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دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شاهرود

مقاله پژوهشي

پاسخ متابوليکی استخوان به فعاليتهاي ورزشی هوازي در مردان سالم كمتحرک
داود خورشیدی* ،1مجتبی ایزدی ،1کمال

عزیزبیگی2

 -1دانشگاه آزاد اسالمی واحد ساوه -دانشکده علوم انسانی -گروه فیزیولوژی ورزش -استادیار.
 -2دانشگاه آزاد اسالمی واحد سنندج -دانشکده علوم انسانی -گروه فیزیولوژی ورزش -استادیار.

تاریخ دریافت ،1396/11/22 :تاریخ پذیرش1397/2/4 :

چکیده
مقدمه :هدف از اجراي اين مطالعه بررسي پاسخ مارکرهاي بیوشیمیايي متابولیسم استخوان به فعالیتهاي ورزشي هوازي در مردان سالم کمتحرک بود.
مواد و روشها :در اين مطالعه نیمهتجربي 22 ،مرد سالم کمتحرک با میانگین سني  35/2±3/1سال در دو گروه تجربي ( 12نفر) و کنترل ( 10نفر)
قرار گرفتند .آزمودنيهاي گروه تجربي به مدت  12هفته در يك برنامه تمرينات هوازي شرکت نمودند .گروه کنترل در هیچگونه فعالیت ورزشي شرکت
نداشتند .ظرفیت هوازي ،درصد چربي بدن و سطوح سرمي کربوکسي ترمینال تلوپپتید کالژن نوع يك و آلکالین فسفاتاز قبل و بعد از دوره تمرين
اندازهگیري شد .براي تجزيه و تحلیل دادهها از آزمون تي زوجي و تي مستقل استفاده شد.
نتایج :پس از تمرينات هوازي تفاوت معنيداري در سطوح کربوکسي ترمینال تلوپ پتید کالژن نوع يك و آلکالین فسفاتاز بین دو گروه ايجاد نشد اما
ظرفیت هوازي و درصد چربي بدن آزمودنيهاي گروه تجربي بهطور معنيداري بهبود يافت.
نتیجهگیری :يافتههاي اين مطالعه نشان داد که  12هفته تمرينات هوازي بر مارکرهاي بیوشیمیايي متابولیسم استخوان مردان کمتحرک تأثیري نداشت.
احتماالً شدت تمرينات بهکار رفته براي ايجاد تغییرات مارکرهاي متابولیکي استخوان کافي نبوده است.

واژههای کلیدی :فعالیت هوازي ،بازسازي استخوان ،مردان کمتحرک.
*نویسنده مسئول :ساوه ،دانشگاه آزاد اسالمي ،گروه فیزيولوژي ورزشي ،تلفن ،09125908026 :نمابرEmail: khorshididavood@yahoo.com ،086-42423007 :

ارجاع :خورشیدی داود ،ایزدی مجتبی ،عزیزبیگی کمال .پاسخ متابولیکی استخوان به فعالیتهای ورزشی هوازی در مردان سالم کمتحرک.
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تمرین مؤثر بر فرآیندهای متابولیکی استخوان و با درنظر گرفتن اهمیت
ارزیابی همزمان تغییرات ناشی از ورزش بیومارکرهای تشکیل و بازجذب
استخوان جهت درک بهتر اثرات ورزش بر متابولیسم استخوان ،این
مطالعه با هدف بررسی تغییرات سطوح سرمی آلکالین فسفاتاز و
کربوکسی ترمینال تلوپپتید کالژن نوع یک ( )CTXپس از یک دوره
فعالیت هوازی با تحمل وزن در مردان سالم کم تحرک انجام شد.

