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چكیده
هدف این پژوهش تأثیر هشت هفته تمرین منتخب هوازی و قدرتي بر هورمون پاراتیروئیدد كلسدی،
آلبومین و آلكالن فسفاتاز زنان یائسه بود 53 .نفر از زنان یائسه ( 33-07سدا ) عضو كانون جهاندیدداان
شهر تهران انتخاب شدند به طور تصادفي در سه اروه تمرین هدوازی ( 21نفدر) قددرتي ( 25نفدر) و
كنتر ( 27نفر) قرار ارفتند .برنامه تمرین هوازی شامل جااینگ و حركدا ایروبیكدي بده مدد 07
دقیقه با شد  07-07درصد حداكثر ضربان قلب و برنامه تمرین قدرتي شامل 27حركدت بدا شدد
 07-57درصد یک تكرار بیشینه در شروع و  07-07درصد در انتها  8تا  27تكرار و یک نوبت بود كه
در هر جلسه انجام شد .هر برنامه سه روز در هفته و برای مد  8هفته انجام شدد .نموندههدای ودوني
قبل و پس از پایان تمرینا جهت ارزیدابي میدنان هورمدون پاراتیروئیدد كلسدی ،آلبدومین و آلكدالن
فسددفاتاز سددرمي اندددازهایددری شددد .بددرای تيیددین میددنان كلسددی ،سددرم ( )Caاز روش رنددگسددنجي
شیمیایي(كرزو فتالئین) هورمون پاراتیروئیدد از روش االیدنا آلكدالن فسدفاتاز از روش رندگسدنجي
سینتیكي با استفاده از پدارا نیتدرو فسدفا و بدرای تيیدین آلبدومین سدرم هدر نمونده ودوني از روش
رنگسنجي شیمیایي (بروم كرزو ارین) استفاده اردید .به منظدور بررسدي اودتدف دروناروهدي از
آزمون  tزوجي و برای تيیین اوتدف بین اروهها از آزمون آماری تحلیل واریانس یکطرفده اسدتفاده
شد .نتایج تحقیق افنایش مينيداری را در مینان هورمدون پاراتیروئیدد و آلكدالن فسدفاتاز سدرمي در
اروههای تمریني قدرتي و هوازی نسبت به اروه كنتر نشان داد ( .)P≤0/05با وجود این اودتدف
مينيداری بین دو ادروه قددرتي و هدوازی در افدنایش پاراتیروئیدد و آلكدالن فسدفاتاز مشداهده نشدد
( .)P≥0/05از سوی دیگر مینان كلسی ،تام پدسما پس از تمرین قدرتي و هوازی كداهش یافدت كده
كاهش كلسی ،فقط در اروه قدرتي مينيدار بود ( .)P≤0/05هرچند تغییدرا كلسدی ،در بدین سده
اروه اوتدف مينيداری نداشت ( .)P≥0.05همچنین تغییر مينديداری در میدنان آلبدومین پدس از
تمرینا مشاهده نشد ( .)P≥0.05با توجه به نتایج حاصل از پژوهش هدر دو ندوع تمدرین قددرتي و
هوازی ميتواند بر ماركرهای ساوت استخوان و عوامل هورموني زنان سالمند تأثیر مثبت بگذارد.
واژاان كلیدی :تمرین هوازی تمرین قدرتي هورمون پاراتیروئید آلكالن فسفاتاز زنان یائسه.

تأثير تمرين هوازي و قدرتي بر هورمون پاراتيروئيد...

