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مقاله پژوهشی

چکيده
 هدف اين پژوهش بررسي فعاليت طنابزني با سه شدت.تعيين شدت تمرين در برنامههاي ورزشي کودکان همواره از اهميت زيادي برخوردار بوده است
 متوسط و، دانشآموز مقطع چهارم ابتدايي به سه گروه (شدت پايين04 . و آلفا آميالز بزاقي در دانشآموزان دختر بودA متفاوت بر پاسخ حاد کروموگرانين
 طبق ضربآهنگ مترونوم اجرا، درصد ضربان قلب ذخيره54  و54 ،41  آزمودنيها يک جلسه فعاليت طنابزني را با سه شدت.باال) تقسيمبندي شدند
 بزاقي جمعآوري و با روشA  قبل و بالفاصله پس فعاليت نمونههاي آلفا آميالز و کروموگرانين. ضربان قلب ذخيره به روش کاروونن محاسبه شد.کردند
 پس از هر سه شدت بهطور معناداريA  آلفا آميالز و کروموگرانين. و تحليل واريانس براي بررسي دادهها استفاده شدt  از آزمونهاي.االيزا سنجش شدند
 درصد ضربان قلب54  درحاليکه ميزان آلفا آميالز در گروه با شدت، نشان ندادA  نتايج تفاوت معنيداري بين شدتها در ميزان کروموگرانين.افزايش يافتند
 گرچه نياز به تحقيقات بيشتر در اين زمينه وجود دارد اما با توجه به نتايج حاضر ميتوان گفت احتماالً يک جلسه فعاليت. درصد بود41 ذخيره بيشتر از گروه
. درصد ضربان قلب ذخيره اثر افزايشي کمتري بر آلفا آميالز بزاقي دانشآموزان دختر دارد41 طناب زني با شدت
 کاتکوالمين، استرس، طنابزني،A  کروموگرانين، آلفا آميالز:کلیدواژهها
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Abstract
Determining the intensity of exercise in children's sports programs has always been very important. The
aim of this study was to investigate the rope skipping exercise with three different intensities on the acute
response of salivary chromogranin A and alpha-amylase in girl students. 45 fourth grade students were
divided into three groups (low, moderate and high intensity). They performed one session of rope skipping
with three intensities of 50, 65, and 75% reserve heart rate, according to the metronome rhythm. The
reserve heart rate was calculated by the Karvonen method. Samples of salivary immunoglobulin A and
cortisol were collected before and immediately after the exercise and measured by the ELISA method. Ttest and analysis of variance were used to evaluate the data. Alpha-amylase and chromogranin A
increased significantly after all three intensities. It was Also shown that there is no significant difference
between intensities in the amount of chromogranin A, While the amount of alpha-amylase in the group with
an intensity of 75% of the reserve heart rate was more than 50%. Although more research is needed in
this area, according to the present results, it can be said that probably a session of rope skipping with 50%
of reserve heart rate has a less increasing effect on salivary alpha-amylase of girl students.
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مقدمه

