4

صورت درصد بیان مي ه مقادیر چربي زیر جلدي ذخیره شده است که ب 4بدن منظور از درصد چربي

اي از پوست گرفته مي شود، همراه آن الیه چربي وقتي الیه  .(6887، 7؛ لي رد6880 ،6لدیف مسیه) شود

)گائیني و رجبي  دي شناخته مي شودلزیر جلدي نیز برداشته مي شود، که این الیه بنام چربي زیر ج

در این تحقیق مقادیر ضخامت چربي زیر جلدي به میلي متر و توسط کالیپر از مناطق مورد نظر  (.4707

که در معادالت  )ضخامت چربي عضله ساق پا و عضله سه سر ( قطهو با فرمول درصد چربي به روش دو ن

 .شرح داده شده اندازه گیري شده است

 کم  یبا چگال نیپوپروتئیل -6-1-1
1
LDL شود.  يشناخته م "کلسترول بد"کم به نام  يبا چگال نیپوپروتئیل ایLDL مقدار  يدارا

ها در خون  يچرب گریکلسترول و دحمل  LDL فهیباشد. وظ يم نیپروتئ يکلسترول و مقدار کم يادیز

قلب و مغز و  يکننده  هیتغذ يو سخت شدن رگ ها كیتواند باعث بار يدر خون م LDL شیافزا است.

 يگرم در دس يلیم 488کمتر از  LDLشود. مقدار مناسب  يو مغز يقلب يها يماریبه دنبال آن بروز ب

خون  شیبا استفاده از آزما LDLسطوح  حاضردر پژوهش . (4776مك آردل، ؛ 4708 كر،ی)ل است تریل

 هاي پارس آزمون و دستگاه تیک ك،یماتیاز روش آنز LDL غلظت ريیبه منظور اندازه گ مشخص شد.

 .(4765)قاسمي و همكاران، شد استفاده  يمیوشیب زریاتوآناال

  زیاد یبا چگال نیپوپروتئیل -6-1-6

HDL د، که در اندازه و محتویات روژن مي باششامل تعدادي ذرات هید زیاد يبا چگال نیپوپروتئیل ای

، HDL1شناسایي شده اند که شامل  HDLو آپولیپوپروتئین با یكدیگر فرق دارند. سه گروه از  لیپید

HDL2  وHDL3  .مي باشدHDL  کلسترول درصد 68و  دیپفسفولی درصد 78 ن،پروتئی درصد 58شامل 

                                                
1. Percent body fat 

2. Heymsfield 

3. Lee RD 

4. Low-Density Lipoproteins 
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پروتئین و حداقل مقدار  رازیاد بیشترین مقد يبا چگال نیپوپروتئیل (.4606و همكاران،  تزتی) است

 شیبا استفاده از آزما HDLدر پژوهش حاضر سطوح . (4776مك آردل، ؛ 4708 كر،ی)لکلسترول را دارند 

هاي پارس آزمون و  تیک ك،یماتیاز روش آنز HDL غلظت ريیبه منظور اندازه گ خون مشخص شد.

 .(4765مي و همكاران، )قاسشداستفاده  يمیوشیب زریاتوآناال دستگاه

 تری گلیسیرید -6-1-1

شامل سه اسید چرب و یك مولكول  به عنوان شكل ذخیره اي چربي، (TG) گلیسیرید تري

هر هنگام کاتابولیسم . هاي عضله ذخیره مي شود سلول تري گلیسیرید در بافت چربي و. است گلیسرول

یه مي شود. هر اسید چرب به طور به اجزاي اسید چرب و مولكول گلیسرول تجزگلیسیرید تري مولكول 

به صورت گرما و تامین انرژي  ATP مجزا تجزیه شده )واحدهاي دو کربني در یك زمان( و براي تولید

ر، سطوح ضدر پژوهش حا. (4776مك آردل، ؛ 4708 كر،ی)ل مي شود میتوکندريبراي کار عضالني، وارد 

TG غلظت ريیبه منظور اندازه گ. ته شد، تعیین شدبا استفاده از آزمایش خوني که از آزمودني ها گرف 

TG قاسمي و شداستفاده  يمیوشیب زریاتوآناال هاي پارس آزمون و دستگاه تیک ك،یماتیاز روش آنز(

