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چکیده
زمینه و هدف :از پژمهش حاضر برهسی اثر مکال مایتوکقو م حارین استیامتی بر آمادگی جساانی م
سلح استرس نقرمهای یگان میژ استان کرمان بود .ده حقیقق حاضر ،حوان هوازی ،بیهوازی م
شاخصهای حستوسترمن م کوهحقزمل موهد برهسی قراه گرفتند.
روش اجرا :ده این حقیقق دم گرم اصلی  91نفر از نقرمهای یگان میژ موهد برهسی قراه گرفتند که
شامل گرم  + Placeboحارین استیامتی م گرم  + MitoQحارین استیامتی بودند .هر دم گرم به مدو دم
هفته حارین استیامتی ها همی دمچرخه کاهسنج انجام دادند م یکی از گرم ها مکال مایتوکقو م گرم دیگر
داهمناا دهیافت کرد م سپس داد های موهد نظر شامل حوان هوازی ،حوان بیهوازی ،سلوح هوهمون
حستوسترمن م کوهحقزمل انداز گقری شدند.
نتیجه :نتایج حقیقق حاضر نشان داد که حارین استیامتی باعث بهبود چشمگقری ده حوان هوازی نقرمها
شد به طوهی که ده باز زمانی بسقاه کم ( 2هفته حارین استیامتی) ،گازهای حنفسی موهد اهزیابی بهبود ده
مکانقسم هوازی م بهبود نسبت حبادل حنفسی ها ده نقرمها داهد نشان دادند .عالم بر این ،نقرمهایی که
مکال مایتوکقو ها مصرف کرد بودند مقزان کوهحقزمل کاتری ها ده خون خود نشان دادند که نشان دهند
اثر مثبت این مکال م حارین استیامتی ده کاهش استرس جساانی نقرمهای یگان میژ داهد.
واژگان کلیدی :مکمل مایتوکیو ،تمرین استقامتی ،آمادگی جسمانی ،سطح استرس ،نیروهای یگان ویژه

 - 1دکتری فقزیواوژی مهزش ،عضو پژمهشگران دفتر حقیقیاو کاهبردی فرماندهی انتظامی ،کرمان ،ایمران( ،نویسمند
مسئول) -،حلفن15932474253 :

sohielaminizadeh@gmail.com .

 - 2کاهشناس علوم انتظامی ،عضو پژمهشگران دفتمر حقیقیماو کماهبردی فرمانمدهی انتظمامی اسمتان کرممان ،ایمران،
15939565517
 - 3دکتری علوم اجتااعی ،عضو پژمهشگران دفتر حقیقیاو کاهبردی فرماندهی انتظامی ،کرمان ،ایران.
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مقدمه و بیان مسئله
اهحباط بقن استرس م مأموهیتهای دشواه م سالمت همانی ده نقرمهای نظامی به خوبی
اثباو شد است (بریت .9555 ،9افلر .)9555 ،2استرس ،نوعی ماکنش همانی -فقزیواوژیک
است که فرد ،هنگام عدم برقراهی حتادل بقن «حیاضاها م نقازهای مقق » م «ظرفقت مواجه
شدن با این نقازها» ده خود احساس میکند (هنتز .)2118 ،3به عباهو دیگر ،استرس،
دهجه سوخت م ساز بدن ده فشاههای مختلف مققلی است .ملااتاو نشان میدهد که
استرس م فشاه همانی ده بتضی مقق ها م موقتقتها ،مانند شرای کاهی دشواه ،آب م
هوای نامساعد ،دمهی از خانواد برای مدو طوالنی م نقز مواجه با خلراو جسای م
همانی افزایش مییابد .از جاله این مقق ها ،میحوان به مقق های نظامی اشاه کرد (پی
فالنتز )2112 ،4که به داقل حساسقت میژ م مخاطراحی که ده این گونه مراکز مجود داهد،
زمقنه استرس م فشاه همانی افزایش مییابد .برهسیها نشان میدهد که حدمد  26دهصد از
پرسنل نقرمهای نظامی از استرس شدید کاهی هنج میبرند (پی فالنتز ،)2119 ،9به طوهی
که بسقاهی از کاهکنان ده اهگانهای نظامی از استرس شغلی خود شکایت داهند (پی
فالنتز .2112 ،8ممحن .)2199 ،6بسقاهی از بقااهیهای ذهنی م همانی ده نقرمهای نظامی با
کاهش بهر مهی ،افزایش غقبت ،افزایش دهگقریها م برخوهدها ،افزایش بقکاهی م انگقز
پایقنحر ده اهحباط هستند (ممحن .2199 ،5ااقنسون .)2114 ،7کاهش بهر مهی ده اثر
افسردگی م اضلراب باعث حقاقل هزینه  44بقلقون دالهی ده سال به اهگانهای نظامی
میشود که  89دهصد آن با کاهش بهرم مهی م  95دهصد آن بر اثر غقبت افراد حقاقل
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میگردد (استواهو .)2113 ،9بنابراین ،متتاقب برهسی اهحباط بقن استرس شغلی م
بقااهیهای ذهنی م همانی ده افراد نظامی ،بسقاهی از مقییان علوم نظامی به دنبال ها
حلهایی برای کاهش استرس شغلی م نهایتا کاهش بقااهیهای ذهنی ده پرسنل نظامی
هستند (پی فالنتز ،2116 ،2متسقوز.)2199 ،3
ده این بقن ،نقرمهای نظامی چااشهای فقزیکی م ذهنی زیادی ها ده مأموهیتهای مختلف
حقال میکنند که این عوامل آنها ها ملزم به هعایت هژیمهای غذایی م آمادگی جساانی
خاص ،حفظ چابکی ذهنی زیاد ده شرای

