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و گلوکز خون زنان  ANP ،FFAاثرات حاد و متعاقب رکابرنی در آب و خشکی بر 

 یائسه دیابتی تمرین کرده 

 3سیما نصیری 2اعظم زرنشان 1*کریم آزالی علمداری
 ایران-آ.ش-آذرشهر -دانشگاه شهید مدنی آذربایجان -دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی -گروه تربیت بدنی -دانشیار .1

 ایران-آ.ش-آذرشهر -دانشگاه شهید مدنی آذربایجان -دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی -گروه تربیت بدنی -استادیار .2

 -دانشگاه شهید مدنی آذربایجان -دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی -گروه تربیت بدنی-ورزش فیزیولوژی ارشد کارشناس .3

 ایران-آ.ش-آذرشهر
*E-mail: k.azali@azaruniv.ac.ir 

 چکیده

رود که هر جلسه ورزش در آب انسولین، گلوکز و های منفرد و پراکنده گذشته، احتمال میطبق نتایج بررسی :زمینه و هدف

عوض در دوره متعاقب ورزش با افزایش کمتر آدرنالین و افزایش ماندگارتر چربی خون را بهتر از وررش در خشکی کاهش دهد و در

اران دیابتی در حال تمرین منظم، بررسی همزمان این متغیرها انجام نشده سرم همراه باشد. بااینحال، تاکنون در بیم ANPدر 

 است که هدف و نوآوری این تحقیق بود.

ابتدا شش هفته پس از غربالگری اولیه،  سال( 76/66±3/2سن ) نفر از زنان دیابتی غیر ورزشکار یائسه 12: هامواد و روش

 4در قالب زیر گروههای ( Counterbalanced Orderتصادفی معکوس)به طور سپس تمرینات تناوبی را تجربه کردند و 

 نفری در سه شرایط مختلف، شامل کنترل، ورزش در آب و رکابزنی در خشکی با فاصله یک هفته از هم مورد بررسی واقع شدند.

رکابزنی در و سپس  گرم گلوکز محلول خوراکی( در حالت ناشتا انجام شد 75)مصرف  GTTهر یک از شرایط، ابتدا تست در 

ای با فاصله دقیقه 10درصد از حداکثر توان هوازی در سه تناوب  40دقیقه فعالیت با شدت  30خشکی و یا در آب)شامل 

 30( حالت پایه)1گیری شامل همچنین در هر یک از شرایط، پنج بار خوناستراحت سه دقیقه( و یا شرایط کنترل تجربه شد. 

دقیقه بعد  120( 5دقیقه و  90( 4دقیقه،  60( 3الفاصله بعد از ورزش یا شرایط کنترل و همچنین، ( بGTT ،)2دقیقه بعد از 

 3×5( عاملی Time seriesهای زمانی)از طریق تحلیل واریانس سری 21نسخه  Spssافزار ها با استفاده از نرمدادهانجام شد. 

 .(P<05/0)گیری مکرر)با آزمون تعقیبی بونفرونی( انجام شد و تحلیل واریانس اندازه

خون ANP و افزایش کاهش در گلوکز و اسیدهای چرب آزاد ، رکابزنی در خشکیورزش در آب و  پس از هر دو شرایط: هایافته

 . (P<05/0آب بیشتر خشکی بود) که مقدار اثرات رکابزنی درمشاهده شد 

در زنان یائسه دیابتی، یک جلسه ورزش در آب ضمن هزینه انرژی پایین تر و اعمال فشار کمتر به مفاصل، در  :گیرینتیجه

مقایسه با یک جلسه رکابزنی در خشکی، اثرات بهتری بر کاهش قند خون ناشی از هر جلسه ورزش دارد و همچنین به دلیل 

باشد( امکان بیشتری برای اکسایش که مسئول فراخوانی اسیدهای چرب به خون نیز میسرم ) ANPافزایش ماندگارتر در میزان 

 . ولی به دلیل کمبود شواهد و محدودیتهای تحقیق، همچنان نیاز به شواهد بیشتر باقی است. کنداسیدهای چرب فراهم می

 

 ورزش، آب، خشکی، کنترل دیابت: کلمات کلیدی

  



 

2 

 

راولین همایش بین المللی ورزش و توسعه پایدا  

 

 

 

ای در حال هپیشگیری از بیماری و بهبود سالمت کشورنقش ورزش و فعالیت بدنی در 

 توسعه 
 

 وریا طهماسبی 

 

  ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
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و مصرف مکمل فوالت بر هموسیستئین پالسمای مردان سالمند غیر  یروادهیهفته ورزش پ 6اثر 

 ورزشکار
 4 محمود، به مو نه به ز 3 نیحس، توانا لطیف 2 یقنبر، ناصر 1 نیالدلطیف سیفدارا 

 )*نویسنده مسئول(عراق  -حلبچه -حلبچه -دانشگاه حلبچه -بدنی و علوم ورزشیتربیت -بدنیتربیت -استادیار -1

 ، ایرانکردستان ،سنندج دانشگاه کردستان،بدنی و علوم ورزشی، دانشکده علوم انسانی، گروه تربیت -دانشجوی دکتری فیزیولوژی -2

 عراق -حلبچه -حلبچه -دانشگاه حلبچه -بدنی و علوم ورزشیتربیت -بدنیتربیت -استادیار -3

 عراق -حلبچه -حلبچه -دانشگاه حلبچه -بدنی و علوم ورزشیتربیت -بدنیتربیت -استادیار -4

dara769@yahoo.com Email:* 
 دهیچک

هوازی  یهاو ورزش رودیدر جهان به شمار م ریومقلبی عروقی در افراد سالمند یکی از علل مهم مرگ یهایماریافزایش ب زمینه و هدف:

هموسیستئین  فوالت بر و مصرف یروادهیهفته پ 6باشند. هدف از این پژوهش بررسی اثر  هایماریپیشگیری از این ب یهایکی از راه توانندیم

 ورزشکار بود. ریپالسمای مردان سالمند غ

طور داوطلبانه در این پژوهش شرکت کردند ساله به 70تا  50نفر از مردان سالمند غیر ورزشکار  14در این پژوهش تجربی تعداد  روش کار:

 یروادهینفر( تقسیم شدند. هر دو گروه برنامه پ 7دارونما )نفر( و تمرین +  7طور تصادفی به دو گروه مساوی تمرین + اسیدفولیک )و سپس به

خونی گرفته شد  یهاانجام داد. پس از پایان برنامه تمرینی نمونهبود دقیقه(  60جلسه در هفته و هر جلسه  3) یروادهیهفته پ 6شامل که 

 .روش آماری تی مستقل و وابسته انجام شد ها باوتحلیل دادهو تجزیه

تمرین+  یهاهفته غلظت هموسیستئین پالسمای گروه 6به مدت  یروادهینتایج پژوهش نشان داد پس از انجام برنامه تمرینی پها: یافته

 طور معناداری کاهش یافت.( به005/0( و تمرین+ دارونما )002/0مکمل )

به همراه مصرف مکمل فوالت برای کاهش هموسیستئین پالسما و  یروادهیبا توجه به نتایج پژوهش حاضر انجام ورزش پ گیری:نتیجه

 .گرددیعروقی به افراد سالمند توصیه م -پیشگیری از خطرات قلبی

 هموسیستئین، مکمل فوالت، ورزش هوازی. ها:کلیدواژه

 

 مقدمه: .1
ومیرهای درصد از مرگ 46که طوریبه (1) رودیومیر در جهان امروز به شمار مترین علل افزایش مرگقلبی عروقی یکی از شایع یهایماریب

عروقی  یهایماریبه بدر بسیاری از مواقع افراد بدون داشتن آگاهی از عوامل خطرزا مبتال .(2) هستقلبی عروقی  یهایماریایران، ناشی از ب

 شامل و اندقرارگرفته موردتوجه تازگیبه ه عوامل خطرزای مختلفی نقش دارند کهنامبرد یهایماری. در رابطه با ب(1) شوندیکرونر م

 .(3, 1) باشندیمو غیره  A لیپوپروتئین و فیبرینوژن هموسیستئین،

افزایش  دهندیها نشان م. پژوهش(4) دیآیلفور است که در جریان متابولیسم متیونین به وجود مسو حاوی اسیدآمینه یک هموسیستئین

 .(5) شودیمقلبی  یهاقلبی عروقی و کاهش آن موجب کاهش خطرات و سکته یهایماریهموسیستئین از اندازه مطلوب موجب افزایش ب

عضالنی دیواره صاف  یهاسازوکارهایی شامل ایجاد اختالل در عملکرد اندوتلیال، افزایش میزان رشد سلول لهیوسافزایش هموسیستئین به

 .(6) گرددیو رسوب آن در دیواره سرخرگ باعث ایجاد آتروسکلروز م LDLها، افزایش اکسیداسیون افزایش چسبندگی پالکت عروق،

سیگار، کمبود  الکل، مصرفعالوه بر عواملی چون سن، ژنتیک، جنسیت و... عوامل بیرونی مانند فعالیت بدنی، سبک زندگی و تغذیه نظیر 

و با  (8, 7)سن دارد  . از بین این عوامل، هموسیستئین رابطه مثبتی باباشندیئین تأثیرگذار منیز بر میزان هموسیست B12 و B9ویتامین 

شود برای بسیاری از اعمال بدن ازجمله سالمتی نیز خوانده می 9Bهای فوالت یا ویتامین اسیدفولیک که به نامابدییافزایش سن افزایش م

که کاهش میزان طوریها حیاتی و اساسی است. سطوح سرمی هموسیستئین رابطه معکوسی با فوالت دارد بهدستگاه عصبی، خون و یاخته

 .(9) شودیدر بدن موجب افزایش سطح سرمی هموسیستئین م B12فوالت و ویتامین 

و شدید نیستند و از طرفی با افزایش سن همواره در معرض خطرات قلبی  مدتیورزشی طوالن یهاتیلمندان قادر به انجام فعالسا ازآنجاکه

پژوهش حاضر به  روازاینبرای افزایش سالمتی قلبی عروقی خود استفاده کنند.  یروادهیاز این نوع تمرینات، نظیر پ توانندی، مباشندیم

mailto:dara769@yahoo.com
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بر میزان  تواندیم یروادهیهفته به همراه انجام فعالیت ورزشی پ 6است که آیا مصرف مکمل فوالت در طول  سؤالین دنبال پاسخی برای ا

 قلبی عروقی را کاهش دهد؟ یهایماریساله تأثیر گذاشته و خطرات ب 70تا  50هموسیستئین پالسمای مردان سالمند 

 :یشناسروش .2
آماری  نمونهصورت داوطلبانه در این پژوهش شرکت کردند. به هاآزمودنیمیدانی انجام گرفت و  صورتبهپژوهش حاضر از نوع تجربی بود که 

نفر( و تمرین  7گروه تمرین + مکمل فوالت ) 2طور تصادفی در شهر زنجان بودند که به ساله 70تا  50نفر از مردان سالمند  14این پژوهش، 

بدن  تودهشاخص کردند. ها سابقه قبلی بیماری نداشته و در هیچ فعالیت منظم ورزشی شرکت نمینیآزمودنفر( قرار گرفتند.  7+ دارونما )

پس از انجام مراحل مقدماتی در روز اول شروع برنامه شد.  متر محاسبه برحسبکیلوگرم به مجذور قد  برحسباز تقسیم وزن  هاآزمودنی

از ورید بازویی برای بررسی سطوح هموسیستئین پالسما  سیسی 5در حالت ناشتایی  هاآزمودنیصبح از تمامی  8تمرینی، در ساعت 

جلسه در هفته( بود که در روزهای  3) یروادهیهفته پ 6آمد و سپس پروتکل تمرینی شروع شد. برنامه تمرینی شامل  به عمل یریگخون

درصد حداکثر اکسیژن  45-65قه با توجه به توانایی جسمانی و با دقی 60حدود  یروادهیصبح انجام گرفت. هر جلسه پ 9زوج هفته و ساعت 

و با استفاده از آزمون بروس محاسبه شد. برنامه تمرینی  غیرمستقیم طوربه MAX2VO محاسبهانجام گرفت. طریقه  هاآزمودنیمصرفی 

 یگرمیلیم 5 کیدفولیعدد قرص اس 1مصرف روزی  هفته و 6به مدت  یروادهیها به شرح ذیل بود: گروه تمرین + مکمل: انجام ورزش پگروه

 Placeboهفته و دریافت روزانه یک عدد قرص  6به مدت  یروادهیساخت شرکت دارویی جالینوس و گروه تمرین + دارونما: انجام ورزش پ

 )دارونما(.

 هاآزمودنی: مشخصات عمومی 1جدول 

 مکمل -گروه تمرین گروه کنترل مشخصات

 11/58±67/4 61±56/8 سن )سال(

 33/170±36/6 47/172±24/5 (متریقد )سانت

 59/74±41/11 35/72±21/13 وزن )کیلوگرم(

 59/26±48/3 67/26±23/5 بدن تودهشاخص 

ساخت کشور چین و به روش  Bioassay Technology Laboratoryغلظت هموسیستئین پالسما با استفاده از کیت مخصوص شرکت 

میکرو  1شد. )حساسیت کیت هموسیستئین پالسما  یریگو بر اساس دستورالعمل کارخانه سازنده کیت اندازه ELISAلینک ایمنواسی 

 (.مول در لیتر

متغیرها  تغییرات مقایسه برای وابسته tآزمون  از بود و اسمیرنوف کولوموگروف آزمونشامل  تحقیق این در مورداستفاده آماری یهاروش

 کلیه. شد گرفتهدر نظر  >05/0P یداریمعن سطح و مورد یهاشاخص در گروه مقایسه دو برای مستقل tگروه،  هر در تمرین از بعد و قبل

 انجام شد. 22 نسخه SPSSآماری  افزارنرم توسط آماری عملیات

 :هایافته. 3
است، نتایج آزمون پژوهش حاضر نشان داد که شاخص هموسیستئین پالسمای مردان سالمند در  شدهدادهنشان  2طور که در جدول همان

طور معناداری کاهش یافت ( به13/45±64/17) نیتمر قبل نسبت( 51/37±38/11) یروادهیهفته ورزش پ 6گروه تمرین + دارونما پس از 

و مصرف مکمل فوالت  یروادهیهفته ورزش پ 6وسیستئین پالسما پس از (. همچنین در گروه تمرین + فوالت نیز کاهش معنادار هم005/0)

 (.002/0( مشاهده شد )26/47±45/12( نسبت به قبل تمرین )92/14±52/31)

 : غلظت هموسیستئین پالسمای مردان سالمند2جدول 

 P میانگین±انحراف معیار هاآزمون هاگروه

 آزمونپیش گروه کنترل+ دارونما

 آزمونپس

64/17±13/45 

38/11±51/37 

 

005/0 

 آزمونپیش گروه تمرین+ مکمل

 آزمونپس

45/12±26/47 

92/14±52/31 

 

002/0 
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 : غلظت هموسیستئین پالسمای گروه تمرین+مکمل2نمودار    : غلظت هموسیستئین پالسمای گروه کنترل+دارونما1نمودار 

 (.=05/0P) آزمونپیش*: تفاوت معنادار با 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :گیرینتیجهبحث و . 4
طور معناداری موجب کاهش هموسیستئین پالسما به تواندیهفته م 6به مدت  یروادهیپژوهش حاضر نشان داد انجام ورزش پ یهاافتهی

تمرینات مقاومتی نشان  به دنبالساله  70تا  62کاهش معنادار هموسیستئین تام سالمندان  (10) و همکاران وی سنتدر پژوهشی  شود.

 چرخه در مؤثر یهانیتامیو جذب افزایش طریق از احتماالًهوازی و سبک  یهایج مطالعه حاضر همخوانی دارد. ورزشدادند که با نتا

( به کاهش میزان ابدییها کاهش مآن رودهاز  هانیتامیافراد سالمند )که جذب و رودهدر  Bگروه  یهانیتامیو ژهیوبه هموسیستئین

و از بروز  (11)و از انباشتگی آن در خون جلوگیری کرده  کندیمتیونین و سیستئین کمک مهموسیستئین و تبدیل هموسیستئین به 

اثر تمرینات مقاومتی شدید بر سطوح هموسیستئین سرمی مردان  (3). دونسان و همکاران کندیلبی عروقی جلوگیری مق یهایماریب

 .جزئی این شاخص را مشاهده کردند را بررسی کردند و افزایش سالبزرگ

. ابدییافزایش م B6وابسته به ویتامین  یهانیاز به واکنش درنتیجه، یافتهکاهششدت شدید ذخایر گلیکوژنی عضالت به یهادر طی ورزش

ویتامین  در چنین شرایطی درنتیجه، باشدیعنوان یک کوآنزیم برای عملکرد گلیکوژن فسفوریالز الزم مبه B6ها ویتامین در این واکنش

B6 از علل افزایش هموسیستئین  یکیاینو  (12)انجام شود  یخوبترانس سولفوریالسیون به یهاکافی در دسترس نیست تا واکنش اندازهبه

سبک نسبت به تمرینات پرفشار  یهاورزش رسدی. پس به نظر مشودیبا شدت پایین دیده نم یهااست، اتفاقی که در طی انجام ورزش

 توانایی باالتری برای کاهش هموسیستئین داشته باشند.
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ساله به همراه مصرف مکمل فوالت  70تا  50در مردان سالمند  یروادهیگفت که انجام ورزش پ توانیپژوهش حاضر مبا توجه به نتایج 

قلبی عروقی را کاهش دهد و به افراد سالمندی که به دنبال روشی  یهایماریهموسیستئین پالسما شده و خطرات ب موجب کاهش تواندیم

 مکمل فوالت نیز مصرف کنند. یروادهیکه به همراه انجام ورزش پ شودیشنهاد مبرای کاهش خطرات قلبی عروقی هستند پی
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 چکیده

مشکالت بالینی و کاهش کیفیت زندگی در سالمت عمومی اغلب  جادکنندهیااجتماعی یکی از عوامل  -ی روانیهااسترس  و هدف: زمینه

از انجا گردند.  و عروقی قلب هایماریباز قبیل  هایماریبسبب ایجاد و تشدید بسیاری از  توانندیم هااسترس. این روندیمجوامع به شمار 

عروقی هستند،  -ی قلبی هایماریبناشی از  ریم ومرگی برای بهبود سبک زندگی و کاهش مؤثری هاروشورزش منظم و کاهش استرس  که

 قلبی نارساییبه  مبتال صحرایی موش در اجتماعی -استرس روانی از  حاضر شناسایی تأثیر ورزش منظم بر پیامدهای ناشیهدف از پژوهش 

 بود.

+ نارسایی  ، استرس اجتماعی (ISO)، نارسایی قلبی (Sham)  شمگروه تقسیم شدند:  5تصادفی به  طوربهسر موش صحرایی  50:کارروش

در گروه های استرسی . (SS+Ex+ISO)+ ورزش+ نارسایی قلبی استرس اجتماعیو  Ex+ISO) ، ورزش+ نارسایی قلبی(SS+ISO)قلبی 

  نارسایی قلبی با . انجام شدهفته، بر روی تردمیل  4مدت  ورزش به(. اجتماعی -عدم ثبات روانی) حیوان هر هفته عوض می شدهمخانه 

mg/kg130 سطح سرمی مالون دی آلدهید  و ندگرفتقرار اکوکاردیوگرافی  سپس حیوانات تحت . القا شد زیر جلدی ایزوپروترنول (MDA) 

 گیری شد.عنوان شاخص های آسیب اکسیداتیو و نیز کورتیکوسترون اندازهبه   (PAB)پراکسیدان ها  و

(. P<0.05)بیش از سایرین بود  SS+ISOابعاد بطن چپ در گروه  کورتیکوسترون و نیز  MDA ،,PAB فزایش سطح سرمیا :هاافتهی

و ابعاد بطن چپ و  کورتیکوسترون،  MDA ، PABبا کاهش در سطح سرمی  SS+Ex+ISOدر گروه اثرات حفاظتی ورزش منظم 

 (. P<0.05مشخص شد ) SS+ISOدر مقایسه با گروه افزایش برون ده قلبی 

، افزایش آسیب اکسیداتیو، افزایش ی دینامیک قلبهاشاخصدر  شدید سبب اختالل تواندیم اجتماعی -استرس روانی ی:ریگجهینت

سالمت روانی محیط  اثرات مخرب را تعدیل نماید. عالوه براین سطح سرمی کورتیکوسترون گردد. برنامه ورزشی منظم توانست بخشی از 

المت همواره ارتقای ستعدیل اینگونه اثرات و  آسیب رسان در محیط، انجام ورزش منظم جهت منابع ایجاد استرس هایکاهش  پیرامون و

 .گرددیمتوصیه 

 ، استرس اکسیداتیو استرس روانی اجتماعیورزش منظم، نارسایی قلبی،  :دواژهیکل
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 مقدمه:

 socio economicاقتصادی )-یک رابطه معکوس بین وضعیت اجتماعی کندیمکه ثابت  آمدهدستبهی اخیر شواهدی هاسالدر 

status ) روانی مانند واکنش نوروآندوکرین –های روحی این استرس. (1)ی وجود دارد. طورکلبه ریوممرگبه خاطر بیماری و یا  ریوممرگو

اقتصادی پایین مشاهده -کند که در شرایط اجتماعیدهد، موجبات تغییرات فیزیولوژیکی و متابولیکی را ایجاد میرخ می زیوگرجنگکه در 

قلبی و یکی از  یهایماریعنوان نتیجه نهایی اغلب ب شیوع نارسایی قلبی بهی سالمت عمومی افراد جامعه است. که تهدید کننده شودیم

ای است که منجر به کاهش کیفیت زندگی و مرگ نارسایی قلبی بیماری پیشرونده .در دنیا در حال افزایش است ریومعوامل عمده مرگ

اعث ی سیستم عصبی خودکار، بکنندهمیتنظی و ضدالتهابعروقی،  -فعالیت بدنی بر عوامل متابولیک، قلبی دی. فوا(4-2)گرددیزودرس م

عروقی  -های قلبیییک ابزار غیر داروئی بسیار مهم در پیشگیری و درمان بیمار عنوانبهشده است که بسیاری از محققان تمرین ورزشی را 

اثرات استرس روانی اجتماعی بر میزان وقوع و شدت  نشان دادن که عالوه برآن بود در این مطالعه سعی بر راین (. بناب6و5) پیشنهاد کنند

-قلبی، تعادل سیستم اکسیدان های عملکردرا بر شاخص سایی قلبی، اثر انجام ورزش منظم در کاهش پیامدهای ناشی از این استرسنار

 اکسیدان، پرولیفرلسیون لیپیدی و نیز بر سطح کورتیکوسترون سرم نشان دهیم.آنتی

  شناسی:روش 

 5 حیوانات به .استفاده شد گرم 250-300 یوزن محدوده در ویستار نژاد ازتایی 10 گروه5  در نر ییصحرا موش سر 50 از مطالعه نیا در

جلدی ایزوپروترنول در پس از دو ماه با تزریق زیر(: ISOنارسایی قلبی )گروه : رژیم معمولی داشتند.شمگروه  شدند.تایی تقسیم  10گروه 

(: حیوانات چهار هفته آخر دوره Ex+ISOورزش + نارسایی قلبی )گروه  نارسایی قلبی القا شد. day/ mg/kg130دو روز متوالی با دوز

درجه در هفته دوم، به مدت  5دقیقه با شیب 40دقیقه با شیب  صفر درجه در هفته اول، به مدت  35ورزش با تردمیل را به مدت  دوماهه

 -یگروه استرس مزمن روان .دادندیمرم انجام درجه در هفته چها 15دقیقه با شیب  50درجه در هفته سوم و به مدت 10دقیقه با شیب  45

موش قرارگرفته و هر هفته  2نحو که در هر قفس  نیبه مدت دو ماه اجرا میشد به ااسترس ذکرشده  (: SS+ISOی )قلب یی+ نارسایاجتماع

 یقلب ییورزش+ نارسا+ یاجتماع -یگروه استرس مزمن روان .شدیالقا م یقلب ییسپس نارسا شدندیعوض م وانیخانه حهم بارکی

(SS+Ex+ISO): ،روز  30.شدیالقا م یقلب یی. سپس نارسادیاعمال میگرد 3ورزش همانند گروه ر، فته آخدر چهار ه بعد از دو ماه استرس

در روز اول، سوم   PABو MDA سطح سرمی. دیعملکرد قلب استفاده گرد یابیارز یبرا کیترانس توراس یوگرافیاکوکارد یپارامترها ازبعد 

برای آنالیز آماری از های اختصاصی مورد بررسی قرار گرفت. در انتهای مطالعه توسط کیت کورتیکوسترونسطح  و پنجم بعد از تزریق و

ی بین گروهی از آنالیز آماری هاشاخصبیان شد. جهت ارزیابی  Mean+ SEM صورتبه هادادهاستفاده شد و تمامی  SPSS 16ی برنامه

 با تست متعاقب توکی استفاده شد. ( (ANOVAطرفه و واریانس یک

 نتایج:  
 Ex+ISOگروه  ییسهدر مقا( افزایش و (P<0.05شم  مقایسه با گروه در ISOبا تزریق  (LVEDd) قطر انتهای دیاستولی حفره بطن چپ

 LVEDd (SS+ISO)اجتماعی-گروه تحت استرس مزمن روانی در .دادنشان را  LVEDd( P<0.05دار )یمعن کاهش ISOبا گروه 

توانست  (SS+Ex+ISO)ی استرس دورهبا  توأمهفته  4دار با اعمال ورزش یمعن، این افزایش  (P<0.05ی را نشان داد )توجهقابلافزایش 

 SS+Ex+ISOو  ISO ،SS+ISOگروه  سه در نسبت به استرس تنها کاهش دهد. (P<0.05) یامالحظهقابلابعاد بطن چپ را به شکل 

 کسر تخلیه قلبیداری در بهبود معنی ISOنسبت به گروه  Ex+ISO در گروه مشاهده شد.  کسر تخلیهکاهش   ISOتزریق  به دنبال

P<0.05) )  در مقایسه دو گروه گردید. مشاهدهSS+Ex+ISO و SS+ISO  اعمال ورزش به طور قابل توجهیبا EF افزایش یافته

شدن قلب به هنگام انقباض که  ترکوچکبیانگر آن است که میزان   FSیا غییرات نسبت کوتاه شدن در زمان انقباضت .(P<0.05)است

 کاهش  ISOتزریق به دنبال   SS+ISOو  ISOدر گروه های پژوهش دهد چقدر است. طبق یافتهیمی توان پمپاژ آن را نشان نوعبه

FSداری یتفاوت معن شمدر مقایسه با گروه  خ داد کهرP<0.001))  در کاهش FSدر گروه  .جاد شدیاSS+Ex+ISO پیش به دنبال-

. اما با مقایسه همین به وجود آمده استFS در  ((P<0.05داری یافزایش معن SS+ISOدر مقایسه با گروه ی با ورزش منظمسازآماده

ابعاد بطن کورتیکوسترون و نیز  MDA ،,PAB فزایش سطح سرمیا .((P<0.05 بودیممتوجه کاهش این شاخص Ex+ISO گروه با گروه

با کاهش در سطح سرمی  SS+Ex+ISOدر گروه (. اثرات حفاظتی ورزش منظم P<0.05)بیش از سایرین بود  SS+ISOچپ در گروه  

MDA ، PAB  ،در مقایسه با گروه ده قلبی و ابعاد بطن چپ و افزایش برون کورتیکوسترونSS+ISO ( مشخص شدP<0.05 .) ورزش

شاهد نقش استرس در  SS+ISOو  ISOسطح کورتیکوسترون سرم را کاهش دهد در صورتی که در مقایسه دو گروه منظم توانست 
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اعمال کوسترون سرم پس از کاهش سطح کورتی SS+ISOبا  SS+Ex+ISO. در مقایسه گروه ((P<0.05بودیمباالبردن این هورمون 

  .((P<0.05ورزش مشهود بود

 نتیجه گیری: 

 بازآرایینقص در عملکرد قلبی و نهایتا  یت سببنها دراجتماعی و عدم ثبات در محیط -که همراهی استرس مزمن روانینشان داد مطالعه  این

-اگر چه تحت استرس مزمن روانی SS+Ex+ISOنتایج حاصل از این پژوهش حاکی از آن است که در گروه  گردد.می قلبی نامطلوب

و موجبات حفاظت قلبی دهد روترنول و استرس مزمن را کاهش میدرمانی با فعالیت منظم ورزشی اثر مخرب ایزوپپیشاجتماعی بوده اند 

بدین معنی است که ایزوپروترنول و استرس مزمن توانسته  SS+ISOو  ISOدر گروه  MDAافزایش سطوح سرمی  .کندرا ایجاد می

افزایش   MDAسطح سرمی  در گروهی که قبل از القای نارسایی قلبی فعالیت ورزشی داشتند، نماید.ی را تقویت پراکسیداسیون لیپید

امه ورزشی منظم تقلیل یافته است. در تواند بیانگر آن باشد که پراکسیداسیون لیپیدی در صورت داشتن برنیمدهد که یمکمتری را نشان 

مقایسه بین گروهی که تحت هر دو عامل ورزش و استرس روانی اجتماعی بودند با هر یک از گروه های استرس و ورزش به طور جداگانه 

ن غیر قابل انکار که نقش استرس در ایجاد و تشدید آسیب اکسیداتیو همچناش اثرات استرس خواهیم بود حال آنشاهد تاثیر ورزش بر کاه

است. بنابراین اگرچه مکانیسم دقیق پشت پرده کاهش مضرات استرس اکسیداتیو توسط ورزش منظم کامال شناخته شده نیست، اما مکانیسم 

اکسیدان در طی انجام ورزش منظم باشد که متعاقبا سبب نرژی و نیز فعال شدن عوامل آنتیاحتمالی می تواند به دلیل افزایش مصرف ا

شده به استرس اعمال . (7)کاهد ابراین از آسیب وارده به سلول میها شده بنای استرس اکسیداتیو در میتوکندریاهش تولید شاخص هک

افزایش  ISOخانه در این پژوهش توانسته است که سطح کورتیکوسترون سرم را در مقایسه با هر دو گروه شم و حیوانات از طریق تغییر هم

 فیدبک کاهش و CRH زیاد تولید دلیل آندوکرین و به و عصبی یهاتطابقاجتماعی بر -نقش استرس روانیدهد و این مطلب دربردارنده 

 حیوانات با ناپایدار تعامالت و است پایدار شرایط از ناپایدار بدتر شرایط در بودن مغلوب یا و غالب محققان نشان دادندکه .است HPA محور

 را حالت این باالمراتب  سلسله حیوانات در پایدار تعامالت که حالتی در کند،یم القا را واضح هیپرکورتیزولمی پایین،مراتب  سلسله در واقع

 مطالعات قبلی در این حیطه نشان داده است که عدم وجود ثبات اجتماعی سبب تسریع روند پیری در مغز و قلب و .(9و8)کند ینم ایجاد

ط اجتماعی وضعیت اجتماعی، اقتصادی و محی عالوه بر شودگیری میلذا به طور کلی نتیجه .(10)گردد ی میهای کبدافزایش مرگ سلول

های مفید عمر وی خواهد فیت زندگی و امید به زندگی و سالبینی کی، انجام ورزش منظم نقش مهمی در پیشبردکه فرد در آن به سر می

 .داشت

 

 

 

 

بعد  5و 3،1در روز های  مطالعه موردی هاگروهتمامی  در - Balances Oxidant (PAB) Prooxidantو  (MDA)سرمی مالون دی آلدهید  سطوح .  1شکل

 Ex +ISO گروه به  (  نسبت(P<0.05 دار یتفاوت معن &                                                          .ISOاز تزریق 

 شم گروه به نسبت ( (P<0.05 دار یتفاوت معنشم        *  گروه  به (  نسبت(P<0.001 دار یتفاوت معن **

 SS+ISOگروه  به  (  نسبت(P<0.05 دار یتفاوت معن #         ISOگروه  به  (  نسبت(P<0.05 دار یتفاوت معن $
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 از طریق اکوکاردیوگرافی. ISOپس از تزریق  30 ها در روز درهمه ی گروه یافته های اکوکاردیوگرافیمیانگین  ییسهمقا .2شکل

 ISO گروهبه  (  نسبت(P<0.05 داریتفاوت معن $شم          گروه به (  نسبت (P<0.001 داریتفاوت معن**  

 Ex +ISO گروه به  (  نسبت(P<0.05 دار یتفاوت معن &      SS+ISOگروه به  (  نسبت(P<0.05 داریتفاوت معن #

  

 اجتماعی-مزمن روانی ی استرسدورهمیانگین سطح کورتیکوسترون سرم پس از اتمام  ی یسهقا. م3شکل 

 ISO گروهبه  (  نسبت(P<0.05 داریتفاوت معن $شم             گروه به (  نسبت (P<0.05 داریتفاوت معن*  

 Ex +ISO گروه به  (  نسبت(P<0.05 دار یتفاوت معن &      SS+ISOگروه به  (  نسبت(P<0.05 داریتفاوت معن #

 منابع:
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  دهیچک

ن دختر دانشکده آثار پیش سرمایش و سرمایش بر پاسخ های عصبی، فیزیولوژیکی و عملکردی دانشجویاهدف این مطالعه بررسی  زمینه و هدف:

 بود. تربیت بدنی دانشگاه رازی

رکت نمودند. روز در این تحقیق ش 3به فاصله  در سه جلسه جداگانه، به طور تصادفیدانشکده تربیت بدنی دانشجوی دختر  12روش کار: 

پیش  انجام دادند. آزمودنی ها آزمون بالک را بدون جلیقه یخ )گروه پیش سرمایش و کنترل( و با جلیقه یخ در هر سه گروه به صورت تصادفی

غاز تست تا قبل از آزمون و سرمایش به صورت پوشیدن جلیقه یخ از لحظه آفقط دقیقه  30سرمایش به صورت پوشیدن جلیقه یخ به مدت  

به ترتیب جهت و تکنیک االیزا FT-90 مدل  رضربان سنج پال،  Buerer FT-70 شد. از دستگاه ترمومتردیجیتالی اجرازمان رسیدن به واماندگی 

ی آماری آنالیز گیری دمای مرکزی بدن، ضربان قلب، سطوح سرمی دوپامین و کورتیزول و جهت تعیین تفاوت بین متغیرها از روش هااندازه 

 استفاده گردید. 0,05های تکراری در سطح معناداری واریانس دوراهه با اندازه

. (P<0,05هش یافت )نسبت به گروه کنترل به طور معناداری کامای مرکزی بدن در پایان آزمون نشان داد که ضربان قلب و د نتایجیافته ها: 

 هردویدروژناز در دوپامین، کورتیزول،الکتات ده .(P<0,05) در گروه  سرمایش در مقایسه با گروه کنترل مشاهده شدبهبود عملکرد همچنین 

 .(P>0,05ودند )اما این تفاوت ها در مقایسه بین گروهی معنادار نب (P<0,05تند)گروه در مقایسه با پیش آزمون افزایش معنی داری داش

 در و افزایش  ضربان قلب یش به علت کاهش دادن دمای مرکزی،سرمایش و سرماکنند که پیشدر مجموع این نتایج پیشنهاد مینتیجه گیری: 

ده قرار گیرند. نتایج سطوح هورمون های دوپامین و کورتیزول می توانند به عنوان روش هایی سودمند جهت باال بردن عملکرد ورزشی مورد استفا

 این تحقیق نشان می دهد که سرمایش موثر تر از پیش سرمایش می تواند عملکرد ورزشی را تحت تاثیر قرار دهد. 

 

 زول، دوپامینسرمایش، کورتیپیش سرمایش، کلید واژه ها: 
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 مقدمه:.1

 هورمونی و ایمنی سیستم گوناگون های بخش تغییر باعث گرما و سرما مثل استرسی های محیط معرض گرفتن در قرار  و ورزشی فعالیت

وجب اده و مفعالیت کاهش دسرمایش، دمای مرکزی و محیطی بدن را قبل، حین و پس از پیش  (.1392)ستاری فرد و همکاران شوند می

های دفع گرما کانیسمهمچنین با طوالنی کردن زمان رسیدن به آستانه ی تعریق باعث تاخیر شروع م ،گرددمیباال رفتن ذخایر گرمایی بدن 

اینتروال طوالنی  کردن بر تمریناتی یخ هنگام گرمبررسی اثر پوشیدن جلقهبا ( 2012در سال ) (. وگمن و همکاران2007شود )بروک می

با توجه گردد. می ی یخ هنگام گرم کردن به طور موثری موجب بهبود تمرینات اینتروالپوشیدن جلیقه ندنشان داد در هوای گرم و مرطوب

ین زان ماندگاری اسرمایش بر آزمون وامانده ساز محدود است و همچنین می دقیقه پیش 30اثر به مطالعات انجام شده تحقیقات در زمینه 

تواند جهت  اثرات به خوبی مشخص نشده است. از طرف دیگر اجرای سرمایش حین ورزش عالوه براثرات فیزیولوژیک خود بر عملکرد می

حین ورزش بر  سرمایشسرمایش و تکنیک پیشمقایسه با اثرات تکنیک پیش سرمایش به کار رود. بنابراین در این تحقیق به بررسی اثر 

سرمایش ش و سرمایکه تکنیک پیشعصبی دانشجویان دختر پرداخته می شود و درصدد پاسخ به این سوال است و  فیزیولوژیکیهای شاخص

خی مکانیسم های دارد تا از این طریق برعصبی و  فیزیولوژیکیهای شاخصچه تاثیری بر در فعالیت های وامانده ساز  قبل و حین ورزش

 مسئول در تنظیم دما مورد بررسی قرار گیرد.

 : روش کار. 2
طالعه دانشجویان جامعه مورد بررسی در این م می باشد. طرح تحقیق با دو گروه تجربی و یک گروه کنترل روش تحقیق از نوع کاربردی و

صادفی انتخاب شدند. نفر به صورت ت 12داوطلب شده بودند . از بین افرادی که ه تربیت بدنی دانشگاه رازی بودنددختر سالم فعال دانشکد

های گیریورزش فراخوانده شدند و اندازه روز پیش از نخستین جلسه تمرین به آزمایشگاه 3های اولیه گیرها جهت اجرای اندازهآزمودنی

بالک انده ساز در طی همین جلسه جهت کاهش اثرات یادگیری یک بار آزمون وامها تعیین شد. ( آنBMIآنتروپومتریک اولیه )قد، وزن، 

که شیب افزایش ورزشکار بر روی تریدمیل تا رسیدن به خستگی، با سرعت ثابت، درحالی که ی آزمون بالک بدین شرح بوداجرا اجرا شد.

در این تحقیق از روش . فترراه می  ،تا زمانی ادامه داشت که فرد احساس خستگی شدید کرد و قادر به ادامه فعالیت نخواهد بودیافت، می

های تحقیق آمار استنباطی رضیهو برای آزمون ف ها از روش آماری توصیفیندی دادهبرای توصیف و دستهبو  ایوتحلیل مقایسهتجزیه

های از آنالیز واریانس دوراهه با اندازه و 23نسخه   IBM SPSS Statistics افزارها از نرموتحلیل دادهبرای تجزیه مورداستفاده قرارگرفت.

ها استفاده شد. در صورت های مختلف در هرکدام از گروهاحتمالی در بین میانگین مقادیر در زمانتکراری جهت مشخص شدن تفاوت 

 نفرونی جهت مقایسه شرایط تمرینی و شرایط کنترل استفاده شد.های تکراری و بودار بودن از آزمون اندازهمعنی

 :یافته ها. 3
ایان فعالیت وامانده پتواند دمای مرکزی بدن را در مایش، قبل و حین تمرین میی سرتحقیق حاضر نشان داد پروسهآنالیز داده های نتایج 

بان قلب در اثر معناداری بر ضردقیقه پیش سرمایش و سرمایش با جلیقه یخ  30همچنین مشخص شد ساز به طور معناداری کاهش دهد. 

و نسبت به گروه شد  کاهش معنی دار ضربان قلب در پایان تستموجب  معنادار و در مقایسه بین گروهی و تعاملو  آزمون وامانده ساز دارد

پایان آزمون  خون در الکتات دهیدروژنازاین کاهش در گروه سرمایش بیشتر بود. درصد هماتوکریت و  .کنترل تفاوت معناداری داشتند

ها در اما این تفاوت سرمایش و سرمایش بیشتر بودپیش که این افزایش در گروه های  وامانده ساز در تمام گروه ها افزایش معنی دار داشت

امین خون  آزمودنی مقایسه بین گروهی معنادار نبود. نتایج آزمون آماری نشان داد که پیش سرمایش و سرمایش موجب افزایش مقادیر  دوپ

ت ها در مقایسه بین گروهی ود. اما این تفاوها گردیده است. همچنین در مقایسه اثر زمان و تعامل اثر گروه و زمان این تفاوت ها معنا دار ب

و تعامل ر مقایسه بین گروهی دمعنا دار نبودند. تفاوت مقادیر کورتیزول خون آزمودنی ها در مقایسه اثر زمان معنا دار بود، اما این تفاوت ها 

 شاهده شد.فقط در گروه سرمایش م یزمان رسیدن به واماندگی به طور معناداربه صورت افزایش بهبود عملکرد  معنا دار نبودند.

