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چکیده
زمینه و هدف :طبق نتایج بررسیهای منفرد و پراکنده گذشته ،احتمال میرود که هر جلسه ورزش در آب انسولین ،گلوکز و
چربی خون را بهتر از وررش در خشکی کاهش دهد و درعوض در دوره متعاقب ورزش با افزایش کمتر آدرنالین و افزایش ماندگارتر
در  ANPسرم همراه باشد .بااینحال ،تاکنون در بیماران دیابتی در حال تمرین منظم ،بررسی همزمان این متغیرها انجام نشده
است که هدف و نوآوری این تحقیق بود.
مواد و روشها 12 :نفر از زنان دیابتی غیر ورزشکار یائسه (سن  66/76±2/3سال) پس از غربالگری اولیه ،ابتدا شش هفته
تمرینات تناوبی را تجربه کردند و سپس به طور تصادفی معکوس( )Counterbalanced Orderدر قالب زیر گروههای 4
نفری در سه شرایط مختلف ،شامل کنترل ،ورزش در آب و رکابزنی در خشکی با فاصله یک هفته از هم مورد بررسی واقع شدند.
در هر یک از شرایط ،ابتدا تست ( GTTمصرف  75گرم گلوکز محلول خوراکی) در حالت ناشتا انجام شد و سپس رکابزنی در
خشکی و یا در آب(شامل  30دقیقه فعالیت با شدت  40درصد از حداکثر توان هوازی در سه تناوب  10دقیقهای با فاصله
استراحت سه دقیقه) و یا شرایط کنترل تجربه شد .همچنین در هر یک از شرایط ،پنج بار خونگیری شامل  )1حالت پایه(30
دقیقه بعد از  )2 ،)GTTبالفاصله بعد از ورزش یا شرایط کنترل و همچنین 60 )3 ،دقیقه 90 )4 ،دقیقه و  120 )5دقیقه بعد
انجام شد .دادهها با استفاده از نرمافزار  Spssنسخه  21از طریق تحلیل واریانس سریهای زمانی( )Time seriesعاملی 3×5
و تحلیل واریانس اندازهگیری مکرر(با آزمون تعقیبی بونفرونی) انجام شد (.)P>0/05
یافتهها :پس از هر دو شرایط ورزش در آب و رکابزنی در خشکی ،کاهش در گلوکز و اسیدهای چرب آزاد و افزایش  ANPخون
مشاهده شد که مقدار اثرات رکابزنی در آب بیشتر خشکی بود(.)P>0/05
نتیجهگیری :در زنان یائسه دیابتی ،یک جلسه ورزش در آب ضمن هزینه انرژی پایین تر و اعمال فشار کمتر به مفاصل ،در
مقایسه با یک جلسه رکابزنی در خشکی ،اثرات بهتری بر کاهش قند خون ناشی از هر جلسه ورزش دارد و همچنین به دلیل
افزایش ماندگارتر در میزان  ANPسرم (که مسئول فراخوانی اسیدهای چرب به خون نیز میباشد) امکان بیشتری برای اکسایش
اسیدهای چرب فراهم میکند .ولی به دلیل کمبود شواهد و محدودیتهای تحقیق ،همچنان نیاز به شواهد بیشتر باقی است.
کلمات کلیدی :ورزش ،آب ،خشکی ،کنترل دیابت
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نقش ورزش و فعالیت بدنی در پیشگیری از بیماری و بهبود سالمت کشورهای در حال
توسعه
وریا طهماسبی
؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
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مقاالت همایش
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اثر  6هفته ورزش پیادهروی و مصرف مکمل فوالت بر هموسیستئین پالسمای مردان سالمند غیر
ورزشکار
دارا لطیف سیفالدین  ،1ناصر قنبری  ،2توانا لطیف حسین  ،3به مو نه به ز محمود 4
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چکیده
زمینه و هدف :افزایش بیماریهای قلبی عروقی در افراد سالمند یکی از علل مهم مرگومیر در جهان به شمار میرود و ورزشهای هوازی
میتوانند یکی از راههای پیشگیری از این بیماریها باشند .هدف از این پژوهش بررسی اثر  6هفته پیادهروی و مصرف فوالت بر هموسیستئین
پالسمای مردان سالمند غیر ورزشکار بود.
روش کار :در این پژوهش تجربی تعداد  14نفر از مردان سالمند غیر ورزشکار  50تا  70ساله بهطور داوطلبانه در این پژوهش شرکت کردند
و سپس بهطور تصادفی به دو گروه مساوی تمرین  +اسیدفولیک ( 7نفر) و تمرین  +دارونما ( 7نفر) تقسیم شدند .هر دو گروه برنامه پیادهروی
که شامل  6هفته پیادهروی ( 3جلسه در هفته و هر جلسه  60دقیقه) بود انجام داد .پس از پایان برنامه تمرینی نمونههای خونی گرفته شد
و تجزیهوتحلیل دادهها با روش آماری تی مستقل و وابسته انجام شد.
یافتهها :نتایج پژوهش نشان داد پس از انجام برنامه تمرینی پیادهروی به مدت  6هفته غلظت هموسیستئین پالسمای گروههای تمرین+
مکمل ( )0/002و تمرین +دارونما ( )0/005بهطور معناداری کاهش یافت.
نتیجهگیری :با توجه به نتایج پژوهش حاضر انجام ورزش پیادهروی به همراه مصرف مکمل فوالت برای کاهش هموسیستئین پالسما و
پیشگیری از خطرات قلبی -عروقی به افراد سالمند توصیه میگردد.
کلیدواژهها :هموسیستئین ،مکمل فوالت ،ورزش هوازی.

 .1مقدمه:
بیماریهای قلبی عروقی یکی از شایعترین علل افزایش مرگومیر در جهان امروز به شمار میرود ( )1بهطوریکه  46درصد از مرگومیرهای
ایران ،ناشی از بیماریهای قلبی عروقی هست ( .)2در بسیاری از مواقع افراد بدون داشتن آگاهی از عوامل خطرزا مبتالبه بیماریهای عروقی
کرونر میشوند ( .)1در رابطه با بیماریهای نامبرده عوامل خطرزای مختلفی نقش دارند که بهتازگی موردتوجه قرارگرفتهاند و شامل
هموسیستئین ،فیبرینوژن و لیپوپروتئین  Aو غیره میباشند (.)3 ,1
هموسیستئین یک اسیدآمینه حاوی سولفور است که در جریان متابولیسم متیونین به وجود میآید ( .)4پژوهشها نشان میدهند افزایش
هموسیستئین از اندازه مطلوب موجب افزایش بیماریهای قلبی عروقی و کاهش آن موجب کاهش خطرات و سکتههای قلبی میشود (.)5
افزایش هموسیستئین بهوسیله سازوکارهایی شامل ایجاد اختالل در عملکرد اندوتلیال ،افزایش میزان رشد سلولهای عضالنی دیواره صاف
عروق ،افزایش چسبندگی پالکتها ،افزایش اکسیداسیون  LDLو رسوب آن در دیواره سرخرگ باعث ایجاد آتروسکلروز میگردد (.)6
عالوه بر عواملی چون سن ،ژنتیک ،جنسیت و ...عوامل بیرونی مانند فعالیت بدنی ،سبک زندگی و تغذیه نظیر مصرف الکل ،سیگار ،کمبود
ویتامین  B9و  B12نیز بر میزان هموسیستئین تأثیرگذار میباشند .از بین این عوامل ،هموسیستئین رابطه مثبتی با سن دارد ( )8 ,7و با
افزایش سن افزایش مییابداسیدفولیک که به نامهای فوالت یا ویتامین  B9نیز خوانده میشود برای بسیاری از اعمال بدن ازجمله سالمتی
دستگاه عصبی ،خون و یاخته ها حیاتی و اساسی است .سطوح سرمی هموسیستئین رابطه معکوسی با فوالت دارد بهطوریکه کاهش میزان
فوالت و ویتامین  B12در بدن موجب افزایش سطح سرمی هموسیستئین میشود (.)9
ازآنجاکه سالمندان قادر به انجام فعالیتهای ورزشی طوالنیمدت و شدید نیستند و از طرفی با افزایش سن همواره در معرض خطرات قلبی
میباشند ،میتوانند از این نوع تمرینات ،نظیر پیادهروی برای افزایش سالمتی قلبی عروقی خود استفاده کنند .ازاینرو پژوهش حاضر به
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دنبال پاسخی برای این سؤال است که آیا مصرف مکمل فوالت در طول  6هفته به همراه انجام فعالیت ورزشی پیادهروی میتواند بر میزان
هموسیستئین پالسمای مردان سالمند  50تا  70ساله تأثیر گذاشته و خطرات بیماریهای قلبی عروقی را کاهش دهد؟

 .2روششناسی:
پژوهش حاضر از نوع تجربی بود که بهصورت میدانی انجام گرفت و آزمودنیها بهصورت داوطلبانه در این پژوهش شرکت کردند .نمونه آماری
این پژوهش 14 ،نفر از مردان سالمند  50تا  70ساله شهر زنجان بودند که بهطور تصادفی در  2گروه تمرین  +مکمل فوالت ( 7نفر) و تمرین
 +دارونما ( 7نفر) قرار گرفتند .آزمودنیها سابقه قبلی بیماری نداشته و در هیچ فعالیت منظم ورزشی شرکت نمیکردند .شاخص توده بدن
آزمودنیها از تقسیم وزن برحسب کیلوگرم به مجذور قد برحسب متر محاسبه شد .پس از انجام مراحل مقدماتی در روز اول شروع برنامه
تمرینی ،در ساعت  8صبح از تمامی آزمودنیها در حالت ناشتایی  5سیسی از ورید بازویی برای بررسی سطوح هموسیستئین پالسما
خونگیری به عمل آمد و سپس پروتکل تمرینی شروع شد .برنامه تمرینی شامل  6هفته پیادهروی ( 3جلسه در هفته) بود که در روزهای
زوج هفته و ساعت  9صبح انجام گرفت .هر جلسه پیادهروی حدود  60دقیقه با توجه به توانایی جسمانی و با  45-65درصد حداکثر اکسیژن
مصرفی آزمودنیها انجام گرفت .طریقه محاسبه  VO2MAXبهطور غیرمستقیم و با استفاده از آزمون بروس محاسبه شد .برنامه تمرینی
گروهها به شرح ذیل بود :گروه تمرین  +مکمل :انجام ورزش پیادهروی به مدت  6هفته و مصرف روزی  1عدد قرص اسیدفولیک  5میلیگرمی
ساخت شرکت دارویی جالینوس و گروه تمرین  +دارونما :انجام ورزش پیادهروی به مدت  6هفته و دریافت روزانه یک عدد قرص Placebo
(دارونما).
جدول  :1مشخصات عمومی آزمودنیها
مشخصات

گروه کنترل

گروه تمرین -مکمل

سن (سال)

61±8/56

58/11±4/67

قد (سانتیمتر)

172/47±5/24

170/33±6/36

وزن (کیلوگرم)

72/35±13/21

74/59±11/41

شاخص توده بدن

26/67±5/23

26/59±3/48

غلظت هموسیستئین پالسما با استفاده از کیت مخصوص شرکت  Bioassay Technology Laboratoryساخت کشور چین و به روش
لینک ایمنواسی  ELISAو بر اساس دستورالعمل کارخانه سازنده کیت اندازهگیری شد( .حساسیت کیت هموسیستئین پالسما  1میکرو
مول در لیتر).
روشهای آماری مورداستفاده در این تحقیق شامل آزمون کولوموگروف اسمیرنوف بود و از آزمون  tوابسته برای مقایسه تغییرات متغیرها
قبل و بعد از تمرین در هر گروه t ،مستقل برای مقایسه دو گروه در شاخصهای مورد و سطح معنیداری  P<0/05در نظر گرفته شد .کلیه
عملیات آماری توسط نرمافزار آماری  SPSSنسخه  22انجام شد.

 .3یافتهها:
همانطور که در جدول  2نشان دادهشده است ،نتایج آزمون پژوهش حاضر نشان داد که شاخص هموسیستئین پالسمای مردان سالمند در
گروه تمرین  +دارونما پس از  6هفته ورزش پیادهروی ( )37/51±11/38نسبت قبل تمرین ( )45/13±17/64بهطور معناداری کاهش یافت
( .)0/005همچنین در گروه تمرین  +فوالت نیز کاهش معنادار هموسیستئین پالسما پس از  6هفته ورزش پیادهروی و مصرف مکمل فوالت
( )31/14±52/92نسبت به قبل تمرین ( )47/26±12/45مشاهده شد (.)0/002
جدول  :2غلظت هموسیستئین پالسمای مردان سالمند
گروهها

آزمونها

انحراف معیار±میانگین

P

گروه کنترل +دارونما

پیشآزمون
پسآزمون

45/17±13/64
37/11±51/38

0/005

گروه تمرین +مکمل

پیشآزمون
پسآزمون

47/12±26/45
31/14±52/92

0/002
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نمودار  :1غلظت هموسیستئین پالسمای گروه کنترل+دارونما نمودار  :2غلظت هموسیستئین پالسمای گروه تمرین+مکمل
* :تفاوت معنادار با پیشآزمون (.)P=0/05
غلظت هموسیستئین گروه کنترل  +دارونما
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غلظت هموسیستئین گروه تمرین  +فوالت
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 .4بحث و نتیجهگیری:
یافتههای پژوهش حاضر نشان داد انجام ورزش پیادهروی به مدت  6هفته میتواند بهطور معناداری موجب کاهش هموسیستئین پالسما
شود .در پژوهشی وی سنت و همکاران ( )10کاهش معنادار هموسیستئین تام سالمندان  62تا  70ساله به دنبال تمرینات مقاومتی نشان
دادند که با نتایج مطالعه حاضر همخوانی دارد .ورزشهای هوازی و سبک احتماالً از طریق افزایش جذب ویتامینهای مؤثر در چرخه
هموسیستئین بهویژه ویتامینهای گروه  Bدر روده افراد سالمند (که جذب ویتامینها از روده آنها کاهش مییابد) به کاهش میزان
هموسیستئین و تبدیل هموسیستئین به متیونین و سیستئین کمک میکند و از انباشتگی آن در خون جلوگیری کرده ( )11و از بروز
بیماریهای قلبی عروقی جلوگیری میکند .دونسان و همکاران ( )3اثر تمرینات مقاومتی شدید بر سطوح هموسیستئین سرمی مردان
بزرگسال را بررسی کردند و افزایش جزئی این شاخص را مشاهده کردند.
در طی ورزشهای شدید ذخایر گلیکوژنی عضالت بهشدت کاهشیافته ،درنتیجه نیاز به واکنشهای وابسته به ویتامین  B6افزایش مییابد.
در این واکنشها ویتامین  B6بهعنوان یک کوآنزیم برای عملکرد گلیکوژن فسفوریالز الزم میباشد ،درنتیجه در چنین شرایطی ویتامین
 B6بهاندازه کافی در دسترس نیست تا واکنشهای ترانس سولفوریالسیون بهخوبی انجام شود ( )12و اینیکی از علل افزایش هموسیستئین
است ،اتفاقی که در طی انجام ورزشهای با شدت پایین دیده نمیشود .پس به نظر میرسد ورزشهای سبک نسبت به تمرینات پرفشار
توانایی باالتری برای کاهش هموسیستئین داشته باشند.
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 ساله به همراه مصرف مکمل فوالت70  تا50 با توجه به نتایج پژوهش حاضر میتوان گفت که انجام ورزش پیادهروی در مردان سالمند
میتواند موجب کاهش هموسیستئین پالسما شده و خطرات بیماریهای قلبی عروقی را کاهش دهد و به افراد سالمندی که به دنبال روشی
.برای کاهش خطرات قلبی عروقی هستند پیشنهاد میشود که به همراه انجام ورزش پیادهروی مکمل فوالت نیز مصرف کنند
: منابع.5
Namazi M, Poorkia R. Investigation of plasma homocysteine level with coronary artery disease
1.
occurance. Pejouhandeh. 2005;10(6):363-6.
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2.
Medicine. 2003;139(9):794.
Duncan GE, Perri MG, Anton SD, Limacher MC, Martin AD, Lowenthal DT, et al. Effects of exercise
3.
on emerging and traditional cardiovascular risk factors. Preventive medicine. 2004;39(5):894-902.
Kamangar F. Investigation of plasma homocysteine concentration effect on men atherosclerosis
4.
occurance, for the degree of common hygiene. Tehran Univ Med & Hygiene Res Center. 2000;10:3-10.
Okura T, Rankinen T, Gagnon J, Lussier-Cacan S, Davignon J, Leon AS, et al. Effect of regular exercise
5.
on homocysteine concentrations: the HERITAGE Family Study. European journal of applied physiology.
2006;98(4):394-401.
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اثر ورزش منظم بر پیامدهای ناشی از استرس روانی -اجتماعی در مدل نارسایی قلبی
سید محمد مرتضوی ،*1فاطمه مرادی ،2محمدرضا واعظ

مهدوی3

 .1دانشجوی دامپزشکی ،گروه درمانگاهی ،دانشکدۀ دامپزشکی ،دانشگاه آزاد کردستان ،سنندج ،ایران*( .نویسنده مسئول).
 .2استادیارگروه فیزیولوژی دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی زنجان ،ایران.
 .3استاد گروه فیزیولوژی دانشکده پزشکی ،دانشگاه شاهد ،ایران

)*Email: ()shahe_afshar@yahoo.com

چکیده
زمینه و هدف :استرسهای روانی -اجتماعی یکی از عوامل ایجادکننده مشکالت بالینی و کاهش کیفیت زندگی در سالمت عمومی اغلب
جوامع به شمار میروند .این استرسها میتوانند سبب ایجاد و تشدید بسیاری از بیماریها از قبیل بیماریهای قلب و عروق گردند .از انجا
که ورزش منظم و کاهش استرس روشهای مؤثری برای بهبود سبک زندگی و کاهش مرگو میر ناشی از بیماریهای قلبی  -عروقی هستند،
هدف از پژوهش حاضر شناسایی تأثیر ورزش منظم بر پیامدهای ناشی از استرس روانی -اجتماعی در موش صحرایی مبتال به نارسایی قلبی
بود.
روشکار 50:سر موش صحرایی بهطور تصادفی به  5گروه تقسیم شدند :شم ) ، (Shamنارسایی قلبی ) ، (ISOاسترس اجتماعی  +نارسایی
قلبی ) ،(SS+ISOورزش +نارسایی قلبی (Ex+ISOو استرس اجتماعی +ورزش +نارسایی قلبی ) .(SS+Ex+ISOدر گروه های استرسی
همخانه حیوان هر هفته عوض می شد (عدم ثبات روانی -اجتماعی) .ورزش به مدت  4هفته ،بر روی تردمیل انجام شد .نارسایی قلبی با
 130mg/kgایزوپروترنول زیر جلدی القا شد .سپس حیوانات تحت اکوکاردیوگرافی قرار گرفتند و سطح سرمی مالون دی آلدهید )(MDA
و پراکسیدان ها ) (PABبه عنوان شاخص های آسیب اکسیداتیو و نیز کورتیکوسترون اندازهگیری شد.
یافتهها :افزایش سطح سرمی  ,PAB، MDAکورتیکوسترون و نیز ابعاد بطن چپ در گروه  SS+ISOبیش از سایرین بود (.)P<0.05
اثرات حفاظتی ورزش منظم در گروه  SS+Ex+ISOبا کاهش در سطح سرمی  ، PAB ، MDAکورتیکوسترون و ابعاد بطن چپ و
افزایش برون ده قلبی در مقایسه با گروه  SS+ISOمشخص شد (.)P<0.05
نتیجهگیری :استرس روانی -اجتماعی میتواند سبب اختالل شدید در شاخصهای دینامیک قلب ،افزایش آسیب اکسیداتیو ،افزایش
سطح سرمی کورتیکوسترون گردد .برنامه ورزشی منظم توانست بخشی از این اثرات مخرب را تعدیل نماید .عالوه بر سالمت روانی محیط
پیرامون و کاهش منابع ایجاد استرس های آسیب رسان در محیط ،انجام ورزش منظم جهت تعدیل اینگونه اثرات و ارتقای سالمت همواره
توصیه میگردد.
کلیدواژه :ورزش منظم ،نارسایی قلبی ،استرس روانی اجتماعی ،استرس اکسیداتیو
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مقدمه:
در سالهای اخیر شواهدی بهدستآمده که ثابت میکند یک رابطه معکوس بین وضعیت اجتماعی-اقتصادی ( socio economic
 )statusو مرگومیر به خاطر بیماری و یا مرگومیر بهطورکلی وجود دارد .)1( .این استرسهای روحی –روانی مانند واکنش نوروآندوکرین
که در جنگوگریز رخ میدهد ،موجبات تغییرات فیزیولوژیکی و متابولیکی را ایجاد میکند که در شرایط اجتماعی-اقتصادی پایین مشاهده
میشود که تهدید کنندهی سالمت عمومی افراد جامعه است .شیوع نارسایی قلبی به عنوان نتیجه نهایی اغلب بیماریهای قلبی و یکی از
عوامل عمده مرگومیر در دنیا در حال افزایش است .نارسایی قلبی بیماری پیشروندهای است که منجر به کاهش کیفیت زندگی و مرگ
زودرس میگردد( .)4-2فواید فعالیت بدنی بر عوامل متابولیک ،قلبی -عروقی ،ضدالتهابی و تنظیمکنندهی سیستم عصبی خودکار ،باعث
شده است که بسیاری از محققان تمرین ورزشی را بهعنوان یک ابزار غیر داروئی بسیار مهم در پیشگیری و درمان بیماریهای قلبی -عروقی
پیشنهاد کنند (5و .)6بنابراین در این مطالعه سعی بر آن بود که عالوه بر نشان دادن اثرات استرس روانی اجتماعی بر میزان وقوع و شدت
نارسایی قلبی ،اثر انجام ورزش منظم در کاهش پیامدهای ناشی از این استرس را بر شاخصهای عملکرد قلبی ،تعادل سیستم اکسیدان-
آنتیاکسیدان ،پرولیفرلسیون لیپیدی و نیز بر سطح کورتیکوسترون سرم نشان دهیم.
روششناسی:
در این مطالعه از  50سر موش صحرایی نر در 5گروه 10تایی از نژاد ویستار در محدوده وزنی  250-300گرم استفاده شد .حیوانات به 5
گروه  10تایی تقسیم شدند .گروه شم :رژیم معمولی داشتند.گروه نارسایی قلبی ( :)ISOپس از دو ماه با تزریق زیرجلدی ایزوپروترنول در
دو روز متوالی با دوز 130 mg/kg/dayنارسایی قلبی القا شد .گروه ورزش  +نارسایی قلبی ( :)Ex+ISOحیوانات چهار هفته آخر دوره
دوماهه ورزش با تردمیل را به مدت  35دقیقه با شیب صفر درجه در هفته اول ،به مدت 40دقیقه با شیب  5درجه در هفته دوم ،به مدت
 45دقیقه با شیب 10درجه در هفته سوم و به مدت  50دقیقه با شیب  15درجه در هفته چهارم انجام میدادند .گروه استرس مزمن روانی-
اجتماعی +نارسایی قلبی ( :)SS+ISOاسترس ذکرشده به مدت دو ماه اجرا میشد به این نحو که در هر قفس  2موش قرارگرفته و هر هفته
یکبار همخانه حیوان عوض میشدند سپس نارسایی قلبی القا میشد .گروه استرس مزمن روانی -اجتماعی +ورزش +نارسایی قلبی
( :)SS+Ex+ISOبعد از دو ماه استرس ،در چهار هفته آخر ،ورزش همانند گروه  3اعمال میگردید .سپس نارسایی قلبی القا میشد 30.روز
بعد از پارامترهای اکوکاردیوگرافی ترانس توراسیک برای ارزیابی عملکرد قلب استفاده گردید .سطح سرمی  MDAو  PABدر روز اول ،سوم
و پنجم بعد از تزریق و سطح کورتیکوسترون در انتهای مطالعه توسط کیتهای اختصاصی مورد بررسی قرار گرفت .برای آنالیز آماری از
برنامهی  SPSS 16استفاده شد و تمامی دادهها بهصورت  Mean+ SEMبیان شد .جهت ارزیابی شاخصهای آماری بین گروهی از آنالیز
و واریانس یکطرفه ) )ANOVAبا تست متعاقب توکی استفاده شد.
نتایج:
قطر انتهای دیاستولی حفره بطن چپ ) (LVEDdبا تزریق  ISOدر مقایسه با گروه شم ) )P<0.05افزایش و در مقایسهی گروه Ex+ISO
با گروه  ISOکاهش معنیدار ( LVEDd )P<0.05را نشان داد .در گروه تحت استرس مزمن روانی-اجتماعی)LVEDd (SS+ISO
افزایش قابلتوجهی را نشان داد ( ، )P<0.05این افزایش معنیدار با اعمال ورزش  4هفته توأم با دورهی استرس ) (SS+Ex+ISOتوانست
ابعاد بطن چپ را به شکل قابلمالحظهای ( )P<0.05نسبت به استرس تنها کاهش دهد .در سه گروه  SS+ISO ،ISOو SS+Ex+ISO
به دنبال تزریق  ISOکاهش کسر تخلیه مشاهده شد .در گروه  Ex+ISOنسبت به گروه  ISOبهبود معنیداری در کسر تخلیه قلبی
) )P<0.05مشاهده گردید .در مقایسه دو گروه  SS+Ex+ISOو SS+ISOبا اعمال ورزش به طور قابل توجهی EFافزایش یافته
است) .(P<0.05تغییرات نسبت کوتاه شدن در زمان انقباض یا  FSبیانگر آن است که میزان کوچکتر شدن قلب به هنگام انقباض که
بهنوعی توان پمپاژ آن را نشان میدهد چقدر است .طبق یافتههای پژوهش در گروه  ISOو  SS+ISOبه دنبال تزریق  ISOکاهش
FSرخ داد که در مقایسه با گروه شم تفاوت معنیداری ) )P<0.001در کاهش  FSایجاد شد .در گروه  SS+Ex+ISOبه دنبال پیش-
آمادهسازی با ورزش منظم در مقایسه با گروه SS+ISOافزایش معنیداری ) )P<0.05در  FSبه وجود آمده است .اما با مقایسه همین
گروه با گروه Ex+ISOمتوجه کاهش این شاخص بودیم ) .)P<0.05افزایش سطح سرمی  ,PAB، MDAکورتیکوسترون و نیز ابعاد بطن
چپ در گروه  SS+ISOبیش از سایرین بود ( .)P<0.05اثرات حفاظتی ورزش منظم در گروه  SS+Ex+ISOبا کاهش در سطح سرمی
 ، PAB ، MDAکورتیکوسترون و ابعاد بطن چپ و افزایش برونده قلبی در مقایسه با گروه  SS+ISOمشخص شد ( .)P<0.05ورزش
منظم توانست سطح کورتیکوسترون سرم را کاهش دهد در صورتی که در مقایسه دو گروه  ISOو  SS+ISOشاهد نقش استرس در
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باالبردن این هورمون بودیم) .)P<0.05در مقایسه گروه  SS+Ex+ISOبا  SS+ISOکاهش سطح کورتیکوسترون سرم پس از اعمال
ورزش مشهود بود).)P<0.05
نتیجه گیری:
این مطالعه نشان داد که همراهی استرس مزمن روانی-اجتماعی و عدم ثبات در محیط در نهایت سبب نقص در عملکرد قلبی و نهایتا بازآرایی
نامطلوب قلبی میگردد .نتایج حاصل از این پژوهش حاکی از آن است که در گروه  SS+Ex+ISOاگر چه تحت استرس مزمن روانی-
اجتماعی بوده اند پیشدرمانی با فعالیت منظم ورزشی اثر مخرب ایزوپروترنول و استرس مزمن را کاهش میدهد و موجبات حفاظت قلبی
را ایجاد میکند .افزایش سطوح سرمی  MDAدر گروه  ISOو  SS+ISOبدین معنی است که ایزوپروترنول و استرس مزمن توانسته
پراکسیداسیون لیپیدی را تقویت نماید .در گروهی که قبل از القای نارسایی قلبی فعالیت ورزشی داشتند ،سطح سرمی  MDAافزایش
کمتری را نشان میدهد که می تواند بیانگر آن باشد که پراکسیداسیون لیپیدی در صورت داشتن برنامه ورزشی منظم تقلیل یافته است .در
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
شاهد تاثیر ورزش بر کاهش اثرات استرس خواهیم بود حال آنکه نقش استرس در ایجاد و تشدید آسیب اکسیداتیو همچنان غیر قابل انکار
است .بنابراین اگرچه مکانیسم دقیق پشت پرده کاهش مضرات استرس اکسیداتیو توسط ورزش منظم کامال شناخته شده نیست ،اما مکانیسم
احتمالی می تواند به دلیل افزایش مصرف انرژی و نیز فعال شدن عوامل آنتیاکسیدان در طی انجام ورزش منظم باشد که متعاقبا سبب
کاهش تولید شاخص های استرس اکسیداتیو در میتوکندریها شده بنابراین از آسیب وارده به سلول میکاهد ( .)7استرس اعمال شده به
حیوانات از طریق تغییر هم خانه در این پژوهش توانسته است که سطح کورتیکوسترون سرم را در مقایسه با هر دو گروه شم و  ISOافزایش
دهد و این مطلب دربردارنده نقش استرس روانی-اجتماعی بر تطابقهای عصبی و آندوکرین و به دلیل تولید زیاد  CRHو کاهش فیدبک
محور  HPAاست .محققان نشان دادندکه غالب و یا مغلوب بودن در شرایط ناپایدار بدتر از شرایط پایدار است و تعامالت ناپایدار با حیوانات
واقع در سلسله مراتب پایین ،هیپرکورتیزولمی واضح را القا میکند ،در حالتی که تعامالت پایدار در حیوانات سلسله مراتب باال این حالت را
ایجاد نمیکند (8و .)9مطالعات قبلی در این حیطه نشان داده است که عدم وجود ثبات اجتماعی سبب تسریع روند پیری در مغز و قلب و
افزایش مرگ سلولهای کبدی میگردد ( .)10لذا به طور کلی نتیجهگیری میشود عالوه بر وضعیت اجتماعی ،اقتصادی و محیط اجتماعی
که فرد در آن به سر میبرد ،انجام ورزش منظم نقش مهمی در پیشبینی کیفیت زندگی و امید به زندگی و سالهای مفید عمر وی خواهد
داشت.

شکل .1سطوح سرمی مالون دی آلدهید ) (MDAو  (PAB) Prooxidant - Balances Oxidantدر تمامی گروههای مورد مطالعه در روز های  3،1و 5بعد
از تزریق .ISO

& تفاوت معنیدار ) ) P<0.05نسبت به گروهEx +ISO

** تفاوت معنیدار ) ) P<0.001نسبت به گروه شم

* تفاوت معنیدار ) ) P<0.05نسبت به گروه شم

 $تفاوت معنیدار ) ) P<0.05نسبت به گروه ISO

 #تفاوت معنیدار ) ) P<0.05نسبت به گروه SS+ISO
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شکل .2مقایسهی میانگین یافته های اکوکاردیوگرافی درهمه ی گروهها در روز  30پس از تزریق  ISOاز طریق اکوکاردیوگرافی.
** تفاوت معنیدار) ) P<0.001نسبت به گروه شم

 $تفاوت معنیدار) ) P<0.05نسبت به گروهISO

 #تفاوت معنیدار) ) P<0.05نسبت به گروه SS+ISO

& تفاوت معنیدار ) ) P<0.05نسبت به گروهEx +ISO

شکل  .3مقایسه ی میانگین سطح کورتیکوسترون سرم پس از اتمام دورهی استرس مزمن روانی-اجتماعی
* تفاوت معنیدار) ) P<0.05نسبت به گروه شم

 $تفاوت معنیدار) ) P<0.05نسبت به گروهISO

 #تفاوت معنیدار) ) P<0.05نسبت به گروه SS+ISO

& تفاوت معنیدار ) ) P<0.05نسبت به گروهEx +ISO
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چکیده
زمینه و هدف :هدف این مطالعه بررسی آثار پیش سرمایش و سرمایش بر پاسخ های عصبی ،فیزیولوژیکی و عملکردی دانشجویان دختر دانشکده
تربیت بدنی دانشگاه رازی بود.
روش کار 12 :دانشجوی دختر دانشکده تربیت بدنی به طور تصادفی در سه جلسه جداگانه ،به فاصله  3روز در این تحقیق شرکت نمودند.
آزمودنی ها آزمون بالک را بدون جلیقه یخ (گروه پیش سرمایش و کنترل) و با جلیقه یخ در هر سه گروه به صورت تصادفی انجام دادند .پیش
سرمایش به صورت پوشیدن جلیقه یخ به مدت  30دقیقه فقط قبل از آزمون و سرمایش به صورت پوشیدن جلیقه یخ از لحظه آغاز تست تا
زمان رسیدن به واماندگی اجرا شد .از دستگاه ترمومتردیجیتالی ، Buerer FT-70ضربان سنج پالر مدل  FT-90و تکنیک االیزا به ترتیب جهت
اندازه گیری دمای مرکزی بدن ،ضربان قلب ،سطوح سرمی دوپامین و کورتیزول و جهت تعیین تفاوت بین متغیرها از روش های آماری آنالیز
واریانس دوراهه با اندازههای تکراری در سطح معناداری  0,05استفاده گردید.
یافته ها :نتایج نشان داد که ضربان قلب و دمای مرکزی بدن در پایان آزمون نسبت به گروه کنترل به طور معناداری کاهش یافت (.)P>0,05
همچنین بهبود عملکرد در گروه سرمایش در مقایسه با گروه کنترل مشاهده شد ( .)P>0,05دوپامین ،کورتیزول،الکتات دهیدروژناز در هردو
گروه در مقایسه با پیش آزمون افزایش معنی داری داشتند( )P>0,05اما این تفاوت ها در مقایسه بین گروهی معنادار نبودند (.)P<0,05
نتیجه گیری :در مجموع این نتایج پیشنهاد میکنند که پیشسرمایش و سرمایش به علت کاهش دادن دمای مرکزی ،ضربان قلب و افزایش در
سطوح هورمون های دوپامین و کورتیزول می توانند به عنوان روش هایی سودمند جهت باال بردن عملکرد ورزشی مورد استفاده قرار گیرند .نتایج
این تحقیق نشان می دهد که سرمایش موثر تر از پیش سرمایش می تواند عملکرد ورزشی را تحت تاثیر قرار دهد.

کلید واژه ها :پیش سرمایش ،سرمایش ،کورتیزول ،دوپامین
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.1مقدمه:
فعالیت ورزشی و قرار گرفتن در معرض محیط های استرسی مثل سرما و گرما باعث تغییر بخش های گوناگون سیستم ایمنی و هورمونی
می شوند(ستاری فرد و همکاران  .)1392پیشسرمایش ،دمای مرکزی و محیطی بدن را قبل ،حین و پس از فعالیت کاهش داده و موجب
باال رفتن ذخایر گرمایی بدن میگردد ،همچنین با طوالنی کردن زمان رسیدن به آستانه ی تعریق باعث تاخیر شروع مکانیسمهای دفع گرما
میشود (بروک  .)2007وگمن و همکاران در سال ( )2012با بررسی اثر پوشیدن جلقهی یخ هنگام گرمکردن بر تمرینات اینتروال طوالنی
در هوای گرم و مرطوب نشان دادند پوشیدن جلیقه ی یخ هنگام گرم کردن به طور موثری موجب بهبود تمرینات اینتروال میگردد .با توجه
به مطالعات انجام شده تحقیقات در زمینه اثر  30دقیقه پیش سرمایش بر آزمون وامانده ساز محدود است و همچنین میزان ماندگاری این
اثرات به خوبی مشخص نشده است .از طرف دیگر اجرای سرمایش حین ورزش عالوه براثرات فیزیولوژیک خود بر عملکرد می تواند جهت
مقایسه با اثرات تکنیک پیش سرمایش به کار رود .بنابراین در این تحقیق به بررسی اثر تکنیک پیشسرمایش و سرمایش حین ورزش بر
شاخصهای فیزیولوژیکی و عصبی دانشجویان دختر پرداخته می شود و درصدد پاسخ به این سوال است که تکنیک پیشسرمایش و سرمایش
قبل و حین ورزش در فعالیت های وامانده ساز چه تاثیری بر شاخصهای فیزیولوژیکی و عصبی دارد تا از این طریق برخی مکانیسم های
مسئول در تنظیم دما مورد بررسی قرار گیرد.