مقدمه
استخوان یک بافت متابولیکی فعال است که در سراسر عمر بهطور
مداوم بازسازی میشود ( .)1بازسازی استخوان فرآیندی بسیار پیچیده
است که طی آن سلولهای استخوانی جدید جایگزین استخوانهای
فرسوده میشوند ( .)2هموستاز بافت اسکلتی به تعادل بین تشکیل
استخوان توسط استئوبالستها و بازجذب آن توسط استئوکالستها
بستگی دارد ( .)3بنابراین افزایش بازجذب استخوان همراه با تشکیل
نامتناسب آن میتواند به کاهش تراکم استخوان و استئوپروز منجر شود
( .)4فرآیند بازسازی استخوان با استفاده از بیومارکرهای تشکیل و
بازجذب استخوان قابل ارزیابی است .این بیومارکرها شامل اجزای
ماتریس استخوان ،مواد و آنزیمهایی هستند که طی فرآیند بازسازی آزاد
میشوند ( .)5آلکالین فسفاتاز و کربوکسی ترمینال تلوپپتید کالژن نوع
یک ) (CTXاز مهمترین بیومارکرهای فرآیند بازسازی استخوان به شمار
میروند که بهترتیب منعکسکننده تشکیل و بازجذب استخوان میباشند
(.)1
فعالیت ورزشی بهعنوان یک مداخله غیردارویی در سالمت بافت
اسکلتی و پیشگیری و بهبود استئوپروز از اهمیت باالیی برخوردار است
( .)6ورزش هم تأثیر استئوژنیک مستقیم و هم تأثیر غیرمستقیم بر بافت
اسکلتی دارد و میتواند از طریق تغییر تعادل بین تشکیل و بازجذب
استخوان موجب افزایش تراکم استخوان شود ( .)7مارکرهای بیوشیمیایی
بازسازی استخوان در مقایسه با آزمایشهای بالینی دیگر از جمله سنجش
تراکم معدنی استخوان ،در تعیین تغییرات متابولیسم استخوان حساسیت
بیشتری دارند و تغییرات مربوطبه فرآیندهای متابولیکی بافت اسکلتی را
سریعتر نشان میدهند ( 8و  .)9بر این اساس بهنظر میرسد بیومارکرهای
استخوانی در تعیین پاسخ متابولیکی استخوان به فعالیتهای ورزشی از
اهمیت ویژهای برخوردارند .با وجود مطالعات مختلفی که در زمینه بررسی
اثرات فعالیتهای ورزشی بر تغییرات بیومارکرهای تشکیل و بازجذب
استخوان انجام شده ،یافتههای ناهمگونی گزارش گردیده است .بهطور
نمونه اعالم شده است که تمرینات هوازی میتواند منجر به افزایش
سطوح بیومارکرهای تشکیل استخوان از جمله آلکالین فسفاتاز در مردان
و زنان سالم شود ( .)10اما مطالعات دیگر به عدمتغییر سطوح آلکالین
فسفاتاز پس از یک دوره تمرینات هوازی با شدت متوسط ( 11و  )12و
کاهش بیومارکر تشکیل استخوان پس از تمرینات تناوبی شدید اشاره
نمودهاند ( .)13بهطور مشابهی در مورد تغییرات بیومارکرهای بازجذب
استخوان نیز یافتههای پراکنده و متفاوتی وجود دارد .بهطوری که برخی
مطالعات پیشین کاهش ( )11و برخی دیگر افزایش ( )14و یا عدمتغییر
( )15سطوح  CTXیا دیگر بیومارکرهای بازجذب استخوان را پس از
انواع مختلف فعالیتهای ورزشی گزارش نمودهاند .بنابراین با توجه به
گزارشات متناقض و ابهامات موجود در مورد بهترین شدت ،مدت و نوع

