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تهران، بزرگراه نيايش، خيابان سئول شمالى، كميته ملى المپيك، طبقه اول، واحد آموزش (201)

فاكس: 26203374 تلفن: 31-26203425   داخلى: 224  كد پستى: 1995614336 

به استنادنامه دكتر شعله ارسطوپور، سرپرست گروه پژوهشى ارزيابى و توسعه 
منابع پايگاه استنادى علوم جهان اسالم، نشريه علمى- پژوهشى «المپيك» در 
و  علوم  اطالع رسانى  منطقه اى  مركز  نمايه سازى  ژورنال(نظام  ايران  و   ISC
فناورى) نمايه شده است و در ششمين نشست شوراى راهبردى ISC مورخ 
89/4/23 جزو نشريات داراى ضريب تأثير (IF) شناخته شد. نشريه المپيك از 
طريق دو نشانى www.ISC.gov.ir و www.ricest.ir در دسترس جامعه 

علمى جهانى قرار دارد.



1000

سال بيست و يكم - پياپي 61، 1392، قيمت: 1000 تومان

دكتر

نويسنده (نويسندگان) الزم است مقالة خود را به آدرس 
الكترونيكى مجله ارسال دارند. قابل ذكر است كه مقاله 
به  نيز  قبًال  و  نشده  ارسال  ديگري  مرجع  به  چاپ  براي 
چاپ نرسيده باشد (ارسال همزمان مقاله به ساير مجالت 
يا ارسال آن قبل از مشخص شدن تصميم نهايي، موجب 

بازگرداندن مقاله مي شود).
مقاله ها بايد در قالب A4، به صورت يكرو، در يك ستون 
و با حاشيه اي مناسب نوشته و با يك خط فاصله، در بين 
سطرها تايپ شود. هر صفحه بايد داراي شمارة ترتيبي 

باشد.

           (استاد دانشگاه تهران)

        (استاد دانشگاه شهيد بهشتى)
   (دانشيار دانشگاه تربيت معلم)
  (دانشيار دانشگاه تربيت معلم)

      (استاد دانشگاه تهران)
     (دانشيار دانشگاه تهران)
(دانشيار دانشگاه اصفهان)

           (دانشيار دانشگاه تهران)
        (دانشيار دانشگاه تهران)

       (دانشيار دانشگاه تربيت مدرس)

(دانشيار دانشگاه امام حسين «ع»)

مجتمع چاپ و صحافى اديبان ايران



متن، داخل پرانتز و با شماره استفاده شوند. منابع بايد به 
ترتيب حروف الفباى فارسى و انگليسى در انتهاى مقاله 

آورده شوند. مثالهاى معرفى منابع عبارتند از:



7 اثر هشت هفته فعاليت ورزشى بر تغييرات فيبرينوژن، پروتئين واكنشگر C، لكوسيت ها و ... 
رضا نورى، بهاره شيخ صراف، فضل اهللا فتح اللهى شورابه، خسرو جاللى دهكرى،  محمد فرامرزى
 استاديار فيزيولوژى ورزشى، دانشگاه تهران، پرديش بين الملل كيش، استاديار فيزيولوژى ورزشى دانشگاه آزاد آسالمى واحد نجف آباد،
دانشجوى كارشناسى ارشد فيزيولوژى ورزشى، دانشگاه مازندران، عضو هيأت علمى دانشگاه آزاد اسالمى واحد خوراسگان اصفهان
دانشيار فيزيولوژى ورزش، دانشگاه شهركرد

                                                                                                                                                                                                           
21 نقش زمان روز بر پاسخ سطوح CRP و IL-6 پالسما پس از فعاليت ورزشى درمانده ساز در آزمودنى هاى زن سالم 

مرضيه ثاقب جو، زهره دادى خليران، محمداسماعيل افضل پور، مهدى هدايتى
استاديار دانشگاه بيرجند، دانشجوى كارشناسى ارشد تربيت بدنى دانشگاه بيرجند
دانشيار دانشگاه بيرجند، استاديار پژوهشكدة علوم غدد درون ريز و متابوليسم دانشگاه علوم پزشكى شهيد بهشتى

                                                                                                                                                                                                           
35 اثر هشت هفته تمرين مقاومتى بر ميزان پروتئين اينتگرين β1 در عضلة تند و كندانقباض موش هاى نر ويستار 

جواد نعمتى، مريم نورشاهى، حميد رجبى، رضا قراخانلو، مهدى هدايتى
دانشجوى دكترى دانشگاه شهيد بهشتى، عضو هيأت علمى دانشگاه شهيد بهشتى
عضو هيأت علمى دانشگاه تربيت معلم، عضو هيأت علمى دانشگاه تربيت مدرس، عضو هيأت علمى دانشگاه علوم پزشكى شهيد بهشتى

                                                                                                                                                                                                           
47 طراحي و تعيين روايى و پايايى آزمون چابكى ويژة كشتى گيران آزادكار  

رسول رضائى، حميد رجبى، محمدرضا دهخدا، هادى حبيبى
كارشناس ارشد فيزيولوژى ورزشى دانشگاه تربيت معلم، دانشيار دانشگاه تربيت معلم 
استاديار دانشگاه تربيت معلم، كارشناس ارشد فيزيولوژى  ورزشى دانشگاه تربيت معلم

                                                                                                                                                                                                           
61 تأثير يك دوره تمرين هوازى بر آديپونكتين و رزيستين سرم و متغيرهاى آنتروپومتريك زنان چاق 

اميرحسين حقيقى، هادى ياراحمدى، مليحه شجاعى، مهدى هدايتى
دانشيار فيزيولوژى ورزشى، دانشگاه حكيم سبزوارى، دانشكدة تربيت بدنى و علوم ورزشى
كارشناس ارشد فيزيولوژى ورزشى، دانشگاه حكيم سبزوارى، دانشكدة تربيت بدنى و علوم ورزشى 
استاديار پژوهشكدة علوم غدد درون ريز و متابوليسم دانشگاه علوم پزشكى و خدمات بهداشتى درمانى شهيد بهشتى

                                                                                                                                                                                                           
تأثير تعاملى سرب، تمرينات استقامتى و مكمل آنتى اكسيدانتى بر برخى پارامترهاى توليد مثل  77

عقيل كوثرى، ولى اهللا دبيدى روشن، اباصلت حسين زاده كالگر
دانشجوى كارشناسى ارشد فيزيولوژى ورزشى دانشگاه مازندران
دانشيار دانشگاه مازندران، دانشيار دانشگاه مازندران

                                                                                                                                                                                                           
91 طراحي آزمون ميدانى ويژه براى تعيين توان هوازى بازيكنان زن فوتسال    

شكوفه نادرى، حميد رجبى ،منيژه نوروزيان ،
كارشناس ارشد فيزيولوژى ورزشى دانشگاه تربيت معلم تهران، دانشيار دانشگاه تربيت معلم تهران
 استاديار دانشگاه تربيت معلم تهران

                                                                                                                                                                                                           
101 اثر مكمل ضدالتهابى زنجبيل بر پاسخ پروتئين هاى استرس سلولى متعاقب تمرينات قدرتى پيشرونده در...  

سمانه افشان، ولى اهللا دبيدى روشن، فاطمه رودبارى 
دانشجوى كارشناسى ارشد دانشگاه مازندران، عضو هيأت علمى دانشگاه مازندران
عضو هيأت علمى دانشگاه مازندران
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 رضا نورى؛ استاديار فيزيولوژى ورزشى، دانشگاه تهران، پرديش بين الملل كيش*
  بهاره شيخ صراف؛ استاديار فيزيولوژى ورزشى دانشگاه آزاد آسالمى واحد نجف آباد

   فضل اهللا فتح اللهى شورابه؛ دانشجوى كارشناسى ارشد فيزيولوژى ورزشى، دانشگاه مازندران
    خسرو جاللى دهكرى؛ عضو هيأت علمى دانشگاه آزاد اسالمى واحد خوراسگان اصفهان

     محمد فرامرزى؛ دانشيار فيزيولوژى ورزش، دانشگاه شهركرد

واكنشگر C چكيده: پروتئين  فيبرينوژن،  تغييرات  بر  ورزشى  فعاليت  هفته  هشت  بررسى  پژوهش  اين  از  هدف 
(CRP)، لكوسيت ها و آمادگى قلبى- تنفسى در مردان غيرفعال پس از ترك مواد مخدر بود. سى مرد غيرفعال 
شهر خرم آباد پس از ترك مواد مخدر (دو ماه) حاضر به همكارى شدند و به صورت تصادفى به دو گروه تجربي 
(پانزده نفر) و كنترل (پانزده نفر) تقسيم شدند. ميانگين سن، قد، وزن، شاخص تودة بدن (BMI) و اوج اكسيژن 
كيلوگرم/  كيلوگرم، 20/53  سانتى متر، 61/33  سال، 172/2  ترتيب 28/90  به  آزمودنى ها   (Vo7peak) مصرفى
مترمربع و 28/20 ميلى ليتر/ كيلوگرم/ دقيقه بود. فعاليت ورزشى پياده روى با 50-70 درصد ضربان قلب بيشينه و 
كار با وزنه با 45- 50 درصد يك تكرار بيشينه به مدت هشت هفته اجرا شد. پيش و پس از هشت هفته فعاليت 
ورزشى، نمونة خونى گرفته شد. براى تحليل استنباطى داده ها از آزمون t همبسته، آزمون كواريانس (آنكوا) 
استفاده شد (P<0/05). نتايج پژوهش نشان داد هشت هفته پياده روى و كار با وزنه باعث كاهش معنادار مقادير 
فيبرينوژن، CRP و لكوسيت ها شد (P=0/000)؛ در حالى كه مقادير BMI و Vo7peak بعد از هشت هفته تمرين 
به طور معنادارى افزايش يافت (P=0/000). در مجموع، يافته هاى پژوهش نشان مى دهد، فعاليت بدنى مشتمل 
بر پياده روى با 50-70 درصد ضربان قلب بيشينه و كار با وزنه با شدت 45-50 درصد يك تكرار بيشينه موجب 
كاهش سازه هاي خطرزاي قلبي- عروقي و بهبود آمادگي قلبي- تنفسي در مردان غيرفعال پس از ترك مواد مخدر 

مي شود.

كليد واژه: پروتئين واكنشگرC، ترك مواد مخدر، فعاليت ورزشى، فيبرينوژن، لكوسيت ها. 
*Email:nuri_r7@yahoo.com

تغييرات  بر  ورزشى  فعاليت  هفته  هشت  اثر 
لكوسيت ها   ،C واكنشگر  پروتئين  فيبرينوژن، 
غيرفعال  مردان  در  تنفسى  قلبى-  آمادگى  و 

پس از ترك مواد مخدر
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اثر هشت هفته فعاليت ورزشى بر تغييرات فيبرينوژن، پروتئين واكنشگر C، لكوسيت ها و آمادگى قلبى- تنفسى در...

مقدمه
جوامع  معضالت  بزرگ ترين  از  يكى  اعتياد 
و  رفتارى  اختالالت  موجب  تنها  نه  كه  است  بشرى 
اجتماعى مى گردد، بلكه با تأثير بر جنبه هاى مختلف 
فرد،  بر  هنگفتى  مالى  خسارات  جسمى،  سالمت 
خانواده و جامعه وارد مى سازد. تاكنون مصرف مواد 
الكل،  هروئين،  سيگار،  جمله  از  مختلفى  اعتيادآور 
حشيش، و... در جوامع مختلف گزارش شده است. 
ايران دومين مصرف كنندة مواد مخدر در جهان است 
مخدر  مواد  از  استفاده  سوء  تأثيرات  بيشترين   .(31)
روى سيستم عصبى مركزى، سيستم عصبى خودكار 
استفاده  سوء  كه  است  حالى  در  اين  روده هاست.  و 
سيستم  شامل  بدن  سيستم هاى  ديگر  مخدر،  مواد  از 
مى سازد  متأثر  نيز  را  عروقى  قلبى-  سيستم  و  تنفسى 
(31،36). از ديرباز، نيمرخ چربي شاخص بيماري هاي 
قلب  انجمن  اما  مى شد،  محسوب  عروقي  قلبي- 
التهابى  شاخص هاى  اندازه گيرى   1998 در  آمريكا 
هشداردهنده در خصوص بيمارى هاى قلبى- عروقى 
را  پالسما  فيبرينوژن  و   C واكنشگر  پروتئين  نظير 

پيشنهاد كرد (16). 
فيبرينوژن پروتئينى با وزن مولكولى باالست كه 
طور  به  آن  طبيعى  ميزان  و  مى شود  ساخته  كبد  در 
متوسط mg/dl 250 است. ميزان فيبرينوژن پالسما 
مى يابد.  افزايش  كبدى  و  التهابى  بيمارى هاى  در 
پيش درآمد  است  ممكن  پالسما  فيبرينوژن  افزايش 
افزايش  گرچه   .(12) باشد  لخته  تشكيل  افزايش 
خطرزاى  عوامل  ساير  با  همراه  پالسما  فيبرينوژن 
بيمارى عروق كرونر مانند سن، كشيدن سيگار، فشار 
چاقى  و  ديابت  خون،  چربى هاى  افزايش  باال،  خون 
مستقلى  خطرزاى  عامل  فيبرينوژن  مى شود،  ديده 

 .(37) سرخرگ هاست  تصلب  بيمارى  ايجاد  در 
فيبرينوژن در سازوكارهاى هم ايستايى (هموستازى) 
تعيين كننده هاى  از  يكى  و  دارد  كليدى  نقشى  خون 
اصلى رئولوژى خون به علت تأثيرگذارى بر فرايند 
 .(13) است  شده  مطرح  قرمز  گلبول هاى  تجمع 
تجمع  پالسما،  ويسكوزيتة  بر  تأثير  با  فيبرينوژن 
پالكت ها و ميزان فيبرينى كه تشكيل مى دهد، زمينة 
ابتال به بيمارى عروق كرونر را فراهم مى كند (43). 
بيماران  در  لخته  تشكيل  ميزان  داد  نشان  گزارشى 
ندارند  اعتياد  كه  افرادى  به  نسبت  ترياك،  به  معتاد 

بيشتر است (9). 
پروتئين واكنشگر C (CRP) شاخص حساس و 
غيراختصاصى التهاب است كه به طور وسيع مطالعه 
مواد  از  وسيعى  انواع  به  پروتئين  اين  است.  شده 
همچون پلى ساكاريد ميكروبيال و فسفاتيديل كولين 
مى رساند.  آسيب  سلول  غشاى  به  و  مى شود  متصل 
را  فاگوسيتوزى  سلول هاى  فعاليت   CRP همچنين، 
فعال  را  كمپلمان  كالسيك  مسير  و  مى دهد  افزايش 
آترواسكلروزى  ضايعات  از   CRP.(14) مى كند 
در  عالوه،  به   .(1،38) است  آمده  به دست  نيز  انسان 
 CRP كه  است  شده  داده  نشان  مختلف  مطالعات 
ميوكارد،  انفاركتوس  خطر  افزايش  پيش بينى كنندة 
اشخاصى  در  محيطى  عروق  بيمارى  يا  مغزى  سكتة 
نشده اى  شناخته  بيمارى  يا  نشانه  هيچ  كه  است 
مطالعه اى  در  همچنين،  ندارند.  كرونر  شريان  از 
 CRP بين  معنادارى  و  مثبت  همبستگى  فراتحليلى، 

و بيمارى كرونر قلب مشخص شد (41). 
و  كرونري  عروق  آترواسكلروتيكى  تغييرات 
قلبي-  آمادگي  كاهش  موجب  نيز  محيطي  عروق 
آمادگي  بين  مثبتي  همبستگي   .(27) مي شود  تنفسي 
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رضا نورى، بهاره شيخ صراف، فضل اهللا فتح اللهى شورابه، خسرو جاللى دهكرى، محمد فرامرزى

1. Narcotics Anonymous

كاهش  با  باال،  هوازي  آمادگي  و  تنفسي  قلبي- 
 .(27) است  شده  گزارش  كرونري  عروق  بيماري 
قلبى-  آمادگى  با  افراد  است  شده  عنوان  همچنين، 
با  افراد  به  نسبت  كمتري   CRP سطوح  باال،  تنفسى 
آمادگى قلبى- تنفسى پايين دارند (21). لكوسيت ها 
در  را  بدن  و  هستند  بدن  ايمنى  دستگاه  از  بخشى 
معلوم  مى كنند.  محافظت  عفونى  بيمارى هاى  برابر 
با  خون  گردش  لكوسيت هاى  تعداد  است  شده 
شدت بيمارى عروق كرونر ارتباط دارد و باال بودن 
براى  خطرسازى  عامل  خون  گردش  لكوسيت هاى 
پيدايش بعدى بيمارى هاى ايسكمى قلبى است (28).

 (17) همكارانش  و  بنى طالبى  مطالعه اي  در 
عوامل  بر  بدنى  فعاليت  دوره  يك  تأثير  بررسى  به 
مواد  ترك  از  پس  معتادان  عروقى  قلبى-  خطرزاى 
مخدر پرداختند. نتايج تحقيق نشان داد فعاليت بدنى 
افراد  جسمانى  آمادگى  عوامل  و  بدنى  تركيب  بر 
افزايش  از  و  دارد  مثبتى  تأثير  ترك  از  پس  معتاد 
عوامل خطرزاى قلبى- عروقى جلوگيرى مى كند. از 
سعيدى پور (6)  و  گرجى (9)  پژوهش  نتايج  طرفي، 
نشان داد، فعاليت بدنى روش مناسبى براى پيشگيرى 

و درمان بيماران وابسته به مواد مخدر است. 
آمادگى قلبى- عروقى توانايى فرد براى شركت 
و  مى شود  تعريف  هوازى  ورزشى  فعاليت هاى  در 
نشانگان  سكته،  قبيل  از  بالينى  عوامل  بودن  پايين  با 
ساير  و  قلبى  انفاركتوس  (سندرم)،  متابوليكى 
با  و   (12) است  مرتبط  عروقى  قلبى-  بيمارى هاى 
ظرفيت   Vo2max  .(27) مى شود  سنجيده   Vo2max

پيشگويي كنندة  و  مي كند  پيش بيني  را  افراد  ورزشي 
لحاظ  به   .(27) است  عروق  و  قلب  عملكرد  قوي 

تغييرات  به  پايين  عروقى  قلبى-  آمادگى  نظرى، 
كرونرى  عروق  يا  محيطى  عروق  آترواسكلروزى 

مى انجامد. 
دادند  نشان   (29) همكارانش  و  افتخار 
معكوسي  ارتباط  بزرگساالن  التهابى  شاخص هاى 
و  دانشمندى  دارد.  آنان  هوازى  آمادگى  سطح  با 
توان  و  بدنى  وضعيت  بررسى  به   (2) همكارانش 
هوازى  توان  دادند  نشان  و  پرداختند  معتادان  هوازى 
و  بنى طالبى  است.  پايين تر  سالم  افراد  از  معتاد  افراد 
باعث  بدنى  فعاليت  دادند  نشان   (17) همكارانش 
مواد  ترك  از  پس  معتاد  افراد  هوازى  توان  بهبود 
مخدر مى شود. با توجه به بررسى هاى به عمل آمده، 
فعاليت  و  التهابى  شاخص هاى  اندكى  مطالعات 
ورزشى افراد معتاد در حال بهبود را بررسي كرده اند. 
از اين رو، هدف مطالعة حاضر عبارت بود از بررسى 
اثر هشت هفته فعاليت ورزشى منظم بر ميزان عوامل 
و  لكوسيت ها  و   CRP فيبرينوژن،  نظير  التهابى 
پس  معتاد غيرفعال  مردان  در  تنفسي  آمادگي قلبي- 

از ترك مواد مخدر.

روش شناسى
اين پژوهش نيمه تجربي بود كه به صورت ميداني 
دست  به  نتايج  از  استفاده  لحاظ  به  و  گرفت  انجام 
پژوهش  اين  آمارى  جامعة  است.  كاربردي  آمده 
كه  بودند  مخدر  مواد  ترك  از  پس  غيرفعال  مردان 
لرستان  استان  در   1(NA) گمنام  معتادان  گروه  در 
عضويت داشتند و حداقل دو ماه از ترك مواد مخدر 
مصرف  از  يافته  بهبود  مرد  سى  مي گذشت.  آن ها 
صورت  مواد مخدر حاضر به همكارى شدند كه به 
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روزها هفته ها
(تعداد)

حداكثر
 ضربان قلب

زمان 
(دقيقه)

ميانگين مسافت
 پيموده شده

700-45201400-350هفتة اول و دوم (مرحلة سازگارى با تمرين)
1400-50301800-355هفتة سوم و چهارم
1900-55452100-365هفتة پنجم و ششم
2100-65552400-375هفتة هفتم و هشتم

جدول 1. اندازه هاى هشت هفته برنامة پياده روى

* معنادارى          ^ BMI شاخص تودة بدن                      • Vo2peak اكسيژن مصرفى اوج

متغيرها
(ميانگين±  انحراف استاندارد)

گروه تجربى
n=15

گروه كنترل
n=15

P مقدار

1/060/6±1/1628/73±28/90سن (سال)
0/860/3±1/1761±61/33وزن (كيلوگرم)
2/540/3±172/2171/2±2/70قد (سانتى متر)

0/330/1±0/317/40±7/5مدت زمان مصرف مواد (سال)
0/260/2±0/292±2/13مدت زمان ترك مواد (ماه)

(Kg/m2)BMI^20/53±0/4120/48±0/620/1
  Vo2peak (ml/kg/min) •28/1±0/2727/90±0/250/3

 جدول 2. ويژگى هاى دموگرافيك مردان غيرفعال پس از ترك مواد مخدر قبل از مداخالت 
ورزشى ويژة همتاسازى بين گروهى

كنترل  و  نفر)  (پانزده  تجربي  گروه  دو  به  تصادفى 
و  مداخالت  انجام  از  قبل  شدند.  تقسيم  نفر)  (پانزده 
به منظور همگن سازي، دو گروه بر اساس سن، قد، 
ترك  زمان  مدت  مواد،  مصرف  زمان  مدت  وزن، 

مواد، شاخص تودة بدنى (BMI) و آمادگى هوازى 
تفاوت  كه  شد  مشخص  و  شدند  مقايسه  يكديگر  با 

معناداري بين آن ها وجود ندارد (جدول 2). 
در  مكتوب  اطالعات  شركت كنندگان  تمامى 
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مطالعه،  از  پس  و  كردند  دريافت  پژوهش  خصوص 
امضا  كتبي  رضايت نامة  شد  درخواست  آن ها  از 
كنند. مجوزهاى اخالقى مورد نياز براى اجراى اين 
پژوهش و همكارى با مراكز ترك اعتياد از سازمان 
پژوهش  همچنين،  شد.  اخذ  لرستان  استان  بهزيستى 
متخصصان  و  متخصص  پزشك  نظر  زير  حاضر 
آزمودني ها  تمامى  و  شد  انجام  ورزشي  فيزيولوژي 
و  قلبى  بيمارى هاى  پيشينة  هيچ گونه  پزشك  تأييد  با 
خون باال، ديابت، بيمارى هاى كليوى  فشار  عروقى، 
و كبدى اثرگذار بر سطح فيبرينوژن و دستگاه ايمنى 

نداشتند. 
آزمودنى ها در يك جلسه با نحوة انجام فعاليت 
منظور  به  شدند.  آشنا  خون گيرى  نحوة  و  ورزشى 
مخدوش  كنندة  و  مداخله گر  عوامل  برخى  كاهش 
نوع  آثار  كاهش  منظور  به  و  پژوهش  نتايج  بر  مؤثر 
غذا بر شاخص هاى التهابى و ايمنى، در اين جلسه از 
ساعت  حداقل 24  مدت  به  شد  خواسته  آزمودنى ها 
قبل از انجام برنامة ورزشى و خون گيرى، از خوردن 
كافئين دار  آشاميدنى هاى  نيز  و  آماده  غذاهاى 
خوددارى كنند (18). نمونة خونى آزمودنى ها در دو 
مرحلة پيش از تمرين (مرحلة 1) و بالفاصله پس از 
تمرين (مرحلة 2) اندازه گيري شد. در هر مرحله، 5 
فقط  ورزشى  فعاليت  شد.  جمع آورى  خون  سى سى 
مداخلة  هيچ  كنترل  گروه  و  بود  تجربى  گروه  براي 

ورزشى دريافت نكردند. 
اينكه  و  آزمودنى ها  جسمانى  شرايط  به  توجه  با 
دو ماه از ترك مواد مخدر آن ها مى گذشت، محققان 
اين پژوهش فعاليت ورزشى پياده روي و كار با وزنه 
مدت  به  پياده روى  تمرينى  برنامة  كردند.  انتخاب  را 

محققان  شد.  اجرا  هفته  در  جلسه  سه  و  هفته  هشت 
شدت تمرين را بسته به ضربان قلب آزمودنى ها قبل 
از شروع تمرينات، حين اجرا و پس از انجام فعاليت 
كنترل  پوالر  ضربان سنج  از  استفاده  با  جلسه،  هر  در 

كردند (جدول 1). 
سه  و  هفته  هشت  مدت  به  قدرتى  تمرين  برنامة 
مقاومتي  تمرين  حركات  شد.  اجرا  هفته  در  جلسه 
عبارت بودند از دو دور با ده تكرار و 30 درصد يك 
تكرار بيشينه (1RM) كه در پايان دورة تمرينى، به 
تكرار  يك  درصد  و 45-50  تكرار  شش  با  دور  سه 
حركات  رسيد.  دقيقه اى  دو  استراحت هاى  با  بيشينه، 
اجرا شده عبارت بودند از پرس سينه، پرس پا، پشت 
به  دوطرفه  كشش  و  بازو  جلو  بغل،  زير  كشش  پا، 
را  پايين تنه  و  باالتنه  بزرگ  عضالت  كه  پايين1 
و  اضافه بار  اصل  رعايت  براى   .(5) دربرمى گيرند 
شش  و  چهار  دو،  هفته هاى  در  تدريجى  پيشرفت 
تمرين، مجدداً 1RM اين حركات اندازه گيرى شد. 
در  و  پياده روى  تمرينات  روز  يك  در  آزمودنى ها 
شايان  دادند.  انجام  را  مقاومتى  تمرينات  ديگر  روز 
در  هفته  هشت  اين  طى  كنترل  گروه  كه  است  ذكر 
تنها  و  نداشتند  شركت  ورزشى  فعاليت  هيچ گونه 

فعاليتشان انجام كارهاى روزمره همانند گذشته بود.
قد آزمودنى ها با قدسنج با دقت 0/01 متر و وزن 
آن ها با ترازو با دقت 0/1 كيلوگرم اندازه گيرى شد. 
شاخص تودة بدن (BMI) از تقسيم وزن (كيلوگرم) 
اندازه گيرى  براى  آمد.  به دست  (متر)  قد  مجذور  به 
پياده روى  آزمون  از  اوج،  مصرفى  اكسيژن 
معادلة  و  پوالر  ضربان سنج  از  استفاده  با  راكپورت2، 
مربوط (27) در ابتدا و پايان دوره استفاده شد. اوج 
1. Lat pull down
2. on-mil Rockport walk
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اكسيژن مصرفى بر حسب ميلى ليتر/ كيلوگرم/ دقيقه 
تعيين  براى  است  ذكر  به  الزم  شد.  گرفته  نظر  در 
طور  به  آزمودنى  هفت  قلب  ضربان  تمرين،  شدت 

تصادفى با نبض شمار اندازه گيرى شد.
فعاليت  از  بعد  ساعت   48 و  قبل  ساعت   48
ورزشى و پس از 10-8 ساعت ناشتايى، نمونة خونى 
منظور  به  طاق باز  حالت  در  آزمودنى ها  استراحتى 
لكوسيت ها  شمار  و  فيبرينوژن   ،CRP ميزان  تعيين 
باال  حساسيت  با   CRP سطح  شد.  اخذ   (WBC)

شركت  (ساخت  االيزا  كيت  ايمونومترى  روش  با 
شد.  اندازه گيرى  سرم  در  انگليس)  راندوكس 
كيت   و  پردازشگر  عملكردى1  حساسيت  حداقل 
0/01 ميلى گرم بر دسى ليتر و ضريب تغييرات بين و 

درون پردازشى2 به ترتيب 1/5 و 2/5 درصد بود.
با  و  كواگلومترى  روش  به  فيبرينوژن  مقادير 
ابتدا  گرفت.  انجام  كوآترون  كواگلومتر  دستگاه 
 10 بستة  از  پالسما،  فيبرينوژن  مقدار  تعيين  براى 
استفاده   Glasasu شدن  لخته  روش  از   TEC lot

1. Functional Sensitivity
2. Intra-axd inter assay

P مقدارtپس آزمون پيش آزمونمتغيرها

0/000*30/1113/26±49/55233/33±431/8فيبرينوژن1 (تجربى)
0/000*55/2810/28±58/33299/81±447/18فيبرينوژن (كنترل)

2CRP169/6±26/1623/26±5/3524/15*0/000 (تجربى)
CRP174/4±22/7094/06±8/714/25*0/000 (كنترل)

000/ 0*1489/7114/39± 876/247626/66± 12493/33لكوسيت ها3 (تجربى)
000/ 0*385/2016/57± 747/189786/66± 12540/33لكوسيت ها (كنترل)

BMI(Kg/m2)20/53±0/4122±0/44-12/21*0 /000  (تجربى)
BMI(Kg/m2)20/48 ±0/6221/03±0/6-3/79*0/02  (كنترل)

Vo2peak(nim/gk/lm)28/15 ±0/2729/03±0/22-12/58*0 /000(تجربى)
Vo2peak(nim/gk/lm)0/25±27/9028/03±0/35-3/020/06(كنترل)

 جدول3. مقايسة ميزان غلظت فيبرينوژن، CRP و لكوسيت ها قبل و بعد از تمرين در آزمودنى هاى تجربى و كنترل با 
استفاده از آزمون t همبسته

 (μl/103×) (تعداد در ميلى متر مكعب)  .3 *  معنادارى      1. ميلى گرم در دسى ليتر           2. نانوگرم در ليتر 
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پالسمايى  سفيد  گلبول هاى  اندازه گيرى  براى  شد. 
روش  با  و  سلولى1  شمارشگر  دستگاه  آزمودنى ها، 
محلول ايزوتون2 (دستگاه Kx21) به كار رفت. براى 
محاسبة تغييرات حجم پالسمايى خون (PV)3 ميزان 
هموگلوبين و هماتوكريت محاسبه و طبق فرمول ديل 
حجم  تغييرات  با  خونى  متغيرهاى  غلظت  كاستيل  و 
به  داده هاى  توصيف  براى  شد (23).  اصالح  پالسما 
پژوهش،  متغيرهاى  از  يك  هر  براى  آمده،  دست 
رفت  كار  به  استاندارد  انحراف  و  ميانگين  فراوانى، 
نيز  اسميرنوف  كالموگروف-  آزمون  (جدول1). 
توجه  با  شد.  استفاده  داده ها  توزيع  نحوة  تعيين  براي 
تغييرات  مقايسة  براي  داده ها،  توزيع  بودن  طبيعي  به 
و  قبل  سفيد  گلبول هاى  و  فيبرينوژن   ،CRP سطوح 
مقايسة  براي  و  tهمبسته  آزمون   از  تمرين،  از  بعد 

(آنكوا)  كواريانس  تحليل  آزمون  از  بين گروهي 
استفاده  با   Vo2peak با  متغيرها  ارتباط  شد.  استفاده 
از ضريب همبستگى پيرسون بررسى شد. محاسبات 
آمارى با نرم افزار SPSS نسخه 16 در سطح معنادارى 

(P<0/05) انجام شد.

يافته ها 
آزمودنى هاى  از  آمده  دست  به  اولية  اطالعات 
مدت  وزن،  قد،  سن،  شامل  كنترل  و  تجربى  گروه 
مواد،  ترك  زمان  مدت  مخدر،  مواد  مصرف  زمان 
در  هوازى  آمادگى  و   (BMI) بدنى  تودة  شاخص 

جدول 2 خالصه شده است. 
نتايج آزمون t همبسته براى مقايسة متغيرها قبل 
در  كنترل  و  تجربي  گروه  دو  در  آزمون  از  پس  و 

1. Cell counter
2. Isotone soluble technique
3. Plasma volume

FPمتغير ها(ميانگين± انحراف استاندارد)متغيرها

كنترلتجربى

000/ 0*55/2817/39±30/11299/81±233/33فيبرينوژن
CRP23/26±5/3594/06±8/726/419*0 /000

000/ 0*385/2026/419± 1489/719786/66± 7626/66لكوسيت ها
BMI (Kg/m2)22±0/4421/03±0/688/45*0 /000

Vo2peak(nim/gk/lm)29/03±0/2228/03±0/3581/61*0 /000

 جدول4 مقايسة بين گروهى فيبرينوژن، CRP و لكوسيت ها در آزمودني هاي مورد بررسي  با كنترل پيش آزمون با 
استفاده از آزمون آنكوا

*  معنادارى        
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 CRP فيبرينوژن،  مقادير  است.  شده  درج  جدول 3 
و لكوسيت ها در گروه تجربى و كنترل نسبت به قبل 
اين   .(P<0/05) داشت معنادارى  كاهش  تمرين،  از 
گروه  در  التهابى  عوامل  كاهش  كه  است  حالى  در 
تجربى نسبت به گروه كنترل، كاهش معنادار بيشترى 
اكسيژن  و  بدنى  تودة  شاخص  مقادير  داد.  نشان 
مصرفى اوج در گروه تجربى نسبت به قبل از تمرين 
نتايج   .(P<0/05) مى دهد  نشان  معنادارى  افزايش 
بين گروهى  مقايسة  براى  (آنكوا)  كواريانس  آزمون 
و  تجربي  گروه  دو  در  پيش آزمون  كنترل  با  متغيرها 
فيبرينوژن،  مقادير  است.  آمده   4 جدول  در  كنترل 
CRP و لكوسيت ها در گروه تجربى نسبت به گروه 
كاهش  بدنى،  فعاليت  هفته  هشت  از  پس  كنترل 
همچنين،   .(P<0/05) داد  نشان  بيشترى  معنادار 
مقادير شاخص تودة بدنى و حداكثر اكسيژن مصرفى 
در گروه تجربى نسبت به كنترل پس از هشت هفته 
داد  نشان  بيشترى  معنادار  افزايش  بدنى  فعاليت 

.(P<0/05)

بحث و نتيجه گيرى
مطالعه اى  ايران  در  تاكنون  تحقيق،  پيشينة  در 
فيبرينوژن،  تغييرات  بر  ورزشى  فعاليت  اثر  زمينة  در 
قلبى-  آمادگى  با  آن  ارتباط  و  لكوسيت ها   ،CRP
تنفسى در افراد معتاد به مواد مخدرى كه بهبود يافته 
باشند انجام نشده است. در خارج از كشور نيز تعداد 
اندكى مقالة مرتبط با موضوع مورد پژوهش به دست 
حاضر  پ ژوهش  يافته هاي  مقايسة  امكان  اين  كه  آمد 
در  مى كند.  دشوار  مطالعات  ديگر  يافته هاي  با  را 
از  شده  رها  افراد  فيبرينوژن  مقادير  حاضر  پژوهش 
مواد مخدر پس از هشت هفته فعاليت بدنى مشتمل بر 

پياده روى و كار با وزنه كاهش معنادارى نشان داد. 
يافته هاى پژوهش حاضر با يافته هاى معصومى و 
همكارانش (8)، عسگرى و همكارانش (7)، ارنست 
(25) و فودى (26) مبنى بر كاهش فيبرينوژن متعاقب 
همسوست.  غيرمعتاد  افراد  در  البته  ورزشى  فعاليت 
و  شارپ   ،(32) همكارانش  و  لمورا  پژوهش هاى 
مى دهند  نشان   (33) مونيكا  و   ،(39) همكارانش 
ارتباط  سرم  فيبرينوژن  با  ورزشى  فعاليت  ميزان  بين 
معنادارى وجود ندارد. شايد اين عدم ارتباط به نوع 
مطالعات  اين  باشد.آزمودنى هاى  مربوط  آزمودنى ها 

بيماران قلبى- عروقى بودند. 
مهم  خطرزاى  عامل  پالسما  فيبرينوژن  افزايش 
از  بيمارى ها  برخى  پيشرفت  و  ايجاد  در  مستقلى  و 
و  مغزى  سكته هاى  كرونر،  عروق  بيمارى  جمله 
نتايج   .(41) است  محيطى  سرخرگ هاى  تصلب 
بيماران  در  لخته  تشكيل  ميزان  داد  نشان  تحقيقات 
بيشتر  غيرمعتاد  افراد  به  نسبت  ترياك  به  معتاد 
ميزان  بين  رابطة  ديگر  مطالعة  چندين   .(8) است 
را  كرونر  عروق  بيمارى  شدت  و  پالسما  فيبرينوژن 
در آنژيوگرافى نشان دادند (12). بيشتر اين مطالعات 
مربوط  رگ  مجراي  انسداد  به  اغلب  را  امر  اين 
مى دانند كه خود نشانة اين موضوع است كه افزايش 

فيبرينوژن پالسما فاكتور ترومبوژن است (40). 
شاخص هاى  برخى  ارتباط  ديگر  مطالعات 
بزرگساالن  عروقى  قلبى-  آمادگى  با  را  التهابى 
بررسى كرده اند. چندين مطالعه نشان داده اند فعاليت 
التهابى  شاخص هاى  كاهش  باعث  منظم  ورزشى 
آمادگى  كاهش  با  فيبرينوژن  افزايش  مى شود (30). 
افزايش  سازوكار  اگرچه  است.  همراه  تنفسى  قلبى- 
فيبرينوژن در افراد معتاد مشخص نيست (2)، اما اين 
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زيرا  است،  برخوردار  فراوانى  اهميت  از  موضوع 
افزايش فيبرينوژن پالسما عامل خطرزاى مستقلى در 

بيمارى كرونر محسوب مى شود (8). 
ورزشى  فعاليت  داد،  نشان  حاضر  تحقيق  نتايج 
منظم سطوح فيبرينوژن را در افراد معتاد پس از ترك 
كه فعاليت ورزشى كرده اند در مقايسه با گروه كنترل 
بيشتر كاهش داد. اين امر اثربخشى طول دورة تمرين 
بر فيبرينوژن را نشان مى دهد. اگرچه سازوكار دقيق 
كاهش  در  شده  كنترل  و  منظم  ورزشى  فعاليت  اثر 
احتماالً  اما  نيست (12،13)،  روشن  فيبرينوژن  مقدار 
و  ورزش  از  حاصل  سازگارى  نوعى  كاهش  اين 
يا  مستقيم  طور  به  كه  است  منظم  ورزشى  فعاليت 
گليكوپروتئين  اين  توليد  كنترل  طريق  از  غيرمستقيم 
مى شود.  فيبرينوژن  توليد  كاهش  باعث  كبد  در 
افزايش اكسيژن مصرفى اوج و تناسب وزن، همگى 
دليل مؤثر بودن اين تمرينات و ايجاد سازگارى در 
كاهش مقدار فيبرينوژن است (10). با توجه به اينكه 
روان روى  اصلى  تعيين كننده هاى  از  يكى  فيبرينوژن 
فعاليت  مى آيد،  حساب  به  پالسما  (ويسكوزيته) 
افزايش  پالسما،  حجم  افزايش  با  منظم  ورزشى 
باعث  خون،  روان روى  كاهش  و  خون  رئولوژى 

كاهش فيبرينوژن پالسما مى شود (13). 
فعاليت  از  پس   CRP ميزان  حاضر  پژوهش  در 
طور  به  وزنه  با  كار  و  پياده روى  بر  مشتمل  بدنى 
حاضر  پژوهش  يافته هاى  يافت.  كاهش  معنادارى 
و  معصومى   ،(44) همكارانش  و  يو  يافته هاى  با 
همكارانش (8) و عسگرى و همكارانش (7)، دبيدى 
 CRP كاهش  بر  مبنى   (3،4) همكارانش  و  روشن 

متعاقب فعاليت ورزشى همسوست. 
نتايج  با  حاضر  پژوهش  نتايج  اين،  وجود  با 

مورتنسن و همكارانش (34) و نادرى و همكارانش 
به  همخوانى  عدم  اين  شايد  ندارد.  همخوانى   (11)
از  تحقيقات  اين  در  باشد.  مربوط  آزمودنى ها  نوع 
شده  استفاده  آزمودني  عنوان  به  حيواني  نمونه هاي 
آنتى ژن ها،  با  آن  ورود  و   CRP شدن  ساخته  بود. 
مجموعه (كمپلكس)هاى ايمنى، باكترى ها و قارچ ها 
و  خون  به  ورود  از  پس   CRP.مى شود تحريك 
اتصال به سطح ميكروارگانيسم ها، مسير كمپلمان را 
مى كند  فعال  است  ايمونولوژى  پاسخ  از  بخشى  كه 
اوليه  دفاعى  سازوكار   CRP مى رسد،  نظر  به   .(38)
بافت هاى  سطح  از  را  سموم  و  عفونت هاست  عليه 
 CRP سرمى  سطح  افزايش  مى كند.  دور  بدن 
نشان دهندة افزايش روند التهاب به خصوص تصلب 
سرخرگ هاست كه خود تأييد اثر سوءاستفادة مواد 
نتيجه گيرى  اين  به  و  است  بدن  ايمنى  سيستم  بر 
در  سالم  افراد  از  بيش  معتاد  افراد  كه  مى انجامد 
دارند  قرار  عروقى  قلبى-  بيمارى هاى  خطر  معرض 

 .(18)
 CRP افراد با آمادگى قلبى- تنفسى باال، سطوح
كمتري نسبت به افراد با آمادگى قلبى- تنفسى پايين 
دارند. پژوهش ها پيشنهاد مى كنند ممكن است حتى 
بدون كاهش وزن، سطوحCRP  با افزايش آمادگى 
جسمانى كاهش يابد (21). مطالعات قبلى نيز ارتباط 
نشان   Vo2max و  التهابى  شاخص هاى  ميان  معكوس 
توان  چه  هر  مى دهند  نشان  يافته ها   .(18) داده اند 
هوازى بيشتر باشد، ميزان CRP پالسما كمتر است 
در  اوج  مصرفى  اكسيژن  مقدار  افزايش  با   .(41)
گرفت  نتيجه  بتوان  احتماالً  پژوهش،  آزمودنى هاى 
دستگاه  تقويت  طريق  از  تمرينات  گونه  اين  كه 
پيش التهابى  سايتوكين هاى  توليد  عروقى،  قلبى- 
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اثر هشت هفته فعاليت ورزشى بر تغييرات فيبرينوژن، پروتئين واكنشگر C، لكوسيت ها و آمادگى قلبى- تنفسى در...