 .2روش کار:
روش تحقیق از نوع کاربردی و طرح تحقیق با دو گروه تجربی و یک گروه کنترل می باشد .جامعه مورد بررسی در این مطالعه دانشجویان
دختر سالم فعال دانشکده تربیت بدنی دانشگاه رازی بودند .از بین افرادی که داوطلب شده بودند  12نفر به صورت تصادفی انتخاب شدند.
آزمودنیها جهت اجرای اندازهگیرهای اولیه  3روز پیش از نخستین جلسه تمرین به آزمایشگاه ورزش فراخوانده شدند و اندازهگیریهای
آنتروپومتریک اولیه (قد ،وزن )BMI ،آنها تعیین شد .در طی همین جلسه جهت کاهش اثرات یادگیری یک بار آزمون وامانده ساز بالک
اجرا شد .اجرای آزمون بالک بدین شرح بود که ورزشکار بر روی تریدمیل تا رسیدن به خستگی ،با سرعت ثابت ،درحالیکه شیب افزایش
مییافت ،تا زمانی ادامه داشت که فرد احساس خستگی شدید کرد و قادر به ادامه فعالیت نخواهد بود ،راه می رفت .در این تحقیق از روش
تجزیهوتحلیل مقایسهای و برای توصیف و دستهبندی دادهها از روش آماری توصیفی و برای آزمون فرضیههای تحقیق آمار استنباطی
مورداستفاده قرارگرفت .برای تجزیهوتحلیل دادهها از نرمافزار  IBM SPSS Statisticsنسخه  23و از آنالیز واریانس دوراهه با اندازههای
تکراری جهت مشخص شدن تفاوت احتمالی در بین میانگین مقادیر در زمانهای مختلف در هرکدام از گروهها استفاده شد .در صورت
معنیدار بودن از آزمون اندازههای تکراری و بونفرونی جهت مقایسه شرایط تمرینی و شرایط کنترل استفاده شد.

 .3یافته ها:
نتایج آنالیز داده های تحقیق حاضر نشان داد پروسهی سرمایش ،قبل و حین تمرین میتواند دمای مرکزی بدن را در پایان فعالیت وامانده
ساز به طور معناداری کاهش دهد .همچنین مشخص شد  30دقیقه پیش سرمایش و سرمایش با جلیقه یخ اثر معناداری بر ضربان قلب در
آزمون وامانده ساز دارد و در مقایسه بین گروهی و تعامل معنادار و موجب کاهش معنی دار ضربان قلب در پایان تست شد و نسبت به گروه
کنترل تفاوت معناداری داشتند .این کاهش در گروه سرمایش بیشتر بود .درصد هماتوکریت و الکتات دهیدروژناز خون در پایان آزمون
وامانده ساز در تمام گروه ها افزایش معنی دار داشت که این افزایش در گروه های پیش سرمایش و سرمایش بیشتر بود اما این تفاوتها در
مقایسه بین گروهی معنادار نبود .نتایج آزمون آماری نشان داد که پیش سرمایش و سرمایش موجب افزایش مقادیر دوپامین خون آزمودنی
ها گردیده است .همچنین در مقایسه اثر زمان و تعامل اثر گروه و زمان این تفاوت ها معنا دار بود .اما این تفاوت ها در مقایسه بین گروهی
معنا دار نبودند .تفاوت مقادیر کورتیزول خون آزمودنی ها در مقایسه اثر زمان معنا دار بود ،اما این تفاوت ها در مقایسه بین گروهی و تعامل
معنا دار نبودند .بهبود عملکرد به صورت افزایش زمان رسیدن به واماندگی به طور معناداری فقط در گروه سرمایش مشاهده شد.

 .4بحث و نتیجه گیری:
در این تحقیق پوشیدن جلیقه یخ قبل و حین تمرین موجب کنترل شرایط شده و از افزایش بیش از حد دمای مرکزی بدن پیشگیری کرده
است  .پیش سرمایش موجب انقباض عروق خونی و کاهش جریان خون سطحی شده و در نتیجه دمای بدن را کاهش می دهد (عسکری و
همکاران  .)1382احتماالً استفاده از  30دقیقه پیش سرمایش و سرمایش در تحقیق حاضر از طریق کاهش دمای بدن باعث افزایش حجم
ضربه ای و حجم برون ده قلبی و درنتیجه کاهش در تعداد ضربان قلب آزمودنی ها شده است .اغلب مطالعات علت ترشح آنزیم الکتات
دهیدروژناز را تغییرات به وجودآمده در بافت عضالنی در پی فعالیت شدید می دانند .می توان گفت چون شدت فعالیت باالتر بوده و زمان
رسیدن به واماندگی در گروه ها سرمایش و پیش سرمایش بیشتر شده است متابولیسم به سمت مسیر بی هوازی سوق پیدا کرده و میزان
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الکتات دهیدروژناز خون در گروه پیش سرمایش افزایش داشته است .سرمایش حین تمرین باعث افزایش ترشح هورمون دوپامین شده و می
تواند موجب سرکوب اثرات ناشی از خستگی شود .مکانیسم احتمالی نتایج تحقیق این است که با افزایش شدت فعالیت ،نیاز به فعالیت گلوکز
افزایش پیدا کند .افزایش کورتیزول باعث می شود به مسیر گلیکونئوژنز کمک کند و گلوکز بیشتری را در اختیار عضالت قرار دهد .زمان
رسیدن به واماندگی به طور میانگین در گروه سرمایش حدود  1دقیقه بیشتر از گروه پیش سرمایش و حدود  3دقیقه نسبت به گروه کنترل
افزایش داشته است و این نشان می دهد که ماندگاری اثرات استفاده از تکنیک سرمایش حین تمرین نسبت به  30دقیقه پیش سرمایش
قبل از تمرین بیشتر است و می تواند آثار مطلوبی بر اجرای فعالیت وامانده ساز داشته باشد .مجموع این نتایج پیشنهاد می کنند که پیش
سرمایش و سرمایش به روش پوشیدن جلیقه یخ قبل و حین فعالیت ورزشی به علت کاهش دما و ضربان قلب و افزایش زمان رسبدن به
واماندگی می توانند به عنوان روشی سودمند جهت باال بردن کارایی عملکرد ورزشی مورد استفاده قرار گیرند.

منابع
 .1ستاری فرد صادق ،گائینی عباسعلی ،چوبینه سیروس،)1392( .تغییرات ایمونوگلوبولین  Aبزاقی ورزشکاران پس از یک جلسه
فعالیت ورزشی در شرایط دمایی گرم ،سرد و طبیعی ،مجله پزشکی هرمزگان ،سال هفدهم ،شماره سوم ،صفحات  229تا .239
Bruck, K., and Olschewski, H. (2007).Body temperature related factors diminish the device to exercise.
Can.J.Physil. Pharmacol, 65:1274-1280.
Wegmann, M., et al. ( 2012). Pre-Cooling and Sports Performance. Sports Medicine, 42(7): P 545-564.
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اولین همایش بین المللی ورزش و توسعه پایدار
اثر حاد مکمل کافئین بر تغییرات هورمونی و روانشناختی پس از فعالیت اینتروال بیهوازی شنا در شناگران
محمد رحمان رحیمی ،1چنور

یاراحمدی*2

.1دانشیار ،گروه فیزولوژی ورزشی  ،دانشگاه کردستان ،سنندج ،ایران
.2کارشناس ارشد ،گروه فیزیولوژی ورزشی ،دانشگاه کردستان ،سنندج ،ایران(*نویسنده مسئول).
(*Email: )Chnor.yarahmadi@gmail.com

چکیده
زمینه و هدف :اثر ارگوژنیک کافئین بر عملکرد استقامتی شناخته شده ،اما پاسخ های هورمونی به کافئین روشن نیست .از این
رو ،اثر حاد مکمل کافئین بر تغییرات هورمونی و خلقوخوی پس از فعالیت اینتروال بیهوازی شنا در شناگران ارزیابی گردید.
روش کار 11 :شناگر مرد (با سن  20 ±1/96سال ،قد  177/7 ±4/38سانتیمتر؛ وزن 71/4 ± 5/37 :کیلوگرم و شاخص توده
بدنی ( ، )22/6 ±13/16به صورت داوطلبانه و به شیوه تصادفی ،متقاطع ،دوسوکور  ،کنترل شده با دارونما شرکت کردند.
ورزشکاران یک ساعت قبل از فعالیت کافئین ( )CAو پالسبو ( )PLرا به صورت تصادفی و دوره پاکسازی 3روزه مصرف کردند.
نمونه های خون قبل و بعد از 10تکرار  50متر شنا با حداکثر سرعت با  15ثانیه استراحت بین هر تکرار گرفته شد .پرسشنامه
وضعیت خلق و خوی قبل و بالفاصله پس از فعالیت بیهوازی توسط ورزشکاران تکمیل گردید.
یافته ها :نتایج تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر اثر معنیداری زمان در هورمون رشد ( ) 𝜂2 = 0/619، p=0,0001و
تستوسترون (=  ) 𝜂2 =،0/58 0/01Pرا نشان داد .نتایج آزمون  tمستقل حاکی از عدم تفاوت معنیدار بین دو شرایط مصرف
کافئین و دارونما در تنش ،افسردگی و خشم را نشان داد.
نتیجه گیری :به طور کلی ،یافتهها نشان داد که مصرف کافئین بر تغییرات هورمون رشد و تستوسترون و وضعیت خلقوخوی
پس از فعالیت اینتروال بی هوازی شنا تاثیر نمیگذارد.
کلید واژهها :کافئین ،هورمون رشد ،تستوسترون ،حاالت خلقی
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مقدمه:
کافئین در برخی مواد غذایی مانند چای ،کاکائو ،قهوه و شکالت وجود دارد ( .)1آثار سوختوسازی ،و هورمونی کافئین موجب
کاهش نسبت تبادل تنفسی ،خستگی محیطی و میزاندرک فشار میشود( .)2مصرف مکمل جهت افزایش عملکرد ورزشی ،مورد
توجه محققان علوم ورزشی بوده است .نتایج تحقیقات درباره تأثیر کافئین در فعالیتهای بیهوازی متناقض است .به طوریکه
بعضی از مطالعات آثار چشمگیر کافئین و در بعضی دیگر ،تفاوت ناچیزی بین گروه کنترل و مکمل دیده شده است ( .)4 ,3هدف
این پژوهش ،بررسی تغییرات هورمونی و روانشناختی است که رابطه تنگاتنگی باهم دارند( .)6 ,5خلق آکنده از گرایشهای
هیجانی و غریزی است که به حالتهای روانی ما جنبهی مطبوع یا نامطبوع میدهد و بین دو قطب لذت و درد نوسان دارد (.)7
بیشتر پژوهشها حاکی از تغییر خلقوخو براثر تمرینات منظم ورزشی است که به شدت( )8و مدت( )9تمرین بستگی
دارد.ازآنجاییکه یافتهها در مورد اثر کافئین بر فعالیت بی هوازی ،در مردان و زنان نامشخص است لذا ما به بررسی تأثیر کافئین
بر عملکرد شناگران در فعالیت اینتروال بیهوازی و تغییرات هورمون رشد ،تستوسترون و حاالت خلقی پرداختیم.
روشکار:
پژوهش حاضر از نوع نیمه تجربی به طور تصادفی ،دوسوکور ،متقاطع و کنترل شده با دارونما انجام شد .جامعه آماری شامل 20
دانشجوی پسر تیم شنای دانشگاه کردستان که  11نفر داوطلبانه و تصادفی در دو گروه قرار گرفتند .ابتدا محقق شرح کامل از
روند انجام کار و اهداف پژوهش و رعایت موارد اخالقی ،رضایت نامهی کتبی از آنان گرفته شد .به مـدت حـداقل  24سـاعت
قبـل از انجـام برنامـهی ورزشـی و خونگیری از خـوردن غـذاهای آمـاده و همچنین آشامیدنیهای کافئین دار خودداری کنند.
آنان بعد از 3روز استراحت ،کپسول کافئین را یک ساعت قبل از آزمون مصرف کردند و یک ساعت بعد نمونهی خونی گرفته شد،
سپس فعالیت اینتروال بیهوازی شنا که شامل 10تکرار 50متر شنا با حداکثر سرعت و استراحت  15ثانیه بین هر تکرار است،
انجام شد .بالفاصله پس از فعالیت نمونه خونی دوم گرفته شد .پرسشنامه حاالت خلقی توسط ورزشکاران قبل و بالفاصله بعد از
فعالیت تکمیل شد .بعد از 3روز استراحت ،مجدداً آزمودنیها فراخوانده شده و با جابهجایی گروهها به مصرف مکمل و دارونما
پرداختند .برای توصیف دادههای جمعآوریشده از آمار توصیفی و برای تجزیهوتحلیل یافتهها از آمار استنباطی در سطح معنی
داری  0/05استفاده شد .ابتدا برای بررسی توزیع طبیعی دادهها از آزمون کلموگراف -اسمیرنف استفاده شد و پس از اطمینان از
نرمالیتی ،جهت تجزیهوتحلیل دادهها از نرمافزار  SPSSنسخه  21استفاده شد.
یافتهها:
نتایج ویژگیهای توصیفی آزمودنیها در جدول شماره  1و تغییرات متغییرها در جدول شماره  2ارائه شده و نتایج آزمون تی
مستقل در مرحله ی پیش آزمون نشان داد که بین میانگین سن ،قد و وزن و ترکیب بدنی دو گروه تفاوت معنیداری وجود
نداشت.
متغیر

M ± SD

سن (سال)

20 ±1/96

وزن (کیلوگرم)

71/4 ±5/37

قد (سانتیمتر)

177/7 ± 4/38

شاخص توده بدن
()kg/m2

22/6 ±1/13

چربی بدن (درصد)

12/51±3/12

جدول  -1ویژگیهای آنتروپومتریکی آزمودنیها

متغیر

گروه
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پیشآزمون
تستوسترون
()ng/ml

پسآزمون
پیشآزمون

رشد ()ng/ml
پسآزمون

کافئین

5/5±1/26

دارونما

5/5±1/45

کافئین

5/9±1/19

دارونما

6/3±1/2

کافئین

5/2±5/68

دارونما

2/2±4/27

کافئین

15/4±9/71

دارونما

13±10/9

جدول  – 2تغییرات متغییرهای تحقیق به صورت میانگین و انحراف استاندارد در پیشآزمون -پسآزمون
ن تایج تحلیل واریانس در مورد غلظت هورمون رشد نشان داد که اثر زمان معنادار است  p= 0/001و اما اثر گروه  p= 0/88و
تعامل گروه-زمان  p =0/36که ازنظر آماری معنادار نبودند .سپس نتایج آزمون  tوابسته افزایش معنیدار تفاوت هورمون رشد
درگروه کافئین  p = 0/001 ، t= -5/7و در گروه دارونما  p = 0/007 ، t = -3/39را نشان داد .نتایج تحلیل واریانس در رابطه
با سرمی تستوسترون تنها حاکی از معناداری اثر زمان  =𝜂2 0/58 ، p =0/001بود و سپس نتایج  tوابسته افزایش معنیدار
غلظت هورمون رشد درگروه کافئین  t = -3/14و  p = 0/01و گروه دارونما  t = -4/38و  p = 0/01را نشان داد .در گروه
کافیئن برای تنش ،افسردگی وخشم به ترتیب  t= 1/4، p= 0/8و t= 0/001، p=1و1 t= 0/1 ، p= 0/8و در گروه دارونما
برای هر سه مورد به ترتیب  t= -1/1 ، p= 0/2و  t= 0/3 ، p= 0/7و  t= 0/1 ، p= 0/8بود.
بحث و نتیجهگیری :
در این مطالعه مردان جوان شناگر قبل و پس از جلسهی فعالیت بیهوازی شنا اقدام به مصرف مکمل و دارونما به طور تصادفی،
دوسوکور ،کنترل شده با دارونما و متقاطع کرده که جهت بررسی آثار مصرف مکمل ،هورمون رشد ،تستوسترون و وضعیت خلقی
مورد سنجش قرار گرفت.
نتایج این تحقیق در مورد هورمون رشد نشان دادکه در هر دو گروه کافئین و دارونما افزایش معناداری داشته و از این جهت
تفاوت معنیداری بین دو گروه وجود نداشت .میزان افزایش هورمون رشد در پیشآزمون نسبت به دارونما  128درصد بود .تاثیر
کافئین بر هورمون رشد ،پس از فعالیت در بین دوگروه کمتر شده و به میزان  18/4درصد رسید که شاید میتواند تاثیرگذاری
بیشتر فعالیت را به کافیئن نشان دهد .فعالیت بیهوازی در هر دو گروه موجب افزایش هورمون رشد شده و اما این افزایش بهطور
چشمگیری در گروه کافئین بیشتر بوده است .در تحقیقاتی مشاهده شده که مصرف کافئین به دلیل افزایش  FFAبه علت
افزایش هورمون سوماتواستاتین از تولید هورمون رشد ممانعت بعمل آمده و به همین جهت با نتاییج پژوهش حاضر متناقض
میباشد ( )10-12این ناهمخوانی ممکن است به نوع پروتکل تمرینی و تفاوت در آزمودنی و نیز ممکن است مربوط به دوز
مصرفی کافئین و دوره زمانی مصرف مکمل ارتباط داشته باشد .عدم تاثیر مصرف حاد کافئین یکی از عوامل مهم تناقض میتواند
باشد .در رابطه با تستوسترون افزایش معنادار این هورمون در هردو شرایط مکمل و دارونما دیده شد و از این جهت تفاوت
معناداری در دو گروه مشاهده نشد .در شرایط مصرف کافئین این افزایش در پسآزمون  7/78درصد بود که میتوان آن را به
فعالیت اینتروال بیهوازی نسبت داد .تستوسترون در پیشآزمون و پسآزمون در شرایط مکمل کمتر از دارونما بود و این
نشاندهنده عدم تاثیر کافئین بر تستوسترون است .در پژوهشهایی که دوز مصرفی کافئین باال بوده افزایش تستوسترون وجود
داشته ( )13 ,14که با مطالعهی حاضرکه دوز متوسط  6میلیگرم ،ناهمخوانی دارد دلیل این شاید به دلیل دوره زمانی و دوز
مصرفی مکمل باشد .از طرفی در پژوهشی ( )10مصرف نوشیدنی انرژیزای حاوی کافئین قبل از فعالیت مقاومتی موجب کاهش
تستوسترون شده است .افزایش تستوسترون نشان میدهد که کافئین میتواند در تأخیر پاسخ هورمونی به محرکهای ورزشی را
کاهش دهد (.)14
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 افسردگی و خشم،نتایج بررسیشده روانشناختی حاکی از عدم تفاوت معنیدار بین دو شرایط مصرف کافئین و دارونما در تنش
.را نشان میدهد در نتیجه میتوان گفت که مصرف حاد مکمل کافئین بر حاالت خلقی شناگران مرد جوان تأثیر معنیدار ندارد
در صدراالشرافی و همکاران() که تاثیر فعالیت فیزیکی را برخلقوخو نشان داده که اغتشاش فکری و تنش پس از هشت هفته
) ک ه پر واضح است به دلیل طول دوره تمرینی با تحقیق حاضر نتیجهی متفاوت را ایجاد کرده15( حرکات موزون کاهش یافته
) به علت دوزباالی16(  میزان دوزمصرفی کافئین هم در نتایج متناقض بر خلقوخو موثر است بهطوری که در پژوهش.است
 یکی از محدودیت. میلیگرم به ازای کیلوگرم وزن بدن آثار مثبت بر خلقوخو وجود داشته است6  میلیگرم دربرابر250 کافئین
 شیوه زندگی آزمودنیها و نظارت بر عادات خواب و استراحت، استرسهای روانی،این تحقیق در واقع عدم کنترل سطح انگیزش
 به طورکلی میتوان گفت که کافئین تأثیر منفی بر ترشح هورمونهای آنابولیکی رشد و تستوسترون و حاالت.آزمودنیها بود
. بنابراین به نظر میرسد که مصرف این مکمل قبل از فعالیت اینتروال بیهوازی شنا در شناگران بالمانع است،خلقی نداشته است
.در تحقیقات آینده به تاثیر حاد و طوالنی مدت مکمل کافئین بر فعالیت و تمرینات بیهوازی بپردازند
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اثربخشی تمرینات اینتروال شدید بر عملکرد عروق اندوتلیال در بیماران مبتال به
دیابت نوع 2
هادی گل پسندی  ،*1محمد رحمان رحیمی ، 2شادی گل

پسندی3

 .1دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزشی ،گروه فیزیولوژی ورزشی ،دانشکدۀ علوم انسانی ،دانشگاه کردستان ،سنندج ،ایران*( .نویسنده
مسئول).
 .2دانشیار فیزیولوژی ورزشی ،گروه فیزیولوژی ورزشی ،دانشکدۀ علوم انسانی ،دانشگاه کردستان ،سنندج ،ایران.
 .3کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی ،گروه فیزیولوژی ورزشی ،دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی ،دانشگاه ارومیه ،ارومیه ،ایران.

*Email: )hadigolpasandi@yahoo.com).

چکیده
زمینه و هدف :دیابت بیماری متابولیکی مزمنی است که اختالل اندوتلیال یکی از مشخصه های آن می باشد .بنابراین در پژوهش حاضر
بررسی مروری مطالعات انجام گرفته در زمینه اثر بخشی تمرینات ورزشی اینتروال شدید بر عملکرد اندوتلیال عروق در بیماران دیابتی نوع
 2انجام گرفت.
روش کار :مطالعات انجام شده در مورد عملکرد اندوتلیال عروق ،جستجو در پایگاه های اطالعاتی پاب مد ،ساینس دایرکت ،اسکوپوس و
گوگل اسکوالر با کلمات کلیدی مشخص شده در مقاالت انجام شده طی سال های  2014تا  2019به زبان انگلیسی منتشر شده بودند،
انجام گرفت .پس از غربال گری های اولیه ،مقاالتی که دارای معیار های ورود به پژوهش بودند ،مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .در نهایت
از بین  56مقاله 16 ،مقاله که با معیار های ورود به بررسی مروری حاضر مطابقت داشت ،مورد ارزیابی قرار گرفت.
یافتهها :نتایج مرور مطالعات نشان داد که تمرینات اینتروال شدید می تواند موجب بهبود شاخص اتساع عروقی وابسته به جریان خون و
عملکرد عروق اندوتلیال در آزمودنی های دیابتی نوع  2و افراد سالم گردد (.)P ˂ 0/05
نتیجهگیری :لذا با توجه به تعداد پایین مطالعات در بررسی مروری حاضر نمی توان در مورد اثرات مفید یک روش تمرینی اظهارنظر قطعی
نمود .به طور کلی می توان گفت که تمرینات ورزشی اینتروال شدید می تواند در بهبود عملکرد اندوتلیال عروق در بیماران مبتال به دیابت
نوع  2موثر باشد؛ اگر چه باز هم نیاز به مطالعاتی با کیفیت باال و حجم نمونه کافی در این زمینه احساس می شود.
کلیدواژه ها :تمرینات اینتروال شدید ،FMD ،عملکرد اندوتلیال ،دیابت نوع .2
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 .1مقدمه:
دیابت نوع  2یکی از انواع بیماری های متابولیکی است که ترکیبی از عوامل مختلف از جمله سندروم متابولیک ،التهاب عروقی ،اختالل در
عملکرد اندوتلیال ،پرفشاری خون و چاقی احشایی می باشد که از طریق ایجاد مقاومت به انسولین و اختالل در عملکرد سلول های بتا منجر
به حادث شدن بیماری های قلبی -عروقی از جمله آترو اسکلروزیس ،اختالل در عملکرد اندوتلیال و در نهایت منجر به زوال قلب و عروق
گردد( .)1اندوتلیوم یک الیه تک سلولی است که بین عروق لومن و دیواره عروق قرار دارد به طوری که سطح داخلی عروق خونی را می
پوشاند که از طریق عملکردهای اتوکراین و اندوکراین و ترشح شمار زیادی از تنگ کننده ها و گشاد کنند های عروقی باعث حفظ هموستاز
عروق میگردد .از این رو ،مطالعات ،اتساع وابسته به جریان( FMD )Flow Mediated Dilationرا به عنوان یک عامل پیش بین در حوادث
قلبی -عروقی بویژه در بیماران مبتال به دیابت نوع  ،2آترواسکلروزیس و سندروم متابولیک معرفی کرده اند .از سویی دیگر ،مداخله ورزش به
عنوان یک مفهوم یکپارچه با مداخله سبک زندگی در بیماران مبتال به دیابت نوع  2می باشد .با این وجود انواع مختلف تمرینات ورزشی،
اثرات متفاوتی را بر عملکرد اندوتلیوم به جای میگذارند؛ به طوری که ،لیو و همکاران ( )2018نیز در یک مطالعه فراتحلیلی با بررسی
اثربخشی تمرینات تناوبی با شدت باال بر پارامترهای متابولیکی و آمادگی قلبی -تنفسی در بیماران دیابتی نوع  2نشان دادند که  HIITمی
تواند تأثیرات مثبت بیشتری را در آمادگی قلبی -تنفسی نسبت به  MICTدر بیماران دیابتی نوع  2ایجاد نماید( .)2دا سیلوا و همکاران
( )2016نیز بهبود پاسخ رگ گشایی وابسته به اندوتلیوم را در بیماران دیابتی نوع  2متعاقب اجرای  6هفته تمرینات  HIITدر بیماران مبتال
به سندروم متابولیک و دیابت نوع  2گزارش نمودند( .)3با توجه به نتایج پراکنده و اهمیت فراوان شاخص عملکرد اندوتلیوم در سالمت
سیستم قلب -عروقی بیماران مبتال به دیابت نوع  ،2لزوم انجام این بررسی مروری با هدف تجمیع ،یکپارچه سازی و تحلیل تمامی مطالعات
صورت گرفته در این زمینه الزم به نظر می رسد تا ضمن بررسی دقیق مطالعات انجام گرفته تا کنون ،کاستی های پژوهش های موجود
دراین حوزه برای پژوهشگران به تصویر کشیده شود.

 .2روششناسی:
پژوهش حاضر از نوع مطالعه مروری سیستماتیک می باشد .بر این اساس با استفاده از یک استراتژی جستجو در پایگاه های پاپ مد ،ساینس
دایرکت ،اسکوپوس و گوگل اسکوالر با کلمات کلیدی ""HIIT and Function Endothelial "،"Function Endothelial"، "FMDو"
 "Diabetes and exerciseکلیه مقاالتی که بین سال های  2014تا  2019به چاپ رسیده بودند ،استخراج گردید.
معیارهای ورود به پژوهش شامل:


مطالعات کارآزمایی بالینی که در آنها اثر تمرینات ورزشی بر روی افراد دیابتی و سالم (زن و مرد) اجرا شده بود.



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



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

یافتهها:
بر اساس جستجو های انجام شده در پایگاه های اطالعاتی ،از تعداد  56مقاله 16 ،مقاله مطابق با معیارهای ورود به پژوهش انتخاب گردید.
ننایج مطالعات مختلف در مورد اثر گذاری تمرینات ورزشی اینتروال شدید بر عملکرد اندوتلیال و پارامتر های قلبی -عروقی در جدول  1ارائه
شده است.

محقق
میترانون و
همکاران ()4

موضوع پژوهش

نتایج

تأثیر تمرینات ورزشی تداومی و تناوبی بر
کنترل گالیسیمیک و رگشایی وابسته به
اندوتلیوم در بیماران دیابتی نوع 2

بهبود های بیشتر کنترل گالیسیمیک و رگشایی وابسته به
اندوتلیوم در تمرینات  HIITنسبت به تداومی
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سوریانگارا و
همکاران ()5
دا سیلوا و
همکاران ()3
مادسن و همکاران
()6
سچریدور و
همکاران ()7

تأثیرات تمرینات  HIITبر عملکرد قلبی در
طول ورزش های بیشینه در افراد مبتال به
دیابت نوع 2

نقش محافظتی تمرینات  HIITبر عملکرد قلبی

تأثیر تمرینات  HIITبر عملکرد اندوتلیال در
بیماران دیابتی نوع 2

بهبود پاسخ رگشایی وابسته به اندوتلیوم در بیماران مبتال به
سندروم متابولیک و دیابت نوع 2

سازگاری ساختاری و عملکردی عروق در
پاسخ به  8هفته تمرینات  HIITبا حجم کم
در بیماران مبتال به سندروم متابولیک و دیابت
نوع 2

بهبود FMDوابسته به اندوتلیوم در بیماران دیابتی نوع 2

دوره زمانی سازگاری عروقی در طول  8هفته
تمرینات ورزشی در افراد دیابتی نوع  2میان
سال

بهیود عملکرد اندوتلیال در افراد دیابتی نوع  2و افراد سالم با
دوره های زمانی متفاوت

جدول  :1اثرگذاری تمرینات ورزشی اینتروال شدید بر عملکرد اندوتلیال و پارامترهای قلبی-عروقی .

نتیجهگیری:
پژوهش حاضر با بررسی اثربخشی تمرینات  HIITبر عملکرد عروق اندوتلیال در افراد مبتال به دیابت نوع  2انجام گرفت .نتایج بررسی مروری
کارآزمایی بالینی نشان داد که تمرینات ورزشی از نوع تناوبی با شدت باال در مقایسه با تمرینات تداومی با شدت متوسط در افراد سالم و
دیابتی نوع  2موجب بهبود عملکرد اندوتلیال و عملکرد قلبی -عروقی گردید.
در اختالل اندوتلیوم در واقع با تبدیل اندوتلیوم به سلول های التهابی و لیپید ها تشکیل پالک های آتراسکلروزیس در بیماران مبتال به دیابت
نوع  2شتاب می گیرد .هر چند که مکانیسم های شتاب بخشی پالک های آترواسکلروزیس در بیماران دیابتی نوع  2ناشناخته و نامعلوم می
باشد اما در مطالعات مختلف گزارش کردهاند که یکی از مکانیسم های احتمالی در این رابطه می تواند عدم تعادل ردوکس بدلیل تولید بیش
از حد  ROSبواسطه ( NOX1 )NADPH oxidase 1باشد( .)8اخیرا ،نتایج برخی از مطالعات نشان داده است که تمرینات اینتروال از
طریق افزایش جریان خون و استرس برشی و افزایش  NOو اتساع عروق وابسته به اندوتلیوم باعث افزایش  FMDدر بیماران دیابتی نوع 2
می گردد(.)4
هایپرگالیسیمی به عنوان یکی از عامل های موثر در توسعه برخی اختالالت فیزیولوژیکی از جمله اختالل اندوتلیال و آترواسکلروزیس می
باشد .)9( .نتایج مطالعات مختلف نشان داده است که تمرینات  HIITاز طریق افزایش سیگنالینگ انسولین و انتقال گلوکز به داخل سلول
توسط ناقل  GLUT4باعث بهبود متابولیسم گلوکز و کنترل گالیسیمیک در بیماران مبتال به دیابت نوع  2می گردد(.)4 ,2
در مجموع براساس نتایج مطالعات انجام شده می توان گفت که تمرینات اینتروال شدید از طرق مختلف از جمله افزایش  FMDو بهبود
پارامترهای سالمتی قلبی -عروقی مانند کنترل گالیسیمیک می تواند باعث بهبود عملکرد اندوتلیالی در بیماران مبتال به دیابت نوع  2گردد.
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اثر  12هفته تمرین تناوبی شدید ( ) HIITبر مقاومت به انسولین و بیان ژن PTP-
 1Bدر رت های دیابتی نوع 2
فردین سهرابی
دکتری فیزیولوژی ورزشی ،پردیس شهید مدرس ،دانشگاه فرهنگیان ،کردستان ،ایران
Email: Fardin_Sohrabi@yahoo.com

چکیده
زمینه و هدف :پروتئین  PTP-1Bاصلی ترین فسفاتاز تنظیم کننده مسیر انتقال پیام انسولین در سلول های هدف این هورمون
می باشد،که افزایش بیان آن موجب مقاومت به انسولین و بیماری دیابت نوع  2می شود .پژوهش حاضر تاثیر تمرینات تناوبی
شدید ( )HIITبرمقاومت به انسولین و بیان ژن  PTP-1Bدر عضله دوقلوی رت های دیابتی نوع  2را مورد مطالعه قرار داده است.
روش بررسی :بدین منظور 16 ،سر رت نر ویستاردیابتی شده به شیوه تصادفی به دو گروه تمرین ( )n=8و کنترل ( )n=8تقسیم
شدند .گروه تمرین در یک برنامه تمرینات تناوبی شدید ( )HIITبه مدت سه ماه و سه جلسه در هفته شرکت نموده و گروه کنترل
در هیچ برنامه تمرینی شرکت نداشتند .بیان نسبی ژن  PTP-1Bدر عضله دو قلو،گلوکز ناشتا ،انسولین سرم و مقاومت به انسولین
در  48ساعت پس از آخرین جلسه تمرینی در دو گروه اندازه گیری شد  .آنالیز داده ها با استفاده از آزمون تی مستقل و در سطح
معنی داری  p<0/05تجزیه و تحلیل شدند .
یافته ها :در مقایسه با رت های گروه کنترل ،درگروه تمرین ،بیان نسبی ژن  PTP-1Bدر عضله دو قلو ،سطح گلوکز ناشتا و
مقاومت به انسولین به طور معنا داری کاهش یافت (به ترتیب p= 0/000 ، p= 0/013 ،و  ،) p= 0/003همچنین انسولین سرم
به میزان معنی داری افزایش یافت ).) p= 0/005
نتیجه گیری :به نظر می رسد تمرینات شدید تناوبی طوالنی مدت باعث بهبود در نیمرخ گلیسیمی ،سطوح انسولینی سرم و
مقاومت به انسولین در رت های دیابتی نوع  2شده ،که این بهبود را می توان به کاهش بیان ژن  PTP-1Bنسبت داد.
واژگان کلیدی :دیابت نوع  ،2تمرینات  ، HIITژن  ، PTP-1Bمقاومت به انسولین
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مقدمه
مقاومت به انسولین یک وضعیت پاتولوژیک است که سلول های هدف هورمون انسولین (بافت عضالنی ،بافت چربی و کبد) نسبت
به مقدار نرمال انسولین خون کاهش پاسخ دارند( .)1با وجود تالش های گسترده ای که جهت شناسایی علت مقاومت به انسولین
صورت گرفته ،سازوکارمولکولی آن هنوز به طور کامل و دقیق شناسایی نشده است ،ولی آنچه مشخص است این است که در
سطح مولکولی ،مقاومت به انسولین بیشتر از طریق نقص در مسیر انتقال پیام انسولین رخ می دهد که ناشی از موتاسیون ها و
تغییرات پس از ترجمه ژن های دخیل است .یکی از مهمترین فسفاتازهایی که در سلول های هدف انسولینی وجود دارد پروتئین
فسفاتاز  PTP-1Bاست .مطالعات انجام شده ،افزایش بیان این ژن در سلول بافت های هدف انسولین افراد چاق و مقاوم به
انسولین را نشان می دهد( .)2مطالعات محدودی اثر پروتکل های تمرینی یک جلسه ای و شدید را بر بیان ژن  PTP-1Bدر
بافت های هدف انسولین بررسی نموده اند .لیندرو و همکاران ( ) 2013نشان دادند که اجرای دو دوره شنای  1/5ساعته با 45
دقیقه استراحت بین آنها در یک جلسه ،در موش های پیر دیابتی نوع  2باعث کاهش  PTP-1Bو افزایش حساسیت انسولین و
بهبود گلوکز خون شد( .) 3الویز و همکاران ( ) 2013نیز کاهش التهاب ،سطح و فعالیت پروتئین  PTP-1Bرا پس از انجام یک
جلسه تمرین شدید ( 4دوره  30دقیقه شنا با  5دقیقه استراحت بین آنها) گزارش کردند( .)4بنابراین با توجه به اینکه تعداد
مطالعاتی که تاثیر تمرینات ورزشی بربیان  PTP-1Bرا در جمعیت های دیابتی نوع  2دنبال نماید محدود است و نظر به این
موضوع که تا کنون مطالعه ای که نقش پروتکل های تمرینی طوالنی مدت بر بیان  PTP-1Bدر جمعیت دیابتی های نوع  2را
بررسی نماید ،به چشم نمی خورد ،پژوهش حاضر در صدد بررسی تاثیر اجرای  12هقته تمرینات تناوبی شدید بر بیان PTP-
 ،1Bمقاومت انسولین ،سطوح انسولین و گلوکز خون در رت های نر ویستار مبتال به دیابت نوع 2می باشد.
روش شناسی:
جامعه آماری این مطالعه تجربی-کاربردی را کلیه رت های نر ویستار حیوان خانه دانشگاه علوم پزشکی بقیه اهلل تشکیل می
دهند که از بین آنها  16سر رت  10هفته ای در دامنه وزنی  220 ± 20گرم به شیوه تصادفی جهت شرکت در مطالعه انتخاب
شدند .در ادامه ،پس از القای دیابت نوع  ،2رت های دیابتی شده با ویژگی های فیزیکی و سنی مشابهی به شیوه تصادفی در گروه
های  8تایی تمرین ( 3ماه تمرین تناوبی شدید) وکنترل (بدون تمرین) قرار گرفتند .برای القای دیابت نوع 2از رژیم پر چرب
برای مدت  6هفته و سپس تزریق محلول تازه تهیه شده از STZدر بافر سیترات با  PH=4.5نیز به صورت داخل صفاقی با
دوز  30میلی گرم بر کیلو گرم انجام گرفت( .)5تمرینات تناوبی شدید ( ) HIITبه مدت  12هفته به تعداد  5جلسه  30دقیقه
با
تریدمیل
روی
دویدن
قالب
در
هفته
در
ای
تکرارهای یک دقیقه ای و استراحت فعال  2دقیقه ای بین هر تکرارانجام شد (.)6
48

