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 چکیده

نفر مرد 24کبدي مردان غیر ورزشکار بود.به همین منظور تعداد  آسپارتات آمینوترانسفراز بر آنزیم باوزنهتمرین هدف ازاین پژوهش بررسی تاثیریک دوره 

) و گروه 62/65±5/9و میانگین وزن 75/167±66/8سال بصورت تصادفی انتخاب و به دو گروه کنترل( میانگین قد،  20-25غیرورزشکار دامنه سنی 

هاي خونی باوزنه شامل شش کار باوزنه دایره اي بود. نمونه) تقسیم شدند.برنامه تمرین32/63±59/9و میانگین وزن 08/168±36/7آزمایشی( میانگین قد، 

فته شد. براي تجزیه و تحلیل ساعت بعد از اتمام آخرین جلسه تمرین به منظور بررسی تغیرات آنزیم کبدي گر 48ساعت پیش از شروع برنامه تمرینی و  48

  ها از آمار توصیفی(میانگین وانحراف استاندارد) و آمار استنباطی تی وابسته ومستقل استفاده شد.داده

آسپارتات باوزنه بر آنزیم کبدي نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل آماري متغیرهاي پژوهش در گروه هاي پژوهش نشان داد،شش هفته تمرین تمرین   

  )مردان غیرورزشکار نسبت به گروه کنترل علی رغم افزایش از نظر آماري معنا دارنیست.AST(آمینوترانسفر

 نتیجه گیري: با بررسی میانگین متغیرهاي پژوهش مشخص گردید،شش هفته تمرین باوزنه باعث افزایش سطح آنزیم کبدي آزمودنی هاي گروه تجربی

  ناشی از ماهیت فعالیت باوزنه است. "مقادیر میانگین هاي این آنزیم احتماال نسبت به گروه کنترل نشد.افزایش ناچیز

  

  ،تمرین باوزنه، آنزیم کبدي AST کلمات کلیدي : 

 

  

 مقدمه     

تقریبأ هاي که برند.یکی از تمرینهاي متنوعی بهره میهاي ورزشی مختلف از تمرینامروزه براي افزایش آمادگی جسمانی،ورزشکاران رشته   

ي عضالنی را ،از نظر تاریخی،مفهوم افزایش قدرت و اندازهباوزنههاي هاي مقاومتی است.تمرینکنند،تمریني ورزشکاران ازآن استفاده میهمه

صدمهدارند.به تازگی افراد مختلفی نیز به منظور افزایش توان،سرعت و افزایش سفتی و تونوس عضالنی،کمک به امر توانبخشی و جلوگیري از 

  )1کنند.(هاي مقاومتی استفاده میها کمک به حفظ عملکرد عضالنی در سن کهولت از تمرین
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اي از کل نظم بیوشیمیایی بدن را به عهده دارد.در حین تمرین بدنی،کبد در معرض هاي فعال است که سهم عمدهاي از سلولکبدمجموعه   

،توقف دستگاه گردش خون و کاهش گلیکوژن قرار می ١)ROSهاي اکسیژنی(هایی مانند افزایش دماي بدن،تشکیل فعال گونهمحرك

اشاره نمود. افزایش  ALPو AST،ALTتوان به ها میهاي کبدي آمینوتراسفرازها هستند که از جمله آنترین آنزیمترین و پرمصرفگیرد.حساس

درطی فعالیت  شود.کبد چرب،الکلسیم،چاقی و دیابت دیده میهاي کبدي از جمله سرطان کبد،هاي کبدي تقریبا  در تمامی بیماريآنزیم

گیرند و کبد به عنوان ارگانی که یک نقش محوري در تامین انرژي براي بدنی، عضالت اسکلتی به عنوان ارگانی که تحت تاثیر مستقیم قرار می

توانند نیرو و در نتیجه آسیب ا مثل دویدن در شیب منفی میگرهاي مکرر برونکنند.انقباضاي را ایفا میها دارد،نقش برجستهفعالیت ماهیچه