اين  مى دهد.  كاهش  را  تك هسته اى  سلول هاى  از 
كاهش  با  ورزشى  فعاليت  كه  دارد  وجود  احتمال 
توليد سايتوكين ها از بافت چربى و افزايش حساسيت 

به انسولين، التهاب را كاهش دهد (19).
از  پس  لكوسيت ها  شمار  حاضر،  پژوهش  در 
هشت هفته فعاليت بدنى مشتمل بر پياده روى و كار با 
وزنه كاهش معنادارى نشان داد. اين يافته ها با نتايج 
پژوهش هاى بريان و همكارانش (20) همخوانى دارد، 
 (15) همكارانش  و  اراضى  پژوهش هاى  نتايج  با  اما 
مغاير است. اين تناقض ممكن است به دليل تفاوت 
در برنامة تمرينى افراد باشد. اراضى و همكارانش از 
پروتكل تمرينات موازى استفاده كردند. از آنجا كه 
نظير  استرسى  هورمون هاى  ترشح  بر  بدنى  آمادگى 
كورتيزول و اپى نفرين مؤثر است (34)، احتماالً اين 
اپى نفرين  و  كورتيزول  هورمون  كاهش  به  كاهش 

بازمى گردد. 
مختلف  انواع  داد  نشان  نيز  ديگري  مطالعة 
لكوسيت ها ممكن است در تصلب سرخرگ ها مهم 
باشند (27). افراد معتاد به دليل استفاده از داروها در 
فشارهاى  نيز  و  اعتياد  ترك  دوران  و  اعتياد  دوران 
غيرعفونى  و  عفونى  التهاب هاى  مستعد  باال،  روانى 
است،  ايمنى  دستگاه  مهاركنندة  كه  مرفين  هستند. 
به  حساسيت  و  مى شود  عفونت  افزايش  باعث 
مى دهد  افزايش  را  گوارش  دستگاه  عفونت هاى 

 .(20)
ترياك  به  معتاد  افراد  مى دهند،  نشان  گزارش ها 
عفونت  مداواى  براى  مرتب  طور  به  آن،  مشتقات  و 
به پزشكان مراجعه مى كنند. التهاب و عفونت مكرر، 
دارد  همراه  به  را  سفيد  گلبول هاى  تعداد  افزايش 
(42). نتايج پژوهش حاضر نشان داد، Vo2peak پس 

از هشت هفته فعاليت بدنى مشتمل بر پياده روى وكار 
 .(P<0/05) با وزنه به طور معنادارى افزايش مى يابد
و  دانكن  نتايج  با  حاضر  پژوهش  يافته هاى 
اثر  بررسى  به  همسوست.آن ها   (24) همكارانش 
مبتال  بيمار  افراد  در   Vo2peak ميزان  بر  بدنى  فعاليت 
تحقيق  اين  نتايج  پرداختند.  كرونر  عروق  بيمارى  به 
شده   Vo2peak افزايش  باعث  بدنى  فعاليت  داد  نشان 
و  كرونري  عروق  آترواسكلروزي  تغييرات  است. 
قلبي-  آمادگي  كاهش  موجب  نيز  محيطي  عروق 
آمادگي  بين  مثبتي  همبستگي  حتي  مي شود.  تنفسي 
قلبي- تنفسي و آمادگي هوازي باال با كاهش بيماري 

عروق كرونري گزارش شده است (29). 
 Vo2peak افزايش  مى توان  حاضر  مطالعة  در 
سازگارى  نتيجة  را  ورزشى  فعاليت  از  قبل  به  نسبت 
سوخت وسازى  و  عضالنى  عروقى،  قلبى-  دستگاه 
با فعاليت هاى ورزشى عنوان كرد. اين سازگارى ها 
افزايش  عضله،  اكسايشى  ظرفيت  افزايش  شامل 
و  چربى  سوخت  افزايش  هموگلوبين،  كل  ميزان 
دياستولى  پايان  حجم  افزايش  گليكوليز،  كاهش 
و  دياستولى  پايان  حجم  كاهش  قلبى)،  (پيش بار 
افزايش  به عالوه،  است.  ضربه اى  حجم  افزايش 
سياهرگى،  سرخرگى-  خون  اكسيژن  اختالف 
دستگاه  و  كربس  چرخة  آنزيم هاى  فعاليت  افزايش 
انتقال الكترون، افزايش تعداد و اندازة ميتوكندرى، 
پى  در  را  آن ها  كارآيى  و  عضالنى  بافت  افزايش 
دارد (24). تأكيد بر فعاليت بدنى و آمادگى قلبي- 
عروقى افراد معتاد فاكتور مهمى براى جلوگيرى از 
ترك  از  پس  آن ها  در  عروقى  قلبى-  بيمارى هاى 

مواد مخدر است.
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نتيجه گيرى كلى
معتاد  افراد  در  التهابى  شاخص هاى  سطوح 
معنادار  كاهش  باعث  ورزشى  فعاليت  و  باالست 
لكوسيت ها  و  پالسما  فيبرينوژن  سرم،   CRP مقدار 
مرگ  افزايش  از  و  مى شود  ترك  از  پس  آن ها  در 
جلوگيرى  عروقى  و  قلبى  اختالالت  و  ناگهانى 
فعاليت  مى توان  تحقيق  نتايج  اساس  بر  مى نمايد. 
قلب  ضربان  درصد   50-70 با  پياده روى  ورزشى 
تكرار  يك  درصد   45-50 با  وزنه  با  كار  و  بيشينه 

بيشينه را به اين افراد توصيه كرد.  

تقدير و تشكر
دانشگاه  مالى  حمايت  و  كمك  با  طرح  اين 
است.  گرفته  انجام  نجف آباد  واحد  اسالمى  آزاد 
واحد  اين  از  را  تشكر  و  تقدير  مراتب  نويسندگان 

دانشگاهى اعالم مى دارند.
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و LI-6 پالسما پس از فعاليت ورزشى 
درمانده ساز در آزمودنى هاى زن سالم
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ــطوح CRP و IL-6 پالسما پس از فعاليت ورزشى درمانده ساز چكيده: ــى تأثير زمان روز بر س هدف مطالعة حاضر بررس
ــجوى دختر تربيت بدنى (سن 1/24±21/59 سال و نماية تودة بدنى 2/74±21/11 كيلوگرم  بود. چهل وچهار دانش
بر مترمربع) به صورت تصادفى به دو گروه تجربى و دو گروه شاهد تقسيم شدند. گروه هاى تجربى آزمون بيشينة 
ــاعت 8 صبح و 6 بعدازظهر انجام دادند. نمونه هاى خون قبل و  ــتايى در س ــاعت ناش بروس را متعاقب دوازده س
ــون آناليز واريانس  ــتفاده از آزم ــد. داده ها با اس ــه بعد از تمرين از وريد بازويى آزمودنى ها جمع آورى ش بالفاصل
ــطح معنادارى P≤0/05 تجزيه و تحليل شدند. نتايج آناليز واريانس دوسويه نشان داد، انجام فعاليت  ــويه با س دوس
ــوى ديگر، كاهش معنادارى در  ــطح CRP ايجاد نمود (P=0/008). از س بدنى عصرگاهى، كاهش معنادارى در س
سطح  IL-6 پس از انجام فعاليت در دو نوبت صبح و عصر مشاهده شد (P≤0/05). به نظر مى رسد انجام تمرينات 

شديد در وهلة عصر نسبت به تمرينات صبح، كم خطرتر باشد و ايمنى بيشترى فراهم  كند.
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نقش زمان روز بر پاسخ سطوح CRP و LI-6 پالسما پس از فعاليت ورزشى درمانده ساز در آزمودنى هاى زن سالم

مقدمه
مرگ  داليل  مهم ترين  از  عروقى  قلبي-  بيماري 
اطالعات  وجود  على رغم  است.  مختلف  جوامع  در 
ايران  در  بيمارى  اين  مى دهند  نشان  شواهد  دقيق، 
شيوة  در  تغيير  مى رسد،  نظر  به  است.  افزايش  به  رو 
زندگى مانند مصرف زياد غذاهاى حاوى چربى هاى 
داليل  از  بدنى  فعاليت  ميزان  كاهش  و  شده  اشباع 

افزايش شيوع اين بيمارى است (24). 
تاكنون، مطالعات بسياري براي شناسايي بهترين 
شاخص يا پيشگويي كنندة اين بيماري صورت گرفته 
است. در اين ميان افرادي مشاهده شده اند كه عوامل 
خطرزاي سنتي (به ويژه ليپوپروتئين هاي خون) آن ها 
در محدودة طبيعي قرار دارد، اما دچار وقايع قلبي- 
عروقي شده اند. اگرچه افزايش كلسترول ليپوپروتئين 
ليپوپروتئين  كاهش  و   (LDL-C) كم چگال 
عامل  و  اصلى  شاخص هاى   (HDL-C) پرچگال 
مى شوند،  محسوب  عروقى  قلبى-  بيمارى هاى  خطر 
اما 50% تمام انفاركتوس هاي قلبى در بين افراد بدون 
هايپرليپيدي اتفاق مي افتد (16). بنابراين، محققان به 
حساسيت  و  دقت  با  كه  هستند  شاخص هايي  دنبال 
بيشتري خطر بيماري هاي قلبي- عروقي را پيش بيني 

مي كنند. 
كنفرانسى  آمريكا  قلب  انجمن   ،1998 سال  در 
را  افرادى  به  كمك  راهكارهاى  تا  داد  تشكيل 
شناسايى كند كه به پيشگيرى اوليه نياز دارند. يكى از 
اين راهكارهاى پيشنهادى، اندازه گيرى شاخص هاى 
پژوهشگران دريافتند شاخص هاي  التهابى بود (22). 
چسبان،  مولكول هاي  فيبرينوژن،  (مانند  التهابي 

آميلوئيد A، اينترلوكين سرمى و پروتئين هاي مرحلة 
بيماري هاي  براي  مناسبي  پيشگوي  مي توانند  حاد) 

قلبي- عروقي باشند (34). 
بيماري  خطر  بين  ارتباط  مختلف  مطالعات 
نشان  را  التهابي  شاخص هاي  و  عروقي  قلبي- 
مي دهند (14،26). در ميان اين شاخص هاي التهابي، 
دارد  خاصي  ويژگي   1(CRP)  Cواكنشي پروتئين 
قوي ترين  و  التهابى  نشانگرهاي  حساس ترين  از  و 
پيشگوي بيماري قلبي- عروقي است (17، 25، 34). 
به  مقاومت  چاقى،  با  شاخص،  اين  پالسمايى  سطح 
انسولين، ديابت، سندرم سوخت سازى، سن و تمرين 

بدنى ارتباط دارد (4، 5، 25). 
از  ديگر  يكي  نيز   2(IL-6)  6 اينترلوكين 
سطوح  است.  عروقي  قلبي-  بيماري  خطر  عوامل 
ديابت،  چاقي،  با  مرتبط  نيز   IL-6 پالسمايي 
 .(3) است  سن  و  تمرين  سوخت وسازي،  سندروم 
كه  است  متفاوت  عملكردهاى  با  سايتوكينى   IL-6
از  يكى  مى گذارد.  اثر  سلول ها  و  بافت ها  بسيارى  بر 

مهم ترين آثار آن تحريك توليد CRP است (1). 
بيماري  خطر  كاهش  سبب  منظم  بدني  فعاليت 
كرونر قلب مي شود، اما سازوكار اين كاهش كامًال 
بيان  اينكه  به  توجه  با   .(4،12) است  نشده  مشخص 
شده التهاب از علل بيماري قلبي- عروقي است، يكي 
از سازوكارهاي ممكن آثار ضد التهابي است كه به 
تمرين نسبت داده مي شود (12)؛ البته چگونگي تغيير 
نوع،  تأثير  تحت  زيادي  ميزان  به  التهابي  نشانگرهاي 

شدت و مدت تمرين قرارمي گيرد.
فيوتى و همكارانش (20) مطالعه اى روى بيماران 

1. C-reactive protein
2. interlukine-6
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از  پس  نشان داد  عروق محيطى انجام دادند و نتايج 
انجام سنگين ترين فعاليت ورزشى قابل تحمل در اين 
 LI-6تغيير معنادارى نداشت و ميزان CRP ،بيماران
معنادارى  كاهش  ورزشى،  فعاليت  از  پس  بالفاصله 
تا  كاهش  اين  داشت.  بيمار  و  سالم  گروه  دو  هر  در 

چهار ساعت پس از فعاليت ورزشى ادامه داشت. 
نتايج حاصل از انجام پروتكلى درمانده ساز روي 
پانزده بيمار مبتال به افسردگى و پانزده فرد سالم نيز 
نشان داد، سطوح CRP و IL-6 در هر دو گروه با 
توجه به سطح پاية باالتر در بيماران، افزايش معنادارى 
معكوس  ارتباط  مطالعات  از  تعدادي   .(15) يافت 
استقامت بدني و سطوح CRP را نشان دادند (26). 
مشاهده شده است كه فعاليت بدني اوقات فراغت نيز 
به خوبي فعاليت بدني حرفه اي خطر بيمارى كرونري 
را كاهش مى دهد و بين سطح فعاليت بدنى و سطح 
CRP ارتباط معكوسى وجود دارد IL-6 .(34) طي 
رها  اسكلتي  عضالت  از  عمده  طور  به  بدني  تمرين 
مي شود (31). يك دوره تمرين حاد منجر به افزايش 
به  ساعت  از 1/5  پس  كه  شد   IL-6 در برابري  پنج 

حد پايه بازگشت (23). 
طبيعت  از  موجود  پژوهش هاى  يافته هاى 
دوگانة پاسخ ايمنى به ورزش حكايت دارد. ورزش 
بخش  داراى  بلندمدت  و  شديد  فعاليت هاى  و 
موجب  زياد  مكانيكى  تنش  با  و  قوى  برون گراى 
به  را  سيتوكين ها  رهايى  و  مى شوند  عضالنى  آسيب 
مكانيكى  تنش  داراى  فعاليت هاى  در  دارند.  دنبال 

كمتر، سطح CRP كاهش مى يابد (10). 
و  مالم  و   (1995) همكارانش  و  سوريچتر 
همكارانش (2004) نشان دادند سطوح CRP پس از 
تمرين اكسنتريك افزايش معنادارى يافت (32). در 

مطالعة تسائو و همكارانش (33)، سيزده مرد جوان، 
 %85 65%و  شدت  دو  در  را  هوازى  تمرين  يك 
مشاهده  و  دادند  انجام  خود  هوازى  توان  حداكثر 
شد سطوح CRP در هر دو گروه به طور معنادارى 

افزايش يافت. 
تأثير  دربارة  موجود،  تحقيقات  نتايج  به  توجه  با 
و  عروقى  قلبى-  شاخص هاى  بر  هوازى  تمرين 
ايمنى، نمى توان به نتيجه گيرى كلى دست يافت. به 
نظر مى رسد تمرين هوازى بر اساس شدت، مدت و 
حجم اثر چندگانه اى داشته باشد. بنابراين، در تالش 
براى تعيين اثر تمرين هوازى شديد، پژوهش حاضر 
جلسه  يك  به  التهابى  پاسخ هاى  بررسى  هدف  با 
خطر  به  توجه  با  شد.  انجام  شديد  هوازى  تمرين 
اين  صبح،  ساعات  در  عروقى  قلبى-  حوادث  باالى 
عوامل  پالسمايى  سطوح  كه  مى رسد  ذهن  به  نكته 
مى گيرد.  قرار  شبانه روزى  اوقات  تأثير  تحت  خطر، 
در واقع، اين امكان وجود دارد كه سطوح پالسمايى 
اوقات  تأثير  تحت  نيز   IL-6 و   CRP استراحتى 

شبانه روزى باشد. 
مطالعات كافى در زمينة تغييرات روزانة سطوح 
در  است.  نشده  انجام   IL-6 و   CRP پالسمايى 
پاسخ هاي  بررسي  به  اندكي  تحقيقات  مجموع، 
التهابي به دنبال يك جلسه تمرين هوازى درمانده ساز 
باالى  خطر  پرداخته اند.  شبانه روز  مختلف  اوقات  در 
ساعات  در  ناگهانى  مرگ  و  عروقى  قلبى-  حوادث 
صبح، ايمنى تمرين بدنى را در اين دورة زمانى زير 

سؤال برده است (27). 
بر اين اساس، تعدادي از مطالعات نشان داده اند 
خطر  عوامل  از  كه  پالكت ها  تراكم  روزانة  ريتم 
دارد.  قرار  تمرين  تأثير  تحت  است  عروقى  قلبى- 
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براى مثال، در يك مطالعه مشاهده شد تمرين بدني 
تأثير  اسب ها  در  پالكت ها  تراكم  روزانة  ريتم  روي 
داشته و تراكم پالكت ها بعد از تمرين صبح بيشتر از 

تمرين عصر بود (30).
تأييد  را  نتيجه  اين  نيز  انسان  روي  مطالعه اى 
مي كند. ده مرد فعال، تمرين زيربيشينة سى دقيقه اى 
را در صبح و بعدازظهر انجام دادند. تراكم پالكت ها 
پس از تمرين عصر افزايش بيشتري نشان داد (11). 
آيا  كه  است  مطرح  سؤال  اين  نتايج،  اين  به  توجه  با 
سطوح CRP و IL-6 نيز تحت تأثير تمرين صبح و 
عصر قرار مي گيرند؟ آگاهى از تغييرات اين عوامل 
به دنبال فعاليت صبحگاهى يا عصرگاهى، به مربيان 
قلبى-  سالمت  بهبود  منظور  به  پزشكان  و  ورزش 
سوى  از  نمود.  خواهد  شايانى  كمك  افراد  عروقى 
ديگر، نظر به اينكه آزمون بيشينة بروس روى دستگاه 
است،  پزشكى  مراكز  در  ورزش  تست  نوارگردان، 

اين  انجام  خصوص  در  مفيدى  اطالعات  يافته ها  اين 
آزمون در ساعات كم خطرتر فراهم مى نمايد. 

روش شناسى
تحقيق  طرح  و  نيمه تجربى  حاضر  تحقيق  روش 
تجربى  گروه  دو  با  پس آزمون  و  پيش آزمون  شامل 
مقطع  دانشجويان  تحقيق،  جامعة  بود.  شاهد  و 
كارشناسى تربيت بدنى بودند. پس از دادن فراخوان، 
نمونه گيرى  اخالقى،  مسائل  رعايت  ماهيت  دليل  به 
چهل وچهار  و  گرفت  انجام  داوطلبانه  شكل  به 
و  شدند  انتخاب  تحقيق  نمونة  عنوان  به  آزمودنى 
گروه  دو  و  تجربى  گروه  دو  به  تصادفى  صورت  به 
شاهد تقسيم شدند. مالك انتخاب آزمودنى ها عدم 
ابتال به بيمارى هاى قلبى- عروقى، تنفسى، كليوى و 
سوخت سازى بود. در ابتدا، پس از توضيح روش كار، 
از  قبل  شد.  گرفته  كتبى  رضايت نامة  آزمودنى ها  از 
آنتروپومتريك  ارزيابى هاى  ورزشى،  فعاليت  شروع 

  گروه  
متغير

كنترل صبح
(تعداد=10)

كنترل عصر
(تعداد=10)

تجربى صبح 
(تعداد=12)

تجربى عصر        
(تعداد=12)

1/23±1/2121/33±1/2721/32±1/2821/81±21/90سن (سال)
5/97±5/96162/25±6/05162/22±6/09161/73±161/80قد (سانتى متر)
8/21±8/2056/42±7/0656/39±7/0654/12±54/15وزن (كيلوگرم)

2/92±2/9121/44±2/6821/40±2/6920/68±20/72نماية تودة بدنى (كيلوگرم بر مترمربع)

حداكثراكسيژن مصرفى (ميلى ليتر در هر 
كيلوگرم وزن بدن در دقيقه)

--60/79±7/6164/37±7/12

13/36±13/1527/70±13/3526/75±13/3627/75±27/80چربى بدنى (درصد)

(Mean± SD) جدول 1. ويژگى هاى فردى آزمودنى هاى گروه هاى تجربى و كنترل 
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اكسيژن  حداكثر  و  بدن  تودة  نماية  وزن،  قد،  شامل 
مصرفى بيشينة آزمودنى ها انجام گرفت (جدول 1). 

پس از آن با توجه به زمان بندى طرح پژوهش، 
آزمودنى هاى گروه  تجربى 1، متعاقب دوازده ساعت 
آزمايشگاه  به  صبح   7:30 ساعت  رأس  و  ناشتايى 
مراجعه كردند. ابتدا از آن ها نمونه گيرى خون مرحلة 
پيش آزمون انجام گرفت. سپس، آزمودنى ها آزمون 
كردند.  اجرا  تردميل  روى  را  بروس  بيشينة  هوازى 
خون  نمونه گيرى  بالفاصله  آزمون،  انجام  از  پس 

پس آزمون انجام گرفت. 
متعاقب  نيز   2 تجربى  گروه  آزمودنى هاى 
طول  در  كه  شرايطى  در  و  ناشتايى  ساعت  دوازده 
حد  (تا  بودند  كامل  استرحت  حال  در  آزمون،  روز 
ساعت  رأس  شبانه)،  خواب  مشابه  شرايط  امكان، 
5:30 بعدازظهر به آزمايشگاه مراجعه كردند و مشابه 
با مراحل انجام آزمون صبح، ابتدا نمونه گيرى خون 
مرحلة پيش آزمون، سپس انجام آزمون و در نهايت 

نمونه گيرى خون پس آزمون انجام گرفت. 
نمونه گيرى خون آزمودنى هاى گروه هاى كنترل 
1 و 2 نيز هم زمان با نمونه گيرى خون آزمودنى هاى 
دو  به  خونى  نمونه هاى  شد.  انجام  تجربى  گروه هاى 
قسمت تقسيم شدند. بخش اول، در لوله هاى حاوى 
مادة ضد انعقاد خون (EDTA)1  جمع آورى و سريعاً 
دقيقه  ده  مدت  به  و  دقيقه  در  دور   2000 سرعت  با 
سانتريفوژ شد و پالسماى به دست آمده، در لوله هاى 
مجزا در دماى 80- درجة سانتى گراد نگهدارى شد. 
سپس، براى انجام آزمايشات هورمونى به آزمايشگاه 
لوله هاى  در  نيز  نمونه ها  دوم  بخش  يافت.  انتقال 
كه  شدند  ريخته  انعقادى  ضد  مادة  بدون  آزمايشى 

(با  شده  سانتريفوژ  نمونه هاى  شدن،  لخته  از  پس 
سرعت 2000 دور در دقيقه به مدت 10 دقيقه) براى 
و  شيمى  بيو  (سنجش هاى  آزمايش  ها  ساير  انجام 

آزمايشات CBC) استفاده شد.
نوارگردان،  دستگاه  روى  بروس  بيشينة  آزمون 
برآورد  جهت  بيشينه  ورزشى  آزمون  متداول ترين 
حداكثر اكسيژن مصرفى است. اين آزمون، حداكثر 
در شش تا هفت مرحله اجرا مى شود و مدت هر مرحله 
سه دقيقه است. افزايش شدت فعاليت از يك مرحله 
همراه  شيب  و  سرعت  افزايش  با  بعدى،  مرحلة  به 
است. نخستين مرحله با سرعت 1/7 مايل در ساعت و 
شيب 10 درصد آغاز مى شود. سپس، سرعت و شيب 
مى شود.  اضافه  مرحله  هر  در  ثابت  نسبتى  با  دستگاه 
ادامه  خود  فعاليت  به  واماندگى  حد  تا  آزمودنى 
مى دهد. سپس، فعاليت متوقف و در نهايت با توجه به 
زمان فعاليت انجام شده، توان هوازى بيشينة آزمودنى 
مشخص مى شود (7). كالرى دريافتى آخرين وعدة 
غذايى آزمودنى هاى گروه هاى تجربى و كنترل قبل 
از نمونه گيرى، يكسان و معادل 600-500 كالرى با 
درصد   25 كربوهيدرات،  درصد   60 حدود  تركيب 

چربى و 15 درصد پروتئين در نظر گرفته شد. 
كيت  با  پالسمايى  نمونه هاى  در   CRP ميزان 
 hs-CRP) شد  سنجش  اليزا  روش  به  و  كانادايى 
 ELISA, Diagnostics Biochem Canada
روش  حساسيت   .(Inc., ontario, Canada
ضريب  درصد  و  ميلى ليتر  در  نانوگرم   10 مذكور 
تغييرات درون آزمودنى 7/9 درصد تعيين شد. ميزان 
فرانسوى  كيت  با  نيز  پالسمايى  نمونه هاى   IL-6
Human IL-6, ELISA, Diaclone, Be-)
1. ethylenediaminetetraacetic acid
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شد.  سنجش  اليزا  روش  به  و   (sancon, France
و  ميلى ليتر  در  پيكوگرم   2 مذكور  روش  حساسيت 
درصد  آزمودنى 6/7  درون  تغييرات  ضريب  درصد 
فعاليت هاى  موقت  آثار  حذف  منظور  به  شد.  تعيين 
ورزشى بر حجم پالسما و متغيرهاى خونى، تغييرات 
كاستيل1   و  ديل  معادلة  از  استفاده  با  پالسما  حجم 

محاسبه شد (19). 

تجزيه و تحليل آمارى
تعيين  براي  اسميرنوف  كولموگروف-  آزمون 
پژوهش  در  موجود  متغيرهاي  توزيع  بودن  نرمال 
استفاده شد. به منظور اطمينان از عدم تفاوت معنادار 
ميانگين متغيرهاى مورد مطالعه در مرحلة پيش آزمون 
نيز از آزمون تحليل واريانس يك سويه استفاده شد. 
توزيع  بودن  طبيعى  از  اطمينان  به  توجه  با  سپس، 
متغيرهاى  ميانگين  معنادار  اختالف  عدم  و  داده ها 
به  پيش آزمون،  مرحلة  در  گروه ها  در  مطالعه  مورد 
منظور تعيين اثر تمرين، اوقات شبانه روز و اثر تعاملى 

تمرين و اوقات شبانه روز بر متغيرهاى مورد مطالعه، 
از آزمون پارامتريك تحليل واريانس دوسويه استفاده 
شد. براى تجزيه و تحليل اطالعات داده هاى خام از 
نرم افزار آمارى SPSS نسخة 15 استفاده شد. سطح 

معنادارى آزمون ها P<0/05 در نظر گرفته شد.

يافته ها
جدول  در   CRP استاندارد  انحراف  و  ميانگين 
2 نشان داده شده است. نتايج آزمون آناليز واريانس 
دوسويه نشان داد تمرين (P=0/48) و اوقات شبانه روز 
حال  اين  با  ندارد.  تأثير   CRP ميزان  بر   (P=0/39)
CRP سطح   شبانه روز،  اوقات  و  تمرين  تعاملى  اثر 

 .(P=0/008) پالسما را به طور معنادارى كاهش داد
در واقع، نتايج نشان مى دهد مداخلة هم زمان تمرين 
و زمان انجام تمرين، سطح CRP پالسما را به طور 
معنادارى كاهش داد. با مشاهدة اختالف ميانگين هاى 
سطوح CRP پالسماى گروه هاى تجربى قبل و بعد 
تمرين عصرگاهى (به ترتيب 3/99 و 2/49) نسبت به 
1. ethylenediaminetetraacetic acid

گروهمتغير
 

زمان

كنترل 
صبح

كنترل 
عصر

اثر تجربى عصرتجربى صبح
تمرين

اثر 
زمان

تعامل 
تمرين 
و زمان

C پروتئين واكنشى
(ميلى گرم در ليتر)

3/33±2/823/99±2/473/82±3/842/23±3/87پيش آزمون
0/480/390/008 *2/08±2/932/49±2/373/64±2/031/99±2/94پس آزمون

اينترلوكين 6 
(پيكوگرم در ميلى ليتر)

1/980/050/430/96±3/014/83±1/485/01±1/653/12±3/42پيش آزمون
*1/55±3/93*2/12±0/883/90±1/292/80±2/86پس آزمون

جدول2. ميانگين و انحراف استاندارد متغيرهاى اندازه گيرى شده در گروه هاى تحقيق در مراحل پيش و پس آزمون

* معنادارى نسبت به مقادير پيش آزمون
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اختالف ايجاد شده قبل و بعد از تمرين صبحگاهى 
نسبت  است  مشخص   ،(3/64 و   3/82 ترتيب  (به 
مراتب  به  عصر  تمرين  متعاقب  شده  ايجاد  كاهش 

بيش از تمرين صبح است. 
اينترلوكين  سطح  استاندارد  انحراف  و  ميانگين 
6 نيز در جدول 2 نشان داده شده است. نتايج نشان 
مى دهد تمرين، سطح اينترلوكين 6 پالسما را به طور 
اثر  حال،  اين  با   .(P=0/05) داد  كاهش  معنادارى 
اوقات شبانه روز (P=0/43) و تعامل تمرين و اوقات 
 .(P=0/96) شبانه روز بر سطح اين متغير معنادار نيست

بحث و نتيجه گيرى
هدف تحقيق حاضر بررسى اثر زمان روز و انجام 
پروتئين  پالسمايى  سطوح  بر  بروس  بيشينة  پروتكل 
سالم  جوان  دختران  در  اينترلوكين6  و   C واكنشى 
اوقات  در  بيشينه  فعاليت  انجام  نتايج،  اساس  بر  بود. 
متفاوتى  پاسخ هاى  بروز  به  منجر  شبانه روز  مختلف 
فعاليت  انجام  واقع،  در  شد.  پالسما   CRP سطح  بر 
به  منجر  صبح  با  مقايسه  در  عصر  هنگام  مذكور 
سطح  ديگر  سوى  از  شد.  متغير  اين  معنادار  كاهش 
IL-6 پالسما متعاقب تمرين و بدون تأثير زمان انجام 
تمرين، در هر دو زمان صبح و عصر به طور معنادارى 

كاهش يافت. 
مقدار  اگرچه  داد،  نشان  حاضر  مطالعة  يافته هاى 
قرار  شبانه روز  مختلف  اوقات  تأثير  تحت   CRP
اوقات  در  فعاليت  انجام  اما   ،(P=0/39) نگرفت 
متفاوتى  پاسخ هاى  بروز  به  منجر  شبانه روز  مختلف 
برخى   .(P=0/008) شد  پالسما   CRP سطح  بر 
وهله  يك  متعاقب  را   CRP تغيير  عدم  مطالعات 
 .(28 ،18  ،2،17) داده اند  نشان  درمانده ساز  فعاليت 

اين محققان اظهار داشته اند فعاليت ورزشى با شدت 
و مدت بيشتر براى پاسخ مرحلة حاد الزم است. 

يافته هاى گائينى و همكارانش (8) نيز نشان داد 
انجام يك جلسه فعاليت ورزشى درمانده ساز (آزمون 
به  مبتال  آزمودنى هاى  در  نوارگردان)  روى  بروس 
تنفسى  قلبى-  آمادگى  با  سوخت وسازى  سندروم 
در  شد.   CRP ميزان  معنادار  افزايش  سبب  پايين 
متوسط  و  پايين  تنفسى  قلبى-  آمادگى  با  سالم  افراد 
و مبتال به سندروم سوخت وسازى با آمادگى قلبى- 
تنفسى متوسط افزايش معنادارى مشاهده نشد. برخى 
از  پس  را  التهابى  شاخص هاى  افزايش  مطالعات 
انجام فعاليت هاى شديد مقاومتى و برون گرا گزارش 

كرده اند (9). 
افزايش  نيز   (1990) همكارانش  و  اسميت 
دقيقه   60 از  پس  ساعت   24 متعاقب  را   CRP
دوچرخه سوارى با شدت 60 درصد حداكثر اكسيژن 
گزارش  نكرده  تمرين  افراد  درصد   75 در  مصرفى 
افزايش   (32) همكارانش  و  ميير  همچنين،  كردند. 
تست  انجام  از  پس  ساعت  دوازده  را   CRP معنادار 
نشان  كرده  تمرين  مرد  دوازده  با  ارگومتر  دوچرخة 
 CRP دادند. آسيب عضالنى بيشتر و توليد موضعى
تمرين هاى  از  پس   CRP افزايش  داليل  از  احتماالً 
كه  نموده اند  مطرح  پژوهشگران  است.  ورزشى 
با  را   IL-6 توليد  ورزش،  از  ناشى  عضالنى  آسيب 
TNF-α و IL-β به عهده دارد و IL-6 كه درآغاز 
پاسخ التهابى براى ترميم آسيب عضله توليد مى شود، 
محرك اصلى توليد CRP است؛ همچنين، افزايش 
اندوتليال  سلول هاى  فعال سازى  و  مكانيكى  استرس 
ناشى از ضربه هاى مكرر پا به زمين از داليل احتمالى 
افزايش CRP سرم پس از دويدن عنوان شده است 
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 .(10)
از  تمرينى  پروتكل هاى  تفاوت  مى رسد  نظر  به 
نتايج  مهم  داليل  از  تمرين  نوع  و  مدت  شدت،  نظر 
و  كينگ  مطالعات   .(17) باشد  تحقيقات  متفاوت 
همكارانش (2005) و دونووان و همكارانش (2003) 
تغييرات  بر  فعاليت  مدت  و  شدت  مهم  نقش  مؤيد 
شاخص هاى التهابى است (6). به نظر مى رسد مدت 
زمان كوتاه انجام تمرين در گروه هاى تجربى مطالعة 
استاندارد 68/1±16/15  انحراف  و  (ميانگين  حاضر 
دقيقه) از داليل ناهمسو بودن يافته هاى اين پژوهش 
با برخى مطالعاتى است كه افزايش CRP را گزارش 

كرده اند. 
 CRP از سوى ديگر، برخى پژوهش ها، ارتباط
كه  پژوهشگرانى  نكرده اند.  تأييد  را  بدنى  فعاليت  و 
احتماالً  نموده اند  گزارش  يافتند،  دست  نتايج  اين  به 
بوده  حدى  از  كمتر  افراد  اين  در   CRP پاية  مقادير 
مى رسد،  نظر  به  باشد.  داشته  بارزى  تأثير  تمرين  كه 
تفاوت سطح آمادگى آزمودنى ها، نوع و برنامه هاى 
روش هاى  و  خون  نمونه گيرى  زمان  تمرينى، 
يافته هاى  بودن  ناهمسو  ديگر  داليل  از  اندازه گيرى، 
دوگانه اى  اثر  ورزشى  .تمرينات  پژوهش هاست 
دارند كه شامل اثر حاد ورزش بر افزايش CRP و 
كاهش يا مهار رهايش CRP تحت تأثير فعاليت هاى 
ميزان  هرچه  مى رسد  نظر  به  بنابراين،  است.  تداومى 
فعاليت هاى گذشته و سطح آمادگى اولية فرد باالتر 
باشد، افزايش CRP كمتر خواهد بود (2). همچنين، 
 (CRP محل عمدة سنتز) كاهش جريان خون كبدى
هنگام اجراى فعاليت هاى انقباضى شديد نيز از داليل 

كاهش CRP است. 
با بررسى پژوهش هايى كه افزايش معنادار سطح 

گزارش  تمرين  جلسه  يك  انجام  متعاقب  را   CRP
به   CRP سطوح  مى شود  مشاهده   (32) كرده اند 
اندازه گيرى  تمرين  از  پس  ساعت   12 و   24 ترتيب 
ژن  بيان  نموده اند،  مطرح  پژوهشگران  است.  شده 
متعاقب  پروتئين  توليد  و  سايتوكين  به  وابسته   CRP
افزايش  مى رسد  نظر  به  لذا،  دارد.  نياز  زمان  به  آن 
شديد  ورزشى  فعاليت  انجام  متعاقب   CRP سطح 
بنابراين،   .(28) باشد  داشته  نياز  بيشترى  زمان  به 
نمونه گيرى  كه  صورتى  در  دارد  وجود  انتظار  اين 
از  پس  ساعت  چندين  حاضر،  مطالعة  پس آزمون 
فعاليت صورت مى گرفت تغييرات متفاوتى در سطح 

CRP مشاهده مى شد. 
از سوى ديگر، سطح IL-6 پالسما در گروه هاى 
داشته  معنادارى  كاهش  نيز  حاضر  مطالعة  تجربى 
توليد  محرك  عوامل  از  يكى  سايتوكين  اين  است. 
در   CRP افزايش  عدم  لذا  است،  كبد  در   CRP
مطالعة حاضر را مى توان به عدم افزايشIL-6 نسبت 

داد. 
توان  ارزيابى  با   (13) همكارانش  و  آرنسون 
پروتكل  از  استفاده  با  آزمودنى   1640 هوازى 
 CRP سطح  اندازه گيرى  و  بروس  نوارگردان 
 CRP سطح  بين  كردند  مشاهده  آن ها  پالسمايى 
معكوس  ارتباط  تنفسى  قلبى-  استقامت  و  پالسما 
قوى وجود دارد. در واقع، با افزايش استقامت قلبى- 
تنفسى سطح CRP كاهش مى يابد. با توجه به اينكه 
آزمودنى هاى مطالعة حاضر، دختران فعال بودند، به 
نظر مى رسد وضعيت مطلوب آمادگى قلبى- تنفسى 
 CRP سطح  كاهش  داليل  از  آزمودنى ها  اين 

آزمودنى ها متعاقب فعاليت ورزشى باشد. 
برخى مطالعات نشان داده اند ريتم روزانة تراكم 
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مثال،  براى  دارد.  قرار  تمرين  تأثير  تحت  پالكت ها 
تمرين بدني بر ريتم روزانة تراكم پالكت در اسب ها 
صبح  تمرين  متعاقب  پالكت ها  تراكم  و  دارد  تأثير 
بيش از تمرين عصر است (30). مطالعة آزمودنى هاى 
فعال،  مرد  ده  مي كند.  تأييد  را  نتيجه  اين  نيز  انسانى 
تمرين زيربيشينة سى دقيقه اى را در صبح و بعدازظهر 
صبح  تمرين  از  پس  پالكت ها  تراكم  دادند.  انجام 
افزايش بيشتري نشان داد (11). با مقايسة نتايج تحقيق 
عوامل  سطوح  بررسى  به  كه  مطالعات  اين  با  حاضر 
خطر قلبى- عروقى در صبح و بعدازظهر پرداخته اند 
صبح  ساعات  در  را  قلبى  حمالت  خطر  افزايش  و 
پس  پالسما   CRP سطح  كاهش  كرده اند،  گزارش 
پژوهش،  اين  در  عصرگاهى  فعاليت  جلسه  يك  از 
را  صبح  تمرين  به  نسبت  عصر  تمرين  بيشتر  ايمنى 

مطرح مى نمايد. 
مطالعة  در  دوسويه  واريانس  آناليز  آزمون  نتايج 
حاضر نشان داد انجام يك جلسه فعاليت در هر دو زمان 
صبح و عصر كاهش معنادارى در سطح IL-6پالسما 
ايجاد كرد (P=0/05) و متغير زمان انجام تمرين، عامل 

تأثيرگذارى در اين كاهش نبود. 
طبق يافته هاى مورتاگ و همكارانش (28)، 45 
 70 تا   60 شدت  با  نوارگردان  روى  رفتن  راه  دقيقه 
معنادارى  تأثير  بيشينه،  قلب  ضربان  حداكثر  درصد 
 24 تا   1 از  و  نكرد  ايجاد  پالسما   IL-6 سطوح  در 
در  معنادارى  كاهش  تمرين،  انجام  از  پس  ساعت 
علت  مذكور،  محققان  شد.  مشاهده    IL-6 سطوح 
عدم تغيير سطوح IL-6 را بالفاصله پس از تمرين، 
گزارش  را   IL-6 افزايش  كه  مطالعاتى  به  نسبت 
مى دانند.  فعاليت  مدت  و  شدت  بودن  كم  كرده اند 

عضلة اسكلتى در حال انقباض، منبع اصلى IL-6 در 
گردش در پاسخ به ورزش است. در عضلة اسكلتى 
در حال استراحت IL-6 mRNA بسيار پايين است. 
در پاسخ به ورزش، افزايش IL-6 mRNA عضلة 
شروع  از  پس  دقيقه  سى  انقباض  حال  در  اسكلتى 
پروتئين هاى  و   IL-6 بيان  مى شود.  ديده  ورزش 
عضالنى  درون  گليكوژن  كه  زمانى  آن،  شدة  آزاد 
 IL-6 وضعيت بحرانى دارد، بيشتر مى شود. رها شدن
در  تجمع  آن  پى  در  و  انقباض  حال  در  عضالت  از 
گردش خون عمومى رابطة نزديكى با مدت ورزش 
گليكوژن  كاهش  بلندمدت،  ورزش هاى  در  دارد. 
رها  انرژى،  بحران  به  پاسخ  در  و  مى دهد  رخ  عضله 
 IL-6 رهايش افزايش  مى يابد.  افزايش   IL-6 شدن
پيامى به كبد براى افزايش گلوكز خون و جلوگيرى 

از افت گلوكز خون است (1). 
داده  نشان  مختلف  مطالعات  نتايج  مجموع،  در 
است افزايش سطح IL-6 پالسما در ورزش به مدت 
ظرفيت  و  درگير  عضالنى  تودة  فعاليت،  شدت  و 
سازوكار  چندين   .(29) دارد  بستگى  فرد  استقامتى 
ساخت  و  عضالت  انقباض  با  است  ممكن  نيز  ديگر 
IL-6 ارتباط داشته باشند. تغيير در هموستاز كلسيم 
واكنشى1   اكسيژن  گونه هاى  تشكيل  افزايش  و 
(ROS) در فعال سازى رونويسى عواملى تنظيم كنندة 

سنتز IL-6 مؤثرند. 
 IL-6 بين  معكوسى  رابطة  است  شده  مشاهده 
ورزشى  فعاليت  آخر  مراحل  در  عضله  از  شده  رها 
وجود  فعاليت  پايان  در  عضله  گليكوژن  محتواى  و 
دارد. به عبارتى، هرچه محتواى گليكوژن عضله در 
 IL-6 پايان فعاليت ورزشى كمتر باشد، ميزان ترشح

1. reactive oxygen species
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از عضالت اسكلتى در مراحل آخر فعاليت ورزشى 
مصرف  است  شده  مشاهده  همچنين،  است.  بيشتر 
كربوهيدرات، ميزان افزايش IL-6 پالسما در نتيجة 

فعاليت ورزشى را كاهش مى دهد (21). 
نتايج مطالعات فيسچر (21) نشان داد مدت فعاليت 
IL-6متعاقب  غلظت  افزايش  در  عامل  مهم ترين 
تغييرات  درصد   50 از  بيش  واقع،  در  است.  فعاليت 
توضيح  ورزش  مدت  را  ورزش  متعاقب  سرم   IL-6
مى دهد. لذا، احتمال مى رود مدت فعاليت انجام شده 
در مطالعة حاضر براى افزايش سطح IL-6 كافى نبوده 
ممكن  سايتوكين ها  از  تعدادى  زيستى  فعاليت  است. 
است با مهاركننده هاى داخلى، حامل هاى پروتئين يا 
گيرنده هاى محلول پوشانيده شود، هر چند از مطالعات 
اخير استنباط مى شود، برخى سايتوكين ها، به خصوص 
 TNF-α و  IL-6، IL-6 سايتوكين هاى پيش التهابى
ولى  مى شوند،  آزاد  ورزشى  فعاليت  از  پس  و  هنگام 

اين پاسخ ها هميشه قابل مالحظه نيستند. 
به دليل اعمال متنوع و متعدد بودن سايتوكين ها، 
تغييرات  زيستى  اهميت  مى توان  سختى  به  اغلب 
مربوط به پاسخ به فعاليت ورزشى را تفسير و توجيه 
كرد. براى مثال، چون سايتوكين ها با سرعت به كمك 
گيرنده هاى سطحى سلول هاى ايمنى و غير ايمنى از 
خون پاكسازى مى شوند، سطح خونى اين مواد الزاماً 
تغييرات مربوط به توليد و فعاليت سايتوكينى خاص 
را نشان نمى دهد. به عالوه، ممكن است سايتوكين ها 
بافت  از  كوچكى  منطقة  توسط  و  موضعى  طور  به 
و  شوند  توليد  آسيب ديده)  اسكلتى  عضالت  (مثل 
همانجا نيز عمل كنند. در نتيجه، سنجش اين مناطق 
مطالعات  در  خصوص  به  ورزشى،  فعاليت  از  پس 

انسانى هميشه امكان پذير نيست (2،29). 

