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۳۴ 
 

 هفته تمرین استقامتی  بر  برخی از بیومارکرهاي استخوان در زنان میانسال 12تاثیر  
 امیر نوشادي, حمیده مومن کهخا

 دانشجوي کارشناسی ارشد تربیت بدنی دانشگاه آزاد مشهد, کارشناس ارشد گروه تربیت بدنی دانشگاه آزاد مشهد
 

  اهداف
شواهد تجربی نشاندهنده اثار مثبت فعالیت بدنی بر توده اسکلتی است مطالعات صورت گرفته نشان می دهد که مارکرهاي بیوشیمیایی   

اسکلت یک عضو  تغییرات دینامیکی در عملکرد استخوان را ارزیابی و میزان پاسخ متابولیسم استخوان به فعالیت بدنی را تعیین می کند
که به مارکرها اجازه ,در فرایند باز شکل گیر ي که تعادل بین استخوان قدیم و جایگزینی جدید است رادر برمی گیرد خیلی فعال است که

ورزش با شدت مناسب و تکرار مناسب باعث تحریک کانی شدن و توده استخوانی  .میدهد فرآیندهاي متابولیک را حدس بزنیم 
در این چرخه  .هاست باز آرایی استخوان روند دایمی و چرخه اي تشکیل و جذب استخوان. تاستخوان در فرآیند پیوسته بازآرایی اس.میشود

 .ابتدا استئوکالست ها استخوان را در بردارندو سپس استئوبالست ها ماده استئوئید ترشح می کنند که منجر به تشکیل استخوان می شود
استئوبالستها سلولهاي نابالغی اند که از سلولهاي . ز دست دادن استخوانها گرددعدم تعادل در کارکرد این دوگروه سلولی می تواند منجر به ا

آنها ماتریکس برون سلولی آلی استخوان را سنتز و .و اصلی ترین سلولهاي تشکیل دهنده استخوانند پیش ساز مزانشیمی مشتق میشوند
استئوبالستها از میتوکندري غنی اند  .ن جدید کنترل می کنند و معدنی شدن استئوئید را براي تشکیل استخوا )استئوئید(ترشح می کنند 

استئوبالست ها .این ویژگی سلولهایی است که سرعت سنتز و ترشح پروتئین زیادي دارند  .و شبکه آندوپالسمی کامال توسعه یافته اي دارند 
همچنین ، این , خصی از فعالیت استئوبالستی استایزوفرم خاصی که آلکالین فسفاتاز می باشد را ترشح کرده و فعالیت آن در خون شا

هورمونی پلی  ،)پاراتورمون( دارند هورمون پارتیروئید Dدي هیدروکسی ویتامین 25و  1و ) PTH(سلولها گیرنده هایی هورمون پاراتیریید 
است که درتحریک تشکیل ازجمله هورمون هاي منحصربه فردي  ازاسیدآمینه تشکیل شده است و 84پیتیدي وتک زنجیره اي است که

فسفات غیر آلی وحفظ یون هاي کلسیم پالسما  هموستاز عملکرد فیزیولوژیکی عمده این هورمون،.وجذب استخوان،نقش اصلی راایفامی کند
 افزایش غیر مستقیم جذب کلسیم درروده با تحریک و تحریک بازجذب کلسیم درسلول هاي کلیه، ازطریق تحریک فعالیت استئوکالست ها،

کل کلسیم بدن %99.کیلوگرم است1- 2فرد بزرگسال طبیعی حدود در است کل کلسیم موجود)کلسی تریول( Dفرم فعال ویتامین تولید
دلیل براي فرآیند  دو.. کلسیم داراي دو وظیفه فیزیولوژیک مهم است.درسیتوزول فراردارد %10درمایع خارج سلولی و %1دراستخوان بندي،

ابتدا استخوانها اجازه می یابند تا با تغییرات در بار مکانیکی سازگاري یابند ثانیا باز آرایی پیوسته براي ترمیم آسیب  باز آرایی وجود دارد که
هاي ایجاد شده است در این مرحله واحد چند هسته اي و استئوبالستهاي ویژه ابتدا استخوان رادر یک دوره دوره سه هفته اي باز آرایی 

واحد ضروري استخوان متراکم استئون یا  .شود و این فرآیند سه ماه به طول می انجامد ب و استئوبالستها پر میمیشود که الکونهاي جذ
سیستم هاورس است که کانال عروقی مراکز باالتر المال رادر برمی گیرد و فیبرهاي کانی شده پر می شود که فیبرهاي ماتریکس در این 

و مشارکت در قدرت مکانیکی مرتب میشوند هدف این مطالعه بررسی تمرینات استقامتی به مدت  الیه هابه صورت مارپیچ با اصالح حرکت
 .هفته بر میزان الکالین فسفاتاز و کلسیم  و پاراتورمون در زنان  میانسال می باشد 12

 ها موارد و روش
نفر انتخاب  30بل بودند که به روش تصادفی از بین نفر زن میانسال در زا 20انجام شد آزمودنی ها   92این تحقیق نیمه تجربی در سال   

ماه به تمرینات استقامتی  3نفر جا گرفتند و گکروه تجربی به مدت  8نفر و گروه کنترل  12شده و به طور تصادفی در گروه تجربی 
یرهاي بیوشیمیایی خون نمونه درصد حداکثر ضربان قلب ذخیره بود براي برسی متغ 70تا  55پرداختند پروتکل تمرینی تمرینات با شدت 
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ساعت پس از اخرین جلسه تمرینی انجام گرفت براي اندازه گیري از کیت هاي استاندارد استفاده شد و  48ساعت قبل تمرین و  48خونی 
 مستقل استفاده شد tو ازمونspssبراي تحلیل دادهها از نرم افزار آماري

  یافته ها
پاراتورمون و کلسیم وآلکالین فسفاتاز در گروه تمرینی در مقایسه با کنترل تفاوت معناداري پس از تمرین نتایج نشان داد که که سطوح 

 .داشت
  نتیجه گیري

درصد حداکثر ضربان قلب ذخیره تغییر معناداري در آلکالین فسفاتاز و کلسیم و پااتورمون  70تا  55ماه تمرین استقامتی با شدت  3 
 بوجود آورد 

 آلکالین فسفاتاز , پاراتورمون, زنان میانسال,نشانگرهاي متابولیسم استخوان, تمرین استقامتی: هاکلید واژه 
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