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خالصه
مقدمه :هدف از این تحقیق بررسي اثر  16هفته تمرین مقاومتي بر شاخصهای ساختاری قلب زنان
سالمند بود.
روش کار :روش تحقیق نیمه تجربي و طرح تحقیق بهصورت پیشآزمون پسآزمون ،پیگیری با
گروه تجربي و کنترل مي باشد .جامعه آماری تحقیق را سالمندان مرکز بهزیستي شهر کرمانشاه تشكیل
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دادند .روش نمونهگیری بهصورت هدفمند و بر اساس معیارهای ورود و خروج از بین زنان سالمند 26
تا  26سال بود که  62نفر به صورت تصادفي به دو گروه تجربي و کنترل تقسیم شدند .تمرینات با
شدت  %96یک تكرار بیشینه آغاز و در سه نوبت (ست) با  16تا  16تكرار و استراحت  6دقیقهای بین
هر مرحله و  3دقیقه بین هر ایستگاه انجام شد .پس از  9هفته اول شدت تمرینات به  %26یک تكرار
بیشینه و از هفته هشتم به  %26یک تكرار بیشینه رسید و تا پایان هفته دوازدهم حفظ شد .از دستگاه
اکوکاردیوگرافي برای اندازهگیری متغیرهای ساختاری (توده بطن چپ ،ضخامت دیواره بین بطني در
پایان سیستول ،توده بطن راست) آزمودنيها استفاده شد .جهت تعیین اثربخشي تمرین از آزمون
اندازهگیری مكرر و جهت تفاوت بین گروهها از آزمون بونفرني استفاده شد.
نتایج :میانگین نمرات متغیرهای ساختاری بین پیشآزمون و پسآزمون بعد از  16هفته در گروه
تجربي افزایش معناداری داشت ( .)p≥6/66نمرات متغیرهای ساختاری بین پیشآزمون و پیگیری بعد
از  9ماه ( 6ماه تمرین و  6ماه عدم تمرین) در گروه تجربي افزایش معناداری داشت (.)p≥6/66
همچنین نمرات متغیرهای ساختاری بین پسآزمون و پیگیری بعد از  6ماه (عدم تمرین) در گروه
تجربي کاهش معناداری داشت ( .)p≥6/66میانگین نمرات متغیرهای ساختاری بین پیشآزمون و
پسآزمون بعد از  16هفته ( ،)p≤6/66بین پیشآزمون و پیگیری بعد از  9ماه ( ،)p≤6/66بین
پسآزمون و پیگیری بعد از  6ماه ( )p≤6/66در گروه کنترل تفاوت معناداری نداشت.
نتیجهگیری :با توجه به یافتههای این پژوهش ميتوان نتیجه گرفت که  16هفته تمرین مقاومتي بر
شاخصهای ساختاری قلب زنان سالمند تأثیر معنيداری دارد.
کلمات کلیدی :تمرین مقاومتي ،شاخصهای ساختاری ،قلب ،زنان سالمند.
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در تمرین ایزومتریک شدید ،قدرتي و یا ایستا (بيهوازی ،قدرتي و

مقدمه

6

تغییرات فیزیولوژیک مرتبط با سن در دستگاههای قلبي تنفسیي و

تواني) شرکت دارند هایپرتروفي درونگرای بطن چپ را توسعه

عصبي عضالني کاربردهای مهمي برای حفظ زندگي سیالم و مسیتقل

ميدهند که باعث افزایش ضخامت دیواره و قطر دروني بطن چپ

در دوران پیری دارد .آمادگي جسیماني ضیعیو و پیایین نشیانهای در

ميشود ( .)16 ,4این شكل از تمرین با افزایش شدید و حاد فشارخون

جهت محدودیت عملكردی است ( .)1توان عضالني پایینتنه با توجه

سیستولیک در ارتباط است ( .)12قلب باید در مقابل این فشارخون

به ارتباط ویژه آن با ظرفیت عملكردی فعالیتهیای روزانیه از اهمییت

زیاد سیستمیک که به آن پسبار ميگویند منقبض شود که ممكن

خاصي برخوردار است (.)9-6

است یک محرک قوی باشد و برای غلبه بر این پس بار زیاد اندازه

بسیاری از مطالعات نشان دادهاند که تغیییرات سیاختاری در بطین

عضله قلب (ضخامت دیواره) افزایش ميیابد تا از این طریق انقباضش

چپ در طیول تمیرین نسیبت بیه دیگیر قسیمتهیای قلیب وسییعتیر و

زیاد شود ( .)12تأثیر تمرینات مقاومتي بر سالمندان در برخي از

بییزر تییر اسییت ( .)2 ,6تمرینییات طییو نيمییدتي کییه منجییر بییه

تحقیقات موردبررسي قرارگرفته است برای مثال در تحقیق فورته و

سازگاریهای موفولوژیک در بطین چیپ میيشیود ممكین اسیت بیر

همكاران ( )18که به بررسي اثر  12هفته تمرین مقاومتي بر ضربان

اساس نوع ورزش و میزان و شدت آن باشد .تمرینات استقامتي مینمم

قلب پرداختند نشان دادند که ازنمر آماری معنيدار نبوده است.

