
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


  94گنبدکاووس بهمن                   تندرستی  ء اي و ارتقااولین همایش ملی علوم ورزشی نوین،ورزش حرفه
 

 

 

                       

  بزرگسال  زنان در سطوح پاراتورمون و آلکالین فسفاتاز  بر هوازي منتخب تمرینات تاثیر

 
 5، رسول فتوحی4زهرا اکبر زاده ،3زهرا قربانی، 2، عابدین خسروي*1عباس خسروي

 زرنگار زاده شیرازيانوشا ، 
  7، روح اهللا خسروي 6

  
  . دانشجوي دکتري بیوشیمی و متابولیسم ورزشی دانشگاه بیرجند، اداره آموزش و پرورش گالیکش و دانشگاه آزاد مرکز گالیکش.1

  . دانشجوي دکتري بیوشیمی و متابولیسم ورزشی، عضو هیأت علمی دانشگاه پیام نور مرکز گنبد کاووس.2
  ارشد زیست شناسی و دبیر آموزش و پرورش گالیکش. . کارشناس3

  .شیراز ،تربیت بدنی. کارشناس ارشد 4
  . کارشناس ارشد فیزیولوژي ورزشی، اداره آموزش و پرورش گالیکش.5

  .. کارشناش تربیت بدنی و علوم ورزشی، شیراز6
  پیام نور گالیکش. . کارشناس ارشد تربیت بدنی،. 7

  
   09113766493نشانی پستی نویسنده مسئول: گالیکش ، اداره آموزش و پرورش ، عباس خسروي.  تلفن همراه:   *

  
  چکیده

 و یافته هاي حاصل از بررسی مطالعات حاکی از آنست که انواع برنامه هاي ورزشی تاثیر مثبتی بر رشد و تراکم استخوانی نداشته و نوع، شدت،
ی از عوامل موثر بر افزایش توده بافت استخوانی هستند. به نظر می رسد ترکیبی از ورزش هاي با تحمل وزن و مدت زمان فعالیت هاي ورزش

 تمرین ماه 3 تاثیر ارزیابی مطالعه این هدفمقاومتی در قالب یک برنامه خاص بصورت مداوم بیشترین تاثیر را در افزایش تراکم استخوانی دارد. 
 24 آزمودنیها اجرا شد، 1392نیمه تجربی که در سال  تحقیق در این .بود بزرگسال زنان در استخوان متابولیسم بر مارکرهاي هوازي ورزشی

تجربی  گروه دو در تصادفی به طور و شدند انتخاب هدف بر مبتنی نمونه گیري به روش که بودند شهرستان گنبد کاووس بزرگسال زنان  از نفر

 و هر جلسه  بهجلسھ  ٣ماه و در ھر ھفتھ  ٣گرفتند. پروتکل تمرین شامل تمرینات ھوازی (استقامتی) بھ مدت نفر) قرار  ١٢نفر) و کنترل ( ١٢(
 یعنی مرحله دو در خونی نمونه هاي بیوشیمیایی، بررسی متغیرهاي براي. بود ذخیره قلب ضربان % 65 تا 60 شدت با و دقیقه 60 مدت

و  االیزا روش پاراتورمون، اندازه گیري براي. جمع آوري شد تمرین ماه 3 جلسه آخرین از بعد ساعت 48 و تمرینات شروع از پیش ساعت 48
 تغییر عدم نتایج استفتده شد. SPSS 18مستقل با نرم افزار  tاز آزمون  ها داده تحلیل شدند. براي اتوآناالیز اندازه گیري با آلکالین فسفاتاز

 تمرین ماه 3بنابراین  .داد نشان کنترل گروه با مقایسه در تجربی گروه در را فسفاتاز آلکالین و پاراتورمون نشانگرهاي سطوح در دار معنی
در زنان  فسفاتاز آلکالین و کلسیم پاراتورمون، نشانگرهاي در داري معنی تغییر ذخیره، قلب ضربان % 65 تا 60 شدت با هوازي ورزشی

  بزرگسال ایجاد نمی کند.

