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  هفته تمرینات هوازي و مقاومتی  بر مارکرهاي جذب استخوان دختران جوان36تاثیر 

)حمیده مومن کهخا2)احمد اربابی 1  

 علمی گروه تربیت بدنی  دانشگاه  کارشناس ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی ,عضو هیئت 

  ahmadarbabi1358@yahoo.comزابل,

  lida,moamen@yahoo.comگاه آزاد اسالمی واحد زابل ,کارشناس ارشد فیزیولوژي ورزش,مدرس دانش

  چکیده:
وقتی عدم تعادل میان مارکرهاي متابولیسم استخوان (استئوکلسین و آلکالین فسفاتاز و  استخوان بافت زنده اي است که

بدنی بر توده  ثار مثبت فعالیتآشواهد تجربی نشاندهنده  دي اکسی پرینولین )بوجود آید دچار کاهش و پوکی می شود .
مارکرهاي بیوشیمیایی  تغییرات دینامیکی در عملکرد استخوان را ارزیابی و میزان پاسخ متابولیسم  .اسکلتی است 

استخوان به فعالیت بدنی را تعیین می کند.استئوبالست ها ایزوفرم خاصی که آلکالین فسفاتاز می باشد را ترشح کرده 
هورمون  Dدي هیدروکسی ویتامین 25و  1) و PTHورمون پاراتیریید (همچنین ، این سلولها گیرنده هایی ه

پارتیروئید(پاراتورمون)، ازجمله هورمون هاي منحصربه فردي است که درتحریک تشکیل وجذب استخوان،نقش اصلی 
حد  وقتی سطوح کلسیم پایین میاید ترشح پاراتورمون تحریک میشودو هنگامی که مقدار آن بیشتر ازراایفامی کند. 

طبیعی است ترشح پاراتورمون مهار میشود.مارکر دیگر تشکیل استخوان استئوکلسین است که در طول ورزش تغییر میابد 
  بر مارکرهاي جذب استخوان دختران جوان  می باشد  و هوازي  , هفته تمرینات مقاومتی  36هدف این مطالعه بررسی  ..

در زابل بودند که به دختر جوان نفر  36انجام شد آزمودنی ها   92ل موارد و روشها:  این تحقیق نیمه تجربی در سا
نفر و   12نفر و تجربی مقاومتی  12هوازي نفر انتخاب شده و به طور تصادفی در گروه تجربی  60روش تصادفی از بین 

درصد حداکثر  70تا  55پروتکل تمرینی تمرینات با شدت  هفته 36نفر جا گرفتند و گروه تجربی به مدت  12گروه کنترل 
از ازمون کلموگروف اسمیر نف براي بررسی نرمال بودن  و spssاز نرم افزار آماري داده ها  ضربان قلب ذخیره براي تحلیل 

ستقل  ANOVAازمونداده استفاده و با توجه به نرمال بودن داده ها از آزمونهاي پارامتریک استفاده شد که در اینجا از 
  .استفاده شد 

در گروه تمرینی در مقایسه با کنترل تفاوت  استئوکلسین و کلسیم ها :نتایج نشان داد که که سطوح پاراتورمون و  یافته
  معناداري پس از تمرین داشت.

درصد حداکثر ضربان قلب ذخیره تغییر معناداري در  70تا  55با شدت  مقاومتی و هوازي ماه تمرین  9نتیجه گیري: 
  اتورمون بوجود آورد راو پ استئوکلسینو کلسیم 

 پاراتورمون, آلکالین فسفاتاز ,استئوکلسین, مقاومتیکلید واژه ها: تمرین 
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The effect of 36 week aerobic and resistance training on  absorbed bone 
markers  in young girl 

Ahmad arbabi2)hamideh moamen kahkha 

1)The master of sport  and exercise  education,the faculty member of sport and exercise 
sity.ahmadarbabi@yahoo.comeducation of zabol univer  

2) master  in exercise physiology ,azad university of  zabol .lida.moamen@yahoo.com 

Abstract: 

Bone is a living tissue, when  there is  an imbalance between bone turnover markers ( 
OSTEOCALCIN and ALP) loss and osteoporosis created. Exercise has positive effect on 
skeleton .Biomarkers show the response of bone metabolism to physical activity.  
Osteoblast     secrete  ALP. These cells have PTH receptor) and 1, 25 dihydroxyvitamin D. 
( PTH ) , which is unique among hormones the main role of pth  is  resorption and 
absorbtion  of bone .when the level of calcium decreases PTH increased.osteocalcin is 
another marker that changed during exercise In this study36 weeks of resistance training 
and aerobic exercise on the level of absorbed bone markers  in young girl are studied.  