ميتواند باعث تغییرات متفاوتي در ساختار و کارکرد قلب و عضالت

تمرینات مقاومتي پیشرونده نیز در تحقیق پاپا و همكاران ( )14برای

اسكلتي شود ( .)2با استفاده از شییوههیای اکوکیاردیوگرافي مرسیوم،

تعادل ،کارکردهای حرکتي و کاهش خطرات زمین خوردن

هردوی کارکردهای سیستولیک و دیاستولیک بطن چپ با اسیتفاده از

پیشنهادشده است در مطالعه هیرائو و همكاران ( )66که به بررسي اثر

3

ترکیبي از تمرینات هوازی ،قدرتي بر کاهش ادراک خستگي و

در آزمودنيهای انساني و مدلهای حیواني تغییرات ساختاری قلیب را

پاسخهای قلبي تنفسي پرداختند نشان داد که آمادگي قلبي تنفسي

در اثر تمرین بدني اثبات کیردهانید ( .)16 ,4سیازگاری فیزیولوژییک

افراد تمرین کرده بهبود یافت.

ورزش نشان دادهشده است ( .)8مطالعات مقطعي ،1طولي 6و متاآنالیز

بطن چپ در دوندههای استقامتي بهصورت غیر نورمال نشان دادهشده

بنابراین ،این پژوهش نیز بهنوبه خود بر آن است که آثار  16هفته

است ( .)11همچنیین روش تمیرین و نیوع ورزش اثیرات مختلفیي بیر

تمرین مقاومتي بر ویژگيهای ساختاری قلب زنان سالمند را

ویژگيهای قلب خواهند داشت (.)16

موردبررسي قرار داده و مقادیر مربوط را با گروه کنترل مقایسه کند.

ازنمر تئوری ،دو شكل مختلو ریختشناسي 9قلب ورزشكار
شناختهشده است :یكي قلب ورزشكاران استقامتي و دیگری قلب

روش کار

ورزشكاران قدرتي ( .)13 ,4اخیراً مطالعات متاآنالیز زیادی این

روش تحقیق از نوع نیمه تجربي و طرح تحقیق از نوع

موضوع را تائید کردهاند که تمرین استقامتي و قدرتي ممكن یكي از

پیشآزمون ،پسآزمون و پیگیری با گروه کنترل و گروه تجربي

این دو نوع حجم فراوان یا فشار بار خیلي زیادی را ایجاد ميکند

ميباشد .جامعه آماری تحقیق را سالمندان مرکز بهزیستي شهر

بدین ترتیب افزایش در اندازه داخلي و یا ضخامت دیواره بطن چپ

کرمانشاه تشكیل دادند .روش نمونهبرداری بهصورت هدفمند  36نفر

ورزشكاران توضیح داده ميشود (.)13

انتخاب و بر اساس معیارهای ورود و خروج از بین زنان سالمند  26تا

اثربخشي تمرینات مقاومتي در برنامههای توانبخشي قلب نشان

 26سال بود که  3نفر ریزش ( 6کنترل 1 ،نفر تجربي) داشته و درنهایت

دادهشده است ،اما توصیههای بهینه تمرین مقاومتي هنوز ناشناخته

 62نفر بهصورت تصادفي به دو گروه تجربي ( 19نفر) و کنترل (13

است ( .)19در میانه دهه  ،1426پاسخهای قلبي عروقي بهطور وسیعي

نفر) تقسیم شدند.

با تمرین قدرتي موردبحث و جدل گذاشته شد ( .)16ورزشكاراني که

نحوه گزینش آزمونيها بدینصورت بود که ابتدا طي فراخواني
از افراد که عالقهمند به شرکت در آزمونها و آزمایشها بودند دعوت

1

- Cross-Sectional
2 - Longitudinal
3 - Meta-Analysis
4
- Morphology

- Concentric hypertrophy
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به عمل خواهد آمد .سپس گزینش آزمودنيها بدینصورت انجام شد.

وسایل مورداستفاده در تمرین و بهکارگیری وزنههای تمریني سبکتر

که در بین آزمودنيها یک پرسشنامه پژوهشگر ساخته حاوی اطالعات

بهجای وزنه تمریني در نمر گرفتهشده بود

مربوط به نام ،سن ،قد ،وزن ،سابقۀ فعالیت ورزشي ،مصرف مكملهای

بخش اصلي (برنامه تمرین مقاومتي)