سخت م حفظ آمادگی دائای برای اعزام ده

باز های زمانی مختلف میکند (هودبک .)2199 ،4این استرسهای مزمن عالکرد ها به
طوه مستیقم م غقر مستیقم کاهش میدهند که نهایتا میحوانند منجر به اختالل سقستم
ایانی ،کاهش زمان عکسااتال ،کاهش حقزهوشی ذهنی ،افزایش استرسهای اکسقداحقو
مانند گونههای اکسقژنی فتال م مصرف ناکافی مواد غذایی شوند م به هاقن خاطر،
بسقاهی از سربازان به سات بستههای غذایی به امقد بهبود عالکرد سوق پقدا میکنند.
افزایش حقیقیاو ده این زمقنه نشان میدهد که بستههای غذاییهای مختلف ماکن است
حوانایی فقزیکی ،سالمت م شرای هیکامهی سریعحر ها ده مواجهه با موقتقتهای همانی م
جساانی خلرناک م سخت افزایش دهد (هودبک.)2199 ،9
بستههای غذایی مایتوکقو ( )MitoQیک حکنواوژی آنتی اکسقدانی پقشرفته است که طول
دهه اخقر بسقاه موهد حقیقق قراه گرفته است این آنتی اکسقدان کامال طبقتی است م ده
مقو هایی نظقر هویج ،کلم برمکلی م هاچنقن عسل طبقتی یافت میشود .این بستههای
غذایی مقتوکندهی ها که موحوه حواقد انرژی ده بدن است حفاظت میکند .این بستههای
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غذایی از مقتوکندهی ده برابر هادیکالهای آزاد که ده جریان حواقد انرژی ده بدن حواقد
میشوند مقافظت میکند .حقیقیاو نشان میدهد که مصرف این بستههای غذایی باعث
افزایش انرژی بدن ،استرس کاتر ،بهبود خواب م افزایش استیامت فرد میشود .آنتی
اکسقدان موجود ده بستههای غذایی مایتوکقو ( )MitoQطوهی طراحی شد است که ده
سلح ماحریکس مقتوکندهیایی سلول حجاع مییابد م نهایتا اثراو مفقدی ها از طریق کاهش
اکسقدانهای مضر ده مقتوکندهی م هاچنقن کاهش ااکترمنها م نهایتا کاهش شکل گقری
ROSها ده مقتوکندهی اعاال میکند (اساقت.)2191 ،9
یکی از هوهمونهایی که نیش مهای ده برمز اضلراب م استرس داهد کوهحقزمل است،
این هوهمون یک هوهمون گلوکوکوهحقکوئقدی است که حوس کوهحکس آدهنال ده پاسخ
به استرسهای جساانی ،همانی یا فقزیواوژیکی حرشح میشود (هاکنی .)2116 ،2زمانی که
این هوهمون حرشح میشود ،طقف مسقتی از بافتها مانند عضله اسکلتی ،بافت چربی م
کبد آن ها برداشت میکنند .حضوه کوهحقزمل فرآیندهای فقزیواوژیکی بقرانی که به
ظرفقت حارینی م هیکامهی کاک میکنند مانند شکسته شدن پرمحئقنها به آمقنو اسقدها م
حری گلقسقریدها به اسقدهای چرب آزاد م گلقسرمل ها جهت آزاد کردن انرژی مقانجی
گری میکند (میرم .)2114 ،3اگرچه هوهمون کوهحقزمل یکی از هوهمونهای کاحابواقک م
مهم ده بدن برای افزایش سلوح انرژی مقسوب میشود اما سلوح باالی این هوهمون ده
شرای

مققلی استرس زا میحواند عواقب جبران ناپذیری ها از اقاظ همانی م جساانی

ایجاد کند .ده حقیقیاو مختلف که همی بقااهان دچاه افسردگی م ساام انجام شد است
نشان داد شد است که کوهحقزمل ماکن است یک متقاه مفقد ده اهزیابی مقزان استرس م
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افسردگی افراد باشد (شاهپلی )2197 ،9به طوهی که افسردگی این افراد با ماکنش پذیری
کند هوهمون کوهحقزمل م هیکامهی استرس ضتقف ده افراد ساام ده اهحباط است م
هاچنقن این ااگوی هفتاهی کوهحقزمل ده افراد ساااند م دچاه افسردگی شدیدحر بقشتر
خودناایی میکند (بوهک.)2119 ،2
از نظر فقزیواوژیکی ،حقیقیاو نشان میدهد که کوهحقزمل از طریق مسقرهای سقگنااقنگی
غقر ژنومقک منجر به حواقد ROSمیشود م ده نهایت از طریق فتال کردن مسقر سقگنااقنگ
 ERK/CREB/PGC- 1αبه عنوان مکانقسمهای جبرانی استرس مشاهکت میکند؛ اذا
کوهحقزمل یکی از هوهمونهایی است که میحواند عالکرد مقتوکندهیایی ها با اایا حواقد
 ROSحقت حأثقر قراه دهد م متتاقبا مقزان حواقد انرژی ها ده بدن دچاه اختالل کند
(اسپقنوزا.)2197 ،3
یکی دیگر از هوهمونهایی که کاهش آن ده بدن با افزایش استرس اکسقداحقو قلبی-
عرمقی م افزایش افسردگی هارا است حستوسترمن است (زاهمف 2115 ،4م حوستس،9
 .)2196حقیقیاو نشان میدهد که سلوح پایقن این هوهمون ده بدن با افسردگی م
استرس ده اهحباط است (جانگ .)2196 ،6از نظر فقزیواوژیکی ،سلوح حستوسترمن استرس
اکسقداحقو ها حقت حأثقر قراه میدهد (جانگ .)2196 ،از آنجایی که ROSمقتوکندهیایی
نیش مهای ده اختالل عالکرد مقتوکندهیایی داهد (سدالک )2197 ،7اذا افزایش ده سلوح
 ROSبتد از استرسهای اکسقداحقو مانند فتااقتهای استیامتی میحواند منجر به آزاد شدن
سقتوکرم Cم نهایتا مرگ سلوای میشود که ده این فرآیند حستوسترمن نیش حفاظتی ایفا
-Sharpley
-Burke
3
-Espinoza
4 -Zarriuf
5 -Tostes
6 -Jung
7
-Sedlak
0
2