آسپارتات ها براي ارزیابی وضعیت کبد،آنزیماند که بهترین شاخصها نشان دادهپژوش .ها و کبد وارد کنندبیشتري به عضله

ي تمرین ،نوع و شیوه شدت مدت، تحت تاثیر هاي کبدي پالسما،فعالیت آنزیم.)AST:Aspartateaminotransferase)(2آمینوتراسفراز(

هاي درموش AST وهمکاران تاثیر دویدن بر روي تردمیل در شیب مثبت رابر سطح سرمی آنزیم panu).از جمله 4،3کند(ورزشی تغییر می

). نتایج 5ري داشت(اند،که سطح سرمی هر دو آنزیم بالفاصله بعد از تمرین افزایش معنی داصحرایی نر از نژاد اسپراگو داولی بررسی کرده

هاي انسانی،در وهمکاران، بر روي نمونه Kimو همکاران و  Togashiهاي و همکاران بر روي مدل حیوانی، و پژوهش Devakiهاي پژوهش

ستفاده هاي هورمونی ومتابولیکی،با اکبد در تعامل ویژگی .)6،5برخی موارد با یکدیگر همسو و در برخی موارد ضد و نقیض گزارش شده است (

اي برخوردار العادههاي ورزشی از اهمیت فوقهاي مختلف، هنگام استراحت،تمرین و بازسازي منابع انرژي در مرحله بازیافت فعالیتاز آنزیم

ل ). در عین حال به دلی7هاي ورزشی از اهمیت انکارناپذیري برخوردار است(است به همین دلیل،بررسی و مطالعه این اندام هنگام فعالیت

). مطالعات نشان 8اي داشته باشد(اي قابل مالحظه کبد،صدمه به این عضو ممکن است بر روي فعالیت آن تاثیر قابل مالحظهظرفیت دخیره

ها و کل بدن شخص نیز دهند،بلکه تحت تاثیر وضعیت سایر ارگاندهد نتایج حاصل از تمرینات ورزشی نه تنها تحت وضعیت کبد رخ میمی

  ).10،9هستند(

ها براي ها نشان دادند که بهترین شاخصپژوهش )11زدایی و حذف مواد سمی دارد(اي متابولیسم،سمکبد اهمیتی حیاتی در ترکیبات واسطه

ي ترانس ها جزو دستهاین آنزیم  )13،12هستند.( ٣)ALTو آالنین آمینوترانسفراز ( ٢)ASTارزیابی وضعیت کبد، آسپارتات آمینوترانسفراز (

سازد (انتقال یک گروه آمینی را از اسید آلفا عامل آمینی اسیدهاي آمینه را به اسیدهاي آلفاستونی منتقل می ASTباشند.آمینازها می

به ترتیب در  ASTدهد ها نشان میبررسی)14گویند).(کند و به همین جهت به آن آمینوترانسفراز نیز میکتوگلوتاریک و به عکس کاتالیز می

شود.این آنزیم به طور هاوبه مقدار کمتر در قلب و عضله یافت میهاي سفید خون و در اریتروسیتگلبول ریه، لوزالمعده، ،مغز، عضله ب،قل کبد،

کند،بنابراین افزایش سطح این را وارد خون می کبدي آنزیم شود، سلولهاي کبدي قرار دارند و زمانی که کبد دچار آسیب میعادي در سلول

کننده انقباض بیشینه اکستنریک در عضله خم 50) با بررسی 2006(٤).کالرکسون و همکاران16،15در خون،بیانگر آسیب کبدي است( آنزیم

                                                
1 -Reactive Oxygen Stress 
2 -Aspartate Aminotransferase 
3 -Alanine Aminotransferase 
4 - Clarkson. et al. 
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) با بررسی ارتباط 2003(٥).در مقابل کینوشیتان و همکاران17دار نیست(اما این افزایش معنی افزایش یافته است، ASTآرنج دریافتند مقادیر

دقیقه دویدند،  120درصد  و مدت  80الی  60هایی که با شدت هاي نر دریافتند موشهاي کبدي در موشدید با آسیب سلولبرنامه تمرینی ش