ورزشي (استروئیدهای آنابولیک) ،مصرف سیگار ،سابقۀ بیماریها و

بهمنمور آشنایي با حرکات و دستگاههای بدنسازی مورداستفاده

نوع داروهای مصرفي تهیه و جهت تكمیل در اختیار آزمودنيها قرار

یک هفته پیش از شروع تمرینات ،آزمودنيهای در باشگاه با نمارت و

گرفت .پس از بررسي پاسخ آزمودنيها به سؤا ت پرسشنامه ،افرادی

آموزش مربي با شیوه درست بلند کردن وزنهها ،تكنیک صحیح تنفس

که از سابقه فعالیت ورزشي منمم ،شرکت در برنامۀ تمرین با وزنه،

و اجرای حرکات آشنا خواهند .یک تكرار بیشینه در حرکات

مصرف مكمل ورزشي ،سابقۀ درد ،ناراحتي و عمل جراحي در اندام و

موردنمر با استفاده از فرمول برزسكي محاسبه شد( .)61تمرینات بر

سیستم عضالني اسكلتي ،سابقۀ مصرف سیگار ،سابقۀ بیماری قلبي و

اساس توصیههای کالج پزشكي ورزشي آمریكا برای افراد مسن

عروقي و بیماریهای دیگر داشتند و شرایط شرکت در پژوهش را

ميباشد ( .)66آزمودنيها پس از  16دقیقه گرم کردن با حرکات

نداشتند ،کنار گذاشته شدند .برای صحت سالمتي شرکتکنندگان

کششي و نرمش به اجرای ایستگاههای پرس سینه ،حرکت پارویي،

پیش از قرار گرفتن در گروهها یک معاینه توسط پزشک قلب و عروق

جلوبازو ،پشت بازو ،جلو ران ،پشت ران ،بلند شدن روی پنجه و پرس

انجام و افرادی که سالم نبودند از پژوهش کنار گذاشته شدند .سپس

پا پرداختند .در پایان جلسه تمرین بهمنمور سرد کردن به مدت 16

از بین داوطلبان واجد شرایط  36آزمودني که از سالمت کامل

دقیقه حرکات کششي را اجرا خواهند نمود .تمرینات با شدت %96

برخوردار بودند و در ردۀ سني  26تا  26ساله قرار داشته باشند انتخاب

یک تكرار بیشینه آغاز و در سه نوبت (ست) با  16تا  16تكرار و

شدند و به روش تصادفي ساده به دو گروه تقسیم شدند .در مرحله

استراحت  6دقیقهای بین هر مرحله و  3دقیقه بین هر ایستگاه انجام شد.

اجرایي تحقیق  3نفر ( 1نفر از گروه تجربي و  6نفر از گروه کنترل) به

مدتزمان تمرین اصلي حدود  26دقیقه ميباشد .پس از  9هفته اول

علت عدم تمایل به ادامه همكاری درروند اجرای تحقیق حذف شدند

شدت تمرینات به  %26یک تكرار بیشینه و از هفته هشتم به  %26یک

و نمونه نهائي تحقیق  62نفر بودند .هر جلسه تمرین شامل سه مرحله

تكرار بیشینه رسید و تا پایان هفته دوازدهم حفظ شد .از کلیه افراد

گرم کردن ،بخش اصلي (تمرین مقاومتي ویژه گروه آزمایش) و سرد

شرکتکننده درخواست شد که در طول پژوهش ،رژیم غذایي و

کردن بود:

فعالیت بدني روزانه خود را تغییر ندهد.

مرحله گرم کردن:

در شروع تمرینیات و در هفتیههیای چهیارم و هشیتم قیدرت بیشیینه بیا

هدف ویژه گرم کردن ،آمادهسازی آزمودني ها برای اجرای برنامۀ

استفاده از فرمول زیر اندازهگیری شد (.)63
[(تعداد تكرار ×  /1 - )6/66بار (کیلوگرم) = یک تكرار بیشینه]

تمرین بود .گرم کردن دارای دو بخش بود :گرم کردن عمومي و گرم
کرد ن ویژه (  16دقیقه) بود .گرم کرد ن عمومي (  6دقیقه) شامل

برای محاسبۀ قدرت بیشینه آزمودنيها با برآورد اولیه از قدرت

دویدن ،دوچرخهسواری ،نرمش های سوئدی و حرکات کششي بود.

بیشینۀ خود وزنهای را انتخاب و حرکت را تا حد واماندگي اجرا

گرم کردن ویژه ( 6دقیقه) باهدف انتقال از مرحلۀ گرم کردن عمومي

کردند .سپس با قرار دادن مقدار وزنه و تعداد تكرارها در فرمول

به بخش اصلي تمرین انجام گرفت .که شامل ا جرا ی چند تكرار با

مربوط ،قدرت بیشینه برآورد شد .در اجرای این آزمون تعداد تكرارها
نميبایست بیش از  16تكرار باشد.

جدول  .1پروتكل تمرین مقاومتي با اقتباس از چودزکو-زایكو و همكاران ()6664
هفتههای

شدت تمرین

تعداد

تمرین

(تکرار بیشینه)

ست

تعداد تکرار

میزان استراحت بین هر

میزان استراحت بین هر دستگاه

مدتزمان تمرین

مرحله

 1تا 4

%44

3

 14تا 11

 1دقیقه

 3دقیقه

 44دقیقه

 4تا 8

%04

3

 14تا 11

 1دقیقه

 3دقیقه

 44دقیقه

 8تا 11

%04

3

 14تا 11

 1دقیقه

 3دقیقه

 44دقیقه

مرحله سرد کردن
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ازآنجاکه گرم کردن بهعنوان ابزاری برای انتقال از حالت بیولوژیكي