ساعت پس از آخرین جلسه تمرینی ( 10تا  12ساعت ناشتا) ،رت های مورد مطالعه در هر گروه بواسطه تزریق داخل صفاقی
مخلوط کتامین  10درصد و با دوز  50میلی گرم بر کیلوگرم و زایلوزین  2درصد و با دوز  10میلی گرم بر کیلوگرم بیهوش شدند.
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غلظت گلوکز به روش آنزیمی رنگ سنجی با فن آوری گلوکز اکسیداز و با استفاده از کیت گلوکز شرکت پارس آزمون-تهران
اندازه گیری شد .انسولین سرم به روش الیزا و مطابق با استانداردهای کیت تجاری ()Demeditec Diagnostic insulin ELIZA
ساخت کشور آلمان اندازه گیری شد .شاخص مقاومت انسولینی نیز با استفاده از معادله زیر محاسبه گردید (.)7
)mmol/L(/22/5گلوکزناشتا×()U/mlµانسولین ناشتا=HOMA-IR
استخراج  RNAبا استفاده از کیت تجاری  RNeasy mini kitشرکت  QIAGENانجام گرفت ( .) 7عین  PTP mRNAتوسط
 RT-Real time PCRبوسیله سیستم روتورژن  6000با استفاده از کیت تک مرحله ای  One Step SYBR TAKARAاز شرکت
تاکارا مطابق با دستور العمل شرکت استفاده گردید .داده ها با استفاده از نرم افزار آماری  SPSSنسخه  18مورد تجزیه و تحلیل
آماری قرار گرفت .از آزمون تی مستقل جهت برآورد تفاوت های بین گروهی استفاده شد .سطح معنا داری P<0.05در نظر گرفته
شد.
یافته ها:
بر پایه یافته های آماری ،وزن رت های گروه تمرین متعاقب سه ماه تمرین تناوبی شدید در مقایسه با رت های گروه کنترل به
طور معنی داری کاهش یافت ((( P=0/005جدول  .) 3نتایج آزمون  tمستقل نشان داد که سطوح گلوکز ناشتا در گروه تمرین
در پاسخ به  3ماه تمرین تناوبی شدید نسبت به گروه کنترل که در برنامه تمرینی شرکت نداشتند به میزان معنی داری کاهش
یافته است (( )P = 0/000جدول  ،) 3همچنین  3ماه تمرین تناوبی شدید با افزایش معنی دار سطوح سرمی انسولین در مقایسه
با گروه کنترل همراه بود (( )p =0/005جدول  ،) 3مقاومت به انسولین نیز در گروه تمرین نسبت به گروه کنترل به طور معنی
داری کاهش یافت (( )p= 0/003جدول  ، 3نمودار  .) 1نتایج حاصل از آزمون  tمستقل حاکی از آن است که  3ماه تمرینات
تناوبی شدید باعث کاهش معنی دار بیان نسبی ژن  PTP-1Bدر گروه تمرین نسبت به گروه کنترل شد (( )p= 0/013جدول
 ، 3نمودار .) 2

بحث و نتیجه گیری
یافته های پژوهش حاکی از آن است که بیان نسبی ژن  PTP-1Bدر عضله دو قلو گروه تمرین به طور معنی داری کاهش
یافت( ،) p= 0/013گلوکز ناشتا در گروه تمرین نیز به طور معنی داری کاهش یافت ( ،)p = 0/000سطوح سرم انسولین متعاقب
تمرینات تناوبی طوالنی مدت به میزان معنی داری افزایش یافت ( ،)p =0/005همچنین مقاومت به انسولین به طور معنی داری
در گروه تمرین کاهش یافت ( .)p = 0/003برخی مطالعات پاسخ و سازگاری ظرفیت ترشح انسولین توسط سلول های بتای
پانکراس را به مداخله های ورزشی مطالعه نموده اند .الیوریا و همکاران ( ) 2010بهبود ظرفیت ترشح انسولین از سلول های
بتای پانکراس ایزوله شده ،متعاقب  8هفته تمرین شنا را گزارش کردند ( .) 8آلمیدا و همکاران ( ) 2012نشان دادند که  8هفته
تمرین فزاینده و یک جلسه تمرین فزاینده روی تردمیل به افزایش محتوای انسولین سلول های بتای پانکراس در رت های نر
ویستار منجر شد ( .)9این نتایج با یافته های مطالعه حاضر همخوانی دارد .علی رغم وجود مطالعات متعدد ،هنوز سازوکار دقیقی
که چگونگی تاثیر متدهای تمرینی متفاوت روی ترشح انسولین و عملکرد سلول های بتا را توجیه نماید دیده نمی شود .در مورد
کاهش گلوکز خون وابسته به عوامل ژنتیکی ،مطالعات ژنتیکی اخیر بویژه از سال  2007به بعد روی افراد دیابتی و پره دیابتی
نشان داده اند که برخی ژن های تازه شناخته شده تر می توانند زمینه را جهت بروز دیابت نوع  2هموار کنند ( .)9کاهش معنی
دار گلوکز خون و مقاومت به انسولین در مطالعه حاضر نیز می تواند به دلیل کاهش معنی دار بیان نسبی ژن  PTP-1Bاز همین
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 نتایج.. اخیرا این مطلب که التهاب مزمن همراه با چاقی باعث ایجاد مقاومت به انسولین می شود پذیرفته شده است.نوع باشد
 در بافت هایPTP-1B  باعث افزایش سطح پروتئینNFkB  وTNFα چندین بررسی حاکی از آن است که عوامل التهابی مانند
) به بررسی دو پروتکل تمرینی یک جلسه ای شامل دو2013 (  در همین ارتباط الویز و همکاران.)10( هدف انسولین می شوند
 دقیقه استراحت بین آنها بر سطح پروتئین5  دقیقه ای با30  دقیقه استراحت بین آنها و چهار دوره45 دوره سه ساعته شنا با
 نتایج حاکی از تاثیر هر دو پروتکل. هیپوتاالموس و توسعه سیگنالینگ انسولین و لیپتین در رت های چاق پرداختندPTP-1B
 وIRß  با پروتئین هایPTP-1B  در هیپوتاالموس و همچنین قطع ارتباطPTP-1B  سطح و فعالیت پروتئین،بر کاهش التهاب
 وTNFα  نتایج چندین بررسی حاکی از آن است که عوامل التهابی.) 2(  در گیرنده لپتین بودjak2  در گیرنده انسولین وIRs
 می شوند و انجام فعالیت های ورزشی و تحرک عضالنی باعث تولید و رهاییPTP-1B  باعث کنترل سطح پروتئینNF-kB
،)11(  می شود که می تواند تاثیرات ضد التهابی روی عضله و بافت ها و ارگان های دیگر داشته باشدIL-6 مایوکان هایی مانند
 بر پایه یافته های مطالعه.نتیجه ای که می تواند به عنوان یک مکانیسم احتمالی برای نتایج مطالعه حاضر نیز مورد اتکا باشد
حاضر و پژوهش های دیگر در این زمینه اینگونه به نظر می رسد که انجام فعالیت های ورزشی کوتاه مدت و بلند مدت با شدت
 اما محدود. و افزایش حساسیت انسولین و نهایتا کاهش قند خون شودPTP-1B های متفاوت می تواند باعث سرکوب بیان ژن
.بودن بررسی تاثیر پروتکل های مختلف ورزشی بر بیان این ژن لزوم مطالعات آزمایشگاهی و میدانی بیشتر را گوشزد می کند
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چکیده
زمینه و هدف :هدف از پژوهش حاضـــر ،تأثیرهشـــت هفته تمرینات دویدن با شـــدتهای (متوســـط ،کم وزیاد) بروضـــعیت تعادل زنان
پارکینسونی شهرکرمانشاه بود..
روش کار :جامعه آماری در این پژوهش ،کلیه زنان مبتال به پارکینسون در شهر کرمانشاه بود .تعداد افراد نمونه  48نفر در نظر گرفته شد،
که به صورت تصادفی ساده به چهار گروه شدت کم ،متوسط ،زیاد و کنترل تقسیم شدند .قبل از شروع پروتکل تمرینی تعادل ایستا و پویا
ارزیابی و اندازه¬گیری شد .گروه¬های تجربی تمریــــنات خود را شامل تمریــــنات دویدن بود به مدت  8هفته ( 3جلسه در هفته) انجام
دادند و گروه کنترل در طول انجام پژوهش هیچگونه فعالیت حرکتی انجام ندادند.
یافته ها : :در نهایت بعد از انجام پروتکل تمرینی ،آزمون مجدد جهت ارزیابی تعادل ایســتا و پویا اســتفاده شــد .برای تعیین اختالف بین
پیش آزمون و پس آزمون هر یک از گروه¬های تجربی و کنترل از روش آماری  tوابســته و مســتقل از نرمافزار  SPSSورژن  23اســتفاده
شد .شرایط آزمون برای هر دو گروه یک سان در نظر گرفته شد : .در نهایت بعد از انجام پروتکل تمرینی ،آزمون مجدد جهت ارزیابی تعادل
ای ستا و پویا استفاده شد .برای تعیین اختالف بین پیش آزمون و پس آزمون هر یک از گروه¬های تجربی و کنترل از روش آماری  tوابسته
و مستقل از نرمافزار  SPSSورژن  23استفاده شد .شرایط آزمون برای هر دو گروه یکسان در نظر گرفته شد.
کلید واژه ها :شدتهای مختلف دویدن ،تعادل ،پارکینسون

25

اولین همایش بین المللی ورزش و توسعه پایدار
مقدمه :
بیماری پارکینسون بعد از آلزایمر به عنوان دومین بیماری شایع و پیشرونده¬ی تخریب سیستم عصبی در بزرگساالن مطرح
است (استرن  )1993 ،این بیماری که عمدتا در افراد باالی  50سال بروز مینماید ،یکی از علل شایع ناتوانی درسالمندان است.
علت این بیماری هنوز به درستی مشخص نیست ولی احتمال دخالت عوامل ژنتیکی (به میزان کمتر) و عوامل محیطی مختلف
از جمله شغل کشاورزی ،مصرف آب چاه ،زندگی روستایی و تماس با حشره کش¬ها در سبب شناسی این بیماری مطرح میباشد
(هابل و همکاران ) 1993 ،مشخصه¬ی نوروپاتولوژی این بیماری تخریب سلولهای تولید کننده¬ی دوپامین موجود در ماده
سیاه مغز میانی است ولی عالئم بالینی¬ این بیماری زمانی مشاهده می¬شود که با از بین رفتن حدود 80درصد سلولهای تولید
کننده دوپامین در مغز میانی ،انتقال عصبی در عقده¬های قاعده-ای مغز دچار اختالل شود(استرن .)1993،کاهش سطح دوپامین
و به دنبال آن بر هم خوردن سطح تعادلی دوپامین و استیل کولین که هر دو به عنوان انتقال دهنده¬های عصبی مهم بدن
محسوب می¬شوند ،اختالالت حرکتی مختلفی را در این بیماران ایجاد می¬نماید .سه عالمت لرزش ،سفتی عضالت و کندی
حرکات جزو عالئم تشخیص اصلی این بیماری می¬باشند (هارتمن  .)1995 ،از آنجا که این بیماری را می¬توان عارضه¬ای
چندوجهی دانست که آثار آن در جنبه¬های مختلف زندگی بیماران گسترش می¬یابد ،تالش¬ها برای کنترل عوارض ناشی از
آن نیز بر رویکردهای چند جانبه¬ی درمان و کنترل استواراست؛ رویکردهایی که در آن¬ها جدای از درمان¬های معمول دارویی
و پزشکی ،از روش-های مکمل مبتنی بر توانبخشی ،فیزیوتراپی ،کاردرمانی ،گفتار درمانی و  ..استفاده می¬شود (کِس و همکاران،
 )2007یافته¬های پژوهشی نشان می¬دهند استفاده از روشهای مبتنی بر حرکت درمانی به صورت شیوه¬ی درمانی مکمل در
کنترل بخشی از عوارض بیماری نقش مثبتی دارد و با راهبردهای حرکت درمانی می-توان عملکرد روزانه¬ی بیمار را بهبود
بخشید (کس و همکاران.)2007 ،حفظ تعادل در وضعیت ایستاده ،راه رفتن و در حین فعالیت¬های روزانه دارای اهمیت است،
تعادل بدن بر اساس اطالعات دریافت شده از سه سیستم بینایی ،وستیبوالر ،و حس عمقی کنترل می¬شود (پریپالتا و همکاران،
 .)2006بیماران پارکینسونی راه رفتن با الگوی ترندلنبرگ را به نمایش میگذارند که در آن خم شدن بیش ازحد تنه به سمت
پای سکون و پایین افتادن لگن به سمت پای نوسان مشاهده میشود .همچنین در بعضی از این بیماران ضعف دوطرفه عضالت
دورکننده ران منجر به الگوی راه رفتن پهلوبه پهلو یا همان تلوتلو خوردن میشود (مگی  .)2008 ،نتایج حاصل از تحقیقات نشان
میدهد که کنترل وضعیت در بیماران پارکینسون باید از طریق ورزش صورت گیرد و شامل هر دو سیستم حس پیکری و سیستم
عضالت اسکلتی باشد ،بنابراین افراد قادر خواهند بود که به حرکت ناگهانی مرکز ثقل در فعالیتهای روزانه خود پاسخ دهند .حفظ
تعادل در حالت ایستاده و راه رفتن در حین انجام فعالیتهای روزانه دارای اهمیت است (موری و همکاران )2008 ،بنابراین بهبود
تعادل در بیماران مبتال به پارکینسون و ممانعت از افتادن آنها حیاتی است .این بیماران دارای اختالل در حس عمقی و حس
درک حرکت هستند (سامانیا و همکاران.)2010،تعادل جزء نیازهای اساسی جهت انجام فعالیت های روزمره می باشد و توانایی
افراد در حفظ تعادل تقریبا برای انجام موفقیت آمیز کلیه حرکات روزمره امری ضروری است .تعادل توانایی حفظ توازن بدن در
هنگام اجرای حرکات ایستا یا پویا است .به عبارت دیگر توانایی حفظ پایداری و ثبات بدن در برابر نیروهای خارجی مانند جاذبه
و نیروهای وارده از سوی اشیا و اشخاص ،تعادل نامیده می شود .اساسا تعادل ،توانایی کنترل بدن در وضعیت ساکن و یا متحرک
است و پدیده ای است پیچیده که عواملی چند در آن دخالت دارند .این عوامل شامل بینایی ،احساس لمس ،گیرنده های عمقی
و دستگاه دهلیزی در گوش داخلی است .مغز آدمی درون داده های پیچیده ای از عالئم و نشانه ها را تفسیر کرده و عالئم دیگری
را که موجب تولید پاسخ های حرکتی متنوعی می شوند ،بازپس می فرستد تا شرایط یک توازن ویژه فراهم شود .تعادل بر دو
نوع است ،تعادل ایستا که توانایی حفظ و نگهداری بدن در یک وضعیت ایستا و ساکن است و تعادل پویا که توانایی حفظ توازن
بدن در هنگام حرکت است (سیاهخوهیان .)2009 1،در بسیاری از تحقیقات تمرین هوازی در ترکیب با سایر تمرینات مورد
استفاده قرار گرفته است .برای مثال تمرین هوازی در ترکیب با تمرینات ذهنی ،تمرین هوازی در ترکیب با تمرینات بی هوازی
(کاشف و همکاران )2013 ،تمرین هوازی در ترکیب با تمرین قدرتی (دوستان و همکاران )2010 ،و یا تمرینات هوازی با دوچرخه
Siahkouhian
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کارسنج یا وسایل کمکی دیگر که در آن تحمل وزن اعمال نشده مورد استفاده قرار گرفته است .همچنین تأثیر تمرینات هوازی
بر تعادل زنان پارکینسون کمتر مورد بررسی قرار گرفته است .با توجه به آنچه گفته شد تحقیق حاضر بر آن است که تعیین کند
آیا هشت هفته تمرین هوازی (دویدن) با شدتهای مختلف بر تعادل در زنان مبتال به پارکینسون تاثیر دارد؟
روش شناسی:این پژوهش از نوع نیمه¬تجربی است ،و در آن از طرح پیش¬آزمون و پس¬آزمون همراه با گروه کنترل استفاده
شده است .جامعه آماری در این پژوهش کلیه زنان مبتال به پارکینسون در شهر کرمانشاه بود.که تعداد آنها تقریب ًا  150نفربود.
تعداد  48نفر به صورت در دسترس انتخاب شده و به صورت تصادفی در چهار گروه قرار داده شدند 12( .نفر شدت کم 12 ،نفر
شدت متوسط 12 ،نفر شدت زیاد و  12نفر گروه کنترل(پرسشنامه مشخصات فردی :که شامل سواالتی در مورد نام ،نام
خوانوادگی ،سن ،سابقه فعالیت بدنی ،سابقه شکستگی در اندام تحتانی ،سابقه پوکی استخوان شدید ،سابقه ابتالء به بیماری
پارکینسون ،سابقه سکته مغزی یا نوروپاتی ،سابقه دیسک کمر شدید یا مشکل زانو ،توانائی راه رفتن بدن نیاز به وسایل کمکی،
وجود بینائی و شنوائی کافی و میزان سابقه کاری بود.فرم رضایت نامه کتبی :جهت حضور در هر یک از گروههای تمرین یا
کنترل.دستگاه ضربان سنج پالس اکسیمتربریسک  ،مدل : po16جهت تعیین ضربان استراحتی(برای تعیین حداکثرضربان
قلب).تست تعادلی گردش ستاره )SEBTs( :تستی ساده ،معتبر و کم هزینه است که به راحتی قابل اجراست و هدف آن ،حداکثر
میزان فاصله طی شده یک پا در  4جهت همراه با حفظ تعادل بر پای دیگر میباشد .آزمودنی در مرکز ستارهای با  4خط که با
زاویه  42درجه نسبت به هم کشیده شده است قرار میگیرد .پای اتکا بر روی مرکز قرار گرفته و پای غیر اتکا در جهات :قدامی،
قدامی داخلی  ، -قدامی جانبی  ،-میانی  ،خلفی -میانی ،خلفی جانبی  ،-خلفی و جانبی دورترین نقطه ممکن را ،بدون از دست
دادن تعادل و نیز بدون انجام خطا لمس میکرد و دوباره پا را به نقطه شروع باز میگرداند .آزمون اصالح شده لک لک(تعادل
ایستا) :در این آزمون آزمودنی با یک پا در سطح صاف میایستد و پای آزاد تا سطح زانو باال برده شده ،هر دو دست در کنار بدن
قرار میگیرد .حرکت دستها آزاد است .آزمونگر حداکثر زمانی که آزمودنی روی پای خود میایستد را با زمانسنج اندازهگیری
از آمار توصیفی جهت طبقه بندی و تنظیم داده¬ها ،محاسبه گرایشهای مرکزی (میانگین) ،و شاخص-های
میکند.
پراکندگی (انحراف استاندارد) و رسم نمودارها استفاده شد و جهت رسم جداول و نمودارها از نرم افزار  ) )EXCELاستفاده شد.
از آمار استنباطی برای آزمون فرضیه¬های پژوهش با به¬کارگیری آزمون  tهمبسته و  tمستقل برای مقایسه گروه تجربی و
کنترل نسبت به هم و برای مقایسه پیش¬ازمون و پس-ازمون گروه¬ها در سطح معنی¬داری ( )P<0/01با استفاده از نرم افزار
 Spssاستفاده شد .همچنین برای مقایسه گروه¬های تحقیق از آزمون آنوا در سطح معنی¬داری ( )P<0/01استفاده شد.
یافته ها:
با توجه به نتایج آزمون آنوا که در جدول ( ،)11-4آمده است ،مشاهده می¬شود که در پیش¬آزمون تفاوت معناداری میان
گروه¬های وجود ندارد ( )0/751اما در پس آزمون این تفاوت معنادار می¬باشد ( .)0/001با توجه به آزمون تعقیبی  LSDاین
تفاوت بین گروه تمرین دویدن با شدت کم ،شدت متوسط و شدت زیاد با گروه کنترل می¬باشد همچنین بین تمرین دویدن با
شدت کم با شدت زیاد تفاوت معناداری وجود دارد .اما بین گروه تمرینات دویدن با شدت کم و شدت متوسط و همچنین شدت
متوسط با شدت زیاد تفاوت معناداری وجود ندارد (جدول  .)12-4بنابراین فرض تحقیق تایید و فرض صفر رد می¬شود و
می¬توان گفت که در میزان تأثیر تمرینات دویدن با شدت¬های متفاوت بر تعادل پویای زنان پارکینسونی شهر کرمانشاه تفاوت
معناداری وجود دارد.
آزمون آنوا برای مقایسه پیش آزمون و پس آزمون تعادل پویا بین نمونهها

پیش آزمون

بین گروهی

مجموع مجذورات

درجه آزادی

میانگین مجذورات

F

سطح
معنیداری

50/16

3

16/72

0/403

0/751
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پس آزمون

درون گروهی

1824 /50

44

41/46

بین گروهی

1035/51

3

345/16

درون گروهی

1431 /16

44

32/52

10/612

0/001

نتایج آزمون تعقیبی  LSDبرای مقایسه تعادل پویا بین نمونههای تحقیق
اختالف میانگین

سطح معنیداری

نمونه
شدت کم

کنترل

4/50

*0/042

شدت متوسط

کنترل

8/75

*

شدت زیاد

کنترل

12/41

*0/001

شدت کم

شدت متوسط

-4/25

0/075

شدت کم

شدت زیاد

-7/91

*

شدت متوسط

شدت زیاد

-3/66

0/122

0/001

0/001

بحث و نتیجه گیری:نتایج آزمون  ANOVAنشان داد در پیش¬آزمون تفاوت معناداری میان گروه¬های تجربی وکنترل
وجود ندارد .اما در پس آزمون این تفاوت معنادار می¬باشد .با توجه به آزمون تعقیبی  LSDاین تفاوت بین گروه تمرین دویدن
با شدت کم ،شدت متوسط و شدت زیاد با گروه کنترل می¬باشد همچنین بین تمرین دویدن با شدت کم با شدت زیاد تفاوت
معناداری وجود دارد .اما بین گروه تمرینات دویدن با شدت کم و شدت متوسط و همچنین شدت متوسط با شدت زیاد تفاوت
معناداری وجود ندارد.تحقیقات نشان داده¬اند تغییرات در ترکیب بدنى که همراه با یک برنامه موفقیت آمیـز تمرینـى است
(کاهش در جرم یا وزن بدن) ،در حفظ تعادل با تسهیل امر براى سیستم عـصبى عـضالنى مـؤثر اسـت و به نظر میرسد این امر
تا حدودی به شدت تمرین بستگی دارد.
منابع:
 .1ایراندوست ،خدیجه.طاهری ،مرتضی .صادقی ،عباس ( .)1393تأثیر پروتکل تمرینی شنا و دویدن بر عملکرد حرکتی ،یادگیری،
حافظة فضایی رتهای پیر .رشد و یادگیری حرکتی _ ورزش.270-259 :2 :)6(.
Stern, M.B. (1993). Parkinson disease. Early diagnosis and management. Journal of Family Practice,
36 (4): 439-46.
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).
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چکیده
زمینه و هدف :امروزه ،عملکرد مطلـوب ورزشـکاران خصوصا رشته بدمینتون نتیجـة ترکیبـی از عوامـل مختلـف اسـت .به
همین دلیل هدف از تحقیق حاضر ترسیم نیمرخ فیزیولوژیکی ،روان شناختی ،وضعیت آنتروپومتریکی و مهارتی در مردان و زنان
بدمینتون باز ایران میباشد.
روش کار:
پژوهش حاضر از طیف تحقیقات کاربردی ،نوع توصیفی -تحلیلی و مقایسه ای است .آزمودنیهای این تحقیق  5زن و  5مرد بدمینتون باز
بدون سابقه بیماری خاص و دارای سالمت عمومی کامل بودند .ابزار اندازه گیری شامل :دستگاه بادی کامپوزیشن ،آزمون لوکهارت و مک
پیرسون و دو پرسشنامه  SCATو پرسشنامه ( )OMSAT-3است .از آزمون کلموگروف اسمیرنوف برای بررسی توزیع طبیعی دادهها و برای
بررسی تفاوت بین متغییرهای فیزیولوژیکی  ،مهارتی و روان شناختی آزمودنی های دختر و پسر  ،از آزمون " لون " و آزمون " تی مستقل
" استفاده شد .تجزیه و تحلیل دادهها با استفاده از نرمافزارهای آماری  Spssنسخه  23انجام پذیرفت.
یافتهها :براساس داده های به دست آمده از مقایسه ویژگی های روانشناختی  ،مهارتی و میدانی بین دختران و پسران بدمینتون باز
براساس آزمون لون و آزمون تی مستقل تفاوت معنا داری مشاهده نشده است  ،اما در ویژگی آنتروپومتریکی (شامل چگالی بدن  ،پروتئین ،
مواد معدنی وتوده بدون چربی ) در آزمون  tمستقل به تفاوت معناداری بین دختران و پسران دست پیدا کردیم .

نتیجهگیری:
بنابر یافته ها تنها عوامل ایجاد تمایز بین دختران و پسران ویژگی های انتروپومتریکی میباشد که ممکن است همین عامل باعث افزایش
عملکرد آن ها (هرچند غیر معنی دار) در مهارت های لوکهارت و مک پیرسون و آزمون لک لک ،پرس پا ،پرس سینه ،قدرت پنجه دست
راست ،قدرت پنجه دست چپ و شاخص خستگی نسبت به دختران باشد.

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

 .1مقدمه:
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بدمینتون پس از ورود به بازی های المپیک بارسلون (  )1992اهمیت زیادی یافت .براساس برنامه ریزی فدراسیون جهانی ( ، )BWFاین
ورزش از سال  ،2012نیز در رده جوانان وارد بازی های المپیک شد .این موضوع اهمیت این ورزش را بیشتر کرد . )1( .رسیدن به سطح
نخبگی در هر ورزش مستلزم وجود اطالعات همه جانبه از نخبگان آن رشتة ورزشیمی باشد .اطالعاتی که از نخبگان کسب می شود ،نه
تنها راهنمای سطوح پایین تر در رسیدن به نخبگی است ،بلکه در طراحی برنامة تمرین نخبگان و رفع ضعف های آنها نیز کاربرد دارد .به
ویژه اطالعاتی که براساس تفاوت های زنان و مردان نخبه در یک ورزش جمع آوری شده باشد ،راهنمای بهتری برای مربیان و ورزشکاران
است (.) 2
درحال حاضر تحقیقات ارزشمندی در سطح جهان در این رشته انجام شده است .در سال  2007وال با تأکید بر اهمیت تهیه نیمرخ نخبگان
ورزشی ،نیمرخ فیزیولوژیکی بدمینتون بازان برجسته مرد مالزی را ترسیم کرد .وال در این تحقیق ویژگیهای فیزیولوژیکی بیشتری چون
توان هوازی ،قدرت و توان عضالت ،سرعت ،چابکی و ویژگیهای آنتروپومتریکی را مورد مطالعه قرار داد( .)3پس از وی فایود ( ) 2007در
تحقیقی ویژگی های فیزیولوژیکی و نیازهای متابولیکی بدمینتون بازان برجسته آلمانی را بررسی کرد در این پژوهش ،حداکثر اکسیژن مصرفی
و ضربان قلب و غلظت الکتات آزمودنیها با توجه به تفاوت های زنان و مردان در این سه ویژگی بررسی شد( .)4با نگاهی به پژوهشهای
انجام شده در بدمینتون مشخص می شود که اوالً  :اکثر تحقیقات نیمرخ فیزیولوژیکی و نیازهای روانشناختی ورزشکاران بدمینتون را بررسی
کردند و ثانیاً :در آنها به گروه سنی خاصی مثل :نونهاالن ،نوجوانان و جوانان پرداخته شده و اکثرا تنها رقابتهای انفرادی مورد نظرشان بوده
است .حال آنکه تحقیقاتی که به بررسی کامل ساختار فیزیولوژیکی و عملکرد مهارتی(تکنیک و تاکتیک) و روانشناختی بازیکنان بدمینتون
باز در یک سطح حرفه ای بین دختران و پسران که از اهمیت ویژه ای برخوردار است ،وجود ندارد.
بنابراین در تحقیق حاضر تالش شده تا ضمن ترسیم نیمرخ فیزیولوژیکی و روان شناختی بدمینتون سازان برجستة ایران ،وضعیت
آنتروپومتریکی و مهارتی در دختران و پسران بدمینتون باز ایران بررسی شود.
 .2روششناسی:
پژوهش حاضر از طیف تحقیقات کاربردی ،نوع توصیفی تحلیلی و مقایسه ای است .جامعه آماری این تحقیق ،بازیکنان منتخب هیات
بدمینتون استان هرمزگان بوده است .نمونه آماری این تحقیق( 5زن با میانگین سن  17/50 ± 3/09سال و  5مرد با میانگین سن ± 2/93
 19/8سال).
بررسی فیزیولوژیکی آزمودنی ها شامل  ،BMIچگالی بدن ،میزان پروتئین ،مواد معدنی ،توده بدون چربی ،توده چربی ،تعادل ،چابکی ،قدرت،
سرعت ،هماهنگی چشم و دست است .بررسی مهارتی آزمودنیها شامل آزمون لوکهارت و مک پیرسون ،سرویس کوتاه ،سرویس بلند و
اسمش است .بررسی روانشناختی آزمودنیها شامل دو پرسشنامه ( SCATاضطراب رقابتی در ورزش) و پرسشنامه ( )OMSAT-3است
که مارتنز ( )1977روایی و پایایی پرسشنامه  SCATرا مورد بررسی قرار داد .وی برای بررسی پایایی این مقیاس از روش آلفای کرنباخ و
باز آزمون استفاده نمود و ضریب آلفای کرنباخ را  0/79گزارش کرد)  . ( 5پرسشنامه ( )OMSAT-3سنجش مهارت های ذهنی است
این پرسشنامه در دانشگاه اتاوا توسط جان سالمال و همکاران در سال  ،2001که نسخه سوم ابزار سنجش مهارتهای ذهنی اوتاوا است ،را
طراحی کردند( .)6اعتباریابی مجدد این پرسشنامه توسط صنعتی منفرد در سال  1385ارزیابی شد مقدار همبستگی  80تا 90درصد متغیر
بود(. )7
در تجزیه تحلیل داده ها با استفاده از نرمافزارهای آماری  Spssنسخه  23و از آزمون کلموگروف اسمیرنوف برای بررسی توزیع طبیعی
دادهها و برای بررسی تفاوت بین متغییرهای فیزیولوژیکی  ،مهارتی و روان شناختی آزمودنی های دختر و پسر ،از آزمون " لون " و آزمون
" تی مستقل " استفاده شد.
یافتهها:
در ویژگی های هدف گزینی ،اعتماد به نفس ،واکنش به استرس ،آرام سازی ،نیروبخشی ،تمرکز ،طرح مسابقه ،تمرین ذهنی و بازیافت تمرکز
میانگین دختران از پسران بیشتر می باشد ،و در ویژگی های کنترل ترس ،تصویرسازی میانگین پسران از دختران بیشتر میباشد ،و در
ویژگی های تعهد و اضطراب رقابتی میانگین هردو یکسان است .در ویژگی های مهارتی سرویس کوتاه ،سرویس بلند و اسمش میانگین
دختران از پسران بیشتر است ،و در ویژگی مهارتی لوکهارت و مک پیرسون میانگین پسران از دختران بیشتر است.
ویژگی های میدانی لک لک ،پرس پا ،پرس سینه ،قدرت پنجه دست راست ،قدرت پنجه دست چپ و شاخص خستگی میانگین پسران از
دختران بیشتر است و در ویژگیهای میدانی سیمو ،شش ضلعی ،هماهنگی چشم و دست میانگین دختران از پسران بیشتر است .
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همه ویژگی های آنتروپومتریکی در میانگین و انحراف استاندارد پسران از دختران بیشتر است به جز در توده چربی که میانگین دختران از
پسران بیشتر است.
براساس داده های به دست آمده از مقایسه ویژگی های روانشناختی ،مهارتی و میدانی بین دختران و پسران بدمینتون باز براساس آزمون
لون و آزمون تی مستقل تفاوت معنا داری مشاهده نشده است ،اما در ویژگی آنتروپومتریکی (شامل چگالی بدن ،پروتئین ،مواد معدنی و توده
بدون چربی) در آزمون  tمستقل به تفاوت معناداری بین دختران و پسران دست پیدا کردیم.
میزان تفاوت چگالی بدن در دختران و پسران در آزمون  tمستقل ( )t = 0/001و میزان تفاوت پروتئین در دختران و پسران در آزمون t
مستقل ( )t = 0/004و میزان تفاوت مواد معدنی در دختران و پسران در آزمون  tمستقل ( )t = 0/006و میزان تفاوت توده بدون چربی
در دختران و پسران در آزمون  tمستقل ( )t = 0/001می باشد.
نتیجهگیری:
با توجه به این در ویژگی های روانشناختی و مهارتی دختران دارای میانگین بیشتری نسبت به پسران هستند اما این مقدار در بین دختران
و پسر ان معنی دار نبوده و فقط در سطح ویژگی های آنتروپومتریکی پسران بطور معنی داری بیشتر از دختران هستند .به همین دلیل می
توان نتیجه گرفت تنها عوامل ایجاد تمایز بین دختران و پسران ویژگی های انتروپومتریکی میباشد که ممکن است همین عامل باعث افزایش
عملکرد آن ها (هرچ ند غیر معنی دار) در مهارت های لوکهارت و مک پیرسون و آزمون لک لک ،پرس پا ،پرس سینه ،قدرت پنجه دست
راست ،قدرت پنجه دست چپ و شاخص خستگی نسبت به دختران باشد.

منابع:
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بررسی پاسخ یک جلسه مصرف آب هندوانه بر شاخص نیتریک اکساید خون در
ورزشکاران
پروین آقابیگی امین* .1محمد عزیزی .2وریا طهماسبی .2پرویز

بشیری3

 .1دانشجو ی کارشناسی ارشد ،گروه فیزیولوژی و تغذیه ورزشی ،دانشکده علوم ورزشی ،دانشگاه رازی ،کرمانشاه ،ایران.
(*نویسنده مسئول)
 .2استادیار ،گروه فیزیولوژی و تغذیه ورزشی ،دانشکده علوم ورزشی ،دانشگاه رازی ،کرمانشاه ،ایران.
 .3استادیار صنایع غذایی ،گروه علوم دامی ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه رازی ،کرمانشاه ،ایران.
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Email: pariaghabeigi@gmail.com

چکیده
زمینه و هدف :استفاده از آب هندوانه بهعنوان یک منبع غنی از ال-سیترولین بهتازگی توجه پژوهشگران حوزه فیزیولوژی ورزشی را در
خارج از کشور به خود جلب کرده است .در این راستا ،هدف از پژوهش حاضر مصرف یک جلسه آب هندوانه بر میزان تغییرات مربوط به
شاخص خون ورزشکاران بود.
روشکار :در پژوهش حاضر  25تکواندوکار زن نخبه بهصورت تصادفی یک سو کور در دو گروه مکمل آب هندوانه و دارونما قرار گرفتند که
 45دقیقه قبل از اجرای تست آستراند مقدار  500میلیلیتر آب هندوانه مصرف کردند .نمونههای خونی در دو مرحله پیشآزمون و بالفاصله
پس از آزمون گرفته شد .سنجش میزان نیتریک اکساید خون با استفاده از کیت آزمایشگاهی اندازهگیری شد .تجزیهوتحلیل آماری دادهها از
نرمافزار  Spssنسخه  25و برای رسم نمودارها از نرمافزار اکسل نسخه  2013استفاده گردید.
یافتهها :یافتهها نشان داد که مصرف  500میلیلیتر آب هندوانه  45دقیقه قبل از اجرای تست آستراند نسبت به دارونما منجر به افزایش
شاخص نیتریک اکساید خون نمیشود؛ اما در گروهی که آب هندوانه مصرف کرده بودند میزان درد عضالنی  24و  48ساعت پس از انجام
تست آستراند کاهش سریعتری نسبت به گروه دارونما داشت.
نتیجهگیری :اگر جه مصرف آب هندوانه بهصورت حاد یک جلسهای منجر به تغییر معنیداری در ورزشکاران نمیشود اما در کاهش درد
عضالنی و ریکاوری سریعتر ورزشکاران نسبت به مصرف دارونما نقش مثبتی ایفا میکند؛ بنابراین استفاده از آب هندوانه بهعنوان یک
نوشیدنی طبیعی میتواند یک ایده ارگوژنیک برای ورزشکاران باشد.
کلیدواژهها :آب هندوانه ،نیتریک اکساید ،درد عضالنی ،تکواندوکاران زن نخبه

 .1مقدمه:
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نیتریک اکساید گازی است که توسط ال-سیترولین سنتز میشود .بالفاصله پس از تولید نیتریک اکساید توسط چرخه نیتریک اکساید و
مسیر گوانوزین تری فسفات ( )cGMPعضالت عروق صاف ریلکس میشود ( .)1بهطور خالصه گوانیلیل سیکالز GMPرا به cGMP
تبدیل میکند و با کاهش سطوح کلسیم سارکوپالسمیک منجر به ریلکس شده عضله صاف و گشادشدن عروق میشود ( .)3 ،2ال-سیترولین
یک اسید آمینه غیرضروری است که بهوفور در هندوانه یافت میشود ( .)4نام سیترولین از هندوانه ( )Citrullus vulgarisگرفته شده
است .بر اساس مطالعه کیم و همکاران ( )2015نشان دادند که مصرف حاد ال-سیترولین منجر به افزایش نیتریک اکساید پالسما شد (.)5
اگرچه کونیشی و همکاران ( )2015نشان دادند که مصرف حاد ال-سیترولین ب ه مراه پروتئین وی منجر به افزایش تولید نیتریک اکساید
نشد ( .)6در مطالعات مشابه توسط بیلی و همکاران ( )2016نشان دادند که مصرف دو هفته آب هندوانه منجر به افزایش ال-سیترولین ،ال-
آرژنین و نیتریک اکساید پالسما شد ( .)7با توجه به تحقیقات انجامشده قبلی ،محققان با استفاده از پروتکلهای تمرینی ،شدت و مدت
فعالیت متفاوت ،به نتایج مختلفی دست یافتند .ازاینرو هدف از پژوهش حاضر استفاده از آب هندوانه بهعنوان نوشیدنی ورزشی برای
ورزشکاران است .فرض ما این بود که در مقایسه با شرایط دارونما ،آب هندوانه منجر به افزایش نیترات پالسما میشود ،هدف از این مطالعه
ارزیابی اثرات حاد مکمل دهی آب هندوانه بر روی نیتریک اکساید پالسما در تکواندوکاران زن نخبه است؛ بنابراین در این پژوهش با بررسی
تأثیر مصرف آب هندوانه بر نیتریک اکساید خون در تکواندوکاران زن نخبه میپردازیم که تاکنون تحقیق مشابهی در این زمینه صورت
نگرفته است.