). در زمینه 18کبد آنان مشاهده شد( داري در آنزیمبالفاصله بعد از تمرین دچار آسیب کبدي نشدند،ولی پس از شش ساعت افزایش معنی

العاتی انجام گرفته است.نتایج این تحقیقات حاکی از آن است که تمرینات منظم و سبک تا متوسط باعث ثیر ورزش بر آنزیم کبدي،مطأت

هاي کبدي را افزایش )و تمرینات بلند مدت می تواند آنزیم20،19شود(هاي بیماري در افراد میها و نشانهکاهش فعالیت آنزیم

سرم  ASTکیلومتر پیوسته باعث افزایش  246بدي و عضالنی به دنبال مسابقه دوي نیز دریافتند که آسیب ک ٦اسکندري و همکاران).21دهد(

اثرات دوي ماراتون را روي پارامترهاي بیوشیمیایی و  ٧مکارانه ). کراتز و21شود که این امر ناشی از تمرینات طوالنی مدت است(می

رم بعد از س AST ساعت بعد از مسابقه به دست آمد. نتایج نشان دادند که فعالیت  4و24هاي خونی قبل،اند.نمونههماتولوژیکال بررسی کرده

  ). 22مسابقه افزایش یافته بود(

هاي با توجه به اهمیت سالمت مردان در جامعه و چگونگی اثرات تمرینات مکرر ورزشی در طول یک هفته بر روي کبد آنان هنوز پرسش  

که مستلزم مطالعه بیشتري است.عالوه بر این مطالعات بر اثرات حاد یک فعالیت یا رقابت متمرکز بوده است و الگوهاي  زیادي وجود دارد

ر پی تمرینی مختلف را با وجود دامنه وسیع متغیرها در برنامه ریزي تمرینی،مورد بررسی و ارزیابی قرار نداده است.بر این اساس این تحقیق د

  را بررسی کند.ASTهاي استرسی کبدي از جمله بر شاخص باوزنهچگونگی تاثیر شش هفته تمرین است تا یافتن پاسخ این پرسش

  روش پژوهش 

از  ردان غیر ورزشکاربود.نمونه آماريآماري این پژوهش شامل م جامعهباشد.تجربی با پیش آزمون وپس آزمون و کاربردي میاین پژوهش نیمه  

نفر تقسیم  12=و گروه تمرین  12=نفر از آنها انتخاب و به دو گروه کنترل 24ورزشکارو به طور تصادفی سادهغیر نفر از مردان  200بین 

ثیر ااین پژوهش تدر) متغیروابسته بود.AST(آسپارتات آمینوترانسفرکبدي  آنزیمباوزنه متغیر مستقل وتمرین شدند.متغیرهاي پژوهش شامل 

فاکتورهاي منتخب در هر دو گروه و تفاوت بین  فته مورد بررسی قرار گرفت.در پایان دوره تمرینبه مدت شش ه هايگروه برتمرین باوزنه 

  و پس آزمون،از نظر آماري مورد بررسی قرار گرفت.  هاي پیش آزموننمره

 هاي فردي نمونه هاویژگی

  وتجربی ارائه شده است. دو گروه کنترلBMI ها شامل سن، وزن، قد و اطالعات توصیفی آزمودنی 2و  1هايدر جدول

  ویژگی هاي فردي گروه کنترل.1جدول 

 K-S  حداکثر  حداقل  انحراف معیار   میانگین   گروه

  0,48  23  20  0,90  21,58  سن

                                                
5 - Kino shita .et al. 
6 - Skenderi 
7 - Kratz 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


  94گنبدکاووس بهمن                     تندرستیء اي و ارتقاعلوم ورزشی نوین،ورزش حرفههمایش ملی اولین 
 

  

 