نتایج

طبیعي فعالیت های روزانه به تمرین شدید عمل ميکند ،سرد کردن نیز

نتایج تحقیق نشان داد که میانگین و انحراف استاندارد سن

ابزار ی برا ی انتقال در جهت مخالو یعني برگشت از حالت تمرین

آزمودنيهای گروه تجربي  ،23/66 ±1/39میانگین و انحراف

شدید به اعمال بیولوژیكي طبیعي است ،سرد کردن نیز به مد ت 16

استاندارد سن آزمودنيهای گروه کنترل  ،23/31 ±1/3969میانگین و

دقیقه با حر کا ت کششي ،نرمشي به منمور غلبه بر خستگي و تسریع

انحراف استاندارد قد آزمودنيهای گروه تجربي ،168/36 ± 6/99

فرآیند بازیافت و دفع اسید کتیک و مواد زائد از خون و عضالت

میانگین و انحراف استاندارد قد آزمودنيهای گروه کنترل 9/396991

صورت گرفت (.)69

 ،162/48 ±میانگین و انحراف استاندارد وزن آزمودنيها در

اکوکاردیوگرافي

پیشآزمون گروه تجربي  ،26/36 ±6/21میانگین و انحراف استاندارد

در این پژوهش با بهرهگیری از روش استاندارد انجمن

وزن آزمودنيها در پیشآزمون گروه کنترل  ،22/11 ± 6/26میانگین

اکوکاردیوگرافي آمریكا 1با یک دستگاه اکوکاردیوگرافي متصل به

و انحراف استاندارد وزن آزمودنيها در پسآزمون گروه تجربي 6/26

رایانه اندازهگیری متغیرهای پژوهش توسط پزشک متخصص قلب و

 ،22/66 ±میانگین و انحراف استاندارد وزن آزمودنيها در پسآزمون

عروق بدینصورت انجام گرفت ،بدینصورت که از شرکتکنندگان

گروه کنترل  ،22/69 ± 6/66میانگین و انحراف استاندارد وزن

خواسته شد تا بدون تنپوش با تنه بر روی تخت آزمایش به فاصله 66

آزمودنيها در پیگیری گروه تجربي  ،22/28 ± 6/66میانگین و

سانتیمتر با دستگاه اکو ،به پهلو چپ با زاویه 46درجه نسبت به زمین

انحراف استاندارد وزن آزمودنيها در پیگیری گروه کنترل ± 6/32

در وضعیت درازکش قرار بگیرند تا فاصله قلب با ناحیه کنار قدامي

 22/62ميباشد.

قفسه سینه به حداقل برسد .یک پروب آغشته به ژل (جهت مهار نسبي

همچنین میانگین و انحراف استاندارد شاخص توده بدن آزمودنيها در

پراکندگي صوت) بهصورت عمودی و در فواصل بین دندهای سوم و

پیشآزمون گروه تجربي  ،62/63 ± 1/36میانگین و انحراف استاندارد

چهارم ،در سمت چپ جناغ سینه ،در وضعیتي قرار داده خواهد شد

شاخص توده بدن آزمودنيها در پیشآزمون گروه کنترل ± 1/82

که برای به دست آوردن بهترین تصویر ،امواج فراصوت را از فضاهای

 ،62/86میانگین و انحراف استاندارد شاخص توده بدن آزمودنيها در

بین دندهای بر قلب بتاباند تا پس از برخورد امواج به نواحي هدف،

پسآزمون گروه تجربي  ،62/36 ± 1/83میانگین و انحراف استاندارد

تصویر دوبعدی و یکبعدی قلب در دورههای دیاستول و سیستول

شاخص توده بدن آزمودنيها در پسآزمون گروه کنترل ± 1/83

بطن چپ روی صفحه نمایشگر آشكار گردد .اندازهها (قطرها،

 ،62/88میانگین و انحراف استاندارد شاخص توده بدن آزمودنيها در

ضخامتها و حجمها) بهوسیله رایانه محاسبه شد.

پیگیری گروه تجربي  ،62/66 ± 1/69میانگین و انحراف استاندارد

برای بررسي و تجزیهوتحلیل اطالعات خام از روشهای آمار

شاخص توده بدن آزمودنيها در پیگیری گروه کنترل 62/46 ± 1/81

توصیفي و استنباطي استفاده شد .برای تعیین شاخصهای مرکزی

ميباشد.

(میانگین) و پراکندگي (انحراف استاندارد) از آمار توصیفي استفاده

مقدار آماره آزمون شاپیرو ویلک در تمام گروهها و در تمام مراحل

شد .بهمنمور بررسي توزیع طبیعي دادهها در بین گروهها آزمون

ارزیابي برای توزیع متغیرهای ساختاری قلب معنادار نیست

کلموگروف -اسمیرنوف و جهت بررسي تجانس واریانس در بین

( ،)p<6/66این مسئله نشان ميدهد توزیع دادهها در بین گروهها نرمال

گروهها آزمون لوین مورداستفاده قرار گرفت .جهت تعیین اثربخشي

هستند.

تمرین در درون گروهها از آز آزمون اندازهگیری مكرر و جهت

نتایج آزمون باکس هم نشان داد که پیشفرض همساني ماتریسهای

تفاوت بین گروهها از آزمون بونفرني در سطح  P≤0/05استفاده شد.

کوواریانس در هر سه متغیر رعایت شده است.

کلیه محاسبات با استفاده از نرمافزار  SPSSنسخه  69انجام شد .در

شاخص آماره آزمون لون برای متغیرهای ساختاری قلب در هر سه

این بررسي فرض صفر با احتمال خطای  P≤0/05در نمر گرفته شد.

مرحله ارزیابي به لحاظ آماری معنادار نبود ( .)p<6/66ازاینرو ،مي-
توان نتیجه گرفت ،پیشفرض همساني واریانسهای خطا رعایت شده
است .جدول  6نتایج تحلیل واریانس با اندازهگیری مكرر را برای

- American society of echocardiography
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چپ را با اصالح درجات آزادی با استفاده از آزمون گرین هاوس-

لیدا غوره دان و همكاران

گایزر نشان ميدهد.

جدول  6نتایج آزمون تحلیل واریانس با اندازهگیری مكرر برای اثرات اصلي و تعاملي توده بطن چپ
منابع تغییرات

میانگین مجذورات

F

درجات آزادی

سطح معناداری

اندازه اثر

توان آزمون

اثر زمان

3/422

2/142

1

6/66

6/144

6/244

تعامل زمان*گروه

2/646

11/326

1

6/666

6/316

6/844

است .همچنین اندازه اثر تعامل زمان و گروه  6/844است که نشان
جدول  6نتایج آزمون تحلیل واریانس با اندازهگیری مكرر را برای

ميدهد  84درصد تغییرات واریانس توده بطن چپ ناشي از تغییرات

متغیر توده بطن چپ نشان ميدهد .از محتوای جدول مشخص است

زماني در حداقل یكي از دو گروه است.