 /77فصلنامه دانش انتظامی کرمان ،سال  /00شماره  37تابستان 0311

میکند (ای .)2197 ،9بنابراین ،حستوسترمن با حفظ عالکرد مناسب مقتوکندهیایی نیش
مهای ده حفظ کاهایی مقتوکندهی بازی میکند (کانگ.)2198 ،2
حاکنون حقیقیاو متدمدی از بستههای غذایی مایتوکقو ( )MitoQبه عنوان کاک کنند
استفاد کرد اند .به عنوان مثال ،ملااتاو م حقیقیاو حقوانی م آزمایشگاهی ()In Vitro
نشان میدهد که حزهیق مایتوکقو استرسهای اکسقداحقو PBMCدهمن سلوای ها کاهش
میدهد ،م از مرگ سلوای آندمحلقال جلوگقری میکند م عالکرد عرمق ها ده بقااهیهای
مختلف به حاات نرمال بر میگرداند (ماهحاندان .)2199 ،با این حال ،اثر بخشی بستههای
غذایی مایتوکقو نامشخص است (پوای )2196 ،3م حنها ده سال  2196اثر این بستههای
غذایی مایتوکقو ده حرکقب با حارین استیامتی همی مهزشکاهان مرد موهد برهسی قراه
گرفت که نشان داد این بستههای غذایی مایتوکقو ظرفقت اکسقداحقو عضله اسکلتی ها ده
میایسه با گرمهی که فی حارین کرد اند ها افزایش میدهد (پوای.)2196 ،
ده مجاوع حقیقیاو نشان میدهد بستههای غذاییهای آنتی اکسقدانی سازگاهیهای
حارینی ها حغققر میدهند ،اما اینکه این بستههای غذایی اثربخشی بر هوهمونهایی نظقر
کوهحقزمل م حستوستوهن داهند هنوز مشخص نقست؛ اذا هدف امل از حقیقق حاضر
برههسی نیش بستههای غذایی مایتوکقو بر سلوح سرمی هوهمونهای کوهحقزمل م
حستوسترمن است م هاچنقن اثر این بستههای غذایی بر عالکرد هوازی م بیهوازی
آزمودنی هاست م ده گام بتدی ،اثر این بستههای غذایی بر فاکتوههای فقزیواوژیکی نظقر
فشاه خون ،ضربان قلب م مقزان اشباع اکسقژن موهد برهسی قراه خواهد گرفت.
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ضرورت و اهمیت انجام پروژه
با افزایش همز افزمن مقزان استرس م اضلرب ده نقرمهای نظامی م چااشهایی کمه ایمن اهگانهما
ده مواجه با شرای سخت با آن همبرم هستند؛ اذا انجام حقیقیاحی کمه باعمث کماهش اضملراب م
استرس ده نقرمهای نظامی شود ،اهاقت پقدا میکند .ده بسقاهی از کشوهها حقیقیماو گسمترد ای
ده جهت کاهش استرس م اضلراب نقرمهای نظامی انجام شد است به طوهیکه ده کشوه آمریکما
م حایوان به دنبال افزایش خودکشی ده نقرمهای نظامی نگرانیهای شدیدی به مجود آممد .بتمد از
انجام حقیقیاو همی سربازان آمریکایی که ده باز زمانی سالهای  2112حما  2118انجمام گرفمت
نشان داد که افسردگی م اضلراب ده طول  6سال فتااقت نقرمهمای آمریکمایی بمه مقمزان  7برابمر
افزایش یافته است (از  %3 .2ده سال  2112به  %4 .97ده سال )2118؛ اذا ،حاریناو میژ ای برای
بهبود عالکرد ده جنگها م کاهش مشکالو ذهنی شامل افسمردگی ،اخمتالالو استرسمی پمس از
عالقاوهای نظامی م خودکشی ده دستوه کاه اهحش آمریکا قراه گرفت ،به طموهی کمه ،نقرمهمای
فتال آمریکایی ،نقرمهای ذخقر م نقرمهای گاهد ملی حاریناو ها دهیافت کردنمد م از سمال 2115
به بتد این حاریناو م برنامههای میژ ده دستوه کاه اهحش آمریکا قراه گرفت .متاسفانه اضملراب
م استرس جزء مواهدی مقسوب میشوند که میحوانند باعث ایجاد صمدماو جبمران ناپمذیری بمه
خود افراد م حقاقل هزینههای زیادی به اهگانهای نظامی شموند .مجمود حمنش م فشماه عصمبی م
استرس شغلی ،باعث کاهش سلح هوشقاهی م اختالل ده عالکمرد نقرمهمای نظمامی میشمود .از
طرف دیگر ،هنگامی که از فرد انتظاه میهمد که چند نیش متتاهض با یکمدیگر ها ایفما کنمد ،فمرد
دچاه حتاهض میشود کمه ایمن حتاهضماو ،ده بتضمی مقق هما ماننمد مراکمز نظمامی ،انتظمامی م
حرفههایی که کشقک شمب داهنمد بقشمتر اسمت؛ امذا ،عمالم بمر فاکتوههمای همحمی  -همانمی م
آموزشهایی که ده این زمقنه به پرسنل نظامی داد میشود ،بقث بستههای غذایی م حغذیه صققح
نقز اهاقت پقدا میکند م میحواند باعث بهبود عالکرد افراد ده شرای مختلف شود.
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پیشینه و مفاهیم