Methods: this research is semi-empirical ,after calling for participation we choose 36 
healthy young girl and divided them in 3 groups :12=resistance 
training,12=aerobic,12=control ,the training done with 60 to 75 %MHR.SPSS used for 
analysis and use ANOVA for testing the effect of training. 

Results: The results showed that PTH and oc and calcium levels in the training group 
compared with controls,  had a significant difference after exercise . 

Conclusion: 9 months of resistance training and aerobic intensity of 55 to 70 percent of 
maximum heart rate reserve created significant changes in calcium and oc and PTH. 

Keywords: 

Resistance training,osteocalcin, ,paratormone,alkalinephosphatase  

 مقدمه:

استخوان یک بافت زنده است که در تمام طول عمر به بازسازي و نوسازي خود می پردازدو همانند سایر 
در صورتی که فعالیت نداشته باشدیا فشاري  ارگانهاي بدن ،داراي رگهاي خونی و مجاري لنفاوي و اعصاب بوده و

بر آن وارد نشود آتروفی پیدا می کند.در طول رشد استخوانها دچار تغییراتی می شوند و عواملی که این تغییرات 
را کنترل می کنند بسیار پیچیده اند و نه تنها شامل فعالیت انواع سلولها بلکه از  بسیاري ازهورمونها و تغییرات 

 )2005ر می پذیرند.(انجمن بانوان,نیز تاثی
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بعضی از مطالعات اندازه گیري نشانگرهاي بیوشیمیایی استخوان جهت بررسی تاثیر تمرین بر متابولیسم 
استخوان مورد ارزیابی قرار می گیرد نتایج گزارش شده در این ارتباط ضد و نقیض می باشد بعضی از مطالعات 

  )2003را نشان داده اند.( انیسابوسید,اتاثیرات آنابولیک تمرین بر استخوان 
)فعالیت بدنی منظم و 1390شواهدتجربی نشان می دهدفعالیت بدنی آثارمثبتی برتوده اسکلتی دارد.(بیژه ,

طوالنی مدت میتواند شاخصهاي متابولیسم استخوان را تحت تاثیر قرار دهد و از تحلیل بیشتر استخوان 
و افزایش کلسی تونین از کاهش بافت استخوان از کلسیم و سایر مواد  جلوگیري کند و با کاهش پاراتیروئید

معدنی جلوگیري میکند.مطالعات صورت گرفته نشان میدهد که مارکرهاي بیوشیمیایی تغییرات مکانیکی را در 
عملکرد استخوان ارزیابی و میزان پاسخ متابولیسم استخوان به فعالیت بدنی را تاکید میکند.(یوشی راسی 

)فعالیت فیزیکی نقش مهمی در حفظ و افزایش توده استخوانی در زنان داردو ارتبلط بین فعالیت فیزیکی 1991
و اسکلت استخوانی وجود دارد و ورزش باعث افزایش چگالی استخوانو پیشرفت و پیشگیري از کاهش توده 

   )1991ی ,استخوانی در هر دو جنس میشودو میتواند استئوکلسین را افزایش دهد.(یوشی راس
مارکر دیگر تشکیل استخوان استئوکلسین است که در طول ورزش تغییر میابد .این بیومارکر باعث رشد 
استخوان میشود و از طریق وارد شدن بخش غیر کربوکسیالتی آن به جریان خون عملکرد هورمونهاي متابولیک 

شاخصهاي ساخت استخوان مراحل متعدد را  را افزایش می دهد.و با این ساز و کار متابولیسم افزایش میابد.پس
در ساخت سلول استئوبالست را گزارش میدهند .استئوکلسین وآلکالین فسفاتاز در طول ورزش تغییر یافته و 
تغییرات بیومارکرها ي استخوانی در پاسخ به ورزش شدید فراتراز تغییرات در غلظت همودینامیک است(پرایس 