مواد و روشها
این مطالعه از نوع نیمه تجربی و طرح آن بهصورت پیش آزمون -پس
آزمون با گروههای تجربی و کنترل میباشد .در این مطالعه  22مرد سالم
کمتحرک شهرستان ساوه با میانگین سنی  35/2±3/1سال که داوطلب
شرکت در پژوهش بودند بهطور هدفمند انتخاب شدند .کمتحرکی از
مهمترین معیارهای شرکت آزمودنیها در مطالعه بود .از اینرو افرادی انتخاب
شدند که دارای سابقه ورزشی نبودند و در یک سال گذشته در فعالیتهای
ورزشی منظم شرکت نداشتند .همچنین نداشتن هرگونه بیماری خاص مانند
بیماریهای قلبی عروقی ،متابولیکی ،کلیوی و ارتوپدی و عدممصرف سیگار
از دیگر معیارهای ورود به مطالعه بود .معیارهای خروج از مطالعه نیز شامل
مصرف دارو و هرگونه مکمل غذایی ،رژیم درمانی و شرکت نامنظم در برنامه
تمرینی مطالعه بود .آزمودنیها ابتدا با اهداف و مراحل اجرای پژوهش آشنا
شدند و پس از تکمیل فرم رضایتنامه در دو گروه تجربی ( 12نفر) و کنترل
( 10نفر) قرار گرفتند .گروه تجربی به مدت  12هفته در یک برنامه تمرینات
هوازی شرکت نمودند در حالی که گروه کنترل در این مدت فعالیتهای
عادی و روزمره خود را انجام میدادند.
متغیرهای فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی گروههای مورد مطالعه در مراحل
قبل و پس از تمرینات اندازهگیری شد .وزن و درصد چربی بدن با استفاده از
دستگاه سنجش ترکیب بدن ) (Omron, Finlandارزیابی شد .قد افراد نیز
با استفاده از قدسنج دیواری (مدل  ،44440ایران) اندازهگیری شد .ظرفیت
هوازی آزمودنیها با استفاده از آزمون هوازی  YMCAروی دوچرخه ثابت
آزمایشگاهی (نوع تنتوری ،مدل  )E604برآورد شد ( .)16برای اندازهگیری
متغیرهای بیوشیمیایی عمل خونگیری پس از  12ساعت ناشتایی ،قبل از
شروع تمرینات و  48ساعت پس از آخرین جلسه تمرین انجام گرفت .پس
از سانتریفیوژ و جدا کردن سرم ،نمونهها تا زمان آزمایش در دمای  -70درجه
سانتیگراد نگهداری شدند .سطح آلکالین فسفاتاز سرم بهعنوان شاخص
بازجذب استخوان با استفاده از کیت تشخیص کمی آلکالین فسفاتاز با ضریب
تغییرات درون گروهی 1/50و بین گروهی 1/60درصد بهروش فتومتریک
منطبق با روش انجمن بیوشیمیایی آلمان اندازهگیری شد .میزان کربوکسی
ترمینال تلوپپتید کالژن نوع یک بهعنوان شاخص بازجذب استخوان با
استفاده از کیت  Immuno diagnostic systemساخت کشور انگلستان با
ضریب تغییرات درونگروهی  1/7و بینگروهی  9/7بهروش االیزا
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در متغیرهای سن ،وزن ،شاخص توده بدن ،درصد چربی بدن و ظرفیت
هوازی تفاوت آماری معنیداری بین دو گروه وجود نداشت ( )P<0/05که
نشاندهنده همگنی گروهها از نظر ویژگیهای فردی و فیزیولوژیکی بود.
نتایج نشان داد که تمرینات هوازی به تغییر معنیداری در هر یک از
متغیرهای فیزیولوژیکی در گروه تجربی منجر شد ،در حالی که در گروه
کنترل تغییرات معنیداری ایجاد نشد .نتایج مقایسه تغییرات بین گروهی این
متغیرها نیز نشان داد مقادیر شاخص توده بدن ،درصد چربی بدن و ظرفیت
هوازی در گروه تجربی نسبتبه گروه کنترل تفاوت معنیداری داشت.
(جدول )2
براساس یافتههای جدول  2پس از تمرینات هوازی تغییر معنیداری در
سطوح سرمی آلکالین فسفاتاز و کربوکسی ترمینال تلوپپتید کالژن نوع یک
( )CTXدر هر یک از گروههای تجربی و کنترل ایجاد نشد .همچنین مقایسه
تغییرات بین گروههای مورد مطالعه تفاوت معنیداری را در سطوح سرمی
آلکالین فسفاتاز و کربوکسی ترمینال تلوپپتید کالژن نوع یک بین دو گروه
نشان نداد.