مقدمه
استخوان بافتي زنده است که در طول زندگي به نوسازی و بازسازی خوود مويپوردازد و طبون نیریوه فشوار
مکانيکي 1در صورتي که فعاليت نداشته باشد یا فشاری بر آن وارد نشود آتروفي پيدا ميکند ( .)21عواملي که
تغييرات استخواني را کنترل ميکنند پيچيده هستند و نه تنها تحت کنترل فعاليت انواع سلولها ميباشند بلکوه
از بسياری از هورمونها و تغييرات محيطي و بهویژه افزایش سن نيز تأثير مويپذیرنود ( .)22درحقيقوت ،بوا
افزایش سن تحليل بافت استخوان افزایش ميیابد کاهش تراکم معدني استخوان به عوامول بسوياری از جملوه
تغذیه ،جنسيت ،نژاد ،کاهش قدرت عضالني و عدم تحرك وابسته است ( .)21برداشتن هردو تخمدان قبل از
 05سالگي و همچنين کاهش ترشو هورموون اسوتروژن در دوران یايسوگي از دالیول اصولي کواهش توراکم
استخوان زنان معرفي شده است.
پژوهشهای گذشته مکرر نشان دادهاند که تمرین و فعاليت جسماني دانسيته استخوان را افزایش ميدهد ،زیرا
فشار فيزیکي مداوم با تحریك استئوبالستها باعث رسوب و کلسيفيکاسيون استخوان ميشود ( .)7بنوابراین،
ممکن است ورزش عامل مهمي در جلوگيری از پوکي استخوان بهویژه در دوران یايسگي محسوب شود (.)7
با وجود این ،مکانيسمهای ویژهای که تمرین ورزشي از طرین آنها متابوليسم استخوان را تحوت توأثير قورار
ميدهد ،همچنين نوع و شدت ورزش که حداکثر تحریك آنابوليك را برای اسوتخوان ایاواد مويکنود ،هنووز
کامالً شناخته نشدهاند ( .)6اندازهگيری هورمون پاراتيروييد ( )6و نشانگرهای بيوشويميایي اسوتخوان بوهویوژه
آلکالن فسفاتاز که نشاندهنده متابوليسم داخل سلولي هستند ممکن است رابطه بين فعاليت بدني و متابوليسم
استخوان را توضي دهد ( .)20برای مثال ،هورمون پاراتيروييد برای استخوان هوم خاصويت آنابوليوك دارد و
هم خاصيت کاتابوليك .درحقيقت به نیر ميرسد که هورمون پاراتيروييد استئوبالستها را تحریك مينمایود
و به طور غيرمستقيم موجب تحریك استئوکالستها مي شود ( .)6در مطالعهای که در ایون خوووا اناوام
گرفت نشان داده شد که تمرین بدني موجب تغييور غلیوت کلسويم و هورموون پاراتيروييود سورم و پالسوما
ميشود ( .)33همچنين اندازهگيری شاخصهای بيوشيميایي مانند آلکالن فسفاتاز این امکان را فراهم ميسازد
که تغييرات استخواني در پاسخ به فشارهای مکانيکي مورد ارزیابي قرار گيرد (.)23
در بعضي از مطالعات ،اندازهگيری نشانگرهای بيوشيميایي استخوان جهت بررسي تأثير تمرین بور متابوليسوم
استخوان مورد استفاده قرار گرفته است ( .)25،11،11اما نتایج گزارششده ضد و نقيضاند .بعضوي مطالعوات
تأثيرات آنابوليك تمرین را بر استخوان را نشوان دادهانود ( .)11،25بعضوي دیگور توأثير منفوي تمورین را بور
متابوليسم استخوان نشان دادهاند ( .)20همچنين مطالعاتي وجود دارد که تغييرات نشانگرهای جذب و ساخت
را با هم نشان دادهاند ( .)15،11برای مثال ،براهم و همکاران ( )2116آثار سيستماتيکي فعاليت ورزشي را بور
متابوليسم استخوان با استفاده از مارکرهوای سورمي تشوکيل اسوتخوان (انوواع کوالژنهوا ،آلکوالن فسوفاتاز و
استئوکلسين) نشان دادند (.)23
1. Mechanostat theory
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به هر حال به نیر ميرسد تمام انواع فعاليتهای ورزشي اثرات مشابهي نداشوته باشوند .بورای مثوال ،بيول و
همکاران ( )2111گزارش کردند هورموون پاراتيروييود محورك تشوکيل اسوتخوان اسوت و بعود از تمرینوات
مقاومتي افزایش ميیابد ( .)11همچنوين دوای و همکواران ( )2115و حامودی و همکواران ( )2111گوزارش
کردند ورزش با شدت باال مثل ورزشهای مقاومتي دانسيته و توده استخواني را افزایش ميدهد ،در حاليکوه
ورزش با شدت پایين مثل جاگينگ و پيادهروی چنين اثری را به وجود نميآورد (.)20،27
وینسنت و برایت ( )1551نيز گزارش کردند که  6ماه تمرین قدرتي بر شواخصهوای بيوشويميایي اسوتخوان
بزرگساالن مؤثر است و نوسازی استخوان (افزایش آلکالن فسفاتاز) را افزایش ميدهد ( .)32هواو ( )1551در
