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Abstract 
Introduction: Osteosarcopenic obesity results from musculoskeletal degradation and increase in fat 

tissue. The purpose of this study was to investigate the effect of 12 weeks elastic-band resistance training on 
muscle quality and serum CAF in elderly women with osteosarcopenic obesity.

Method: In this single blind randomized clinical trial, 48 elderly women with osteosarcopenic obesity 
(based on the results of the DEXA test, age 64.63 ± 3.68, fat percentage 45.4 ± 6.6, BMI 3.71 ± 1/33, T score 
of bone minerals density of femur and 1-4 lumbar spine  -1.86 ± 1.42) were randomly divided to control (n = 
22) and exercise (n = 26) groups. The training group performed 12 weeks and three sessions at week elastic-
band resistance training for all major muscle groups. 48 hours before and after 12 weeks of intervention, a 
DEXA-test was performed and blood samples were taken. Independent sample t-test was used for within-
group comparisons and two-way ANOVA (group* time) was used for comparison between groups.

Results: The results of statistical analysis showed that after 12 weeks of elastic-band resistance training 
as a result of between-group comparisons, there was a significant difference in muscle quality (P = 0.043), 
osteosarcopenic obesity Z score (P = 0.303), and hand grip (P = 0.013) was observed between the training 
and control groups. However, there were not observed significant difference in weight (P = 0.440), body mass 
index (P = 0.354), fat percentage (P = 0.093), BMC (P = 0.001), BMD (P = 0.564) gait speed (P = 0.22) and 
CAF (P = 0.501).

Conclusion: According to the results of this study, it seems that elastic-band resistance training improves 
muscle strength, muscule quality and the status of osteosarcopenic obesity (Z score) in elderly women with 
osteosarcopenic obesity. Also, due to the lack of significant changes in CAF, at least in this study, CAF is not 
confirmed as a powerful indicator of muscle quality and physical function.
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تأثبر 12 هفته تمرین مقاومتی با باند کشی بر کیفیت عضالنی و غلظت سرمی CAF در زنان سالمند 
مبتال چاقی استئوسارکوپنیک: یک کارآزمایی بالینی تصادفی شده
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چکیده
مقدمه: چاقی استئوسارکوپنیک ناشی از فرآیندهای تحلیل بافتی عضالنی- اسکلتی و افزایش بافت چربی می باشد. هدف مطالعه 
حاضر بررسی تأثیر 12 هفته تمرین مقاومتی با باند های کشی بر کیفیت عضالنی و غلظت سرمیCAF در زنان سالمند مبتال چاقی 

استئوسارکوپنیک  است. 
روش: در این کارآزمایی بالینی تصادفی شده یک سو کور، 48 زن سالمند دارای چاقی استئوسارکوپنیک )بر اساس نتایج آزمایش 
دگزا، سن 3/68 ± 64/13، درصد چربی6/56 ± 45/4، شاخص توده بدنی 3/71 ± 33/1، نمره T چگالی مواد معدنی استخوان های ران و 
مهره های 1 تا 4 کمری 1/42±1/86-( به صورت تصادفی به دو گروه کنترل )22  نفر( و تمرین )26  نفر( تقیسم شدند. گروه تمرین به مدت 
12 هفته و سه جلسه در هفته تمرینات مقاومتی با باند های کشی را برای همه ی گروه های عضالنی اصلی انجام دادند. 48 ساعت پیش و 
پس از 12 هفته مداخله آزمایش دگزا انجام و نمونه های خون گرفته شد. جهت مقایسه های درون گروهی از آزمون  های t وابسته و جهت 

مقایسه های بین گروهی از آنالیز واریانس دوطرفه )طرح زمان*گروه( استفاده شد. 
یافته ها: نتایج آنالیز آماری نشان داد پس از 12 هفته تمرین مقاومتی با باند االستیک در نتیجه مقایسه های بین گروهی تفاوت 
معنی داری در کیفیت عضالنی )P=0/043(، نمره Z چاقی استئوسارکوپنیک )P=0/030( و قدرت پنجه دست )P=0/013( بین گروه 
)P=0/354(، درصد چربی                          بدنی  توده  )P=0/440(، شاخص  وزن  در  داری  معنی  تفاوت  این وجود  با  کنترل مشاهده شد.  تمرین و 

)P=0/564( BMC )P=0/001( BMD )=P0/093(، سرعت راه رفتن )P=0/220( و CAF )P=0/501( مشاهده نشد.
نتیجه گیری: با توجه به نتایج پژوهش به نظر می رسد تمرین مقاومتی با باند االستیک موجب بهبود قدرت عضالنی، کیفیت 
عضالنی و بهبود وضعیت چاقی استئوسارکوپنیک )نمره Z( زنان سالمند مبتال به چاقی استئوسارکوپنیک می شود. همچنین با توجه به عدم 

تغییر معنی دار CAF، حداقل در این مطالعه CAF به عنوان نشانگر قدرتمند کیفیت عضالنی و عملکرد جسمانی تایید نمی شود. 
کلیدواژه ها: چاقی استئوسارکوپنیک، تمرین مقاومتی، سالمند، کیفیت عضالنی، قطعه پایانه C آگرین.