 . بحث و نتیجه گیری:4
قبل و حین تمرین موجب کنترل شرایط شده و از افزایش بیش از حد دمای مرکزی بدن پیشگیری کرده یخ جلیقه پوشیدن در این تحقیق 

و  عسکری) اهش می دهد. پیش سرمایش موجب انقباض عروق خونی و کاهش جریان خون سطحی شده و در نتیجه دمای بدن را کاست

افزایش حجم سرمایش و سرمایش در تحقیق حاضر از طریق کاهش دمای بدن باعث  دقیقه پیش 30احتماالً استفاده از . (1382همکاران 

اغلب مطالعات علت ترشح آنزیم الکتات  کاهش در تعداد ضربان قلب آزمودنی ها شده است.ضربه ای و حجم برون ده قلبی و درنتیجه 

می توان گفت چون شدت فعالیت باالتر بوده و زمان  دهیدروژناز را تغییرات به وجودآمده در بافت عضالنی در پی فعالیت شدید می دانند.

و میزان مت مسیر بی هوازی سوق پیدا کرده رسیدن به واماندگی در گروه ها سرمایش و پیش سرمایش بیشتر شده است متابولیسم به س
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سرمایش حین تمرین باعث افزایش ترشح هورمون دوپامین شده و می  خون در گروه پیش سرمایش افزایش داشته است. الکتات دهیدروژناز

نیاز به فعالیت گلوکز  ،است که با افزایش شدت فعالیتاین  تواند موجب سرکوب اثرات ناشی از خستگی شود. مکانیسم احتمالی نتایج تحقیق

زمان  باعث می شود به مسیر گلیکونئوژنز کمک کند و گلوکز بیشتری را در اختیار عضالت قرار دهد. افزایش پیدا کند. افزایش کورتیزول

دقیقه نسبت به گروه کنترل  3دقیقه بیشتر از گروه پیش سرمایش و حدود  1رسیدن به واماندگی به طور میانگین در گروه سرمایش حدود 

دقیقه پیش سرمایش  30اثرات استفاده از تکنیک سرمایش حین تمرین نسبت به  افزایش داشته است و این نشان می دهد که ماندگاری

پیش  که کنند می پیشنهاد نتایج این مجموع قبل از تمرین بیشتر است و می تواند آثار مطلوبی بر اجرای فعالیت وامانده ساز داشته باشد.

به علت کاهش دما و ضربان قلب و افزایش زمان رسبدن به پوشیدن جلیقه یخ قبل و حین فعالیت ورزشی  به روش و سرمایش سرمایش

 .واماندگی می توانند به عنوان روشی سودمند جهت باال بردن کارایی عملکرد ورزشی مورد استفاده قرار گیرند

 منابع
 جلسه یک زا پس ورزشکاران بزاقی Aایمونوگلوبولین  تغییرات،(1392چوبینه سیروس. ) عباسعلی، صادق، گائینی فرد ستاری .1

 .239تا  229صفحات  ،سوم هفدهم، شماره هرمزگان، سال پزشکی مجله ،طبیعی و سرد گرم، دمایی شرایط در ورزشی فعالیت

2. Bruck, K., and Olschewski, H. (2007).Body temperature related factors diminish the device to exercise. 

Can.J.Physil. Pharmacol, 65:1274-1280.  

3. Wegmann, M., et al. ( 2012). Pre-Cooling and Sports Performance. Sports Medicine, 42(7): P 545-564. 

 پزشکی علوم انشگاهد، Grip قدرت  بر تمرین و سرما اثر (، مطالعه1382عالی ابوالقاسم ) ، محمدی مهدی،  آشتیانی احمدرضا عسکری

 .63-69/ 4شماره  پنجم، دوره شهرکرد،

  



 

13 

 

راولین همایش بین المللی ورزش و توسعه پایدا  

 اگرانهوازی شنا در شناثر حاد مکمل کافئین بر تغییرات هورمونی و روانشناختی پس از فعالیت اینتروال بی

 

 2*، چنور یاراحمدی1محمد رحمان رحیمی

 .دانشیار، گروه فیزولوژی ورزشی ، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران1

 .)*نویسنده مسئول(سنندج، ایران.کارشناس ارشد، گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه کردستان، 2

 (Chnor.yarahmadi@gmail.com)*Email:  

 چکیده

از این . ستین نروش نیبه کافئ یهورمون یپاسخ ها، اما شناخته شده یبر عملکرد استقامت نیکافئ کژنیاثر ارگو :زمینه و هدف

 ارزیابی گردید.  اندر شناگرهوازی شنا اینتروال بیفعالیت پس از  خویوخلق و یهورمون راتییتغ بر نیحاد مکمل کافئ اثر ،رو

خص توده و شا لوگرمکی 4/71 ± 37/5وزن:  متر؛سانتی 7/177 ±38/4 قد سال، 20 ±96/1شناگر مرد )با سن  11 :کار روش

 کردند.رکت ، به صورت داوطلبانه و به شیوه تصادفی، متقاطع، دوسوکور ، کنترل شده با دارونما ش( 6/22 ±16/13) یبدن

مصرف کردند.  روزه3 و دوره پاکسازی به صورت تصادفی را (PLپالسبو ) ( وCA) نیکافئاز فعالیت ساعت قبل  کیورزشکاران 

ته شد. پرسشنامه هر تکرار گرف نیاستراحت ب هیثان 15متر شنا با حداکثر سرعت با  50تکرار  10از بعد خون قبل و ینمونه ها

 د.گردی لیتوسط ورزشکاران تکم یهوازیب فعالیت قبل و بالفاصله پس از و خوی خلق تیوضع

( و =p=،/6190  𝜂2  0,0001در هورمون رشد )زمان  داریتحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر اثر معنی نتایج یافته ها:

دار بین دو شرایط مصرف اوت معنیمستقل حاکی از عدم تف tنتایج آزمون نشان داد. ( را =P =01/0   58/0، 𝜂2تستوسترون )

 را نشان داد.تنش، افسردگی و خشم کافئین و دارونما در 

 خویوت خلقرشد و تستوسترون و وضعی تغییرات هورمون کافئین برمصرف ها نشان داد که به طور کلی، یافته نتیجه گیری:

 گذارد. تاثیر نمی فعالیت اینتروال بی هوازی شناپس از 

 کافئین، هورمون رشد، تستوسترون، حاالت خلقی ها:هکلید واژ
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 مقدمه:

موجب  نیکافئ ینو هورمو ،یسازوآثار سوخت. (1) کاکائو، قهوه و شکالت وجود دارد ،یچا مانند ییمواد غذا یدر برخ نیکافئ

ورد مورزشی،  عملکردافزایش مصرف مکمل جهت  .(2)شودیدرک فشار مزانیو م یطیمح یخستگ ،یکاهش نسبت تبادل تنفس

به طوریکه  هوازی متناقض است.بی یهاتیتایج تحقیقات درباره تأثیر کافئین در فعالنتوجه محققان علوم ورزشی بوده است. 

هدف  .(4, 3) تمکمل دیده شده استفاوت ناچیزی بین گروه کنترل و  در بعضی دیگر، ومطالعات آثار چشمگیر کافئین از بعضی 

 هایگرایش زا آکنده خلق .(6, 5)دارند باهم تنگاتنگی شناختی است که رابطهروان و هورمونی تغییرات بررسی پژوهش، این

 .(7) دارد نوسان درد و لذت قطب دو بین و دهدمی نامطبوع یا مطبوع یجنبه ما روانی هایحالت به که است غریزی و هیجانی

 بستگی تمرین (9)مدت و (8)شدتبه  است که ورزشی منظم تمرینات براثر وخوخلق تغییرحاکی از  هاپژوهش بیشتر

کافئین  تأثیرهوازی، در مردان و زنان نامشخص است لذا ما به بررسی در مورد اثر کافئین بر فعالیت بی هاافتهکه یازآنجایی.دارد

 یم.ورمون رشد، تستوسترون و حاالت خلقی پرداختهوازی و تغییرات هبر عملکرد شناگران در فعالیت اینتروال بی

  کار:روش

 20 آماری شامل هپژوهش حاضر از نوع نیمه تجربی به طور تصادفی، دوسوکور، متقاطع و کنترل شده با دارونما انجام شد. جامع

قق شرح کامل از ابتدا مح .گرفتند قرار گروه دو در تصادفی نفر داوطلبانه و 11کردستان که  دانشگاه دانشجوی پسر تیم شنای

 سـاعت 24 اقلحـد مـدت بهی کتبی از آنان گرفته شد. روند انجام کار و اهداف پژوهش و رعایت موارد اخالقی، رضایت نامه

خودداری کنند.  دار کافئین هایآشامیدنی همچنین و آمـاده غـذاهای خـوردن از گیریخون و ورزشـی یبرنامـه انجـام از قبـل

نی گرفته شد، خو ینمونه ساعت بعد یک و مصرف کردند آزمون از قبل ساعت یک استراحت، کپسول کافئین را روز3 از بعدآنان 

 ،است تکرار هر ینب ثانیه 15 استراحت و سرعت حداکثر با شنا متر 50تکرار 10شامل که شنا هوازیبی اینتروال سپس فعالیت

 از بعد الفاصلهب و قبل ورزشکاران توسط خلقی حاالت پرسشنامه. شد گرفته خونی دوم نمونه فعالیت از پس بالفاصله. انجام شد

 دارونما و مکمل مصرف به هاجایی گروهجابه با و شده فراخوانده هاآزمودنی مجدداً، استراحت روز3 از بعد. شد تکمیل فعالیت

در سطح معنی  استنباطی آمار از هایافته وتحلیلتجزیه برای و توصیفی آمار از شدهآوریجمع هایداده توصیف پرداختند. برای

د و پس از اطمینان از ش استفاده اسمیرنف -کلموگراف آزمون از هاداده طبیعی توزیع بررسی برای ابتدا. شد استفاده 05/0داری 

 .شد استفاده 21 نسخه SPSS افزارنرم از هاداده وتحلیلجهت تجزیه نرمالیتی،

 ها: یافته

تایج آزمون تی نارائه شده و  2در جدول شماره  و تغییرات متغییرها 1ها در جدول شماره های توصیفی آزمودنینتایج ویژگی

ری وجود دای پیش آزمون نشان داد که بین میانگین سن، قد و وزن و ترکیب بدنی دو گروه تفاوت معنیمستقل در مرحله

 نداشت. 

 SD ± M متغیر

 20 ±96/1 سن )سال(

 4/71 ±37/5 وزن )کیلوگرم(

 7/177 ± 38/4 متر(قد )سانتی

شاخص توده بدن 

(2kg/m) 

13/1± 6/22 

 51/12±12/3 چربی بدن )درصد(

  هاآزمودنی آنتروپومتریکیهای ویژگی -1جدول 

 

 M±SD گروه  متغیر  
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تستوسترون 

(ng/ml) 

 5/5±26/1 کافئین آزمونپیش

 5/5±45/1 دارونما

 9/5±19/1 کافئین آزمونپس

 3/6±2/1 دارونما

 

 (ng/mlرشد )

 

 

 2/5±68/5 کافئین آزمونشیپ

 2/2±27/4 دارونما

 4/15±71/9 کافئین آزمونپس

 13±9/10 دارونما

 آزمونپس -آزمونتغییرات متغییرهای تحقیق به صورت میانگین و انحراف استاندارد در پیش – 2جدول 

و  =p 88/0و اما اثر گروه   =001/0pتایج تحلیل واریانس در مورد غلظت هورمون رشد نشان داد که اثر زمان معنادار است ن

دار تفاوت هورمون رشد وابسته افزایش معنی tکه ازنظر آماری معنادار نبودند. سپس نتایج آزمون  p =36/0زمان -تعامل گروه

در رابطه  انسیوار لیتحل جینتا را نشان داد. t  ،007/0 = p = -39/3و در گروه دارونما  t=   ،001/0 = p-7/5درگروه کافئین 

دار وابسته افزایش معنی tبود و سپس نتایج  p  ،58/0 =𝜂2 =001/0با سرمی تستوسترون تنها حاکی از معناداری اثر زمان 

در گروه  را نشان داد.  p = 01/0و  t = -38/4و گروه دارونما  p = 01/0و  t = -14/3کافئین  غلظت هورمون رشد درگروه

و در گروه دارونما p=  ،1/0 t= 1 8/0و =1p= ،001/0 tو =p= ،4/1 t 8/0کافیئن برای تنش، افسردگی وخشم به ترتیب  

 بود.  =p=  ،1/0 t 8/0و  =7/0p=   ،3/0  tو  =p=  ،1/1- t 2/0برای هر سه مورد به ترتیب 

 گیری :نتیجهبحث و 

ا به طور تصادفی، هوازی شنا اقدام به مصرف مکمل و دارونمی فعالیت بیدر این مطالعه مردان جوان شناگر قبل و پس از جلسه

ضعیت خلقی ودوسوکور، کنترل شده با دارونما و متقاطع کرده که جهت بررسی آثار مصرف مکمل، هورمون رشد، تستوسترون و 

 مورد سنجش قرار گرفت. 

ه و از این جهت نتایج این تحقیق در مورد هورمون رشد نشان دادکه در هر دو گروه کافئین و دارونما افزایش معناداری داشت

اثیر ترصد بود. د 128آزمون نسبت به دارونما داری بین دو گروه وجود نداشت. میزان افزایش هورمون رشد در پیشتفاوت معنی

ند تاثیرگذاری توادرصد رسید که شاید می 4/18فعالیت در بین دوگروه کمتر شده و به میزان پس از ، هورمون رشدکافئین بر 

طور ا این افزایش بههوازی در هر دو گروه موجب افزایش هورمون رشد شده و امبیشتر فعالیت را به کافیئن نشان دهد. فعالیت بی

ه علت ب FFAده شده که مصرف کافئین به دلیل افزایش چشمگیری در گروه کافئین بیشتر بوده است. در تحقیقاتی مشاه

اضر متناقض افزایش هورمون سوماتواستاتین از تولید هورمون رشد ممانعت بعمل آمده و به همین جهت با  نتاییج پژوهش ح

به دوز کن است مربوط این ناهمخوانی ممکن است به نوع پروتکل تمرینی و تفاوت در آزمودنی و نیز مم (10-12)باشد می

تواند تناقض می مصرفی کافئین و دوره زمانی مصرف مکمل ارتباط داشته باشد. عدم تاثیر مصرف حاد کافئین یکی از عوامل مهم

ین جهت تفاوت در رابطه با تستوسترون افزایش معنادار این هورمون در هردو شرایط مکمل و دارونما دیده شد و از ا باشد.

توان آن را به درصد بود که می 78/7 آزمون در پس نشد. در شرایط مصرف کافئین این افزایش معناداری در دو گروه مشاهده

ین و ابود  دارونما از رمکمل کمت شرایط در آزمونپس آزمون وپیش در هوازی نسبت داد. تستوسترونفعالیت اینتروال بی

هایی که دوز مصرفی کافئین باال بوده افزایش تستوسترون وجود پژوهش دهنده عدم تاثیر کافئین بر تستوسترون است. درنشان

وره زمانی و دوز دگرم، ناهمخوانی دارد دلیل این شاید به دلیل میلی 6ی حاضرکه دوز متوسط که با مطالعه (13, 14)داشته 

وجب کاهش ملیت مقاومتی زای حاوی کافئین قبل از فعامصرف نوشیدنی انرژی (10)مصرفی مکمل باشد. از طرفی در پژوهشی 

 ورزشی را هایمحرک هب هورمونی پاسخ تأخیر در تواندمی کافئین که دهدمی نشان تستوسترون تستوسترون شده است. افزایش

 .(14) دهد کاهش
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خشم رایط مصرف کافئین و دارونما در تنش، افسردگی و شدار بین دو شده روانشناختی حاکی از عدم تفاوت معنینتایج بررسی

دار ندارد. عنیم ریتأثتوان گفت که مصرف حاد مکمل کافئین بر حاالت خلقی شناگران مرد جوان دهد در نتیجه میرا نشان می

از هشت هفته  خو نشان داده که اغتشاش فکری و تنش پسودر صدراالشرافی و همکاران)( که تاثیر فعالیت فیزیکی را برخلق

ایجاد کرده  ی متفاوت راه پر واضح است به دلیل طول دوره تمرینی با تحقیق حاضر نتیجهک (15)حرکات موزون کاهش یافته 

لت دوزباالی به ع (16)طوری که در پژوهش خو موثر است بهومصرفی کافئین هم در نتایج متناقض بر خلقاست. میزان دوز

ست. یکی از محدودیت اخو  وجود داشته وار مثبت بر خلقگرم به ازای کیلوگرم وزن بدن آثمیلی 6گرم دربرابر میلی 250کافئین 

 استراحت و خواب تعادا بر نظارت و هایآزمودن زندگی شیوه روانی، یهااسترس انگیزش، سطح این تحقیق در واقع عدم کنترل

وسترون و حاالت و تستهای آنابولیکی رشد منفی بر ترشح هورمون ریتأثتوان گفت که کافئین کلی میها بود. به طورآزمودنی

ناگران بالمانع است. هوازی شنا در شرسد که مصرف این مکمل قبل از فعالیت اینتروال بیخلقی نداشته است، بنابراین به نظر می

 .هوازی بپردازنددر تحقیقات آینده به تاثیر حاد و طوالنی مدت مکمل کافئین بر فعالیت و تمرینات بی

 منابع:

1.  Astorino TA, Rohmann RL, Firth K. Effect of caffeine ingestion on one-repetition maximum muscular 

strength. European journal of applied physiology. 2008;102(2):127-32. 

2.  O'connor PJ, Motl RW, Broglio SP, Ely MR. Dose-dependent effect of caffeine on reducing leg muscle 

pain during cycling exercise is unrelated to systolic blood pressure. Pain. 2004;109(3):291-8. 

3.  Jotwani R, Palucka AK, Al-Quotub M, Nouri-Shirazi M, Kim J, Bell D, et al. Mature dendritic cells 

infiltrate the T cell-rich region of oral mucosa in chronic periodontitis: in situ, in vivo, and in vitro studies. The 

Journal of Immunology. 2001;167(8):4693-700. 

4.  Anselme F, Collomp K, Mercier B, Ahmaidi S, Prefaut C. Caffeine increases maximal anaerobic power 

and blood lactate concentration .European journal of applied physiology and occupational physiology. 

1992;65(2):188-91. 

5.  Guglielmini C, Paolini A, Conconi F. Variations of serum testosterone concentrations after physical 

exercises of different duration. International journal of sports medicine. 1984;5(05):246-9. 

6.  Hammerfald K, Eberle C, Grau M, Kinsperger A, Zimmermann A, Ehlert U, et al. Persistent effects of 

cognitive-behavioral stress management on cortisol responses to acute stress in healthy subjects—a randomized 

controlled trial. Psychoneuroendocrinology. 2006;31(3):333-9. 

7.  Pruscino CL, Ross ML, Gregory JR, Savage B, Flanagan TR. Effects of sodium bicarbonate, caffeine, 

and their combination on repeated 200-m freestyle performance. International journal of sport nutrition and 

exercise metabolism. 2008;18(2):116-30. 

8.  Bouget M, Rouveix M, Michaux O, Pequignot J-M, Filaire E. Relationships among training stress, mood 

and dehydroepiandrosterone sulphate/cortisol ratio in female cyclists. Journal of sports sciences. 

2006;24(12 :)1297-302.  

9.  Izquierdo M, Ibáñez J, Häkkinen K, Kraemer WJ, Ruesta M, Gorostiaga EM. Maximal strength and 

power, muscle mass, endurance and serum hormones in weightlifters and road cyclists. Journal of sports sciences. 

2004;22(5):465-78.. 

10.  Ratamess NA, Hoffman JR, Ross R, Shanklin M, Faigenbaum AD, Kang J. Effects of an amino 

acid/creatine energy supplement on the acute hormonal response to resistance exercise. International Journal of 

Sport Nutrition and Exercise Metabolism. 2007;17(6):608-23. 

11.  Goto K, Higashiyama M, Ishii N, Takamatsu K. Prior endurance exercise attenuates growth hormone 

response to subsequent resistance exercise. European journal of applied physiology. 2005;94(3):333-8. 

12.  Wu B-H, Lin J-C. Caffeine attenuates acute growth hormone response to a single bout of resistance 

exercise. Journal of sports science & medicine. 2010;9(2):262. 

13.  Pollard I. Increases in plasma concentrations of steroids in the rat after the administration of caffeine: 

comparison with plasma disposition of caffeine. Journal of endocrinology. 1988;119(2):275-NP. 

14.  Beaven CM, Hopkins WG, Hansen KT, Wood MR, Cronin JB, Lowe TE. Dose effect of caffeine on 

testosterone and cortisol responses to resistance exercise. International journal of sport nutrition and exercise 

metabolism. 2008;18(2):131-41. 

51.  سارا ص, محمدعلي آ, ياسمين ك, گلنوش صر, مسعود ص. تاثير هشت هفته تمرين حرکات موزون بر غلظت کورتيزول، 

 تستوسترون بزاقي و خلق و خو در زنان غير فعال.
61.  Collomp K, Ahmaidi S, Chatard J, Audran M, Prefaut C. Benefits of caffeine ingestion on sprint 

performance in trained and untrained swimmers. European journal of applied physiology and occupational 

physiology. 1992;64(4):377-80 



 

17 

 

راولین همایش بین المللی ورزش و توسعه پایدا  

 

ه باثربخشی تمرینات اینتروال شدید بر عملکرد عروق اندوتلیال در بیماران مبتال 

 2دیابت نوع 

 هادی گل پسندی 1*، محمد رحمان رحیمی2 ، شادی گل پسندی3
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 چکیده

 در پژوهش حاضر آن می باشد. بنابراین از مشخصه های یکی اختالل اندوتلیال که دیابت بیماری متابولیکی مزمنی است زمینه و هدف:

ر بیماران دیابتی نوع مطالعات انجام گرفته در زمینه اثر بخشی تمرینات ورزشی اینتروال شدید بر عملکرد اندوتلیال عروق د بررسی مروری

 .انجام گرفت 2

یرکت، اسکوپوس و عاتی پاب مد، ساینس دامطالعات انجام شده در مورد عملکرد اندوتلیال عروق، جستجو در پایگاه های اطال روش کار:

ده بودند، به زبان انگلیسی منتشر ش 2019تا  2014گوگل اسکوالر با کلمات کلیدی مشخص شده در مقاالت انجام شده طی سال های 

ل قرار گرفت. در نهایت انجام گرفت. پس از غربال گری های اولیه، مقاالتی که دارای معیار های ورود به پژوهش بودند، مورد تجزیه و تحلی

  حاضر مطابقت داشت، مورد ارزیابی قرار گرفت.  بررسی مروریمقاله که با معیار های ورود به  16مقاله،  56از بین 

 

وابسته به جریان خون و  نشان داد که تمرینات اینتروال شدید می تواند موجب بهبود شاخص اتساع عروقی مرور مطالعاتنتایج ها: یافته

 (.˂ P 05/0و افراد سالم گردد ) 2عملکرد عروق اندوتلیال در آزمودنی های دیابتی نوع 

وش تمرینی اظهارنظر قطعی رد اثرات مفید یک حاضر نمی توان در مور بررسی مروریلذا با توجه به تعداد پایین مطالعات در  گیری:نتیجه

یماران مبتال به دیابت نمود. به طور کلی می توان گفت که تمرینات ورزشی اینتروال شدید می تواند در بهبود عملکرد اندوتلیال عروق در ب

 .نه احساس می شودموثر باشد؛ اگر چه باز هم نیاز به مطالعاتی با کیفیت باال و حجم نمونه کافی در این زمی 2نوع 

 .2، عملکرد اندوتلیال، دیابت نوع FMDتمرینات اینتروال شدید،  کلیدواژه ها:
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 مقدمه: .1

، اختالل در عروقیهاب که ترکیبی از عوامل مختلف از جمله سندروم متابولیک، الت است یکی از انواع بیماری های متابولیکی 2دیابت نوع 

د سلول های بتا منجر مقاومت به انسولین و اختالل در عملکر که از طریق ایجادعملکرد اندوتلیال، پرفشاری خون و چاقی احشایی می باشد 

اسکلروزیس، اختالل در عملکرد اندوتلیال و در نهایت منجر به زوال قلب و عروق وله آترعروقی از جم -به حادث شدن بیماری های قلبی

وق خونی را می که بین عروق لومن و دیواره عروق قرار دارد به طوری که سطح داخلی عر است . اندوتلیوم یک الیه تک سلولی(1)گردد

اعث حفظ هموستاز بعروقی  پوشاند که از طریق عملکردهای اتوکراین و اندوکراین و ترشح شمار زیادی از تنگ کننده ها و گشاد کنند های

بین در حوادث  را به عنوان یک عامل پیش FMD( Flow Mediated Dilation)اتساع وابسته به جریان از این رو، مطالعات،گردد. عروق می

ه ورزش به مداخل از سویی دیگر، ، آترواسکلروزیس و سندروم متابولیک معرفی کرده اند.2روقی بویژه در بیماران مبتال به دیابت نوع ع -قلبی

لف تمرینات ورزشی، ع مختابا این وجود انو .می باشد 2دیابت نوع  عنوان یک مفهوم یکپارچه با مداخله سبک زندگی در بیماران مبتال به

فراتحلیلی با بررسی  ( نیز در یک مطالعه2018لیو و همکاران ) به طوری که،گذارند؛ ا بر عملکرد اندوتلیوم به جای میاثرات متفاوتی ر

می  HIITنشان دادند که  2ماران دیابتی نوع تنفسی در بی -یاثربخشی تمرینات تناوبی با شدت باال بر پارامترهای متابولیکی و آمادگی قلب

. دا سیلوا و همکاران (2)ایجاد نماید 2در بیماران دیابتی نوع  MICTنفسی نسبت به ت -تواند تأثیرات مثبت بیشتری را در آمادگی قلبی

در بیماران مبتال  HIITت هفته تمرینا 6متعاقب اجرای  2( نیز بهبود پاسخ رگ گشایی وابسته به اندوتلیوم را در بیماران دیابتی نوع 2016)

دوتلیوم در سالمت اخص عملکرد ان. با توجه به نتایج پراکنده و اهمیت فراوان ش(3)گزارش نمودند 2به سندروم متابولیک و دیابت نوع 

 با هدف تجمیع، یکپارچه سازی و تحلیل تمامی مطالعات بررسی مروری لزوم انجام این، 2بتال به دیابت نوع عروقی بیماران م -سیستم قلب

های موجود  هشصورت گرفته در این زمینه الزم به نظر می رسد تا ضمن بررسی دقیق مطالعات انجام گرفته تا کنون، کاستی های پژو

 دراین حوزه برای پژوهشگران به تصویر کشیده شود. 

  شناسی:روش .2

ای پاپ مد، ساینس همروری سیستماتیک می باشد. بر این اساس با استفاده از یک استراتژی جستجو در پایگاه  هپژوهش حاضر از نوع مطالع

 "و"FMD" ،"Function Endothelial"،" HIIT and Function Endothelial"دایرکت، اسکوپوس و گوگل اسکوالر با کلمات کلیدی 

Diabetes and exercise"  استخراج گردید. به چاپ رسیده بودند،   2019تا  2014کلیه مقاالتی که بین سال های 

 معیارهای ورود به پژوهش شامل: 

  ه بود.اجرا شد )زن و مرد( دیابتی و سالممطالعات کارآزمایی بالینی که در آنها اثر تمرینات ورزشی بر روی افراد 

  سال بودند. 25-65مطالعاتی که نمونه های آن در دامنه سنی 

 .مطالعاتی که اثر هر دو نوع حاد و مزمن تمرینات ورزشی را بررسی کرده بودند   

 ها: یافته
انتخاب گردید.  ه پژوهشمقاله مطابق با معیارهای ورود ب 16، مقاله 56تعداد  از بر اساس جستجو های انجام شده در پایگاه های اطالعاتی،

ارائه  1ول عروقی در جد -قلبی پارامتر های ننایج مطالعات مختلف در مورد اثر گذاری تمرینات ورزشی اینتروال شدید بر عملکرد اندوتلیال و

 .شده است

 

 نتایج موضوع پژوهش محقق

میترانون و 

 (4)همکاران 

تأثیر تمرینات ورزشی تداومی و تناوبی بر 

و رگشایی وابسته به  کنترل گالیسیمیک

 2اندوتلیوم در بیماران دیابتی نوع 

 بهبود های بیشتر کنترل گالیسیمیک و رگشایی وابسته به

 نسبت به تداومی HIITاندوتلیوم در تمرینات 
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سوریانگارا و 

 (5)همکاران 

بر عملکرد قلبی در  HIITتأثیرات تمرینات 

طول ورزش های بیشینه در افراد مبتال به 

 2دیابت نوع 

 بر عملکرد قلبی HIITنقش محافظتی تمرینات 

دا سیلوا و 

 (3)همکاران 

 بر عملکرد اندوتلیال در HIITتأثیر تمرینات 

 2بیماران دیابتی نوع 

بتال به بهبود پاسخ رگشایی وابسته به اندوتلیوم در بیماران م

 2سندروم متابولیک و دیابت نوع 

مادسن و همکاران 

(6) 

سازگاری ساختاری و عملکردی عروق در 

با حجم کم  HIITهفته تمرینات  8پاسخ به 

بت در بیماران مبتال به سندروم متابولیک و دیا

 2نوع 

 2ابتی نوع وابسته به اندوتلیوم در بیماران دیFMD بهبود

سچریدور و 

 (7)همکاران 

هفته  8دوره زمانی سازگاری عروقی در طول 

میان  2تمرینات ورزشی در افراد دیابتی نوع 

 سال

اد سالم با و افر 2بهیود عملکرد اندوتلیال در افراد دیابتی نوع 

 دوره های زمانی متفاوت

 . یعروق-یقلبپارامترهای و  الیبر عملکرد اندوتل دیشد نتروالیا یورزش ناتیتمر یگذاراثر: 1جدول 

 گیری: نتیجه
 بررسی مرورینتایج . تانجام گرف 2بر عملکرد عروق اندوتلیال در افراد مبتال به دیابت نوع  HIITات نپژوهش حاضر با بررسی اثربخشی تمری

توسط در افراد سالم و منشان داد که تمرینات ورزشی از نوع تناوبی با شدت باال در مقایسه با تمرینات تداومی با شدت  بالینی کارآزمایی

 روقی گردید. ع -ود عملکرد اندوتلیال و عملکرد قلبیبموجب به 2دیابتی نوع 

س در بیماران مبتال به دیابت ا تشکیل پالک های آتراسکلروزیدر اختالل اندوتلیوم در واقع با تبدیل اندوتلیوم به سلول های التهابی و لیپید ه

خته و نامعلوم می ناشنا 2خشی پالک های آترواسکلروزیس در بیماران دیابتی نوع بشتاب می گیرد. هر چند که مکانیسم های شتاب  2نوع 

دوکس بدلیل تولید بیش ابطه می تواند عدم تعادل راز مکانیسم های احتمالی در این ر یکیند که اهتلف گزارش کردخباشد اما در مطالعات م

تروال از که تمرینات این ه استنتایج برخی از مطالعات نشان داد اخیرا، .(8)باشد NOX1 (NADPH oxidase 1) بواسطه ROSاز حد 

 2دیابتی نوع  در بیماران FMDو اتساع عروق وابسته به اندوتلیوم باعث افزایش  NOطریق افزایش جریان خون و استرس برشی و افزایش 

 . (4)می گردد

آترواسکلروزیس می  وهایپرگالیسیمی به عنوان یکی از عامل های موثر در توسعه برخی اختالالت فیزیولوژیکی از جمله اختالل اندوتلیال 

لوکز به داخل سلول از طریق افزایش سیگنالینگ انسولین و انتقال گ HIITشان داده است که تمرینات نتایج مطالعات مختلف ن .(9)باشد. 

 . (4, 2)می گردد 2باعث بهبود متابولیسم گلوکز و کنترل گالیسیمیک در بیماران مبتال به دیابت نوع  GLUT4توسط ناقل 

و بهبود  FMD براساس نتایج مطالعات انجام شده می توان گفت که تمرینات اینتروال شدید از طرق مختلف از جمله افزایشدر مجموع 

 ردد. گ 2باعث  بهبود عملکرد اندوتلیالی در بیماران مبتال به دیابت نوع  می تواند وقی مانند کنترل گالیسیمیکعر -پارامترهای سالمتی قلبی
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-PTPبر مقاومت به انسولین و بیان ژن (  HIIT)تناوبی شدید تمرین  هفته 12اثر 

1B  2رت های دیابتی نوع در 
 فردین سهرابی

 ورزشی، پردیس شهید مدرس، دانشگاه فرهنگیان، کردستان، ایران دکتری فیزیولوژی
Fardin_Sohrabi@yahoo.com :Email 

 چکیده

لول های هدف این هورمون ساصلی ترین فسفاتاز تنظیم کننده مسیر انتقال پیام انسولین در  PTP-1Bپروتئین : زمینه و هدف

رینات تناوبی پژوهش حاضر تاثیر تم .می شود 2می باشد،که افزایش بیان آن موجب مقاومت به انسولین و بیماری دیابت نوع 

 . ورد مطالعه قرار داده استمرا  2در عضله دوقلوی رت های دیابتی نوع  PTP-1Bبرمقاومت به انسولین و بیان ژن  (HIIT)شدید 

تقسیم ( n=8)و کنترل ( n=8)رت نر ویستاردیابتی شده به شیوه تصادفی به دو گروه تمرین سر  16بدین منظور،  :روش بررسی

ده و گروه کنترل ه در هفته شرکت نموبه مدت سه ماه و سه جلس (HIIT)گروه تمرین در یک برنامه تمرینات تناوبی شدید .شدند 

ولین سرم و مقاومت به انسولین در عضله دو قلو،گلوکز ناشتا، انس PTP-1Bبیان نسبی ژن . در هیچ برنامه تمرینی شرکت نداشتند

و در سطح تی مستقل  آنالیز داده ها با استفاده از آزمون. ساعت پس از آخرین جلسه تمرینی در دو گروه اندازه گیری شد  48در 

 .  تجزیه و تحلیل شدند >05/0pمعنی داری 

سطح گلوکز ناشتا و  قلو، در عضله دو PTP-1Bبیان نسبی ژن  درگروه تمرین، در مقایسه با رت های گروه کنترل،  :یافته ها

سولین سرم (، همچنین ان =p 003/0و  =p=  ،000/0 p 013/0مقاومت به انسولین به طور معنا داری کاهش یافت )به ترتیب، 

 (. =p 005/0(به میزان معنی داری افزایش یافت 

نی سرم و طوالنی مدت باعث بهبود در نیمرخ گلیسیمی، سطوح انسولی تناوبی به نظر می رسد تمرینات شدید :نتیجه گیری

 .نسبت داد PTP-1Bشده ،که این بهبود را می توان به کاهش بیان ژن  2مقاومت به انسولین در رت های دیابتی نوع 

  ، مقاومت به انسولین PTP-1B، ژن  HIIT، تمرینات 2دیابت نوع  :واژگان کلیدی
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 مقدمه

بد( نسبت کو  یبافت چرب ،ی)بافت عضالن نیهدف هورمون انسول یاست که سلول ها کیپاتولوژ تیوضع کی نیمقاومت به انسول

 نیت به انسولعلت مقاوم ییکه جهت شناسا یگسترده ا یبا وجود تالش ها (.1)خون کاهش پاسخ دارند نیبه مقدار نرمال انسول

ه در کاست  نیآنچه مشخص است ا ینشده است، ول ییشناسا قیآن هنوز به طور کامل و دق یصورت گرفته، سازوکارمولکول

ها و  ونیوتاسماز  یناش هدهد ک یرخ م نیانسول امیانتقال پ رینقص در مس قیاز طر شتریب نیت به انسولمقاوم ،یسطح مولکول

 نیارد پروتئوجود د ینیهدف انسول یکه در سلول ها ییفسفاتازها نیاز مهمتر یکیاست.  لیدخ یپس از ترجمه ژن ها راتییتغ

افراد چاق و مقاوم به  نیهدف انسول یژن در سلول بافت ها  نیا انیب شیمطالعات انجام شده، افزااست.  PTP-1B فسفاتاز

در  PTP-1Bژن  انیرا بر ب دیو شد یجلسه ا کی ینیتمر یاثر پروتکل ها یمطالعات محدود(. 2)دهد یرا نشان م نیانسول

 45ساعته با  5/1  یادو دوره شن ینشان دادند که اجرا(  2013لیندرو و همکاران ) نموده اند. یبررس نیهدف انسول یبافت ها

و  نیانسول تیحساس شیو افزا PTP-1Bباعث کاهش  2نوع  یابتید ریپ یجلسه، در موش ها کیآنها در  نیاستراحت ب قهیدق

 کیرا پس از انجام  PTP-1B نیپروتئ تیکاهش التهاب، سطح و فعال( نیز  2013(. الویز و همکاران ) 3)بهبود گلوکز خون شد

تعداد  نکهیبه ا با توجه نیبنابرا(. 4)آنها( گزارش کردند نیاستراحت ب قهیدق 5شنا با  قهیدق 30دوره  4) دیشد نیجلسه تمر

 نیمحدود است و نظر به ا دیدنبال نما 2نوع  یابتید یها تیرا در جمع PTP-1B انیبرب یورزش ناتیتمر ریکه تاث یمطالعات

را  2نوع  یها یابتید تیدر جمع PTP-1B انیمدت بر ب یطوالن ینیتمر یکه نقش پروتکل ها یموضوع که تا کنون مطالعه ا

-PTP  انیبر ب دیشد یتناوب ناتیتمر هقته 12 یاجرا ریتاث یپژوهش حاضر در صدد بررس، خورد یبه چشم نم د،یمان یبررس

1Bباشد. یم 2نوع ابتیمبتال به د ستارینر و یو گلوکز خون در رت ها نیسطوح انسول ن،ی، مقاومت انسول 

 روش شناسی:

 یم لیاهلل تشک هیبق یخانه دانشگاه علوم پزشک وانیح ستارینر و یرت ها هیرا کل یکاربرد-یمطالعه تجرب نیا یجامعه آمار

العه انتخاب جهت شرکت در مط یتصادف وهشی به  گرم 220 ± 20 یدر دامنه وزن یهفته ا 10سر رت  16آنها  نیدهند که از ب

در گروه  یتصادف هویبه ش یمشابه یو سن یکیزیف یها یژگیشده با و یابتید ی، رت ها2 عنو ابتید یشدند. در ادامه، پس از القا

پر چرب  میز رژا 2نوع ابتید یالقا یبرا ( قرار گرفتند.نی( وکنترل )بدون تمردیشد یتناوب نیماه تمر 3) نیتمر ییتا 8 یها

با  یفاقصبه صورت داخل  زین PH=4.5با  تراتیبافر سدر  STZ شده از هیمحلول تازه ته قیهفته و سپس تزر 6مدت  یبرا

 قهیدق 30لسه ج 5هفته به تعداد  12به مدت (  HIIT(. تمرینات تناوبی شدید )5)گرم انجام گرفت لویگرم بر ک یلیم 30دوز 

                                                                                                                                    با                                                           لیدمیتر یرو دنیدر هفته در قالب دو یا

 (.6هر تکرارانجام شد ) نیب یا قهیدق 2و استراحت فعال  یا قهیدق کی یتکرارها

 

48  

 یداخل صفاق قیمورد مطالعه در هر گروه بواسطه تزر یساعت ناشتا(، رت ها 12تا  10) ینیجلسه تمر نیساعت پس از آخر

 شدند. هوشیب لوگرمیگرم بر ک یلیم 10درصد و با دوز  2 نیلوزیو زا لوگرمیگرم بر ک یلیم 50درصد و با دوز  10 نیمخلوط کتام
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ن تهرا-مونگلوکز شرکت پارس آز تیو با استفاده از ک دازیگلوکز اکس یبا فن آور یرنگ سنج یمیگلوکز به روش آنزغلظت 

 (Demeditec Diagnostic insulin ELIZA) یتجار تیک یو مطابق با استانداردها زایسرم به روش ال نیانسول شد. یریاندازه گ

 .  (7) دیمحاسبه گرد ریبا استفاده از معادله ز زین ینیمقاومت انسولشاخص  شد. یریساخت کشور آلمان اندازه گ

5/22/(mmol/L)گلوکزناشتا(×U/mlµانسول)ناشتا= نیHOMA-IR 

توسط  PTP mRNA نی(. ع 7انجام گرفت ) QIAGENشرکت  RNeasy mini kit یتجار تیبا استفاده از ک RNAاستخراج 

RT-Real time PCR یتک مرحله ا تیبا استفاده از ک  6000روتورژن  ستمیس لهیبوس One Step SYBR TAKARA   از شرکت

 لیو تحل هیمورد تجز 18نسخه  SPSS یداده ها با استفاده از نرم افزار آمار .دیتاکارا مطابق با دستور العمل شرکت استفاده گرد

در نظر گرفته P<0.05  یاستفاده شد. سطح معنا دار یهگرو نیب یمستقل جهت برآورد تفاوت ها یقرار گرفت. از آزمون ت یآمار

 شد.