  بزرگسال زنان فسفاتاز، آلکالین پاراتورمون، ھورمون استخوان، متابولیسم نشانگرھای ھوازي، تمرین  :کلیدواژه ھا
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 Abstract 
The results of the studies indicate that a variety of sports programs have a positive impact on growth and 
bone density and type, severity, and duration of physical activity are the factors influencing the increase in 
bone mass. It seems that a combination of weight-bearing and resistance exercises in the form of a special 
program continues to have the greatest impact on increasing bone density. The aim of this study was to 
evaluate the effect of aerobic exercise on markers of bone metabolism 3 months in adult women. 
Experimental evidence has shown the positive effect of physical exercise on skeletal mass. Previous studies 
show that biochemical markers can evaluate the dynamic changes in bone function and also determine the 
response rate of bone metabolism to physical exercise. The purpose of this study was to examine the effect 
of 3-Month aerobic exercise training on markers of bone metabolism in middle-aged women. 
Materials & Methods: This quasi-experimental study was performed on year 2013 on 24 healthy Adult 
female who were selected by convenience sampling method and were randomly divided into two 
experimental (12 people) and control (12 people) groups. The exercise protocol included aerobic 
(endurance) exercise training lasted for 3 months and 3 sessions per week and every session lasted for 60 
minutes and with intensity of 60-65 percent of heart rate reserve. Independent t-test was applied to analyze 
the data by SPSS 18 software. 
Results: The results showed no significant difference in concentrations of Parathyroid Hormone, and 
Alkaline Phosphatase in the experimental group in comparison with the control group. 3-month aerobic 
exercise training with the intensity of 60-65 percent of heart rate reserve does not induce significant change 
in the parathyroid hormone, calcium and bone-alkaline phosphatase in middle-aged women. 
Keywords: Aerobic Exercise Training, Bone Metabolism Markers, Para-Thyroid Hormone, Alkaline 
Phosphatase, Adult Women 
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  مقدمه

 می شود. پوکی استخوان ساخته مجددا و تخریب مداوم، به طور و شده معدنی تشکیل مواد و پروتئین از که است زنده ساختمان یک استخوان،
 جایگزین کردنو  دوباره سازي سرعت و یافته افزایش استخوان تخریب که میزان به طوري است، پیري و سن افزایش طبیعی فرآیند معموال

 سلول نوع ). دو1شود ( شکننده و نازك استخوان، که میشود باعث حالت این کاهش می یابد. تخریب شده استخوان به جاي جدید استخوان
 در سلولها این دوي هر .جدید میسازند استخوانهاي که استئوبالستها و میبرند بین از را که استخوان استئوکالستها دارد؛ وجود استخوانها در

 کاسته استئوبالستها فعالیت از و فعال تر میشوند استئوکالستها می شویم، پیرتر و مییابد افزایش ما سن وقتی .میشوند ساخته استخوان مغز
 کاهش استخوانی توده نتیجه در و نمیشوند ساخته استخوانهاي جدید اندازه به همان اما میروند، بین از بیشتري هاي بنابراین استخوان میشود.
و (ناحیه رشد اپی فیزي)  EGZکمک می کند الیه وابسته به تخم از غضروف  آن در استخوان سلول هاي تکثیر یافته که به رشد). 1مییابد (

تکثیر سلولی توسط ). 2( هستند Endostelو  ضریعاستئوبالستی یا استئوبالست هاي فعال شده در سطوح استخوانی زیر پیش سلول هاي 
رایط زمانیکه ترشح تناوبی است ش، مبرهاي شیمیایی ویژه اي صورت می گیرد و همچنین توسط الگوي موقتی ترشح هورمونی کنترل می شودیاپ

 اثرات آنابولیک می تواند با استفاده از مفهوم چرخه سلولی، آنابولیک برقرار است و زمانیکه ترشح تونیک باشد شرایط کاتابولیک برقرار است
 از را کلسیم جذب D ویتامین فعال شکل تحریک با که است بدن در کلسیم هموستاز عامل ترین مهم پاراتورمون هورمون). 2( شودخالصه 

 نقش مهم و شدنی اصالح عامل یک عنوان به بدنی فعالیت امروزه .شود می موجب را استخوانی تراکم افزایش نهایت در و دهد می افزایش روده
 استخوانی دارد. تودة آتی هاي سال در استخوانی ضایعات کاهش و زندگی اول هاي سال طول در استخوانی تودة اوج به رسیدن در اي عمده