  0,94  84,50  51,50  9,5  65,62  وزن

  0,87  180  146  8,66  167,75  قد

BMI  23,27  2,40  19,94  27,91  0,98  

 تجربی ویژگی هاي فردي گروه.2جدول

 K-S  حداکثر  حداقل  انحراف معیار   میانگین   گروه

  0,68  24  19  1,54  21,25  سن

  0,86  78  51,50  9,59  63,32  وزن

  0,97  178  156  7,36  168,08  قد

BMI  22,42  3,09  17,41  26,99  0,99  

  

  پروتکل تمرین مقاومتی

تکرار زیربیشینه انجام دادند. پس از آن براي محاسبه قدرت از ها دو جلسه اول را با حداقل وزنه و جهت آشنایی صحیح حرکات،آزمودنی   

 تست یک تکرار بیشینه برزیسکی استفاده گردید.

،جلو ١٢،پرس پا١١،پرس شانه١٠پشت را٩جلو ران،٨دستگاه (پرس سینه 9برنامه تمرین مقاومتی با دستگاه،شامل برنامه تمرین با    

تکرار انجام  10ست با  3حرکت مختلف انجام گردید. در هر دستگاه  9هاي آزاد بود که در کل ) و وزنه١٥،قایقی نشسته١٤،پشت بازو١٣بازو

دقیقه استراحت وجود داشت و هدف آن بکارگیري عضالت بزرگ اندام فوقانی و  3هاي مختلف تا دقیقه و بین دستگاه 2-1ها گردید،بین ست

دقیقه، شامل سه مرحله گرم کردن،  60هفته بود. هر جلسه تمرینی  6ه، در مدت تحتانی بود. برنامه تمرینی ارائه شده سه جلسه در هفت

یک  %70-80یک تکرار بیشینه شروع و در جلسات پایانی به  %30- 50هاي تمرینات اختصاصی و سرد کردن صورت گرفت.تمرینات با وزنه

  رار بیشینه هر آزمودنی انجام شد.تک

  : اجزاي یک جلسه تمرین باوزنه 3جدول

  

  مدت اجراي حرکت  نوع حرکت  فعالیت

                                                
8 - Bench press 
9 - Leg flexion 
10 - Leg extension 
11 - Shoulder press 
12 - Leg press 
13 - standing cable curl with rope 
14 - Rope press down 
15 - seated row 
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  دقیقه 10-15  دویدن نرم،حرکات کششی و جنبشی  گرم کردن

  دقیقه 30- 40  حرکات مذکور قایقی نشسته،پرس پا و ...  برنامه تمرین اصلی

  دقیقه 10- 15  حرکات کششی  سرد کردن

  

 

  روش خون گیري

سی سی) ازورید آنتی کوبیتال دست راست در حالت  5در هر بار خونگیري نمونه خونی (بار خون گیري به عمل آمد. دو در این پژوهش  

هفته  6ساعت پس از پایان  48ساعت پیش از شروع تمرین انجام شد. دومین خون گیري پس از  48نشسته به عمل آمد.نخستین خون گیري ،

ابه صورت گرفت. نمونه ها در پایان به آزمایشگاه منتقل شدند و به مدت ساعت ناشتایی از هر آزمودنی در شرایط کامال مش 12تمرین و بعد از 

درجه سانتی گراد به منظور اندازه گیري  هاي  -20دوردر دقیقه سانتریفیوژ گردید. سپس بخشی از سرم در دماي  3000دقیقه در سرعت  10

درجه  -20 يدر دما شیسرم جهت آزما تریل یلیم 1کدام حدود در سه لوله مجزا، هر بعدي نگهداري شد.پس از اتمام سانتریفیوژ نمونه ها 

  استفاده شد. ساخت کشورژاپنROCHشرکت   Hitachi ql 2پارس آزمون و دستگاه  تیاز کAST یابیارز يشد. برا يگراد نگه دار یسانت

  

 نتایج پژوهش

 

ــار    ــراف معی ــانگین و انح ــادیر می ــدول  ALTمق ــرین در ج ــرل و تم ــروه کنت ــد از تمــرین در دو گ ــل و بع ــرمی قب ــا در  3س ــه آنه و مقایس

  آورده شده است. 4نمودار 

  

  

  

 

  

  سرمی قبل و بعد از تمرین دو گروه کنترل و تمرین ALTمقادیر میانگین و انحراف معیار  4جدول.