 .(4765همكاران، 

 کلسترول -6-1-1

مانند ساخت  در بسیاري از اعمال پیچیده بدنچربي مشتق شده، معروفترین کلسترول به عنوان 

، هورمون هاي فوق کلیه، استروژن، آندروژن، پروژسترون و هورمون Dنتز ویتامین غشاهاي یاخته اي، س

در پژوهش  .(4776مك آردل، ؛ 4708 كر،ی)لد نقش دار هاي مسئول صفات جنسي ثانویه مردانه و زنانه

به  که از آزمودني ها گرفته شد، تعیین شد. حاضر، سطوح کلسترول نیز با استفاده از آزمایش خوني

 زریاتوآناال هاي پارس آزمون و دستگاه تیک ك،یماتیاز روش آنزکلسترول  غلظت ريیاندازه گ منظور

 .(4765)قاسمي و همكاران، شداستفاده  يمیوشیب

 ((BMIشاخص توده بدن  -6-1-3

kg/m))عبارت از تقسیم وزن بدن به مجذور قد  ((BMIشاخص توده بدن 
نظر مي رسد  است و به 2

گیر گیري آن آسان است، در مطالعات همهدن بستگي دارد. چون اندازهچربي بکه به طور مستقیم به 

به عنوان  BMIکنند، از ها شرکت ميها شمار زیادي از آزمودنيشناسي، یعني مطالعاتي که اغلب درآن
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به عنوان شاخص از چربي در  BMIشاخص محتواي چربي بدن بیشتر استفاده شده است. ضعف اصلي 

گیرد، این احتمال را که بافت عضالني نسبت به بافت چربي ممكن دیده ميل را نااین است که یك احتما

(. در پژوهش حاضر نیز 4650است در اضافه کردن وزن بدن به قد بیشتر سهیم باشد )رابرگز و رابرتس، 

kg/m)قد مجذور به بدن وزن تقسیم از بدن توده شاخص
2
 .بدست آمد (
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 مقدمه -2-6

هد داشت که به ترتیب عبارتند فصل دوم پژوهش حاضر نگاهي اجمالي بر مباني نظري پژوهش خوا

وزن( )درصد  نیمرخ لیپیدي سرم )اضافه، (A1Cهاي قندخون )دیابت( )قند خون، هموگلوبین  از شاخص

صل مطالعات اخیر در پایان این ف تمرینات شدید.، شاخص توده بدني(و  LDL،HDL ،TC  ،TGچربي، 

ارائه تمرینات شدید بر شاخص هاي قند خون و نیمرخ لیپیدي سرم زنان جوان فعال ي تأثیر در حیطه

 شده است.

 خون قند -2-2

است که بعضي از حیاتي  دلیلاین  به آن اهمیت. است خون قند ترین مهم و ترین فراوان گلوکز

همچنین وجود آن براي سوخت و  و کنند مي ذیهتغ ماده این منحصرا از مغز مانند بدن هاي ترین اندام

 .استمصرفي اي نشاسته  و قندي مواد از خون گلوکز منشأ. است ضروري چربي ها مانند دیگر ساز مواد

 آمینه دیگر مانند اسیدهاي مواد از گرسنگي هنگام قادرند کلیه و کبد مانند اندام ها بعضي حال، عین در

 باریكي، محدوده در ناشتا خون گلوکز غلظت طبیعي، وضعیت در. (4700 بسازند )مفید و همكاران، گلوکز

 محسوب طبیعي mg/dl 488 ناشتا تا گلوکز البته. دارد قرار لیتر دسي بر گرم میلي 68تا  08بین  معموال

دسي  بر گرم میلي 418 تا 468 به غذا وعده یك صرف از پس اول ساعت حدود در این غلظت شود. مي

 به سرعت را گلوکز غلظت خون، گلوکز کنترل براي فیدبكي هاي سیستم اما. مي یابد افزایش لیتر

 عكس، بر بازمي گردانند. طبیعي حد به( کربوهیدرات ها جذب آخرین از پس ساعت دو عرض در معموالً)

 وکزگل غلظت حفظ براي نیاز مورد گلوکز کبد در( گلوکز تولید) گلوکونئوژنز وسیله به غذایي، بي حالت در