با توجه به فيزيولوژي متفاوت کودکان در مقايسه با بزرگساالن همواره در نظر گرفتن مالحظات ويژه براي
شدت و حجم تمرين ورزشي از چالشهاي اصلي طراحي برنامه تمريني کودکان بوده است .بنابراين پايش
پاسخ به فعاليت ورزشي يکي از مهمترين ارزيابيها براي تنظيم شدت فعاليت در کودکان است و براي
دستيابي به اين مهم ميتوان از طريق اندازهگيريهاي غيرتهاجمي ،برخي از فاکتورهاي مرتبط با استرس و
پاراسمپاتيک ،سمپاتيک و محور  HPAوارد عمل ميشود .در صورت کافي نبودن سيستم پاراسمپاتيک براي
پاسخ به فشار ناشي از ورزش ،فعاليت سيستم سمپاتيک آغاز و موجب ترشح کاتکوالمينها (اپي نفرين و
نوراپي نفرين) و درنتيجه افزايش تون قلبي عروقي ،ميزان ضربان قلب و تنفس و افزايش جريان خون به
سمت عضالت ميشود ( .)3فعاليت بهعنوان يکي از محرکهاي مهم سيستم عصبي سمپاتيک بر ترکيبات
بزاق مؤثر است ،بنابراين برخي از پروتئينهاي بزاقي بهعنوان نشانگرهاي جايگزين فعاليت سيستم سمپاتيک
و کاتکوالمينهاي خون در طول ورزش پيشنهادشده است (.)4 ,0
در اين ميان کروموگرانين  1Aيک گليکوپروتئين اسيدي متعلق به خانواده گرانولين است که همراه با
کاتکوالمينها از بخش مرکزي غدد فوق کليوي و وزيکولهاي نوروني رها ميشود .کروموگرانين  Aبزاقي
بهعنوان يک نشانگر استرس جديد مطرحشده است که رابطه نزديکي با افزايش فعاليت سمپاتيک در هر دو
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شدت فعاليت ورزشي را بررسي کرد ( .)2 ,1بهطورکلي سيستم پاسخ به فعاليت بدني به ترتيب در سه سطح

بخش مرکزي فوق کليه و انتهاي اعصاب محيطي سمپاتيک دارد ( .)5ديگر فاکتور مهم و قابلبررسي در
ارتباط با فعاليت سمپاتيک ،آلفا آميالز است که بهصورت قابلتوجهي با کروموگرانين  Aمرتبط است .آلفا
زيرفکي در پاسخ به فعاليت آدرنرژيک هنگام ورزش ،فشارهاي جسماني يا رواني آزاد ميشود که ارتباط
مستقيمي با فعاليت سيستم عصبي سمپاتيک دارد ( .)6 ,5آلفا آميالز بزاقي و کروموگرانين  Aخاصيت ضد
باکتريايي دارند ( )1و براي ارزيابي ارتباط بين فعاليت سيستم عصبي سمپاتيک و ايمني مخاطي به دنبال
استرس در شرايط معمولي و پاتولوژيک مهم هستند ( .)11قابلذکر است هر دو در طول فعاليت ورزشي
فزاينده تا واماندگي افزايش مييابند و شکستي در منحني افزايش آنها ايجاد ميشود که اين شکست با
آستانه الکتات مطابقت دارد که به همين دليل سطوح بزاقي اين پروتئينها بهعنوان نشانگرهاي آستانه الکتات
مطرحشدهاند ( .)13-11در پژوهشهاي انجامشده فعاليت ورزشي با شدتهاي مختلف موردبررسي
قرارگرفته است و نتايج متناقضي در ارتباط با غلظت بزاقي آلفا آميالز و کروموگرانين  Aگزارششده است
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آميالز يکي از فراوانترين پروتئينهاي موجود در بزاق است و بهعنوان يک آنزيم گوارشي از غدد پاروتيد 2و

