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 بر اسیداوریک سرم و ادرار زنان جوان فعالهفته تمرین مقاومتی باالتنه، پائین تنه و ترکیبی  8اثر 

 ، محمدعلی آذربایجانیزلیخا خضريمقصود پیري، 
 گروه فیزیولوژي ورزشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزي.1

 
 مقدمه 

اینکه چه گروهی از  .تمرینات مقاومتی اخیرا مورد توجه بسیاري از مردم و بخصوص زنان با اهداف تندرستی قرار گرفته است 
شاخص هایی چون بیلی روبین، . عضالت در این تمرینات درگیر باشد می تواند بر پاسخ و سازگاري فیزیولوژیکی تاثیر گذار باشد

شیخ (اسیداوریک و پروتئین تام، به منظور بررسی چگونگی پاسخ سیستم ضد اکسایش به تمرینات ورزشی در نظر گرفته می شوند 
متعاقب تمرینات مقاومتی مورد بررسی  اسیداوریکاین مهم است که تغییرات ترشحی و دفعی ). 1388ی و همکاران االسالمی وطن

با توجه به کمبود پژوهش  .بدن بینجامد سیستم ضد اکسایشقرار گیرد تا به بینش واضح تري از اثرات حاد و مزمن این تمرینات بر 
بر  هفته تمرین مقاومتی باالتنه، پائین تنه و ترکیب آنها 8اثر پژوهش در پی مطالعه  این ،ها در زمینه تاثیر انواع تمرینات مقاومتی

 .زنان جوان فعال بود خون و ادرار اسیداوریکسطوح 
 روش شناسی 

آمادگی خود شیراز در دانشگاههاي  که طی فراخوانشیراز ساله دانشجوي رشته ي تربیت بدنی  29تا  20نفر از  دختران  30تعداد 
تمرین مقاومتی گروه  سهبه صورت هدفمند به عنوان نمونه انتخاب و به طور تصادفی به ؛را براي شرکت در تحقیق اعالم کردند 

 .تقسیم شدند) نفر 10هر گروه ( باالتنه، پائین تنه و ترکیبی
قبل، بالفاصله بعد و دو ساعت بعد  تمرینیاز سه گروه  در جلسه آزمون حاضر شدند وآزمودنی هاساعت قبل از شروع تمرینات  48

یک تکرار بیشینه برگزار % 20این جلسه با . اخذ گردیدخون و ادرار نمونه  ترکیبی و باالتنه، پائین تنهاز یک جلسه فعالیت مقاومتی 
هفته تمرین، و پس از  8بعد از اتمام . هفته، برنامه تمرینی خود را بصورت فزاینده انجام دادند 8سپس آزمودنی ها به مدت . گردید

قبل، بالفاصله بعد و دو ساعت  .یک تکرار بیشینه انجام شد% 20استراحت متناسب با فاصله روز اول نمونه گیري و با همان شدت 
  .اسیداوریک اندازه گیري شد -هم سرم و هم ادرار–براي هر نمونه  .اخذ گردیدخون و ادرار بعد از این جلسه نیز نمونه 

یک تکرار بیشینه براي % 55و % 50، %45، %40، %35، %30، %25، %20هفته، تمرینات خود را به ترتیب با  8آزمودنی ها در طی 
تمرینات مقاومتی به . بودمقاومتی یکسان و ترکیبی  پائین تنه باالتنه،بار تمرینی در تمرینات  .دادندهاي اول تا هشتم انجام  هفته

تمرینات باال تنه هر دایره شامل پرس سینه، پرس قفسه  در. طراحی شدو ترکیبی  پائین تنه باالتنه،شیوه  سهصورت دایره اي و به 
تمرینات پائین تنه هر دایره شامل پرس پا، جلو پا،  در. بازو، سرکول، کشش جانبی یا لت و کشش پارویی بودسینه، جلو بازو، پشت 

براي تمرینات مقاومتی ترکیبی نیز هر دایره شامل پرس سینه، پرس پا، . پشت پا، اسکات، ساق پا، جهش النگ و آبداکشن پا بود
. ه بوددر نظر گرفته شدثانیه  30و  دقیقه 2مدت زمان هر ایستگاه . یا لت بودجلو بازو، جلو پا، سرکول، پشت پا و کشش جانبی 

در هر جلسه تمرین دو دایره در نظر گرفته . فاصله استراحتی بین هر ایستگاه یک دقیقه و بین دو دایره دو دقیقه در نظر گرفته شد
در نظر گرفته  bpm 75برابر با  V(انجام دادند  Vثانیه هر ایستگاه خود را با سرعت  30دقیقه و  2هر دو گروه تمرینی . شده بود

 .سرعت اجراي حرکت نیز با مترونوم کنترل شد ).شد
معناداري افزایشی یر زمان تاث ی با اندازه گیري مکرر نشان داد که عاملعاملنتایج پژوهش حاضر بااستفاده از آزمون تحلیل واریانس 

، اما عامل گروه و نیز )٠.٠۵>P(د اوریک خون زنان جوان فعال سه گروه باالتنه، پائین تنه و ترکیب هر دو داشت یبر سطوح اس
تعامل عامل زمان و گروه تاثیر معناداري بر سطوح اسید اوریک خون زنان جوان فعال سه گروه باالتنه، پائین تنه و ترکیب هر دو 