است )مفید و همكاران،  باالتر کمي يتدیاب بیماران براي مقادیر این. کند مي تأمین را ناشتا حد در

4700). 
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 تنظیم سطح قند خون -2-9

به این معني که هنگام  کند، مي عمل خون گلوکز براي مهم بافري سیستم یك کبد به عنوان .4

مي  ن ترشح انسولین نیز افزایشمیزا ا،ذغ وعده یك صرف دنبال به خون گلوکز غلظت رفتن باال

گلیكوژن  به بالفاصله روده از شده جذب گلوکز ر دسي لیترمیلي گرم د 7/6 حدود در و یابد

 گلوکز خون و نیز ترشح انسولین غلظت که بعد ساعات در. شود مي ذخیره کبد در و شده تبدیل

 .کاهش مي یابد، گلیكوژن را تجزیه و به گلوکز تبدیل مي کند

 عكس بر هورمون این. است دخیل خون قند مقدار تنظیم در نیز گلوکاگون انسولین، بر عالوه .6

 بر عكس و مي یابد افزایش گلوکاگون ترشح خون گلوکز کاهش با. کند مي عمل انسولین

 .شود مي گلوکز غلظت رسیدن طبیعي سطح به و گلیكوژن تجزیه موجب انسولین،

 

 

 لوکز و انسولین در بدنسیستم تنظیم فیزیولوژیک گ -6-2شکل 

 

 عصبي سمپاتیك سیستم و هیپوتاالموس تحریك خون گلوکز غلظت کاهش مستقیم اثر یك .7

 و گذاشته اثر کبد روي اپي نفرین. مي گردد کلیوي فوق غدد از اپي نفرین ترشح موجب که است

 .شود مي گلوکز آزادسازي موجب

قسمت  وسیله به را مصرف مقدار زیرا مؤثرند تنظیم این در نیز کورتیزول و رشد هورمون دو .1

و  دی)مف مي کنند تبدیل چربي به را گلوکز آن، جاي به و دهند مي کاهش بدن سلول هاي اعظم

 (.4700همكاران، 
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 خون قند سطح تنظیم اهمیت -2-4

 مي استفاده جنسي غدد زایاي اپي تلیوم و شبكیه، مغز، وسیله به که است غذایي ماده تنها گلوکز

 مرحله در گلوکز اعظم قسمت خاطر، همین به. است ضروري خون گلوکز غلظت حفظ این،بنابر و شود

 مي تشكیل( ها چربي و پروتئین ها مانند دیگري مواد از گلوکز ساخت) گلوکونئوژنز طریق از غذاها بین

 .(4700شود )مفید و همكاران، 

 خون گلوکز سطح نرفتن باال اهمیت -2-1

 یابد افزایش مقدارش اگر و کند مي اعمال سلولي خارج یعما رد اسمزي فشار زیادي مقدار گلوکز 

 ترابري، موجب به هم خوردن قدرت همین و یابد مي شافزای هم سلول خارج اسمزي فشار

مي ... و سلول آب رفتن دست از ادم، چون ناخوشایندي نتایج به و گردیده سیتوپالسميغشاي 

 . انجامد

 تخلیه نیز بدن الكترولیت هاي و عاتیما آن همراه و گرددمي  دفع ادرار طریق از زیادي گلوکز 

 .شوند مي

 رگ هاي ویژه به و بافت ها از بسیاري دیدن آسیب موجب خون، گلوکز سطح درازمدت افزایش 

 و مغزي سكته قلبي، حمله چون نتایجي به منجر است ممكن همین و مي گردد آنها خوني

 .(4700 گردد )مفید و همكاران، کلیوي بیماري هاي

  بدن ترکیبات دیگر با آن روابط و گلوکز مقدار -2-6

 کالري کیلو 6888 تا استراحت حالت در کالري کیلو 4688 از ساعت 61 در نیاز مورد انرژي میزان

 4688 معادل کیلویي، 78 فرد یك سوختي ذخایر مقدار. کند مي تغییر( فعالیت شدت به بسته)

. است گلیسرول لآسی تري کیلوکالري 75888 پروتئین، کیلوکالري 61888 گلیكوژن، کیلوکالري