اندازهگیری شد .الزم به یادآوری است که از آزمودنیها درخواست شد 48
ساعت قبل از خونگیری از انجام فعالیت ورزشی و یا هرگونه فعالیت بدنی
شدید خودداری نمایند.
آزمودنی های گروه تجربی به مدت  12هفته در یک برنامه تمرینات
هوازی شرکت نمودند .این تمرینات شامل  10دقیقه گرم کردن 25 ،تا 40
دقیقه راه رفتن -دویدن با شدت  55تا  70درصد ضربان قلب ذخیره و 10
دقیقه سرد کردن بود که طی سه جلسه در هفته به اجرا درآمد .بخش اصلی
تمرین با شدت  55درصد ضربان قلب ذخیره و مدت  25دقیقه آغاز و به
تدریج هر سه هفته یکبار بر شدت و مدت فعالیت افزوده شد به طوری که
در سه هفته پایانی ،آزمودنیها به مدت  40دقیقه با شدت  70درصد ضربان
قلب ذخیره به فعالیت پرداختند .برای تعیین شدت فعالیت بر اساس درصدی
از ،vo2maxضربان قلب هدف هر فرد براساس روش کاروونن تعیین شد.
برای کنترل شدت فعالیت نیز از ضربانسنج دیجیتالی ()Polar،China
استفاده شد.
بهمنظور تجزیه و تحلیل دادهها در ابتدا از آزمون کولموگروف اسمیرنوف
برای بررسی نرمال بودن توزیع دادهها استفاده شد .برای مقایسه تغییرات
پیش و پس آزمون هر یک از متغیرها در گروههای کنترل و تجربی از آزمون
تی همبسته و برای مقایسه مقادیر پیش آزمون بین گروهها و مقایسه تغییرات
بین گروهی از تی مستقل استفاده شد .تجزیه و تحلیل دادهها با استفاده از
نرمافزار  SPSSانجام شد و سطح معنیداری نیز کمتر از  0/05در نظر گرفته
شد.

جدول  -1ويژگیهای فردی و فيزيولوژيکی دو گروه تجربی و کنترل قبل از تمرين
متغیر (واحد)
سن (سال)
قد (سانتیمتر)
وزن (کیلوگرم)
شاخص توده بدن (کیلوگرم/مترمربع)
چربی بدن (درصد)
ظرفیت هوازی ()ml.kg-1.min-1

نتایج

گروه تجربی
34/9±3/2
175/6±4/5
97/75±8/1
31/78±2/3
30/83±3/1
26/1±4/2

دادههای مربوطبه ویژگیهای فردی و فیزیولوژیکی آزمودنیها به تفکیک
گروه در جدول  1ارایه شده است .نتایج نشان داد که قبل از شروع مطالعه
جدول  -2متغيرهای فيزيولوژيکی و بيوشيميايی دو گروه در مرحله پيش آزمون و پس آزمون
متغیر

پیش از تمرین

پس از تمرین

نمایه توده بدن (کیلوگرم برمترمربع)
31/78±2/3
تجربی
کنترل
32/82±2/2
توده چربی بدن (درصد)
تجربی
28/41±2/7
30/83±3/1
کنترل
32/25±2/2
32/1±2/3
ظرفیت هوازی ()ml.kg-1.min-1
تجربی
31/3±5/6
26/1±4/3
کنترل
25/3±3/7
25/7±4/02
آلکالین فسفاتاز ()U/L
تجربی
236/7±44/3
244/4±13/6
کنترل
243/5±12/4
248/2±10/5
کربوکسی ترمینال تلوپپتید کالژن نوع یک ()ng/ml
تجربی
0/5±0/13
0/46±0/11
کنترل
0/45±0/11
0/43±0/09
30/69±2/3
32/95±2/3
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تغییرات

