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مقدمه
چا ي يکاي از مسا ش ا يع و در حا ر ر اام ا م ي
اج م عي ا ت که بب بيم ريه ي ويرانگر و ک ي ت جسمي
حرک ي ميگردد [ .]5-1آم ر نش ن مايدهام در ا ر ،4112
 1/9ميلي رد نفار در را ار جنا ن داراي اضا هه وزن و 011
ميليون نفر دچ ر چ ي ميب نم [ .]0چ ي ،بهخصوص چا ي
کمي،نقش منمي را در بروز نمرم م بوليک ب زي کارد کاه
نقش منماي در ايجا د عاوار لباي عرو اي دارد [.]11-7
ارتب ط بين چ ي و ريسک اب باه دي بات و بيما ري اري ن
کرونري و رط ن پس ن در زن ن ث بت م ا ت [.]0
واهم نش ن داد ا ت که ميزان موهقيت درما ن چا ي با
روشه ي مماخلهاي مر اوم خيلاي با نيسات .روشها ي

مر ومي که اغلب براي ک هش وزن ا ا ف د مايگاردد ا مش
تغذيه ،ورزش و ي مماخ ت اص ح ره ا ري مايب ام [-11
 .]15عمم توان يي انج م ورزش مس مر در مت و زم ن من ب
برايک هش وزن بمن يکي از مشک ت يعي ا ت که در اهاراد
داراي اض هه وزن و چ ق وجود دارد [ .]17،10محموديتها و
اخ ت جسمي و ي کا هش ررهيات هيزيکاي در ا اا ص
داراي اض هه وزن ي چ ق مشک تي را براي انج م هع ليتها ي
ورزشه ي زميني مر وم ايج د مينم يم [ .]19،11از آنجا يي
کااااه جلساااا ت تمرينااااي لاااارزش عمااااومي باااامن
) Whole Body Vibration (WBVکوت ممت مايب ام ،باه
نظر مير م که اين مماخله درم ني بب اهزايش ميزانپيو گي
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کومش

مواد و روشها
مط لعاااااهي ح ضااااار بااااا کااااام اخااااا ق
 IR.SEMUMS.REC.1396.255در دانشااگ علااوم پز ااکي
من ن ثبت گرديم .همچناين پروتکاش مط لعاه يسا م تيکمر
مرجع اط ع تي PROSPEROب کم  CRD42018102062ثبت
اااام کااااه بااااه آدر https://www.crd.york.ac.uk/
PROSPEROدر د ر ميب ام .جنات برر اي مط لعا ت
مرتبط ب اثرات WBVبر روي ميزان چربي بمن از ب ناکها ي
اط عا تي ,Cochrane Library, PubMed Science Direct,

Medline, Google Scholar, Scopus, Ovid, Web of
Science, ,Clinical
Trial.gov ProQuestIrandoc,
Iranmedex, Magiran, SID,ب کليم واژ ه ي "Whole Body
vibration Fat Thickness, Fat Mass, Body Composition,
Anthropomertry, Obesityو "Adiposeجست و جو به عمش