,1976(  
م شده در داخل کشور ،تنهاپاسخهاي زودگذر و حاد را در بافت استخوان موردتوجه قرار متاسفانه مطالعات انجا

داده ومطالعه هاي طوالنی مدت وپاسخ هاي مزمن که همراه با ارائه الگوي مناسب ساده و قابل دسترس باشد 
ریهاي دانسیته کمتر مورد توجه قرار گرفته است.با توجه به اینکه رابطه بین مارکرهاي استخوانی و سازگا

استخوان به عنوان شاخص رشد استخوانی هنوز به طور کامل شناخته نشده است و پاسخ مارکرهاي متابولیسم 
استخوان در تحقیقات مختلف متناقض است ،نمیتوان تمرین بهینه در جهت حداکثر استخوان سازي را بیشنهاد 

که بررسی بیومارکرهاي استخوانی میتواند دانش ما  کرد.هدف از این پژوهش این نکته را با اهمیت جلوه می دهد
را نسبت به پیشگیري از پوکی استخوان باال ببرد ،تا با آگاهی از آن فرد بداند آیا در معرض پوکی استخوان قرار 

  دارد و چه باید کند.
  مواد و روشها:

نفر را به عنوان نمونه 36که نفر آمادگی خود رابراي ازمون انتخاب کردند  100پس از فراخوان پژوهشی حدود 
نفر در گروه تمرینات هوازي قرار 12نفر در گروه مقاومتی و  12نفر در گروه کنترل و 12آماري برگزیدیم و 

هفته انجام دادند گروه تمرینات هوازي 16درصد به مدت  75تا 60گرفتند گروه  مقاومتی تمرینات وزنه با شدت 
ساعت قبل از  48روه کنترل  در هیچ تمرینی شرکت نکردند .خونگیري نیز به تمرینات ایروبیک پرداختند گ
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ساعت پس از اخرین جلسه تمرینی گرفته شد.امار توصیفی افراد با اندازه گیري قد  48اولین جلسه تمرینی و 
استفاده ANOVAاستفاده شد  و ازمون spssووزن بدست امد براي تجزیه و تحلیل آماري از نرم افزار آماري 

  شد.

  نتایج:

  و توکی براي متغیرهاي کلسیم ,استئوکلسین و پاراتورمون:ANOVAجدول یک نتایج ازمون 

  

 زمون تعقیبی توکی متغیر                                                                       

TSH میکرو واحد بین)
المللی بر میلی لیتر )

سطح  f میانگین
 معناداري

سطح ین میانگ گروه
 معناداري

تفاضل توکی در پیش 
 آزمون و پس آزمون

میان گروهی     
 پیش آزمون 

کنترل پیش    0/994 5.20 0/003
 آزمون

1,955 994/0   
 کنترل

813/0- 

پیش  هوازي    
 آزمون

1,945 994/0 

پیش    درون گروهی    
 آزمون

پیش   مقاومتی   994/0 5.20 0/415
 آزمون

 846/0استقامتی  994/0 1,792

میان گروهی پس  
 آزمون

کنترل پس    001/0 7.27 5.87
 آزمون

1,89 001/0 

 001/0 2,15پس آزمون هوازي 

درون گروهی پس   
 آزمون

 مقاومتی   001/0 7.27 13.32
 آزمون

 450/0 مقاومتی 001/0 2,45

T3 نانوگرم بر میلی)
 لیتر)

طح س f میانگین
 معناداري

 تفاضل میانگین ها توکی

سطح  میانگین گروه
 معناداري

گروهها                  مقدار

میان گروهی پیش    
 آزمون 

پیش  کنترل 0/861 10.24 184.88
 آزمون

 24,500 کنترل 0/861 148

پیش  هوازي 
 آزمون

 33,248 استقامتی  0/861 144
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درون گروهی پیش   
 آزمون

مقاومتی پیش    0/861 10.24 206.8
 آزمون

142.66 0/861 

میان گروهی پس   
 آزمون

کنترل پس     15.248001/0 166.72
 آزمون

 145,25 مقاومتی 001/0 146

 001/0 159,66پس آزمون هوازي 

درون گروهی پس   
 آزمون

مقاومتی پس     180.91715.248001/0
 آزمون

174,65 001/0 

  T4) میکروگرم در
 دسی لیتر )