فعالیت هوازی :فتااقتهایی که از منابع چربی برای حواقد انرژی ده آنها استفاد
میشود م ده آن مسقر اکسقداسقون اقپقد م چرخه کربس فتال است .فتااقت غقر
هوازی :فتااقتهایی گفته میشود که ده آنها از منابع کربوهقدهاو م فسفوکراحقن
برای حواقد انرژی استفاد میشود م مسقر گلقکواقتقک ده این گونه فتااقتها فتال
میشود.
گراهام 9م هاکاهان ده سال  ،2115نیش مکال

MitoQ

بتنوان یک مکال

آنتیاکسقدانی هدف گذاهی شد بر همی مقتوکندهی ده بهبود عالکرد اندمحلقال م
کاهش هایپرحرمفی قلبی برهسی کردند .آنها نیش استرس اکسقداحقو مقتوکندهیایی
ده حقن گسترش پرفشاهخونی ده هوهای مستتد به سکته مغزی ها برهسی کردند.
یک گرم از آنها هوهای نر با  8هفته سن که مستتد به سکته مغزی بودند م خود
به خود فشاه خون داشتند ها به مسقله مکال  MitoQحقت دهمان قراه دادند .گرم
دیگر ،گرم کنترل حرکقب دسقل حری فنقل فسفونقوم بود .آنها ده نهایت نشان دادند
که دهمان حوس

MitoQ

بلوه متناداهی باعث بهبود نقتریک اکساید ده دسترس

زیستی ده آئوهو حوهاسقک شد .م هاچنقن گزاهش کردند که

MitoQ

از گسترش

فشاه خون مقافظت میکند ،عالکرد اندمحلقال ها بهبود میبخشد م باعث کاهش
هایپرحرمفی قلبی ده هوهای جوان مستتد به سکته مغزی که خود به خود فشاه
خون داشتند میشود (گراهام م هاکاهان.)2115 ،

- Graham

0
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جویسکا هایان 9م هاکاهان ده سال  ،2194اثربخشی مکال

MitoQ

بتنوان یک

مکال آنتی اکسقدانی هدف گذاهی شد بر همی مقتوکندهی ده بهبود اندمحلقال
عرمق موشهای پقر برهسی کردند .این مقییان  49موش ده چهاه گرم حارینی
موشهای جوان هشت ماهه حقت دهمان با مکال  ،MitoQموشهای پقر حقت
دهمان با مکال

MitoQ

 27ماهه ،گرم کنترل موشهای جوان  8ماهه م گرم کنترل

موشهای پقر  27ماهه ها برای مدو  4هفته موهد ملااته قراه دادند  MitoQ.با بهبود
دسترسی به نقتریک اکساید ،احساع مابسته به اندمحلقوم شریان ها به طوه کامل ده
موشهای مسن حرمقم کرد .به طوه کلی حقیقیاو آنها نشان داد که بهبود عالکرد
اندمحلقال با مکال دهی

MitoQ

با نرمالسازی ماهکرهای استرس اکسقداحقو م

هاچنقن افزایش ماهکرهای مربوط به سالمت مقتوکندهیایی عرمقی هارا بود است
(جویسکا هایان م هاکاهان.)2194 ،
جی یانگ هان 2م هاکاهان ده سال  ،2194نیش عالکردی نقتریک اکساید سنتتاز
عصبی ( )nNOSده حقن مقتوفاژی ها با اایای نقتریک اکساید ) (NOبر همی جا به
جایی Parkinده

غقابPINK9

برهسی کردند .این مقییان بر اساس همش انداز گقری

بقان ژن م برهسی مقزان فتااقت آنزیای ،فتااقت فاکتوههای مختلف دهگقر ده فرایند
مقتوفاژی از

جاله cytochrome c ,PINK9 ,ParkinمTOM 21

دادند .آنها ده نهایت نشان دادند که
ده

بکاهگقریParkin

میباشد م

حتاملnNOS

بکاهگقریParkin

با حاام

ها موهد برهسی قراه

طولPINK9

از طریق حتامل

عاملی کلقدی

بقنnNOS

با حاام

- Gioscia- Ryan
- Ji- Young Han

0
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طولPINK9

ده حقن مقتوفاژی ،ناشی از

اایایCCCP

میباشد (جی یانگ هان م

هاکاهان.)2194 ،
حارینHIIT9

علیاصغر فالحی م هاکاهان ده سال  ،2199حأثقر

ها بر همی نقتریک

اکساید م متابواقتهای آن م هاچنقن نیش مقافظتی آنها از قلب م انداز
انفاهکتوس مقوکاهد بتد از آسقب ایسکای /پرفقوژن ( )I/Rها موهد برهسی قراه
دادند .آنها هوها ها به  4گرم  :کنترل ،کنترل + IR، IR+