آمم .جسات و جاوي موضاوعي از ه صاله زما ني  4111تا
جاو ي  4117انجا م اام و مط لعا ت مااورد برر اي اارار
گره نم.اب ااما مرورگاار اولم اصااص در اماار جساات وجااو ب ا
تحصي ت دک راي علم اط ع ت و دانش ن ي و دوم به طور
مس قش تم مي عن وين را در ب نکه ي اط ع تي ماورد برر اي
رار دادنم و عن وين مرتبط جنت برر ي خ صه مق لاه مارور
گرديم و پس مق ت مش به حذف م .در صورت وجود ابن م
در مورد ورود ي حذف مق لاه کاش ما ن ماورد برر اي ارار
ميگرهت و ب مرورگر وم کاه هاردي م اصاص در موضاو
مورد مط لعه بود ،مشورت ميگرديم ت طي برر يه ي بهعماش
آمم تو ط مرورگر وم به يک تواها د ات مايي ه نام .در
نن يت تم مي مق ت ورودي تو ط مرورگر وم مورد ارزي بي
مجمد رار ميگرهت ت بار ا ا معي رها ي ورود و خارو
تحقي  ،د ت زم در ورود مق ت واجم رايط انجا م گره اه
ب اام .ع ا و باار جساات و جااوي الک رونيکااي ،باا کمااک
رهرنسه ي مق ت مرتبط جست و جوي د ي نياز صاورت
گرهت.
مط لع تي که داراي معي ره ي ذياش بودنام جنات ورود باه
مط لعه ان ا ب منم:
 -1مط لع تي که بر روي نمونهه ي انسا ني زنام و ا لم
انج م م ب م.
ام
 -4مط لع تي که به زب ن انگليسي و ه ر اي چا
ب م.
 -7مط لع تي که اثر  WBVرا بر ميزان چربي بمن برر ي
کرد ب نم.
 -2مط لع تي که از ابزار نجش د ي هامچاون DEXA
)(dual-energy X-ray absorptiometryي د گ
اول را ونوگراهي جنت انماز گيري ميازان چرباي ا ا ف د
کرد ب نم.
معي ره ي اصلي خرو از مط لعه به رح زير بود:
 -1مط لع تي که به زب نه ي غير انگليسي و ه ر ي بودنم.
 -4خ صه مق ت من شر م در کنفرانسه
 -7مط لع تي که هقط از ک ليپري ابزاره ي غيرد ي جنات
انماز گيري ميزان چربي ا ف د کرد بودنم.
نتايج
از بين  1110مط لعه ،تنن  9مط لعه داراي معي رها ي ورود
به مط لعه بودنم و جنت ارزي بي کيفي مورد برر ي رار گره نم
[ ( .]77-71،45،41کش  .)1جنت برر ي کيفيت مق ت ،با
توجه اين که تم م مط لع ت ورودي از ناو ک رآزما يي با ليني
بودنم از مقي PEDroا ف د م کاه ن ا يج آن در جامور 1
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درم ن م و محموديته ي ورزشه ي مر وم را نما ه ب م
[.]41
در مط لع ت حيواني مشاص م که  WBVاثر ليپولي يک
دا ه [ ]41و ميزان تجمع چربي را در بامن ماوشها کا هش
ميدهم [ .]44همچنين مط لع ت انسا ني انجا م گره اه در ايان
زمينه نش ن داد انم که به هنگ م انجا م تمرينا ت WBVميازان
اکسيژن و انرژي مصرهي برابر ب انج م تمرين ت پي د روي و را
ره ن ب رعت م و ط ميب م [ .]42،47بر اين ا ا ادعا
م ا ت که مماخلهي ،WBVمماخلهي درم ني من بي جنت
درم ن چ ي و ک هش چربي بمن ميب م .برخاي از مط لعا ت
اخير نش ن داد انم که WBVميتوانام ميازان ضاا مت چرباي
موضعي بمن ،جرم چربي احش يي و چربي کش بامن را کا هش
دهم [ .]47-45در مط لعهاي که تو ط  Fjeldstadانجا م ام،
نش ن داد م که  WBVبه همرا تمرين ت مق وم ي مايتوانام
درصم چربي بمن را به طور معنيداري ک هش دهام [ .]41ايان
در ح لي ا ت که برخي مط لع ت ي ه هه ي م ن ضاي گازارش
نمود و ارن ر دا هانم که انجا م ماماخ ت  WBVباه همارا
ورزشه ي دين ميک و ا تيک کا هش معنايداري در ميازان
چربي زير جلمي و درصم چربي بمن ايج د نميکنام [.]71،49
ب توجه به اين ن يج ضم و نقيض و ايانکاه تا کنون مط لعاهي
مروري نظ ممنم بر روي اثرات  WBVبر ميزان چرباي بامن و
کن رر چ ي انج م نشم ا ت ،والي مطرح مي ود که ب توجه
به مسئله منم چا ي و اضا هه وزن و پي مامه ي منفاي آن در
جوامع ،آي ميتوان از  WBVبه عنوان مماخله موثر بر کا هش
ميزان چربي بمن و کن رر چ ي ا ف د کرد؟ همف از مط لعهي
ح ضر مروري يس م تيک بر برر ي اثر WBVبر ميزان چربي
بمن ميب م.

جلم  ،41م ر ( 1پي پي ،)77زمس ن 1797

هرن ز امجمي نو همک ران

...
آمم ا ت .زم به ذکر ا ت که مق تي وارد مط لعه مي امنم
که در ارزي بي ،ام ي ز بيش از  5را ميآوردنم.

211مق له تکراري خ ر




م

 540مق له بعم از حذف مق ت تکراري برر ي منم
 517مق له خ ر

منم

 47مق له به طور ک مش جنت انطب ق ب معي ر ورود و خرو مط لعه برر ي منم.

15مط لعه ه م معي ر ورود خ ر

منم

 8مقامه معیار ورود به مط معه را داشتد
ورود يک مط معه که ب جس جوي د ي وارد گرديم

کش  .1نمودار نحو ي ورود مق ت به مط لعه ي نظ م منم

جنت ا ارا اط ع ت و داد ها ي زم از مقا تي کاه
رايط ورود را پيما کرد بودنم ،هر ه مرورگر به د ت مق ت
را مورد مط لعه رار ميدادنم .خ صه ي ه هه ي اين مق ت در
جماور م ر 7،4و 2آورد م ا ت .هم نطاور کاه در ايان
جماور مش هم مي ود ،همه مق ت اثرWBVرا بر روي ميزان
ا خصها ي ماورد
چربي بمن برر ي نمود انم ،ام از لحا
برر ي ،نحو و ممت زما ن مماخلاه ،ناواحي ماورد برر اي،
تماخش ب ديگار تمرينا ت درما ني ،تعاماد جلسا ت درما ن و
نمونهه ي مورد برر ي ب هم م ف وت بودنم .بار هماين ا ا
امک ن انج م م آن ليز بر روي داد ه ي مقا ت ورودي وجاود
نما ت.
ابزار نجش ميازان ضاا مت چرباي در اغلاب مط لعا ت
 DEXAبود (جمور 7و .)2به طاوري کاه در اش مط لعاه از
 DEXAجناات انااماز گيااري مياازان چربااي ا اا ف د اام
[ ،]77-72،45،41در ياک مط لعاه از BodPod whole body
 ،]74[ air-displacement plethysmography methodدر
مط لعه ي ديگر از  ]77[ tetrapolar device -Biodynamicsو
در يک مط لعه از اول را ونوگراهي ا ف د گرديم [.]71
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1110مق له از طري جست و جو در پ يگ هن ي اط ع تي ن