 .2روشکار:
روش پژوهش حاضر از نوع تجربی یک سو کور بود .تعداد  20تکواندوکار بهصورت داوطلبانه در این پژوهش شرکت کردند که پس از
بررسیهای انجامشده و داشتن شرایط ورود به پژوهش به دو گروه مکملدهی آب هندوانه ( 10نفر) و دارونما ( 10نفر) تقسیم شدند .سپس
جهت اجرای پژوهش ،آزمودنی ها در روز مشخص شده به آزمایشگاه دانشگاه رازی مراجعه کردند .پس از مستقر شدن آزمودنیها روی چرخ
کارسنج مونارک (مدل  ،)Monark Ergomedice 839Eصندلی بر اساس قد آزمودنیها تنظیم میشد .ورزشکار دستگاه ضربان سنج
پوالر را روی قفسه سینه بسته و به مدت  6دقیقه آزمون آستراند را انجام میدادند .شدت آزمون هوازی بر اساس تعداد دور رکاب  50الی
 60دور در دقیقه در دقیقه (شدت کار برای زنان  300تا  750کیلوگرم بر متر بر دقیقه) بود .آزمودنیها قبل از انجام تست آستراند مقدار
 500میلی لیتر آب هندوانه یا دارونما (شیرینکننده غیر انرژیزا استیویا با رنگ طبیعی قرمز در ترکیب با آب) را میخوردند و پس از گذشت
 45دقیقه به اجرای تست میپرداختند .نمونههای خونی  48ساعت قبل و بالفاصله پس از اجرای پروتکل تحقیقی توسط متخصص خونگیری
در آزمایشگاه دانشگاه رازی گرفته شد و نمونهها در لولههای آزمایشگاهی مخصوص ریخته و برای سانتریفیوژ و تجزیهوتحلیل به آزمایشگاه

منتقل شدند .نمونههای خونی توسط کیت آزمایشگاهی آنالیز شدند .سطح معنیداری تجزیهوتحلیل دادهها نیز  p≥0.05در نظر گرفته
شد .بهمنظور تجزیهوتحلیل دادهها از نرمافزار  SPSSنسخه  25و برای ترسیم نمودارها از نرمافزار  Excelنسخه  2013استفاده گردید.
 .3یافتهها:
ویژگی آنتروپومتریکی آزمودنیها در جدول شماره یک ارائه شده است .بررسیها نشان داد که تفاوت آماری معناداری مربوط به ویژگی
آنتروپومتریکی در ابتدای پژوهش بین آزمودنیها وجود نداشته ( )P≥0.05و گروهها با هم همگن بودند.

جدول  -1میانگین  ±انحراف استاندارد ویژگی آنتروپومتریکی آزمودنیهای دو گروه مکمل آب هندوانه و دارونما

سن (سال)

مکملدهی آب هندوانه
)(n=10
21/30±2/58

دارونما
)(n=10
21/60±2/63

قد (سانتیمتر)

170/20±4/91

168/10±5/25

وزن (کیلوگرم)

61/33±4/51

58/78±5/33

پارامترها
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تجزیهوتحلیل دادههای مربوط به شاخص نیتریک اکساید نشان میدهد که یک جلسه خوردن آب هندوانه 45 ،دقیقه قبل از اجرای تست
آستراند  6دقیقهای منجر به تغییرات معنیداری در پس آزمون گروه مکملدهی آب هندوانه نسبت به گروه دارونما نشد (.)p≥0/970
(نمودار یک).

نمودار  :-1میانگین  ±انحراف معیار دادهها در میزان تغییرات نیتریک اکساید گروه مکمل آب هندوانه+تست آستراند و گروه
دارونما+تست آستراند در قبل و بعد از یک جلسه مصرف آب هندوانه
*نشاندهنده تغییرات پیشآزمون با پس آزمون و ∞ نشاندهنده مقایسه تغییرات پس آزمون گروه آب هندوانه با گروه دارونما است.

 .4بحث و نتیجهگیری:
هدف از پژوهش حاضر بررسی پاسخ یک جلسه مصرف آب هندوانه و دارونما بر میزان تغییرات شاخص نیتریک اکساید خون پس از اجرای
تست آستراند توسط تکواندوکاران زن نخبه بود .نتایج حاکی از این پژوهش نشان داد که یک جلسه مصرف آب هندوانه در مقایسه با دارونما
منجر به افزایش معنیداری در سطوح شاخص نیتریک اکساید خون در پس آزمون گروه مکملدهی آب هندوانه نسبت به گروه دارونما نشد
اما بااینحال در گروهی که آب هندوانه خورده بودند سطوح شاخص نیتریک اکساید خون نسبت به گروه دارونما بهصورت بسیار جزئی کمی
بیشتر بود .ازآنجاییکه هندوانه یک منبع غنی از ال-سیترولین است و میتواند منجر به افزایش شاخص نیتریک اکساید خون شود و افزایش
در شاخص نیتریک اکساید خون منجر به ریلکس شدن عضالت عروق و افزایش خونرسانی و مواد غذایی به عضالت میشود اما یک جلسه
مصرف آب هندوانه منجر به افزایش معنی داری در شاخص نیتریک اکساید خون در تکواندوکاران زن نخبه نشد .مطالعات بیلی1و همکاران
2
( )2016نشان دادند دو هفته مکمل یاری آب هندوانه منجر به بهبود قابلیت زیستی نیتریک اکساید میشود ( .)7از طرف دیگر مککینلی
و همکاران ( )2015نشان دادند که مکملدهی ال -سیترولین و گلوتاتیون منجر به افزایش غلظت نشانگرهای سنتز نیتریک اکساید در خون
میشود ( .)2کاتروفیلو3و همکاران ( )2015تأثیر مکمل یاری ال-سیترولین و آب هندوانه را بر عملکرد هوازی و بیهوازی مورد بررسی قرار
دادند .نتایج آنها نشان داد که یک دوز مصرفی از ال -سیترولین و یا آب هندوانه منجر به بهبود عملکرد ورزشی نسبت به گروه دارونما شد
( .)8( )P<0/05اگرچه مصرف حاد آب هندوانه (ال -سیترولین) منجر به افزایش شاخص نیتریک اکساید خون نشد اما با توجه به مطالعات
انجامشده قبلی می توان بهبود شاخص نیتریک اکساید خون و به دنبال آن بهبود عملکرد ورزشی را به مدت زمان مکملدهی آب هندوانه/
ال-سیترولین نسبت داد .بهطورکلی برای اثبات اثر گذاری حاد آب هندوانه /ال-سیترولین به مطالعات بیشتری نیاز میباشد .ورزشکاران
میتوانند از آب هندوانه بهعنوان یک نوشیدنی طبیعی و بهمنظور حفظ سالمتی با توجه به داشتن مواد غذایی سالم دیگر ،استفاده کنند.

 .5منابع:

1
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تاثیر یک دوره تمرین ترکیبی منتخب بر کیفیت و رضایت از زندگی در بیماران
همودیالیز.
حسین حسین پور ستوبادی  ،1اکبر نوری حبشی* ،2خدیجه

مخدومی3

 -4کارشناسی ارشد ،فیزیولوژی ورزشی و حرکات اصالحی ،علوم ورزشی ،ارومیه ،ارومیه ،آذربایجان غربی ،ایران
 -5استادیار ،فیزیولوژی ورزشی و حرکات اصالحی ،علوم ورزشی ،ارومیه ،ارومیه ،آذربایجان غربی ،ایران (*نویسنده
مسئول)
 -6دانشیار ،بیماری داخلی  ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی ارومیه ،ارومیه ،آذربایجان غربی ،ایران
(*Email: )akbarnori52@gmail.com
چکیده
زمینه و هدف :کیفیـت زندگی معیار مهمی است که اثربخشی مراقبت های بهداشتی و سطح سالمتی و حس خوب زیستن را
نشان داده و پیش بینی وقوع مرگ و میر و میزان بستری بیمار در بیمارستان را میسر می سازد .کیفیت زندگی در بیماران مرحله
نهایی نارسایی کلیوی به وسیله عوامل مختلفی تحت تاثیر قرار می گیرد .بنابراین هدف از انجام پژوهش حاضر ،بررسی تأثیر 8
هفته تمرینات منتخب بر کیفیت و رضایت از زندگی در بیماران همودیالیز می باشد.
روش کار :در پژوهش حاضر تعداد  24نفر بیمار دیالیزی با دامنة سنی 60- 40سال شهرستان ارومیه به طور داوطلبی انتخاب
شده و به صورت تصادفی به دو گروه مساوی کنترل (12نفر) و تجربی (12نفر) تقسیم بندی شدند .کیفیت و رضایت از زندگی
با استفاده از پرسش نامه قبل و بعد از  8هفته تمرین ترکیبی منتخب (مقاومتی-تداومی) در دو گروه اندازه گیری شد و گروه
کنترل در این مدت بدون هیچ گونه مداخله ی تمرینی قرار گرفتند.
یافته ها :بررسی های انجام شده بین دو گروه (تی مستقل) نشان داد که برنامه تمرینی منتخب اثر بخشی معنی داری بر گروه
تجربی نسبت به گروه کنترل بر متغیرهای کیفت و رضایت از زندگی داشت ()P ≤ 0/05؛ عالوه بر این تاثیر معنی دار تمرینات
در گروه تجربـی و عدم تغییرات معنادار در گروه کنترل (تی همبسته) یافت شد.
نتیجه گیری :نتایج بدست آمده ،حاکی از اثر بخشی تمرینات به کار رفته در افزایش میزان کیفیت و رضایت از زندگی بود.
فعالیت ورزشی روزنه ی امیدی است که این بیماران را به زندگی قبل از بیماری نزدیک کند .بنابراین میتوان از تمرینات
ترکیبی مورد استفاده در این پژوهش برای بهبود کیفیت و رضایت از زندگی در بیماران دیالیزی استفاده نمود.
کلید واژه ها :کیفیت زندگی ،رضایت از زندگی ،تمرینات ترکیبی ،دیالیز

 .1مقدمه:
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در مواقعی کلیهها به دالیل مختلف نمیتوانند عملکرد طبیعی و اصلی خود را اعمال نمایند به این حالت ،نارسایی مزمن کلیه
( )End Stage Renal Diseaseاطالق می شود ( .)1درمان همودیالیز در طول زمان موجب میشود که بیماران همودیالیزی
سبک زندگی غیر فعال و ثابتی داشته باشند ( .)2با توجه به این که کیفیت زندگی ممکن است تحت تأثیر تغییرات کلینیکی
ناشی از بیماری و عـوارض مربـوط بـه آن قرار گیرد ،کسب اطالعات در این زمینه میتواند در شناسایی بیماران در معرض خطر
مفید واقع شود ( . )3در دنیای امروز ،ارتقای کیفیت زندگی از اهمیت ویژه ای برخوردار است .مشکل عمده بیماران دیالیزی که
موجب پیچیدهتر شدن شرایط کیفی زندگی آنها می گردد ،افزایش اضطراب و افسردگی نسبت به مردم عادی است .کیفیت
زندگی پایین عاملی موثر در بروز بستری شدنهای پیدرپی در بیمارستان و مرگ و میر در این بیماران است ( .)4کاهش کیفیت
زندگی در بیماران تحت هودیالیز ،ممکن است ابعاد مختلف زندگی فرد را تحت تأثیر قرار داده و توانایی فرد جهت انجام فعالیت
روزمره را کاهش دهد ( .)5والترز و همکاران به این نتیجه دست یافتند که با ابتال به نارسایی مزمن کلیوی و شروع دیالیز کیفیت
زندگی بیماران کاهش مییابد ( .)6گیبسون در بررسی بیماران همودیالیز به باال بودن کیفیت زندگی این بیماران اشاره نموده
( .)7در بررسی متون ،ورزش را میتوان به عنوان یکی از تکنیکهای بهبود کیفیت زندگی بیماران تحت همودیالیز به کار برد،
مزایای جسمی ورزش برای این افراد شامل کاهش خستگی ،بهبود عملکرد قلبی ،افزایش ظرفیت کار جسمانی ،افزایش جریان
خون عضله ،باز شدن مویرگ های سطحی ،کاهش فشارخون ،کاهش سطح اوره و کاهش کرامپ عضالنی است ( .)8به طور کلی
با مروری بر تحقیقات صورت گرفته ،مشاهده می شود نتایج در مورد تاثیر فعالیت بدنی در بهبود کیفیت دیالیز متناقض است.
برخی از تحقیقات تاثیر ورزش را بر بهبود کیفیت دیالیز نشان داده اند .با توجه به تحقیق حاضر و عدم تحقیقات کافی در این
زمینه محقق بر آن است تا به بررسی تاثیر  8هفته تمرین ترکیبی منتخب بر کیفیت و رضایت از زندگی در بیماران همودیالیز
بپردازد.
 .2روش کار:
پژوهش حاضر از نوع نیمه تجربی و در یک بازه زمانی  8هفته ای انجام شده است .در ابتدا هدف پژوهش برای شرکت کنندگان
توضیح داده شد و پس از تکمیل نمودن فرم رضایت نامه و پرسشنامه ،با توجه به معیار های ورود (غیرفعال و یا دارای فعالیت
بدنی نامنظم) و خروج (افرادی که آسیب و مشکالت جسمی داشتند) به انتخاب افراد پرداخته شد .نمونه آماری تحقیق حاظر
 24نفر از بیماران بودند که به صورت تصادفی از بین افراد با دامنه سنی  40تا  60سال ،هفتهای سه مرتبه دیالیز میشدند و
ظرف  6ماه گذشته هیچ گونه فعالیت ورزشی نداشتند انتخاب شدند .آزمودنیها با استفاده از تست  6دقیقه راه رفتن در دو گروه
کنترل ( 12نفر) و تجربی ( 12نفر) تقسیم شدند .از روش آماری تیمستقل برای بررسی های بین دو گروه و تیزوجی برای
بررسیهای درون گروهی در سطح  P≤0/05استفاده شده و تمام تجزیه و تحلیل های آماری در نرمافزار آماری  SPSSصورت
گرفت .اندازهگیری کیفیت زندگی توسط پرسشنامه  26آیتمی ( )26-WHOQOLو رضایت از زندگی با استفاده از مقیاس
( )SWLSدر دو نوبت قبل و بعد  8هفته اندازهگیری شد .با توجه به پیشینه  ،تمرینات مقاومتی از کشهای بدنسازی (تراباند)
با مقاومت متناسب استفاده گشت .تمرینات تداومی نیز به مدت  8هفته بر روی تردمیل قبل از دیالیز که و هر هفته سه جلسه

انجام شد .در انجام پروتکل تمرین ابتد ا تمرینات مقاومتی و سپس تمرینات هوازی انجام پذیرفت .شدت و حجم تمرینات هوازی
در جدول 1-توضیح داده شده است.
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 .3یافته ها:
نتایج آزمون  tهمبسته به منظور مقایسه میانگین پیش آزمون و پس آزمون مربوط به کیفیت زندگی در حیطههای جسمی،
روانشناختی ،روابط اجتماعی  ،محیطی و رضایت از زندگی در درون گروه های کنترل و تجربی و نتایج  tمستقل برای تعیین

تغییرات بین گروهی کیفیت زندگی و رضایت از زندگی در بین دو گروه کنترل و تجربی در جدول  3-ارائه شده است.
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نتایج انجام شده حاصل از جدول 3-نشان داد که بررسیهای بین دو گروهی (تی مستقل) با برنامه تمرینی منتخب اثر بخشی
معنیداری بر گروه تجربی نسبت به گروه کنترل بر متغیرهای کیفیت و رضایت زندگی داشت ()P ≤ /0 05؛ عالوه بر این تاثیر
معنیدار تمرینات در گروه تجربـی و عدم تغییرات معنادار در گروه کنترل (تی همبسته) یافت شد.
 .4بحث و نتیجه گیری:
یافتههای پژوهش حاضر حاکی از این است تمرینات ترکیبی منتخب بر کیفیت و رضایت از زندگی در بیماران دیالیزی تاثیر دارد.
جولینه و همکاران ( )2010در تحقیقاتی نشان دادند که بیماران ESRDقادر به فعالیتهای شخصی زندگی و حفظ کیفیت
زندگی نیستند ،آنها با یک دوره تمرین قدرتی با شدت پایین48 ،جلسه ،نشان دادند که بهبود عملکرد اجرایی باعث بهبود کیفیت
زندگی در بیماران مزمن کلیوی و همودیالیزی می شود که با تحقیق حاظر همسو است ( .)9بریندر و همکاران ( )2006نیز در
تحقیقاتی که  12هفته تمرینات قدرتی فزاینده بر بیماران همودیالیزی انجام پذیرفت گزارش کردند پیامدهای عملکردی
کاتابولیسم شامل ضعف ،خستگی ،کاهش توانایی تولید نیرو و ناتوانی در انجام فعالیتهای روزمره است که همه ی این موارد
کیفیت زندگی بیماران را کاهش میدهد ( .)10در مقابل پارسون و همکاران ( )2006هیچ تغییری در نمره کیفیت زندگی بیماران
همودیالیزی پس از شرکت در یک دوره تمرینات ورزشی  5ماهه با استفاده از دوچرخه مشاهده نکردند ( .)11مطالعات زیادی به
انجام ورزش و فعالیت جسمانی منظم در بیماران  ESRDتاکید کرده است و نشان داده که فعالیت ورزشی باعث بهبود کنترل
دیابت و بهبود کیفیت زندگی که منجر به ارتقای عملکرد روحی و جسمی بیمار می شود .در راستای یافته های پژوهش میتوان
این گونه بیان نمود که تمرینات ترکیبی منتخب در بهبود کیفیت و رضایت از زندگی در بیماران دیالیزی بسیار موثر هستند؛ در
نهایت نتیجهگیری میگیریم که بدلیل افزایش کیفیت و رضایت از زندگی در این بیماران میتوان از تمرینات ترکیبی منتخب
مورد استفاده در این پژوهش برای بهبود کیفیت و رضایت از زندگی در بیماران دیالیزی استفاده نمود.
 .5منابع:
1. Shafipour V, Jafari H, Shafipour LJTM. Relation of quality of life and stress intensity in hemodialysis
patients. 2009;2009(03, Autumn):169-74.
2. Chojak K, Smolenski O, Milkowski A, Pitrowski WJMR. The effects of 6-month physical training
conducted during hemodialysis in ESRD patients. 2006;10(2):25-41.
3. Fructuoso M, Castro R, Oliveira L, Prata C, Morgado TJN. Quality of life in chronic kidney disease.
2011;31(1):91-6.
4. Nazemian F, Ghafari F, Poorghaznein TJmjomuoms. Evaluation of depression and anxiety in
hemodialysis patients. 2008;51(3):171-6.
5. Kutner NG, editor DAILY HEMODIALYSIS—SELECTED TOPICS: Quality of Life and Daily
Hemodialysis. Seminars in dialysis; 2004: Wiley Online Library.
6. Walters BA, Hays RD, Spritzer KL, Fridman M, Carter WBJAJoKD. Health-related quality of life,
depressive symptoms, anemia, and malnutrition at hemodialysis initiation. 2002;40(6):1185-94.
7. Esmaieli M, Illkhani M, Qolamaraqi M, Hossaini F. The relationship between self-efficacy and quality
of life in hemodialysis patients affiliated to Iran University of Medical Sciences: MSc Dissertation].
Iran Univ Med Sci; 2005.
8. Somberg J. Harrison's principles of internal medicine. LWW; 2005.
9. Chen JL, Godfrey S, Ng TT, Moorthi R, Liangos O, Ruthazer R, et al. Effect of intra-dialytic, lowintensity strength training on functional capacity in adult haemodialysis patients: a randomized pilot
trial. 2010;25(6):1936-43.
10. Cheema BSB. Progressive resistance training during maintenance hemodialysis to counteract
catabolism in end stage renal disease 2005.
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11. Parsons TL, Toffelmire EB, King-VanVlack CEJAopm, rehabilitation. Exercise training during
hemodialysis improves dialysis efficacy and physical performance. 2006;87(5):680-7.
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فتاحی4

.1دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیولوژی کاربردی ،دانشکده علوم ورزشی ،دانشگاه رازی ،کرمانشاه ،کرمانشاه ،ایران(*نویسنده مسئول)
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چکیده
زمینه و هدف :ازریابی و سنجش آمادگی جسمانی و عوامل مرتبط با آن در افراد جامعه و آگاه نمودن آنها از وضعیت جسمانی خود یکی
از ضروریات جوامع امروزی است لذا هدف کلی این پژوهش تدوین و به روز رسانی نورمهای آمادگی جسمانی زنان  18تا  60سال شهر
کرمانشاه بود.
روش کار : :بدین منظور  200نفر از زنان  18تا  60سال شهر کرمانشاه به طور تصادفی انتخاب و نمونه آماری تحقیق را تشکیل دادند.
متغیرهای آمادگی قلبی_تنفسی  ،درصد چربی بدن ،نسبت دور کمر به دور لگن( ،)WHRانعطافپذیری ،قدرت عضالنی پنجه دست راست
و دست چپ ،استقامت عضالت سینه و استقامت عضالت شکم به ترتیب با روش دوی یک مایل ،اندازهگیری چین پوستی سه نقطهای،
اندازهگیری محیط دور کمر و دور لگن با متر نواری ،جعبه انعطافسنج ،داینامومتر ،شنای سوئدی و دراز و نشست اندازهگیری و ثبت شدند.
از نقاط درصدی با فاصله  5درصد همچنین میانگین صدکها و تغییرات فاکتورهای آمادگی جسمانی بر اساس گروههای سنی تعیین شده
برای تحلیل دادهها و تدوین نورم استفاده شد.
یافته ها :یافتههای تحقیق در جمعیت زنان شهر کرمانشاه با متوسط سن  36/96±1/31سال ،قد  161/46±0/57سانتیمتر و وزن
 70/86±1/17کیلوگرم بدین شرح میباشد؛ میانگین شاخص توده بدنی ( 27/30±5/07کیلوگرم بر متر مربع) ،توان هوازی( 38/80میلی
لیتر برکیلوگرم بر دقیقه) ،درصد چربی بدن( 31/95درصد) 0/829( WHR ،متر) ،انعطافپذیری( 23/91سانتیمتر) ،قدرت عضالنی پنجه
دست راست( 24/63کیلوگرم) ،قدرت عضالنی پنجه دست چپ( 23/13کیلوگرم) ،استقامت عضالت سینهای( 14/32تعداد شنای سوئدی)،
استقامت عضالت شکم( 28/94تعداد دراز و نشست).
نتیجه گیری :یافتههای مطالعه حاضر نشان داد فاکتورهای آمادگی جسمانی به علت نبود برنامههای منظم تمرین بدنی با افزایش سن
کاهش مییابند .همچنین در مقایسه با هنجارهای موجود و دادههای حاصل از برخی تحقیقات ،زنان شهر کرمانشاه در متغیرهای درصد
چربی بدن ،قدرت عضالت پنجه و انعطافپذیری وضعیت نامناسب و در متغیرهای توان هوازی ،WHR ،استقامت عضالت سینهای و شکمی
وضعیت نسبتاً خوبی داشتند.

کلید واژگان :زنان ،فاکتورهای آمادگی جسمانی ،تدوین نورم ،شهر کرمانشاه

مقدمه:
فعالیت بدنی بر اساس برنامههای منظم مزایای قابل توجهی دارند و به عالوه ،افراد از نظر بدنی فعال ،نسبت به افراد غیر فعال ،از طول عمر
بیشتری برخوردار هستند( .)1،2میزان آمادگی جسمانی به طور غیر مستقیم میتواند نشاندهنده میزان فعالیت جسمانی و شیوه زندگی
افراد باشد .براین اساس یکی از روشهای علمی و معتبر برای ارزیابی سالمتی افراد در تمام سنین ،سنجش ترکیب بدنی و آمادگی جسمانی
می باشد ( .)3رواسی و همکاران ( )2006مطالعه ای برای تهیه و تدوین نورم ترکیب بدنی و آمادگی قلبی -تنفسی کارمندان انجام دادند.
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 2240کارمند زن و مرد به عنوان نمونه آماری در این مطالعه شرکت کردند ،نتایج نشان داد که آزمودنیها از وضعیت مناسب آمادگی قلبی-
تنفسی برخوردار نیستند( )4همچنین استیون و همکاران ( )1989پژوهشی به منظور بررسی رابطه آمادگی جسمانی و عوامل مرگ و میر
انجام دادند که آزمودنیها شامل  10224مرد و  3120زن بودند .نتایج به دست آمده حاکی از این است که سطوح باالی آمادگی جسمانی
منجر به تاخیر در عوامل مرگ و میر از جمله بیماریهای قلبی عروقی و سرطان میشود( .)5با توجه به مطالعات انجام شده مشخص شده
است که پایین بودن سطوح آمادگی جسمانی در افراد ،خصوصاً افراد کم تحرک ،منجر به افزایش مشکالت ساختاری و اسکلتی میشود(.)2
طی سالیان متمادی ،این موضوع در کشورهای توسعه یافته مورد توجه پژوهشگران بوده است و اطالعات فراوان نیز در این زمینهها جمعآوری
و به طور مستمر روزآمد و دستهبندی شده است .بنابراین آنچه که انجام این تحقیق را ضروری میکند ،کمبود اطالعات درباره وضعیت
آمادگی جسمانی و تهیه هنجارهای مربوطه است تا بدین وسیله ضمن توصیف وضعیت حاضر این شاخصها در اقشار مختلف کشور ،کمبودها
و نارساییها مشخص شود و برای رفع آن برنامهریزی اساسی صورت گیرد ،لذا هدف این مطالعه تهیه و تدوین نورم آمادگی جسمانی مرتبط
با تندرستی در زنان و مردان شهر کرمانشاه به منظور برنامهریزی در راستای بهبود آمادگی جسمانی و ارتقای شاخصهای سالمت میباشد.

روش شناسی:
با توجه به اهداف این پژوهش روش مورد مطالعه از نوع توصیفی برای تدوین نورم بود .تعداد  200نمونه با دامنه سنی بین  18تا  60سال
در چهار گروه سنی  60-50 ،40-49 ،30-39 ،18-29سال به شهر کرمانشاه اختصاص داده شد .برای اندازهگیری و تعیین قدرت مچ دست
آزمودنیها از دینامومتر دستی ،برای تعیین استقامت قلبی -عروقی از آزمون یک مایل راه رفتن /دویدن راکپورت ،برای اندازهگیری استقامت
عضالت ناحیة شکم از آزمون درازونشست با زانوی خمیده و برای سنجش استقامت عضالت ناحیة کمربند شانهای از آزمون شنای سوئدی
تعدیل شده استفاده شد .همچنین ،ترکیب بدن و درصد چربی بدن آزمودنیها ،از فرمول جکسون و پوالک سه نقطه ای ویژه زنان بزرگسال،
برآورد گردید .بعالوه برای اندازهگیری میزان انعطاف تنة آزمودنیها از جعبة اندازهگیری انعطاف بدنی استفاده شد .در این پژوهش شاخصهای
مرکزی مانند میانگین و شاخصهای پراکندگی مانند انحراف معیار ،چارکها ،دهکها ،صدکها ،شاخص توزیع مانند ضرایب کجی و کشیدگی
مورد استفاده قرار گرفت .از نقاط درصدی با فاصله  5درصد برای تدوین نورم و برای طبیعی بودن توزیع متغیرها از آمارهای استنباط
کالموگروف -اسمیرنف استفاده شد .ضمناً کلیه عملیات آماری با استفاده از نرم افزارهای اس.پی.اس.اس نسخه  23و اکسل انجام گرفت.

یافته ها:
در جدول شماره یک ،ویژگیهای آنتروپومتریک زنان شامل سن ،وزن ،قد BMI ،و در جدول شماره  2میانگین و انحراف استاندارد
اندازهگیریهای صورت گرفته در این پژوهش بر اساس گروه سنی ارائه شده است .شایان ذکر است که توزیع دادهها با استفاده از آزمون
کلموگروف -اسمرینوف بررسی و مشخص شد که دادههای اندازهگیری شده توزیع طبیعی دارند.

جدول  -1توصیف آماری ویژگیهای آنتروپومتریک در زنان  18-60سال شهر کرمانشاه
(تعداد  200نفر زن)
شاخص
گروه
18 -29

میانگین  ±انحراف
استاندارد

سن

وزن

قد

(سال)

()kg

()cm

22/7534±3/635

64/263±9/48

42

163/04±0/056

BMI
)(kg/m2
24/196±3/529
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30-39

میانگین  ±انحراف
استاندارد

34/51±2/918

68/05±8/38

163/10±0/057

40-49

میانگین  ±انحراف
استاندارد

44/31±3/051

74/06±1/04

159/38±0/043

50-60

میانگین  ±انحراف
استاندارد

55/60±3/37

81/27±1/04

159/49±0/060

کل

میانگین  ±انحراف
استاندارد

36/96±1/31

70/86±1/17

161/46±0/57

25/646±3/35
29/241±4/622
32/05±4/648
27/30±5/07

جدول -2توصیف آماری ویژگی های آزمودنیها بر حسب شاخص های مرکزی و پراکندگی
شاخص

WHR
)(m

18-29

0/794±0/053

27/41±4/15

30-39

0/808±0/046

29/46±3/79

43/84±3/56

40-49

0/842±0/060

34/96±4/43

31/83±6/16

18/88±5/49

50-60

0/893±0/051

38/77±3/83

20/46±6/68

13/09±3/74

5/74±2/36

کل

0/829±0/065

31/95±6/11

38/80±13/13

23/91±8/84

14/32±7/13

گروه

قدرت دست

قدرت دست

انعطافپذیری استقامتسینهای استقامتشکم

درصد چربی

توان هوازی

(تعداد)

(تعداد)

راست()kg

چپ )(kg

(درصد)

)(ml/kg/min

)(cm

39/87±6/98

25/19±3/35

23/84±2/54

51/21±4/43

31/39±5/40

20/50±4/27

25/35±3/35

23/82±3/35

26/61±4/48

17/51±3/90

33/43±5/80

23/06±4/08

9/73±3/97

21/42±6/27

24/68±3/61

14/16±4/70

22/95±3/35

21/37±3/25

28/94±1/20

24/63±3/50

23/13±3/68

بحث و نتیجه گیری:
از مقایسه نورمهای بدست آمده در این مطالعه با سایر پژوهشها در داخل و خارج کشور نشان میدهد که با باال رفتن سن فاکتورهایی چون
 ،WHRدرصد چربی بدن ،شاخص توده بدنی افزایش میبایند ،همچنین متغیرهای انعطافپذیری ،توان هوازی ،قدرت و استقامت عضالت
در سنین  40سال به باال کاهش محسوسی داشته که با کیفیت زندگی رابطهای معکوس دارد(.)6،7،8،9در رابطه با وضعیت موجود در شهر
کرمانشاه ،به نظر میرسد زنان دارای وزن طبیعی هستند اما درصد چربی آنها به نسبت نورم کشورهای دیگر باال میباشد( .)6،7در شاخص
نسبت دور کمر به دور لگن با طبقه بندی کم ،متوسط ،زیاد و خیلی زیاد زنان کرمانشاه در وضعیت متوسط قرار دارند .در مورد توان هوازی
نکته ای که در مقایسه این نتایج باید بدان توجه نمود این است زنان در شهر کرمانشاه وضعیت مطلوبی دارند ،که میتواند نوید آینده ای بهتر

را برای زنان این مرز و بوم به همراه داشته باشد .به طور کلی افزایش سن و رسیدن به دوران میانسالی و پیری با کاهش فعالیت بدنی
همراه بوده و در نتیجه بروز چاقی و ضعف عضالنی موجب افت عملکردی در انجام تستهای مورد نظر در این پژوهش گردید .برای
افزایش کیفیت زندگی و کمک به شناخت خطرهای فقر حرکتی توجه بیشتر به پیشگیری و ارائه برنامههایی در راستای افزایش سطوح
آمادگی جسمانی ضروری میباشد ( .)7پژوهشگران مطاله حاضر امیدوار هستند با تدوین نورمهای آمادگی جسمانی زنان  60-18ساله شهر
کرمانشاه نقش اندکی در توصیف وضعیت موجود افراد جامعه ایفا کرده باشند.در انتها پیشنهاد میگردد که مدیران ورزشی استان در
برنامهریزی های کوتاه مدت و بلند مدت جهت ارتقای سطح سالمت عمومی و اصالح نقاط ضعف احتمالی در برنامههای آمادگی جسمانی
فعلی از نورمهای بدست آمده در این مطالعه استفاده کنند.

منابع:
Javadipour M, Samiya Nia M. Explaining the strategic situation and providing a strategy for the development
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چکیده
زمینه و هدف :سالمتی انسان تا حدود زیادی وابسته به وضعیت فاکتورهای آمادگی جسمانی میباشد و دانستن مرجعهای معتبر برای
قضاوت درمورد سطوح آمادگی جسمانی افراد ،از اهمیت خاصی برخوردار است .لذا هدف کلی این پژوهش تدوین و به روز رسانی نورمهای
آمادگی جسمانی مردان  18تا  60سال شهر کرمانشاه بود.
روش کار :آزمودنیها شامل  200نفر از مردان  18تا  60سال شهر کرمانشاه ،براساس معیارهای پژوهش انتخاب شدند .متغیرهای آمادگی
قلبی_تنفسی  ،درصد چربی بدن ،نسبت دور کمر به دور لگن( ،)WHRانعطافپذیری ،قدرت عضالنی پنجه دست راست و دست چپ،
استقامت عضالت سینه و استقامت عضالت شکم به ترتیب با روش آزمون یک مایل پیاده روی راکپورت ،اندازهگیری چین پوستی سه نقطهای،
اندازهگیری محیط دور کمر و دور لگن با متر نواری ،جعبه انعطافسنج ،داینامومتر ،شنای سوئدی و دراز و نشست اندازهگیری و ثبت شدند.
از نقاط درصدی با فاصله  5درصد ،همچنین میانگین ،انحراف معیار ،صدکها و تغییرات فاکتورهای آمادگی جسمانی بر اساس گروههای
سنی تعیین شده برای تحلیل دادهها و تدوین نورم استفاده شد.
یافته ها :یافتههای این پژوهش نشان داد که میانگین استقامت قلبی  -عروقی آزمودنیها در مردان  45/14،میلی لیتر برکیلوگرم بر دقیقه،
درصد چربی بدن  23/28درصد 0/927 WHR ،متر ،انعطافپذیری  29/43سانتیمتر ،قدرت عضالنی پنجه دست راست  42/21کیلوگرم،
قدرت عضالنی پنجه دست چپ  36/02کیلوگرم ،استقامت عضالت سینهای تعداد  44/18شنای سوئدی ،استقامت عضالت شکم تعداد
 32/81دراز و نشست بود.
نتیجه گیری :در مقایسه با هنجارهای موجود و دادههای حاصل از برخی پژوهشهای دیگر ،مردان شهر کرمانشاه در متغیرهای توان
هوازی ،انعطاف پذیری ،قدرت عضالنی پنجه ،استقامت عضالت سینه وضعیت بهتری به نسبت شهرهای دیگر و سایر کشورها داشتند اما در
متغیرهای شاخص توده بدنی ،درصد چربی بدن ،نسبت دور کمر به دور لگن( ،)WHRاستقامت عضالت شکمی وضعیت نسبتاً مشابهی
داشتند.

