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چکیده
 هدف مطالعۀ حاضر ارزیابی تأثیر دوازدههفته تمرین استقامتی بر آنزیمهای.درصد وزن آن را کبد چرب میگویند5 تجمع چربی در کبد به میزان بیش از
22 .) تقسیم شدندn=13(  به دو گروه تجربی و کنترل،22-52  کیلوگرم بر مترمربع و دامنۀ سنیBMI≤22  زن با22 ، در این تحقیق.کبدی زنان چاق است
 گروه آزمایش تحت دوازدههفته. بهعمل آمدVo2max  ساعت بعد از تمرینات از تمام آزمودنیها خونگیری شد و ارزیابی ترکیب بدن و24 ساعت قبل و
 دادهها با استفاده از آزمون تحلیل. دقیقه به تمرین پرداختند34  تا15  و مدتHRmax 44  تا24  با شدتی بین، شامل هفتهای سهجلسه،تمرین استقامتی
) و کاهش معناداری درp=4/442( Vo2max  افزایش معناداری در، نتایج نشانداد که در گروه تمرین.)α≥4/45( واریانس و تی مستقل ارزیابی شدند
 نتایج.) مشاهده نشدp=4/243( AST ) وp=4/223( ALT  اما تغییر معناداری در آنزیمهای.) مشاهده شدp=4/441( ٪BF وBMI ،شاخصهای وزن
 این ممکن است به عدم آمادگی جسمانی و برخورداری هر دو گروه از وزن و شاخص توده بدنی.نشانداد تمرینات اثری بر آنزیم های کبدی زنان چاق ندارد
 بنابراین میتوان. نیمۀ عمر طوالنی این آنزیم است، گروه تمرینALT  از دالیل افزایش غیرمعنادار.باال حتی در گروه تمرین بعد از دوازده هفته مربوط باشد
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Abstract
Overweight is one of the most important reasons for increasing the liver enzymes that causes liver and
cardiovascular disease. The purpose of this research is to investigation the effects of 12weeks training on
liver enzymes. Subjects of this research is 26 woman with BMI≥29 and average age Between 42 to 52,
they divided to two main groups: experimental and control group n=13. 24 hours before training and 48
hours after sampling, body composition and oxygen maximum, were done for all of the subjects.
Experimental group have done 12 weeks endurance training that contains 3 session between 40 to 80
percent of heart beat and duration of 15 to 30 min. Data was analyzed by using of covariance and T
test,(a≤0./05),results showed that in experimental group there is significant increase in oxygen maximum
(p=0/006) and significant decrease observed in BMI (p=0/001). But not observed significant change in ALT
enzymes (p=0/493) and AST (p=0/403). Results showed that the impacts of 12 weeks endurance training
on liver enzymes of those women was not significant because of not preparing of subjects, also high level
of BMI in both groups are possible. Therefore, non significant increase of ALT exercise group be
investigated, the longer half life of this enzyme is (40+12) hours. So, it seems that we need more than
48hours to recovery the enzyme.
Keywords: Endurance Activity, ALT & AST Enzymes, Obese Women, Fatty Liver.
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مقدمه