يي م

در برر ي ن يج مط لع ت ،از مي ن مط لعا تي کاه تغييارات
ميزان چربي کش بمن را برر ي کردنم ،در يک مط لعاه گازارش
گرديم بود که ضا مت چرباي پاس از مماخلاهWBVکا هش
معنيداريي ه ه [( ]71جمور م ر  ،)7در مط لعهي ديگري نياز
درصم چربي کش بمن ک هش ي ه ه بود [ ،]74همچناين درياک
مط لعه ب وجود ک هش درصم چربي کش بامن پاس از مماخلاه
تف وت معنيداري ب ير گرو ه نما ات [ .]45در دو مط لعاه
اهزايش ميزان درصم چربي کش بمن مش هم م بود ،هر چنام
اين اهزايش ن چيز بود و معنيدار نبود [( ]77،41جمور م ر
 .)2در دو مط لعه نيز تغييري در درصم چربي کش بامن پاس از
مماخله مش هم نشم بود [ .]77،75در ه مط لعاه کاه ميازان
جرم چربي کش بمن برر ي م بود نيز تغييري پس از مماخله
مش هم نگرديم [.]70،72،77
از لح نواحي مورد برر ي در مط لع تي که به برر ي اثر
 WBVبر روي ميزان ضا مت چربي زير جلمي ،درصم و جرم
چربي نواحي موضعي بمن پرداخ ه بودنم ،در يک مط لعه ،جارم
چربي تنه ،انمام هو ني و تح ني [ ،]70در يک مط لعاه درصام
چربي تنه و انمام تح ني [ ،]75در ياک مط لعاه جارم چرباي
کمي [ ]45و در يک مط لعه نيز ضاا مت چرباي زيرجلامي
نااواحي موضااعي تريسااپس ،ااوپرايلي ک ،اباامومين ر ،ا ب
ا ااک پو ر و ران مااورد برر اي اارار گره ااه بااود [ .]71در
مط لع تي که اثر  WBVرا در نواحي موضعي بمن برر ي کردنم
[ ،]70،75،71،45در يک مط لعاه ميازان درصام چرباي انامام
تح ني پس از مماخله بنبود ي هت [ ،]75در مط لعاهي ديگاري
ميزان جرم چربي انمام تح ني ،هو ا ني و چرباي تناه تغيياري
نکرد [ .]70در يک مط لعه ميزان جرم چرباي اکمي کا هش
ي هت [ .]45همچنين در يک مط لعه ميزان چرباي زيار جلامي
نواحي وپراايلي ک ،ابمومين ر و تريسپس ک هش ي هت اما در
نواحي ب ا ک پو ر و ران تغييري مش هم نشم [.]71
از لح نموناهها ي ماورد برر اي در مط لعا ت ورودي،
مردان جوان ب بقهي  0م وزنهبارداري [ ،]75زنا ن ي ساه
[ ،]45زن ن ي سه چ ق [ ،]74بزرگسا ن ا لم داراي اضا هه
وزن و چ ي [ ،]71بزرگس ر هعا ر [ ،]72زنا ن ا لمنم [،]77
زن ن ي سهي داراي اض هه وزن و چ ي [ ]41و زن ن و ماردان
لمنم [ ،]70زن ن جوان داراي اضا هه وزن و چا ي [ ]77در
مط لع ت رکت نمودنم.
از لح نو مماخ ت باه کا ر گره اه ام در مط لعا ت
ورودي ،در ه مط لعه اثر  WBVبه تنن يي مورد برر ي وا اع
م [ ،]77،72،70در پنج مط لعه اثار WBVباه همارا تمارين
برر ي گرديم که همگي داراي تمرينا ت انامام تح ا ني بودنام
[ .]77،75،74،45،41در يک مط لعه نيز اثرWBVبه تننا يي و
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کومش

جدول  .1ارزیابی مطالعات ورودی بر اساس مقیاس PEDro
Lamont2011

Stengel 2012

Martinez2013

Costa 2014

Tapp 2014

Gomez 2016

Alvarado2017

Hedayati2017

Severino 2017

معیارهای خروج و ورود به صورت تخصصی در نظر گرفته شده است.

+

+

+

+

+

+

+

+

+

افراد شرکت کننده به صورت تصادفی وارد مطالعه شدند؟

+

+

+

+

+

+

+

+

+

گروه بندی به صورت مخفی انجام شده است؟

-

+

-

-

-

-

-

+

+

مقیاس PEDro

داده های اولیه و پایه در گروهها یکسان است؟

+

+

+

+

+

+

+

-

+

افراد شرکت کننده نسبت به گروه بندی و نوع مداخله کور هستند؟

-

+

-

-

-

-

-

-

-

درمانگر نسبت به نوع مداخله افراد گروه کور است؟

-

-

-

-

-

-

+

-

-

ارزیابی کننده نسبت به داده ها و نوع مداخله افراد دو گروه کور است؟

-

+

-

-

-

-

-

-

-

آیا حداقل یکی از پیامدهای مورد بررسی در بیش از  58درصد افراد شرکت کننده انجام گرفته است؟

-

+

+

+

-

+

+

+

+

آیا حداقل در یکی از پیامدهای کلیدی مطالعه،همه افراد شرکت کننده در گروهها مورد آنالیز واقع شدند؟

+

+

+

+

+

+

+

+

+

آیا برای حداقل یکی از داده های مورد بررسی ،نتایج قابل قبولی از مقایسه بین گروهی گزارش گردیده است؟

+

+

+

+

+

+

+

+

+

آیا برای حداقل یکی از پیامدهای مورد کلیدی بررسی هر دو دادهی  point measureو measure of

