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چکیده
هدف از پژوهش حاضر ،بررسي تأثير  12هفتهاي تمرين هوازي با شدت متوسط بر تراکم مواد معدني استخواني مهرههاي
کمري و گردن ران و نيز سطوح سرمي کلسيم و فسفر در زنان يائسة کمتحرک بود .جامعة آماري اين پژوهش را زنان
يائسة سالم و کمتحرک  55تا  70سالة شهرستان اروميه تشکيل دادند .جهت انجام پژوهش 20 ،زن يائسة سالم و
کمتحرک داوطلب و واجد شرايط (با ميانگين سني  60±2/12سال ،قد  156/71±6/17سانتيمتر ،وزن 72/47±10/28
کيلوگرم و شاخص تودة بدن  29/46±3/24کيلوگرم بر مترمربع) بهصورت تصادفي در دو گروه فعاليت ورزشي ( 11زن)
و کنترل ( 9زن) قرار گرفتند .گروه فعاليت ورزشي بهمدت  12هفته ،هر هفته سه جلسه و در هر جلسه بهمدت  50تا 60
دقيقه تمرين هوازي پيادهروي و دوي سبک با شدت  65الي  70درصد حداکثر ضربان قلب را در نوبت صبح اجرا کرد،
اما گروه کنترل در هيچ مداخلهاي شرکت نداشت .شايانذکر است که  24ساعت قبل و نيز پس از  12هفته برنامة
تمريني ،بهمنظور اندازهگيري تراکم استخواني و شاخصهاي سرمي ،بهترتيب دانسيتومتري و نمونهگيري خون از گروه
فعاليت ورزشي و کنترل بهعمل آمد .همچنين ،ارزيابي تراکم استخواني مهرههاي کمري و گردن ران با دستگاه دگزا
انجام شد و ارزيابي سطوح سرمي کلسيم و فسفر بهترتيب با دستگاههاي اتوآنااليزر و بيوتکنيکال ايناسترومنت ايتاليا
صورت گرفت .عالوهبراين ،اطالعات مربوطه با بهکارگيري روش آماري توصيفي و استنباطي آنکوا در سطح معناداري
( )P≥0.05و با استفاده از نرمافزار اس .پي .اس .اس نسخة  23تجزيهوتحليل گرديد .نتايج نشان ميدهد که در گروه
فعاليت ورزشي در مقايسه با گروه کنترل پس از  12هفته تمرين هوازي شدت متوسط ،تفاوت معناداري در تراکم
استخواني مهرههاي کمري و گردن ران ،تي اسکور مهرههاي کمري و گردن ران و نيز سطوح سرمي کلسيم و فسفر
مشاهده نميشود ( .)P>0.05نتايج درونگروهي نيز تفاوت معناداري را در هيچيک از متغيرها نشان نميدهد
( .)P>0.05بهطورکلي ،يافتهها بيانگر آن است که  12هفته برنامة فعاليت ورزشي هوازي با شدت متوسط مانند
پيادهروي و دوي سبک ،تأثيري بر تراکم استخواني و سطوح سرمي کلسيم و فسفر ندارد.
واژگان کلیدی :تراکم مواد معدني استخوان ،کلسيم ،فسفر ،فعاليت ورزشي هوازي ،يائسگي

