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پاسخ آنزیم های کبدی  AST, ALP, ALTبه تمرینات پالیومتریک با اضافه بار
3

مریم شریفی ،*1دکتر امید فتحی مقدم ،2دکتر مرتضی نقیبی

 . 1دانشجوی کارشناس ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی ،گرایش فعالیت ورزشی محض ،دانشگاه آزاد
اسالمی واحد یاسوج ،یاسوج ،ایران
 .2عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی اهواز ،دانشیار ،اهواز ،ایران
 .3عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد بهبهان ،استادیار ،گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی ،بهبهان،
ایران.
چکیده:
فعالیت آنزیم های کبدی پالسما ،تحت تأثیر فعالیت های ورزشی ،تشدید می شود که با توجه به مدت ،شدت ،نوع و شیوه تمرین
تحت تأثیر قرار می گیرد .هدف از پژوهش حاضر ،بررسی تاثیر هشت هفته تمرینات پالیومتریک با اضافه بار بر آنزیم های کبدی
 AST, ALTو  ALPدختران جوان هندبالیست بوده است 36 .دختر جوان هندبالیست به صورت تصادفی از میان دختران عضو
تیم های آموزشگاهی شهرستان دهدشت انتخاب شدند .آزمودنی ها با سن  17.11 ± 0.70سال ،وزن  86.58 ± 7.10کیلوگرم ،قد
 1.63 ± 0.056سانتی متر و شاخص توده بدنی  22.00 ± 3.07کیلوگرم بر متر مربع ،پس از پر کردن رضایتنامه به طور تصادفی به سه
گروه  12نفری ،دو گروه تجربی تمرین پالیومتریک با و بدون اضافه بار و یک گروه کنترل بدون تمرین تقسیم شدند .همه
آزمودنی ها در دو مرحله پیش و پس از تمرینات در حالت ناشتا در آزمایش خون شرکت کردند .تمرینات در هشت هفته ،سه روز
در هفته ،روزی یک ساعت انجام شد .گروه تمرین با اضافه بار  25دقیقه تمرین پالیومتریک با بستن ساق بند و  25دقیقه بعدی را
بدون ساق بند بازی هندبال انجام می دادند ،با  5دقیقه استراحت بین آن ها ،و گروه تمرین بدون اضافه بار ،هر دو زمان را به تمرین
مشابه بدون بستن ساق بند و بازو بند می پرداخت ،اما گروه کنترل در هیچ تمرینی شرکت نمی کرد .برای تجزیه و تحلیل داده ها،
از آزمون  ANOVAبا اندازه های مکرر استفاده شد .در نتایج ،هشت هفته تمرین پالیومتریک با اضافه بار تاثیر معنی داری بر
سطوح آنزیم های کبدی  AST, ALTو  ALPنشان نداد .در نتیجه گیری ،می توانیم این گونه تمرینات را برای افزایش قدرت
و توان بانوان ورزشکار جوان استفاده کرد ،بدون اینکه هیچ خطری برای سیستم ایمنی آن ها داشته باشد.
کلمات کلیدی :تمرین پالیومتریک با اضافه بار ،آنزیم های کبدی ،دختران جوان هندبالیست
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مقدمه:
کبد ،مجموع هایی از سلول های فعال است که سهم عمده ای در کل نظم بیوشیمیایی بدن را به عهده دارد .در حین تمرین بدنی،
کبد در معرض محرکهایی مانند افزایش دمای بدن ،تشـکیل گونه های فعال اکسیژنی ،توقف گردش خون و کاهش گلیکوژن قرار
می گیرد .نتایج بعضی از تحقیقات نشان داده است ،که تمرین بدنی حمایت کبدی در برابر تنش های مختلف محیطی و
فیزیولوژیک مانند سرما ،گرما و هیپوکسی ،ایسکمی و تخلیة انرژی را افزایش می دهد و انجام تمرینات منظم و آمادگی بدنی
جهت پیشگیری از بیماری های کبدی توصیه شده است ( .)1سلولهای کبدی به عنوان سلولهای پیچیدۀ متابولیکی حاوی مقادیر
باالیی از آنزیم ها هستند .آنزیم هـای سیتوپالسمی آسپارتات آمینو ترانسفراز ( )ASTو آالنین آمینو ترانسفراز ()ALT
نشانگرهای اصلی آسیب سلول کبدی می باشند ( 2و .)3
هنگام وقوع آسیب عضالنی ،آنزیم هایی مثل  ،ASTالکتات دهیدروژناز ،کراتین کیناز و  ALTکه همگی در تارهای عضالنی
قرار دارند در خون افزایش می یابد ( .)4آنزیم های  ASTو  ALTبه مقدار فراوان در کبد وجود دارند AST ،در بافت های
دیگری مثل قلب ،کلیه ها ،عضالت اسکلتی و سلول های قرمز خون به مقدار زیادی وجود دارد .اما غلظت  ALTدر عضالت
اسکلتی کم است ( .)5در حقیقت ،افزایش  ALTو  ASTسرمی نشان دهنده ورود آنزیم های عضالنی و کبدی به درون گردش
خون است ( .) 6بنابراین ،تغییر غلظت این آنزیم ها می تواند به علت ایجاد آسیب عضالنی باشد.