+

+

-

-

+

-

-

-

-

 variabilityگزارش شده است؟
امتیاز کل

نویسنده و
سال انتشار
Lamont 2011

Von Stengel
2012

MARTI´NEZ
PARDE 2014

Costa Amaral
2014

Tapp 2014

6

11

6

6

6

جدول  .2تمامی مطالعات ورودی که اثر  WBVرا بر روی میزان چربی بدن بررسی کردند.
نوع
تعداد جلسات ومدت زمان مداخله
هدف مطالعه
تعداد افراد مطالعه
مطالعه
 6هفته و دو بار در هفته ،با فرکانس 81
بررسی میزان اثر
 01مرد با تجربه تمرینات وزنه برداری تفریحی در کار
آزمایی تمرین اسکوات با و هرتز ،آمپلی تود  2-6میلیمتر ،تمرین
 0گروه به ترتیب  10،6و  11نفره ،کنترل ،
اسکوات به همراهWBVو اسکوات به تنهایی قرار بالینی بدون  WBVبر روی اسکوات به همراه ویبریشن ( 6دقیقه)انجام
شد.
ترکیب بدنی
گرفتند.
15ماه و دو بار در هفته ،با فرکانس  28تا
بررسی میزان اثر
 181زن یائسه در سه گروه  vibration trainingکار
آزمایی اضافه شدن تمرینات 08هرتز ،آمپلی تود 1/7تا  2میلیمتر6 ،
)training (TG)group،)group VTGو کنترل
دقیقه تمرین تقویتی اندام تحتانی با
قرار گرفتند.در هر کدام از گروههای مداخله  TGبالینی چند منظوره به
WBV
ویبریشن انجام شد.
و 81 VTGنفر ودر گروه کنترل  81نفر شرکت
داشتند.
بررسی اثر امپلیتود  5هفته و  2بار در هفته ،ویبریشن از  5تا
کار
 05بزرگسال فعال در سه گروه با آمپلی تود
باال،پایین و کنترل به ترتیب 11،16و11نفر شرکت آزمایی های مختلف بر روی  10دقیقه پیشرفت داده شد.
فرکانس81هرتز ،آمپلی تود 2و 4میلیمتر
بالینی ترکیب بدنی
نمودند.
 12هفته و  0بار درهفته ،به مدت 12دقیقه
بررسی اثر روی
کار
 15زن سالمند در دو گروه  WBVTو
با فرکانس  01-41هرتز ،آمپلیتود2
آزمایی ترکیب بدنی
 Untrainedقرار گرفتند.
میلیمتر تمرین اسکوات ایزومتریک بر روی
بالینی
 WBVانجام گرفت.
بررسی اثر  WBVبر  5هفته و  0بار در هفته ،جلسات گروه
 11زن یائسه با شاخص توده بدنی بیش از  24در کار
 WBVTبه مدت زمان  17تا  21دقیقه
آزمایی روی ترکیب بدنی
سه گروه ، WBVTتمرینات هوازی و مقاومتی
اسکوات و گروه هوازی و مقاومتی چرخه ای
بالینی
چرخه ای قرار گرفتند که در دو گروه تمرینی 6
به  48دقیقه پیشرفت یافت ،با فرکانس
نفر و در گروه کنترل  7نفر شرکت داشتند
01-41هرتز

6

7

6

7

شاخص های اندازه
گیری
درصد چربی کل
بدن،درصد چربی تنه و
درصد چربی پا
درصد چربی کل
بدن،جرم چربی شکمی

جرم چربی

درصد و جرم چربی

درصد چربی
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توام ب تمرين برر ي گرديم [ .]71در مط لع تي که اثار
را به تنن يي برر ي کرد بودنم تغييرات معنايداري باين گارو
 WBVو گاارو ه ا ي ديگاار در مي ازان چرب اي مش ا هم نشاام
[( ]70،72،77جمور م ر  ،)2هر چنام در يکاي از مط لعا ت
ک هش ميزان جرم چربي پ ه در گرو WBVو کن ارر مشا هم
م ولي تف وت بين گروهي معنيدار نبود [ .]70از پنج مط لعاه
که اثرWBVرا به همرا تمارين برر اي کارد بودنام ،در اه
مط لعه ک هش معنيداري دربرخي پ رام رها ي چرباي پاس از
WBV

 WBVبه همارا تمارين مشا هم ام [( ]75،74،45جامور
م ر  .)7همچنين در مط لعهاي که اثرWBVبه تننا يي و تاوام
ب تمرين بر ميزان ضا مت چربي زير جلمي و درصام چرباي
کش بمن برر ي م بود نيز ضا مت چربي موضعي زير جلمي
در نااواحي تريسااپس ،ااوپرايلي ک و اباامومين ر در دو گاارو
مماخله به طور معنيداري در مق يسه با گارو کن ارر کا هش
ي ه ه ا ت ،ام دو گرو مماخله ب هم تف وت معنيداري نما نم
[.]71

...
نویسنده و
سال انتشار
Alba GómezCabello 2016

نوع
تعداد افراد مطالعه
مطالعه
 41زن و مرد سالمند به ترتیب  28و  24نفر در کار
آزمایی
دو گروه کنترل و اسکوات استاتیک به همراه
بالینی
WBVقرار گرفتند.
 01بزرگسال چاق یا دارای اضافه وزن در سه گروه کار
آزمایی
ویبریشن به تنهایی ،ویبریشن به همراه تمرین
بالینی
وکنترل قرار گرفتند.

