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ر مقایسه سطح و محتوای مواد معدنی استخوان کشتی گیران فرنگی نوجوان با افراد غی

 ورزشکار

 5، سمیه گوهری راد4،زهرامحمدزاده فاروجی3،هومن مینونژاد2، مهدیه پیرانی 1ابراهیم محمدی جنیدآباد

 دانشگاه تهران.کارشناس ارشد آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصالحی ، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی  -1

 کارشناس ارشدآسیب شناسی ورزشی وحرکات اصالحی،دانشکده علوم ورزشی دانشگاه گیالن. -2

 استادیار،گروه بهداشت وطب ورزش،دانشکده تربیت بدنی وعلوم ورزشی دانشگاه تهران. -3

 کارشناس ارشد بیوشیمی،دانشگاه پیام نور مشهد. -4

 و علوم ورزشی دانشگاه تهران. کارشناس ارشد رفتار حرکتی، دانشکده تربیت بدنی -5

 

 خالصه

یکی از بهترین معیارهای پیشگیری از پوکی استخوان، داشتن استخوان های قوی در کودکی و نوجوانی است. هدف 

از تحقیق حاضر عبارت است از مقایسه سطح و مواد معدنی استخوان کشتی گیران فرنگی نوجوان با نوجوانان غیر 

ن تراکم مواد معدنی استخوانی در گردن ران، مهره های دوم تا چهارم کمری و ساعد) انتهای ورزشکار.بدین منظور میزا

سانتی متر و وزن 251±21/1سال، قد 7/21±6/0میانگین،سن  ±کشتی گیر نخبه نوجوان )انحراف استاندارد 21مچ(

، سانتیمتر2/257±13/2 ،قد25±1/0سن  ،میانگین±انحراف معیار)نوجوان غیر ورزشکارسالم  21کیلوگرم( و  1/3±6/15

مورد ارزیابی قرار گرفتند. نمونه ها هیچ گونه سابقه بیماری شکستگی و پوکی استخوان نداشتند  (کیلوگرم1/17±21/3 وزن

و هیچ دارویی نیز استفاده نمی کردند. سطح ومواد معدنی استخوان با دستگاه سنجش تراکم مواد معدنی استخوان  مدل 

DEXA شد. داده ها از طریق آزمون  اندازه گیریt مستقل تجزیه وتحلیل شدند. نتایج نشان داد که  اختالف معناداری بین

( میلیگرم برساتیمترمربع711/0، 121/0، 112/0)سطوح استخوانی گردن ران، مهره های کمری و ساعد کشتی گیران

همچنین محتوای مواد معدنی  (.>05/0P)ه شدمشاهد( میلیگرم برسانتیمترمربع566/0، 712/0، 711/0)باافرادغیرورزشکار

گرم( به طور معناداری بیشتر از افراد 17/2، 35/55، 15/1استخوان گردن ران، مهره های کمری و ساعد کشتی گیران  )

.از یافته های این تحقیق می توان نتیجه گرفت که سطح و مواد (>05/0P)گرم( بود65/2، 36/11، 17/3غیر ورزشکار)

وان کشتی گیران در سطوح باالتری نسبت به افرادغیر ورزشکار قرار دارد واین مسئله بخاطر تحمل بیشتر بار معدنی استخ

 مکانیکی در هنگام تمرینات و مسابقات در کشتی گیران است.

 سطح استخوان، کشتی فرنگی، مواد معدنی استخوان کلمات کلیدی:

 

 مقدمه

. پوکی استخوان یکی از مشکالت بزرگ (2)عمری طوالنی استبافت استخوانی یک بافت فعال متابولیکی با 

سالمتی در قرن حاضر است، هم چنین یکی از شایع ترین بیماری های استخوانی است که به کاهش تراکم استخوان و 

فت استخوان می انجامد. این مسئله می تواند منجر به نازک شدن بافت استخوان و افزایش احتمال نابودی ساختار سازنده با
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شکستگی آن شود. این بیماری میلیون ها نفر را در سطح جهان گرفتار کرده است و خطر ابتال به آن با باال رفتن سن 

. پیشگیری از پوکی استخوان عبارت است از دستیابی به سطح قابل قبولی از توده استخوانی که یک (1)افزایش می یابد

 .(3)هدف دراز مدت است

( است، که به حجم وتوده مواد 2BMCاز مهمترین شاخص های پایداری استخوان، محتوای مواد معدنی استخوان )

نی داخل حفره استخوان اشاره دارد. محتوای معدنی استخوان و هم توده مواد معدنی موجود در کل بدن بر حسب گرم معد

(باید محتوای مواد معدنی آن را بر مساحت ناحیه مورد نظر 1BMDاست. برای محاسبه تراکم مواد معدنی استخوان )