تحقين دربارة زنان یايسه نشان داد تمرین قدرتي به تنهایي محرك مناسوبي بورای افوزایش توراکم اسوتخواني
نيست ( .)21به هر حال ،زرات و همکارانش ( )2117نشان دادند شش هفته تمرین استقامتي منار به افوزایش
هورمون پاراتيروييد و آلکالن فسفاتاز در مردان مسن ميشود ( .)33در صورتي که آشيزاوا ( )2111نشوان داد
آلکالن فسفاتاز  1تا  3روز بعد از ورزش مقاومتي کاهش ميیابد (.)7
از سوی دیگر ،آلي و همکاران ( )1556گزارش کردند یك جلسه تمرین هوازی راهرفتن سریع روی تردميول
موجب کاهش چشمگير درميزان آلکالين فسفات ميشود ،در حالي که تمرین زیربيشينه همراه با حمول وزنوه
ميزان آلکالن فسفاتاز را در  11ساعت پس از تمرین افزایش مويدهود .همچنوين تمورین بودون وزنوه باعوث
افزایش قابل مالحیه در هورمون پاراتيروييد شد و تمرین با وزنه تغيير معنيداری را نشوان نوداد .نتوایج ایون
تحقين بيان ميدارد که قدمزدن تند بدون هيچگونه تأثير قابل مالحیه اضافي از حمل وزنه ،تأثيرات تحریکوي
بر استخوان دارد (.)0
در همين راستا نويری ( )2316تأثير یك دوره تمرین منتخب هوازی را بور ميوزان کلسويم PTH ،و برخوي
نشانگرهای ساخت استخوان در دانشاویان زن غيرفعال بررسي کرد .پوس از تمورین تفواوت معنويداری در
ميزان کلسيم سرم ،PTH ،استئوکلسين و آلکالن فسفاتاز بين دو گوروه تاربوي و کنتورل مشواهده نشود ،اموا
افزایشي در ميزان هورمون  ،PTHاستئوکلسين و آلکالن فسفاتاز در گروه تاربي مشاهده شود ( .)1همچنوين
ترتيبيان و همکاران ( )2317اثر  1هفته تمرینات هوازی شدید را بر هورمون پاراتيروييد و آلکالن فسوفاتاز در
زنان جوان بررسي کردند نتایج نشان داد ميزان  PTHو آلکالن فسفاتاز در گروه تاربي نسبت به گروه کنترل
به طور معنيداری افزایش یافت (.)2
هرچند سازوکارهای ارتباط متابوليسم استخوان و فعاليت ورزشي در پيشرفت و بهبود راهبردهوای افوزایش و
نگهداری توده استخواني مهماند ،فعول و انفعواالت دقيون بوين ورزش و هورموونهوای فعوال در متابوليسوم
استخوان هنوز ناشناخته است و همچنين مناسبترین نوع تمرین که دانسيته اسوتخوان را افوزایش موي دهود
هنوز بهخوبي مشخص نشده است .از طرفي ،با نگاهي به تحقيقات اناامشده مشخص ميشود که تعداد آنها
در مورد زنان سالمند محدود است و دربارة انتخاب روش تمریني بهتر و سریعالتأثير برای سالمندان و مقایسه
بين روشهای مختلف تمریني تحقيقات اندکي اناام گرفته است .بنابراین بوا توجوه بوه تنواقض در نتوایج و
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همچنين تفاوت در شرایط اجتماعي ،فرهنگي ،سط آموادگي جسوماني ،نووع تغذیوه ،نووع ،شودت و مودت
پروتکل تمرین ،تحقين حاضر در نیر دارد به مقایسه تأثير دو نوع برناموه تمرینوي (اسوتقامتي و قودرتي) بور
هورمون پاراتيروييد ،کلسيم ،آلبومين و آلکالن فسفاتاز زنان یايسه بپردازد.
روششناسي
آزمودنيها :زنان سالمند کانون جهاندیدگان شهر تهران که در محدوده سوني  00توا  75سوال قورار داشوتند،
آزمودنيهای تحقين را تشکيل دادند .ابتدا پرسشنامهای تهيه شد و در اختيار افراد مراجعوهکننوده بوه کوانون
قرار داده شد.
پس از تکميل پرسشنامه سالمتي (محقن ساخته) و دریافت رضایتنامه توسط  355نفر ،با بررسيهوایي کوه
دربارة قد ،وزن ،سن شروع یايسگي ،سابقه پوکي و شکستگي استخوان ،سابقه ورزشوي ،اسوتفاده از هورموون
درماني و نيز سالمت جسماني آزمودنيها با توجه به پرسشنامههای تکميل شده ( PARQو محقن سواخته)
اناام گردید ،تعداد  30نفر که دارای شاخصهای ورود به تحقيون بودنود (گذشوت حوداقل  0سوال از سون
یايسگي آزمودنيها ،عدم سابقه پوکي و شکستگي استخوان و عدم استفاده از مکمل کلسيم ،دخانيات ،الکل و
دارو و هورمون) انتخاب شدند و به طور توادفي در سه گروه تمرین هوازی ( 21نفور) ،قودرتي ( 23نفور) و
کنترل ( 25نفر) قرار گرفتند (جدول .)2آزمودنيها از سالمت جسماني برخوردار بودند و دستکم بوه مودت
یكسال هيچگونه فعاليت ورزشي منیمي اناام نميدادند.
جدول .2ویژگيهای فردی آزمودنيها
گروهها