 زندگی، روش ها، هورمون تغذیه، مادرزادي، ژنتیکی، عوامل به نیز مسئله این و زندگی سوم دهۀ در وي استخوانی تودة مقدار به مسن فرد یک
 جامعه افراد عمومی سالمت اصلی مشکالت از یکی رفع منظور به عوامل این بررسی رو این از. دارد بستگی بدنی فعالیت و ها بیماري داروها،

 متابولیسم در بارزي نقش پاراتیروئید و هورمون رسد می نظر به ضروري است، استخوان پوکی آن دنبال به و استخوان معدنی تراکم کاهش که
  . ) 3(  دارد استخوان

 در میانجامد، به طول ماه 6 از بیش که شدیدنسبتا  تمرینات و دارد اسکلتی توده بر مثبتی آثار بدنی فعالیت میدهد نشان تجربی شواهد
 ماه)، 36 تا 6 طوالنی( تمرینات کلی، به طور). 4( هستند موثرتر استخوان دانسیته افزایش در اندك فشار و باال تکرار با تمرینات با مقایسه
 تمرین همچنین). 4( مانده اند ناکام سازگاري این ایجاد در ماه 6 از کوتاهتر تمرینات که حالی در داده اند، افزایش را استخوان معدنی دانسیته

 چربی درصد کاهش و استخوانها عضالت، اندازه و توده افزایش سبب کلسیم هموستاز تنظیم فاکتورهاي و هورمونها سطوح در تغییر با بدنی
  .میشود بدن

 می افزایش روده از را کلسیم جذب D ویتامین فعال شکل تحریک با که است بدن در کلسیم هموستاز عامل ترین مهم پاراتورمون هورمون
 در اي عمده نقش مهم و شدنی اصالح عامل یک عنوان به بدنی فعالیت امروزه .شود می موجب را استخوانی تراکم افزایش نهایت در و دهد

 مسن فرد یک استخوانی دارد. تودة آتی هاي سال در استخوانی ضایعات کاهش و زندگی اول هاي سال طول در استخوانی تودة اوج به رسیدن
 بیماري داروها، زندگی، روش ها، هورمون تغذیه، مادرزادي، ژنتیکی، عوامل به نیز مسئله این و زندگی سوم دهۀ در وي استخوانی تودة مقدار به
 تراکم کاهش که جامعه افراد عمومی سالمت اصلی مشکالت از یکی رفع منظور به عوامل این بررسی رو این از. دارد بستگی بدنی فعالیت و ها

. دارد استخوان متابولیسم در بارزي نقش پاراتورمون و هورمون رسد می نظر به ضروري است، استخوان پوکی آن دنبال به و استخوان معدنی
 توجه با که هستند آنابولیک داروهاي از جدیدي کالس انسانی) نوترکیب پاراتیرویید (هورمون تریپاراتید آن اصلی آنالوگ و پاراتورمون هورمون

). 2(شوند ی م برده کار به شدید استئوپروز درمان براي استخوان تشکیل افزایش با ها شکستگی ترمیم تسریع در شان بالقوه اثرات به
بعد از نشستن روي رسپتور خود، استئوکالست ها را فعال می کند و باعث تخریب   PTHرسپتورهاي پاراتورمون روي استخوان و کلیه هستند. 

باال می رود. همچنین در  ALPاست. پس می توان نتیجه گرفت که در شکستگی ها میزان  ALPاستخوان می شود و از اثرات آن افزایش میزان 
به داخل خون را در پی خواهد  Caمتاستازها به استخوان افزایش میزان این آنزیم وجود دارد. در نهایت تخریب استخوان ریزش فسفات و 

  ترشح). 5(ند نقش دارد و آن را فعال می ک Dآنزیم یک هیدورکسیالز را فعال می کند این آنزیم در انتهاي مسیر سنتز ویتامین   PTHداشت
PTH براي تحریک شکل گیري استخوان بایستی تناوبی باشد. در مقابل حمل مداومGH  اثر آنابولیک بر روي استخوان ندارد در حالی که ترشح
باز جذب استخوان را تحریک می کند. شرکت در ورزش هاي راکتی به نظر نمی رسد که موجب تسریع رشد طولی و افزایش  PTHمداوم 