.از طرف (1)دنی و هم چنین به اندازه استخوان بستگی داردتقسیم کرد. محتوای مواد معدنی استخوان به تراکم مواد مع

مقاومت استخوان در برابر نیروهای خم کننده چرخشی به  دیگر اندازه استخوان در قدرت آن سهم زیادی دارد، چون

 .(5)ضخامت  استخوان بستگی دارد

حداکثر توده استخوانی در طی دهه دوم و ابتدای دهه سوم زندگی به دست می آید. بنابراین یکی از بهترین 

پوکی استخوان داشتن استخوان های قوی در سنین کودکی و نوجوانی است. بر اساس مطالعات معیارهای پیشگیری از 

در   %50درصد توده استخوانی در نوجوانی می تواند خطر شکستگی های استئوپروتیک را تا 20انجام شده افزایش حداکثر 

در نتیجه یک روش مؤثر آن است که تا حد ممکن در طی دوران نوجوانی استخوان .(7, 6)سنین سالمندی کاهش دهد

 های قوی ساخته شوند.

بیماریهای خاص ونیروهای مکانیکی وارد بر استخوان ازعوامل تأثیرگذار بر ، هورمونها، رژیم غذایی، ژنتیک، جنسیت

ه بر تراکم توده استخوانی تأکید دارد، ورزش و فعالیت بدنی است. .یکی از عواملی ک(1)تراکم توده استخوانی هستند

 بسیاری از محققان تأثیر فعالیت بدنی بر افزایش تراکم توده استخوانی مورد بررسی قرا داده اند.

. تحقیقات نشان داده اند که هرچه شدت تمرینات بیشتر باشد، تأثیر آن بر تراکم توده استخوانی بیشتر است

ات برروی سطح سخت انجام شود و حرکات پرشی و برشی زیاد داشته باشد فشاری که روی استخوان وارد می اگرتمرین

هدف از تحقیق حاضر این است که ورزشی مثل کشتی که در سطح نرم انجام می شود  .(20, 1)کند زیادتر می شود

 وبیشتر بر روی تحمل وزن تأکید دارد تا حرکات پرشی، می تواند  میزان و سطح  مواد معدنی استخوان ها را افزایش دهد؟ 

بوده و از مؤثرترین ابزار همچنین سالهای بلوغ، دوره حیاتی از نظر دستیابی به سطح مطلوب تراکم استخوانی 

جلوگیری از پوکی استخوان در سنین سالمندی می باشد، نظر به این که نوجوانان عضو کلیدی اجتماع و تشکیل دهنده  

نیمی از جمعیت دنیا       می باشند سالمت آنان بر سالمت نسل آینده از اهمیت باالیی برخوردار است و با توجه به اینکه 

محتوای مواد معدنی استخوان کشتی گیران مطالعات اندکی به بررسی مقایسه کشتی با سایر رشته ها  تا کنون در مورد

پرداختند و بخصوص در کشتی گیران نوجوان تحقیقی انجام نگرفته است، لذا هدف این تحقیق تعیین سطح و محتوای 

 شکار بود.مواد معدنی استخوان کشتی گیران فرنگی و مقایسه آن با نوجوانان غیر ورز

 روش شناسی تحقیق

این پژوهش از نوع تحقیقات علی پس از وقوع و مقایسه ای است. هم چنین با توجه به طول زمان از نوع مقطعی  

انحراف )وبه لحاظ استفاده از نتایج به دست آمده کاربردی است.  دوازده کشتی گیر نوجوان نخبه

                                                 
1 -Bone Mineral Content 
2 -Bone mineral Density 
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که قهرمانان استان خراسان ( کیلوگرم 6/15±1/3 یمترو وزنسانت251±21/1 قد، سال7/21±6/0سن،میانگین±معیار

، میانگین±انحراف معیار)رضوی و کشور بودند ودر لیگ برتر نیز فعالیت      می کردند، با نوجوانان سالم غیر ورزشکار

مگن که از لحاط سن، قد، وزن با گروه ورزشکار ه (کیلوگرم1/17±21/3 وزن، سانتیمتر2/257±13/2 ، قد25±1/0سن

بودند، نمونه آماری تحقیق حاضر را تشکیل دادند و به صورت در دسترس و هدفمند جهت شرکت در این تحقیق انتخاب 

 شدند. 

افراد غیرورزشکار . را داشتند( ساعت 1 هرجلسه) جلسه در هفته3 سال سابقه ورزشی منظم 3 کشتی گیرانح داقل

نمونه ها هیچ گونه سابقه شکستگی استخوان، سابقه . رزشی نداشتنددانش آموزانی بودند که به طور منظم فعالیتهای و

تنفسی، سابقه مصرف الکل، سیگار،  -خانوادگی پوکی استخوان، سابقه بیماری هایی مانند دیابت، بیماری های قلبی

 داروهای ضد تشنج و کورتن  را نداشتند.