P.V

درون گروهی

بین گروهی

-1/09±1/1
0/13±0/35

0/008
0/25

0/022

-2/42±2/02
0/15±0/8

0/002
0/57

0/001

5/25±3/4
-0/4±1/34

0/000
0/37

0/000

-7/75±39/4
-4/7±12/6

0/51
0/27

0/81

0/04±0/12
0/02±0/1

0/24
0/55

0/65

گروه کنترل
35/5±3/06
175±4/1
100/4±5/5
32/82 ±2/2
32/1±2/3
25/7±4

P
0/67
0/75
0/39
0/29
0/3
0/83
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عواملی است که میتواند پاسخ بیومارکرهای تشکیل و بازجذب استخوان
به تمرینات ورزشی را تحت تأثیر قرار دهد ( 6و  .)9باتوجه به قانون
وولف فرآیند بازسازی استخوان بهطور مستقیم به فشارهای مکانیکی
وارد شده بر استخوان بستگی دارد ( .)15بر این اساس باتوجه به
فشارهای مکانیکی ناشی از فعالیتهای با تحمل وزن ،شرکت در
اینگونه فعالیتها میتواند به بهبود سطوح مارکرهای بیوشیمیایی
استخوان منجر شود ،درحالی که این سازگاریهای استئوژنیک با
ورزشهای بدون تحمل وزن مانند شنا ایجاد نمیشود ( .)14از طرفی
بهدلیل متفاوت بودن فشارهای مکانیکی مربوطبه نیروی عکسالعمل
زمین در انواع مختلف تمرینات با تحمل وزن ،این فعالیتها از اثرات
استئوژنیک متفاوتی برخوردارند .باتوجه به نوع مداخله ورزشی بهکار رفته
در مطالعه ما ،بهنظر میرسد که نیروهای مکانیکی ناشی از دویدن و راه
رفتن با شدت و مدت اعمال شده برای ایجاد پاسخ متابولیکی استخوان
و تغییرات مطلوب در بیومارکرهای تشکیل و بازجذب استخوان کافی
نبوده و احتماالً افزایش شدت تمرینات و یا افزودن فعالیتهایی مانند
حرکات پرشی به برنامه تمرینی میتوانست به نتایج مطلوبی منجر شود
چرا که براساس یافتههای پژوهشی نیروی عکسالعمل زمین در راه رفتن
و دویدن بهترتیب معادل  1/1و  2/5برابر وزن بدن میباشد درصورتی
که در فعالیتهای پرشی این نیرو به  6برابر وزن بدن افزایش مییابد
( .)24به این ترتیب بهنظر میرسد که حرکات پرشی نسبتبه راه رفتن
و دویدن با اعمال نیروی مکانیکی بیشتر از اثرات استئوژنیک بیشتری
نیز برخوردارند .از طرفی براساس شواهد موجود عالوهبر نوع و شدت
فعالیت ورزشی ،مدت و تکرار آن ،سن و جنسیت آزمودنیها ( 9و ،)25
ویژگیهای ژنتیکی ،تغذیه و وضعیت هورمونی آنها ( )26از مهمترین
عواملی هستند که میتوانند بر پاسخ متابولیکی بافت اسکلتی به
فعالیتهای ورزشی مؤثر باشند .علیرغم نتایج بهدست آمده در مطالعه
حاضر ،فعالیت ورزشی از تعیینکنندههای اصلی تراکم استخوان بهشمار
میرود اما مکانیسمهایی که بهموجب آن ورزش میتواند به ایجاد
تغییراتی در متابولیسم استخوان منجر شود بهطور کامل شناخته نشده
است ( 10و  .)27با این وجود ممکن است برخی تنظیمکنندههای متابولیسم
استخوان مانند استئوپروتگرین ( )OPGبهعنوان مهارکننده تولید
استئوکالستها و لیگاند فعالکننده گیرنده شاخص هستهای )RANKL( κB
بهعنوان قویترین محرک استئوکالستوژنز در این مورد نقش کلیدی داشته
باشند ( .)27پیشنهاد شده است که فشارهای مکانیکی وارد بر استخوان ممکن
است استئوبالستها را بهطور مستقیم و استئوکالستها را غیرمستقیم تحت
تأثیر قرار دهد .پاسخ غیرمستقیم استئوکالستی بیان  OPGرا افزایش و بیان
 RANKLرا کاهش میدهد که این تغییرات بهنوبه خود به کاهش تعداد
استئوکالستها منجر میشود (.)28