کلید واژگان :مردان ،فاکتورهای آمادگی جسمانی ،تدوین نورم ،شهر کرمانشاه

45

اولین همایش بین المللی ورزش و توسعه پایدار
مقدمه:
توجه به فعالیت بدنی ،به عنوان بخش مکمل یک زندگی سالم گسترش یافته است و شواهد علمی از فواید سالمت بخش ورزش ،در حال
افزایش هستند .طبق مطالعات انجام شده فعالیت بدنی منظم بر عوامل آمادگی جسمانی تاثیر دارد و اگر به طور روزانه و به مدت حداقل 30
دقیقه ،فعالیت بدنی سبک انجام شود ،دارای فواید سالمتی است و میتواند خطر بیماریهای مرتبط با کم تحرکی را کاهش دهد(.)1،2،3
مطالعات اپیدمیولوژی در  50سال اخیر نشان داده است که آمادگی جسمانی پایین در کودکی و نوجوانی با مرگ و میر کلی ،بیماریهای
قلبی-عروقی و دیابت نوع دو در بزرگسالی مرتبط است( .)4،5دارا بودن سطوح باالی شاخصهای تندرستی ،بهداشتی و قابلیتهای جسمانی
میتواند نشان دهنده سالمت و توانمندی یک جامعه باشد ،اما متاسفانه نبود آگاهی کافی از سطح آمادگی جسمانی و تندرستی افراد مختلف
جامعه ،با توجه به عدم دسترسی به مالک و مرجعی معتبر ،امکان برنامهریزی برای توسعه سطح تندرستی افراد ،مسئوالن و برنامهریزان
کشور را با مشکل مواجه کرده است( .)6همچنین هزینههای کالن و متعددی که دولت و نهادهای مختلف ساالنه برای درمان ناراحتیها و
بیماریهای مختلف متقبل میشوند ،از مواردی است که باید از طریق ارائه راهکارهای مختلف برطرف گردد( .)7بر این اساس یکی از
روش های علمی و معتبر برای ارزیابی سالمتی افراد در تمام سنین ،سنجش ترکیب بدنی و آمادگی جسمانی میباشد( .)7لذا هدف این
پژوهش ،بررسی آمادگی جسمانی مرتبط با تندرستی در مردان شهر کرمانشاه و تهیه و تدوین نورم میباشد.

روش شناسی:
با توجه به اهداف این پژوهش روش مورد مطالعه از نوع توصیفی برای تدوین نورم بود .تعداد  400نمونه مرد با دامنه سنی بین  18تا 60
سال در چهار گروه سنی  60-50 ،40-49 ،30-39 ،18-29سال به شهر کرمانشاه اختصاص داده شد .برای اندازهگیری و تعیین قدرت مچ
دست آزمودنیها از دینامومتر دستی ،برای تعیین استقامت قلبی -عروقی از آزمون یک مایل راه رفتن /دویدن راکپورت ،برای اندازهگیری
استقامت عضالت ناحیة شکم از آزمون درازونشست با زانوی خمیده و برای سنجش استقامت عضالت ناحیة کمربند شانهای از آزمون شنای
سوئدی تعدیل شده استفاده شد .همچنین ،ترکیب بدن و درصد چربی بدن آزمودنیها ،از فرمول جکسون و پوالک سه نقطه ای ویژه مردان
بزرگسال ،برآورد گردید .بعالوه برای اندازهگیری میزان انعطاف تنة آزمودنیها از جعبة اندازهگیری انعطاف بدنی استفاده شد .در این پژوهش
شاخصهای مرکزی مانند میانگین و شاخصهای پراکندگی مانند انحراف معیار ،چارکها ،دهکها ،صدکها ،شاخص توزیع مانند ضرایب
کجی و کشیدگی مورد استفاده قرار گرفت .از نقاط درصدی با فاصله  5درصد برای تدوین نورم و برای طبیعی بودن توزیع متغیرها از آمارهای
استنباط کالموگروف -ا سمیرنف استفاده شد .ضمناً کلیه عملیات آماری با استفاده از نرم افزارهای اس.پی.اس.اس نسخه  23و اکسل انجام
گرفت.

یافته ها:
در جدول شماره یک ،ویژگیهای آنتروپومتریک آزمودنیها شامل سن ،وزن ،قد BMI ،و در جدول شماره  2میانگین و انحراف استاندارد
اندازهگیریهای صورت گرفته در این پژوهش بر اساس گروه سنی ارائه شده است .شایان ذکر است که توزیع دادهها با استفاده از آزمون
کلموگروف -اسمرینوف بررسی و مشخص شد که دادههای اندازهگیری شده توزیع طبیعی دارند.
جدول  -1توصیف آماری ویژگیهای آنتروپومتریک در مردان  18-60سال شهر کرمانشاه
(تعداد  200نفر مرد)
شاخص

سن

وزن

قد

(سال)

()kg

()cm

BMI
)(kg/m2

18 -29

میانگین  ±انحراف استاندارد

23/08±2/42

84/97±12/56

181/49±5/10

25/87±4/25

30-39

میانگین  ±انحراف استاندارد

32/93±2/68

81/12±12/26

178/00±5/15

26/99±4/35

40-49

میانگین  ±انحراف استاندارد

43/77±2/56

79/11±11/03

179/93±5/37

26/34±3/71

50-60

میانگین  ±انحراف استاندارد

53/97±2/53

77/90±7/29

178/76±5/84

24/83±2/77

گروه
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26/12±4/01

179/64±5/29

80/97±11/58

34/82±11/42

 انحراف استاندارد± میانگین

کل

 توصیف آماری ویژگی های آزمودنیها بر حسب شاخص های مرکزی و پراکندگی-2جدول
قدرت دست

قدرت دست

استقامتشکم

استقامتسینهای

انعطافپذیری

توان هوازی

درصد چربی

(چپkg)

)kg(راست

)(تعداد

)(تعداد

(cm)

(ml/kg/min)

)(درصد

38/97±7/33

45/80±7/72

34/00±5/61

46/27±6/80

32/57±3/89

52/18±6/63

35/44±8/17

41/51±8/98

32/48±5/92

44/00±6/64

29/31±3/73

33/55±7/74

39/46±8/47

33/79±6/00

44/18±7/88

33/43±5/58

38/66±7/32

29/10±7/46

36/02±7/75

42/21±8/63

32/81±6/27

WHR

شاخص
گروه

21/79±3/46

(m)
0/927±0/025

18-29

44/63±4/92

23/73±3/33

0/926±0/025

30-39

27/67±4/55

39/90±4/67

24/40±3/02

0/933±0/024

40-49

39/40±8/29

24/53±5/17

36/41±4/32

24/50±2/75

0/924±0/028

50-60

44/18±7/53

29/43±5/03

45/14±8/09

23/28±3/42

0/927±/025

کل

:بحث و نتیجه گیری
درمجموع نتایج بهدستآمده از مطالعه حاضر نشان میدهد مردان شهر کرمانشاه شرکتکننده در تحقیق از نظر مولفههای آمادگی جسمانی
. سال به باال این تغییر بیشتر به چشم میآید50-60با افزایش سن بهصورت تدریجی دچار افت میگردند اما در گروههای سنی باالتر یعنی
، انعطاف پذیری، توان هوازی،WHR  در مقایسه آزمودنیهای مطالعه حاضر با تحقیقات دیگر مشخص شد که در مولفههای،ازسویدیگر
 قدرت پنجه دست راست و چپ،BMI ) و در3،8،9( مردان شرکتکننده در تحقیق حاضر عملکرد بهتری دارند،استقامت عضالت شانه ای
 با توجه به نتایج این پژوهش مبنی بر کاهش آمادگی جسمانی، بنابراین.)10،11(و استقامت عضالت شکمی عملکرد آنها ضعیفتر است
 و در نتیجه احتمال افزایش بیماری ها و اختالالت ناشی از کاهش تحرک و،مردان شهر کرمانشاه شرکت کننده در مطالعه با افزایش سن
 باید با برنامه ریزی مدون و حساب شده و دادن آموزشهای الزم سعی در افزایش مشارکت مردان میانسال و سالمند در،آمادگی جسمانی
 درنهایت بهنظر میرسد برای بررسی دقیقتر موضوع نیاز به مطالعات بیشتر با.برنامه های ورزشی و افزایش آمادگی جسمانی آنان کرد
.آزمودنیهای بیشتر و مناطق جغرافیایی وسیعتر که نمونههای بیشتری را در برگیرد میباشد

:منابع
1. Bovet P, Auguste R, Burdette H. Strong inverse association between physical fitness and overweight in
adolescents: a large school-based survey. International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity.
2007 Dec;4(1):24.
2. Ravasi A. Evaluation of body composition and cardio-respiratory fitness of workers, and constructions of fitness
national norms. Unpublished Research Report, SSRC. 2008; 57-64. (In Persian)
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:
a 25 year follow up study. British journal of sports medicine. 2006 Feb 1;40(2):107-13.
5. Mohebbi H. Evaluation of body composition and cardio-respiratory fitness of boys & girls university students
of Iran and constructions of fitness national norms. Unpublished Research Report, SSRC. 2010; 3(9):15-28.
(In Persian)
6. Ravasi A. Evaluation of body composition and cardio-respiratory fitness of workers, and constructions of fitness
national norms. Unpublished Research Report, SSRC. 2008; 57-64. (In Persian)
7. Minasian V. Construction of physical fitness national norms for men aged 50-65y of Isfahan City& comparison
of them with available norms. Unpublished Research Report, SSRC. 2009; 100-5. (In Persian)

47

اولین همایش بین المللی ورزش و توسعه پایدار
8. Rajabi H. Evaluation of body composition and cardio-respiratory fitness of boys & girls university students of
Iran and constructions of fitness national norms. Unpublished Research Report, SSRC. 2005; 58-95. (In
Persian)
9. Aghaalinejad, H. Normalization of WHR, BMI, WC and body fat percentage of men aged 30 to 35 years in
Tehran. Unpublished Research Report, SSRC. 2004; 20:113-134.
10. Loe, H., et al., (2013). Aerobic capacity reference data in 3816 healthy men and women 20–90 years. PloS
one. 8(5): p. e64319.
11. Stephan Health Organization Group(2009)."T Develop physical fitness standards for men and women 65-50
years old Croatia ". Society Science & Medicine, 41: 1403-1409. (In Persian)

48

اولین همایش بین المللی ورزش و توسعه پایدار
تاثیر تمرینات تناوبی همراه با مصرف شیرکاکائو بر درصد چربی بدن دختران شناگر
زهرا رحمانی ،1محمد رضا رمضان پور ،2زهره

امیرخانی3

.1کارشناس ارشد تغذیه ورزشی
 . 2دانشیار گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی ،واحد مشهد  ،دانشگاه آزاد اسالمی ،مشهد ،ایران
 . 3استادیار گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی ،واحد مشهد  ،دانشگاه آزاد اسالمی ،مشهد ،ایران

(*Email: )Rahmanizahra8@yahoo.com
چکیده
زمینه و هدف :برطبق نظر کارشـــناســـان علم تمرین ،بهترین تمرین برای ثبت بهترین رکورد ،تمرینی اســـت که با توجه به نیازهای
فیزیولوژیکی همان رشته ورزشی طراحی شده و بیشترین شباهت را به شرایط رقابتی آن دا شته با شد .هدف از این پژوهش ،بررسی تاثیر
تمرینات تناوبی همراه با مصرف شیرکاکائو بر درصد چربی دختران شناگر بود.
روش کار :این پژوهش از نوع نیمه تجربی ا ست .جامعه آماری شامل دختران شناگر شهر م شهد با دامنه سنی  8الی  11سال بود .گروه
تجربی ( 1هشــت هفته تمرین اینترول  +مصــرف شــیرکاکائو) گروه تجربی (2هشــت هفته تمرینات اینتروال) گروه تجربی ( 3مصــرف
شیرکاکائو) و گروه شاهد .تمرینات اینتروال به مدت ه شت هفته و هر هفته سه جل سه انجام گرفت .قبل و بعد از دوره تمرینی سنجش
در صد چربی بدن با ا ستفاده از د ستگاه  INBODYصورت گرفت .برای مقای سه داده های پیش آزمون و پس آزمون در گروه ها از آزمون
تحلیل واریانس یک راهه و آزمون تعقیبی  LSDاستفاده شد.
یافته ها :نتایج حاکی است که درصد چربی در گروه تمرین اینتروال همراه با مصرف شیرکاکائو کاهش معنادار و توده خالص بدن ،افزایش
معناداری یافت.
نتیجه گیری :درمجموع می توان نتیجه گرفت که تمرین تناوبی  +مصرف شیرکاکائو می تواند روی درصد چربی دختران شناگر تاثیرگذار
باشد.
کلید واژه ها :تمرین تناوبی ،شیرکاکائو ،شناگران
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مقدمه
در برخی رشته های ورزشی همچون شنا هدف پیمودن مسافتی معین در کمترین زمان ممکن است .برای دستیابی به این مهم ،عالوه بر
عوامل فیزیولوژیکی ،تغذیه ای ،روانشناختی ،بیومکانیکی ،وراثتی و جنسیتی ،استفاده از بهترین روش تمرینی ،که نیازمندی های آمادگی
جسمانی و تکنیکی ورزش را جوابگو باشد ،بسیار مهم است(مهرعلیان.)1389،
از گذشته تا به حال شناگران از تمرین های مقاومتی با وزنه و تمرین های استقامتی در خشکی استفاده می کرده اند .هرچند این تمرین
ها باعث بهبود عملکرد عضالنی می شوند ،ممکن است به دلیل شباهت نداشتن به الگوی حرکت در مسابقه چه ازنظر تکنیکی و چه ازنظر
اصل ویژگی تمرین عملکرد ورزشکار را بهبود نبخشند(سیل – 20031،جیرود.)2006 ،در صورتی که با توجه به اصل ویژگی تمرین ،تمرین
ها باید به گونه ای طراحی شوند که با نوع رشته ورزشی مرتبط باشند(متئو.)20082،
از آنجائی که مصرف شیر و فرآورده های آن به عنوان یکی از شاخص های توسعه جوامع انسانی بیان می شود ،تحقیقات مستمر در
مورد فرآورده های لبنی نشان داده است که همبستگی باالیی بین مصرف این فرآورده و سطح سالمت افراد جامعه وجود دارد(استونج،
 .)2009بررسی ها حاکی از آن بود که برای ایجاد هایپرتروفی ،به نظر می رسد که مصرف پروتئین با کیفیت باال متعاقب اجرای تمرینات
مقاومتی و یا در فواصل زمانی کوتاه بعد از آن موجب سنتز بهتر عضله می شود .که این امر می تواند در نهایت موجب افزایش میزان توده
بدون چربی بدن شود .آندرا و همکاران ()2013

روش پژوهش
جدول )1نحوه تقسیم بندی شرکت کننده ها
گروه ها

مداخالت پژوهشی

تجربی  15( 1نفر)

تمرینات اینترول  +مصرف شیرکاکائو

تجربی  15( 2نفر)

تمرینات اینتروال

تجربی  15( 3نفر)

مصرف شیرکاکائو  +بدون فعالیت ورزشی

کنترل ( 15نفر)

کنترل (نه تمرین نه مصرف شیرکاکائو)
جدول  )2پروتکل تمرینی
تعداد
تکرارها

مسافت
کل

اول

10

250متر

دوم

12

300متر

سوم

14

350متر

16

400متر

پنجم

18

450متر

ششم

20

500متر

هفتم

22

550متر

هشتم

24

600متر

هفته ها

چهارم

شدت
()%MHR

 80تا 85

مسافت
(ثانیه)

25

استراحت بین
تکرارها (ثانیه)

60

یافته ها
جدول  )3نتایج آزمون  ، Anovaبرای مقایسه درصد چربی شرکت کننده های چهار گروه
گروه

آماره F

یافته های توصیفی

Cill 2003 – Giroud 2006
Matheu 2008
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میانگین

انحراف معیار

تمرین تناوبی  +شیرکاکائو

-1/66

0/48

تمرین تناوبی

-1/73

1/57

بدون تمرین +مصرف شیرکاکائو

-0/93

1/27

بدون تمرین +بدون شیرکاکائو

0/46

1/35

سطح معنی داری

سطح معنی

آزمون همگنی

داری

واریانسها
0/072

10/09

0/001

نتیجه آزمون  LSDنشان می دهد بین تاثیر تمامی گروه های تمرینی با گروه کنترل تفاوت معنی داری مشاهده می شود .این بدان معنی
ا ست که هر سه گروه تمرین تناوبی  +شیرکاکائو  ،تمرین تناوبی و مصرف شیرکاکائو بر درصد چربی دختران تاثیر(کاهشی) معنی داری
دارد.

نتیجه گیری
گروه تجربی ( 1ه شت هفته تمرینات اینترول  +م صرف شیرکاکائو) گروه تجربی (2ه شت هفته تمرینات اینتروال) گروه تجربی (3م صرف
شیرکاکائو) و گروه شاهد .تمرینات اینتروال به مدت هشت هفته و هر هفته سه جلسه و هر جلسه  60دقیقه انجام گرفت .متغیر پژوهشی
درصدچربی بود .از آمار توصیفی(میانگین ،انحراف معیار) برای بیان ویژگی های دموگرافی آزمودنی ها و برای مقایسه داده های پیش آزمون
و پس آزمون در گروه ها از آزمون تحلیل واریانس یک راهه و آزمون تعقیبی  LSDاستفاده شد .یافته نشان داد:
بین تاثیر تمامی گروه های تمرینی با گروه کنترل تفاوت معنی داری مشــاهده می شــود .این بدان معنی اســت که هر ســه گروه تمرین
تناوبی  +شیرکاکائو  ،تمرین تناوبی و مصرف شیرکاکائو بر درصد چربی دختران تاثیر(کاهشی) معنی داری دارد.

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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مقایسه ظرفیت بافری بیکربنات خون در سه شدت مختلفِ تمرین هوازی
رقیه افرونده  ،1راضیه

افتخاری*2

 -7استادیار ،گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی ،دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ،دانشگاه محقق اردبیلی ،اردبیل،
ایران
 -8دانشجوی کارشناسی ارشد ،گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی ،دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ،دانشگاه
محقق اردبیلی ،اردبیل ،ایران (*نویسنده مسئول)

*Email: afroundeh@gmail.com

چکیده
زمینه و هدف :هدف تحقیق حاضر مقایسه ظرفیت بافری بیکربنات خون در سه شدت مختلف تمرین هوازی بود.
روش کار 10 :دان شجوی دختر دان شگاه محقق اردبیل ب صورت داوطلبانه در این پژوهش شرکت کردند و ابتدا ت ست بروس را برای تعیین
حداکثر اکسیژن مصرفی انجام دادند .سپس در جلسات مختلف سه شدت تمرینی  50 ،30و  70درصد حداکثر اکسیژن مصرفی را به مدت
 12دقیقه روی دوچرخه کارســـنج انجام دادند .قبل از انجام هر تمرین هوازی  10دقیقه اســـتراحت و بعد از اتمام آن  20دقیقه ریکاوری
داشـــتند .نمونه های خونی در حالت اســـتراحت 5 ،دقیقه تمرین 10 ،دقیقه تمرین 5 ،دقیقه ریکاوری 10 ،دقیقه ریکاوری و  20دقیقه
ریکاوری گرفته شد و الکتات ،بیکربنات و  pHخون اندازه گیری شد .ظرفیت بافری بیکربنات خون از فرمول مربوطه محا سبه شد .برای
مقایسه درون گروهی از آزمون اندازه گیری مکرر و برای مقایسه برون گروهی از آزمون تحلیل واریانس یکطرفه استفاده شد.
یافته ها :نتایج نشان داد که مقادیر بیکربنات خون در شدت  30درصد تغییر معنی داری نکرد ولی در شدت های  50و  70درصد حداکثر
اکسیژن مصرفی کاهش معنی داری داشت ( .)p>0/05ظرفیت بافری بیکربنات در شدت  30درصد کاهش یافت .در شدت  50و  70درصد
افزایش نشان داد ولی در  10دقیقه تمرین هوازی با شدت  50درصد حداکثر اکسیژن مصرفی افزایش معنی داری داشت (.)p>0/05
نتیجه گیری :نتایج تحقیق حا ضر ن شان داد که برای بهبود ظرفیت بافری بیکربنات خون بهتر ا ست ورز شکاران از انجام تمرین هوازی با
شدت سبک پرهیز کنند و در عوض از تمرین هوازی متوسط بهره ببرند.
کلید واژه ها :ظرفیت بافری ،بیکربنات ،تمرین هوازی

مقدمه:
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ورزش با شدت باال تولید یون هیدروژن را افزایش می دهد که منجر به اسیدوز عضالنی می شود ،همچنین با یون کلسیم برای محل اتصال
به تروپونین رقابت می کند .در حالی که سنتز دوباره فسفوکراتین و برخی آنزیم های دیگر ممکن است در  PHپایین به خطر بی افتد،
بنابراین کاهش در  PHموجب عدم توانایی تولید خروجی می شود[.]1
بافر عمدتا از بیکربنات تشکیل شده است که از طریق اتصال به هیدروژن[ ]2و مکانیسم های مختلف  PHرا تنظیم می کند[ ]3و با کاهش
تجمع یون های هیدروژن موجب تسهیل عملکرد می شود[ .]4بیکربنات یکی از عواملی است که می تواند در اجرای فعالیت های بی هوازی
برای جلوگیری از اسیدوز ناشی از ورزش مورد استفاده قرار داده اند که بهبود عملکرد را مشاهده کرده اند[ ]5 ,1ولی از طرفی اثرات آن در
فعالیت های هوازی مورد توجه محققان قرار نگرفته است بخصوص این که در فعالیت هوازی میزان غلظت بیکربنات دستخوش چه تغییراتی
می شود ،آنچنان باید و شاید مورد توجه نبوده است .لذا این تحقیق در نظر دارد تاثیر فعالیت هوازی بر میزان بافرینگ بیکربنات خون را
مورد بررسی قرار دهد.

 .2روش کار:
از دانشجویان پسر  30تا  20سال  10نفر بصورت داوطلبانه در این پژوهش شرکت کردند .یک هفته قبل از شروع تست اصلی تحقیق،
آزمودنی ها تست حداکثر اکسیژن مصرفی انجام دادند .تست اصلی یک هفته بعد از سنجش حداکثر اکسیژن مصرفی انجام شد ،و شامل سه
شدت تمرینی بود .برنامه شامل  10دقیقه استراحت بر روی دوچرخه کارسنج( قبل از اجرای سه شدت تمرین) 4 ،دقیقه گرم کردن ،فعالیت
اصلی با سه شدت  50 ،30و  70درصد حداکثر اکسیژن مصرفی و در آخر  20دقیقه دوره ریکاوری بود .در ابتدای تست ،شدت تمرینی 30
درصد حداکثر اکسیژن مصرفی و به مدت  12دقیقه و با حفظ  60دور در دقیقه انجام گرفت .و سپس ،بعد از اتمام یک دوره تمرین ،شدت
های  50و  70درصد حداکثر اکسیژن مصرفی در مدت زمان مشابه انجام شد .داده های تنفسی از زمان نصب گازآناالیزر تا زمان اتمام دوره
ریکاوری ،تبادالت گازی به صورت نفس به نفس اندازه گیری شد.
برای بررسی متغیرها ،عمل خونگیری در زمان استراحت(قبل از شروع فعالیت) ،در حین فعالیت( در زمان های  5و  10دقیقه) و در دوره
ریکاوری( در زمان های  10 ،5و 20دقیقه) اخذ گردید.
ظرفیت بافری بیکربنات خون از فرمول زیر محاسبه شد.
تغییرات  pHخون  /تغییرات بیکربنات خون نسبت به استراحت= ظرفیت بافری بیکربنات خون
داده ها با استفاده از تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر و آزمون تعقیبی شفه مورد بررسی قرار گرفت.

 .3یافته ها:
نتایج نشان داد که مقادیر  pHخون در  5دقیقه تمرین در هر سه شدت تمرینی کاهش یافته و در  70درصد بیشترین کاهش را داشت .بعد
از  5دقیقه مقادیر  pHشروع به افزایش کرد و بتدریج به مقادیر استراحتی رسید .به غیر از زمان استراحت و  20دقیقه ریکاوری در تمام
مراحل اندازه گیری تفاوت معنی داری بین سه شدت وجود داشت ( .)p>0/05با بررسی تغییرات بیکربنات مشاهده شد که در شدت تمرینی
 30درصد تغییری نمی کند ولی در دو شدت  50و  70درصد مقادیر آن کاهش می یابد و میزان کاهش در  70درصد بیشتر است .به غیر
از زمان استراحت تفاوت معنی داری بین سه شدت تمرینی در مقادیر بیکربنات خون در همه مراحل اندازه گیری وجود داشت (.)p>0/05
ظرفیت بافری بیکربنات در شدت  30درصد کاهش می یابد ولی در  10دقیقه تمرین ظرفیت بافری بیکربنات حتی از شدت  70درصد نیز
باالتر می باشد.

 .4بحث
نتایج تحقیق حاضر نشان داد که میزان بیکربنات خون در شدت  30درصد تغییری نداشت در صورتی که در شدت های  50درصد و 70
درصد کاهش معنی داری را از خود نشان داد .ظرفیت بافری بیکربنات در شدت  30درصد کاهش داشت ولی در شدت  50درصد و 70
درصد افزایش یافت .نتایج نشان داد که ظرفیت بافری بیکربنات خون در  10دقیقه تمرین با  50درصد حداکثر اکسیژن مصرفی افزایش
معنی داری می یابد .بیکربنات خون مهم ترین بافر خون برای خنثی سازی میزان اسیدیته خون در حین فعالیت های ورزشی است (.)6
حتی در تمرینات هوازی بخشی از انرژی مورد نیاز از سیستم بی هوازی تامین می شود که نتیجتا الکتات خون کمی افزایش می یابد (.)7
با توجه به تغییر نیافتن یون الکتات بنظر می رسد یون هیدروژن نیز تغییر نیابد و تغییر  pHخون حاصل تغییر فاکتورهای دیگر از جمله
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 کاهش ظرفیت بافری بیکربنات. تغییر نیافتن بیکربنات خون احتماال بدلیل تغییر نیافتن یون های هیدروژن می باشد.کربن دی اکسید باشد
 همچنین با توجه به نتایج ظرفیت بافری بیکربنات.نشان می دهد که انجام تمرینات سبک تاثیری در بهبود ظرفیت بافری بیکربنات ندارد
.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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 . 1استادیار گروه علوم ورزشی ،واحد تهران شمال ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران.
 .2دکترای فیزیولوژی ورزش ،مرکز تحقیقات فیزیولوژی ورزش ،انستیتو سبک زندگی ،دانشگاه علوم پزشکی بقیه اهلل ،تهران ،ایران
(*نویسنده مسئول).
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چکیده
زمینه و هدف :توده های چربی و بدون چربی که اجزای اصلی وزن بدن انسان را تشکیل می دهند تأثیرات متفاوتی بر تراکم استخوان
دارند .این مطالعه ،رابطهی بین توده بدون چربی و توده چربی با تراکم استخوان را در زنان کارمند بررسی کرد.

روش کار :توده چربی ،توده بدون چربی و تراکم استخوان توسط روش جذب اشعه ایکس با دو سطح انرژی سنجیده شد .رابطه بین میزان
تراکم استخوان با توده چربی و توده بدون چربی در کل بدن و در اندام مختلف زنان محاسبه شد.
یافتهها :رابطه منفی بین تراکم استخوان با توده چربی در کل بدن و در اندام تحتانی مشاهده شد .از سویی دیگر بین تراکم استخوان در اندام
فوقانی و تحتانی با توده بدون چربی در همان اندام رابطه مثبت و معناداری مشاهده شد.
نتیجهگیری :از یافته های این مطالعه برآورد می شود که شاید توده چربی اثر منفی بر تراکم استخوان در زنان داشته باشد .این در حالی
است که می توان از توده بدون چربی به عنوان یک پیش بینی کننده تراکم استخوان در اندام فوقانی و تحتانی زنان پیش از یائسگی نام برد.
کلیدواژه ها :توده چربی ،توده بدون چربی ،تراکم استخوان ،زنلن ،پیش از یائسگی
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 .1مقدمه:
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
استخوان در زنان ،یکی از مشکالت اصلی بهداشت محسوب می شود .میزان تراکم استخوان به عنوان شاخص اصلی پوکی استخوان در بین
جوامع مختلف متفاوت است که بر اساس داده های موجود ،یکی از بیماری های مهم در ایران می باشد( .)1یکی از این عوامل اصلی که
تراکم استخوان را پیش بینی می کند وزن بدن انسان است( . )2به همین دلیل شاید کاهش وزن مفرط یکی از عوامل شکستگی استخوان
باشد( )3و وزن باالتر ،به دلیل افزایش فشارهای مکانیکی بر روی استخوان ها مزیت باشد( .)4از طرفی علیرغم اثرات سودمند افزایش وزن
بر تراکم استخوان ،اضافه وزن خطر ابتالء به بیماری های متابولیک و غیرواگیردار را افزایش می دهد(  .)5وزن بدن انسان از متشکل از دو
جزء اصلی یعنی توده چربی و توده بدون چربی است که برخی از رابطه نزدیک آن با تراکم استخوان در زنان گزارش داده اند( .)6اما اختالف
قابل توجهی بین اثرات هر کدام از دو جزء اصلی وزن وجود دارد و می توانند اثرات متفاوتی بر تراکم استخوان داشته باشند.
پیش از یائسگی ،دوران انتقال به یائسگی است که با شروع تدریجی کاهش تراکم استخوان همراه است .نشان داده شده که کاهش توده
استخوان ستون فقرات در زنانی که زودتر از موعد به یائسگی دچار می شوند ،بیشتر است( .)7دوران انتقال به یائسگی با کاهش توده لخم
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
بارز این دوران می باشد(.)8
برای فهم این مطلب که آیا تنها توده چربی بر تراکم استخوان اثرگذار است یا اینکه فشار مکانیکی ،و سهم هر کدام از این دو جزء را بر تراکم
استخوان بسنجیم ،لذا ارتباط بین توده چربی و توده خالص را با تراکم استخوان در زنان پیش از یائسه شدن بررسی کردیم.
 .2روششناسی:
در این مطالعه تعداد  42نفر از زنان کارمند با میانگین و انحراف استاندارد سن  ،40/85 ±3/23وزن  67/77±6/21کیلوگرم و قد
158/14±6/21سانتی متر بررسی شدند .معیار ورود به مطالعه زنان قبل از یائسگی بین سنین  35تا  45سال بودند .و معیار خروج از مطالعه
شامل زنان یائسه ،شاخص توده بدنی  40و باالتر ،ابتال به بیماری های مزمن که بر بافت استخوانی تأثیرگذار هستند ،مصرف داروهای اثرگذار
بر بافت استخوانی شامل استروئید ،داروهای ض د تشنج ،هپارین ،لووتیروکسین و داروهای ضد بارداری خوراکی ،مصرف الکل ،مصرف دخانیات،
داشتن ایمپلنت در بدن ،ورزشکاران حرفه ای  ،داشتن پیس میکر قلبی ،نژاد غیر ایرانی و بارداری بود .درصد چربی بدن توسط اسکن
 (model QDR 4500A;Hologic-Delphi Systems, Bedford, MA, USA) DEXAبه مدت  7دقیقه برای هر نفر انجام
شد .در آنالیز آماری جهت نرمالیتی داده های کمی از آزمون کلموگروف اسمیرنوف و جهت مقایسه گروه ها از آزمون های من – ویتنی،
آزمون  tو کای اسکوئر فرضیه های پژوهش مورد آزمون قرار گرفتند .برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار  SPSS 20استفاده شد.
 .3یافتهها:
میانگین و انحراف معیار مربوط به متغیرهای آنتروپومتریک آزمودنی ها در جدول 1ارائه شده است.
جدول :1مشخصات آزمودنی ها
متغیر
سن
قد
وزن
اندکس توده بدن
درصد چربی کل بدن

انحراف معیار  ±میانگین
40/85± 3/23
158/14±6/21
67/77±6/21
27/17±6/21
37/02±3/86

در جدول  2مقادیر مربوط به ضریب همبستگی بین میزان تراکم استخوان با توده چربی و توده بدون چربی در کل بدن و در اندام مختلف
زنان قبل از یائسگی ارائه شده است.
جدول :2رابطه بین توده چربی و توده بدون چربی با تراکم استخوان
تراکم استخوان
اندام فوقانیچپ
p
r

اندام فوقانیراست
P
r

اندام تحتانیچپ
p
r
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اندام تحتانیراست
p
r

لومبار
r

کل بدن
p

r

p
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0/871
0/476

-0/026
0/113

0/342
0/269

0/150
0/175

0/302
0/017

-0/163

0/367

0/498
0/004

-0/108
0/436

0/167
0/006

0/217
0/417

0/373
0/006

0/141
0/417

توده چربی

: نتیجهگیری.4
از یافته های این مطالعه چنین نتیجه گیری می شود که توده چربی اثر منفی بر تراکم استخوان داشته است که به لحاظ آماری معنادار
. و توده بدون چربی به عنوان یک پیش بینی کننده قوی تراکم استخوان در اندام فوقانی و تحتانی زنان پیش از یائسگی مطرح است.نبود
.همچنین یک رابطه مثبت بین توده بدون چربی با تراکم استخوان در کل بدن و لومبار مشاهده شده است که به لحاظ آماری معنادار نبود
 به نظر،از آنجایی که در پژوهش حاضر بین توده بدون چربی و تراکم استخوان زنان قبل از یائسگی ارتباط مثبت و معنی داری مشاهده شد
.می رسد انجام فعالیتهای ورزشی که باعث افزایش توده بدون چربی می گردد برای زنان قبل از یائسگی یک ضرورت انکار ناپذیر می باشد
همچنین به علت مشاهده رابطه منفی بین توده چربی و تراکم استخوان ضرورت انجام ورزش های هوازی و تغذیه مناسب برای کاهش چربی
.بدن و پیشگیری از ابتالء به پوکی استخوان احساس می شود
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اثرتمرین هوازی بر سطوح کلیوی آنژیوتانسین  I Iو گیرنده نوع  1آنژیوتانسین در موش های
صحرایی تیمار شده با اکسید روی و نانو اکسید روی
 -1بهاره فتاحی  -2مریم ارمندتجر
 -1کارشناس ارشد فیزیولوژی ،گروه فیزیولوژی ،دانشگاه علوم انسانی ،دانشگاه ازاد ،ساری،ایران (نویسنده مسول)
-2کارشناس ارشد فیزیولوژی ،گروه فیزیولوژی ،دانشگاه علوم انسانی ،دانشگاه ازاد ،اسالم آباد،ایران

Email:bahar.fatahi814@yahoo.com
چکیده
زمینه و هدف :نانو ذرات اک سید روی به عنوان یک نانوذرات اک سید فلزی مهم شناخته شده اند و در ب سیاری از زمینه های پز شکی و
بیولوژیکی مورد استفاده می باشند .اما نگرانی ها به علت اثرات بالقوه شان بر برخی از اندام ها رو به افزایش است .لذا هدف از مطالعه حاضر
برر سی اثرتمرین هوازی بر سطوح کلیوی آنژیوتان سین  IIو گیرنده نوع  1آنژیوتان سین در موش های صحرایی تیمار شده با اک سید روی و
نانو اکسید روی بود.
روش کار :در این تحقیق تجربی  49سر موش صحرایی وی ستار نر  ،به طور تصادفی به گروه های کنترل ،سالین ،اکسید روی ،نانو اکسید
روی ،تمرین ،تمرین  +اکسید روی و تمرین  +نانو اکسید روی تقسیم شدند .اکسید روی و تمرین +نانو اکسید روی(1میلی گرم/کیلوگرم)
به چهارگروه (به جز گروه های کنترل ،ســالین و تمرین) به صــورت داخل صــفاقی پنج روز در هفته و به مدت  4هفته تزریق شــد .برنامه
تمرین ورزشــی شــامل دویدن فزاینده روی نوار گردان (با ســرعت  15تا  18متر /دقیقه 25 ،تا  44دقیقه/روز و 5بار در هفته و به مدت 4
هفته) بود .دو روز پس از آخرین مداخله ها رت ها فدا شده و بافت کلیه جدا شده و برای اندازه گیری سطوح آنژیوتانسین  IIو گیرنده نوع
 1آنژیوتانسین هموژنیزه شد .از آنالیز یک راهه برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شد.