آلکالین فسفات ) ALP(1آنزیمی است که متابولیت هایی مثل چربی ها و اسیدهای آمینه بـرای تولیـد انـرژی هـوازی را در غشـای
سلول منتقل می کند .بیماری های کبدی و استخوانی دالیل اصلی پاتولوژیکی افزایش آلکالین فسفات هستند .با توجه بـه افـزایش
تولید انرژی هنگام فعالیت ورزشـی و افـزایش تولیـد انـرژی هـوازی ،افـزایش مقـادیر  ALPبـدون دالیـل پـاتولوژیکی کبـدی و
استخوانی می تواند افزایش یابد .بنا براین ،افزایش آلکالین فسفات پس از فعالیت ورزشی مـی توانـد نشـان دهنـده افـزایش فعالیـت
گلوکونئوزنزی کبد ،پراکسیداسیون چربی و احتماال افزایش تبادالت استخوانی ناشی از شدت و مدت فعالیت ورزشی باشد (.)7
فعالیت آنزیم های کبدی پالسما ،تحت تأثیر فعالیت های ورزشی ،تشدید می شود که با توجه به مدت ،شدت ،نوع و شیوه تمرین
تحت تأثیر قرار می گیرد ( 8و  .) 10-9فعالیت بدنی بویژه اگر شدید و طوالنی باشد ،بر فعالیت آنزیم ها تأثیر قابل مالحظه ای دارد
( 10و  .) 11مطالعات انجام شده در این زمینه نشان می دهد فعالیت آنزیمی سرمی در حین تمربن افزایش می یابد .یکی از این
پژوهش ها حاکی است آلدوالز سرم و  ASTدر افرادی که فقط پنج دقیقه روی نوارگردان راه رفتند ،افزایش یافت (.)12
پرافاتسورن ) 2010(2نشان داد که تمرین شدید به طور معناداری سطوح آنزیم های  ASTو  ALTرا در موش ها افزایش می
دهد .در تحقیق دیگری بعد از یک دوره رقابت های بوکس ،مقادیر  ASTو  ALTدرگروه تجربی نسبت به گروه کنترل 2 ،تا
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 2/5برابر افزایش یافت ( .)13اسکندری و همکاران ( )2006نشان دادند که آسیب کبدی و عضالنی پس از  246کیلومتر دویدن،
باعث افزایش  ALTو  ASTشد ( .)14کالرکسون 3و همکاران ( )2006با بررسی انقباض بیشینه اکستنریک در عضله خم
کننده آرنج قبل و پس از تمرین آزمودنی ها ،دریافتند مقادیر  AST, ALTپس از تمرین افزایش یافته است ،هرچند این
تفاوت معنی دار نبود ( .)15همچنین بیژه و همکاران ( )2013نشان دادند پس از  8هفته تمرین شنا تغییرات معناداری بین آنزیم
های کبدی ALTو  ASTگروه تمرین و گروه کنترل در زنان جوان مشاهده نشد ( .)16اغلب پژوهش های فوق بر روی مردان
و در زمان کوتاه انجام شده ،و از سوی دیگر با توجه به اهمیت سالمت زنان ورزشکار و غیر ورزشکار و چگونگی اثرات تمرینات
ورزشی بر روی کبد آنان و نیز تفاوت ظرفیت هوازی و بی هوازی آنان ،هدف تحقیق حاضر تعیین اثر  8هفته تمرین پالیومتریک
با اضافه بار بر تغییرات سطوح آنزیم های کبدی  AST, ALT, ALPدر دختران جوان هندبالیست است.
روش شناسی تحقیق:
روش تحقیق حاضر نیمه تجربی و از نوع کاربردی است .از آنجا که ،سه گروه تحقیق در متغیر های وابسته (آنزیم های کبدی) با
هم مقایسه شده اند ،بنابراین این تحقیق به صورت مقایسه ای انجام شده است.