مدت  و  شدت  شده،  ذكر  مطالب  به  توجه  با 
گليكوژنى  محتواى  خون،  نمونه گيرى  زمان  تمرين، 
تحقيق  نمونه هاى  جسمانى  آمادگى  سطح  و  عضله 
شمار  به  حاضر  مطالعة  نتايج  بر  مؤثر  داليل  جمله  از 
حاضر  تحقيق  نتايج  مقايسة  با  مجموع  در  مى روند. 
قلبى-  خطر  عوامل  سطح  بررسى  به  كه  مطالعاتى  و 
افزايش  و  پرداخته اند  بعدازظهر  و  صبح  در  عروقى 
گزارش  صبح  ساعات  در  را  قلبى  حمالت  خطر 
عصرگاهى  تمرين  انجام  مى رسد  نظر  به  كرده اند، 
نسبت به تمرين صبحگاهى از نظر كاهش آنى برخى 

عوامل خطر قلبى- عروقى ايمن تر است. 
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اينتگرين ها از گيرنده هاي سطحي سلول هستند و در سيگنال دهى سلولي نقش اصلي دارند. اينتگرين β1 در پاسخ چكيده:
ــاي سلولى انتقال  ــيگنال هاي مكانيكي را به داخل و خارج غش ــار مكانيكي در عضلة اسكلتي، س ــش و فش به كش
مي دهد. هدف از انجام اين مطالعه عبارت است از تعيين تأثير هشت هفته تمرين مقاومتى بر ميزان اينتگرين β1 در 
عضالت بازكنندة طويل انگشتان پا (EDL) و نعلى موش هاى صحرايى. شانزده سرموش نر ويستار با ميانگين وزن 
7/71±172/41 گرم انتخاب و به طور تصادفى به دو گروه كنترل و تمرين تقسيم شدند. گروه تمرين مقاومتى، طى 
هشت هفته و هر هفته پنج جلسه باال رفتن از نردبان يك مترى با وزنه اى آويزان به دم را اجرا كردند. افزايش بار به 
صورت هفتگى براساس وزن بدن موش ها به طورى بود كه در هفتة اول از 30٪ به 200٪ در هفته هشتم رسيد. 48 
ساعت بعد از آخرين جلسة تمرينى، حيوانات بى هوش شدند و عضالت EDL و نعلى جدا شد. براى اندازه گيرى 
ــتقل نشان داد ميزان اينتگرين  ــد. نتايج حاصل از آزمون t گروه هاى مس ــتفاده ش اينتگرين β1 از روش ELISA اس
ــت (P=0/017)، در حالى كه در  ــبت به گروه كنترل افزايش معنادارى داش β1 در عضلة EDL در گروه تمرينى نس
ــان داد تمرين مقاومتى مى تواند  عضلة نعلى اين افزايش، معنا دار نبود (P=0/368). به طور كلى، نتايج پژوهش نش

عامل مهمى در افزايش ميزان اينتگرين β1 در عضالت باشد، اما اين تغييرات وابسته به نوع تار عضالنى است.

واژگان كليدى: اينتگرين β1، تمرين مقاومتى، عضلة EDL، عضلة نعلى.  
*Email: nemati_phy@yahoo.com
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مقدمه
در  كه  است  شكل پذير  بافتي  اسكلتي  عضلة 
نوع  و  مقدار  سلولي،  هوموستاز  تغيير  به  واكنش 
از  يكي   .(23) مى دهد  تغيير  را  خود  پروتئين هاي 
مقاومتي  تمرين  هوموستاز  موقت  تغيير  محرك هاي 
سازگاري هاي  شكل  به  زمان  طول  در  كه  است 
ساختاري و عملكردي در پروتئين هاي عضله پديدار 
مي شود (10). افزايش حجم عضالني يا هايپرتروفي 
مقاومتي  تمرين  دورة  يك  در  اصلي  سازگاري 
محسوب مى شود (1). اين سازگاري به ويژگي نوع 
تار بستگى دارد، به طوري كه تارهاي نوع تند نسبت 
به كندانقباض رشد بيشتري از خود نشان مي دهند (8, 

 .(21 ,15
نيروهاي مكانيكي تنظيم ژ ن هاي عضلة اسكلتي 
عضلة  انقباض  كه  شده  مشخص  مى دهند.  تغيير  را 
سيگنالي  مسيرهاي  شدن  فعال  باعث  اسكلتي 
تجزية  و  سنتز  ژن،  بيان  تنظيم  جهت  آبشارگونه 
شواهد   .(15  ,9) مي شود  تمرين  از  ناشي  پروتئين 
تنهايي  به  عضالني  كشش  مي دهند  نشان  متعددي 
سيگنال هاي  انقباضي،  فعاليت  افزايش  از  مستقل  و 
پروتئين  سنتز  به  و  مي كند  فعال  را  سلولي  داخل 

مي انجامد (17). 
تبديل  براي  تاكنون  كه  جايگاه هايي  از  يكي 
شده،  شناخته  پروتئيني  سنتز  تغييرات  به  كشش 
خانوادة  اينتگرين ها   .(9) است  اينتگرين  مولكول 
بزرگى از گليكوپروتئين هاي انتقال دهندة غشا هستند 
مى شوند  محسوب  چندگانه  اصلي  گيرنده هاي  كه 
خارج  و  داخل  محيط  بين  سلولي  چسبندگي  و 
اينتگرين ها  حقيقت،  در  مي كنند.  حفظ  را  سلول 
از  بسياري  در  چسباننده  مولكول هاي  عنوان  به 

فرايندهاي زيستى نقشى كليدي برعهده دارند، شامل 
سازماندهي اسكلت سلولي اكتين و تعديل مسيرهاي 
و  سلولي  عملكردهاي  همچنين،  سيگنالي.  انتقال 
چسبندگي  شامل  مى كنند،  كنترل  را  مهمي  زيستى 
مرگ  و  سلولي  تمايز  تكثير،  مهاجرت،  سلولي، 

سلولي (29, 30). 
در نگاه دقيق تر، هر مولكول اينتگرين ساختمان 
دارد  بتا  و  آلفا  زيرمجموعة  دو  با  ناهمگون   دوتايي 
زيرمجموعه  بزرگ ترين   β1 اينتگرين  مشتقات  كه 
 ,11  ,5) مي دهد  تشكيل  ناهمگون  دوتايي  در  را 
نقش  اينتگرين   β زيرمجموعه  هاي   .(35  ,25  ,19
طريق  از  سلول  داخل  با  بيشتر  و  دارند  مهم تري 
انتهايي  بخش  به  تالين  مي كنند.  برقرار  ارتباط  تالين 
آن  دنبال  به  و  مى چسبد  اينتگرين   β سيتوپالسمي 
موضعى   چسبندة  پروتئين هاى  تشكيل  به  منجر 
پروتئين   21 حداقل   FAs مي گردد.   (FAs)
اكتين،  به  متصل شونده  پروتئين هاي  جمله  از  دارد، 
و  (آداپتور)  سازش دهنده  پروتئين هاي  آنزيم ها، 
فعال كننده هاي نسخه برداري كه به دم اينتگرين هاي 

بتا متصل مي شوند.
پروتئين هاي  با  برهمكنش  با  اينتگرين ها 
و  سلولى  اسكلت  پروتئين  جمله  ،از  سيتوپالسمي 
پيام رساني  مسيرهاي  واسط  پيام رسان،  پروتئين هاي 
عمل مي كنند (106). وقتي اينتگرين ها به ليگاندهاي 
خوشه اى  مي شوند،  متصل  سلولي  خارج  ماتريكس 
مى شوند و اتصاالت كانوني را تشكيل مي دهند (11, 

 .(19 ,12
باعث  ساختاري،  نقش  بر  عالوه  اينتگرين ها 
مجموع،  در  مي شوند.  متصل  پروتئين هاي  فراخواني 
از   FAs به  اينتگرين  طريق  از  مكانيكي  سيگنال 
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جمله تالين، وينكولين  (Vcl)، آلفا اكتنين، تنسين، 
سيگنال هاي  و  مي شود  منتقل    FAK و  پاگزيلين 
 JNK , ERK , MAPKs ,) آبشاري رو به پايين
PKC , PKA  ) را فعال مى كند (9, 13, 19, 27, 

 .(37 ,34
 β زيرمجموعه هاي  نقش  گذشته  تحقيقات  در 
 ،(22) خون  انعقاد   ،(30) النه گزيني  در  اينتگرين 
عليه  بر  دفاعي  عملكرد   ،(33  ,4) مويرگ زايي 
نوروني  و  سيناپسي  شكل پذيري   ،(16) عفونت 
و  آسيب  از  جلوگيري   ،(14) دردي  ضد  اثر   ،(12)
ديستروفي عضالني (7, 31)، و مرگ و بقاي سلولي 
و  مارني دي  پژوهش  نتايج  است.  شده  بررسي   (19)
اينتگرين   7α β1 افزايش  داد  نشان   (6) همكارانش 
شدن  فعال  باعث  سرپاييني،  در  دويدن  از  بعد 
MAPK و به دنبال آن هيپرتروفي مي گردد. لدرس 
موش هاي  روي  بر  پژوهشي  در   (27) همكارانش  و 
 7α β1 اينتگرين حضور  كه  دريافتند  ژنيك  ترانس 
با هايپرتروفي تار عضالني و سنتز تارهاي جديد در 
مراحل اوليه بالفاصله پس از فعاليت حاد اكسنتريك 
همراه است. در همين راستا، زو و همكارانش (37) 
اكسنتريك  تمرينات  با  ولي  مشابه   پژوهشي  در 
گزارش  جلسه)  سه  هفته  هر  و  هفته  چندگانه (چهار 
مكانيكي  كشش  به   7α β1 اينتگرين   كه  كردند 

حساس و افزايش آن با رشد عضالني همراه است. 
نقش  نيز  عضالني  رشد  تنظيم  در  اينتگرين ها 
عدم  آتروفي،  به  مربوط  پژوهش  هاي  نتايج  دارند، 
استفاده، سالمندي و ساركوپنيا نشان داد تغييرات در 
 FAs كمپلكس  و  اسكلتي  عضلة  عملكرد  ساختار، 
پديد مى آيد. جيانمينگ ليو و همكارانش (26, 36) 
ديستروفين  كمپلكس  كه  زمانى  كردند  گزارش 

كاهش  با  اينتگرين   7α β1 افزايش  باشد،  غيرفعال 
و  ميازونگ  مى شود.  همراه  عضالني  ديستروفي 
همكارانش (36) نشان دادند كه همراه با افزايش سن، 
بيان زيرواحدهاي اينتگرين، آتروفين، ديستروفين و 
تالين  و  وينكولين  مثل  آن  همراه  پروتئين هاي  ساير 
دچار تغيير مي شود. همچنين، با حذف بار در عضلة 
پروتئين هاي  ساير  و   FAK كمپلكس  فعاليت  نعلي، 

همراه مثل تالين و وينكولين كاهش مى يابد.
بيشتر  گفتيم،  كه  همان طور  كلى،  طور  به 
پژوهش هاي انجام شده در اين زمينه جنبة پاتولوژي، 
چند  در  تنها  و  داشته  آسيب شناسي  و  پزشكي 
اكسنتريك  تمرينات  متعاقب  اينتگرين  نقش  تحقيق 
تمرينات  اثر  همچنين،   .(21  ,20) است  شده  مطالعه 
مقاومتي در هايپرتروفي عضالت اسكلتي و تغييرات 
به  توجه  با  است.  شده  اثبات  خوبي  به  بيوشيميايي 
نقش اينتگرين در انتقال پيام به داخل و خارج سلول، 
مي رسد  نظر  به  عضالني،  سلول  تثبيت  و  استحكام 
مقاومتي  تمرينات  به  سازگارى  در  پروتئين ها  اين 
نقش مهمى داشته باشند. همچنين، نقش جبرانى اين 
پروتئين ها در ديستروفى عضالنى (29, 30)، آتروفى 
ناشى از عدم تحرك و سالمندى اهميت پرداختن به 

اين موضوع را بيشتر مشخص مى كند. 
از آنجا كه محققان تاكنون تحقيقى در خصوص 
مقاومتي  تمرينات  به  نسبت  اينتگرين ها  سازگاري 
پژوهش  در  اين رو  از  نكرده اند،  مشاهده  فزاينده 
حاضر بررسى اثر هشت هفته تمرين مقاومتي فزاينده 
عضلة  بافت  در   β1 اينتگرين  پروتئين  ميزان  بر 
تندانقباض (EDL) و كندانقباض (نعلي) موش هاي 

نر ويستار هدف قرار گرفت.
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روش شناسي
نمونة پژوهش. شانزده (N=16) سرموش نر ويستار 
از مؤسسة سرم سازي رازي خريداري شد. حيوانات 
مخصوص،  قفس هاي  در  تايي  چهار  گروه هاي  در 
طبق  و  سانتي گراد)  درجة   22±4/1) اتاق  دماي  در 
و  (روشنايي  بيداري  و  خواب  ساعت   12 چرخة 
تاريكي) و با در دسترس بودن آب و غذا نگهداري 
و كنترل شدند. موش ها بعد از چهار هفته نگهداري 
و يك هفته آشناسازي با پروتكل تمريني، به صورت 
تصادفي ساده در گروه هاي تمرين مقاومتي و كنترل 

تقسيم شدند. 
تمرينات  مقاومتي.  تمرين  پروتكل  اجراي  نحوة 
مقاومتي شامل هشت هفته و هفته اي پنج جلسه صعود 
از نردبان يك متري با 26 پله بود. ابزار و وسايل را گروه 
پژوهش ساختند و اجرايي بودن آن در مطالعة مقدماتي 
بر  برنامه  و  روش  اين  شد.  تأييد  آشناسازي  دورة  و 
اساس اطالعات موجود در مطالعات تمرين دادن موش 
آزمايشگاهي انتخاب شد (24). قبل از هر جلسة تمريني، 
موش ها وزن كشي شدند. سپس، وزنه اى به ُدم آنها بسته 
شد و وادار به صعود از نردبان عمودى (90 درجه، 26 

پله با فاصلة 4 سانتي متري)  شدند. 
به  شده  بسته  وزنه هاي  ميزان  اول  هفتة  در 
موش ها 30 درصد وزن بدن آنها بود كه به تدريج 

بدن  وزن  درصد   200 حدود  به  و  يافت  افزايش 
حيوانات   .(1 (جدول  رسيد  پاياني  هفتة  در  آنها 
با  اصلي،  تمرينات  شروع  از  قبل  هفته هاي  طول  در 
صورت  در  و  شدند  آشنا  نردبان  از  صعود  تمرين 
فشار  و  صدا  با  شرطي سازي  طريق  از  خودداري، 
 .(3) مى شدند  نردبان  از  رفتن  باال  به  مجبور  دم  بر 
مي شد  انجام  تكراري  چهار  نوبت  سه  در  تمرينات 
و سه دقيقه استراحت بين نوبت ها و حدود 10 ثانيه 
بين تكرارها در نظر گرفته شد. اين شيوة تمريني با 
 .(24  ,20) شد  اخذ  معتبر  منابع  از  تغييرات  اندكي 
در  مقاومتي  تمرين  نوع  اين  اثربخشي  همچنين، 
پژوهش هاي  در  هايپرتروفي  و  عضالني  آمادگي 

پيشين به تأييد رسيده بود (24). 
گروه كنترل نيز براى تجربة تمام شرايط موجود 
(صداي نوارگردان، نردبان ها و پژوهشگران در حين 
نگهداري  تمرينات  محل  در  تمرين،  به جز  تمرين) 

 شدند.
جلسة  آخرين  از  بعد  ساعت   48 بافت.  آماده سازي 
 30-50) كتامين  از  تركيبي  با  حيوانات  تمرين، 
 3-5) زايالزين  و  بدن)  وزن  كيلوگرم  ميلي گرم/ 
 ,2) شدند  بي هوش  بدن)  وزن  كيلوگرم  ميلي گرم/ 
شرايط  تحت  آن ها  نعلي  و   EDL عضالت   .(18
استريل از طريق شكاف روي ناحية پشتي جانبي1 اندام 

هشتمهفتمششمپنجمچهارمسومدوماولهفته ها

بار (برحسب درصد وزن 
بدن)

30-80
70

100120-130140-150170-175180-190200

جدول 1. برنامة هفتگي تمرينات مقاومتي مورد استفاده در تحقيق

1. dorsolateral 
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پشتي تحتاني جدا شد. بافت هاي مورد نظر بالفاصله 
در نيتروژن مايع (دماي 196- درجه) منجمد و ضمن 
انتقال به آزمايشگاه در دماي 80- درجه تا زمان اجراي 
شدند.  نگهداري  نظر  مورد  آزمايشگاهي  سنجش 
بافت ها با استفاده از بافر 1PBS با تركيب آپروتينين به 
عنوان آنتي پروتئآز (mliter 1) هموژن شدند. بافت 
هموژن شده با سرعت 3000 دور در دقيقه و به مدت 
15 دقيقه سانتريفيوژ شد. پس از هموژن كردن، بخش 
مخصوص  كيت  از  استفاده  با  و  جدا  فوقاني  محلول 
روش  و  ژاپن  كشور  محصول  موش2   β1 اينتگرين 
اينتگرين  مقدار   (ELISA) آنزيم دار  ايمني  سنجش 
اندازه گيري شد. هموژن، سانتريفيوژ و آناليز در مركز 
تحقيقات غدد و متابوليسم دانشگاه علوم پزشكي شهيد 

بهشتي انجام شد. 

تجزيه و تحليل آماري 
اينتگرين  پروتئين  سطح  ميانگين  مقايسة  براي 

كنترل  گروه هاي  در  بررسي  تحت  عضالت   β1
براي  استودنت  تي  آزمون  از  مقاومتي  تمرين  و 
 α=0/05 معناداري  سطح  در  مستقل،  نمونه هاي 

استفاده شد.

يافته ها
با آنكه اجراي آزمون قدرت يك تكرار بيشينه 
اما  است  ناممكن  تقريباً  صحرايي  موش هاي  در 
افزايش توانايي براي حمل 200 درصد وزن بدن در 
موش هايي كه در آغاز تمرينات براي حمل بار 30 
درصد وزن بدن با مشكل روبه رو بودند، حاكي از 
افزايش در قدرت آنان بود. بنابراين، به نظر مي رسد 
موش هاي  قدرت  افزايش  به  منجر  حاضر  پژوهش 
صحرايي پس از هشت هفته تمرين مقاومتي صعود 
از نردبان با حمل وزنه شده است. ضمن اينكه وزن 
برابر  گروه تمرين مقاومتي در پايان تمرينات تقريباً 

با گروه كنترل بود (جدول 2). 

1. phosphate buffer saline 
2. rat integrin β1 (ITG β1), ELISA, CUSABIO BIOTECH

گروه تجربيگروه كنترلهفته ها

انحراف معيارميانگينانحراف معيارميانگين

173/337/71171/507/71پيش از مداخله

279/0027/53270/6719/086پس از مداخله

جدول2. وزن حيوانات گروه هاي كنترل و تجربي پيش و پس از مداخله (بر حسب گرم)
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در شكل 1 ميانگين ميزان اينتگرين β1 دو عضله 
تحليل  و  تجزيه  است.  شده  داده  نشان  بررسي  تحت 
 β1 اينتگرين سطح  ميانگين  داد  نشان   EDL آماري 
مورد  مقاومتي  تمرين  در  كه  ويستاري  نر  موش هاي 
نظر شركت كرده اند، به ميزان معناداري نسبت به گروه 
بي تمرين بيشتر است (t(14)= 2/87 ،P< 0/05). اين در 
حالي بود كه در مورد عضله نعلي تفاوت بين دو مقدار 

.(P>0/05) در گروه ها معنادار نبود

بحث و نتيجه گيري
دورة  يك  اثر  بررسي  حاضر  تحقيق  هدف 
اينتگرين  پروتئين  ميزان  بر  فزاينده  مقاومتي  تمرين 
نعلي  كندانقباض  و   EDL تندانقباض  عضلة  دو   β1
داد  نشان  ما  تحقيق  نتايج  بود.  ويستار  نر  موش هاي 
معنا دار  افزايش  باعث  مقاومتي  تمرين  هفته  هشت 
گروه   EDL عضلة  در   β1 اينتگرين پروتئين  سطح 

تمريني نسبت به كنترل شد، اما در عضلة نعلي تفاوت 
قابل  افزايش  نتايج،  براساس  نشد.  مشاهده  معنا داري 
گروه  حيوانات  وزن  تفاوت  عدم  و  قدرت  توجه 
تمرين  هفته  هشت  از  پس  كنترل  با  مقاومتي  تمرين 
طور  به  زيادي  حد  تا  تمرين  كه  است  آن  از  حاكي 
موجب  عصبي  سازگاري هاي  اعمال  طريق  از  ويژه 
اينكه  به  توجه  با  البته  است.  شده  قدرت  بهبود 
درصد چربي بدن حيوانات اندازه گيري نشده است، 
وقوع  و  حيوانات  عضالني  وزن  مورد  در  نمي توان 

هايپرتروفي با قاطعيت نظر داد. 
همين   (24) همكارانش  و  سوكو  تحقيقات  در 
تمرين  هفته  هشت  طي  در  تغيير  اندكي  با  پروتكل 
اين  با  شد.  مشاهده  عضالني  هايپرتروفي  مقاومتي 
با  هدف مند  گونه اي  به  نيز  تمرين  طراحي  حال، 
نوبت)  هر  در  تكرار  (چهار  پايين  تكرارهاي  اعمال 
سعي  دقيقه)  (سه  نوبت ها  بين  باال  استراحت  زمان  و 

شكل 1. ميانگين سطح اينتگرين β1 عضالت نعلي و بازكنندة 
طويل انگشتان پاي موش هاي نر ويستار در گروه هاي كنترل و 

تجربي (تمرين مقاومتي)
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در افزايش قدرت بيشينه و افزايش توانايي جابه جايي 
ممكن  را  بدن  وزن  درصد   200 حدود  تا  وزنه ها 

ساخت. 
افزايش معنا دار اينتگرين در عضلة EDL نسبت 
به نعلي از دو جنبه قابل بحث است: نوزايشي1 پروتئين 
مقاومتي  تمرين  دورة  يك  در  اصلي  سازگاري   كه 
بستگى  گرفته  كار  به  عضالني  تار  نوع  به  است 
به  نسبت  تندانقباض  تارهاي  در  كه  طوري  به  دارد، 
 ,8) مي دهد  نشان  خود  از  بيشتري  رشد  كندانقباض 
معنا دار  افزايش  و  تأثيرپذيري  اين رو،  از   .(21  ,15
به  نسبت   EDL عضلة  در  اينتگرين  پروتئين  مقدار 

نعلي در تمرين مقاومتي بيشتر است. 
نيز   (24) همكارانش  و  سوخو  راستا،  همين  در 
روي  بر  هفته اي  هشت  مقاومتي  تمرينات  اجراي  با 
نردبان عمودي موش ها، در تودة عضالني و حداكثر 
تنش در عضالت نعلي، دوقلو و كف پايي، تغييرات 
  2FHL عضلة  در  اما  نكردند،  مشاهده  توجهي  قابل 
در  درصد   17/5 پا)،  شست  دراز  خم كنندة  (عضلة 
تودة عضالني و 23 درصد در حداكثر تنش افزايش 

نشان داده شد. 
تمرينات  تمايز  باعث  آنچه  ديگر،  طرف  از 
مقاومتي و استقامتي مي شود كشش و فشاري است كه 
تمرينات  اثر  بر  غيرانقباضي  و  انقباضي  در بافت هاي 
قوي  سيگنالى  كشش  مي شود (17).  اعمال  مقاومتي 
به  ساركومرها  آن  در  كه  است  پروتئين  سنتز  براي 
اينتگرين  مولكول  مي شوند.  اضافه  سري  صورت 
كه  است  جايگاهي  و  است  حساس  كشش  به  بسيار 
در آن كشش به تغييرات سنتز پروتئين تبديل مي شود 

 .(37 ,17 ,9)
هايپرتروفي  بيشترين   (24) همكارانش  و  سوخو 
را در عضلة FHL موش ها مشاهده كردند. با توجه 
به شباهت پروتكل مقاومتي پژوهش حاضر با تحقيق 
وزنة  موش ها  كه  هنگامي  همكارانش،  و  سوخو 
آويخته به دم را به سمت باال حمل مي كردند، كشش 
 FHL كه در سمت مخالف EDL زيادي به عضلة
است اعمال مي  گرديد. بنابراين، آنچه باعث افزايش 
 EDL در عضلة β1 بيشتر و معنا دار پروتئين اينتگرين
در  كه  بود  بيشتري  كشش  گرديد،  نعلي  به  نسبت 

خالل تمرين مقاومتي به آن وارد شد. 
در تأييد اين موضوع، پژوهش هاي مارني دي و 
همكارانش (2011)،  و  لدرس  همكارانش (2006)، 
 β1 اينتگرين  دادند  نشان   (2011) همكارانش  و  زو 
شدن  فعال  علت  به  اكسنتريك  تمرينات  از  پس   α7
هايپرتروفي  آن  دنبال  به  و   MAPKs مسيرهاي 
از   .(37  ,34  ,29  ,27  ,9) مى يابد  افرايش  عضالني 
آنجا كه تمرينات اكسنتريك با آسيب غشاي سلولى 
مقدار  فوق  تحقيقات  در  اين رو  از  است،  همراه 
نقش  چون  بود،  شده  اندازه گيري  نيز   α7 اينتگرين 
زيرمجموعه هاي α اينتگرين عالوه بر اينكه در ثبات 
غشاي سلول نقش دارند، با ماتريكس خارج سلولي 
اين رو،  از   .(32  ,7  ,6) مي دهند  تشكيل  ليگاند  نيز 
اندازه گيري   β1 اينتگرين  فقط  حاضر  پژوهش  در 
با  اينتگرين  پروتئين  سازگاري  هدف،  كه  چرا  شد 
آسيب  بحث  جهت  بدين  و  بود  مقاومتي  تمرينات 

غشاي سلول مورد توجه قرار نگرفت. 
آتروفي،  زمينة  در  كه  پژوهش هايي  طرفي،  از 

1. Turnover 
2. flexor hallucis longus
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ساركوپنيا  و  سالمندي  ديستروفي،  استفاده،  عدم 
كاهش  ساختار، عملكرد،  در  تغييرات  شده اند  انجام 
از  همراه  پروتئين هاي  و   FAs كمپلكس  فعاليت 
 .(36  ,26-28) كرده اند  گزارش  را  اينتگرين  جمله 
داد  نشان  كه  حاضر  پژوهش  به  توجه  با  بنابراين، 
 β1 تمرين مقاومتي باعث افزايش پروتئين اينتگرين
شد، مي توان انجام تمرينات مقاومتي را سازگاري در 
پيشنهاد  استفاده  عدم  از  ناشي  آتروفي  درمان  جهت 

داد.
داد  نشان  پژوهش  اين  نتايج  خالصه،  طور  به 
پروتئين  افزايش  باعث  مقاومتي،  تمرين  هفته  هشت 
گرديد  ويستار  موش هاي  عضالت  در   β1 اينتگرين
اين  زيرا  بود،  عضله  نوع  به  وابسته  تغييرات  اين  كه 
بود.  معنادار  تندانقباض  عضلة  در  فقط  تغييرات 
منجر  تند،  تارهاي  بيشتر  كشش  و  درگيري  احتماالً 

1. ftransgenic mice

كند  تارهاي  به  نسبت   β1 اينتگرين بيشتر  افزايش  به 
در  اينتگرين  نقش  دليل  به  مجموع،  در  است.  شده 
تمرينات  اثر  بر  آن  ميزان  افزايش  و  هايپرتروفي 
شروع كنندة  پروتئين  اين  مي رسد  نظر  به  مقاومتي، 
سازگاري  قابليت  و  است  هايپرتروفي  اولية  مراحل 
احتماالً  و  باشد  داشته  را  مقاومتي  تمرينات  اثر  بر 
بهبود  براي  جديدى  درماني  مولكول  مي تواند 
آتروفي عضالني و ساركوپنيا در افراد سالمند مورد 

توجه قرار گيرد. 
نتايج  به  دسترسي  براي  است  الزم  حال  هر  به 
روي  بر  به ويژه  مشابه،  پژوهش هاي  جامع تر، 
موش هاي انتقال ژني1 با پروتكل هاي مختلف تمرين 
كمپلكس  مجموعة  پروتئين هاي  ديگر  و  مقاومتي 

FAs از جمله تالين و وينكولين انجام شود.



43

سال بيست و يكم  شماره 1 (پياپي 61) بهار 1392

جواد نعمتى، مريم نورشاهى، حميد رجبى، رضا قراخانلو، مهدى هدايتى

منابع
اراضي، حميد؛ جوربنيان، ابوذر ،1390، مقايســة آثار دو برنامة تمرين مقاومتي (دو نوبتي و چهار نوبتي) بر   .11

قدرت بيشينه و حجم عضالت اندام فوقاني و تحتاني افراد تمرين نكرده، المپيك. (2)19: 51-62.
دبيدي روشن، ولي اهللا؛ علوي، سكينه ،1390، كاهش پراكسيداسيون ليپيدي هيپوكمپ به دنبال افزايش طول   .2

دورة تمرين بدني: طرح تجربي القاي هموسيستئين، المپيك. (1)19: 79-89.
دبيدي روشــن، ولي اهللا؛ محمودي، علي اكبر؛ جوالزاده، طال ،1388، مقايســة تأثير 3. 5 جلسه تمرين تناوبي   .3

هوازي بر HS-CRP موش هاي صحرايي مادة ويستار، المپيك. (1)17: 105-119.

4. Avraamides, C.J.; Garmy-Susini, B. and Varner, J.A. (2008). "Integrins in angiogenesis and lymphangiogenesis". 
Nat Rev Cancer, (8): 604-617.

5. Blystone, S. (2004). Integrating an integrin: a direct route to actin. Biochimica et Biophysica Acta (BBA)-
Molecular Cell Research (1692): 47-54.

6. Boppart, M.D.; Burkin, D.J. and Kaufman, S.J. (2006). "α7β1-Integrin regulates mechanotransduction and 
prevents skeletal muscle injury". American Journal of Physiology-Cell Physiology (290): 1660-1665.

7. Boppart, M.D.; Volker, S.E.; Alexander, N.; Burkin, D.J. and Kaufman, S.J. (2008). "Exercise promotes alpha7 
integrin gene transcription and protection of skeletal muscle". Am J Physiol Regul Integr Comp Physiol (295): 
1623-1630.

8. Campos, G.; Luecke, T.; Wendeln, H.; Toma, K.; Hagerman, F.; Murray, T.; Ragg, K.; Ratamess, N.; Kraemer, 
W. and Staron, R. (2002). "Muscular adaptations in response to three different resistance-training regimens: 
specificity of repetition maximum training zones". European journal of applied physiology (88): 50-60.

9. Carson, J.A. and Wei, L. (2000). "Integrin signaling's potential for mediating gene expression in hypertrophying 
skeletal muscle". J Appl Physiol (88): 337-343.

10. Coffey, V. and Hawley, J. (2007). "The molecular bases of training adaptation". Sports Medicine (37): 737-763.
11. Critchley, D. (2000). "Focal adhesions-the cytoskeletal connection". Current opinion in cell biology (12): 133-

139.
12. Critchley, D.R.; Holt, M.R.; Barry, S.T.; Priddle, H.; Hemmings, L. and Norman, J. (1999). "Integrin-mediated 

cell adhesion: the cytoskeletal connection". Biochem Soc Symp (65): 79-99.
13. DeMali, K.; Wennerberg, K. and Burridge, K. (2003). "Integrin signaling to the actin cytoskeleton". Current 

opinion in cell biology (15): 572-582.
14. Fan, G.H.; Wang, L.Z.; Qiu, H.C.; Ma, L. and Pei, G. (1999). "Inhibition of calcium/calmodulin-dependent 

protein kinase II in rat hippocampus attenuates morphine tolerance and dependence". Mol Pharmacol (56): 
39-45.

15. Fry, A. (2004). "The role of resistance exercise intensity on muscle fibre adaptations". Sports Medicine- 
Auckland (34): 663-679.

16. Gabriel, H. and Kindermann, W. (1998). "Adhesion molecules during immune response to exercise". Canadian 
journal of physiology and pharmacology (76): 512-523.

17. Gardiner, P.F. (2011). Advanced neuromuscular exercise physiology. Champaign, IL: Human Kinetics, p. xvii, 



44

سال بيست و يكم  شماره 1 (پياپي 61) بهار 1392

اثر هشت هفته تمرين مقاومتى بر ميزان پروتئين اينتگرين β1 در عضلة تند و كندانقباض موش هاى نر ويستار

229.
18. Ghanbari-Niaki, A.; Khabazian, B.M.; Hossaini-Kakhak, S.A.; Rahbarizadeh, F. and Hedayati, M. (2007). 

"Treadmill exercise enhances ABCA1 expression in rat liver". Biochemical and biophysical research 
communications (361): 841-846.

19. Giancotti, F.G. and Ruoslahti, E. (1999). "Integrin signaling". Science (285): 1028-1032.
20. Godfrey, J,; Kayser, B.; Gomez, G.; Bennett, J.; Jaque, S. and Sumida, K. (2009). "Interrupted Resistance 

Training and BMD in Growing Rats". International journal of sports medicine (30): 579-584.
21. Green, H.; Goreham, C.; Ouyang, J.; Ball-Burnett, M. and Ranney, D. (1999). "Regulation of fiber size, 

oxidative potential, and capillarization in human muscle by resistance exercise". American Journal of 
Physiology- Regulatory, Integrative and Comparative Physiology (276): 591.

22. Gregg, D.; de Carvalho, D.D. and Kovacic, H. (2004). "Integrins and coagulation: a role for ROS/redox 
signaling?" Antioxid Redox Signal (6): 757-764.

23. Izquierdo, M.; Ibáñez, J.; Häkkinen, K.; Kraemer, W.; Ruesta, M. and Gorostiaga, E. (2004). "Maximal 
strength and power, muscle mass, endurance and serum hormones in weightlifters and road cyclists". Journal 
of sports sciences (22): 465-478.

24. Lee, S. and Farrar, R. (2003). "Resistance training induces muscle-specific changes in muscle mass and 
function in rat". J Exercise Physiol on line (6): 80-87.

25. Legate, K.R.; Wickstrom, S.A. and Fassler, R. (2009). "Genetic and cell biological analysis of integrin outside-
in signaling". Genes Dev (23): 397-418.

26. Liu, J.; Burkin, D.J. and Kaufman, S.J. (2008). "Increasing alpha 7 beta 1-integrin promotes muscle cell 
proliferation, adhesion, and resistance to apoptosis without changing gene expression". Am J Physiol Cell 
Physiol (294): 627-640.

27. Lueders, T.N.; Zou, K.; Huntsman, H.D.; Meador, B.; Mahmassani, Z.; Abel, M.; Valero, M.C.; Huey, K.A. 
and Boppart, M.D. (2011). "The alpha7beta1-integrin accelerates fiber hypertrophy and myogenesis following 
a single bout of eccentric exercise". Am J Physiol Cell Physiol (301): 938-946.

28. Melov, S.; Tarnopolsky, M.; Beckman, K.; Felkey, K. and Hubbard, A. (2007). "Resistance exercise reverses 
aging in human skeletal muscle". PLoS One (2): 465.

29. Qin, J.; Vinogradova, O. and Plow, E.F. (2004). "Integrin bidirectional signaling: a molecular view". PLoS Biol 
(2): 726-729.

30. Qin, L.; Wang, Y.L.; Bai, S.X.; Xiao, Z.J.; Herva, R. and Piao, Y.S. (2003). "Expression of integrins and 
extracellular matrix proteins at the maternal-fetal interface during tubal implantation". Reproduction (126): 
383-391.

31. Skuk, D.; Vilquin, J.T. and Tremblay, J.P. (2002). "Experimental and therapeutic approaches to muscular 
dystrophies". Curr Opin Neurol (15): 563-569.

32. Skuka, D.; Vilquinb, J. and Tremblaya, J. (2002). "Experimental and therapeutic approaches to muscular 
dystrophies". Current opinion in neurology (15): 563 569.

33. Stupack, D. and Cheresh, D. (2004). "Integrins and angiogenesis". Current topics in developmental biology 
(64): 207-238.

34. Wei, JACaL. (2000). "Integrin signaling potential for mediating gene expression in hypertrophying skeletal 
muscle". J Appl Physiol (88): 337-343.

35. Wiesner, S.; Legate, K. and Fässler, R. (2005). "Integrin-actin interactions". Cellular and Molecular Life 



45

سال بيست و يكم  شماره 1 (پياپي 61) بهار 1392

جواد نعمتى، مريم نورشاهى، حميد رجبى، رضا قراخانلو، مهدى هدايتى

Sciences (62): 1081-1099.
36. Wu, M.; Fannin, J.; Rice, K.M.; Wang, B. and Blough, E.R. (2011). "Effect of aging on cellular 

mechanotransduction". Ageing Res Rev (10): 1-15.
37. Zou, K.; Meador, B.M.; Johnson, B.; Huntsman, H.D.; Mahmassani, Z.; Valero, M.C.; Huey, K.A. and 

Boppart, M.D. (2011). "The α7β1-integrin increases muscle hypertrophy following multiple bouts of eccentric 
exercise". J Appl Physiol (111): 1134-1141.

the metabolic syndrome”. J Cardiometab Syndr, 3(1), 12-17.
49. Wannamethee, S.G.; Lowe, G.D.; Whincup, P.H.; Rumley, A.; Walker, M.; Lennon, L. (2002). “Physical 

activity and hemostatic and inflammatory variables in elderly men”. Circulation, 105(15), 1785-1790.
50. Wareham, N.J.; Wong, M.Y.; Hennings, S.; Mitchell, J.; Rennie, K.; Cruickshank, K. et al. (2000). “Quantifying 

the association between habitual energy expenditure and blood pressure”. Int J Epidemiol, 29(4), 655-660. 
51. Watanabe-Kamiyama, M.; Kamiyama, S.; Horiuchi, K.; Ohinata, K.; Shirakawa, H.; Furukawa, Y., et al. 

(2008). “Antihypertensive effect of biotin in stroke-prone spontaneously hypertensive rats”. Br J Nutr, 99(4), 
756-763.

52. Witkowska, A.M. (2005). “Soluble ICAM-1: a marker of vascular inflammation and lifestyle”. Cytokine, 31(2), 
127-134.

53.  Zebrack, J.S.; Anderson, J. L. (2002). “Role of inflammation in cardiovascular disease: how to use C-reactive 
protein in clinical practice”. Prog Cardiovasc Nurs, 17(4), 174-185.

54. Ziccardi, P.; Nappo, F.; Giugliano, G.; Esposito, K.; Marfella, R.; Cioffi, M., et al. (2002). “Reduction of 
inflammatory cytokine concentrations and improvement of endothelial functions in obese women after weight 
loss over one year”. Circulation, 105(7), 804-809.

55. Zoppini, G.; Targher, G.; Zamboni, C.; Venturi, C.; Cacciatori, V.; Moghetti, P., et al. (2006). “Effects of 
moderate-intensity exercise training on plasma biomarkers of inflammation and endothelial dysfunction in 
older patients with type 2 diabetes”. Nutr Metab Cardiovasc Dis, 16(8), 543-549.



.



47

سال بيست و يكم  شماره 1 (پياپي 61) بهار 1392

90
/9/

10
ت: 

ياف
در

خ 
ري
تا

91
/8/

29
ب: 

وي
ص
خ ت

ري
تا

طراحي و تعيين روايى و پايايى آزمون 
چابكى ويژة كشتى گيران آزادكار 

اين تحقيق به منظور طراحى آزمونى معتبر، پايا و ويژه جهت سنجش چابكى در كشتى انجام گرفت. آزمودنى هاى چكيده:
ــوى آزمون مورد نظر از 23  ــت آوردن الگ ــتى گير تهرانى بودند. براى مطالعة مقدماتى و به دس ــن تحقيق 62 كش اي
ــده به اردوى تيم تهران به عنوان گروه  ــد. از 29 كشتى گير دعوت ش ــگاهى و باشگاهى استفاده ش ــتى گير دانش كش
ــابقات آسيايى و جهانى يا دعوت به  ــابقة قهرمانى در مس ــتى گير گروه منتخب تهران با س منتخب تهران و از ده كش
اردوى تيم ملى به عنوان گروه نخبه و از ده كشتى گير با يك سال سابقة كشتى به عنوان گروه غيرنخبه استفاده شد. 
ــده به  ــت آمدن الگوى اصلى آزمون مورد نظر، آزمودنى ها آزمون هاى چابكى 9×4، آزمون طراحى ش پس از به دس
ــته (PPAT) و آزمون چابكى طراحى شده به صورت واكنشى يا باز (RAT) را انجام  ــى يا بس صورت غيرواكنش
ــرى انجام دادند.  دادند. براى تعيين ميزان پايايى آزمون RAT، آزمودنى هاى منتخب تهران آزمون RAT را دو س
ــت آمده از آزمون 9×4 و دوبار اجراى آزمون PPAT همبستگى معنادارى  ــان داد بين شاخص هاى به دس نتايج نش
ــتگى معنادارى  ــراى آزمون PPAT همبس ــار اج ــج دو ب ــن نتاي (P2<0/01 ،r=0/71 ،P1<0/01 ،r=0/75) و بي
ــت. بين نتايج شاخص هاى به دست آمده از آزمون هاى چابكى در دو گروه نخبه و  (P<0/01 ،r=0/87) وجود داش
ــان داد (P3=0/015 ،P2=0/018 ،P1=0/032). همچنين،  غيرنخبه تنها آزمون RAT اختالف بين دو گروه را نش
 RAT ــرى اجراى آزمون ــت آمده از دو س ــاخص هاى به دس ــتگى معنادارى (P<0/000 ،r=0/884) بين ش همبس
ــان داد آزمون PPAT براى اندازه گيرى سرعت تغيير جهت در كشتى گيران داراى روايى و  ــد. نتايج نش حاصل ش
پايايى است و آزمون RAT ضمن داشتن پايايى به دليل توانايى تشخيص اختالف دو گروه نخبه و غيرنخبه نسبت 
ــب است. بنابراين، مى توان گفت  ــتى گيران داراى روايى مناس ــنجش چابكى كش به دو آزمون 9×4 و PPAT در س
ــت و با نام آزمون TMUWAT (آزمون چابكى كشتى دانشگاه  ــب اس آزمون RAT داراى روايى و پايايى مناس

تربيت معلم) براى ارزيابى چابكى كشتى گيران آزادكار توصيه مى شود.