چاقی عارضهای پیچیده است که با تجمع بیش از حد بافت چربی مشخص میشود ( .)1بااینحال ،مردان با
بیش از  25درصد و زنان با بیش از  35درصد چربی ،باید چاق در نظر گرفته شوند ( .)2درواقع ،چاقی را
میتوان ((سندرم دنیای جدید)) معرفی کرد که بزرگترین معضل سالمتی در دنیای جدید و مدرن امروزی
محسوب میشود ( .)1با توجه به همهگیری چاقی در کشورهای شرقی ،به دلیل افزایش بیتحرکی و روی-
آوردن به رژیمهای غذایی پرکالری بهسبک جوامع غربی ،به نظر میرسد در کشورمان شاهد روند صعودی
افزایش میزان چاقی و عوارض سوء ناشی از آن باشیم ،مانند افزایش میزان چربی خون ،پرفشاری خون،
عوارض قلبی-عروقی و سرانجام ،بیماری کبد چرب ( .)3کبد بزرگترین عضو بدن ،با وزن  1تا  1/5کیلوگرم
است ،و  1/5تا  2/5درصد از توده بدون چربی بدن را تشکیل میدهد .کبد حاوی هزاران آنزیم است،
حدادی و داودی ( .)2،5آنزیمهای سیتوپالسمی آسپارتات آمینوترانسفراز )Aspartat ( (GOT,AST
 )Amino Transferaseو آالنین آمینوترانسفراز ))Alanin Amino Transferase( (GPT,ALT
نشانگرهای اصلی آسیب سلول کبدی هستند ( .) 2آمینوترانسفرازها در انتقال گروه آمین از یک آمینواسید به
ترکیبات هیدروکربنه و تشکیل اسید آمینۀ جدید دخالت دارند و انتقال عامل آمین اسید آمینه را به کتواسیدها
میشود ،آنزیمها بیرون میریزند و در پالسما زیاد میشوند ( AST .)2در کبد ،ماهیچۀ قلب ،ماهیچۀ
اسکلتی ،کلیه ،مغز ،لوزالمعده ،ریه ،گویچههای سفید خون و اریتروسیتها (به ترتیب با غلظتهای کمتر)
یافت میشود ( ALT .)2،4غالباً در کبد یافت میشود و بنابراین برای آسیب کبدی اختصاصیتر است (.)2
نیمۀ عمر  GOTپالسمایی  14±3ساعت است ،درحالیکه  GPTنیمۀ عمر  22±12ساعت دارد .تغییرات
روزبهروز  5-14 GOTدرصد و تغییرات  14-34 GPTدرصد است ( .)2نقش کبد به منزلۀ یک اندام
متابولیک در زمان ورزش ،در درجه اول ،شامل افزایش در تولید گلوکز و بهحرکت درآمدن آن به طرف داخل
خون است .همچنین ،کبد دارای مسیرهای شیمیایی برای متابولیسم اسیدهای آمینه و چربی است که در
جریان کار عضالنی افزایش مییابند .تولید گلوکز کبد در زمان ورزش ،متناسب با شدت کار ،بهصورت خطی
افزایش مییابد .در ورزش سبک تا متوسط ،برونده گلوکز دو تا سه برابر افزایش مییابد و این مقدار هنگام
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کاتالیز میکنند ( .)2،4وقتی میزان خونرسانی به بافت کبد با مشکل مواجه میشود ،سلول دچار اختالل مواد

ورزش شدید به هفت تا ده برابر بیشتر از ارزشهای استراحتی میرسد ( .)4فعالیت آنزیمهای کبدی پالسما،
تحت تأثیر فعالیت ورزشی تشدید میشود که با توجه به مدت ،شدت ،نوع و شیوۀ تمرین متغیر است.
چرب در سراسر جهان  14 -35درصد در بزرگساالن تخمین زده شدهاست ( .)2بیماری کبد چرب اولینبار
در سال  1244به همت لودوینگ و همکارانش شناسایی و معرفی شد .مشاهده شده بود که در گروهی از
بیماران مشابه ،در بین کسانی که الکل مصرف میکردند ،آسیب سلولهای کبدی اتفاق میافتاد ،ولی در این
بیماران سابقۀ مصرف الکل وجود نداشت .در این بیماران شواهدی از بیماریهای سلول کبدی نیز وجود
05
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فعالیت بدنی ،بهویژه اگر شدید و طوالنی باشد ،بر فعالیت آنزیمها تأثیر زیادی میگذارد ( .)2میزان شیوع کبد
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نداشت ،ولی  24درصد آنان چاق بودند و  25درصد آنان افزایش میزان چربی خون و  25درصد نیز بیماری
دیابت داشتند ( .)3کبد چرب یکی از اختالالت مزمن کبدی است که با تجمع لیپید در هپاتوسیتها همراه
است .این اختالل از استئاتوز (کبد چرب ساده) تا استئاتوهپاتیت غیرالکلی (Non Alcoholic ( )NASH
 1)SteatoHepatitisو در نهایت فیبروز پیشرفته و سیروز متغیر است ( .)14اگرچه سازوکار اصلی که به
بروز کبد چرب غیرالکلی منجر می شود ،همچنان نامشخص است ،در پاتوژنز این بیماری عواملی همچون
اختالل در متابولیسم انرژی ،چاقی ،سندرم متابولیک ،مقاومت انسولینی و دیس لیپیدمیا نقش دارند ،بهطوری
که عوامل تغذیهای ،متابولیکی و ژنتیکی همگی ممکناست در بروز آن مؤثر باشند ( .)2چاقی یکی از عوامل
پیش بینی کننده احتمال بروز سندروم متابولیک کبد چرب است که معموالً در نتیجه تجمع چربی در کبد به
میزان بیش از  4/45وزن آن ایجاد میشود .با توجه به افزایش اضافهوزن و چاقی ،میزان شیوع کبد چرب در
جامعه با شیوع چاقی ارتباط دارد .این بیماری شایعترین علت افزایش آنزیمهای کبدی و نیز بیماری سیروز
کبدی با علت ناشناخته است ( .)14سندرم متابولیک ،مجموعهای از بیماریهای پرفشاری خون ،افزایش
چربی خون ،چاقی و دیابت است و مطالعات اخیر حاکی از آن هستند که با افزایش تعداد بیماریهای
تشکیلدهنده این سندرم ،شدت بیماری کبد چرب نیز افزایش مییابد ( .)3 ،5یکی از تحقیقات انجامشده در
ترانسفراز کبدی می شود .طبق این پژوهش ،خستگی تمرین ناشی از افزایش طول دوره و شدت تمرین
موجب افزایش نفوذپذیری غشا و همچنین افزایش سطوح آنزیمهای  ALT ASTمیشود ( .)4در تحقیق
دی گری ،بعد از یک دوره تمرین استقامتی ،بیماران دارای کبد چرب ،مقادیر  ALT, ASTدر گروه تجربی
نسبت به گروه کنترل در بیماران دارای کبد چرب کاهش نشان داد ( .)2همچنین ،حدادی ( )1321نشان داد
هشت هفته تمرین استقامتی بر آنزیمهای کبدی تأثیری ندارد ( .)5هوانلو و همکاران ( )1324با بررسی دوره-
های مختلف زمانی تمرین استقامتی بر تغییر فعالیت آنزیمهای آنتیاکسیدانی کبد موش صحرایی ،دریافتند که
تمرین تا نه هفته نمیتواند باعث سازگاری آنتیاکسیدانی آنزیمهای کبد شود ،اما میزان بیشتر هفتههای
تمرینی ،کاهش بیشتر فعالیت آنزیمهای سوپر اکسید دیسموتاز ( )Super Oxide Dismutase( )SODو
کاتاالز ( )Catalas( )CATرا در پی دارد ( .)11کاندا و همکارانش ( )2412در ارزیابی آنزیمهای AST
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زمینه فعالیتهای آنزیمی سرم بر اثر تمرین ،نشان میدهد که تمرین شدید باعث افزایش آنزیمهای آمینو