تعداد  36نفر آزمودنی بطور تصادفی از میان دانش آموزان دختر  16تا  18ساله عضو تیم های هندبال شهرستان دهدشت انتخاب
شدند و بصورت تصادفی به سه گروه  12نفری ،تجربی 1تمرین پالیومتریک با اضافه بار و تجربی 2تمرین تمرین پالیومتریک
بدون اضافه بار و گروه کنترل بدون تمرین تقسیم گردیدند.
همه آزمودنی ها ،فرم پرسش نامه سالمت رضایت نامه را تکمیل نمودند .آزمودنی ها در دوره تحقیق از هیچ گونه مکمل
دارویی یا غذایی استفاده نکردند .و تغذیه آن ها به طور معمول و عادتی دنبال شد.
ابزار اندازه گیری شامل :پرسشنامه ،ساق بند به میزان یک درصد وزن شرکت کننده ،جعبه های مخصوص تمرینات
پالیومتریک ،کیت شرکت بیوژن که ساخت ایران ،سرنگهای  5 mlمتعلق به شرکت میبد یزد ،لولههای شیشهای
آزمایشگاه ،دستگاه سانتریفوژ ،ماده ضد انعقاد خون ،الم ،سمپلر و سر آن ،دستگاه سیسمکس ساخت کشور ژاپن و دستگاه
االیزا بود .برای اندازه گیری آنزیم های کبدی از روش هیتاچی استفاده و بر حسب واحد بین المللی در لیتر محاسبه شد.
گروه تجربی ، 1انواعی از تکنیک های هندبال را به صورت تمرینات پالیومتریک با یک درصد وزن بدن اضافه بار ،که با
بستن ساق بند بر روی ساق پا ،در یک برنامه تمرینی هشت هفته ای به صورت یک روز درمیان ،به صورت متناوب  5دقیقه
تمرین و  2.5دقیقه استراحت ،جمعآ  25دقیقه که برای آمادگی هندبالیست ها طراحی شده بود را اجرا می کردند ،پس از پنج
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دقیقه استراحت 25 ،دقیقه بازی بدون بستن ساق بند انجام می دادند .گروه تجربی ،2هر دو  25دقیقه را بدون بستن ساق بند
همان تمرینات را اجرا می کردند.
داده ها با استفاده از نرم افزار  spssنسخه  16تحلیل شدند .طبیعی بودن داده ها با استفاده از آزمون کولموگروف-اسمیرنوف
بررسی شد و از آمار پارامتریک استفاده گردید .برای بررسی همسان بودن گروه ها از آزمون  tمستقل استفاده شد .جهت
بررسی تاثیر روش های تمرینی بر میزان آنزیم های کبدی  AST, ALTو  ALPبین دو گروه از تحلیل واریانس عاملی با
اندازه های مکرراستفاده شد .سطح معناداری  p<0/05در نظر گرفته شد.

یافته ها تحقیق:
آزمودنی ها با سن  17.11±0.70سال ،وزن  58.86±7.10کیلوگرم ،قد  1.64±0.05سانتی متر و شاخص توده بدنی 22.00±3.07
کیلوگرم بر متر مربع ،از لحاظ جسمی سالم بودند .نتایج آزمون  tمستقل نشان داد که گروه ها با هم همسان هستند .نتایج آزمون
کولموگروف -اسمیرنوف نشان داد که توزیع داده ها نرمال است.
نتایج آزمون تحلیل واریانس با اندازه های مکرر نشان داد که با وجود افزایش اندکی که پس از تمرینات پالیومتریک با اضافه بار،
نسبت به پیش از تمرینات مشاهده می شود ،تفاوت این تغییرات بین گروه ها در حد معنی داری نبوده است و بنابراین این روش
تمرینی تاثیری بر آنزیم های کبدی ندارد.
بحث و نتیجه گیری:
با توجه به نتایج تحقیق ،تاثیر تمرینات پالیومتریک با اضافه بار بر آنزیم های  AST, ALT, ALPدر حد معنیداری نیست .بنابراین،
فشار تمرینات در حدی نبوده که آسیب های جدی به بافت های عضالنی وارد کند .آنزیم  ASTبطور طبیعی در انواع مختلف
بافت ها از قبیل کبد ،قلب ،ماهیچه ،کلیه و مغز قرار دارد .این آنزیم در زمان آسیب هر کدام از این بافت ها وارد خون می شود.