واژگان كليدي: آزمون چابكى، پايايى، روايى، كشتى.
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طراحي و تعيين روايى و پايايى آزمون چابكى ويژة كشتى گيران آزادكار 

1. weight category

مقدمه
كشتى،  در  تمرين  برنامه هاى  طراحى  همواره 
با  مبارزه اى،  رشتة  پرفشارترين  و  سنگين ترين 
است  بوده  همراه  زيادى  پيچيدگى هاى  و  چالش ها 
مسابقة  در  درگير  انرژى  دستگاه هاى  تداخل   .(4)
كشتى از يك طرف و قرار گرفتن اين رشتة ورزشى 
از  وزنى1  طبقه بندى  داراى  ورزش هاى  گروه  در 
به  مربيان  و  ورزشكاران  شده  موجب  ديگر  طرف 
سهم برنامه هاى آمادگى جسمانى و ارزيابى منظم و 
سازمان يافتة كشتى گيران جهت تعيين مرز قابليت هاى 
جسمانى ورزشكار توجه ويژه اى نمايند (2، 4، 6)، و 
با استفاده از نتايج آزمون هاى آمادگى جسمانى نقاط 
قوت و ضعف برنامة تمرينى كشتى گيران را با توجه 
 .(6) كنند  مشخص  كشتى  ورزش  نيازمندى هاى  به 
بى هوازى،  و  هوازى  باالى  ظرفيت  داشتن  چند  هر 
باالتنه  در  انعطاف پذيرى  و  چابكى  توان،  قدرت، 
جسمانى  آمادگى  فاكتورهاى  جمله  از  پايين تنه  و 
مورد نياز براى كسب موفقيت در رقابت هاى كشتى 
محسوب مى شود، اما در اين مجموعه چابكى كمتر 

مورد توجه قرار گرفته است (5، 11، 13).
كه  مطلب اند  اين  مؤكد  بسيارى  تحقيقات 
حركتى  آمادگى  باارزش  عوامل  از  يكى  چابكى 
قابليت هاى  از  يكى  و  است  ورزشى  قابليت هاى  و 
شناخته  ورزشى  مهارت هاى  انجام  براى  اساسى 
تركيبى  حقيقت، چابكى  در  است (2، 3، 11).  شده 
با  كه  هنگامى  و  است  هماهنگى  و  توان  سرعت،  از 
انعطاف پذيرى تركيب شود، نتيجة آن كيفيت اجراى 
مناسب،  هماهنگى  و  زمان بندى  با  سريع،  حركِت 
چابكى  بنابراين،   .(1) است  حركتى  دامنة  كل  در 
اجازة  ورزشكار  به  كه  است  پيچيده  خصوصيتى 
واكنش سريع به محرك، شروع سريع و كارامد در 
ايست  و  جهت  تغيير  براى  آمادگى  و  صحيح  جهت 

سريع را به صورت متناوب مى دهد (9). 
مدلى   (15) همكارانش  و  يونگ  رابطه  اين  در 
جهت   تغيير  سرعت  آن،  در  كه  كرده اند  طراحى  را 
شناخته  چابكى  محورى  جزء  دو  ادراكى   مهارت  و 
شده اند (شكل 1). در اين مدل سرعت تغيير جهت به 
ظرفيت جسمانى ورزشكار مربوط مى شود و حداقل 

شكل1. عوامل درگير در اجراى چابكى و چگونگى ارتباط آن ها با يكديگر
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شامل يك تغيير جهت برنامه ريزى شده است. مهارت 
ادراكى1 توانايى ورزشكار در تفسير محرك و واكنش 
به حداقل يك محرك مثل حريف را شامل مى شود. 
به نظر مى رسد تركيب سرعت تغيير جهت و مهارت 
ادراكى شرايط عملى دقيق ترى را براى اجراى كامل 

حركاِت ويژة ورزش فراهم مى آورد (15).
مى دارند  بيان  اخير  دهة  دو  تحقيقاتى  شواهد   
جزء  دو  اين  كه  چابكى  ارزيابى  سنتى  آزمون هاى 
هنگام  را  انتظار  خالف  نتايج  مى كنند  جدا  هم  از  را 
سنجش قابليِت حركتى به وجود آورند (9). در اين 
رابطه و به منظور ساخت آزمون چابكى باز (واكنشى) 
براى نت بال مى توان به تحقيق فارو و همكارانش (9) 
اشاره كرد(با توجه به اينكه در متون تربيت بدنى به 
جاى آزمون واكنشى و از قبل برنامه ريزى شده از نام 
آزمون باز و بسته استفاده شده است در اين مقاله نيز به 
جاى آزمون واكنشى از آزمون باز و به جاى آزمون 
از قبل برنامه ريزى شده از آزمون بسته استفاده شده 
است). در اين مطالعه بازيكنان در سه گروه عملكرد 
باال (N=12)، عملكرد متوسط (N=12)، و عملكرد 
  (PPAT)2در دو آزمون چابكى بسته (N=8) پايين
آزمون  در  كردند.  شركت    (RAT)3باز چابكى  و 
به  بازيكنى  تصوير  صورت  به  محرك  باز،  چابكى 
پخش  واقعى  اندازة  در  پرده  روى  بر  حريف  عنوان 
با  ويديويى  دوربين  با  ورزشكار  عملكرد  و  گرديد 
تصميم گيرى  زمان  تا  شد  فيلم بردارى  باال  سرعت 

ورزشكار مشخص شود. 
بسته  و  باز  آزمون  دو  هر  در  ماهرتر  گروه 

همچنين،  دادند.  نشان  خود  از  سريع ترى  عملكرد 
پاسخ  محرك  به  كوتاه ترى  زمان  در  ماهرتر  گروه 
سريع تر  تصميم گيرى  زمان  نشان دهندة  كه  دادند 
در اين بازيكنان بود و زمان كلى آزمون باز در اين 
آن ها  داد.  كاهش  را  گروه ها  ديگر  به  نسبت  گروه 
مجدد  آزمون  روش  از  باز  آزمون  پايايى  تعيين  در 
براى  را   0/83 همبستگى  ضريب  و  كردند  استفاده 
آزمون باز گزارش دادند. اين محققان در پايان نتيجه 
گرفتند كه آزمون چابكى باز تمايز بازيكنان را بهتر 

نمايان مى سازد. 
پژوهشى  در  همكارانش (14)  و  همچنين، شپرد 
گروهِ  دو  در  فوتبال  بازيكن   38 از  استفاده  با 
و  روايى  ارزيابى،  به  پايين  عملكرد  و  باال  عملكرد 
آزمون،  دو  با  مقايسه  در  باز  چابكى  آزمون  پايايى 
سرعت  متر  ده  و   4(CODST) جهت تغيير  سرعت 
تمامى  تحقيق  اين  در  پرداختند.   5(mss10) مستقيم 
آزمودنى ها هر سه آزمون را انجام دادند كه بازيكنان 
 10mss و CODST با عملكرد پايين در دو آزمون
نتايج بهتر اما غيرمعنادار نسبت به ديگر گروه داشتند. 
افراد با عملكرد باال در آزمون RAT از نظر آمارى 
نتايج بهترى به دست آوردند. از اين رو، پژوهشگران 
صحيح  تمايز  دليل  به   RAT آزمون  گرفتند  نتيجه 
فوتبال  بازيكنان  چابكى  تشخيص  در  گروه  دو  بين 
محققان  اين  است.  برخوردار  قبولى  قابل  روايى  از 
بر  آن  مجدد  اجراى  از  آزمون  پايايى  تعيين  براى 
ضريب  كه  كردند  استفاده  آزمودنى  گروه  همان 
به دست  ميزان 0/82  به  پايايى  تعيين  براى  همبستگى 
1. perceptual skill 
2. pre planed agility test
3. reactive agility test
4. CODST
5. 10 meter stright speed
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گرفتند  نتيجه  همكارانش  و  جرمى  اين رو،  از  آمد. 
 10mss مثل  بسته  عملكردى  سنتى  آزمون هاى  كه 
و CODST براى تشخيص تفاوت سطح عملكردى 

بازيكنان فوتبال مناسب نيست. 
طراحى  با   (12) همكارانش  و  سرپيل  اخيراً، 
را  آن  پايايى  و  روايى   ،(RAT) باز  چابكى  آزمون 
آزمون  با  مقايسه  در  راگبى  بازيكنان  گروه  دو  بر 
تحقيق  اين  در  سنجيدند.   (COD) جهت  تغيير 
شكل و مسير اجراى هر دو آزمون يكى بود اما در 
آزمون چابكى باز ورزشكاران در پاسخ به نمايشگر 
نتايج  مى كردند.  آزمون  اجراى  به  اقدام  ويديويى 
اجراى  ميانگين  بين  را  معنادارى  تفاوت  آمارى 
ديگر  گروه  و  ماهر  گروه  دو  در   (RAT) آزمون 
نشان داد. از اين رو، نتيجه گرفتند كه آزمون چابكى 
ارزيابى  جهت  مناسب  روايى  داراى   (RAT) باز 
چابكى در بازيكنان راگبى است و همبستگى 82% را 

براى ميزان پايايى آزمون خود گزارش كردند.
مربوط  آزمون  اگر  مى رسد  نظر  به  طرفى،  از 
حد  تا  بايد  آزمون  موارد  باشد،  خاصى  ورزش  به 
خاص  ورزش  آن  واقعى  موقعيت هاى  شامل  امكان 
باشد، تا اطالعات مناسب ترى از وضعيت ورزشكار 
ممكن  نتايج  صورت  اين  غير  در   .(2) كند  فراهم 
تحقيق  به  مى توان  مثال،  براى  باشد.  فريبنده  است 
كه  كرد  اشاره   (10) همكارانش  و  ساسى  حاج 
آزمون  در  جابه جايى  شكل  بودن  مناسب  على رغم 
آزمون در  زياد  جابه جايى  دليل  به  واليبال،  براى   T
T، اين آزمون را فاقد ويژگى براى واليبال دانستند. 
به   T آزمون  در  جابه جايى  ميزان  كاهش  با  آن ها 

اصالح   T چابكى  آزمون  پايايى  و  روايى  ارزيابى 
شده (MAT)1 و تعيين رابطة آن با ده متر سرعت 
بدون  عمودى  پرش  آزمون  و   (10mss) مستقيم 
گام بردارى (FCMJ)2 پرداختند. براى تعيين روايى 
آزمون  عنوان  به   T آزمون  از  شده  اصالح  آزمون 
مالك استفاده كردند و ميزان ضريب همبستگى را 
گزارش   0/75 و   0/79 ترتيب  به  مردان  و  زنان  در 
دادند. همچنين، ضريب همبستگى در دوبار اجراى 
آزمون اصالح شده (پايايى) را در مردان و زنان به 
به  توجه  با  و  كردند  گزارش   0/92 و   0/95 ترتيب 
ميزان پايايى و روايى آزمون MAT استفاده از اين 
پيشنهاد  واليبال  در  چابكى  سنجش  براى  را  آزمون 

كردند.
در مجموع، مطالب فوق دو اصل اساسى را براى 
انتخاب آزمون چابكى مناسب بيان مى دارد كه شامل 
ويژگى حركات درگير در ورزش مورد نظر و جدا 
نبودن دو جزء ادراكى و حركتى از يكديگر است. 
آزمون هاى مورد استفاده در ارزيابى چابكى در كشتى 
حقيقت  در   .(4) ويژگى هاست  اين  فاقد   4×9 مثل 
اجراى  شكل  نظر  از  آزمون ها  اين  مى رسد  نظر  به 
حركت تناسب زيادى با كشتى ندارد. همچنين، در 
آن به جزء فرايند ادراكى توجه نمى شود. از اين رو، 
نياز به طراحى آزمون چابكى ويژة كشتى كه داراى 
مناسب  پايايى  و  روايى  و  شده،  ذكر  ويژگى هاى 
باشد ضرورى به نظر مى رسد. لذا، اين تحقيق در نظر 
درگير  حركات  و  ادراكى  نيازهاى  به  توجه  با  دارد 
كشتى گيران  چابكى  اندازه گيرى  براى  كشتى،  در 
پايايى  و  روايى  سپس،  كند.  طراحى  ويژه  آزمونى 

1. modified agility test
2. free counter movement jumping
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آزمون طراحى شده بررسى شود.

روش شناسى 
شد.  استفاده  كشتى گير   62 از  تحقيق  اين  در 
ابتدا، در مرحلة مطالعة مقدماتى براى به دست آوردن 
 23 از  شده  طراحى  آزمون  براى  مناسب  الگوى 
شهيد  باشگاه  معلم،  تربيت  دانشگاه  تيم  كشتى گير 
از  پس  شد.  استفاده  زمينى  نيروى  سرباز  و  پناهى 
به دست آمدن الگوى مناسب، ميزان روايى و پايايى 
منظور  به  شد.  تعيين  باز  و  بسته  چابكى  آزمون هاى 
طراحي  آزمون  پايايى  و  مالكي  روايي  ميزان  تعيين 
شده  دعوت  كشتى گير   29 از  بسته  صورت  به  شده 
به اردوى تيم تهران جهت مسابقات قهرمانى كشور 
تعيين  منظور  به  شد.  استفاده  منتخب  گروه  عنوان  به 
ميزان روايي سازة آزمون ها زمان هاي به دست آمده 
و  تهران  تيم  اردوى  به  شده  دعوت  كشتى گير  ده  از 
دعوت  يا  و  جهانى  يا  آسيايى  قهرمانى  سابقة  داراى 
ده  با  نخبه،  گروه  عنوان  به  ملى،  تيم  اردوى  به  شده 

كشتى گير تهرانى با يك سال سابقة كشتى، به عنوان 
گروه غيرنخبه، مقايسه شدند. 

آزمون  پايايى  ميزان  تعيين  منظور  به  همچنين، 
گروه  از  آمده  به دست  زمان هاى  از  شده  طراحى 
منتخب تهران استفاده شد (جدول 1). با توجه به اينكه 
مختلف  وزني  طبقه هاي  در  نخبه  گروه  كشتي گيران 
قرار داشتند و وزن يكي از عوامل اثرگذار بر اجراهاي 
وزن  با  نخبه  ورزشكار  است  ممكن  و  است  چابكي 
غيرنخبه  ورزشكار  به  نسبت  ضعيف تري  نتايج  بيشتر 
با وزن كمتر به دست بياورد، كشتي گيران غيرنخبه از 
باشگاه هاى تهران به صورت در دسترس به گونه اى 
انتخاب شدند كه از نظر وزني با كشتى گيران نخبه در 
يك طبقة وزني قرارگيرند. تعداد آزمودنى ها جهت 
روايي سازه با توجه به تحقيق فارو و همكارانش (9) 
با  آمارى  و  اجرايى  روش  لحاظ  از  كه  شد  انتخاب 

تحقيق حاضر مشابه است.
در طراحى الگوى آزمون طراحى شده از اصل 
كه  طورى  به  شد،  استفاده  آزمون  و  ورزش  ويژگى 

شاخص هاي 
اندازه گيري شده

سن تعداد
(سال)

وزن 
(كيلو گرم)

قد 
(سانتى متر)

BMI
 (كيلوگرم بر مترمربع)

2/24±4/7325/90±9/20175/38±4/3279/67±2322/6آزمودنى هاى اوليه

آزمودنى هاى گروه 
نخبه

1023/3±2/7977/50±11/77174/70±6/4625/39±2/01

آزمودنى هاى گروه 
غيرنخبه

1022/73±2/1276/34±10/67177/60±5/4624/20±1/03

آزمودنى هاى گروه 
منتخب تهران

2923/55±2/5077/02±14/78174/10±7/2925/41±3/13

جدول1. ويژگى هاى آزمودنى هاى مورد استفاده در تحقيق
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آزمون  حركتى  الگوى  در  شده  استفاده  حركات 
اين  جريان  در  آزادكار  كشتى گيران  حركات  با 
شكل  دارد.  زيادى  بسيار  شباهت  ورزشى  رشتة 
كشتى  در  تمرينى  حركات  از  يكى  از  آزمون  اولية 
حريف)  بدون  تكنيك  (اجراى  سايه زنى  حالت  كه 
به  اقدام  ورزشكار  حركت  اين  در  شد.  گرفته  دارد 
صورت  به  سپس  مى كند،  كمرگيرى  يا  زيرگيرى 
فرار از يك خم گيرى حريف پاهاى خود را به عقب 
پرتاب مى كند و در خاك (به صورت درازكش بر 
سرعت  به  آن  دنبال  به  مى رود.  كشتى)  تشك  روى 
دوباره از خاك برمى خيزيد و مجدداً اقدام به اجراى 

فن مى كند. 
(شكل  بسته  صورت  به  شده  طراحى  آزمون  در 
كشتى  گارد  حالت  با  شروع  نقطة  از  كشتى گير   (2
سمت  مخروط  سمت  به  يك خم گيرى  صورت  به 
راست مى رود. سپس، پشت خط در خاك مى رود، 
به صورتى كه سينة ورزشكار به زمين برخورد كند. با 

حفظ گارد كشتى به صورت يك خم گيرى به سمت 
مخروط  لمس  از  پس  و  مى  رود  انتهايى  مخروط 
مخروط  از  قبل  خط  پشت  چمباتمة  حركت  دوباره 
پايان  خط  از  سرعت  به  سپس،  مى دهد.  انجام  را 
عبور مى كند. در آزمون طراحى شده به صورت باز 
 (3 (شكل  جابه جايى  ميزان  و  اجرا  شكل   (2 (شكل 
مانند آزمون طراحى شده به صورت بسته است با اين 

تفاوت كه در
   آزمون طراحى شده به صورت باز، ورزشكار 
خط  در  گرفته  قرار  نورى  حسگر  جلوى  از  عبور  با 
متصل  المپ  دو  از  يكى  شدن  روشن  باعث  شروع 
روى جعبة دستگاه مى شود (جعبة دستگاه در مقابل 
با  ورزشكار  كه  گرفته  قرار  گونه اى  به  ورزشكاران 
عبور از حسگر نورى روشن شدن المپ ها را مى بيند. 
مختصات جعبه =20×40×50 سانتى متر). در صورت 
روشن شدن المپ چپ ورزشكار بايد با حفظ گارد 
روشن  صورت  در  و  چپ  مخروط  سمت  به  كشتى 

شكل2. از راست به چپ، شكل اجراى آزمون طراحى شده به صورت باز و به صورت بسته

طراحي و تعيين روايى و پايايى آزمون چابكى ويژة كشتى گيران آزادكار 
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مخروط  سوى  به  گارد  حفظ  با  راست  المپ  شدن 
سپس،  كند.  حركت  يك خم گيرى  شكل  به  راست 
صورتى  به  چمباتمه  حركت  مخروط  لمس  از  بعد 
كند  برخورد  كشتى  تشك  به  ورزشكار  سينة  كه 
آن  دنبال  به  دهد.  انجام  شده  تعيين  خط  پشت  را 
مى رود.  انتهايى  مخروط  سمت  به  گارد  حفظ  با 
شده  تعيين  خط  پشت  دوباره  مخروط  لمس  از  بعد 
سرعت  به  سپس  مى دهد،  انجام  را  چمباتمه  حركت 
طراحى  در  مى كند.  عبور  دوم  نورى  حس گر  از 
آزمون تالش شد تا زمان اجراى آزمون طراحى شده 
به صورت بسته و باز كمتر از 5 ثانيه باشد تا با زمان 
به دست آمده از يك عمل و عكس العمل در كشتى 
(ميانگين 3/1 ثانيه) كه با دستگاه تحليل گر حركتى1  
در مسابقات المپيك به دست آمده نزديك باشد (8). 
تأييد  و  آزمون  الگوى  آمدن  به دست  از  پس 
تعدادي از مربيان ملي، بين المللي و اساتيد ورزشي، 
سه  در  شده  طراحى  آزمون  پايايى  و  روايى  تعيين 
دوم  و  اول  مرحلة  گرفت.  انجام   (3 (جدول  مرحله 
در يك روز و پشت سرهم و مرحلة سوم 48 ساعت 
اول  مرحلة  در  گرفت.  انجام  دوم  مرحلة  از  بعد 
كشتى گيران هر دو گروه نخبه و غيرنخبه بيست دقيقه 
و  عمومى  كردن  گرم  دقيقه  ده  شامل  كردند،  گرم 
10 دقيقه گرم كردن اختصاصى. سپس، آزمون ها را 
نحوة  با  تا  دادند  انجام  آزمون ها  با  آشنايى  ميزان  به 

اجراى آزمون و مكان اجراى آزمون آشنا شوند. 
آزمون  بار  يك  كشتي گيران  دوم  مرحلة  در 
طراحي 9×4، دوبار آزمون طراحي شده به صورت 
بسته و سه بار آزمون طراحي شده به صورت باز را 
انجام دادند. علت دوبار اجراي آزمون طراحي شده 

آمده  به دست  زمان هاي  از  استفاده  باز  صورت  به 
صورت  به  شده  طراحي  آزمون  پايايي  تعيين  جهت 
به  شده  طراحي  آزمون  در  اينكه  به  توجه  با  بود.  باز 
بود،  راست  و  چپ  طرف  به  جابه جايي  باز  صورت 
احتمال داشت اين تغيير جهت بر نتايج كشتي گيران 
اثري  چنين  تشخيص  براي  اين رو،  از  باشد.  اثرگذار 
از  بيش  باز  صورت  به  شده  طراحي  آزمون  بود  نياز 

يك بار اجرا شود.
از طرفي، اگر آزمون دوبار اجرا مي شد احتمال 
پيش بيني  قابل  كشتي گيران  براي  دوم  اجراي  داشت 
باشد. از اين رو، از كشتي گيران خواسته شد تا آزمون 
طراحي شده به صورت باز را سه بار اجرا كنند. براى 
هر  شود،  كم  آزمون ها  اجراى  بر  خستگى  اثر  اينكه 
كشتى گير به ترتيب يك بار آزمون هاى 9×4، آزمون 
طراحى شده به صورت بسته و آزمون طراحى شده 
يك  ترتيب،  به  سپس،  داد.  انجام  را  باز  صورت  به 
بار آزمون طراحى شده به صورت بسته (جهت تعيين 
پايايى آزمون طراحى شده به صورت بسته) و دو بار 

   
   
 
 
    
  
 
  
   

شكل 3. ميزان جابه جايي در آزمون هاي طراحي شده

1. motion analyzer 
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آزمون طراحى شده به صورت باز را انجام داد. 
صورت  به  شده  طراحى  آزمون  سوم  مرحلة  در 
اجراى  بار  سه  همراه  به  تا  دادند  انجام  بار  سه  را  باز 
به  شده  طراحى  آزمون  پايايى  تعيين  جهت  اوليه 

صورت باز استفاده گردد.

اجراى  از  آمده  دست  به  همبستگى  ميزان  از 
آزمون هاى چابكى 9×4 و آزمون هاى طراحى شده 
به صورت بسته بر كشتى گيران گروه منتخب تهران 
جهت تعيين ميزان روايى مالكى آزمون طراحى شده 
به صورت بسته، و از ميزان همبستگى به دست آمده 

مرحلة 
اول

مرحلة سوممرحلة دوم

----1 بار اجراآشنايىآزمون 9×4

آزمون طراحى شده 
به صورت بسته

----2 بار اجراآشنايى

آزمون طراحى شده 
به صورت باز

3 بار اجرا3 بار اجراآشنايى

جدول2. مراحل اجراى آزمون

 
شكل4. نماى دستگاه و آزمون طراحى شده
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در دوبار اجراى آزمون طراحى شده به صورت بسته 
ميزان  تعيين  جهت  تهران  منتخب  كشتى گيران  بر 
استفاده  بسته  صورت  به  شده  طراحى  آزمون  پايايى 

شد. 
اجراى  از  آمده  به دست  زمان هاى  از  همچنين، 
شده  طراحى  آزمون   ،4×9 چابكى  آزمون هاى 
غيرنخبه  و  نخبه  گروه  دو  در  باز  و  بسته  صورت  به 
آزمون طراحى شده  ميزان روايى سازة  جهت تعيين 
همبستگى  ميزان  از  و  شد،  استفاده  باز  صورت  به 
آزمون  اجراى  سرى  دو  زمان هاى  درون گروهى 

گروه  كشتى گيران  بر  باز  صورت  به  شده  طراحى 
منتخب جهت تعيين ميزان پايايى آزمون طراحى شده 
زمان  اندازه گيرى  جهت  شد.  استفاده  باز  صورت  به 
(دستگاه  نورى  حسگر  از  شده  طراحى  آزمون  در 
چابكى  آزمون  زمان  و  شد  استفاده  شدة 3)  طراحى 
9×4 با كورنومتر توسط دو آزمون گيرنده محاسبه و 
از ميانگين دو زمان، زمان آزمون 9×4 در محاسبات 
بودن  طبيعى  از  اطمينان  از  پس  شد.  استفاده  آمارى 
اسميرنوف  كولموگروف-  آزمون  وسيلة  به  داده ها 
لوين،  آزمون  وسيلة  به  گروه ها  واريانس  همگنى  و 

شاخص هاى آمارى
 آزمون هاى اجرا شده    

ضريب تعداد
همبستگى

سطح 
معنادارى

290/750/000آزمون 9×4 و آزمون طراحى شده به صورت بستة اجراى اول
290/700/000آزمون 9×4 و آزمون طراحى شده به صورت بستة اجراى دوم

290/870/000اجراى اول و دوم آزمون طراحى شده به صورت بسته

جدول 3. ميزان ارتباط آزمون طراحى شده به صورت بسته و آزمون 9×4

شاخص هاى آمارى
متغير(واحد)

انحراف معيار±ميانگين 
گروه نخبه

انحراف معيار±ميانگين 
گروه غيرنخبه

t سطح آماره
معنادارى

0/402/3270/032±0/395/23±4/82اجراى اول به صورت باز
0/392/6140/018±0/405/31±4/84اجراى دوم به صورت باز
0/342/6990/015±0/355/26±4/84اجراى سوم به صورت باز

0/420/0460/964±0/358/94±8/93اجراى آزمون 9×4
0/401/3410/197±0/334/40±4/30اجراى اول به صورت بسته
0/391/3760/186±0/424/41±4/30اجراى دوم به صورت بسته

جدول 4. نتايج آزمون t مستقل بين متغيرهاى به دست آمده از آزمون طراحى شده به صورت باز و آزمون 9×4
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آزمون همبستگى پيرسون جهت تعيين روايى مالكى 
به  بسته  صورت  به  شده  طراحى  آزمون  پايايى  و 
سازة  روايى  ميزان  تعيين  جهت  همچنين،  رفت.  كار 
ميزان  تعيين  براى  و  مستقل   t آزمون  از  آزمون ها 
پايايى آزمون طراحى شده به صورت باز از آزمون 

همبستگى درون گروهى (ICC) استفاده شد.

يافته ها
نتايج آزمون پيرسون (جدول 3) همبستگى باال و 
معنادارى را بين آزمون 9×4 و دو بار اجراى آزمون 
طراحى شده به صورت بسته نشان داد. همچنين، نتايج 
آزمون همبستگى پيرسون (جدول 3) همبستگى باال 
و معنادارى را بين دوبار اجراى آزمون طراحى شده 

به صورت بسته نشان داد.
كه   (4 (جدول  مستقل   t آمارى  آزمون  نتايج 
داد  نشان  شد  انجام  غيرنخبه  و  نخبه  گروه  دو  بين 
بين زمان هاى به دست آمده از آزمون 9×4 و دو بار 
تفاوت  بسته  صورت  به  شده  طراحى  آزمون  اجراى 
به دست  زمان هاى  بين  ولى  نداشت  وجود  معنادارى 
به  شده  طراحى  آزمون هاى  اجراى  بار  سه  در  آمده 
تفاوت  غيرنخبه  و  نخبه  گروه  دو  بين  باز  صورت 

معنادارى وجود داشت. 

درون گروهى  همبستگى  ضريب  نتايج  همچنين 
(جدول 5) بين دو سرى اجراى آزمون طراحى شده 
به صورت باز نشان دهندة همبستگى باال و معنادار بين 
باز  صورت  به  شده  طراحى  آزمون  اجراى  سرى  دو 

بود. 

بحث و نتيجه گيري 
آزمون  داد  نشان  حاضر  تحقيق  يافته هاي 
طراحى شده به صورت بسته داراى روايى مالكى و 
باز داراى روايى سازه و هر دو آزمون داراى پايايى 
است،  آزادكار  كشتى گيران  چابكى  سنجش  براى 
اجراى  از  آمده  به دست  شاخص هاى  بين  زيرا 
شده به  طراحى  آزمون  و  چابكى 9×4  آزمون هاى 
صورت بسته همبستگى باال و معنادارى وجود داشت 
(P2<0/001 ،r=0/70 ،P1<0/01 ،r=0/75). به هر 
آن  جايگزينى  و  آزمون  بودن  مناسب  جهت  حال 
آزمون  بين  همبستگى  ميزان  ديگر  آزمون  به جاى 
 80% از  بيش  است  بهتر  جديد  آزمون  و  مالك 
جابه جايى  ميزان  در  تفاوت  به  توجه  با  ولى  باشد 
(32 متر در آزمون 9×4 و كمتر از 9 متر در آزمون 
اثرگذارى  و  شده  ياد  آزمون  دو  در  شده)  طراحى 
انفجارى،  و  توانى  فعاليت هاى  بر  جابه جايى  ميزان 

ضريب همبستگى 
(ICC) درون گروهى

سطح معنادارى

اجراى سه آزمون به صورت باز در مرحلة 
اول و مرحلة دوم

0/8840/000

جدول 5. ميزان ضريب همبستگى درون گروهى بين نتايج آزمون طراحى شده به صورت باز
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همچنين تفاوت در شكل اجراى آزمون ها (استفاده 
از حركت جمع باز در آزمون طراحى شده) و وجود 
مورد  جهت هاى  تغيير  زاوية  و  تعداد  در  تفاوت 
 ،0/70) ارتباط  ميزان  اين  آزمون  دو  در  استفاده 
آزمون هاى  باالى  همبستگى  نشان دهندة  نيز   (0/75
طراحى شده در نشان دادن چابكى در كشتى گيران 

است. 
حاج ساسى  تحقيق  به  مى توان  رابطه  اين  در 
به   T آزمون  از  كه  كرد  اشاره   (10) همكارانش  و 
به  شده  اصالح   T آزمون  و  مالك  آزمون  عنوان 
پيشگو  آزمون  كردند.  استفاده  پيشگو  آزمون  عنوان 
همان شكل آزمون چابكىT را داشت با اين تفاوت 
كه ميزان جابه جايى در اين آزمون نسبت به آزمون 
همبستگى  ميزان  آن ها  تحقيق  در  بود.  كمتر  مالك 
ترتيب  به  مردان  و  زنان  در  پيشگو  و  مالك  آزمون 
0/79 و 0/75 گزارش شد. همچنين، ميزان همبستگى 
اجراى  دوبار  در   (P<0/01 ،r=0/87) معنادار و  باال 
آزمون طراحى شده به صورت بسته نشان دهندة پايايى 
آزمون طراحى شده به صورت بسته بود. به هر حال 
عدد حاصل از ضريب همبستگى تمام آنچه مربوط 
بلكه  نمى دهد،  نشان  را  است  آزمون  يك  اعتبار  به 
جداسازى  آزمون  بودن  مناسب  معيارهاى  از  يكى 

افراد نخبه و غيرنخبه از يكديگر است. 
داد  نشان  حاضر  تحقيق  نتايج  رابطه  اين  در 
در  باز  صورت  به  شده  طراحى  چابكى  آزمون 
تشخيص و تمايز دو گروه ورزشكار نخبه و غيرنخبه 
داراى توانايى بيشترى نسبت به هر دو آزمون چابكى 
است.   4×9 آزمون  و  بسته  صورت  به  شده  طراحى 
آزمون  از  حاصل   t آماره  ميزان  به  توجه  با  اگرچه 
شده  طراحى  آزمون  كه  دريافت  مى توان  مستقل   T

تمايز  توانايى  آزمون 9×4  به  نسبت  بسته  صورت  به 
دو گروه نخبه و غيرنخبه را از يكديگر دارد اما اين 
آزمون  تنها  و  نيست  معنادار  آمارى  لحاظ  از  مقدار 
گروه  دو  تمايز  توانايى  باز  صورت  به  شده  طراحى 

نخبه و غيرنخبه را از يكديگر داشته است. 
ادراكى  عوامل  وجود  عدم  مى رسد  نظر  به 
در  ورزشى  مسابقات  در  مهم  عاملى  عنوان  به 
آزمون هاى چابكى به صورت بسته علت ضعف اين 
آزمون ها نسبت به آزمون هاى چابكى به صورت باز 
باشد. در اين تحقيق نيز وجود تفاوت معنادار در هر 
صورت  به  شده  طراحى  چابكى  آزمون  اجراى  سه 
و  بسته  صورت  به  طراحى شده  آزمون  به  نسبت  باز 
آزمون  اين  سازة  روايى  نشان دهندة   4×9 آزمون 
قسمت  اين  نتايج  است.  ديگر  آزمون  دو  به  نسبت 
همكارانش  و  فارو  تحقيقات  با  حاضر  تحقيق  از 
(9)، شپرد و همكارانش (14)، سرپيل و همكارانش 
روايى  ميزان  تعيين  جهت  كه  دارد  همخوانى   (12)
از  باز  صورت  به  شده  طراحى  چابكى  آزمون هاى 

روايى سازه استفاده كردند. 
از  ديگر  يكى  كه  آزمون  پايايى  با  رابطه  در 
تحقيق  است،  مناسب  آزمون  يك  ويژگى هاى 
حاضر نشان داد بين نتايج به دست آمده از اجراى دو 
همبستگى  باز  صورت  به  شده  طراحى  آزمون  سرى 
 ،r=0/88) معنادارى  و  مناسب  درون گروهى 
P<0/01) بود كه نشان دهندة پايايى آزمون طراحى 
ميزان  است.  كشتى گيران  در  باز  صورت  به  شده 
پايايى به دست آمده در تحقيق حاضر با ميزان پايايى 
 ،(9) همكارانش  و  فارو  تحقيقات  از  آمده  به دست 
همكارانش  و  سرپيل   ،(14) همكارانش  و  شپرد 
پايايى  ميزان  تعيين  جهت  كه  دارد  همخوانى   (12)
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رشته هاى  ديگر  براى  شده  طراحى  آزمون هاى 
ورزشى از آزمون مجدد استفاده كردند.

به طور كلى، همبستگى مناسب و معنادار آزمون 
چابكى طراحى شده به صورت بسته با آزمون 9×4 
نشان دهندة اين امر است كه الگوى استفاده شده در 
جهت  تغيير  سرعت  ميزان  تعيين  براى  آزمون  اين 
كشتى گيران مناسب است و دربرگيرندة بعد جسمانى 
اجراهاى چابكى كشتى گيران است و به دليل وجود 
باز،  صورت  به  شده  طراحى  آزمون  در  الگو  اين 
بدنى  آمادگى  ميزان  سنجش  توانايى  نيز  آزمون  اين 

ورزشكار را داراست.
در  معنادار  تفاوت  وجود  دليل  به  طرفى،  از 
شاخص هاى به دست آمده از اجراى آزمون طراحى 
شده به صورت باز و نبود اين تفاوت در شاخص هاى 
طراحى  آزمون  و   4×9 آزمون  دو  از  آمده  به دست 
شده به صورت بسته، به نظر مى رسد آزمون طراحى 
شده به صورت باز عالوه بر سنجش ميزان آمادگى 
به  پاسخ  سرعت  همچون  ادراكى  عوامل  جسمانى، 
در  كه  مى كند  سنجش  نيز  را  پيش بينى  و  محرك 
از  همچنين،  دارد.  بسزاى  اهميت  ورزشى  مسابقات 
اين منظر، در سنجش چابكى آزمون طراحى شده به 
كشتى گيران  ديگر  آزمون  دو  به  نسبت  باز  صورت 

اعتبار بيشترى دارد. 
اين  معنادار  و  مناسب  پايايى  وجود  طرفى،  از 
نشان دهندة  كشتى گيران  اجراى  سرى  دو  در  آزمون 
باز  صورت  به  شده  طراحى  آزمون  در  كافى  ثبات 
است. از اين رو، مى توان نتيجه گرفت آزمون چابكى 
طراحى شده به صورت باز كه به نام آزمون چابكى 
به   (TMUWAT) معلم   تربيت  دانشگاه  كشتى 
جامعة ورزش و كشتى معرفى مى شود داراى روايى 

و پايايى مناسب جهت سنجش چابكى كشتى گيران 
سنجش  جهت  ويژه  آزمونى  صورت  به  و  است 

چابكى در اين رشتة ورزشى كاربرد دارد. 



59

سال بيست و يكم  شماره 1 (پياپي 61) بهار 1392

رسول رضائى، حميد رجبى، محمدرضا دهخدا، هادى حبيبى 

منابع
. بومپا، تئودوراُ ،1999، نظريه و روش شناسى تمرين، ترجمة محمدرضا كردى، و محمد فرامرزى تهران، سمت. 

2.گائينى، عباسعلى؛ رجبى، حميد ،1382، آمادگى جسمانى، چاپ پنجم، تهران، سمت. 
3. لطفى حســين آبادى، حســين؛ گائينى، عباســعلى ،1383، اثر محتواى گرم كردن فعال بر تغييرات چابكى و 

انعطاف پذيرى، المپيك، 2: 95-85.
4. ميرزايى، بهمن ،1389، علم تمرين در كشتى، مشهد، آستان قدس رضوى.

5. ميرزايى، بهمن؛ رحمانى نيا، فرهاد ،1380، مقايسة تغييرات حداكثر اكسيژن مصرفى (Vo2max) كشتى گيران 
جوان منتخب گيالن در صبح و عصر، المپيك، ش 1 و 2 (19): 98-94.

6. ميرزايــى، بهمــن؛ منصور صادقى، منيژه ،1386، نيمرخ آمادگى جســمانى كشــتى گيران شــركت كننده در 
اردوهاى آماده سازى تيم ملى كشتى آزاد بزرگساالن، المپيك، ش 2: 81-89 . 

7. هادوى، فريده ،1378، اندازه گيرى و ارزشيابى در تربيت بدنى، چاپ چهارم، تهران، دانشگاه تربيت معلم. 
8. Cipriano, N. (1993). “A Technical-Tactical Analysis of Freestyle Wrestling”, Journal of Strength and Conditioning 

Research, 7: 133-140. 
9. Farrow, D.; Young, W.; Bruce, L. (2005). “The Development of a Test of Reactive Agility for Netball: A New 

Methodology”, Journal of science and Medicine in Sport, 8: 52-60.
10. Haj Sassi, R.; Dardouri, W.; Haj Yahmed, M.; Gmada, N.; Elhedi, M.; Ziad, G. (2009). “Relative and Absolute 

Reliability of A Modified Agility T-Test and Its Relationship with Vertical Jump and Straight Sprint”, Journal 
of Strength and Conditioning Research, 6 (23): 1640-1651.

11. Mirzaei, B.; Curby, D.; Rahmani-Nia, F.; Moghadasi, M. (2009). “Physiological Profile of Elite Iranian Junior 
Freestyle Wrestlers”, Journal of Strength and Conditioning Research, 8(32): 2339-2344.

12. Serpell, B.; Ford, M.; Young, W. (2010). “The Development of A New Test of Agility for Rugby League”, Journal 
of Strength and Conditioning Research, Volume. (24), Iss (12): 3270-3278.

13. Sharrat, M.T.; Taylor, A.W.; Song, T.M.K. (1986). “A Physiological Profile of Elite Canadian Freestyle 
Wrestling”, Can J Apple Sport Sci, Number (11), Volume (2), pp 100-115.

14. Sheppard, J.; Young, W.; Doylec, T.L.A.; Sheppard, T.A.; Newtonc, R.U. (2006). “An Evaluation of a New Test 
of Reactive Agility and Its Relationship to Sprint Speed and change of direction Speed”, Journal of Science 
and Medicine in Sport, 9: 342-349.

15. Young, W.; Farrow, D. (2006). “A Review of Agility: Practical Applications for Strength and Conditioning”, 
Journal of Strength and Conditioning Research, Number (5), volume (28), pp 24-29.



.



61

سال بيست و يكم  شماره 1 (پياپي 61) بهار 1392

90
/10

/29
ت: 

ياف
در

خ 
ري
تا

91
/9/

11
ب: 

وي
ص
خ ت

ري
تا

تأثير يك دوره تمرين هوازى بر آديپونكتين و 
رزيستين سرم و متغيرهاى آنتروپومتريك زنان 

چاق
 اميرحسين حقيقى؛ دانشيار فيزيولوژى ورزشى، دانشگاه حكيم سبزوارى، دانشكدة تربيت بدنى و علوم ورزشى*
  هادى ياراحمدى؛ كارشناس ارشد فيزيولوژى ورزشى، دانشگاه حكيم سبزوارى، دانشكدة تربيت بدنى و علوم ورزشى

   مليحه شجاعى؛ كارشناس ارشد فيزيولوژى ورزشى، دانشگاه حكيم سبزوارى، دانشكدة تربيت بدنى و علوم ورزشى
    مهدى هدايتى؛ استاديار پژوهشكدة علوم غدد درون ريز و متابوليسم دانشگاه علوم پزشكى و خدمات 

بهداشتى درمانى شهيد بهشتى

* E. mail: ah.haghighi292@yahoo.com

ــيار مهم در بيمارى هاى قلبى– عروقى اند. هدف تحقيق حاضر عبارت چكيده: ــتين از عوامل التهابى بس آديپونكتين و رزيس
ــى تأثير يك دوره تمرين هوازى بر آديپونكتين و رزيستين سرم و شاخص هاى آنتروپومتريك زنان  ــت از بررس اس
ــن 4/9±37/1 سال،  ــدند و به طور تصادفى به دو گروه تجربى (14 نفر با ميانگين س چاق. 28 زن چاق داوطلب ش
ــن  ــاخص تودة بدن 4/3±34/2 كيلوگرم بر مترمربع) و كنترل (14 نفر با ميانگين  س وزن 10/2±82 كيلوگرم و ش
ــدند.  ــيم ش ــاخص تودة بدن 3/9±34 كيلوگرم بر مترمربع) تقس ــال، وزن 9/5±79/9 كيلوگرم و ش 5/3±37/5 س
پروتكل تمرين هوازى به صورت چهار جلسه در هفته به مدت نه هفته بود. هر جلسه تمرين شامل دويدن نرم با 
ــدت 65 تا 75 درصد حداكثر ضربان قلب و به مدت 15 دقيقه بود. براى پيروى از اصل اضافه بار، از هفتة دوم  ش
ــد تا اينكه در جلسة آخر، زمان دويدن به 31 دقيقه رسيد.  ــه نيم دقيقه به زمان دويدن افزوده ش به بعد، در هر جلس
ــتقل و آناليز كوواريانس  ــتفاده از آزمون هاى t مس ــد. داده ها با اس قبل و بعد از دورة تمرينى، خون گيرى انجام ش
تحليل شدند. پرسشنامة رژيم غذايى با نرم افزارFOOD PROCESSOR 2 تحليل شد. سطح معنادارى آزمون ها 
P<0/05 در نظر گرفته شد. نتايج نشان داد بين گروه كنترل و تجربى در ميزان آديپونكتين و رزيستين سرمى تفاوت 
معنادارى وجود ندارد (P>0/05). با اين حال، انجام تمرينات هوازى باعث كاهش معنادار شاخص تودة بدن، وزن 
ــيژن مصرفى  ــبت محيط كمر به لگن، درصد چربى بدن و افزايش معنادار وزن بدون چربى و حداكثر اكس بدن، نس
شد (P<0/05). مى توان گفت انجام نه هفته تمرين هوازى اثر مفيدى بر ميزان آديپونكتين و رزيستين سرم در زنان 
ــاخص هاى آنتروپومتريك در اين آزمودنى ها گردد. با اين حال براى رسيدن  ــبب بهبود ش چاق ندارد اما مى تواند س

به نتايج قطعى تر، انجام تحقيقات ديگرى ضرورى است. 

