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  پس از هشت هفته تمرینات پیالتس یائسه زنان چاقو درصد چربی سرمی استرادیول  بتا- 17تغییرات 
  5مجید میر، 4، مجتبی میرسعیدي3سلما رمرودي، 2مهرداد فتحی، 1احسان میر

اس ارشد کارشن -4 دانشجوي دکتري فیزیولوژي ورزشی -3 ولوژي ورزشییفیز استادیار - 2 دانشجوي دکتري فیزیولوژي ورزشی - 1
  تحولکارشناس ارشد مدیریت  -5 فیزیولوژي ورزشی

  بیمارستان – 5 دانشگاه علوم پزشکی گرگان -4دانشگاه فردوسی مشهد  - 3دانشگاه فردوسی مشهد  - 2دانشگاه فردوسی مشهد  - 1
  تامین اجتماعی گنبد کاووس 

  
      

  :چکیده
و درصد چربی بدن  ولیبتا استراد-17سطوح  بر التسیپ نیهشت هفته تمر ریتاث یهدف پژوهش حاضر، بررس زمینه و هدف:

 78/52±75/2زن داوطلب چاق (سن  20است. تعداد  یتجرب مهیمطالعه از نوع ن نیا ها: روش مواد و بود. یائسه زنان چاقدر 
 دور هبــ کمــر نسبت و درصد 86/41±75/2  یبر متر مربع، درصد چرب لوگرمیک 25/2±27/33 (BMI) یتوده بدن هنمای سال،
 يهــا نیهفتــه تمــر 8 التسیکنترل قرار گرفتند. گــروه پــ و یتجرب ينفر 10در دو گروه  تصادفی طور به) 02/1±09/0 لگن

. ســطوح شــدند يریــگیگروه کنترل فقط پ کهیاجرا کردند، در حال قهیدق 60جلسه در هفته و هر جلسه به مدت  3را  التسیپ
از  یدرون گروهــ سهیبه منظور مقا .ل و بعد از دوره تمرین اندازه گیري شدندو درصد چربی بدن قب ولیبتا استراد-17 سرمی

  ).P> 05/0مستقل استفاده شد( t ياز روش آمار یگروه نیب سهیهمبسته و به منظور مقا t يروش آمار
 یائســه قدر زنــان چــا درصد چربیو  ولیبتا استراد-17 درهشت هفته تمرین هاي پیالتس باعث کاهش معناداري  ها: یافته

  گروه تمرین در مقایسه با گروه کنترل شد.
  .شود یم چاق یائسه در زنان یو درصد چرب ولیبتا استراد-17در  يباعث کاهش معنادار التسیپ ناتی: تمريریگ جهینت

  ها یچرب ،یچاق التس،یپ نیتمر :يدیکل يها واژه
Abstract 
Background: The aim of this study was assessing the effect of 8 weeks pilates exercise on 17- 
beta stradiol serum level and fat percentage in Obese postmenopausal women.. 
Materials and methods: This study was a semi-experimental research. twenty obese volunteer 
women (age 52.78±2.75 yr, body mass index 33.27±2.25 kg/m2, fat percentage 41.86±2.75% 
and waist-hip ratio 1.02±0.09 (means ±sd) were randomly divided into two equal groups 
(each with 10 individuals), experimental and control. pilates group were performed pilates 
exercises 3 times per week for 8 weeks, each session 60 min, while control group just were 
followed. 17- beta stradiol serum levels and fat percentage were measured in two groups 
before and after intervention. for inter group comparison, paired t-test and between group 
comparison independent-t test was used (significance level p<0.05). 
Results: 8 weeks pilates significantly reduced 17- beta stradiol serum level and fat 
percentage in obese women in the exercise group compared with the control group.  
Conclusion: pilates training, reduced 17- beta stradiol serum level and fat percentage in 
obese postmenopausal women. 
Keywords: Pilates training, Obese, Lipids 
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  مقدمه
یکی از شایع ترین سرطان ها در زنان سرطان پستان است که اغلب بعلت رشد و تقســیم غیرطبیعــی ســلول هــاي  

. )2( شــایع بــدخیم شــناخته شــده اســتو ریه، ســومین ســرطان  سینه شروع می شود و پس از سرطان هاي معده
مطالعات نشان داده اند که خطر ابتال به این بیماري در همه گروه هاي ســنی یکســان نبــوده و افــراد مســن بیشــتر 

ترکیبی از عوامل هورمــونی، ژنتیکــی و  ،مستعد ابتال به این نوع سرطان می باشند و عوامل بوجود آورنده این بیماري
که در ابتال به این بیماري نقش دارند را اعالم کرده اند کــه از مطالعات عوامل موثر دیگري برخی  .حیطی می باشدم

، بیماري هاي کبدي، و مصرف داروهاي استروژنی اشاره اشعهدر معرض قرار گرفتن  ،یچاق :از جمله آنها می توان به
ی چــون فعالیت تخمدان ها، قطع هورمون هاي جنسی اثراتبین رفتن  هنگام یائسگی و قطع شدن قاعدگی و از کرد.