BMC مقداري افزایش در . و استخوان هاي بازویی زنان جوان شود اگر چه در مردان جوان مشاهده شده است راکم مواد معدنی استخوان)،(ت 
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BMC و مستقیم به طور را استئوبالستها استخوان، در پاراتورمون .)6( بازو در پاسخ به ورزش هاي راکتی وابسته به سن شروع ورزش است 
 در آن باالي سطوح است؛ استخوان روي متابولیزم دوگانه اي اثرات داراي هورمون این می کند. تحریک غیرمستقیم طور به را استئوکالستها

 همکاران و مایمون). 7( دارد استخوان روي آنابولیک اثرات آن متوسط سطوح و کاتابولیک اثرات هایپرپاراتیروئیدي، وضعیت مانند پایه، حالت
 اثري پایین، شدت با تمرین که حالی در میکند، تحریک تمرین از پس را پاراتورمون ناپایداري ترشح به طور شدید تمرین که کردند گزارش

می  پاراتورمون غلظتهاي معنی دار افزایش سبب هوازي تمرین هفته 9 که کردند بیانو همکاران  ترتیبیان همچنین). 8( ندارد پاراتورمون بر
 ماه 12 و 6 پایان در پاراتورمون پایه سطوح کاهش سبب شدید تمرین که کردند گزارش همکارانو  وینیانپا که است حالی در این). 9( شود

  ). 10( میشود کنترل گروه با مقایسه در تجربی گروه در تمرین

). 11( میدهد نشان را استخوان تشکیل و استئوبالست سلولهاي فعالیت که است استخوان از ایزوآنزیمی مشتق استخوان، ویژه آلکالین فسفاتاز
 استخوان سازي استئوبالستها توانایی نشان دهنده سلول، در آن میزان و هستند آلکالین فسفاتاز عظیمی از منشا استئوبالستها استخوان، در

 بدنی فعالیت .دارد مستقیم ارتباط سازي استخوان میزان با آن سرمی میزان افزایش و می شود ریخته خارج سلولی مایع در آنزیم این .است
 تمرین برنامه هفته 8 بررسی اثر با همکاران و اریکسون). 12( باشد داشته استخوان متابولیزم بر آنابولیکی اثر آلکالین فسفاتاز میشود موجب
 تغییر کم شدت، مقاومتی تمرین که داد نشان همکاران و بمبن مطالعه ولی). 13( کردند گزارش را آلکالین فسفاتاز معنیدار افزایش پرشی،

  ).14( نمی کند ایجاد تمرین از پس آلکالین فسفاتاز میزان در معنی داري

 به طور هنوز استخوانی رشد شاخص به عنوان استخوان دانسیته هاي سازگاري و استخوان متابولیزم مارکرهاي بین رابطه اینکه به توجه با 
 حداکثر جهت در بهینه تمرین نمی توان است، متناقض مختلف تحقیقات در استخوان متابولیزممارکرهاي  پاسخ و است نشده شناخته کامل
 بر تمرین تاثیرات مطالعه در استخوانی مارکرهاي از استفاده پویاتر بودن و ارزان تر به توجه با همچنین کرد. پیشنهاد استخوان سازي را پاسخ

 است، اندك بسیار استخوان مارکرهاي روي تحقیقات که آنجایی از همچنین و سنجی معمولتراکم  روشهاي به نسبت استخوان ساز و سوخت
 هورمون بر (HRR) ذخیره قلب ضربان 65/0-60 شدت با هوازي تمرین ماه 3 اثر بررسی پژوهش، این هدف .شد انجام حاضر تحقیق

   .بود بزرگسال زنان در استخوان مارکر تشکیل و پاراتیروئید،

   روش شناسی

به  که بودند دانشگاه میانسال زن کارکنان از نفر 24 پژوهش، آزمودنیهاي .شد انجام 1392 سال در که است نیمه تجربی  نوع از تحقیق این
 در داوطلبانه به صورت تحقیق شرایط براساس و روش کار و هدف توضیح از پس افراد شدند. این انتخاب هدف بر مبتنی نمونه گیري روش