تعداد آزمودنيها

قد (سانتيمتر)

سن (سال)

تودة بدن (كیلوگرم)

تمرین هوازی

21نفر

200912±0911

01912±1957

75901±1975

تمرین قدرتي

23نفر

206903±7925

01931±1905

71913±20937

کنترل

25نفر

200915±6916

01951±0956

61905±1971

روش گردآوری اطالعات
ترکيب بدني :در این تحقين شاخص توده بدني ( )BMIبا استفاده از نسبت وزن و قود ،نسوبت محويط دور
کمر به دور باسن( )WHRو درصد چربي بدن با استفاده از اندازهگيری چين پوستي در سه نقطوه (سوه سور
بازو ،شکم ،فوق خاصره) و فرمول مربوطه ( )1محاسبه شد.
حداکثر اکسيژن مورفي :به منیور برآورد حداکثر اکسيژن موورفي آزموودنيهوا از زموان آزموون یوك مایول
راهرفتن و سناش ضربان قلب و فرمول مربوطه ( )1استفاده شد.
قدرت بيشينه آزمودنيها :به منیور برآورد قدرت بيشينه ،ابتدا آزمودني با انتخاب وزنههای بسويار سوبك دو
دور خود را گرم ميکرد و سپس طبن برآورد خودآزمودني (با روش آزمایش و خطا) وزنهای انتخاب ميشود
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که آزمودني بتواند حداکثر  25بار آن را به صورت کامل و صحي بلند کند .در پایان ،قدرت بيشينه هریوك از
آزمودنيها با استفاده از فرمول محاسبه ميزان وزنه جا به جا شده و تعداد تکرار آن محاسبه شود ( .)1روش و
اندازهگيری عوامل سرمي :خونگيری در دو مرحله 11 ،ساعت قبل از شروع اولين جلسه تمرین و  11ساعت
پس از آخرین جلسه تمرین ،هربار به مقدار  0ميليليتر در وضوعيت نشسوته از وریود کوبيتوال دسوت چو
آزمودنيها اناام گرفت .آزمودنيها در هر دو نوبت خونگيری ،دستکم  21سواعت ( 1شوب توا  1صوب )،
ناشتا بودند .همچنين از آزمودنيهای گروههای تاربي خواسته شد تا  11ساعت پوس از پایوان دوره تمرینوي
هيچگونه فعاليت ورزشي نداشته باشند .برای تعيين ميزان کلسيم سرم ( )Caاز روش رنوگسوناي شويميایي
(کرزول فتالئين) ،هورمون پاراتيروييد از روش االیزا ،2آلکالن فسفاتاز از روش رنگسناي سينتيکي با استفاده
از پارا نيتروفسفات و برای تعيين آلبومين سرم هر نمونه خوني از روش رنگسناي شويميایي (بوروم کورزول
گرین) استفاده گردید.
برنامووه تمرینووي قوودرتي :دوره تمرینووات قوودرتي  3روز در هفتووه و بووه موودت  1هفتووه شووامل  25دقيقووه
گرمکردن(کشش ،تمرینات هوازی) و سپس تمرینات قودرتي بورای اکستنسوورهای تنوه ،ران ،پوا و همچنوين
فلکسورهای تنه ،ران ،پوا و پالنتوار فلکسوورها و دورسوي فلکسوورهای موچ پوا ،ابوداکتورها و اداکتورهوا و
سردکردن (ریلکسکردن) بود که با الهوامگورفتن از برناموه تودوینشوده دانشوکده آمریکوایي طوب ورزشوي
(هيوارد )2117،طراحي شد .برنامه تمرین با  35تا 15درصد یك تکرار بيشينه 1 ،تا  25تکورار و یوك نوبوت
تمرین شروع شد و به طور تدریاي تا  75-65درصد یك تکرار بيشينه 1 ،تا  25تکرار و یك نوبوت تمورین
پایان یافت .فاصله استراحت بين حرکات  1تا  3دقيقه در نیور گرفتوه شود ( .)1در پایوان جهوت اطمينوان از
اجرایيبودن برنامه تمریني آزمودنيها طي  1هفته در مطالعه مقدماتي ( )Pilot studyشرکت کردند.
برنامه تمریني هوازی :برنامه تمرین هوازی شامل جاگينگ و اناام حرکات ایروبيکي با شدت حدود 65-75
درصد حداکثر ضربان قلب ،سه روز در هفته ،در ابتدا مدت هور جلسوه تمرینوي بوا  15دقيقوه و شودت 65
درصد ضربان قلب بيشينه شروع شده و سپس به طور تدریاي بر مدت و شودت تمورین اضوافه شود (.)21
همچنين این برنامه شامل  25دقيقه گرمکردن و  25دقيقه سردکردن در هر جلسه تمورین بوود .بورای کنتورل
شدت تمرینات ،از ضربانسنج پالر و از رابطه ضربان قلب بيشينه برآوردی بر پایه سون و رابطوه کوارونن بوا
استفاده از فرمول (سن =115-حداکثر ضربان قلب) استفاده شد ( .)1ضمناً در مورد این گروه نيز مطالعه اوليه
به مدت  1هفته اناام شد.