واژگان كليدي: آديپونكتين، تمرين هوازى، چاقى، رزيستين.
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مقدمه
در  است.  همراه  خفيف  مزمن  التهاب  با  چاقى 
سوخت وسازى  اختالالت  اصلى  علل  از  يكى  واقع، 
مرتبط با چاقى به التهاب مزمن نسبت داده شده است. 
در گذشته باور بر اين بود كه بافت چربى بافتى بى اثر 
است و تنها به صورت ذخيره كنندة ترى گليسريد عمل 
سيستم  چربى  بافت  كه  مى دانيم  اكنون  اما  مى كند. 
سوخت وسازى  فعاليت  با  كه  است  فعالى  درون ريز 
ترشح  و  چرب  اسيد  توليد  باعث  و  است  همراه  باال 
چندين پروتئين مى شود كه هورمون هاى جذب كننده 
و مصرف كنندة انرژى را تنظيم مى كند. بافت چربى 
بيش از پنجاه عامل سوخت وسازى و هورمونى فعال 
را بيان و ترشح مى كند. برخى از اين هورمون ها كه 
فرايند  در  مى شوند  ناميده  آديپوكين  كلى  طور  به 
شامل  دارند،  مهمى  نقش  آترواسكلروز  و  التهاب 

لپتين، آديپونكتين و رزيستين (34).
رزيستين يكى از عوامل التهابى مترشحه از بافت 
اختالل  سبب  آن  ترشح  افزايش  كه  است  چربى 
مى شود  گلوكز  سوخت وساز  و  انسولين  عمل  در 
از  (يكى  انسولين  به  مقاومت  بين  مهمى  رابط  و 
است.  چاقى  و  آترواسكلروز)  ريسك فاكتورهاى 
افزايش  داد  نشان  رزيستين  دربارة  تكميلى  مطالعات 
به  مقاومت  سبب  موش،  كبد  در  رزيستين  ژن  بيان 
انسولين مى شود و در موش هاى فاقد اين ژن، ميزان 
از  همچنين  رزيستين  مى يابد.  كاهش  ناشتا  گلوكز 
طريق اختالل در سوخت وساز گلوكز و ليپيد موجب 

افزايش خطر آترواسكلروز مى شود (4).
رزيستين  دادند  نشان   (36) همكارانش  و  ژو 

پروتئين  (نوعى   1CD36 ژن  بيان  افزايش  طريق  از 
و  دارد  سلول ها وجود  بيشتر  كه در  اينتگرال غشايى 
در ايجاد بيمارى هاى قلبى و سوخت وساز گلوكز و 
اسيدهاى چرب مؤثر است)، موجب انباشت ليپيد در 
ماكروفاژها و تشكيل سلول هاى كف دار2 در ديوارة 

عروق مى شود. 
فراوان ترين  از  آديپونكتين  ديگر،  طرف  از 
و  است  چربى  بافت  از  مترشحه  هورمون هاى 
رزيستين،  و  لپتين  مثل  آديپوكين ها  ساير  برخالف 
در حالت چاقى كاهش مى يابد (10). آديپونكتين به 
واسطة تنظيم فرايندهاى سوخت وسازى و التهابى، در 
آديپونكتين  دارد.  نقش  چاقى  از  ناشى  نارسايى هاى 
دارد.  نزديكى  رابطة  انسولين  به  مقاومت  و  چاقى  با 
و  شرايين  ضدتصلب  خاصيت  داراى  هورمون  اين 
ضد مقاومت به انسولين است. سطوح آديپونكتين با 
كاهش  احشايى  چربى  خصوصاً  بدن  چربى  افزايش 

مى يابد (24). 
سرم  آديپونكتين  و  رزيستين  بر  متعددى  عوامل 
از  عبارت اند  عوامل  اين  از  برخى  تأثيرگذارند. 
و  بدنى  آمادگى  آنتى اكسيدان ها،  تغذيه اى،  شرايط 
ورزش (9). از ميان اين عوامل نقش عوامل تغذيه اى 
و تمرين، بيشتر مورد توجه قرار گرفته است. بلير و 
همكارانش (5) گزارش كردند كه فعاليت جسمانى 
و  دارد  معكوس  رابطة  التهابى  نشانگرهاى  با  منظم 
هر  بنابراين،  مى كند.  سركوب  را  خفيف  التهاب 
گونه مداخله اى از جمله فعاليت ورزشى كه موجب 
شاخص هاى  افزايش  يا  التهابى  شاخص هاى  كاهش 
قلبى-  حوادث  كاهش  احتماالً  گردد،  التهابى  ضد 

1. cluster of differentiation 36 
2. frothy cells 
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عروقى را نيز به دنبال دارد (40). 
از سوى ديگر، كاهش وزن ناشى از رژيم غذايى 
ممكن است باعث كاهش عوامل خطر سالمتى مرتبط 
با چاقى شود، اما محدوديت كالرى دريافتى به ويژه 
در افراد چاق و ميانسال با تحليل تودة عضالنى همراه 
است. از اين رو، اضافه كردن فعاليت بدنى به رژيم 
غذايى ممكن است اين اثر منفى رژيم غذايى را مهار 

نمايد (33). 
و  آديپونكتين  شاخص  دو  هر  اينكه  به  توجه  با 
بنابراين  مى شوند،  ترشح  چربى  بافت  در  رزيستين 
بافت  بر  تأثير  با  بدنى  فعاليت  انجام  مى رود  انتظار 
و  چاقى  با  مرتبط  هورمونى  محيط  تغيير  و  چربى 
بتواند  آن،  به  وابسته  سوخت وسازى  اختالالت 
كاهش  و  آديپونكتين  افزايش  باعث  هم زمان 
تأثير  كه  مختلفى  تحقيقات  گردد.  سرمى  رزيستين 
تمرين و فعاليت ورزشى را بر اين شاخص ها بررسى 
 ،10) نموده اند  گزارش  را  متفاوتى  نتايج  كرده اند 

 .(29 ،18 ،15
كاهش  باعث  كه  سازوكارى  ديگر،  طرف  از 
مشخص  مى شود  آديپونكتين  افزايش  يا  و  رزيستين 
با  شاخص ها  اين  ارتباط  تحقيقات  بعضى  نيست. 
همچون  آنتروپومتريك  شاخص هاى  با  و  همديگر 
و  بدن  تودة  شاخص  بدن،  چربى  درصد  بدن،  وزن 
يا نسبت محيط كمر به لگن (نشان دهندة غيرمستقيم 
ايجاد  تغييرات  و  داده اند  نشان  را  مركزى)  چاقى 
شده در اين شاخص ها را بر اثر تمرين دليل كاهش 
كرده اند  عنوان  آديپونكتين  افزايش  يا  و  رزيستين 
تحقيقات  بعضى  كه  درحالى   ،(29  ،19  ،3  ،12)
و  همديگر  با  را  شاخص ها  اين  ارتباط  عدم  ديگر، 
با شاخص هاى آنتروپومتريك نشان داده اند (32، 6، 

.(30 ،15
يكسانى  جمع بندى  به  زمينه  اين  در  تحقيقات 
همكارانش  و  جونز  كه  طورى  به  نيافته اند،  دست 
(15) عنوان كردند 32 هفته تمرين هوازى، رزيستين 
سرمى در نوجوانان (18-12 سال) دچار اضافه وزن 
سرم  آديپونكتين  بر  تأثيرى  ولى  مى دهد  كاهش  را 
محققان  و  بود  كنترل  گروه  فاقد  مطالعه  اين  ندارد. 
ترى گليسريد  در  تغييرات  كه  كردند  مشاهده 
ساير  در  و  دارد  همبستگى  رزيستين  تغييرات  با 

شاخص ها همبستگى معنادارى مشاهده نشد.
گياناپولو و همكارانش (10) نشان دادند چهارده 
رژيم  با  همراه  متوسط  شدت  با  هوازى  تمرين  هفته 
زنان  سرم  وآديپونكتين  رزيستين  سطوح  بر  غذايى 
توجه  با  ندارد.  تأثيرى   2 نوع  ديابت  به  مبتال  يائسة 
گرفته  نظر  در  گروه  چهار  تحقيق،  اين  در  اينكه  به 
همراه  و  تنهايى  به  غذايى  رژيم  برنامة  و  بود  شده 
با  و  دقيقه   60 مدت  به  رفتن  (راه  هوازى  تمرين  با 
اعمال  مصرفى)  اكسيژن  اوج  درصد   65-70 شدت 
وآديپونكتين  رزيستين  شاخص هاى  اما  بود  شده 
بين  معنادارى  همبستگى  اما  نكردند.  معنادارى  تغيير 
و  بدن  كل  چربى  تغييرات  با  آديپونكتين  تغييرات 

چربى شكمى مشاهده شد.
هشت  كردند  عنوان   (18) همكارانش  و  كلى 
سرم  رزيستين  و  آديپونكتين  بر  هوازى  ورزش  هفته 
ندارد.  معنادارى  تأثير  اضافه وزن  دچار  كودكان 
نتيجه  اين  كسب  دليل  را  وزن  كاهش  عدم  ايشان 

عنوان نمودند.
دوازده  دادند  نشان   (29) همكارانش  و  پارك 
هفته تمرين هوازى باعث كاهش رزيستين و افزايش 
آديپونكتين سرم در زنان چاق ميانسال مى شود. آن ها 
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كاهش درصد چربى بدن و WHR را در به دست 
آمدن اين نتيجه دخيل دانستند.

با توجه به نتايج متناقض تحقيقات فوق مى توان 
كاهش  بر  ورزش  تأثيرگذار  سازوكار  هنوز  گفت 
آديپونكتين  و  رزيستين  شاخص هاى  افزايش  يا 
آيا  كه  نيست  معلوم  و  است  نشده  مشخص  كامًال 
اين تغييرات ناشى از خود ورزش است يا به واسطة 
آنتروپومتريك  شاخص هاى  در  كه  است  تغييراتى 
رژيم  اندازه گيرى  با  ديگر،  طرف  از  مى افتد.  اتفاق 
در  تغيير  آيا  كرد  مشخص  مى توان  افراد  غذايى 
شاخص هاى  در  تغييرات  ايجاد  باعث  غذايى  رژيم 
مذكور شده است. از آنجا كه تأثير مطلوب ورزش 
عروقى  قلبى-  بيمارى هاى  از  پيشگيرى  در  هوازى 
درمان  براى  درمانى  راهبردى  ورزش  و  شده  ثابت 
مى رود،  كار  به  آن  با  مرتبط  بيمارى هاى  و  چاقى 
تمرين  دوره  يك  تأثير  بررسى  حاضر  تحقيق  هدف 
هوازى بر آديپونكتين و رزيستين سرم و ارتباط اين 
هورمون ها با همديگر و با متغيرهاى آنتروپومتريك 

در زنان چاق است.  

روش شناسى
روش پژوهش نيمه تجربى و طرح تحقيق از نوع 
گروه  با  پس آزمون  و  پيش آزمون  طرح  با  آزمايشى 
كنترل بود. جامعة آمارى تمامى زنان چاق شهر مشهد 
با دامنة سنى 45-30 سال بودند كه به جز فعاليت هاى 
جسمانى روزمره، فعاليت ورزشى ديگرى نداشتند. با 
درج اطالعيه از افرادى كه مايل به شركت در دورة 
از  پس  آمد.  عمل  به  نام  ثبت  بودند  ورزشى  فعاليت 
توضيح هدف پژوهش و روش كار، 28 نفر از افراد 
چاق (شاخص تودة بدن بيش از 30) (8) به صورت 

داوطلبانه انتخاب شدند. معيارهاى خروج از پژوهش 
از  استفاده  خاص،  بيمارى  سابقة  سيگار،  مصرف 
شش  در  ورزشى  منظم  فعاليت  در  شركت  و  دارو 
ماه گذشته بود. از همة آزمودنى ها رضايت نامة كتبى 

گرفته شد.
از  تمرينات،  برنامة  شروع  از  قبل  هفته  دو 
ورزشى  سالن  به  آمد  عمل  به  دعوت  آزمودنى ها 
و  آنتروپومتريك  اندازه گيرى هاى  تا  بيايند 
فيزيولوژيايي آنها شامل سن، قد، وزن، درصد چربى 
بدن، WHR و حداكثر توان هوازى انجام شود. به 
منظور همگن كردن گروه ها، اطالعات اولية به دست 
سابقة  به  مربوط  اطالعات  با  آزمودنى ها  از  آمده 
جمع  بدنى  فعاليت  شروع  براى  آمادگى  و  پزشكى 
گرديد. سپس، آزمودنى هاى واجد شرايط به صورت 
و  نفر)  هوازى (چهارده  تمرين  گروه  به دو  تصادفى 

كنترل (چهارده نفر) تقسيم شدند. 
چهار  تعداد  به  هوازى  تمرين  هوازى.  تمرينات 
برنامة  شد.  انجام  هفته  نه  مدت  به  و  هفته  در  جلسه 
با  كردن  گرم  دقيقه  بيست  شامل  تمرين  جلسه  هر 
انواع دوها، حركات كششى، نرمشى و جهشى بود. 
سپس، دويدن مداوم با آهنگ ثابت و با شدت -65

انجام  آزمودنى ها  قلب  ضربان  حداكثر  درصد   75
شد. مدت دويدن در جلسة اول دورة تمرينى پانزده 
شد  طراحى  گونه اى  به  اضافه بار  اصل  بود.  دقيقه 
كه از هفتة دوم، در هر جلسه به صورت پله اى نيم 
كه  طورى  به  مى شد،  افزوده  دويدن  زمان  به  دقيقه 
در جلسة آخر، زمان دويدن به 31 دقيقه رسيد. در 
دوى  اجراى  با  كردن  سرد  عمل  جلسه،  هر  انتهاى 
ضربان  كنترل  گرديد.  انجام  دقيقه  ده  مدت  به  نرم 
جلسات  و  گرفت  صورت  پالر  ضربان سنج  با  قلب 
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درجه  در  و  سرپوشيده  سالن  در  ورزشى  تمرين 
همچنين،  شد.  انجام  سانتى گراد  درجة   26 حرارت 
برنامة  هيچ  در  كنترل  گروه  مدت،  اين  طول  در 

تمرينى ورزشى شركت نكردند. 
تحقيق. شاخص هاى  اندازه گيرى  و  خون گيرى 

بعد  خون گيرى  بيوشيميايى،  متغيرهاى  بررسى  براى 
مرحله  دو  در  ناشتايى  ساعت  چهارده  تا  دوازده  از 
تمرين)  هفته  نه  از  بعد  و  تمرينات  شروع  از  (پيش 
آزمودنى ها  از  اول،  مرحلة  در  گرفت.  صورت 
فعاليت  هيچ  آزمون،  از  قبل  روز  دو  تا  شد  خواسته 
جسمانى سختى انجام ندهند. سپس، آزمودنى ها در 
ساعت  در  شدند.  حاضر  طبى  تشخيص  آزمايشگاه 
طورى  به  شد،  انجام  خون گيرى  عمل  صبح   8-10
دست  سياهرگ  از  استراحت،  دقيقه  پنج  از  بعد  كه 
راست هر آزمودنى در وضعيت نشسته و در حالت 
نمونة  آنگاه  شد.  گرفته  خون  ميلى ليتر   5 استراحت 
لخته  تا  شد  گذاشته  اتاق  دماى  در  دقيقه  ده  خونى 
شد  جدا  آزمايش  لولة  ديوارة  از  لخته  سپس،  شود. 
دقيقه  ده  مدت  به  دقيقه  در  دور  سرعت 4هزار  با  و 
درجة   -25 دماى  در  حاصل  سرم  شد.  سانتريفيوژ 
براى  الزم  زمان  در  تا  شد  نگهدارى  سانتى گراد 

تشخيص شاخص هاى مورد نظر استفاده شود.
نه  مدت  به  تجربى  گروه  مرحله،  اين  از  پس 
هفته تحت تأثير تمرينات هوازى قرار گرفت و بعد 
بعد  ساعت  گذشت 48  و  مدت  اين  شدن  سپرى  از 
به  آزمودنى ها  همة  مجدداً  تمرين  جلسة  آخرين  از 
آزمايشگاه دعوت شدند و با حفظ شرايط مرحلة اول 

از آن ها خون گيرى به عمل آمد. 

كيت  از  آديپونكتين  اندازه گيرى  براى 
حساسيت  درجة  با  سوئد،  ساخت  مركوديا  شركت 
تغييرات  ضريب  و  ميلى ليتر  در  نانوگرم   1/25
االيزا  روش  و   (PIntra  =%6/3) درون سنجى 
كيت  از  رزيستين  اندازه گيرى  براى  شد.  استفاده 
چين،  ساخت  كوسابيو  بيوتكنولوژى  شركت 
و  ميلى ليتر  در  نانوگرم   0/80 حساسيت  درجة  با 
 (PIntra  =%7/2) درون سنجى  تغييرات  ضريب 
رژيم  ارزيابى  براى  شد.  استفاده  االيزا  روش  و 
رژيم  ساعته   24 يادآور  پرسشنامة  از  غذايى، 
بود  صورت  اين  به  كار  نحوة  شد.  استفاده  غذايى 
(يك  هفته  غيرمتوالى  روز  سه  در  آزمودنى ها  كه 
مواد  تمامى  غيرتعطيل)  روز  دو  و  تعطيل  روز 
خواب  زمان  تا  صبح  از  را  خود  مصرفى  غذايى 
تصاوير  از  استفاده  با  سپس،  مى كردند.  ثبت  شبانه 
مواد  حجم هاى  ايران،  غذايى  مواد  آلبوم  كتاب 
محاسبه  براى  و  شد  يادداشت  شده  مصرف  غذايى 
به گروه تغذية دانشكدة بهداشت و تغذية دانشگاه 
FOOD PRO- تهران فرستاده شد تا با نرم افزار

عمل  اين  شوند.  تحليل  و  تجزيه   CESSOR 2
روز  سه  و  تمرينات  شروع  از  قبل  اول  روز  سه  در 
هوازى  توان  حداكثر  شد.  انجام  تمرينات  پايانى 
راكپورت1  راه رفتن  آزمون  طريق  از   (Vo2max)

شد (21). محاسبه 
مدل  كاليپر  از  استفاده  با  بدن  چربى  درصد 
و  انگلستان  ساخت   SAEHAN-SH 5020
سه سر  ناحية  چهار  در  زيرپوستى  چربى  اندازه گيرى 
و  جكسون  فرمول  و  خاصره  فوق  ران،  شكم،  بازو، 

1. 1 Mile/1.6km walking test 
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پوالك محاسبه شد (35).
كولموگروف-  آزمون  آمارى.  روش هاى 
داده ها،  توزيع  بودن  طبيعى  تعيين  براى  اسميرنوف 
و  مركزى  شاخص هاى  محاسبة  براى  توصيفى  آمار 
تغييرات  بررسى  براى  مستقل   t وآزمون  پراكندگى 
وضعيت  در  تحقيق  شاخص هاى  گروهى  ميان 
استفاده  گروه ها  نمرات  ميانگين  تفاوت  نيز  و  پايه 
در  معنادار  تفاوت  حذف  منظور  به  همچنين،  شد. 
كالرى دريافتى گروه تجربى و كنترل و تأثير آن بر 
شاخص هاى جدول 1، از آزمون آناليز كوواريانس 
از  پس آزمون  نمرات  تفاوت  بر   ،(ANCOVA)
بررسى  براى  شد.  استفاده  شاخص ها  پيش آزمون 
ارتباط بين متغيرها نيز از ضريب همبستگى پيرسون 
 P<0/05 آزمون ها  معنادارى  سطح  شد.  استفاده 
نرم افزار  با  آمارى  عمليات  تمام  شد.  گرفته  نظر  در 

SPSS نسخة 16 انجام شد.

يافته ها
كلموگروف-اسميرنوف  آزمون  از  استفاده 
توزيع طبيعى شاخص هاى تحقيق را در بين گروه ها 
مقادير  بر  مستقل   t آزمون  از  استفاده  داد.  نشان 
دو  بين  داد  نشان   1 جدول  شاخص هاى  پيش آزمون 
گروه كنترل و تجربى تفاوت معنادارى وجود ندارد. 
تفاوت  بر  كواريانس  آناليز  آزمون  انجام  همچنين، 
شاخص هاى  پيش آزمون  از  پس آزمون  نمرات 
آن ها  معنادار  تغيير  عدم  رزيستسين،  و  آديپونكتين 
را بين دو گروه كنترل و تجربى نشان داد. همچنين، 
استفاده از آزمون آناليز كواريانس بر تفاوت نمرات 
شاخص هاى  داد  نشان   1 جدول  شاخص هاى  ساير 
وزن بدن، شاخص تودة بدن، نسبت دور كمر به لگن 

با  مقايسه  در  تجربى  گروه  در  بدن  چربى  درصد  و 
افزايش   Vo2max شاخص  و  كاهش  كنترل،  گروه 

معنادارى داشت (جدول1).
            

داد  نشان  پيرسون  همبستگى  ضريب  از  استفاده 
بين شاخص آديپونكتين با شاخص تودة بدن ارتباط 
منفى و معنادارى وجود دارد اما با ساير شاخص هاى 
جدول 2 ارتباط معنادارى مشاهده نشد. همچنين، بين 
شاخص رزيستين با هيچ يك از شاخص هاى جدول 
شاخص  بين  نداشت.  وجود  معنادارى  ارتباط   2
آديپونكتين با رزيستين نيز ارتباط معنادارى مشاهده 

نشد (جدول 2).
كالرى  در  تفاوت  بررسى  براى  دريافتى.  كالرى 
در  چربى  و  كربوهيدرات  پروتئين،  سهم  و  دريافتى 
استفاده  مستقل   t آمارى  آزمون  از  دريافتى  كالرى 
گروه  در  دريافتى  كالرى  كل  داد  نشان  نتايج  شد. 
كاهش معنادارى  گروه كنترل،  مقايسه با  تجربى در 
و  كربوهيدرات  پروتئين،  سهم  همچنين،  داشت. 
كاهش  تجربى  گروه  در  دريافتى  كالرى  در  چربى 

معنادارى نشان داد (جدول 3). 

بحث و نتيجه گيرى
نه  كه  بود  اين  حاضر  پژوهش  اصلى  يافتة 
آديپونكتين  بر  معنادارى  تأثير  هوازى  تمرين  هفته 
معنادار  كاهش  باعث  اما  ندارد،  سرم  رزيستين  و 
به  كمر  محيط  نسبت  بدن،  وزن  بدن،  تودة  شاخص 
حداكثر  معنادار  افزايش  و  بدن  چربى  درصد  لگن، 
توان هوازى مى شود. بررسى پژوهش هاى مداخله اى 
شاخص هاى  بر  بدنى  فعاليت  نقش  دربارة  تجربى  و 
نشان دهندة  رزيستين  و  آديپونكتين  ويژه  به  التهابى 
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گروه ها
    

متغيرها   

زمان اندازه گيرى
P بين گروهى  تفاوت نمرات

پيش آزمونپس آزمون

وزن
(كيلوگرم)

1/30/001±10/20/37±9/580/2±79/9  كنترل

1/6±2/9-14/7±10/279/1±82/0تجربی

   شاخص تودة بدن
 (كيلوگرم بر متر مربع)

0/50/001±4/30/14±3/934/2±34/0  كنترل

0/69±1/23-5/6±4/333/5±34/2تجربی

WHR0/010/001±0/050/01±0/050/84±0/83  كنترل

0/02±0/02-0/06±0/050/80±0/83تجربى

0/910/001±3/90/71±3/835/8±35/1  كنترل  درصد چربى

1/7±4/55-4/9±4/631/9±36/5تجربی

Vo2max
       (ml/kg/min) 

2/10/001±3/50/043±3/433/9±34/3  كنترل

1/8±3/62/5±3/637/2±34/9تجربى

Adiponectin
(μg/ml)

0/630/078±0/16-2/2±2/38/01±8/17  كنترل

0/67±2/10/49±2/27/82±7/32تجربى

Resistin
(ng/ml)

0/70/066±0/26-1/3±1/52/72±2/99  كنترل

0/55±0/55-1/1±1/52/52±3/07تجربى

جدول 1. متغيرهاى آنتروپومتريكى و فيزيولوژيايى گروه كنترل و تجربى در مراحل پيش آزمون و پس آزمون

دست  به  نتايج  با  بسيارى  ناهمسوى  و  همسو  نتايج 
آمده در پژوهش حاضر است، به طورى كه در مورد 
جونز  يافته هاى  با  حاضر  تحقيق  نتيجة  آديپونكتين 
 ،(10) همكارانش  و  گياناپولو   ،(15) همكارانش  و 

همكارانش  و  هولور   ،(26) همكارانش  و  ناسيس 
همكارانش  و  بودو  همكارانش (32)،  و  ريان   ،(14)
با  و  دارد  همخوانى   (12) همكارانش  و  هارا  و   (6)
همكارانش  و  پارك   ،(7) همكارانش  و  برون  نتايج 
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و  ياتاگى  و   ،(22) همكارانش  و  مارسل   ،(29)
همكارانش (38) مغايرت دارد. 

همسو با تحقيق حاضر، در بسيارى از پژوهش ها 

شده  مشاهده  ورزش  اثر  بر  آديپونكتين  تغيير  عدم 
است. هارا و همكارانش (12) عدم تغيير آديپونكتين 
را پس از هشت هفته تمرين هوازى مشاهده كردند. 

گروه ها
    

متغيرها   

زمان اندازه گيرى
P بين گروهى  تفاوت نمرات

پيش آزمونپس آزمون

كل كالرى دريافتى
(كيلوكالرى)

452±371150±3971857±1707  كنترل
0/023

278±194-202±2651422±1616تجربی

8/1±7/4-11/9±14/2255/12±262/16  كنترلسهم پروتئين (گرم)
0/001

10/5±37/3-6/1±16/3225/08±262/24تجربی

25±38110/7±451160/62±1050/7  كنترلسهم كربوهيدرات(گرم)
0/001

30/2±67/01-26/2±54917/2±984/6تجربى

20/6±2947/55±21/5442/25±395/28  كنترلسهم چربى(گرم)
0/001

18/8±90/0-17/6±24/4280/72±370/16تجربی

           جدول 3. كالرى دريافتى گروه كنترل و تجربى در مراحل پيش آزمون و پس آزمون

رزيستينشاخص تودة بدنتودة چربىوزن

r = -0/35 آديپونكتين
P =0/067  

P= 0/06  
r =-0/36 

P =0/02 
r =-0/42 

P =0/75  
r =-0/06 

  P =0/91رزيستين
r =-0/021

P =0/95 
r =-0/01 

P =0/38  
r =0/17 

جدول 2. ارتباط آديپونكتين و رزيستين با همديگر و با شاخص هاى وزن، تودة چربى و شاخص تودة بدن
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آديپونكتين  ميزان  اگرچه  كه  نمودند  عنوان  آن ها 
تودة  بين  معنادارى  معكوس  ارتباط  نداشت،  تغييرى 

چربى و سطح آديپونكتين ديده شد. 
ماه  شش  از  پس   (14) همكارانش  و  هولور 
تمرين هوازي تغييرى در آديپونكتين پالسما مشاهده 
نكردند. آن ها عدم تغيير وزن و تودة بدن را از داليل 

عدم تغيير آديپونكتين سرم عنوان نمودند. 
ناسيس و همكارانش (26) عدم تغيير آديپونكتين 
را پس از دوازده هفته تمرين هوازى مشاهده كردند 
و آن را به عدم تغيير وزن و درصد چربى بدن نسبت 

دادند. 
ريان و همكارانش (32) مشاهده كردند با وجود 
 ،WHR و   BMI بدن،  چربى  تودة  وزن،  كاهش 
ميزان  بر  معنادارى  تغيير  هوازى  تمرين  ماه  شش 
آن ها  نكرد.  ايجاد  چاق  يائسة  زنان  در  آديپونكتين 
احتماالً  آديپونكتين  تغيير  براى  كه  نمودند  عنوان 
عنوان  همچنين  آن ها  است.  نياز  وزن  بيشتر  تغيير  به 
در  و  بدن  چربى  افزايش  از  آديپونكتين  كه  نمودند 
افزايش  با  و  مى كند  جلوگيرى  وزن  افزايش  نتيجه 
افزايش  باعث  اكسايش،  در  درگير  آنزيم هاى  بيان 
مى شود.  عضالت  در  چرب  اسيدهاى  اكسايش 
در  شده  ايجاد  وزن  كاهش  دارد  امكان  همچنين، 

نتيجة كاهش انرژى دريافتى باشد. 
در  تغييرى   (1) خود  قبلى  تحقيق  در  نيز  ما 
هوازى  تمرين  هفته  سيزده  از  پس  سرم  آديپونكتين 
 BMI مشاهده نكرديم و آن را به عدم تغيير وزن و
نسبت داديم. گياناپوال و همكارانش (10) نيز پس از 
چهارده هفته تمرين هوازى عدم كاهش آديپونكتين 
سرم را مشاهده كردند و عدم كاهش چشمگير وزن 
آديپونكتين  تغيير  عدم  دليل  را  بدن  چربى  درصد  و 

دانستند. 
در مقابل، بودو و همكارانش (6) مشاهده كردند 
ورزش  اثر  بر  آديپونكتين  وزن،  كاهش  وجود  با 
هوازى تغيير معنادارى ندارد. آنها عنوان نمودند كه 
كاهش وزن ايجاد شده (2/2) به اندازه اى نبوده كه 

باعث افزايش آديپونكتين سرم گردد. 
نمودند  عنوان   (25) همكارانش  و  مونزيلو 
براى  را  الزم  تحريكات  بتواند  ورزشى  فعاليت  اگر 
كاهش وزن باالتر از آستانة 10 درصد كاهش چربى 
افزايش  احتماالً  كند،  ايجاد  زيرپوستى  و  احشايى 
مقدار  اين  داشت.  خواهيم  را  آديپونكتين  معنادار 
به  نيامد.  دست  به  حاضر  پژوهش  در  وزن  كاهش 
عالوه، در تحقيق حاضر ارتباط معنادارى بين غلظت 
با  هوازى  تمرين  هفته  نه  از  پس  پالسما  آديپونكتين 
تغييرات وزن و تودة چربى بدن مشاهده نشد. هر چند 
بين آديپونكتين با BMI ارتباط منفى و معنادارى به 

دست آمد. 
تغييرات  كه  نمود  عنوان  چنين  بتوان  شايد 
بدن  تركيب  تغييرات  از  مستقل  سرم  آديپونكتين 
است و عوامل ديگرى به جز وزن و تركيب بدن در 
تعيين سطح آديپونكتين سرم مؤثرند و يا تحريكات 
ناشى از اين نوع شيوة تمرينى به اندازه اى نبوده است 
براى  را  بدن  تركيب  در  كافى  تغييرات  بتواند  كه 
آزادسازى آديپونكتين از بافت چربى به جريان خون 

اعمال نمايد. 
در همين رابطه، زنگ و همكارانش (39) نشان 
دادند تغييرات آديپونكتين پالسما در پاسخ به فعاليت 
ورزشى طوالنى ممكن است به شدت و مدت تمرين 
با  تمرين  انجام  كه  طورى  به  باشد،  داشته  بستگى 
مدت  به  و  دقيقه   60 براى  دقيقه  در  متر   30 شدت 
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دوازده هفته باعث افزايش آديپونكتين در موش هايى 
اين  مى كردند.  تمرين  هفته  در  بار  دو  كه  مى شود 
بار  پنج  و  شدت  همين  با  كه  موش هايى  در  افزايش 
با  كه  موش هايى  در  يا  و  مى كردند  تمرين  هفته  در 
دو  و  دقيقه  سى  مدت  براى  دقيقه  در  متر  شدت 25 
نشد.  مشاهده  مى كردند  تمرين  هفته  در  بار  پنج  و 
نكردند  ارائه  آديپونكتين  افزايش  براى  دليلى  آن ها 
و آن را به انجام تحقيقات ديگرى در آينده موكول 
نمودند زيرا مشاهده كردند در موش هايى كه افزايش 
كاهش  تنها  نه  بدن  وزن  دادند  نشان  را  آديپونكتين 
پيدا نكرد، بلكه افزايش هم يافت. آن ها نتيجه گرفتند 
ويژة  شرايط  به  آديپونكتين  ميزان  بر  تمرين  اثر  كه 

ورزش وابسته است.
 65 شدت  با  هوازى  تمرينات  حاضر  تحقيق  در 
تا 75 درصد حداكثر ضربان قلب و به مدت نه هفته 
است  نتوانسته  شدت  اين  احتماالً  گرديد،  اعمال 
اعمال  آديپونكتين  ترشح  جهت  را  الزم  تحريكات 

نمايد. 
مرورى  مطالعه اى  در  همكارانش (20)  و  كرامر 
رسيدند  نتيجه  اين  به  آديپونكتين  و  تمرين  روى  بر 
دو  حداقل  مدت  به  و  مناسب  شدت  با  تمرين  كه 
ماه باعث افزايش آديپونكتين مى گردد. امكان دارد 
آديپونكتين  تغيير  عدم  بر  ما  تمرين  كوتاه  مدت 
اغلب  كه  داشت  توجه  بايد  البته  باشد.  گذاشته  تأثير 
انجام  هفته  دوازده  زمان هاى  مدت  با  كه  تحقيقاتى 
شده اند، تمرينات را سه جلسه در هفته انجام داده اند 
اما در تحقيق حاضر نه هفته تمرين، چهار جلسه در 
آن  با  تمرين  حجم  نظر  از  كه  بود  شده  انجام  هفته 

تحقيقات همخوانى داشت. 
با اين حال، به نظر مى رسد دليل عمدة عدم تأثير 

مثبت اين گونه فعاليت هاى بدنى بر تغيير آديپونكتين 
ورزشى  تمرينات  مستقل  متغير  از  استفاده  پالسما 
كوتاه  و  تمرينى  برنامة  مدت  بودن  كوتاه  زيربيشينه، 
بودن زمان جلسات تمرين باشد. برخى از مطالعه ها به 
ارتباط منفى آديپونكتين با لپتين اشاره كرده اند (23، 
حاضر  تحقيق  در  عامل  اين  تغيير  عدم  احتماالً   .(31

موجب عدم تغيير آديپونكتين شده است. 
پژوهش ها  از  بسيارى  در  ديگر،  طرف  از 
افزايش آديپونكتين بر اثر ورزش مشاهده شده است 
(19،22). كندو و همكارانش (19) پس از هشت ماه 
مشاهده  را  سرم  آديپونكتين  افزايش  هوازى،  تمرين 
و  چربى  درصد  وزن،  كاهش  به  را  آن  و  كردند 

BMI نسبت دادند. 
محققان  از  بسيارى  عقيدة  به  كلى،  طور  به 
از  پس  آديپونكتين  غلظت  افزايش  سازوكار 
وزن،  كاهش  طوالنى مدت،  ورزشى  فعاليت هاى 
و  لگن  به  كمر  دور  نسبت  كمر،  دور  اندازة   ،BMI
تودة چربى است. با اين حال گياناپوال و همكارانش 
(10) عنوان كردند نمى توان تعيين كرد آيا تمرينات 
ورزشى به طور مستقيم آديپونكتين را تغيير مى دهد 
ورزشى  تمرين  از  ناشى  وزن  كاهش  اينكه  يا 
باعث  چربى  بافت  كاهش دهندة  و  طوالنى مدت 

افزايش آديپونكتين مى شود. 
برنامة  اجراى  از  پس   (7) همكارانش  و  برون 
كم كالرى،  غذايى  رژيم  و  تمرين  هفته اى  پانزده 
افزايش معنادارى را در سطوح پالسمايى آديپونكتين 
مشاهده كردند و نتيجه گرفتند كه رژيم غذايى تأثير 
ورزش  واسطة  به  آديپونكتين  افزايش  در  سزايى  به 

دارد. 
در تحقيق حاضر نيز مشاهده شد كاهش كالرى 
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معنادار  افزايش  باعث  تجربى  گروه  در  دريافتى 
آديپونكتين شده است. اما پس از حذف تأثير كاهش 
كواريانس،  آناليز  آزمون  توسط  دريافتى  كالرى 
نقش  موضوع  اين  نگرديد.  مشاهده  معنادارى  اين 
محدوديت كالرى را در افزايش شاخص آديپونكتين 
نشان مى دهد. همچنين، در مورد افزايش آديپونكتين، 
اين فرض وجود دارد كه هر چه انرژى مصرفى در 
زنده  موجود  و  باشد  بيشتر  ورزشى  فعاليت  حين 
تحت فشار سوخت وسازى باالترى قرار گيرد، براى 
به  فعاليت  حين  سوخت وسازى  جريان هاى  تنظيم 
آديپونكتين بيشترى نياز است و آديپونكتين بيشترى 

ترشح مى شود (16). 
افزايش   (3) همكارانش  و  محبى  همچنين، 
تمرين  هفته  دوازده  اثر  بر  را  پالسما  آديپونكتين 
اكسيژن  حداكثر  درصد   80 تا   75 شدت  با  هوازى 
حساسيت  بهبود  به  را  آن  و  نمودند  مشاهده  مصرفى 
به انسولين، كاهش وزن و بهبود تركيب بدن نسبت 

دادند. 
كاهش   (38) همكارانش  و  ياتاگى  طرفى،  از 
شانزده  سالم،  مردان  در  را  سرم  آديپونكتين  غلظت 
استقامتى  تمرينات  جلسة  آخرين  از  پس  ساعت 
هفته،  يك  از  پس  كه  حالى  در  كردند،  مشاهده 
آنها  بازگشت.  اوليه  مقادير  به  سرم  آديپونكتين 
اعالم كردند كه كاهش غلظت آديپونكتين، احتماالً 
مربوط به تأثير مستقيم آخرين جلسة تمرين و ناشى 
تأثير  تا  بوده   IL-6 و   TNF–α ميزان  افزايش  از 
حاضر  تحقيق  در  مورد  اين  تمرين.  برنامة  عادى 
وجود نداشت، زيرا اندازه گيرى شاخص هاى تحقيق 
آخرين  از  پس  ساعت   48 ما  آزمودنى هاى  در 
افزايش  تأثير  بنابراين،  گرفت.  صورت  تمرين  جلسة 

شاخص هاى التهابى و اثرگذارى آن بر نتايج تحقيق 
وجود نداشت.

 (22) همكارانش  و  مارسل  ديگر،  سوى  از 
و  آديپونكتين  زيرگروه هاى  به  خود  تحقيق  در 
بيان  محققان  اين  كردند.  اشاره  آن ها  گيرنده هاى 
كردند كه ممكن است عمل زيستى آديپونكتين، به 
ساختارى  متغيرهاى  اين  سطوح  به  نزديك ترى  طور 

به جاى سطوح تام آديپونكتين ارتباط داشته باشد.
هوانگ و همكارانش (13) نشان دادند حتى يك 
جلسه فعاليت ورزشى نيز موجب افزايش گيرنده هاى 
آديپونكتين در عضالت اسكلتى و كبد مى شود، هر 
نداشته  معنادارى  تغيير  سرم  آديپونكتين  سطح  چند 

باشد. 
افزايش  حاضر  تحقيق  در  اينكه  به  توجه  با 
آديپونكتين سرمى مشاهده نشد، اما ممكن است اين 
گيرنده هاى  و  زيرگروه ها  در  فيزيولوژيايى  تغييرات 
شده  اجرا  تمرين  و  باشد  افتاده  اتفاق  آديپونكتين 
شاخص  اين  بر  را  خود  مثبت  تأثيرات  باشد  توانسته 
اندازه گيرى  عدم  دليل  به  حال،  اين  با  كند.  اعمال 
اين  در  قطعى  صورت  به  نمى توان  زيرگروه ها  اين 
باره سخن گفت. در مطالعه هاى زيادى مشاهده شده 
در  متوسط  شدت  با  هوازى  بدنى  فعاليت هاى  كه 
 ،15) بى تأثيرند  آديپونكتين  غلظت  معنادار  افزايش 
10، 12). به نظر مى رسد حجم تمرين در چگونگى 
پاسخ آديپونكتين عامل تأثيرگذارى باشد. به عبارت 
تمرين  حجم  با  طوالنى مدت  ورزشى  فعاليت  ديگر، 
آديپونكتين  غلظت  بر  تواتر)  و  مدت  (شدت،  باال 
سرم تأثيرگذار است. اين نتايج متناقض ممكن است 
پروتكل هاى  تنوع  خون گيرى،  زمان  در  تفاوت  به 
تمرينى و تفاوت جوامع آزمودنى ها نسبت داده شود.
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تحقيق حاضر همچنين نشان داد ده هفته تمرين 
معنادارى  تأثير  چاق  زنان  سرم  رزيستين  بر  هوازى 
و  گياناپولو  يافته هاى  با  حاضر  تحقيق  نتيجة  ندارد. 
همكارانش (10)، كلى و همكارانش (18) و مونزيلو 
جونز  نتايج  با  و  دارد  همخوانى   (25) همكارانش  و 
همكارانش (17) و  همكارانش (15)، كادوگلو و  و 

پارك و همكارانش (29)مغايرت دارد. 
 (28) همكارانش  و  مونزيلو  رابطه،  همين  در 
شدت  با  بدنى  فعاليت  ماه  شش  كه  نمودند  عنوان 
متوسط، همراه با رژيم غذايى كم كالرى بر رزيستين 

سرم افراد چاق تأثيرى ندارد. 
كردند  مشاهده   (10) همكارانش  و  گياناپولو 
چهارده هفته تمرين هوازى بر سطوح رزيستين سرمى 
غذايى  رژيم  نبود  آنها  ندارد.  تأثيرى  چاق  زنان  در 
بيان  رزيستين  تغيير  عدم  دليل  را  وزن  تغيير  عدم  و 
كاهش  بر  غذايى  رژيم  كه  نمودند  عنوان  و  كردند 

رزيستين به واسطة ورزش تأثير به سزايى دارد. 
دادند  نشان   (18) همكارانش  و  كلى  همچنين، 
افراد  سرم  رزيستين  بر  هوازى  ورزش  هفته  هشت 
كه  نمودند  اعالم  آن ها  ندارد.  معنادارى  تأثير  چاق 
در غياب كاهش وزن، تمرينات ورزشي باعث بهبود 

رزيستين نمي گردد. 
در تحقيق حاضر على رغم كاهش وزن و درصد 
توجه  با  نداشت.  تغييرى  سرم  رزيستين  بدن،  چربى 
به اينكه سطح رزيستين را نوع تغذيه كنترل مى كند 
ژن  بيان  در  كاهش  سبب  نيز  غذايى  محدوديت  و 
حاضر  تحقيق  در   ،(27) مى شود  رزيستين  پيام رسان 
تجربى،  گروه  در  دريافتى  كالرى  كاهش  وجود  با 
رزيستين سرم تغيير معنادارى نداشت. شايد برخالف 
محدوديت  به  رزيستين  در  تغيير  ايجاد  آديپونكتين، 

كالريايى بيشترى نياز داشته باشد. 
فرضيه  اين  همكارانش (28)  و  اوساوا  همچنين، 
را مطرح نمودند كه در انسان ها رزيستين سرم عمدتاً 
از سلول هاى التهابى نظير مونوسيت ها و ماكروفاژها 
سنتز و به جريان خون تراوش مى شود و ممكن است 
كه  شكلى  به  نكند  سنتز  رزيستين  چربى  بافت  خود 
(كه  مادران  با  مقايسه  در  نوزادان  رزيستين  افزايش 
مقدار چربي بيشتري دارند) را به تعداد مونوسيت ها و 

ماكروفاژها در نوزادان نسبت مى دهند. 
در مقابل، تحقيقاتي هم وجود دارند كه كاهش 
ميزان رزيستين را بدون كاهش وزن نشان داده اند. در 
اين رابطه، جونز و همكارانش (15) پس از هشت ماه 
تمرين هوازى در نوجوانان دچار اضافه وزن، كاهش 

معنادار رزيستين را مشاهده نمودند.
رزيستين  كاهش   (17) همكارانش  و  كادوگلو 
تمرين  هفته  شانزده  از  بعد  ديابتى  افراد  در  را  سرم 
اكسيژن  حداكثر  درصد   85 تا   50 شدت  با  هوازى 
مصرفى مشاهده نمودند. آنها كاهش رزيستين را در 
مقايسه با تحقيقاتى كه عدم تغيير رزيستين را مشاهده 
نمودند، به نوع، مدت و شدت تمرينات نسبت دادند. 
شدت  و  مدت  همكارانش  و  كادوگلو  تحقيق  در 
علت  دارد  امكان  بود.  ما  تحقيق  از  بيشتر  تمرينات، 
عدم تغيير رزيستين در تحقيق ما، شدت و مدت كمتر 

تمرينات باشد. 
رزيستين  كاهش  نيز   (29) همكارانش  و  پارك 
زنان  در  هوازى  تمرين  هفته  دوازده  از  پس  را  سرم 
چاق ميانسال مشاهده كردند و دليل آن را به كاهش 
درصد چربى بدن، WHR و چربى احشايى نسبت 

دادند. 
ميزان  افزايش  كه  دارند  وجود  هم  تحقيقاتى 
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داده اند.  نشان  هوازى  ورزش  اثر  بر  را  رزيستين 
و   (30) همكارانش  و  پرسژين  رابطه،  همين  در 
رزيستين  افزايش   (2) همكارانش  و  رشيدلمير 
عنوان  و  كردند  مشاهده  هوازى  ورزش  اثر  بر  را 
قبيل  از  پيش التهابى  سايتوكين هاى  كه  نمودند 
بيان  تحريك  موجب   TNF–α و    IL-1،IL-6
و  خون  تك هسته اى  سلول هاى  در  رزيستين  ژن 
افزايش  محققان  اين  مى شوند.  رزيستين  افزايش 
اين  نقش  به  را  هوازى  تمرينات  از  پس  رزيستين 
هورمون در دفاع اكسايشى بدن نسبت دادند و عنوان 
التهابى  محرك  به  پاسخ  در  رزيستين  كه  نمودند 
سلول هاى  از  و  مى كند  عمل  آنتى اكسيدان  همچون 

تك هسته اى خون در پاسخ به التهاب خفيف ترشح 
مي شود. 

