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 مردان میانسال غیرفعال

 
 1خلیلپشتیبان، ، 3محمدفر، مبینی، 1مجتبیمیرسعیدی، ، 2مهدیساقی،  ،1 احسانمیر، 

 
عضو هیئت  -3زیولوژی ورزش دانشگاه فردوسی مشهد. کارشناس ارشد فی -2کارشناس ارشد دانشگاه آزاد اسالمی واحد کالله.  -1

 علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد کالله
1. ehsanmir90@yahoo.com 

 مقدمه

 مادرزادی، ژنتیكی، عوامل به نیز مسئله این و زندگی سوم دهة در وی استخوانی تودة مقدار به فرد مسن یك استخوانی تودة

 هورمون یادشده، عوامل بین (. در1دارد ) بستگی بدنی فعالیت و هابیماری ،هادارو زندگی، روش ها،تغذیه، هورمون

 عملكرد (.1دارد ) استخوان متابولیسم در بارزی نقش است، بدن در کلسیم هموستاز عامل ترینمهم که (PTH)1پاراتیروئید

 فعالیت طریق تحریك از پالسما کلسیم هاییون حفظ و غیرآلی فسفات هورمون، هموستاز این عمده فیزیولوژیكی

فرم  تولید تحریك با روده در کلسیم جذب غیرمستقیم افزایش و های کلیه،سلول در کلسیم بازجذب تحریك ها،استئوکالست

افزایش بازسازی استخوان، به طور معمول سطح آلكالین  در PTHاثر  دلیل به طرفی، از )کلسی تریول( است. Dویتامین فعال

 موادرسوب  برایاز فسفات آلكالین که آنجا یابد. ازاستخوان است، افزایش می تشكیل نشانگر یك هک سرم( ALPفسفات )

گیری سطح توان با اندازهبر مقدار فعالیت استئوبالستیك، می PTHاثر آنابولیكی  درك منظور به است، ضروری طبیعی معدنی

( به بررسی تاثیر هشت هفته تمرین منتخب هوازی بر 1311ران )باقری و همكا (.2سرمی آلكالین فسفاتاز آن را ارزیابی کرد )

داری را در هورمون پاراتیروئید، آلكالین فسفاتاز، استروژن و آلبومین سرم زنان سالمند پرداختند. نتایج تحقیق افزایش معنی

گرچه شواهد، حاکی از تاثیر مفید  (.3) (P<0.05میزان هورمون پاراتیروئید و آلكالین فسفاتاز سرمی، پس از تمرین نشان داد )

همچنین از آن جا که تاکنون پژوهشی که به ها با یكدیگر همسو نیست. ورزش بر توده استخوان است، نتایج همه پژوهش

بررسی دو نوع فعالیت هوازی و مقاومتی به طور همزمان پرداخته باشد، توسط محقق یافت نشد، بر آن شدیم که به مقایسه 

در مردان میانسال غیرفعال  هورمون پاراتیروئید و آلكالین فسفاتازته تمرین هوازی و مقاومتی بر سطوح سرمی تاثیر هشت هف

  .بپردازیم

 شناسیروش

این پژوهش از نوع تحقیقات کاربردی و به روش نیمه تجربی بود که در آن از طرح آزمون مقدماتی )پیش آزمون( و نهایی )پس 

گیری ی آماری این تحقیق به روش نمونهنمونه و گروه تجربی و یك گروه شاهد اجرا گردید.آزمون( استفاده شد و با د

نفر آزمودنی سالم به صورت داوطلبانه و بر اساس معیارهای ورود به تحقیق انتخاب  33غیرتصادفی و در دسترس بود و تعداد 

فعالیت بدنی را تكمیل کردند و سپس نامه پرسش و ها رضایت نامه کتبی، پرسشنامه وضعیت سالمتشده و هر یك از آزمودنی

وزن  22/50±25/1)سننفر ( 13(، استقامتی )10/77±13/7وزن  03/55±21/1( نفر )سن 13؛ مقاومتی )گروهبه سه 

های دو گروه تجربی برنامه آزمودنی ( تقسیم شدند.25/70±26/6وزن  56/ 3±22/1( نفر )سن 13( و شاهد )03/6±31/75

                                                           

1 Parathyroid hormone 
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 75تا  65شدت  )تمرین هوازی با زی و مقاومتی خود را به مدت هشت هفته و هر هفته سه جلسه انجام دادند،تمرین هوا

های گروه کنترل در هیچ اما آزمودنی درصد یك تكرار بیشینه( 63تا  53ضربان قلب بیشینه و تمرین مقاومتی با شدت درصد 

پس از  .د در حد امكان از هر نوع فعالیت ورزشی خودداری کنندبرنامه ورزشی هوازی و مقاومتی شرکت نكردند و توصیه ش

ساعت  01گیری در مرحله پیش آزمون زمان خونآمد. گیری به عمل ها در حالت ناشتا خوناز آزمودنی اًنیز مجدد هشت هفته

-پس از جمع .بود ساعت پس از پایان آخرین جلسه تمرین 01 نیز قبل از شروع اولین جلسه تمرین و در مرحله پس آزمون

 گرفتندهای خام مورد تجزیه و تحلیل قرار ، داده21ه نسخ SPSSدر محیط نرم افزار  دست آمدهبهآوری و وارد کردن اطالعات 