1. ELISA
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روش های آماری
برای تازیه و تحليل دادهها از نرم افوزار آمواری  SPSSاسوتفاده شود .از روشهوای آموار توصويفي جهوت
مرتبکردن دادههوا ،بورای تعيوين پويشفور

نرموالبوودن دادههوا از آزموون  k-sو بورای بررسوي تفواوت

درونگروهي از آزمون  tزوجي و اختالف بينگروهها از آزمون آماری تحليول واریوانس یوكطرفوه و سوپس
آزمون تعقيبي توکي استفاده شد.
نتايج
در جدول  1اندازههای مربوط به متغيرهای وابسته آزمودنيها در مرحله پيشآزمون و پوسآزموون بوه هموراه
سط معنيداری تغييرات آورده شده است .با توجه به نتایج آزمون تحليل واریانس یكطرفه در هويچیوك از
متغيرها تفاوت معنيداری در پيشآزمون (در سه گروه) مشاهده نشد .این امر نشاندهندة توزیوع تووادفي و
همگنبودن آنها در گروههای کنترل و تاربي بود .نتایج جدول نشان ميدهد که بوين گوروههوای هووازی و
قدرتي در هيچیك از متغيرهای تحقين تفاوت معنيداری مشاهده نشد .با وجود این ،تفاوت معنويداری بوين
گروه کنترل و هوازی در متغيرهای پاراتيروييد ( )59511و آلکالن فسفاتاز ( )59556مشاهده شد .همچنين بين
گروه قدرتي و کنترل در متغيرهای پاراتيروييد ( )59515و آلکالن فسفاتاز ()59550تفاوت معنيداری مشواهده
شد.
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جدول . 1تغييرات متغيرهای پژوهش از پيشآزمون تا پسآزمون در گروههای کنترل و تاربي
میزان P

گروها

پیش آزمون

پس آزمون

متغیر

هوازی

75901±197

61966±197

*5912

قدرتي

71913±20937

72957±21973

*5937

کنترل

61905±1971

61910±1961

59212

هوازی

30971±1917

30932±1922

*59510

قدرتي

30911±1916

31975±1971

*59511

کنترل

37915±2913

37931±2912

59125

هوازی

11951±391

11957±397

*59536

قدرتي

11935±197

11913±191

*59520

کنترل

11971±5951

11913±5951

59115

( WHRنسبت

هوازی

5911±5951

**5915±5951

*59512

محيط دور کمر به

قدرتي

5915±5956

5916±5951

5910

دور باسن)