HIIT

م کنترل

IR+

حیسقم

کردند .هر جلسه از برنامه حارینی HIITشامل  9ساعت مهزش ده سه مرحله بود6 :
دققیه دمیدن با -91

VO2max٪61

برای گرم کردن 7 .حکراه  7دققیهای دمیدن همی

حردمقل با شقب  9حا  21دهجه ( 4دققیه با شدو -81
-91

VO2max٪61

) ؛ م  9دققیه دمیدن ده -91

آنها ده نهایت نشان دادند که

حارینHIIT

VO2max٪911

VO2max٪61

م  3دققیه با

برای سرد کردن.

میحواند با حغققراو افزایشی

دهNO

آثاه

مقافظتی بر همی قلب داشته باشد (فالحی.)2199 ،
روش شناسی
این حقیقق به صوهو حجربی م از نوع کاهبردی است ابتدا طی هااهنگی با فرماندهی
یگان میژ استان م حفاظت اطالعاو یگان میژ از نقرمهای یگان میژ استان کرمان
فراخوانی به عال آمد م سپس طی  3همز متواای حست شاحل هان از آنها گرفته شد م
افرادی که ماجد شرای برای شرکت ده حست بودند ،انتخاب شد م ده این حقیقق شرکت
کردند ،بتد از پرکردن فرم هضایت نامه ،سپس پرسشنامه هاکاهی م اطالعاو فردی (مبنی

0

- High Intensity Exercise Training
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بر عالقه شرکت ده آزمون ،مشخصاو فردی ،عدم مصرف سقگاه م هرگونه مواد مخده
دیگر ،عدم ابتالء به هرگونه بقااهی قلبی م حنفسی م عفونی م سقستم ایانی ،...عدم
قراهگقری ده مقق های آالیند م حقریک کنند دستگا حنفسی ،مقق شغلی ،خانوادگی م
مقق

سرد م گرم ، ...سابیه فتااقت مهزشی ده طول زندگی یا چند سااه اخقر) از آنان

گرفته شد .سپس ،از افراد ماجد شرای م عالقهمند شرکت ده حقیقق متاینه پزشکی حوس
پزشک یگان میژ (دکتر اسد پوه) مبنی بر سالمت آنها بتال آمد .سپس بوسقله دستگا
انداز گقری کنند حرکقب بدنی ( )Bodycompositionمقزان شاخص حود ی بدنی (،)BMI

دهصد چربی م حقپ بدنی افراد انداز گقری شد م از طریق آزمون فزآیند دمچرخه ،دامنه
حداکثر اکسقژن مصرفی VO2maxآنها مقاسبه گردید م  21نفر از افرادی که داهای
باالحرین VO2maxبودند جهت شرکت ده آزمون اصلی انتخاب شدند که مقانگقنVO2max

این افراد باالحر از  39مقلی اقتر برکقلوگرم ده دققیه بود.
ده طول پرمحکلهای حارنی م حستها ،اطالعاو مققلی (دما م هطوبت آزمایشگا )
هر اقظه ثبت گردید م سپس قبل از آزمون گازهای حنفسی(به جزء گاز نقترمژن) م برخی
از شاخصهای حهویه ده مقق

سنجقد شد م پس از  3دققیه گرم کردن م حاریناو

کششی سبک ،آزمون هوازی شدو باال همی دمچرخه کاهسنج بتال آمد م ده زمان حست
گازهای حنفسی انداز گقری شد .بتد از دم هفته ،برای کنترل حغققراو متنیداه ده، VO2max
مزن م قد آزمودنیها دمباه این شاخصها انداز گقری شدند.
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نحوه کنترل دما و رطوبت محیط و تعیین روزهای اجرای آزمون
کنترل دما و رطوبت نسبی محیط :ابتدا دمای مققلی م هطوبت نسبی از میاالو
استخراج شدند که بر اساس این میاالو میبایست دمای مقق  29دهجه سانتقگراد باشد.
کنترل دما و رطوبت در محیط آزمایشگاه :دما م هطوبت عالم بر استتالم از مرکز
هواشناسی شهر کرمان ،حوس دماسنجهای ماقع ده آزمایشگا نقز انداز گقری م ثبت شد م
نتایج حاصله با هطوبت م دمای هواشناسی میایسه شد (دماسنج م هطوبت سنج دیجقتاای
مدل Thermo Proساخت کشوه آمریکا با دقت یک صدم).
جامعه و نمونه آماری :جامته آماهی ده این حقیقق نقرمهای یگان میژ استان کرمان
بودند .نمونه آماری 21 :نفر از نقرمهای یگان میژ با VO2maxحداکثر اکسقژن مصرفی باالحر
از 39 ml/kg. minمقلی اقتر بر کقلوگرم ده دققیه میباشد.
آزمون :Vo0maxآزمون هوازی دمچرخه 9که برای حتققن حجم Vo2maxده نظر گرفته
شد ،مدو زمان اجرای آن حداقل  99دققیه بود م با حوجه به پاسخ ضربان قلب ،ماکن
است بقشتر از این زمان نقز طول بکشد .آزمودنیها ابتدا با بستن سنسوه دیجقتاای ضربان
سنج ده ناحقه جناغ سقنه ،بر همی دمچرخه قراه میگرفتند .باه کاه ابتدایی که بر اساس
پرمحکل آزمون برای مردان جوان ساام ده نظر گرفته میشود ،به مقزان  61ماو میباشد که
به صوهو هر دم دققیه  31ماو به آن اضافه میشود حا زمانی که آزمودنی به ماماندگی
برسد.
نحوه اندازهگیری ضربان قلب :ابتدا داد های مربوط به سن ،قد م مزن داد شد
مگقرند دیجقتاای سقنهبند همی قفسهسقنه م ده ناحقه جناغ بسته میشد م از طریق سقستم