تاریخ دریافت:  1398/3/4                    تاریخ پذیرش:   1398/4/22 

مقدمه
افزایش  به شدت در حال  جمعیت سالمند در سراسر جهان 
است. با توجه به پیش بینی های انجام شده جمعیت سالمند جهان 
پیامد  تا سال 2050 حدود 2 میلیارد نفر خواهد بود )1(. سالمندی 
متابولیک و  بیماریهای  افزایش خطر  از جمله  ناگوار متعددی  های 
به دنبال آن هزینه های گزاف مراقبت های سالمتی را به همراه 
دارد )2(. سالمندی همچنین موجب تغییرات فیزیولوژیکی متعددی 
می شود که تغییرات ترکیب بدنی )بافت های عضالنی، استخوانی 

افزایش سن سطح  با  طبیعی  طور  به   .)3( هستند  بارزتر  چربی(  و 
فعالیت بدنی و کیفیت زندگی کاهش می یابد. کاهش فعالیت بدنی 
کاهش  آن  طبع  به  و  استخوانی  و  عضالنی  توده  کاهش  موجب 
عملکرد عضالنی- اسکلتی می شود )4(. بر خالف بافت عضالنی 
به  یافته، سپس  افزایش  سن  افزایش  با  چربی  بافت  استخوانی،  و 
فالت رسیده و ممکن است در سالمندی کاهش اندکی داشته باشد 
)5(. اما در سالمندی تغییر در توزیع چربی مهمتر از افزایش بافت 
افزایش سن چربی احشایی و نفوذ چربی در داخل  با  چربی است. 
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پیامد آن کاهش قدرت،  یابد که  افزایش می  بافت عضله اسکلتی 
عملکرد و کیفیت عضله اسکلتی است )6(. اخیرا بر اساس ارتباط بین 
کاهش توده عضالنی و اسکلتی و افزایش توده چربی در سالمندان 
اصطالحات سارکواستئوپنیا، سارکواستئوپورسیس، چاقی سارکوپنیک 
)SO( و چاقی استئوسارکوپنیک )OSO( توسط دانشمندان پیشنهاد 
تغییرات  از  ناشی  استئوسارکوپنیک  چاقی   .)8  ،7  ،3( است  شده 
هورمونی، کاهش فعالیت جسمانی، کاهش پروتئین رژیمی و یا کمبود 
ویتامین D و همچنین افزایش سطوح چربی است و با برخی شرایط 
کاتابولیسمی ناشی از التهاب مزمن، و پوکی استخوان همراه است 
)9(. فعالیت جسمانی برای بهبود سالمت فیزیکی و روانی افراد در 
تمام سنین بویژه در دوران سالمندی مورد نیاز است )10(. بخصوص 
در مورد سندرم OSO، فعالیت جسمانی حتی در شدت های کم و 
متوسط، برای حفظ و بهبود قدرت و کیفیت عضالنی، بهبود تعادل و 
دامنه ی حرکتی در سالمندان ضروری است )11(. از این رو تمرینات 
شوند  می  هیپرتروفی  و  عضالنی  قدرت  افزایش  سبب  مقاومتی 
)12(. تمرین مقاومتی می تواند جهت کاهش اثرات مرتبط با چاقی 
استئوسارکوپنیک و بهبود ترکیب بدن )توده عضالنی، استخوان و 
چربی( موثر باشند )13(. همچنین تمرین مقاومتی یک ابزار موثر و 
مناسب جهت مقابله با ضعف عضالنی و ناتوانی، بهبود قدرت، اندازه، 
عملکرد و کیفیت عضالنی )14-16( حتی برای افراد سالمند بیشتر 
از 80 سال است )17(. روش های تمرین مقاومتی سنتی یا وزنه های 
آزاد، استرس شدیدی بر سیستم عضالنی - اسکلتی و مفاصل وارد 
کرده و از ایمنی باالیی بویژه برای سالمندان برخوردار نیست )18(. 
امروزه باندهای االستیک به دلیل ارزان بودن، دسترسی آسان، تاثیر بر 
بهبود ترکیب بدن، عملکرد جسمانی و سازگاری های فیزیولوژیکی و 
سهولت در انجام طیف وسیعی از تمرینات باالتنه و پایین تنه در هر 
مکانی به صورت برنگرا و درون گرا، به طور گسترده ای در توانبخشی 
گروه های خاص استفاده می شوند. )19،20(. در زمینه تاثیر تمرینات 
مقاومتی بر کیفیت عضالنی هافمن و همکاران نشان دادند که 6 
ماه تمرین مقاومتی با باند االستیک موجب افزایش معنی دار کیفیت 
عضالنی حتی در زنان بسیار سالخورده )زنان 65 تا 92 ساله( می 
شود )21(. همچنین فراری و همکاران )2016(، نشان دادند که 10 
هفته تمرینات مقاومتی کانکارنت موجب افزایش 8 تا 15 درصدی در 

کیفیت عضالنی مردان سالمند می شود )22(.
از طرف دیگر اخیرا پژوهش های با هدف شناخت مکانیسم 
های سالمندی و پیامد ها جسمانی آن انجام شده و نشانگرهایی به 