* نویسندۀ مسئول

Email: malandish@gmail.com

68

فيزيولوژي ورزشي شماره  ،32زمستان 1395

مقدمه
یکی از مشکالت بزرگ سالمتی در قرن حاضر ،استئوپروز است .استئوپروز از نظر لغوی بهمعنای
کاهش تراکم استخوانی و زوال ساختارهای سازندۀ بافت استخوان است (4ـ .)1تقریباً ،از هر چهار
زن و از هر هشت مرد باالی  50سال ،یك نفر مبتال به پوکی استخوان میباشد ( .)5اگرچه شیوع
کاهش استخوان در زنان بهعلت کاهش عوامل هورمونی مانند استروژن بیشتر است ( ،)6اما تعداد
مردان با شکستگیهای استئوپروتیك نیز روبهافزایش است ( .)6،7همچنین ،شواهدی وجود دارد که
در حضور استروژن ،عواملی مانند استئوسیتها ،استئوپروتگرین و تعدادی از گیرندههای تی .ان .اف1
تولید میشوند که بهعنوان عوامل ممانعتکننده از تولید و تکثیر استئوکالستها شناخته شدهاند
( .)8،9بیشترین میزان تراکم تودۀ استخوانی در زنان حدود  35سالگی است و در مردان نیز در سن
 35سالگی رخ میدهد که این مقدار در زنان 30 ،درصد کمتر از مردان است .همچنین ،سرعت
پوكشدن استخوان زنان درمقایسه با مردان بیشتر است ()4؛ بدینمعنی که زنان چهار برابر بیشتر
از مردان درمعرض پیشرفت پوکی استخوان قرار دارند .کلسیم یکی از اجزای معدنی خون است که
به تنظیم ضربان قلب ،انتقال پیامهای عصبی ،انقباض عضالت و تشکیل استخوان و دندانها کمك
میکند ( .)3همچنین ،نقش متابولیکی و ساختاری بسیار مهم مواد معدنی ،بهویژه کلسیم و فسفر
در رشد استخوان تأثیرگذار بوده و بهعنوان شاخصهای اولیة نشاندهندۀ خطر شکستگی بر اثر
پوکی استخوان محسوب میشوند .با توجه به تأثیر فعالیت ورزشی بر هورمونهای کلسیتروپیك،
اثبات شده است که فعالیت ورزشی ،تعادل کلسیم را بهصورت مثبتی بهبود بخشیده و باعث افزایش
تودۀ اسکلتی میشود که عمدتاً از طریق افزایش سطوح یك و  25ویتامین "د" ،کاهش سرمی
هورمون پاراتیروئید و افزایش جذب کلسیم رودهای صورت میگیرد ()10؛ لذا ،حفظ تعادل کلسیم
خون نقش مهمی را در افزایش تراکم استخوانی برعهده دارد .عالوهبراین ،فسفر ،امالح ماکرومینرال
است که یك درصد از وزن بدن را تشکیل میدهد .فسفر در ساختمان تمام کروموزومها و غشای
سلولهای بدن وجود دارد و به حفظ اسیدیتة 2خون کمك میکند .همچنین ،فسفر بهصورت ترکیب
با کلسیم ،به تشکیل مواد سخت و بلوری موجود در بافت استخوان کمك کرده و باعث کاهش
دردهای استخوانی میشود .دراینراستا ،لی 3و همکاران ( )2014گزارش کردند که نسبت کلسیم/
فسفر ،رابطة مثبتی با تراکم تودۀ استخوانی گردن ران دارد ( .)11همچنین ،کالو و توکر)2013( 4
بیان کردند که فسفر ،تودۀ استخوانی را تحتتأثیر قرار میدهد ( .)12نتایج مطالعات کریختون و
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همکاران ( )2001نیز نشان داد برای اینکه تمرین ورزشی و فعالیت بدنی موجب افزایش تراکم
استخوانی شود میبایست نیروی عکس العمل زمین در آن حداقل سه برابر وزن بدن باشد تا فشار
زیادی به استخوانها وارد شود ( .)13همانطور که اشاره شد ،فعالیتهای ورزشی با تحمل وزن
باعث سازگاریهای مثبت اسکلتی میشوند ،اما میزان باری که برای سازگاری مثبت استخوان الزم
است مشخص نمیباشد .آستانة تحریك برای یك محرك که بهعنوان شروعکنندۀ تشکیل استخوان
جدید باشد" ،حداقل کشش مؤثر" 1نامیده میشود ( .)3،14باور بر این است که بار یا نیرویی که
بیشتر از این آستانه باشد و به تعداد کافی تکرار شود ،سلولهای استخوانساز (استئوبالستها) را
وادار به تولید استخوان میکند و درنهایت ،منجر به تشکیل استخوان جدید میشود؛ بنابراین،
حداقل کشش مؤثر و میزان بار وارده که برای سازگاریهای مثبت اسکلتی در انسان الزم است،
دقیقاً مشخص نمیباشد ،اما میزان تحریك میبایست شامل نیروهای بسیار بزرگتر از آن چیزی که
معموالً در فعالیت همیشگی وارد میشود باشد .دلیل بسیار محکمی برای این موضوع وجود دارد که
فعالیتهای ورزشی با تحمل وزن و برخوردی ـ فشاری (مانند پیادهروی و دوومیدانی) میتوانند
باعث افزایش تراکم استخوانی یا کاهش ازدسترفتن تراکم استخوانی مربوط به سن شوند ( .)15اگر
چه سازوکارهای دقیقی که در آن فعالیت ورزشی با تحمل وزن باعث بهبود یا حفظ تراکم مواد
معدنی استخوان میشود نامشخص هستند ،اما بهوضوح روشن است که افزایش فشار مکانیکی بر
استخوان منجر به تغییرات فیزیولوژیکی متعددی میگردد که باعث افزایش یا حفظ تراکم استخوانی
میشود (16ـ .)14ازآنجا که میزان کم تمرین ورزشی برای سالمتی استخوان مفید است ،لزوماً
میزان بیشتری از آن بهتر نمیباشد .بهعبارتدیگر ،میزان بیشازحد فعالیت ورزشی بهصورت بالقوه
میتواند از حد توانایی سازگار شدن استخوان فراتر رود و منجر به کاهش تراکم مواد معدنی استخوان
و یا آسیبهای مفرط شود؛ لذا ،فعالیت ورزشی با تحمل وزن نزدیك به حداقل کشش مؤثر ـ نه
خیلی کمتر و نه خیلی بیشتر ـ مانند فعالیت ورزشی هوازی با تحمل وزن شدت متوسط مانند
پیادهروی و دوی سبك بههمراه گرمکردن و بازگشت به حالت اولیة فعال میتواند بهعنوان محرکی
برای شروع تشکیل استخوان جدید باشد ()10؛ بنابراین ،فعالیت ورزشی هوازی با شدت متوسط
کوتاهمدت از عوامل تأثیرگذار بر بافت استخوانی است .بهعبارتدیگر ،یك برنامة فعالیت ورزشی
هوازی با شدت متوسط پیادهروی و دوی سبك بههمراه گرمکردن درابتدا و سردکردن /بازگشت به
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حالت اولیة فعال درانتهای این نوع شیوۀ تمرینی ( )10ممکن است باعث تغییرات بازسازی و تراکم
استخوانی شده و درنتیجه ،امکان تغییر عملکرد دستگاه اسکلتی را بههمراه داشته باشد .این
تغییرات احتمالی ممکن است از طریق تغییر تراکم استخوانی و سطوح سرمی کلسیم و فسفر که به-
عنوان شاخصهای مهم در بافت استخوان محسوب میشوند امکانپذیر باشد؛ بنابراین ،این پرسش
در پژوهش حاضر چنین بیان میشود که آیا شیوۀ تمرینی برنامة فعالیت ورزشی هوازی با شدت
متوسط پیادهروی و دوی سبك ،تغییرات تودۀ استخوانی را بههمراه دارد یا خیر؟ و آیا فعالیت
ورزشی هوازی با شدت متوسط پیادهروی و دوی سبك میتواند شاخصهایی از دستگاه اسکلتی
(یعنی تودۀ استخوانی) از جمله تراکم مواد معدنی استخوانی و سطوح سرمی کلسیم و فسفر را در-
جهت بهبود بازسازی و تشکیل استخوان تغییر دهد؟ عالوهبراین ،پرداختن به این تفکر که پیشگیری
بهتر از درمان است ،یك اصل اساسی در رابطه با وضعیت استخوانی زنان مسن میباشد .شایانذکر
است که بیماری پوکی استخوان هزینههای زیادی را به جامعه و فرد تحمیل مینماید؛ بهطوریکه
براساس بررسیهای صورتگرفته در دانشگاه علومپزشکی تهران ،استئوپورز مسئول ازدسترفتـن
بیش از  36هــزار سال زندگی مردان و زنان ایـرانی در مقیاس دالی 1است؛ لذا ،میتوان گفت که
صرف هزینههای باال برای پوکی استخوان و شکستگیهای مکرر ناشی از این بیماری ،درد و
ناراحتیهای روانی ناشی از تغییر شکل بدن و غیره ،ضرورت پیشگیری از این بیماری را نشان می-
دهد؛ ازاینرو ،هدف از پژوهش حاضر ،بررسی تأثیر  12هفته فعالیت ورزشی هوازی با شدت متوسط
بر شاخصهای تودۀ استخوانی از جمله تراکم مواد معدنی استخوانی مهرههای کمری و ران و نیز
سطوح سرمی کلسیم و فسفر در زنان یائسة کمتحرك  55تا  70ساله میباشد.
روش پژوهش
پژوهش حاضر از نوع مطالعات نیمهتجربی با دو گروه پیشآزمون و پسآزمون است .جامعة آماری
این پژوهش را کلیة زنان یائسة سالم و کمتحرك  55تا  70سالة شهرستان ارومیه تشکیل دادند.
طی فراخوان بهعملآمده 200 ،زن یائسة سالم و کمتحرك جهت شرکت در پژوهش اعالم آمادگی
کردند که ازاینمیان ،تعداد  20آزمودنی واجد شرایط بهصورت داوطلب بهعنوان نمونههای این
پژوهش انتخاب گردیدند .شایانذکر است که زنان یائسه در دامنة سنی  55تا  70سال قرار داشتند
و میبایست حداقل یك سال از دوران یائسگی آنها سپری میشد .همچنین ،هیچیك از آزمودنیها
سابقة بیماری و اختالالت هورمونی اثرگذار بر متابولیسم استخوان را نداشتند ،در زمان پژوهش