(.)14 ,10 ,6
نسبت بهاندازه سطح بدن مقايسه شود تفاوتي بين آنها با بزرگساالن وجود ندارد ( )15بهطوريکه ثابتشده
1. Chromogranin A
2. Parotid
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در ارتباط با کودکان نشان دادهشده است که ميزان فعاليت کاتکوالمينها با افزايش سن بيشتر ميشود اما اگر
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است که الگوي ترشح روزانه آلفا آميالز شبيه بزرگساالن است اما در نظر اندازه ترشح بسيار کمتر است
( .)15با توجه به اينکه کودکان در مدرسه نوعي استرس و اضطراب ناشي از افزايش ميزان تکاليف درسي،
رقابت براي کسب نمرات خوب ،ترس از عدم موفقيت ،فشار روي همساالن و قلدري را احساس ميکنند،
ميتوان انتظار الگويي متفاوت از بزرگساالن در ترشح آلفا آميالز و کروموگرانين  Aداشت ( .)16همچنين به
نظر ميرسد جنسيت نيز تعيينکننده مهمي در ترشح آلفا آميالز و کروموگرانين  Aباشد ،گرچه پژوهشهاي
با توجه به تغييرات اساسي که در سالهاي اخير در طرح درس تربيتبدني مدارس بهخصوص مقطع ابتدايي
ايجادشده است ،اهميت پرداختن به موضوع ورزش کودکان بيشتر احساس ميشود .طنابزني يکي از انواع
فعاليتهاي ورزشي است که امروزه در بين دانشآموزان مورد استقبال فراوان قرارگرفته است و حتي در طرح
درس تربيتبدني مدارس ايران گنجاندهشده است .فعاليت طنابزني به دليل اينکه براي اجراي آن محدوديت
مکاني وجود ندارد و در هر مکاني قابلاجرا است و همچنين نياز به تجهيزات خاص و گرانقيمت ندارد،
گاهي اوقات توسط دختران به ساير انواع تمرينات ورزشي ترجيح داده ميشود؛ اما با توجه به اينکه در حين
طناب زدن يا ديگر ورزشهاي با شدت باال فشار زيادي را تحمل ميشود ،بررسي فاکتورهاي استرسي جهت
طراحي هر چه بهتر برنامه ورزشي مدارس اهميت دارد .هدف اين پژوهش بررسي يک جلسه فعاليت طناب-
زني با سه شدت  54 ،41و  54درصد ضربان قلب ذخيره بر پاسخ حاد کروموگرانين  Aو آلفا آميالز بزاقي
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موجود بسيار متناقض بوده و نميتوان در اين مورد به جمعبندي کامل و روشني رسيد (.)21-11

در دانشآموزان دختر پايه چهارم ابتدايي و همچنين مقايسه اين شدتها در ميزان ترشح اين فاکتورها بود.

 04دانشآموز دختر مقطع چهارم ابتدايي شهر اهواز با استفاده از روش نمونهگيري در دسترس انتخاب شدند.
در يک جلسه توجيهي والدين و دانشآموزان با اهداف ،مراحل اجرا و مزاياي شرکت در پژوهش آشنا شدند.
آزمودنيها با رضايت کامل در پژوهش داوطلب شدند و در صورت عدم تمايل به ادامه در هر مرحله
ميتوانستند از پژوهش خارج شوند .مهارت کافي در طنابزني ،نداشتن مشکالت ارتوپدي و بيماريهاي
خاص ،عدم انجام جراحي لثه در ماه گذشته و شاخص توده بدن زيرصدک  54از معيارهاي ورود آزمودنيها
به پژوهش بود .آزمودنيها بهطور تصادفي به سه گروه فعاليت با شدت پايين ( 41درصد ضربان قلب
ذخيره) ،فعاليت با شدت متوسط ( 54درصد ضربان قلب ذخيره) و فعاليت با شدت باال ( 54درصد ضربان
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روششناسي

قلب ذخيره) تقسيم شدند .ويژگيهاي کلي دانشآموزان انتخابشده در جدول شماره  1آمده است .فعاليت
ورزشي طنابزني شامل پرش ساده بهصورت متناوب بود .قد و وزن آزمودنيها با استفاده از ترازو و قد سنج
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(سکا ،ساخت کشور آلمان) به ترتيب با حساسيت  1سانتيمتر و  1/1کيلوگرم اندازهگيري شد.
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جدول شماره  .1ویژگيهاي آنتروپومتریکي آزمودنيهاي پژوهش
گروه
متغير

فعاليت با شدت پايين

فعاليت با شدت متوسط

فعاليت با شدت باال

()n = 13

()n = 14

()n = 10

قد (سانتيمتر)

136/4±6/2

135/0±5/4

136/50±4/1

وزن (کيلوگرم)

34/5±6/5

34/4±6/1

35/5±1/1

شاخص توده بدن (کيلوگرم بر مترمربع)