عنوان بازسازهای واقعی بافت معرفی شده اند. یکی از این نشانگر 
نشانگر  CAF یک  باشد.  )CAF( می  آگرین   c پایان  قطعه  ها 
خونی برای بازسازی عصبی عضالنی است )CAF .)23،24 یک 
پپتید مشتق از پروتئین آگرین می باشد و نقش مهمی در حفظ و 
نگهداری پیوندگاه عصبی عضالنی  )NMJ( دارد. در نتیجه تخریب 
اتصال عصبی عضالنی و عصب زدایی تار عضله اسکلتی، آگرین 
 CAF نروتروپسین سیناپسی شکسته شده و آنزیم  فعالیت  تحت 
از  دیگر  یکی   .)25،26( شود  می  ترشح  خون  به  دالتونی  کیلو   22
تغییرات فیزیولوژیک ناشی از سالمندی کاهش عملکرد عصبی است 
که عموما به دلیل تخریب پیوندگاه عصبی عضالنی رخ می دهد 
)27(. گزارش شده است که در سالمندان به علت تجزیه پیوندگاه 
عصبی عضالنی غلظت CAF گردش خون افزایش می یابد )28(. 
در مورد تاثیر تمرینات مقاومتی بر CAF پژوهش های محدودی 
صورت گرفته و نتایج  متناقضی در دسترس است. فراگاال و همکاران 
)2014(، در نتیجه 6 هفته تمرین مقاومتی افزایش معنی داری در 
سطوح CAF خون افراد سالمند مشاهده کردند )29(. نشان داده 
 D شده است که 12 هفته تمرین مقاومتی همراه با مکمل ویتامین
 .)30( CAF سالمندان می شود  دار سطوح  معنی  موجب کاهش 
بونداک و همکارانش )2015(، نشان دادند که 12 ماه فعالیت بدنی 
سازمان یافته )شامل ترکیبی از انواع تمرینات ورزشی( تاثیر معنی 
داری بر سطوح CAF زنان و مردان سالمند نداشت )31(. همچنین 
شریفی مقدم و همکاران )1397(، نیز بیان کردند که 12 هفته تمرین 
مقاومتی سنتی، با و بدون محدودیت جریان خون موجب تغییر معنی 

داری در سطوح CAF زنان سالمند نمی شود )32(.
بر اساس ادبیات موجود مطالعات اندکی و متناقضی در مورد 
تاثیر تمرین مقاومتی بر کیفیت عضالنی و CAF در زنان سالمند 
دارای چاقی استئوسارکوپنیک انجام  شده است. لذا هدف این پژوهش 
کیفیت  بر  باندکشی  با  مقاومتی  تمرین  هفته   12 تاثیرات  بررسی 
استئوسارکوپنیک  زنان سالمند دارای چاقی  عضالنی و CAF در 

می باشد. 

روش مطالعه
بالینی تصادفی )RCT( یک  این پژوهش یک کارآزمایی 
 )CONSORT( سو کور می باشد که بر اساس بیانیه کانسورت
 .)33،34( شد  انجام  غیرداروئی  درمان  تصادفی  آزمایشهای  برای 
کد  با   )IRCT( بالینی  کارآزمایی  مرکز  در  پروتکل  این 
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IRCT20141118019995N10 به ثبت رسیده است.
در این پژوهش از بین 102 نفر مراجعه کننده اولیه و پس 
از بررسی شرایط ورود و خروج از مطالعه 32 نفر به دلیل نداشتن 
در  شرکت  از  انصراف  دلیل  به  نفر   7 و  مطالعه  به  ورود  شرایط 
پژوهش از مطالعه خارج شدند. 63 فرد باقیمانده به صورت تصادفی به 
دو گروه تجربی )32 نفر( و کنترل )31 نفر( تقسیم شدند. در طول 12 
هفته پروتکل پژوهش 6 نفر از گروه تجربی )3 نفر به دالیل شخصی 
و 3 نفر به دلیل مشکالت خانوادگی( و 9 نفر از گروه کنترل )7 نفر 
به دالیل شخصی، 1 نفر به دلیل مشکالت خانوادگی و 1 نفر به 
دلیل تغییر مکان زندگی( از ادامه پژوهش حذف شدند. نهایتا 26 نفر 
در گروه تجربی و 22 نفر در گروه کنترل مطالعه را به پایان رساندند 
و اطالعات مربوز به این افراد به عنوان داده در این پژوهش مورد 
استفاده قرار گرفت )نمودار1. فلوچارت کانسورت(. حجم کل نمونه با 
توجه به: 1- روش آماری؛ 2- وجود دو گروه؛ 3- خطای نوع یک %5 
؛ 4- خطای نوع دوم =20٪؛ 5- توان آماری آزمون =80٪؛ 6- اندازه 
اثر = 0/20 با استفاده و نرم افزار G * Power )نسخه 3.1.9.2( 
48 نفر محاسبه شد. حجم نمونه نهایی 63 نفر پس از پیش بینی 
میزان ریزش 20%، برآورد شد. کلیه بیماران واجد شرایط توسط یک 
پزشک انتخاب شدند. در این مطالعه بیماران واجد شرایط با استفاده 
از ابزار جذب سنجی اشعه ایکس دوگانه انرژی )DEXA(، محدوده 
 30 > BMI ،سنی 60-80 سال، درصد چربی بدن < 32 درصد
کیلوگرم به متر مربع، T- score ≥ -1 ≤ 2.5- از L4-L1 و یا 
 MWT( کل استخوان ران و یا سر استخوان ران و سرعت راه رفتن
10( ≥ 1 متر بر مجذور ثانیه انتخاب شدند )13،35(. همه شرکت 
کنندگان بر اساس دیگر معیارهای ورود به مطالعه مانند: عدم ابتال به 
بیماری های مزمن مثل فشارخون باال، مشکالت تیروئید و یا کلیوی، 
 T-score -2/5( یا پوکی استخوان خیلی شدید سرطان، دیابت 
>( نیز مورد بررسی قرار گرفتند. همچنین عدم استفاده از هورمون 
درمانی، عدم داشتن تمرین منظم بیشتر از 30 دقیقه در طول هفته 
طی شش ماه گذشته، عدم مصرف مکمل های غذایی در طی 3 ماه 
گذشته نیز در نظر گرفته شد. مالکهای خروجی مواردی همچون 
تمرینات جسمانی موازی، پیروی از رژیم کاهش دهنده وزن بیشتر از 
5 کیلوگرم در سه ماه گذشته، هورمون درمانی و یا مصرف هر دارویی 
که روی تراکم استخوان، بافت چربی و یا سیستم هورمونی تاثیرگذار 