کنترل

5916±5957

5911±5950

59255

هوازی

2911±5912

**1921±5913

*59512

قدرتي

2901±5910

2961±5910

59265

کنترل

2905±5912

2901±5917

59215

هوازی

11932±22923

**30911±21912

*59511

قدرتي

11916±11902

**17915±11967

*59515

کنترل

11917±25917

17910±21911

59005

هوازی

1911±5913

1916±5911

5916

قدرتي

1915±5911

1911±5916

*5951

کنترل

1913±5911

1911±5910

5921

هوازی

0955±5926

1915±5921

59675

قدرتي

1917±5951

1911±5922

59776

کنترل

0953±5911

0951±5915

59715

آلکالن

هوازی

215±71920

**211±13910

*59556

فسفاتاز(واحد بين

قدرتي

202935±11966

**267911±10910

*59550

المللي در ليتر)

کنترل

211±11963

215±11921

59205

معنيداری
 tزوجي

توده بدن (کيلوگرم)

درصد چربي
)(BF%

شاخص توده بدني
)(BMI

Vo2 max
)(L/ min

پاراتيروييد(نانو گرم
در ميلي ليتر)
کلسيم (ميلي گرم
در دسي ليتر)
آلبومين (گرم در
دسي ليتر)

میزان P

میزان P

معنيداری

معنيداری

 ANOVAدر

 ANOVAدر پس

پیش آزمون

آزمون

5901

5962

5917

5971

5922

5931

5936

5935

5912

591

5933

5960

5951

59536

59521

5961

5912

59521

*تفاوت پيشآزمون و پسآزمون
**تفاوت با گروه کنترل
*** تفاوت گروه هوازی و قدرتي
معنيداری در سط