16/3±3/0

16/0±3/4

11/3±3/1

آزمودنيها پس از  31دقيقه استراحت در وضعيت نشسته بهوسيله ضربانسنج پالر ( ،R600ساخت کشور
فنالند) اندازهگيري شد .ضربان قلب بيشينه آزمودنيها با استفاده از فرمول «سن »221 -به دست آمد؛ اما
ازآنجاکه اين فرمول براي کودکان چندان معتبر نيست ،براي اطمينان از ضربان قلب بيشينه ،آزمودنيها در يک
فعاليت فزاينده بر روي تردميل شرکت نمودند .آزمون فزاينده يک آزمون غير تداومي بود که طي چند مرحله
 0دقيقهاي ( 3دقيقه فعاليت و  1دقيقه استراحت) تا واماندگي اجرا ميشد .سرعت در مراحل اول و دوم به
ترتيب  1و  11کيلومتر بر ساعت بود و در مراحل بعد سرعت  11کيلومتر بر ساعت ثابت نگهداشته اما شيب
در هر مرحله  2/4درصد افزايش داده ميشد .در  04ثانيه پاياني هر مرحله ميزان درک فشار بر اساس
شاخص  11ارزشي بورگ از آزمودنيها پرسيده ميشد .باالترين ضربان قلب ثبتشده در اين آزمون بهعنوان
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ضربان قلب ذخيره با استفاده از روش کاروونن 1محاسبه شد .بدينصورت که ابتدا ضربان قلب استراحتي

ضربان قلب بيشينه آزمودني در نظر گرفته شد و بر اساس آن ضربان قلب هدف محاسبه گرديد ( .)12ضربان
قلب استراحتي از ضربان قلب بيشينه کسر شد و ضربان قلب ذخيره به دست آمد .درنهايت ضربان قلب
هدف فعاليت حاصل شد.
براي تسهيل در حفظ شدت فعاليت در حين طنابزني ،دو هفته پيش از شروع انجام تمرين اصلي ،با استفاده
از مترونوم ضربآهنگي مطابق شدتهاي موردنظر براي هر آزمودني به دست آمد .سپس در هر جلسه از
ضربآهنگ بهدستآمده براي کنترل شدت استفاده شد .بدينصورت که ضربآهنگ مترونوم پخش ميشد و
فرد با هر ضربه يک طناب بايد ميزد .شدت فعاليت  41درصد برابر با  04ضربه ،شدت فعاليت  51درصد
برابر با  44ضربه و شدت فعاليت  54درصد برابر با  54ضربه بود .آزمودنيها تمرين را بهصورت متناوب با
وهلههاي سه دقيقه طناب زدن با شدت موردنظر و دو دقيقه طناب زدن آرام انجام دادند .جلسه تمرين شامل
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ذخيره درشدت موردنظر ضرب و عدد حاصل با ضربان قلب استراحتي جمع شد و بدين ترتيب ضربان قلب

 4وهله  3دقيقهاي طناب زدن با شدت موردنظر با فواصل استراحت فعال  2دقيقهاي بود .هر جلسه فعاليت
طنابزني با  11دقيقه گرم کردن شامل دويدن نرم ،کشش و پرشهاي کوتاه شروع و با  3دقيقه سرد کردن

1. Karvonen
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شامل کششهاي ايستا خاتمه يافت .کل جلسه تمرين  36دقيقه به طول انجاميد.
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نمونهها قبل از شروع جلسه تمرين و بالفاصله پس از اتمام جلسه فعاليت طنابزني به روش تخليه غيرفعال
در لولههاي مخصوص جمعآوري شد .بدين منظور  11دقيقه پيش از نمونهگيري آزمودنيها دهانشان را با
آب شسته و پيش از ريختن نمونه در لولهآزمايش اولين بزاق جمع شده را قورت دادند و سپس مبادرت به
ريختن نمونه در لوله نمودند .کروموگرانين  Aبا استفاده از کيت االيزا 1با حساسيت  2/25نانوگرم بر ميليليتر
و غلظت آلفا آميالز بزاقي با استفاده از کيت االيزا با حساسيت  11/13واحد بر ليتر اندازهگيري شد .براي هر
ميانگين و انحراف استاندارد براي وصف دادهها استفاده شد .براي بررسي نرمال بودن توزيع دادهها از آزمون
کولموگروف اسميرنوف ،از آزمون  tوابسته براي مقايسه تغيير در هر شدت از تمرين ،از آزمون تحليل
واريانس يکطرفه براي مقايسه تفاوت بين شدتهاي مختلف و از آزمون تعقيبي  LSDبراي مشخص
نمودن محل تفاوت بين گروهها استفاده شد .سطح معناداري  P≥ 1/14در نظر گرفته شد .تحليل آماري با
استفاده از نرمافزار  SPSSنسخه  11و ترسيم نمودارها با استفاده از نرمافزار  Excel 2016صورت گرفت.
يافتهها