- Incremental

0
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کنترل از ها دمه دستگا اهگواسپقرممتر که با سقنهبند اهحباط داشت ،ضربان قلب ده حاام
مراحل اجرایی آزمون (استراحت ،حقن م بتد حارین) کنترل م ثبت میشد.
روش آماری :ده این حقیقق از همشهای آماهی حوصقفی برای مقاسبه مقانگقن م
انقراف متقاه داد های حوصقفی نظقر سن ،قد ،مزن ،ضربان قلب مگازهای حنفسی استفاد
شد است م هاچنقن از آماه استنباطی برای میایسه بقن حغققراو شاخصها ده قبل م بتد
از پرمحکل حارینی استفاد شد .برای میایسه نتایج پقش از آزمون م پس از آزمون از tمابسته
م مستیل استفاد شد .الزم به ذکر است که جهت حجزیه م حقلقل داد ها از نرم افزاهSPSS

نسخه  21استفاد شد است م ناوداههای مربوطه حوس

برنامه اکسل  2197طراحی

شد اند.
یافتهها
برای میایسه بقن دم شرای قبل حارین از آماه  tمابسته استفاد شد است اگر چه مقانگقن
 SBPده گرم مصرف کنند مایتوکقو نسبت به بیقه گرم ها کاهش یافتمه بما اطاقنمان %59
میحوان گفت که این اختالف متنیداه بود م فرضقه موهد نظمر پذیرفتمه میشمود (،df=5
.)p<1. 119
شکل شماره ( :)1دادههای فشار خون سیستولی

قبل و بعد از پروتکل * .معنیدار نسبت به گروه

مایتوکیو قبل تمرین p<0. 07.معنیدار در نظر گرفته میشود.
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چه مقانگقن کوهحقزمل ده گرم مصرف کنند مایتوکقو نسبت به بیقه گرم ها کاهش
یافته با اطاقنان  %59میحوان گفت که این اختالف متنیداه بود م فرضقه موهد نظر
پذیرفته میشود (.) p<1. 119،df=5
شکل شماره ( :)0دادههای سطوح سرمی کورتیزول قبل و بعد از پروتکل * .معنیدار نسبت به گروه
مایتوکیو قبل تمرین p<0. 07.معنیدار در نظر گرفته میشود.

*

چه مقانگقن حستوسترمن ده گرم مصرف کنند مایتوکقو نسبت به بیقه گرم ها حفامو
متنیداهی نشان نداد اذا ،فرضقه مذکوه هد میشود (.)df=5
شکل شماره ( )1دادههای سطوح سرمی تستوسترون قبل و بعد از پروتکل
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مقانگقن حداکثر اکسقژن مصرفی ده گرم مصرف کنند مایتوکقو نسبت به بیقه گرم ها
افزایش یافته با اطاقنان  %59میحوان گفت که این اختالف متنیداه بود م فرضقه موهد
نظر پذیرفته میشود (.) p<1. 19،df=5
شکل شماره ( )0دادههای حداکثر اکسیژن مصرفی قبل و بعد از پروتکل * .معنیدار نسبت به گروه
مایتوکیو قبل تمرین p<0. 07.معنیدار در نظر گرفته میشود.

مقانگقن ضربان قلب ده گرم مصرف کنند مایتوکقو نسبت به بیقه گرم ها کاهش یافتمه بما
اطاقنان  %59میحوان گفت که این اختالف متنمیداه بمود م فرضمقه مموهد نظمر پذیرفتمه
میشود (.) p=1. 19،df=5
شکل شماره ( )7دادههای ضربان قلب در دوره استراحت قبل و بعد از پروتکل * .معنیدار نسبت به
گروه مایتوکیو قبل تمرین p<0. 07.معنیدار در نظر گرفته میشود.
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برای میایسه بقن دم شرای قبل حارین از آماه  tمابسته استفاد شد است اگر چه مقانگقن
 RERده گرم مصرف کنند مایتوکقو نسبت به بیقه گرم ها کاهش یافته با اطاقنان %59
میحوان گفت که این اختالف متنیداه بود م فرضقه موهد نظر پذیرفته میشود (،df=5
.)p=1. 13
شکل شماره ( )5دادههای RERدر دوره استراحت قبل و بعد از پروتکل * .معنیدار نسبت به گروه
مایتوکیو قبل تمرین p<0. 07.معنیدار در نظر گرفته میشود.