 ذخایر اما. کند مي تأمین گرسنگي ماه 7 تا 4 براي را نیازهایش فرد، این سوختي مواد مقدار بنابراین،

 به نیاز و کرده پیدا افت مقدارش سرعت به و رسد مي مصرف به روز 4 عرض در بدن،( قندي) گلوسیدي

 ساختمان گلیسرول قسمت البته. شوند تبدیل گلوکز به توانند نمي چرب اسیدهاي. دارد مجدد تأمین

 عمده منبع یك. است کم گلیسرول مقدار اما گردد، تبدیل گلوکز به مي تواند ها، گلیسرول آسیل تري
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 عضله گرسنگي، هنگام. مي گردد مشتق ها پروتئین تجزیه از که است آمینه اسیدهاي گلوکز، براي دیگر

 .(4700مي رود )مفید و همكاران،  شمار به آمینه اسیدهاي عمنب بزرگترین

 انسولین -2-1

است.  Bو  A پپتیديمتشكل از دو زنجیره  دالتون، 5080 مولكولي وزنبا انسولین پلي پپتیدي 

است. این دو زنجیره به کمك دو  78برابر  Bو در زنجیره  64برابر  A زنجیره درتعداد اسیدهاي آمینه 

پژوهشگران با بررسي اثرات تغییرات  (.6846گایتون، )متصل هستند به همدیگر  دیسولف يد وندیپ

هایي  اند قسمت هاي مختلف ساختمان انسولین موفق شده شیمیایي هر یك از اسیدهاي آمینه در ردیف

شناختي آن ضروري هستند تعیین کنند. انسولین در  از ساختمان انسولین را که براي بروز اثرات زیست

هاي باالتر، انسولین  اي( ساده است و در غلظت ومر )تك زنجیرهنومي فیزیولوژیك به صورت ها غلظت

ساختمان پیچیده )سه بعدي( به خود مي گیرد. یون هاي روي در ایجاد  پلیمریزه )به هم تافته( شده و

 سلول (. منشا هورمون انسولین4700این کمپلكس نقش بسیار مهمي بر عهده دارند )مفید و همكاران، 

 گلوکز که مي باشد که هنگام مصرف پروتئین و یا زماني لوزالمعده در النگرهانس کوچك جزایر بتاي هاي

 (.6846 گایتون،) مي شود تولید مي یابد، خون افزایش

 عملکرد انسولین -2-1

بدن و سایر دستگاه هاي مرتبط تاثیرات شدیدي  سازي و انسولین بر دستگاه متابولیك و سوخت

 از استفاده از ذخیره مي شود و عضالت و کبد در گلیكوژن صورت به خون اسطه انسولین گلوکزدارد. به و

پس از ترشح (. 4707 تیوان، و ام رابرت)شود  مي جلوگیري انرژي منبع یك عنوان به چربي بافت

شود )مفید و  مي تخریب کبد درصد آن به وسیله 58انسولین به داخل سیستم وریدي باب، تقریبا 

 نیمه متوسط کند، مي گردش خون در متصل غیر شكل به کلي طور به تقریبا انسولین. (4700اران، همك

 وارد کند مي عبور کبد از که انسولیني (.6846گایتون، )است  دقیقه 6 حدود تنها آن پالسماي عمر

ه این ب انسولین اتصال. شود مي متصل هدف نقاط در خود هاي گیرنده به و شده سیستمیك خون گردش

 انسولین گیرنده طریق از پیام ارسال مسیرهاي شدن فعالگیرنده باعث ایجاد اثرات انسولین مي شود. 

م ژن هاي مختلفي مي شود که تنظی و لیپیدها سنتز پروتئین، سنتز گلیكوژن،( تولید) سنتز القاي سبب

 .(4700)مفید و همكاران،  هاي پاسخ دهنده به انسولین وجود دارند در سلول
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Abstract: 

Purpose: This study aims to investigate the effect of 6 weeks of severe short-term 

periodic training on blood glucose and serum lipidprofiles indices in active young women. 