1. Disability Adjusted Life Years
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تحتدرمان دارویی نبودند ،هیچگونه سابقة ورزشی نداشتند و حداقل شش ماه پیش از شرکت در
برنامة تمرینی این پژوهش ،در هیچ برنامة ورزشی شرکت نکرده بودند .پس از اخذ رضایتنامة
آگاهانه ،آزمودنیها بهصورت تصادفی به دو گروه تجربی ( 11نفر) و کنترل (نه نفر) تقسیم شدند
(جدول شماره یك) .گروه فعالیت ورزشی در برنامة فعالیت ورزشی هوازی با شدت متوسط
پیادهروی و دوی سبك بر روی تردمیل بههمراه گرمکردن در ابتدا و بازگشت به حالت اولیة فعال در
انتهای این نوع شیوۀ تمرینی 1بهمدت  12هفته شرکت داشتند؛ درحالیکه گروه کنترل در هیچ
برنامة تمرینی مشارکت نکرد .عالوهبراین ،وضعیت تندرستی آزمودنیها توسط پرسشنامة تندرستی
و پزشکی ـ ورزشی هنجارشده ( )17و نیز دستگاه سنجش تراکم استخوان (مدل هولوجیك 2آمریکا)
بهمنظور بررسی سالمبودن دستگاه اسکلتی (بافت استخوان) توسط پزشك فوقتخصص روماتولوژی
ارزیابی گردید .همچنین ،متغیرهای زمینهای مانند سن ،قد و وزن آزمودنیها بهترتیب با استفاده از
شناسنامه ،قدسنج دیجیتالی (کمپانی بیورر 3آلمان) با دقت یك میلیمتر و ترازوی دیجیتالی
(کمپانی بیورر آلمان) با دقت  100گرم ارزیابی شد .عالوهبراین ،درصد چربی و شاخص تودۀ بدن با
استفاده از دستگاه دگزا ،4ضربان قلب با استفاده از ضربانسنج دیجیتالی پوالر( 5ساخت سوئد) و
فشارخون نیز با استفاده از فشارسنج دیجیتالی امرون (ساخت چین) اندازهگیری گشت .شایانذکر
است که نمونههای خونی  24ساعت قبل از هر نوع برنامة تمرینی از آزمودنیهای دو گروه
جمعآوری شد .در مرحلة بعدی ،نمونههای خونی  24ساعت پس از پایان آخرین جلسة تمرینی از
آزمودنیها گرفته شد .الزمبهذکر است که سه روز قبل از خونگیری در پیشآزمون و پسآزمون ،به
تمام آزمودنیها غذای یکسان داده شد .همچنین ،قبل از تمرین و  12هفته پس از تمرین نیز تراکم
استخوانی آزمودنیها با استفاده از روش دگزا ارزیابی گردید و سطوح سرمی کلسیم و فسفر
(برحسب دسیلیتر /میلیگرم) بهترتیب با دستگاههای اتوماتشدۀ استاندارد بیتی 6ـ  1500و
بیوتکنیکال ایناسترومنت 7ایتالیا ارزیابی شدند.
1. Warm Up-Walking & Jogging Moderate Intensity Exercise Program-Recovery
)(W-WJMIEP-R
2. Hologic
3. Beurer
4. DXA
5. Polar
6. BT
7. Biotechnical Instrument
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بهمنظور تعیین حداکثر اکسیژن مصرفی از آزمون نوارگردان جورج 1و همکاران ( )1996استفاده شد
( .)18گروه فعالیت ورزشی ،برنامة فعالیت ورزشی هوازی پیادهروی و دوی سبك با شدت متوسط
 65الی  70درصد حداکثر ضربان قلب تمرین را بر روی تردمیل انجام دادند که زمان هر جلسه
تمرین 50 ،تا  60دقیقه بود که بهصورت سه جلسه در هفته و بهمدت  12هفته در نوبت صبح
( )10:00 -11:30اجرا گردید .هر جلسة تمرینی نیز شامل  10دقیقه گرمکردن 35 ،تا  45دقیقه
تمرینات هوازی شدت متوسط از جمله پیادهروی و دوی سبك و پنج دقیقه برای سردکردن یا
ریکاوری (برگشت به حالت اولیة فعال) بود ()10؛ بهطوریکه گروه فعالیت ورزشی ،هفتة اول را با
 50درصد ،دو هفتة دوم را با  60درصد ،چهار هفتة سوم را با  65درصد و پنج هفتة آخر را با 70
درصد حداکثر ضربان قلب بر روی تردمیل اجرا کردند .گروه کنترل نیز طی این  12هفته ،هیچ نوع
فعالیت ورزشی منظمی نداشتند و شیوۀ عادی زندگی خود را دنبال کردند.
2
بهمنظور ارزیابی تراکم استخوانی مهرههای کمری و گردن ران آزمودنیها از دستگاه دگزا استفاده
شد؛ بهطوریکه ابتدا آزمودنی به حالت دمر بر روی تخت دستگاه هولوجیك دراز کشیده و باالتنه
ال صاف ،دستها صاف در امتداد تنه و ناحیة ران و زانوها نیز تقریب ًا در زاویة  135درجه قرار
کام ً
داشتند .سپس ،پانل دستگاه روی بدن آزمودنیها قرار میگرفت .ابتدا ،عکسبرداری و ارزیابی از