بود را شامل می شد. 
و  اولیه  ارزیابی  از  بعد  بیماران  تمام  از  آگاهانه  رضایت 
تصادفی سازی اخذ شد )36(. تصادفی سازی توسط یک دستیار تحقیق 

به صورت بلوک های دوتایی انجام شد. مربیانی که در جمع آوری داده 
ها دخیل نبودند، تمرینات را انجام دادند و بر بیماران در گروه کنترل 
نظارت کردند. بیماران در گروه کنترل هیچ گونه دستورالعملی را در 
تغییر رژیم غذایی معمول و فعالیت های بدنی خود، در طول  مورد 
دوره مطالعه دریافت نکردند و در هیچ برنامه ای برای تغذیه یا تمرین 
شرکت نکردند. بیماران در گروه کنترل به صورت تماس  تلفنی و 
یا مصاحبه حضوری، یک بار در هفته مورد کنترل قرار می گرفتند. 
مشکالت  بهداشتی،  مشکالت  هفتگی،  بازدید های  این  طول  در 
ثبت  آموزش دیده  دارو توسط یک محقق  از  استفاده  و  عملکردی 
می شد. در عین حال محقق، الزام بر حفظ رژیم غذایی معمول و 

رویه های فعالیت روزانه را تاکید می کرد.
از  اولیه،  عملکردی  های  آزمون  اندازه گیری های  از  پس 
آزمودنی های واجد شرایط نمونه خون و آزمایش دگزا گرفته شد. ابتدا 
و به مدت 2 هفته و سه جلسه ی یک تا یک و نیم ساعته در هر هفته 
تمرینات مقاومتی با باند کشی با استفاده از باند زرد رنگ جهت آشنا 
سازی با ابزار تمرین، محیط تمرین و اصالح حرکات بیماران انجام 
شد. سپس، برنامه تمرین به مدت 12 هفته آغاز شد. بعد از اتمام 
دوره تمرین، پس از 48 ساعت از آخرین جلسه ی تمرین مجدداً اخذ 
نمونه خون، آزمایش دگزا، اندازه گیری های آنتروپومتریک، عملکردی 
ابزار  و آزمایشگاهی در شرایط و زمان آزمون های اولیه و با همان 
توسط محقق و متخصص آزمایشگاه انجام پذیرفت.  همچنین شرایط 

OSO بیماران با استفاده از فرمول زیر بررسی شد. 

OSO فرمول شاخص
)Muscular strength Z-core( + )SMM Z-score( + 
)1− × body fat Z-score( + )BMD Z-score(/4

روش تمرینی در طول 2 جلسه قبل از شروع پروتکل های 
 2 در  این،  بر  عالوه  شد.  خواهد  داده  آموزش  بیماران  به  تمرین 
تعداد  از  استفاده  با  بیماران جهت کنترل شدت ورزش  اول،  جلسه 
   OMNI( مقاومتی  تمرین  مقیاس  و   )TNRs( هدفمند  تکرار 
OMNI-RES( تمرین داده شدند )37، 20(. در تمرینات مقاومتی 
یا کاهش فاصله دست ها به  افزایش  با  بیماران  با کش االستیک 
راحتی می توانند مقاومت را تنظیم کنند. از آن ها خواسته شد که یک 
باند االستیک متناسب را انتخاب کنند که به آن ها اجازه می داد تا 

RM-20 را انجام دهند )20(. 
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نمودار1: فلوچارت کانسورت

 Thera( االستیک  باند  با  مقاومتی  تمرین  کلی  طور  به 
Band®، شرکت هیژنیک، آکرون، OH، USA( برای تمرین 

همه گروه های عضالنی اصلی طراحی )حجم و شدت تمرین به طور 
مداوم افزایش یافت( و سه بار در هفته با کنترل و نظارت محقق اجرا 
شد. به منظور سهولت در کنترل و نظارت و افزایش دقت و درستی 