Method: For this purpose, 16 active and healthy young women with a mean age of 

29±4/08 years, weight of 63.37 ± 4.66 kg, and height of 158/75 ± 6/13 were selected and 

assigned to experimental and control groups. The experimental group spent 6 weeks and 3 

sessions in each week on the implementation of the training protocol. The main training of 

HIIT group (Experimental) included 3 repetitions of 30 sec pedaling on the wheel of the 

carburetor against the constant resistance of 7.5% of its body weight at maximum effort. 

To comply with the principle of overload, the number of 30-sec racing or pedaling 

activities increased during each week of training, and if the participants could complete 3 

repetitions at a specified speed and load in 2 consecutive sessions, 10 percent would be 

added to the amount of loads. Recovery time between each repetition was inactive during 2 

minutes of rest. Blood samples were taken from prepubertal vein in two stages: pre-test 

and post-test (after 6 weeks of training). The amounts of hemoglobin including A1C, LDL, 

TG, HDL, TC and blood glucose indices were measured and recorded as dependent 

variables. ANCOVA test was used to compare post-test results with control of pre-test 

results as covariance. Correlated t-test also was used to determine intra-group changes at 

each stage. 

Results: The results of this study revealed the positive effects of severe short-term 

periodic training on blood glucose and serum lipidprofiles indices in active young women. 

In this study, 6 weeks of severe short-term training reduced blood glucose and hemoglobin 

A1C levels (P≤ 0.05). Levels of lipid profile indices were also improved. Serum levels of 

LDL and TC were reduced by exercises and HDL levels were also increased (P≤ 0.05). 

There were also changes in serum TG levels, and exercises could reduce the levels of this 

index, but changes were not significant (P≤ 0.05). According to the results, the percentage 

of body fat in active young women was also decreased significantly after exercises 

(P≤0.05). However, BMI loads were not significant. 

Conclusion: The results of this study showed the positive effects of severe short-term 

periodic training on blood glucose and serum lipidprofiles indices in active young women. 

Extreme periodic exercises reduce blood glucose and improve glycemic indexes. Also, 

severe periodic exercises increase lipolysis and improve lipid profile while improving 

subcutaneous fat levels. 

Keywords: Extreme Short-Term Exercise, Blood Glucose, Lipid Profile, Young Women, Active. 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

University of Mohaghegh Ardabili 

Faculty of Educational Sciences and Psychology  

Department of Physical Education and Sports Science 

 

 

Thesis approved for the degree of M.Sc. in Sport Physiology 

 

Title: 

Effect of 6 weeks of 6 short-term periodic training on blood glucose and 

serum lipid profiles indices in active young women  

 

Supervisor: 

 Lotfali Bolboli (Ph. D) 

 

Advisor: 

 Rogayyeh Afrondeh (Ph. D)  

 

 

By: 

Seyyedeh Ziba Seyyedkalan 

 

October –2017 


	1-1-  مقدمه
	1-2-  بیان مسئله
	1-3-  فرضیات پژوهش
	1-4-  اهداف پژوهش
	1-4-1-  هدف کلی
	1-4-2-  اهداف ویژه
	1-5-  ضرورت و اهمّیت پژوهش
	1-6-  محدودیت های پژوهش
	1-6-1-  محدودیت های کنترل شده
	1-6-2-  محدودیت های کنترل نشده
	1-7-  تعریف نظری و عملیاتی واژه ها و اصطلاحات
	1-7-1-  تمرينات كوتاه مدت تناوبی شديد (HIIT)
	1-7-2-  قند خون
	1-7-3-  هموگلوبين A1c
	1-7-4-  درصد چربی
	1-7-5-  لیپوپروتئین با چگالی کم
	1-7-6-  لیپوپروتئین با چگالی زیاد
	1-7-7-  تری گلیسیرید
	1-7-8-  کلسترول
	1-7-9-  شاخص توده بدن BMI))
	2-1-  مقدمه
	2-2-  قند خون
	2-3-  تنظیم سطح قند خون
	شکل 2-1- سیستم تنظیم فیزیولوژیک گلوکز و انسولین در بدن

	2-4-  اهمیت تنظیم سطح قند خون
	2-5-  اهمیت بالا نرفتن سطح گلوکز خون
	2-6-  مقدار گلوکز و روابط آن با دیگر ترکیبات بدن
	2-7-  انسولین
	2-8-  عملکرد انسولين