 ,ALTناشی از آسیب عضالنی با ورزش ،دریافتند که میزان این آنزیمها  22ساعت بعد از ورزش ،با میزان
فعالیت آنها قبل از ورزش تفاوت نداشت ( .)12رویز و همکاران ( )2412به این نتیجه رسیدند که فعالیت
( .)13شلی و همکاران ( ) 2412نشان دادند ورزش ،چه هوازی و جه مقاومتی ،تأثیر مثبتی بر چربی کبد دارد،
ولی ورزشکردن بهتنهایی ،بر میزان  ALTتاثیری ندارد ( .)12اوی و همکاران ( )2411در تحقیقی درباره
موشها دریافتند ورزش کردن منظم از طریق بهبود متابولیسم لیپیدهای کبدی ،از بیماری کبد چرب جلوگیری
 . 1نوعی کبد چرب که در آن تغییرات چربی همراه با التهاب و صدمه و فیبروز بافت کبدی دیده میشود.
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مالیم تا شدید با مدت  24دقیقه در روز افزایش معنیداری در  ASTو نسبت  AST/ALTنشان میدهد
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میکند ( .)15بر اساس اطالعات موجود؛ اساس درمان برپایۀ کاهش وزن ،حذف داروها و سموم احتمالی و
نیز کنترل دیابت و چربی خون است .در حال حاضر ،درمان قطعی برای بیماری کبد چرب وجود ندارد ،اما
اولویت در پیش گیری و مداخله در شیوۀ زندگی با هدف کاهش وزن و بهبود  IBMبه وسیلۀ رژیم غذایی و
ورزش است ( .)12در مطالعهای که در استان گلستان در سال  1345انجام شد ،میزان بیماری کبد چرب 2
درصد در جمعیت عمومی باالتر از  14سال گزارش شد ( .)3بیشترین گزارش شیوع کبد چرب غیرالکلی در
بزرگساالن ایران در میان بیماران مبتال به دیابت نوع  2به میزان  55/4درصد بود ( .)12از سالهای  1224به
بعد ،با توجه به تغییرات سریعی که در روش تغذیه در ایران ایجاد شدهاست و نیز با توجه به کاهش فعالیت
بدنی ،افزایش سریع در میزان شاخص تودۀ بدنی و شیوع اضافهوزن و چاقی مشاهده شدهاست .با توجه به
اضافه وزن و چاقی ،میزان شیوع کبد چرب در جامعه با شیوع چاقی ارتباط دارد ( ،)14همچنین با توجه به
نتایج متناقض تحقیقات انجامشده و اینکه هیچکدام به تأثیر تمرین بر آنزیمهای کبدی افراد چاق فاقد کبد
چرب بهخصوص زنان اشاره دقیقی نکرده اند ،پژوهش حاضر بر آن است تا به این سؤال اساسی پاسخ دهد
که ((آیا دوازده هفته تمرین استقامتی بر آنزیمهای کبدی زنان چاق تأثیری خواهد داشت)).