یافته ها :هر دو تیمار مزمن با اک سید روی و یا نانواک سید روی ،سطوح کلیوی آنژیوتان سین  IIو گیرنده نوع  1آنژیوتان سین را
افزایش معنی داری داد اما این تغییرات در گروه نانواکسید روی در مقایسه با گروه اکسید روی بیشتر بود .فعالیت ورزشی
به طور معنی سطوح کلیوی آنژیوتانسین  IIو گیرنده نوع  1آنژیوتانسین را تقلیل داد(.)P<0/05به نظر می رسد تمرین ورزشی
می تواند تاثیر حمایت کلیوی را در برابر آسیب کلیوی ناشی از اکسید روی و یا نانواکسید روی از طریق تقلیل آنژیوتانسین  IIو
گیرنده نوع  1آنژیوتانسین اعمال نماید.
کلید واژه ها :آنژیوتانسین  ،IIگیرنده نوع 1آنژیوتانسین،تمرین ورزشی ،نانواکسید روی ،کلیه.
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مقدمه :
به دنبال توسعه سریع نانو تکنولوژی در تولیدات مرتبط به انسان ،نگرانی در مورد تاثیر بالقوه سمیت این نانو مواد در سالمت انسان رو به
افزایش است(چونگ و همکاران .)2013،نانو ذرات اکسید روی دارای خواص جذب پروتئین قوی می باشند که می تواند برای تعدیل سمیت
سلولی ،متابولیسم و یا سایر پاسخ های سلولی مورد استفاده قرار گیرد .عالوه بر این نانو ذرات هیدروفیلی از اندازه 100نانومتر یا کمتر تمایل
دارند به مدت طوالنی در گردش خون باقی بمانند و احتمال زیاد این است که از کلیرانس توسط ماکروفاژها و یا کلیرانس سریع سرمی
توسط سیستم رتیکولوم اندوتلیال اجتناب شوند .اما یکی از ویژگی های زیاد نانو ذرات اکسید روی ،توانایی شان در القا گونه های اکسیژن
واکنشی است که می تواند به مرگ سلول هنگامی که ظرفیت آنتی اکسیدانی سلول فراتر رفته باشد ،منجر شوند .برخی محققین بر این
باورند که خواص نانو مواد از همتایان خود در اندازه ی بزرگتر میکرون ،متفاوت است که علت آن می تواند افزایش سطح نسبی ،وجود درصد
بیشتری از اتم ها در سطح مواد ،اثرات کوانتومی که می تواند واکنش پذیری شیمیایی و دیگر خواص فیزیکی و شیمیایی تحت تاثیر قرار
دهد ،مربوط شود(گریش1و همکاران .)2010،در مطالعات قبلی آسیب بافت های مهم قلب ،ریه ،کبد و کلیه متعاقب قرار گرفتن در معرض
نانو ذرات اکسید روی از طریق مسیر گوارشی گزارش شد(زنگ2و همکاران .)2009،عالوه بر این ،اثرات نفروتوکسی همراه با آسیب غشاء
سلولی و میتوکندریایی بر بافت کلیه رت ها نیز مشاهده شده است(یان و 3همکاران .)2012 ،برخی از نانو ذرات از جمله اکسید روی می
توانند سطوح سلولی یا درون ارگانل های زیر سلولی را تخریب نموده و منجر به القا آبشارهای سیگنالی استرس اکسایشی و در نهایت
استرس اکسایشی شوند(بزآ و 4همکاران.)2007،
از سوی دیگر فعال سازی گیرنده نوع 1آنژیوتانسین با آنژیوتنسین نوع  IIمی تواند منجر به افزایش فعالیت 5 NADPHاکسیداز و
استرس اکسایشی در بافت های قلبی عروقی و کلیه شود( .)9آنژیوتنسین  IIبه عنوان یک میانجی گر التهابی نقش مهمی را در فرایندهای
التهابی توسعه دهنده آترواسکلروز ،پرفشارخونی و عوارض ناشی از آن ایفا می کن(براسیر6و همکاران .)2010،بعالوه در بسیاری از مطالعات
بالینی و حیوانی ،تنظیم مثبت سیستم رنین آنژیوتانسین و نقش آن در توسعه بیماری های کلیوی ثابت شده است(مکنزی 7و
همکاران،2000،کونکالوز8و همکاران .)2004،در این زمینه یک سازگاری بدخیمی افزایش یافته در فعالیت سیستم رنین آنژیوتانسین در
بیماری های کلیوی مشاهده شده است که در پاتوژنز کلیوی همراه با غیر طبیعی شدن همودینامیکی به واسطه توسعه فیلتراسیون زیاد و
پرفشارخونی گلومرولی شرکت دارد(هاستتر 9و همکاران .)2001 ،بعالوه آنژیوتنسین  IIبا فعال سازی فاکتور هسته ای کاپا بی و تولید
سایتوکاین های التهابی ،کموکاین ها ،فاکتورهای رشد و مولکول های چسبان ،می تواند منجر به التهاب و فیبروز شدن گردد(وزیری و
همکاران،2007 ،نیشیدا و 10همکاران .)2013 ،نقش سیستم رنین آنژیوتانسین به عنوان یک نیروی پیشبرنده بیماری های کلیوی و تاثیر
 11همکاران2010 ،؛
حمایتی بالکه کننده های این سیستم در آزمودنی های انسانی و حیوانی در مطالعات زیادی ثابت شده است(راسموسن و
النون12و همکاران .)2006 ،با توجه به وجود تمامی اجزای سیستم رنین آنژیوتانسین در کلیه ،سیستم کلیوی رنین آنژیوتانسین می تواند
به طور مستقل از فاکتورهایی که سیستم رنین آنژیوتانسین پالسمایی را تنظیم می کنند ،عمل نماید(تاتمتو و13همکاران .)1996،آنژیوتنسین
یک جزء فعال از این سیستم محسوب می شود که نقش مهمی در تغییرات عروقی و عملکردی با پرفشارخونی ایفا می کند(اکارول14و
همکاران .)2000 ،اکثر اعمال سیستم رنین آنژیوتانسین از طریق گیرنده نوع  1آن میانجی گری می شود(لی 15و همکاران .)2002،هم
چنین مهار آنزیم مبدل آنژیوتنسین و یا گیرنده های گیرنده نوع 1آنژیوتانسین  IIسبب بهبود اختالل عملکرد اندوتلیالی و بهبود تغییر

1 Greish et al
2 Zheng et al
3 Yan et al
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8 Conçalves et al
9 Hostetter et al
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ساختار عروقی در مدل های تجربی و بالینی پرفشارخونی شد(مدهارست 1و همکاران.)2003،بر اساس شواهد موجود فعالیت جسمانی با
اثرات مفیدی بر سیستم قلبی عروقی همراه است .در حقیقت این ایده که فعالیت ها ی ورزشی منجر به حفظ سالمت قلبی عروقی می
شوند بر اساس مشاهدات مستقیم ارتباط بین شیوه زندگی غیر فعال و خطر بیماری های قلبی عروقی و سایر بیماری ها پیشنهاد شده
است(سی امپون2و همکاران .) 2011،عدم فعالیت و کم تحرکی عواملی را که در افزایش غلظت آنژیوتانسین  IIو حساسیت به آن به نحوی
موثر هستند ،تحریک می نماید .احتماال کم تحرکی از طریق افزایش سطوح سدیم سرم ،افزایش گیرنده های نوع  1آنژیوتانسین و نیز بیشتر
شدن بیان ژنی رنین و تحریک سیستم رنین_آنژیوتانسین منجر به افزایش سطح آنژیوتانسین  IIمی شود(.بارتی3و همکاران2012،؛ لیتی 4و
همکاران .) 2006،بر اساس گزارشات موجود تمرینات دراز مدت شنا با کاهش معنی داری فشارخون و بیان گیرنده های نوع 1آنژیوتانسین
 IIو عدم تغییر در بیان گیرنده های گیرنده های نوع 2آنژیوتانسین  IIدر موش های پرفشارخون ذاتی حساس به نمک همراه بود(.)20
هم چنین نقش فعالیت ورزشی در کاهش انقباض عروقی ناشی از آنژیوتانسین IIدر شرایط القا اختالل عملکرد عروقی نیز مشاهده شده
است(الیوریا و همکاران .)2014،اما چگونگی تغییرات آنژیوتانسین  IIو گیرنده نوع 1آنژیوتانسین  IIآن متعاقب تیمار مزمن با اکسید روی و
نانو اکسید روی و هم چنین نق ش حمایتی فعالیت ورزشی از بافت کلیوی ،در این شرایط به خوبی مشخص نیست .بنابراین با توجه اثرات
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
پاسخ گویی به سواالت زیر انجام شد :آیا یک دوره تمرین منظم هوازی منظم بر سطوح آنژیوتانسین  IIو گیرنده نوع 1آنژیوتانسین  IIکلیوی
موش های صحرایی تاثیر معنی داری دارد؟ آیا قرار گرفتن در معرض نانو اکسید روی و اکسید روی بر سطوح آنژیوتانسین  IIو گیرنده نوع
1آنژیوتانسین  IIکلیوی موش های صحرایی اثر معنی داری دارد؟ نقش حمایتی فعالیت ورزشی در مقابل تغییرات آنژیوتانسین  IIو گیرنده
نوع 1آنژیوتانسین IIکلیوی موش های صحرایی قرار گرفته در معرض نانو اکسید روی و اکسید روی چیست؟

روش شناسی:
آزمودنی های این طرح پژوهشی شامل موش های صحرایی نر بالغ  6-8هفته ای ویستار با میانگین وزن اولیه  150-170گرم بودند .این
حیوانات پس از خریداری از انستیتو پاستور تهران به مرکز پرورش و نگهداری حیوانات آزمایشگاهی انتقال داده شدند .پس از سازگاری دو
هفته ای آزمودنی ها به محیط جدید و آشنایی با پروتکل تمرین به صورت تصادفی به  7گروه کنترل ،سالین  ،اکسید روی ،نانواکسیدروی
 ،تمرین ،تمرین  +اکسید روی و تمرین  +نانواکسید روی تقسیم شدند ( 7سر موش در هر گروه) .پس از انتقال حیوانات به آزمایشگاه در
قفس هایی از جنس پلی کربنات شفاف به ابعاد  ، 42 × 26/5 × 15دمای  22 ± 2درجه سانتی گراد ،رطوبت  55 ± 5درصد و چرخه
روشنایی به تاریکی  12:12با تهویه مناسب نگهداری شدند .هم چنین حیوانات در طی پژوهش از غذای پلت ساخت شرکت بهپرورکرج
روزانه به میزان  10گرم به ازای هر  100گرم وزن بدن(با توجه به وزن کشی هفتگی) تغذیه شدند و بصورت آزاد از طریق بطری هایی به
آب مصرفی دسترسی داشتند .پوشال مصرفی جهت استفاده در بستر قفس نگهداری حیوانات  ،خاک اره درشت از جنس چوب نرات ( با
رنگ روشن بدون گرد و خاک ) در نظرگرفته شد که به ارتفاع  3تا  5سانتی متر از کف قفس قرار داده شد و دو بار در هفته در تمام دوره
پژوهش تعویض انجام می شد .بعد از تحلیل آزمایشگاهی نمونه های بافتی وخونی ،توصیف کمی داده ها با استفاده از شاخص های پراکندگی
مرکزی از قبیل میانگین و انحراف استاندارد انجام شد و جهت تعیین نرمال بودن توزیع داده ها از آزمون شاپیروویلک و بررسی تجانس
واریانس ها از آزمون لوین استفاده شد .هم چنین برای بررسی تغییرات معنی داری هر یک از متغیرهای تحقیق ،بین گروه های مختلف ،از
روش آنالیز واریانس یک راهه و در صورت مشاهده تفاوت معنی دار آماری از آزمون تعقیبی توکی جهت تعیین محل اختالف بین گروهی
استفاده گردید .سطح معنی داری برای تمام محاسبات  P>0/05در نظر گرفته شد .کلیه عملیات آماری با استفاده از نرم افزار  SPSSنسخه
 20انجام گرفت.
یافته ها :بر اساس این نتایج ،چهار هفته تمرین هوازی با کاهش غیر معنی دار سطوح کلیوی آنژیوتانسین  IIدر مقایسه با گروه های کنترل
و سالین همراه بود( به ترتیب  P=0/881 ،% 13/73و  .)P=0/996 ،% 19/18عالوه بر این تیمار موش های نر با هر یک از مداخله های
اکسید روی ( ) P=0/000 ،% 60/39و نانواکسیدروی( )P=0/000 ، %89/15منجر به افزایش معنی دار آنژیوتانسین  IIبافت کلیه در مقایسه
با گروه کنترل شد .به طور جالبی  4هفته تمرین سطوح افزایش یافته آنژیوتانسین  IIکلیوی را در موش های تیمار شده با اکسید
روی( )P=0/016 ،%24/64و نانواکسید روی( )P=0/002، %25/41کاهش داد اما علی رغم این کاهش سطوح آنژیوتانسین  .IIکلیوی در
1
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گروه تمرین +نانواکسید روی به طور معنی داری باالتر از گروه کنترل باقی ماند( )P=0/012، %41/08و تفاوت معنی داری بین سطوح این
متغیر در موش های تمرین کرده تیمار شده با اکسید و نانو اکسید روی مشاهده نشد( .)P=0/555نتایج آزمون فرضیه فوق نشان داد که 4
هفته تمرین هوازی بر سطوح کلیوی آنژیوتانسین  IIموش های صحرایی تیمار شده با اکسید روی و یا نانو اکسید روی تاثیر معنی داری
داشت و براساس این نتایج ،فرضیه صفر رد شد .در جدول نتایج آزمون تعقیبی توکی نشان داده شده است .بر اساس این نتایج ،چهار هفته
تمرین هوازی منجر به کاهش غیر معنی دار سطوح کلیوی گیرنده نوع  1آنژیوتانسین در مقایسه با گروه های کنترل ()P=0/681 ،% 14/63
و سالین( )P=0/551 ،% 16/19شد .هم چنین  4هفته تیمار موش های نر با هر یک از مداخله های اکسید روی ،نانواکسیدروی منجر به
افزایش معنی سطوح گیرنده نوع  1آنژیوتانسین در مقایسه با گروه کنترل شد( به ترتیب P=0/000، %48/73؛  . )P=0/000، %68/77اما در
موش های تمرین کرده تیمار شده با اکسید روی و یا نانو اکسید روی ،سطوح کلیوی گیرنده نوع  1آنژیوتانسین به ترتیب در مقایسه با
گروه های غیرفعال اکسید روی( )P=0/003، %32/69و یا نانواکسید روی( )P=0/041، %17/17کاهش معنی داری یافت .هرچند سطوح
گیرنده نوع  1آنژیوتانسین در گروه تمرین +نانواکسید روی به طور معنی داری در مقایسه با گروه های کنترل( ،)P=0/001سالین(،)P=0/003
تمرین( )P=0/000و تمرین +اکسید روی( )P=0/048در سطح باالتری باقی ماند .نتایج آزمون فرضیه فوق نشان داد  4هفته تمرین هوازی
بر سطوح کلیوی گیرنده نوع  1آنژیوتانسین در موش های صحرایی تیمار شده با اکسید روی و یا نانو اکسید روی تاثیر معنی داری داشت و
براساس این نتایج ،فرضیه صفر رد شد.

بحث و نتیجه گیری:
یافته های پژوهش حاضر نشان داد که  4هفته تیمار با اکسید روی و نانو اکسید روی منجر به افزایش سطوح کلیوی آنژیوتنسین  IIو
گیرنده نوع  1آن در بافت کلیه موش های سالم شد .اگرچه تاثیرات نانو اکسید روی بر این متغیرها در مقایسه با اکسید روی بیشتر بود
ولی هر دوی این تاثیرات تا حدی با فعالیت ورزشی معکوس شد .از این جهت فعالیت ورزشی ممکن است نقش محافظتی خود را در مقابل
آسیب کلیوی مزمن ناشی از اکسید و نانو اکسید روی از طریق تنظیم منفی سطوح آنژیوتانسین  IIو گیرنده نوع  1آنژیوتانسین اعمال
نماید.
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چکیده
زمینه و هدف :توجه به سالمتی و کیفیت زندگی امری مهم بوده و تالش برای افزایش تندرستی و جلوگیری از ابتال به بیماریها از طریق
فعالیت بدنی و ورزش جزو اولویتهای ملی اســت .در همین راســتا تحقیق حاضــر با هدف بررســی اثر فعالیت بدنی بر کیفیت زندگی در
دانشجویان شهرستان اردکان انجام گردید.
روش کار :این تحقیق کاربردی و روش آن تو صیفی از نوع همب ستگی ا ست .جامعه آماری شامل دان شجویان دان شکده پیراپز شکی اردکان
( 257نفر) بوده و نمونه برابر با جامعه در نظر گرفته شد .ابزار تحقیق شامل دو پر سشنامه فعالیت بدنی شارکلی ) (SHRKLYو کیفیت
زندگی ) (WHOQOL-BREFمیباشد .روایی ابزار با استفاده از نظرات کارشناسان و متخصصان بررسی و تایید شد .پایایی ابزار با استفاده
از آزمون آلفای کرونباخ برای پرســشــنامه شــارکلی ( )0/785و کیفیت زندگی ( )0/898بهدســت آمد .در تجزیه و تحلیل دادهها از آمار
توصیفی و سپس در بخش آمار استنباطی با توجه به نتایج آزمون کلموگروف اسمیرنف ،از آزمون  tمستقل و تحلیل واریانس برای بررسی
اختالف میانگینها و از آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی جهت آزمون فرضیهها استفاده گردید(.)α=0/05
یافته ها :یافتههای این پژوهش نشــان داد فعالیت بدنی بر کیفیت زندگی دانشــجویان دختر اثر معنیداری داشــت .همچنین فعالیت بدنی
دان شجویان دختر بر ابعاد کیفیت زندگی آنها شامل سالمت ج سمی ،سالمت روان شناختی ،سالمت روابط اجتماعی و سالمت محیط
زندگی اثر معنیداری دارد .بین کیفیت زندگی دانشجویان با فعالیت بدنی باال و پایین نیز تفاوت معنیداری وجود داشت.
نتیجهگیری :بنابراین فعالیت بدنی میتواند نقش مؤثری در بهبود کیفیت زندگی و سالمتی دانشجویان بخصوص دانشجویان دختر داشته
باشد ،لذا انتظار میرود مسئولین در برنامههای خود زمینه مشارکت بیشتر دانشجویان در فعالیتهای بدنی را مدنظر گرفته و از این طریق
موجب ارتقای کیفیت زندگی این قشر مهم جامعه گردند.
کلیدواژهها :فعالیت بدنی ،کیفیت زندگی ،دانشجویان ،دانشکده پیراپزشکی شهرستان اردکان
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 .1مقدمه:
کیفیت زندگی از مهمترین مؤلفههای مفهوم کلی بهداشــت محســوب میگردد بهگونهای که برای تعیین نیازهای حیطه ســالمت و ارتقای
سطح سالمتی افراد ،کیفیت زندگی آنها مورد برر سی قرار میگیرد( .)1کیفیت زندگی ارزیابی مثبت یا منفی فرد از خ صو صیات زندگی و
نیز میزان رضایت کلی فرد از زندگی خود میباشد( )2و چهار بعد اصلی سالمت جسمانی ،ذهنی و روانی ،اجتماعی و محیط را دربرمیگیرد
که این ابعاد با یکدیگر تعامل دارند( .)3از طرفی فعالیت بدنی نیز یکی از مهمترین عوامل حفظ بهداشــت شــخصــی و اجتماعی اســت( )4و
باعث می شود ان سان اح ساس خوبی ن سبت به بدن خود و بلکه به کل وجود خود پیدا کند (خودباوری) که در کیفیت زندگی نیز تاثیرگذار
است( 5و  .)6به هر نوع حرکت جسمی که بهوسیله عضالت ا سکلتی ایجاد می شود و باعث مصرف انرژی میگردد ،فعالیت بدنی میگویند.
درواقع فعالیت بدنی بخش مهمی از فرایند بهبود کیفیت زندگی اســت ،زیرا ســطح انرژی را افزایش میدهد و ســالمتی جســمی ،ذهنی و
روان شناختی و بهطورکلی مزایای تندر ستی مطلوبی را ایجاد میکند( .)7ازآنجاکه دان شجویان در سنینی ه ستند که فرایند تکامل ت صویر
ذهنی و گســترش اطمینان به خود را میگذرانند و عوامل فشــارزای دوره دانشــجویی میتواند آثار منفی بر ســالمت و کیفیت زندگی آنان
برجای گذارد ،توجه به آن و پیامدهایش و نیز اتخاذ راهکارهای مناســب برای رهایی از آن اهمیت خاصــی دارد( .)8امروزه ورزش بهعنوان
یک عامل مهم جهت سالمتی ج سم و روح دان شجویان موردتوجه قرارگرفته ا ست و جوامع میکو شند تا برنامههای تربیتبدنی و ورزش را
در برنامههای روزانه آنها قرار دهند تا زندگی توأم با سالمتی و ن شاط دا شته با شند( .)9از آنجاکه تحقیقات ب سیاری حاکی از وجود ارتباط
میان کیفیت زندگی و انجام فعالیت های بدنی و ورزش اســـت ( )13 ،12 ،11 ،10 ،9درحالیکه پژوهش های معدودی نیز نتایج ضـــد و
نقیضـــی گزارش دادهاند( )14و به دلیل اهمیت فراوان مقوله کیفیت زندگی و ضـــرورت توجه به ورزش و فعالیت بدنی در ســـطح جامعه
بخصوص در میان قشر مهم جوانان و از جمله دانشجویان ،بررسیهای بیشتر ضروری بهنظر میرسد تا بتوان از نتایج این دست از تحقیقات
در راستای برنامهریزی فعالیتهای ورزشی برای بهبود کیفیت زندگی دانشجویان توسط مسئولین ذیربط سود جست .بنابراین تحقیق حاضر
با هدف بررسی اثر فعالیت بدنی بر کیفیت زندگی در دانشجویان شهرستان اردکان انجام گردید.

 .2روششناسی:
روش تحقیق تو صیفی از نوع همب ستگی و به لحاظ هدف کاربردی ا ست .جامعه آماری شامل دان شجویان دان شکده پیراپز شکی شهر ستان
اردکان ( 257نفر) بود و چون محقق به کلیه اعضــای جامعه دســترســی داشــت نمونه آماری برابر با جامعه آماری در نظر گرفته شــد .ابزار
گردآوری اطالعات شامل دو پر سشنامه فعالیت بدنی شارکلی ) (SHRKLYو کیفیت زندگی ) (WHOQOL-BREFبود که روایی این
پر س شنامهها تو سط ا ساتید صاحبنظر و کار شنا سان حیطه مدیریت مورد تأیید قرار گرفت .جهت برر سی پایایی ابزار نیز میزان آلفای
کرونباخ قال قبول برای پر س شنامه شارکلی ( )r=0/785و پر س شنامه کیفیت زندگی ( )r=0/898بهد ست آمد .برای تجزیه و تحلیل دادهها
در نرمافزار  Spssنســخه  ،21ابتدا از آمار توصــیفی (فراوانیها ،درصــدها ،میانگین ،انحراف معیار )... ،اســتفاده شــد و ســپس در بخش آمار
استنباطی با توجه به نتایج آزمون کلموگروف اسمیرنف مبنی بر نرمال بودن جامعه ،از آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی جهت
آزمون فرضیههای تحقیق استفاده گردید (.)α=0/05

 .3یافتهها:
نتایج آمار توصیفی نشان داد بیشترین فراوانی براساس متغیر جنسیت مربوط به دانشجویان دختر ( 63/8درصد) ،براساس مقطع تحصیلی
مربوط به دانشجویان دوره کارشناسی ( )90/7و در متغیر سن مربوط به رده سنی 23-21سال ( )59 /9میباشد.
جدول .1نتایج آزمون پیرسون در مورد رابطه بین کیفیت زندگی با فعالیت جسمانی دانشجویان

نتایج جدول  1حاکی از آن است بین کیفیت زندگی دانشجویان پسر با فعالیت جسمانی آنها رابطه معنیداری وجود ندارد ( ،)P≥0/05اما
بین کیفیت زندگی دانشجویان دختر با فعالیت جسمانی آنها رابطه معنیداری وجود دارد (.)P≤0/05
نتیجه آزمون دوربین واتســون ( )1/962انجام رگرســیون را تائید کرد و نتایج آزمون تحلیل واریانس نیز رابطه خطی بین دو متغیر فعالیت
بدنی و کیفیت زندگی ( P = 0/0001و  )F=30/384را تائید نمود و به عبارتی ضریب تعیین معنیدار شد.
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جدول  .2ضرایب رگرسیون خطی

با توجه به جدول  2تحلیل رگر سیون ن شان داد که فعالیت بدنی ( P = 0/0001و  )t=5/512توانایی پیشبینی کیفیت زندگی دان شجویان
دختر را دارد .بر اساس نتایج ضریب بتا ،به ازای یک واحد افزایش در فعالیت بدنی ،کیفیت زندگی ( )0/397افزایش مییابد.
جدول  .3آزمون  tمستقل در مورد تفاوت کیفیت زندگی دانشجویان با فعالیت بدنی باال و پایین

نتایج جدول  3نیز نشــان میدهد بین کیفیت زندگی دانشــجویان پســر ( P=0/033و  )t =-2/168و دختر ( P=0/0001و  )t =-5/676با
فعالیت بدنی باال و پایین تفاوت معنیداری وجود دارد.

 .4نتیجهگیری:
یافتههای پژوهش حا ضر ن شان داد فعالیت بدنی بر کیفیت زندگی دان شجویان دختر اثر معنیداری دارد .همچنین فعالیت بدنی دان شجویان
دختر بر کیفیت زندگی آنان در ابعاد سالمت جسمانی ،سالمت روانشناختی ،روابط اجتماعی و محیط زندگی اثر معنیداری دارد .این نتایج
با یافتههای غفوریفرد و همکاران ( ،)1392خاکســار ( ،)1394بالبورا ( )2011و ناکامورا ( )2014و چندین تحقیق دیگرهمســو بود .اما با
یافتههای هایرینین و تارکاال ( )2016ناهمســو بود .بهنظر می رســد این ناهمســویی مربوط به ویژگی های جامعه مورد اســتفاده در پژوهش
هایرینین و تارکاال با شد که شامل جوانان مبتال به دیابت بود درحالیکه بقیه تجقیقات هم سو چنین ویژگی ندا شتند .در نهایت نتایج این
تحقیق ن شان از اهمیت باالی فعالیت بدنی در کیفیت زندگی دختران جوان دا شت که یکی از اق شار مهم جامعه در حال حا ضر و آینده و
تاثیرگذار بر نســل فردا میباشــند .این یافتهها میتواند به برنامهریزان و مســئولین کمک کند تا اقداماتی اتخاذ نمایند که موجب مشــارکت
بیشتر دانشجویان دختر در فعالیتهای بدنی گردد؛ اقداماتی چون گسترش امکانات ورزشی در خوابگاهها ،ایجاد فضاهای سرپوشیده ورزشی
ویژه بانوان و ایجاد بو ستانهای ویژه بانوان با انواع امکانات ورز شی و تفریحی و ...که باعث ارتقای هر چه بی شتر کیفیت زندگی این ق شر و
در نهایت جامعه گردند.

 .5منابع:
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.

 .2سروری خراشاد ،رضا .)1384( .مقای سه کیفیت زندگی مرتبط با تندرستی و فعالیت بدنی در اعضاء علمی دانشگاههای مشهد ،پایاننامه
کارشناسی ارشد ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد مشهد.
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 .3م شرف جوادی ،بتول .)1380( .کلیدهای کیفی در برنامه ریزی اوقات فراغت ،همایش اوقات فراغت و تفریحات سالم جوانان با تأکید بر
ورزش و تربیتبدنی ،دوره اول ،ص.35-36
4. Graham, Williams (2007). An overview of sport programs and sport facilities available to youth in Philippolis,
South Africa. Article submitted in accordance with the requirements for the Master’s Degree in Development
Studies in the Faculty of Economic and Management Sciences (Centre for Development Support) Bloemfontein
15 December.
5. Yang, Che-Chang. Hsu, Yeh-Liang (2008). Developing a Wearable System for Real-time. Physical Activity
Monitoring in a Home Environment. Montreal, Canada.ngi

 .6گائینی ،عباسعلی .رجبی ،حمید .)1389( .آمادگی جسمانی ،انتشارات سمت.
 .7یمینی فیروز ،مســعود .)1391( .ارتباط بین شــرکت در فعالیتهای بدنی اوقات فراغت و کیفیت زندگی دانشــجویان اســتان مازندران:
مطالعه موردی در دانشگاه مازندران و دانشگاه شمال ،پایاننامهی کارشناسی ارشد ،دانشگاه شمال.
 .8محمدی ،علی .)1375( .بررســـی جایگاه تربیتبدنی و ورزش در مدارس علوم دینی حوزهی علمیه قم از دیدگاه اســـاتید و طالب علوم
دینی ،پایاننامهی کارشناسی ارشد دانشگاه تربیتمعلم تهران.
 .9واحدی ،عاطفه .)1390( .ارتباط بین شــرکت در فعالیتهای ورزشــی اوقات فراغت باکیفیت زندگی دانشــجویان علوم پزشــکی فعال و
غیرفعال ،پایاننامهی کارشناسی ارشد ،دانشگاه شمال.
 .10غفوری فرد ،سمیه و دیگران ( .)1392برر سی رابطه کیفیت زندگی و میزان فعالیت بدنی در دانش آموزان دختر .مجله علمی دان شگاه
علوم پزشکی ایالم ،دوره  ،21شماره  ،2صص.144-151
 .11خاک ساریزدی ،م صطفی .)1394(.برر سی رابطه نحوهی گذران اوقات فراغت و کیفیت زندگی بازیکنان و مربیان ب سکتبال شهر شیراز،
پایاننامهی کارشناسی ارشد تربیتبدنی .دانشگاه آزاد تفت
12. Nakamura, P. M., & Et Al. (2014). Health related quality of life is differently associated with leisure-time
physical activity intensities according to gender: a cross-sectional approach. BioMed Central, DOI:
10.1186/1477-7525-12-98
13. Balboa-Castillo, T. (2011). Longitudinal association of physical activity and sedentary behavior during
leisure time with health-related quality of life in community-dwelling older adults, BioMed Central, DOI:
10.1186/1477-7525-9-47.
14. Häyrinen M, Tarkka IM. (2016). Physical activity does not inevitably improve quality of life in young
adults with type 1 diabetes. Diabetes Res Clin Pract. 2016 Nov; 121:99-101. doi:
10.1016/j.diabres.2016.09.010. Epub 2016 Sep 21.
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سازوکارهای ناشی از  12هفته تمرین هوازی با شدت متوسط بر بروز عالئم آسم
حسن نقی زاده * ،1سید مجتبی

پایدار2

 .1استادیار ،گروه علوم ورزشی ،دانشگاه اردکان ،اردکان ،ایران*( .نویسنده مسئول).
 .2مربی ،گروه علوم ورزشی ،دانشگاه اردکان ،اردکان ،ایران.

Email: naghizadeh2011@ardakan.ac.ir
Department of Sport Sciences, Ardakan University, P.O. Box 184, Ardakan, Iran
 .1مقدمه:
در میان بیماریهای مزمن ریوی ،آسم رایج ترین بیماری تنفسی در میان کودکان و بزرگساالن است که با تحریک پذیری فوق العاده مجاری
تنفسی مشخص میشود ( .)1،2در افراد مبتال به آسم متأسفانه ورزش یک محرک قوی برای انقباض عضالت صاف مجاری تنفسی و در
نتیجه تسریع حمالت شدید آسم میشود .تحقیقات نشان داده است که میزان تهویه و دمای هوای تنفسی از عوامل مهم در بروز یا تشدید
بیماری آسم میباشند .لذا تهویه بیشتر و دمای محیط سردتر ،هردو شدت بسته شدن مجاری تنفسی را افزایش میدهند و وضعیت بیمار را
وخیم تر میکنند( .)3،4مطالعات جدید نشان داده اند گرم کردن مناسب متشکل از حرکات کششی و فعالیت سبک قبل از ورزش (هر چند
به مدت کوتاه) می تواند عالئم ناشی از ورزش را تقلی ل دهد .مرحله سرد کردن و بازگشت به حالت اولیه نیز از تغییر سریع حرارت هوا در
راههای هوایی ممانعت نموده و از بروز عالئم آسم بعد از ورزش پیشگیری می نماید( .)5،6تمرینات ورزشی یکی از اجزاء اساسی و مهم
بازتوانی ریوی می باشند .تحقیقات متعدد نشان میدهند انجام تمرینات ورزشی منظم به واسطهی کاهش عالئم تنفسی آسم و کاهش
احساس تنگی نفس توسط مکانیسم هایی نظیر تقویت عضالت تنفسی و کاهش بستری شدن در بیمارستان و کاهش مصرف برونکودیالتورها
و باالخره طبق مطالعات اسپیرومتری با بهبودی عملکرد ریه ها می تواند سهم بسزایی در سالمتی بیماران آسمی داشته باشد(.)2،7
ورزشکارانی نظیر  Jakie Joinerدر رشته دو و میدانی و  Amivan Duken, Kurt Groteدر رشته شنا که به مدال طالی المپیک
دست یافته اند ،نمونه هایی از ورزشکاران موفق مبتال به آسم هستند .بنابراین ،هدف تحقیق حاضر بررسی سازوکارهای ناشی از  12هفته
تمرین هوازی با شدت متوسط بر بروز عالئم آسم است تا با ارائه راهکارهای مناسب در جهت پیشگیری و کاهش بروز عالئم آسم ناشی از
ورزش در راستای حفظ یک شیوه زندگی فعال و دستیابی به توان بدنی باال ،به افراد کمک کرد.
 .2روششناسی:
پژوهش حاضر از نوع مطالعات نیمه تجربی می باشد که به روش میدانی انجام شد .نمونه آماری شامل  65نفر از مبتالیان به آسم خفیف تا
متوسط بوده که با روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند .نمونه ها به مدت  12هفته ،هر هفته سه جلسه و هر جلسه  45دقیقه
برنامه تمرینات هوازی متوسط( 60الی  65درصد )HRmaxرا اجرا کردند .اطالعات با استفاده از پرسشنامه تظاهرات بالینی بیماران مبتال
به آسم و تست اسپیرومتری قبل و بعد از  12هفته جمع آوری گردید .از آمار توصیفی برای سازمان دادن ،طبقهبندی و خالصه نمودن
دادههای خام و در بخش آمار استنباطی از آزمون آماری تی وابسته زوجی برای آزمون فرضیات استفاده گردید .تجزیه و تحلیل دادهها با
استفاده از نرمافزار آماری  Spssنسخه  22در سطح معنی داری  α= 0/05انجام پذیرفت.
 .3یافته ها:
ویژگی های جسمانی آزمودنی ها در جدول شماره  1نشان داده شده است.
جدول  :1میانگین و انحراف معیار شاخص های جسمانی آزمودنیها
شاخص ها
گروه
تمرین هوازی
()n=65

سن
(سال)
M±SD
38/63±6/21

قد
(سانتی متر)
M±SD

وزن
(کیلوگرم)
M±SD

86/19±5/71 169/43±8/50
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شاخص توده بدن
(کیلوگرم بر متر مربع)
M±SD
30/14±2/07
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 :M±SDمیانگین و انحراف استاندارد
یافته ها نشان دادند تمرین هوازی با شدت متوسط در افزایش میانگین امتیاز وضعیت تنفسی (عالئم و نشانه های آسم) به طور قابل توجهی
اثر معنی دار داشته است( .)P <0/05همچنین انجام تمرین هوازی با شدت متوسط باعث بهبود عالئم و نشانه های آسم نظیر خس خس
سینه ،ک اهش دفع خلط ،کاهش احساس کم آوردن نفس یا کوتاهی نفسها ،کاهش سرفه ،کاهش معنی دار شاخص توده بدن و افزایش
معنی دار اکسیژن مصرفی بیشینه شده است ( .)P <0/05بعالوه انجام تمرین هوازی با شدت متوسط باعث افزایش میانگین امتیاز حداکثر
جریان بازدمی گردیده است( .)P <0/05در مورد واکنش مجاری تنفسی نسبت به ورزش مکانیزمهای متعددی توسط محققان پیشنهاد شده
است .یکی از مکانیزم های قابل توجه ،میزان نوسان دما در هنگام ورزش میباشد .در ابتدای ورزش هنگامی که هوای تنفسی به سمت پایین
مجاری تنفسی حرکت می کند ابتدا گرم و مرطوب میشود که این امر موجب خروج دما و آب از مجاری تنفسی به خارج از بدن می گردد.
در پایان ورزش ،مجاری تنفسی مجددا˝ گرم می شوند که این نوسان دما (خنک شدن و گرم شدن متعاقب آن) موجب بسته شدن مجاری
تنفسی در افراد مبتال به آسم میشود .بنابراین اختالف زیاد دمای مجاری تنفسی به هنگام ورزش و پس از آن موجب تشدید بیماری می
گردد( .)8،9،10اطالعات به دست آمده نشان داد که انجام برنامه مدون تمرینات ورزشی می تواند سبب بهبود اکثریت عالئم و نشانه های
آسم و بهبود برخی پارامترهای اسپیرومتری و بهبودی عملکرد ریوی بیماران آسمی گردد که این یافتهها با نتایج تحقیقات آلفرد و
همکاران( )2007و یونگ و همکاران( )2006که نشان دادند که فعالیت های ورزشی متوسط نسبت به شدید باعث کاهش بروز عالئم بیماری
آسم می شوند( )1،10همسو است  .گرچه ورزش موجب درمان آسم نمی شود ولی می تواند استقامت عضالت تنفسی را افزایش دهد .در
نتیجه میزان تهویه ریوی هنگام ورزش کاهش می یابد .این امر ممکن است انجام فعالیتهای زیر بیشینه را برای افراد مبتال علی رغم اختالل
در عملکرد ریوی قابل تحمل سازد .آموزش کنترل بیماری آسم نه تنها برای افراد مبتال با اهمیت است بلکه برای خانواده و مربیان ورزش
آنها نیز مهم است .لذا با رعایت اصول و نکات احتیاطی ،هیچ محدودیتی جهت ورزش کردن برای اینگونه افراد وجود ندارد .در ضمن میتوان
در راستای حفظ یک شیوه زندگی فعال و دستیابی به توان بدنی باال به افراد مبتال کمک کرد .بنابراین با توجه به اثر بخش بودن تمرینات
ور زشی در بهبود عالئم و نشانه های بیماران مبتال به آسم و بهبود عملکرد ریوی پیشنهاد می گردد به عنوان مکمل درمان دارویی در جهت
ارتقاء و پیشرفت درمان مبتالیان به آسم استفاده شود.
 .4نتیجه گیری:
بنابراین بر ا ساس نتایج حا صله می توان اظهار دا شت که پرداختن به فعالیت بدنی هوازی به صورت منظم با شدت متو سط باعث کاهش
بروز عالئم بیماری آسم ،دستیابی به ترکیب بدنی مطلوب و افزایش فاکتورهای آمادگی جسمانی می گردد.
 .5منابع:
Alfered & etal. Residential proximity fine particles related to allergic sensitisation and asthma in primary
school children. Respiratory Medicine, Volume 101, Issue 8, August 2007, Pages 1721-1729.
Iwona Stelmach, Tomasz Grzelewski. Effect of different antiasthmatic treatments on exercise-induced
bronchoconstriction in children with asthma. Journal of Allergy and Clinical Immunology, Volume 121,
Issue 2, February 2008, Pages 383-389.
James S. Pope, Steven M. Koenig. Pulmonary Disorders in the Training Room Clinics in Sports
Medicine, Volume 24, Issue 3, July 2005, Pages 541-564.
Thomas Ritz, Antje Kullowatz, Frank Kanniess, Bernhard Dahme, Helgo Magnussen. Perceived triggers
of asthma: Evaluation of a German version of the Asthma Trigger Inventory. Respiratory
Medicine, Volume 102, Issue 3, March 2008, Pages 390-398.
Emi & etal. Asthma, allergic rhinitis and eczema in 5–12-year-old school children across Lebanon. Public
Health, In Press, Corrected Proof, Available online 3 March 2005.
Philip O. Ozuah, Marina Reznik. Residents' Asthma Communication Skills in Announced Versus
Unannounced Standardized Patient Exercises. Ambulatory Pediatrics, Volume 7, Issue 6, November
2007, Pages 445-448.
Andy Nish. Dealing with exercise-induced asthma. Asthma Magazine, Volume 10, Issue 4, JulyAugust 2005, Pages 25-27.
Aitken, William R. Henderson Jr. Airway immunopathology of asthma with exercise-induced
bronchoconstriction. Journal of Allergy and Clinical Immunology, Volume116, Issue3, September2005,
Pages586-593.
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تاثیر  16هفته تمرین هوازی بر عملکرد مجاری تنفسی فوقانی ( ،)URTIاکسیژن
مصرفی بیشینه( )Vo2maxو ترکیب بدنی در مردان سالم غیرورزشکار
حسن نقی زاده * ،1سید مجتبی

پایدار2

 .1استادیار ،گروه علوم ورزشی ،دانشگاه اردکان ،اردکان ،ایران*( .نویسنده مسئول).
 .2مربی ،گروه علوم ورزشی ،دانشگاه اردکان ،اردکان ،ایران.