  توزیع  حداکثر  حداقل  انحراف معیار   میانگین     گروه

  کنترل
  0,70  44  10  9  21  قبل

  0,77  38  10  7,75  17,83  بعد
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  تمرین
  0,58  59  13  12,70  23,16  قبل

  0,75  27  9  5,98  16,16  بعد

  

  
  سرمی قبل و بعد از تمرین در دو گروه کنترل و تمرین ALTمقایسه میانگین  1نمودار

 

براي بررسی و تعیین اثر تمرین از آزمون تی وابسته ومستقل استفاده شد.با توجه به نتایج تحلیل آماري تفاوت معنی داري بین دو گروه 

  سرمی بعد از تمرین وجود یافت نشد. ALTکنترل و تمرین در مقدار 

  بحث و نتیجه گیري

ها براي ها نشان دادند که بهترین شاخص.پژوهش)11ی و حذف مواد سمی دارد(زدایاي متابولیسم،سمکبد اهمیتی حیاتی در ترکیبات واسطه  

عامل آمینی  ASTباشند. ي ترانس آمینازها میجزو دسته ) این آنزیم13،12)است.(ASTارزیابی وضعیت کبد، آسپارتات آمینوترانسفراز (

کند و به وه آمینی را از اسید آلفا کتوگلوتاریک و به عکس کاتالیز میسازد (انتقال یک گراسیدهاي آمینه را به اسیدهاي آلفاستونی منتقل می

هاي به ترتیب در کبد،قلب،عضله،مغز،لوزالمعده،ریه،گلبول ASTدهد ها نشان میبررسی)14گویند).(همین جهت به آن  آمینوترانسفراز نیز می

هاي کبدي به طور عادي در سلول شود.این آنزیمقلب و عضله یافت میدر کبد،کلیه و به مقدار کمتر در  ALPها، سفید خون و در اریتروسیت

ها در کنند،بنابراین افزایش سطح این آنزیمها را وارد خون میهاي کبدي آنزیمشود، سلولقرار دارند و زمانی که کبد دچار آسیب می

  ).16،15خون،بیانگر آسیب کبدي است(

طالعاتی انجام گرفته است.نتایج این تحقیقات حاکی از آن است که تمرینات منظم و سبک تا م کبدي،هاي ثیر ورزش بر آنزیمأدر زمینه ت  

هاي کبدي را افزایش )و تمرینات بلند مدت می تواند آنزیم20،19شود(هاي بیماري در افراد میها و نشانهمتوسط باعث کاهش فعالیت آنزیم

سرم  ASTکیلومتر پیوسته باعث افزایش  246ه آسیب کبدي و عضالنی به دنبال مسابقه دوي .اسکندري  و همکاران نیز دریافتند ک)21دهد(

).کراتز  وهمکاران اثرات دوي ماراتون را روي پارامترهاي بیوشیمیایی و 21شود که این امر ناشی از تمرینات طوالنی مدت است(می
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سرم بعد از  ASTعد از مسابقه به دست آمد. نتایج نشان دادند که فعالیت ساعت ب 4و24هاي خونی قبل،اند.نمونههماتولوژیکال بررسی کرده

کننده آرنج دریافتند انقباض بیشینه اکستنریک در عضله خم 50) با بررسی 2006).کالرکسون و همکاران(22مسابقه افزایش یافته بود(

) با بررسی ارتباط برنامه 2003ابل کینوشیتان و همکاران().در مق17دار نیست(افزایش یافته است،اما این افزایش معنی altو ASTمقادیر

دقیقه دویدند،  120درصد  و مدت  80الی  60هایی که با شدت هاي نر دریافتند موشهاي کبدي در موشتمرینی شدید با آسیب سلول

).با توجه به 18هاي کبد آنان مشاهده شد(داري در آنزیمبالفاصله بعد از تمرین دچار آسیب کبدي نشدند،ولی پس از شش ساعت افزایش معنی