اجرای حرکات، بیماران به چهار گروه 6-8 نفره تقسیم بندی شدند 
و کامل محقق  نظارت مستقیم  با  و هر گروه در ساعت مشخص 
در جلسه تمرین شرکت کردند و تمرینات بر اساس دستورالعملهای 
کالج پزشکی ورزشی آمریکا )ACSM( که برای تمرینات مقاومتی 
کردن  گرم  با  تمرین  جلسه  هر  شد.  انجام  شد  توصیه  سالمندان 
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با  مقاومتی  تمرینات  سپس  شد،  می  شروع  دقیقه ای  عمومی10 
االستیک باند )35-40 دقیقه( بصورت کنترل شده و آهسته برای هر 
یک از شش گروه عضالنی )پاها، پشت، شکم، قفسه سینه، شانه و 
بازو( انجام شد و با 5 دقیقه زمان برای سرد کردن جلسه تمرین به 
پایان می رسید )جدول 1( و به منظور رعایت اصل اضافه بار پس از  
هر 2 هفته  تمرین شدت تمرین بر با استفاده از تغییر رنگ االستیک 
باند افزایش یافت که بر همین اساس آنها به ترتیب از زرد به قرمز، 
آبی، سبز، مشکی، نقره ای تغییر یافت )جدول2(. عالوه بر این، حجم 
تمرین با افزایش تعداد ست ها از یک به دو ست و میزان پیشرفت بر 
اساس بهبود فردی )اگر بیمار قادر به انجام دو تکرار بیشتر در ست 
 ،)37(  OMNI مقیاس  براساس  که  شد  می  گزارش  و  بود  دوم 
مقاومت اعمال شده برای عضله فعال کمتر از 7 )0 بسیار آسان به 
10 بسیار سخت( است و رنگ کش تغییر می یافت( افزایش یافت. 
الزم به ذکر است کلیه برنامه های تمرینی هر روز بین ساعت 12-8 

صبح انجام گردید.
کیت  با  و  االیزا  روش  به  سرم،  سطح  در   CAF سطوح 
NTCAF ELISA. Neurotune AG. Schlieren-(
سطوح  همچنین  شد.  گیری  اندازه   )Zurich. Switzerland

پروتکل  انتهای  و  ابتدا  در  عضالنی  کیفیت  و   BMD، BMC

پژوهش توسط آزمایش دگزا اندازه گیری شد. 
میانگین  از  پژوهش  این  در  آماری  تحلیل  و  تجزیه  جهت 
و انحراف معیار به عنوان آمار توصیفی استفاده شد. جهت بررسی 
استفاده شد.  کولموگروف-اسمیرنوف  آزمون  از  داده ها  بودن  نرمال 
جهت مقایسه گروه ها در پیش آزمون از آزمون t مستقل استفاده 
راهه  دو  آنوای  آزمون  از  بین  گروهی  مقایسه های  منظور  به  شد. 
)طرح گروه*زمان( استفاده شد. اندازه اثر )ES( با استفاده از آزمون 
Partial Eta squared محاسبه شد. تمامی آزمون ها در سطح 

معنی داری 0/05و با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 22 انجام شد.

جدول 1: پروتکل تمرین االستیک باند

مدتگروه عضالنی درگیرشدت )ست/ تکرار(نوع حرکت
 )دقیقه(

گرم کردن

تمرین جنبشی گردن/ اندام فوقانی و پشت
فلکشن و اکستنشن اندام های تحتانی

-
-

عضالت خم کننده و باز کننده بخش فوقانی
عضالت خم کننده و باز کننده  بخش 

تحتانی

5
5

بخش فوقانی
1-پرس سینه نشسته

2-حرکت پارویی نشسته
3-  خم کردن آرنج نشسته
4-باز کردن آرنج ایستاده

5- باال بردن جانبی کش به حالت ایستاده
6-کرانچ شکمی با دستگاه

12-10
12-10
12-10
12-10
12-10
12-10

عضالت باز کننده فوقانی )سینه، سه سر(
عضالت خم کننده فوقانی )پشتی، ذوزنقه( 

عضالت خم کننده آرنج
عضالت باز کننده آرنج

عضالت سرشانه)دلتوئید،ذوزنقه(
عضالت مرکزی

10-5
10-5
10-5
10-5
10-5
10-5

بخش تحتانی
7-باز کردن زانو به حالت خوابیده 

8- جمع کردن زانو پا به حالت نشسته
9-باال بردن ساق پا به حالت نشسته
10-دور کردن پا به حالت نشسته

11-نزدیک کردن پا به حالت نشسته
12-باز کردن زانو به حالت نشسته

13- دورسی فلکشن نشسته
14- پلنتارفلکشن  نشسته

12-10
12-10
12-10
12-10
12-10
12-10
12-10
12-10

عضالت بازکننده تحتانی)همسترینگ(
عضالت خم کننده تحتانی)چهارسررانی(

عضالت بازکننده بخش تحتانی
عضالت دورکننده بخش تحتانی

عضالت نزدیک کننده بخش تحتانی 
گروه عضالت همسترینگ
عضالت خم کننده مچ پا

عضالت کف پایی

10-5
10-5
10-5
10-5
10-5
10-5
10-5
10-5

5سرد کردن

**نکته: در هر حرکت مدت انقباض کانسنتریک  برای 3 ثانیه و انقباض اکسنتریک به مدت 7 ثانیه حفظ می شد.
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جدول 2: پروتکل تمرینی االستیک باند

11-912-710-58-36-14-2هفته

رنگ باند کشی

زرد
قرمز
آبی
سبز
سیاه

نقره ای

*
*

*
*

*
*

بار تمرین
تکرار
ست
RPE

12-10
1

13-10

12-10
2

13-10

12-10
2

13-10

12-10
2

13-10

12-10
2

13-10

12-10
2

13-10

یافته ها
نتایج آنالیز آماری نشان داد تفاوت معنی داری در پیش آزمون در 
هیچ یک از شاخص های مورد اندازه گیری بین گروه کنترل و تمرین 
وجود نداشت )P<0/05( )جدول 3(. پس از 12 هفته تمرین مقاومتی 
با باند االستیک در نتیجه مقایسه های بین گروهی تفاوت معنی داری 
در کیفیت عضالنی )ES= 0/044 ،P =0/043 ،F= 4/225(، نمره 
Z چاقی استئوسارکوپنیک )ES=0/069 ،P=0/030 ،F=7/091( و 
قدرت گفتن دست )ES=0/065 ،P =0/013 ،F=  6/411( بین گروه 