بررسي نتايج آزمون  tوابسته نشان داد که غلظت آلفا آميالز بزاقي در پاسخ به هر سه فعاليت طناب زني با
شدت  41درصد ( 54 ،)t(12(=-4/512, P=1/111درصد ( )t(10(=-6/402, P=1/111و  54درصد (, 1/111
= )t(13(=-5/511Pضربان قلب ذخيره بهطور معناداري افزايش مييابد.

] [ Downloaded from c4i2016.khu.ac.ir on 2022-05-26

دو کيت مقدار  CVدرونسنجي و برون سنجي به ترتيب کمتر از  11و  12درصد بود.

نتايج آزمون تحليل واريانس يکطرفه نشان داد که بين شدتهاي مختلف در پاسخ به آلفا آميالز تفاوت
افزايش غلظت آلفا آميالز بزاقي در پاسخ به فعاليت طنابزني با شدت باال بهطور معناداري بيشتر از فعاليت با
شدت پايين است  ،P=1/111اما تفاوت معناداري بين فعاليت با شدت متوسط و باال  P=1/110و همچنين
بين فعاليت با شدت متوسط و پايين  P=1/201وجود نداشت.
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1. Eastbiopharm Inc. China

] [ DOR: 20.1001.1.22520708.1400.19.1.10.2

معنيداري وجود دارد  .F(2,36(=6/115, P=1/131استفاده از آزمون تعقيبي  LSDنشان داده شد که ميزان

اثر شدت فعاليت ورزشي طنابزني بر نشانگرهاي بزاقي...

* معنيداري نسبت به پيشآزمون ( )P=1/111و  #معنيداري نسبت بهشدت پایين در پسآزمون

بررسي نتايج آزمون  tوابسته نشان داد که غلظت کروموگرانين  Aبزاقي در پاسخ به هر سه فعاليت طناب
زني با شدت  41درصد ( 54 ،)t(12(=-4/106, P=1/111درصد ( )t(10(=-6/521, P=1/111و  54درصد
( )t(13(=-4/115, P=1/111ضربان قلب ذخيره بهطور معناداري افزايش مييابد.
نتايج آزمون تحليل واريانس يکطرفه نشان داد که بين شدتهاي مختلف در پاسخ به کروموگرانين A

] [ Downloaded from c4i2016.khu.ac.ir on 2022-05-26

شکل  .1ميانگين ( ±انحراف معيار) آلفا آميالز بزاقي قبل و بالفاصله بعد از طنابزني

تفاوت معنيداري وجود ندارد .F(2,36(=2/165, P=1/125
] [ DOR: 20.1001.1.22520708.1400.19.1.10.2

شکل  .2ميانگين ( ±انحراف معيار) کروموگرانين  Aبزاقي قبل و بالفاصله بعد از طناب زني
* معنيداري نسبت به پيشآزمون ()P=1/111

هدف اين پژوهش بررسي فعاليت طنابزني با سه شدت متفاوت بر پاسخ حاد کروموگرانين  Aو آلفا آميالز
بزاقي در دانشآموزان دختر بود .نتايج پژوهش نشان داد که فعاليت طنابزني با سه شدت فعاليت  54 ،41و