هدف مطالعه
بررسی اثر WBVبر
روی میزان چربی در
افراد سالمند
بررسی اثر WBVبه
تنهایی و WBVT
بر روی ترکیب بدنی

 Severino 2017زنان چاق یائسه  10و 14نفر به ترتیب در دو گروه کار
آزمایی
 WBVTوکنترل قرارگرفتند.
بالینی

بررسی اثر WBV
بر روی درصد چربی

کار
آزمایی
بالینی

بررسی اثر  WBVبر
روی درصد چربی

Alvarado-2017

زنان جوان دارای اضافه وزن و چاقی در دو گروه
WBVTو کنترل بدون تمرین ،به ترتیب 28و10
نفر قرار گرفتند.

شاخص های اندازه
تعداد جلسات ومدت زمان مداخله
گیری
به مدت  11هفته و سه بار در هفته حدود جرم چربی کل بدن،تنه
اندام فوقانی و تحتانی،
 5دقیقه هر جلسه ،فرکانس 41هرتز،
درصدچربی
آمپلیتود 2میلیمتر
 12هفته و سه بار در هفته ،با فرکانس -01ضخامت چربی ،درصد
چربی کل بدن ،دور
81هرتز ،با اعمال 21تا  01دقیقه
ویبریشن8،تا  18دقیقه تمرین اندام فوقانی ران ودور کمر و نسبت
دور کمر به ران
و تحتانی انجام شد.
 6هفته و  0بار در هفته تمرینات داینامیک درصد چربی کل بدن
با  ،WBVفرکانس  ، 28-41از  11ثانیه تا
 7دقیقه پیشرفت یافت ،با آمپلیتود -2
1میلیمتر
 6هفته و  0با در هفته تمرینات داینامیک درصد چربی کل بدن
با  ، WBVبا فرکانس  01-08هرتز از
آمپلی تود پایین به باال و 11-01دقیقه
پیشرفت یافت.

جدول  .0تمامی مطالعات ورودی که اثر مثبت  WBVرا بر روی میزان چربی بدن بررسی کردند.
دوره ی
نواحی مورد
ابزار سنجش
تعداد جلسات ومدت زمان شاخص های
نویسنده و سال
هدف مطالعه
P -value
پیگیری
بررسی
متغیر
اندازه گیری
مداخله
انتشار
 Lamont 2011بررسی میزان  6هفته و دو بار در هفته ،درصد چربی کل DXA
ارزیابی
 P<0.05کل بدن،
چربی کل تنه بالفاصله بعد
با فرکانس  81هرتز ،آمپلی بدن،درصد
اثر تمرین
از آخرین
وپا
اسکوات با و تود  2-6میلیمتر ،تمرین چربی تنه و
جلسه
بدون  WBVاسکوات به همراه ویبریشن درصد چربی پا
( 6دقیقه)انجام شد.
بر روی
ترکیب بدنی

Von Stengel
2012

Hedayati
2017

درصد چربی
بررسی میزان 15ماه و دو بار در هفته،
با فرکانس  28تا  08هرتز ،کل بدن،جرم
اثر اضافه
چربی شکمی
آمپلی تود 1/7تا 2
شدن
تمرینات چند میلیمتر 6 ،دقیقه تمرین
تقویتی اندام تحتانی با
منظوره به
WBV
ویبریشن انجام شد.

بررسی اثر
WBVبه
تنهایی و
 WBVTبر
روی ترکیب
بدنی

 Severinoبررسی اثر
2017
 WBVبر
روی درصد
چربی

DXA

ضخامت چربی ،سونوگرافی،کالی
 12هفته و سه بار در
درصد چربی کل پر،متر نواری
هفته ،با فرکانس -81
01هرتز ،با اعمال 21تا  01بدن ،دور ران
ودور کمر و
دقیقه ویبریشن8،تا 18
دقیقه تمرین اندام فوقانی نسبت دور کمر
به ران
و تحتانی انجام شد.

 6هفته و  0بار در هفته
تمرینات داینامیک با
 ،WBVفرکانس ، 28-41
از  11ثانیه تا  7دقیقه
پیشرفت یافت ،با آمپلیتود
2-1میلیمتر

درصد چربی
کل بدن

P<0.05

کل بدن و
چربی کل
شکم

P<0.05

ارزیابی
کل بدن،
بالفاصله بعد
چربی
از آخرین
موضعی
نواحی لوکال جلسه
تریسپس،
ابدومینال،
ساب
اسکاپوالر،
سوپراایلیاک،
ران
ارزیابی
کل بدن
بالفاصله بعد
از آخرین
جلسه مداخله

P<0.05 BodPod
whol body
airdisplacement
plethysmogra
phy method

ارزیابی
بالفاصله بعد
از آخرین
جلسه

نتیجه گیری
اثر اصلی معنی دار برای زمان
برای درصد چربی پا در مقایسه
هفته اول و آخر مشاهده شد و
در آنالیز درون گروهی برای
گروه اسکوات به همراه ویبریشن
تغییرات کاهشی مشاهده
شد.تغییرات معنی دارداخل
گروهی در دو گروه اسکوات و
کنترل مشاهده نشد.
میزان درصد چربی بدن در دو
گروه تمرینی کاهش معنی دار
یافت اما در گروه کنترل تغییری
مشاهده نشد ،هرچند تنها
تفاوت بین دو گروه کنترل و
 TGمعنی دار بود ومیزان
کاهش در گروه TGبیشتر
بود.کاهش میزان چربی شکمی
در دو گروهی که تمرینی بودند
مشاهده شد که در مقایسه با
گروه کنترل معنی دار بود.
ضخامت چربی ودرصد چربی در
دو گروه مداخله ،در مقایسه با
گروه کنترل کاهش معنی داری
یافت .اما تفاوت معنی داری در
شاخصهای فوق بین دو گروه
مداخله وجود نداشت .در
میانگین تغییرات نسبت دور
کمر به دور ران در سه گروه
تفاوت معنی داری مشاهده نشد.
میزان درصد چربی بدن در گروه
 WBVTدر مقایسه با گروه
کنترل تفاوت معنی دار داشت.
WBVTدرصد چربی بدن را
بهبود می دهد.
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Hedayati 2017

