
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


P-11-08
المللی فیزیولوژي و فارماکولوژي اولین کنگره بینپوسترخالصه مقاالت فارسی بخش 

و بیست و دومین کنگره فیزیولوژي و فارماکولوژي ایران

هاي صحرایی نر هاي کبدي در موشسطح سرمی و بافتی آنزیمبررسی اثر ورزش تناوبی بر 

نژاد ویستار

، محمدرضا رمضانپور، سید محمود حجازي2، محمد حسین بسکابادي2نژاد، زهرا غالم1علیرضا عشرتی

گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد مشهد، مشهد، ایران-1
نوروژنیک و گروه فیزیولوژي، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ایرانمرکز تحقیقات التهاب -2

، )AST(آمیناز هاي آسپارتات ترانسهفته تمرین هوازي تناوبی بر سطح سرمی و بافت کبدي آنزیم8در مطالعه حاضر، اثر :مقدمه
.در رت بررسی شد) ALP(و الکالن فسفاتاز ) ALT(آمیناز آالنین ترانس

. صورت تصادفی به دو گروه شاهد تمرین نکرده و ورزش تناوبی با تردمیل تقسیم شدندبهسر رت نژاد ویستار16تعداد :هامواد و روش
دقیقه جهت گرم و سرد کردن با 5حیوانات قبل و بعد از اجراي تمرینات . هفته اجرا شد8مدت روز در هفته به5برنامه ورزش تناوبی 

اي به دقیقه8متر در دقیقه و هر نوبت تمرین از دو وهله 18به 12در دوره تمرینات، سرعت تردمیل از . ین داده شدندسرعت پایین تمر
هاي بعد از آخرین نوبت تمرین حیوانات کشته شده و نمونه. ها افزایش یافتاي همراه با یک دقیقه استراحت بین آندقیقه17سه وهله 

.گیري شداندازهALPو AST ،ALTهاي ی و کبدي آنزیمخون و کبد تهیه، و سطح سرم
در . داري با یکدیگر نداشتندهاي ورزش تناوبی و شاهد اختالف معنیدر گروهASTو کبدي ALTو ASTمقادیر سرمی :هایافته
ALPو غلظت سرمی و کبدي آنزیم ) p>0,01(تر از گروه شاهد داري کمطور معنیدر گروه تناوبی بهALTکه غلظت کبدي حالی

).p>0,01و p>0,001ترتیب به(داري بیشتر از گروه شاهد بود صورت معنیدر گروه تناوبی به
هاي نتایج این مطالعه نشان داد که برخالف ورزش سنگین و طوالنی مدت، ورزش تناوبی تغییرات اندکی در سطح آنزیم:گیرينتیجه

.شودهاي کبدي و عضالنی میاحت بین تمرینات سبب کاهش آسیب سلولکند و استرکبدي ایجاد می

، موش صحرایی )ALP(، الکالن فسفاتاز )ALT(آمیناز ، آالنین ترانس)AST(آمیناز ورزش تناوبی، آسپارتات ترانس:کلمات کلیدي
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