نی نمونه ها در سه ناحیه گردن ران، مهره های پس از توضیح هدف و تکمیل رضایت نامه ، میزان تراکم مواد معد

اول تا چهارم کمری و ساعد) انتهای مچ( در مرکز تشخیص پوکی استخوان، زیر نظر متخصص فیزیک پزشکی و با استفاده 

ساخت کشور امریکا( اندازه گیری شد. دستگاه اسکن تراکم استخوانی معروف به 1001) سال تولید DEXA   2از دستگاه 

(شکل پیشرفته تکنولوژی اشعه ایکس برای اندازه گیری و برآورد میزان DEXAانرژی اشعه ایکس) -نج دوتاییجذب س

 تراکم توده استخوانی آزمودنی ها مورد استفاده قرار گرفت. 

در این دستگاه مبنای برآورد تراکم مواد معدنی استفاده از یک منبع با دو نوع انرژی باال و پایین است که جذب 

فاوتی در بافت نرم و استخوان دارد و به وسیله کامپیوتر، مقدار متفاوت اشعه ورودی و خروجی محاسبه می شود. بعد از مت

کم کردن مقدار اشعه جذب شده به وسیله بافت نرم از مقدار کل و محاسبه مقدار اشعه جذب شده به وسیله استخوان، 

ز دو منبع انرژی اشعه ایکس برخالف مطالعات رادیوایزوتوپ سنتی )به چگالی مواد معدنی محاسبه     می شود. استفاده ا

گونه ای که برای اسکن یک استخوان استفاده می شود( دقت اندازه گیری را زیاد می کند. در این دستگاه انرژی اشعه 

ار زیادی افزایش می ایکس بر خالف مواد رادیو اکتیو در طول زمان کاهش نمی یابد. بنابراین دقت اندازه گیری به مقد

. این دستگاه در حال حاضر، بهترین وسیله مورد استفاده برای سنجش تراکم استخوان می باشد که اندازه (21, 22)یابد

  25تا5. آزمایش تراکم استخوان به صورت سرپایی طی مدت  (23)گیری با آن ساده، سریع، غیرتهاجمی و بدون درد است

دقیقه طول می کشید. پس از اتمام آزمایش نتایج روی مانیتور ثبت و از اطالعات به دست آمده، چاپ رنگی گرفته شد و 

 پس از تجزیه و تحلیل دقیق توسط تکنیسین رادیولوژی و تأیید مسئول مرکز، داده ها جهت تحلیل آماری آماده شدند.

 tبرای مقایسه سطح و موادمعدنی استخوان نمونه ها ازآزمون . شد( 10 نسخه) SPSSبه منظور تجزیه وتحلیل،داده ها وارد

 .درنظرگرفته شد 05/0 سطح معناداری آزمونها. مستقل استفاده شد

 

 نتایج

یافته ها نشان می دهد که اختالف معناداری بین سطح و محتوای مواد معدنی استخوان گردن ران ، مهره های اول تا 

 (.>05/0Pین کشتی گیران نخبه نوجوان و افراد غیر ورزشکار مشاهده شد)چهارم کمری وساعد ب

                                                 
1 -Dual Energy X-ray Absorptiometry 
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 میانگین(±. مقایسه سطح و مواد معدنی استخوان کشتی گیران نوجوان با نوجوانان غیر ورزشکار)انحراف استاندارد2جدول 

 

 حث و نتیجه گیریب

هدف تحقیق حاضر، مقایسه سطح و محتوای مواد معدنی استخوان کشتی گیران فرنگی نوجوان با نوجوانان غیر 

ورزشکار بود. نتایج مطالعه حاضر نشان می دهد که ورزش کشتی باعث افزایش تراکم مواد معدنی ناحیه گردن ران، مهره 

ده، به طوری که این میزان در مقایسه با گروه غیر ورزشکار افزایش های کمری و ساعد در ورزشکاران این رشته ش

چشمگیری را نشان می دهد. در سال های رشد، میزان تراکم استخوان تحت تأثیر میزان رشد سیستم اسکلتی بوده و با 

ب برسد نقش افزایش سن زیاد می شود. در صورتیکه میزان تراکم استخوان طی دوران طفولیت و نوجوانی به سطح مطلو

 .(21)اساسی در پیشگیری از پوکی استخوان در آینده خواهد داشت

تغییرات مثبت درتراکم ماده معدنی استخوان تابعی از بزرگی بار وارد شده و تعداد دوره هایی است که براستخوان فشار 

بنابراین به نظر می رسد که فشار باالی تمرین در ورزشهای مقاومتی به طور مؤثری محرک استخوان . ندوارد      می ک