11

] [ DOI: 10.29252/jsmt.19.1.85

بحث
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 54درصد ضربان قلب ذخيره موجب افزايش آلفا آميالز و کروموگرانين  Aبزاقي کودکان بالفاصله بعد از
فعاليت ميشود .گرچه تفاوت معنيداري بين شدتهاي مختلف بر ميزان کروموگرانين  Aمشاهده نشد اما
ميزان ترشح آلفا آميالز درشدت باال نسبت بهشدت پايين بهطور معنيداري بيشتر بود.
نتايج پژوهش حاضر با مطالعات والش و همکاران ( )1111آلگرو و همکاران ( ،)2116کاپرانيکا و همکاران
( )2115و گالينا وهمکاران ( )2111همخوان ( ،)22 ,10 ,1 ,6اما با مطالعه ليگتنبرگ و همکاران ()2114
باال و همچنين مقادير پايه وجود ندارد ( .)14آنها تمرين دويدن را به مدت  11دقيقه اجرا کردند اما در
پژوهش حاضر فعاليت طنابزني انتخاب شد که ازنظر شدت فعاليت ميزان باالتري محسوب ميشود،
بنابراين انتظار افزايش ميزان آلفا آميالز بين شدت باال و پايين وجود دارد .آلگروف و همکاران ( )2116نيز
همانند پژوهش ما نشان دادند که ورزش با شدت باال و متوسط موجب افزايش آلفا آميالز و کروموگرانين A
بالفاصله بعد از فعاليت ميشود اما برخالف پژوهش ما ورزش با شدت پايين موجب تغيير معنيداري در
ميزان آنها نميشود (.)1
استرسهاي جسماني و رواني اثرات فيزيولوژيک خود را از طريق مسيرهاي خاص سيستم عصبي خودکار
اعمال ميکنند .يکي از اينها مسير «سمپاتيک-آدرنال-مدوالري» است که در آن سيستم عصبي سمپاتيک
رهاسازي کاتکوالمينها (آدرنالين و نورآدرنالين) را از بخش مرکزي فوق کليه آغاز ميکند که موجب پاسخ

] [ Downloaded from c4i2016.khu.ac.ir on 2022-05-26

ناهمخوان بود .ليگتنبرگ نشان داد که تفاوت معنيداري بين آميالز بزاقي بين فعاليت با شدت پايين ،شدت

«جنگوگريز» و درنتيجه افزايش جريان خون عضله ،قلب و مغز ميشود .اين مسير موجب تحريک قابلتوجه
آلفا آميالز و کروموگرانين  Aميشود و نقش مهمي در مواجه با فشارهاي فيزيولوژيک فعاليت ورزشي دارد
نتايج متناقضي را به همراه داشته است .بهطورکلي هنگام تنفس دهاني در طي فعاليت ورزشي ميزان تبخير باال
ميرود درنتيجه غلظت پروتئينهاي بزاقي افزايش مييابد .از طرفي نيز فعاليت ورزشي موجب ترشح بيشتر
بزاق و غلظت بيشتر آن ميشود که اين داليل ميتواند بخشي از تأثير فعاليت ورزشي بر آلفا آميالز و
کروموگرانين  Aرا توجيه کند ( .)20 ,23قابلذکر است که فعاليت ورزشي شديد موجب سرکوب سيستم
ايمني بدن و همچنين احتمال بروز عفونت دستگاه تنفس فوقاني در ورزشکاران ميشود ( )24اما انجام منظم
تمرينات ورزشي در طوالنيمدت ميتواند موجب تقويت سيستم ايمني و درنتيجه اثرات مفيدي شود.
در پژوهش حاضر نشان داده شد ،فعاليت ورزشي با شدتهاي مختلف ميتواند موجب افزايش مقادير بزاقي
آلفا آميالز و کروموگرانين  Aشود ،اما با مقايسه شدتهاي مختلف فعاليت ثابت شد که فعاليت طنابزني با

] [ DOR: 20.1001.1.22520708.1400.19.1.10.2

( .)1ترشح اين دو عامل بعد از فعاليت ورزشي اثباتشده است اما ارتباط آنها با شدتهاي مختلف ورزشي