α≥5950
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بحث و نتیجهگیری
در تحقين حاضر ميزان کلسيم تام پالسما پس از  1هفته تمرین هوازی و قدرتي کواهش یافوت ایون کواهش
فقط در گروه قدرتي ( )%5/51معنويدار بوود ( .)P≤0.05همچنوين افوزایش معنويداری در ميوزان هورموون
پاراتيروييد پس از تمرین قدرتي ( )%5/22و هوازی ( )%5/15نشان داده شد (.)P≤0.05
نتایج این تحقين با نتایج دانيل بری و همکاران ( ،)1557بواسويدا و همکواران ( ،)1551تورسون و همکواران
( ،)2117وجانگهال وهمکاران ( )2111همسو اسوت ( .)11 ،11 ،1 ،6از طرفوي ،نتوایج موي موو و همکواران
( ،)1556آلي توسان و همکاران ( ،)1556ليندا ( )1550و تورسن و همکاران ( )2117عدم تغييور را نشوان داد
( .)0،12،13،17همچنين تاکادا و همکاران کاهش ميزان پاراتيروييد و اچ برام ( )2117افزایش کلسيم را نشوان
دادند ( .)23،11به نیر ميرسد عوامل مختلفي مانند شدت ،مدت ،بازگشت بوه حالوت اوليوه ،نووع تمورین و
آزمودني ميتواند تنوع نتایج مربوط به ميزان تراکم هورموون پاراتيروييود و کلسويم را پاسوخ دهود .همچنوين
سناش تغييرات آلبومين بهعنوان مهمترین پروتئين اتوالي به کلسيم جهت ارزیابي تغييرات کلسيم تام موورد
استفاده قرار ميگيرد .در فقدان سناش کلسيم یونيزه اندازهگيوری همزموان آلبوومين جهوت تفسوير تغييورات
کلسيم تام ضروری است .همانطور که نتایج نشان داد ،تغيير معنيداری نيز در ميزان آلبومين پس از تمرینات
مشاهده نشد ( .)P≥0.05از سوی دیگور کواهش غلیوت کلسويم مناور بوه آزادشودن سوریع پاراتيروييود از
سلولهای اصلي غده پاراتيروييد ميشود .درحقيقت ،ارتباط بين غلیت یونهای کلسيم و ترشو پواراتورمون
به منحني حلقوی پيچيدهای تشبيه شده است که تعدیل ناچيز در غلیت یون کلسيم در آن منار بوه تغييور در
هورمون پاراتيروييد ميشود .بهگونهای که این تغيير دوطرفه است .عالوه بر این ،عواملي مانند کاتکوالمينهوا
و اسيدوز ميتوانند ترش هورمون را تغيير دهند ( .)6سيستم آدرنرژیك در طول تمرین فعال شده و مشواهده
شده است که این سيستم در تنیيم هورمون پاراتيروييد نقش دارد .اسيد الکتيك نيوز توراکم ایون هورموون را
تحت تأثير قرار ميدهد .اسيدوز ميتواند ترش هورمون را تحریك کند و سيستم آدرنرژیوك ایون ترشو را
تعدیل ميکند ( .)6بنابراین ،با افزایش اسيدوز ناشي از تمرین ،افزایش ميزان هورمون پاراتيروييد نيز منطقي به
نیر ميرسد .آلکالن فسفاتاز نيز یکي از مارکرهای ساخت استخوان است .این آنزیم ترکيبي از آلکالن فسفاتاز
استخوان ،کبد ،روده و کليه است .در بزرگساالن ایزوآنزیمهای استخوان و کبد تقریباً به طور مساوی همراه با
سهم رودهای که کمتر از  25درصد است آلکالن فسفاتاز تام را تشکيل مي دهد ( .)0بنابراین ،آلکالن فسوفاتاز
تام منعکسکننده تغييرات استخواني در زماني است که غلیت دیگر منابع ثابت باشد (در ایون تحقيون جهوت
حذف تغييرات سطوح رودهای نمونهگيری خوني به شکل ناشتا صورت گرفوت) .نتوایج نشوان داد شواخص
آلکالن فسفاتاز استخوان سرمي به طور معنيداری پس از تمرین هوازی ( )%5/57و قدرتي ( )%5/25افوزایش
یافت ( .)P≤0.05بسياری از محققان افزایش آلکالن فسفاتاز سرمي را پوس از تمورین گوزارش کردهانود از
جمله :زرات وهمکاران ( )2116متعاقب  6هفتوه تمورین اسوتقامتي در موردان سوالمند ردبورك و همکواران
( )1555درتحقيقي متعاقب یك جلسه تمرین روی دوچرخه کارسنج در زنوان یايسوه بونوایوتي و همکواران
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( )1551در تحقيقي دربارة زنان یايسه با برنامههای پيادهروی و تمرینات قودرتي وینسوت و برایوت ()1551
پس از  6ماه تمرین قدرتي در بزرگساالن شيباتا و همکاران ( )1553در تمرینات پيوادهروی طووالنيمودت و
ترتيبيان و همکاران ( .)22،10،16،32،33( )2317از سوی دیگر ،نتایج و یافتههای این پوژوهش بوا یافتوههای
آشيزاوا و همکاران ( )2117پس از یك دوره تمرینات قدرتي در مردان جوانو نتوایج ادرینگتوون و همکواران
( )2111پس از ده هفته تمرین نیامي و یافتههای یامازاکي و همکاران ( )1551که کواهش آنوزیم را مشواهده
کردهاند مغایر است ( .)7،26،31برخي از محققان تغييور معنويداری مشواهده نکردهانود ،همچوون ایواموتوو و
همکاران ( )1552پس از تمرین هوازی زنان یايسه و اولي راسي و همکواران ( )1553در تحقيون پيوادهروی
زنان یايسه ( .)21،35همچنين بوشجيل و همکاران ( )1550متعاقب سوه پروتکول ورزش جهشوي متفواوت
( )21و بمبن و همکاران ( )1556در تحقيقي متعاقب یك جلسه تمرین مقاومتي با شودت کوم در موردان ()1
هيچ تغييری در ميزان غلیت آلکالن فسفاتاز مشاهده نکردند .در این مورد نيز به نیر ميرسد عوامل مختلفوي