هرن ز امجمي نو همک ران

جلم  ،41م ر ( 1پي پي ،)77زمس ن 1797

کومش

 Alvarado2017بررسی اثر WBVبر
روی درصد
چربی

 6هفته و  0با در هفته
تمرینات داینامیک با
 ، WBVبا فرکانس
 Hz 01-08از آمپلی
تود پایین به باال و -01
 11دقیقه پیشرفت
یافت.

درصد چربی کل
بدن

DEXA

بحث و نتيجهگيري
 WBVاز طري اهزايش هع ليت عض ني که بب اهازايش
مصرف انرژي و مصرف اکسيژن مي ود و به دنبا ر آن کا هش
ن ز ب هت چرباي ،هيپرتروهاي عضا ني باه دنبا ر لارزش و
همچنين ک هش طح لپ ين ارم و اهازايش هورماون ر ام و
ک تکور آمينه و در ن يجه ليپوليز بب بروز بنباود در ميازان
چربي بمن مي ود [ .]71هامف از مط لعاهي ح ضار ماروري
يس م تيک بر اثر  WBVبر ميزان چربي بمن مايب ام .اکرار
مط لع ت ورودي بر روي جمعيته ي ن همگن انج م م بود و
همچنين روش کا ر ،مامت زما ن و تعاماد جلسا ت مماخلاه،
خصه ي مورد ارزي بي و من ط مورد برر ي در مط لعا ت
م ف وت بود که به نظر مير ام علات عامم مشا هم ي ن ا يج
مش به در مط لع ت ورودي را بب م ب م.

P<0.05

کل بدن

نتیجه گیری
تغییرات معنی داری در جرم
چربی کل بدن مشاهده نشد.

تغییرات معنی داری بین
گروهها مشاهده نشد هر چند
تغییرات میزان چربی به سمت
بعد از دوره ی  VTتمایل داشت
و افزایش داشت.

برای ترکیب بدنی تغییرات
اثرات اصلی معنی دار نبود ،هر
چند اندازه اثرات در حد متوسط
تا بزرگ در رابطه با اثرات
متقابل برای درصد چربی در
تمرینات هوازی و مقاومتی
چرخه ای شناسایی شد.در گروه
 WBVTبه میزان ناچیز افزایش
درصد چربی مشاهده شد.
هیچ تفاوت معنی داری بین دو
گروه مشاهده نشدوتفاوت معنی
داری در داخل گروهها در میزان
چربی بدن ،تنه و بازوها مشاهده
نشد .هرچند کاهش معنی داری
در میزان جرم چربی پاها در دو
گروه مشاهده شد.
ارزیابی بالفاصله هیچ تغییری پس از مداخله
مشاهده نشد.
بعد از آخرین
جلسه مداخله

مط لع تي که اثر  WBVرا بر روي ک هش ميزان چربي بمن
مربت ارزي بي کردنم:
از بين نه مط لعه ،تننا چنا ر مط لعاه يعناي  25درصام از
مط لع ت ورودي ،اثر اين مماخله را بر روي برخي پ رام رها ي
چربااي مااوثر و مرباات ارزياا بي کردناام [ .]75،74،71،45در
مط لع تLamontو همک رانش در ا ر  4111وVon Stengel
و همک رانش در ر 4114در ه زير گرو  WBVبه همارا
تمرين ،تمرين به تنن يي و کن رر ،درصم چربي کش بمن برر اي
م .گرو کن رر برن مهي تمريني بک را انج م ميدادنم .ن يج
نش ن داد که WBVبر ميزان درصام چرباي کاش بامن تفا وت
معنيداري ايج د نمينم يم [ ،]75،45ولي ميتوانام اثرمربات و
معنيداري بر ن حياهي پا [ ]75و اکمي دا ا ه ب ام [.]45
محقق ن در دو مط لعه علت تف وته ي مشا هم ام بينگارو
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جدول .4تمامی مطالعات ورودی که عدم اثرات مثبت  WBVرا بر روی میزان چربی بدن بررسی کردند.
نواحی مورد
ابزار سنجش
شاخص های
تعداد جلسات ومدت
نویسنده و سال
دوره ی پیگیری
هدف مطالعه
P -value
بررسی
متغیر
اندازه گیری
زمان مداخله
انتشار
P<0.05
DEXA
ارزیابی بالفاصله
کل بدن
جرم چربی
 5هفته و  2بار در
 MARTI´NEZبررسی اثرPARD E 2014
بعد از آخرین
امپلیتود های هفته ،ویبریشن از  5تا
جلسه
 10دقیقه پیشرفت داده
مختلف بر
روی ترکیب شد .فرکانس81هرتز،
آمپلی تود 2و 4میلیمتر
بدنی
P<0.05
tetrapolar
ارزیابی بالفاصله
کل بدن
درصد و جرم
 12هفته و  0بار
 Costa Amaralبررسی اثر
 device2014
بعد از آخرین
چربی
درهفته ،به مدت
 WBVبر
Biodynamics
®
جلسه
روی ترکیب 12دقیقه با فرکانس
41 -01هرتز،
بدنی
آمپلیتود 2میلیمتر
تمرین اسکوات
ایزومتریک بر روی
 WBVانجام گرفت.
P<0.05
DEXA
Tapp 2014
ارزیابی بالفاصله
کل بدن
درصد چربی
 5هفته و  0بار در
بررسی
بعد از آخرین
اثر  WBVبر هفته ،جلسات گروه
جلسه
روی ترکیب  WBVTبه مدت زمان
 17تا  21دقیقه
بدنی
اسکوات و گروه هوازی و
مقاومتی چرخه ای به
 48دقیقه پیشرفت
یافت ،با فرکانس -41
01هرتز
P<0.05
به مدت  11هفته و سه جرم چربی کل DXA
Alba Gómezارزیابی بالفاصله
کل بدن ،تنه
بررسی
Cabello 2016
بعد از آخرین
،اندام ها
بدن،تنه اندام
اثر WBVبر بار در هفته حدود 5
جلسه
فوقانی و
دقیقه هر جلسه،
روی میزان
تحتانی،
فرکانس 41هرتز،
چربی در
درصدچربی
افراد سالمند امپلیتود 2میلیمتر