 یافته ها:

گروه کنترل به  یبا رت ها سهیدر مقا دیشد یتناوب نیمتعاقب سه ماه تمر نیگروه تمر یوزن رت ها ،یآمار یها افتهی هیبر پا

 نیروه تمرگمستقل نشان داد که سطوح گلوکز ناشتا در  tآزمون  جینتا (. 3)جدول ) =005/0P) افتیکاهش  یدار یطور معن

کاهش  یدار ینمع زانیشرکت نداشتند به م ینینسبت به گروه کنترل که در برنامه تمر دیشد یتناوب نیماه تمر 3در پاسخ به 

 سهیدر مقا نیانسول یدار سطوح سرم یمعن شیبا افزا دیشد یتناوب نیماه تمر 3 نی(، همچن 3( )جدول P = 000/0است ) افتهی

 یترل به طور معننسبت به گروه کن نیدر گروه تمر زین نی(، مقاومت به انسول 3( )جدول p =005/0با گروه کنترل همراه بود )

 ناتیاه تمرم 3از آن است که  یمستقل حاک tحاصل از آزمون  جینتا (. 1، نمودار  3( )جدول =p 003/0) افتیکاهش  یدار

( )جدول =p 013/0د )نسبت به گروه کنترل ش نیدر گروه تمر PTP-1Bژن  ینسب انیدار ب یباعث کاهش معن دیشد یتناوب

 (. 2، نمودار  3

 
 بحث و نتیجه گیری

کاهش  یدار یبه طور معن نیدر عضله دو قلو گروه تمر PTP-1Bژن  ینسب انیاز آن است که  ب یپژوهش حاک یها افتهی

متعاقب  نی(، سطوح سرم انسول= p 000/0) افتیکاهش  یدار یبه طور معن زین نیناشتا در گروه تمر(، گلوکز =p  013/0)افتی

 یدار یبه طور معن نیمقاومت به انسول نی(، همچن= 005/0p) افتی شیافزا یدار یمعن زانیمدت به م یطوالن یتناوب ناتیتمر

 یبتا یتوسط سلول ها نیترشح انسول تیظرف یمطالعات پاسخ و سازگار یبرخ  (.= p 003/0) افتیکاهش  نیدر گروه تمر

 یاز سلول ها نیترشح انسول تی( بهبود ظرف 2010همکاران ) الیوریا و   مطالعه نموده اند. یورزش یپانکراس را به مداخله ها

هفته  8( نشان دادند که  2012همکاران )آلمیدا و  (. 8شنا را گزارش کردند ) نیهفته تمر 8شده، متعاقب  زولهیپانکراس ا یبتا

نر  یپانکراس در رت ها یبتا یسلول ها نیانسول یمحتوا شیبه افزا لیتردم یرو ندهیفزا نیجلسه تمر کیو  ندهیفزا نیتمر

 یقیدق ررغم وجود مطالعات متعدد، هنوز سازوکا یدارد. عل یمطالعه حاضر همخوان یها افتهیبا  جینتا نی(. ا9منجر شد ) ستاریو

در مورد  شود. ینم دهید دینما هیبتا را توج یو عملکرد سلول ها نیترشح انسول یمتفاوت رو ینیتمر یمتدها ریتاث یکه چگونگ

 یابتیو پره د یابتیافراد د یبه بعد رو 2007از سال  ژهیبو ریاخ یکیمطالعات ژنت ،یکیکاهش گلوکز خون وابسته به عوامل ژنت

 ی(. کاهش معن9هموار کنند ) 2نوع  ابتیرا جهت بروز د نهیتوانند زم یتازه شناخته شده تر م یژن ها ینشان داده اند که برخ

 نیاز هم PTP-1Bژن  ینسب انیدار ب یکاهش معن لیتواند به دل یم زیدر مطالعه حاضر ن نیبه انسول ومتدار گلوکز خون و مقا
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 جی. نتا.شده است رفتهیشود پذ یم نیمقاومت به انسول جادیباعث ا یمطلب که التهاب مزمن همراه با چاق نیا رایاخ نوع باشد.

 یدر بافت ها PTP-1B نیسطح پروتئ شیباعث افزا NFkBو  TNFαمانند  یاز آن است که عوامل التهاب یحاک یبررس نیچند

شامل دو  یجلسه ا کی ینیدو پروتکل تمر ی( به بررس2013و همکاران )  زیارتباط الو نیدر هم (.10شوند ) یم نیهدف انسول

 نیآنها بر سطح پروتئ نیاستراحت ب قهیدق 5با  یا قهیدق 30آنها و چهار دوره  نیاستراحت ب قهیدق 45دوره سه ساعته شنا با 

PTP-1B هر دو پروتکل  ریاز تاث یحاک جیچاق پرداختند. نتا یها تدر ر نیپتیو ل نیانسول نگیگنالیو توسعه س پوتاالموسیه

و  IRß یها نیبا پروتئ PTP-1Bقطع ارتباط  نیو همچن پوتاالموسیدر ه PTP-1B نیپروتئ تیبر کاهش التهاب، سطح و فعال

IRs و  نیانسول رندهیدر گjak2 یاز آن است که عوامل التهاب یحاک یبررس نیچند جی(. نتا 2بود ) نیلپت رندهیدر گ TNFα  و

NF-kB نیباعث کنترل سطح پروتئ PTP-1B ییو رها دیباعث تول یو تحرک عضالن یورزش یها تیشوند  و انجام فعال یم 

(، 11داشته باشد ) گرید یعضله و بافت ها و ارگان ها یرو یضد التهاب راتیتواند تاث یشود که م یم IL-6مانند  ییها وکانیما

مطالعه  یها افتهی هیبر پا مورد اتکا باشد. زیمطالعه حاضر ن جینتا یبرا یاحتمال سمیمکان کیبه عنوان  اندتو یکه م یا جهینت

کوتاه مدت و بلند مدت با شدت  یورزش یها تیرسد که انجام فعال یبه نظر م نگونهیا نهیزم نیدر ا گرید یحاضر و پژوهش ها

کاهش قند خون شود. اما محدود  تایو نها نیانسول تیحساس شیو افزا PTP-1Bژن  انیبتواند باعث سرکوب  یمتفاوت م یها

 کند. یرا گوشزد م شتریب یدانیو م یشگاهیژن لزوم مطالعات آزما نیا انیبر ب یمختلف ورزش یپروتکل ها ریثتا یبودن بررس

 منابع:
1. Harold, E., Lebovits, G., Mary, A. (2004). Treatment of insulin resistance in diabetes mellitus. 

European Journal of Pharmacology,  490, 135-146. 

2. Andrea, J., Prexij, S. (2005). Human protein tyrosine phosphates 1b. Journal Endocrinolojy, 185, 21-35 

3. Leandro, P. D. M., Luciana, S. S. P., Dennys, E. C., Claudio, T. D. S., Adelino, S. R. D. S., Rodolfo, M. 

(2013). Acute exercise decreases PTP 1B protein level and improves insulin signaling in the liver of old 

rats. Immunity Ageing, 10, 1-8. 

4. Eloize, C. C. R., Luciana, S. S. P., Carlos, K. K., Gustavo, D. P., Paty, K. P., Vagner, R. R. S. (2013 ). 

Acute exercise suppresses hypothalamic PTP 1B protein level and improves insulin and leptin signaling 

in obese rats. Am J Physol Endocrinol Metab, 305, 649-659. 

5. Sun, Y. P. I., Lu, N. C., Parmley, W. W., Holenbeck, C. B. (2000). Effect of cholesterol diet on vascular 

function and Atherogenesis in rabbits. Proc Exp Bio Med, 224(3), 71-166. 

6. Sarah, R. (2011). High intensity interval traning improves insulin sensitivity independent of adipose 

tissue inflammation. Theses for master of science McMaster University. 

7. Sajad, A., Amir, H. H., Mohammad Reza, H. (2007). Effects of resistance versus endurance training on 

serum adiponectin and insulin resistance index. Eur J of Endoc, 157,  625–631. 

8. Oliveira, C. A. M., Paiva, M. F., Mota, C. A. S., Ribeiro, C., Leme, J. A. C. A., Luciano, E. (2010). 

Exercise at anaerobic threshold intensity and insulin secretion by isolated pancreatic islets of rats. Islets, 

2, 240-6. 

9. Ruchat, S. M., Rankinen, T., Weisnagel, S. J., Rice, T., Rao, D. C., Bergman. R. N., Bouchard, C.,  & 

Pérusse, L. (2010).  Improvements in glucose homeostasis in response to regular exercise are influenced 

by PPARG Pro12Ala variant: results from the HERITAGE Family Study.Diabetologia, 53(4), 679-89. 

10 Zabolotny, J. M., Kim, Y. B., Welsh, L. A., Kershaw, E. E., Neel, B. G., Kahn, B. B. (2008). Protein-

tyrosine phosphatase 1B expression is induced by inflammation invivo. J Biol Chem, 283,  14230–14241. 

11.  Zabolotny, J. M., Kim, Y. B., Welsh, L. A., Kershaw, E. E., Neel, B. G., Kahn, B. B. (2008). Protein-

tyrosine phosphatase 1B expression is induced by inflammation invivo. J Biol Chem, 283,  14230–14241. 
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هفته تمرینات دویدن با شدتهای )متوسط، کم وزیاد( بروضعیت تعادل زنان  رهشتیتأث

 پارکینسونی شهرکرمانشاه

بهاره فتاحی  -2ارمند میمر-1  
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 چکیده

نان هفته تمرینات دویدن با شـــدتهای )متوســـط، کم وزیاد( بروضـــعیت تعادل ز رهشـــتیپژوهش حاضـــر، تأثهدف از  زمینه و هدف:

  .پارکینسونی شهرکرمانشاه بود.

نفر در نظر گرفته شد،  48در شهر کرمانشاه بود. تعداد افراد نمونه  نسونیزنان مبتال به پارک هیپژوهش، کل نیدر ا یجامعه آمار :روش کار

 ایو پو ستایعادل ات ینیشدند.  قبل از شروع پروتکل تمر میو کنترل تقس ادیساده  به چهار گروه شدت کم، متوسط، ز یکه به صورت تصادف

ـــناتیتمر یتجرب های¬شد. گروه یرگی¬هو انداز یابیارز ـــنایخود را شامل تمر ـ ر هفته( انجام جلسه د 3هفته ) 8بود به مدت  دنیدو تـ

 انجام ندادند. یحرکت تیفعال گونهچیدادند و گروه کنترل در طول انجام پژوهش ه

 نیاختالف ب نییتع یراباســتفاده شــد.  ایو پو ســتایتعادل ا یابیآزمون مجدد جهت ارز ،ینیبعد از انجام پروتکل تمر تیدر نها:  :یافته ها

اســتفاده  23ورژن  SPSSافزار وابســته و مســتقل از نرم t یو کنترل از روش آمار یتجرب های¬از گروه کیآزمون و پس آزمون هر  شیپ

شرا سانیگروه  دوهر  یآزمون برا طیشد.  شد. ک تعادل  یابیهت ارزجآزمون مجدد  ،ینیبعد از انجام پروتکل تمر تی: در نها در نظر گرفته 

وابسته  t یوش آمارو کنترل از ر یتجرب های¬از گروه کیآزمون و پس آزمون هر  شیپ نیاختالف ب نییتع یاستفاده شد. برا ایو پو ستایا

 در نظر گرفته شد. کسانیگروه  دوهر  یآزمون برا طیاستفاده شد. شرا 23ورژن  SPSSافزار و مستقل از نرم

 مختلف دویدن، تعادل، پارکینسون یشدتها کلید واژه ها:
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 مقدمه :

 مطرح بزرگساالن در عصبی سیستم تخریب ی¬بیماری پارکینسون بعد از آلزایمر به عنوان دومین بیماری شایع و پیشرونده

است.  درسالمندان ناتوانی شایع علل از یکی مینماید، بروز سال 50 باالی افراد در عمدتا که بیماری این( 1993 ، استرن) است

مختلف  علت این بیماری هنوز به درستی مشخص نیست ولی احتمال دخالت عوامل ژنتیکی )به میزان کمتر( و عوامل محیطی

باشد می مطرح بیماری این شناسی سبب در ها¬از جمله شغل کشاورزی، مصرف آب چاه، زندگی روستایی و تماس با حشره کش

 ماده در موجود دوپامین ی¬ولوژی این بیماری  تخریب سلولهای تولید کنندهنوروپات ی¬( مشخصه 1993همکاران، )هابل  و 

های تولید سلول درصد80 حدود رفتن بین از با که شود¬می مشاهده زمانی بیماری این ¬بالینی عالئم ولی است میانی مغز سیاه

(. کاهش سطح دوپامین 1993ل شود)استرن،اختال دچار مغز ای-قاعده های¬قدهکننده دوپامین در مغز میانی، انتقال عصبی در ع

 بدن مهم عصبی های¬و به دنبال آن بر هم خوردن سطح تعادلی دوپامین و استیل کولین که هر دو به عنوان انتقال دهنده

 کندی و عضالت سفتی لرزش، عالمت سه. نماید¬می ایجاد بیماران این در را مختلفی حرکتی اختالالت شوند،¬می محسوب

 ای¬عارضه توان¬(. از آنجا که این بیماری را می1995 ، هارتمن) باشند¬و عالئم تشخیص اصلی این بیماری میجز حرکات

 از ناشی عوارض کنترل برای ها¬تالش یابد،¬گسترش می بیماران زندگی مختلف های¬جنبه در آن آثار که دانست چندوجهی

 دارویی معمول های¬درمان از جدای ها¬ترل استواراست؛ رویکردهایی که در آنکن و درمان ی¬جانبه چند رویکردهای بر نیز آن

 همکاران، و  ِکس) شود¬می استفاده..  و درمانی گفتار کاردرمانی، فیزیوتراپی، توانبخشی، بر مبتنی مکمل های-روش از پزشکی، و

درمانی مکمل در  ی¬مانی به صورت شیوهدر حرکت بر مبتنی روشهای از استفاده دهند¬نشان می پژوهشی های¬یافته( 2007

 بهبود را بیمار ی¬توان عملکرد روزانه-کنترل بخشی از عوارض بیماری نقش مثبتی دارد و با راهبردهای حرکت درمانی می

است،  تیاهم یروزانه دارا های¬تیفعال نیراه رفتن و در ح ستاده،یا تی(.حفظ تعادل در وضع2007 همکاران، و کس) بخشید

و همکاران،   پالتای)پر شود¬یکنترل م یو حس عمق بوالر،یوست ،یینایب ستمیشده از سه س افتیتعادل بدن بر اساس اطالعات در

ازحد تنه به سمت  شیکه در آن خم شدن ب گذارندیم شیترندلنبرگ  را به نما یراه رفتن با الگو ینسونیپارک مارانی(. ب2006

ضعف دوطرفه عضالت  مارانیب نیاز ا یدر بعض نی. همچنشودینوسان مشاهده م یافتادن لگن به سمت پا نییون و پاسک یپا

نشان  قاتیحاصل از تحق جی(. نتا2008،  ی)مگ شودیهمان تلوتلو خوردن م ایپهلو  هلوبهراه رفتن پ یدورکننده ران منجر به الگو

 ستمیو س یکریحس پ ستمیو شامل هر دو س ردیورزش صورت گ قیاز طر دیبا نسونیپارک مارانیدر ب تیکه کنترل وضع دهدیم

روزانه خود پاسخ دهند. حفظ  یتهایثقل در فعال رکزم یافراد قادر خواهند بود که به حرکت ناگهان نیباشد، بنابرا یعضالت اسکلت

بهبود  نی( بنابرا2008و همکاران،   یاست )مور تیاهم یروزانه دارا یتهایانجام فعال نیو راه رفتن در ح ستادهیتعادل در حالت ا

و حس  یدر حس عمق تاللاخ یدارا مارانیب نیاست. ا یاتیو ممانعت از افتادن آنها ح نسونیمبتال به پارک مارانیتعادل در ب

 ییباشد و توانا یروزمره م یها تیجهت انجام فعال یاساس یازهایتعادل جزء ن(.2010و همکاران،  ایدرک حرکت هستند )سامان

حفظ توازن بدن در  ییاست. تعادل توانا یضرور یحرکات روزمره امر هیکل زیآم تیانجام موفق یبرا بایافراد در حفظ تعادل تقر

مانند جاذبه  یخارج یروهایو ثبات بدن در برابر ن یداریاحفظ پ ییتوانا گریاست. به عبارت د ایپو ای ستایحرکات ا یهنگام اجرا

متحرک  ایساکن و  تیکنترل بدن در وضع ییشود. اساسا تعادل، توانا یم دهیو اشخاص، تعادل نام ایاش یوارده از سو یروهایو ن

 یعمق یها رندهیگ مس،احساس ل ،یینایعوامل شامل ب نیچند در آن دخالت دارند. ا یکه عوامل دهیچیاست پ یا دهیاست و پد

 یگریکرده و عالئم د ریاز عالئم و نشانه ها را تفس یا دهیچیپ یدرون داده ها یاست. مغز آدم یدر گوش داخل یزیو دستگاه دهل

 فراهم شود. تعادل بر دو ژهیتوازن و کی طیفرستد تا شرا یشوند، بازپس م یم یمتنوع یحرکت یپاسخ ها دیرا که موجب تول

ن است و تعادل پویا که توانایی حفظ توازن نوع است، تعادل ایستا که توانایی حفظ و نگهداری بدن در یک وضعیت ایستا و ساک

در بسیاری از تحقیقات تمرین هوازی در ترکیب با سایر تمرینات مورد (. 2009، 1)سیاهخوهیانبدن در هنگام حرکت است 

زی استفاده قرار گرفته است. برای مثال تمرین هوازی در ترکیب با تمرینات ذهنی، تمرین هوازی در ترکیب با تمرینات بی هوا

و یا تمرینات هوازی با دوچرخه ( 2010)دوستان و همکاران،  تمرین هوازی در ترکیب با تمرین قدرتی (2013)کاشف و همکاران، 

                                                 
1 Siahkouhian 
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همچنین تأثیر تمرینات هوازی  .کارسنج یا وسایل کمکی دیگر که در آن تحمل وزن اعمال نشده مورد استفاده قرار گرفته است

 کند کمتر مورد بررسی قرار گرفته است. با توجه به آنچه گفته شد تحقیق حاضر بر آن است که تعیین پارکینسونزنان  تعادلبر 

 تاثیر دارد؟ زنان مبتال به پارکینسونبر تعادل در های مختلف با شدت )دویدن( هفته تمرین هوازی آیا هشت

 استفاده لکنتر گروه با همراه  آزمون¬و پس آزمون¬شیاست، و در آن از طرح پ تجربی¬مهیپژوهش از نوع ن نیاروش شناسی:

نفربود.  150 باً یقرتدر شهر کرمانشاه بود.که تعداد آنها  نسونیزنان مبتال به پارک هیپژوهش کل نیدر ا آماری جامعه. است شده

نفر  12ت کم، نفر شد 12در چهار گروه قرار داده شدند. ) یشده و به صورت تصادف خابنفر به صورت در دسترس انت 48تعداد 

 امن نام، مورد در سواالتی شامل که فردی: مشخصات پرسشنامه)نفر گروه کنترل 12و  ادینفر شدت ز 12شدت متوسط، 

 بیماری به الءابت سابقه شدید، استخوان پوکی سابقه تحتانی، اندام در شکستگی بدنی، سابقه فعالیت سابقه سن، خوانوادگی،

 وسایل کمکی، به زنیا بدن رفتن راه توانائی زانو، مشکل یا شدید کمر دیسک سابقه نوروپاتی، یا مغزی سابقه سکته پارکینسون،

 یا تمرین یهاگروه از یک هر در حضور جهت کتبی: نامه رضایت بود.فرم کاری سابقه میزان و کافی شنوائی و بینائی وجود

بان : جهت تعیین ضربان استراحتی)برای تعیین حداکثرضر po16سنج پالس اکسیمتربریسک ، مدلکنترل.دستگاه ضربان 

 حداکثر ن،آ هدف و اجراست قابل راحتی به که است هزینه کم و معتبر ساده، تستی( SEBTs: )ستاره گردش تعادلی قلب(.تست

 با که خط 4 اب ستارهای مرکز در آزمودنی. میباشد دیگر پای بر تعادل حفظ با همراه جهت 4 در پا یک شده طی فاصله میزان

 قدامی،: جهات در اتکا غیر پای و گرفته قرار مرکز روی بر اتکا پای. میگیرد قرار است شده کشیده هم به نسبت درجه 42 زاویه

 دست از بدون را، ممکن نقطه دورترین جانبی و خلفی ،- جانبی خلفی میانی، -خلفی ، میانی ،- جانبی قدامی ، - داخلی قدامی

 تعادل)لک لک هشد اصالح آزمون. میگرداند باز شروع نقطه به را پا دوباره و میکرد لمس خطا انجام بدون نیز و تعادل دادن

 بدن کنار در دست دو هر شده، برده باال زانو سطح تا آزاد پای و ایستدمی صاف سطح در پا یک با آزمودنی آزمون این در(: ایستا

 گیریاندازه سنجانزم با را ایستدمی خود پای روی آزمودنی که زمانی حداکثر گرآزمون. است آزاد هادست حرکت. گیردمی قرار

 یها-ص(، و شاخنیانگی)م یمرکز یشهاگرای محاسبه ها،¬داده میو تنظ یجهت طبقه بند یفی.        از آمار توصکندمی

( ( استفاده شد. EXCEL)انحراف استاندارد( و رسم نمودارها استفاده شد و جهت رسم جداول و نمودارها از نرم افزار  یپراکندگ

و  یوه تجربگر سهیمقا یمستقل  برا tهمبسته و  tآزمون  یرکارگی¬پژوهش با به های¬هیآزمون فرض یبرا یاز آمار استنباط

( با استفاده از نرم افزار P<0/01) داری¬معنی سطح در ها¬ازمون گروه-و پس ازمون¬شیپ سهیمقا یکنترل نسبت به هم و برا

Spss داری¬یاز آزمون آنوا در سطح معن قیتحق های¬گروه سهیمقا یبرا نیاستفاده شد. همچن (P<0/01استفاده ) .شد 

 

 یافته ها:

 انیم یتفاوت معنادار آزمون¬شیکه در پ شود¬ی(، آمده است، مشاهده م11-4آزمون آنوا که در جدول ) جیبا توجه به نتا

 نیا LSD یبی(. با توجه به آزمون تعق001/0) باشد¬یتفاوت معنادار م نی( اما در پس آزمون ا751/0وجود ندارد ) های¬گروه

با  دنیدو نیتمر نیب نیهمچن باشد¬یبا گروه کنترل م ادیمتوسط و شدت ز شدتبا شدت کم،  دنیدو نیگروه تمر نیتفاوت ب

شدت  نیبا شدت کم و شدت متوسط و همچن دنیدو ناتیگروه تمر نیوجود دارد. اما ب یتفاوت معنادار ادیشدت کم با شدت ز

و  شود¬ید و فرض صفر رد مییتا قیفرض تحق نی(. بنابرا12-4وجود ندارد )جدول  یتفاوت معنادار ادیمتوسط با شدت ز

شهر کرمانشاه تفاوت  ینسونیزنان پارک یایمتفاوت بر تعادل پو های¬با شدت دنیدو ناتیتمر ریتأث زانیگفت که در م توان¬یم

 . وجود دارد یمعنادار

 

 هاآزمون آنوا برای مقایسه پیش آزمون و پس آزمون تعادل پویا بین نمونه

 
 

 F میانگین مجذورات درجه آزادی مجموع مجذورات 
سطح 

 داریمعنی

 751/0 403/0 72/16 3 16/50 بین گروهی پیش آزمون
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   46/41 44 1824 /50 درون گروهی

 پس آزمون
 001/0 612/10 16/345 3 51/1035 بین گروهی

   52/32 44 1431 /16 درون گروهی

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
وکنترل  یتجرب های¬گروه انیم یتفاوت معنادار آزمون¬شینشان داد در پ ANOVAآزمون  جینتابحث و نتیجه گیری:

 دنیدو نیگروه تمر نیتفاوت ب نیا LSD یبی. با توجه به آزمون تعقباشد¬یتفاوت معنادار م نیوجود ندارد. اما در پس آزمون ا

تفاوت  ادیبا شدت کم با شدت ز دنیدو نیتمر نیب نیهمچن باشد¬یبا گروه کنترل م ادیبا شدت کم، شدت متوسط و شدت ز

تفاوت  ادیشدت متوسط با شدت ز نیبا شدت کم و شدت متوسط و همچن دنیدو ناتیگروه تمر نیوجود دارد. اما ب یمعنادار

 است تمرینـى آمیـز موفقیت برنامه یک با همراه که بدنى ترکیب در تغییرات اند¬نشان داده قاتیوجود ندارد.تحق یمعنادار

امر  نیا رسدیو به نظر م با تسهیل امر براى سیستم عـصبى عـضالنى مـؤثر اسـت تعادل حفظ در ،(بدن وزن یا جرم در کاهش)

 دارد. یبستگ نیبه شدت تمر یتا حدود

 :منابع
تأثیر پروتکل تمرینی شنا و دویدن بر عملکرد حرکتی، یادگیری، (. 1393ایراندوست، خدیجه.طاهری، مرتضی. صادقی، عباس ) .1

 . 270-259: 2(: 6ورزش.) _ حرکتی یادگیری و . رشدحافظة فضایی رتهای پیر
Stern, M.B. (1993). Parkinson  disease. Early  diagnosis  and  management. Journal of Family Practice, 

36 (4): 43946. 

Hubble, J.P., Cao, T., Hassanein, R.E., Neuberger, J.S., Koller, W.C. (1993). Risk factors for Parkinson 

disease. Neurology, 43 (9): 1693¬97. 

38. Hartmann, A., Oertel, W.H. (1995). Analysis  of  the motor disorder  in  Parkinson  disease. In:  

Lewitt  PA, Oertel  WH. Parkinson  disease  :  The  treatment options. 1 ed. London: Martin Dunits;. p 

39¬50. 

Keus, S.H., Bloem, B.R., Hendriks, E.J., Bredero¬Cohen, A.B., Munneke, M. Practice. (2007). 

Recommendations  Development  Group. Evidence¬based  analysis of physical therapy in Parkinson's 

disease withrecommendations for  practice and research. Movement Disorder. 

15;22(4):451¬60. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 های تحقیقبرای مقایسه تعادل پویا بین نمونه LSDنتایج آزمون تعقیبی 

 داریسطح معنی اختالف میانگین نمونه

 042/0* 50/4 کنترل شدت کم

 001/0* 75/8 کنترل شدت متوسط

 001/0* 41/12 کنترل شدت زیاد

 075/0 -25/4 شدت متوسط شدت کم

 001/0* -91/7 شدت زیاد شدت کم

 122/0 -66/3 شدت زیاد شدت متوسط
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باز مقایسه نیمرخ فیزیولوژیکی ، مهارتی ، و روانشناختی دختران و پسران بدمینتون  

 
 محمد مرادی -3مهسا افقی  -2الهه فرح بخت  -1

یران ا، شیرازدانشگاه شیراز،انشجوی کارشناسی ارشد فیزیولوژی بالینی، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی ، دانشکده علوم انسانی، د -1

 )*نویسنده مسئول(

 ان ، ایرتهرانارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی ، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه شاهد تهران،ک-2

ن ، نی ، دانشگاه هرمزگاارشناس علوم ورزشی گرایش علوم زیستی ورزش ، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی ، دانشکده علوم انساک -3

 بندرعباس ، ایران 

 
*Email: Farahbakhtelahe1376@gmail.com 

 چکیده 

به  .تـسا فـل مختلـماعواز ی ـة ترکیبـنتیجران خصوصا رشته بدمینتون کاـشب ورزوـمطلد عملکروزه، مرا زمینه و هدف:

ن نادان و زمر و مهارتی درپومتریکی ونترآضعیت ، روان شناختی، ویکیژیولوخ فیزترسیم نیمرهمین دلیل هدف از تحقیق حاضر 

 باشد.ان مییرز ابان  بدمینتو

  روش کار:
مرد بدمینتون باز   5زن و  5های این تحقیق حلیلی و مقایسه ای است. آزمودنیت -پژوهش حاضر از طیف تحقیقات کاربردی، نوع توصیفی

ون لوکهارت و مک ابزار اندازه گیری شامل: دستگاه بادی کامپوزیشن، آزمبدون سابقه بیماری خاص و دارای سالمت عمومی کامل بودند. 

برای ها و ادهاز آزمون کلموگروف اسمیرنوف برای بررسی توزیع طبیعی د( است. OMSAT-3پرسشنامه ) و SCATپیرسون و دو پرسشنامه 

تی مستقل  "زمون آو  "لون  "بررسی تفاوت بین متغییرهای فیزیولوژیکی ، مهارتی و روان شناختی آزمودنی های دختر و پسر ، از آزمون 

 ذیرفت. انجام پ 23نسخه  Spssافزارهای آماری ها با استفاده از نرمتجزیه و تحلیل داده .استفاده شد "

پسران بدمینتون باز  از مقایسه ویژگی های روانشناختی ، مهارتی و میدانی  بین دختران و براساس داده های به دست آمده ها:یافته

لی بدن ، پروتئین ، براساس آزمون لون و آزمون تی مستقل تفاوت معنا داری مشاهده نشده است ، اما در ویژگی آنتروپومتریکی )شامل چگا

 فاوت معناداری بین دختران و پسران دست پیدا کردیم .مستقل به ت tمواد معدنی وتوده بدون چربی ( در آزمون 

 گیری:نتیجه
ن عامل باعث افزایش ممکن است همی هباشد کعوامل ایجاد تمایز بین دختران و پسران ویژگی های انتروپومتریکی می بنابر یافته ها تنها

پنجه دست  عملکرد آن ها )هرچند غیر معنی دار( در مهارت های لوکهارت و مک پیرسون و آزمون لک لک، پرس پا، پرس سینه، قدرت

 راست، قدرت پنجه دست چپ و شاخص خستگی نسبت به دختران باشد.

 

 روانشناختی، بدمینتوننیمرخ فیزیولوژیکی، نیمرخ مهارتی، نیمرخ  کلیدواژه ها:

 

 

 

 

 

 

 

 

 مقدمه: .1
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 ین( ، اBWFانی )( اهمیت زیادی یافت.  براساس برنامه ریزی فدراسیون جه1992بدمینتون پس از ورود به بازی های المپیک بارسلون ) 

 سطح به نسیدر . (1). دکر بیشتر را ورزش ینا همیتا عموضو یند. اش لمپیکا یهابازی  رده جوانان وارد نیز در ،2012 لسا از ورزش

 نه د،شوی م  کسب ننخبگا از که طالعاتی. اباشد شیمیورز شتةر آن از نخبگان جانبه همه تطالعاد اجوو ممستلز ورزش هر در نخبگی

 به. دارد دبررکا یزن نهاآ یهاضعف   رفع و ننخبگا تمرین برنامة حیاطر در بلکه ،ستا نخبگی به نسیدر در تر پایین حسطو یهنمارا تنها

 رانشکاورز و نامربی ایبر یبهتر یهنمارا ،باشدشده  آوری ورزش جمع یک در نخبه دانمر و نناز تفاوت های  سساابر که طالعاتیا هیژو

 (. 2) ستا

یه نیمرخ نخبگان بر اهمیت ته وال با تأکید  2007در سال . درحال حاضر تحقیقات ارزشمندی در سطح جهان در این رشته انجام شده است

های فیزیولوژیکی بیشتری چون وال در این تحقیق ویژگی. نیمرخ فیزیولوژیکی بدمینتون بازان برجسته مرد مالزی را ترسیم کرد، ورزشی

 در(  2007د )ایوفپس از وی . (3)تریکی را مورد مطالعه قرار دادهای آنتروپومچابکی و ویژگی، سرعت، قدرت و توان عضالت، توان هوازی

صرفی محداکثر اکسیژن ، های فیزیولوژیکی و نیازهای متابولیکی بدمینتون بازان برجسته آلمانی را بررسی کرد در این پژوهشتحقیقی ویژگی

های اهی به پژوهشبا نگ. (4)ها با توجه به تفاوت های زنان و مردان در این سه ویژگی بررسی شدو ضربان قلب و غلظت الکتات آزمودنی

ان بدمینتون را بررسی نیازهای روانشناختی ورزشکارو  اکثر تحقیقات نیمرخ فیزیولوژیکی: انجام شده در بدمینتون مشخص می شود که اوالً 

انفرادی مورد نظرشان بوده  هایرقابتا تنها نوجوانان و جوانان پرداخته شده و اکثر، نونهاالن : در آنها به گروه سنی خاصی مثل :کردند و ثانیاً

 بازیکنان بدمینتون و  روانشناختی( تکنیک و تاکتیک)ه بررسی کامل ساختار فیزیولوژیکی و عملکرد مهارتیبحال آنکه تحقیقاتی که  .است

 وجود ندارد.، که از اهمیت ویژه ای برخوردار است بین دختران و پسران در یک سطح حرفه ای باز

 ضعیتو ان،یرا برجستة زانسا نبدمینتوشناختی  روان و یکیژیولوفیز خنیمر ترسیم ضمن تا هشد شتال ضرحا تحقیق در ینابنابر

 شود. سی ربر انیرا زبا نبدمینتو دختران و پسران و مهارتی در پومتریکیونترآ
 

  شناسی:روش .2
تخب هیات پژوهش حاضر از طیف تحقیقات کاربردی، نوع توصیفی تحلیلی و مقایسه ای است. جامعه آماری این تحقیق، بازیکنان من

 ± 93/2انگین سن مرد با می 5سال و  50/17 ± 09/3زن با میانگین سن  5بدمینتون استان هرمزگان بوده است. نمونه آماری این تحقیق)

 سال(. 8/19

عادل، چابکی، قدرت، ت، چگالی بدن، میزان پروتئین، مواد معدنی، توده بدون چربی، توده چربی، BMIبررسی فیزیولوژیکی آزمودنی ها شامل 

لند و بها شامل آزمون لوکهارت و مک پیرسون، سرویس کوتاه، سرویس سرعت، هماهنگی چشم و دست است. بررسی مهارتی آزمودنی

است  (OMSAT-3پرسشنامه ))اضطراب رقابتی در ورزش( و  SCATها شامل دو پرسشنامه ناختی آزمودنیاسمش است. بررسی روانش

 خ وکرنبا یلفاآ وشر س ازمقیا ینا پایایی سیربر ایبر داد. وی ارقر سیربر ردمو را SCATپرسشنامه  پایایی و ییروا (1977مارتنز )که 

 ستجش مهارت های ذهنی ا( سنOMSAT-3پرسشنامه  ) .  ) 5( گزارش کرد 79/0 باز آزمون استفاده نمود و ضریب آلفای کرنباخ را

 ، راهای ذهنی اوتاوا استنسخه سوم ابزار سنجش مهارت که، 2001سالمال و همکاران در سال  جان توسط اتاوا در دانشگاه پرسشنامه این

 متغیر درصد 90تا 80 همبستگی مقدار شد ارزیابی 1385 سال در منفرد صنعتی توسط پرسشنامه این مجدد اعتباریابی(. 6)طراحی کردند

 ( .7)بود

رسی توزیع طبیعی و از آزمون کلموگروف اسمیرنوف برای بر 23نسخه  Spssافزارهای آماری با استفاده از نرمدر تجزیه تحلیل داده ها 

و آزمون  "ون ل "از آزمون  شناختی آزمودنی های دختر و پسر،برای بررسی تفاوت بین متغییرهای فیزیولوژیکی ، مهارتی و روان ها و داده

 .استفاده شد "تی مستقل  "

 ها: یافته
ی و بازیافت تمرکز های هدف گزینی، اعتماد به نفس، واکنش به استرس، آرام سازی، نیروبخشی، تمرکز، طرح مسابقه، تمرین ذهندر ویژگی

باشد، و در می میانگین پسران از دختران بیشترمیانگین دختران از پسران بیشتر می باشد، و در ویژگی های کنترل ترس، تصویرسازی 

مش میانگین رقابتی میانگین هردو یکسان است. در ویژگی های مهارتی سرویس کوتاه، سرویس بلند و  اسویژگی های تعهد و اضطراب 

 دختران از پسران بیشتر است، و در ویژگی مهارتی لوکهارت و مک پیرسون میانگین پسران از دختران بیشتر است.

ن از ت پنجه دست چپ و شاخص خستگی میانگین پسراهای میدانی لک لک، پرس پا، پرس سینه، قدرت پنجه دست راست، قدرویژگی

 ت .های میدانی سیمو، شش ضلعی، هماهنگی چشم و دست میانگین دختران از پسران بیشتر اسدختران بیشتر است و در ویژگی
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ه میانگین دختران از همه ویژگی های آنتروپومتریکی در میانگین و انحراف استاندارد پسران از دختران بیشتر است به جز در توده چربی ک

 .پسران بیشتر است

از براساس آزمون ببراساس داده های به دست آمده از مقایسه ویژگی های روانشناختی، مهارتی و میدانی بین دختران و پسران بدمینتون 

ن، مواد معدنی و توده لون و آزمون تی مستقل تفاوت معنا داری مشاهده نشده است، اما در ویژگی آنتروپومتریکی )شامل چگالی بدن، پروتئی

 مستقل به تفاوت معناداری بین دختران و پسران دست پیدا کردیم. tدر آزمون  بدون چربی(

  tسران در آزمونپ( و میزان تفاوت پروتئین در دختران و t = 0/001مستقل )  tمیزان تفاوت چگالی بدن در دختران و پسران در آزمون 

توده بدون چربی  و میزان تفاوت  (t = 0/006مستقل )  tآزمونو میزان تفاوت مواد معدنی در دختران و پسران در  (t = 0/004مستقل )

 می باشد.  (t = 0/001مستقل )  tدر دختران و پسران در آزمون 

 گیری: نتیجه

قدار در بین دختران مبا توجه به این در ویژگی های روانشناختی و مهارتی دختران دارای میانگین بیشتری نسبت به پسران هستند اما این 

ه همین دلیل می بان معنی دار نبوده و فقط در سطح ویژگی های آنتروپومتریکی پسران بطور معنی داری بیشتر از دختران هستند. و پسر

ین عامل باعث افزایش ممکن است هم هباشد کتوان نتیجه گرفت تنها عوامل ایجاد تمایز بین دختران و پسران ویژگی های انتروپومتریکی می

پنجه دست  ند غیر معنی دار( در مهارت های لوکهارت و مک پیرسون و آزمون لک لک، پرس پا، پرس سینه، قدرتعملکرد آن ها )هرچ

 راست، قدرت پنجه دست چپ و شاخص خستگی نسبت به دختران باشد.
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در  بررسی پاسخ یک جلسه مصرف آب هندوانه بر شاخص نیتریک اکساید خون

 ورزشکاران
 3. پرویز بشیری2. وریا طهماسبی2. محمد عزیزی1*پروین آقابیگی امین

یران. ی کارشناسی ارشد، گروه فیزیولوژی و تغذیه ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ادانشجو .1

 )*نویسنده مسئول(

 علوم ورزشی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران. دانشکدهیار، گروه فیزیولوژی و تغذیه ورزشی، استاد .2

 دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران.یار صنایع غذایی، گروه علوم استاد .3

pariaghabeigi@gmail.comEmail: * 

 چکیده

تازگی توجه پژوهشگران حوزه فیزیولوژی ورزشی را در سیترولین به-عنوان یک منبع غنی از البه آب هندوانهاستفاده از  زمینه و هدف:

ات مربوط به خارج از کشور به خود جلب کرده است. در این راستا، هدف از پژوهش حاضر مصرف یک جلسه آب هندوانه بر میزان تغییر

 شاخص خون ورزشکاران بود.