این تحقیق در پی یافتن پاسخ این ،اهمیت سالمت مردان در جامعه و چگونگی اثرات تمرینات مکرر ورزشی در طول یک هفته بر روي کبد آنان

  را بررسی کند. ASTهاي استرسی کبدي از جمله بر شاخص باوزنه پرسش است تا چگونگی تاثیر شش هفته تمرین

اکثر مطالعاتی که در این زمینه صورت گرفته اند، تاثیر تمرینات مقاومتی حاد بر آنزیم هاي استرسی کبدي را مورد بررسی قرار داده   

)، که تاثیر فعالیت عضالنی شدید(ورزنه برداري) بر شاخص هاي شیمیایی بالینی نشان دهنده عملکرد کبد در 2007اند.پترسون و همکارانش(

  و میوگلوبین پس از فعالیت ورزشی به صورت معنادار افزایش یافت. . ASTمطالعه کردند و نشان دادند شاخص مردان را 

پیامد فعالیت هاي ورزشی شدید و مخصوصا فعالیت هاي داراي انقباض هاي برونگرا ایجاد آسیب عضالنی در عضالت اسکلتی است که با   

کبدي  ی مثل سلول هايدرون سلولهایبه مقدار فراوانی در ASTحت شرایط عادي است. تAST افزایش مقادیر سرمی آنزیم هاي درون عضالنی

آنزیمهاي کبدي  کاربردي ترینحساسترین و این آنزیم وجود دارند اما زمانی که کبد آسیب می بیند این آنزیمها وارد جریان خون می شوند.

ینه آسپارتات و آالنین به اسید کتوگلوتاریک براي تولید اگزالو استیک و اسید آنزیمی است که انتقال گروه آمینی از اسیدهاي آمASTاست. 

در زمان آسیب  این آنزیم  .درو مغز قرار دا عضالتبه طور طبیعی درانواع مختلف بافتها از قبیل کبد ، قلب ،  AST.پیرویک را کاتالیز می کنند

افزایش  آسیب هاي عضالنیدر هنگام حمله هاي قلبی و  هاال میزان غلظت سرمی آنبه هر کدام از این بافتها وارد خون می شوند.به عنوان مث

. مطالعات زیادي نشان داده اند فعالیت ورزشی مقاومتی شدید باعث ایجاد آسیب در عضالت اسکلتی و افزایش آنزیم عضالنی و کبدي می یابد

  ).23،24شخص می شود(می شود که از طریق افزایش مقادیر سرمی آنزیم درون سلولی آنها م

سرمی گروه تمرین نسبت به قبل از تمرین مشاهده شد  ASTهفته تمرین باوزنه کاهشی اندکی در مقدار  6در پژوهش حاضر به دنبال انجام  

هفته تمرین مشاهده نشد. نتایج این تحقیق با نتایج مطالعه  6در پی اعمال  ASTاما تفاوت معنی داري بین دو گروه کنترل و تمرین در مقدار 

) همخوانی 2002) و والدرون و همکاران(2000) ، رابینسون و همکاران(2010)، جبار بشیري و همکاران(1393فاطمه بارانی و همکاران(

  ) ناهمسو بود.2013)، رضایی و همکاران(1977داشت. اما با نتایج تحقیق پارین و رامان تان(

). 25نداشته است( AST) نشان دادند که تمرین مقاومتی و مصرف همزمان کراتین تاثیر معنی داري روي 2010جبار بشیري و همکاران(

 نداشته ASTهفته حفظ آن در تمرینات وزنه برداري تاثیر معنی داري بر  5) نیز گزارش کردند که بارگیري کراتین 2002والدرون و همکاران(

 ) تاثیر بارگیري کراتین و تمرینات ورزشی کوتاه مدت را بر میزان فعالیت2000). در تایید همین یافته ها رابینسون و همکاران(26است(