 عدم دارو، مصرف عدم تندرستی، پرسشنامه براساس سالم بودن شرایط، این جمله از نمودند. امضا را رضایت نامه فرم و کرده شرکت تحقیق
 بود. سپس تحقیق این تمرینات برنامه در شرکت از پیش ماه 3 حداقل تمرینی برنامه هیچ در شرکت عدم و دخانیات استعمال عدم یائسگی،
 بین آنها بدن توده شاخص و سال 45 تا 40 بین آزمودنیها سنی دامنه شدند. دسته بندي تجربی شاهد گروه دو در تصادفی به طور نمونه ها

 پزشک توسط الکتروکاردیوگرام ثبت و خون فشار اندازه گیري عروقی، -قلبی معاینه از پس آزمودنیها .بود مربع متر بر کیلوگرم 30 تا 23
انجام  معتبر تحقیقات به رجوع با همچنین و بود محدودیتها از برآیندي نمونه، حجم میزان. کردند کسب را طرح به ورود مجوز متخصص،

 براي .شد داده تشخیص مناسب آماري، کارشناسان نظر از گروه دو در نمونه 24 تعداد آزمایشات، پرهزینه بودن به عنایت با و مشابه یافته
 و تمرینات شروع از پیش ساعت 48 یعنی  مرحله دو در و ناشتایی ساعت 12 -14 از بعد خونی نمونه هاي بیوشیمیایی، متغیرهاي بررسی

 قرار استفاده مورد االیزا روش با مخصوص کیت پاراتورمون، اندازه گیري براي .شدند جمع آوري تمرین ماه 6 جلسه آخرین از بعد ساعت 48
در  و ماه 3 به مدت (استقامتی) هوازي تمرینات شامل تمرینی پروتکل .شدند گیرياندازه  اتوآناالیز به روش آلکالین فسفاتاز گرفت. همچنین

 و یکنواخت آهنگ با ایروبیک حرکات و آهسته دویدن و راه رفتن شامل تمرین برنامه .بود دقیقه 60 به مدت جلسه هر و جلسه 3 هفته هر
 کنترل گروه همچنینساخت کشور فنالند) کنترل می شد. ؛  (POLAR ضربان سنج به وسیله تمرین بود. شدت HRR 65/0-60 شدت
 انحراف استاندارد و (میانگین پراکندگی و مرکزي گرایش شاخصهاي محاسبه براي. بودند غیرفعال و نداشته تحقیق دوره طول در فعالیتی هیچ

مولفه  بودن نرمال، T آزمون از استفاده اساسی پیش فرض بود. مستقل T آزمون استفاده، مورد آماري شد. روش استفاده توصیفی آمار از )
 همسان بودن از اطمینان براي شد. سپس تایید و بررسی داده ها، نرمال بودن فرض اسمیرنوف،- کلموگروف  آزمون از استفاده با که هاست

 از پیش مرحله در گروه دو بین بدن توده شاخص و وزن سن، قد، شاخص هاي میانگین تمرینی، دوره شروع از قبل تجربی و کنترل گروه دو
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 هر افتراقی میانگین بین گروهی، تغییرات بررسی براي تمرینی، دوره سپري شدن از پس شد. مقایسه مستقل T آزمون از استفاده با مداخله،
 مورد مستقل T آزمون گروه، دو بین افتراقی میانگین هاي مقایسه براي و شد محاسبه پس آزمون) و پیش آزمون میانگین (تفاضل گروه

 لون آزمون از گروه، دو در واریانس ها برابري فرض بررسی به منظور مستقل، T آزمون انجام از قبل است ذکر شایان گرفت. قرار استفاده
  شد. استفاده

  یافته ها

 پیش مرحله از متغیرها میانگین گروهیبین  ). تغییرات1(جدول  افزایش یافت. معنی داري به طور تجربی، گروه در پاراتورمون هورمون سطح
  ).2نداشت (جدول  معنی داري تفاوت تجربی، و کنترل گروه دو در مداخله پس از تا مداخله از

  مستقل در گروه هاي کنترل و تجربی T: نتایج آزمون 1جدول                                      

                           

  

   

        

                                     

  مستقل براي بررسی  تغییرات بین گروهی T: نتایج آزمون 2جدول                                         

             

  

  

  

 
  

  

  

  نتیجه گیريبحث و 

 می دادند، انجام را HRRدرصد  65-60 شدت با هوازي تمریناتماه  3 به مدت که تجربی گروه در پاراتورمون هورمون سطح پژوهش، این در
 تغییرات گروهها، مقایسه در اما .نداشت معنیداري تغییرات کنترل، گروه در پاراتیروئید هورمون سطح ولی یافت، افزایش معنی داري طور به