که اثرات اصلي زمان و تعامل زمان با گروه معنادار است (.)p>6/661

برای بررسي دوبهدوی تفاوت میانگین توده بطن چپ در سه مرحله

اثر زمان نشان ميدهد که تفاوت معناداری بین پیشآزمون ،پسآزمون

ارزیابي از آزمون تعقیبي بونفروني استفاده شد که در جدول  3نشان

و پیگیری وجود دارد .همچنین اندازه اثر در متغیر زمان نشان ميدهد

دادهشده است.

که  14درصد تغییرات متغیر توده بطن چپ ناشي از تغییرات زماني
جدول  3نتایج آزمون بونفروني برای متغیر توده بطن چپ
گروه

مرحله مبنا (میانگین)

مرحله مورد مقایسه (میانگین)

تفاوت میانگینها

خطای استاندارد

سطح معناداری

تجربي

پیشآزمون ()42/293

پسآزمون ()166/682

-3/393

6/969

>6/661

پیگیری ()48/661

-1/624

6/363

>6/664

پسآزمون ()166/682

پیگیری ()48/661

-6/692

6/966

>6/666

پیشآزمون ()42/266

پسآزمون ()42/924

6/131

634

6/21

پیگیری ()42/968

6/146

6/696

6/39

پیگیری ()42/968

-6/626

6/138

6/86

کنترل

پسآزمون ()42/924

همانطور که در جدول  3نشان دادهشده است ،میانگین نمرات توده

هفته ( ،)p≤6/21بین پیشآزمون و پیگیری بعد از  9ماه (،)p≤6/39

بطن چپ بین پیشآزمون و پسآزمون بعد از  16هفته در گروه

بین پسآزمون و پیگیری بعد از  6ماه ( )p≤6/86در گروه کنترل

تجربي افزایش معناداری داشت ( .)p≥6/661نمرات توده بطن چپ

تفاوت معناداری نداشت.

بین پیشآزمون و پیگیری بعد از  9ماه ( 6ماه تمرین و  6ماه عدم

جدول  9نتایج تحلیل واریانس با اندازهگیری مكرر را برای بررسي

تمرین) در گروه تجربي افزایش معناداری داشت (.)p≥6/664

اثرات اصلي زمان و تعامل گروه و زمان در متغیر ضخامت دیواره بین

همچنین نمرات توده بطن چپ بین پسآزمون و پیگیری بعد از  6ماه

بطني در پایان سیستول را با اصالح درجات آزادی با استفاده از آزمون

(عدم تمرین) در گروه تجربي کاهش معناداری داشت (.)p≥6/666

گرین هاوس -گایزر نشان ميدهد.

میانگین نمرات توده بطن چپ بین پیشآزمون و پسآزمون بعد از 16
جدول  -9نتایج آزمون تحلیل واریانس با اندازهگیری مكرر برای اثرات اصلي و تعاملي ضخامت دیواره بین بطني در پایان سیستول
منابع تغییرات

میانگین مجذورات

F

درجات آزادی

سطح معناداری

اندازه اثر

توان آزمون

اثر زمان

6/124

6/424

1

6/666

6/143

6/261

تعامل زمان*گروه

6/636

8/148

1

6/668

6/692

6/282

جدول  9نتایج آزمون تحلیل واریانس با اندازهگیری مكرر را برای

معناداری بین پیشآزمون ،پسآزمون و پیگیری وجود دارد .همچنین

متغیر ضخامت دیواره بین بطني در پایان سیستول نشان ميدهد .از

اندازه اثر در متغیر زمان نشان ميدهد که  14درصد تغییرات متغیر

محتوای جدول مشخص است که اثرات اصلي زمان و تعامل زمان با

ضخامت دیواره بین بطني در پایان سیستول ناشي از تغییرات زماني

گروه معنادار است ( .)p>6/661اثر زمان نشان ميدهد که تفاوت

است .همچنین اندازه اثر تعامل زمان و گروه  6/692است که نشان

بهمن-اسفند  ،89شماره ،6سال 66
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ميدهد  26درصد تغییرات واریانس ضخامت دیواره بین بطني در

برای بررسي دوبهدوی تفاوت میانگین ضخامت دیواره بین بطني در

پایان سیستول ناشي از تغییرات زماني در حداقل یكي از دو گروه

پایان سیستول در سه مرحله ارزیابي از آزمون تعقیبي بونفروني استفاده

است.

شد که در جدول  6نشان دادهشده است.

جدول  -1نتایج آزمون بونفروني برای متغیر ضخامت دیواره بین بطني در پایان سیستول
گروه

مرحله مبنا (میانگین)

مرحله مورد مقایسه (میانگین)

تفاوت میانگینها

خطای استاندارد

سطح معناداری

تجربي

پیشآزمون ()4/232

پسآزمون ()16/393

-6/262

6/686

6/661

پیگیری ()4/824

-6/693

6/89

6/661

پسآزمون ()16/393

پیگیری ()4/824

6/929

6/161

6/661

پیشآزمون ()4/216

پسآزمون ()4/624

/692

6/662

6/333

پیگیری ()4/642

6/614

6/662

1/66

پیگیری ()4/642

6/62

6/663

6/248

کنترل

پسآزمون ()4/624

همانطور که در جدول  6نشان دادهشده است ،میانگین نمرات

سیستول بین پیشآزمون و پسآزمون بعد از  16هفته ( ،)p≤6/333بین

ضخامت دیواره بین بطني در پایان سیستول بین پیشآزمون و

پیشآزمون و پیگیری بعد از  9ماه ( ،)p≤1/66بین پسآزمون و

پسآزمون بعد از  16هفته در گروه تجربي افزایش معناداری داشت

پیگیری بعد از  6ماه ( )p≤6/248در گروه کنترل تفاوت معناداری

( .)p≥6/661ضخامت دیواره بین بطني در پایان سیستول بین

نداشت.