ناحیة مهرههای اول تا چهارم کمری بهعمل آمد؛ بهصورتیکه نور لیزر بهوسیلة لنز دستگاه ،درست
در زیر مهرۀ چهارم کمری (حدوداً زیر ناف) تنظیم شد .همین آزمایش (عکسبرداری) درمورد گردن
ران آزمودنیها نیز بهعمل آمد؛ با این تفاوت که از آزمودنیها خواسته شد کل بدن بهشکل کامالً
صاف بر روی تخت دستگاه قرار گیرد .سپس ،کارشناس آزمایشگاه پنجة پای موردنظر (چپ) را با
بند مخصوص دستگاه (بهدلیل چرخش داخلی پا) به تکیهگاه ثابت موجود در انتهای تخت میبست
(شکل شماره دو) .این امر باعث چرخش داخلی ناحیة ران میشد تا اشعة دستگاه به تمام نواحی
گردن ران برخورد کند .سپس ،پانل دستگاه در باالی پای موردنظر (چپ) قرار میگرفت و پس از
فرمان کامپیوتر ،عکسبرداری آغاز میشد .مدت زمان هر دو آزمایش عکسبرداری تقریباً  10الی
 15دقیقه طول کشید.
3
همچنین ،بهمنظور ارزیابی سطوح سرمی کلسیم و فسفر ،با استفاده از سوزنهای ونوجکت از ورید
بازویی دست چپ آزمودنیها در حالت نشسته بر روی صندلی و استراحت ،پنج سیسی نمونة خون
در دو نوبت پیشآزمون و پسآزمون در حالت  12ساعت ناشتایی بهوسیلة تکنسین آزمایشگاه گرفته
شد .درادامه و برای جداسازی سرم ،نمونههای خونی پس از  15دقیقه لختهشدن در دمای اتاق ،در
1. George
2. DXA
3. Venoject
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دستگاه سانتریفیوژ با سرعت  3000دور در دقیقه و بهمدت  15دقیقه در دمای چهار درجة
سانتیگراد سانتریفیوژ شدند و سطوح سرمی کلسیم و فسفر (بر حسب دسیلیتر/میلیگرم) بهترتیب
با دستگاههای اتوماتشدۀ استاندارد اتوآناالیزر بیتی ـ  1500و بیوتکنیکال ایناسترومنت ایتالیا
توسط کیتهای بیوشیمی پارسآزمون ارزیابی گردیدند.
بهمنظور آزمون پیشفرضهای پژوهش ،ابتدا طبیعیبودن دادههای حاصل از تراکم استخوانی و
سطوح سرمی کلسیم و فسفر با استفاده از آزمون کولموگروف ـ اسمیرنوف بررسی شد .درمقایسة
میانگین ویژگیهای عمومی دو گروه نیز از آزمون تی مستقل استفاده گردید .همچنین ،جهت
تعیین وجود تفاوت معنادار درونگروهی و بینگروهی پیشآزمون و پسآزمون بهترتیب تی همبسته
و آنکوا 1مورد استفاده قرار گرفت .تست شیب و همگنی واریانسها نیز برای پیشفرضهای آزمون
آنکوا بهکار رفت .شایانذکر است که تمامی آنالیزهای آماری بهوسیلة نرمافزار اس .پی .اس .اس
نسخة  223و در سطح معناداری پنج درصد انجام گرفت.
نتایج
جدول شماره یك ویژگیهای فیزیولوژیکی و آنتروپومتریکی زنان یائسة کمتحرك و سالم گروه
فعالیت ورزشی و گروه کنترل را با مقایسة میانگین متغیرهای آنها با استفاده از تی مستقل نشان
میدهد .برمبنای جدول مشاهده میشود که این ویژگیها بهلحاظ فیزیولوژیکی همگن هستند و
تفاوت معناداری بین آنها وجود ندارد .عالوهبراین ،یافتهها نشان میدهد که تراکم استخوانی مهره-
های کمری و گردن ران ،تی اسکور 3دو ناحیة مذکور و نیز سطوح سرمی کلسیم و فسفر پس از 12
هفته فعالیت ورزشی هوازی با شدت متوسط در سطح درونگروهی (جدول شماره دو) و بینگروهی
(جدول شماره سه) تفاوت معناداری ندارد ( .)P>0.05بااینحال ،ضرایب اتا 4در جدول شماره سه
حاکی از این است که  12هفته فعالیت ورزشی شدت متوسط ،تأثیر مثبتی بر تراکم استخوانی
مهرههای کمری اول و چهارم بهترتیب بهمیزان  4/8درصد ( 0/01افزایش تراکم استخوانی) و 7/7
درصد ( 0/04افزایش تراکم استخوانی) دارد و در ناحیة گردن ران نیز بهازای ( )0/006افزایش تراکم
استخوانی ،معادل  5/3درصد تأثیر مثبت دارد .عالوهبراین ،در شاخصهای سرمی ،تعادل کلسیم
1. ANCOVA
2. SPSS 23
3. T Score
4. Eta
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تقریباً ثابت باقی مانده است و تأثیر  12هفته فعالیت ورزشی شدت متوسط بر فسفر نیز کاهشی
معادل ()0/01؛ یعنی تأثیر مثبت  10درصدی را بههمراه داشته است (جدول شماره سه).
جدول 1ـ ويژگيهاي فيزيولوژيک زنان يائسة کمتحرک و مقايسة ميانگين متغيرهاي دو گروه در حالت پايه
گروه فعاليت ورزشي