نتيجه گيرى. مى  توان گفت نه هفته تمرين هوازى 
چاق  زنان  در  سرمى  رزيستين  و  آديپونكتين  بر 
شاخص هاى  بهبود  سبب  احتماالً  اما  ندارد،  تأثيرى 
چربى  درصد  وزن،  كاهش  همچون  آنتروپومتريك 
بدن، شاخص تودة بدن و نسبت محيط كمر به لگن 
آزمودنى ها  اين  در  بيشينه  هوازى  توان  افزايش  و 
دقيق تر،  نتايج  به  رسيدن  براى  حال،  بااين  مى گردد. 

انجام تحقيقات ديگرى ضرورى است.
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تأثير تعاملى سرب، تمرينات استقامتى و 
مكمل آنتى اكسيدانتى بر برخى پارامترهاى 

توليد مثل

 عقيل كوثرى؛ دانشجوى كارشناسى ارشد فيزيولوژى ورزشى دانشگاه مازندران*
  ولى اهللا دبيدى روشن؛ دانشيار دانشگاه مازندران

   اباصلت حسين زاده كالگر ؛ دانشيار دانشگاه مازندران

ــتقامتى و مكمل ضداكسايشى كوركومين بر برخى چكيده: ــرب، دويدن اس ــى تأثير تعاملى س هدف از اين مطالعه بررس
ــرموش صحرايى نر به طور تصادفى به شش گروه  ــصت س پارامترهاى توليدمثلى در موش هاى صحرايى بود. ش
دسته بندى شدند: 1. پايه٬ 2. شم(حالل كوركومين)٬ 3. تمرين + سرب٬ 4. كوركومين + سرب، 5. سرب٬ 6. تمرين 
+ كوركومين + سرب (هر گروه شامل ده سرموش). برنامة تمرينى گروه هاى 3 و 6 شامل دويدن پيشرونده روى 
نوارگردان بدون شيب به مدت هشت هفته و هر هفته پنج جلسه با سرعت 15-22 متر در دقيقه و به مدت 64-25 
ــت هفته به مقدار 30 ميلى گرم به ازاى هر  ــه روز در هفته و مجموعاً هش دقيقه بود. به عالوه، مكمل كوركومين س
كيلوگرم وزن بدن به گروه هاى 4 و 6 و حالل كوركومين به گروه 2 و سرب نيز به مقدار 20 ميلى گرم/ كيلوگرم به 
تمام گروه ها (به غير از گروه هاى 1 و 2) به صورت زير صفاقى تزريق شد. پس از ارزيابى تحرك پذيرى و نيمرخ 
ــتاندارد  ــپرم، همچنين مالون دى آلدهيد (MDA) بافت هاى بيضه و اپيديديوم با روش هاى اس مورفولوژيايى اس
مشخص شد ميانگين پراكسايش ليپيدى در بيضه و اپيديديوم در گروه سرب نسبت به گروه هاى درمان بيشتر بود. 
ــرب باعث كاهش تحرك پذيرى اسپرم در گروه سرب نسبت به گروه هاى  ــتات س همچنين، القاى زيرصفاقى اس
ديگر شد. به عالوه، شمار اسپرم هاى نرمال نيز در گروه سرب كمتر از ديگر گروه ها بود. با وجود اين، استفاده از 
تمرين هوازى هشت هفته اى و يا مكمل ضداكسايشى گياهى فقط باعث مهار آثار زيانبار ناشى از قرارگيرى در 
معرض سرب بر اين شاخص ها شده است. با توجه به يافته هاى اين تحقيق به نظر مى رسد قرارگيرى در معرض 
ــى  ــتگاه توليد مثل دارد، اما انجام فعاليت هاى منظم هوازى و يا مكمل ضداكسايش آلودگى هوا آثار مضرى بر دس
ــتر كيفيت و كميت شاخص هاى توليد مثلى را  ــود و بهبود بيش گياهى فقط باعث مهار آثار زيانبار آالينده ها مى ش

به دنبال ندارد.

واژگان كليدي: پارامترهاى توليد مثلى، دويدن استقامتى، سرب، كوركومين، نابارورى

 * E.mail : aghil_kosari@yahoo.com  
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تأثير تعاملى سرب، تمرينات استقامتى و مكمل آنتى اكسيدانتى بر برخى پارامترهاى توليد مثل

مقدمه
در  جوامع  شدن  صنعتى  و  فناورى  پيشرفت  با 
سنگين  فلزات  از  استفاده  و  توليد  اخير،  دهه هاي 
به  حتى  كه  عناصرى  از  يكى  است.  يافته  افزايش 
انسان ها  سالمتى  بر  زيادى  سوء  آثار  نيز  كم  مقدار 
دارد سرب است كه هيچ نقشى مفيدى در بدن انسان 
خطر  عامل  بدن  در  آن  از  مقدار  هر  وجود  و  ندارد 
محسوب مى شود. اين فلز به طور وسيعى در طبيعت 
آن در طول  ميزان دريافت  شده و  گسترده  پخش و 
زده  تخمين  كه  طورى  به  است،  يافته  افزايش  زمان 
مى شود مقدار سرب در خون انسان هاى ما قبل تاريخ 
اين  كه  بوده  خون  دسى ليتر  بر  ميكروگرم   %016
مقدار در حال حاضر به ترتيب 50 تا 200 برابر كمتر 
از پايين ترين ميزان سرب خون انسان هاى ساكن در 

نيمكره هاى جنوبى و شمالى است (3). 
آثار سمى سرب ممكن است در سيستم عصبى 
عروق،  و  قلب  كليه،  خون،  محيطى،  و  مركزى 
سيستم هاى غدد درون ريز و ايمنى، مجراى معده اى- 
روده اى، دستگاه توليد مثل و استخوان حادث گردد 
(7، 8، 13). بررسي ها نشان مي دهد آثار سمى سرب 
در  و  آزاد  راديكال هاى  توليد  طريق  از  است  ممكن 
در  اختالل  باعث  ليپيدى  پراكسايش  افزايش  نتيجه 
دستگاه  جمله  از  بدن  مختلف  دستگاه هاي  عملكرد 

توليد مثل شود (12، 17، 22، 24). 
كاركرد  سنجش  براي  مختلفي  شاخص هاي 
كيفيت  ارزيابى  دارند.  وجود  مثل  توليد  دستگاه 
ارزيابى  براى  حساس  شاخص هاى  از  يكى  اسپرم 
پارامترهاى  است.  مثل  توليد  دستگاه  كاركرد 

مثل  اسپرم  كاركرد  ارزيابى  براى  رايج  استاندارد 
شاخص هاى  مورفولوژى  و  تحرك پذيرى  غلظت، 
زيستى حساسى براى مواجهه با آالينده ها به حساب 
غشاى  اعظم  بخش  اينكه  دليل  به   .(20  ،9) مى آيند 
نشده  اشباع  چرب  اسيدهاى  از  اسپرم  پالسمايى 
اسپرم  غشاى  چرب  اسيدهاى  از   %45) شده  تشكيل 
بودن  پايين  دليل  به  همچنين  است)،  نشده  اشباع 
ظرفيت ضداكسايشي آن، سلول اسپرم به ميزان زياد 

مستعد آسيب هاى پراكسايشى است (9، 20). 
ناشى  اكسايشى  استرس  دادند  نشان  مطالعات 
افزايش  اسپرم،  غشاى  به  آسيب  طريق  از  سرب  از 
تحرك پذيرى  كاهش  ناهنجار،  اسپرم هاى  تعداد 
سلول  درون  به  نفوذ  در  آن  توانايى  كاهش  و  اسپرم 
 ،20  ،9) مى شود  بارورى  كاهش  باعث  تخمك 
كه  است  وضعيتي   1(OS)اكسايشى استرس   .(22
همراه  سلولي  عملكرد  و  ساختار  شديد  آسيب  با 
مي انجامد.  سلولي  زودرس  مرگ  به  نهايتاً  و  است 
راديكال هاي  از  انواعي  معموالً  را  وضعيت  اين 
اكسيژن  واكنش پذير  متابوليت هاي  مخصوصاً  آزاد، 
واكنش پذير  متابوليت هاي  مى كند.  القا   (ROS)
اكسيژن (ROS) به اسيدهاي چرب غيراشباع موجود 
در غشاي پالسمايي اسپرم حمله مى كنند و آبشاري 
ليپيد  پراكسايش  عنوان  با  شيميايي  واكنش هاي  از 
يكي    LPO.(19) مى اندازند  راه   به  را   2(LPO)
آزاد  راديكال هاي  پاتولوژيايي  آثار  مهم ترين  از 

محسوب مي شود. 
مالون دي آلدهيد (مالون آلدهيد يا بيس دي متيل 
بي نهايت  كربنة  سه  دي آلدهيدهاي  از  يكي  استال) 

1. oxidative stress 
2. lipid peroxidation
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عقيل كوثرى، ولى اهللا دبيدى، اباصلت حسين زاده كالگر

واكنش پذيري است كه محصول فرعي LPO توليد 
مي شود. اين آلدهيد با گروه هاي عملكردي بسياري 
ليپوپروتئين ها،  پروتئين ها،  جمله  از  مولكول ها  از 

RNA، DNA تركيب مى شود(5). 
با در نظر گرفتن آثار زيان بار سرب بر بخش هاى 
قرارگيرى  امكان  روزافزون  افزايش  و  بدن  مختلف 
در معرض آلودگى سرب، راهكارهاى مختلفى براى 
شده  بررسى  زيان بار  آثار  اين  كردن  كم  يا  خنثى 
مواد  و  تغذيه  به  توجه  راهكارها  اين  از  يكى  است. 
غذايى مورد استفاده به ويژه مواد ضداكسايشي است. 
مسموميت  با  مقابله  در  بسزايى  نقش  مناسب  تغذية 
ناشى از سرب دارد. محققان خاصيت ضداكسايشي 
موادى از قبيل ويتامين C، E، B6 و تيامين را در دفع 
فلزات سمى از قبيل سرب بررسى كرده اند (7، 12، 
17، 24)، اما در سال هاى اخير تالش هاي گسترده اي 
ويژه  به  طبيعى  ضداكسايشي  مواد  كردن  پيدا  براى 

مواد با منشأ گياهى انجام شده است. 
تركيبى  كوركومين  داده اند  نشان  محققان 
را  زردچوبه  تركيب  از   %3 حدود  كه  است  فنولى 
ضداكسايشى  آثار  و  مى دهد  اختصاص  خود  به 
 ،18  ،15  ،11) دارد  آزاد  راديكال هاى  مقابل  در 
در  را  كوركومين  اثر  همكارانش (18)  و  فتما   .(25
از  ناشى  ليپدى  پراكسايش  و  اكسايشى  آسيب هاى 
بررسى  موش  مختلف  بافت هاي  در  سديم  آرسنيت 
هم زمان  تزريق  داشتند  اظهار  محققان  اين  كرده اند. 
آثار  كاهش  باعث  سديم  آرسنيت  و  كوركومين 
ريه  بيضه،  كليه،  كبد،  در  سديم  آرسنيت  سمى 
كرده اند  نتيجه گيري  اين رو،  از  مى شود.  مغز  و 
از  ناشى  مسموميت  بر  سودمندى  تأثير  كوركومين 

آرسنيت سديم دارد (18). 

 عالوه بر مكمل هاى ضداكسايشى، تأثير ورزش 
اين  است.  مطرح  نيز  بدن  ضداكسايشى  وضعيت  بر 
موضوع مانند سكه اى دو روست كه يك سوى آن 
توليد گونه هاى واكنش پذير اكسيژن بر اثر ورزش و 
ضداكسايشى  مواد  فعاليت  افزايش  آن  ديگر  طرف 
دنبال  به  سوپراكسيدديسموتاز  و  گلوتاتيون  مانند 
ورزش است. اما آنچه بايد به آن دقت شود اين است 
كه شدت و مدت ورزش نقش مهمى در اين رابطه 
ورزش  داده اند  نشان  تحقيقات  كه  چرا  مى كند  ايفا 
استقامتى اين توانايى را دارد كه دفاع ضداكسايشى 

بدن را ارتقا دهد (1، 2، 23). 
استقامتى از طريق  محققان نشان دادند تمرينات 
مهمى  نقش  بيضه  در  اكسايشى  استرس هاى  كاهش 
(عدم  طبيعى  شرايط  تحت   .(27) دارد  بارورى  در 
وجود بيش تمرينى، تغذية مناسب و جزآن) تمرينات 
استقامتى تأثير معكوسى بر كاركرد دستگاه توليدمثل 
گزارش هاى  وجود  على رغم   .(19  ،16) ندارد 
ورزشى  فعاليت  مثبت  آثار  بر  مبنى  متعدد  پژوهشى 
استرس  از  جلوگيرى  در  متوسط  شدت  با  استقامتى 
در  همچنين  بدن،  مختلف  بافت هاى  در  اكسايشى 
نشده  مشاهده  پژوهشى  تاكنون  مثل،  توليد  دستگاه 
دوره  يك  اثر  مطالعة  به  هم زمان  طور  به  كه  است 
ضداكسايشي  مكمل  نوارگردان،  روى  دويدن 
كوركومين و يا تركيبى از اين دو بر ويژگى كيفى 
اسپرم، همچنين شاخص استرس اكسايشى در بيضه و 
اپيديديوم به ويژه در موش هاى در معرض آالينده اى 
همچون سرب بپردازد. لذا، با توجه به آثار سرب بر 
ايجاد استرس اكسايشى (12، 20، 22، 24) و از طرف 
ديگر وجود ارتباط بين استرس اكسايشى و كاركرد 
مى شود  مطرح  فرض  اين   (24  ،12  ،9) مثلى  توليد 
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تزريق هشت هفته اى سرب از طريق افزايش استرس 
اكسايشي– كه با مالون دى آلدهيد (MDA)1 بافت 
كاركرد  كاهش  باعث  مي شود-  داده  نشان  بيضه 
اين  هدف  اساس  اين  بر  مى شود.  مثل  توليد  دستگاه 
مطالعه بررسي تأثير تعاملى سرب، تمرينات ورزشى و 
مكمل ضداكسايشي بر برخى پارامترهاى توليدمثلى 

در موش هاى صحرايى است.

روش شناسى
جامعة  پژوهش.  آزمودنى هاى  و  آمارى  جامعة 
صحرايي  سرموش  شصت  حاضر  پژوهش  آمارى 
مركز  از  كه  بودند  ويستار  نژاد  ماهة  دو  بالغ  نر 
انتقال  از  پس  شدند.  خريدارى  آمل  پاستور  انستيتو 
آزمودني ها به محيط آزمايشگاه، به مدت يك هفته 
(هفتة اول) جهت تطابق با محيط جديد و در طى دورة 
پژوهش نيز به صورت گروه هاي چهار سرموش در 
دماي  با  محيطي  در  و  شفاف  پلي كربنات  قفس هاي 
20 تا 24 درجة سانتي گراد، رطوبت 45 تا 55 درصد 
و چرخة تاريكي به روشنايي 12:12 ساعته نگهداري 
غذاي  حيوانات  نيز  پژوهش  دورة  طي  در  شدند. 
ساخت شركت بهپرور را به صورت پلت و به ميزان 
10 گرم به ازاي هر 100 گرم وزن بدن و با توجه به 
مورد  آب  ضمناً  كردند.  مصرف  هفتگي  وزن كشي 
نياز حيوان نيز به صورت آزاد و از طريق بطري هاي 
از  پس  حيوانات  اين  داشت.  قرار  دسترس  در  ويژه 
انتقال به محيط آزمايشگاه و آشنايي با محيط جديد 
و نحوة فعاليت روي نوارگردان، به طور تصادفي به 
شم  مداخله اى)،  گونه  هيچ  (بدون  پايه  گروه  شش 
هشت  استقامتي  تمرين  سرب،  كوركومين)،  (حالل 

و  تمرين  از  تركيبي  و  كوركومين  مكمل  هفته اي، 
مكمل كوركومين تقسيم شدند. 

مكمل  و  سرب  استات  محلول  تزريق  و  تهيه  نحوة 
از  گرم   2 ابتدا  محلول  اين  تهية  براى  كوركومين. 
استات سرب را با ترازوى با دقت 0/001 وزن كردند 
تدريج  به  سپس،  دادند.  قرار  مدرجى  ظرف  در  و 
حجم محلول با آب مقطر به 100 سى سى رقيق شد. 
 (18) همكارانش  و  دنيل  پژوهش  نتايج  به  توجه  با 
كه تاثير دوز 20 ميلي گرم استات سرب را بر ايجاد 
در  كردند،  بررسي  صحرايي  موش هاي  در  استرس 
ازاي  به  سرب  استات  ميلي گرم  نيز 20  پژوهش  اين 
سه  صفاقى  درون  صورت  به  بدن  وزن  كيلوگرم  هر 
گروه هاى  به  هفته  هشت  مدت  به  و  هفته  در  روز 
تمرين سرب و گروه سرب تزريق شد. در اين ميان، 
هم زمان با تزريق استات سرب به گروه هاي تمريني، 
(تمرين+كوركومين)  تركيبي  كوركومين،  مكمل 
حالل  ميلي گرم   30 نيز  شم  گروه  به  سرب  گروه  و 
وزن  كيلوگرم  هر  ازاي  به  اوليت)  كوركومين (اتيل 
بدن به صورت زيرصفاقي سه روز در هفته و به مدت 
به  نيز  كوركومين  به عالوه،  شد.  تزريق  هفته  هشت 
صورت زيرصفاقي و به صورت محلول با اتيل اوليت 
در دوز 30 ميلي گرم به ازاي هر كيلوگرم وزن بدن 
يك روز در هفته و به مدت هشت هفته به گروه هاي 

مكمل و تركيبي تزريق شد (15).
پروتكل  اجراي  از  قبل  استقامتى.  تمرين  برنامة 
تمريني، آزمودني ها به مدت چند روز با نحوة انجام 
آشنايي  برنامة  شدند.  آشنا  نوارگردان  روي  فعاليت 
شامل پنج جلسه راه رفتن و دويدن با سرعت 5 تا 8 
متر در دقيقه و شيب صفر درصد و به مدت 5 تا 10 
1. Malondialdehyde
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دقيقه بود. برنامة تمريني گروه تمريني عبارت بود از 
دويدن روي نوارگردان بدون شيب و ويژة جوندگان 
كه در آن تمرين با رعايت اصل اضافه بار به صورت 
پيشرونده بين 64-25 دقيقه و با سرعت بين 15-22 
متر در دقيقه اجرا شد. اين برنامه به مدت هشت هفته 
و هر هفته نيز در پنج جلسه اجرا گرديد. براي گرم 
كردن نيز آزمودني ها در ابتداي هر جلسة تمريني به 
دويدند.  دقيقه  در  متر   7 سرعت  با  دقيقه  سه  مدت 
سپس، براي رسيدن به سرعت مورد نظر به ازاي هر 
افزوده  نوارگردان  سرعت  به  دقيقه  در  متر   2 دقيقه، 
شد. براي سرد كردن بدن در انتهاي هر جلسة تمريني 
نيز سـرعت نوارگردان به طور معكوس كاهش يافت 
روي  تمريني  برنامة  كل  برسد.  اوليه  سـرعت  به  تا 

نوارگردان بدون شيب انجام شد.
براي  تحقيق،  اين  در  بافت بردارى.  و  خون گيرى 
مورد  شاخص هاي  تغييرات  بر  سن  اثر  از  جلوگيري 
پژوهش  انتهاي  در  حيوانات  تمام  پژوهش،  در  نظر 
در  گروه ها  تمام  شدند.  كشته  مشابه  كامًال  شرايط  با 
جلسة  آخرين  از  پس  ساعت   24) استراحتي  شرايط 
با  تزريق)  آخرين  از  پس  ساعت   24 يا  و  تمريني 
كتامين و زايالزين با نسبت 5 به 2 بي هوش و سپس 
قلب  از  مستقيماً  خون  سي سي  سپس 5  شدند.  كشته 
بيرون كشيده شد. خون لخته شده به مدت 15 دقيقه 
و با سرعت 3500 دور در دقيقه سانتريفيوژ شد. سرم 
حاصل از آن در تيوپ هاى 1/5 سى سى قرار گرفت 
به  تام  آنتى اكسيدانى  ظرفيت  اندازه گيرى  براى  و 

آزمايشگاه منتقل شد.
ارزيابى  براى  اسپرم.  كيفى  ويژگى هاى  بررسى 
بالفاصله  اپيديديوم ها  از  يكى  اسپرم  ويژگى هاى 
برداشته شد، به خوبى تكه تكه شد، سپس به مدت 20 

شد  داده  قرار   37ْc دماى  در  تيرود  محلول  در  دقيقه 
تا اسپرم ها به خوبى پخش شوند. سپس سوسپانسيون 
صاف شد. براى ارزيابى مورفولوژى اسپرم نيز يك 
شد.  ريخته  الم  روى  شده  صاف  محلول  از  قطره 
سپس، در هواى آزاد خشك شد. نمونه ها در اتانول 
ائوزين  و  هماتوكسيلين  با  سپس،  شد.  تثبيت   %95
شمارش  نمونه  هر  ازاى  به  اسپرم   500 شدند.  رنگ 
نرمال  غير  مورفولوژيايى  لحاظ  به  اسپرم هاى  شد. 
صاف،  سر  سر،  بدون  اسپرم هاى  از  بودند  عبارت 
اسپرم هاى  و  خميده  دم  خميده،  گردن  سوزنى،  سر 
اندازه گيرى  براى  چندگانه.  ناهنجارى هاى  داراى 
الم  روى  سوسپانسيون  از  قطره  يك  تحرك پذيرى، 
ريخته شد تا تعداد اسپرم هاى متحرك و غيرمتحرك 
شمارش   40 بزرگ نمايى  با  ميكروسكوپ  توسط 
شود. به عالوه، بيضه و اپيديديوم سمت ديگر حيوان 
جدا و بالفاصله در نيتروژن مايع قرار گرفت. سپس، 
اندازه گيرى  براى  سانتى گراد  درجة   −80 دماى  در 

مالون دى آلدهيد و پروتئين نگهدارى شد.
    براى اندازه گيرى وزن اندام هاى توليد مثلى، 
بيضه و اپيديديوم يك سمت (سمت چپ) موش ها 
برداشته شد. پس از جدا كردن اپيديديوم و بيضه از 
به  اپيديديوم ها  چربى  كردن  جدا  همچنين  يكديگر، 
طور كامًال مشابه وزن بيضه و اپيديديوم با استفاده از 
عالوه،  به  شد.  اندازه گيرى   0/001 دقت  با  ترازوى 
بيضه و اپيديديوم سمت ديگر حيوان جدا و بالفاصله 
در نيتروژن مايع قرار داده شد. سپس، در دماى 80- 
درجة سانتى گراد براى اندازه گيرى مالون دى آلدهيد 

و پروتئين نگهدارى شد.
تحقيق  اين  در  دي آلدهيد.  مالون  اندازه گيري 
تيوباربيتوريك  روش  از  استفاده  با   MDA غلظت 
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شكل 1. ميانگين و انحراف معيار مالون دى آلدهيد (nmol/mg protein) بيضه در گروه هاى مختلف

شكل 2. ميانگين و انحراف معيار مالون دى آلدهيد(nmol/mg protein) اپيديديوم در گروه هاى مختلف پژوهش



83

سال بيست و يكم  شماره 1 (پياپي 61) بهار 1392

عقيل كوثرى، ولى اهللا دبيدى، اباصلت حسين زاده كالگر

ش
وه
 پژ

لف
خت
ى م

ه ها
رو
ر گ

م د
سپر

ى ا
ذير

ك پ
حر

و ت
ى 

لوژ
رفو

 مو
يار
 مع

اف
حر

و ان
ن 

نگي
ميا

 .1
ول

جد روه
گ

ص
شاخ

ايه
پ

شم
رب

س
رب

و س
ن 
مري

ت
رب

و س
ل 
كم

م
ل و 

كم
ن،م

مري
ت

رب
س

ژى
ولو

ورف
م

90
/58

± 
4/8

4
87

/34
 ±

2/7
7

86
/31

 ±
4/2

7
89

/79
±2

/97
88

/73
±3

/91
92

/13
±4

/2
رى

پذي
رك 

تح
48

/18
±7

/58
47

/16
±3

/95
43

/69
±8

/82
44

/9±
10

/76
43

/69
±8

/28
47

/45
±8

/38

ش
وه
 پژ

لف
خت
ى م

ه ها
رو
ر گ

م د
سپر

ى ا
ذير

ك پ
حر

و ت
ى 

لوژ
رفو

 مو
يار
 مع

اف
حر

و ان
ن 

نگي
ميا

 .2
ول

جد

روه
گ

ص
شاخ

ايه
پ

شم
رب

س
رب

و س
ن 
مري

ت
رب

و س
ل 
كم

م
ل و 

كم
ن،م

مري
ت

رب
س

زن 
ت و

سب
ن

زن 
ه و

ه ب
يض

ب
ش

مو

0/0
04

4±
0/0

00
78

0/0
03

9±
0/0

00
83

0/0
04

8±
0/0

00
51

0/0
04

9±
0/0

00
31

0/0
04

6±
0/0

00
83

0/0
04

6±
0/0

00
29

زن 
ت و

سب
ن

به 
وم 

يدي
پيد

ا
ش

 مو
زن

و

0/0
01

87
±0

/00
02

6
0/0

01
69

±0
/00

02
8

0/0
01

96
±0

/00
00

5
0/0

01
89

±0
/00

01
4

0/0
01

88
±0

/00
01

9
0/0

01
74

±0
/00

01
5



84

سال بيست و يكم  شماره 1 (پياپي 61) بهار 1392

تأثير تعاملى سرب، تمرينات استقامتى و مكمل آنتى اكسيدانتى بر برخى پارامترهاى توليد مثل

اندازه گيري  همكارانش  و  رائو  دادة  شرح  اسيد 
گرديد. ابتدا بافت ها به كمك نيتروژن مايع و هاون 
بافر  ميلى ليتر   1 كردن  اضافه  با  و  شدند  پودر  چينى 
ميلى موالر   150 و  تريس  ميلى موالر   50) اليزيس 
محلول  سپس،  شدند.  هموژنيزه  سديم)  كلريد 
هموژنيزه در 9000 دور در دقيقه به مدت 15 دقيقه 
سانتريفيوژ شد. سپس، 100 ميكروليتر از مايع رويي 
به همراه 900 ميكروليتر آب مقطر در لولة آزمايش 
معرف  ميكروليتر   500 لوله  هر  به  و  شد  ريخته 
تيوباربيتوريك   -2 پودر  از   0/67g (مقدار    TBA
همراه   به   ((TBA, Merck, Mw:144.15) اسيد 
 0/5g  آب مقطر در ظرفى حل شد. حدود ml100
نهايت   در  گرديد.  اضافه  فوق  محلول  به   NaOH
فوق  محلول  به  گالسيال   استيك  اسيد   ml100
كامًال  آلومينيومي  ورقه هاي  با  لوله ها  سر  شد.  اضافه 
پوشانده شدند و به مدت يك ساعت در حمام آب 
دماي  در  شدن  خنك  از  پس  گرفتند.  قرار  جوش 
دقيقه   10 مدت  به   g 4000 در  مجدداً  لوله ها  اتاق، 
رويي  محلول  جذب  نهايت،  در  شدند.  سانتريفوژ 
اسپكتروفتومتر  دستگاه  با  نانومتر  موج 534  طول  در 
به  نيز  پروتئين  غلظت  شد.  خوانده   (UV1600)
روش برادفورد اندازه گيري شد. آلبومين سرم گاوى 
(Sigma, BSA) به عنوان پروتئين استاندارد مورد 

استفاده قرار گرفت.
از  داده ها  تحليل  و  تجزيه  براي  آمارى.  روش هاى 
به  توجه  با  شد.  استفاده  استنباطي  و  توصيفي  آمار 
آناليز  آزمون  از  داده ها،  توزيع  نحوة  بودن  طبيعى 
واريانس يك طرفه به منظور بررسي تفاوت هاي بين 
 P≤0/05 سطح  در  شاخص ها  از  يك  هر  گروهي 
استفاده شد. به عالوه، آزمون تعقيبى نيز براى تعيين 

اين موضوع به كار رفت كه تغييرات به دست آمده 
شاخص  يا  و  گروه  كدام  در  فوق  آزمون هاى  از 

معنادار است. 

يافته ها
الف) نتايج مربوط به ويژگى هاى كيفى 

اسپرم
مورفولوژى  معيار  انحراف  و  ميانگين   1 جدول 
اسپرم را در گروه هاى مختلف پژوهش نشان مى دهد. 
همان گونه كه در جدول نيز مالحظه مى شود ميانگين 
تحرك پذيرى اسپرم در گروه سرب نسبت به گروه 
پايه، شم، تمرين- سرب، و گروه تركيبى به ترتيب 
اما  است.  كمتر  درصد   3/76 و   1/21  ،3/47  ،4/42
اختالف معنادارى بين گروه ها وجود ندارد. در مورد 
گروه  در  نرمال  اسپرم هاى  ميانگين  نيز  مورفولوژى 
سرب نسبت به گروه هاى پايه، شم، تمرين- سرب، 
 ،27/4 ترتيب  به  تركيبى  گروه  و  سرب  مكمل- 
است.  كمتر  درصد   5/82 و   2/42  ،3/48  ،1/03
همچنين، ميانگين اسپرم هاى نرمال در گروه تركيبى 

نسبت به گروه هاى ديگر بيشتر است.

ب) نتايج مربوط به MDA بيضه و 
اپيديديوم

بيضه  دى آلدهيد  مالون  نتايج   2 و   1 شكل هاى 
و اپيديديوم را نشان مى دهند. چنانچه از اين جدول 
گروه  در  بيضه  دى آلدهيد  مالون  ميانگين  پيداست، 
ميانگين  است.  بيشتر  گروه ها  ساير  به  نسبت  سرب 
پايه،  گروه هاى  به  نسبت  سرب  گروه  در   MDA
شم، تمرين- سرب، مكمل- سرب و گروه تركيبى 
و 23/85  ترتيب 24/42، 15/87، 52/97، 94/47  به 
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عقيل كوثرى، ولى اهللا دبيدى، اباصلت حسين زاده كالگر

در   MDA ميانگين  همچنين،  است.  بيشتر  درصد 
به  نسبت  سرب  مكمل-  و  سرب  تمرين-  گروه هاى 
گروه پايه كمتر است اما ميانگين MDA در گروه 
پايه و تركيبى تقريباً يكسان است. همچنين، ميانگين 
ساير  به  نسبت  سرب  گروه  در  اپيديديوم   MDA
گروه ها بيشتر است. ميانگين MDA در گروه سرب 
نسبت به گروه هاى پايه، شم، تمرين- سرب، مكمل- 
سرب و گروه تركيبى به ترتيب 2/82، 1/29، 5/38، 
ميانگين  همچنين،  است.  بيشتر  درصد  و 6/39   3/32
MDA در گروه هاى تمرين- سرب، مكمل- سرب 

و گروه تركيبى نسبت به گروه پايه كمتر است. 

ج) نتايج مربوط به نسبت وزن بيضه و 
اپيديديوم به وزن موش

و  بيضه  وزن  نسبت  معيار  انحراف  و  ميانگين 
اپيديديوم به وزن موش در جدول 2 نشان داده شده 
است. باتوجه به داده هاى جدول 2 ميانگين نسبت وزن 
بيضه به وزن موش در گروه شم نسبت به گروه هاى 
گروه  و  سرب  مكمل-  تمرين-سرب،  سرب،  پايه، 
وزن  نسبت  ميانگين  همچنين،  است.  كمتر  تركيبى 
بيضه به وزن موش در گروه پايه نسبت به گروه هاى 
تمرين- سرب، مكمل- سرب و گروه تركيبى كمتر 
است. همچنين، ميانگين نسبت وزن اپيديديوم به وزن 
كمتر  ديگر  گروه هاى  به  نسبت  شم  گروه  در  موش 
موش  وزن  به  اپيديديوم  وزن  نسبت  ميانگين  است. 
و  سرب  تمرين-  گروه هاى  به  نسبت  پايه  گروه  در 
مكمل- سرب كمتر اما نسبت به گروه تركيبى بيشتر 

است.

بحث و نتيجه گيرى
القاى  شد  مشخص  حاضر  پژوهش  در 

توليد  پارامترهاى  خرابى  باعث  سرب  زيرصفاقى 
 MDA اسپرم،  مورفولوژى  و  (تحرك پذيرى  مثلى 
در  شد.  اپيديديوم)  و  بيضه  وزن  اپيديديوم،  و  بيضه 
شامل  درمانى  پروتكل هاى  اجراى  اگرچه  مقابل، 
كوركومين  مكمل  يا  و  بدنى  منظم  تمرينات  انجام 
تغيير معنادارى در مقادير اين شاخص ها ايجاد نكرد، 
در  سرب  القاى  از  ناشى  زيانبار  آثار  مهار  باعث  اما 
ويژه  به  موضوع  اين  شد.  مثلى  توليد  شاخص هاى 
مكمل  و  تمرين  از  تركيبى  كه  است  صادق  زمانى 
چند  هر  رفت.  كار  به  درمانى  راهبرد  كوركومين 
مشاهده  يافته ها  مقايسة  جهت  مرتبطى  كامًال  تحقيق 
نشد، اما اين يافته ها در كل همسو با تحقيقات مورتى 
و همكارانش (1995)، پينون و همكارانش (1995) و 
موش ها  روى  كه  است  همكارانش (24)  و  مصطفى 
به  سرب  استات  تزريق  دادند  نشان  و  دادند  انجام 
ترتيب به مدت 16، 10 و 8 هفته تأثير معنادارى روى 

تحرك پذيرى اسپرم ندارد. 
در مقابل، نتايج پژوهش حاضر در خصوص تأثير 
با  اسپرم  تحرك پذيرى  بر  سرب  زيرصفاقى  القاى 
نتايج هلنا و همكارانش (20) و سوزان و همكارانش 
(16) همسو نيست. با وجود اين، در پژوهش حاضر 
گروه هاى  در  اسپرم  مورفولوژى  بين  شد  مشخص 
ميانگين  اما  ندارد،  وجود  معنادارى  تفاوت  مختلف 
درصد اسپرم هاى نرمال در گروه تركيبى در مقايسه 

با گروه هاى شم و سرب بيشتر بود. 
اين يافته با نتايج اسپومنكا و همكارانش (2007)، 
هلنا و همكارانش (20) و سوزان و همكارانش (16) 
همسوست، اما با نتايج مورتى و همكارانش (1995)، 

پينون و همكارانش (1995) غير همسوست.  
توافق  مورد  سرب  با  مسموميت  عمل  سازوكار 
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همگان نيست، اما اعتقاد بر اين است كه سرب روى 
 DNA ،اسيدهاى نوكلئيك و پروتئين ها عمل مى كند
 RNA ،را تحت تأثير قرار مى دهد و ساخت پروتئين
از  سرب  مى دهد (12، 22، 24).  تغيير  را   DNA و 
جمله توليدكننده هاى گونه هاى واكنش پذير اكسيژن 
به  نيز  پژوهش  اين  در  موضوع  اين  است.   (ROS)
مالون  سطوح  اندازه گيرى  كه  چرا  شد،  تأييد  نوعى 
اكسايشِى  استرس  شاخص   ،(MDA) دى آلدهيد 
در  سرب  تزريق  داد  نشان  مختلف  گروه هاى 
آزمودنى ها باعث افزايش ميانگين مالون دى آلدهيد 
امر  اين  كه  شد  پايه  گروه  به  نسبت  سرب  گروه  در 
در  اكسايشى  استرس  توجه  قابل  افزايش  نشان دهندة 

نتيجة مسموميت با سرب است. 
نه   ROS از  حاصل  اكسايشى  آسيب  افزايش 
تنها به ماهيت و ميزان آن بستگي دارد بلكه به زمان 
از  سلولي  خارج  فاكتورهاي  و  آن  استمرار  مدت  و 
جمله دما، شدت اكسيژن و تركيبات مولكولي نظير 
يون ها، پروتئين ها و جمع كنندگان ROS نيز بستگي 
اكسيژن  واكنش پذير  متابوليت هاي   .(14  ،6) دارد 
مي گردند.  ناباروري  باعث  اصلي  سازوكار  دو  با 
آسيب  اسپرم  پالسمايي  غشاي  به   ROS اينكه،  اول 
توانايي  و  اسپرم  تحرك  حقيقت  در  و  مي رساند 
دوم،  مي دهد.  كاهش  اووسيت  با  ادغام  براي  را  آن 
و  مي زند  آسيب  اسپرم   DNA به  مستقيماً   ROS
مى شود  ناهنجار  اسپرم هاى  تعداد  افزايش  باعث 
 ROS (28). هر سيگنال يا محركي كه توليد باالي
و  داخلي  غشاي  است  ممكن  اندازد،  راه  به  را 
آزاد  به  منجر  و  بريزد  هم  به  را  ميتوكندري  خارجي 
پروتئين  گردد.  ميتوكندري  از   C سيتوكروم  شدن 
سرانجام  كاسپازها،  كردن  فعال  با   C سيتوكروم 

به   .(14  ،4) مي گردد  سلولي  آپوپتوزيس  به  منجر 
طور كلي، آسيب هاي القا شده با ROS منجر به از 
دست رفتن تحرك اسپرم، غير فعال شدن آنزيم هاي 
گليكوليزي و صدمه به غشاهاي آكروزومي و اكسيد 
در  آپوپتوزيس  يا  زودرس  مرگ  و   DNA شدن 
سلول  عوامل،  اين  مجموعة  كه  مي گردد  سلول ها 
مي سازد  ناتوان  تخمك  بارورسازي  جهت  را  اسپرم 

   .(30 ،21)
ميانگين  شد  مشخص  حاضر،  پژوهش  در 
گروه هاى  در  اسپرم  مورفولوژى  و  تحرك پذيرى 
گروه  و  سرب  كوركومين-  مكمل  سرب،  تمرين- 
تركيبى در مقايسه با گروه سرب بيشتر است. از اين 
يافته مى توان نتيجه گرفت اعمال اين متغيرها احتماالً 
باعث  بدن  آنتى اكسيدانتى  دفاع  افزايش  طريق  از 
افزايش ميانگين تحرك پذيرى و مورفولوژى اسپرم 

در گروه هاى درمان شده است. 
شدت  با  تمرينات  دادند  گزارش  محققان 
تنظيم  با  و  مى كند  عمل  آنتى اكسيدان  متوسط 
كيفيت  بهبود  باعث  اكسايشى  ضد  ژن هاى  افزايشى 
 .(27  ،23) مى شود  سرب  گروه  با  مقايسه  در  اسپرم 
به  ضداكسايش  مادة  كوركومين  تحقيق،  اين  در 
از  ناشى  مهارى  احتمالى  آثار  بتوان  تا  رفت  كار 
مطالعه  را  از آن  سميت سرب و نيز اختالالت ناشى 
آنيون هاي  نظير  اكسيژن  فعال  راديكال هاي  كرد. 
ايجاد  در  هيدروكسيل  راديكال ها ي  و  سوپراكسيد 
اين  پاكسازي  لذا  دارند،  نقش  اكسايشى  صدمات 
مختلف  بيماري هاي  بروز  از  جلوگيري  در  عوامل 
و سرطان مفيد است. آثار ضداكسايشي كوركومين 
محققان  را  آزاد  راديكال هاي  كردن  غيرفعال  در 
و  دوز  به  وابسته  اغلب  آثار  اين  ولي  كرده اند،  تأييد 

تأثير تعاملى سرب، تمرينات استقامتى و مكمل آنتى اكسيدانتى بر برخى پارامترهاى توليد مثل
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شرايط محيطي هستند (11، 15، 18). ياجينگ شان و 
همكارانش (30) در تحقيقى نشان دادند كوركومين 
مى تواند مادة ضداكسايشى قوى در برابر استرس هاى 

اكسايشى و آثار ناشى از آن استفاده شود. 
در  كه   (7) همكارانش  و  ماكوسود  همچنين، 
پرداخته  سرب  بر  كوركومين  اثر  بررسى  به  تحقيقى 
بودند، به اين نتيجه دست يافتند كه كوركومين مادة 
در  مهمى  نقش  و  است  قوى  ضداكسايشى  غذايى 
مهار آثار ناشى از سميت سرب دارد و مى تواند آن 

را مهار كند. 
در تحقيقى ديگر نيز امار و همكارانش (11) اثر 
از  ناشى  اكسايشى  آسيب هاى  مقابل  در  كوركومين 
بررسى  نر  موش هاى  توليد مثلى  سيستم  را در  كروم 
كردند. آن ها مشاهده كردند كه تزريق كروم باعث 
كاهش  اسپرم،  غلظت  كاهش  بيضه،  بافت  تغيير 
تناسلى،  اندام هاى  وزن  كاهش  تستوسترون،  ميزان 
فعاليت  كاهش  و  ليپيدى  پراكسايش  ميزان  افزايش 
سوپراكسيد ديسموتاز و كاتاالز مى شود، در حالى كه 
تزريق كوركومين به تنهايى، همچنين تزريق هم زمان 
جلوگيرى  تغييرات  اين  از  كروم  و  كوركومين 
مى كند. بنابراين، نتيجه گرفتند كه كوركومين نقش 
كروم  از  ناشى  اكسايشى  آسيب  مقابل  در  محافظتى 

در سيستم توليد مثلى موش هاى نر دارد. 
با  جمع كننده  آنتى اكسيدان  كوركومين 
پراكسايش  و  است  آزاد  راديكال هاى  جمع آورى 
تمرين  هفته  هشت  مى كند.  مهار  را  غشا  ليپيدهاى 
تركيب  و  كوركومين  مكمل  دريافت  استقامتى، 
تمرين استقامتى و مكمل كوركومين تغيير معنادارى 
دريافت كنندة  موش هاى  بيضة  دى آلدهيد  مالون  در 
سرب ايجاد نكرد. اما ميانگين مالون دى آلدهيد بيضه 

سرب  تمرين-  گروه  با  مقايسه  در  سرب  گروه  در 
مى دهد  نشان  يافته  اين  داشت.  توجهى  قابل  افزايش 
مكمل  با  مقايسه  در  استقامتى  تمرينات  از  استفاده 
استرس  از  جلوگيرى  در  بيشترى  تأثير  كوركومين 
مالون  ميزان  است.  داشته  سرب  از  ناشى  اكسايشى 
به  نسبت  سرب  گروه  در  نيز  اپيديديوم  دى آلدهيد 
سرب،  تمرين-  گروه هاى  ويژه  به  گروه ها  ديگر 
افزايش  بود.  بيشتر  تركيبى  گروه  و  سرب  مكمل 
افزايش  نشان دهندة  سرب  گروه  در   MDA ميزان 
آسيب اكسايشى ناشى از سرب در سيستم توليد مثلى 

است. 
ساختار  سلول ها،  ديگر  برخالف  اسپرماتوزوآ، 
و عمل متفاوتى دارد و به دليل داشتن مقادير باالي 
اسيدهاي چرب غيراشباع، داراي چند پيوند دوگانه 
فوق العاده  ميزان  و  پالسمايي  غشاي  در   (PUFA)
نسبت  و  است  سيتوپالسمي  آنتي اكسيدان هاي  ناچيز 

به آسيب اكسايشى بسيار حساس است (6). 
دست  از  به  غشا  چرب  اسيدهاي  شدن  پراكسيد 
آنزيم هاي  فعاليت  در  كاهش  و  غشا  سياليت  رفتن 
غشا و كانال يوني و در نتيجه از دست دادن تدريجي 
منجر  اووسيت  به  اتصال  جهت  اسپرم ها  توانايي 
سلول ها  تمام  در    LPO اثر  مهم ترين   .(5) مي شود 
به ويژه اسپرم، به هم ريختگي ساختار غشا (سلولي يا 
ارگانلي) و عمل غشا (فرايندهاي انتقال يون، سياليت 
و نفوذپذيري، گراديان هاي سوخت وسازى و جزآن) 
است. در كنار اين آثار غشايي، LPO به DNA و 

پروتئين ها نيز آسيب مى رساند (21). 
از   LPO از  حاصل  سيتوتوكسيك  آلدهيدهاي 
به  پروتئين ها  در  تيول  گروه  با  واكنش پذيري  طريق 
طور كوواالنسي به آن ها متصل مى شوند و عملكرد 

عقيل كوثرى، ولى اهللا دبيدى، اباصلت حسين زاده كالگر
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پروتئين را تغيير مى دهند. همچنين، مي توانند از طريق 
راديكال هاي آلكوكسيل و پراكسيل باعث اكسايش 
آمينوگوانوزين)  گروه هاي  (به ويژه   DNA بازهاي 
تشكيل  دهند  را  حلقوي1  اضافي  تركيبات  و   شوند 
ايجاد   LPO با  كه  سلولي  تغييرات  اين   .(29)
آن ها  عملكرد  و  اسپرمي  پارامترهاي  روي  مي شوند 

تأثير عمده اي مي گذارد (10).
وزن  توليدمثلى،  فاكتورهاى  از  ديگر  يكى 
حاضر  تحقيق  نتايج  است.  مثلى  توليد  ارگان هاى 
به  اپيديديوم   و  بيضه  وزن  نسبت  بين  مى دهد  نشان 
وزن موش در هيچ كدام از گروه ها تفاوت معنادارى 
وجود ندارد اما ميانگين نسبت وزن بيضه و اپيديديوم 
و  سرب  تمرين-  سرب،  گروه  در  موش  وزن  به 
تركيبى در مقايسه با گروه شم بيشتر بود. اين موضوع 
احتماالً به دليل رسوب سرب در گروه هايى است كه 
سرب دريافت كرده اند و از آنجا كه بين اين گروه ها 
بنابراين  ندارد،  وجود  زيادى  تفاوت  پايه  گروه  و 
اين  داليل  از  ديگر  يكى  نيز  تزريق  از  ناشى  استرس 

اختالف است.