برای مثال میزان غلظت سرمی آن در هنگام حمله های قلبی و مشکالت ماهیچه ای افزایش می یابد ( .)17افزایش  ALTو AST
سرمی نشان دهنده ورود آنزیم های عضالنی و کبدی به درون گردش خون است ( .)6بنابراین ،تغییر غلظت این آنزیم ها می تواند
به علت ایجاد آسیب عضالنی باشد .تحقیقاتی که در این رابطه انجام شده ،باتوجه به نوع تمرین ،آمادگی و جنسیت بازیکنان ،نتایج
متفاوتی نشان داده است .برای مثال ،پترسون و همکاران ( ) 2010که بر روی وزنه برداران مرد تمرینات قدرتی انجام می دادند
( ،)18پرافاسورن و همکاران ( )2010تمرین بی هوازی بر موش صحرایی را افزایش در  ASTمشاهده کردند ( .)13در حالیکه،
میر و همکاران ( ،)19( )2012داوودی و همکاران ( )20( )1391و ولی زاده و همکاران ( )21( )2011که اثر تمرین هوازی را بر
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مردان با کبد چرب ،کاهش در  ASTمشاهده کردند .از طرفی برزیده و همکاران ( )1390تاثیر تمرین بی هوازی بر دختران
ورزشکار ( ،)22بیژه و همکاران ( )16( )2013تمرین شنا بر دختران را بر  ASTدر حد معنی دار مشاهده نکردند (.)16
داوودی و همکاران ( ،)20( )1391ولی زاده و همکاران ( )21( )2011که اثر تمرین هوازی در بیماران با کبد چرب را بررسی می
کردند ،میزان  ALTکاهش ،و بالعکس در پژوهش های ساکی و گائینی که اثر تمرین مقاومتی شدید را بر دانشجویان پسر
بررسی می کردند ،افزایش در میزان  ALTمشاهده کردند ( .)23برزیده و همکاران ( )1390اثر تمرین هوازی را افزایش و بی
هوازی را کاهش در میزان  ALTمشاهده کردند ( .)22اما برخی تحقیقات دیگر ،نظیر نتایج تحقیق حاضر ،تاثیر معنی داری بر
 ALTسرم مشاهده نکردند .مانند :بیژه و همکاران ( )16( )2013که اثر تمرینات هوازی را بر میزان  ALTسرم بررسی می
کردند ،و برزیده و همکاران ( )22( )1390که اثر تمرینات بی هوازی را بررسی می کردند نیز تاثیر معنی داری بر  ALTسرم
مشاهده نکردند..
محققین در رابطه با تغییرات  ALPنیز با توجه به نوع تمرینات ،سطح آمادگی و تنوع جنسـیت و وضـعیت جسـمی آزمـودنی هـا،
نتایج متفاوتی را مشاهده کرده اند .چنانچه ،پترسون و همکاران ( ،)18( )2010اثر تمرینات وزنه برداری را در مردان وزنه بردار ،بر
سطح آنزیم  ،ALPدر حد معنی داری مشاهده نکردند ،در حالیکـه فرزانگـی و همکـاران ( )1393اثـر تمرینـات هـوازی در زنـان
یائسه ،و مارکوس و همکاران اثر تمرینات هوازی را بر موش های دارای کبد چـرب غیـر الکلـی ،بـا کـاهش معنـی داری مشـاهده
کردند ( ،)24اما ساکی و گائینی ( ) 1391اثر تمرینات شدید مقاومتی را در یک جلسه تمرین پسران دانشجو ،بر آنزیم  ALPسـرم
با افزایش معنی داری مشاهده کردند (.)23
نتیجه گیری کلی:
تمرین پالیومتریک با اضافه بار ،تاثیر معنی داری بر میزان آنزیم های کبدی نشان نداده و این گونه تمرینات می توانند به عنوان
روش مفیدی برای افزایش توان و قدرت ورزشکاران دختر هندبالیست استفاده شوند ،اما با توجه به تغییرات اندک ایجاد شده در
آنزیم های کبدی پس از تمرین پالیومتریک با اضافه بار ،بهتر است این تمرینات با رعایت کامل اصول ایمنی انجام گیرد تا در
صورت ادامه تمرینات ،خطری متوجه ورزشکاران نگردد.
تقدیر و تشکر:
شایسته است تا از استاد راهنمایم جناب دکتر امید فتحی مقدم و مشاور و همکارم در انجام تحقیق جناب دکتر مرتضی نقیبی،
بازیکنان تیم های هندبال دختران دهدشت و سرپرستان و مربیان این تیم ها ،که با اشتیاق و کمال میل در انجام این تحقیق با
پژوهشگر همکاری نموده ند؛ و همچنین ،از کادر نمونه گیری صمیمانه تشکر و قدردانی کنم.
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