تمرین و کنترل مشاهده شد. با این وجود تفاوت معنی داری در وزن 
)ES=0/007 ،P= 0/440 ،F= 0/602(، شاخص توده بدنی )0/553 
 0/093 ،F=2/888( درصد چربی ،)ES= 0/004 ،P=0/354 ،F=
 ES(=0/862 ،P=0/001 ،F=0/030( ES BMC =0/030 ،P=
ES=0/004 ،P=0/564 ،F=0/335( BMD(، سرعت راه رفتن 
 ،=F=0/456(  CAF و   )ES=0/016 ،P=0/220 ،F=  1/524(

ES=0/005 ،P=0/501( مشاهده نشد )جدول 4(.
  

جدول3: مقایسه سطوح پایه شاخص ها گروه کنترل و تجربی

TP-valueپیش آزمونگروهشاخص

سن )سال(

قد )سانتی متر(

وزن )کیلوگرم(

درصد چربی )%(

شاخص توده بدنی )کیلوگرم بر متر مربع(

BMC  )گرم(

BMD )گرم بر سانتی متر مربع(

سرعت راه رفتن )متر بر ثانیه(

قدرت پنجه دست )کیلوگرم(

نمره z چاقی استئوسارکوپنیک

کیفیت عضالنی

CAF )پیکو گرم بر میلی لیتر(

کنترل
تجربی
کنترل
تجربی
کنترل
تجربی
کنترل
تجربی
کنترل
تجربی
کنترل
تجربی
کنترل
تجربی
کنترل
تجربی
کنترل
تجربی
کنترل
تجربی
کنترل
تجربی
کنترل
تجربی

64/05 ± 3/35
64/11 ± 3/81
155/77 ±4/14
155/59 ±4/38
78/73 ±7/52
81/81± 8/03
43/60±2/66
46/29 ±3/42
32/53 ±3/01
33/72 ±3/15
2/13 ±0/50
2/24 ±0/38

1/005 ±0/450
0/929 ±0/245
0/434 ±0/062
0/434 ±0/061
20/48±4/12
20/54 ±3/37
0/022 ±1/281
-0/275 ±3/37

578/42 ±100/46
563/90±101/92

3/14 ±0/58
2/89 ±0/44

-0/067

-0/239

-1/121

-1/887

-0/761

-0/885

0/897

0/875

1/174

0/192

-0/757

-0/238

0/947

0/812

0/268

0/067

0/451

0/381

0/374

0/386

0/247

0/844

0/453

0/813
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جدول 4: بررسی تفاوت های بین گروه های کنترل و تجربی پس از 12 هفته تمرین مقاومتی با باند کشی