 زنان در همکاران و شیباتا نتایج با حاضر نبود. یافته هاي پژوهش معنی دار کنترل گروه با مقایسه در تجربی گروه پاراتورمون در هورمون
 پاراتیروئید هورمون تغییر عدم بر مبنی )، 17مردان جوان ( در همکاران و کیز)، 16( جوان افراد در همکاران و راچل)، 15( غیریائسه میانسال

)، 8( جوان مرد ورزشکاران در همکاران و مایمون)، 18( جوان افراد در همکاران و بوسیدا یافته هاي با تحقیق این نتایج داشت. اما هم خوانی
 را مختلف تحقیقات نتایج در تناقض .نداشت هم خوانی پاراتورمون هورمون غلظت افزایش بر مبنی)، 19( مسن افراد در همکاران و شن و

  معنی داري t df  گروه  شاخص ها     
  508/0  11  -360/0  کنترل  پاراتورمون   

  043/0  11  -471/3  تجربی
  722/0  11  266/0  کنترل  آلکالین فسفاتاز  

  753/0  11  -507/0  تجربی

  مستقل tآزمون                      آزمون لون  شاخص ها

  سطح معنی داري  t  سطح معنی داري

  410/0  02/1  360/0  پاراتورمون
  788/0  357/0  230/0  آلکالین فسفاتاز

BMI 311/0  32/2  183/0  
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 فشار میزان و شدت. داد نسبت افراد متفاوت سنین و بدنی آمادگی میزان همچنین فعالیت تکرار و مدت شدت، نوع، در تفاوت به میتوان
 هورمون سطح در تغییرات میزان بیشترین تمرین شدت که به گونه اي است، مختلف تحقیقات نتایج در تناقض علت اصلیترین تمرین،

 تمرین شدت می رسد به نظر که کردیم بررسی را شدت با منظم هوازي تمرین ماه 3 اثر پژوهش این در ما). 10( می کند تعیین را پاراتیروئید
 هفته 9 انجام با ترتیبیان که حالی در است، نبوده کافی استخوان متابولیزم تنظیم در هورمونی تغییرات و استخوان سازي فعالیت براي تحریک

 کرد گزارش جوان زنان در را پاراتورمون هورمون سطح در افزایش برآوردي قلب، ضربان حداکثردرصد  80-70 شدت با شدید يهواز تمرین
 متقابل تغییرات سبب یک هر در تغییر که صورت این به دارد، وجود سرم کلسیم و پاراتورمون غلظت هاي بین قوي بازخورد رابطه یک). 9(

 سبب یونیزه کلسیم غلظت که افت به گونه اي می کند، تنظیم پاراتیروئید را هورمون ترشح خارج سلولی، کلسیم می شود. غلظت دیگري در
 و سرم یونیزه کلسیم سطوح کاهش براي پیشنهاد شده ). مکانیزم هاي18می شود ( پاراتیروئید سلولهاي قاعده از پاراتورمون سریع آزادشدن

آدنوزین تري  از رها شده فسفر غلظت افزایش عرق کردن، طریق از کلسیم دفع افزایش شامل؛ تمرین اثر در پاراتورمون افزایش متقابل به طور
 باندشدن و تمرین اثر در آزاد چرب اسیدهاي سطوح افزایش همچنین و میشوند باند کلسیم آزاد یون با که عضله کراتین فسفات و فسفات

 به طوري است، شده نسبت داده اسیدي متابولیک به بدنی فعالیت متعاقب پاراتورمون افزایش دیگر مکانیزم). 7( است کلسیم آزاد یون با آنها
 گزارش دیگر سوي از). 20( می دهد افزایش کلسیم کلیوي بازجذب کاهش با را کلسیم ادراري دفع اسیدي، ساز و سوخت کرده اند گزارش که

 آزادسازي با تمرین همچنین). 18( است کلسیم یونهاي سطوح از مستقل که دارد پاراتورمون ترشح افزایش بر مستقیم اثر اسیدوز که است شده
سازگاري  در دیگر تفسیر). 7(می شود  هایپرکلسیمی) وجود با کلسیم (حتی سطوح از مستقل پاراتورمون ترشح تحریک سبب کاتکوالمین ها