شدت باال فقط موجب افزايش بيشتر آلفا آميالز در مقايسه با شدت پايين ميشود و تفاوت معنيداري را در
آن از جريان خون به بزاق نيست ،معموالً نسبت به کروموگرانين  Aنشانگر حساستري است ( .)1شايد دليل
تفاوت ميزان آلفا آميالز درشدت باال و پايين حساسيت بيشتر اين فاکتور باشد .همچنين با توجه به اين نکته
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کروموگرانين  Aبه وجود نميآورد .ازآنجاکه آلفا آميالز بزاقي از غدد بزاقي ترشح ميشوند و نيازي به انتقال

اثر شدت فعاليت ورزشي طنابزني بر نشانگرهاي بزاقي...

که سطوح آلفا آميالز بزاقي در طول فعاليت فزاينده تا واماندگي افزايش مييابد و در آستانه الکتات اين
افزايش به دليل رهاسازي بيشتر کاتکوالمينها شدت بيشتري ميگيرد ،موجب تفاوت قابلتوجه ترشح آلفا
آميالز در شدتهاي باال نسبت به شدتهاي پايين ميشود (.)11
الگوي روزانه ترشح نشانگرهاي بزاقي نيز ميتواند موجب تغييراتي در طول شبانهروز و درنتيجه اندازهگيري
نشانگرهاي استرسي شود که در تحقيقات آينده بايد موردتوجه قرار گيرد .بهطوريکه آلفا آميالز يک ساعت
عصر اين افزايش به اوج خود ميرسد و سپس کاهش مييابد ( .)25کروموگرانين نيز هنگام بيدار شدن در
باالترين سطح خود است اما در طول روز به مقادير ثابتي ميرسد (.)25
گرچه مکانيسمهاي متعددي در تنظيم مقادير يراقي اين نشانگرها نقش دارند اما درمجموع نشان دادهشده
است که آلفا آميالز در مقايسه با کروموگرانين Aميتواند نشانگر مفيدتري براي فعاليت سمپاتيک بدن در
برابر استرس باشد ( .)13از طرفي هنوز مشخص نيست که کروموگرانين Aشاخص معتبرتري براي کدام نوع
استرس رواني يا فيزيولوژيکي است گرچه احتمال دارد که شاخص نسبتاً بهتري براي استرس رواني در نظر
گرفته شود (.)26
نتيجهگيري

] [ Downloaded from c4i2016.khu.ac.ir on 2022-05-26

بعد از بيدار شدن از خواب دچار کاهش ميشود اما در ادامه روز افزايشيافته و در حدود ساعت  0:31دقيقه

بهطورکلي نتايج پژوهش حاضر نشان داد که پاسخ کروموگرانين Aبه سه شدت فعاليت طنابزني مشابه
است .همچنين غلظت آلفا آميالز بزاقي پاسخ مشابهي را درشدت  41و  54درصد ضربان قلب ذخيره نشان
بدني ديگري بهجز طنابزني نيز در داخل يا خارج از مدرسه انجام ميدادند ،بررسي درازمدت فعاليت و
پيشنهاد شدت مناسب ازنظر عوامل استرسي مشکل به نظر ميرسيد .بنابراين پژوهش حاضر بهصورت
کوتاهمدت آزمودنيها را تحت کنترل قرار داد و پروتکل ورزش به يک جلسه محدود شد؛ بنابراين با توجه
نتايج حاضر به نظر ميرسد که احتماالً يک جلسه فعاليت طناب زني با شدت  54درصد ضربان قلب ذخيره
نسبت بهشدت  41درصد موجب افزايش بيشتر آلفا آميالز بزاقي در دانشآموزان دختر ميشود که ميتوان
اين موضوع را در موقعيتهاي حاد استرسي در ورزش کودکان موردتوجه قرار داد.

] [ DOR: 20.1001.1.22520708.1400.19.1.10.2

داد ،اما پاسخ آن بهشدت  54درصد بيشتر از شدت  41درصد بود .با توجه به اينکه دانشآموزان فعاليتهاي
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