نشان  تحقيقى  در   (2009) همكارانش  و  ايت    
دادند دريافت سرب به مدت 90 روز باعث كاهش 
وزن بيضه و اپيديديوم و هيپوفيز در موش ها مى شود. 
باعث  اكسيژن  فعال  گونه هاى  توليد  طريق  از  سرب 
نتيجه،  در  مى شود.  اكسايشى  آسيب هاى  افزايش 
مثلى  توليد  بافت هاى  ويژه  به  بدن  بافت هاى  نكروز 

را به دنبال دارد.  

نتيجه اينكه؛
قرارگيرى مداوم در معرض آالينده اى موسوم به 
استات سرب عمدتاً از طريق توليد راديكال هاى آزاد 
باعث استرس اكسايشى و آسيب به بافت مى شود و 
انجام  قبيل  از  زندگى  سالم  شيوة  راهبردهاى  اتخاذ 
ضداكسايشى  مكمل هاى  يا  و  بدنى  منظم  فعاليت 
مهار  باعث  فقط  دو  اين  از  تركيبى  ويژه  به  گياهى 
بر  سرب  معرض  در  قرارگيرى  از  ناشى  زيانبار  آثار 
كيفيت و يا كميت شاخص هاى توليد مثلى مى شود. 
على رغم اين موارد، مطالعات بيشترى براى تأييد اين 

يافته ها مورد نياز است.

1. cyclic adducts
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طراحي آزمون ميدانى ويژه براى تعيين توان 
هوازى بازيكنان زن فوتسال

 شكوفه نادرى؛ كارشناس ارشد فيزيولوژى ورزشى دانشگاه تربيت معلم تهران* 
   حميد رجبى؛ دانشيار دانشگاه تربيت معلم تهران

   منيژه نوروزيان؛ استاديار دانشگاه تربيت معلم تهران

ــوان هوازى بازيكنان زن چكيده: ــى ويژه با روايى و پايايى، جهت برآورد ت ــدف پژوهش حاضر طراحى آزمون ميدان ه
ــركت كنندگان در اين پژوهش چهارده بازيكن فوتسال تيم هيرسا حاضر در مسابقات دسته يك  ــال بود. ش فوتس
بانوان باشگاه هاى كشور با ميانگين سنى 4/22±21/5 سال، قد 4/17±159/64 سانتى متر، تودة بدنى 56/01±5/15 
ــد. ابتدا، چندين  ــى 4/32±22/79 و BMI 2/08±21/99 كيلوگرم بر مجذور متر بودن ــد چرب ــرم، درص كيلوگ
پيش مطالعه به منظور بررسى ميزان شدت آزمون، الگوهاى حركتى موجود در فوتسال و مدت زمان آزمون انجام 
گرفت. نهايتاً آزمون حاضر براى اجرا ساخته شد. سپس حداكثر اكسيژن مصرفى (Vo2max) آزمودنى ها با استفاده 
ــت آمده از آزمون ميدانى طراحى شده اندازه گيرى شد.  ــافت به دس ــتگاه گاز آنااليزر (آزمون مالك) و مس از دس
همچنين، ضربان قلب و الكتات آزمودنى ها پس از هر دو آزمون نيز اندازه گيرى شد. از آزمون ضريب همبستگى 
ــته و ICC جهت بررسى داده ها استفاده گرديد. يافته ها نشان داد بين Vo2max به دست آمده از  ــون، t همبس پيرس
ــگاهى و مسافت طى شده در آزمون ميدانى طراحى شده (r =0/853)، ضربان قلب بيشينه  آزمون فزايندة آزمايش
ــتگى  ــر دو آزمون (r =0/768) و ميزان الكتات خون دو دقيقه پس از هر دو آزمون (r=0/668) همبس ــس از ه پ
ــان داد بين ميزان الكتات خون دو دقيقه پس از هر دو  ــته نش معنادارى وجود دارد. همچنين، نتايج آزمون t همبس
آزمون تفاوت معنادارى وجود داشت اما بين ضربان قلب بيشينه بالفاصله پس از هر دو آزمون تفاوت معنادارى 
وجود نداشت. در بررسى پايايى آزمون جديد نيز با استفاده از آزمون ICC براى شاخص توان هوازى (مسافت) 
در دو مرحلة آزمون- آزمون مجدد ضريب پايايى بااليى (r =0/774) به دست آمد. نتيجه اينكه به دليل همبستگى 
ــگاهى فزاينده و پايايى باالى آن مى توان از اين  باالى آزمون جديد كه ما آن را 1FAST ناميديم با آزمون آزمايش

آزمون جديد در ارزيابى Vo2max بازيكنان زن  فوتسال استفاده كرد.

واژگان كليدي: آزمون هوازى ويژة فوتسال، روايى، پايايى.

* E. mail: shokufehnaderi@yahoo.com
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طراحي آزمون ميدانى ويژه براى تعيين توان هوازى بازيكنان زن فوتسال

مقدمه
است  باتحركى  و  هيجان انگيز  ورزش  فوتسال 
امروزه بين ساير ورزش ها جايگاه ويژه اى دارد.  كه 
و  ورزش  اين  ماهيت  به  توجه  با  فوتسال  بازيكنان 
محيطى كه بازى در آن انجام مى شود، ويژگى هاى 
جسمانى خاصى دارند. بنابراين، تمرين بايد با توجه 
از  يك  هر  توانايى هاى  سطح  انفرادى،  شرايط  به 
مسابقه  در  ضرورى  نيازهاى  و  شركت كنندگان 
بازيكنان  راستا،  همين  در   .(5  ،10) شود  طراحى 
فوتسال براى دستيابى به اوج اجراى ورزشى مجبور 
به باال بردن سطح هماهنگى، استقامت، قدرت، توان، 
دانشمندان  بيشتر   .(1  ،3) هستند  سرعت  و  چابكى 
باالى  سطح  دارند  اعتقاد  مربيان  و  ورزشى  علوم 
آمادگى هوازى، پيش نيازى براى عملكرد بى هوازى 
باال هنگام فعاليت هاى متناوب طوالنى  مانند فوتسال 
است (7، 3). به همين دليل ورزشكاران اين رشته ها 
از  مسابقه،  فصل  از  پيش  تمرين هاى  هنگام  معموالً 
توان  بهبود  براى  طوالنى مدت  استقامتى  فعاليت هاى 
هوازى استفاده مى كنند (18، 3). در حقيقت، ماهيت 
آمادگى  بازيكنان،  مى كند  ايجاب  فوتسال  بازى 
با  اگر  ويژگى  اين  كه  باشند  داشته  بااليى  هوازى 
به  را  خستگى  شود،  همراه  بازى  مناسب  راهبردهاى 

تأخير مى اندازد.
فراوانى  آزمايشگاهى  روش هاى  چند  هر 
شده اند،  مطرح  هوازى  توان  اندازه گيرى  براى 
ماهيت  به  توجه  با  كه  ميدانى اى  آزمون هاى  امروزه 
باشند،  شده  طراحى  مربوط  رشتة  فعاليت هاى 
جايگزين روش هاى پيچيده و پرهزينة آزمايشگاهى 
شده اند. از اين رو، روايى و پايايى آزمون ها به ويژه 

همواره  و  دارد  ويژه اى  اهميت  ميدانى  آزمون هاى 
تالش مى شود آزمون هايى ابداع شوند كه عالوه بر 
جنبة علمى و كاربردى آن، روايى و پايايى الزم را 

نيز داشته باشند (14، 8). 
در اين راستا، هاف و همكارانش در سال 2002 
 Vo2max ارزيابى  جهت  ويژه اى  ميدانى  آزمون 
بازيكنان فوتبال طراحى كردند. سپس، باربروآلوارز 
آزمون  بار  اولين  براى  سال 2005  در  همكارانش  و 
بازيكنان  هوازى  توان  ارزيابى  منظور  به  را   1FIET
منقطع  تمرينات  اجراى  در  آن ها  توانايى  و  فوتسال 
دويدن  از  متشكل  كه  كردند  طراحى  باال  شدت  با 
فوتسال  زمين  در  فزاينده  صورت  به  رفت وبرگشت 

بود (14).
و  كاستگنا   2010 سال  در  آن  دنبال  به 
همكارانش (16) آزمون FIET را با آزمون بيشينة 
ضربان  الكتات،   ،Vo2max لحاظ  از  نوارگردان 
به  كردند.  مقايسه  شده  طى  مسافت  و  اوج  قلب 
الگوهاى  لحاظ  از  كه  توپى  آزمون  تاكنون  هرحال 
حركتى شبيه به فوتسال باشد براي اندازه گيري توان 
هوازي ويژة اين رشته مورد مطالعه و آزمايش قرار 
و  روايى  كه  آزموني  چنين  طراحي  با  است.  نگرفته 
پايايى آن نيز تـأييد شود، مربيان اين رشتة ورزشي 
آمادگي  ميزان  از  خوبي  ارزيابي  توانست  خواهند 
اين  لذا،  آورند.  عمل  به  خود  ورزشكاران  هوازي 
نظر  از  كه  آزموني  طراحي  با  دارد  نظر  در  پژوهش 
ضربان  و  مصرفى،  اكسيژن  (حداكثر  فيزيولوژيايي 
آزمايشگاه  فزايندة  آزمون  شبيه  الكتات)  و  قلب 
(گاز آنااليزر) و از نظر الگوي حركتي و زمانى شبيه 
بازيكنان  هوازي  توان  بتوان  باشد  فوتسال  بازي  به 
1. Futsal Intermittent Endurance Test(FIET)
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فوتسال را به صورت كاربردى ترى سنجيد. 

روش شناسى
فوتسال  بازيكن  چهارده  آمارى  جامعة  آزمودنى ها. 
بانوان  يك  دسته  مسابقات  در  حاضر  هيرسا  تيم 
 21/5±4/22 سنى  ميانگين  با  كشور  باشگاه هاى 
بدنى  تودة  سانتى متر،   159/64±4/17 قد  سال، 
5/15±56/01 كيلوگرم، درصد چربى 22/79±4/32 
متر  مجذور  بر  كيلوگرم   21/99±2/08  BMI و 
بودند. به علت محدود بودن جامعه، تعداد نمونه برابر 
هدف مند  نمونه گيرى  از  و  انتخاب،  جامعه  تعداد  با 
تحقيق  طرح  و  همبستگى  تحقيق  روش  شد.  استفاده 

به صورت ميدانى بود. 
جلسة  اولين  در  اطالعات.  جمع آورى  روش 
پژوهش،  هدف  و  نوع  آزمودنى ها  براى  پژوهش، 
نحوة همكارى و ابزار پژوهش شرح داده شد. پس از 
آشنايى با آنان مشخصات فردى بازيكنان در فرم هاى 
آزمودنى ها  و  شد  ثبت  اطالعات  ثبت  مخصوص 
اين  در  رضايت نامه  فرم  پركردن  از  پس  داوطلبانه 
ميانگين  آزمودنى ها  همة  كردند.  شركت  پژوهش 
را  ليگ  در  فوتسال  حرفه اى  بازى  سال   3/5 تجربة 
هفته  در  جلسه  سه  آزمودنى ها  همچنين،  داشتند. 
ليگ  مسابقات  فصل  ابتداى  در  و  داشتند  تمرين 

بودند. 
شامل  بدنى  تركيب  اندازه هاى  دوم  جلسة  در 
استفاده  با   BMI و  چربى  درصد  بدن،  تودة  قد، 
موجود   (In body 2)  1 بدن  تركيب  دستگاه  از 
پس  شد.  اندازه گيرى  المپيك  ملى  آكادمى  در 
فزايندة  آزمون  آزمون گيرى،  جلسة  سه  در  آن  از 

آزمون  و  شده  طراحى  آزمون  آزمايشگاهى، 
عمل  به  آزمودنى ها  از  شده  طراحى  آزمون  مجدد 
آزمون  هر  نتيجة  تأثير  ميزان  از  كاستن  براى  آمد. 
 48 زمانى  فاصله هاى  با  آزمون ها  ديگر،  آزمون  بر 
ساعت و براى هر آزمودنى در ساعت مشخصى از 
آزمودنى ها  همة  محيطى  شرايط  شد.  انجام  صبح 
هوا  دماى  و  رطوبت  و  بارش  بدون  بود،  يكسان 
تغذية  وضعيت  كنترل  سانتى گراد.  درجة   28 تا   25
آن ها  به  اما  نبود  ميسر  كامل  طور  به  آزمودنى ها 
از  آزمون  هر  اجراى  از  قبل  ساعت   24 شد  توصيه 
محرك  داروهاى  و  الكل  كافئين،  قهوه،  خوردن 
ناشتا  آزمون  روز  در  و  كنند  خوددارى  مسكن  و 

نبودند.
تعيين  منظور  به  آزمايشگاهى.  فزايندة  آزمون 
آنااليزر  گاز  دستگاه  از  آزمودنى ها   Vo2max

نوارگردان  و   (QUARK b2, ITALYA)
آكادمى  در  موجود   (COSMED , ITALYA)
قبًال  كه  اجرايى  پروتكل  شد.  استفاده  المپيك  ملى 
در دستگاه تنظيم شده بود و براى تمام ورزشكاران 
دقيقه  يك  شامل  بود،  شده  استفاده  ملى  سطح 
با  گردن  گرم  دقيقه  سه  نوارگردان،  روى  استراحت 
سرعت 6km/h بود. سپس، به ازاى هر يك دقيقه، 
با  نهايت،  در  مى يافت.  افزايش   1km/h سرعت 
نمودار   ،(220  – (سن  بيشينه  قلب  ضربان  به  توجه 
و   RER≥1/1 فالت)،  به  (رسيده  مصرفى  اكسيژن 
معنى  به  آزمودنى  دست  (عالمت  ارادى  واماندگى 
عدم توانايى براى ادامه) آزمون متوقف مى شد ودر 
پايان يك دقيقه ريكاورى با سرعت كاهنده تا صفر 

منظور شد.
1. Body composition  



94

سال بيست و يكم  شماره 1 (پياپي 61) بهار 1392

طراحي آزمون ميدانى ويژه براى تعيين توان هوازى بازيكنان زن فوتسال

هدف  اينكه  به  توجه  با  آزمون.  طراحى  چگونگى 
توان  برآورد  پژوهش  اين  در  آزمون  طراحى  از 
كه  بود  اين  بر  سعى  بود،  فوتسال  بازيكنان  هوازى 
و  ورزش  ويژگى  اصل  از  آزمون  اين  طراحى  در 
آزمون استفاده شود، به طورى كه حركات استفاده 
فوتسال  بازيكنان  حركات  با  آزمون  اين  در  شده 
زيادى  بسيار  شباهت  ورزشى  رشتة  اين  جريان  در 
فيزيولوژى  به  توجه  با  ديگر،  طرف  از  باشد.  داشته 
رشتة فوتسال و عوامل مختلف آمادگى جسمانى و 
شد  آن  بر  سعى  آن،  در  درگير  انرژى  سيستم هاى 
الگوى  نوع  لحاظ  از  بيشتر  چه  هر  آزمون  اين  كه 
حركتى و زمان اجراى آن به رشتة فوتسال نزديك 

شود. 
فوتسال  بازيكنان  روى  پيش مطالعه  چندين  طى 

آزمون  يك،  دستة  ليگ  در  حاضر  كرمانشاه  تيم 
راهنما  مطالعة  اين  از  هدف  آمد.  به دست  نهايى 
ضربان  شدت  وسيلة  به  آزمون  شدت  ميزان  بررسى 
آزمون  انجام  از  پس  خون  الكتات  ميزان  و  قلب 
اين  با  مطابق  و  باال  مالحظه اى  قابل  حد  در  كه  بود 
شاخص ها در جريان بازى فوتسال به حساب مى آمد 
از  استفاده  به  توجه  با  نيز  راهنما  مطالعة  در   .(16)
شد  سعى  شده،  طراحى  آزمون  در  فوتسال  حركات 
حركات و زمان اجرا متناسب با توانايى هاى بازيكنان 
فوتسال باشد. در اين زمينه از نظرات مربيان فوتسال، 
متخصصان فيزيولوژى ورزشى و علم تمرين و منابع 
 ،16) فوتسال  مهارت هاى  و  فيزيولوژى  به  مربوط 
كلى  پروتكل  مبنا،  همين  بر  شد.  گرفته  بهره   (10
تا   (1 (شكل  شد  تنظيم  شده  طراحى  آزمون  اجراى 

 

شكل 1. مسير حركت در آزمون طراحى شده 
1-2: دويدن با سرعت به سمت عقب، فاصلة 8/5 مترى. 2-6: مارپيچ از بين مخروط ها، فاصلة هر مخروط از بعدى 2/5 متر. 6-7: دويدن 
با سرعت به سمت جلو، 10/40 متر. 7-10: دريبل با توپ با سرعت، فاصلة مخروط ها از هم 2/10 متر. 10-11: حركت با توپ با سرعت 
ممكن، 20متر. 11-12: دريبل با توپ با سرعت،10 متر. 12-13: شوت به سمت دروازه، 2متر. 13-15: دويدن با سرعت، 32 متر. 1-15: 

حركت پاى پهلو، 11/30 متر. فاصلة مخروط هاى 7، 8، 9، 10، 11، 14 از خطوط كنارى زمين، 1متر. فاصلة مخروط 2 از 15، 5 متر. فاصلة 
مخروط هاى 2، 4، 3، 5، 6 از هم 3 متر.
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به روايى سنجى آزمون طراحى شده در اندازه گيرى 
توان هوازى و متغيرهاى فيزيولوژيايى پرداخته شود.

بود  صورت  بدين  شده  طراحى  آزمون  اجراى 
كه آزمودني در نقطة شروع كه در محل قرارگيري 
از  نيمي  به  پشت  بود،   (1 (شكل   1 شماره  مخروط 
زمين كه آزمون در آن انجام شد مى ايستاد. سپس، 
 1 شكل  اساس  بر  آزمون  سوت  صداى  شنيدن  با 
شروع و با صداى سوت به پايان رسيد. كل مسافت 
به  آزمون  اين  بود.  متر  دور110/5  هر  در  شده  طى 
پايان  در  شده  طى  مسافت  و  اجرا  دقيقه   10 مدت 

ثبت شد.
اندازه گيري ضربان قلب. ضربان قلب آزمودني ها با 
استفاده از ضربان سنج پالر مدل kempele ساخت 
جلسات  ابتداى  پيش آزمون (در  زمان هاى  در  فنالند 
دو  هر  در  آزمون  از  پس  بالفاصله  و  آزمون گيرى) 

آزمون آزمايشگاهى و ميدانى اندازه گيري شد. 
اندازه گيري الكتات خون. الكتات خون آزمودني ها 
و  آزمايشگاهى  آزمون  اجراي  از  پس  دقيقه  دو 
الكتومتر  دستگاه  از  استفاده  با  شده  طراحى  آزمون 
 Sens شركت  ساخت   Lactate Scout (دستگاه 

Lab آلمان) اندازه گيرى شد.
اسميرنوف  كلموگروف-  آزمون  از  آماري.  روش 
داده ها  توزيع  بودن  طبيعى  از  اطمينان  منظور  به 
ضريب  از  آزمون  روايى  تعيين  براى  شد.  استفاده 
 ICC همبستگى پيرسون و براى تعيين پايايى آن از
 t آزمون  از  آزمون  دو  بين  اختالفات  بررسى  و 
سطح  استنباطي،  آمار  جنبة  از  شد.  استفاده  همبسته 
معنادارى  مقايسة  يا  ارتباط  ارزيابي  براي   P<0/05
عمليات  گرديد.  منظور  آزمون  دو  در  ميانگين ها 

آمارى با نرم افزار SPSS نسخه 16 انجام شد.

يافته ها
فزايندة  آزمون  در  هوازى  توان  شاخص 
آزمون  در  شده  طى  مسافت  ميزان  و  آزمايشگاهى 
و  بيشينه  قلب  ضربان  و   1 جدول  در  شده  طراحى 
جدول 2  در  آزمون  دو  از  پس  خون  الكتات  ميزان 

آمده است.
پيرسون  همبستگى  ضريب  نتايج   3 جدول 
مى دهد.  نشان  شده  اندازه گيرى  متغيرهاى  بين  را 
مى شود،  مشاهده   3 جدول  در  كه  همان گونه 
فزايندة  آزمون  از  آمده  دست  به   Vo2max بين 
آزمايشگاهى و مسافت طى شده در آزمون طراحى 
شده، ضربان قلب بيشينه و الكتات خون پس از هر 
(به  آمد  دست  به  معنادارى  همبستگى  آزمون،  دو 
ترتيب، P=0/01 ،r=0/853؛ P =0/01 ،r=0/768؛ 

.(P=0/01 ،r=0/868
جدول 4 نتايج ضريب پايايى به دست آمده از 
آزمون  آزمون-  مرحلة  دو  در  شده  طراحى  آزمون 
مجدد را نشان مى دهد. نتايج آزمون ICC نشان داد 
شده  طراحى  آزمون  از  آمده  دست  به  مسافت  بين 
در دو مرحلة آزمون- آزمون مجدد، ضريب پايايى 
ضربان  همچنين،   .(r=0/774) دارد  وجود  بااليى 
از  پس  آمده  دست  به  خون  الكتات  و  بيشينه  قلب 
آزمون  آزمون-  مرحلة  دو  در  شده  طراحى  آزمون 
ترتيب،  (به  داد  نشان  بااليى  پايايى  ضريب  مجدد، 

.(r=0/612 ،r=0/783
نتايج آزمون t همبسته در مورد تغييرات ضربان 
قلب بيشينه و الكتات خون پس از دو آزمون فزايندة 
بين  داد  نشان  شده  طراحى  آزمون  و  آزمايشگاهى 
آزمون  دو  هر  از  پس  بالفاصله  بيشينه  قلب  ضربان 
تفاوت معنادارى وجود نداشت (P=0/728). اما بين 



96

سال بيست و يكم  شماره 1 (پياپي 61) بهار 1392

طراحي آزمون ميدانى ويژه براى تعيين توان هوازى بازيكنان زن فوتسال

جدول 1. توان هوازى و مسافت طى شده در دو آزمون فزايندة آزمايشگاهى و آزمون طراحى شده

آزمون فزايندة آزمون
آزمايشگاهى

آزمون طراحى 
شده

شاخص هاي آماري
شاخص هاي آزمون

انحراف 
معيار±ميانگين

انحراف 
معيار±ميانگين

(Vo2max) 2/50±48/98حداكثر اكسيژن مصرفى-

108/27±220/091389/2±1148/6مسافت (متر)

جدول 2. ضربان قلب بيشينه و ميزان الكتات خون پس از آزمون فزايندة آزمايشگاهى و آزمون طراحى شده

آزمون فزايندة آزمون
آزمايشگاهى

آزمون طراحى 
شده

شاخص هاي آماري
شاخص هاي آزمون

انحراف 
معيار±ميانگين

انحراف 
معيار±ميانگين

12/3±7/93190/82±191/57ضربان قلب بيشينه بالفاصله پس از اجرا (ضربه در دقيقه)

3/12±2/7713/60±11/75الكتات خون 2دقيقه پس از آزمون (ميلي مول بر ليتر)

جدول 3. ضرايب همبستگى بين متغيرهاى اندازه گيرى شده در دو آزمون

ارزش rPشاخص

همبستگى بين Vo2max آزمون فزاينده با مسافت طى شده در 
FAST آزمون

0/8530/01

0/7680/01همبستگى بين ضربان قلب بيشينه بالفاصله پس از هر دو آزمون

0/6680/01همبستگى بين ميزان الكتات خون 2دقيقه پس از هر دو آزمون
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آزمون  هردو  از  پس  دقيقه  دو  خون  الكتات  ميزان 
.(P=0/014) تفاوت معنادارى وجود داشت

بحث و نتيجه گيرى
حداكثر  بين  داد  نشان  حاضر  پژوهش  يافته هاي 
فزايندة  آزمون  از  آمده  دست  به  مصرفى  اكسيژن 
آزمايشگاهى و مسافت طى شده در آزمون طراحى 
شده همبستگي معناداري وجود داشت. به نظر مى رسد 
مورد  شاخص هاى  بين  معنادارى  همبستگى  چنين 
نظر، به دليل زمان فعاليت مشابه (ميانگين مدت زمان 
آزمون آزمايشگاهى 0/75±9/5 دقيقه و مدت زمان 
بيشتر  به كارگيرى  و  دقيقه)  ده  شده  طراحى  آزمون 
طراحى  آزمون  و  آزمايشگاهى  آزمون  در  پايين تنه 
سيستم هاى  درگيرى  سبب  احتماالً  كه  باشد  شده 
انرژى مشابه در دو آزمون شده است (4،13،17،19). 
همچنين، ميزان ضربان قلب و تا حدى ميزان الكتات 
نيز نشان مى دهد فشار فيزيولوژيايى دو آزمون تقريباً 

مشابه بوده است. 
كاستگنا  پژوهش  نتايج  با  حاضر  پژوهش  نتايج 

همبستگى  كه  همسوست   (2010) همكارانش  و 
آزمون  در  فوتسال  بازيكنان   Vo2max بين  معنادارى 
دست  به   FIET ميدانى  آزمون  و  نوارگردان  بيشينة 
همكارانش  و  ويليامز  نتايج  با  همچنين،  آوردند. 
بين  فوتبال  بازيكنان  در  كه  دارد  همخوانى   (2010)
مسافت طى شده در آزمون 1BEAST90 و مسافت 
حاصل   Vo2peak و   2YYIRT آزمون  در  شده  طى 
از آزمون آزمايشگاهى، همبستگى معنادارى به دست 

آوردند (16،20).
بين  همبستگى  در  مى رسد  نظر  به  همچنين، 
دو  ماهيت  بين  شباهت  نظر،  مورد  شاخص هاى 
آزمون و پيوسته بودن دو آزمون (منقطع بود و زمان 
نيز  نداشت)  وجود  آزمون  دو  خالل  در  استراحت 
مؤثر باشد. در تأييد اين موضوع پژوهش حاضر نشان 
به دست  بيشينة  قلب  ضربان  و  الكتات  ميزان  بين  داد 
آمده از آزمون آزمايشگاهى و آزمون طراحى شده 
ارتباط معنادارى وجود دارد كه اين امر ممكن است 
به دليل وجود شدت، زمان، الگوى حركتى مشابه و 
رعايت اصل ويژگى تمرين در هر دو آزمون باشد. 

جدول 4. نتايج ضريب پايايى آزمون طراحى شدة درد و مرحلة آزمون- آزمون مجدد

ضريب پايايىشاخص

0/774مسافت به دست آمده از آزمون طراحى شده در دو مرحلة آزمون- آزمون مجدد

0/783ضربان قلب بيشينه پس از آزمون طراحى شده در دو مرحلة آزمون- آزمون مجدد

0/612الكتات خون پس از آزمون طراحى شده در دو مرحلة آزمون- آزمون مجدد

1. Ball Endurance and Sprint Test in 90 min
2. Yo-Yo Intermittent Recovery Test
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پس  قلب  ضربان  بين  داد  نشان  پژوهش  نتايج 
طراحى  آزمون  و  آزمايشگاهى  فزايندة  آزمون  از 
بين  همچنين،  دارد.  وجود  معنادارى  همبستگى  شده 
ضربان قلب در دو آزمون تفاوت معنادارى مشاهده 
نشد. اين نكته آشكار كرد كه واكنش ضربان قلب به 
سنگيني تمرين شاخصي از بار اضافه است كه به طور 
اعم بر بدن و به طور اخص بر قلب و عروق اعمال 
مي شود (3،7،9،10). هر قدر كه شدت ورزش بيشتر 
ويژه،  بار  اندازه  و  معين  اكسيژن  هزينة  تحت  شود، 

ضربان قلب افزايش پيدا مي كند.
دادن  نشان  براى  الكتات  متغير  مى رسد  نظر  به 
كه  فوتسال  رشتة  در  ويژه  به  فيزيولوژيايى  فشار 
حقيقت،  در  است.  مناسب تر  نيست  هوازى  كامًال 
اطالعاتى  تمرين  هنگام  خون  الكتات  گيرى  اندازه 
را در مورد شدت، بار و مدت تمرين فراهم مى كند. 
دسترس  در  انرژى  ذخاير  كه  زمانى  فعاليت،  هنگام 
از  پس  نمى شود.  تشكيل  الكتات  مى شود،  استفاده 
و  گليكوژن  شدن  شكسته  راه  از  انرژى  وقتى  آن، 
بدون دخالت اكسيژن فراهم آيد، الكتات شروع به 
الكتات  غلظت  دليل  همين  به   .(12) مى كند  تجمع 
خون پس از فعاليت هاى بيشينه اغلب در آزمون هاى 
دستگاه  سهم  ارزيابى  جهت  آزمايشگاهى  و  ميدانى 

بايد   .(11) مى شود  استفاده  فعاليت  در  گليكوليزى 
داليل  از  يكى  فقط  هيپوكسى  كه  داشت  توجه 
كه  سوخت وسازى  است.  توليدى  الكتات  افزايش 
دليل الكتات  بر اثر اكسيژن محدود مى شود معموالً 
آدرنرژيك  بتا  سيستم هاى  اين  بلكه  نيست،  توليدى 

است كه بر الكتات خون تأثير مهمى دارد (2). 
هنگام  مى دهد  نشان  مطالعه  اين  خالصه،  به طور 
با  تحقيق  اين  در  كه  فوتسال  ويژة  هوازى  آزمون 
واژة FAST نامگذارى كرديم، هر دو مسير انرژى 
هوازى و بى هوازى درگيرند و فشار زيستى مشابهى 
مواجهه اند  آن  با  بازيكنان  فوتسال  بازى  هنگام  كه 
آزمون  باالى  همبستگى  دليل  به  مى كند.  اعمال 
پايايى  و  فزاينده  آزمايشگاهى  آزمون  با   FAST
ارزيابى  در  جديد  آزمون  اين  از  مى توان  آن  باالى 

Vo2max بازيكنان فوتسال استفاده كرد.

تشكر و قدردانى
مركز  المپيك،  ملى  آكادمى  محترم  رياست  از 
آكادمى،  جسمانى  قابليت هاى  توسعة  و  سنجش 
ما  كه  عزيزانى  تمامى  و  تهران  معلم  تربيت  دانشگاه 
را در اجراى اين تحقيق يارى نموده اند سپاسگزاريم.
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اثر مكمل ضدالتهابى زنجبيل بر پاسخ 
پروتئين هاى استرس سلولى متعاقب 

تمرينات قدرتى پيشرونده در مردان جوان 
واليباليست

 سمانه افشان؛ كارشناس ارشد دانشگاه مازندران* 
   ولى اهللا دبيدى روشن؛ عضو هيأت علمى دانشگاه مازندران

   دكتر فاطمه رودبارى؛ عضو هيأت علمى دانشگاه مازندران

محققان مختلف گزارش كرده اند تمرينات قدرتى باعث ايجاد التهاب، استرس و آسيب سلولى مى شود. با اين حال چكيده:
تأثير برنامه هاى تمرين قدرتى فزاينده با و بدون مكمل ضدالتهابى زنجبيل بر پروتئين هاى استرسى مشخص نشده 
است. هدف از اين مطالعه بررسى تأثير مكمل گيرى كوتاه مدت زنجبيل بر مقادير HSP72 و پروتئين تام پالسما 
ــت مرد ورزشكار در طرحى  ــت بود. بيس متعاقب اجراى پروتكل تمرين قدرتى فزاينده در مردان جوان واليباليس
ــامل گروه تمرين قدرتى فزاينده با و بدون مكمل زنجبيل (گروه تجربى) و  طولى به طور تصادفى به دو گروه ش
گروه دارونما تقسيم شدند. آزمودنى هاى گروه تجربى 3 گرم پودر زنجبيل را در سه وعده (هر وعده 1 گرم)، قبل 
ــولى حاوى 1 گرم نشاسته (دارونما) را با همان  ــه وعدة اصلى غذايى مصرف كردند. گروه دارونما نيز كپس از س
ــه مرحله انجام شد:  ــيوه و مدت زمان گروه تجربى مصرف مى كردند.خون گيرى از آزمودنى هاى تحقيق در س ش
ــاعت پس از آن. نتايج. تمرين قدرتى فزاينده بالفاصله بعد از اتمام  قبل از تمرين قدرتى، بالفاصله بعد و 24 س
تمرين باعث افزايش معنادار مقادير HSP72 و پروتئين تام پالسما (مقدار P در هر دو شاخص كمتر از 0/001) 
ــد (مقدار P به ترتيب برابر بود با 0/019 و 0/001). اگرچه مكمل گيرى زنجبيل  ــاعت پس از انجام آن ش و 24 س
باعث كاهش مقادير HSP72 و پروتئين تام پالسما متعاقب اجراى تمرين قدرتى شد، اما بر مقادير استراحتى اين 
شاخص ها در مقايسه با دورة قبل از مكمل گيرى تأثير معنادارى نداشت (مقدار  Pبه ترتيب برابر است با 0/634 
ــترس  ــان مى دهد هفت روز مكمل گيرى زنجبيل با دوز 3 گرم در روز در مهار كامل اس و 0/862). اين نتايج نش
ــلولى ناشى از تمرين قدرتى فزاينده مؤثر نبود. با وجود اين، مطالعات ديگرى با طول دورة بيشتر مكمل گيرى  س

زنجبيل براى تعيين آثار سودمند اين مداخلة غيردارويى بر پروتئين هاى استرسى الزم است.

واژگان كليدي: پروتئين هاى استرسى، تمرين قدرتى فزاينده، مكمل زنجبيل، واليبال.

* E. mail: samanehafshan@yahoo.com
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مقدمه
ورزشى  تمرينات  انجام  به  حاضر،  عصر  در 
جامعه  عامى  اقشار  در  وزنه  با  تمرينات  جمله  از 
به عالوه،  است.  شده  معطوف  روزافزونى  توجهات 
روش هاى  از  ورزشكاران  كه  است  متمادى  ساليان 
و  پاليومتريك  تمرينات  قبيل  از  مختلفى  تمرينى 
توان  يا  و  قدرت  بهبود  براى  (دايره اى)  ايستگاهى 
مى برند.  بهره  ورزشى  رشته هاى  برخى  در  عضالنى 
از  ورزشكاران  همة  تقريباً  كه  تمرين هايى  از  يكى 
در  است.  قدرتى  تمرين هاى  مى كنند،  استفاده  آن 
سالن هاى  در  مختلفى  تمرينى  روش هاى  راستا،  اين 
براى  ورزشكاران  آماده سازى  مراكز  و  بدنسازى 
مى شود.  گرفته  كار  به  ورزشى  مهم  رويدادهاى 
گونه  اين  سودمند  آثار  متعددى  تحقيقات  اگرچه 
بهبود  در  را  آماده سازى  پروتكل هاى  و  تمرينات 
عملكرد بدنى گزارش دادند (3)، تحقيقات معدودى 
برخى  اجراى  زيانبار  و  احتمالى  آثار  خصوص  در 
از  بدن  مختلف  دستگاه هاى  بر  تمرينى  پروتكل هاى 
ورزشكاران  در  به ويژه  وترى  عضالنى  سيستم  جمله 
است  شده  انجام  واليبال  قبيل  از  توانى  رشته هاى 
نتيجه  در  و  عضالنى  برون گراى  با  مكرر  به طور  كه 

التهاب سيستمى مواجه مى شوند. 
داشتند  اظهار  محققان  برخى  راستا،  اين  در 
پروتئين  سريع  افزايش  باعث  مختلف  استرس هاى 
سيستمى  التهاب  و   1(HSP) گرمايى  شوك 
راهبردهاى  اثر  اين،  وجود  با  مى شود(29،19،9). 
پيشگيرانه در مواجهه با آثار زيانبار احتمالى تمرينات 
تغييرات  رديابى  به ويژه  عضالنى  دستگاه  بر  قدرتى 

ماركرهاى مرتبط با برگشت سلول به وضعيت اوليه 
با   .(29) نيست  مشخص  كامًال  بازيافت  دورة  در 
وجود اين، با توجه به اثر تمرينات قدرتى در ايجاد 
آسيب هاى عضالنى از يك سو، و ارتباط بين وقوع 
اين گونه آسيب ها با التهاب سيستمى، به نظر مى رسد 
كاهش  در  ضدالتهابى  گياهى  مكمل هاى  مصرف 
التهاب متعاقب اجراى اين تمرينات و در نتيجه حفظ 

عملكرد ورزشكاران سودمند است.
مكمل  عنوان  به  زنجبيل  به  اخير  سال هاى  در 
مشكالت  درمان  براى  ويژه  به  گياهى  تغذيه اى 
التهابى مزمن توجه رو به رشدى معطوف شده است. 
مى دهند  نشان  حيوانى  و  انسانى  گزارش  چندين 
 .(35،33،30) دارد  التهابى  ضد  ويژگى هاى  زنجبيل 
و  زنجبيل  گياه  مى دهند  نشان  گزارش ها  برخى 
 ،(35) پروستاگالندين ها  مهار  باعث  آن  عصارة 
سركوب   ،(36،28) پالكتى  چسبندگى  هم  به  مهار 
 (13) پيش التهابى  عوامل  و  آزاد  راديكال هاى  توليد 
 (20،5) شيموكين  و  سايتوكين ها  مهار  همچنين، 
مى دهندآثار  نشان  مطالعات  به عالوه،  است.  شده 

آنتى اكسيدانى نيز دارد (31،16،15،13). 
بر اين اساس، با توجه به اينكه اجراى تمرينات 
آسيب  با  همواره  برون گرا  نوع  از  به ويژه  وزنه  با 
همراه   (21) التهاب  نتيجه  در  و   (27،17) عضالنى 
از  تمرينات  اين  ديگر،اجراى  سوى  از  و  است 
خون  جريان  مجدد  ريزش  و  ايسكمى  فرايند  طريق 
توليد  باعث  عضله  انبساط  و  انقباض  طى    2(I/R)
 ،(12،14،18،23) مى شود  آزاد  راديكال هاى  فراوان 
لذا بررسى آثار مكمل زنجبيل بر تغييرات پاسخ هاى 

1. Heat shock protein
2. Ischemia-reperfusion
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با  قدرتى  تمرين  اجراى  متعاقب  استرسى  و  التهابى 
تأثير  از  تازه اى  اطالعات  فزاينده،  باردهى  الگوى 
اين گونه مكمل در كاهش درد و التهاب و از اين رو 
در  تمرينات  اين گونه  در  عضله  عملكرد  حفظ 

دسترس قرار خواهد داد.
لذا، با توجه به اينكه HSP باعث حفاظت سلول 
گونه  هر  و   ،(37) مى شود  استرس ها  انواع  برابر  در 
كوفتگى  و  درد  باعث  سلول  در  التهاب  و  استرس 
لذا  مى شود،  ورزشكار  در  عملكرد  افت  نتيجه  در  و 
به نظر مى رسد اتخاذ هر گونه راهبرد براى كاهش و 
عملكرد  حفظ  در  بالقوه اى  نقش  آثار،  اين  مهار  يا 

ورزشى خواهد داشت. 
بر اين اساس، تحقيق حاضر به دنبال پاسخ به دو 
سؤال است. اول اينكه اجراى تمرينات قدرتى فزاينده 
با و بدون مكمل زنجبيل بر پاسخ پروتئين هاى استرس 
سلولى از قبيل پروتئين شوك گرمايى (HSP72) و 
چه  واليباليست  جوان  مردان  در   (TP) تام  پروتئين 
چه  زنجبيل  مكمل  مصرف  اينكه  دوم  دارد؟  تأثيرى 
دورة  طى  پروتئين ها  اين  پاسخ  تغييرات  بر  تأثيرى 
برگشت به حالت اوليه متعاقب اجراى اين تمرينات 

دارد؟

روش شناسى
طرحى  قالب  در  حاضر  تحقيق  پروتكل 
نيمه تجربى و به صورت دوسو كور و در چارچوب 
طرح پيش آزمون و دو نوبت پس آزمون (بالفاصله و 
در  و  مختلف  گروه هاى  در  آن)  از  پس  ساعت   24
دو مرحلة مجزا با فاصلة يك هفته اى (قبل و بعد از 

مكمل زنجبيل) اجرا شد. 
جامعة آمارى تحقيق حاضر را مردان ورزشكار 

رشتة واليبال تشكيل مى دادند كه دست كم سه روز 
از  داشتند.  منظم  تمرين  سال  دو  مدت  به  و  هفته  در 
برخى  با  ساله   17-22 فعال  مرد  بيست  افراد،  اين 
آزمودنى ها،  انتخاب  براى  شدند.  انتخاب  شرايط 
ابتدا طى فراخوانى، افراد واجد شرايط زير آزمودنى 

انتخاب شدند: 
1. افراد فاقد هر گونه بيمارى و آسيب عضالنى 

اسكلتى
2. عدم سابقة اجراى تمرينات با وزنه، دست كم 

در مدت شش ماه اخير
مدت  در  كم  دست  دخانيات  مصرف  عدم   .3

شش گذشته
4. خوددارى از مصرف هر گونه دارو دست كم 

در مدت دو هفته قبل از فرايند تحقيق
5. عدم ابتال به بيمارى هاى مزمن از قبيل بيمارى 
آسيب  عدم  همچنين  مفصلى،  مشكالت  قلبى، 
عضالنى و مفصلى دست كم در مدت يك ماه 

قبل از آغاز تحقيق.
همچنين  جزئيات،  اهداف،  توضيح  از  پس 
آزمودنى ها  تمامى  از  تحقيق،  پروتكل  اجراي  نحوة 
آزمودنى ها  به  ضمناً  شد.  دريافت  كتبي  رضايت نامة 
صورت احساس هر  اطالع داده شد كه مختارند در 
ادامة  از  تحقيق،  فرايند  در  ناخوشايند  شرايط  گونه 

تمرينات انصراف دهند و از مطالعه خارج شوند. 
تجربى  گروه  دو  به  تصادفى  طور  به  افراد  اين 
قدرتى  تمرين  گروه  دو  هر  شدند.  تقسيم  دارونما  و 
گروه  كه  تفاوت  اين  با  نمودند،  اجرا  را  فزاينده 
تجربى از مكمل زنجبيل و گروه دارونما نيز نشاسته 

استفاده كردند. 
يك سو  از  كه  متعدد  تحقيقات  نتايج  به  توجه  با 
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اثر مكمل ضدالتهابى زنجبيل بر پاسخ پروتئين هاى استرس سلولى متعاقب تمرينات قدرتى...