پژوهش حاضر از نوع نیمهتجربی با طرح پیشآزمون و پسآزمون است .برای انجام این پژوهش ،ابتدا طی دو
ماه با مراجعۀ محقق به اماکن و سالنهای ورزشی شهرک نفت اهواز و گفتگوی حضوری با  244نفر از
زنانی که دارای شروط حضور در تحقیق بودند 34 ،نفر داوطلبانه انتخاب شدند .بهدلیل وجود بیماری کبد
چرب در بعضی از افراد ،تعداد آنها به  22نفر رسید که پس از همگنسازی از طریق شاخص تودۀ بدن
( )BMIدر دو گروه تجربی (13نفر) و گروه کنترل (13نفر) قرار گرفتند .یکهفته قبل از آغاز تمرینات طی
فراخوانی از آزمودنیها درخواست شد جهت دریافت پرسشنامۀ دموگرافیک و رضایتنامۀ کتبی حضور
یابند .ضمناً ،از افراد خواسته شد که  24ساعت قبل از انجام آزمایشها از خوردن یا نوشیدن داروهای حاوی
استامینوفن ،آنتیبیوتیکها و مصرف قهوه ،الکل و استعمال دخانیات و انجام هرگونه فعالیت بدنی خودداری
کنند و در حین انجام تمرینات ،بهمنظور جلوگیری از اثر آنها بر میزان آزادشدن آنزیمهای مورد نظر ،هیچ-
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روششناسی

گونه فعالیت ورزشی دیگری انجام ندهند 22 .ساعت قبل از آغاز تمرینات ،از همه آزمودنیها درخواست شد
بهصورت ناشتا برای خونگیری حاضر شوند .نمونهها از ورید بازویی به مقدار  5سیسی به منظور ارزیابی
دقیقه با دور  2344بار در دقیقه در دستگاه سانتریفیوژ قرار داده شد .شاخصهای بیوشیمیایی با استفاده از
کیتهای  SGOTو  SGPTبا حساسیت ( )1 U/L - 0.00052 ∆ A/minشرکت بیونیک و دستگاه
تحلیل بیوشیمی هیتاچی مدل  ، 414در آزمایشگاه تخصصی نور (منطقۀ کوروش اهواز) اندازهگیری شد .بعد
از آن ،اطالعات اولیه درباره قد ،وزن و شاخص تودۀ بدن ( )BMIاز طریق فرمول تقسیم وزن (کیلوگرم) بر
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آنزیمهای آمینوترانسفراز ( )AST,ALTگرفته شد .سپس ،خونها برای جداسازی پالسما بهمدت 3-2
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مجذور قد (متر) ،بدست آمد و از فرمول جکسون و پوالک برای سنجش درصد چربی بدن ( )%BFو از
آزمون  12دقیقهای کوپر برای سنجش حداکثر اکسیژن مصرفی ( )VO2maxتمام افراد استفاده شد.
پس از این مرحله ،آزمودنیهای گروه تمرین بهمدت دوازدههفته و هر هفته سهجلسه که  24دقیقه گرمکردن
با انواع حرکات کششی و نرمشی ایستا انجام دادند و سپس ،به دویدن مداوم با آهنگ ثابت و شدتی بین -44
 24درصد حداکثر ضربان قلب ( )14و مدت  15تا  34دقیقه ( ،)14در کلینیک طبی ورزشی شهرک نفت
اهواز پرداختند (جدول .)1در انتهای هر جلسه ،عمل سردکردن به مدت  14دقیقه برگزار شد .بعد از پایان
دوازدههفته از کل آزمودنیها ( 22نفر) اطالعات مربوط به وزن ٪BF ،BMI ،و  ،VO2maxبه شیوه و با
وسائل اندازهگیری مرحله قبل دریافت شد .سپس ،افراد بعد از  24ساعت با همان شروط پیشآزمون جهت
انجام آزمایش پسآزمون به آزمایشگاه قبلی فراخوانده شدند.
جدول  .5پروتکل تمرین
شدت تمرین
٪24
٪54
٪24
٪55
٪55
٪25
٪44
٪44
٪44
٪45
٪44
٪24

مدت تمرین
 15-12دقیقه
 12-14دقیقه
 14-12دقیقه
 12-21دقیقه
 21-22دقیقه
 22-23دقیقه
 22-25دقیقه
 25-22دقیقه
 24-24دقیقه
 24-22دقیقه
 34دقیقه
 34دقیقه

در این پژوهش ،از آمار توصیفی برای دستهبندی دادههای خام و تنظیم جدولها و نمودارها ،و از آزمون
کلموگروف– اسمیرنوف جهت بررسی نرمالبودن دادهها استفاده شد .در نهایت ،برای بررسی اثر تمرین بر
متغیرها از آزمون تی مستقل ،و جهت آزمون دقیق فرضیهها از تحلیل کواریانس که بهنوعی عوامل مخل
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ردیف
1
2
3
2
5
2
4
4
2
14
11
12

هفته
اول
دوم
سوم
چهارم
پنجم
ششم
هفتم
هشتم
نهم
دهم
یازدهم
دوازدهم

1

2

(پیشآزمون) را کنترل میکند ،بهرهگرفته شد .سطح معنیداری  α≥4/45تعیین شد و تمام عملیات آماری با
استفاده از نرم افزار  SPSS Version 15انجام شد (نتایج در جدول  2ارائه شده است).