سو کور در دو گروه مکمل آب هندوانه و دارونما قرار گرفتند که صورت تصادفی یکواندوکار زن نخبه بهتک 25در پژوهش حاضر  کار:روش

آزمون و بالفاصله یشپهای خونی در دو مرحله لیتر آب هندوانه مصرف کردند. نمونهمیلی 500دقیقه قبل از اجرای تست آستراند مقدار  45

ها از آماری داده وتحلیلتجزیهگیری شد. یک اکساید خون با استفاده از کیت آزمایشگاهی اندازهپس از آزمون گرفته شد. سنجش میزان نیتر

 استفاده گردید. 2013افزار اکسل نسخه رسم نمودارها از نرمو برای  25نسخه  Spssافزار نرم

 

ارونما منجر به افزایش اجرای تست آستراند نسبت به ددقیقه قبل از  45لیتر آب هندوانه میلی 500ها نشان داد که مصرف یافته ها:یافته

پس از انجام  ساعت 48و  24اما در گروهی که آب هندوانه مصرف کرده بودند میزان درد عضالنی ؛ شودشاخص نیتریک اکساید خون نمی

 تری نسبت به گروه دارونما داشت.تست آستراند کاهش سریع

 

شود اما در کاهش درد داری در ورزشکاران نمیای منجر به تغییر معنیصورت حاد یک جلسههمصرف آب هندوانه ب اگر جه گیری:نتیجه

عنوان یک بنابراین استفاده از آب هندوانه به؛ کندما نقش مثبتی ایفا میتر ورزشکاران نسبت به مصرف دارونعضالنی و ریکاوری سریع

 ران باشد.تواند یک ایده ارگوژنیک برای ورزشکانوشیدنی طبیعی می

 

 ، نیتریک اکساید، درد عضالنی، تکواندوکاران زن نخبهآب هندوانه :هادواژهیکل
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شود. بالفاصله پس از تولید نیتریک اکساید توسط چرخه نیتریک اکساید و لین سنتز میسیترو-نیتریک اکساید گازی است که توسط ال

 cGMP را به GMP خالصه گوانیلیل سیکالز طوربه. (1)شود عضالت عروق صاف ریلکس می( cGMPمسیر گوانوزین تری فسفات )

سیترولین -لا .(3، 2)شود عروق می گشادشدنکند و با کاهش سطوح کلسیم سارکوپالسمیک منجر به ریلکس شده عضله صاف و تبدیل می

( گرفته شده Citrullus vulgarisنه ). نام سیترولین از هندوا(4)شود در هندوانه یافت می وفوربهیک اسید آمینه غیرضروری است که 

. (5)ر به افزایش نیتریک اکساید پالسما شد سیترولین منج-( نشان دادند که مصرف حاد ال2015مطالعه کیم و همکاران ) . بر اساساست

مراه پروتئین وی منجر به افزایش تولید نیتریک اکساید سیترولین ب ه-( نشان دادند که مصرف حاد ال2015شی و همکاران )کونی اگرچه

-ال سیترولین،-ش ال( نشان دادند که مصرف دو هفته آب هندوانه منجر به افزای2016. در مطالعات مشابه توسط بیلی و همکاران )(6)نشد 

 مدت و شدت تمرینی، ایهپروتکل از با استفاده محققانقبلی،  شدهانجامبا توجه به تحقیقات . (7)آرژنین و نیتریک اکساید پالسما شد 
نوشیدنی ورزشی برای  عنوانبههدف از پژوهش حاضر استفاده از آب هندوانه  روازاین یافتند. دست مختلفی نتایج به متفاوت، فعالیت

ود، هدف از این مطالعه شورزشکاران است. فرض ما این بود که در مقایسه با شرایط دارونما، آب هندوانه منجر به افزایش نیترات پالسما می

ن پژوهش با بررسی ر ایبنابراین د؛ دهی آب هندوانه بر روی نیتریک اکساید پالسما در تکواندوکاران زن نخبه استارزیابی اثرات حاد مکمل

بهی در این زمینه صورت که تاکنون تحقیق مشا پردازیممی بر نیتریک اکساید خون در تکواندوکاران زن نخبه آب هندوانه مصرف ریتأث

 نگرفته است.

 کار:روش .2
ردند که پس از داوطلبانه در این پژوهش شرکت ک صورتبهتکواندوکار  20. تعداد بود روش پژوهش حاضر از نوع تجربی یک سو کور

سپس  تقسیم شدند.فر( ن 10)و دارونما نفر(  10)دهی آب هندوانه به دو گروه مکمل شرایط ورود به پژوهش داشتن و شدهانجامهای یبررس

ها روی چرخ دنیمستقر شدن آزمو پس ازجهت اجرای پژوهش، آزمودنی ها در روز مشخص شده به آزمایشگاه دانشگاه رازی مراجعه کردند. 

ان سنج ورزشکار دستگاه ضرب. شدمیها تنظیم (، صندلی بر اساس قد آزمودنیMonark Ergomedice 839E مدل)کارسنج مونارک  

الی  50رکاب داد دور . شدت آزمون هوازی بر اساس تعنددادمیدقیقه آزمون آستراند را انجام  6پوالر را روی قفسه سینه بسته و به مدت 

جام تست آستراند مقدار ها قبل از انبود. آزمودنیکیلوگرم بر متر بر دقیقه(  750تا  300دور در دقیقه در دقیقه )شدت کار برای زنان  60

و پس از گذشت  خوردندمیقرمز در ترکیب با آب( را  زا استیویا با رنگ طبیعیکننده غیر انرژی)شیرینمیلی لیتر آب هندوانه یا دارونما  500

تخصص خونگیری مساعت قبل و بالفاصله پس از اجرای پروتکل تحقیقی توسط  48های خونی پرداختند. نمونهدقیقه به اجرای تست می 45

ه وتحلیل به آزمایشگایههای آزمایشگاهی مخصوص ریخته و برای سانتریفیوژ و تجزها در لولهدر آزمایشگاه دانشگاه رازی گرفته شد و نمونه

در نظر گرفته  p≤0.05ها نیز وتحلیل دادهداری تجزیهسطح معنیهای خونی توسط کیت آزمایشگاهی آنالیز شدند. منتقل شدند. نمونه

 استفاده گردید. 2013نسخه  Excelافزار رمو برای ترسیم نمودارها از ن 25نسخه  SPSSافزار ها از نرمداده وتحلیلتجزیهمنظور به شد.

 ها:افتهی .3
مربوط به ویژگی  ها نشان داد که تفاوت آماری معناداریبررسیدر جدول شماره یک ارائه شده است. ها ویژگی آنتروپومتریکی آزمودنی

 ها با هم همگن بودند.و گروه (P≥0.05) هها وجود نداشتدر ابتدای پژوهش بین آزمودنیآنتروپومتریکی 

 

 

 

 

 

های دو گروه مکمل آب هندوانه و دارونمااستاندارد ویژگی آنتروپومتریکی آزمودنیانحراف  ±میانگین  -1جدول   

دهی آب هندوانه مکمل پارامترها
(n=10) 

 دارونما
(n=10) 

سال(سن )  58/2±30/21  63/2±60/21  

متر(قد )سانتی  91/4±20/170  25/5±10/168  

گرم(وزن )کیلو  51/4±33/61  33/5±78/58  
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دقیقه قبل از اجرای تست  45ه، دهد که یک جلسه خوردن آب هندوانهای مربوط به شاخص نیتریک اکساید نشان میوتحلیل دادهتجزیه

(. ≤970/0pنما نشد )دهی آب هندوانه نسبت به گروه داروداری در پس آزمون گروه مکملای منجر به تغییرات معنیدقیقه 6آستراند 

 (.کینمودار )

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ها در میزان تغییرات نیتریک اکساید گروه مکمل آب هندوانه+تست آستراند و گروه انحراف معیار داده ±: میانگین -1نمودار 

 دارونما+تست آستراند در قبل و بعد از یک جلسه مصرف آب هندوانه

 گروه آب هندوانه با گروه دارونما است.دهنده مقایسه تغییرات پس آزمون نشان ∞پس آزمون و  آزمون بادهنده تغییرات پیشنشان*

 

 گیری:و نتیجه بحث .4
میزان تغییرات شاخص نیتریک اکساید خون پس از اجرای  لسه مصرف آب هندوانه و دارونما برهدف از پژوهش حاضر بررسی پاسخ یک ج

تست آستراند توسط تکواندوکاران زن نخبه بود. نتایج حاکی از این پژوهش نشان داد که یک جلسه مصرف آب هندوانه در مقایسه با دارونما 

آب هندوانه نسبت به گروه دارونما نشد دهی در سطوح شاخص نیتریک اکساید خون در پس آزمون گروه مکمل یدارمنجر به افزایش معنی

بسیار جزئی کمی  صورتبهدر گروهی که آب هندوانه خورده بودند سطوح شاخص نیتریک اکساید خون نسبت به گروه دارونما  حالباایناما 

اکساید خون شود و افزایش  تواند منجر به افزایش شاخص نیتریکسیترولین است و می-هندوانه یک منبع غنی از ال کهازآنجاییبیشتر بود. 

شود اما یک جلسه و مواد غذایی به عضالت می رسانیخوندر شاخص نیتریک اکساید خون منجر به ریلکس شدن عضالت عروق و افزایش 

ران و همکا 1بیلیداری در شاخص نیتریک اکساید خون در تکواندوکاران زن نخبه نشد. مطالعات افزایش معنی مصرف آب هندوانه منجر به

 2کینلی. از طرف دیگر مک(7)شود یاری آب هندوانه منجر به بهبود قابلیت زیستی نیتریک اکساید می ( نشان دادند دو هفته مکمل2016)

سیترولین و گلوتاتیون منجر به افزایش غلظت نشانگرهای سنتز نیتریک اکساید در خون -دهی ال( نشان دادند که مکمل2015و همکاران )

هوازی مورد بررسی قرار سیترولین و آب هندوانه را بر عملکرد هوازی و بی-( تأثیر مکمل یاری ال2015و همکاران ) 3کاتروفیلو .(2)شود می

سیترولین و یا آب هندوانه منجر به بهبود عملکرد ورزشی نسبت به گروه دارونما شد -نشان داد که یک دوز مصرفی از ال هاآندادند. نتایج 

(05/0P<) (8). سیترولین( منجر به افزایش شاخص نیتریک اکساید خون نشد اما با توجه به مطالعات -اگرچه مصرف حاد آب هندوانه )ال

دهی آب هندوانه/ توان بهبود شاخص نیتریک اکساید خون و به دنبال آن بهبود عملکرد ورزشی را به مدت زمان مکمله قبلی میشدانجام

باشد. ورزشکاران سیترولین به مطالعات بیشتری نیاز می-طورکلی برای اثبات اثر گذاری حاد آب هندوانه/ السیترولین نسبت داد. به-ال

 منظور حفظ سالمتی با توجه به داشتن مواد غذایی سالم دیگر، استفاده کنند.عنوان یک نوشیدنی طبیعی و بههندوانه بهتوانند از آب می
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  دهیچک

را  خوب زیستن سالمتی و حس سطحو های بهداشتی  اثربخشی مراقبت کیفیـت زندگی معیار مهمی است کهزمینه و هدف: 

در بیماران مرحله  . کیفیت زندگیسازد بیمار در بیمارستان را میسر می بینی وقوع مرگ و میر و میزان بستری پیش نشان داده و

 8تأثیر بررسی ر، نجام پژوهش حاضنهایی نارسایی کلیوی به وسیله عوامل مختلفی تحت تاثیر قرار می گیرد. بنابراین هدف از ا

 هفته تمرینات منتخب بر کیفیت و رضایت از زندگی در بیماران همودیالیز می باشد.

 

به طور داوطلبی انتخاب  ارومیه شهرستانسال  60- 40با دامنة سنی بیمار دیالیزی نفر 24تعداد  حاضر پژوهش درروش کار: 

ت از زندگی کیفیت و رضای .شدند بندی تقسیمنفر( 12نفر( و تجربی )12نترل )مساوی ک گروه دو به تصادفی صورت بهشده و 

و گروه اندازه گیری شد و گروه تداومی( در د-هفته تمرین ترکیبی منتخب )مقاومتی 8با استفاده از پرسش نامه قبل و بعد از 

 کنترل در این مدت بدون هیچ گونه مداخله ی تمرینی قرار گرفتند.

 

بر گروه  ی داریاثر بخشی معن تمرینی منتخبنشان داد که برنامه انجام شده بین دو گروه )تی مستقل( سی های برریافته ها: 

 نی دار تمرینات؛ عالوه بر این تاثیر مع(P ≤ 0/05) داشت کیفت و رضایت از زندگیبر متغیرهای  تجربی نسبت به گروه کنترل

 .افت شدی )تی همبسته(روه تجربـی و عدم تغییرات معنادار در گروه کنترل گدر 

 

. بود یت از زندگیکیفیت و رضامیزان  افزایشتمرینات به کار رفته در  نتایج بدست آمده، حاکی از اثر بخشی نتیجه گیری:

توان از تمرینات یمکند. بنابراین  فعالیت ورزشی روزنه ی امیدی است که این بیماران را به زندگی قبل از بیماری نزدیک

  .ه نموداستفاد بیماران دیالیزی درزندگی  بهبود کیفیت و رضایت ازمورد استفاده در این پژوهش برای  ترکیبی

 

 کیفیت زندگی، رضایت از زندگی، تمرینات ترکیبی، دیالیزکلید واژه ها: 
 

 

 

 . مقدمه: 1
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کلیه ارسایی مزمن نتوانند عملکرد طبیعی و اصلی خود را اعمال نمایند به این حالت، ها به دالیل مختلف نمیدر مواقعی کلیه

(End Stage Renal Disease اطالق می شود )(1)ودیالیزی شود که بیماران هم. درمان همودیالیز در طول زمان موجب می

رات کلینیکی . با توجه به این که کیفیت زندگی ممکن است تحت تأثیر تغیی(2)سبک زندگی غیر فعال و ثابتی داشته باشند 

ران در معرض خطر شناسایی بیما تواند درکسب اطالعات در این زمینه می از بیماری و عـوارض مربـوط بـه آن قرار گیرد،ناشی 

ماران دیالیزی که . در دنیای امروز، ارتقای کیفیت زندگی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. مشکل عمده بی(3) شود مفید واقع

کیفیت  افزایش اضطراب و افسردگی نسبت به مردم عادی است.ها می گردد، تر شدن شرایط کیفی زندگی آنموجب پیچیده

کاهش کیفیت . (4) پی در بیمارستان و مرگ و میر در این بیماران استدرهای پیزندگی پایین عاملی موثر در بروز بستری شدن

جهت انجام فعالیت  فرد یتوانایاده و را تحت تأثیر قرار د فرد هودیالیز، ممکن است ابعاد مختلف زندگی زندگی در بیماران تحت

و شروع دیالیز کیفیت  مزمن کلیوی این نتیجه دست یافتند که با ابتال به نارسایی و همکاران به. والترز (5) دهدکاهش  را روزمره

 اران اشاره نمودهبیم کیفیت زندگی این در بررسی بیماران همودیالیز به باال بودن. گیبسون (6) یابدبیماران کاهش می زندگی

الیز به کار برد، های بهبود کیفیت زندگی بیماران تحت همودیتوان به عنوان یکی از تکنیک. در بررسی متون، ورزش را می(7)

یش جریان ش خستگی، بهبود عملکرد قلبی، افزایش ظرفیت کار جسمانی، افزامزایای جسمی ورزش برای این افراد شامل کاه

لی کبه طور . (8)های سطحی، کاهش فشارخون، کاهش سطح اوره و کاهش کرامپ عضالنی است خون عضله، باز شدن مویرگ

یز متناقض است. شود نتایج در مورد تاثیر فعالیت بدنی در بهبود کیفیت دیالمروری بر تحقیقات صورت گرفته، مشاهده میبا 

یقات کافی در این و عدم تحق تحقیق حاضرجه به وبرخی از تحقیقات تاثیر ورزش را بر بهبود کیفیت دیالیز نشان داده اند. با ت

اران همودیالیز هفته تمرین ترکیبی منتخب بر کیفیت و رضایت از زندگی در بیم 8تاثیر  محقق بر آن است تا به بررسی زمینه

 بپردازد.

 . روش کار: 2

 برای شرکت کنندگان انجام شده است. در ابتدا هدف پژوهش هفته ای 8پژوهش حاضر از نوع نیمه تجربی و در یک بازه زمانی 

فعال و یا دارای فعالیت غیر) های ورود تکمیل نمودن فرم رضایت نامه و پرسشنامه، با توجه به معیار از توضیح داده شد و پس

نمونه آماری تحقیق حاظر  شد. به انتخاب افراد پرداختهداشتند(  )افرادی که آسیب و مشکالت جسمیو خروج  (بدنی نامنظم

شدند و ای سه مرتبه دیالیز میسال، هفته 60تا  40د با دامنه سنی نفر از بیماران بودند که به صورت تصادفی از بین افرا 24

در دو گروه  دقیقه راه رفتن 6با استفاده از تست  هاآزمودنی ماه گذشته هیچ گونه فعالیت ورزشی نداشتند انتخاب شدند. 6ظرف 

برای  زوجیتی های بین دو گروه ومستقل برای بررسی تی . از روش آمارینفر( تقسیم شدند 12نفر( و تجربی ) 12کنترل )

صورت  SPSSافزار آماری تمام تجزیه و تحلیل های آماری در نرم استفاده شده و P≤0/05در سطح  های درون گروهیبررسی

( و رضایت از زندگی با استفاده از مقیاس WHOQOL-26آیتمی ) 26کیفیت زندگی توسط پرسشنامه  گیریگرفت. اندازه

(SWLS ) های بدنسازی )تراباند( با توجه به پیشینه ، تمرینات مقاومتی از کش گیری شد.اندازههفته  8در دو نوبت قبل و بعد

هفته بر روی تردمیل قبل از دیالیز که و هر هفته سه جلسه  8با مقاومت متناسب استفاده گشت. تمرینات تداومی نیز به مدت 

ا تمرینات مقاومتی و سپس تمرینات هوازی انجام پذیرفت. شدت و حجم تمرینات هوازی انجام شد. در انجام پروتکل تمرین ابتد

 توضیح داده شده است. 1-در جدول



 

38 

 

راولین همایش بین المللی ورزش و توسعه پایدا  

 

 

 . یافته ها: 3 

های جسمی، همبسته به منظور مقایسه میانگین پیش آزمون و پس آزمون مربوط به کیفیت زندگی در حیطه tنتایج آزمون 

مستقل برای تعیین  t، محیطی و رضایت از زندگی در درون گروه های کنترل و تجربی و نتایج شناختی، روابط اجتماعیروان

 ارائه شده است. 3-تغییرات بین گروهی کیفیت زندگی و رضایت از زندگی در بین دو گروه کنترل و تجربی در جدول 
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اثر بخشی  تمرینی منتخبنامه برمستقل( با  بین دو گروهی )تیهای بررسینشان داد که  3-حاصل از جدولانجام شده نتایج 

بر این تاثیر  ؛ عالوه(P ≤ /0 05) داشتکیفیت و رضایت زندگی بر متغیرهای  بر گروه تجربی نسبت به گروه کنترل داریمعنی

 .افت شدی )تی همبسته(روه تجربـی و عدم تغییرات معنادار در گروه کنترل گدر  دار تمریناتیمعن

 . بحث و نتیجه گیری: 4

الیزی تاثیر دارد. کیفیت و رضایت از زندگی در بیماران دیمنتخب بر  ترکیبیتمرینات های پژوهش حاضر حاکی از این است یافته

کیفیت  های شخصی زندگی و حفظقادر به فعالیت ESRD( در تحقیقاتی نشان دادند که بیماران2010جولینه و همکاران )

باعث بهبود کیفیت  جلسه، نشان دادند که بهبود عملکرد اجرایی48نها با یک دوره تمرین قدرتی با شدت پایین، آ ،زندگی نیستند

در نیز ( 2006بریندر و همکاران ) .(9)که با تحقیق حاظر همسو است زندگی در بیماران مزمن کلیوی و همودیالیزی می شود 

عملکردی  گزارش کردند پیامدهایانجام پذیرفت بر بیماران همودیالیزی  هفته تمرینات قدرتی فزاینده 12که  تحقیقاتی

مه ی این موارد های روزمره است که هکاتابولیسم شامل ضعف، خستگی، کاهش توانایی تولید نیرو و ناتوانی در انجام فعالیت

ت زندگی بیماران ( هیچ تغییری در نمره کیفی2006در مقابل پارسون و همکاران ) .(10)دهد کیفیت زندگی بیماران را کاهش می

لعات زیادی به مطا .(11)مشاهده نکردند  ماهه با استفاده از دوچرخه 5همودیالیزی پس از شرکت در یک دوره تمرینات ورزشی 

هبود کنترل تاکید کرده است و نشان داده که فعالیت ورزشی باعث ب ESRDانجام ورزش و فعالیت جسمانی منظم در بیماران 

توان ژوهش میفته های پدر راستای یا جسمی بیمار می شود. دیابت و بهبود کیفیت زندگی که منجر به ارتقای عملکرد روحی و

در  موثر هستند؛ ربسیابهبود کیفیت و رضایت از زندگی در بیماران دیالیزی در  ترکیبی منتخبگونه بیان نمود که تمرینات  این

 ترکیبی منتخبت توان از تمرینامی در این بیماران افزایش کیفیت و رضایت از زندگیکه بدلیل گیریم میگیری نهایت نتیجه

 .نمود استفاده بیماران دیالیزی بهبود کیفیت و رضایت از زندگی درتفاده در این پژوهش برای مورد اس
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 چکیده

جسمانی خود یکی  ها از وضعیتآگاه نمودن آنازریابی و سنجش آمادگی جسمانی و عوامل مرتبط با آن در افراد جامعه و زمینه و هدف: 

سال شهر  60 تا 18های آمادگی جسمانی زنان از ضروریات جوامع امروزی است لذا هدف کلی این پژوهش تدوین و به روز رسانی نورم

 کرمانشاه بود.

 ق را تشکیل دادند.و نمونه آماری تحقیبه طور تصادفی انتخاب سال شهر کرمانشاه  60تا  18نفر از زنان  200بدین منظور  :روش کار: 

دست راست  پذیری، قدرت عضالنی پنجهانعطاف ،(WHR، درصد چربی بدن، نسبت دور کمر به دور لگن) تنفسی_آمادگی قلبیمتغیرهای 

ای، هقطگیری چین پوستی سه نو دست چپ، استقامت عضالت سینه و استقامت عضالت شکم به ترتیب با روش دوی یک مایل، اندازه

گیری و ثبت شدند. ندازهسنج، داینامومتر، شنای سوئدی و دراز و نشست اگیری محیط دور کمر و دور لگن با متر نواری، جعبه انعطافاندازه

 ی تعیین شدههای سنها و تغییرات فاکتورهای آمادگی جسمانی بر اساس گروهدرصد همچنین میانگین صدک 5با فاصله  نقاط درصدی از

 استفاده شد. تدوین نورم ها وحلیل دادهت برای

ر و وزن متسانتی 46/161±57/0سال، قد  96/36±31/1سن های تحقیق در جمعیت زنان شهر کرمانشاه با متوسط یافتهیافته ها: 

میلی  80/38هوازی)کیلوگرم بر متر مربع(، توان  30/27±07/5باشد؛ میانگین شاخص توده بدنی )کیلوگرم بدین شرح می 17/1±86/70

ضالنی پنجه ع(، قدرت مترسانتی 91/23پذیری)(، انعطافمتر 829/0) WHR(، درصد 95/31(، درصد چربی بدن)لیتر برکیلوگرم بر دقیقه

، (وئدیستعداد شنای  32/14ای)کیلوگرم(، استقامت عضالت سینه 13/23کیلوگرم(، قدرت عضالنی پنجه دست چپ) 63/24دست راست)

 .تعداد دراز و نشست( 94/28عضالت شکم)استقامت 

دنی با افزایش سن ب های منظم تمرینهای آمادگی جسمانی به علت نبود برنامههای مطالعه حاضر نشان داد فاکتوریافتهنتیجه گیری: 

تغیرهای درصد مکرمانشاه در های حاصل از برخی تحقیقات، زنان شهر های موجود و دادهیابند. همچنین در مقایسه با هنجارکاهش می

ی و شکمی ااستقامت عضالت سینه ،WHRپذیری وضعیت نامناسب و در متغیرهای توان هوازی، چربی بدن، قدرت عضالت پنجه و انعطاف

 وضعیت نسبتاً خوبی داشتند.

 

 

آمادگی جسمانی، تدوین نورم، شهر کرمانشاهفاکتورهای  زنان، کلید واژگان:  

 
 

 

 

 مقدمه:
 عمر طول از فعال، افراد غیر به نسبت فعال، بدنی نظر از افراد عالوه، به و دارند توجهی قابل مزایای منظم هایبرنامه بر اساس بدنی فعالیت 

دهنده میزان فعالیت جسمانی و شیوه زندگی تواند نشانمیزان آمادگی جسمانی به طور غیر مستقیم می (.1،2هستند) برخوردار بیشتری

های علمی و معتبر برای ارزیابی سالمتی افراد در تمام سنین، سنجش ترکیب بدنی و آمادگی جسمانی براین اساس یکی از روشافراد باشد. 

تنفسی کارمندان انجام دادند.  -برای تهیه و تدوین نورم ترکیب بدنی و آمادگی قلبیمطالعه ای  (2006رواسی و همکاران ) (.3می باشد )
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 -مناسب آمادگی قلبی ها از وضعیتنتایج نشان داد که آزمودنی ه عنوان نمونه آماری در این مطالعه شرکت کردند،کارمند زن و مرد ب 2240

پژوهشی به منظور بررسی رابطه آمادگی جسمانی و عوامل مرگ و میر  (1989و همکاران ) ناستیو ( همچنین4)تنفسی برخوردار نیستند

زن بودند. نتایج به دست آمده حاکی از این است که سطوح باالی آمادگی جسمانی  3120مرد و  10224ها شامل انجام دادند که آزمودنی

با توجه به مطالعات انجام شده مشخص شده (. 5)شودهای قلبی عروقی و سرطان میمنجر به تاخیر در عوامل مرگ و میر از جمله بیماری

. (2)شودافراد کم تحرک، منجر به افزایش مشکالت ساختاری و اسکلتی می است که پایین بودن سطوح آمادگی جسمانی در افراد، خصوصاً

آوری ها جمعطی سالیان متمادی، این موضوع در کشورهای توسعه یافته مورد توجه پژوهشگران بوده است و اطالعات فراوان نیز در این زمینه

کند، کمبود اطالعات درباره وضعیت م این تحقیق را ضروری میشده است. بنابراین آنچه که انجا بندیو به طور مستمر روزآمد و دسته

ها در اقشار مختلف کشور، کمبودها آمادگی جسمانی و تهیه هنجارهای مربوطه است تا بدین وسیله ضمن توصیف وضعیت حاضر این شاخص

تهیه و تدوین نورم آمادگی جسمانی مرتبط  لذا هدف این مطالعهریزی اساسی صورت گیرد، ها مشخص شود و برای رفع آن برنامهو نارسایی

 باشد.های سالمت میریزی در راستای بهبود آمادگی جسمانی و ارتقای شاخصبا تندرستی در زنان و مردان شهر کرمانشاه به منظور برنامه

 وش شناسی:ر
سال  60تا  18نی  بین سنمونه با دامنه   200تعداد . با توجه به اهداف این پژوهش روش مورد مطالعه از نوع توصیفی برای تدوین نورم بود

 دست مچ قدرت تعیین و گیریاندازه برایر کرمانشاه اختصاص داده شد. سال به شه 60-50، 40-49، 30-39، 18-29در چهار گروه سنی 

 گیری استقامتاندازه رایب راکپورت، دویدن /راه رفتن مایل یک آزمون از عروقی -قلبی تعیین استقامت برای دستی، دینامومتر از هاآزمودنی

سوئدی  شنای آزمون از ایشانه کمربند ناحیة استقامت عضالت سنجش برای و خمیده زانوی با درازونشست آزمون از شکم ناحیة عضالت

 بزرگسال، زنانه ی ویژافرمول جکسون و پوالک سه نقطه  از ها،آزمودنی بدن چربی درصد و همچنین، ترکیب بدن شد. استفاده تعدیل شده

های در این پژوهش شاخصشد.  استفاده بدنی گیری انعطافاندازه جعبة از هاآزمودنی تنة انعطاف میزان گیریاندازه برای برآورد گردید. بعالوه

یب کجی و کشیدگی ضراها، شاخص توزیع مانند ها، صدکها، دهکهای پراکندگی مانند انحراف معیار، چارکمرکزی مانند میانگین و شاخص

آمارهای استنباط  و برای طبیعی بودن توزیع متغیرها از درصد برای تدوین نورم 5از نقاط درصدی با فاصله . مورد استفاده قرار گرفت

 .رفتانجام گ اکسلو  23نسخه اس.پی.اس.اس سمیرنف استفاده شد. ضمناً کلیه عملیات آماری با استفاده از نرم افزارهای ا -کالموگروف

 

 یافته ها:

تاندارد و انحراف اسمیانگین  2و در جدول شماره   BMI ،شامل سن، وزن، قد زنان تریکهای آنتروپومویژگی یک، شماره جدول در

ها با استفاده از آزمون شایان ذکر است که توزیع دادهارائه شده است. ساس گروه سنی بر اهای صورت گرفته در این پژوهش گیریاندازه

 گیری شده توزیع طبیعی دارند.های اندازهخص شد که دادهاسمرینوف بررسی و مش -کلموگروف

 

 

 

 

 

 
شهر کرمانشاه سال 18-60در زنان آنتروپومتریک  هایتوصیف آماری ویژگی -1جدول   

نفر زن( 200)تعداد   

 شاخص

 گروه

 سن

 )سال(

 وزن

(kg) 

 قد

(cm) 

BMI 

)2kg/m( 

29- 18 
انحراف   ±میانگین 

 استاندارد
635/3±7534/22 48/9±263/64  056/0±04/163 

529/3±196/24 
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39-30 
انحراف   ±میانگین 

 استاندارد
918/2±51/34 38/8±05/68 057/0±10/163 

35/3±646/25 

49-40 
انحراف   ±میانگین 

 استاندارد
051/3±31/44 04/1±06/74 043/0±38/159 

622/4±241/29 

60-50 
انحراف   ±میانگین 

 استاندارد
37/3±60/55 04/1±27/81 060/0±49/159 

648/4±05/32 

 کل
انحراف   ±میانگین 

 استاندارد
31/1±96/36 17/1±86/70 57/0±46/161 

07/5±30/27 

 
 ها بر حسب شاخص های مرکزی و پراکندگیتوصیف آماری ویژگی های آزمودنی -2جدول

 شاخص

 گروه

WHR 
(m) 

 درصد چربی

 )درصد(

 توان هوازی

(ml/kg/min) 

پذیریانعطاف  

(cm) 

ایسینهاستقامت  

 )تعداد(

شکماستقامت  

 )تعداد( 

 قدرت دست

 (kg)راست

 قدرت دست

 (kg) چپ

29-18  053/0±794/0  15/4±41/27  43/4±21/51  40/5±39/31  27/4±50/20  98/6±87/39  35/3±19/25  54/2±84/23  

39-30  046/0±808/0  79/3±46/29  56/3±84/43  48/4±61/26  90/3±51/17  80/5±43/33  35/3±35/25  35/3±82/23  

49-40  060/0±842/0  43/4±96/34  16/6±83/31  49/5±88/18  97/3±73/9  27/6±42/21  61/3±68/24  08/4±06/23  

60-50  051/0±893/0  83/3±77/38  68/6±46/20  74/3±09/13  36/2±74/5  70/4±16/14  35/3±95/22  25/3±37/21  

829/0±065/0 کل  11/6±95/31  13/13±80/38  84/8±91/23  13/7±32/14  20/1±94/28  50/3±63/24  68/3±13/23  

 

 

 بحث و نتیجه گیری: 
تن سن فاکتورهایی چون با باال رف کهدهد ها در داخل و خارج کشور نشان میهای بدست آمده در این مطالعه با سایر پژوهشاز مقایسه نورم

WHRقامت عضالت پذیری، توان هوازی، قدرت و استهای انعطافبایند، همچنین متغیر، درصد چربی بدن، شاخص توده بدنی افزایش می

ت موجود در شهر در رابطه با وضعی.(6،7،8،9معکوس دارد) ایرابطه زندگی کیفیت محسوسی داشته که باسال به باال کاهش  40در سنین 

(. در شاخص 6،7باشد)ها به نسبت نورم کشورهای دیگر باال میرسد زنان دارای وزن طبیعی هستند اما درصد چربی آنکرمانشاه، به نظر می

. در مورد توان هوازی متوسط، زیاد و خیلی زیاد زنان کرمانشاه در وضعیت متوسط قرار دارندنسبت دور کمر به دور لگن با طبقه بندی کم، 

تواند نوید آینده ای بهتر یای که در مقایسه این نتایج باید بدان توجه نمود این است زنان در شهر کرمانشاه وضعیت مطلوبی دارند، که منکته

ا کاهش فعالیت بدنی برسیدن به دوران میانسالی و پیری  به طور کلی افزایش سن وباشد.  ن مرز و بوم به همراه داشتهرا برای زنان ای

وهش گردید. برای پژهای مورد نظر در این همراه بوده و در نتیجه بروز چاقی و ضعف عضالنی موجب افت عملکردی در انجام تست

فزایش سطوح هایی در راستای ابه پیشگیری و ارائه برنامهتوجه بیشتر  کمک به شناخت خطرهای فقر حرکتی افزایش کیفیت زندگی و

ساله شهر  18-60 های آمادگی جسمانی زنان(. پژوهشگران مطاله حاضر امیدوار هستند با تدوین نورم7باشد )آمادگی جسمانی ضروری می

رزشی استان در گردد که مدیران ود میکرمانشاه نقش اندکی در توصیف وضعیت موجود افراد جامعه ایفا کرده باشند.در انتها پیشنها

ادگی جسمانی های آمهای کوتاه مدت و بلند مدت جهت ارتقای سطح سالمت عمومی و اصالح نقاط ضعف احتمالی در برنامهریزیبرنامه

 های بدست آمده در این مطالعه استفاده کنند.فعلی از نورم
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 چکیده

های معتبر برای دانستن مرجعو  باشدسالمتی انسان تا حدود زیادی وابسته به وضعیت فاکتورهای آمادگی جسمانی می :زمینه و هدف

های روز رسانی نورم لذا هدف کلی این پژوهش تدوین و به .از اهمیت خاصی برخوردار است، قضاوت درمورد سطوح آمادگی جسمانی افراد

سال شهر کرمانشاه بود. 60تا  18 مردانآمادگی جسمانی   

انشاه، براساس معیارهای پژوهش انتخاب شدند. متغیرهای آمادگی کرمسال شهر  60تا  18نفر از مردان  200ها شامل آزمودنیروش کار: 

پ، چپذیری، قدرت عضالنی پنجه دست راست و دست (، انعطافWHRتنفسی ، درصد چربی بدن، نسبت دور کمر به دور لگن)_قلبی

ای، وستی سه نقطهگیری چین پاندازه استقامت عضالت سینه و استقامت عضالت شکم به ترتیب با روش آزمون یک مایل پیاده روی راکپورت،

گیری و ثبت شدند. ندازهسنج، داینامومتر، شنای سوئدی و دراز و نشست اگیری محیط دور کمر و دور لگن با متر نواری، جعبه انعطافاندازه

های ساس گروهاجسمانی بر  ها و تغییرات فاکتورهای آمادگیدرصد، همچنین میانگین، انحراف معیار، صدک 5با فاصله  نقاط درصدی از

 استفاده شد. تدوین نورم ها وتحلیل داده برای سنی تعیین شده

، دقیقه بر ی لیتر برکیلوگرممیل 14/45ها در مردان ،آزمودنی عروقی  -قلبی استقامتهای این پژوهش نشان داد که میانگین یافتهیافته ها: 

وگرم، کیل 21/42، قدرت عضالنی پنجه دست راست مترسانتی 43/29پذیری انعطاف، متر WHR 927/0، درصد 28/23درصد چربی بدن 

 دادتع استقامت عضالت شکم، شنای سوئدی 18/44 تعداد ایکیلوگرم، استقامت عضالت سینه 02/36قدرت عضالنی پنجه دست چپ 

 بود. دراز و نشست 81/32

های دیگر، مردان شهر کرمانشاه در متغیرهای توان حاصل از برخی پژوهشهای های موجود و دادهدر مقایسه با هنجارنتیجه گیری: 

اشتند اما در دپذیری، قدرت عضالنی پنجه، استقامت عضالت سینه وضعیت بهتری به نسبت شهرهای دیگر و سایر کشورها هوازی، انعطاف

بهی قامت عضالت شکمی وضعیت نسبتاً مشا(، استWHRمتغیرهای شاخص توده بدنی، درصد چربی بدن، نسبت دور کمر به دور لگن)

 داشتند. 