کردن حریف با  در کشتی فرنگی حرکاتی مانند لیفت کردن حریف از روی تشک وپرتاب.(25)زایی                 می باشد

استفاده از پاها مثل کول انداز ، فن سالتو زدن یا برگشت کردن حریف از جلو، عقب و پهلو، سر شاخ شدن با حریف، تالش 

برای گرفتن کمر حریف یک فشار مکانیکی همراه با تحمل وزن بر روی پاها، کمر و دست وارد می کند ودرنتیجه این اثرات 

 نی نواحی گردن، ران و مهره های کمری وساعد، درکشتی گیران را افزایش می دهد.افزایش بار، تراکم موادمعد

استخوان به فشار مکانیکی وارد بر آن به صورت تغییرات هدفمند پاسخ می دهد که به افزایش قدرت و استحکام 

چگالی و موادمعدنی استخوانی گردن وتروکانتربزرگ ران ورزشکاران رشته های 1020درسال2بزکرت.(27, 26, 5)میانجامد

و نتایج حاکی از دانسیته استخوانی باال گردن را ن در کشتیگیران نسبت به کشتی، جودو، تکواندو ودومیدانی رامقایسه کرد 

                                                 
1-Bozkert 

 T Sig گروه کنترل کشتی گیران متغیر

 محتوای مواد معدنی استخوان

 ران
(gr) 

15/0±15/1 

 

21/2±17/3 

 

31/1 

 

011/0 

 007/0 05/3 36/11±13/1 35/55±77/1 مهره های کمر

 002/0 11/1 65/2±26/0 17/2±21/0 ساعد

     (2gr/cm)سطح

 002/0 11/3 711/0±2001/0 112/0±207/0 ران

 020/0 13/1 712/0±075/0 121/0±206/0 مهره های کمر

 002/0 11/1 566/0±053/0 711/0±01/0 ساعد
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رشته های جودو، تکواندو و دومیدانی بود اما محتوای معدنی برجستگی بزرگ ران در کشتی گیران، جودوکاران و دونده ها 

، در این مطالعه نیز پرداختند کمرهمچنین بزکرت در تحقیقی دیگر به مقایسه چگالی استخوانی مهره های (. 2)مشابه بود

تأثیر تمرینات ( 1007) و همکارانش 2لورا  .(21)کشتی گیران تراکم استخوانی باالترین نسبت به سایر ورزشکاران دارا بودند

 پس از یک سال تمرینات مقاومتی، تراکم استخوانی در. کار با وزنه را بر روی تراکم ماده معدنی استخوانی بررسی نمودند

 .(21)ستون مهره ها، برجستگی بزرگ ران و گردن افزایش قابل توجهی را در مقایسه باگروه کنترل داشت

ازی شدید، اکثر نواحی بدن کشتی گیران در ورزش کشتی به دلیل انجام تمرینات مقاومتی و فعالیت های بدنس

تحت تأثیر قرار می گیرد. تحمل وزن و مقاومت کردن در برابر حریف از مشخصه های ورزش کشتی است که می تواند در 

( افزایش فشار بر استخوان در نتیجه افزایش تحمل 1001)3( و دورنمن1001)1افزایش تراکم استخوانی مؤثر باشد. داوی

افزایش فشار بر استخوان از طریق افزایش انقباضات عضالنی در باال بردن سطوح تراکم استخوانی مؤثر وزن و دیگری 

مله لورا بیان کرده است که تمرینات ورزشی همراه با تحمل وزن تخریب بافت .محققان زیادی از ج(12, 10)دانسته اند

 .(21)استخوان را کاهش داده و در مقابل موجب افزایش توده استخوانی می شود

معتقدند تغییرات ایجاد شده در ترکیب استخوان  و فشارهای وارد شده بر قسمت های 1000اران  و همک1هاپاالسو

مختلف اسکلت در سنین رشد، باعث ایجاد تغییراتی در شکل هندسی استخوان می شود. بنابراین می توان نتیجه گرفت که 

می شود و انجام تمرینات ورزشی در این بیشتر تغییرات ایجاد شده در شکل و سطح استخوان ها در سنین رشد ایجاد 

 .(11)دوران بیشترین تأثیر را بر هندسه استخوانی دارد

یافته های این تحقیق نشان داد که کشتی تأثیر معناداری بر سطح و محتوای معدنی استخوان ناحیه گردن، ران ، 

فشار بار مهره های کمری و ناحیه ساعد) مچ دست( در دوران نوجوانی داشته است، در نتیجه می توان بیان کرد که 

مکانیکی و تحمل وزن در کشتی موجب افزایش سطح و محتوای مواد معدنی استخوانی می شود. بنابراین تعیین سطح 

  طبیعی تراکم استخوانی در جمعیت نوجوانان می تواند در پیشگیری از پوکی استخوان راهگشا باشد.
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