طبق جدول  ، 2تفاوت معناداری در وزن و شاخص تودۀ بدن دو گروه تمرین و بیتمرین پیش از شروع
تمرین مشاهده نشد .جدول  3نتایج مقایسۀ دادههای بینگروهی آنزیمهای کبدی را نشان میدهد .درحالی که
آزمون تی مستقل در پیش آزمون اختالف معناداری نشان نداد ،نتایج در پسآزمون نیز عدم معنیداری آماری
را در آنزیمهای  )P=4/542( ALTو  )P=4/223( ASTدر دو گروه نشان میدهد .جهت آزمون دقیق
53

] [ DOR: 20.1001.1.22520708.1396.15.13.6.4

یافتهها
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فرضیه های تحقیق از روش تحلیل کواریانس استفاده شد که عوامل مخل را کنترل میکند .یکی از این عوامل
تأثیرگذار که معموالً محققین آن را کنترل میکنند پیش آزمون است که در پژوهش حاضر این مهم مورد توجه
قرار گرفته است .نتایج حاصل از تحلیل کواریانس نشان میدهد دوازدههفته تمرین استقامتی باعث بهبود
متغیرهای وزن ،شاخص تودۀ بدن و درصد چربی بدن با ( )P=4/441و حداکثر اکسیژن مصرفی با
( )P=4/442شد .اما در متغیرهای  )P=4/223( ALTو  )P=4/243( ASTگروه تجربی هیچگونه تغییر
معناداری مشاهده نشد.
جدول  .2ویژگيهاي آزمودنيها
متغیر
سن (سال)
قد (سانتیمتر)
وزن (کیلوگرم)
شاخص توده بدن (کیلوگرم بر متر مربع)

حداکثر اکسیژن مصرفی (میلی لیتربر کیلوگرم
در دقیقه)
آالنین آمینوترانسفراز (یونیت بر لیتر)
آسپارتات آمینوترانسفراز (یونیت بر لیتر)

جدول  .3نتایج آزمون تي مستقل جهت مقایسه تغييرات ميانگينهاي بينگروهي متغيرهاي  ALTو AST
مرحله

متغیرها

درجه آزادی

مقدار تی

تفاوت میانگین

سطح معنیداری

پیشآزمون

)ALT (U/L

22

-1/223

-2/23

4/212

پسآزمون

)ALT (U/L

15/22

4/545

1/53

4/542

پیشآزمون

)AST (U/L

22

4/212

4/221

4/521

پسآزمون

)AST (U/L

22

4/442

1/34

4/232
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چربی زیر پوست (درصد)

میانگین±انحراف استاندارد
22
(پیش/22±
3/24
آزمون)
22/22±3/22
154±2/24
154±3/12
45/22±14/32
21/22±11/22
32/12±3/31
32/43±3/42
22/45±3/22
22/22±2/14
24/44±3/12
22/24±3/52
14/42±2/5
24/44±2/22
14/23±1/43
14/42±2/42

گروه
تجربی
کنترل
تجربی
کنترل
تجربی
کنترل
تجربی
کنترل
تجربی
کنترل
تجربی
کنترل
تجربی
کنترل
تجربی
کنترل

میانگین±انحراف استاندارد
(پس -
آزمون)
43/55±2/42
21/24±11/22
33/34±3/12
34/34±2/24
22/1±3/42
32/44±1/31
22/41±2/42
22/21±1/2
24/21±2/43
12/44±3/34
14/53±5/3
12/23±2/4
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20.61
20.07
19.07
تجربی