گروه کنترل

تست

سطح

تي

سطح

( 11زن)

( 9زن)

لون

معنادار

مستقل

معنادار

62/24 ± 4/36

1/395

0/254

-0/223

0/826

155/59 ± 6/27

158/25 ± 6/08

0/001

0/997

0/923

0/369

73/18 ± 10/30

71/50 ± 10/88

0/171

0/685

-0/343

0/736

مقادیر چربی

42/03 ± 5/10

41/70 ± 1/51

2/495

0/140

-0/110

0/914

شاخص تودۀ بدنی

متغير

سن
(سال)

قد
(سانتیمتر)

وزن
(کیلوگرم)
(درصد)

60/59 ± 2/57

♯

29/68 ± 5/17

28/56 ± 1/70

1/465

0/243

-0/554

0/587

فشارخون سیستول

113/50 ± 11/47

111/00 ± 8/08

3/459

0/080

0/716

0/484

(کیلوگرم /مترمربع)
(میلیمتر جیوه)

فشارخون دیاستول

72/70 ± 5/7

74/00 ± 6/24

4/768

0/052

0/763

0/456

ضربان قلب استراحت

78/90 ± 8/27

71/33 ± 8/50

1/123

0/304

-1/379

0/186

مصرفی (میلیمتر/

39/05 ± 2/25

39/71 ± 1/38

0/334

0/579

1/011

0/342

(میلیمتر جیوه)
(ضربان /دقیقه)

حداکثر اکسیژن
کیلوگرم /دقیقه)

♯ اعداد برحسب میانگین و انحراف معیار استاندارد بیان شدهاند * .تفاوت معنادار ()P≥0.05
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جدول 2ـ مقايسة ميانگين تغييرات درونگروهي پيشآزمون و پسآزمون  12هفته برنامة فعاليت هوازي در
گروه فعاليت ورزشي و کنترل با استفاده از تي همبسته
متغير

پسآزمون

پيشآزمون

درجة آزادي

تي

سطح معنادار

گروه فعاليت ورزشي /تراکم استخوان
مهرۀ کمری اول
مهرۀ کمری دوم
مهرۀ کمری سوم
مهرۀ کمری چهارم
مهرههای کمری
تی اسکور مهرههای کمری
گردن ران
تی اسکور گردن ران
کلسیم
فسفر

♯0/910 ± 0/11
1/069 ± 0/10
1/091 ± 0/11
1/084 ± 0/11
1/045 ± 0/10
0/001 ± 0/94
0/779 ± 0/04
-0/591 ± 0/37
9/43 ± 0/35
3/19 ± 0/2

0/929 ± 0/12
1/044 ± 0/11
1/072 ± 0/12
1/088 ± 0/10
1/039 ± 0/11
-0/073 ± 1/00
0/773 ± 0/04
- 0/618 ± 0/26
9/42 ± 0/45
3/18 ± 0/20

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

-1/34
1/92
1/05
-0/40
0/67
0/938
0/83
0/430
0/06
0/03

0/208
0/084
0/317
0/692
0/515
0/371
0/422
0/676
0/953
0/975

8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

-1/81
0/19
2/13
1/14
0/38
0/434
0/00
0/483
-0/25
- 0/69

0/113
0/853
0/071
0/289
0/710
0/678
1/00
0/644
0/809
0/519

گروه کنترل /تراکم استخوان
مهرۀ کمری اول
مهرۀ کمری دوم
مهرۀ کمری سوم
مهرۀ کمری چهارم
مهرههای کمری
تی اسکور مهرههای کمری
گردن ران
تی اسکور گردن ران
کلسیم
فسفر

0/866 ± 0/11
1/026 ± 0/10
1/050 ± 0/10
1/074 ± 0/11
1/012 ± 0/09
- 0/30 ± 0/85
0/829 ± 0/10
-0/113 ± 0/88
9/28 ± 0/28
3/19 ± 0/31

0/904 ± 0/13
1/023 ± 0/11
1/024 ± 0/09
1/060 ± 0/13
1/00 ± 0/10
-0/337 ± 0/96
0/829 ± 0/09
-0/175 ± 0/88
9/38 ± 0/91
3/33 ± 0/25

♯ اعداد برحسب میانگین و انحراف معیار استاندارد بیان شدهاند )g/cm2( /و(دسیلیتر /میلیگرم).
* تفاوت معنادار ()P≥0.05
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جدول 3ـ مقايسة ميانگين تغييرات بينگروهي پيشآزمون و پسآزمون  12هفته برنامة فعاليت ورزشي
هوازي در گروه فعاليت ورزشي و کنترل با استفاده از آزمون آنکوا
متغيرها

تست لون

سطح معنادار

درجة آزادي

آنکوا

تست آنکوا

پسآزمون

سطح معنادار

پيشآزمون

پسآزمون

ضريب اتا

گروه فعاليت ورزشي ( 11زن)
پيشآزمون

گروه کنترل ( 9زن)

تراکم استخواني ()g/cm2

مهرۀ کمری
اول

♯

مهرۀ کمری
دوم
مهرۀ کمری
سوم
مهرۀ کمری
چهارم
مهرههای
کمری
تی اسکور
مهرههای کمری
گردن
ران
تی اسکور
گردن ران