AST)در تحقیقی تاثیر تمرینات مقاومتی و 1393). فاطمه بارانی و همکاران(27مورد بررسی قرار دادند که تفاوت معنی داري مشاهده نکردند (

را بر سطوح سرمی آنزیم هاي کبدي و شاخص هاي آمادگی جسمانی زنان داراي کبد چرب غیرالکلی مورد بررسی قرار دادند. نتایج آن  ترکیبی
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) 2011مطابقت داشت. اسلنز و همکاران( ASTسرمی نبود که با نتایج تحقیق حاضر درباره آنزیم  ASTها حاکی از کاهش معنی دار در  مقدار 

آنزیم  AST).  آنزیم کبدي 28افراد بزرگسال داراي اضافه وزن بعد از تمرینات مقاومتی مشاهده نکردند( ASTداري در مقادیر نیز تفاوت معنی 

درگیر در سوخت و ساز کبدیاست. از آن جایی که کبد در این نوع فعالیت ها بیشتر از فعالیت هاي دیگر مانند فعالیت هاي مقاومتی در گیر 

حتمال آسیب غشاي سلول هاي کبدي در فعالیت هاي دراز مدت و استقامتی زیاد است. در حالی که زمانی که تمرین از می شود، بنابراین ا

ر نوع مقاومتی باشد، بخش زیادي از انرژي مورد نیاز از طریق مسیر بی هوازي تامین می شود و سلول هاي کبدي به ویژه آنزیم هاي آن زیاد د

  ). 29،30یر نمی شوند. بنابر این آسیب آن ها نیز کمتر خواهد بود(تولید انرژي مورد نیاز در گ

مورد بررسی  ASTدقیقه باال پایین رفتن از پله بر میزان فعالیت آنزیم  30) که تاثیر 1977برخی مطالعات مانند تحقیق پارین و رامان تان(  

دقیقه باال پایین رفتن  30در پی  ASTش معنی داري در میزان آنزیم هاي قرار دادند، نتایج منتاقضی با نتایج تحقیق حاضر داشتند. آن ها افزای

جلسه دویدن روي شیب منفی  3بعد از  AST) افزایش معنی داري در مقادیر 2013). همچنین رضایی و همکاران(30از پله ها مشاهده کردند(

ین مقاومتی استفاده شده است، می توان دلیل احتمالی تفاوت ).از آن جایی که در مطالعه حاضر از تمر31در موش هاي بزرگسال مشاهده کرد(

که نتایج تحقیق حاضر با مطالعات فوق را در تاثیر اینگونه تمرین هاي مقاومتی در سازگاري سلولی به وجود آمده ناشی از  این نوع تمرینات 

).نتایج پژوهش نشان 32به درون خون می دانست (ASTباعث تثبیت غشا و در نهایت کاهش رهایی آنزیم هاي کبدي به ویژه آنزیم کبدي 

ندارد که دلیل احتمالی آن را تاثیر اینوع تمرینات در سازگاري سلولی است.این نوع ASTهفته تمرین باوزنه تاثیر روي آنزیم کبدي  6داد،

 به درون خون می شود.   ASTتمرینات که باعث تثبیت غشا و در نهایت کاهش رهایی آنزیم کبدي 
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Abstract 
Background: aim of this research was investigate the effect of 6 week Circuit Resistance Training on liver enzyme 

of untrained male college students the University of Sistan and Baluchestan 
Methods: 24 untrained men in age range of 20-25 years old randomly were selected and divided into experimental 

(height: 167.75±8.66, weight: 65.62±9.5) and control (height: 168.08±7.36, weight: 63.32±9.59) groups, and 

exercise protocol includes of 6 week resistance training was performed. Blood sample were taken 48h before of 

start training and 48h after last training session. Descriptive statistics (mean, standard deviation) and inferential 

statistics (ANCOVA) were used for statically analyze.  

Result: 6 week Circuit Resistance Training not significant effect on liver enzyme of untrained male college 

students. 
Conclusion: week Circuit Resistance Training not significant effect on liver enzyme and a slight increase of these 

enzymes could be due to the nature of resistance exercise. 
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