...

بي دانس نمGomez Cabello]41[ .

روي پ رام ره ي مورد ارزي
و همک رانش در ر  4110در دو گرو  WBVباه تننا يي و
کن رر ه م تمرين اثرWBVرا بر ميزان جرم چربي کش بمن ،کش
تنه ،انمام هو ني و تح ني و درصم چربي برر اي نمودنام .در
ن يج به د ت آمم گزارش نمودنم کاه WBVباه تننا يي اثار
معنيداري بر پ رام رها ي ذکار ام در اهاراد ا لمنم ايجا د
نميکنم .محقق ن علت اين ن يج را اثر م ف وت اين ممالي اه بار
روي جمعيته ي ما لف ،تعماد جلس ت تمريني کم در هف ه و
تعماد کم نمونه ،همچنين عمم کن ارر د يا رژيام تغذياهاي و
ميزان هع ليت روزمر اهراد رکتکننام را ماوثر در ن ا يج باه
د ت آمم ذکر کردنم [ Alavardo .]70و همک رانش در ا ر
 4117نيز مط لعهاي را در دو گارو  WBVباه همارا تمارين
داين ميک انمام تح ني و کن ارر ه ام تمارين بار روي ميازان
درصم چربي کش بمن انج م دادنم .ن ا يج نشا ن داد کاه WBV
برميزان درصم چربي کش بمن اثرمعنيداري نمارد [.]77
در مجمو مرور مط لع ت ورودي نش ن داد که  WBVهقط
به همرا تمرين ميتوانم به عنوان يک مماخلهي موثر بر ک هش
ميزان جرم و درصم چربي نواحي ما لف بامن در نظار گره اه
ود و بهک رگيري از اين ناو مماخلاه باه تننا يي اثرگاذاري
معنيداري بر ک هش چربي بمن نمارد .به نظر مير م  WBVبه
همرا تمرين در مق يسه ب  WBVبه تنن يي به خا طر مصارف
انرژي ب تر ،اثرگذاري بيشتري بر ک هش چربي بامن دا ا ه
ب م .از طرهي ن يج مط لع ت نش ن داد که مماخلهي WBVباه
همرا تمرين نيزارجحي ي بر انج م تمرينا ت ورز اي نامارد و
خود تمرين ت ورز ي به عنوان يک مماخلهي موثر بر کا هش
چربي بمن محسوب مي ود [ .]45،41همچنين مرور مط لعا ت
نش ن داد که WBVنميتوانم بر ميزان چربي کش بمن موثر ب م
و اثرگذاري آن هقط به کش موضعي در نواحي خ صي از بامن
مش هم گرديم ا ت [.]75،71،45
از محموديته ي اين مط لعه ،ا ف د از مط لع ت باه زبا ن
انگليسي و ه ر ي در معي ر ورود به مط لعهي يس م تيک باود
و مط لع ت به زب نها ي ديگار ماورد برر اي ارار نگرهات.
همچنينيکد ت و همگن نبودن م ملوژي مط لع ت ورودييکاي
ديگر از محموديته ي مط لعه ح ضر بود که امک ن م آن ليز را
ميسر نميکرد .بن براين ن يجهگيري طعاي آما ري از مط لعا ت
ورودي در رابطه ب اثر  WBVبر ميزان چربي بمني ،امک نپذير
نبود .پيشنن د ميگردد که مط لع ت همگن ويکد ت ب کيفيات
ب در اين زمينه انج م گردد ت امک ن انجا م م آنا ليز و بيا ن
ن يجهگيري طعي آم ري اين مماخله بر ميزان چربي بمن هراهم
گردد.
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 WBVتوأم ب تمرين و گرو کن رر را همرا بودن ويبريشان و
تمرين ،در ن يجه ک ر بيشتر ومصرف چربي بيشتر ذکر کردنام
[ .]75،45همچنين در ر  Severino 4117وهمک رانش اثار
 WBVبه همرا تمرين ت انمام تح ني را بر روي درصم چرباي
کش برر ي کردنم و ن يج را ب گرو کن رر مق يسه نمودنم [.]74
ن يج اين مط لعه نش ن داد که درصم چربي کاش بامن در گارو
 WBVدر مق يسه ب گرو کن رر به طور معنيداري بنبود ي هت.
به نظر مير م که علت معنيدار من تف وته در اين مط لعاه
نيز به دليش همرا من مماخلهي WBVب تمرين ورز ي ب م
[ .]74در مط لعهيHedayatiو همکا رانش در ا ر  ،4117در
ه گرو  WBVبه تنن يي WBV،توام ب تمرين و گرو کن ارر
ميزان تغييرات ضا مت چربي زيرجلمي و درصام چرباي کاش
بمن مورد برر ي رار گرهت ،برر يه نش ن داد که ضاا مت
چربي موضعي زير جلمي در نواحي تريساپس ،اوپرايلي ک و
ابمومين ر و درصم چربي کش بمن در دو گرو مماخله باه طاور
معنيداري در مق يسه ب گرو کن رر ک هش ي ه اه باود ،اما دو
گرو مماخله ب هم تف وت معنيداري نما نم [ .]71ن يج ايان
مط لعه نش ن ميداد کاه هار دو مماخلاهي WBVباه تننا يي و
WBVتوأم ب تمرين اثرمربت و معنيداري بر کا هش ضاا مت
چربي موضعي دارد [ .]71اين مط لعه تنن مط لعهاي بود که اثار