بحث
در این مطالعه  12هفته تمرین هوازی با شدت متوسط که از ویژگی
تحمل وزن برخوردار بود بر سطوح سرمی بیومارکرهای تشکیل و باز
جذب استخوان مردان کم تحرک تاثیری نداشت .آلکالین فسفاتاز که در
این مطالعه بهعنوان بیومارکر تشکیل استخوان مورد ارزیابی قرار گرفت
پرمصرفترین بیومارکر متابولیسم استخوان است که در تمام مراحل
مینرالیزهشدن استخوان دخالت دارد و بهعنوان شاخص ویژه فعالیت
استئوبالستها شناخته شده است ( .)9بنابراین باتوجه به نتایج بهنظر
میرسد تمرینات هوازی بهکار رفته بر عملکرد استئوبالستها و روند
تشکیل استخوان تأثیری نداشته است .همسو با یافتههای ما برخی
مطالعات گزارش نمودهاند که تمرینات هوازی با شدت متوسط بر
بیومارکرهای تشکیل استخوان بهویژه آلکالین فسفاتاز بیتأثیر است .در
همین راستا گزارش شده است که دو ماه تمرین هوازی زیر بیشینه در
سطوح سرمی آلکالین فسفاتاز زنان غیرفعال در مقایسه با گروه کنترل
تغییری ایجاد نمیکند ( .)11در مطالعهای دیگر نیز تمرینات هوازی با
شدت  55تا  65درصد ضربان قلب ذخیره به تغییر معنیداری در سطوح
آلکالین فسفاتاز زنان غیرفعال منجر نشد ( .)17همچنین یک دوره تمرین
هوازی با شدت  50تا  65درصد ضربان قلب ذخیره در سطوح سرمی
بیومارکرهای تشکیل استخوان (آلکالین فسفاتاز و استئوکلسین) بیماران
دیابتی تغییری ایجاد نکرد ( .)12با این حال برخی مطالعات نشان دادهاند
که فعالیتهای هوازی شدید میتوانند سطوح آلکالین فسفاتاز را افزایش
دهند ( 18و  .)19افزایش سطوح آلکالین فسفاتاز در اثر تمرین شدید
باعث انتقال فشارهای مکانیکی به درون سیگنالهای بیوشیمیایی شده
و معدنیشدن استخوان را افزایش میدهد ( .)20بهنظر میرسد که نوع
تمرین نیز میتواند بر پاسخ آلکالین فسفاتاز به تمرینات ورزشی موثر
باشد .در این رابطه لستر و همکاران با مقایسه انواع مختلف تمرینات
ورزشی شامل تمرینات هوازی ،قدرتی و ترکیبی به این نتیجه رسیدند
که تمرین هوازی بر سطوح بیومارکرهای تشکیل استخوان بهویژه
آلکالین فسفاتاز بیتأثیر است درحالی که تمرینات مقاومتی و ترکیبی به
افزایش آلکالین فسفاتاز منجر میشود ( .)21در مطالعه حاضر همچنین
با توجه به عدم تغییر سطوح  CTXسرم بهنظر میرسد که در فرآیند
بازجذب استخوان توسط استئوکالستها تغییری ایجاد نشده است.
CTXبیومارکر حساس و ویژه بازجذب استخوان است که هنگام تخریب
کالژن نوع یک آزاد میشود ( .)22در تأیید یافتههای ما گزارش شده
است که تمرینات هوازی بهشکل پیادهروی در سطوح بیومارکرهای
تشکیل و بازجذب استخوان تغییری ایجاد نمیکند ( ،)15درحالی که
تمرینات هوازی در ترکیب با سایر انواع فعالیتهای ورزشی از جمله
فعالیتهای مقاومتی میتواند به بهبود بیومارکرهای تشکیل و بازجذب
استخوان منجر شود ( .)23براساس شواهد علمی ،نوع فعالیت از مهمترین
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Abstract:
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Introduction: The purpose of this study was to investigate the response of biochemical markers of bone metabolism to aerobic
exercise among healthy and sedentary males.
Methods: In this quasi-experiment study, twenty two sedentary males (mean age 35.2±3.1 years) were divided into training
(n=12) and control (n=10) groups. Subjects of training group did 12 weeks of aerobic exercise. Control group did not
participate in any exercise training or physical activity. Serum levels of alkaline phosphatase and Carboxy-terminal
telopeptide of type I collagen, vo2max and body fat percent were measured at the beginning and after training. Data were
analyzed using independent and paired t-test.
Results: No significant difference was observed in the levels of alkaline phosphatase and Carboxy-terminal telopeptide of
type I collagen after aerobic exercise; however aerobic exercise resulted in a significant increase in VO2max and a significant
decrease in body fat percent in exercise group.
Conclusion: The results of this study showed that 12 weeks of aerobic exercise has no effect on biochemical markers of bone
metabolism of sedentary males. It seems that the intensity of exercise was not enough to alter bone metabolic markers.
Keywords: Aerobic exercise, Bone remodeling, Sedentary males.
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