سطح  f میانگین
 معناداري

و پس  تفاضل پیش آزمون توکی      
 آزمون

کنترل پیش   
 آزمون

 0/843 کنترل 0/414 9.39

میان گروهی پیش    
 آزمون

 0/414 9,65پیش آزمونهوازی 0/384 0/985 2.87

مقاومتی پیش   
 آزمون

9,44 0/414 

درون گروهی پیش   
 آزمون

کنترل پس    0/384 0/985 4.123
 آزمون

 1.09-استقامتی  0/001 9,89

میان گروهی    
 مونLآزSپ

 0/45 مقاومتی 001/0 8,36پس آزمون هوازي  001/0 8.052 2.8

 001/0 8,12مقاومتی پس آ  

درون گروهی پس 
  0/001 8,052 2,79  آزمون
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  بحث :
تمرینات هوازي و مقاومتی تاثیر معناداري بر مقدار استئوکلسین سرم آزمودنی ها دارد. استئوکلسین یکی از  

مارکرهاي بسیار مهم در ساخت استخوان است که این مارکر کمتر در پژوهش هاي داخل کشور مورد بررسی 
د و نقیضی دارد بعضی افزایش در میزان ان قرار گرفته است .همچنین در پژوهش هاي خارج کشور نیز نتایج ض

)هشت 2009برخی کاهش و برخی عدم تغییر آن را بیان کرده اند.در پزوهشمان مشاهده مارك لستر و همکاران(
)ورزش 2011یافت.  . هو وفینی ( افزایشهفته تمرین کوتاه مدت در تمرین ترکیبی و مقاومتی استئوکلسین 

میدهد..باست و همکاران  فزایشاشود و مارکرهاي ساخت را  سین میاستئوکل افزایشاستقامتی موجی 
ماه فعالیت تماسی شدید در زنان یائسه مبتال به استئوپنی مشاهده  6)افزایش استئوکلسین را پس از 2013(

  کردند.
مان نشاندهنده این است که فعالیت هوازي و تمرینات ورزشی  همسو بودن پژوهشهاي بحث شده با پژوهش

  باعث افزایش مارکرهاي ساخت استخوان میشود و میتواند خطر پوکی استخوان را کاهش دهد.
  نتایج نشان داد که تمرینات هوازي و مقاومتی تاثیري معنادار بر میزان  کلسیم سرم آزمودنی ها دارد.
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هفته تمرینات منتخب هوازي در آب در زنان چاق یائسه سطوح کلسیم در )دوازه 1388توفیقی  وهمکاران(
پایان دوره تمرینی در پژوهش حاضر افزایش داشت.پژوهشگران معتقدند که این تغییرات بیشتر به عوامل 

  هورمونی تنظیم کننده سطوح کلسیم می باشد.
بدون جلیقه وزن دار در زنان یائسه  هفته تمرین پیاده روي با جلیقه  و 6)پس از 1391روغنی و همکاران(

  افزایش کلسیم را در افراد تمرین کرده در مقایسه با گروه کنترل بدست آوردند. 
توان به تفاوت در نوع شدت و مدت تمرین و تکرار فعالیت وآمادگی  تفاوت در نتایج تحقیقات مختلف را می

)یک رابطه باز خورد قوي بین غلظت 1389بدنی افراد و سنین مختلف تمرین افراد نسبت داد.(توفیقی,
پاراتیروئید و کلسیم سرم وجود داردبه این صورت که تغییر در هر یک سبب تغییرات متقابل در دیگري شود و 
غلظت کلسیم خارج سلولی تر شح هورمون پاراتیروئید را تنظیم میکندبه گونه اي که غلظت کلسیم یونیزه سبب 

)که مقایسه 1388) رمضانپور (1383ز قاعده سلولهاي پاراتیروئید میشود(ابوالحسنی,آزاد شدن سریع پاراتورمون ا
افراد یائسه فعال و غیر فعال بود کاهش در میزان کلسیم زنان یائسه غیر فعال را مشاهده کردند که یافته هاي 

  حاصل به ماهیت و مدت زمان برنامه تمرینی بر میگردد.
به حالت اولیه, نوع تمرین و نوع آزمودنی ها میتواند تنوع نتایج مربوط به  عواملی مانند شدت ,مدت و بازگشت