ررس را به دنبال خواهد داشــت کــه در عارضــه گرگرفتگــی دیــررس، امکــان تغییــر شــکل یگرگرفتگی هاي زود و د
، سطوح اســتروژن . با توقف قاعدگی)1( در آنها می شود ساختاري در زنان وجود دارد و همچنین باعث تجمع چربی

فوق کلیه به تستسترون و استروژن در روژن مورد نیاز این افراد از تبدیل آندرواستندیون آندروژن کاهش داشته و است
در زنان چاق نسبت به زنان با وزن نشان داده شده است که بافت چربی و دیگر بافت هاي پیرامونی تامین می گردد. 

بتااســترادیول اســت کــه در -17ل بررســی طبیعی سطوح استروژن باالتر است. یکی از عمده ترین استروژن هاي قاب
اگرچــه  تخمدان ها تشکیل می شود و غلظت باالي سرمی آن یکی از نشانه هاي سرطان پستان در زنان مــی باشــد.

چــون ســرطان  ییهــا يمــاریآن احتماال موجــب ب ادیدارد اما مصرف زدر زنان یائسه  یفراوان دیفوا یاستروژن درمان
اضافه وزن و اندازه هاي بدنی از عوامل خطري هستند کــه شود.  یعروق کرونر م يها يماریبو  يپستان، سکته مغز
و از آنجا که فعالیت هاي ورزشــی مــی  هستند شگیري از این بیماري بسیار بااهمیتبنابراین در پی قابل تغییر بوده و

در جلــوگیري از ایــن بیمــاري نقــش ورزش را نمی تــوان تواند روي برخی اندازه هاي بدنی تاثیر گذار باشد بنابراین 
 یائسگیکاهش عوارض و مشکالت  نیهمچن یو تندرست یمهم بدست آوردن سالمت ياز روش ها یکینادیده گرفت. 

از اینــرو . موثر در زنــان چــاق مطــرح اســت یدرمان يرهایباشد که به عنوان مس یم یورزش ناتیدر زنان انجام تمر
چهار جلسه با شدت متوسط نشان داد کــه غلظــت  يهفته ا ،يهواز نیرهفته تم 12 ریتاث یرس) با بر2004( آنامک

را در ســطوح  يدار یمعنــ رییــ) تغ2004( امزیــلیو ینانس ی. از طرف)3(داشت يدار یکاهش معن ولیبتا استراد -17
از وجود نتایج متناقض در این زمینه . )4(متوسط مشاهده نکردند یورزش ناتیو استروژن سرم پس از تمر ولیاستراد

 یم هیتوص یکه به منظور کاهش چرب يهواز ناتیتمر ژهیبو ناتیتمر یانجام برخیک سو و از سوي دیگر اینکه چون 
 التسیپ ناتیتمر نکهیبا توجه به ا و رسد یبه نظر م رممکنیغ یزنان چاق مشکل و حت ژهیاز افراد بو یشود در برخ
تواند  یم شتریب بنابراین ،ردیگ یو پرش و جهش انجام م مسافت یبدون ط دهینشسته و خواب ستاده،یا يدر حالت ها

را  التسیبر آن شد تــا تــاثیر هشــت هفتــه تمرینــات پــ از اینرو محقق گردد. یاتینوع از افراد، جذاب و عمل نیا يبرا
  قرار دهد. ارزیابیمورد یائسه چاق زنان و درصد چربی  ولیبتا استراد -17يرو

  مواد و روشها
دو گروه تجربی با طرح پیش آزمون و پس آزمون مورد مقایسه قرار گرفتند.  نیمه تجربی است کهاین تحقیق از نوع 

نفر زنان چاق  بودند که به روش نمونــه گیــري انتخــابی در دســترس و هدفــدار  20نمونه آماري این تحقیق شامل 
ا شــدند. معیارهــاي ورود بــه انتخاب شدند. در مرحله نخست افراد با ماهیت و نحوه همکاري با اجراي پژوهش آشــن

مطالعه شامل: سالم بودن بر اساس پرسشنامه تندرستی، عدم مصرف دارو، عدم استعمال دخانیات و عدم شرکت در 
ماه پیش از شرکت در برنامه تمرینات این تحقیق بود. آزمودنی هــا بــر اســاس شــرایط  2هیچ برنامه تمرینی حداقل 