مقانگقن ضربان قلب حارینی ده گرم مصرف کنند مایتوکقو نسبت به بیقه گرم ها
کاهش یافته با اطاقنان  %59میحوان گفت که این اختالف متنیداه بود م فرضقه موهد نظر
پذیرفته میشود (.) p=1. 119،df=5

حارین باعث افزایش ضربان قلب میشود اما با مرمه زمان ده شدوهای مختلف بدن
سازگاهیهایی ها ایجاد میکند که ده میایسه یا شرای قبل از حارین ضربان قلب کاتری
ها نشان میدهد .به این صوهو که مثال ده گرم های زیر ،حارین که با شدو  71دهصد ده
ابتدای پرمحکل شرمع شد بود است با گذشت زمان م آماد شد بدن ،قلب ضربان
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کاتری ها ده شدو  71دهصد خواهد داشت که به این اثر ،اثراو بلند مدو حارینی گفته
میشود.
شکل شماره ( )5دادههای ضربان قلب تمرینی قبل و بعد از پروتکل * .معنیدار نسبت به گروه
مایتوکیو قبل تمرین p<0. 07.معنیدار در نظر گرفته میشود.

مقانگقن ظرفقت بیهوازی ده گرم مصرف کنند مایتوکقو نسبت به بیقه گرم ها کاهش
یافته با اطاقنان  %59میحوان گفت که این اختالف متنیداه نبود م فرضقه موهد نظر
پذیرفته نایشود (.)df=5
شکل شماره ( )6دادههای ظرفیت بیهوازی قبل و بعد از پروتکل * .معنیدار نسبت به گروه مایتوکیو
قبل تمرین p<0. 07.معنیدار در نظر گرفته میشود.
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بحث و نتیجه گیری
با حوجه به نتایج به دست آمد  ،نقرمهای یگان میژ استان کرمان از آمادگی به نسبت پایقنی
برخوهداه هستند .این پایقن بودن آمادگی هوازی ( )Vo2maxده اهحباط با ماهقت نوع
حاریناحی است که این نقرمها انجام میدهند ،Vo2max.شاخص حداکثر اکسقژن مصرفی ،یکی
از شاخصهای مهم ده اهزیابی مقزان آمادگی هوازی مهزشکاهان است .متاسفانه دیدگاهی
که ده ماحد حربقت بدنی یگان مجود داهد مبنی بر فی افزایش حجم عضالنی است که
حنها با مزنه زدن م ایجاد هایپرحرمفی هارا است .از آنجایقکه ایجاد حجم عضالنی باعث
کند شدن م به مراحب کاهش حاایل مهزشکاه به انجام حاریناو هوازی میشود (دیدگا
کاهش حجم عضالو به دنبال حارین هوازی)؛ اذا نقرمها با حوجه به شغل م استرس کاهی
از چابکی م حوان هوازی قابل قبوای برخوهدا نقستند .که ده ادامه با برهسی حک حک
فاکتوهها به این موضوع خواهقم پرداخت.
یکی از فاکتوههای مهم برای نشان دادن مقزان آمادگی هوازی نقرمها شاخص حداکثر
اکسقژن مصرفی ( )Vo2maxاست .که با حوجه به نتایج به دست آمد مقانگقن این فاکتوه
ده نقرمهای یگان با میداه آن ده دانشجویان دانشگا باهنر برابری میکند که این امر نشان
دهند پایقن بودن آماگی هوازی ده نقرم هاست که جای حامل فرامان داهد .علت این
مشکل ها میحوان ده دیدگا غل ماحد حربقت بدنی جست م جو کرد که حنها نقرمها ها به
سات انجام حاریناو با مزنه سوق میدهند که خود مزید بر علت برای کاهش آمادگی
هوازی م به حبع کم بودن حداکثر اکسقژن مصرفی است .پایقن بودن مقزان حداکثر اکسقژن
مصرفی نشان دهند حوان کم نقرم ده انجام حتیقب م گریزهای طوالنی مدو م هاچنقن
انجام مأموهیتهای طوالنی مدو است که این امر میحواند باعث فشاه زیاد همی قلب م
عرمق شود که با حوجه به استرس شغلی ده باز های زمانی مختلف میحواند باعث
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بقااهیهای مزمن قلبی -عرمقی م هاچنقن بقااهیهای همانی ده نقرمها شود .هاهکاهی
که برای بهبود این فاکتوه باید ده نظر گرفت به کاهگقری حردمقلها م دمچرخههای
کاهسنج ده مقق ماحد حربقت بدنی یگان است حا ده مقق کاه نقرمها بتوانند ده جهت
افزایش حوان هوازی از این امکاناو استفاد کنند .از طرفی ،جلساو حوجقهی باید برای
ماحد حربقت بدنی گذاشته شود حا به جای استفاد از مکالهای مضر م گاها بدمن فاید
برای بدن م حاریناو صرفا مزنه که ده جهت افزایش حجم عضالنی استفاد میشوند،
دیگر فاکتوههای مرحب