گروهشاخص
زمان

∆%FP-valueاندازه اثر
پس آزمونپیش آزمون

کنترلوزن )کیلوگرم(
تجربی

78/73±7/52
81/81±8/03

81/66±10/09
81/87±9/82

3/72
0/07

0/687
0/650
0/602

گروه=0/409
زمان=0/422
تعامل=0/440

0/007
0/007
0/007

کنترلدرصد چربی )%(
تجربی

43/60±2/66
46/29±3/42

47/60±2/65
47/35±3/86

9/17
2/29

0/714
22/046
2/888

گروه=0/400
زمان=0/001
تعامل=0/093

0/008
0/193
0/030

شاخص توده 
بدنی )کیلوگرم بر 

متر مربع(

کنترل
تجربی

32/53±3/01
33/72±3/15

33/33±4/05
33/65±3/67

2/46
-0/21

1/012
0/256
0/354

گروه=0/317
زمان=0/614
تعامل=0/553

0/011
0/003
0/004

  
BMC )گرم(

کنترل
تجربی

2/13±0/50
2/24±0/38

2/11±0/53
2/26±0/44

-0/94
0/89

1/868
0/001
0/030

گروه=0/175
زمان=0/985
تعامل=0/862

0/020
0/001
0/001

BMD )گرم بر 
سانتی متر مربع(

کنترل
تجربی

1/005±0/450
0/929±0/245

0/947±0/274
0/945±0/271

-5/77
1/72

0/360
0/079
0/335

گروه=0/550
زمان=0/779
تعامل=0/564

0/004
0/001
0/004

سرعت راه رفتن 
)متر بر ثانیه(

کنترل
تجربی

0/434±0/062
0/434±0/061

0/416±0/075
0/451±0/075

-4/14
3/92

1/863
0/001
1/524

گروه=0/550
زمان=0/779
تعامل=0/564

0/020
0/001
0/016

قدرت پنجه 
دست )کیلو گرم(

کنترل
تجربی

20/48±4/12
20/54±3/37

18/79±5/60
23/75±5/21

-8/25
15/63

7/885
0/615
6/411

گروه=0/006
زمان=0/435
تعامل=0/013

0/079
0/007
0/065

نمره z چاقی 
استئوسارکوپنیک

کنترل
تجربی

0/022±1/281
-0/275±1/601

-0/107±1/938
0/579±1/922

-586/36
310/54

4/582
12/579
7/091

گروه=0/049
زمان=0/005
تعامل=0/030

0/052
0/091
0/069

CAF )پیکوگرم 
بر میلی لیتر(

کنترل
تجربی

3/14±0/58
2/89±0/44

3/17±0/39
3/06±0/41

0/095
5/88

3/620
1/072
0/456

گروه=0/060
زمان=0/303
تعامل=0/501

0/038
0/012
0/005

کنترلکیفیت عضالنی
تجربی

578/42±100/46
563/90±101/92

604/25±130/64
691/70±140/35

4/46
22/66

2/713
9/590
4/225

گروه=0/103
زمان=0/003
تعامل=0/043

0/029
0/094
0/044

بحث 
هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر 12 هفته تمرین مقاومتی 
با باند کشی بر کیفیت عضالنی و غلظت سرمی CAF در زنان 

سالمند دارای چاقی استئوسارکوپنیک بود.
نتایج پژوهش حاضر نشان داد که 12 هفته تمرین مقاومتی 
با باند کشی موجب بهبود معنی دار کیفیت عضالنی، نمره Z چاقی 
استئوسارکوپنیک و قدرت پنجه دست در زنان سالمند مبتال به چاقی 
استئوسارکوپنیک می شود، با این حال تفاوت معنی داری در وزن 
بدن، درصد چربی، BMI، BMC، BMD، سرعت راه رفتن و 

CAF مشاهده نشد.
در زمینه تاثیر تمرینات مقاومتی بر کیفیت عضالنی همسو 

نتایج پژوهش حاضر هافمن و همکاران نشان دادند که کیفیت  با 
عضالنی پس از 3 و 6  ماه تمرین مقاومتی با باند االستیک حتی در 
زنان بسیار سالخورده بهبود معنی داری می یابد. سونگ و همکاران 
در نتیجه بررسی تاثیر 18 هفته تمرین مقاومتی االستیک باند بر 40 
زن سالمند 70 سال به باال نشان دادند که این تمرینات سبب بهبود 
کیفیت عضالنی در این زنان شده است )38(. همچنین در تحقیقی 
که رونی سیلوریا و همکاران بر زنان سالمند 74-66 ساله انجام دادند 
گزارش کردند که دوره کوتاه شش هفته تمرینات قدرتی با دستگاه 
سبب بهبود کیفیت عضالنی در زنان سالمند شده است )39(. از طرف 
دیگر بارونی و همکاران در نتیجه بررسی تاثیر 12 هفته تمرینات 
مقاومتی با دستگاه، بر زنان سالمند 72-65 ساله نشان داد که این 
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تمرینات تاثیری بر کیفیت عضالنی زنان سالمند نداشته است )40(. 
علت نا همخوانی این پژوهش با پژوهش حاضر می تواند تفاوت در 
ماهیت تمرینات و یا عدم ابتال آزمودنی ها پژوهش بارونی و همکاران 
از دیگر علل تفاوت در  باشد. همچنین  به چاقی استئوسارکوپنیک 
نتایج می توان به استفاده از روش های مختلف دگزا، آنالیز ترکیب 
بدن و سونوگرافی برای تعیین کیفیت عضالنی نام برد )41،42(. از 
طرف دیگر به نظر می رسد بهبود کیفیت عضالنی ناشی از تمرینات 
های  پروتئین  تجزیه  های  جریان  مسدود شدن  از  ناشی  مقاومتی 
عضالنی و افزایش جریان های سنتز پروتئین باشد )43(. همچنین 
با وجود اینکه در پژوهش حاضر مورد اندازه گیری قرار نگرفت، اما 
افزایش سطوح فولیستاتین و هورمون رشد شبه انسولین و کاهش 
مایوستاتین نیز از علل هورمونی بهبود کیفیت عضالنی است )44(. از 
طرف دیگر افزایش معنی دار در قدرت گرفتن دست و افزایش غیر 
معنی دار در سرعت راه رفتن می تواند از عوامل موثر بر  بهبود در 

کیفیت عضالنی باشد )45(.
باند  با  مقاومتی  تمرین  از 12 هفته  پژوهش حاضر پس  در 
استئو  چاقی  به  مبتال  زنان  استئوسارکوپنیک   z نمره  االستیک 
سارکوپنیک به طور معنی داری افزایش یافت. از آنجا که این نمره 
یک نمره چند عاملی )کیفیت عضالنی، قدرت عضالنی، چگالی و 
تراکم مواد معدنی استخوان، درصد چربی( می باشد مطالعات بسیار 
اندکی به بررسی جامع این شاخص پرداختند. تقریبا تنها مطالعه ای 
که تمام شاخص های چاقی استئوسارکوپنیک را به صورت یکجا 
مورد بررسی قرار داده است مطالعه پائولو کان ها و همکاران )2018(، 
با  انجام 12 هفته تمرینات مقاومتی  دهد؛  باشد که نشان می  می 
دستگاه در زنان سالمند دارای چاقی استئوسارکوپنیک در محدوده 
سنی 72-68 ساله، سبب بهبود پارامترهای چاقی استئوسارکوپنیک 
شده است )12(. همچنین گادلها و همکاران )2016(، نشان دادند که 
یک دوره 24 هفته ای تمرین مقاومتی در زنان سالمند چاق منجر به 
بهبود نمره z چاقی استئوسارکوپنیک گردید )47(. به نظر می رسد 
بهبود معنی دار در نمره z چاقی استئوسارکوپنیک در پژوهش حاضر 
بهبود معنی دار کیفیت عضالنی، قدرت عضالنی )قدرت  از  ناشی 
و   BMC ،بدن دار درصد چربی  بهبود غیر معنی  و  پنجه دست( 