شرکت کرده و فرم رضایت نامه را امضــا نمودنــد. ســپس نمونــه هــا بــه طــور تحقیق به صورت داوطلبانه در تحقیق 
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 55تــا  50نفر) دسته بندي شدند. دامنه سنی آزمودنی هــا بــین  10( نفر) و کنترل 10تصادفی در دو گروه تجربی (
قد آزمودنی ها براي ارزیابی ترکیبات بدن به ترتیب طول  کیلوگرم بر مترمربع بود. 35تا  30سال و نمایه توده بدنی 

میلی متر، محــیط باســن و کمــر بــا متــر نــواري (مــابیس/ ژاپــن) بــا  5با قدسنج سکا (ساخت کشور آلمان) با دقت 
گرم و بــا اســتفاده از دســتگاه بیوالکتریکــال ایمپــدنس  100میلی متر، درصد چربی بدن و وزن با دقت  5حساسیت 

تقسیم محیط کمر به محیط باسن، نسبت دور کمر به باسن / کره جنوبی) اندازه گیري شد. از In body-720(مدل 
و از تقسیم وزن بدن بر مجذور قد به متر، نمایه توده بدن بر حسب کیلوگرم بر متر مربع به دست آمد. جهت انــدازه 

ن نقطه (بین انتهاي پایینی قفسه گیري دور کمر به باسن آزمودنی ها، محقق دور کمر را با یک نوار متري در کمتری
سینه و ناف) بر حسب سانتی متر به دور باسن (در عریض ترین محل، روي کفل) بر حسب سانتی متر اندازه گیــري 

بتااسترادیول  -17براي اندازه گیري کرد و از تقسیم نسبت دور کمر به دور باسن هر یک از آزمونی ها تعیین گردید. 
ساعته از ســیاهرگ دســت چــپ آزمــودنی هــا در حالــت  12از آزمون و در حالت ناشتایی  ساعت قبل و بعد 24نیز 

پروتکل  بتااسترادیول با استفاده از کیت ریندوکس اندازه گیري شد. -17نشسته خونگیري بعمل آمد و سطح سرمی 
شــده در کــالس اجــرا  یبود. حرکات اصــل قهیدق 60جلسه و هر جلسه به مدت  3هفته و هر هفته  8شامل  ینیتمر

تکــرار)، حرکــت  20-15تکرار)، کشش پا به عقــب ( 10تکرار) گهواره ( 10و تکرار آن ها کشش پا به پهلو ( التسیپ
تکرار)، دراز و نشســت  60-50تکرار)، چرخش ستون مهره ها ( 30-25( مهیتکرار)، دراز و نشست تا ن 30-25گربه (
) که قهیدق 5مرحله گرم کردن ( ناتیتکرار) بود. مراحل انجام تمر 60-50پاها ( رهیتکرار) و حرکت دا 60-50کامل (

 يمانند گهواره کامل، کشش تک پا کشش ستون مهره، گهواره با پــا التسیانواع حرکات پ یاصل يها تیدر آن فعال
 ين داده ها. در پایا) بودقهیدق 5شد و مرحله سرد کردن ( ی) انجام مقهیدق 50( رهیدو پا، پا دوچرخه و غ تابباز، پر

تجزیه و تحلیل شدند. پس از کسب اطمینان از نرمال بــودن توزیــع  15نسخه  SPSSجمع آوري شده با نرم افزار  
همبســته  Tنظري داده ها با استفاده از آزمون آماري شاپیروویلک و همگنی واریانس ها توسط آزمون لون از آزمون 

در  05/0استفاده شد. سطح معنــی داري کمتــر از  یگروه نیب سهیمقا يمستقل برا Tو  یدرون گروه سهیمقا يبرا
  نظر گرفته شد.

  :  یافته ها
 ،یدرصد چربــ بتااسترادیول و -17نتایج جدول نشان می دهدکه تغییرات میانگین هاي درون گروهی در متغیرهاي 

 نیبــ راتییــا همان تغیو کنترل  یدو گروه تجرب نیب سهیدر مقا نی)؛ همچنP>05/0( در گروه تجربی معنی دار بود
  ).P>05/0( دار شد یبدست آمده معن راتییشاخص ها تغ این در زین یگروه

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


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

  

 

  

  بحث و نتیجه گیري:
در زنــان چــاق  درصد چربــی هفته تمرین پیالتس موجب کاهش معنی دارنتایج پژوهش حاضر نشان داد که هشت 