با آمادگی جساانی (قدهو ،سرعت ،چابکی ،استیامت عضالنی،

استیامت هوازی ،حوان م ) ...ها نقز مد نظر قراه دهند.
ده برهسیهای انجام گرفته قبل م بتد از پرمحکل مشخص شد که نقرمها به داقل اشتباهاحی
که ده انجام حاریناو قدهحی داهند مقزان فشاه خون سقستول ده زمان اعاال فشاه حارینی
حداکثر به طرز عجقبی باال میهمد که بتد از برهسی م اعاال حاریناو هوازی به حاات
نرمال بازگشت (داد های گزاهش نشد ) .علت این امر ها میحوان ده عدم حوجه به مانوه
مااسااوا ده انجام حاریناو قدهحی م مزنه جست م جو کرد که باز نقاز به حوجقه ماحد
حربقت بدنی داهد .ده انجام حاریناو کاه با مزنه باید حوجه کرد که حقن انجام حاریناو
مزنه ،باید حنفس ده دم م بازدم با انجام حرکت هااهنگی داشته باشند مگرنه باعث ایجاد
فشاه منفی ده قفسه سقنه (حرمیزانی )2198 ،9م به حدهیج باعث ایجاد فشاه خون مزمن
میشود .برای حتدیل م کاهش فشاه خون نقرمهای یگان میژ باید حوجه داشت که ده
برنامه همزانه هفتگی نقرمها باید حتاا حاریناو هوازی ده نظر گرفته شوند.
یکی از شاخصهای مهای که ده حقیقق حاضر موهد برهسی قراه گرفت شاخصRER

بود که نشان دهند مقزان مصرف کربوهقدهاو ،چربی م نسبت آنها ده حقن استراحت،
Trevizani

0-
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حارین م ده مرحله هیکامهی است (هاموس خقانز ،2118 ،9آیاان .)2195 ،2شاخص
 RERده نقرمهای یگان ده مرحله استراحت باال بود که این امر نشان دهند عدم هعایت
هژیم غذایی مناسب ،عدم انجام حاریناو هوازی م استرس ناشی از مقق

کاه است.

متاسفانه ،برنامه غذایی نقرمهای یگان متناسب با نوع مظقفه آنها م مقزان حساسقت کاهی
آنها نقست ،م بقشتر به سات غذاهای سرخ کردنی با مقزان چربی باال سوق مییابد که
این امر میحواند حأثقراو بسقاه بدی بر مضتقت سالمتی نقرمها داشته باشد .این شاخص به
دنبال انجام حاریناو هوازی م مصرف مکال مایتوکقو بهبود پقدا کرد اما شاخصهای مخل
مانند هژیم غذایی م ده بتضی مواهد استرس کاهی مانع از بهبود کامل این شاخص ده
نقرمها میشود.
ده ماحد حربقت بدنی ،هنوز از شاخصهای بسقاه ابتدایی مانند BMIبرای برهسی شاخص
حود بدنی نقرمها استفاد میشود که جای حتجب بسقاه داهد .بنا بر حقیقیی که سرای 3م
هاکاهانش ده سال  2197انجام دادند به این نتقجه هسقدند که استفاد از  BMIبا حوجه به
شاخصهای بدنی افراد م نژادهای مختلف نقاز به بازبقنی م بازنگری کلی داهد که ده این
میااه ،ناوداهها م میقاسهای کامال به همز هسانی شد اند م از سایر شاخصهایی مانند
شاخصهای آنترمپومتریکی م....برای بهبود داد های استفاد شد است (سرای،2197 ،9
ای .)2196 ،4به عباهحی این شاخص برای نشان دادن مقزان اضافه مزن نقرمها موهد برهسی
قراه میگقرد که میحوان گفت میقاسهای این شاخص کامال غربی م متناسب با مردم
غرب هست که باید ده نقرمهای نظامی کشوه موهد بازبقنی قراه گقرد ،م ده هد های سنی
مختلف با نژادهای مختلف ده ایران عزیز پایلوو شود؛ اذا پقدا کردن مقزان چربی بدن،
-Ramos
-Ayman
-Serlei and colleagus
-Lee
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مقزان حود عضالنی م ...باید بر اساس همشهای جدید م دقققحر انجام شود (استفاد از
شاخصهای آنترمپومتریکی م مفهوم فانتوم ده اهزیابی شاخصهای بدنی) که بسقاه کم
هزینه هستند م از دقت بقشتری برخوهداه هستند (هانوس خقانز9؛  ،2118حدیدی،2
 .)2195ضربان قلب حارین ،هیکامهی م استراحت ده نقرمهای از هنج قابل قبوای
برخوهداه است که به حبع با حوجه به کم بودن مقزان آمادگی هوازی میحواند به سلوح
پایقن حری ده سنقن باال نزمل پقدا کند.
مقزان حستوسترمن ده حد نرمال بود م ده گرم های مختلف حغققری قبل م بتد از حارین
ایجاد نشد ،م به نظر میآید این هوهمون حقت حأثقر مکال مایتوکقو م حارین حغققر نایکند
اگرچه حقیقیی دیگر نشان میدهد که این مکال باعث افزایش سلوح حستوسترمن میشود
که این همند ده اثر بهتر شدن فرآیند حواقد این هوهمون از طریق مقافظت از مقتو کندهی
میشود (هان .)2199 ،3اما سلوح سرمی کوهحقزمل ده بقن گرم ها دچاه حغققر شد به این
حرحقب که ده اغتشتشاو نقرمهایی که از مکال مایتوکقو استفاد کرد بودند سلوح کاتر
کوهحقزمل ها نشان دادند که نشان دهند استرس کاتر این افراد با مصرف این مکال بود
است.
پیشنهاد
پقشنهادی که از این حقیقق بر میآید این است که برنامه مدمن م منظای برای حاام نقمرمی
انتظامی کشوه حدمین شود حا بتوان ده آیند ای نزدیک ،نقرمهایی با کماهایی م حموان بقشمتر
داشته باشقم.

-Ramos
-Hadidi
3
-Han
0
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