های گرایش مرکزی و پراکندگی و رسم نمودارهای متغیرها از آمار توصیفی استفاده شد. طوری که برای محاسبه شاخصبه

های گیریو اندازهگروهی و بین گروهی به ترتیب از روش تی استیودنت وابسته  یسه تغییرات درونبرای بررسی مقا همچنین

 مورد آزمایش قرار گرفت. (P>0.05)داری ها با سطح معنی. آزمون فرضیهگردیداستفاده مكرر 

 

 هایافته

 

 

 گیریبحث و نتیجه

سه گروه مقاومتی، هوازی، و کنترل نتایج این پژوهش نشان داد که بین تغییرات متغیرهای پاراتیرویید و آلكالین فسفاتاز در 

( که به بررسی تفاوت بین مردان و 2331همكاران ) وشیباتا های یافتهپس از هشت هفته تفاوت معنی داری وجود ندارد و با 

های شدید فیزیكی مانند: های متابولیسم استخوان در طی یك برنامه چهار ماهه آموزش نظامی )فعالیتزنان در شاخص

هم خوانی  های طوالنی هم برای مردان و زنان( پرداختندبا حمل بار، دویدن و پریدن، راه رفتن و ایستادن برای دوره راهپیمایی

 ها بر اساس آزمون اندازه گیری تكراریتغییرات میانگین بین گروهی گروه .1جدول 

 های آماری مربوط به سطوح پاراتیروئیدشاخص

 هامقایسه گروه
 

 سطح معنی داری Fمقدار  درجه آزادی مجموع مجذورات

 شاهد

 هوازی 13/3 11/3 2 016/13

 مقاومتی

 ها بر اساس آزمون اندازه گیری تكراریتغییرات میانگین بین گروهی گروه .2 جدول

 شاخص های آماری مربوط به آلکالین فسفاتاز

 هامقایسه گروه
 

 سطح معنی داری Fمقدار  درجه آزادی مجموع مجذورات

 شاهد

 هوازی 66/3 01/3 2 562/2215

 مقاومتی
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( که به بررسی تاثیر هشت هفته تمرین منتخب هوازی بر هورمون 1311باقری و همكاران )اما با تحقیقات  (0) داشت

 هورمون پاراتیروئید افزایش .(، ناهمخوان بود3ن سرم زنان سالمند پرداختند )پاراتیروئید، آلكالین فسفاتاز، استروژن و آلبومی

 کاهش با را کلسیم ادراری اسیدوز، دفع اندکرده گزارش که طوریبه است، شده نسبت داده اسیدوز به بدنی فعالیت متعاقب

هورمون  ترشح بر افزایش مستقیم اثر اسیدوز که است شده گزارش دیگر سوی از .(5) دهدمی افزایش کلسیم کلیوی بازجذب

 سبب هاکاتكوالمین آزادسازی بابا شدت باال  تمرین همچنین .کلسیم است هاییون سطوح از مستقل که دارد پاراتیروئید

 پیشنهاد از طرفی .(5شود )وجود هایپرکلسیمی( می با )حتی کلسیم سطوح از مستقل هورمون پاراتیروئید ترشح تحریك

 گزارش وابسته است. همچنین اسكلتی عضالنی سیستم به فشار و استرین به دار آلكالین فسفاتازمعنی فزایشا که شودمی

 ترحساس ترمسن هایاستخوان به نسبت تمرین مكانیكی فشار به پاسخ در و روینده جوان هایاستخوان که است شده

 اخیر، کنند. شواهدمی ایفا استخوانی درتغییرات مهمی نقش استخوان، ساختاری واحد در موجود خونی هایرگ. (5هستند )

 فاکتورهای و عروق گشادکننده و کنندهتنگ مواد آزاد سازی طریق از سازیاستخوان در خونی هایفعال رگ نقش از حاکی

 جلوگیری و های استئوبالستسلول سازیفعال سبب که اکساید( استنیتریك ،1 -اندوتلین 6 -اینترلوکین )موضعی  تنظیم

(. باتوجه به نتایج بدست آمده از تحقیقات قبل مبنی بر وجود استرین و 5شود )استئوکالست می هایسلول فعالیت از مستقیم

فشار الزم برای ایجاد پاسخ آلكالین فسفاتاز به تمرین، می توان دلیل عدم تغییر معنی دار در سطوح آلكالین فسفاتاز و هورمون 

 در ش حاضر و سایر مطالعات همسو را به شدت تمرینات که در حد متوسط یا پایین بوده است، نسبت داد.در پژوه پاراتیروئید

 تمرین تاثیر دیگر تحقیقات در شودمی پیشنهاد که گرفت قرار استفاده مورد هوازی و مقاومتی تمرینی پروتكل تحقیق این

 و بود نكرده تمرین و عادی افراد از هانمونه تحقیق این ین درهمچن .بگیرد قرار بررسی مورد نیز ترکیبی و هوازی مقاومتی،

 و یا تحقیقی .شود اجرا ایحرفه نیمه و ایحرفه سطوح در ورزشكاران روی تحقیقات با شدت و مدت متفاوت شودمی پیشنهاد

 . گردد مقایسه هم با نتایج و شود انجام مردان )با سنین مختلف( و زنان گروه دو در

 هورمون پاراتورمون، آلكالین فسفاتاز سرمی کلیدی:های واژه
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