 

 

آمادگی جسمانی، تدوین نورم، شهر کرمانشاهمردان، فاکتورهای  کلید واژگان:  
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 مقدمه:
 حال در ،ورزش بخش سالمت از فواید علمی شواهد و است یافته گسترش سالم زندگی یک مکمل بخش عنوان به بدنی، فعالیت به توجه

 30نه و به مدت حداقل تاثیر دارد و اگر به طور روزا فعالیت بدنی منظم بر عوامل آمادگی جسمانی طبق مطالعات انجام شده هستند. افزایش

(. 1،2،3اهش دهد)کرتبط با کم تحرکی را های متواند خطر بیماریدقیقه، فعالیت بدنی سبک انجام شود، دارای فواید سالمتی است و می

های لی، بیماریکسال اخیر نشان داده است که آمادگی جسمانی پایین در کودکی و نوجوانی با مرگ و میر  50مطالعات اپیدمیولوژی در 

 جسمانی هایقابلیت و بهداشتی تندرستی، هایشاخصی باال سطوح بودن ارا(. د4،5یابت نوع دو در بزرگسالی مرتبط است)عروقی و د-قلبی

ندرستی افراد مختلف ت، اما متاسفانه نبود آگاهی کافی از سطح آمادگی جسمانی و باشد جامعه کی توانمندی و سالمت دهنده نشان تواندمی

ریزان الن و برنامهریزی برای توسعه سطح تندرستی افراد، مسئوجامعه، با توجه به عدم دسترسی به مالک و مرجعی معتبر، امکان برنامه

ها و ناراحتیمان های کالن و متعددی که دولت و نهادهای مختلف ساالنه برای در(. همچنین هزینه6کشور را با مشکل مواجه کرده است)

اساس یکی از  (. بر این7شوند، از مواردی است که باید از طریق ارائه راهکارهای مختلف برطرف گردد)های مختلف متقبل میبیماری

ذا هدف این ل(. 7باشد)سنجش ترکیب بدنی و آمادگی جسمانی میهای علمی و معتبر برای ارزیابی سالمتی افراد در تمام سنین، روش

 باشد.پژوهش، بررسی آمادگی جسمانی مرتبط با تندرستی در مردان شهر کرمانشاه و تهیه و تدوین نورم می

 

 وش شناسی:ر
 60تا  18ه  سنی  بین با دامن مرد نمونه 400تعداد . با توجه به اهداف این پژوهش روش مورد مطالعه از نوع توصیفی برای تدوین نورم بود

 مچ قدرت تعیین و گیریاندازه برایر کرمانشاه اختصاص داده شد. سال به شه 60-50، 40-49، 30-39، 18-29سال در چهار گروه سنی 

گیری اندازه برای رت،راکپو دویدن /راه رفتن مایل یک آزمون از عروقی -قلبی تعیین استقامت برای دستی، دینامومتر از هاآزمودنی دست

 شنای آزمون زا ایشانه کمربند ناحیة استقامت عضالت سنجش برای و خمیده زانوی با درازونشست آزمون از شکم ناحیة عضالت استقامت

 ی ویژه مردانا فرمول جکسون و پوالک سه نقطه از ها،آزمودنی بدن چربی درصد و همچنین، ترکیب بدن شد. استفاده سوئدی تعدیل شده

در این پژوهش شد.  استفاده یبدن گیری انعطافاندازه جعبة از هاآزمودنی تنة انعطاف میزان گیریاندازه برای برآورد گردید. بعالوه بزرگسال،

مانند ضرایب  ها، شاخص توزیعها، صدکها، دهکهای پراکندگی مانند انحراف معیار، چارکهای مرکزی مانند میانگین و شاخصشاخص

یع متغیرها از آمارهای و برای طبیعی بودن توز درصد برای تدوین نورم 5از نقاط درصدی با فاصله  .کشیدگی مورد استفاده قرار گرفت کجی و

 انجام اکسلو  23نسخه اس.پی.اس.اس سمیرنف استفاده شد. ضمناً کلیه عملیات آماری با استفاده از نرم افزارهای ا -استنباط کالموگروف

 .گرفت

 

 ها: یافته

راف استاندارد و انحمیانگین  2و در جدول شماره   BMI ،شامل سن، وزن، قد هاآزمودنی تریکهای آنتروپومویژگی یک، شماره جدول در

ها با استفاده از آزمون شایان ذکر است که توزیع دادهارائه شده است. ساس گروه سنی بر اهای صورت گرفته در این پژوهش گیریاندازه

 گیری شده توزیع طبیعی دارند.های اندازهخص شد که دادهاسمرینوف بررسی و مش -کلموگروف

 

شهر کرمانشاه سال 18-60 مرداندر آنتروپومتریک  هایتوصیف آماری ویژگی -1جدول   

 (مردنفر  200)تعداد 

 شاخص

 گروه

 سن

 )سال(

 وزن

(kg) 

 قد

(cm) 

 

BMI 
(kg/m2) 

 

29- 18 استانداردانحراف   ±میانگین    42/2±08/23  56/12±97/84  10/5±49/181  25/4±87/25  

39-30 انحراف استاندارد  ±میانگین    68/2±93/32  26/12±12/81  15/5±00/178  35/4±99/26  

49-40 انحراف استاندارد  ±میانگین    56/2±77/43  03/11±11/79  37/5±93/179  71/3±34/26  

60-50 انحراف استاندارد  ±میانگین    53/2±97/53  29/7±90/77  84/5±76/178  77/2±83/24  
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انحراف استاندارد  ±میانگین  کل  42/11±82/34  58/11±97/80  29/5±64/179  01/4±12/26  

 
 ها بر حسب شاخص های مرکزی و پراکندگیآزمودنی توصیف آماری ویژگی های -2جدول

 

 

 بحث و نتیجه گیری: 
 جسمانی آمادگی هایمولفه نظر از تحقیق در کنندهشرکتمردان شهر کرمانشاه  دهدمی نشان حاضر مطالعه از آمدهدستبه نتایج مجموعدر

 .آیدتغییر بیشتر به چشم می ایناال ب به سال 50-60یعنی تراالب سنی هایگروه در اما گردندمی افت دچار تدریجی صورتبه سن افزایش با

توان هوازی، انعطاف پذیری، ، WHRی هامولفه در که شد مشخص دیگر تحقیقات با حاضر مطالعه هایآزمودنی مقایسه در دیگر،سویاز

، قدرت پنجه دست راست و چپ BMI در و( 3،8،9)دارند بهتری عملکرد حاضر تحقیق در کنندهشرکتردان استقامت عضالت شانه ای، م

بنابراین، با توجه به نتایج این پژوهش مبنی بر کاهش آمادگی جسمانی  .(10،11)است ترضعیف هاآن عملکردو استقامت عضالت شکمی 

ناشی از کاهش تحرک و  اختالالتشرکت کننده در مطالعه با افزایش سن، و در نتیجه احتمال افزایش بیماری ها و  شهر کرمانشاهمردان 

سعی در افزایش مشارکت مردان میانسال و سالمند در  الزمهای آمادگی جسمانی، باید با برنامه ریزی مدون و حساب شده و دادن آموزش

 با بیشتر مطالعات به نیاز موضوع تردقیق بررسی برای رسدمی نظربه نهایتدر. سمانی آنان کردبرنامه های ورزشی و افزایش آمادگی ج

 .باشدمی گیردبر در را بیشتری هاینمونه که تروسیع جغرافیایی مناطق و بیشتر هایآزمودنی
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3. Kaasalainen KS, Kasila K, Villberg J, Komulainen J, Poskiparta M. A cross-sectional study of low physical 

fitness, self-rated fitness and psychosocial factors in a sample of Finnish 18-to 64-year-old men. BMC public 

health. 2013 Dec;13(1):1113. 

4. Mikkelsson LO, Nupponen H, Kaprio J, Kautiainen H, Mikkelsson M, Kujala UM. Adolescent flexibility, 

endurance strength, and physical activity as predictors of adult tension neck, low back pain, and knee injury: 
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of them with available norms. Unpublished Research Report, SSRC. 2009; 100-5. (In Persian) 

شاخص       

        گروه

 
WHR 
(m) 

 درصد چربی

 )درصد(

 توان هوازی

(ml/kg/min) 

پذیریانعطاف  

(cm) 

ایسینهاستقامت  

 )تعداد(

شکماستقامت  

 )تعداد( 

 قدرت دست

 (kg)راست

 قدرت دست

 (kg) چپ

29-18  025/0±927/0  46/3±79/21  63/6±18/52  89/3±57/32  80/6±27/46  61/5±00/34  72/7±80/45  33/7±97/38  

39-30  025/0±926/0  33/3±73/23  92/4±63/44  73/3±31/29  64/6±00/44  92/5±48/32  98/8±51/41  17/8±44/35  

49-40  024/0±933/0  02/3±40/24  67/4±90/39  55/4±67/27  88/7±18/44  00/6±79/33  47/8±46/39  74/7±55/33  

60-50  028/0±924/0  75/2±50/24  32/4±41/36  17/5±53/24  29/8±40/39  46/7±10/29  32/7±66/38  58/5±43/33  

927/0±/025 کل  42/3±28/23  09/8±14/45  03/5±43/29  53/7±18/44  27/6±81/32  63/8±21/42  75/7±02/36  
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 اگرشندختران   درصد چربی بدنبر   رکاکائویهمراه با مصرف ش تناوبی ناتیتمر ریتاث

 3، زهره امیرخانی2، محمد رضا رمضان پور1زهرا رحمانی

 .کارشناس ارشد تغذیه ورزشی1

 . دانشیار گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد مشهد ، دانشگاه آزاد اسالمی، مشهد، ایران2

 . استادیار گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد مشهد ، دانشگاه آزاد اسالمی، مشهد، ایران3

(Rahmanizahra8@yahoo.com)*Email:  

 چکیده 

ـــت که با توجه ب و هدف: زمینه  ـــان علم تمرین، بهترین تمرین برای ثبت بهترین رکورد، تمرینی اس ـــناس ه نیازهای برطبق نظر کارش

شد. فیزیولوژیکی همان رشته ورزشی طراحی شده و بیشترین شباهت را شته با شرایط رقابتی آن دا  ریتاث، بررسی هدف از این پژوهش به 

 بود. دختران شناگر درصد چربی بر  رکاکائویهمراه با مصرف ش یتناوب ناتیتمر
 

سنیاین پژوهش از نوع نیمه تجربی  :کارروش  شهد با دامنه  شهر م شناگر  شامل دختران  ست. جامعه آماری  روه گ .بودل سا 11 یال 8 ا

مصــرف ) 3)هشــت هفته تمرینات اینتروال( گروه تجربی 2)هشــت هفته تمرین اینترول + مصــرف شــیرکاکائو( گروه تجربی  1تجربی 

سه انجام گرفت. قبل و بعد از دوره سه جل شت هفته و هر هفته  شاهد. تمرینات اینتروال به مدت ه سنجش  شیرکاکائو( و گروه  تمرینی 

ستفاده ا ا از آزمون آزمون و پس آزمون در گروه ه شیپ یداده ها سهیمقا یبراصورت گرفت.  INBODYز دستگاه درصد چربی بدن با ا

  استفاده شد. LSD یبیراهه و آزمون تعق کی انسیوار لیتحل
 

ن، افزایش الص بدختوده مصرف شیرکاکائو کاهش معنادار و  نتایج حاکی است که درصد چربی در گروه تمرین اینتروال همراه با یافته ها:

 معناداری یافت.
 

اگر تاثیرگذار روی درصد چربی دختران شنوبی + مصرف شیرکاکائو می تواند درمجموع می توان نتیجه گرفت که تمرین تنا نتیجه گیری:

 باشد. 
 

  تمرین تناوبی، شیرکاکائو،  شناگران کلید واژه ها:
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  همقدم
م، عالوه بر دستیابی به این مه هدف پیمودن مسافتی معین در کمترین زمان ممکن است. برایهای ورزشی همچون شنا  ر برخی رشتهد 

های آمادگی  یازمندیاستفاده از بهترین روش تمرینی، که ن ای، روانشناختی، بیومکانیکی، وراثتی و جنسیتی، عوامل فیزیولوژیکی، تغذیه

 (.  1389مهرعلیان،)مهم است جسمانی و تکنیکی ورزش را جوابگو باشد، بسیار

تمرین  این هرچند می کرده اند. استفاده وزنه و تمرین های استقامتی در خشکی با تمرین های مقاومتی از شناگران به حال تا گذشته از

 ازنظر چه و تکنیکی ازنظر چه مسابقه در حرکت الگوی به نداشتن شباهت به دلیل است ممکن می شوند، عضالنی عملکرد بهبود باعث ها

تمرین  تمرین، ویژگی اصل به توجه با(.در صورتی که 2006جیرود،  – 1،2003نبخشند)سیل بهبود را عملکرد ورزشکار تمرین ویژگی اصل

  (.2،2008باشند)متئو مرتبط ورزشی رشته نوع با که شوند طراحی به گونه ای باید ها

مستمر در  اتقیتحق، شود یم انیب یتوسعه جوامع انسان یاز شاخص ها یکیآن به عنوان  یو فرآورده ها ریمصرف شاز آنجائی که 

)استونج، ارددفرآورده و سطح سالمت افراد جامعه وجود  نیمصرف ا نیب ییباال ینشان داده است که همبستگ یلبن یورده هاآمورد فر

 تمرینات اجرای قبمتعا باال کیفیت با پروتئین مصرف که رسد می نظر به هایپرتروفی، ایجاد برای که بود آن از حاکی بررسی ها(. 2009

ب افزایش میزان توده می شود. که این امر می تواند در نهایت موج عضله بهتر سنتز موجب آن از بعد زمانی کوتاه فواصل در یا و مقاومتی

 ( 2013) همکاران و بدون چربی بدن شود. آندرا

 روش پژوهش
 کننده ها( نحوه تقسیم بندی شرکت 1جدول

 مداخالت پژوهشی گروه ها

 تمرینات اینترول + مصرف شیرکاکائو نفر( 15) 1تجربی 

 تمرینات اینتروال نفر( 15) 2تجربی 

 مصرف شیرکاکائو + بدون فعالیت ورزشی نفر( 15) 3تجربی 

 کنترل )نه تمرین نه مصرف شیرکاکائو( نفر( 15کنترل )

 ( پروتکل تمرینی2جدول 

 هفته ها
 شدت

  (%MHR) 

 مسافت

 )ثانیه(

 تعداد

 تکرارها 

 مسافت

 کل 

استراحت بین 

 تکرارها )ثانیه(

  اول

 

 

  85تا   80

 

 

 

25 

 

 

 

  متر250 10

 

 

60  

 متر300 12 دوم

 متر350 14 سوم

 متر400 16 چهارم

 متر450 18 پنجم

 متر500 20 ششم

 متر550 22 هفتم

 متر600 24 هشتم

 

 

 

 یافته ها
 برای مقایسه درصد چربی شرکت کننده های چهار گروه،  Anova آزموننتایج   (3جدول 

 Fآماره  یافته های توصیفی گروه

                                                 
1 Cill 2003 – Giroud 2006 
2 Matheu 2008 
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سطح معنی داری  انحراف معیار میانگین

آزمون همگنی 

 واریانسها

سطح معنی 

 داری

  48/0 -66/1 رکاکائوی+ ش یتناوب نیتمر

072/0 

 

09/10 

 

001/0 
 57/1 -73/1 یتناوب نیتمر

 27/1 -93/0 رکاکائوی+ مصرف شنیبدون تمر

 35/1 46/0 رکاکائوی+ بدون شنیبدون تمر

نی این بدان مع نشان می دهد بین تاثیر تمامی گروه های تمرینی با گروه کنترل تفاوت معنی داری مشاهده می شود. LSDنتیجه آزمون 

ست که هر سه گروه   اهشی( معنی داری بر درصد چربی دختران تاثیر)ک رکاکائویمصرف ش ی و تناوب نیتمر،  رکاکائوی+ ش یتناوب نیتمرا

 دارد. 

 نتیجه گیری

شیرکاکائو( گروه تجربی  1گروه تجربی  صرف  شت هفته تمرینات اینترول + م شت هفته تمرینات اینتروال( گروه تج2)ه صرف 3ربی )ه )م

. متغیر پژوهشی دقیقه انجام گرفت 60شیرکاکائو( و گروه شاهد. تمرینات اینتروال به مدت هشت هفته و هر هفته سه جلسه و هر جلسه 

آزمون  شیپ یداده ها سهیمقا یبراتوصیفی)میانگین، انحراف معیار( برای بیان ویژگی های دموگرافی آزمودنی ها و درصدچربی بود. از آمار 

 یافته نشان داد:  استفاده شد. LSD یبیراهه و آزمون تعق کی انسیوار لیو پس آزمون در گروه ها از آزمون تحل

ــود. ا یمشــاهده م یدار یبا گروه کنترل تفاوت معن ینیتمر یگروه ها یتمام ریتاث نیب  ــه یبدان معن نیش  نیگروه  تمر اســت که هر س

 دارد. یدار ی( معنی)کاهشریدختران تاث یبر درصد چرب رکاکائویو  مصرف ش یتناوب نی، تمر رکاکائوی+ ش یتناوب

 منابع 
1- Academy of Nutrition and Dietetics (2009). Position of the Academy of Nutrition and Dietetics, Dietitians 

of Canada, and the American College of Sports Medicine: Nutrition and athletic performance. Journal of the 

American Dietetic Association. 109: 509-527. 

2- Andersen, L.L., Tufekovic, G., Zebis, M.K., Crameri, R.M., Verlaan, G., Kjaer, M., Suetta, C., Magnusson, 

P., & Aagaard, P. (2005). The effect of resistance training combined with timed ingestion of protein on muscle 

fiber size and muscle strength. Metabolism Clinical and Experimental. 54: 151-156. 

3- Campbell, L. B., and S. J. Pavlasek. 1987. Dairy products as ingredients in chocolate and confections. Food 

Technol. 41:78–85. 

4- Chevalley, J. 1988. Chocolate flow properties. Pages 142–158 in industrial chocolate manufacture and use. S. 

T. Beckett, ed. Blackie,  London, UK. 
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 ظرفیت بافری بیکربنات خون در سه شدت مختلفِ تمرین هوازیمقایسه 

  2*راضیه افتخاری، 1 رقیه افرونده

 ل،یاردب ،یلیدانشگاه محقق اردب ،یو روانشناس یتیدانشکده علوم ترب ،یو علوم ورزش یبدن تیگروه ترب ار،یاستاد -7

  رانیا

 و علوم ورزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه تربیت بدنی -8

 نویسنده مسئول(*)  محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

Email: afroundeh@gmail.com* 

  دهیچک
 بود. مقایسه ظرفیت بافری بیکربنات خون در سه شدت مختلف تمرین هوازیهدف تحقیق حاضر زمینه و هدف:  

شرکت کردند و  10روش کار:  صورت داوطلبانه در این پژوهش  شگاه محقق اردبیل ب شجوی دختر دان ست بروس را ابتدا دان رای تعیین بت

ا به مدت درصد حداکثر اکسیژن مصرفی ر 70و  50، 30سپس در جلسات مختلف سه شدت تمرینی انجام دادند.  حداکثر اکسیژن مصرفی

ـــنج انجام دادند 12 ـــتراحت و بعد از اتمام آن  10. قبل از انجام هر تمرین هوازی دقیقه روی دوچرخه کارس دقیقه ریکاوری  20دقیقه اس

ـــتند ـــتراحت، داش دقیقه  20و  دقیقه ریکاوری 10دقیقه ریکاوری،  5دقیقه تمرین،  10دقیقه تمرین،  5. نمونه های خونی در حالت اس

شد و الکتات، بیکربنات و  ش pHریکاوری گرفته  شد. برای د. ظرفیت بافری بیکربنات خون از فرمول مربوطه محخون اندازه گیری  سبه  ا

  ده شد.مقایسه درون گروهی از آزمون اندازه گیری مکرر و برای مقایسه برون گروهی از آزمون تحلیل واریانس یکطرفه استفا

درصد حداکثر  70و  50ولی در شدت های درصد تغییر معنی داری نکرد  30مقادیر بیکربنات خون در شدت نتایج نشان داد که یافته ها: 

درصد  70و  50درصد کاهش یافت. در شدت  30(. ظرفیت بافری بیکربنات در شدت p<05/0اکسیژن مصرفی کاهش معنی داری داشت )

 (.p<05/0درصد حداکثر اکسیژن مصرفی افزایش معنی داری داشت ) 50دقیقه تمرین هوازی با شدت  10افزایش نشان داد ولی در 

شکاران از انجامنتیجه گیری:  ست ورز شان داد که برای بهبود ظرفیت بافری بیکربنات خون بهتر ا ضر ن تمرین هوازی با  نتایج تحقیق حا

 شدت سبک پرهیز کنند و در عوض از تمرین هوازی متوسط بهره ببرند.

 

 ظرفیت بافری، بیکربنات، تمرین هوازیکلید واژه ها: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مقدمه: 
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برای محل اتصال  ورزش با شدت باال تولید یون هیدروژن را افزایش می دهد که منجر به اسیدوز عضالنی می شود، همچنین با یون کلسیم

خطر بی افتد،  پایین به PHبه تروپونین رقابت می کند. در حالی که سنتز دوباره فسفوکراتین و برخی آنزیم های دیگر ممکن است در 

 .[1]موجب عدم توانایی تولید خروجی می شود PHبنابراین کاهش در 

و با کاهش  [3]ندرا تنظیم می ک PHو مکانیسم های مختلف  [2]که از طریق اتصال به هیدروژنبافر عمدتا از بیکربنات تشکیل شده است 

های بی هوازی  . بیکربنات یکی از عواملی است که می تواند در اجرای فعالیت[4]جب تسهیل عملکرد می شودتجمع یون های هیدروژن مو

 در لی از طرفی اثرات آنو [5, 1]برای جلوگیری از اسیدوز ناشی از ورزش مورد استفاده قرار داده اند که بهبود عملکرد را مشاهده کرده اند

ش چه تغییراتی ی میزان غلظت بیکربنات دستخوفعالیت های هوازی مورد توجه محققان قرار نگرفته است بخصوص این که در فعالیت هواز

فرینگ بیکربنات خون را می شود، آنچنان باید و شاید مورد توجه نبوده است. لذا این تحقیق در نظر دارد تاثیر فعالیت هوازی بر میزان با

 مورد بررسی قرار دهد.

 

 . روش کار: 2
 تست اصلی تحقیق، ه قبل از شروعیک هفتنفر بصورت داوطلبانه در این پژوهش شرکت کردند.  10سال  20تا  30 پسر انیدانشجواز        

د، و شامل سه . تست اصلی یک هفته بعد از سنجش حداکثر اکسیژن مصرفی انجام شانجام دادندحداکثر اکسیژن مصرفی  تستآزمودنی ها 

رم کردن، فعالیت دقیقه گ 4ه کارسنج) قبل از اجرای سه شدت تمرین(، دقیقه استراحت بر روی دوچرخ 10شدت تمرینی بود. برنامه شامل 

 30دت تمرینی دقیقه دوره ریکاوری بود. در ابتدای تست، ش 20درصد حداکثر اکسیژن مصرفی و در آخر  70و  50، 30اصلی با سه شدت 

وره تمرین، شدت فت. و سپس، بعد از اتمام یک ددور در دقیقه انجام گر 60دقیقه و با حفظ  12درصد حداکثر اکسیژن مصرفی و به مدت 

ا زمان اتمام دوره تدرصد حداکثر اکسیژن مصرفی در مدت زمان مشابه انجام شد. داده های تنفسی از زمان نصب گازآناالیزر  70و  50های 

 ریکاوری، تبادالت گازی به صورت نفس به نفس اندازه گیری شد.

قیقه( و در دوره د 10و  5ر زمان استراحت)قبل از شروع فعالیت(، در حین فعالیت) در زمان های برای بررسی متغیرها، عمل خونگیری د

 دقیقه( اخذ گردید. 20و  10، 5ریکاوری) در زمان های 

 ظرفیت بافری بیکربنات خون از فرمول زیر محاسبه شد.

 بیکربنات خونظرفیت بافری  خون / تغییرات بیکربنات خون نسبت به استراحت= pHتغییرات 

 داده ها با استفاده از تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر و آزمون تعقیبی شفه مورد بررسی قرار گرفت. 

 

 . یافته ها: 3
ش را داشت. بعد درصد بیشترین کاه 70دقیقه تمرین در هر سه شدت تمرینی کاهش یافته و در  5خون در  pHنتایج نشان داد که مقادیر 

یقه ریکاوری در تمام دق 20شروع به افزایش کرد و بتدریج به مقادیر استراحتی رسید. به غیر از زمان استراحت و pH دقیقه مقادیر  5از 

ر شدت تمرینی د(. با بررسی تغییرات بیکربنات مشاهده شد که p<05/0شدت وجود داشت ) مراحل اندازه گیری تفاوت معنی داری بین سه

ست. به غیر درصد بیشتر ا 70درصد مقادیر آن کاهش می یابد و میزان کاهش در  70و  50درصد تغییری نمی کند ولی در دو شدت  30

(. p<05/0اشت )ربنات خون در همه مراحل اندازه گیری وجود داز زمان استراحت تفاوت معنی داری بین سه شدت تمرینی در مقادیر بیک

درصد نیز  70دقیقه تمرین ظرفیت بافری بیکربنات حتی از شدت  10درصد کاهش می یابد ولی در  30ظرفیت بافری بیکربنات در شدت 

 باالتر می باشد. 

 

 . بحث4

 70درصد و  50د تغییری نداشت در صورتی که در شدت های درص 30نتایج تحقیق حاضر نشان داد که میزان بیکربنات خون در شدت 

 70درصد و  50درصد کاهش داشت ولی در شدت  30درصد کاهش معنی داری را از خود نشان داد. ظرفیت بافری بیکربنات در شدت 

ر اکسیژن مصرفی افزایش درصد حداکث 50دقیقه تمرین با  10درصد افزایش یافت. نتایج نشان داد که ظرفیت بافری بیکربنات خون در 

(. 6معنی داری می یابد. بیکربنات خون مهم ترین بافر خون برای خنثی سازی میزان اسیدیته خون در حین فعالیت های ورزشی است )

(. 7حتی در تمرینات هوازی بخشی از انرژی مورد نیاز از سیستم بی هوازی تامین می شود که نتیجتا الکتات خون کمی افزایش می یابد )

خون حاصل تغییر فاکتورهای دیگر از جمله  pHبا توجه به تغییر نیافتن یون الکتات بنظر می رسد یون هیدروژن نیز تغییر نیابد و تغییر 
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کربن دی اکسید باشد. تغییر نیافتن بیکربنات خون احتماال بدلیل تغییر نیافتن یون های هیدروژن می باشد. کاهش ظرفیت بافری بیکربنات 

می دهد که انجام تمرینات سبک تاثیری در بهبود ظرفیت بافری بیکربنات ندارد. همچنین با توجه به نتایج ظرفیت بافری بیکربنات نشان 

 می توان به ورزشکاران پیشنهاد کرد تا برای بهبود ظرفیت بافری بیکربنات خود از تمرینات هوازی با شدت متوسط استفاده کنند.
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 چکیده

استخوان اکم ترمتفاوتی بر  تأثیراترا تشکیل می دهند  انساناصلی وزن بدن  اجزایکه  بدون چربیچربی و  های توده زمینه و هدف:

 کارمند بررسی کرد. اناستخوان را در زن تراکم و توده چربی با بدون چربی توده بین یرابطه مطالعه، دارند. این

بین میزان  بطهراشد.  سنجیدهبا دو سطح انرژی  ایکس روش جذب اشعهتوسط استخوان تراکم و  بدون چربیتوده چربی، توده  روش کار:

 .محاسبه شد زناندر کل بدن و در اندام مختلف  بدون چربیاستخوان با توده چربی و توده  تراکم

 

استخوان در اندام  تراکمبین  ویی دیگراز س. و در اندام تحتانی مشاهده شدکل بدن در استخوان با توده چربی  تراکمرابطه منفی بین ها: یافته

 .مشاهده شددر همان اندام رابطه مثبت و معناداری  بدون چربیفوقانی و تحتانی با توده 

این در حالی . باشدداشته  در زنان استخوان تراکمتوده چربی اثر منفی بر  شاید می شود که  برآورداین مطالعه  یافته هایاز  گیری:نتیجه

 .برد ناماز یائسگی  پیشی زنان استخوان در اندام فوقانی و تحتان تراکمبه عنوان یک پیش بینی کننده  بدون چربیتوده است که می توان از 

 از یائسگی پیش ،استخوان، زنلن تراکم، بدون چربیتوده چربی، توده  کلیدواژه ها:
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 مقدمه: .1
ارزیابی ترکیب بدن یک ابزار مهم برای کنترل سالمت در زنان به حساب می آید، که می تواند تأثیر آمادگی جسمانی را نشان دهد. پوکی 

محسوب می شود. میزان تراکم استخوان به عنوان شاخص اصلی پوکی استخوان در بین استخوان در زنان، یکی از مشکالت اصلی بهداشت 

. یکی از این عوامل اصلی که (1)جوامع مختلف متفاوت است که بر اساس داده های موجود، یکی از بیماری های مهم در ایران می باشد

. به همین دلیل شاید کاهش وزن مفرط یکی از عوامل شکستگی استخوان (2)اکم استخوان را پیش بینی می کند وزن بدن انسان استتر

. از طرفی علیرغم اثرات سودمند افزایش وزن (4)و وزن باالتر، به دلیل افزایش فشارهای مکانیکی بر روی استخوان ها مزیت باشد (3)باشد

وزن بدن انسان از متشکل از دو  .(5) بر تراکم استخوان، اضافه وزن خطر ابتالء به بیماری های متابولیک و غیرواگیردار را افزایش می دهد

 اختالف .  اما(6)جزء اصلی یعنی توده چربی و توده بدون چربی است که برخی از رابطه نزدیک آن با تراکم استخوان در زنان گزارش داده اند

 دارد و می توانند اثرات متفاوتی بر تراکم استخوان داشته باشند.  وجود اصلی وزن جزء اثرات هر کدام از دو بین توجهی قابل

پیش از یائسگی، دوران انتقال به یائسگی است که با شروع تدریجی کاهش تراکم استخوان همراه است. نشان داده شده که کاهش توده 

. دوران انتقال به یائسگی با کاهش توده لخم (7)تاستخوان ستون فقرات در زنانی که زودتر از موعد به یائسگی دچار می شوند، بیشتر اس

بدن که بیشتر شامل عضالت است همراه می باشد. افزایش وزن بدن که بیشتر ناشی از افزایش توده چربی است یکی دیگر از مشخصه های 

 . (8)بارز این دوران می باشد

م از این دو جزء را بر تراکم برای فهم این مطلب که آیا تنها توده چربی بر تراکم استخوان اثرگذار است یا اینکه فشار مکانیکی، و سهم هر کدا

 ردیم.کین توده چربی و توده خالص را با تراکم استخوان در زنان پیش از یائسه شدن بررسی استخوان بسنجیم، لذا ارتباط ب

 

  شناسی:روش .2

لوگرم و قد کی 77/67±21/6، وزن 85/40 ±23/3 با میانگین و انحراف استاندارد سن کارمندنفر از زنان  42در این مطالعه تعداد 

معیار خروج از مطالعه  سال بودند.  و 45تا  35ورود به مطالعه زنان قبل از یائسگی بین سنین معیار  .شدندسانتی متر بررسی 21/6±14/158

د، مصرف داروهای اثرگذار و باالتر، ابتال به بیماری های مزمن که بر بافت استخوانی تأثیرگذار هستن 40شامل زنان یائسه، شاخص توده بدنی 

لکل، مصرف دخانیات، د تشنج، هپارین، لووتیروکسین و داروهای ضد بارداری خوراکی، مصرف ابر بافت استخوانی شامل استروئید، داروهای ض

دن توسط اسکن  درصد چربی ب داشتن ایمپلنت در بدن، ورزشکاران حرفه ای ، داشتن پیس میکر قلبی، نژاد غیر ایرانی و بارداری بود.

DEXA (model QDR 4500A;Hologic-Delphi Systems, Bedford, MA, USA)   دقیقه برای هر نفر انجام  7به مدت

ویتنی،  –ای من شد. در آنالیز آماری جهت نرمالیتی داده های کمی از آزمون کلموگروف اسمیرنوف و جهت مقایسه گروه ها از آزمون ه

 استفاده شد.   SPSS 20افزار فرضیه های پژوهش مورد آزمون قرار گرفتند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم و کای اسکوئر tآزمون 
 

 ها: یافته. 3
 ارائه شده است.  1میانگین و انحراف معیار مربوط به متغیرهای آنتروپومتریک آزمودنی ها در جدول

 : مشخصات آزمودنی ها1جدول

 میانگین± انحراف معیار  متغیر

 85/40± 23/3 سن

 14/158±21/6 قد

 77/67±21/6 وزن

 17/27±21/6 اندکس توده بدن

 02/37±86/3 درصد چربی کل بدن

 

ر اندام مختلف ددر کل بدن و و توده بدون چربی استخوان با توده چربی  تراکممقادیر مربوط به ضریب همبستگی بین میزان  2در جدول 

 است.  شدهزنان قبل از یائسگی ارائه 

 استخوان تراکمچربی با بدون توده و  : رابطه بین توده چربی2جدول
    استخوان تراکم   

 بدن کل لومبار راستاندام تحتانی چپاندام تحتانی راستفوقانیاندام  چپفوقانیاندام  

 r p r P r p r p r p r p 
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 871/0 -026/0 342/0 150/0 302/0 -163/0 498/0 -108/0 167/0 217/0 373/0 141/0 توده چربی

توده بدون 

 چربی
417/0  006/0  417/0  006/0  436/0 004/0 367/0 017/0  175/0  

269/0  113/0  
476/0  

 
 

 گیری: نتیجه. 4

حاظ آماری معنادار استخوان داشته است که به ل تراکماین مطالعه چنین نتیجه گیری می شود که توده چربی اثر منفی بر   یافته هایاز 

ائسگی مطرح است. یاز  پیشاستخوان در اندام فوقانی و تحتانی زنان  تراکمبه عنوان یک پیش بینی کننده قوی  بدون چربینبود. و توده 

اری معنادار نبود. استخوان در کل بدن و لومبار مشاهده شده است که به لحاظ آم تراکمبا  بدون چربیهمچنین یک رابطه مثبت بین توده 

به نظر  شد، شاهدهم داری معنی و مثبت از یائسگی ارتباطاستخوان زنان قبل  تراکمو  بدون چربیتوده  بین حاضر پژوهش در که آنجایی از

ر ناپذیر می باشد. زنان قبل از یائسگی یک ضرورت انکا برای گردد می بدون چربیافزایش توده  باعث که ورزشی فعالیتهای می رسد انجام

رای کاهش چربی هوازی و تغذیه مناسب ب استخوان ضرورت انجام ورزش های تراکمهمچنین به علت مشاهده رابطه منفی بین توده چربی و 

 . شوداحساس می  پوکی استخوانبدن و پیشگیری از ابتالء به 
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 چکیده

س زمینه و هدف: س کیبه عنوان  یرو دینانو ذرات اک س یفلز دینانوذرات اک شده اند و در ب شناخته  شک یها نهیاز زم یاریمهم  و  یپز

ست. لذا هدف از مطالعه حاضر ا شیاز اندام ها رو به افزا یها به علت اثرات بالقوه شان بر برخ یباشند. اما نگران یمورد استفاده م یکیولوژیب

سطوح کل یهواز نیاثرتمر یبررس سیآنژ یویبر  سیآنژ 1نوع  رندهیو گ II نیوتان و  یا اکسید روبشده  ماریت ییصحرا یدر موش ها نیوتان

 بود. ینانو اکسید رو

 دینانو اکس ،یور دیاکس ن،یکنترل، سال یبه گروه ها ینر ، به طور تصادف ستاریو ییسر موش صحرا 49 یتجرب قیتحق نیدر ا :روش کار

( لوگرمیگرم/ک یلیم1)یرو دی+ نانو اکسنیو تمر یرو دیشدند. اکس میتقس یرو دی+ نانو اکس نیو تمر یرو دی+ اکس نیتمر ن،یتمر ،یرو

ــال یبه چهارگروه )به جز گروه ها ــفاقنیو تمر نیکنترل، س ــد. برنامه  قیهفته تزر 4پنج روز در هفته و به مدت  ی( به صــورت داخل ص ش

ــ نیتمر ــامل دو یورزش ــرعت  یرو ندهیفزا دنیش  4مدت  هفته و به بار در5روز و /قهیدق 44تا  25 قه،یمتر /دق 18تا  15نوار گردان )با س

نوع  رندهیو گ II نینسوتایسطوح آنژ یریاندازه گ یجدا شده و برا هیفدا شده و بافت کل هامداخله ها رت  نیهفته( بود. دو روز پس از آخر

 داده ها استفاده شد.  لیو تحل هیتجز یراهه برا کی زیشد. از آنال زهیهموژن نیوتانسیآنژ 1

سید  :یافته ها سید رویهر دو تیمار مزمن با اک سین، روی و یا نانواک سین را  1 عنو گیرنده و II سطوح کلیوی آنژیوتان آنژیوتان

 ی فعالیت ورزش افزایش معنی داری داد اما این تغییرات در گروه نانواکسید روی در مقایسه با گروه اکسید روی بیشتر بود.

سد تمرین ورزشی (.به نظر می ر>05/0Pرا تقلیل داد) آنژیوتانسین 1 نوع گیرنده و II آنژیوتانسین به طور معنی سطوح کلیوی

 و II لیل آنژیوتانسینمی تواند تاثیر حمایت کلیوی را در برابر آسیب کلیوی ناشی از اکسید روی و یا نانواکسید روی از طریق تق

 اعمال نماید. آنژیوتانسین 1 نوع گیرنده

 .هیکل ،یرو دینانواکس ،یورزش نین،تمریوتانسیآنژ 1نوع رندهی، گII نیوتانسیآنژ کلید واژه ها:
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  : مقدمه
به  به دنبال توسعه سریع نانو تکنولوژی در تولیدات مرتبط به انسان، نگرانی در مورد تاثیر بالقوه سمیت این نانو مواد در سالمت انسان رو

تواند برای تعدیل سمیت  می می باشند که قوی پروتئین جذب خواص اکسید روی دارای نانو ذرات .(2013افزایش است)چونگ و همکاران،

 تمایل کمتر یا نانومتر 100اندازه از هیدروفیلی گیرد. عالوه بر این نانو ذرات قرار استفاده و یا سایر پاسخ های سلولی مورد متابولیسم سلولی،

و یا کلیرانس سریع سرمی  ماکروفاژها از کلیرانس توسطبمانند و احتمال زیاد این است که  باقی خون گردش در دارند به مدت طوالنی

 اکسیژن های گونه شان در القا توانایی روی، اکسید نانو ذرات های زیاد ویژگی از توسط سیستم رتیکولوم اندوتلیال اجتناب شوند. اما یکی

 شوند. برخی محققین بر این باشد، منجر رفته فراتر سلول اکسیدانی آنتی ظرفیت که هنگامی سلول مرگ به تواند واکنشی است که می

 درصد سطح نسبی، وجود افزایش که علت آن می تواند است بزرگتر میکرون، متفاوت اندازه ی خود در همتایان از نانو مواد خواص باورند که

 قرار تاثیر تحت شیمیایی و فیزیکی خواص دیگر واکنش پذیری شیمیایی و تواند می که کوانتومی اثرات مواد، سطح در اتم ها از بیشتری

 معرض در گرفتن قرار متعاقب کلیه و کبد ریه، قلب، مهم های بافت آسیب قبلی مطالعات (. در2010و همکاران، 1دهد، مربوط شود)گریش

 غشاء آسیب با همراه نفروتوکسی اثرات این، بر عالوه (.2009و همکاران، 2زنگ)شد گزارش گوارشی مسیر طریق از روی اکسید نانو ذرات

 می روی اکسید جمله از ذرات نانو از برخی(. 2012و همکاران، 3یان )است شده مشاهده نیز ها رت کلیه بافت بر میتوکندریایی و سلولی

 نهایت در و  اکسایشی استرس سیگنالی آبشارهای القا به نموده و منجر تخریب را سلولی زیر های ارگانل درون یا سلولی سطوح توانند

 (.2007و همکاران،4بزآ )شوند اکسایشی استرس

 و اکسیداز NADPH 5  فعالیت افزایش به منجر تواند می II نوع آنژیوتنسین با  آنژیوتانسین1 نوع گیرنده سازی فعال دیگر سوی از

 فرایندهای در را مهمی نقش التهابی گر میانجی یک عنوان به II آنژیوتنسین(. 9)شود کلیه و عروقی قلبی های بافت در اکسایشی استرس

 مطالعات از بسیاری در بعالوه(. 2010و همکاران، 6کن)براسیر می ایفا آن از ناشی عوارض و پرفشارخونی آترواسکلروز، دهنده توسعه التهابی

و  7مکنزی)است شده ثابت کلیوی های بیماری توسعه در آن نقش و آنژیوتانسین رنین سیستم مثبت تنظیم حیوانی، و بالینی

 در آنژیوتانسین رنین سیستم فعالیت در یافته افزایش بدخیمی سازگاری یک زمینه این در(. 2004و همکاران، 8،کونکالوز2000همکاران،

 و زیاد فیلتراسیون توسعه واسطه به همودینامیکی شدن طبیعی غیر با کلیوی همراه پاتوژنز در که است شده مشاهده کلیوی های بیماری

 تولید بی و کاپا ای هسته فاکتور سازی فعال با II آنژیوتنسین  بعالوه(. 2001و همکاران،  9هاستتر)دارد شرکت گلومرولی پرفشارخونی

وزیری و )گردد شدن فیبروز و التهاب به منجر تواند می چسبان، های مولکول و رشد فاکتورهای ها، کموکاین التهابی، های سایتوکاین

 تاثیر و کلیوی های بیماری پیشبرنده نیروی یک عنوان به آنژیوتانسین رنین سیستم نقش(. 2013همکاران، و 10،نیشیدا 2007همکاران، 

؛ 2010و همکاران،  11است)راسموسن شده ثابت زیادی مطالعات در حیوانی و انسانی های آزمودنی در سیستم این های کننده بالکه حمایتی

 تواند می آنژیوتانسین رنین کلیوی سیستم کلیه، در آنژیوتانسین رنین سیستم اجزای تمامی وجود به توجه با(. 2006و همکاران،  12النون

 آنژیوتنسین(. 1996و همکاران،13تاتمتو )نماید عمل کنند، می تنظیم را پالسمایی آنژیوتانسین رنین سیستم که فاکتورهایی از مستقل طور به

و  14اکارول)کند می ایفا پرفشارخونی با عملکردی و عروقی تغییرات در مهمی نقش که شود می محسوب سیستم این از فعال جزء یک

 هم(. 2002و همکاران، 15لی )شود می گری میانجی آن 1 نوع گیرنده طریق از آنژیوتانسین رنین سیستم اعمال . اکثر(2000همکاران، 

 تغییر بهبود و اندوتلیالی عملکرد اختالل بهبود سبب II آنژیوتانسین1 نوع گیرنده های گیرنده یا و آنژیوتنسین مبدل آنزیم مهار چنین

                                                 
1 Greish et al 

2 Zheng et al 

3 Yan et al 

4 Buzea et al 

5 nicotinamide adenine dinucleotide phosphate 
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8 Conçalves et al 

9 Hostetter et al 
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(.بر اساس شواهد موجود فعالیت جسمانی با 2003و همکاران، 1مدهارست)پرفشارخونی شد بالینی و تجربی های مدل در عروقی ساختار

به حفظ  سالمت قلبی عروقی می اثرات مفیدی بر سیستم قلبی عروقی همراه است. در حقیقت این ایده که فعالیت ها ی ورزشی منجر 

شوند بر اساس مشاهدات مستقیم ارتباط بین شیوه زندگی غیر فعال و خطر بیماری های قلبی عروقی و سایر بیماری ها پیشنهاد شده 

ه نحوی و حساسیت به آن ب II(. عدم فعالیت و کم تحرکی عواملی را که در افزایش غلظت آنژیوتانسین 2011و همکاران، 2سی امپوناست)

آنژیوتانسین و نیز بیشتر  1تحرکی از طریق افزایش سطوح سدیم سرم، افزایش گیرنده های نوع  موثر هستند، تحریک می نماید. احتماال کم

و 4؛ لیتی 2012و همکاران،3بارتیمی شود.) IIآنژیوتانسین منجر به افزایش سطح آنژیوتانسین _شدن بیان ژنی رنین و تحریک سیستم رنین

آنژیوتانسین 1(. بر اساس گزارشات موجود  تمرینات دراز مدت شنا با کاهش معنی داری فشارخون و بیان گیرنده های نوع 2006همکاران،

II  آنژیوتانسین 2و عدم  تغییر در بیان گیرنده های  گیرنده های نوعII (20در موش های پرفشارخون ذاتی حساس به نمک همراه بود .)