میزان تراکم هورمون کلسیم را پاسخ دهند .کاهش کلسیم با افزایش دفع کلسیم ادراري شناخته شده اند 
  )1388.اسیدوز متابولیک مهمترین دلیل افزایش دفع ادراري کلسیم در انسانها است.(باقري,

در پژوهش الله باقري به علت تغییرات حجم پالسما و افزایش تعریق پوستی در حین وبعد از کاهش کلسیم 
تمرین توضیح داده میشود.همچنین سنجش تغییرات آلبومین به عنوان مهمترین پروتئین اتصالی به کلسیم 

  جهت ارزیابی اندازه کلسیم مورد استفاده قرار میگیرد. 
  اهش پاراتورمون در پژوهش حاضر شد.تمرینات هوازي و مقاومتی باعث ک

)یکی دیگر از عوامل موثر بر این هورمون  را سن افراد ذکر کرد وي در پژوهش خود 2005جان و همکاران(
ساله مشاهده کرد مقدار این هورمون بدنبال تمرین هوازي کاهش میابد . رمضانپور و  20-29روي مردان 

کمتر پاراتورمون در مقایسه با یائسه غیر فعال بدست آوردند.جاناتان و )در زنان یائسه فعال میزان 1388همکاران(
)پاسخ  به یک جلسه تمرین را در 2011)پاراتورمون پس از تمرین کاهش یافت.راگرز و همکاران(2010همکاران(

وي )بر ر2011افرادکه تفریحی ورزش می کردند بررسی که کاهش در میزان پاراتورمون را شاهد بودند.مارهاوا(
دوندگان زن هندي فعال  در مقایسه با افراد غیر فعال پاراتورمون کاهش یافت.متابولیسم استخوان تحت تاثیر 
فرایندهاي متعدد قرار میگیرد که بسیار پیچیده اند.پاراتورمون و بار مکانیکی تاثیر زیادي بر تحول و تغییر 

  ) 2011استخوان دارند (مارهاوا,
  یتواند عامل افزایش پاراتورمون باشد.کاهش سطح آمادگی افراد م
درصد  75تا  65هفته تمرین منتخب هوازي در آب با شدت  12)دوره 1388اصغر توفیقی و همکاران (

  حداکثر ضربان قلب سطح پاراتورمون به طور قابل مالحظه اي افزایش یافت.
  شاهده کردند.دردوچرخه سواري در مردان فعال  عدم تغییر معنادار را م 2009گیل منت(  
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ماه تمرین هوازي برنشانگرهاي متابولیزم استخوان عدم تغییر معناداري در  6)تاثیر 1390بیژه و همکاران ( 
) با مقایسه اثر تمرین هوازي در 2011سطوح نشانگرهاي پاراتورمون رانشان دادند کردند. مارکوس و همکاران(

  یر درپاراتورمون را مشاهده  کردندزنان یائسه فعال در مقایسه با گروه کنترل عدم تغی
  نتیجه گیري کلی:

فعالیت بدنی منظم میتواند درمان موثري براي جلوگیري از کاهش تراکم استخوان باشد.و فعالیت هاي بدنی  
عارضه جانبی ندارندکم هزینه اند و مزایایی همچون استحکام و ثبات وضعیت بدنی و جلوگیري از افتادن و 

رد.فعالیت با کاهش باز سازي استخوان از تحلیل بیشتر بافت استخوان جلوگیري میکند و با سقوط را در پی دا
  کاهش پاراتیروئید از تحلیل بافت استخوان از کلسیم و مواد معدنی جلوگیري می نماید.

نتایج این پژوهش نشان داد که تمرینات مقاومتی و هوازي باعث افزایش کلسیم و استئوکلسین و کاهش 
ورمون شد البته ناگفته نماند که تمرینات مقاومتی موثر تر بودند..اگرچه بیشتر پژوهشها تاثیر مثبت تمرین پارات

را بر شاخص هاي متابولیسم استخوان نشان می دهند اما تاثیر ورزش بر بیومارکرهاي استخوان به سادگی قابل 
ه پژوهش هاي آتی این ابهامات را برطرف ارزیابی نیست و نتایج ضد و نقیض فراوان وجود دارد .امید است ک

 نماید.
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