کنترل

17.84

پس آزمون

21
20.5
20
19.5
19
18.5
18
17.5
17
16.5
16

پیش آزمون

نمودار  .5ميانگين ) ALT(U/Lگروه تجربي و کنترل در دو مرحله

18.5

18.23
17.76
17.53

18
17.5

کنترل
تجربی

16.5

16.23

16
15.5
15
پیش آزمون

پس آزمون

نمودار  .2ميانگين ) AST(U/Lگروه تجربي و کنترل در دو مرحله

0.7
0.574

0.6

0.541

0.5

0.439
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17

0.4

ALT
AST

0.219

0.3

0.1
0
پیش آزمون

پس آزمون

نمودار  .3سطح معنيداري بين گروهي آنزیمهاي  ASTو  ASTدر دو مرحله

55
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بحث

هدف مطالعۀ حاضر بررسی تأثیر دوازدههفته تمرین استقامتی بر سطح آنزیمهای کبدی زنان چاق بود .با
توجه به محدودیت هایی نظیر عدم کنترل هیجان ،اضطراب ،وضعیت روحی و روانی و وضعیت ژنتیکی-
وراثتی آزمودنیها و عدم کنترل چرخۀ قاعدگی در زمان خونگیری از زنان غیریائسه و اختالالت هورمونی و
نیز خطاهای موجود در ابزارهای اندازهگیری و آب و هوا ،خواب ،تغذیه و فعالیتهای ورزشی تأثیرگذار بر
آنزیمهای کبدی در این پژوهش وجود داشت .نتایج تحقیق حاضر نشان میدهد دوازدههفته تمرین میزان
آنزیم آالنین آمینوترانسفرانز گروه آزمایش را نسبت به گروه کنترل به طور معنادار کاهش نداده و افزایش
غیرمعناداری هم داشته است .همچنین نتایج پژوهش نشان میدهد در مقایسۀ بین گروهها در پسآزمون آنزیم
آسپارتات آمینوترانسفراز تغییر معناداری نداشته است .در تحقیق حسینی کاخک و همکاران ( ،)1322اثر
تمرین ترکیبی هوازی-مقاومتی بر نیمرخ لیپیدی و آنزیمهای کبدی بیماران مبتال به کبد چرب غیرالکلی تحت
رژیم غذایی مطالعه شد .آنها دریافتند هشتهفته تمرین ترکیبی تأثیری بر آنزیمهای  AST,ALTدر بیماران
دارای کبد چرب غیرالکلی ( )NASHندارد که علت را عدم تغییر حساسیت به انسولین و کاهش ناچیز در
وزن بدن ذکر کردهاند ( )12که با نتایج تحقیقات حدادی ( )1321و کازو ( )2412مطابقت دارد .دوریس و
مردان و زنان ،مشخص کردند که بعد از دوازدههفته تمرین  ALTکاهش نمییابد ( )24که با نتایج تحقیق
حاضر همسو است .شیهاب و همکاران ( )2412در تحقیقی دربارۀ  54بیمار مبتال به هپاتیت  cمزمن ،بیماران
را به دو گروه تقسیم کردند :گروه آزمایشی که به مدت سهماه و طی سهجلسه در هفته به ورزش هوازی
مشغول شدند و گروه کنترل که تنها درمان دارویی دریافت کرد و هیچگونه تمرینی انجام نداد .آنها نتیجه-
گیری کردند تمرینات هوازی ،آنزیمهای کبدی و سالمت روانی را در این بیماران بهبود میدهد .عملکرد
ورزش بر کبد با تأثیر مثبت آن بر تصفیه کبد مشخص میشود .انجام تمرینات ورزشی ،اکسیدشدن و سوخت
و ساز چربی را در کل بدن افزایش میدهد و چربیسوزی کبد و اسیدهای چرب را بهدنبال دارد؛ عالوهبراین،
باعث توقف تکثیرشدن سلولهای شاخهای میشود و از این طریق به درمان بیماری هپاتیت  cکمک میکند
و سطح سالمت روحی بیماران را بهبود میبخشد (.)21
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همکاران ( ) 2444در تحقیقی تحت عنوان تأثیر تمرین استقامتی بر میزان چربی و غلظت آنزیمهای کبدی در