Email: naghizadeh2011@ardakan.ac.ir
Department of Sport Sciences, Ardakan University, P.O. Box 184, Ardakan, Iran
 .1مقدمه:
عفونت د ستگاه تنف سی فوقانی ( 1،)URTIنوعی بیماری ا ست که در اثر عفونت حاد ق سمت باالیی د ستگاه تنف سی به وجود میآید (.)1
تحقیقات اخیر ن شان داده اند که ورز شکاران در زمان تمرینهای شدید و یا م سابقات مهم در برابر بیماری های خاص م ستعدترند( .)2تاثیر
تمرینات استقامتی شدید( 70الی 80درصد  )Vo2maxبر  150 URTIدونده و 90غیر دونده مرد مطالعه و نشان داده شده است که نوع
تمرین سبب افزایش ابتال به  URTIمی شود( .) 3شواهد همه گیر شنا سی اخیر بر روی ورز شکاران (بخ صوص ورز شکاران دو ا ستقامت)
نشــان می دهد که ورزش بر عملکرد قدرت ایمنی در برابر عفونتها آثار دوگانهای دارد .میزان شــیوع این بیماریها با توجه به نوع ورزش،
مدت زمان ورزش و شخص ورزشکار متفاوت گزارش شده است .ولی مشاهده می شود که پس از رقابت های استقامتی بروز این بیماری ها
تا میزان  68درصــد میباشــد( .) 4لذا با توجه به مطالعات و تحقیقات انجام شــده اندک در ارتباط با فعالیت های بدنی و بروز بیماری های
 URTIو دستیابی به اطالعات ارزشمند و مهم انجام تحقیقات بیشتر در این زمینه اهمیت پیدا می کند .لذا پژوهش حاضر با هدف بررسی
تاثیر  16هفته تمرین هوازی بر عملکرد مجاری تنفســی فوقانی ،اکســیژن مصــرفی بیشــینه و ترکیب بدنی در مردان ســالم غیرورزشــکار به
مرحله اجرا در آمد.
 .2روششناسی:
روش تحقیق نیمه تجربی است ،که در آن تعداد  58مرد سالم غیر ورزشکار با میانگین سنی  32 ±6سال و میانگین قد  174 ±4سانتی
متر ،به طور تصادفی ساده انتخاب و در سه گروه تمرین هوازی شدید (تعداد  ،)20تمرین هوازی متوسط(تعداد  )20و گروه کنترل(تعداد
 )18جایگزین شدند .گروه های تجربی به مدت  16هفته ،سه جلسه در هفته و به مدت  60دقیقه در هر جلسه به فعالیت پرداختند .گروه
تمرین هوازی شدید به اجرای فعالیت هوازی با شدت 80الی  85درصد HRmaxو گروه تمرین هوازی متوسط به اجرای فعالیت هوازی با
شدت  60الی  65درصد  HRmaxپرداختند .متغیر های وابسته پژوهش طی سه مرحله پیش ،حین(پایان  8هفته) و پس از پایان  16هفته
تمرین مورد ارزیابی قرار گرفتند .تجزیه و تحلیل دادهها با استفاده از نرمافزار آماری  Spssنسخه  22در سطح معنی داری  α= 0/05انجام
پذیرفت.
 .3یافته ها:
بر اساس نتایج آزمون  ،ANOVAشاخص تودهی بدن( ،)BMIدرصد چربی بدن Vo2max ،و بروز عالئم  URTIدر بین گروهها تفاوت
معنی دار داشت( .)P <0/05همچنین از نظر زمان اندازه گیری شاخص تودهی بدن( ،)BMIدرصد چربی بدن Vo2max ،و بروز عالئم
 URTIتفاوت معنی دار داشتند( .)P <0/05بعالوه در مورد تعامل زمان-گروه در متغیرهای اندازه گیری شده تفاوت و اثر معنیداری نیز
مشاهده شد (( ،)P <0/05جدول .)1

جدول  .1نتایج آزمون  ANOVAدر مورد اثر زمان و شدت تمرین بر روی متغیرهای وابسته تحقیق

). Upper Respiratory Tract Infection (URTI
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منابع

گروها
متغیرها
URTI
()%
Vo2max
()ml/kg/min
BMI
()Kg/m2
درصد چربی بدن
()%

گروه

زمان اندازه گیری

زمان -گروه

F

0/23

0/35

0/67

P

*0/011

*0/024

*0/033

F

0/26

0/60

0/43

P

*0/002

*0/04

*0/021

F

0/66

0/18

0/98

P

*0/032

*0/048

*0/041

F

0/54

0/76

0/80

P

*0/023

*0/004

*0/037

* تفاوت معنی دار در سطح P < 0/05
دیگر نتایج دال بر آن اســت که شــاخص تودهی بدن( Vo2max ،)BMIو درصــد چربی بدن دو گروه تمرینی با گروه گواه دارای تفاوت
معنی دار میباشــد(()P < 0/05جدول  .)2همچنین بروز عالئم  URTIبین دو گروه تمرینی و دو گروه تمرینی با گروه گواه دارای تفاوت
معنی دار میباشد(()P < 0/05جدول .)2
جدول  . 2نتایج آزمون تعقیبی بونفرونی بین گروه های شرکت کننده در تحقیق
گروهها
متغیرها

گروه تجربی  /Iگروه تجربیII
P
MD
*0/121
1/14

گروه تجربی  /Iگروه گواه
P
MD
*0/001
16/10

گروه تجربی /IIگروه گواه
P
MD
*0/014
13/14

)Kg/m2(BMI

1/32

*0/321

6/30

*0/032

6/22

*0/040

درصد چربی بدن()%

0/438

0/411

4/54

*0/041

5/16

*0/026

)%(URTI

6/98

*0/032

11/09

*0/038

8/54

*0/043

)ml/kg/min( Vo2max

* تفاوت معنی دار در سطح P < 0/05
نتایج افزایش معنی داری در بروز بیماری یا عالئم مربوط به عفونت های مجاری تنفسی فوقانی در گروه تمرینات هوازی شدید و متوسط
پس از  8و  16هفته پروتکل تمرینی نشان داد .در هر دو گروه نسبت به گروه گواه افزایش معنی داری در اکسیژن مصرفی بیشینه مشاهده
گردید .در هر دو گروه تمرینات هوازی شدید و متوسط بعد از  8و  16هفته برنامهی تمرینی کاهش معنی دار در شاخص های  BMIو
درصد چربی بدن مشاهده شد .پیشنهاد گردیده است که انجام ورزش های منظم و متوسط نسبت به ورزش های شدید و حاد ،باعث بروز
کمتر عفونت مجاری تنفسی فوقانی می شود( ،) 5،6که خود این مسئله بر نقش تمرینات هوازی متوسط بر افزایش و کارآیی سیستم دفاعی
و ایمنی بدن در برابر این بیماریها نسبت به تمرینات هوازی شدید داللت دارد که همسو با نتایج حاضر است .بسیاری از تحقیقات ،عفونتهای
مجاری تنفسی فوقانی را بعد از فعالیت های بدنی سنگین را گزارش کردهاند( )7که با نتایج تحقیق حاضر همخوانی دارد .در واقع بروز
بیماریهای مکرر در ورزشکاران با سندرم(تمرین بیش از اندازه) ارتباط دارد .لذا می توان گفت که انجام تمرینات هوازی متوسط در کاهش
ابتال به بیماری عفونت مجار ی تنفسی فوقانی نسبت به تمرینات هوازی شدید از ارجحیت باالیی برخوردار است .نتایج تحقیقات ( )8،9که
افزایش معنی داری را در  URTIو رابطه منفی معنی دار آن را با  Vo2maxدر دونده های سه گانه دومیدانی پس از  8هفته تمرین هوازی
شدید  3جلسه ای به مدت  45دقیقه در هفته را نشان داد ،همسو با نتایج تحقیق حاضر است .همچنین افزایش معنیداری در بروز URTI
در دونده های فعال( 42کیلومتر ماراتن) نسبت به افراد کم تحرک مشاهده شد( .)8لذا می توان بیان داشت ورزشکارانی که به تمرینات
شدید و طوالنی مدت می پردازند نسبت به ورزشکارانی که منظم و متوسط ورزش می کنند مستعد ابتال به بیماریهای  URTIبوده و از
سیستم ایمنی ضعیفی برخوردارند.
 .3نتیجه گیری:
بنابراین بر اساس نتایج حاصله می توان بیان داشت که تمرینات هوازی شدید و متوسط احتماالً بواسطه تولید استرس اکسایشی و تخلیه
عوامل موثر بر عملکرد دستگاه ایمنی بدن ،سیستم بیولوژیکی و فیزیولوژیکی بدن را در معرض عفونت های حاد قرار می دهند.
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چکیده
زمینه و هدف :وجود کوفاکتور منیزیم در بدن برای واکنشهای متعدد آنزیمی ضروری است .با این حال ،کمبود منیزیم(هیپومنیزیمی) در
بیماری پرفشار خونی ،دیابت ،فیبریالسیون دهلیزی و مرگ ناگهانی قلبی شایع است .چگونگی تاثیر تمرینات جسمانی و همچنین امکان
افزایش واقعی منیزیم مغزی از طریق مکملدهی خوراکی دراز مدت منیزیم به طور همزمان با تمرینات بدنی و اثرات آنها بر عملکرد حافظهای
و جسمانی به ویژه در جمعیت انسانی سالمند دارای هیپومنیزیمی هنوز مسالهای به شدت چالش انگیز است که نیازمند بررسیهای بیشتر
میباشد.
روش کار :جامعه ی آماری پژوهش حاضر ،مردان  65الی  74ساله دچار هیپومنیزیمی و سابقه دیابت یا اضافه وزن شهرستان تبریز بودند.
 60نفر از آزمودنی های منتخب نهایی به صورت تصادفی به چهار گروه  15نفری ،شامل گروه ورزش و مکمل منیزیم،گروه مکمل منیزیم،
گروه ورزش (همراه با مصرف دارونما) و گروه کنترل(دارونما) تقسیم گردیدند .در گروه های مکمل ،منیزیم ترئونات به مدت هشت هفته با
دز روزانه یک نوبت (  25میلیگرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن) به صورت قرص در قالب دو سوکور مصرف گردید .با استفاده از روش رنگ
سنجی و دستگاه اتوآناالیزر اتوماتیک و کیت شرکت پارس آزمون متغیر های پژوهش اندازه گیری گردید .از طریق آزمون  FNAMEحافظه
تداعیگری مورد سنجش قرار گرفت .جهت تعیین تفاوت هر یک از عاملهای وضعیت یا اثر تعاملی آنها از تحلیل واریانس مکرر عاملی 2×2
و جهت بررسی وجود اختالف آماری معنیدار بین میانگین گروهها از آزمون تحت تعقیبی توکی استفاده گردید.
یافته ها :نتایج نشان داد که بین گروهها از نظر منیزیم اداری ،منیزیم سرم و تستوسترون سرم از نظر آماری دارای اختالف آماری معنیداری
میباشد .در هر سه گروه حافظه تداعیگری و قدرت پنجه دست ،قدرت باز شدن زانو و اوج توان هوازی افزایش یافت که مقدار افزایش در
گروه توام بیشتر از گروههای ورزش و منیزیم بود و در بین دو گروه مکمل منیزیم و ورزش ،مکمل منیزیم تاثیر بیشتری در بهبود عملکرد
نسبت به ورزش داشت .در بخش دیگر این تحقیق ،در هر سه گروه قند خون کاهش یافت که مقدار کاهش در گروه توام بیشتر از گروههای
ورزشی و منیزیم بود ولی در بین دو گروه ورزش و منیزیم ،تفاوتی از لحاظ مقدار کاهش قند خون در طول مداخله مشاهده نشد.
نتیجه گیری :نتایج نشان میدهد که تعامل مصرف منیزیم و ورزش میتواند اثر بهتری نسبت به ورزش خالی و مصرف منیزیم خالی به
ویژه در مورد قند خون ناشتا داشته باشد .تعامل مصرف منیزیم همراه با ورزش باعث افزایش تستوسترون سرمی ،افزایش امتیاز یادگیری،
کاهش وزن ،کاهش ضربان قلبی استراحتی ،تقویت حافظه کوتاه مدت میگردد .نتایج دیگرتحقیق نشان میدهد که مصرف مکمل منیزیم
تریونات نیز به تنهایی میتواند عالوه بر افزایش عملکرد جسمانی ،بهبود عملکرد ورزشی و تقویت حافظه نقش به سزایی داشته باشد.
کلید واژه ها :فعالیت ورزشی ترکیبی ،مکمل منیزیم  ،حافظه تداعیگری  ،مردان سالمند  ،هیپومنیزیمی

 .1مقدمه:
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وجود کوفاکتور منیزیم در بدن برای واکنشهای متعدد آنزیمی شامل سوخت و ساز انرژی[ ،]1رشد سلولی[ ،]2گلیکولیز[ ]3و سنتز
پروتئین[ ]4ضروری است .منیزیم به عنوان یون منیزیم +2موجود است که میتواند با ترکیب آدنوزین تری فسفات به صورتMg-ATP
باشد[ Mg-ATP .]5به عنوان منبع انرژی اولیه و ضروری برای بسیاری از اعمال فیزیولوژیکی از جمله هدایت عصبی[ ،]6انقباض عضالنی[]7
و تنظیم فشار خون میباشد[ .]8منیزیم در فعالیتهای قدرتی و عملکردهای قلب و ریه نقش دارد[ ]12-9که نشان دهنده رابطه متقابل
ورزش و منیزیم در بدن انسان است[ .]11از سوی دیگر ،تمرین کوتاه مدت ممکن است میزان و سطح منیزیم سرم را افزایش دهد[ .]9نقش
منیزیم در عملکرد عضالنی به طور گسترده مورد مطالعه قرار گرفته است[ .]13-10 ,8عملکرد عضالنی با سطوح سرمی منیزیم[ ]14در
ورزشکاران مرد رابطه مثبت دارد[ .]15 ,14همچنین اطالعاتی وجود دارد که بین منیزیم و تستوسترون در دستکاری عملکرد جسمانی
مردان یک تعامل برقرار است[ ]16و بنابراین به نظر میرسد که تحقیقات آینده باید در بررسی هرگونه تاثیر مکمل منیزیم و یا سایر
دستکاریهای موثر بر عملکرد جسمانی ،همزمان با سنجش مقدار منیزیم بدن ،باید مقدار تستوسترون بدن را نیز بررسی کنند تا اطالعات
شفافتری در مورد شناسایی مکانیسمهای احتمالی فراهم شود .بااین حال ،کمبود منیزیم(هیپومنیزیمی ) در بیماری پرفشار خونی[،]17
دیابت[ ،]18فیبریالسیون دهلیزی[ ]19و مرگ ناگهانی قلبی[ ]20شایع است .مطالعات حیوانی نشان داده شده است که عملکرد موشهای
گروه مکملدهی منیزیم درمقایسه با گروه کنترل به طور قابل توجهی افزایش یافته است[ .]21افزون بر این ،افزایش الکتات عضالنی در
گروه مکمل منیزیم باعث افزایش زمان تمرین به اندازه تقریبا دو برابر گروه کنترل شد[ .]22همچنین مطالعات اخیر انسانی ،نشان میدهند
که مکمل منیزیم عملکرد ورزشی را افزایش میدهد[ .]22در یک کارآزمایی کنترل شده تصادفی بر روی  30فرد سالم چهار هفته مصرف
مکمل منیزیم از طریق کاهش تجمع الکتات باعث بهبود عملکرد ورزشی شد که با یافتههای مطالعات حیوانی مطابقت دارد] . [23, 22یک
بررسی مقطعی در ورزشکاران مردان نشان داد که ارتباط مثبتی با مصرف منیزیم با حداکثر فلکسور تنه ایزومتریک ،چرخش ،دست گرفتن،
عملکرد پرش و استقامت عضالنی دارد[ .]24چندین کارآزمایی بالینی تصادفی نیز برای بررسی ارتباط بین مکمل منیزیم و عملکرد ورزش
انجام شدهاند[ .]26 ,25با این حال ،در حال حاضرگذشته به دلیل کمبود شواهد و وجود محدودیتهای روش شناختی تحقیقات گذشته ،هنوز
در مورد تاثیر مکملدهی منیزیم بر عملکرد ورزشی اطالعات روشنی وجود ندارد و نیاز به بررسیهای بیشتر بسیار ضروری است .از سوئی
منیزیم در علت شناسی هر دوی آلزایمر و دیابت دخیل است[ ]27و در تشکیل حافظه و یادگیری[ ]28و حتی بهبود آنها[ ]29نقش دارد.
ولی چگونگی تاثیر تمرینات جسمانی و همچنین امکان افزایش واقعی منیزیم مغزی از طریق مکملدهی خوراکی درازمدت منیزیم به طور
همزمان با تمرینات بدنی و اثرات آنها بر عملکرد حافظهای و جسمانی به ویژه در جمعیت انسانی سالمند دارای هیپومنیزیمی هنوز مسالهای
به شدت چالش انگیز است که نیازمند بررسیهای بیشتر میباشد.
 .2روششناسی:
تحقیق حاضر شامل پیش آزمون و پس آزمون و روش تحقیق به صورت کاربردی و از نوع تجربی بود .جامعه ی آماری پژوهش حاضر ،مردان
 65الی  74ساله دچار هیپومنیزیمی و سابقه دیابت یا اضافه وزن شهرستان تبریز بودند 60 .نفر از آزمودنی های منتخب نهایی به صورت
تصادفی به چهار گروه  15نفری ،شامل گروه ورزش و مکمل منیزیم،گروه مکمل منیزیم ،گروه ورزش (همراه با مصرف دارونما) و گروه
کنترل(دارونما) تقسیم گردیدند .در گروه های مکمل ،ترکیب ( MMFS-01حاوی منیزیم ترئونات یا  )L-TAMSبه مدت هشت هفته با دز
روزانه یک نوبت (  25میلیگرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن) به صورت قرص در قالب دوسوکور مصرف گردید .همانند روش مصلحی و
همکاران [ ]26قدرت باال تنه توسط تست قدرت پنجه دست ،قدرت پایین تنه توسط تست قدرت باز شدن زانو و پویایی عملکردی به طور
کمی توسط تست زمان بلند شدن و رفتن در شرایط پایه و پس از مداخله اندازهگیری شدند .قدرت پنجه دست غالب با استفاده از دینامومتر
دیجیتال مدل  MIEدر وضعیت نشسته بر روی صندلی در حالت اداکشن بازو و بدون روتیشن با ساعد دارای فلکشن  90درجه و مچ و
ساعد در موقعیت خنثی اندازهگیری شد .قدرت باز شدن زانو توسط محاسبه یک تکرار بیشینه باز شدن زانو در حرکت اکستنشن زانو توسط
دستگاه سیمکش نشسته محاسبه شد .برای ارزیابی وضعیت عملکرد حافظه از آزمون تداعی تصویر-چهره استفاده شد [ . ]30پروتکل تمرین
ورزشی کامال منطبق بر روش سکو و همکاران[ ]31انجام شد که شامل یک برنامه ورزش گروهی بود .تعداد جلسات تمرین سه جلسه در
هفته و با مدت حدود  50تا  55دقیقه بود .در این تحقیق ،دوبار خونگیری ناشتا به عمل آمد .اولین خونگیری  24ساعت قبل از شروع برنامه
تمرینی و مصرف مکمل و دومین خونگیری دو روز پس از پایان آخرین جلسه تمرین بود .اندازهگیری منیزیم با استفاده از روش رنگ سنجی
و دستگاه اتوآناالیزر اتوماتیک (هیتاچی  912شرکت تشخیصی روشه) و کیت شرکت پارس آزمون ایران حاوی معرف منیزیم (2 ×100
میلی لیتر) ،با حساسیت  0/05الی پنج میلی گرم بر دسی لیتر انجام شد .اندازه گی ری مقدار منیزیم ادراری با روش فتومتریک با استفاده
 Xylidyl blueاندازه گیری شد[ .]32تستوسترون تام با استفاده از کیت تجاری در دسترس وبستر اندازهگیری شد .دادهها پس از جمع
آوری وارد نرم افزار  spssورژن  21گردید .از آزمون تی وابسته جهت پاسخ گویی به اختالف میانگین پیش آزمون و پس آزمون در داخل
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گروهها استفاده گردید .جهت تعیین تفاوت هر یک از عاملهای وضعیت یا اثر تعاملی آنها از تحلیل واریانس مکرر عاملی  2×2و جهت
بررسی اختالف در بین گروهها از آزمون تحلیل واریانس یک طرفه و جهت بررسی وجود اختالف آماری معنیدار بین میانگین گروهها از
آزمون تحت تعقیبی توکی استفاده گردید .در تمام آزمونها سطح اطمینان آماری برابر با  95درصد در نظر گرفته شد.
یافتهها:
در جدول  1-1مشخصات اولیه آزمودنیها در تحقیق شامل سن ،دور شکم و وزن نشان ارائه شده است .همچنین مقدار منیزیم ،قند خون
ناشتا و ضربان استراحتی آنها اندازهگیری و ثبت گردید .آزمودنیها با میانگین وزن  98/41کیلوگرم و دور شکم  99/75سانتی متر و
میانگین سن  71سال وارد تحقیق شدند.
جدول  4-1مشخصات اولیه آزمودنی ها در تحقیق(میانگین و انحراف استاندارد)
میانگین
واریانس
کم ترین
بیشترین

سن

دور شکم

وزن بدن

منیزیم ادراری

قند خون ناشتا

منیزیم سرم

ضربان استراحتی

71/65
16/46
65
74

99/75
9/21
95
110/01

98/41
55
95/99
126/51

135/21
5/59
124/3
148/2

149/53
33/3
129
193

1/24
0/26
1/75
1/2

75/25
5/6
88/48
61/52

نتایج به دست آمده از آنالیز دادهها نشان داد که تفاوت پیش آزمون و پس آزمون داخل گروهی گروههای دریافت کننده مکمل منیزیم و
ورزش ،گروه مکمل منیزیم و گروه ورزش و دارونما دارای اختالف آماری معنیداری میباشند .نتایج تحلیل واریانس برای متغیرهای آزمودنی
های بین گروهی نیز نشان داد که متغیرهای منیزیم ادراری ،منیزیم سرم ،تستسترون سرم ،قند ناشتای خون ،وضعیت عملکرد حافظه ،قدرت
باز شدن زانو ،زمان بلند شدن و رفتن ،اوج توان هوازی ،وزن بدن ،ضربان استراحتی  ،فشار سرخرگی ،قدرت پنجه دست از نظرآماری معنیدار
میباشد .متغیر دور شکم در هر چهار گروه از نظر آماری معنیدار نمیباشد .تاثیر مکمل منیزیم و ورزش به همراه مصرف مکمل منیزیم
کاهش قابل توجهی بر قند ناشتای خون ،زمان بلند شدن و رفتن ،وزن بدن ،ضربان استراحتی و فشار سرخرگی داشته است .همچنین مکمل
منیزیم و ورزش باعث افزایش وضعیت عملکرد حافظه ،قدرت باز شدن زانو ،اوج توان هوازی و قدرت پنجه دست در مردان سالمند دارای
هیپومنیزیمی گردیده است .به طوری که این درصد افزایش و یا کاهش متغیرها درگروه تمرین به همراه مکمل منیزیم نسبت به دو گروه
مکمل منیزیم و تمرین ترکیبی به صورت تنهایی ،چشم گیرتر بود .پس میتوان نتیجه گرفت که احتماال مکمل منیزیم به همراه تمرین
ترکیبی بر عملکرد جسمانی ،حافظه تداعیگری و مقدار منیزیم ادراری و سرمی مردان سالمند دارای هیپومنیزیمی موثر واقع شده است.
نتیجهگیری:
نتایج نشان داد که بین گروه ورزش و منیزیم با گروه دارونما و گروه منیزیم با گروه دارونما و گروه ورزش و دارونما با گروه دارونما از نظر
آماری دارای اختالف آماری معنیداری شده است همچنین نتایج نشان داد که بین گروه ورزش و منیزیم با گروه منیزیم ،گروه ورزش و
دارونما با گروه ورزش و منیزیم از نظر مقدار منیزیم ادراری دارای اختالف آماری معنی دار نمی باشد .به عبارتی دفع ادراری منیزیم در سه
گروه ورزش و منیزیم ،گروه مکمل منیزیم و گروه ورزش و دارونما تحت تاثیر متغیر ورزش و مصرف مکمل منیزیم قرار نگرفته است.
همچنین نتایج نشان داد که در کلیه گروهها (به جزء گروه کنترل) مقدار منیزیم دفعی ادراری در مرحله پس آزمون بیشتر از مرحله پیش
آزمون دفع میگردد .بیشترین مقدار دفع در گروه مکمل و ورزش و گروه مکمل مشاهده میگردد .با توجه به نتایج بدست آمده علت افزایش
دفع منیزیم در گروه ورزش و مکمل و گروه مکمل به علت استفاده از مکمل منیزیم در آزمودنیها بود که مقدار اضافی منیزیم توسط ادرار
از بدن دفع میگردد] .[25در بخش دیگری از این تحقیق ،بین کلیه گروهها از نظر منیزیم سرم ،اختالف آماری معنیداری مشاهده شد.
بیشترین مقدار منیزیم سرم در گروه دریافت کننده مکمل منیزیم پس آزمون مشاهده گردید .در گروه ورزش و مکمل منیزیم ،مقدار منیزیم
سرمی پس آزمون کمتر از گروه دریافت کننده مکمل منیزیم پس آزمون میباشد .علت چنین اتفاقی را میتوان به تاثیر حرکات ورزشی در
جذب منیزیم از داخل خون به داخل سلولهای آزمون شوندهها ارتباط داد .همچنین مقدار منیزیم سرم در گروه ورزش و دارونما پس آزمون
نسبت به گروه کنترل و دارونما کمتر شده است که موید این بحث است که در اثر فعالیت بدنی مقدار منیزیم سرمی کاهش یافته و در داخل
عضالت ذخیره می گردد .از سوی دیگر تحقیقات نشان داده که تمرین کوتاه مدت ممکن است میزان و سطح منیزیم سرم را افزایش دهد[]9
ولی در حالیکه ورزش کوتاه مدت باعث افزایش غلظت منیزیم در خون میشود ،تمرینات طوالنی مدت ممکن است سطح خون منیزیم را
کاهش دهند[ .]13با این حال در تحقیقی[ ]25اختالف معنیداری در غلظت منیزیم خون و عضله در دو گروه دریافت کننده منیزیم و شاهد
مشاهده نشد که علت این امر ممکن است که به علت ناتوانی نوع مکمل منیزیم در تغییر غلظت منیزیم سرمی مربوط باشد.در ادامه نتایج
که در هر سه گروه یادگیری اولیه اسامی افزایش یافت که مقدار افزایش در گروه توام بیشتر از گروههای ورزش و منیزیم بود و در بین دو
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گروه مکمل منیزیم و ورزش ،مکمل منیزیم تاثیر بیشتری در بهبود عملکرد و امتیاز یادگیری اولیه اسامی نسبت به ورزش داشت .به عبارتی
نتایج نشان داد در گروههای دریافت کننده ورزش و یا مکمل منیزیم و یا هر دو مورد ،باعث بهبود عملکرد حافظه گردیده است .افزایش
منیزیم مغزی سبب جلوگیری و معکوس شدن کاهش ظرفیت شناختی و از دست دادن سیناپسها میگردد[ .]34کاهش تعداد سیناپسهای
موجود در مغز با تضعیف حافظه ناشی از افزایش سن در ارتباط است[ . ]35اسلوتسکی و همکاران( )2010گزارش کردند که افزایش منیزیم
مغز منجر به افزایش چشمگیر حافظه فضائی و تداعیگری (قابلیت بادگیری و بازشناسی روابط بین بخشهای غیرمربوط مانند نام اشخاص
یا بوی یک عطر خاص) در هر دو موشهای جوان و پیر میشود .مقدار تستوسترون سرمی بعد از فعالیت ورزشی یا مصرف مکمل منیزیم
افزایش معنیداری یافته است .نتایج نشان میدهد بیشترین مقدار تستوسترون سرمی در گروه توام بوده است .به نظر میرسد مکمل منیزیم
و فعالیتهای ورزشی اثر سینرژیسمی بر افزایش تولید تستوسترون سرمی دارند .همچنین اطالعاتی وجود دارد که نشان میدهد بین منیزیم
و تستوسترون در دستکاری عملکرد جسمانی مردان یک تعامل برقرار است[ .]16نتایج برخی تحقیقات کاهش معنیدار پاسخ استرسی(کاهش
میزان هورمون کاتابولیک کورتیزول) و افزایش غلظت سرمی تستوسترون در اثر استفاده از هشت هفته مکمل یاری منیزیم راگزارش
کردند[.]36در بخش دیگر تحقیقات ،در هر سه گروه قدرت پنجه دست افزایش یافت که مقدار افزایش در گروه توام بیشتر از گروههای
ورزش و مکمل منیزیم بود .بین دو گروه ورزش و منیزیم ،بیشترین افزایش را گروه دریافت کننده مکمل منیزیم در طول مداخله داشت.
نتایج تحقیقات نشان داده که افزایش غلظت منیزیم در سرم خون باعث افزایش قدرت گرفتن پنجه دست ،قدرت پایین تنه ،گشتاور اکستنشن
زانو و قدرت مفصل مچ پا[ ]14گردیده است .نتایج این تحقیق با نتایج دومینکوز و همکاران( )2006مطابقت دارد  .ارتباط منیزیم با افزایش
عملکرد جسمانی بدن ممکن است به نقش کلیدی منیزیم در متابولیسم ،سنتز پروتئین در سطح ریبوزوم ،انتقال ناقل غشا ،انقباض و
استراحت عضله مربوط باشد [ .] 37کاهش منیزیم موجب آسیب دیدن ساختاری سلولهای عضله با افزایش استرس اکسیداتیو و اختالل در
هموستاز کلسیم درون سلولی میشود .بخ ش بزرگی از انرژی که در عملکردهای فیزیولوژیکی انسان استفاده میشود ،توسط میتوکندری و
با جابهجایی الکترونهـا در سرتاسر زنجیره تنفسی تولید می شـود .منیزیم برای عملکردهای اساسی میتوکندری شامل سنتز واحدهای زیرین
کمپلکس زنجیره انتقال الکترون ،سنتز  ATPو سمیت زدایی اکسیژن ضروری است و عدم دسترسی به منیزیم کافی ممکن است باعث
کاهش کارایی میتوکندری و افزایش تولید رادیکالهای آزاد بـا آسیب ساختاری و عملکردی پروتئینDNA ،و سایر ملکول های ضروری
شود[ .]20در بخش دیگر این تحقیق ،در هر سه گروه قند خون کاهش یافت که مقدار کاهش در گروه توام بیشتر از گروههای ورزشی و
منیزیم بود ولی در بین دو گروه ورزش و منیزیم ،تفاوتی از لحاظ مقدار کاهش قند خون در طول مداخله مشاهده نشد .علت اختالف
معنیدار بین گروه ورزش و منیزیم با گروه منیزیم در مقدار کاهش قند خون در طول مداخله میتواند به علت افزایش در دسترس بودن
گلوکز توسط مکمل منیزیم ،در طی ورزش باشد .کاهش مقدار قند خون ناشتا در گروه مکمل منیزیم و ورزش به علت دردسترس قرار دادن
گلوکز توسط منیزیم در سلولهای بدن می باشد[ .]22 ,21در گروه دریافت کننده مکمل منیزیم مقدار قند خون ناشتا بیشتر از سایر گروهها
کاهش یافته است که میتواند موید کاهش گلوکز توسط منیزیم در بدن باشد.
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چکیده
زمینه و هدف :سرطان بیماری است که با تغییر شکل غیرطبیعی سلول ها و از دست رفتن تمایز سلولی مشخص می شود .بیماران سرطانی
دچار مشکالت جسمی ،روانی و اجتماعی زیادی می شوند که ممکن است این مشکالت باعث اختالل در روند کیفیت و امید به زندگی آنان
گردد .به همین منظور پژوهش حاضر با هدف تعیین نقش ورزش در افزایش امید به زندگی بیماران مبتال به سرطان خون صورت گرفته
است.
روش کار :مقاله حاضر ،با روش توصیفی -تحلیلی و با استناد به مطالعات و بررسی های کتابخانه ای و بررسی اسناد و مدارک علمی جمع
آوری شده است.
یافتهها :فعالیت های فیزیکی در بهبود ظرفیت هوازی ،قدرت عضالنی ،ترکیب بدنی ،کیفیت زندگی ،کاهش خستگی ،کاهش استرس های
روحی ،کاهش عالیم لنف ادم و تخریب اکسیداتیو  DNAموثر هستند .ورزش در بهبود عوارض درمان های سرطان نیز موثر است .سرطان
و درمان های آن ،عوارض متعددی برای بیمار ایجاد می کنند .نارسایی کلیوی ،عالیم سیکولوژیک ،کاردیوتوکسیسیتی ،پوکی استخوان ،نقص
سیستم ایمنی ،دیس فانکشنسیستم نورواندوکرین از عوارض بیماران سرطانی هستند که ورزش می تواند به عنوان درمانی امید بخش برای
تخفیف دادن این عالیم در بیماران باشد .انواع مختلفی از تمرینات ورزشی در این بیماران بررسی شده است .تمرینات هوازی و قدرتی در
کاهش بسیاری از عوارض کانسر و درمان های آن موثر بوده و در بهبود کیفیت زندگی بیمار نقش داشته است .برنامه ترکیبی از تمرینات
قدرتی و هوازی نیز در این بیماران موثر بوده است.
نتیجهگیری :نتایج این تحقیق نشان داد که ورزش تاثیر بسزایی در پیشگیری از سرطان دارد ،این امر به خاطر تأثیرات ورزش بر جسم و
روان بیمار می باشد .ورزش عاملی است برای پیشگیری از خستگی بدن که عارضه ی اصلی سرطان است که با تقویت قوای جسمانی و بهبود
خواب همراه است .در حقیقت مردانی که ورزش های منظمی در برنامه زندگی آن ها بوده است ،نسبت به کسانی که فعالیت فیزیکی نداشته
اند ،خطر کمتری نسبت به ابتال به سرطان یا مرگ ناشی از آن نشان داده اند .هنگامی که در حال تمرین هستید اکسیژن بیشتری به عضالت
می رسد خود دشمنی برای سرطان می باشد و همچنین تمرین و ورزش مخصوصاً هوازی باعث گردش خون باال و تاثیر جانبی آن که سم
زدایی بدن می باشد همراه است .همچنین نمی شود از نقش پررنگ ورزش در کاهش افسردگی که ویژگی عمده افراد مبتال به سرطان
هستند چشم پوشی کرد .به طور کل تمرین ورزشی به مدت  30تا  60دقیقه با شدت متوسط در روز می تواند تاثیر بسزایی در روند درمان
بیماری سرطان داشته باشد.
کلیدواژه ها :ورزش ،امید به زندگی ،بیماری ،سرطان خون

 .1مقدمه:
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علی رغم پیشرفت های قابل توجه علم پزشکی ،همچنان سرطان به عنوان یکی از مهم ترین بیماری های قرن حاضر و دومین علت مرگ و
میر بعد از بیماری های قلب و عروق مطرح است .این بیماری با تغییر شکل غیرطبیعی سلول ها و از دست رفتن تمایز سلولی مشخص می
شود .در حال حاضر بیش از  7میلیون نفر در جهان در اثر ابتال به سرطان جان خود را از دست می دهند و پیش بینی می شود که تعداد
موارد جدید ابتال تا سال  2020ساالنه از  10میلیون نفر به  15میلیون نفر برسد ( .)1سرطان به عنوان یک بیماری فلج کننده و صعب العالج
در جامعه تلقی می شود و فرد متعاقب تشخیص آن دچار اضطراب و افسردگی ناشی از ترس غیرواقعی از مرگ و کاهش انرژی اجتماعی می
گردد ،به طوری که ضرورت بستری مکرر و نگرانی های مداوم برای بیماران و خانواده های آن ها ،فرد را به سمت و سوی اختالالت روانی
می کشاند ( .)2علت دقیق این پدیده نامشخص است ،این احتمال وجود دارد که عوامل ژنتیکی یا عوامل محیطی در این بیماری مؤثر باشند.
سرطان شامل همه انواع تومورهای بدخیم می شود که در پزشکی آن ها را بیشتر با نام نئوپالسم می شناسند .احتمال بروز سرطان در سنین
مختلف وجود دارد ولی احتمال بروز سرطان با افزایش سن زیادتر می شود ( .)3سرطان یکی از بیماری های رو به رشد است ( )4که روند
زندگی طبیعی بیماران را تغییر داده و احساس ترس و اضطراب را در آنان ایجاد می کند .تشخیص سرطان و نیز درمان های تهاجمی و
طوالنی مدت برای این بیماری در بسیاری از موارد توانایی لذت بردن از زندگی را از بیمار سلب می کند ( .)5سرطان شامل بیش از صد
تومور بدخیم بوده و همه ی انسان ها اعم از هر جنس ،سن و نژادی در معرض ابتال به این بیماری قرار دارند ( .)6مطالعات نشان می دهند
که بیماری سرطان نتایج منفی متعددی را در این بیماران به وجود می آورد؛ از جمله :کاهش سالمت عمومی ،کاهش کیفیت زندگی و
ناامیدی که در این میان اضطراب ،افسردگی و ناامیدی شیوع بیشتری دارند ( .)7در دهه های اخیر استفاده از برنامه های تمرینی و فعالیت
های ورزشی به عنوان مداخله ای مؤثر برای بهبود کیفیت و امید به زندگی بیماران سرطانی توجه دانشمندان را به خود جلب کرده است.
برخی مطالعه ها نشان می دهند که فع الیت های ورزشی هوازی مقادیر اریتروسیت ها و به ویژه هموگلوبین افراد را طی دوره درمان و پس
از شیمی درمانی بهبود می بخشند ( .)8مطالعه ها همچین بر ارائه پژوهش های ورزشی در این حوزه تاکید دارند تا اثربخشی تمرین های
ورزشی در بیماران مبتال به عارضه سرطان خون که تحت پیوند اتولوگ قرار گرفته اند از ابهام خارج شود ( .)9مکانیسم تأثیرگذاری فعالیت
ورزشی به طور واضح مشخص نیست و ارتباط مستقیم بین این عوامل و سلول های سرطانی ،تأثیر فعالیت بدنی بر سطوح این عوامل در
انسان های مبتال به سرطان تا به حال مورد توجه جدی قرار نگرفته است و مطالعات انجام شده در این زمینه با توجه به نوع ،مدت زمان و
شدت فعالیت بدنی مورد بررسی ،نتایج ضدّ و نقیضی دربر داشته است (.)10

 .2روششناسی:
روش تحقیق در این مقاله توصیفی -تحلیلی می باشد .اطالعات مورد نیاز از طریق مطالعات کتابخانه ای و بررسی اسناد و مدارک علمی
جمع آوری شده است.