0/0±929/12

0/0±866/11

0/904 ± 0/13

0/627

1

0/807

0/382

0/048

0/91 ± 0/11

1/069 0±/10

1/0±044/11

1/0±026/10

1/023 ± 0/11

0/931

1

1/38

0/256

0/080

1/091 ± 0/11

1/0±072/12

1/0±050/10

1/024 ± 0/09

0/430

1

0/177

0/679

0/011

1/084 ± 0/11

1/0±088/10

1/0±074/11

1/060 ± 0/13

0/453

1

1/34

0/264

0/077

1/045 ± 0/10

1/0±039/11

1/0±012/09

1/00 ± 0/10

0/206

1

0/084

0/775

0/005

0/001 ± 0/94

-0/073±1/00

-0/30±0/85

-0/337 ±0/96

0/472

1

0/181

0/676

0/011

0/779 ± 0/04

0/0±773/04

0/0±829/10

0/0±829/09

0/743

1

0/904

0/356

0/053

-0/591 ±0/37

-0/618±0/26

-0/113±0/88

-0/175±0/88

0/079

1

0/077

0/785

0/005

شاخصهاي سرمي استخوان (دسيليتر /ميليگرم)
کلسیم

9/43 ± 0/35

9/42 ± 0/45

9/28 ± 0/28

9/0±38/91

0/164

1

0/00

0/990

0/001

فسفر

3/19 ± 0/2

3/18 ± 0/20

3/19 ± 0/31

3/0±33/25

0/524

1

1/633

0/222

0/104

♯ اعداد بر حسب میانگین و انحراف معیار استاندارد بیان شدهاند.
* تفاوت معنادار ()P≥0.05
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بحث و نتیجهگیری
نتایج درونگروهی حاصل از آزمون تی همبسته در پژوهش حاضر نشان داد که  12هفته برنامة
فعالیت ورزشی هوازی پیادهروی و دوی سبك با شدت متوسط  65الی  70درصد حداکثر ضربان
قلب تمرین ،تأثیر معناداری بر تراکم مواد معدنی استخوانی مهرههای کمری و گردن ران ،تی اسکور
مهرههای کمری و گردن ران و سطوح سرمی کلسیم و فسفر در گروه فعالیت ورزشی ندارد.
همچنین ،در گروه کنترل ،در هیچیك از متغیرهای وابستة این پژوهش در طول  12هفته تغییرات
معناداری مشاهده نشد (جدول شماره دو) .نتایج بینگروهی حاصل از آزمون آنکوا نیز نشان داد با
اینکه پس از مداخلة برنامة  12هفتهای فعالیت ورزشی هوازی با شدت متوسط  65الی  70درصد
ضربان قلب تمرین ،تراکم مواد معدنی استخوانی مهرههای کمری و گردن ران ،تی اسکور مهرههای
کمری و گردن و سطوح سرمی کلسیم و فسفر گروه فعالیت ورزشی درمقایسه با گروه کنترل تفاوت
معناداری نداشت (جدول شماره سه) ،اما تأثیر آن بر تراکم استخوانی مهرههای کمری اول و دوم،
گردن ران و نیز سطوح سرمی فسفر در گروه فعالیت ورزشی مثبت بود (مشاهدۀ ضرایب اتا در
جدول شماره سه) .یافتههای پژوهش حاضر با نتایج معظمی و جمالی ( )1393مبنی بر عدم تغییر
سطوح سرمی کلسیم و فسفر خون پس از شش ماه فعالیت ورزشی هوازی در زنان چاق غیرفعال با
میانگین سنی  42سال و نیز نتایج پژوهش ترتیبیان و همکاران ( )2011مبنی بر عدم تغییر تراکم
استخوانی مهرههای کمری و گردن ران و نیز سطوح کلسیم و فسفر پس از  24هفته فعالیت ورزشی
هوازی در زنان یائسه با میانگین سنی  68سال همسو بود ( .)10،19درمقابل ،با نتایج پژوهش
مارکوس 1و همکاران ( )2013مبنی بر افزایش تراکم استخوانی در زنان و مردان پس از  32هفته
برنامة فعالیت ورزشی در زنان و مردان مسن ،یافتههای گومزکابلو 2و همکاران ( )2014مبنی بر
کاهش معنادار تراکم مواد معدنی حجمی استخوان کورتیکال و ترابیکوالر پس از  11هفته تمرین
ویبریشن کل بدن با فرکانس  40هرتز ،نتایج پژوهش رمضانپور و همکاران ( )2006مبنی بر اینکه
سطح کلسیم خون زنان یائسة فعال بهشکل معناداری پایینتر از سطح سرمی کلسیم خون زنان
یائسة غیرفعال است و نیز یافتههای ابراهیم و همکاران ( )1389مبنی بر کاهش معنادار سطوح
کلسیم خون و افزایش معنادار سطوح فسفر خون پس از هشت هفته فعالیت ورزشی هوازی فزاینده
در زنان یائسة غیرفعال با میانگین سنی  51سال ناهمخوان میباشد (23ـ.)20
1. Marques
2. Gomez-Cabello
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اختالفات موجود در نتایج حاصل از پژوهشهای مختلف دراینزمینه به تنوع ماهیت ورزشی ،شدت
و مدتزمان فعالیت ورزشی بستگی دارد ()3،10،19،23؛ بهطوریکه در فعالیتهای کوتاهمدت و
طاقتفرسا ،سطوح کلسیم خون افزایش مییابد که احتماالً بهعلت افزایش هورمون پاراتیروئید ناشی
از فعالیتهای ورزشی مورداستفاده است ()19،22؛ بنابراین ،عوامل مختلفی از جمله شدت و مدت-
زمان تمرین ،نوع بازگشت به حالت اولیه (فعال یا غیرفعال) ،نوع فعالیت ورزشی و جنسیت و سن
آزمودنیها میتواند تنوع یافتههای مربوط به تغییرات سطوح سرمی کلسیم و فسفر را توجیه کند
( .)24عالوهبراین ،غلظت کلسیم خارج سلولی تنظیمکنندۀ ترشح هورمون پاراتیروئید میباشد؛ به-
طوریکه کاهش غلظت کلسیم آزاد (یونیزه) موجب آزادشدن سریع پاراتورمون از قاعدۀ سلولهای
پاراتیروئید میشود .بااینحال ،شدت و میزان فشار (بار) تمرینی از اصلیترین علل تناقضات موجود
در نتایج پژوهشهای مختلف است؛ بهگونهای که شدت فعالیت ورزشی ،تعیینکنندۀ بیشترین میزان
تغییرات در سطوح پاراتیروئید و درنتیجه ،یونهای سرمی کلسیم و فسفر است ()25؛ لذا ،بهنظر
میرسد که فعالیت ورزشی با شدت متوسط  65الی 70درصد ضربان قلب تمرین در پژوهش حاضر،
کارایی کافی برای تحریك سلولهای استخوانساز (استئوبالستها) را نداشته و برای تغییرات تراکم
استخوانی مهرههای کمری و ران بهمنظور بهبود بازسازی و تشکیل استخوان کافی نبوده است.
همچنین ،یك نظریة متداول ،استخوان را بهعنوان یك کریستال پیزوالکتریك موردتوجه قرار می-
دهد که در آن فشار مکانیکی به انرژی الکتریکی تبدیل شده و تغییرات الکتریکی بهوجود میآید و