بارساالنی و همکاران ( )2413در تحقیقی با عنوان "اثر تمرین و ایزوفالون بر تغییر چربی کبدی  52زن
یائسه دارای اضافهوزن" دریافتند که ششماه تمرین ورزشی موجب کاهش چشمگیری در  GOTپالسمای
ذکر کردند و درمجموع دریافتند زنان میتوانند با انجام تمرینات ورزشی مداوم خطر ابتال به کبد چرب غیر
الکلی ( )Non Alcoholic Fatty Liver Disease( )NAFLDرا پس از رسیدن به یائسگی کاهش
دهند ( .)22کامالً واضح است که زنان پس از یائسگی به دلیل کاهش میزان ترشح استروژن با خطر ابتال به
بیماریهای مرتبط با این هورمون مواجه میشوند .در میان این بیماریها کبد چرب از اهمیت بیشتری
05
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هر دو گروه ورزش و ایزوفالون و ورزش بهتنهایی شدهاست که علت را کاهش فشار اکسیدسازی در کبد
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برخوردار است ،چراکه نقش بسزایی در ایجاد مقاومت در مقابل انسولین دارد و همچنین احتمال ابتال به
تصلب شریان و بیماریهای قلبی و عروقی را افزایش میدهد ( .)22اسلنتز و همکاران ( )2411در مطالعات
خود دربارۀ آزمودنیهای دارای اضافه وزن به این نتیجه رسیدند که تمرینات هوازی به طور مؤثرتری چربی
احشایی ،چربی شکمی ،چربی کبدی و آنزیم کبدی  ALTرا در مقایسه با تمرینات مقاومتی بهبود میبخشد.
زمانی که تمرینات هوازی با مقاومتی ترکیب میشوند ،هیچ تأثیر مثبت اضافی در این شاخص ایجاد نمیکنند.
این نتایج نشان داد که در بیماران چاق و دارای اضافه وزن که قصد دارند وزن بدن ،چربی احشایی و چربی
کبدی را کاهشدهند و آنزیم های کبدی و مقاومت به انسولین ناشتا را بهبود بخشند ،تمرین هوازی به تنهائی
مؤثرتر است ( .)23نصیری زاهد و خسروی ( )1342با بررسی تأثیر تعامل یک دوره تمرین استقامتی و یک
جلسه تمرین واماندهساز بر میزان فعالیت آنزیمهای  AST,ALTدر موشهای صحرایی نشان دادند که
انجام تمرینات شدید ،متوالی و طوالنی سبب واردآمدن آسیب به سلولهای کبد و درنتیجه آزادسازی آنزیم-
های پیشگفته در خون میشود .زیاد بودن فعالیت آنزیمهای  GOT,GPTپالسما را در طول این تمرینات
را میتوان با تغییر در نفوذ پذیری غشای عضله ،تخلیۀ گلیکوژن عضله ،پراکسیداسیون لیپیدی غشای سلول و
آسیب سلول ناشی از فرآیندهای مکانیکی مرتبط دانست ( )22که با یافتههای میردار و همکارانش مطابقت
یافته های تحقیق حاضر کاهش معناداری را در شاخص تودۀ بدن و وزن نشان میدهد که احتماالً بهدلیل
افزایش مصرف انرژی و پیشرفت در اکسیداسیون چربیهای اسکلتی بر اثر تمرینات هوازی است ( .)2در
مطالعۀ حاضر ،کاهش معناداری در درصد چربی بدن مشاهده شد .در فعالیتهایی از نوع هوازی پیشبینی که
حین فعالیت ،اسیدهای چرب به مثابۀ سوخت اصلی توسط عضله استفاده شود و باعث کمشدن چربی بدن
شود ( .) 12تمرینات هوازی به کاهش چربی احشایی و چربی کل شکمی منجر میشود ( .)23همچنین؛ نتایج
افزایش معناداری را در  VO2maxگروه آزمایش نسبت به گروه تمرین نشان میدهد .همانطور که قبالً گفته
شد ،وزن و درصد چربی بدن کاهش معناداری نشانداد و احتماالً همین باعث بهبود توان هوازی در گروه
تمرین شدهاست .با وجود این ،سازگاری قلبی-عروقی ناشی از تمرینها نیز در افزایش  VO2maxمؤثر است
( )24که بیشتر مربوط به افزایش برونده قلبی ناشی از افزایش حجم ضربهای است که بهدلیل افزایش در
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دارد (.)2،4

حجم پالسما و انقباضپذیری بطنها ایجاد میشود ( .) 22در اختالالتی نظیر چاقی و کبد چرب ،مقاومت
انسولینی افزایش مییابد و مقاومت انسولینی به افزایش قند خون و انسولین منجر میشود .این ،خود باعث
دارد .با چاقی سلول های بتای لوزالمعده اغلب دچار کاهش حساسیت تحریکی در مقابل افزایش میزان گلوکز
خون میشوند .بهعالوه سلولهای هدف در سراسر بدن ،از جمله عضله ،اغلب دچار کاهش در تعداد یا
فعالیت گیرندههای انسولینی خود میشوند .بنابراین ،اثر انسولین موجود در خون برای انتقال گلوکز به سلول-
ها کم میشود ( .)2تقریباً  34درصد گلوکز خوردهشده در یک وعده غذایی پرکربوهیدرات ،در کبد بهشکل
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تجمع چربی و اختالل در متابولیسم چربی کبد میشود ( .)12چاقی در توسعه دیابت نوع دوم نقش اصلی

تأثير دوازدههفته تمرین استقامتي بر سطح آنزیمهاي کبدي ....