 التسیپ ناتیتمر. )4، 6( است ناهمسوو با نتایج سگال و همکاران  همسوشد که با نتایج وولکدوف و همکاران  یائسه
 کــهیشــود؛ بطور يسطح انرژ شیشده و منجر به افزا نیتمر یدر ط یافراگمیو د قیعم يتنفس ها می تواند موجب

موجــب  یافراگمیــو د قیــعم يتــنفس هــا نیــکنند و ا یمصرف م يانرژ زین یعالوه بر عضالت فعال، عضالت تنفس
 .شــود زیــن یچرب شتریب شیتواند موجب اکسا یامر م نیشود که ا یبه عضالت فعال م شتریبهتر و ب یرسان ژنیاکس

تفاوت در مدت، شدت و سطح تمرینــی آزمــودنی یکی از دالیل چنین یافته هاي متناقضی احتماالً می تواند به علت 
استرادیول زنــان چــاق بتا-17موجب کاهش معنی دار سطوح  التسیپ ناتیهشت هفته تمردر این پژوهش  ها باشد.

گــزارش کردنــد همخــوانی بتا اســترادیول را  – 17که کاهش مقدار  )3()2004تیرنان ( یائسه شد که با نتایج آنامک
مبنی بر عدم تغییر سطوح استرادیول و استروژن پس از تمرینات ورزشــی  )5()2004یامز (لی ویدارد اما با نتایج نانس

همراه با کاهش انرژي دریافتی ناهمخوان است. با توجه به اینکه در هر دوي این تحقیقات به نقش بافــت چربــی در 
مســتقل از  بتــا اســترادیول – 17 تغییرات میزان ترشح هورمون استروژن تاکید شده است و انتظار می رود تغییــرات

نباشد. بنابراین در این پژوهش احتماال کاهش درصــد چربــی  BMIتغییرات درصد چربی، نسبت دور کمر به لگن و 
. شــده اســت ولاســترادی بتــا – 17و باعث کاهش سطوح ســرمی  مستقیما روي مقادیر استروژن تاثیر گذاشته است

کــاهش جریــان اســترادیول هنگــام فعالیــت هــاي یسم هاي دیگري چون احتماال فعالیت هاي ورزشی از طریق مکان
سرطان پستان ممکن است بر اثــر  همچنینورزشی، موجب کاهش جریان هاي هورمون هاي جنسی آندروژن شود. 

افزایش تولید استروژن با آروماتاز در بافت چربی و کاهش غلظت هورمون هاي جنسی متصل به گلوبــولین باشــد. از 
سرمی  ولاسترادی بتا –17و باعث کاهش یت هاي با شدت متوسط موجب بهبود سیستم ایمنی بدن شده طرفی فعال

چون استرادیول نیز مثل سایر استروئیدهاي جنسی از کلسترول ساخته مــی شــود ایــن احتمــال گردد. عالوه بر این 
ل گردیده و این کــاهش در موجب کاهش سطوح کلسترو انجام گرفته در این پژوهش وجود دارد که فعالیت ورزشی

   . شده است ولاسترادی بتا – 17 متابولیسم استرادیول تاثیر گذار بوده و باعث کاهش سطوح سرمی

 
شاخص ھای فیزیکی و بیوشیمیایی : مقایسھ تغییرات واریانس درون گروھي و بین گروھي در ١جدول 

 یائسھ زنان چاق

- گروه متغیرھا
 ھا

 تغییرات ی خونیھانمونھ

 *پس آزمون *پیش آزمون
 یبین گروھ ھیگرو درون

سطح معنی 
 داری

سطح معنی 
 داری

 وزن (کیلوگرم)
 *٠٤٢/٠ ١٦/٨٢±٩٠/٣ ٢٥/٨٦±٢/٤ تجربي

٠٢٨/٠* 
 ٢٦٠/٠ ٨٥/٨٧±٢/٣ ١١/٨٦±٥/٤ کنترل

 درصد چربی
 *٠٣٥/٠ ١٣/٤٠±٩/٣ ٥/۴٢±٦/٣ تجربي

٠٣٠/٠* 
 ٣٢٥/٠ ١٤/٤٤±٣/٢ ٤/٤٣±١/٢ کنترل

 بتااسترادیول-١٧
(میلی لیتر بر 
کیلوگرم در 

 دقیقھ)

 *٠٠٠/٠ ٢٥/١٢±١٣/٢ ٦٥/١٥±٤٥/٢ تجربي
٠٣٤/٠* 

 ١٣٤/٠ ٩٣/١٤±٤٤/٥ ١١/١٥±٧٥/٤ کنترل

در  P>٠٥/٠: سطح معنی داری † میانگین نشان داده شده است.±براساس انحراف معیار ھاداده: *
 نظر گرفتھ شده است.
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