زمانیکه استخوان تحت فشار مکانیکی قرار میگیرد ،فعالیت یاختههای سازنده ،استخوان را تحریك
میکند که نتیجة آن تشکیل کلسیم است ( .)4،10،20این احتمال وجود دارد که در زنان یائسه،
سلولهای سازندۀ استخوان /استئوبالستهای ران و مهرههای کمری ،کمتر تحریك میگردد و در-
نتیجه ،جذب کلسیم کمتر میشود؛ لذا ،باعث عدم تغییرات تراکم مواد معدنی استخوان درراستای
بهبود و بازسازی افزایش استخوان میشود .داشتن تراکم مواد معدنی استخوانی بیشتر ،عاملی
اساسی در جلوگیری از پوکی استخوان بوده و شاخصی پیشبینیکننده برای شکستگی استخوان
میباشد ( .)1،4ازسویدیگر ،طبق تعریف سازمان بهداشت جهانی ،اگر کاهش تراکم استخوان بیش
از  -2/5درجه انحراف معیار از متوسط تراکم استخوانی افراد طبیعی باشد ،فرد به پوکی استخوان
مبتال است و کاهش تراکم استخوانی بین منفی یك تا  -2/5درجه انحراف معیار ،استئوپنی نامیده
میشود و در افراد با انحراف معیار منفی یك تا یك و بیشتر از آن ،طبیعی محسوب میشود .با توجه
به اینکه آزمودنیهای این پژوهش در حالت پایه دارای تراکم استخوانی نرمال (انحراف معیار منفی
یك به باال) بودند؛ لذا ،پس از مداخلة  12هفته برنامة فعالیت ورزشی هوازی با شدت متوسط 65
الی  70درصد ضربان قلب تمرین ،با اینکه تغییرات معناداری درراستای بهبود و افزایش بازسازی
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استخوان در گروه فعالیت ورزشی مشاهده نشد ،اما در گروه کنترل طی  12هفته ،یکی از آزمودنیها
در ناحیة مهره های کمری و دو آزمودنی در ناحیة گردن ران به استئوپنی مبتال شدند که این امر
نشاندهندۀ کاهش تراکم مواد معدنی استخوانی مهرههای کمری و گردن ران ناشی از افزایش سن/
سارکوپنی بوده است .این درحالی است که در گروه فعالیت ورزشی ،تراکم مواد معدنی استخوانی
مهرههای کمری و گردن ران براساس تی اسکور در حد نرمال و طبیعی باقی مانده بود؛ ازاینرو ،به-
نظر میرسد فعالیت ورزشی هوازی پیادهروی و دوی سبك باعث عدم کاهش تراکم مواد معدنی
استخوان ناشی از دوران یائسگی و پیری شده و درنتیجه ،سبب بهتعویقانداختن عوامل سارکوپنی
(از جمله کاهش تراکم استخوانی) در زنان یائسة گروه فعالیت ورزشی شده است .عالوهبراین ،افزایش
یا کاهش بیشازحد سطوح کلسیم خون و بهتبع آن افزایش یا کاهش بیشازحد تراکم استخوانی
باعث تضعیف دستگاه ایمنی شده و لذا ،دستگاه قلبی دچار آسیب میشود ()3،7،26؛ بنابراین ،باال-
رفتن یا کاهشیافتن یون کلسیم در مایع خارج سلولی موجب بروز اثرات فوری فوقالعاده شدیدی
میشود .مطالعات نشان دادهاند که هیپوکلسیمی و هیپوفسفاتمی طوالنی ،رسوب مواد معدنی در
استخوان را بهشدت کاهش داده و موجب حالت تتانی میگردد .گاهی اوقات نیز بهدلیل تأثیر آن بر
دستگاه عصبی مرکزی ،بهلحاظ افزایش تحریكپذیری موجب تشنج میشود ( .)7،26،27هنگامیکه
غلظت کلسیم در مایعات بدن از حد طبیعی باالتر رود ،دستگاه عصبی تضعیف شده و فعالیتهای
رفلکسی دستگاه مرکزی کند میگردد ( .)7،26،27همچنین ،هنگامیکه اثرات تضعیفی افزایش
غلظت کلسیم خون از حدود  12میلیگرم باالتر رود ،شروع به پیدایش کرده و در غلظت باالتر از
 15میلیگرم اثرات آن بارز میشود .عالوهبراین ،زمانیکه غلظت کلسیم از حدود  17میلیگرم در
مایعات بدن باالتر میرود ،فسفات کلسیم در سراسر بدن رسوب میکند .برمبنای یافتهها ،ثابت نگه-
داشتن حد مطلوب سطوح کلسیم و فسفر ناشی از سازگاریهای مثبت فعالیت ورزشی طی 12
هفته مداخلة ورزشی در زنان یائسه بهچشم میخورد؛ زیرا ،تمامی زنان یائسة گروه فعالیت ورزشی
پس از  12هفته برنامة فعالیت ورزشی هوازی پیادهروی و دوی سبك با شدت متوسط  65الی 70
درصد حداکثر ضربان قلب تمرین در دستگاه اسکلتی پس از تست دگزا سالم بودند و این امر تأیید-
کنندۀ نقش مثبت فعالیت ورزشی هوازی با شدت متوسط در کاهش عوامل سارکوپنی (از جمله
کاهش تراکم استخوانی) در گروه فعالیت ورزشی است .این درحالی است که این شرایط در گروه
کنترل حاکم نبود .دراینزمینه ،ابراهیم و همکاران ( )1389به بررسی تأثیر هشت هفته فعالیت
ورزشی فزاینده بر عوامل اثرگذار بر تودۀ استخوانی زنان یائسة غیرفعال پرداختند ( .)23شایانذکر
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است که این پژوهشگران وضعیت تودۀ بافت استخوانی زنان یائسه را بهلحاظ سالمبودن مشخص
نکرده بودند؛ لذا ،این احتمال وجود دارد که در حالت پایه ،وضعیت تراکم مواد معدنی استخوانی در
زنان یائسه (بهلحاظ تعریف سازمان بهداشت جهانی (طبق تی اسکور)) مغایر با حالت نرمال باشد و
این عامل یکی از دالیل احتمالی نتایج ضدونقیض با پژوهش حاضر است.
بهطورکلی ،نتایج ضدونقیض پژوهشهایی که به بررسی اثرات فعالیتهای ورزشی بر سوختوساز
بافت استخوانی پرداختهاند نشان میدهد که عوامل متعددی مانند نوع ،شدت ،مدت و تکرار فعالیت
ورزشی و نیز ویژگی فعالیت ورزشی (با تحمل وزن یا بدون تحمل وزن) ،سن و جنس آزمودنیها
ممکن است پاسخهای سوختوسازی مارکرهای استخوان به فعالیت ورزشی را تحتتأثیر قرار دهند
()20،28،29؛ لذا ،همانطور که در باال نیز بدان اشاره شد ،حداقل کشش مؤثر و میزان بار وارده که
برای سازگاریهای مثبت اسکلتی در انسان الزم است ،دقیقاً مشخص نشده است ،اما میزان تحریك
میبایست شامل نیروهای بسیار بزرگتر از آن چیزی که معموالً در فعالیت همیشگی وارد میشود