پیشآزمون و پیگیری بعد از  9ماه ( 6ماه تمرین و  6ماه عدم تمرین)

جدول  2نتایج تحلیل واریانس با اندازهگیری مكرر را برای بررسي

در گروه تجربي افزایش معناداری داشت ( .)p≥6/661همچنین نمرات

اثرات اصلي زمان و تعامل گروه و زمان در متغیر توده بطن راست را

ضخامت دیواره بین بطني در پایان سیستول بین پسآزمون و پیگیری

با اصالح درجات آزادی با استفاده از آزمون گرین هاوس -گایزر

بعد از  6ماه (عدم تمرین) در گروه تجربي کاهش معناداری داشت

نشان ميدهد.

( .)p≥6/661میانگین نمرات ضخامت دیواره بین بطني در پایان

جدول  -6نتایج آزمون تحلیل واریانس با اندازهگیری مكرر برای اثرات اصلي و تعاملي توده بطن راست
منابع تغییرات

میانگین مجذورات

F

درجات آزادی

سطح معناداری

اندازه اثر

توان آزمون

اثر زمان

6/282

6/326

1

6/666

6/122

6/266

تعامل زمان*گروه

2/626

13/261

1

6/661

6/366

6/493

است .همچنین اندازه اثر تعامل زمان و گروه  6/366است که نشان
جدول  2نتایج آزمون تحلیل واریانس با اندازهگیری مكرر را برای

ميدهد  26درصد تغییرات واریانس توده بطن راست ناشي از تغییرات

متغیر توده بطن راست نشان ميدهد .از محتوای جدول مشخص است

زماني در حداقل یكي از دو گروه است.

که اثرات اصلي زمان و تعامل زمان با گروه معنادار است (.)p>6/661

برای بررسي دوبهدوی تفاوت میانگین توده بطن راست در سه مرحله

اثر زمان نشان ميدهد که تفاوت معناداری بین پیشآزمون ،پسآزمون

ارزیابي از آزمون تعقیبي بونفروني استفاده شد که در جدول  2نشان

و پیگیری وجود دارد .همچنین اندازه اثر در متغیر زمان نشان ميدهد

دادهشده است.

که  12درصد تغییرات متغیر توده بطن راست ناشي از تغییرات زماني

جدول  -1نتایج آزمون بونفروني برای متغیر توده بطن راست
گروه

مرحله مبنا (میانگین)

تجربي

پیشآزمون ()92/664

مرحله

مورد

مقایسه تفاوت میانگینها

خطای استاندارد

سطح معناداری

(میانگین)
پسآزمون ()66/266

-9/261

6/294

6/661
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کنترل

لیدا غوره دان و همكاران

پیگیری ()92/662

-1/124

6/392

6/619

پسآزمون ()66/266

پیگیری ()92/662

3/993

6/222

6/666

پیشآزمون ()92/668

پسآزمون ()96/846

6/116

6/168

1/666

پیگیری ()96/236

624

6/126

6/362

پیگیری ()96/236

6/169

6/646

6/393

پسآزمون ()96/846

همانطور که در جدول  2نشان دادهشده است ،میانگین نمرات

است که در پاسخ بیه افیزایش فشیارخون و بیرونده قلبیي در اثیر بلنید

ضخامت توده بطن راست بین پیشآزمون و پسآزمون بعد از  16هفته

کردن وزنه ایجیاد میيشیود .در برخیي از ورزشیكاران کیه درگییر در

در گروه تجربي افزایش معناداری داشت ( .)p≥6/661توده بطن

فعالیتهای ترکیبي (استقامتي  -قدرتي) هستند انتمار ميرود تغیییرات

راست بین پیشآزمون و پیگیری بعد از  9ماه ( 6ماه تمرین و  6ماه

بینابیني دیده شود.

عدم تمرین) در گروه تجربي افزایش معناداری داشت (.)p≥6/619

نتایج تحقیق نشان داد که  16هفته تمرین مقاومتي بیر تیوده بطین چیپ

همچنین نمرات توده بطن راست بین پسآزمون و پیگیری بعد از  6ماه

زنان سالمند اثر معنيداری دارد .احتما ً علت این افزایش را میيتیوان

(عدم تمرین) در گروه تجربي کاهش معناداری داشت (.)p≥6/666

در ماهیت ورزش مقاومتي دانست که باعث افزایش پس بیار میيشیود

میانگین نمرات توده بطن راست بین پیشآزمون و پسآزمون بعد از

زیرا که این پس بار محرک افزایش ضخامت و توده بطن چیپ اسیت

 16هفته ( ،)p≤1/666بین پیشآزمون و پیگیری بعد از  9ماه

( .)64 ,68شییاید حجییم تمییرین ،شییدت تمییرین ،نییوع تمییرین (تمییرین

( ،)p≤6/362بین پسآزمون و پیگیری بعد از  6ماه ( )p≤6/393در

مقاومتي) ،عضالت به کار گرفته در تمرین ،فاصله کوتاه بین ایسیتگاه-

گروه کنترل تفاوت معناداری نداشت.