تأثير تمرينات با وزنه در ايجاد  آسيب عضالنى و در 
نتيجه التهاب و كوفتگى عضالنى را گزارش دادند، 
و از سوى ديگر با توجه به اثر ضدالتهابى و ضد درد 
و كوفتگى زنجبيل، در اين تحقيق نيز از اين مكمل 
كه   INGIBER OFFICINALE علمى  نام  با 

عموماً GINGER نيز ناميده مى شود استفاده شد. 
حاضر  تحقيق  در  زنجبيل  مكمل گيرى  پروتكل 
گروه  آزمودنى هاى  شد.  اجرا  هفته  يك  مدت  به 
روز 3  هر  فزاينده)  قدرتى  تمرين  و  تركيبى (مكمل 
گرم پودر زنجبيل (شركت گلدارو، تهران) را كه در 
درون كپسول هاى با پوشش مشابه قرار داشت در سه 
ميلى ليتر   250 حدود  با  و  گرم)   1 وعده  (هر  وعده 
آب، قبل از سه وعدة اصلى غذايى مصرف كردند. 
نشاسته  گرم   1 حاوى  كپسولى  نيز  دارونما  گروه 
(دارونما) را با همان شيوه و مدت زمان گروه تجربى 
مصرف كردند. كپسول هاى حاوى زنجبيل و دارونما 
آزمودنى  هر  و  بودند  هم  به  شبيه  كامًال  (نشاسته) 
در  مصرف  دستورالعمل  همراه  به  را  كپسول  هجده 
تحقيق  دورة  طول  در  كرد.  بسته دريافت  يك  قالب 
حفظ برنامة غذايى معمول توصيه مى شد و از مصرف 
هر گونه آنتى اكسيدان و مواد حاوى مولتى ويتامين 

خوددارى  كردند.
فزاينده  قدرتى  تمرين  پروتكل  اينكه  به  توجه  با 
اكثر  به كرات  و  است  قدرتي  تمرين  متداول  روش 
از  بدن سازى  سالن هاى  در  مربيان  و  ورزشكاران 
آن استفاده مى كنند، لذا در تحقيق حاضر نيز از اين 
جمله  از  ديگر  محققان  قبًال  كه  طريقى  به  پروتكل 
استفاده  كرده اند  گزارش   (3) همكارانش  و  رجبى 

شد. 
قدرتى  تمرين  اجراى  براى  خالصه،  طور  به 

فزاينده، بار وزنه از سبك به سنگين طراحى مى شود. 
ابتدا  آزمودنى ها  آزمون گيرى،  جلسات  ابتداى  در 
با20  و  دقيقه  ده  مدت  به  را  سبك  وزنة  با  تمرينات 
درصد 1RM به صورت دايره اى اجرا كردند. فاصلة 
شد  گرفته  نظر  در  ثانيه  ايستگاه ها 90  بين  استراحتى 
منابع  به  توجه  با  نيز  ست ها  بين  استراحتى  فاصلة  و 
على رغم  هايپرتروفى  روش  در  اينكه  به  توجه  با  و 
دقيقه  دو  داد،  ادامه  حركات  تكرار  به  بايد  خستگى 

در نظر گرفته شد. 
شد  خواسته  افراد  از  تمرينى  برنامة  اجراى  براى 
تا با توجه به مقادير يك تكرار بيشينة از پيش تعيين 
شده، در هفت ايستگاه (پرس سينه، جلو بازو، سرشانه 
با هالتر، نظام دمبل، اسكوات، پشت ران و ساق پا) به 
تمرين بپردازند. در اين راستا، هر آزمودنى ابتدا در 
بود  فرد   10RM درصد   50 كه  وزنه اى  اول،  ست 
درصد  دوم 75  ست  در  مى كرد.  اجرا  تكرار  ده  در 
10RM فرد در ده تكرار و در نهايت در ست آخر 

نيز 100 درصد 10RM فرد در ده تكرار انجام شد.
طى  حاضر  تحقيق  آزمودنى هاى  از  خون گيرى 
دورة تحقيق در دو مرحلة قبل و پس از انجام تمرينات 
قدرتى با و بدون مكمل زنجبيل و يا دارونما با شرايط 
هر  از  خون گيرى  به عالوه،  شد.  اجرا  مشابه  كامًال 
آزمودنى در شرايط استراحتى و به دنبال 48 ساعت 
از آخرين جلسة تمرينى و يا دريافت مكمل و  پس 
آزمودنى ها  از  منظور،  اين  براى  شد.  انجام  دارونما 
از  خون گيرى،  از  قبل  ساعت  دوازده  شد  خواسته 
خوددارى  آب  جز  به  غذايى  مادة  گونه  هر  مصرف 
روى  بر  ابتدا  آزمودنى  منظور،  اين  براى  كنند. 
استراحت،  دقيقه  پانزده  از  پس  مى نشست.  صندلى 
خون گيرى از وريد پيش بازويى دست غيربرتر انجام 



105

سال بيست و يكم  شماره 1 (پياپي 61) بهار 1392

سمانه افشان،  ولى اهللا دبيدى روشن، فاطمه رودبارى

وزنه  با  تمرينات  اجراى  به  آزمودنى  سپس،  مى شد. 
در ايستگاه هاى هفت گانه اقدام مى كرد.

دومين مرحلة خون گيرى بالفاصله پس از اتمام 
 24 نيز  خون گيرى  مرحلة  سومين  شد.  انجام  تمرين 
مشابه  شرايط  با  تمرينى  جلسة  اتمام  از  پس  ساعت 
اجرا شد. اين مراحل خون گيرى قبل و پس از دورة 
با  و  دارونما  يا  زنجبيل  هفته اى  يك  مكمل گيرى 
ميلى ليتر   10 مرحله  هر  در  شد.  اجرا  مشابه  شرايط 
خون جمع آورى شد و 2 ميلى ليتر در درون لوله هاى 
بخش  شد.  ريخته   EDTA انعقاد  ضد  مادة  حاوى 
ديگري از خون نيز به درون لوله هاي فاقد مادة ضد 
سرعت  با  سانتريفيوژ  از  پس  تا  شد  ريخته  انعقاد 
از  سرم  دقيقه  پنج  مدت  به  و  دقيقه  در  دور   2500
داخل  به  آمده  دست  به  سرم  آنگاه  شود.  مجزا  آن 
 -80 دماى  در  و  شد  ريخته  پلى سيتريته  لوله هاى 
درجة سانتى گراد ذخيره گرديد. پس از جمع آورى، 
و  تجزيه  براى  مكمل گيرى  از  پس  و  قبل  نمونه هاى 

تحليل آزمايشگاهى شاخص ها استفاده شد. 
مقادير  آزمايشگاهى  تحليل  و  تجزيه  براى 
Bio- كمپانى  ساخت  انسانى  كيت  از   HSP72

tech, Wuhan, China با ضريب پراكندگي و 
حساسيت 6/8 و 0/8 درصد نانوگرم بر ميلي ليتر و از 
روش االيزا استفاده شد. به عالوه، مقادير پروتئين تام 
پالسما نيز به روش االيزا و با استفاده از كيت ساخت 
كمپانىSigma-Aldrich, germany با ضريب 
 5 و  درصد   3/2 ترتيب  به  حساسيت  و  پراكندگى 

ميلي گرم بر دسي ليتر استفاده شد.
پس از اندازه گيرى هر يك از متغيرهاى تحقيق، 
اثر  يا  و  قدرتى  تمرين  پروتكل  اثر  مطالعة  براى 
پروتكل  اجراى  از  قبل  مختلف  مراحل  در  مكمل 

اجراى  از  پس  ساعت   24 و  بالفاصله  تمرينى، 
در  واريانس  آناليز  روش  از  آزمون گيرى  پروتكل 
براى  عالوه،  به  شد.  استفاده  مكرر  اندازه گيرى هاى 
رديابى تغييرات ناشى از نوع پروتكل و يا مكمل در 
مراحل مختلف از آزمون تعقيبى توكى استفاده شد. 
همچنين، براى مقايسة هر يك از شاخص ها بين دو 
گروه در زمان هاى مختلف خون گيرى نيز از آزمون 
t مستقل استفاده شد. مقدار معنادارى آمارى نيز در 

سطح P برابر يا كمتر از 0/05 تعيين شد.

يافته ها
جدول  در  تحقيق  آزمودنى هاى  مشخصات 
بين  معنادارى  تفاوت  هيچ  است.  شده  داده  نشان   1
تودة  شاخص  و  بدن  چربى  وزن،  قد،  سن،  مقادير 
بدن دو گروه وجود نداشت (جدول 1). جدول 2 و 
گرمايى  شوك  پروتئين  مقادير  تغييرات  ترتيب  به   3
(HSP) و پروتئين تام در مراحل مختلف خون گيرى 
قدرتى  تمرين  از  پس  بالفاصله  استراحتى،  (سطوح 
فزاينده و 24 ساعت پس از آن) در دو گروه تجربى 
و دارونما را قبل و پس از دورة يك هفته اى مصرف 

مكمل زنجبيل نشان مى دهند. 
در  واريانس  آناليز  آزمون  نتايج  اساس  بر 
اندازه گيرى هاى مكرر و همان گونه كه در جدول نيز 
باعث  فزاينده  قدرتى  تمرين  اجراى  است،  مشخص 
و   HSP72 مقادير درصدى  معنادار 75/69  افزايش 
بالفاصله  تام  پروتئين  مقادير  درصدى  افزايش 34/4 
پس از اتمام تمرين شد (مقدار P در هر دو شاخص 
كمتر از 0/001). اگرچه مقادير افزايش HSP72 و 
كمتر  تمرين  اتمام  از  پس  ساعت  تا 24  تام  پروتئين 
درصد   30/23 و   25/15 ترتيب  به  همچنان  اما  شد، 
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افزايش  كه  بود  باالتر  استراحتى  سطوح  به  نسبت 
برابر  ترتيب  به   P (مقدار  مى دهد  نشان  را  معنادارى 

است با 0/019 و 0/001). 
معنادار 67/34  افزايش  چه  اگر  ديگر،  سوى  از 
معنادار 31/69  افزايش  و   HSP72 مقادير درصدى 
اتمام  از  پس  بالفاصله  تام  پروتئين  مقادير  درصدى 
تمرين قدرتى فزاينده مشاهده شد، اما همان گونه كه 
در جدول 2 و 3 نيز مى توان به وضوح مالحظه كرد، 
افزايش  باعث   زنجبيل  هفته اى  يك  مكمل گيرى 
(افزايش  شد  مذكور  شاخص هاى  مقادير  كمتر 
از  قبل   HSP72 مقادير  درصدى   75/69 معنادار 
معنادار  افزايش  با  مقايسه  در  مكمل گيرى  دورة 
67/34 درصدى پس از دورة مكمل گيرى). به عالوه، 
مكمل گيرى زنجبيل باعث افزايش كمتر مقادير اين 
شاخص ها در مقايسه با دورة قبل از مكمل گيرى شد، 
به گونه اى كه مقادير HSP72 و پروتئين تام در 24 
در  مكمل گيرى  دورة  از  بعد  تمرين  از  بعد  ساعت 
مقايسه با دورة قبل از مكمل گيرى به ترتيب فقط به 

ميزان 23/85 و 28/25 درصد افزايش يافت.
نشان  مستقل   t آزمون  مذكور،  موارد  على رغم 
گروه  در  زنجبيل  هفته اى  يك  مكمل گيرى  داد 
 HSP72 مقادير  بر  دارونما،  با  مقايسه  در  تجربى 
بعد  بالفاصله   ،(P=0/572) قبل  مراحل  از  يك  هر 
(P=0/919) و 24 ساعت پس از اتمام تمرين قدرتى 
فزاينده (P=0/976) تأثير معنادارى نداشت. به عالوه، 
مكمل گيرى يك هفته اى زنجبيل در گروه تجربى، در 
مقايسه با گروه دارونما، بر مقادير پروتئين تام پالسما 
در هر يك از مراحل قبل (P=0/561)، بالفاصله بعد 
(P=0/091) و 24 ساعت پس از اتمام تمرين قدرتى 

فزاينده (P=0/27) تأثير معنادارى نداشت. 

بحث و نتيجه گيرى
گونه  هر  تأثير  متعددى  مطالعات  چند  هر 
تمرينات  به ويژه  ورزشى  تمرينات  جمله  از  استرس 
برون گرايى را بر پاسخ پروتئين هاى استرسى بررسى 
كرده اند (2)، اين تحقيق در زمرة نخستين تحقيقاتى 
بر  را  زنجبيل  كوتاه مدت  مكمل گيرى  اثر  كه  است 
پاسخ پروتئين هاى استرس سلولى در سه مرحلة قبل، 
تمرينات  اتمام  از  پس  ساعت   24 و  بعد  بالفاصله 
رشتة  ورزشكار  جوان  مردان  در  فزاينده  قدرتى 

واليبال بررسى كرده است. 
نتيجة اولية تحقيق همسو با تحقيقات ديگر نشان 
از  ايجاد  باعث  فزاينده  قدرتى  تمرينات  اجراى  داد 
هم گسيختگى ساختار پروتئين عضالنى (همان گونه 
كه با افزايش قابل توجه پروتئين تام نشان داده شد) و 
در نتيجه باعث افزايش قابل توجه HSP72 بالفاصله 
اين  شد  مشخص  به عالوه،  شد.  تمرين  اتمام  از  پس 
تغييرات طى 24 ساعت پس از اتمام تمرين نسبت به 
دورة بالفاصله پس از اتمام تمرين كاهش داشت، اما 

هنوز فراتر از سطوح استراحتى بود. 
نشان  حاضر  تحقيق  اصلى  نتيجة  ديگر،  سوى  از 
داد مصرف مكمل كوتاه مدت زنجبيل باعث تخفيف 
اجراى  متعاقب  سلولى  استرس  پروتئين هاى  پاسخ 
كامل  مهار  باعث  شد.اما  فزاينده  قدرتى  تمرينات 
تمرينى  پروتكل  اجراى  متعاقب   HSP72 مقادير 

نشد.
وزنه  با  تمرينات  اجراى  مى دهد  نشان  مطالعات 
از نوع برون گرا همواره با آسيب عضالنى (17،27)، 
التهاب و استرس (21) همراه است. استرس نيز با فعال 
هيپوتاالموسى-  محور  و  سمپاتيك  سيستم  كردن 
از  استرسى  هورمون هاى  شدن  آزاد  باعث  هيپوفيزى 

اثر مكمل ضدالتهابى زنجبيل بر پاسخ پروتئين هاى استرس سلولى متعاقب تمرينات قدرتى...
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جمله كاتكوالمين ها و كورتيزول مى شود. از اين رو، 
دنبال  به  را  گرمايى  شوك  پروتئين هاى  تحريك 
يكپارچگى  حفظ  براى  دفاعى  خط  دومين  كه  دارد 
مشخص ترين  از  يكى  و   (10) سلولى  تماميت  و 
پاسخ هاى سلولى براى مقابله با آسيب هاى اكسايشى 
مى دهد  نشان  مطالعات   .(4) است  استرس  از  ناشى 
استرس زاى  محرك هاى  به  پاسخ  در  پروتئين ها  اين 
كاهش  و  گليكوژن  تخلية  گرما،  قبيل  از  متعددى 
استرس هاى  و  باال  اسيديتة  گلوكز،  به  دسترسى 
مكانيكى تحريك مى شوند (1) و سلول را در مقابل 
كه  به گونه اى  مى كنند،  محافظت  استرس زا  عوامل 
بدون حضور اين پروتئين، سلول بر اثر استرس از بين 

خواهد رفت (2). 
يافته هاى  مقايسة  براى  مستقيمى  مطالعة  چه  اگر 
وجود  تحقيقات  ديگر  و  حاضر  تحقيق  از  حاصل 
اجراى  كه  دادند  گزارش  زيادى  محققان  اما  ندارد، 
به  آسيب  فرايندهاى  طريق  از  فزاينده  قدرتى  تمرين 
ساختارهاى پروتئينى، همچنين سازوكارى موسوم به 
و  انقباض  طى  خون  جريان  مجدد  ايسكمى-ريزش 
انبساط عضله باعث رهايش راديكال هاى آزاد و در 
نتيجه منجر به ايجاد استرس، التهاب و درد عضالنى 

مى شود (12،14،18،23). 
از  استرسى  هورمون هاى  تحريك  نيز  استرس 
پروتئين  نتيجه  در  دارد،  پى  در  را  اپى نفرين  جمله 
هشدار  منظور  به  خطر  سيگنال هاى  گرمايى  شوك 
و  مى كند (25)  عمل  استرس  زمان  در  ايمنى  سيستم 
باعث تحريك سايتوكين هاى پيش التهابى (7)، فعال 
جديد  پروتئين  سنتز   ،(25) التهابى  واسطه هاى  شدن 
و اتصال به پروتئين هاى تخريب شده و انتقال آن ها 
به  طريق  اين  از  و  مى شود  فاگوسيتوز  عمل  براى 

كاهش استرس، آسيب عضالنى، التهاب و در نتيجه 
حفظ عملكرد بافت مى انجامد. بنابراين، پروتئين هاى 
ضدالتهابى  و  آنتى اكسيدانى  اثر  با  گرمايى  شوك 
كمك  پروتئين ها  مجدد  و  اوليه  يكپارچگى  به  خود 
انواع  برابر  در  سلول  حفاظت  موجب  و  مى كند 

استرس مى شود (4). 
در اين راستا، يافته هاى پژوهش حاضر نشان داد 
اجراى  متعاقب  عضالت  به  وارد  مكانيكى  آسيب 
و  التهاب  افزايش  باعث  فزاينده  تمرينى  پروتكل 
 HSP72 مقادير بيشتر  شدن  آزاد  نتيجه  در  استرس، 
تام  پروتئين  رهايش  افزايش  با  افزايش  اين  و  شد 
(TP) همراه بود، به گونه اى كه اجراى تمرين قدرتى 
فزاينده باعث افزايش معنادار 75/69 درصدى مقادير 
پروتئين  مقادير  درصدى   34/4 افزايش  و   HSP72
تام بالفاصله پس از اتمام تمرين شد. اگرچه مقادير 
افزايش HSP72 و پروتئين تام تا 24 ساعت پس از 
اتمام تمرين كمتر شد، اما همچنان به ترتيب 25/15 
و 30/23 درصد نسبت به سطوح استراحتى باالتر بود 

كه افزايش معنادارى را نشان مى دهد. 
مصرف  پيشگيرانة  اثر  همچنين  حاضر  مطالعة 
از  ناشى  سلولى  آسيب  تغييرات  بر  زنجبيل  مكمل 
تمرين قدرتى فزاينده را در ورزشكاران رشتة واليبال 
داد  نشان  حاضر  پژوهش  يافتة  است.  كرده  بررسى 
زنجبيل  مكمل  هفته اى)  (يك  كوتاه مدت  القاى 

باعث افزايش كمتر مقادير HSP72 و TP شد.
ميزان  زنجبيل،  مكمل گيرى  متعاقب  به عالوه، 
افزايش مقادير HSP72 و پروتئين تام در 24 ساعت 
مكمل  كه  بود  زمانى  از  كمتر  تمرين  اتمام  از  پس 
مذكور،  موارد  على رغم  بود.  نشده  مصرف  زنجبيل 
تجربى  گروه  در  زنجبيل  هفته اى  يك  مكمل گيرى 
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 TP و   HSP72 مقادير  بر  دارونما  با  مقايسه  در 
(سطوح  خون گيرى  مختلف  مراحل  از  يك  هر  در 
اتمام  از  پس  ساعت   24 و  بعد  بالفاصله  استراحتى، 

تمرين قدرتى فزاينده) تأثير معنادارى نداشت. 
حاضر  تحقيق  يافته هاى  اساس  بر  بنابراين، 
كاهش  باعث  زنجبيل  هفته اى  يك  مكمل گيرى 
عضالنى  آسيب  با  مرتبط  پروتئين  فراخوانى  اندك 
نتوانست  اما  شد،  فزاينده  قدرتى  تمرين  از  ناشى 
از  يكى  كند.  مهار  را  تغييرات  اين  كامل  به طور 
داليل احتمالى اين موضوع طول دورة مكمل گيرى 
تأييد  براى  بيشتر  پژوهش هاى  انجام  چه  اگر  است. 
احتمالى اين ديدگاه ضرورى به نظر مى رسد، اما نبود 
مطالعات پژوهشى مرتبط يكى از محدوديت هاى اين 

تحقيق است. 
ضدالتهابى  مكمل  هفته اى  يك  مصرف  اگرچه 
باعث  حاضر  پژوهش  در  زنجبيل  آنتى اكسيدانى  و 
 TP و   HSP72 مقادير  در  افزايش  كامل  حذف 
اما  نشد،  فزاينده  قدرتى  تمرينات  اجراى  متعاقب 
ميزان افزايش مقادير اين شاخص ها در گروه مكمل 
هم زمان  كه  بود  دارونمايى  گروه  از  كمتر  زنجبيل 
معنادار  (افزايش  نمودند  اجرا  را  تمرينات  همين 
دورة  از  قبل   HSP72 مقادير  درصدى   69/75
 67/34 معنادار  افزايش  با  مقايسه  در  مكمل گيرى 

درصدى پس از دورة مكمل گيرى). 
مثبت  اثر  متعددى  مطالعات  راستا،  همين  در 
مكمل زنجبيل را نيز بر درد و التهاب گزارش دادند. 
را  التهاب  كاهش  نيز   (11) همكارانش  و  كريستوفر 
24 ساعت پس از تمرين برون گرا بعد از مكمل گيرى 
با زنجبيل نشان دادند. آتشك و همكارانش (8) نيز به 

نتايج مشابهى دست يافتند. 

و  بيرونى  مكمل هاى  مصرف  بنابراين، 
آنتى اكسيدان ها طى اجراى تمرينات قدرتى فزاينده 
اكسيداتيو  استرس  انطباق،افزايش  در  اختالل  سبب 
القاى  افزايش  از  مانع  نتيجه،  در  مى شود.  التهاب  و 
پژوهشگران  به عالوه،   .(10) مى گردد   HSP72
اظهار داشتند نيروهاى مكانيكى ناشى از تمرينات با 
وزنه در ابتدا از طريق آسيب به ساختار ساركومرها 
فراخوانى  باعث  آزاد  راديكال هاى  توليد  افزايش  و 
كراتين  جمله  از  سلولى  آسيب  با  مرتبط  ماركرهاى 
نتيجه،  در  مى شود.   TP و   HSP72  ،(26) كيناز 
تعادل  در  اختالل  اكسايشى،  استرس  ايجاد  به واسطة 
ايجاد  سلول  در  آنتى اكسيدانى  پراكسيدان/  عوامل 
از  پالسمايى  پروتئين هاى  در  تغيير  به  كه  مى شود 
به  التهاب  محل  در  آلبومين  غلظت  افزايش  جمله 
راديكال هاى  و  التهابى  عوامل  بردن  بين  از  منظور 

آزاد مى انجامد (24). 
در پژوهش حاضر نيز مشخص شد اجراى تمرين 
مقادير  توجه  قابل  افزايش  باعث  فزاينده  قدرتى 
پس  ساعات  در  افزايش  اين  و  شد   TP و   HSP72

از اتمام تمرين نيز ادامه داشت. 
تأثير  زنجبيل  مكمل  مصرف  ديگر،  سوى  از 
در  مذكور  شاخص هاى  از  يك  هيچ  بر  معنادارى 
موضوع  اين  كه  نداشت  دارونما  گروه  با  مقايسه 
يا  و  زنجبيل  مكمل گيرى  دورة  طول  با  احتماالً 
حرفه اى نبودن آزمودنى ها در اجراى تمرينات با وزنه 
مكمل گيرى  كوتاه  دورة  اثربخشى  عدم  اين رو  از  و 
گسيختگى  هم   از  توجه  قابل  افزايش  كامل  مهار  در 
تمرينات  اين گونه  با  ناآشنا  آزمودنى هاى  در  سلولى 

مرتبط است. 
در  زنجبيل  هفته اى  يك  مكمل گيرى  آيا  اينكه 
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با  مكمل گيرى  يا  و  وزنه  با  كار  به  آشنا  كامًال  افراد 
طول دورة ميان مدت (مثًال دو هفته اى) در اين افراد 
از  نيست.  مشخص  دارد  دنبال  به  مشابهى  نتيجة  نيز 
اين رو، مى تواند كانون توجه محققان آتى قرار گيرد. 
پژوهشى  گزارش هاى  مذكور،  موارد  على رغم 
باالى  دوزهاى  تجويز  كه  است  آن  از  حاكى 
موجب  انسانى  نمونه هاى  در  زنجبيل  خشك  پودر 
سطحى  اپى تليال  سلول هاى  پوسته ريزى  افزايش 
معده مى شود. در نتيجه، به سوزش معده و از دست 
دادن مخاط معده (22)، اختالالت دستگاه گوارش، 
واكنش هاى  بى قرارى،  خواب،  در  اختالالت 
زخم  كليوى،  اختالالت  قلبى،  آريتمى  و  حساسيتى 
معده، سرگيجه، بى خوابى، عوارض خونى و كبدى 

مى انجامد (6). 
گرم   3/5 تا   3 مصرف  شد  مشخص  همچنين، 
موجب  روز  در  وزن  كيلوگرم  هر  ازاى  به  زنجبيل 
شد  صحرايى  موش هاى  و  خرگوش ها  مرگ 

 .(34،32)
زنجبيل  باالى  دوز  مصرف  ديگرى،  مطالعة  در 
بدن  حرارت  درجة  افزايش  به  منجر  نيز  موش ها  در 
شد (22). با وجود اين، تا زمان دستيابى به اطالعات 
از  محققان  كه  است  منطقى  زمينه  اين  در  جديد 
و  روز  در  ميلى گرم   3000 مقادير  تا  سالم  دوزهاى 
افراد  در  غذا  و  آب  با  همراه  مختلف  وهله هاى  طى 
جوان و سالم استفاده نمايند. اينكه مصرف اين مقدار 
از مكمل زنجبيل اثر مشابهى بر پروتئين هاى استرسى 
در ساير افراد از جمله افراد سالمند، بيماران و يا زنان 

دارد، مشخص نيست. 
با  همسو  نيز  حاضر  مطالعة  در  خالصه،  به طور 
قدرتى  تمرينات  انجام  شد  مشخص  ديگر  تحقيقات 

اين  و  شد  عضالنى  آسيب هاى  ايجاد  باعث  فزاينده 
تداوم  نيز  تمرين  از  پس  ساعت   24 حتى  تغييرات 
با  زنجبيل  مكمل  مصرف  چند  هر  به عالوه،  داشت. 
هفته  يك  مدت  به  و  روز  در  ميلى گرم   3000 دوز 
پروتئين هاى  يافتة  افزايش  مقادير  كاهش  باعث 
اتمام  از  پس  ساعات  در  به ويژه  سلولى،  استرس 
تمرين در مردان جوان سالم شد، اما باعث مهار كامل 
تغييرات ناشى از تمرينات قدرتى نشد. بنابراين، نتيجة 
تحقيق حاضر بار ديگر تأثير غيرقابل انكار تمرينات 
با وزنه در به هم ريختن هوموستاز سلولى را حتى در 

ورزشكاران رشته هاى توانى خاطر نشان مى سازد. 
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progressive strength training in both the experimental 
and placebo groups resulted in a significant increase of 
the HSP72 and TP in immediate (P≤0.001, both) and 
24hr after progressive strength training, as compared to 
baseline (resting) levels (P≤0.001, 0.019, respectively). 
Ginger supplementation, although cause attenuates the 
increasing levels in the aforesaid markers, there was no 
significant difference in the resting levels of the mark-
ers, as compared to before the ginger supplementation 
(P≤0.634, 0.862, respectively). These results demon-
strate 7 consecutive days of the ginger supplementation 
in doses of 3 gr per day was not beneficial in inhibition 
cellular stress induced by the progressive strength train-
ing. However, further studies with longer periods of the 
ginger supplementation should be performed in order to 
identify the significant effect of nondrug intervention on 
stress proteins.

                                          
Keywords: Ginger Supplement, Progressive Strength Training, Stress 

Proteins, Volleyball 
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Effects of Ginger Inflammatory Supplement on the 
Cellular Stress Proteins Response Following the Pro-
gressive Strength Training in Volleyball Men

 Dabidi Roshan,V,(PhD),Mazandaran University

  Afshan,S,(MSc), Mazandaran University

   Roudbari,F,(PhD), Mazandaran University

Various researchers indicate that strength training induc-
es inflammation, stress and cellular damage. However, 
effects of the progressive strength training program and 
oral ginger supplement on stress protein are not well 
known. The aim of this study was investigate effect of 
short-term ginger supplement on heat shock protein70k-
da (HSP72) and total protein (TP) following progres-
sive strength training in volleyball trained men. Twenty 
subjects in a longitudinal design were divided randomly 
into two groups; the progressive strength training group 
(Experimental group) with and without ginger supple-
mentation, and or the Placebo group. The experimen-
tal group orally received 3 capsules (each capsule con-
tained 1000 mg) of ginger rhizome powder. Progressive 
strength training started their 1st set of 10 repetitions at 
50% of 10 RM, the 2nd set of 10 at 75% of 10 RM, and 
the 3rd set of 10 at 10 RM. The placebo group performed 
their sets in similar method. Blood samples were col-
lected at before, immediate and 24hr after progressive 
strength training.ANOVA in repeated measure showed 
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tests didn’t have any different .to review of reliability new 
test by ICC test for aerobic power index (distance) in two 
stage of test and re test showed high coefficient reliability. 
AS a result because of correlation the new test (FAST) with 
progressive laboratory test and high reliability can be used 
in study Vo2max in futsal women players.

                                          
Keywords: Futsal Aerobic Specific Test, Validity. 
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Designing of Specific Field Test to Determine Aerobic 
Power in Women Futsal Pplayers

 naderi, sh. (MSc),Tarbiat Moallem University

  Rajabi, H. (PhD), Tarbiat Moallem University

   Noruzian, M. (PhD), Tarbiat Moallem University

The goal of this study was: the designing the field test with 
validity and reliability to estimate aerobic power of the fut-
sal players. The participation in this study was 14 persons 
from Hirsa team whom were present in women one group 
from country’s gyms. Their average age were about 21.5 
+ 4.22 years, height 159.64 + 4.17 cm, body mass 56.01 
+ 5.15kg , fats percent 22.79 + 4.32 % and BMI 21.99 + 
2.08 kg/m2 . First, several pre-study did to study intensi-
ty of test, the movement models in futsal and time of do-
ing it. At least, the present test was built. Then maximum 
consumption of Vo2max with Gas analyzer (Criterion test) 
and distance from of designed field test was measured 
players Heart rate and lactates were measured after the 
both tests. The person correlation coefficient, paired t 
test and intra class correlation coefficient test was used 
to estimate data .the results showed that significant cor-
relation within Vo2max after progressive laboratory test and 
distance from designed field test , heart  rate after both tests 
and level blood lactate after 2minutewere measured. The 
result of paired t test showed that level blood lactate after 
2minute had significant difference but heart rate after both 
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but not significant. As well as lead administration was cor-
rupted motility and morphology of sperm in lead-treated 
group, but intervention of endurance training and curcumin 
supplement have an ameliorating effect on this parameters. 
The results of this study shows that regular moderate en-
durance running and using curcumin supplement are suit-
able guideline to inhibit the negative effects of lead on re-
productive system.

                                          
Keywords: Curcumin, Endurance Running, Lead, Repro-

ductive Parameters. 
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Interactive Effect of Lead, Endurance Training and 
Curcumin Supplementation on some Reproductive 
Parameters

 Kosari, A,(MSc),Mazandaran University

  Dabidi roshan, V,(PhD) , Mazandaran University

   Hosseinzadeh colagar ,A ,(PhD),Mazandaran University

The purpose of this study was to investigate the interactive 
effects of lead,  endurance running and curcumin antioxi-
dant supplementation on some reproductive parameters in 
rats. 60 male Wistar rats were divided into six groups(10 
rats/group): base, sham, lead, exercise + lead, curcumin 
+ lead, exercise + curcumin + lead. The lead-treated and 
curcunin-treated group were exposed to lead acetate(20 
mg/kg), curcumin (30 mg/kg) in peritoneally. The sham-
operate group (sham); received water and ethyl oleate, in 
the same manner and for the same duration of time. aero-
bic training were performd for 8 weeks. Training protocol 
was performed, 5 days a week, with speed 15 to 22 meter 
per minute and duration of 25 to 64 minutes. Motility and 
morphological profile of sperm were assessed by standards 
methods. The testis and epididymal MDA were assessed 
by TBARS method. The data was analyzed using SPSS 16 
statistical analysis software with α ≤ 0.05. results showed 
compared with other groups mean values of testis and epi-
didymis lipid peroxidation was higher in lead-treated group 
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to 31 minutes. Before and after the training period, blood 
samples were taken. Data were analyzed using indepen-
dent T-Test and ANCOVA. Food-regimen questionnaire 
was analyzed using “Food PROCESSOR 2”. Significance 
level of tests was considered P<0.05. Results showed that 
there is no significant difference in serum levels of adi-
ponectin and resistin between control and experimental 
groups (P>0.05). However, aerobic training significantly 
reduced body mass index, body weight, waist to hip ra-
tio, and body fat percent, and significantly increased the 
lean body weight and maximum oxygen uptake(P<0.05). 
It can be said that 9 weeks of aerobic training has no sig-
nificant effect on serum levels of adiponectin and resis-
tin in the obese women. But, it may cause improvements 
in anthropometric factors of the subjects.  However, to 
achieve more conclusive results, further investigation is 
warranted.

                                          
Keywords: Adiponectin, Aerobic Training, Obesity, Resistin. 
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Effect of Aerobic Training on Adiponectin and Resistin 
Serum and Anthropometric Factors in Obese Women

 Amir Hossein Haghighi. Associate Professor in exercise physiology, 
Hakim Sabzevari University, Faculty of physical education and sport 
sciences.

  Hadi Yarahmadi and  Malileh Shojaei. M.Sc in exercise physiology, 

Hakim Sabzevari University, Faculty of physical education and sport 

sciences.

   Assistant Professor, Research Institute for Endocrine Sciences, 

Shahid Beheshti University of Medical sciences.

Adiponectin and resistin are very important inflammatory 
factors in cardiovascular diseases. The objective of this 
study was to investigate the effect of a course of aerobic 
training on adiponectin, resistin serum, and anthropomet-
ric factors in obese women. Twenty-eight obese female 
volunteered and were randomly divided into experimental 
(14 subjects with means of age 37.1 ± 4.9 years, weight 
82 ± 10.2 kg, and BMI 34.2 ± 4.3 kg/m2) and control 
(14 subjects with means of age 37.5 ± 5.3 years, weight 
79.9 ± 9.5 kg, and BMI 34 ± 3.9 kg/m2) groups. Aerobic 
training protocol consisted of 4 sessions per week for 9 
weeks. Each training session was a slow running trial at 
intensity of 65 to 75 percent of maximal heart rate for a 
period of 15 minutes. To follow the principle of overload, 
half-a-minute was added to each session after the second 
week, so that, at the last session the running time reached 
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time means. According to the results, PPAT was reliable 
and valid for change of direction in freestyle wrestling and 
moreover RAT was reliable and valid for agility in freestyle 
wrestling, and as it called here, TMUWAT (Tarbiat Moalem 
university wrestling agility test) and would be suggested 
for free style wrestlers. 

                                          
Keywords: Agility Test, Reliability, Validity, Wrestling. 
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Designing and Determine Validity and Reliability a 
Specific Agility Test for Free Style Wrestling

 Rasoul.rezaei, (MSc), Tarbiat Moallem University)

  Hamid. Rajabi (Associate Professor of Tarbiat Moallem University)

   Mohamad reza. dehkhoda (Assistant Professor of Tarbiat Moallem 

University)

    Hadi. Habibi (MSc), of Tarbiat Moallem University)

The purpose of this study was to develop a reliable, valid 
and specific agility test for freestyle wrestling. So 62 wres-
tlers participated in this research. 23 wrestlers of Tehran 
clubs was used for primary study and designing the agil-
ity test. 29 wrestlers from Tehran team selected as Tehran 
group (TG), that 10 of them which had Asian or world med-
al or had invited to Iran freestyle wrestling national team 
considered as elite group(EG), also 10 non elite wrestlers 
as non-elite group (NG) were used for validity and reli-
ability of specific agility test. Wrestlers were tested three 
times on a specific reactive agility test (RAT) and twice on 
pre planed agility test (PPAT) and once on 4×9 test. Data 
analyze from TG used for reliability. For obtaining validity, 
EG results, was compared with NG. Statistical analyses re-
vealed significant correlation between 4×9 and PPAT ( 0.75 
and 0.70 respectively), between 2 times of PPAT (0.87) 
and between 2 series of RAT (intraclass correlation coef-
ficient = 0.884). Statistical analyses also showed significant 
difference between the EG and the NG (p < 0.05) in RAT 
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in muscles. To analyze data independent t-test was used. 
The result showed that the amount of β1 integrin in EDL 
muscle was significantly higher in RT than control group 
(P=0.017). While there was no significant different in So-
leus muscle between groups (P= 0.368). Totally, our find-
ing indicate that RT could be one of the important factors 
which increase the BIPC, but it seems that these changes 
depend on fast of slow muscle fiber types.

                                          
Keywords: β1 Integrin, EDL Muscle, Resistance Training, 

Soleus Muscle.
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The Effect of Eight Weeks Resistance Training on β1 
Integrin Protein in Fast and Slow Muscles in Male Wi-
star Rats

 Nemati,J,(PhD student),Shahid beheshti university

  Nourshahi,M,(PhD), Shahid beheshti university

   Rajabi,H,(PhD),Tarbiat Moallem university

     Ghara khanlou(PhD),Tarbiat Modarres university

     Hedayati,M,(PhD),(Shahid beheshti university

Integrins are cell surface receptors that play an important 
role in the transduction of cell signaling. β1 integrin re-
spond to mechanical stress and stretch in the skeletal mus-
cle and transfer mechanical signals inside and outside of 
the cell membrane. The purpose of this study was to de-
termine the effect of 8 weeks of resistance training (RT) 
on β1 integrin protein content (BIPC) in Extensor Digito-
rum Longus (EDL) and Soleus muscles. 16 male Wistar 
rats (172.4 ± 7.7 gr) were used. Animals were randomly 
divided into two groups: Control and RT (n= 8 per group). 
The RT consisted of climbing a ladder carrying a load sus-
pended from the tail. The load of training began with 30% 
of subject’s bodyweight and gradually increase to 200% at 
the end of 8 weeks (5 session/week). To investigate mus-
cle samples, 48 hour after last training session, EDL and 
Soleus muscles removed immediately while animals were 
anesthetized. ELISA method used to measure the BIPC 
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Keywords: Bruce Treadmill Maximal Test, Healthy Fe-

males, Inflammation, Time of the Day.
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Effect of Time of Day on Plasma CRP and IL-6 levels 
after an Exhaustive Exercise in Healthy Female Sub-
jects

 Saghebjoo, M., (Ph.D). University of Birjand

  Dadi-Khaliran, Z., (MS.c student). University of Birjand

   Afzalpour, M.E., (Ph.D). University of Birjand

    Hedayati, M., (Ph.D). Shahid Beheshti University of Medical 

Sciences

The aim of this study was to investigate the effect of 
time of day on plasma CRP and IL-6 levels after an ex-
haustive exercise in healthy female subjects. Forty-four 
female physical education college students (mean±SD: 
age 21.59±1.24 yrs, body mass index 21.11±2.74 kg/
m2) divided in 2 experimental and 2 control groups. 
Experimental groups performed the Bruce treadmill 
maximal test after 12 hours fasting in 8 AM and 6 
Pm. Blood samples were collected from an antecubital 
vein before and immediately after the test. Data was 
analyzed by two way ANOVA test (P≤0.05). Two-way 
ANOVA revealed that afternoon exercise led to signifi-
cantly reduce in CRP levels (P=0.008) and morning and 
afternoon exercise led to signifycantly reduce in IL-6 
Levels (P≤0.05). It seems that afternoon high intensity 
exercise is better and more safe than morning high in-
tensity exercise.
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measured on treadmill using by on-mil Rockport test. Data 
were analyzed using by paired t Test, ANCOVA for infer-
ential analysis of data (P≤0.05). The result showed that 8 
weeks of regular exercise training significantly reduce lev-
els of fibrinogen, CRP and leukocytes (P<0.000). BMI and 
Vo2peak after 8 weeks of regular exercise significantly were 
increased (P<0.000). Overall, findings show that exercise 
training includes walking with 50-70 maximum heart  rate 
and intensity 45-50% of 1RM will reduce risk factors in 
people who leave drugs are indicative of this development, 
physical health and reduce mortality in these individuals.

                                          
Keywords: Addicted Drugs, C-reactive Protein, Exercise 

Training, Fibrinogen, High Sensitive Leuko-
cytes.
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Effects of 8 Weeks Exercise Trainings on Changes in 
Fibrinogen, CRP, Leukocytes and Cardiovascular 
Fitness in Men Inactive after Leaving Drug

 Nouri, R. (PhD), Tehran University (International Campus-Kish Island)

  Sheykh Sarraf, B. (PhD), Azad University of Najaf Abad, Isfahan

   Fathollahi shourabe, F. (MSc), Mazandaran University

    Jalali Dehkordi, Kh. Scientific Board Member of Azad University 

of Khorasgan, Isfahan.

     Faramarzi, M. (PhD), Shahrekord University

The purpose of this study was to investigate effects of 8 
weeks exercise trainings on changes in fibrinogen, CRP, 
leukocytes and cardiovascular fitness in men inactive after 
leaving drug. For this reason, thirty men inactive after leav-
ing drug were selected as subjects and they divided into 
two groups randomly including control (n=15) and exercise 
training (n=15) groups. The average age, height, weight, 
BMI and Vo2peak of the subjects were as follows: 28.90 
years, 172.2 cm, 61.33 kg, 20.53 kg/m2 and 28.20ml/kg/
min, respectively. Exercise trainings were including walk-
ing and resistance training for eight weeks. Before and im-
mediately after performing the exercise, were taken blood 
sample from the subjects. After 48 hours, vo2peak was 

Spring 2013. Vol. 21 (No 1). Serial 61



.



121
61

Spring 2013