 ).٠.٠۵<P(ند نداشت
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معناداري بر سطوح اسیداوریک ادرار زنان جوان فعال سه گروه باالتنه، پائین تنه و ترکیب هر دو داشت افزایشی عامل زمان تاثیر 
)P<٠.٠۵( اما عامل گروه و نیز تعامل عامل زمان و گروه تاثیر معناداري بر سطوح اسید اوریک ادرار زنان جوان فعال سه گروه ،

 ).٠.٠۵<P(پائین تنه و ترکیب هر دو نداشتند باالتنه، 
 بحث و نتیجه گیري 

هفته تمرین مقاومتی باالتنه، پائین تنه و ترکیب باالتنه و پائین تنه بر اسید اوریک  8بر اساس یافته هاي پژوهش حاضر، بین اثر  
ینی افزایش معنادار اسید اوریک خون و ادرار در واقع هر سه گروه تمر. خون و ادرار زنان جوان فعال تفاوت معنادار مشاهده نشد

به طور کلی یافته هاي حاضر نشان داد که گروههاي پژوهش، . زنان جوان فعال را نشان دادند، اما تفاوت بین سه گروه معنادار نبود
بیلی روبین، شاخص هایی چون  .در طول زمان از الگوي تغییرات متفاوتی که به لحاظ آماري معنادار باشد پیروي نکردند

شیخ (اسیداوریک و پروتئین تام، به منظور بررسی چگونگی پاسخ سیستم ضد اکسایش به تمرینات ورزشی در نظر گرفته می شوند 
در پژوهش حاضر تنها اسیداوریک مورد بررسی قرار گرفت و به نظر می رسد دیگر متغیرها می ). 1388االسالمی وطنی و همکاران 

و  باالتنه، پائین تنهآینده مورد بررسی قرار گیرند تا به درك بهتر تاثیرات حاد و مزمن تمرینات مقاومتی توانند در پژوهش هاي 
کاهش اسیداوریک سرم را پس از یک جلسه تمرین بیشینه در مردان جوان گزارش کرد ) 2003(کویندري . منجر شود ترکیبی

)Quindry et al که روي اسب هاي شرکت کننده در مسابقات ) 2001(کارانش در حالی که در پژوهش باالق و هم). ٢٠٠٣
هم اعالم کردند موش هایی که ) 2006(لین و همکاران ). ٢٠٠١ Balogh et al(جهانی انجام گرفت، نتیجه متفاوتی حاصل شد 

دویدند، با افزایش درصد می  10روي نوارگردان با شیب ) درصد حداکثر اکسیژن مصرفی 75حدود (متر در دقیقه  30با سرعت 
از دالیل نتایج مختلف می توان به تفاوت در پروتوکل تمرینی  ).٢٠٠۶  Lin et al(معنی دار اسیداوریک پالسمایی رو به رو شدند 

 .و نمونه آماري مورد مطالعه اشاره کرد
اسخ به فعالیت ورزشی در پ پایهسطوح استراحتی و بین بر اساس یافته هاي پژوهش حاضر چنین نتیجه گیري می شود که 

هفته تمرین مقاومتی، تفاوت معناداري بین سه نوع تمرین مقاومتی باالتنه،  8بعد از مقاومتی اسیداوریک هم سرم و هم ادرار قبل و 
التنه، اسیداوریک خون و ادرار بدنبال تمرینات مقاومتی با اگرچهپائین تنه و ترکیب باال تنه و پائین تنه وجود ندارد، و در نهایت، 

. نداشت) باالتنه یا پائین تنه(پائین تنه و ترکیب آنها افزایش یافت و این افزایش ارتباطی با عضالت به کار رفته در تمرین مقاومتی 
هفته تمرین مقاومتی خواه با عضالت باالتنه خواه با عضالت پائین تنه و یا ترکیب آنها،  8بنابراین می توان نتیجه گرفت که در اثر 

گاریهایی همزمان در دستگاه ضد اکسایشی بدن بوجود می آید که می توان آن را از روند افزایشی اسیداوریک آزمودنی ها ساز
 .استدر هر حال براي اثبات این موضوع به تحقیقات بیشتري نیاز . مشاهده کرد

 پایین تنه، اسید اوریک و دستگاه ضد اکسایشتمرین مقاومتی باالتنه و  پائین تنه، ترکیب تمرین مقاومتی باال و : کلید واژه ها
 منابع 

تاثیر یک دوره تمرین سرعتی . ، دادخواه، ابولفضل.، کردي، محمدرضا.، رواسی، علی اصغر.، عالمه، عبداالمیر.، گائینی، عباسعلی.شیخ االسالمی وطنی، داریوش
: ، ص ص1، شماره 1388مجله علوم زیستی ورزشی، تابستان . هاي نژاد ویستارتناوبی و بی تمرینی بر پراکسیداسیون لیپید و دستگاه ضد اکسایشی موش 

41-23. 
Quindry J.C, Stone W.L, King J, Broeder C.E (٢٠٠٣). “The effect of acute exercise on neutrophils and plasma 
oxidative stress”. Med Sci Sport Exer, ٣۵(٧): PP:١١-١١٣٩۴۵. 
Balogh N, Gaal T, Ribiczeyne P.SZ, Petir A (٢٠٠١). “Biochmical and antioxidant changes in plasma and 
erythrocytes of pentathlon horses before and after exercise”. Vet clin pathol, ٣٠ : PP:٢١۴-٢١٨. 
Lin Wan-Teng, Yang Suh-Ching, Tsai Shiow-Chwen (٢٠٠۶). “L-Arginine attenuates xanthine oxidase and 
myeloperoxidase activities in hearts of rats during exhaustive exercise”.British J Nut, ٩۵(١) : PP:۶٧-٧۵. 
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