قی نیز مشاهده شده ودر شرایط القا اختالل عملکرد عر IIیت ورزشی در کاهش انقباض عروقی ناشی از آنژیوتانسینهم چنین نقش فعال

آن متعاقب تیمار مزمن با اکسید روی و  II آنژیوتانسین1 نوع گیرندهو  II(. اما چگونگی تغییرات آنژیوتانسین 2014الیوریا و همکاران،است)

ش حمایتی فعالیت ورزشی از بافت کلیوی، در این شرایط به خوبی مشخص نیست. بنابراین با توجه اثرات نانو اکسید روی و هم چنین نق

سمی اکسید و نانواکسید روی بر  اندام های بدن از یک سو و نقش حمایتی کلیوی فعالیت ورزشی از سوی دیگر، تحقیق حاضر به منظور 

کلیوی  II آنژیوتانسین1 نوع گیرندهو  IIتمرین منظم هوازی منظم بر سطوح آنژیوتانسین پاسخ گویی به سواالت زیر انجام شد: آیا یک دوره 

 نوع گیرندهو  IIموش های صحرایی تاثیر معنی داری دارد؟ آیا قرار گرفتن در معرض نانو اکسید روی و اکسید روی بر سطوح آنژیوتانسین 

گیرنده  و  IIرد؟ نقش حمایتی فعالیت ورزشی در مقابل تغییرات آنژیوتانسین کلیوی موش های صحرایی اثر معنی داری دا II آنژیوتانسین1

 ؟یستکلیوی موش های صحرایی  قرار گرفته در معرض نانو اکسید روی و اکسید روی چ II آنژیوتانسین1نوع 

  روش شناسی:

 نیگرم بودند. ا 150-170ستار با میانگین وزن اولیه هفته ای وی 6-8نر بالغ  ییصحرا یشامل موش ها  یطرح پژوهش نیا یها یآزمودن

دو  ید. پس از سازگارانتقال داده شدن یشگاهیآزما واناتیح یپاستور تهران به مرکز پرورش و نگهدار تویاز انست یداریپس از خر واناتیح

 یدروینانواکس ،یور دی، اکس نیگروه  کنترل ،سال 7به  یبه صورت تصادف نیبا پروتکل تمر ییو آشنا دیجد طیها به مح ینآزمود یهفته ا

در  شگاهیبه آزما واناتیسر موش در هر گروه(. پس از انتقال ح 7شدند ) میتقس یرو دی+ نانواکس نیو تمر یرو دی+ اکس نیتمر ن،ی، تمر

 چرخه و ددرص 55 ± 5گراد، رطوبت  سانتی درجه 22 ± 2 ی، دما  42×  5/26×  15شفاف به ابعاد   تکربنا یاز جنس پل ییقفس ها

هپرورکرج پلت ساخت شرکت ب یپژوهش از غذا یدر ط واناتیح نیشدند. هم چن ینگهدار مناسب هیبا تهو 12:12 یکیبه تار روشنایی

به   ییها یبطر قیاد از طرشدند و بصورت آز هی( تغذیهفتگ یگرم وزن بدن)با توجه به وزن کش 100هر  یگرم به ازا 10 زانیروزانه به م

رات ) با ن، خاک اره درشت از جنس چوب  واناتیح ینگهدار سجهت استفاده در  بستر قف یداشتند. پوشال مصرف یدسترس یآب  مصرف

ر هفته  در تمام دوره متر از کف قفس قرار داده شد و دو بار د یسانت 5تا  3رنگ روشن بدون گرد و خاک ( در نظرگرفته شد که به ارتفاع 

 یپراکندگ یاخص هاشداده ها با استفاده از  یکم فیوخونی، توص یبعد از تحلیل آزمایشگاهی نمونه های بافت شد. یانجام م ضیپژوهش تعو

و بررسی تجانس  کلیروویداده ها از آزمون شاپ عیزنرمال بودن تو نییو انحراف استاندارد انجام شد و جهت تع نیانگیم لیاز قب یمرکز

مختلف، از  یوه هاگر نیب ق،یتحق یرهایاز متغ کیهر  یدار یمعن راتییتغ یبررس یبرا نیچن مواریانس ها از آزمون لوین استفاده شد. ه

 یگروه نیف بمحل اختال نییجهت تع یتوک یبیاز آزمون تعق یدار آمار یراهه و در صورت مشاهده تفاوت معن کی انسیوار زیروش آنال

نسخه  SPSSرم افزار نظر گرفته شد. کلیه عملیات آماری با استفاده از ن رد P<05/0داری برای تمام محاسبات  ی. سطح معندیاستفاده گرد

 انجام گرفت. 20

کنترل  یبا گروه ها سهیدر مقا II نیوتانسیآنژ یویدار سطوح کل یمعن ریبا کاهش غ یهواز نیچهار هفته تمر ج،ینتا نیبر اساس ا یافته ها:

 یاز مداخله ها کینر با هر  یموش ها ماریت نی(. عالوه بر اP=996/0%،  18/19و   P=881/0%،  73/13 بیهمراه بود) به ترت نیو سال

 سهیدر مقا هیبافت  کل II نیوتانسیدار آنژ یمعن شی( منجر به افزاP=000/0،  %15/89)یدروی( و نانواکس P=000/0%،  39/60) یرو دیاکس

 دیشده با اکس ماریت یرا در موش ها یویکل II نیوتانسیآنژ افتهی شیسطوح  افزا نیهفته تمر 4  یبا گروه کنترل شد. به طور جالب

در  یوی. کلII نیوتانسیکاهش سطوح آنژ نیرغم ا ی(  کاهش داد  اما علP=002/0، %41/25)یرو دی( و نانواکسP=016/0، %64/24)یرو

                                                 
1 Medhurst et al 
2 Ciampone et al 
3 Barretti  et al 
4 Leite et al 
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 نیسطوح ا نیب یدار ی( و تفاوت معنP=012/0، %08/41ماند) یباالتر از گروه کنترل باق یدار یبه طور معن یرو دی+ نانواکسنیگروه تمر

 4فوق نشان داد که  هیآزمون فرض جی(. نتاP=555/0مشاهده نشد) یرو دیو نانو اکس دیشده با اکس ماریکرده ت نیتمر یدر موش ها ریمتغ

 یدار یمعن ریتاث ینانو اکسید رو ایو  یشده با اکسید رو ماریت ییصحرا یموش ها II نیوتانسیآنژ یویبر سطوح کل یهواز نیهفته تمر

چهار هفته  ج،ینتا نینشان داده شده است. بر اساس ا یتوک یبیصفر رد شد. در جدول نتایج آزمون تعق هیفرض ج،ینتا نیداشت و براساس ا

( P=681/0%،  63/14کنترل ) یبا گروه ها سهیدر مقا نیوتانسیآنژ 1نوع  رندهیگ یویدار سطوح کل یمعن ریمنجر به کاهش غ یهواز نیتمر

منجر به  یدروینانواکس ،یرو دیاکس یاز مداخله ها کینر با هر  یهاموش  ماریهفته ت 4 نی( شد. هم چنP=551/0%،  19/16)نیو سال

( . اما در P=000/0، %77/68؛ P=000/0، %73/48 بیبا گروه کنترل شد) به ترت سهیدر مقا نیوتانسیآنژ 1نوع  رندهیسطوح گ یمعن شیافزا

با  سهیدر مقا بیبه ترت نیوتانسیآنژ 1نوع  رندهیگ یویسطوح کل ،یرو دینانو اکس ایو  یرو دیشده با اکس ماریکرده  ت نیتمر یموش ها

. هرچند سطوح افتی یدار ی( کاهش معنP=041/0، %17/17)یرو دینانواکس ای( و P=003/0، %69/32)یرو دیاکس رفعالیغ یگروه ها

(، P=003/0)نی(، سالP=001/0)نترلک یبا گروه ها سهیدر مقا یدار یبه طور معن یرو دی+نانواکس نیدر گروه تمر نیوتانسیآنژ 1نوع  رندهیگ

 یهواز نیهفته تمر 4فوق نشان داد  هیآزمون فرض جیماند.  نتا یباق یباالتر( در سطح  P=048/0)یرو دی+ اکسنی( و  تمرP=000/0)نیتمر

داشت و  یدار یمعن ریتاث ینانو اکسید رو ایو  یشده با اکسید رو ماریت ییصحرا یدر موش ها نیوتانسیآنژ 1نوع  رندهیگ یویبر سطوح کل

 . صفر رد شد هیفرض ج،ینتا نیبراساس ا

 :بحث و نتیجه گیری

و  II نیوتنسیآنژ یویلسطوح ک شیمنجر به افزا یرو دیو  نانو اکس یرو دیبا  اکس  ماریهفته ت 4پژوهش حاضر نشان داد که  یها افتهی

بود  شتریب یرو دیا اکسب سهیدر مقا رهایمتغ نیبر ا یرو دینانو اکس راتیسالم شد. اگرچه تاث یموش ها هیآن در بافت کل 1نوع  رندهیگ

خود را در مقابل  یممکن است نقش محافظت یورزش تیجهت فعال نیمعکوس شد. از ا یورزش تیبا فعال یتا حد راتیتاث نیا یهر دو یول

اعمال  نیوتانسیآنژ 1نوع  رندهیو گ II نیوتانسیسطوح آنژ یمنف میتنظ قیاز طر یرو دیو نانو اکس دیاز اکس یمزمن ناش  یویکل بیآس

 .دینما

 :منابع

 و II آنژیوتانسین آپلین، سطوح بر روی اکسید نانو و روی اکسید های مکمل مزمن مصرف و هوازی ورزشی فعالیت اثر بی نیاز س. 1-

 صحرایی. پایان نامه کارشناسی ارشد.. دانشگاه آزاد اسالمی واحد ساری. های موش قلبی بافت در  آنژیوتانسین 1 نوع گیرنده

های روی، منیزیم و روی همراه منیزیم بر قدرت تأثیر مصرف مکمل .1390ش یجنگی اسکوئپ،  حناچیف،  کاظمیع ا،  رواسی2-

 .50-41: 4:  6. مجله علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران؛ عضالنی زنان فعال
Buzea C, Pacheco II, Robbie K.2007.Nanomaterials and nanoparticles: sources and toxicity. 

Biointerphases;2(4): MR17–MR71. 

Chuang KJ, Lee KY2, Pan CH3, Lai CH4, Lin LY5, Ho SC6, Ho KF7, Chuang HC8. 2016.Effects of zinc 

oxide nanoparticles on human coronary artery endothelial cells. Food Chem Toxicol.;93:138-144. 

Brasier AR, Recinos A, and Eledrisi MS. 2002. Vascular inflammation and the renin angiotensin system. 

Arterioscler Thromb Vasc Biol;22: 1257–1266. 

Durvasula RV, Petermann AT, Hiromura K, Blonski M, Pippin J, Mundel P, Pichler R, Griffin S, Couser 

WG, and Shankland SJ .2004. Activation of a local tissue angiotensin system in podocytes by mechanical 

strain. Kidney Int 65:30–39. 
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 جویان شهرستان اردکاندانش زندگی کیفیتر بفعالیت بدنی  اثر
 2زینب نقی لو، 1* فرشته کتبی

 مسئول(دانشگاه فرهنگیان ، تهران، ایران )*نویسنده گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی. ،  استادیار -9

 استادیار ، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی. دانشگاه فرهنگیان ، تهران، ایران -10

 

Email: (f.kotobe@gmail.com)* 

  دهیچک
ها از طریق به بیماری بتالاو تالش برای افزایش تندرستی و جلوگیری از  بودهامری مهم  و کیفیت زندگی سالمتیتوجه به زمینه و هدف:  

ــت. اولویت و ورزش جزوفعالیت بدنی  ــتاهای ملی اس ــر با هدف  در همین راس ــی اثرتحقیق حاض کیفیت زندگی در  بردنی بفعالیت  بررس

 دانشجویان شهرستان اردکان انجام گردید. 

ست.وش آن کاربردی و رتحقیق  اینکار:  روش ستگی ا صیفی از نوع همب شکده پیراپز تو شجویان دان شامل دان شکی اردکان جامعه آماری 

شد. ابزار  هنفر( بود 257) شاملو نمونه برابر با جامعه در نظر گرفته  سشدو  تحقیق  شارکلی پر و کیفیت  (SHRKLY)نامه فعالیت بدنی 

ابزار با استفاده ایی پای بررسی و تایید شد. نظرات کارشناسان و متخصصان استفاده ازابزار با روایی باشد. می (WHOQOL-BREF)زندگی 

ــارکلی باخ لفای کرونآاز آزمون  ــنامه ش ــش ــت آمد. دربه( 898/0و کیفیت زندگی )( 785/0)برای پرس ها از آمار دادهتحلیل  و هتجزی دس

ستنباطی با توجه به نتایج آزمون سمیرنف، از کلموگرو توصیفی و سپس در بخش آمار ا ررسی انس برای بمستقل و تحلیل واری tآزمون ف ا

 (.α=05/0استفاده گردید) هارگرسیون خطی جهت آزمون فرضیهو  پیرسونهمبستگی آزمون و از  هااختالف میانگین

فعالیت بدنی مچنین ه داری داشــت.پژوهش نشــان داد فعالیت بدنی بر کیفیت زندگی دانشــجویان دختر اثر معنیاین های یافتهها: یافته 

شجویان دختر بر ابعاد کیفیت زندگی سالمت روانآن دان سمی،  سالمت ج شامل  سالمت محیط  شناختی،ها  سالمت روابط اجتماعی و 

 داشت. داری وجود تفاوت معنینیز  پایین باال وبدنی  تیفعال بای دانشجویان زندگ تیفیکبین  داری دارد.زندگی اثر معنی

وص دانشجویان دختر داشته بخصدانشجویان و سالمتی در بهبود کیفیت زندگی  مؤثریتواند نقش فعالیت بدنی میبنابراین گیری: یجهنت

و از این طریق  را مدنظر گرفته های بدنییتمشارکت بیشتر دانشجویان در فعالهای خود زمینه در برنامهمسئولین رود باشد، لذا انتظار می

 کیفیت زندگی این قشر مهم جامعه گردند.موجب ارتقای 

 اردکانفعالیت بدنی، کیفیت زندگی، دانشجویان، دانشکده پیراپزشکی شهرستان ها: کلیدواژه
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 مقدمه: .1
ــوب م یمفهوم کل یهامؤلفه نیتراز مهم یزندگ تیفیک ــت محس ــالمت و ارتقا طهیح یهاازین نییتع یکه برا یاگونهبه گرددیبهداش  یس

سالمت س ها موردآن یزندگ تیفیافراد، ک یسطح  صیات زندگی و نفی فرد از ارزیابی مثبت یا مکیفیت زندگی  (.1)گیردمیقرار  یبرر صو خ

گیرد و محیط را دربرمی چهار بعد اصلی سالمت جسمانی، ذهنی و روانی، اجتماعی( و 2باشد)کلی فرد از زندگی خود مینیز میزان رضایت 

و  (4)شــخصــی و اجتماعی اســت ل حفظ بهداشــتترین عوامیکی از مهمنیز فعالیت بدنی از طرفی  (.3)تعامل دارند ین ابعاد با یکدیگرکه ا

ساس خوبی باعث می سان اح سبت بهشود ان ثیرگذار که در کیفیت زندگی نیز تا ی()خودباور به کل وجود خود پیدا کندبلکه و بدن خود  ن

گویند. دنی میردد، فعالیت بگشود و باعث مصرف انرژی میسکلتی ایجاد میوسیله عضالت ابه هر نوع حرکت جسمی که به (.6و  5است)

دهد و ســالمتی جســمی، ذهنی و بهبود کیفیت زندگی اســت، زیرا ســطح انرژی را افزایش میفرایند بدنی بخش مهمی از درواقع فعالیت 

ستی مطلوبی را ایجاد میطورکلی مزایای تنشناختی و بهروان صویر  (.7کند)در ستند که فرایند تکامل ت سنینی ه شجویان در  ازآنجاکه دان

تواند آثار منفی بر ســالمت و کیفیت زندگی آنان گذرانند و عوامل فشــارزای دوره دانشــجویی میذهنی و گســترش اطمینان به خود را می

عنوان رزش بهزه وامرو (.8)دارداهمیت خاصــی  کارهای مناســب برای رهایی از آنراهبرجای گذارد، توجه به آن و پیامدهایش و نیز اتخاذ 

سالمتی سم یک عامل مهم جهت  ست و جوامع می ج شجویان موردتوجه قرارگرفته ا شند تا برنامهو روح دان بدنی و ورزش را های تربیتکو

سالمتی و قرار  هاهای روزانه آندر برنامه شند)دهند تا زندگی توأم با  شته با شاط دا سیاری حاکی از وجود ارتباط آاز  (.9ن نجاکه تحقیقات ب

ـــت ) ـــد و که پژوهش( درحالی13، 12، 11، 10، 9میان کیفیت زندگی و انجام فعالیت های بدنی و ورزش اس های معدودی نیز نتایج ض

عالیت بدنی در ســـطح جامعه وجه به ورزش و فدلیل اهمیت فراوان مقوله کیفیت زندگی و ضـــرورت ت ( و به14اند)نقیضـــی گزارش داده

 اتتحقیقاین دست از نتایج تا بتوان از رسد نظر میهای بیشتر ضروری بهبخصوص در میان قشر مهم جوانان و از جمله دانشجویان، بررسی

بنابراین تحقیق حاضر  جست. سودوسط مسئولین ذیربط تبهبود کیفیت زندگی دانشجویان  برایهای ورزشی ریزی فعالیتدر راستای برنامه

 .کیفیت زندگی در دانشجویان شهرستان اردکان انجام گردید برفعالیت بدنی  اثربا هدف بررسی 

  شناسی:روش .2
شکی  تحقیق روش شکده پیراپز شجویان دان شامل دان ست. جامعه آماری  ستگی و به لحاظ هدف کاربردی ا صیفی از نوع همب ستان شتو هر

رفته شــد. ابزار گنمونه آماری برابر با جامعه آماری در نظر محقق به کلیه اعضــای جامعه دســترســی داشــت  و چوننفر( بود  257اردکان )

سششامل گردآوری اطالعات  شارکلی نامه دو پر روایی این  بود که (WHOQOL-BREF)و کیفیت زندگی  (SHRKLY)فعالیت بدنی 

شنامه س ساتید  هاپر سط ا سان  نظرصاحبتو شنا سی پایایی ابز .حیطه مدیریت مورد تأیید قرار گرفتو کار میزان آلفای  نیز ارجهت برر

شارکلی باخنکرو ها برای تجزیه و تحلیل دادهدست آمد. ( به=898/0rزندگی ) و پرسشنامه کیفیت( r=785/0) قال قبول برای پرسشنامه 

...( اســتفاده شــد و ســپس در بخش آمار ها، درصــدها، میانگین، انحراف معیار، یفراوانابتدا از آمار توصــیفی )، 21نســخه  Spssافزار در نرم

ستنباطی جهت  یون خطیرگرس پیرسون وهمبستگی ، از آزمون مبنی بر نرمال بودن جامعه ف اسمیرنفوبا توجه به نتایج آزمون کلموگر ا

 (. α=05/0های تحقیق استفاده گردید )آزمون فرضیه

 ها:. یافته3
مقطع تحصیلی  اساسبر ،(درصد 8/63)نشان داد بیشترین فراوانی براساس متغیر جنسیت مربوط به دانشجویان دختر آمار توصیفی نتایج 

  باشد.( می59 /9) سال 23-21مربوط به رده سنی( و در متغیر سن 7/90) مربوط به دانشجویان دوره کارشناسی

 نتایج آزمون پیرسون در مورد رابطه بین کیفیت زندگی با فعالیت جسمانی دانشجویان. 1جدول

 
 

اما  (،≤05/0Pندارد )داری وجود ها رابطه معنیبین کیفیت زندگی دانشجویان پسر با فعالیت جسمانی آنحاکی از آن است  1نتایج جدول 

 . (≥05/0P)داری وجود دارد ها رابطه معنیبین کیفیت زندگی دانشجویان دختر با فعالیت جسمانی آن

ــون ) ــیون را ( 962/1نتیجه آزمون دوربین واتس یت فعال یرمتغن دو رابطه خطی بیکرد و نتایج آزمون تحلیل واریانس نیز ید تائانجام رگرس

 .شددار به عبارتی ضریب تعیین معنی نمود وید تائرا ( F=384/30و   P= 0001/0)بدنی و کیفیت زندگی 
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 رگرسیون خطی ضرایب. 2جدول 

 
 

شان  2با توجه به جدول  سیون ن شجویان بینی ( توانایی پیشt=512/5 و  P= 0001/0) که فعالیت بدنی دادتحلیل رگر کیفیت زندگی دان

  یابد.ی( افزایش م397/0) کیفیت زندگی فعالیت بدنی،اساس نتایج ضریب بتا، به ازای یک واحد افزایش در را دارد. بر دختر

 

 و پایین باال بدنی تیفعال با مستقل در مورد تفاوت کیفیت زندگی دانشجویان t. آزمون 3جدول 

 
 

 با( t= -676/5و  P=0001/0) و دختر( t= -168/2و  P=033/0)دانشــجویان پســر  یزندگ تیفیکدهد بین نشــان می نیز 3 نتایج جدول

 داری وجود دارد.تفاوت معنی پایین و باال بدنی تیفعال

 گیری: . نتیجه4
ضر یافته شانهای پژوهش حا شجویان دختر بر فعالیت بدنی  داد ن شجویان همچ داری دارد.معنی اثرکیفیت زندگی دان نین فعالیت بدنی دان

 جینتااین  داری دارد.معنی اثرشناختی، روابط اجتماعی و محیط زندگی سالمت جسمانی، سالمت روان ابعاد در آنانکیفیت زندگی بر دختر 

اما با . بود همســودیگر و چندین تحقیق (2014)ناکامورا  و (2011) بالبورا ،(1394) خاکســار، (1392) فرد و همکارانغفوری هاییافته با

رســد این ناهمســویی مربوط به ویژگی های جامعه مورد اســتفاده در پژوهش نظر میناهمســو بود. به( 2016) تارکاال و نینیریهاهای یافته

شامل جوانان مبتال به دیابت بود درحالی شد که  شتند. در نهایت هایرینین و تارکاال با سو چنین ویژگی ندا نتایج این که بقیه تجقیقات هم

شان از اهمیت باالی فعالیت بدنیتحقیق  شار مهم جامعه در حال ح ن شت که یکی از اق ضر و آینده و در کیفیت زندگی دختران جوان دا ا

وجب مشــارکت که م اتخاذ نمایندریزان و مســئولین کمک کند تا اقداماتی تواند به برنامهها میباشــند. این یافتهتاثیرگذار بر نســل فردا می

، ایجاد فضاهای سرپوشیده ورزشی هاخوابگاهگسترش امکانات ورزشی در  اقداماتی چونهای بدنی گردد؛ بیشتر دانشجویان دختر در فعالیت

ستانویژه بانوان و ایجاد  شی و تفریحی و... که باعث ارتقای هر چه بی ویژه بانوان با اهابو شر و نواع امکانات ورز شتر کیفیت زندگی این ق ی

 در نهایت جامعه گردند.

 

 : منابع. 5
1. Cynthia RK. (1998) .Overview of Quality of Life Controversial Issues. In: Cynthia RK, Hindss. Quality of 

Life from Nursing and Perspectives. Sudbury; Jones and Bartlett. Press, 1998: 23-30. 
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 واحد مشهد. یدانشگاه آزاد اسالم ارشد، یکارشناس
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بر بروز عالئم آسم با شدت متوسط هفته تمرین هوازی 12 از سازوکارهای ناشی  
 
 

 حسن نقی زاده *1، سید مجتبی پایدار2
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Department of Sport Sciences, Ardakan University, P.O. Box 184, Ardakan, Iran 

 . مقدمه:1
فوق العاده مجاری  آسم رایج ترین بیماری تنفسی در میان کودکان و بزرگساالن است که با تحریک پذیریدر میان بیماریهای مزمن ریوی، 

سی و در تأسفانه ورزش یک محرک قوی برای انقباض عضالت صاف مجاری تنفمدر افراد مبتال به آسم (. 1،2)شود می تنفسی مشخص

ر بروز یا تشدید تحقیقات نشان داده است که میزان تهویه و دمای هوای تنفسی از عوامل مهم د شود.نتیجه تسریع حمالت شدید آسم می

وضعیت بیمار را  دهند وبیشتر و دمای محیط سردتر، هردو شدت بسته شدن مجاری تنفسی را افزایش میباشند. لذا تهویه بیماری آسم می

رزش )هر چند ومطالعات جدید نشان داده اند گرم کردن مناسب متشکل از حرکات کششی و فعالیت سبک قبل از  .(3،4)کنندوخیم تر می

یر سریع حرارت هوا در ل دهد. مرحله سرد کردن و بازگشت به حالت اولیه نیز از تغیبه مدت کوتاه( می تواند عالئم ناشی از ورزش را تقلی

زاء اساسی و مهم تمرینات ورزشی یکی از اج (.5،6راههای هوایی ممانعت نموده و از بروز عالئم آسم بعد از ورزش پیشگیری می نماید)

ی کاهش عالئم تنفسی آسم و کاهش ینات ورزشی منظم به واسطهد انجام تمرندهبازتوانی ریوی می باشند. تحقیقات متعدد نشان می

دیالتورها احساس تنگی نفس توسط مکانیسم هایی نظیر تقویت عضالت تنفسی و کاهش بستری شدن در بیمارستان و کاهش مصرف برونکو

 (.2،7ه باشد)بیماران آسمی داشتو باالخره طبق مطالعات اسپیرومتری با بهبودی عملکرد ریه ها می تواند سهم بسزایی در سالمتی 

المپیک  در رشته شنا که به مدال طالی Amivan Duken, Kurt Groteدر رشته دو و میدانی و   Jakie Joinerورزشکارانی نظیر 

هفته  12ناشی از  سازوکارهایحاضر بررسی تحقیق هدف دست یافته اند، نمونه هایی از ورزشکاران موفق مبتال به آسم هستند. بنابراین، 

ئم آسم ناشی از با ارائه راهکارهای مناسب در جهت پیشگیری و کاهش بروز عالاست تا  تمرین هوازی با شدت متوسط بر بروز عالئم آسم

 .کردورزش در راستای حفظ یک شیوه زندگی فعال و دستیابی به توان بدنی باال، به افراد کمک 

  شناسی:روش .2

یان به آسم خفیف تا نفر از مبتال 65نیمه تجربی می باشد که به روش میدانی انجام شد. نمونه آماری شامل پژوهش حاضر از نوع مطالعات 

دقیقه  45لسه هفته، هر هفته سه جلسه و هر ج 12متوسط بوده که با روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. نمونه ها به مدت 

لینی بیماران مبتال اجرا کردند. اطالعات با استفاده از پرسشنامه تظاهرات با را( HRmaxدرصد 65الی  60برنامه تمرینات هوازی متوسط)

خالصه نمودن  بندی واز آمار توصیفی برای سازمان دادن، طبقه هفته جمع آوری گردید. 12به آسم و تست اسپیرومتری قبل و بعد از 

ها با دادهو تحلیل  برای آزمون فرضیات استفاده گردید. تجزیهآزمون آماری تی وابسته زوجی های خام و در بخش آمار استنباطی از داده

 انجام پذیرفت. =α 05/0در سطح معنی داری  22نسخه  Spssآماری  افزاراستفاده از نرم

 :یافته ها. 3
 نشان داده شده است. 1ویژگی های جسمانی آزمودنی ها در جدول شماره 

 
 هاآزمودنی جسمانی: میانگین و انحراف معیار شاخص های 1جدول 

 شاخص ها

 گروه

 سن

 )سال(

 قد

 )سانتی متر(

 وزن

 )کیلوگرم(

 شاخص توده بدن

 )کیلوگرم بر متر مربع(

M±SD M±SD M±SD M±SD 

 هوازیتمرین 

(65=n) 
21/6±63/38 50/8±43/169 71/5±19/86 07/2±14/30 
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M±SD:  استانداردمیانگین و انحراف 

( به طور قابل توجهی یافته ها نشان دادند تمرین هوازی با شدت متوسط در افزایش میانگین امتیاز وضعیت تنفسی )عالئم و نشانه های آسم

ظیر خس خس نانجام تمرین هوازی با شدت متوسط باعث بهبود عالئم و نشانه های آسم (. همچنین > 05/0Pاثر معنی دار داشته است)

کاهش سرفه، کاهش معنی دار شاخص توده بدن و افزایش  ها،اهش دفع خلط، کاهش احساس کم آوردن نفس یا کوتاهی نفسسینه، ک

ن امتیاز حداکثر انجام تمرین هوازی با شدت متوسط باعث افزایش میانگی بعالوه (.> 05/0Pمعنی دار اکسیژن مصرفی بیشینه شده است )

یشنهاد شده پهای متعددی توسط محققان در مورد واکنش مجاری تنفسی نسبت به ورزش مکانیزم .(> 05/0Pجریان بازدمی گردیده است)

تنفسی به سمت پایین  باشد. در ابتدای ورزش هنگامی که هوایاست. یکی از مکانیزم های قابل توجه، میزان نوسان دما در هنگام ورزش  می

بدن می گردد.  که این امر موجب خروج دما و آب از مجاری تنفسی به خارج از شودکند ابتدا گرم و مرطوب می مجاری تنفسی حرکت می

دن مجاری شوند که این نوسان دما )خنک شدن و گرم شدن متعاقب آن( موجب بسته شگرم می ˝در پایان ورزش، مجاری تنفسی مجددا

شدید بیماری می تبه هنگام ورزش و پس از آن موجب  شود. بنابراین اختالف زیاد دمای مجاری تنفسیتنفسی در افراد مبتال به آسم می

الئم و نشانه های عاطالعات به دست آمده نشان داد که انجام برنامه مدون تمرینات ورزشی می تواند سبب بهبود اکثریت  .(8،9،10)گردد

آلفرد و حقیقات ها با نتایج تفتهآسم و بهبود برخی پارامترهای اسپیرومتری و بهبودی عملکرد ریوی بیماران آسمی گردد که این یا

عالئم بیماری  ( که نشان دادند که فعالیت های ورزشی متوسط نسبت به شدید باعث کاهش بروز2006یونگ و همکاران)و  (2007همکاران)

د. در هد. گرچه ورزش موجب درمان آسم نمی شود ولی می تواند استقامت عضالت تنفسی را افزایش همسو است (1،10آسم می شوند)

اد مبتال علی رغم اختالل نتیجه میزان تهویه ریوی  هنگام ورزش کاهش می یابد. این امر ممکن است انجام فعالیتهای زیر بیشینه را برای افر

زش نواده  و مربیان ورآموزش کنترل بیماری آسم نه تنها برای افراد مبتال با اهمیت است بلکه برای خا در عملکرد ریوی قابل تحمل سازد.

توان دارد. در ضمن میآنها نیز مهم است. لذا با رعایت اصول و نکات احتیاطی، هیچ محدودیتی جهت ورزش کردن برای اینگونه افراد وجود ن

اثر بخش بودن تمرینات  بنابراین با توجه به در راستای حفظ یک شیوه زندگی فعال و دستیابی به توان بدنی باال به افراد مبتال کمک کرد.

جهت  دررمان دارویی دزشی در بهبود عالئم و نشانه های بیماران مبتال به آسم و بهبود عملکرد ریوی پیشنهاد می گردد به عنوان مکمل ور

 .ارتقاء و پیشرفت درمان مبتالیان به آسم استفاده شود

 . نتیجه گیری:4
شت که صله می توان اظهار دا ساس نتایج حا صورت  هوازی پرداختن به فعالیت بدنی بنابراین بر ا س منظمبه  شدت متو ط باعث کاهش با 

 دستیابی به ترکیب بدنی مطلوب و افزایش فاکتورهای آمادگی جسمانی می گردد. ،بروز عالئم بیماری آسم
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bronchoconstriction in children with asthma. Journal of Allergy and Clinical Immunology, Volume 121, 

Issue 2, February 2008, Pages 383-389. 
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Medicine, Volume 24, Issue 3, July 2005, Pages 541-564. 
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(، اکسیژن URTIهفته تمرین هوازی بر عملکرد مجاری تنفسی فوقانی )  16تاثیر 

 ( و ترکیب بدنی در مردان سالم غیرورزشکارmax2Voمصرفی بیشینه)
 
 

 حسن نقی زاده *1، سید مجتبی پایدار2
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Email: naghizadeh2011@ardakan.ac.ir 

Department of Sport Sciences, Ardakan University, P.O. Box 184, Ardakan, Iran 

 . مقدمه:1

سی فوقانی ستگاه تنف ست که در1(URTI) عفونت د سمت باالیی ، نوعی بیماری ا سی اثر عفونت حاد ق ستگاه تنف (. 1)آید به وجود می د

سابقات مهم در  شدید و یا م شکاران در زمان تمرینهای  شان داده اند که ورز ستعدترند)تحقیقات اخیر ن (. تاثیر 2برابر بیماری های خاص م

که نوع  داده شده استغیر دونده مرد مطالعه و نشان  90دونده و URTI 150( بر Vo2maxدرصد  80الی 70تمرینات استقامتی شدید)

سبب افزایش ابتال به  شود) URTIتمرین  شکاران د3می  صوص ورز شکاران )بخ سی اخیر بر روی ورز شنا شواهد همه گیر ستقامت( (.  و ا

ــان می دهد که ورزش بر عملکرد قدرت ایمنی در برابر عفونت ــیوع این بیماریها آثار دوگانهنش ها با توجه به نوع ورزش، ای دارد. میزان ش

ولی مشاهده می شود که پس از رقابت های استقامتی بروز این بیماری ها  .مدت زمان ورزش و شخص ورزشکار متفاوت گزارش شده است

ــد می 68یزان تا م ــد)درص ــده اندک در ارتباط با فعالیت های بدنی و بروز بیماری های 4باش (. لذا با توجه به مطالعات و تحقیقات انجام ش

URTI  و دستیابی به اطالعات ارزشمند و مهم انجام تحقیقات بیشتر در این زمینه اهمیت پیدا می کند. لذا پژوهش حاضر با هدف بررسی

هفته تمرین هوازی بر عملکرد مجاری تنفســی فوقانی، اکســیژن مصــرفی بیشــینه و ترکیب بدنی در مردان ســالم غیرورزشــکار به 16تاثیر 

 آمد.مرحله اجرا در 

  شناسی:وشر .2

سانتی  174 ±4سال و میانگین قد  32 ±6ورزشکار با میانگین سنی مرد سالم غیر  58که در آن تعداد   ،روش تحقیق نیمه تجربی است

وه کنترل)تعداد ( و گر20(، تمرین هوازی متوسط)تعداد 20)تعداد  در سه گروه تمرین هوازی شدیدانتخاب و به طور تصادفی ساده متر، 

گروه رداختند. پدقیقه در هر جلسه به فعالیت  60هفته، سه جلسه در هفته و به مدت  16به مدت  گروه های تجربی( جایگزین شدند. 18

ت هوازی با و گروه تمرین هوازی متوسط به اجرای فعالی HRmaxدرصد 85الی  80تمرین هوازی شدید به اجرای فعالیت هوازی با شدت

هفته  16ان هفته( و پس از پای 8سه مرحله پیش، حین)پایان طی پژوهش  وابسته پرداختند. متغیر های HRmaxدرصد  65الی  60شدت 

انجام  =α 05/0در سطح معنی داری  22 نسخه Spssافزار آماری ها با استفاده از نرمتمرین مورد ارزیابی قرار گرفتند. تجزیه و تحلیل داده

 پذیرفت.

 :یافته ها. 3
اوت ها تفبین گروهدر  URTIو بروز عالئم  max2Vo، (، درصد چربی بدنBMIی بدن)، شاخص تودهANOVAمون بر اساس نتایج آز

الئم عو بروز  max2Vo، (، درصد چربی بدنBMIی بدن)زمان اندازه گیری شاخص تودهاز نظر  همچنین (.P >05/0)داشتمعنی دار 

URTI  داشتندتفاوت معنی دار(05/0P <.)  نیز داری تفاوت و اثر معنی روه در متغیرهای اندازه گیری شدهگ-تعامل زمان بعالوه در مورد

 (. 1)جدول (، > 05/0P) مشاهده شد

 

 

 

 
 

 در مورد اثر زمان و شدت تمرین بر روی متغیرهای وابسته تحقیق ANOVA. نتایج آزمون 1جدول 

                                                 
1 . Upper Respiratory Tract Infection (URTI) 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%AA%D9%86%D9%81%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%AA%D9%86%D9%81%D8%B3%DB%8C
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 گروها

 متغیرها   

 منابع

 گروه -زمان زمان اندازه گیری گروه

URTI 
)%( 

F 23/0 35/0 67/0 

P 011/0* 024/0* 033/0* 

max2Vo 

 (ml/kg/min) 
F 26/0 60/0 43/0 

P 002/0* 04/0* 021/0* 

BMI 
(2

mKg/) 
F 66/0 18/0 98/0 

P 032/0* 048/0* 041/0* 

 درصد چربی بدن

)%( 

F 54/0 76/0 80/0 

P 023/0* 004/0* 037/0* 

  > 05/0Pدار در سطح * تفاوت معنی 

ــت که  ــاخص تودهدیگر نتایج دال بر آن اس ــد چربی بدن و max2Vo، (BMIی بدن)ش ی تفاوت دو گروه تمرینی با گروه گواه دارا درص

ــد)معنی دار می واه دارای تفاوت بین دو گروه تمرینی و دو گروه تمرینی با گروه گ URTIبروز عالئم (. همچنین 2()جدول > P 05/0باش

 (.2()جدول > P 05/0باشد)معنی دار می
 . نتایج آزمون تعقیبی بونفرونی بین گروه های شرکت کننده در تحقیق2جدول 

                          

 متغیرها

 هاگروه

 گروه گواه /IIگروه تجربی گواه گروه /Iگروه تجربی  IIگروه تجربی /Iگروه تجربی 

MD P MD P MD P 

max2Vo (ml/kg/min) 14/1 121/0* 10/16 001/0* 14/13 014/0* 

 BMI(2
mKg/) 32/1 321/0* 30/6 032/0* 22/6 040/0* 

 *026/0 16/5 *041/0 54/4 411/0 438/0 )%(درصد چربی بدن

URTI)%( 98/6 032/0* 09/11 038/0* 54/8 043/0* 

  > 05/0Pتفاوت معنی دار در سطح  *

زی شدید و متوسط نتایج افزایش معنی داری در بروز بیماری یا عالئم مربوط به عفونت های مجاری تنفسی فوقانی در گروه تمرینات هوا

مشاهده  ی بیشینهمصرفهفته پروتکل تمرینی نشان داد. در هر دو گروه نسبت به گروه گواه افزایش معنی داری در اکسیژن  16و  8پس از 

و  BMIهای  ی تمرینی کاهش معنی دار در شاخصهفته برنامه 16و  8گردید. در هر دو گروه تمرینات هوازی شدید و متوسط بعد از 

اعث بروز بپیشنهاد گردیده است که انجام ورزش های منظم و متوسط نسبت به ورزش های شدید و حاد،  درصد چربی بدن مشاهده شد.

ی سیستم دفاعی (، که خود این مسئله بر نقش تمرینات هوازی متوسط بر افزایش و کارآی5،6عفونت مجاری تنفسی فوقانی می شود)کمتر 

ی از تحقیقات، عفونتهای و ایمنی بدن در برابر این بیماریها نسبت به تمرینات هوازی شدید داللت دارد که همسو با نتایج حاضر است. بسیار

ارد. در واقع بروز ( که با نتایج تحقیق حاضر همخوانی د7اند)را بعد از فعالیت های بدنی سنگین را گزارش کرده نیمجاری تنفسی فوقا

وازی متوسط در کاهش هبیماریهای مکرر در ورزشکاران با سندرم)تمرین بیش از اندازه( ارتباط دارد. لذا می توان گفت که انجام تمرینات 

که  (8،9)تحقیقات  ی تنفسی فوقانی نسبت به تمرینات هوازی شدید از ارجحیت باالیی برخوردار است. نتایجابتال به بیماری عفونت مجار

ته تمرین هوازی هف 8ی پس از در دونده های سه گانه دومیدان max2Voو رابطه منفی معنی دار آن را با  URTIافزایش معنی داری را در 

 URTIدر بروز  داری، همسو با نتایج تحقیق حاضر است. همچنین افزایش معنیرا نشان داددقیقه در هفته  45جلسه ای به مدت  3شدید 

ی که به تمرینات لذا می توان بیان داشت ورزشکاران (.8)شدکیلومتر ماراتن( نسبت به افراد کم تحرک مشاهده  42در دونده های فعال)

بوده و از  URTIو متوسط ورزش می کنند مستعد ابتال به بیماریهای شدید و طوالنی مدت می پردازند نسبت به ورزشکارانی که منظم 

 سیستم ایمنی ضعیفی برخوردارند. 