 هورمون هاي کلسی باالتر گردش در سطوح که است شده گزارش .باشد هورمونی تغییرات بیان کننده است ممکن استخوان فیزیولوژیک
 متابولیزم اصالح سبب تمرین نکرده، افراد به نسبت تمرین کرده افراد در پاراتورمونو (IGF-I) 1 انسولین شبه رشد فاکتور کلسیتریول، دیول،

  ). 11( میشود استخوان خالص رشد به منظور استخوان

درصد  65-60شدت  با هوازي تمرین ماه3تاثیر  تحت آلکالین فسفاتاز یعنی استخوان متابولیزم مارکر سطوح داد نشان حاضر تحقیق نتایج
HRR 11( داشت همخوانی رایان و ویتج ،ریچاردسون تحقیقی یافته هاي با نتایج این نکرد. پیدا کنترل و تجربی گروه در معنی داري تغییر .(

 میزان در تغییري متفاوت، جهشی ورزش پروتکل 3 متعاقب همکاران، و جیل بوش و مقاومتی تمرین جلسه یک متعاقب ،بمبن همچنین
 همکاران، و توسون آلیی و همکاران و شن همکاران، و راچل همکاران، و شیباتا که است حالی در این). 14( نکردند مشاهده آلکالین فسفاتاز

 فشارهاي تکرار به نسبت مکانیکی تحریک شدت استخوان، ساختاري سازگاري براي). 16( نمودند گزارش را آلکالین فسفاتاز سطوح افزایش
 در می دهد، ارتقا را آنها و کرده کمک استخوان تراکم و توده به باال شدت با تمرین هاي که می کند بیان دارد. این باالتري اهمیت تمرینی

 تحریک حداقل ایجاد براي الزم نیروي و فشار حداقل داد، نشان پژوهشی طی زانکر). 20( نیستند چنین کم، شدت با تمرینهاي که حالی
 وزن برابر حدودا می شود، وارد استخوانها بر که نیرویی آهسته، دویدن و راه رفتن فعالیتهایی مانند در و است بدن وزن برابر 5/2استخوانی 

 معنی دار افزایش که می شود پیشنهاد چنین). 21( نیست استخوانی سلولهاي براي تحریک آستانه حد در که است آن از بیشتر کمی یا بدن
 روینده و جوان استخوانهاي که است شده گزارش همچنین). 22است ( وابسته اسکلتی عضالنی سیستم به فشار و استرین به آلکالین فسفاتاز

 استخوان، ساختاري واحد در موجود خونی رگهاي). 23( هستند حساس تر استخوانهاي مسن تر به نسبت تمرین مکانیکی فشار به پاسخ در
 مواد آزادسازي طریق از استخوانسازي در خونی هاي رگ فعال نقش از حاکی اخیر، شواهد می کنند. ایفا استخوانی تغییرات در مهمی نقش

سلولهاي  فعالسازي سبب که است نیتریک اکساید) ،1 -اندوتلین 6 -(اینترلوکین موضعی تنظیم فاکتورهاي و عروق گشادکننده و تنگ کننده
 هورمون غلظتهاي که می دهد نشان حاضر تحقیق نتایج). 24( میشود استئوکالست سلولهاي فعالیت از مستقیم جلوگیري و استئوبالست
درصد  65-60 شدت با و وزن تحمل با که هوازي تمرینات ماه 3 تاثیر تحت بزرگسال زنان از گروه این در آلکالین فسفاتاز و کلسیم پاراتیروئید،

 نوع، تعیین و تمرین به استخوان انفعاالت و فعل پاسخ درك براي حال، این با .نکرد پیدا داري معنی تغییر بود، ذخیره قلب ضربان حداکثر
 به نظر ضروري مختلف، تمرینی شرایط با تحقیقات آتی مشابه انجام استخوان سازي، پاسخ حداکثر به رسیدن براي بهینه تمرین مدت و شدت

  . می رسد
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 بزرگسال زنان در آلکالین فسفاتاز پاراتورمون و مارکرهاي در داري معنی تغییر ذخیره قلب ضرباندرصد  65-60 شدت با هوازي تمرین ماه 3
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