های تمریني و دورهای تمرین از عوامل اثرگیذار بیر تغیییر تیوده بطین

بحث و نتیجهگیری
یكي از سازگاریهای سلولهای عضالني در پاسخ به ورزش تیداومي
هایپرتروفي است .سازگاری اولییه قلیب در پاسیخ بیه ورزش تیداومي،
افییزایش انییدازه قلییب مییيباشیید .حجییم تییوده عضییالني بطیین چییپ در
ورزشكاران حرفهای حدوداً  66درصد افزوده ميشود که اغلب ناشیي
از افزایش قطر پایان دیاستولي است .اگرچیه ضیخامت دییواره بیین دو
بطن و دیواره خلفي بطن چپ نیز افزایش میيیابید ،بیااینحیال ،چنیین
افزایشي بهندرت به بیش از  19میليمتر ميرسد ( .)66عالوه برافیزایش
اندازه قلب و افزایش قابلتوجه در اندازه قطر پایان دیاستولي ،انیدازهی
قطر پایان سیستولي حفظ یا حتي کاهش میيیابید ( .)62افیزایش تیوده
بطن چپ و قطرهای قلبي متناسب با شدت ،مدت و نوع برنامه ورزشي
است .با ورزش منمم ،شدید و پویا افزایش خفیفي بهاندازه  66درصید
در ضخامت جدارهها و همچنین افزایش در اندازههای پایان دیاسیتولي
بطینهیا و عییدم تغیییر ییا حتییي کیاهش در قطیر پایییان سیسیتولي قلییب
ورزشكاران دیده ميشود که موجب هایپرتروفي برونگرا ميشود ،در
این نوع هایپرتروفي ،افزایش ضخامت دیوارهها متناسب با افزایش قطر
عرضي قلب است .تمرین قدرتي باعث هیایپرتروفي درونگیرای بطین
چپ ميشود ( .)62این نوع تمرین با افزایش اندک و یا بدون تغییر در
قطر داخلي و افزایش بیشیتری در ضیخامت دییواره بطین چیپ همیراه

چپ بهطور مطلق و نسبي باشند .میارتین و همكیاران ( )1429دریافتنید
که تغییرات قلبي در تمرین مقاومتي بستگي به مقدار عضیالت بیه کیار
گرفتهشده در تمرین و حجم تمرین دارد ( .)36علت افزایش توده بطن
چپ حاصل افزایش ضخامت دیوارهها و ابعاد بطن چپ است زیرا کیه
افزایش تیوده بطین حاصیل افیزایش ضیخامت دییوارۀ بطنیي اسیت ییا
بییهوسیییله افییزایش در انییدازۀ حفییرۀ بطنییي بییه وجییود مییيآییید (.)12
هایپرتروفي برونگرا که درنتیجه فعالیتهای استقامتي حاصل ميشیود
تارهای عضالني به شكل سری افیزوده میيشیوند ،امیا در تمیرینهیای
قییدرتي هییایپرتروفي ایجادشییده در قلییب از نییوع درونگییرا (افییزایش
تارهای عضالني به شكل موازی) ميباشد ( .)63یافتههای این پژوهش
با یافتههای پژوهشهای کوتاهمدت مقیاومتي بارونیا و همكیاران ()31
همخواني داشت .علت تشیابه را میيتیوان در ماهییت تمیرین مقیاومتي
دانست؛ اما با پژوهش هایوویسكي و همكاران ( )12کیه از آزمیودني-
های مسن استفاده کرده بود تنیاقض داشیت علیت تنیاقض را میيتیوان
جیینس آزمییودنيهییا و نییوع تمرینییات مقییاومتي دانسییت .فردریییک و
همكاران ( )36اظهار داشتند که افراد پیر احتما ً به طول مدت بیشتری
از فشار تمریني برای ایجاد تغییرات ساختاری بطن چپ نیازمند هستند.
در تمرینییات بلندمییدت مقییاومتي و اسییتقامتي اسییچارهك و همكییارن
( ،)33قورایب و همكاران ( )39و زبروسكا و همكاران ( )36نشان داده
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شد که توده بطن چپ این ورزشكاران بیشتر از غییر ورزشیكاران بیود.

تفاوت معنيدار نشان نداد .احتما ً مدتزمان تمرین بهاندازهای نبوده

احتما ً علت این افزایش را ميتوان نوع ،شیدت و میدت تمیرینهیای

است که باعث تغییر در این متغیر شود .شاید هم حساسیت این متغیر به

انجامشده که از عوامل اثرگذار بر سازگاریهای قلبي هستند .همچنین

این شیوه تمرین کم بوده است.

یک علت دیگر هم استفاده از ورزشكاران نخبه در این پژوهشها بود.

نتایج تحقیق نشان داد که  16هفته تمرین مقاومتي بر توده بطن راست

هایوویسكي و همكیاران ( )12و

نیده و بالیدی در سیال ( )32نشیان

زنان سالمند اثر معنيداری دارد.

دادند که تمرین مقاومتي بلندمدت باعث تغیییری در تیوده بطین چیپ

مییارتین و همكییاران ( )1429دریافتنیید کییه تغییییرات قلبییي در تمییرین

نميشیود علیت تنیاقض ایین پیژوهشهیا را بیا پیژوهشهیای مقیاومتي

مقاومتي بستگي به مقدار عضالت به کار گرفتهشده در تمرین و حجم

بلندمدت احتما ً از عوامل ژنتیكي ناشي ميشود ،زیرا عوامل ژنتیكیي

تمییرین دارد ( .)91احتمییا ً حجییم تمییرین و مقییدار عضییالت بییه کییار

از عوامل اثرگذار بر سازگاریهای قلبي هستند (.)32

گرفتهشده در این تمرین بهاندازهای بوده است که باعث ایین تغیییرات

نتایج تحقیق نشان داد که  16هفته تمرین مقاومتي بر ضخامت دیواره

شده است .این افزایش در توده بطن راست نشانه ایین اسیت کیه تیوده

بین بطني در پایان سیستول زنان سالمند اثر معنيداری دارد.