باشد ( .)3بااینحال ،حفظ تودۀ استخوانی ناشی از فعالیت ورزشی هوازی ،نوعی سازگاری مثبت بر
سوختوساز استخوان محسوب میشود که در پژوهش حاضر صحت این امر در گروه فعالیت ورزشی/
زنان یائسة سالم و کمتحرك تأیید گردید .این درحالی است که در گروه کنترل طی  12هفته ،سه
آزمودنی ( 33/33درصد) به استئوپنی مبتال شدند .درمجموع ،از مهمترین کاربردهای این پژوهش
میتوان به سازگاری های مثبت ناشی از فعالیت ورزشی هوازی جهت بهبود عملکرد و یا جلوگیری از
آسیبهای احتمالی دستگاه اسکلتی ـ استخوانی از جمله پوکی استخوان در زنان یائسة کمتحرك
اشاره کرد .ازسویدیگر ،ارائة یك نسخة غیردارویی و یا نسخة ورزشی متناسب با این ردۀ سنی و
جنسی میتواند در بهحداقلرسانیدن فشارهای اقتصادی و نیز اطمینانبخشبودن تجویز و اثربخشی
متغیر مستقل در این گروه از آزمودنیها مؤثر باشد و به آن قوت ببخشد .بااینحال ،تا به امروز نتایج
پژوهشهای مربوط به سازگاری های اسکلتی (بافت استخوانی) ناشی از فعالیت ورزشی نتوانسته
است اندازه و میزان شدت آستانه را برای تحریك سلولهای استخوانساز؛ یعنی استئوبالستها
تعیین کند؛ لذا ،بهمنظور مشخصشدن سوختوساز استخوان در فعالیت ورزشی و نیز تعیین اندازه و
شدت تمرین و نوع فعالیت ورزشی جهت بهبود یا حفظ تودۀ استخوانی ،انجامدادن پژوهشهای
علمی آتی درراستای سازگاریهای بافت استخوان ناشی از فعالیت ورزشی ضروری بهنظر میرسد.
پيام مقاله :با توجه به نرمال باقی ماندن تست تراکم استخوان در همة آزمودنیهای گروه فعالیت
ورزشی و مبتال شدن  33/33درصد آزمودنیهای گروه کنترل به استئوپنی در طی  12هفته ،به نظر
میرسد  12هفته فعالیت ورزشی هوازی پیادهروی و دوی سبك با شدت متوسط  65الی  70درصد
حداکثر ضربان قلب تمرین میتواند به عنوان یك نسخة غیردارویی در پیشگیری از پوکی استخوان
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 قدم برداشتن در راستای سازگاریهای، با این حال. سارکوپنی مفید واقع شود/ناشی از افزایش سن
 نیاز به بررسی،مثبت تودۀ استخوان ناشی از فعالیت ورزشی و همچنین نوع و شدت فعالیت ورزشی
.پژوهشهای علمی آتی دارد
تشکر و قدردانی
پژوهش حاضر مقالة مستخرج از پایاننامة دکتری دانشکدۀ تربیتبدنی و علوم ورزشی دانشگاه
 نویسندگان این پژوهش از سرکار خانم دکتر افسر قرهباغ (متخصص قلب و، بدینوسیله.ارومیه است
 جناب آقای دکتر آغداشی،) فلوشیپ آنژیوپالستی و استادیار دانشگاه علومپزشکی ارومیه/عروق
-(فوقتخصص روماتولوژی و دانشیار دانشگاه علومپزشکی ارومیه) و زنان یائسة شهرستان ارومیه (به
 از سرکار خانم شیخلو، همچنین.عنوان آزمودنیهای این پژوهش) کمال تشکر را اعالم میدارند
(کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزش) که به عنوان مربی در بهپایانرسانیدن این پژوهش زحمات
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Abstract
The purpose of this study was to investigate the effect of 12 weeks of moderate-intensity
aerobic training on lumbar spine and femoral neck bone mineral density (BMD) and
serum levels of calcium and phosphorus in sedentary postmenopausal women. The
statistical population was all healthy and sedentary postmenopausal women, 55–70 years
old, in Urmia city. Therefore, 20 healthy, sedentary postmenopausal women (age: 60.12
± 2.12 yr, height: 156.71 ± 6.17 cm, weight: 72.47 ± 10.28 kg, and BMI: 29.46 ± 3.24
kg/m2) volunteered for this study and, after being assessed for eligibility, were randomly
divided into exercise (n=11) and control (n=9) groups. The exercise group performed a
12-week moderate-intensity aerobic training of walking and jogging modality at 65–70%
maximal heart rate, three days a week, 50–60 min per session in the morning. The
Control group participated in no intervention. Densitometry and blood sampling were
performed at baseline and post-training in order to measure bone density and serum
markers in the exercise and control groups. Evaluation of the lumbar spine and femoral
neck BMD were measured by DXA machine and serum levels of calcium and
phosphorus were assessed by Auto analyzer and Biotechnical Instrument, Italy,
respectively. Data analysis included descriptive and inferential (ANCOVA test) statistics
using SPSS 23, and the significance level was set at P ≥0.05. The results showed no
significant difference on lumbar spine and femoral neck BMD and T Scores between
exercise and control groups after the training program (P>0.05). Also, no significant
difference was found in serum levels of calcium and phosphorus (P>0.05). Furthermore,
the inter-group results showed no significant difference in any of the variables (P>0.05).
The results suggest that 12 weeks of moderate-intensity training such as walking and
jogging program has no effect on bone density and serum levels of calcium and
phosphorus in postmenopausal women.
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