 . نتیجه گیری:3
اکسایشی و تخلیه  تولید استرس و متوسط احتماالً بواسطه تمرینات هوازی شدیدبنابراین بر اساس نتایج حاصله می توان بیان داشت که 

 د.نی دهمبدن را در معرض عفونت های حاد قرار  سیستم بیولوژیکی و  فیزیولوژیکی ،عوامل موثر بر عملکرد دستگاه ایمنی بدن
 

 . منابع:4
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http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6TDC-4R7NHGN-T&_user=2849564&_coverDate=12%2F31%2F2007&_alid=751333474&_rdoc=13&_fmt=high&_orig=search&_cdi=5195&_sort=d&_docanchor=&view=c&_ct=311&_acct=C000058950&_version=1&_urlVersion=0&_userid=2849564&md5=9c5e8772fceb6463697a9826012cb9c1
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حافظه  ،یبر عملکرد جسمان میزیو مکمل من یبیترک نیهشت هفته تمر ریتاث

 یمیزیپومنیه یمردان سالمند دارا یو سرم یادرار میزیو مقدار من یگریتداع

  3یرسول فرج ،یعلمدار یآزال میکر، 1* یاشار بیرامی

و  یتیعلوم ترب دانشکده ،یو علوم ورزش یبدن تیربگروه ت، یو کاربرد یورزش یولوژیزیف کارشناسی ارشد دانش آموخته -11

 )*نویسنده مسئول(  ایران، آذربایجان شرقی، تبریز، جانیآذربا یمدن دیدانشگاه شه، یروانشناس

، تبریز، جانیآذربا یمدن دیدانشگاه شه، یو روانشناس یتیعلوم ترب دانشکده ،یو علوم ورزش یبدن تیربگروه ت، دانشیار -12

 ایران، آذربایجان شرقی

، تبریز، نجایآذربا یمدن دیدانشگاه شه، یو روانشناس یتیعلوم ترب دانشکده ،یو علوم ورزش یبدن تیربگروه ت، استادیار -13

 ایران، آذربایجان شرقی

 

Email: Yasharbeyrami@gmail.com 
  دهیچک

( در یمیزیپومنی)همیزیحال، کمبود من نیاست. با ا یضرور یمیمتعدد آنز یهاواکنش یدر بدن برامنیزیم وجود کوفاکتور زمینه و هدف:  

امکان  نیهمچن و یجسمان ناتیتمر ریتاث یاست.  چگونگ عیشا یقلب یو مرگ ناگهان یزیدهل ونیالسیبریف ابت،ید ،یپرفشار خون یماریب

 یانها بر عملکرد حافظهآو اثرات  یبدن ناتیبه طور همزمان با تمر میزیمدت من دراز یخوراک یدهمکمل قیاز طر یمغز میزیمن یواقع شیافزا

 شتریب یهایبررس ازمندیاست که ن زیبه شدت چالش انگ یاهنوز مساله یمیزیپومنیه یسالمند دارا یانسان تیدر جمع ژهیبه و یو جسمان

 .باشدیم

بودند.  زیستان تبراضافه وزن  شهر ای ابتیو سابقه د یمیزیپومنیساله دچار ه 74 یال 65پژوهش حاضر، مردان  یآمار ی جامعهروش کار: 

 م،یزیکمل منم م،گروهیزیو مکمل من رزششامل گروه و ،ینفر 15به چهار گروه  یبه صورت تصادف ییمنتخب نها یها ینفر از آزمودن 60

ه مدت هشت هفته با ترئونات ب میزیمکمل، من ی. در گروه هادندیگرد میگروه ورزش )همراه با مصرف دارونما( و گروه کنترل)دارونما( تقس

ستفاده از روش رنگ . با ادیسوکور مصرف گرد وزن بدن( به صورت قرص در قالب دو لوگرمیهر ک یبه ازا گرمیلیم 25نوبت )  کیدز روزانه 

حافظه  FNAME آزمون قی. از طردیگرد یریپژوهش اندازه گ یها ریشرکت پارس آزمون متغ تیو ک کیاتومات زریتگاه اتوآناالو دس یسنج

 2×2 یمکرر عامل انسیروا لیها از تحلآن یاثر تعامل ای تیوضع یهااز عامل کیتفاوت هر  نییمورد سنجش قرار گرفت. جهت تع یگریتداع

 .دیستفاده گردا  یتوک  یبیها از آزمون تحت تعقگروه نیانگیم  نیب داریمعن یوجود اختالف آمار یو جهت بررس

 یداریمعن یاختالف آمار یدارا یظر آمارنسرم و تستوسترون سرم از  میزیمن ،یادار میزیها از نظر منگروه نینشان داد که ب  جینتایافته ها: 

در  شیه مقدار افزاک افتی شیافزا  یو قدرت پنجه دست، قدرت باز شدن زانو و اوج توان هواز یگری. در هر سه گروه حافظه تداعباشدیم

در بهبود عملکرد  یشتریب ریتاث میزیو ورزش،  مکمل من میزیدو گروه مکمل من نیبود و در ب میزیورزش و من یهااز گروه شتریتوام ب وهگر

 یهااز گروه رشتیکه مقدار کاهش در گروه توام ب افتیدر هر سه گروه قند خون کاهش  ق،یتحق نیا گریبخش د در. نسبت به ورزش داشت

 .هده نشداز لحاظ مقدار کاهش قند خون در طول مداخله مشا یتفاوت م،یزیدو گروه ورزش و من نیدر ب یبود ول میزیو من یورزش

به  یخال میزیو مصرف من ینسبت به ورزش خال یاثر بهتر دتوانیو ورزش م میزیکه تعامل مصرف من دهدینشان م جینتانتیجه گیری: 

 ،یریادگی ازیامت شیافزا ،یتستوسترون سرم شیهمراه با ورزش باعث افزا میزیدر مورد قند خون ناشتا داشته باشد. تعامل مصرف من ژهیو

 میزیمل منکه مصرف مک دهدینشان م قیگرتحقید جی. نتاگرددیحافظه کوتاه مدت م تیتقو ،یاستراحت یکاهش وزن، کاهش ضربان قلب

 .داشته باشد ییزاحافظه  نقش به س تیو تقو یبهبود عملکرد ورزش ،یعملکرد جسمان شیعالوه بر افزا تواندیم ییبه تنها زین وناتیتر

 یمیزیپومنی، مردان سالمند ، ه یگری، حافظه تداع میزیمکمل من ،یبیترک یورزش تیفعال کلید واژه ها: 
 

 

 

 

 

 

 مقدمه: .1



 

73 

 

راولین همایش بین المللی ورزش و توسعه پایدا  

[ و سنتز 3]زیکولی[، گل2]ی[، رشد سلول1]یشامل سوخت و ساز انرژ یمیمتعدد آنز یهاواکنش یدر بدن برا منیزیم وجود کوفاکتور

  Mg-ATPورتفسفات  به ص یتر نیآدنوز بیبا ترک تواندی+ موجود است که م2میزیمن ونیبه عنوان  میزیاست. من ی[ ضرور4]نیپروتئ

[ 7]ی[، انقباض عضالن6]یعصب تیاز جمله هدا یکیولوژیزیاز اعمال ف یاریبس یبرا یو ضرور هیاول یمنبع انرژ نوانبه ع Mg-ATP[. 5باشد]

هنده رابطه متقابل د[ که نشان 12-9نقش دارد] هیقلب و ر یو عملکردها یقدرت یهاتیدر فعال میزی[. من8]باشدیفشار خون م میو تنظ

[. نقش 9دهد] شیسرم را افزا میزیو سطح من زانیم ستکوتاه مدت ممکن ا نیتمر گر،ید ی[. از سو11]استدر بدن انسان  میزیورزش و من

[ در 14]میزیمن یبا سطوح سرم ی[. عملکرد عضالن13-10, 8به طور گسترده مورد مطالعه قرار گرفته است] یدر عملکرد عضالن میزیمن

 یکرد جسمانعمل یو تستوسترون در دستکار میزیمن نیوجود دارد که ب یاطالعات نیهمچن [.15 ,14مرد رابطه مثبت دارد] رانورزشکا

 ریسا ایو  میزینمکمل م ریهرگونه تاث یدر بررس دیبا ندهیآ قاتیکه تحق رسدیبه نظر م نی[ و بنابرا16تعامل برقرار است] کیمردان 

کنند تا اطالعات  یبررس زیمقدار تستوسترون بدن را ن دیبدن، با میزیهمزمان با سنجش مقدار من ،یموثر بر عملکرد جسمان یهایدستکار

[، 17]یپرفشار خون یرمای( در ب یمیزیپومنی)همیزیحال، کمبود من نیباا. فراهم شود یاحتمال یهاسمیمکان ییدر مورد شناسا یترشفاف

 یهاملکرد موشنشان داده شده است که ع یوانیاست. مطالعات ح عی[ شا20]یقلب ی[ و مرگ ناگهان19]یزیدهل ونیالسیبری[، ف18]ابتید

در  یالکتات عضالن شیافزا ن،ی[. افزون بر ا21است] افتهی شیافزا یبا گروه کنترل به طور قابل توجه سهیدرمقا میزیمن یدهگروه مکمل

 دهندینشان م ،ینسانا ریمطالعات اخ نی[. همچن22دو برابر گروه کنترل شد] بایبه اندازه تقر نیزمان تمر شیباعث افزا میزیگروه مکمل من

مصرف  ر هفتهفرد سالم چها 30 یبر رو یکنترل شده تصادف ییکارآزما کی[. در 22]دهدیم شیرا افزا یعملکرد ورزش میزیمن مکملکه 

 کی. ] 23 ,22[مطابقت دارد یوانیمطالعات ح یهاافتهیشد که با  یکاهش تجمع الکتات باعث بهبود عملکرد ورزش قیاز طر میزیمکمل من

خش، دست گرفتن، چر ک،یزومتریبا حداکثر فلکسور تنه ا میزیبا مصرف من یدر ورزشکاران مردان نشان داد که ارتباط مثبت یمقطع یبررس

و عملکرد ورزش  میزیمکمل من نیارتباط ب یبررس یبرا زین یتصادف ینیبال ییکارآزما نیچند [. 24دارد] یعملکرد پرش و استقامت عضالن

گذشته، هنوز  اتقیتحق یروش شناخت یتهایکمبود شواهد و وجود محدود لیحال، در حال حاضرگذشته به دل نیا با[. 26, 25اند]انجام شده

 یسوئ از  ت.اس یرورض اریبس شتریب یهایبه بررس ازیوجود ندارد و ن یاطالعات روشن یبر عملکرد ورزش میزیمن یدهمکمل ریدر مورد تاث

[ نقش دارد. 29بهبود آنها] ی[ و حت28]یریادگیحافظه و  لی[ و در تشک27است] لیدخ ابتیو د مریآلزا یهر دو یدر علت شناس میزیمن

به طور  میزیمن درازمدت یخوراک یدهمکمل قیاز طر یمغز میزیمن یواقع شیامکان افزا نیو همچن یجسمان ناتیتمر ریتاث یچگونگ یول

 یاهنوز مساله یمیزیومنپیه یسالمند دارا یانسان تیدر جمع ژهیبه و یو جسمان یاو اثرات آنها بر عملکرد حافظه یبدن ناتیرهمزمان با تم

 .باشدیم شتریب یهایبررس ازمندیاست که ن زیبه شدت چالش انگ

  شناسی:روش .2

پژوهش حاضر، مردان  یآمار ی و از نوع تجربی بود.  جامعه یآزمون و روش تحقیق به صورت کاربردتحقیق حاضر شامل پیش آزمون و پس 

به صورت  ییمنتخب نها یها ینفر از آزمودن 60 بودند. زیاضافه وزن  شهرستان تبر ای ابتیو سابقه د یمیزیپومنیساله دچار ه 74 یال 65

گروه ورزش )همراه با مصرف دارونما( و گروه  م،یزیمکمل من م،گروهیزیشامل گروه ورزش و مکمل من ،ینفر 15به چهار گروه  یتصادف

( به مدت هشت هفته با دز L-TAMS ایترئونات  میزیمن ی)حاو MMFS-01 بیمکمل، ترک یدر گروه ها. دندیگرد میکنترل)دارونما( تقس

و  ی. همانند روش مصلحدیوزن بدن( به صورت قرص در قالب دوسوکور مصرف گرد لوگرمیهر ک یبه ازا گرمیلیم 25نوبت )  کیروزانه 

به طور   یعملکرد ییایتنه توسط تست قدرت باز شدن زانو و پو نیی[ قدرت باال تنه توسط تست قدرت پنجه دست، قدرت پا26همکاران ]

 نامومتریقدرت پنجه دست غالب با استفاده از د شدند. یریگهو پس از مداخله انداز هیپا طیبلند شدن و رفتن  در شرا نتوسط تست زما یکم

درجه و مچ و  90فلکشن  یبا ساعد دارا شنیدر حالت اداکشن بازو و بدون روت یصندل ینشسته بر رو تیدر وضع  MIEمدل  تالیجید

باز شدن زانو در حرکت اکستنشن زانو توسط  نهیشیتکرار ب کیقدرت باز شدن زانو توسط محاسبه  شد. یریگاندازه یخنث تیساعد در موقع

 نیپروتکل تمر.  [30]چهره استفاده شد -برای ارزیابی وضعیت عملکرد حافظه از آزمون تداعی تصویر نشسته محاسبه شد. مکشیدستگاه س

سه جلسه در  نیجلسات تمر تعداد. بود یبرنامه ورزش گروه کی[ انجام شد که شامل 31کامال منطبق بر روش سکو و همکاران] یورزش

ساعت قبل از شروع برنامه  24اولین خونگیری . دوبار خونگیری ناشتا به عمل آمددر این تحقیق، بود.  قهیدق 55تا  50هفته و با مدت حدود 

گیری منیزیم با استفاده از روش رنگ سنجی آخرین جلسه تمرین بود. اندازهتمرینی و مصرف مکمل و دومین خونگیری دو روز پس از پایان 

 2× 100شرکت تشخیصی روشه( و کیت شرکت پارس آزمون ایران حاوی معرف منیزیم ) 912و دستگاه اتوآناالیزر اتوماتیک )هیتاچی 

ری مقدار منیزیم ادراری با روش فتومتریک با استفاده الی پنج میلی گرم بر دسی لیتر انجام شد. اندازه گی 05/0میلی لیتر(، با حساسیت 

Xylidyl blue ها پس از جمع داده گیری شد.ندازها . تستوسترون تام با استفاده از کیت تجاری در دسترس وبستر[32]اندازه گیری شد

آزمون و پس آزمون در داخل  شیپ نیانگیبه اختالف م ییوابسته  جهت پاسخ گو یآزمون ت . ازدیگرد 21ورژن  spssوارد نرم افزار  یآور
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و  جهت  2×2 یمکرر عامل انسیوار لیها از تحلآن یاثر تعامل ای تیوضع یهااز عامل کیتفاوت هر  نیی. جهت تعدیها استفاده گردگروه

ها از گروه نیانگیم  نیب داریمعن یوجود اختالف آمار یطرفه و جهت بررس کی انسیوار لیها از آزمون تحلگروه نیاختالف در ب یبررس

 درصد در نظر گرفته شد. 95برابر با   یآمار نانیسطح اطم اه. در تمام آزموندیاستفاده گرد  یتوک  یبیآزمون تحت تعق

 ها: یافته

نشان ارائه شده است. همچنین مقدار منیزیم، قند خون  ها در تحقیق شامل سن، دور شکم و وزنمشخصات اولیه آزمودنی 1-1در جدول 

سانتی متر  و  75/99کیلوگرم و دور شکم   41/98ها با میانگین وزن گیری و ثبت گردید. آزمودنیناشتا و ضربان استراحتی آنها اندازه

 .سال وارد تحقیق شدند 71میانگین سن 

 استاندارد( انحراف و نتحقیق)میانگی در آزمودنی ها اولیه مشخصات 1-4 جدول

 ضربان استراحتی منیزیم سرم قند خون ناشتا منیزیم ادراری وزن بدن دور شکم سن 

 25/75 24/1 53/149 21/135 41/98 75/99 65/71 میانگین

 6/5 26/0 3/33 59/5 55 21/9 46/16 واریانس

 48/88 75/1 129 3/124 99/95 95 65 کم ترین

 52/61 2/1 193 2/148 51/126 01/110 74 بیشترین

و  میزیکننده مکمل من افتیدر یهاگروه گروهی داخل آزمون و پس آزمون شیها نشان داد که تفاوت پداده زیبه دست آمده از آنال جینتا

 یآزمودن یرهایمتغ یبرا انسیوار لیتحل جینتا. باشندیم یداریمعن یاختالف آمار یو گروه ورزش و دارونما دارا میزیورزش، گروه مکمل من

عملکرد حافظه، قدرت  تیخون، وضع یسرم، تستسترون سرم، قند ناشتا میزیمن ،یادرار میزیمن یرهاینشان داد که متغ زین یگروه نیب یها

 داریمعن یمارپنجه دست از نظرآ رتقد ،ی، فشار سرخرگ یوزن بدن، ضربان استراحت ،یباز شدن زانو، زمان بلند شدن و رفتن، اوج توان هواز

 میزیو ورزش به همراه مصرف مکمل من میزیمکمل من ریتاث .باشدینم داریمعن یدور شکم در هر چهار گروه از نظر آمار  ری. متغباشدیم

مکمل  نیداشته است. همچن یو فشار سرخرگ یخون، زمان بلند شدن و رفتن، وزن بدن، ضربان استراحت یبر قند ناشتا یکاهش قابل توجه

 یدست در مردان سالمند دارا پنجهو قدرت  یعملکرد حافظه، قدرت باز شدن زانو، اوج توان هواز تیوضع شیو ورزش باعث افزا میزیمن

نسبت به دو گروه  میزیبه همراه مکمل من نیدرگروه تمر هاریکاهش متغ ایو  شیدرصد افزا نیکه ا یاست. به طور دهیگرد یمیزیپومنیه

 نیبه همراه تمر میزیگرفت که احتماال مکمل من جهینت توانیبود. پس م رتریچشم گ ،ییبه صورت تنها یبیترک نیو تمر میزیمکمل من

 موثر واقع شده است. یمیزیپومنیه یمردان سالمند دارا یو سرم یادرار میزیو مقدار من یگریحافظه تداع ،یبر عملکرد جسمان یبیترک

 گیری: نتیجه

با گروه دارونما و گروه ورزش و دارونما با گروه دارونما از نظر  میزیبا گروه دارونما و گروه من میزیگروه ورزش و من نینشان داد که ب  جینتا

گروه ورزش و  م،یزیبا گروه من میزیگروه ورزش و من نینشان داد که ب جینتا نیهمچن شده است یداریمعن یاختالف آمار یدارا یآمار

در سه  میزیمن یدفع ادرار یباشد. به عبارت یدار نم یمعن یاختالف آمار یدارا یادرار میزیاز نظر مقدار من میزیدارونما با گروه ورزش و من

 .قرار نگرفته است میزیورزش و مصرف مکمل من ریمتغ ریتحت تاث دارونماو گروه ورزش و  میزیگروه مکمل من م،یزیگروه ورزش و من

 شیاز مرحله پ شتریدر مرحله پس آزمون ب یادرار یدفع میزیگروهها )به جزء گروه کنترل( مقدار من هینشان داد که در کل جینتا نیهمچن

 شیبدست آمده علت افزا جی. با توجه به نتاگرددیمقدار دفع در گروه مکمل و ورزش و گروه مکمل مشاهده م نیشتری. بگرددیآزمون دفع م

توسط  ادرار  میزیمن یبود که مقدار اضاف هایدر آزمودن میزیگروه ورزش و مکمل و گروه مکمل به علت استفاده از مکمل من در میزیدفع من

مشاهده شد.  یداریمعن یسرم، اختالف آمار میزیها از نظر منگروه هیکل نیب ق،یتحق نیاز ا یگریبخش د در. ]25[گرددیاز بدن دفع م

 میزیمقدار من م،یزی. در گروه ورزش و مکمل مندیپس آزمون مشاهده گرد میزیکننده مکمل من افتیسرم در گروه در میزیمقدار من نیترشیب

در  یحرکات ورزش ریبه تاث توانیرا م یاتفاق نی. علت چنباشدیپس آزمون م میزیمکمل من ندهکن افتیپس آزمون کمتر از گروه در یسرم

سرم در گروه ورزش و دارونما پس آزمون  میزیمقدار من نیها ارتباط داد. همچنآزمون شونده یهااز داخل خون به داخل سلول میزیجذب من

و در داخل  افتهیکاهش  یسرم میزیمقدار من یبدن تیبحث است که در اثر فعال نید اینسبت به گروه کنترل و دارونما کمتر شده است که مو

[ 9دهد] شیسرم را افزا میزیو سطح من زانیکوتاه مدت ممکن است م نینشان داده که  تمر قاتیتحق گرید یاز سو گردد. یم رهیعضالت ذخ

را  میزیمدت ممکن است سطح خون من یطوالن ناتیتمر شود،یدر خون م میزیغلظت من شیورزش کوتاه مدت باعث افزا کهیدر حال یول

و شاهد  میزیکننده من افتیدر هخون و عضله در دو گرو میزیدر غلظت من یداراختالف معنی[ 25]یقیحال در تحق نیبا ا. [13کاهش دهند]

 جیادامه نتا در.مربوط باشد یسرم میزیغلظت من رییدر تغ میزینوع مکمل من  یامر ممکن است که به علت ناتوان نیمشاهده نشد که علت ا

دو  نیبود و در ب میزیورزش و من یهااز گروه شتریدر گروه توام ب شیکه مقدار افزا افتی شیافزا یاسام هیاول یریادگیکه در هر سه گروه 
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 یبه عبارت. نسبت به ورزش داشت یاسام هیاول یریادگی ازیدر بهبود عملکرد و امت یشتریب ریتاث میزیو ورزش،  مکمل من میزیگروه مکمل من

 شیاست. افزا دهیهر دو مورد، باعث بهبود عملکرد حافظه گرد ایو  میزیمکمل من ایکننده ورزش و  افتیدر یهانشان داد در گروه جینتا

 یهاناپسی[. کاهش تعداد س34]گرددیم هاناپسیو از دست دادن س یشناخت تیو معکوس شدن کاهش ظرف یریسبب جلوگ یمغز میزیمن

 میزیمن شی( گزارش کردند که افزا2010و همکاران) یاسلوتسک[ . 35سن در ارتباط است] شیاز افزا یحافظه ناش فیبا تضع مغزموجود در 

مانند نام اشخاص  رمربوطیغ یهابخش نیروابط ب یو بازشناس یریبادگ تی)قابل یگریو تداع یحافظه فضائ ریچشمگ شیمغز منجر به افزا

 میزیمصرف مکمل من ای یورزش تیبعد از فعال یتستوسترون سرم مقدار .  شودیم ریجوان و پ یعطر خاص( در هر دو موشها کی یبو ای

 میزیمکمل من رسدیدر گروه توام بوده است. به نظر م یمقدار تستوسترون سرم نیشتریب دهدینشان م جیاست. نتا افتهی یداریمعن شیافزا

 میزیمن نیب دهدیوجود دارد که نشان م یاطالعات نیهمچندارند.  یتستوسترون سرم دیتول شیبر افزا یسمینرژیاثر س یورزش یهاتیو فعال

دار پاسخ استرسی)کاهش کاهش معنی قاتیتحق یبرخ جی[. نتا16تعامل برقرار است] کیمردان  یعملکرد جسمان یو تستوسترون در دستکار

یزیم راگزارش مکمل یاری من تهمیزان هورمون کاتابولیک کورتیزول( و افزایش غلظت سرمی تستوسترون در اثر استفاده از هشت هف

 یهااز گروه شتریدر گروه توام ب شیکه مقدار افزا افتی شیدر هر سه گروه قدرت پنجه دست افزا قات،یتحق گریبخش د در.[36کردند]

در طول مداخله داشت.  میزیکننده مکمل من افتیرا گروه در شیافزا نیشتریب م،یزیدو گروه ورزش و من نیبود. ب میزیورزش و مکمل من

اکستنشن  گشتاورتنه،  نییقدرت گرفتن پنجه دست، قدرت پا شیدر سرم خون باعث افزا میزیغلظت من شینشان داده که افزا قاتیتحق جینتا

 شیبا افزا میزیمن ارتباط  .( مطابقت دارد2006و همکاران) نکوزیدوم جیبا نتا قیتحق  نیا جیاست. نتا دهی[ گرد14زانو و قدرت مفصل مچ پا]

بدن  ممکن است به نقش کلیدی منیزیم در متابولیسم، سنتز پروتئین در سطح ریبوزوم، انتقال ناقل غشا، انقباض و  یعملکرد جسمان

 ر[. کاهش منیزیم موجب آسیب دیدن ساختاری سلولهای عضله با افزایش استرس اکسیداتیو و اختالل د37استراحت عضله مربوط باشد ]

توسط میتوکندری و  شود،یش بزرگی از انرژی که در عملکردهای فیزیولوژیکی انسان استفاده مشود. بخهموستاز کلسیم درون سلولی می

شـود. منیزیم برای عملکردهای اساسی میتوکندری شامل سنتز واحدهای زیرین جایی الکترونهـا در سرتاسر زنجیره تنفسی تولید میبا جابه

و سمیت زدایی اکسیژن ضروری است و عدم دسترسی به منیزیم کافی ممکن است باعث  ATP انتقال الکترون، سنتز رهکمپلکس زنجی

های ضروری  و سایر ملکول DNAکاهش کارایی میتوکندری و افزایش تولید رادیکالهای آزاد بـا آسیب ساختاری و عملکردی پروتئین، 

و  یورزش یهااز گروه شتریمقدار کاهش در گروه توام بکه  افتیدر هر سه گروه قند خون کاهش  ق،یتحق نیا گریبخش د در [. 20شود]

اختالف  علت  .از لحاظ مقدار کاهش قند خون در طول مداخله مشاهده نشد یتفاوت م،یزیدو گروه ورزش و من نیدر ب یبود ول میزیمن

در دسترس بودن  شیبه علت افزا تواندیدر مقدار کاهش قند خون در طول مداخله م میزیبا گروه من میزیگروه ورزش و من نیب داریمعن

و ورزش به علت دردسترس قرار دادن  میزیمقدار قند خون ناشتا در گروه مکمل من کاهش .ورزش باشد یدر ط م،یزیگلوکز توسط مکمل من

ها گروه ریاز سا شتریمقدار قند خون ناشتا ب میزیکننده مکمل من افتی[. در گروه در22, 21]باشد یبدن م یهادر سلول میزیگلوکز توسط من

 .در بدن باشد میزیکاهش گلوکز توسط من دیمو تواندیاست که م افتهیکاهش 

 منابع:

1. George, G.A. and F.W. Heaton, Effect of magnesium deficiency on energy metabolism and protein 

synthesis by liver. International Journal of Biochemistry, 1978. 9(6): p. 421-425. 

2. Littlefield, N.A., et al., Effect of magnesium on the growth and cell cycle of transformed and non-

transformed epithelial rat liver cells in vitro. Cell biology and toxicology, 1991. 7(3): p. 203-214. 

3. Garfinkel, L. and D. Garfinkel, Magnesium regulation of the glycolytic pathway and the enzymes 

involved. Magnesium, 1985. 4(2-3): p. 60-72. 

4. Dørup, I. and T. Clausen, Effects of magnesium and zinc deficiencies on growth and protein synthesis in 

skeletal muscle and the heart. British Journal of Nutrition, 1991. 66(3): p. 493-504. 

5. Mildvan, A., Role of magnesium and other divalent cations in ATP-utilizing enzymes. Magnesium, 1987. 

6(1): p. 28-33. 

6. Mert, T., et al., Effects of calcium and magnesium on peripheral nerve conduction. Polish journal of 

pharmacology, 2003. 55(1): p. 25-30. 

7. Potter, J., S. Robertson, and J. Johnson. Magnesium and the regulation of muscle contraction. in 

Federation proceedings. 1981. 

8. Newhouse, I.J. and E.W. Finstad, The effects of magnesium supplementation on exercise performance. 

Clinical Journal of Sport Medicine, 2000. 10(3): p. 195-200. 

9. Bohl, C.H. and S.L. Volpe, Magnesium and exercise. Critical reviews in food science and nutrition, 2002. 

42(6): p. 533-563. 

10. Lukaski, H.C., Magnesium, zinc, and chromium nutrition and athletic performance. Canadian Journal of 

Applied Physiology, 2001. 26(S1): p. S13-S22. 



 

76 

 

راولین همایش بین المللی ورزش و توسعه پایدا  

11. Nielsen, F.H. and H.C. Lukaski, Update on the relationship between magnesium and exercise. 

Magnesium research, 2006. 19(3): p. 180-189. 

12. Laires, M.J., et al., Magnesium status and exercise performance in athletes. Trace Elements & 

Electrolytes, 2014. 31(1). 

13. Rayssiguier, Y., C. Guezennec, and J. Durlach, New experimental and clinical data on the relationship 

between magnesium and sport. Magnesium research, 1990. 3(2): p. 93-102. 

14. Dominguez, L.J., et al., Magnesium and muscle performance in older persons: the InCHIANTI study. 

The American journal of clinical nutrition, 2006. 84(2): p. 419-426. 

15. Matias, C.N., et al., Magnesium and strength in elite judo athletes according to intracellular water 

changes. Magnesium research, 2010. 23(3): p. 138-141. 

16. Maggio, M., et al., The Interplay between Magnesium and Testosterone in Modulating Physical Function 

in Men. International Journal of Endocrinology, 2014. 2014. 

17. Joosten, M.M., et al., Urinary Magnesium Excretion and Risk of HypertensionNovelty and Significance: 

The Prevention of Renal and Vascular End-Stage Disease Study. Hypertension, 2013. 61(6): p. 1161-

1167. 

18. Lopez-Ridaura, R., et al., Magnesium intake and risk of type 2 diabetes in men and women. Diabetes 

care, 2004. 27(1): p. 134-140. 

19. Khan, A.M., et al., Low serum magnesium and the development of atrial fibrillation in the community: 

the Framingham Heart Study. Circulation, 2012: p. CIRCULATIONAHA. 111.082511. 

20. Reffelmann, T., et al., Low serum magnesium concentrations predict cardiovascular and all-cause 

mortality. Atherosclerosis, 2011. 219(1): p. 280-284. 

21. Chen, Y.-J., et al., Effects of magnesium on exercise performance and plasma glucose and lactate 

concentrations in rats using a novel blood-sampling technique. Applied Physiology, Nutrition, and 

Metabolism, 2009. 34(6): p. 1040-1047. 

22. Chen, H.-Y., et al., Magnesium enhances exercise performance via increasing glucose availability in the 

blood, muscle, and brain during exercise. PloS one, 2014. 9(1): p. e85486. 

23. Chen, Y.-J., et al., Effects of magnesium on exercise performance and plasma glucose and lactate 

concentrations in rats using a novel blood-sampling technique. Applied Physiology, Nutrition, and 

Metabolism, 2009. 34(6): p. 1040-1047. 

24. Santos, D.A., et al., Magnesium intake is associated with strength performance in elite basketball, 

handball and volleyball players. Magnesium research, 2012. 24(4): p. 215-219. 

25. Terblanche, S., et al., Failure of magnesium supplementation to influence marathon running performance 

or recovery in magnesium-replete subjects. International journal of sport nutrition, 1992. 2(2): p. 154-

164. 

26. Moslehi, N., et al., Does magnesium supplementation improve body composition and muscle strength in 

middle-aged overweight women? A double-blind, placebo-controlled, randomized clinical trial. 

Biological trace element research, 2013. 153(1-3): p. 111-118. 

27. Xu, Z.-P., et al., Magnesium protects cognitive functions and synaptic plasticity in streptozotocin-induced 

sporadic Alzheimer’s model. PloS one, 2014. 9(9): p. e108645. 

28. Garcia-Osta, A. and C.M. Alberini, Amyloid beta mediates memory formation. Learning and Memory, 

2009. 16(4): p. 267-272. 

29. Slutsky, I., et al., Enhancement of learning and memory by elevating brain magnesium. Neuron, 2010. 

65(2): p. 165-177. 

30. Rentz, D.M., et al., Face-name associative memory performance is related to amyloid burden in normal 

elderly. Neuropsychologia, 2011. 49(9): p. 2776-2783. 

31. Seco, J., et al., A long‐term physical activity training program increases strength and flexibility, and 

improves balance in older adults. Rehabilitation Nursing, 2013. 38(1): p. 37-47. 

32. Burtis, C.A. and E.R. Ashwood, Tietz textbook of clinical chemistry. 1999. 

33. Rude, R.K.J.J.o.B. and M. Research, Magnesium deficiency: a cause of heterogenous disease in humans. 

1998. 13(4): p. 749-758.  

34. Brem, A.-K., et al., Differential pharmacological effects on brain reactivity and plasticity in Alzheimer’s 

disease. 2013. 4: p. 124. 

35. Burke, S.N. and C.A. Barnes, Neural plasticity in the ageing brain. Nature Reviews Neuroscience, 2006. 

7(1): p. 30. 

36. Brilla, L. and V. Conte, Effects of a novel zinc-magnesium formulation on hormones and strength. J 

Exerc Physiol Online, 2000. 3(4): p. 26-36. 

37. Dominguez, L.J., et al., Magnesium and muscle performance in older persons: the InCHIANTI study–. 

The American journal of clinical nutrition, 2006. 84(2): p. 419-426. 



 

77 

 

راولین همایش بین المللی ورزش و توسعه پایدا  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

78 

 

راولین همایش بین المللی ورزش و توسعه پایدا  

 مبتال به سرطان خون مارانیب یبه زندگ دیام شینقش ورزش در افزا
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 چکیده
 بیماران سرطانیاز دست رفتن تمایز سلولی مشخص می شود.  ها و سرطان بیماری است که با تغییر شکل غیرطبیعی سلول زمینه و هدف:

زندگی آنان  و امید به اجتماعی زیادی می شوند که ممکن است این مشکالت باعث اختالل در روند کیفیت مشکالت جسمی، روانی و دچار

صورت گرفته  مبتال به سرطان خون مارانیب یبه زندگ دیام شیهمین منظور پژوهش حاضر با هدف تعیین نقش ورزش در افزا به .گردد

 است.