مانند شدت ،مدت ،نوع تمرین ،سن و جنس آزمودنيها ميتوانند تنوع نتایج مربوط به ميزان تراکم این آنزیم
را پاسخ دهند .به طور کلي ،با توجه به نتایج این تحقين افزایش معنيدار مشاهدهشده درتراکم آلکالن فسفاتاز
تام سرمي ميتواند نشاندهنده برقراری شرایط آنوابوليکي ناشوي از تمورین باشود .بنوابراین ،مويتووان گفوت
تغييرات عوامل هورموني و آنزیمي متابوليسم استخوان در تحقين حاضر موجب پاسخهای اسوتئوژنيکي تووده
استخواني شده است.
نتایج این پژوهش افزایش معنيداری در ميزان پاراتيروييد و آلکالن فسفاتاز خون زنوان یايسوه در گوروههوای
قدرتي و هوازی نسبت به گروه کنترل نشان داد ( )P<5/50که مبيّن تأثير هور دو نووع تمورین بور متغيرهوای
مذکور است .با وجود این ،اختالف معنيداری بوين دو گوروه قودرتي و هووازی در متغيرهوای پاراتيروييود و
آلکالن فسفاتاز مشاهده نشد .همچنين طبن نتایج تفاوت معنيداری در ميوزان کلسويم و آلبوومين گوروههوای
کنترل ،هوازی و قدرتي مشاهده نشد .مطالعه تحقيقات مگکوس و همکاران ( ،)1557تورستویت و همکواران
( ،)1550رابينسون و همکاران ( )2110و صال کيا و همکاران ( )2317این مطالب را تأیيد ميکند که شورکت
در ورزش پرشدت و پرفشار مانند کار با وزنه در مقابل ورزش با شدت کوم ماننود دویودن در مسوافتهوای
طوالني برای افزایش تراکم توده استخوان مفيدترند .همچنين سازی و همکاران ( )2112گفتهاند کوه تغييورات
مثبت در تراکم مواد معدني استخوان تابعي از بزرگي بار وارد بر آن و تعداد دورههایي است که بور اسوتخوان
فشار وارد ميشوود ( .)3بنوابراین ،بوه نیور مويرسود فشوار بواالی تمورین در ورزشهوای قودرتي محورك
استخوانزایي باشد .اگرچه در پژوهش حاضر سناش تراکم مواد معدني استخوان مورد ارزیابي قورار نگرفتوه
است ،ارزیابي مارکرهای بيوشيميایي استخوان حاکي از مؤثربودن هور دو نووع تمورین بور فرآینود آنابوليسوم
استخواني است .اما فقدان تفاوت بارز بين دو نوع تمرین و همچنين فقودان مطالعوات دربوارة مقایسوه انوواع
تمرینات مانند قدرتي ،هوازی ،موازی و ...با توجه بوه سوناش مارکرهوای بيوشويميایي ،موا را از هور گونوه
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 اميود اسوت بوا اناوام.نتياهگيری قطعي در مورد انتخاب مؤثرترین نوع تمرین برای افراد سالمند بوازميدارد
.تحقيقات بيشتر در این زمينه بتوان به شناسایي تمرین مؤثر کمك کرد
منابع
 ماله. هفته تمرینات هوازی شدید را بر هورمون پاراتيروييد و آلکالن فسفاتاز در زنان جوان1  اثر.)2317( ترتيبيان و همکاران.2
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Abstract
The purpose of this study was to consider the effect of eight weeks aerobic
and strength training on serum PTH, calcium, albumin and alkaline
phosphatase in postmenopausal women.35 post menopause women, (55-70
years), of Jahandidegan center of Tehran were selected and randomly divided
to three groups as aerobic (n=12), strength (n=13) and control (n=10) groups.
Aerobic training program include jogging and aerobic movements, with 6070% MHR intensity(8 weeks, 3 times per week, 40minute per session), And
Strength training program with emphasize on main muscle groups (8 weeks, 3
times per week, 1 hour per session),with30-40%1RM,8-10rep,1set to 6080%1RM,8-10rep,1set . One way analysis of variance (ANOVA) used to
compare differences between groups. The results showed that PTH and
alkaline phosphatase significantly increase after aerobic and strength training
in comparison with control group (P≤0.05). But the significant difference was
not observed between these two groups. No significant difference was
observed in serum calcium between two trained and control groups (p≥0.05).
However a significant decrease was observed in strength group (P≤0.05).
Furthermore, the significant change was not observed in albomin after training
program. Increase in PTH and alkaline phosphatase concentrations in normal
range seem to promote anabolism procedure of bone formation. The result of
this study shows that both two type of training have same effects on bone
markers and hormonal factors.
Key words: selected aerobic training, strength training, parathyroid hormone, alkaline
phosphatase, Calcium, postmenopausal woman
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