بطن راست بهموازات بطن چپ افزایش ميیابد .احتما ً یكي از عوامل

هایوویسكي و همكاران ( )64نشان دادند که  12هفته تمرین مقاومتي

یكي افزایش توده قلب افزایش همزمان در تیوده بطین چیپ و راسیت

نميتواند باعث تغییری در ضخامت دیواره بین بطني در پایان سیستول

ميباشد .پرسگین و همكاران نشان دادند که توده بطن راست دونگیان

شود که با نتایج پژوهش حاضر در تناقض است ( .)12احتما ً علت

سرعت و ماراتون نسبت به گروه کنترل بزر تیر بیود ( .)96دآنیدرا و

تناقض جنسیت و نوع تمرین مقاومتي آزمودنيها است زیرا که جي

همكاران در مقایسه ویژگيهای قلبیي ورزشیكار اسیتقامتي ،قیدرتي و

ماکان اظهار داشت نقش سن بر سازگاریهای قلبي دخیل است (.)38

گروه غیرفعال نشان داد که بطن راست در گیروه اسیتقامتي بیزر تیر

برنامه تمرینات بلندمدت استقامتي و قدرتي که پژوهشگراني همچون

بود ( .)13احتما ً علیت تغیییر در بطین راسیت در ایینگونیه مطالعیات

قورایب و همكاران ( ،)39ونچوناس و همكاران ( ،)16زبروسكا و

استفاده از آزمودنيهای نخبهای بود که در این تمرینیات اسیتفادهشیده

همكاران ( )36اعمال کردند نتیجه گرفتند که ضخامت دیواره بین

بود .بارائونا و همكاران ( )31هیچگونه تغییری در وزن بطن راسیت در

بطني در پایان دیاستول افزایش ميیابد .با توجه به سابقه طو نيتر

پي تمرین مقاومتي شیدت  26تیا  26درصید تكیرار بیشیینه و تحرییک

فعالیت ورزشكاران نخبه ،ویژگيهای ژنتیكي ،جنسیت مقدار هورمون

الكتریكي در موشها ایجاد نميشود .احتمال عیدمتغیییر در وزن بطین

تستوسترون عامل مهمي در افزایش ضخامت عضالني است (.)66

راست را ميتوان بهشدت تمرین و آزمودنيهیای مورداسیتفاده و نیوع

استفاده از استروئیدهای آنابولیک که خود محرک رشد عضالني

انقباض عضالني نسبت داد .همچنین یكي از میواردی ییک تفیاوتهیا

است ( .)34ميتوان علت این افزایش باشد در پژوهش دیگر که آرز و

بین مطالعات مختلو از عوامیل ژنتیكیي ناشیي میيشیود ،زییرا عوامیل

آستاریز ( )11بر روی دوندگان استقامت انجام دادند ،چنین نتیجه

ژنتیكي از عوامل اثرگذار بر سازگاریهای قلبي هستند (.)96

گرفتند که ضخامت دیواره بین بطني در پایان دیاستول بعد از یک ،دو

تقدیر و تشكر

و سه سال کاهش یافت که با نتایج تمرینات بلندمدت در تناقض مي-

مطالعه حاضر برگرفته از رساله دانشیجوی مقطیع دکتیری فیزیولیوژی

باشد که علت این تناقض همچنان که مک لیالن ميگوید در ویژگي-

ورزشي مصوب دانشگاه آزاد اسالمي واحد کرمانشاه بود .بدینوسیله

های رفتاری (نوع و کمیت غذا ،فعالیت بدني) و عامل ارث که از

از مدیریت دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقیقات تهران ،اساتید

عوامل اثرگذار ميباشد دانست ( .)96یافتههای این پژوهش با یافته-

راهنما ،مشاور ،داور و تمامي افرادی که در انجام این تحقیق مرا ییاری

های مطالعه بارائونا و همكاران ( )31در تناقض بود اما در مقایسه بین

نمودند ،تشكر و قدرداني به عمل ميآید.

گروهي در پسآزمون مقدار این متغیر بهطور مطلق و نسبي در گروهها
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Abstract
Introduction: The aim of this study was to investigate the Effect of 12
weeks Resistance training on heart’s functional and structural
characteristics in elderly women.
Methods: The research method was quasi-experimental and the research
design was pre-test, post-test, follow up with experimental and control
groups. The statistical population of the study consisted of elderly in
Kermanshah Welfare Center. The sampling method was purposive and
based on inclusion and exclusion criteria among 60-65 years old women. 27
persons were randomly divided into experimental and control groups.
Echocardiography was used to measure heart structure. Repeated
measurement test was used to determine the effectiveness of exercise and
Bonferroni test was used at the P≤0.05 level. All calculations were
performed using SPSS 24 software.
Results: The results showed that in all structural variables, the difference
between pre-test and post-test was significant in the experimental group (p
<0.001). Due to the difference in the means, scores from pre-test to post-test
increased. There was also a significant difference between the mean posttest and follow-up of the experimental group (p <0.001). Also in all
structural variables, the difference between pre-test and post-test in control
group was not significant (p = 1.000). Due to the difference in the means,
pre-test to post-test scores did not change significantly. (05 /0≤p).
Conclusion: According to the findings of this study, it can be concluded that
12 weeks of resistance training had a significant effect on the structural
parameters of the heart of elderly women.
Key words: Resistance training, Structural characteristics, Heart, Elderly
women