گلیکوژن ذخیره می شود .انسولین تأثیری بر برداشت گلوکز کبدی ندارد ،اما تولید گلیکوژن از گلوکز ورودی
به کبد را زیاد میکند (.)25
با توجه به علت اصلی بیماری کبد چرب که چاقی است میتوان گفت ورزش منظم از ابتال به کبد چرب
جلوگیری میکند .ورزش کردن چه هوازی و چه مقاومتی میتواند چربی را در اندامهای بدن ،شکم و کبد
کاهش دهد؛ سازوکار احتمالی آن کاهش میزان آنزیمهای چربی است که به کاهش عالئم بیماری کبد چرب
منجر میشود ( .) 12میزان مجاز برای ذخیره گلیکوژن در بدن حدود  5تا  2درصد از وزن کل بدن است،
هنگامی که این میزان به حد اشباع برسد ،کربوهیدراتهای مازاد به چربی تبدیل میشوند و در کبد تجمع
می کنند .بنابراین ،ورزش منظم به کاهش میزان گلیکوژن ذخیره شده در کبد کمک میکند( .)15فعالیت
ورزشی می تواند اکسیداسیون لیپیدها را تحریک و سنتز لیپیدها را در درون کبد مهار کند ،که این اعمال به
واسطۀ فعالسازی مسیر  AMPKانجام میشود .این آنزیم با افزایش نسبت  AMPبه  ATPدر بافتها
تحریک و فعال می شود ،که این افزایش نسبت ،نتیجۀ محرک فیزیولوژیکی فعالیت ورزشی است ( .)22هنگام
فعالیت ورزشی AMPK ،فعال میشود و فعالیت آن بعد از اتمام فعالیت ورزشی در عضله ،کبد و بافت
چربی باقی میماند ( .)22سن باالی  ،)2( 25چاقی (شاخص تودۀ بدنی باالتر از  ،)2،12( )34نسبت
توجه کبدی همراه هستند ( .)2بروز استئاتوز بهصورت غیرخطی با  BMIارتباط مثبت و مستقیم دارد.
افزایش هر پنج واحد در نمایۀ تودۀ بدنی خطر ابتال به استئاتوز کبدی را به بیش از چهار برابر افزایش میدهد
( .)12ادیبی و همکاران ( )1344در مطالعهای مقطعی درباره  252کودک و نوجوان مبتال به اضافهوزن و چاقی
در سنین بین  2تا  14دریافتند شیوع کبد چرب در کودکان چاق  52/2درصد است که بهطور معناداری بیشتر
از کودکان با اضافهوزن و با وزن طبیعی باالتر است ( .)14همچنین ،مطالعۀ طولی یونسیان و همکاران
( )1323درباره  2424نفر از دانشآموزان مقطع متوسطه نشان داد ارتباط معنیداری بین سطوح آنزیمهای
کبدی با وزن BMI ،و نسبت دور کمر به باسن ( )WHRوجود دارد ( )12که مؤید نتایج تحقیق حاضر
است .درواقع ،ورزش مداوم درمانی برای افراد دارای کبد چرب است ( )2،12،21و ازآنجاییکه چاقی علت
اصلی بیماری کبد چرب غیرالکلی است ()12؛ میتوان گفت ورزش منظم ،از طریق بهبود متابولیسم کبدی و
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آسپارتات آمینوترانسفراز به آالنین آمینوترانسفراز بیش از یک و دیابت ،همگی ،با افزایش خطر فیبروز قابل

جلوگیری از تبدیل گلیکوژن مازاد به چربی از ایجاد کبد چرب در افراد سالم جلوگیری میکند ( .)15در-
مجموع ممکن است با وجود کاهش معنادار وزن و  BMIگروه تجربی ،بهدلیل برخورداری هر دو گروه از
آسپارتات آمینوترانسفراز است ،همچنینبه علت عدم آمادگی جسمانی آزمودنیها ،هر شدتی از تمرین برای
آنها باال باشد و موجب فشار بر اندامهای بدن از جمله کبد و باالرفتن این آنزیمها شود .ضمناً ،با توجه به
افزایش غیرمعنادار آنزیم آالنین آمینوترانسفرانز گروه آزمایش در پسآزمون ،میتوان زمانی بیش از  24ساعت
را برای بازیافت -به دلیل طوالنی بودن نیمهعمر این آنزیم -در نظر گرفت .چاقی ،که بهطور معمول معیار
05
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وزن و شاخص تودۀ بدنی باال ،که خود یکی از دالیل مهم افزایش آنزیمهای آالنین آمینوترانسفرانز و

پژوهش در طب ورزشي و فناوري ،شماره  ،53بهار و تابستان 5396

بررسی آن نمایۀ تودۀ بدنی ( )BMIاست ،در پیشگویی بروز بیماری کبد چرب غیرالکلی مؤثر است .از
آنجا که بیماری کبد چرب تظاهر کبدی سندرم متابولیک است ،با بررسی شاخص تودۀ بدن و کاهش وزن به-
وسیله ورزش منظم میتوان از بیماریهای ناشی از آن ،بهویژه کبد چرب ،و پیشرفت آن در جامعه جلوگیری
کرد.
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