 WBVبه تنن يي را مربت ارزي بي کرد بود.
مط لع تي که اثر  WBVرا بر روي ميزان چربي بمن مربات
ارزي بي نکردنم:
مرور مط لع ت نش ن داد که پنج مط لعه يعني  55درصم از
مط لع ت ورودي WBV ،را ه ام اثار در هماهي پ رام رها ي
ميزان چربي بمن ذکار کردنام [Martinez .]77،70،72،77،41
وهمک رانش وAmaralو همک رانش در ا ر  4112مط لعا تي
بر روي اثر WBVدر وضعيت ا کوات ا تيک بر ميزان جارم
و درصم چربي کش بمن انج م دادنم و نش ن دادنم که  WBVاثر
معنيداري بر ميزان چربي بمن نمارد [ .]72،77محقق ن يکاي از
د يش اين مش همات را ک هي نبودن ممت زم ن اعم ر ويبريشن
دانس نم و همچنين گف ه م که نبودن برن مهي ورز ي هوازي
از ديگر علش عمم اثر مماخ ت ميب م [ .]72،77در مط لعهي
پ يلوت Tappو همک رانش در ر  4112نيز اثر  WBVهمرا
ب تمرين ا کوات داين ميک بار روي پا ت هارم با دو گارو
تمرين ت هوازي و مق وم ي چرخهاي بر روي درصمچربي کاش
بمن مق يسه م [ .]41ن يج اين مط لعه نش ن داد کاه WBVدر
مق يسااه ب ا مااماخ ت تمرين اي ديگاار ن وانس ا ه بااود تف ا وت
معنايداري باار کا هش درصام چرباي کااش بامن ايجا د کناام.
نويسنمگ ن علت عمم ت ثير WBVرا ک هي نبودن تعماد نمونهه ،
مت تمرين ،نبود پروتکش تمريني من ب براي ت ثير ک هي بار
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کومش
 بااه تنن ا ييWBVن ا يج مط لع ا ت ورودي نش ا ن داد ک اه
نميتوانم بر ک هش ميزان چربيکش بامن ماوثر ب ام و اثارات
مش هم ي اين مماخله تنن باه اکش موضاعي و در برخاي از
تننا زما ني مايتوانام باه عناوانWBV.نواحي بمن ميب ام
مماخلهي موثر بر ک هش چربي بمن در نظر گره ه ود کاه با
WBV  همچنين ن ا يج نشا ن داد کاه.انج م تمرين همرا گردد
هيچ ارجحي ي بر انج م تمرين ت ورز ي در ک هش ميزان چربي
.بمن نمارد
تشكر و قدردانی
از همه کس ني که در اين مط لعه به م کمک کردنم تشاکر و
.مراني مي ود
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Introduction: Whole body vibration (WBV) in some studies has been suggested as an intervention for improving
body fat. The purpose of current study is to review systematically the studies that have evaluated the effect of WBV on
body fat.
Materials and Methods: In this systematic review a search within the period of 2001-2017 was performed at
PubMed, Cochrane Library, Science Direct, Web of Science, Ovid, Scopus, Google Scholar, Medline, Clinical
Trial.gov, ProQuest, Iranmedex, Irandoc, Magiran, SID databases. In this process, studies that had investigated the
effects of WBV on body fat were included. PEDro quality scale was used for the assessment of included studies.
Results: 9 Out of 1006 studies were selected based on inclusion criteria. Many differences between the articles in
the target samples, methodology etc was observed. Overall, it has been shown that this intervention cannot
significantly affect the amount of whole body fat, while its effects are locally on body fat. WBV alone doesn’t have
more and significant benefits on body fat, as compared to training exercises.
Conclusion: Conclusuvely, WBV with exercise can have greater effects on body fat, than WBV alone. WBV
cannot affect the amount of whole body fat and its effects are more localized. It seems that strong determination of the
effect of WBV on the body fat level requires homogeneous and high-quality studies be conducted in this field to allow
the meta-analysis study.
Keywords: Whole Body Vibration, Anthropometry, Body Composition, Obesity, Adipose

2