BMD باشد )12(.
اما در پژوهش حاضر سطوح  CAFپس از 12 هفته تمرین 
مقاومتی با باند االستیک تفاوت معنی داری نشان نداد. نتایج متناقضی 
 CAF و محدودی در مورد تاثیر انواع تمرینات مقاومتی بر سطوح
وجود دارد. به طوری که از طرفی فراگاال و همکاران )2014(، در 
 CAF نتیجه 6 هفته تمرین مقاومتی افزایش معنی داری در سطوح

و  بونداک  دیگر  طرف  از   .)29( کردند  مشاهده  سالمند  افراد  خون 
همکارانش )2015(، نشان دادند که 12 ماه فعالیت بدنی سازمان یافته 
)شامل ترکیبی از انواع تمرینات ورزشی( تاثیر معنی داری بر سطوح 
CAF زنان و مردان سالمند نداشت )31(. همچنین شریفی مقدم و 
همکاران )1397( نیز بیان کردند که 12 هفته تمرین مقاومتی سنتی، 
با و بدون محدودیت جریان خون موجب تغییر معنی داری در سطوح 
CAF زنان سالمند نمی شود )32(. اما نشان داده شده است که 12 
هفته تمرین مقاومتی همراه با مکمل ویتامین D موجب کاهش معنی 
دار سطوح CAF سالمندان می شود )30(. با توجه به این نتیجه به 
در کاهش   D ویتامین  بویژه مصرف  و  تغذیه  نقش  نظر می رسد 
سطوح CAF و حفظ و نگهداری پیوندگاه عصبی عضالنی غیر قابل 
انکار است. همچنین فعالیت بیش از حد نروتروپسین به عنوان عامل 
مخرب پیوندگاه عصبی عضالنی و افزایش سطوح CAF مطرح 
است )48،47(. همچنین بیان شده است که سطوح CAF وابسته به 
جنسیت است و به دلیل توده عضالنی بیشتر در مردان این تغییرات 
در مردان محسوس تر است )30(. بعالوه شدت تمرین ورزشی به 
نظر می رسد از مهم ترین عوامل موثر بر سطوح CAF است به این 
صورت که تمرینات با شدت باال و تمرینات توانی نسبت به تمرینات 
با شدت پائین موجب کاهش بیشتری در سطوح CAF می شود 
متفاوت  اندازه گیری  تکنیک های  در  تفاوت  نهایت  در   .)30 ،49(
)االیزا در مقابل روش دقیق تر وسترن بالت( می تواند یکی دیگر از 

دالیل اصلی تفاوت در نتایج پژوهش ها باشد )29(. 
در مطالعه حاضر همسو با عدم تغییر در CAF تغییر معنی 
داری در سرعت راه رفتن مشاهده نشد در حالی که افزایش معنی 
داری در قدرت پنجه دست مشاهده شد. بونداک و همکاران )2015(، 
و درای و همکاران )2013(، بیان کردند که ارتباط معنی داری بین 
سرعت راه رفتن با سطوح CAF وجود دارد در حالی که این ارتباط 

بین قدرت پنجه دست و CAF گزارش نکردند )31،30(. 
در  اهمیت  مورد  شرایط  از  بسیاری  دقیق  کنترل  وجود  با 
پژوهش حاضر از جمله انجام آزمایش دگزا و انتخاب حجم نمونه 
از  باشد.  می  هایی  دارای محدودیت  پژوهش  این  باز هم  مناسب، 
جمله محدودیت های این پژوهش می توان به عدم استفاده از روش 
وسترن بالت اشاره کرد. همچنین عدم کنترل دقیق رژیم غذایی و 
انجام مداخالت تغذیه ای از جمله محدودیت های دیگر این پژوهش 

می باشد.

نتیجه گیری نهایی
در مجموع با توجه به نتایج پژوهش به نظر می رسد تمرین 
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کیفیت  عضالنی،  قدرت  بهبود  موجب  االستیک  باند  با  مقاومتی 
زنان   )Z )نمره  استئوسارکوپنیک  بهبود وضعیت چاقی  و  عضالنی 
سالمند مبتال به چاقی استئوسارکوپنیک می شود. بنابراین با توجه به 
اینکه سالمندان تمایل و توان بدنی انجام تمرینات سنگین با وزنه آزاد و 
دستگاه ها را ندارند و از طرفی افزایش قدرت و کیفیت عضالنی امری 
ضروری برای این افراد است برای دستیابی به اهداف تمرینی استفاده 
از تمرینات مقاومتی با باند االستیک پیشنهاد می شود. همچنین با 

توجه به عدم تغییر معنی دار CAF و عدم ارتباط با شاخص کیفیت 
عضالنی و قدرت عضالنی حداقل در این مطالعه CAF به عنوان 
نشانگر قدرتمند کیفیت عضالنی و عملکرد جسمانی تایید نمی شود. 
با این وجود با توجه به عدم انجام تحقیقات جامع و کامل در این زمینه 
لزوم انجام تحقیقات با وسعت بیشتر و پروتکل طوالنی تر همراه با 

کنترل دقیق شاخص های غذایی به شدت احساس می شود. 
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