جمع  یعلم اسناد و مدارک یو بررس یکتابخانه ا یها یو با استناد به مطالعات و بررس یتحلیل -یمقاله حاضر، با روش توصیف کار: روش

 شده است. یآور

 یاسترس ها کاهش ،یکاهش خستگ ،یزندگ تیفیک ،یبدن بیترک ،یقدرت عضالن ،یهواز تیدر بهبود ظرف یکیزیف یها تیفعالها: یافته

موثر است. سرطان  زیسرطان ن یها موثر هستند. ورزش در بهبود عوارض درمان DNA ویداتیاکس بیلنف ادم و تخر میکاهش عال ،یروح

استخوان، نقص  یپوک ،یتیسیوتوکسیکارد ک،یکولوژیس میعال ،یویکل ییکنند. نارسا یم جادیا ماریب یبرا یآن، عوارض متعدد یها و درمان

 یبخش برا دیام یتواند به عنوان درمان یهستند که ورزش م یسرطان مارانیاز عوارض ب نینورواندوکر ستمیفانکشنس سید ،یمنیا ستمیس

در  یقدرت و یهواز ناتیتمر شده است. یبررس مارانیب نیدر ا یورزش ناتیراز تم یباشد. انواع مختلف مارانیدر ب میعال نیا دادن فیتخف

 ناتیاز تمر یبیبرنامه ترک نقش داشته است. ماریب یزندگ تیفیآن موثر بوده و در بهبود ک یها از عوارض کانسر و درمان یاریکاهش بس

 موثر بوده است. مارانیب نیدر ا زین یو هواز یقدرت

ورزش بر جسم و  راتیثأامر به خاطر ت نیاز سرطان دارد، ا یریشگیدر پ ییبسزا رینشان داد که ورزش تاث قیتحق نیا جینتا گیری:نتیجه

و بهبود  یجسمان یقوا تیسرطان است که با تقو یاصل یبدن که عارضه  یاز خستگ یریشگیپ یاست برا یورزش عامل. باشدی م ماریروان ب

نداشته  یکیزیف تیکه فعال یبه کسان تها بوده است، نسب آن یدر برنامه زندگ یمنظم یکه ورزش ها یمردان قتیدر حق. همراه است خواب

به عضالت  یشتریب ژنیاکس دیهست نیکه در حال تمر یهنگام. از آن نشان داده اند یمرگ ناش اینسبت به ابتال به سرطان  یاند، خطر کمتر

آن که سم  یجانب ریباعث گردش خون باال و تاث یهواز و ورزش مخصوصاً نیتمر نیو همچن باشدی سرطان م یبرا یرسد خود دشمن یم

عمده افراد مبتال به سرطان  یژگیکه و یاز نقش پررنگ ورزش در کاهش افسردگ شودی نم نیهمچن. باشد همراه است یبدن م ییزدا

در روند درمان  ییبسزا ریتاث تواندی با شدت متوسط در روز م قهیدق 60تا  30به مدت  یورزش نیکرد. به طور کل تمر یپوش مهستند چش

 سرطان داشته باشد. یماریب

 سرطان خونی، ماریب ی،به زندگ دیام ،ورزش ها:کلیدواژه 
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مرگ و  ترین بیماری های قرن حاضر و دومین علت عنوان یکی از مهم های قابل توجه علم پزشکی، همچنان سرطان به رغم پیشرفت علی

مشخص می  ها و از دست رفتن تمایز سلولی با تغییر شکل غیرطبیعی سلول این بیماری .های قلب و عروق مطرح است میر بعد از بیماری

که تعداد  بینی می شود اثر ابتال به سرطان جان خود را از دست می دهند و پیش میلیون نفر در جهان در 7شود. در حال حاضر بیش از 

العالج  صعب یماری فلج کننده وسرطان به عنوان یک ب(. 1) میلیون نفر برسد 15 میلیون نفر به 10ساالنه از  2020موارد جدید ابتال تا سال 

کاهش انرژی اجتماعی می  دچار اضطراب و افسردگی ناشی از ترس غیرواقعی از مرگ و در جامعه تلقی می شود و فرد متعاقب تشخیص آن

الالت روانی سمت و سوی اخت ها، فرد را به و نگرانی های مداوم برای بیماران و خانواده های آن که ضرورت بستری مکرر طوریه گردد، ب

مؤثر باشند.  مارییب نیدر ا یطیعوامل مح ای یکیعوامل ژنت که احتمال وجود دارد نینامشخص است، ا دهیپد نیا قیعلت دق(. 2) می کشاند

 نی. احتمال بروز سرطان در سنشناسندی م با نام نئوپالسم شتریها را ب آن یکه در پزشک شودی م میبدخ سرطان شامل همه انواع تومورهای

( که روند 4رو به رشد است ) های مارییاز ب یکیسرطان (. 3) شودی م ادتریسن ز شیاحتمال بروز سرطان با افزا یوجود دارد ول مختلف

و  یهای تهاجم درمان زیسرطان و ن صیتشخ. کندی م جادیداده و احساس ترس و اضطراب را در آنان ا رییرا تغ مارانیب یعیطبی زندگ

از صد  شیسرطان شامل ب(. 5) کندی سلب م ماریرا از ب یلذت بردن از زندگ ییتوانا از موارد ارییدر بس مارییب نیمدت برای ا یطوالن

دهند  یمطالعات نشان م .(6) قرار دارند مارییب نیجنس، سن و نژادی در معرض ابتال به ا هر ها اعم از بوده و همه ی انسان میتومور بدخ

و  یزندگ تیفیکاهش ک ،یسالمت عموم کاهش: آورد؛ از جمله یبه وجود م مارانیب نیرا در ا متعددیی منف جیسرطان نتا مارییکه ب

الیت عف در دهه های اخیر استفاده از برنامه های تمرینی و(. 7) دارند شترییب وعیش دییو ناام یاضطراب، افسردگ انیم نیدر ا که دییناام

 .رده استب کجل ی بیماران سرطانی توجه دانشمندان را به خودگبه زند دیامو یفیت ک بهبود های ورزشی به عنوان مداخله ای مؤثر برای

لوبین افراد را طی دوره درمان و پس گهمو الیت های ورزشی هوازی مقادیر اریتروسیت ها و به ویژهعف ه ها نشان می دهند کهعالطبرخی م

ید دارند تا اثربخشی تمرین های که پژوهش های ورزشی در این حوزه تائارابر  نیه ها همچعالطم(. 8) درمانی بهبود می بخشند از شیمی

مکانیسم تأثیرگذاری فعالیت (. 9) شود جخار رفته اند از ابهامگرار قت پیوند اتولوگ حه تکسرطان خون  ورزشی در بیماران مبتال به عارضه

بر سطوح این عوامل در  های سرطانی، تأثیر فعالیت بدنی سلول ارتباط مستقیم بین این عوامل و طور واضح مشخص نیست و ورزشی به

زمان و  توجه به نوع، مدت با توجه جدی قرار نگرفته است و مطالعات انجام شده در این زمینه مورد حال مبتال به سرطان تا بهی ها انسان

 (.10) داشته است ربنقیضی در و ضدّ شدت فعالیت بدنی مورد بررسی، نتایج

  شناسی:روش .2
 یعلم دارکم اسناد و یو بررس یمطالعات کتابخانه ا قیباشد. اطالعات مورد نیاز از طر یم یتحلیل -یمقاله توصیف نیروش تحقیق در ا

 شده است. یجمع آور

 ها: . یافته3
عنوان پنجمین  را شامل و به انسانی جمعیت یها کل سرطان %8ها حدود  های خون یا لوکمی سرطان: سرطان های خون یا لوکمی ها

های  لنفاوی، توسط سلول دستگاه ساز بدن، شامل مغز استخوان و های خون . سرطان های بافتشوند می سرطان شایع در جهان شناخته

و  کنند یرشد م شده کنترل طریقی منظم و در صورت نیاز بدن، به سفید خونی معموالً های سلول. آیند وجود می سفید خون و لنف به

. در بیماری لوکمی نماید می های خونی را از کنترل خارج اخالل ایجاد نموده و رشد سلول روند شوند. اما بیماری لوکمی در این تقسیم می

 های سفید خونی متوقف می سلول و نیز، تولید طبیعی کند یسفید خونی نارس تولید م های سلول حاد، مغز استخوان مقدار بسیار زیادی

های خونی که توسط  های لوکمی بر سایر انواع سلول سلول(. 11) شود ها می بدن در مقابله با بیماری رفتن توانایی بین جر به ازشود که من

 طور که اکثر مردم فکر می نمایند. لوکمی آن خونی نیز اثر می های های قرمز خون و پالکت شوند از جمله گلبول ستخوان ساخته میا مغز

 اصلی و چندین نوع فرعی است که فقط برخی از این انواع بین بیماری مختص کودکان نیست. این بیماری شامل چهار نوعفقط  نمایند،

(. 12) شدن آن بستگی دارد وضعیت سالمتی، نوع لوکمی و میزان پراکنده کودکان متداول است. درمان لوکمی بسیار پیچیده است و به سن،

 کند. این نوع لوکمی لوکمی که در بزرگساالن و کودکان بروز می ترین نوع متداول؛ AML) انی حادانواع اصلی آن، لوکمی مغز استخو

 %80 ترین نوع لوکمی میان کودکان که تقریباً متداول؛ ALLحاد ) همچنین به لوکمی غیرلنفوسیتی نیز معروف است(، لوکمی لنفوسیتی

ا شود. این لوکمی ب معموال در سنین بزرگسالی ایجاد می؛ CML) استخوانی مزمنهای کودکان از این نوع است(، لوکمی مغز  لوکمی

؛ (CLL نماید(، لوکمی لنفوسیتی مزمن ایجاد می ABL-BCR نام ناهنجاری کروموزومی فیالدلفیا همراه است که ژنی غیرطبیعی به

 گونه درمانی زندگی نماید. این نوع لوکمی از لحاظ چها بدون هی سال ترین نوع لوکمی بزرگساالن است که فرد مبتال ممکن است متداول

نمی  گاه در کودکان ایجاد اساس آمار جهانی این نوع لوکمی هیچ بر .شود شرقی بیشتر دیده می جغرافیایی در نژاد یهودیان روسیه و اروپای

 استخوانی مزمن، با تولید خیلی کم یا خیلی زیاد نیز همانند لوکمی مغز ها شود( و سایر اختالالت مغز استخوانی مزمن )این گروه بیماری
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 می اختالالت مغز استخوانی مزمن که منجر به لوکمی مغز استخوانی حاد .نماید( هستند های مغز استخوان، لوکمی مزمن ایجاد می سلول

ها، لوکمی  ف سایر انواع سرطانبرخال (.13) بافت مغز استخوان هستند شود عارضه دیسپالزی مغز استخوان و اختالالت مربوط به تکثیر

 منبع این مشکل است، لذا درمان لوکمی بتواند با عمل جراحی آن را خارج نماید. در واقع مغز استخوان پزشک نیست که یرتومور جامد توپ

 (.14) تر است ها بسیار پیچیده

 ماریفردی ب سالمت حادثه تنش زا، جنبه های مختلف کیتواند به عنوان  یم مواجهه با سرطان به خودی خود: دوارانهیسرطان و تفکر ام

 یاز اختالالت روان ییدارای درجات باال سرطان مبتال به انواع مارانی. باندازدیوی را به مخاطره ب یخانوادگ و یروان ،یاز جمله سالمت جسم

و ترس از عود  یعاطف اعتماد به نفس تا اختالالتو کاهش  مارییبا ب سازگاری اضطراب، عدم ،یاختالالت از افسردگ نیدامنه ا که باشند یم

 بخش مهم و د،یشوند که ام یمتوجه مخون سرطان  مارییب از جمله افراد مبتال به یجسم مارانیب(. 15) و مرگ متفاوت است مارییب

 رایشده است ز اجراخون  مبتال به سرطان مارانیبر روی ب د،یدر مورد ام قاتیتحق شتریشود. ب یافکار و احساساتشان را شامل م آگاه ناخود

به  دیام ،ییسو از(. 16) کنند یم یکننده تلق دیعامل تهد کیخود، آن را به عنوان  مارییب صیتشخ شدن یبه دنبال قطع یسرطان مارانیب

 را قادر سازد که چشم اندازی فراتر از مارانیو ب شود یتواند باعث غنای زندگ یشده است که م فیتعر یدرون رویین کیبه عنوان  یزندگ

 جادیآن و ا تیفیک منجر به کاهش یو هدف دار نبودن زندگ یبه زندگ دیام . فقداننندیو نابسامان درد و رنج خود را بب یکنون تیوضع

های  یژگیاز و یو ارتباطات درون اهداف میتنظ ،ییمندی، واقع گرا انتظارات مثبت، هدف نده،یآ یابی (. جهت17) شود یآور م أسیباورهای 

مورد  یهدف چیبه ه یابیشود که در آن دست یم فیتعر یامدنین فائق تیبه عنوان تحمل وضع دییهستند. برعکس ناام یزندگ به دیمهم ام

دربردارنده تصورات و توجه  یزندگ به دیکه ام دیآ یبرم نیچن فیارتباط دارد. از تعار یخودکش آرزوی مرگ و ،یو با افسردگ ستیانتظار ن

به  دوارانهیسرطان و تفکر ام(. 18) شود یم ماریباعث تالش ب مثبت حاصل گردد، جیتصور که احتمال دارد نتا نیا با است و ندهیافراد به آ

 ها به احتمال کنند. آن یتر عمل م در حل آن فعاالنه و بر مشکل متمرکز شده شتریب دواریشوند. اوالً، افراد ام یم طوبه هم مرب قیدو طر

و درمان سرطان،  صیتشخ در مواجهه با شندیاند یم دوارانهیافرادی که ام اً،یثان. دهند یرفتارهای غربالگری سرطان را انجام م شترییب

های  باالتری برخوردارند در تحمل درمان دیام درمان، افرادی که از یدر ط ،ییاز سو(. 19) دهند یم نشان شترییکمتر و تطابق ب یشانیپر

 مارییتا با ب کند یاست، به افراد کمک م یاز عوامل معنادار شدن زندگ که د،یارتقای ام .دهند ینشان م شترییمقاومت ب دردناک و یطوالن

 (.20)د دهن شیافزا خود را یو سالمت عموم یزندگ تیفیداده و ک کاهش خود را یسرطان سازگار شوند، رنج روان

 مارانیبه ب یاستقامت ناتیو تمر کیروبی، ایاز حرکات انعطاف یبیترک ،اعتقاد پزشکان به: ورزش های مفید برای بیماران مبتال به سرطان

، تمرین با وزنه، ایروبیک، حرکات کششی: شوند یدسته محسوب م نیاز ا یخوب ینمونه ها ریز ناتیکند. تمر می مبتال به سرطان کمک

قایقرانی، اسکیت، اسکی، صحرانوردی و  ،شناکوه پیمایی، دویدن، ی، رو ادهیقدم زدن و پی، سوار دوچرخه، استقامتی هوازی یا تمرینات

 طناب زنی و... .

احتمال بروز سرطان را به  توان یگسترده نشان داده است که به کمک ورزش م قاتیتحق: سرطان و درمان یریشگینقش ورزش در پ

 شیدهد. ب یم شی به سرطان را افزاالمبت مارانیعالوه ورزش طول عمر به شدت کاهش داد و در صورت ابتال، شانس عود مجدد را کاست. ب

باشد که  یم ستنیو سالم ز یروش مبارزه با سرطان اصالح سبک زندگ نیامروزه مهم تر(. 21) داز سرطان ها قابل درمان هستن یمیاز ن

 ستمیس یها نقش نیتر از مهم یکی. از سرطان موثر است یریشگیدر پ ریدارد. ورزش به طرق ز یرینقش انکارناپذ انیم نیورزش کردن در ا

 یها بردن سلول نیمهم آن کشف و از ب یها نقش گریها است. از د آن تیاز فعال یریعوامل مهاجم و جلوگ نییبدن انسان تع یدفاع

 یفایاو درمان سرطان به  یریشگیبدن در پ یمنیا ستمیس تیکه ورزش با باال بردن سطح فعال دندیرس جهینت نیبه ا نیمحقق .است یسرطان

منظم به طور  یبدن تیبگذارد. فعال ریدر احتمال خطر بروز سرطان تاث ،یبدن و چاق یتواند با کاهش چرب یپردازد. ورزش منظم م ینقش م

برند، در  ی به سرطان را باال مالکه شانس ابت ییاست و با کاهش هورمون ها وثربدن م یها سطح هورمون میدر تنظ میمستقریغ ای میمستق

شامل سطح  یادیچنان ناشناخته مانده است. عوامل ز از سرطان ها هم یاریکه علل بس یدر حال(. 22) گذارند یم ریاز آن تاث یریشگیپ

 تیدرباره ارتباط فعال 1922در سال (. از اولین گزارش که 23بسزایی در کمک یا اصالح بهبود سرطان داشته است ) ریتاث یبدن تیفعال

ورزش (. 24) شده است یارتباط بررس نیگزارش ا 10و  ریفراگ یمطالعه  190از  شیو خطر ابتال به سرطان منتشر شد تا کنون ب یکیزیف

د از ورود مواد سرطان زا یهم داشته باش یمنظم و اصول ییغذا میرژ کیبدن برسد و اگر  یل هابه سلو یشتریب ژنیشود که اکس یسبب م

با  ژنیباشند، از اکس ندهیو آال دانیو اکس نیتروزامیسرشار از مواد ن که نیا یبدن به جا یسلول ها جهیشده و در نت یریبه بدن هم جلوگ

 یژن با دیخون و تبادالت اکس انیورزش منظم آن است که شدت جر یایاز مزا یکیشوند.  یبرخوردار م ییسم زدا یگردش خون باال برا

ورزش (. 25) شود یسرطان زا در بدن انسان کاسته م باتیترک یقدرت رسوب و ماندگار جهیو در نت ادیز یسم یگازها ریکربن و سادیاکس

از سرطان،  یریشگیسبک قادرند عالوه بر پ یهمراه با نرمش ها دنیآرام دو ای یرو ادهیساعت پ مین یحت زانیمنظم و روزمره به م یها



 

81 

 

راولین همایش بین المللی ورزش و توسعه پایدا  

کنند و بر طول عمر ورزشکاران  یریشگیپ یویکل ،یاستخوان ،یعضالن ،یعصب یها یماریو کبد چرب و ب یو مغز یقلب یاز بروز سکته ها لکهب

. از میمان یشاداب و جوان م شهیو هم مییافزا یخود م دیکه با ورزش بر طول عمر مف میریگ یم جهی. پس نتندیفزایب یریبه طور چشمگ

ورزش در . و سرطان پستان استها دارد سرطان روده بزرگ  از آن یریشگیدر پ یمشخص شده ورزش نقش مهم که یعیشا یها سرطان

استخوان ها، افزایش قدرت عضالنی  باشد؛ ورزش منجر به بهبود سالمت یم زین دیمف اریندارد بلکه بس یزمان درمان سرطان نه تنها خطر

 (.26و ارتقاء سایر جنبه های کیفیت زندگی بیمار مبتال به سرطان می گردد )

 گیری: . نتیجه4
جراحی، شیمی درمانی، رادیوتراپی و هورمون درمانی، فقط در  جمله های رایج از که درمان توجه به این اند با تحقیقات اخیر نشان داده

 درمان مکمل و عامل مهم و اساسی جهت بازتوانی بسیاری از عنوان یک ا مؤثر بوده است شاید بتوان فعالیت ورزشی را بهه سرطان نیمی از

ناشی  میر و اند که فعالیت ورزشی با شدت متوسط سبب کاهش میزان مرگ داده مطالعات نشان. شمار آورد جمله سرطان به از ها بیماری

درمان سرطان  نهیبلند در زم یروند گام یدرمان سرطان به کار م یمختلف که برا یداروها دیپژوهشگران با تول. شود از انواع سرطان می

از  یریشگیپ یها است که روش یدر حال نیو درمان سرطان هستند. ا یریشگیپ یروش برا نیها به دنبال کشف بهتر برداشته اند. آن

دستاورد  کیپس از ابتالء به سرطان  ماریمورد توجه است. درمان ب اریمرتبط هستند بس حیصح یسرطان که به طور عمده به سبک زندگ

چه کاهش  چنان. و هم در درمان مؤثر است یریشگیاست که هم در پ ییاز روش ها یکی یورزش تیشود. فعال یمحسوب م یمهم پزشک

 یورزش تیفعال. در رشد تومور بوده است ریمنجر به تأخ یشورز تیفعال نیمنظم گزارش شده و همچن یورزش تیحجم تومور به دنبال فعال

شود در واقع به درمان کمک خواهد  یکه پس از ابتالء به سرطان انجام م یورزش تیالبخش از فع کیاست:  میبه دو بخش عمده قابل تقس

در برابر سرطان را بر عهده دارد. هنوز به  یحفاظتنقش  که قبل از ابتالء به سرطان انجام خواهد شد و یورزش تیکرد، اما بخش مهم تر فعال

و  یریشگیدر پ یاثرات مضرر سرطان را کاهش داده و چه نقش زانیم قبل از ابتالء به سرطان به چه یورزش تیکه فعال میدان ینم یدرست

 اثر دنبال دارند. در خصوص به یاثرات مثبت سرطان مختلف عوارض بر یبیو ترک ی، مقاومتهوازی ناتیتمر. دارد به سرطان انیدرمان مبتال

 کاهش که باعث وگایو  یدرد و خستگ کاهش که باعث یآرام تن ناتیمانند اثر تمر یجسمان یهای آمادگ بر شاخص یورزش ناتیتمر

مورد توجه قرار  ریاخ که در سال های ینیهای تمر عمل آماده است. از روش به یقاتیتحق شود؛ یم مارییهای ب و نشانه ینگران و استرس

 رییبه کارگ دی. از فواکند یم جادیا یبدن و مغز هماهنگ نیکه ب از حرکات کنترل شده است ینیتمر روش نیاست. ا التسیپ ناتی؛ تمرگرفته

 کاهش ،یفکر و ذهن از افکار منف رهاسازی جهت قوای بدن در یبدن، باال بردن تمام یمنیا ستمیس تیتوان به تقو یم التسیپ ینیتمر روش

 یقلب ستمیس تیتقو تنفس، تیو باال بردن قابل هیر فضای کردن میانعطاف، تعادل و قدرت، حج شرفتیو کمر، پ مهرهای دهنده دردهای

پس از درمان،  نیمدت ابتال به سرطان و هم چن در یپژوهش های ورزش جینتا. اشاره نمود مفاصل و عضالت یباال بردن دامنه حرکت و یعروق

 وابسته به درمان یجانب آثار -4تعادل،  -3قدرت عضالت،  -2شانه،  حرکت درجه -1ت: را به دنبال داشته اس ریهای ز تیقابل شدن بهتر

 نیمتخصص. یزندگ تیفیک و یافسردگ -8حس کنترل،  -7 بدن، از جسم و تصور -6هوازی، کنترل وزن،  تیظرف -5(، و... ی)درد، خستگ

 تیکه فعال یمارانیب ن،یبنابرا. کرده اند دیتاک زین مارییب از درمان بعد یحت یهای ورزش تیبر انجام فعال یهای سرطان مارییب پژوهشگران و

 توانمندی شیبا افزا یمقاومت ناتیشوند. انجام تمر یم روبه رو یو مشکالت روح یخواب یب ،یخستگ مانند یکنند، کمتر با عالئم یم یورزش

که  یاز کسان ارییدهد. بس یم شیافزا آن ها در تحمل مراحل مختلف درمان را ییتوانا تنه، نییپا ژهیبه و یدر قدرت بدن یسرطان مارانیب

هم  هیهای ثانو سرطان جادیتوان از ا یم یورزش تیبه کمک فعال که هم مبتال شوند گرییشوند، ممکن است به سرطان د یم دچار سرطان
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 چکیده

رود که هر جلسه ورزش در آب انسولین، گلوکز و های منفرد و پراکنده گذشته، احتمال میطبق نتایج بررسی :زمینه و هدف

عوض در دوره متعاقب ورزش با افزایش کمتر آدرنالین و افزایش ماندگارتر چربی خون را بهتر از وررش در خشکی کاهش دهد و در

سرم همراه باشد. بااینحال، تاکنون در بیماران دیابتی در حال تمرین منظم، بررسی همزمان این متغیرها انجام نشده  ANPدر 

 است که هدف و نوآوری این تحقیق بود.

ابتدا شش هفته پس از غربالگری اولیه،  سال( 76/66±3/2سن ) نفر از زنان دیابتی غیر ورزشکار یائسه 12: هامواد و روش

 4در قالب زیر گروههای ( Counterbalanced Orderبه طور تصادفی معکوس)سپس تمرینات تناوبی را تجربه کردند و 

 نفری در سه شرایط مختلف، شامل کنترل، ورزش در آب و رکابزنی در خشکی با فاصله یک هفته از هم مورد بررسی واقع شدند.

رکابزنی در گرم گلوکز محلول خوراکی( در حالت ناشتا انجام شد و سپس  75)مصرف  GTTهر یک از شرایط، ابتدا تست در 

ای با فاصله دقیقه 10درصد از حداکثر توان هوازی در سه تناوب  40دقیقه فعالیت با شدت  30خشکی و یا در آب)شامل 

 30( حالت پایه)1گیری شامل بار خونهمچنین در هر یک از شرایط، پنج استراحت سه دقیقه( و یا شرایط کنترل تجربه شد. 

دقیقه بعد  120( 5دقیقه و  90( 4دقیقه،  60( 3( بالفاصله بعد از ورزش یا شرایط کنترل و همچنین، GTT ،)2دقیقه بعد از 

 3×5( عاملی Time seriesهای زمانی)از طریق تحلیل واریانس سری 21نسخه  Spssافزار ها با استفاده از نرمدادهانجام شد. 

 .(P<05/0)گیری مکرر)با آزمون تعقیبی بونفرونی( انجام شد و تحلیل واریانس اندازه

خون ANP و افزایش کاهش در گلوکز و اسیدهای چرب آزاد ، رکابزنی در خشکیورزش در آب و  پس از هر دو شرایط: هایافته

 . (P<05/0آب بیشتر خشکی بود) که مقدار اثرات رکابزنی درمشاهده شد 

در زنان یائسه دیابتی، یک جلسه ورزش در آب ضمن هزینه انرژی پایین تر و اعمال فشار کمتر به مفاصل، در  :گیرینتیجه

مقایسه با یک جلسه رکابزنی در خشکی، اثرات بهتری بر کاهش قند خون ناشی از هر جلسه ورزش دارد و همچنین به دلیل 

باشد( امکان بیشتری برای اکسایش که مسئول فراخوانی اسیدهای چرب به خون نیز میسرم ) ANPافزایش ماندگارتر در میزان 

 . ولی به دلیل کمبود شواهد و محدودیتهای تحقیق، همچنان نیاز به شواهد بیشتر باقی است. کنداسیدهای چرب فراهم می

 

 ورزش، آب، خشکی، کنترل دیابت: کلمات کلیدی
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 مقدمه
 -های قلبیشود و عامل اصلی بیماریمیمنجر به افزایش قند خون  یاست که با کاهش حساسیت انسولین ایپیشروندهدیابت نوع دو بیماری 

ترین انواع های آبی از متداولروی، دویدن، رکابزنی و ورزشها، ورزش هوازی و به ویژه پیادهع ورزشدر بین انوااز سوئی، . (2, 1)استعروقی 

بیماران مهمی در تنظیم متابولیسم گلوکز و کنترل متابولیک نقش  که (11)تمرینات استفاده شده برای بهبود کنترل گالیسمیک هستند

ها برای بیماران چاق، های آبی، تجویز این ورزشهای ارتوپدی در ورزشعالوه، به دلیل کمتر بودن خطر بروز آسیببه. (10-5)دندیابتی دار

 . (14-12)استئوآرتریت و دیابتی شایع است

در ساعات متعاقب بازگشت به حالت اولیه پس از ورزش در آب، کاهش بیشتری در گلوکز  [17]ولی در یک تحقیق بسیار جدید 

دقیقه  120تا  90ه ( سرم در فاصلFFAهای چرب آزاد)خون نسبت به رکابزنی در خشکی مشاهده شد و همچنین میزان اسید

پس از دوره بازگشت به حالت اولیه به دنبال ورزش در آب، نسبت به ورزش در خشکی بیشتر بود که با احتمال مصرف بیشتر در 

های خون همراه است. بااینحال، در آن تحقیق تمرینات اصلی به طوریک جلسه در میان برگزار نشده بود که از کاهش چربی

 می شود. محدودیتهای آن محسوب

، در هر دو حالت استراحت و ورزش (4, 3)سرم که یک اثر تحریک کننده قوی بر لیپولیز بافت چربی دارد ANP به عالوه، سطوح 

رود هر جلسه ورزش در آب نسبت به ورزش خشکی، . بنابراین انتظار می[25-20]یابد در شرایط غوطه وری در آب، افزایش می

 های خون شود.سبب اکسایش بیشتر چربی

خون بیماران دیابتی در پاسخ به ورزش در آب و خشکی به طور مستقیم بررسی نشده است که در  ANPو  FFAتاکنون سطوح قند،  اما

های فردی و همچنین اثر مزاحم های مربوط به تفاوتاین تحقیق کامال نوآوری دارد. به عالوه نتایج تحقیقات موجود از لحاظ انواع ویژگی

برای اطالعات بتواند اطالعات ارزشمندی  رسد که نتایج این تحقیقودیت دارند و  به نظر میها محدنوع مقدار داروهای مصرفی آزمودنی

 هر جلسه تمرین بدنی در کنترل متابولیکبا هدف بهینه سازی اثرات حاصل از  IIورزشی تجویزی برای بیماران دیابت نوع های تغییر نسخه

 کند. فراهم 
 

 شناسیروش

و به  (Cross over) با طرح تصادفی معکوس (Time series design) زمانیهای دارای سریاین تحقیق از نوع یک گروهی 

طور تصادفی انتخاب شدند ه بپس از غربالگری ائلیه ، نفر از زنان میانسال دیابتی غیر ورزشکار یائسه 12 روش تجربی انجام شد.

های ورود به شاخصو آمادگی همکاری در تحقیق را پس از برگزاری یک جلسه توجیحی به طور رسمی و کتبی اعالم کردند. 

طبق خروج از تحقیق )های بود. شاخصابت نوع دو ابتال به دی( و (15))تایید بر مبنای شرح حال پزشکی تحقیق شامل یائسگی

ام تست تحمل میلی گرم بر دسی لیتر پس از انج 250دارا بودن مقدار قند خون باالی  ( شاملACSMهای تجویزی دستورالعمل

)فقط مجاز به مصرف داروهای پایین آورنده قند خون با آب و بدون صرف هر نوع ماده غذایی دیگر  (16)گلوکز در حالت ناشتا

دارا بودن آریتمی، فشار خون، عوارض دیابتی  اد،(، سابقه اعتیاد به مواد مخدر، ابتال به سایر بیماری بالینی و یا روانی حندبود

ها، مصرف سیگار و همچنین بروز مشکالت اسکلتی در طی انجام تمرینات بود شدید مانند نروپاتی و نفروپاتی و سایر ناهنجاری

 .ندها در خروج از تحقیق در هر زمان کامال آزاد بودکه البته تمام آزمودنی

گیری از حداکثر ظرفیت هوازی و ضربان قلب با بهرهابتدا شش هفته تحت تمرینات تناوبی قرار گرفتند و سپس آزمودنی ها  

، این ANPو هورمون  FFA(، FBSتعیین و ثبت شد. همچنین سطوح قند ناشتا ) GXTچرخ ارگومتر و مطابق با پروتکل آزمون 

 شدند. گیری بیماران اندازه

را تجربه کردند ها به طور تصادفی معکوس سه شرایط مختلف، شامل کنترل، ورزش در آب و رکابزنی در خشکی سپس آزمودنی

یکی از جلسات تمرین به ورزش رکابزنی و یک جلسه به  ، به صورتی کهبه طور یک در میان، در هفته جلسه آزمونسه شامل )

 40دقیقه فعالیت با شدت  30ورزش رکابزنی در خشکی شامل  .(یافتص اختصاو یک جلسه به شرایط کنترل ورزش در آب 

با شدت  بود و جلسه ورزش در آب ای با فاصله استراحت سه دقیقهدقیقه 10درصد از حداکثر توان هوازی بود که در سه تناوب 

)شامل حرکات پاروئی  آب رفتن، پا زدن در آب و حرکات دست و پا دردرصد حداکثر ضربان قلب )شامل ترکیبی از راه 40
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ضربان قلب به روش تله متری توسط روش  انجام شد.فلکشن، اکستنشن، ابداکشن و اداکشن اندام فوقانی و تحتانی( در آب 

و در  (17)د روش جونها و همکاران محاسبه شددستگاه پالر کنترل و ثبت شد. حداکثر ضربان قلب بیماران در آب نیز همانن

دقیقه قبل  30ها به صورت غیرفعال نشسته و به مطالعه یا تماشای فیلم پرداختند. در هر جلسه آزمون، جلسه کنترل، آزمودنی

به صورت شربت تجاری ( Glucose tolerance testگرم گلوکز ) 75مقدار  در آب یا خشکی و یا شرایط کنترل، از آغاز ورزش

ها پس از بررسی توزیع طبیعی داده .ها نیز انجام شدگیریو در آن جلسه خون (GTTتست موجود در داروخانه مصرف کردند )

)شامل سه سری شرایط  3×5 اندازه گیری مکرر زمانیهای )آزمون شاپیروویلک(، داده ها با مدل تعاملی تحلیل واریانس سری

پایه، بالفاصله پس از های )تمرین در آب، تمرین در خشکی و عدم تمرین )شرایط کنترل(( پنج مرحله ای )شامل زمانتمرین 

در ، ها و یا تاثیر تعاملی آنهاعاملدار با مشاهده تاثیر معنیپس از پایان ورزش( تحلیل شدند که  120و  90، 60ش و دقایقورز

با تحلیل واریانس و یا تکرارهای متوالی در هر یک از شرایط،  های بیشتر در بین تکرارهای مشابه در بین سه شرایطادامه مقایسه

 (.آزمون تعقیبی بونفرونی) ام شدگیری مکرر خطی انجاندازه
 

 هایافته

نمودند و ظرفیت هوازی و حداکثر ضربان قلب آنها محاسبه و ثبت شد. در  اجرا موفقیت با را  GXTافراد، آزمون دوچرخه کلیه

فقط رکابزنی در آب قند خون  دقیقه پس از ورزش ثابت باقی ماند. بالفاصله پس از ورزش، 40شرایط کنترل، قند خون از پایه تا 

در آب بیشتر از کاهش  ورزشدقیقه پس از ورزش نیز مقدار کاهش قند خون در  120و  90و  60کمتر از شرایط کنترل شد. در 

. دقیقه بعد از ورزش معنی دار نبود 120و  90متناظر در تمرین در خشکی بود. در ورزش خشکی تفاوت قند خون فقط در بین 

 (.2و  1های در تمرین آب با خشکی تفاوت داشت )شکل م نیز به غیر از حالت پایه، در تمام مراحلسر ANPمقدار 
 

   
طی شرایط تمرینی             سرم در پنج مرحله ANP. تغییرات 2شکلطی شرایط تمرینی                                . تغییرات گلوکز خون در پنج مرحله1شکل

  
 

 
 سرم در طی پنج مرحله شرایط تمرینی FFA. تغییرات 3شکل 

 

 بحث و نتیجه گیری
در اولین بخش یافته ها، قند خون و مقدار اسیدهای چرب ازاد خون پس از هر دو نوع ورزش کاهش یافت که کاهش آن بالفاصله 

تواند از اند که ورزش میزیادی بیان کردهتاکنون تحقیقات و دوره متعاقب پس از ورزش در آب، بیشتر از ورزش خشکی بود. 
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های انسولینی، کاهش بافت چربی و افزایش در معرض قرارگیری های مختلفی شامل افزایش بیان گیرندهطریق مکانیسم

 های سوخت وبه عضله برای متابولیسم، تغییر فعالیت آنزیم و اسیدهای چرب آزاد های انسولینی، افزایش انتقال گلوکزگیرنده

. (19, 18)ساز گلوکز و گلیگوژن، فراجبرانی در ذخیره بیش از معمول گلیکوژن در عضله و غیره به کاهش گلوکز خون بیانجامد

جذبی خون پسو چربی شود که مقادیر گلوکز به بیان دیگر، سازگاری ناشی از ورزش بر افزایش حساسیت انسولینی سبب می

 نسبت به زمان قبل از تمرینات افزایش کمتری داشته باشد.

های خون، باید هر ولیکی و به ویژه چربیشود که برای بهینه سازی اثرات مزمن تمرینات ورزشی بر نارسایی های متابتصور می

جلسه تمرین طوری طراحی شود تا بیشترین فواید ممکن را حاصل کند تا در دراز مدت از انباشت آثار هر جلسه، بهترین نتایج 

 300حاصل شود. در این راستا گزارشاتی وجود دارد که یک جلسه ورزش می تواند آزادسازی اسیدهای چرب آزاد را بیش از 

که عمدتا به دلیل افزایش تحریک اپی نفرین و نوراپی نفرین و گیرنده های بتا آدرنرژیک در بافت چربی  [18]درصد افزایش دهد 

 از طریق هیدرولیز تری گلیسرید توسط لیپاز حساس به هورمون(FFA) . الزم به ذکر است که اسید های چرب آزاد [42]ت اس

(HSL) فعالیت شوند، اما انسولیندر سلول های چربی تولید می HSL  هم  [17]. در یک تحقیق اخیر [57]را مهار می کند

مشاهده شده است که با این که در فاصله بین دقایق اولیه پایان ورزش انجام شده در آب و همچنین رکابزنی در خشکی تا یک 

 120تا  90یق سرم وجود دارد، ولی در فاصله بین دقا FFAساعت از دوره بازگشت به حالت اولیه، کاهش مشابهی در مقدار 

سرم افزایش سریعی می یابد )افزایش  FFAبازگشت به حالت اولیه پس از ورزش در آب در مقایسه با ورزش در خشکی، مقدار 

بیشتر در مقدار لیپولیز( که علت آن هنوز به خوبی درک نشده است. با وجود این پژوهش ها، گزارش های ضد و نقیضی هم در 

 .[19]در ورزش در آب نسبت به رکابزنی در خشکی، بیان شده است  FFAاد یا مورد سطوح اسید های چرب آز

متعاقب ورزش در های در ساعتیافت، ولی  افزایش در هر دو شرایط ورزش در آب و خشکی ANP مقدار در بخش دیگر نتایج،

 کند. ماندگارتر از ورزش در خشکی بود که احتمال بیشتر شدن لیپولیز را مطرح می ANPافزایش آب، 

سبب افزایش های خون همراه است که البته هر جلسه ورزش حاد چه در آب و چه در خشکی قطعا با احتمال افزایش کاتکوالمین

FFA لی در حالی که حداکثر ترشح و. [42]شوند گردش خون )در حالی که با افزایش لیپولیز منجر خواهد شد( میANP  در

دقیقه پس  60تا  30، افزایش کاتکوالمین های خون به دنبال [43]دقیقه پس از غوطه وری در آب مشاهده شده است 30-120

های خون فقط در طی یک ساعت اولیه شود که افزایش بیشتر کاتکوالمین. بنابراین تصور می[46, 45]از ورزش محو می شود 

 ANP. اما افزایش در مقدار [17]در آب را دارد بیشتری در مقایسه با ورزش  FFAپس از پایان ورزش خشکی، قابلیت تولید 

و اثر لیپولیزی ناشی از  [17]دهد ها روی میتری نسبت به افزایش کاتکوالمینسرم به دنبال ورزش در آب، مدت زمان طوالنی

 بعد از ورزش در آب، شدت بیشتری نسبت به رکابزنی در خشکی دارد.  ANPترشح مداوم 

افزایش مایعات بدن، افزایش غلظت سدیم،  ها،همچون کشش دیواره دهلیزی قلب، کشش دیواره رگدیگری  عوامل متعددولی 

 (کننده قوی عروق تنگ)و اندوتلین  II-بطنی از جمله انفارکتوس میوکارد، افزایش آنژیوتانسیندهلیزی و  فعالیت ورزشی، آسیب

گیری نشدند. به عالوه، که در این تحقیق اندازه (1)تاثیر داشته باشند ANPمقدار و سنتز  در کنترل توانندهم می و فشارخون باال

ب و خشکی از اثر ها و دمای محیط در دو شرایط ورزش در آدر این تحقیق اثر تفاوت در نوع و تعداد داروهای مصرفی آزمودنی

 دیابتی هر جلسه ورزش تفکیک نشد که از محدودیتهای آن هستند. ولی با وجود نبود شواهد مشابه، مشاهده شد که در بیماران

یائسه دارای تمرینات منظم، هر جلسه تمرین در آب نسبت به تمرین در خشکی اثر بهتری در مورد کنترل متابولیک دارد که 

عوارض مزمن نظیر  در معرضمعموال بیماران دیابتی  همچنین کند.ها را برای این بیماران مطرح میورزش زمینه تجویز این نوع

دهند. به همین دلیل تمرین در داخل آب به عنوان های اندام تحتانی را افزایش مینوروپاتی محیطی قرار دارند که خطر آسیب

 .(20)برساندبرخورد مستقیم پا با زمین را به حداقل  ناشی ازتواند آسیب ها است میتوجه یک شیوه تمرینی جایگزین مورد 

 هنوز نیاز به تحقیقات بیشتر باقی است. در آب،  تمرین اثرگذار سازوکارهای بررسی و ترقطعی نتایج به دستیابی حال، براینایبا

 

 :منابع



 

87 

 

راولین همایش بین المللی ورزش و توسعه پایدا  

1. Ahmadizad S, El-Sayed MS. The effects of graded resistance exercise on platelet aggregation and activation. 

Medicine and science in sports and exercise. 2003;35(6):1026-32. 

2. Benda NM, Eijsvogels T, Van Dijk AP, Hopman MT, Thijssen DH. Changes in BNP and cardiac troponin I after high-

intensity interval and endurance exercise in heart failure patients and healthy controls. International journal of cardiology. 

2015; 184:426-7. 

3. Kanaley JA, Mottram CD, Scanlon PD, Jensen MD. Fatty acid kinetic responses to running above or below lactate 

threshold. Journal of applied physiology. 1995;79(2):439-47. 

4. Fenzl M, Schnizer W, Aebli N, Schlegel C, Villiger B, Disch A, et al. Release of ANP and fat oxidation in overweight 

persons during aerobic exercise in water. International journal of sports medicine. 2013;34(09):795-9. 

5. Moore C, Fournier S, DeVallance E, Lee K, Bonner D, Donley D, et al., editors. Can Deep Water Exercise Training 

Improve Arterial Stiffness in Women with Metabolic Syndrome? International Journal of Exercise Science: Conference 

Proceedings; 2016. 

6. de Lima FD, Correia ALM, da Silva Teixeira D, da Silva Neto DV, Fernandes ÍSG, Viana MBX, et al. Acute metabolic 

response to fasted and postprandial exercise. International journal of general medicine. 2015; 8:255. 

7. Lakka TA, Laaksonen DE. Physical activity in prevention and treatment of the metabolic syndrome. Applied 

physiology, nutrition, and metabolism. 2007;32(1):76-88. 

8. Eriksson K-F, Lindgärde F. Prevention of Type 2 (non-insulin-dependent) diabetes mellitus by diet and physical 

exercise The 6-year Malmö feasibility study. Diabetologia. 1991;34(12):891-8. 

9. Soori R, Rezaeian N, Khosravi N, Ahmadizad S, Taleghani H, Jourkesh M, et al. Effects of water-based endurance 

training, resistance training, and combined water and resistance training programs on visfatin and ICAM-1 levels in 

sedentary obese women. Science & Sports. 2017;32(3):144-51. 

10. Cugusi L, Cadeddu C, Nocco S, Orrù F, Bandino S, Deidda M, et al. Effects of an aquatic-based exercise program to 

improve cardiometabolic profile, quality of life, and physical activity levels in men with type 2 diabetes mellitus. PM&R. 

2015;7(2):141-8. 

11. Kurobe K, Kousaka A, Ogita F, Matsumoto N. Metabolic responses to exercise on land and in water following 

glucose ingestion. Clinical physiology and functional imaging. 2018;38(2):227-32. 

12. Irandoust K, Taheri M. The effects of aquatic exercise on body composition and nonspecific low back pain in 

elderly males. Journal of physical therapy science. 2015;27(2):433-5. 

13. Wang TJ, Belza B, Elaine Thompson F, Whitney JD, Bennett K. Effects of aquatic exercise on flexibility, strength 

and aerobic fitness in adults with osteoarthritis of the hip or knee. Journal of advanced nursing. 2007;57(2):141-52. 

14. Hinman RS, Heywood SE, Day AR. Aquatic physical therapy for hip and knee osteoarthritis: results of a single-blind 

randomized controlled trial. Physical therapy. 2007;87(1):32-43. 

15. Executive A, Constitution BA. Diagnosing Menopause. 

16. Williams JE, Helsel B, Nelson B, Eke R. Exercise Considerations For Type 1 And Type 2 Diabetes. Acsm's Health & 

Fitness Journal. 2018;22(1):10-6. 

17. Cunha RM, Vilaça-Alves J, Noleto MV, Silva JS, Costa AM, Silva CNF, et al. Acute blood pressure response in 

hypertensive elderly women immediately after water aerobics exercise: A crossover study. Clinical and Experimental 

Hypertension. 2017;39(1):17-22. 

18. Sigal RJ, Armstrong MJ, Colby P, Kenny GP, Plotnikoff RC, Reichert SM, et al. Physical activity and diabetes. Can J 

Diabetes. 2013;37:S40-S4. 

19. Colberg SR, Sigal RJ, Fernhall B, Regensteiner JG, Blissmer BJ, Rubin RR, et al. Exercise and type 2 diabetes the 

American College of Sports Medicine and the American Diabetes Association: joint position statement. Diabetes care. 

2010;33(12): e147-e67. 

20. Delevatti RS, Pinho CDF, Kanitz AC, Alberton CL, Marson EC, Bregagnol LP, et al. Glycemic reductions following 

water-and land-based exercise in patients with type 2 diabetes mellitus. Complementary therapies in clinical practice. 2016; 

24:73-7. 

 