 .3یافتهها:
سرطان های خون یا لوکمی ها :سرطان های خون یا لوکمی ها حدود  %8کل سرطان های جمعیت انسانی را شامل و به عنوان پنجمین
سرطان شایع در جهان شناخته می شوند .سرطان های بافت های خون ساز بدن ،شامل مغز استخوان و دستگاه لنفاوی ،توسط سلول های
سفید خون و لنف به وجود می آیند .سلول های سفید خونی معموالً در صورت نیاز بدن ،به طریقی منظم و کنترل شده رشد می کنند و
تقسیم می شوند .اما بیماری لوکمی در این روند اخالل ایجاد نموده و رشد سلول های خونی را از کنترل خارج می نماید .در بیماری لوکمی
حاد ،مغز استخوان مقدار بسیار زیادی سلول های سفید خونی نارس تولید می کند و نیز ،تولید طبیعی سلول های سفید خونی متوقف می
شود که منجر به از بین رفتن توانایی بدن در مقابله با بیماری ها می شود ( .)11سلول های لوکمی بر سایر انواع سلول های خونی که توسط
مغز استخوان ساخته می شوند از جمله گلبول های قرمز خون و پالکت های خونی نیز اثر می نمایند .لوکمی آن طور که اکثر مردم فکر می
نمایند ،فقط بیماری مختص کودکان نیست .این بیماری شامل چهار نوع اصلی و چندین نوع فرعی است که فقط برخی از این انواع بین
کودکان متداول است .درمان لوکمی بسیار پیچیده است و به سن ،وضعیت سالمتی ،نوع لوکمی و میزان پراکنده شدن آن بستگی دارد (.)12
انواع اصلی آن ،لوکمی مغز استخوانی حاد (AML؛ متداول ترین نوع لوکمی که در بزرگساالن و کودکان بروز می کند .این نوع لوکمی
همچنین به لوکمی غیرلنفوسیتی نیز معروف است) ،لوکمی لنفوسیتی حاد (ALL؛ متداول ترین نوع لوکمی میان کودکان که تقریباً %80
لوکمی های کودکان از این نوع است) ،لوکمی مغز استخوانی مزمن (CML؛ معموال در سنین بزرگسالی ایجاد می شود .این لوکمی با
ناهنجاری کروموزومی فیالدلفیا همراه است که ژنی غیرطبیعی به نام  ABL-BCRایجاد می نماید) ،لوکمی لنفوسیتی مزمن )CLL؛
متداول ترین نوع لوکمی بزرگساالن است که فرد مبتال ممکن است سال ها بدون هیچ گونه درمانی زندگی نماید .این نوع لوکمی از لحاظ
جغرافیایی در نژاد یهودیان روسیه و اروپای شرقی بیشتر دیده می شود .بر اساس آمار جهانی این نوع لوکمی هیچ گاه در کودکان ایجاد نمی
شود) و سایر اختالالت مغز استخوانی مزمن (این گروه بیماری ها نیز همانند لوکمی مغز استخوانی مزمن ،با تولید خیلی کم یا خیلی زیاد
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سلول های مغز استخوان ،لوکمی مزمن ایجاد می نماید) هستند .اختالالت مغز استخوانی مزمن که منجر به لوکمی مغز استخوانی حاد می
شود عارضه دیسپالزی مغز استخوان و اختالالت مربوط به تکثیر بافت مغز استخوان هستند ( .)13برخالف سایر انواع سرطان ها ،لوکمی
تومور جامد توپری نیست که پزشک بتواند با عمل جراحی آن را خارج نماید .در واقع مغز استخوان منبع این مشکل است ،لذا درمان لوکمی
ها بسیار پیچیده تر است (.)14
سرطان و تفکر امیدوارانه :مواجهه با سرطان به خودی خود می تواند به عنوان یک حادثه تنش زا ،جنبه های مختلف سالمت فردی بیمار
از جمله سالمت جسمی ،روانی و خانوادگی وی را به مخاطره بیاندازد .بیماران مبتال به انواع سرطان دارای درجات باالیی از اختالالت روانی
می باشند که دامنه این اختالالت از افسردگی ،اضطراب ،عدم سازگاری با بیماری و کاهش اعتماد به نفس تا اختالالت عاطفی و ترس از عود
بیماری و مرگ متفاوت است ( .)15بیماران جسمی از جمله افراد مبتال به بیماری سرطان خون متوجه می شوند که امید ،بخش مهم و
ناخود آگاه افکار و احساساتشان را شامل می شود .بیشتر تحقیقات در مورد امید ،بر روی بیماران مبتال به سرطان خون اجرا شده است زیرا
بیماران سرطانی به دنبال قطعی شدن تشخیص بیماری خود ،آن را به عنوان یک عامل تهدید کننده تلقی می کنند ( .)16از سویی ،امید به
زندگی به عنوان یک نیروی درونی تعریف شده است که می تواند باعث غنای زندگی شود و بیماران را قادر سازد که چشم اندازی فراتر از
وضعیت کنونی و نابسامان درد و رنج خود را ببینند .فقدان امید به زندگی و هدف دار نبودن زندگی منجر به کاهش کیفیت آن و ایجاد
باورهای یأس آور می شود ( .)17جهت یابی آینده ،انتظارات مثبت ،هدف مندی ،واقع گرایی ،تنظیم اهداف و ارتباطات درونی از ویژگی های
مهم امید به زندگی هستند .برعکس ناامیدی به عنوان تحمل وضعیت فائق نیامدنی تعریف می شود که در آن دستیابی به هیچ هدفی مورد
انتظار نیست و با افسردگی ،آرزوی مرگ و خودکشی ارتباط دارد .از تعاریف چنین برمی آید که امید به زندگی دربردارنده تصورات و توجه
افراد به آینده است و با این تصور که احتمال دارد نتایج مثبت حاصل گردد ،باعث تالش بیمار می شود ( .)18سرطان و تفکر امیدوارانه به
دو طریق به هم مربوط می شوند .اوالً ،افراد امیدوار بیشتر بر مشکل متمرکز شده و در حل آن فعاالنه تر عمل می کنند .آن ها به احتمال
بیشتری رفتارهای غربالگری سرطان را انجام می دهند .ثانیاً ،افرادی که امیدوارانه می اندیشند در مواجهه با تشخیص و درمان سرطان،
پریشانی کمتر و تطابق بیشتری نشان می دهند ( .)19از سویی ،در طی درمان ،افرادی که از امید باالتری برخوردارند در تحمل درمان های
طوالنی و دردناک مقاومت بیشتری نشان می دهند .ارتقای امید ،که از عوامل معنادار شدن زندگی است ،به افراد کمک می کند تا با بیماری
سرطان سازگار شوند ،رنج روانی خود را کاهش داده و کیفیت زندگی و سالمت عمومی خود را افزایش دهند (.)20
ورزش های مفید برای بیماران مبتال به سرطان :به اعتقاد پزشکان ،ترکیبی از حرکات انعطافی ،ایروبیک و تمرینات استقامتی به بیماران
مبتال به سرطان کمک می کند .تمرینات زیر نمونه های خوبی از این دسته محسوب می شوند :حرکات کششی ،ایروبیک ،تمرین با وزنه،
تمرینات هوازی یا استقامتی ،دوچرخه سواری ،قدم زدن و پیاده روی ،کوه پیمایی ،دویدن ،شنا ،قایقرانی ،اسکیت ،اسکی ،صحرانوردی و
طناب زنی و. ...
نقش ورزش در پیشگیری و درمان سرطان :تحقیقات گسترده نشان داده است که به کمک ورزش می توان احتمال بروز سرطان را به
شدت کاهش داد و در صورت ابتال ،شانس عود مجدد را کاست .به عالوه ورزش طول عمر بیماران مبتال به سرطان را افزایش می دهد .بیش
از نیمی از سرطان ها قابل درمان هستند ( .)21امروزه مهم ترین روش مبارزه با سرطان اصالح سبک زندگی و سالم زیستن می باشد که
ورزش کردن در این میان نقش انکارناپذیری دارد .ورزش به طرق زیر در پیشگیری از سرطان موثر است .یکی از مهم ترین نقش های سیستم
دفاعی بدن انسان تعیین عوامل مهاجم و جلوگیری از فعالیت آن ها است .از دیگر نقش های مهم آن کشف و از بین بردن سلول های
سرطانی است .محققین به این نتیجه رسیدند که ورزش با باال بردن سطح فعالیت سیستم ایمنی بدن در پیشگیری و درمان سرطان به ایفای
نقش می پردازد .ورزش منظم می تواند با کاهش چربی بدن و چاقی ،در احتمال خطر بروز سرطان تاثیر بگذارد .فعالیت بدنی منظم به طور
مستقیم یا غیرمستقیم در تنظیم سطح هورمون های بدن موثر است و با کاهش هورمون هایی که شانس ابتال به سرطان را باال می برند ،در
پیشگیری از آن تاثیر می گذارند ( .)22در حالی که علل بسیاری از سرطان ها هم چنان ناشناخته مانده است .عوامل زیادی شامل سطح
فعالیت بدنی تاثیر بسزایی در کمک یا اصالح بهبود سرطان داشته است ( .)23از اولین گزارش که در سال  1922درباره ارتباط فعالیت
فیزیکی و خطر ابتال به سرطان منتشر شد تا کنون بیش از  190مطالعه ی فراگیر و  10گزارش این ارتباط بررسی شده است ( .)24ورزش
سبب می شود که اکسیژن بیشتری به سلول های بدن برسد و اگر یک رژیم غذایی منظم و اصولی هم داشته باشید از ورود مواد سرطان زا
به بدن هم جلوگیری شده و در نتیجه سلول های بدن به جای این که سرشار از مواد نیتروزامین و اکسیدان و آالینده باشند ،از اکسیژن با
گردش خون باال برای سم زدایی برخوردار می شوند .یکی از مزایای ورزش منظم آن است که شدت جریان خون و تبادالت اکسیژن با دی
اکسیدکربن و سایر گازهای سمی زیاد و در نتیجه قدرت رسوب و ماندگاری ترکیبات سرطان زا در بدن انسان کاسته می شود ( .)25ورزش
های منظم و روزمره به میزان حتی نیم ساعت پیاده روی یا آرام دویدن همراه با نرمش های سبک قادرند عالوه بر پیشگیری از سرطان،
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بلکه از بروز سکته های قلبی و مغزی و کبد چرب و بیماری های عصبی ،عضالنی ،استخوانی ،کلیوی پیشگیری کنند و بر طول عمر ورزشکاران
به طور چشمگیری بیفزایند .پس نتیجه می گیریم که با ورزش بر طول عمر مفید خود می افزاییم و همیشه شاداب و جوان می مانیم .از
سرطان های شایعی که مشخص شده ورزش نقش مهمی در پیشگیری از آن ها دارد سرطان روده بزرگ و سرطان پستان است .ورزش در
زمان درمان سرطان نه تنها خطری ندارد بلکه بسیار مفید نیز می باشد؛ ورزش منجر به بهبود سالمت استخوان ها ،افزایش قدرت عضالنی
و ارتقاء سایر جنبه های کیفیت زندگی بیمار مبتال به سرطان می گردد (.)26

 .4نتیجهگیری:
تحقیقات اخیر نشان داده اند با توجه به این که درمان های رایج از جمله جراحی ،شیمی درمانی ،رادیوتراپی و هورمون درمانی ،فقط در
نیمی از سرطان ها مؤثر بوده است شاید بتوان فعالیت ورزشی را به عنوان یک درمان مکمل و عامل مهم و اساسی جهت بازتوانی بسیاری از
بیماری ها از جمله سرطان به شمار آورد .مطالعات نشان داده اند که فعالیت ورزشی با شدت متوسط سبب کاهش میزان مرگ و میر ناشی
از انواع سرطان می شود .پژوهشگران با تولید داروهای مختلف که برای درمان سرطان به کار می روند گامی بلند در زمینه درمان سرطان
برداشته اند .آن ها به دنبال کشف بهترین روش برای پیشگیری و درمان سرطان هستند .این در حالی است که روش های پیشگیری از
سرطان که به طور عمده به سبک زندگی صحیح مرتبط هستند بسیار مورد توجه است .درمان بیمار پس از ابتالء به سرطان یک دستاورد
مهم پزشکی محسوب می شود .فعالیت ورزشی یکی از روش هایی است که هم در پیشگیری و هم در درمان مؤثر است .چنان چه کاهش
حجم تومور به دنبال فعالیت ورزشی منظم گزارش شده و همچنین فعالیت ورزشی منجر به تأخیر در رشد تومور بوده است .فعالیت ورزشی
به دو بخش عمده قابل تقسیم است :یک بخش از فعالیت ورزشی که پس از ابتالء به سرطان انجام می شود در واقع به درمان کمک خواهد
کرد ،اما بخش مهم تر فعالیت ورزشی که قبل از ابتالء به سرطان انجام خواهد شد و نقش حفاظتی در برابر سرطان را بر عهده دارد .هنوز به
درستی نمی دانیم که فعالیت ورزشی قبل از ابتالء به سرطان به چه میزان اثرات مضرر سرطان را کاهش داده و چه نقشی در پیشگیری و
درمان مبتالیان به سرطان دارد .تمرینات هوازی ،مقاومتی و ترکیبی بر عوارض مختلف سرطان اثرات مثبتی به دنبال دارند .در خصوص اثر
تمرینات ورزشی بر شاخص های آمادگی جسمانی مانند اثر تمرینات تن آرامی که باعث کاهش درد و خستگی و یوگا که باعث کاهش
استرس و نگرانی و نشانه های بیماری می شود؛ تحقیقاتی به عمل آماده است .از روش های تمرینی که در سال های اخیر مورد توجه قرار
گرفته؛ تمرینات پیالتس است .این روش تمرینی از حرکات کنترل شده است که بین بدن و مغز هماهنگی ایجاد می کند .از فواید به کارگیری
روش تمرینی پیالتس می توان به تقویت سیستم ایمنی بدن ،باال بردن تمامی قوای بدن در جهت رهاسازی فکر و ذهن از افکار منفی ،کاهش
دهنده دردهای مهرهای و کمر ،پیشرفت انعطاف ،تعادل و قدرت ،حجیم کردن فضای ریه و باال بردن قابلیت تنفس ،تقویت سیستم قلبی
عروقی و باال بردن دامنه حرکتی مفاصل و عضالت اشاره نمود .نتایج پژوهش های ورزشی در مدت ابتال به سرطان و هم چنین پس از درمان،
بهتر شدن قابلیت های زیر را به دنبال داشته است -1 :درجه حرکت شانه -2 ،قدرت عضالت -3 ،تعادل -4 ،آثار جانبی وابسته به درمان
(درد ،خستگی و -5 ،)...ظرفیت هوازی ،کنترل وزن -6 ،تصور از جسم و بدن -7 ،حس کنترل -8 ،افسردگی و کیفیت زندگی .متخصصین
و پژوهشگران بیماری های سرطانی بر انجام فعالیت های ورزشی حتی بعد از درمان بیماری نیز تاکید کرده اند .بنابراین ،بیمارانی که فعالیت
ورزشی می کنند ،کمتر با عالئمی مانند خستگی ،بی خوابی و مشکالت روحی روبه رو می شوند .انجام تمرینات مقاومتی با افزایش توانمندی
بیماران سرطانی در قدرت بدنی به ویژه پایین تنه ،توانایی آن ها در تحمل مراحل مختلف درمان را افزایش می دهد .بسیاری از کسانی که
دچار سرطان می شوند ،ممکن است به سرطان دیگری هم مبتال شوند که به کمک فعالیت ورزشی می توان از ایجاد سرطان های ثانویه هم
پیشگیری کرد.
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چکیده
زمینه و هدف :طبق نتایج بررسیهای منفرد و پراکنده گذشته ،احتمال میرود که هر جلسه ورزش در آب انسولین ،گلوکز و
چربی خون را بهتر از وررش در خشکی کاهش دهد و درعوض در دوره متعاقب ورزش با افزایش کمتر آدرنالین و افزایش ماندگارتر
در  ANPسرم همراه باشد .بااینحال ،تاکنون در بیماران دیابتی در حال تمرین منظم ،بررسی همزمان این متغیرها انجام نشده
است که هدف و نوآوری این تحقیق بود.
مواد و روشها 12 :نفر از زنان دیابتی غیر ورزشکار یائسه (سن  66/76±2/3سال) پس از غربالگری اولیه ،ابتدا شش هفته
تمرینات تناوبی را تجربه کردند و سپس به طور تصادفی معکوس( )Counterbalanced Orderدر قالب زیر گروههای 4
نفری در سه شرایط مختلف ،شامل کنترل ،ورزش در آب و رکابزنی در خشکی با فاصله یک هفته از هم مورد بررسی واقع شدند.
در هر یک از شرایط ،ابتدا تست ( GTTمصرف  75گرم گلوکز محلول خوراکی) در حالت ناشتا انجام شد و سپس رکابزنی در
خشکی و یا در آب(شامل  30دقیقه فعالیت با شدت  40درصد از حداکثر توان هوازی در سه تناوب  10دقیقهای با فاصله
استراحت سه دقیقه) و یا شرایط کنترل تجربه شد .همچنین در هر یک از شرایط ،پنج بار خونگیری شامل  )1حالت پایه(30
دقیقه بعد از  ) 2 ،)GTTبالفاصله بعد از ورزش یا شرایط کنترل و همچنین 60 )3 ،دقیقه 90 )4 ،دقیقه و  120 )5دقیقه بعد
انجام شد .دادهها با استفاده از نرمافزار  Spssنسخه  21از طریق تحلیل واریانس سریهای زمانی( )Time seriesعاملی 3×5
و تحلیل واریانس اندازهگیری مکرر(با آزمون تعقیبی بونفرونی) انجام شد (.)P>0/05
یافتهها :پس از هر دو شرایط ورزش در آب و رکابزنی در خشکی ،کاهش در گلوکز و اسیدهای چرب آزاد و افزایش  ANPخون
مشاهده شد که مقدار اثرات رکابزنی در آب بیشتر خشکی بود(.)P>0/05
نتیجهگیری :در زنان یائسه دیابتی ،یک جلسه ورزش در آب ضمن هزینه انرژی پایین تر و اعمال فشار کمتر به مفاصل ،در
مقایسه با یک جلسه رکابزنی در خشکی ،اثرات بهتری بر کاهش قند خون ناشی از هر جلسه ورزش دارد و همچنین به دلیل
افزایش ماندگارتر در میزان  ANPسرم (که مسئول فراخوانی اسیدهای چرب به خون نیز میباشد) امکان بیشتری برای اکسایش
اسیدهای چرب فراهم میکند .ولی به دلیل کمبود شواهد و محدودیتهای تحقیق ،همچنان نیاز به شواهد بیشتر باقی است.
کلمات کلیدی :ورزش ،آب ،خشکی ،کنترل دیابت
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مقدمه
دیابت نوع دو بیماری پیشروندهای است که با کاهش حساسیت انسولینی به افزایش قند خون منجر میشود و عامل اصلی بیماریهای قلبی-
عروقی است( .)2 ,1از سوئی ،در بین انواع ورزشها ،ورزش هوازی و به ویژه پیادهروی ،دویدن ،رکابزنی و ورزشهای آبی از متداولترین انواع
تمرینات استفاده شده برای بهبود کنترل گالیسمیک هستند( )11که نقش مهمی در تنظیم متابولیسم گلوکز و کنترل متابولیک بیماران
دیابتی دارند( .)10-5بهعالوه ،به دلیل کمتر بودن خطر بروز آسیبهای ارتوپدی در ورزشهای آبی ،تجویز این ورزشها برای بیماران چاق،
استئوآرتریت و دیابتی شایع است(.)14-12

ولی در یک تحقیق بسیار جدید [ ]17در ساعات متعاقب بازگشت به حالت اولیه پس از ورزش در آب ،کاهش بیشتری در گلوکز
خون نسبت به رکابزنی در خشکی مشاهده شد و همچنین میزان اسیدهای چرب آزاد( )FFAسرم در فاصله  90تا  120دقیقه
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
کاهش چربی های خون همراه است .بااینحال ،در آن تحقیق تمرینات اصلی به طوریک جلسه در میان برگزار نشده بود که از
محدودیتهای آن محسوب می شود.
به عالوه ،سطوح  ANPسرم که یک اثر تحریک کننده قوی بر لیپولیز بافت چربی دارد( ،)4 ,3در هر دو حالت استراحت و ورزش
در شرایط غوطه وری در آب ،افزایش مییابد [ .]25-20بنابراین انتظار میرود هر جلسه ورزش در آب نسبت به ورزش خشکی،
سبب اکسایش بیشتر چربیهای خون شود.
اما تاکنون سطوح قند FFA ،و  ANPخون بیماران دیابتی در پاسخ به ورزش در آب و خشکی به طور مستقیم بررسی نشده است که در
این تحقیق کامال نوآوری دارد .به عالوه نتایج تحقیقات موجود از لحاظ انواع ویژگیهای مربوط به تفاوتهای فردی و همچنین اثر مزاحم
نوع مقدار داروهای مصرفی آزمودنیها محدودیت دارند و به نظر میرسد که نتایج این تحقیق اطالعات بتواند اطالعات ارزشمندی برای
تغییر نسخههای ورزشی تجویزی برای بیماران دیابت نوع  IIبا هدف بهینه سازی اثرات حاصل از هر جلسه تمرین بدنی در کنترل متابولیک
فراهم کند.

روششناسی
این تحقیق از نوع یک گروهی دارای سریهای زمانی ( )Time series designبا طرح تصادفی معکوس ( )Cross overو به
روش تجربی انجام شد 12 .نفر از زنان میانسال دیابتی غیر ورزشکار یائسه ،پس از غربالگری ائلیه به طور تصادفی انتخاب شدند
و آمادگی همکاری در تحقیق را پس از برگزاری یک جلسه توجیحی به طور رسمی و کتبی اعالم کردند .شاخصهای ورود به
تحقیق شامل یائسگی (تایید بر مبنای شرح حال پزشکی( ))15و ابتال به دیابت نوع دو بود .شاخصهای خروج از تحقیق (طبق
دستورالعملهای تجویزی  )ACSMشامل دارا بودن مقدار قند خون باالی  250میلی گرم بر دسی لیتر پس از انجام تست تحمل
گلوکز در حالت ناشتا(( )16فقط مجاز به مصرف داروهای پایین آورنده قند خون با آب و بدون صرف هر نوع ماده غذایی دیگر
بودند ) ،سابقه اعتیاد به مواد مخدر ،ابتال به سایر بیماری بالینی و یا روانی حاد ،دارا بودن آریتمی ،فشار خون ،عوارض دیابتی
شدید مانند نروپاتی و نفروپاتی و سایر ناهنجاری ها ،مصرف سیگار و همچنین بروز مشکالت اسکلتی در طی انجام تمرینات بود
که البته تمام آزمودنیها در خروج از تحقیق در هر زمان کامال آزاد بودند.
آزمودنی ها ابتدا شش هفته تحت تمرینات تناوبی قرار گرفتند و سپس حداکثر ظرفیت هوازی و ضربان قلب با بهرهگیری از
چرخ ارگومتر و مطابق با پروتکل آزمون  GXTتعیین و ثبت شد .همچنین سطوح قند ناشتا ( FFA ،)FBSو هورمون  ،ANPاین
بیماران اندازهگیری شدند.
سپس آزمودنیها به طور تصادفی معکوس سه شرایط مختلف ،شامل کنترل ،ورزش در آب و رکابزنی در خشکی را تجربه کردند
(شامل سه جلسه آزمون در هفته ،به طور یک در میان ،به صورتی که یکی از جلسات تمرین به ورزش رکابزنی و یک جلسه به
ورزش در آب و یک جلسه به شرایط کنترل اختصاص یافت) .ورزش رکابزنی در خشکی شامل  30دقیقه فعالیت با شدت 40
درصد از حداکثر توان هوازی بود که در سه تناوب  10دقیقهای با فاصله استراحت سه دقیقه بود و جلسه ورزش در آب با شدت
 40درصد حداکثر ضربان قلب (شامل ترکیبی از راهرفتن ،پا زدن در آب و حرکات دست و پا در آب (شامل حرکات پاروئی
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فلکشن ،اکستنشن ،ابداکشن و اداکشن اندام فوقانی و تحتانی) در آب انجام شد .ضربان قلب به روش تله متری توسط روش
دستگاه پالر کنترل و ثبت شد .حداکثر ضربان قلب بیماران در آب نیز همانند روش جونها و همکاران محاسبه شد( )17و در
جلسه کنترل ،آزمودنی ها به صورت غیرفعال نشسته و به مطالعه یا تماشای فیلم پرداختند .در هر جلسه آزمون 30 ،دقیقه قبل
از آغاز ورزش در آب یا خشکی و یا شرایط کنترل ،مقدار  75گرم گلوکز ( )Glucose tolerance testبه صورت شربت تجاری
موجود در داروخانه مصرف کردند (تست  )GTTو در آن جلسه خونگیریها نیز انجام شد .پس از بررسی توزیع طبیعی دادهها
(آزمون شاپیروویلک) ،داده ها با مدل تعاملی تحلیل واریانس سریهای زمانی اندازه گیری مکرر ( 3×5شامل سه سری شرایط
تمرین (تمرین در آب ،تمرین در خشکی و عدم تمرین (شرایط کنترل)) پنج مرحله ای (شامل زمانهای پایه ،بالفاصله پس از
ورزش و دقایق 90 ،60و  120پس از پایان ورزش) تحلیل شدند که با مشاهده تاثیر معنیدار عاملها و یا تاثیر تعاملی آنها ،در
ادامه مقایسههای بیشتر در بین تکرارهای مشابه در بین سه شرایط و یا تکرارهای متوالی در هر یک از شرایط ،با تحلیل واریانس
اندازهگیری مکرر خطی انجام شد (آزمون تعقیبی بونفرونی).
یافتهها
کلیه افراد ،آزمون دوچرخه  GXTرا با موفقیت اجرا نمودند و ظرفیت هوازی و حداکثر ضربان قلب آنها محاسبه و ثبت شد .در
شرایط کنترل ،قند خون از پایه تا  40دقیقه پس از ورزش ثابت باقی ماند .بالفاصله پس از ورزش ،فقط رکابزنی در آب قند خون
کمتر از شرایط کنترل شد .در  60و  90و  120دقیقه پس از ورزش نیز مقدار کاهش قند خون در ورزش در آب بیشتر از کاهش
متناظر در تمرین در خشکی بود .در ورزش خشکی تفاوت قند خون فقط در بین  90و  120دقیقه بعد از ورزش معنی دار نبود.
مقدار  ANPسرم نیز به غیر از حالت پایه ،در تمام مراحل در تمرین آب با خشکی تفاوت داشت (شکلهای  1و .)2

شکل .2تغییرات  ANPسرم در پنج مرحله طی شرایط تمرینی

شکل .1تغییرات گلوکز خون در پنج مرحله طی شرایط تمرینی

تمرین در آب

تمرین در خشکی

0.35
0.25
0.15
0.05
 120دقیقه بعد

 90دقیقه بعد

 60دقیقه بعد

پس از ورزش

 FFAسرم (میلی اکی واالن بر لیتر)

0.45

حالت پایه

شکل  .3تغییرات  FFAسرم در طی پنج مرحله شرایط تمرینی
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
و دوره متعاقب پس از ورزش در آب ،بیشتر از ورزش خشکی بود .تاکنون تحقیقات زیادی بیان کردهاند که ورزش میتواند از
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طریق مکانیسمهای مختلفی شامل افزایش بیان گیرنده های انسولینی ،کاهش بافت چربی و افزایش در معرض قرارگیری
گیرندههای انسولینی ،افزایش انتقال گلوکز و اسیدهای چرب آزاد به عضله برای متابولیسم ،تغییر فعالیت آنزیمهای سوخت و
ساز گلوکز و گلیگوژن ،فراجبرانی در ذخیره بیش از معمول گلیکوژن در عضله و غیره به کاهش گلوکز خون بیانجامد(.)19 ,18
به بیان دیگر ،سازگاری ناشی از ورزش بر افزایش حساسیت انسولینی سبب میشود که مقادیر گلوکز و چربی خون پسجذبی
نسبت به زمان قبل از تمرینات افزایش کمتری داشته باشد.
تصور می شود که برای بهینه سازی اثرات مزمن تمرینات ورزشی بر نارسایی های متابولیکی و به ویژه چربیهای خون ،باید هر
جلسه تمرین طوری طراحی شود تا بیشترین فواید ممکن را حاصل کند تا در دراز مدت از انباشت آثار هر جلسه ،بهترین نتایج
حاصل شود .در این راستا گزارشاتی وجود دارد که یک جلسه ورزش می تواند آزادسازی اسیدهای چرب آزاد را بیش از 300
درصد افزایش دهد [ ]18که عمدتا به دلیل افزایش تحریک اپی نفرین و نوراپی نفرین و گیرنده های بتا آدرنرژیک در بافت چربی
است [ .]42الزم به ذکر است که اسید های چرب آزاد ) (FFAاز طریق هیدرولیز تری گلیسرید توسط لیپاز حساس به هورمون
)(HSLدر سلول های چربی تولید میشوند ،اما انسولین فعالیت  HSLرا مهار می کند [ .]57در یک تحقیق اخیر [ ]17هم
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
ساعت از دوره بازگشت به حالت اولیه ،کاهش مشابهی در مقدار  FFAسرم وجود دارد ،ولی در فاصله بین دقایق  90تا 120
بازگشت به حالت اولیه پس از ورزش در آب در مقایسه با ورزش در خشکی ،مقدار  FFAسرم افزایش سریعی می یابد (افزایش
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
مورد سطوح اسید های چرب آزاد یا  FFAدر ورزش در آب نسبت به رکابزنی در خشکی ،بیان شده است [.]19
در بخش دیگر نتایج ،مقدار  ANPدر هر دو شرایط ورزش در آب و خشکی افزایش یافت ،ولی در ساعتهای متعاقب ورزش در
آب ،افزایش  ANPماندگارتر از ورزش در خشکی بود که احتمال بیشتر شدن لیپولیز را مطرح میکند.
البته هر جلسه ورزش حاد چه در آب و چه در خشکی قطعا با احتمال افزایش کاتکوالمینهای خون همراه است که سبب افزایش
 FFAگردش خون (در حالی که با افزایش لیپولیز منجر خواهد شد) میشوند [ .]42ولی در حالی که حداکثر ترشح  ANPدر
 120-30دقیقه پس از غوطه وری در آب مشاهده شده است[ ،]43افزایش کاتکوالمین های خون به دنبال  30تا  60دقیقه پس
از ورزش محو می شود [ .]46 ,45بنابراین تصور میشود که افزایش بیشتر کاتکوالمینهای خون فقط در طی یک ساعت اولیه
پس از پایان ورزش خشکی ،قابلیت تولید  FFAبیشتری در مقایسه با ورزش در آب را دارد [ .]17اما افزایش در مقدار ANP
سرم به دنبال ورزش در آب ،مدت زمان طوالنیتری نسبت به افزایش کاتکوالمینها روی میدهد [ ]17و اثر لیپولیزی ناشی از
ترشح مداوم  ANPبعد از ورزش در آب ،شدت بیشتری نسبت به رکابزنی در خشکی دارد.
ولی عوامل متعدد دیگری همچون کشش دیواره دهلیزی قلب ،کشش دیواره رگها ،افزایش مایعات بدن ،افزایش غلظت سدیم،
فعالیت ورزشی ،آسیب دهلیزی و بطنی از جمله انفارکتوس میوکارد ،افزایش آنژیوتانسین II-و اندوتلین (تنگ کننده قوی عروق)
و فشارخون باال هم میتوانند در کنترل و سنتز مقدار  ANPتاثیر داشته باشند( )1که در این تحقیق اندازهگیری نشدند .به عالوه،
در این تحقیق اثر تفاوت در نوع و تعداد داروهای مصرفی آزمودنی ها و دمای محیط در دو شرایط ورزش در آب و خشکی از اثر
هر جلسه ورزش تفکیک نشد که از محدودیتهای آن هستند .ولی با وجود نبود شواهد مشابه ،مشاهده شد که در بیماران دیابتی
یائسه دارای تمرینات منظم ،هر جلسه تمرین در آب نسبت به تمرین در خشکی اثر بهتری در مورد کنترل متابولیک دارد که
زمینه تجویز این نوع ورزشها را برای این بیماران مطرح میکند .همچنین معموال بیماران دیابتی در معرض عوارض مزمن نظیر
نوروپاتی محیطی قرار دارند که خطر آسیبهای اندام تحتانی را افزایش میدهند .به همین دلیل تمرین در داخل آب به عنوان
یک شیوه تمرینی جایگزین مورد توجه است میتواند آسیب ها ناشی از برخورد مستقیم پا با زمین را به حداقل برساند(.)20
بااینحال ،برای دستیابی به نتایج قطعیتر و بررسی سازوکارهای اثرگذار تمرین در آب ،هنوز نیاز به تحقیقات بیشتر باقی است.
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