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مقدمه:
اس��تخوان، يك بافت زنده است كه در تمام طول عمر به 
نوس��ازی و بازس��ازی خود می پردازد و همانند ساير ارگان 

های بدن، دارای رگ های خونی و مجاری لنفاوی و اعصاب 
بوده و در صورتی كه فعاليت نداش��ته باش��د يا فشاری بر آن 
وارد نش��ود آتروفی پيدا می كند. در طول رشد، استخوان ها 
دچار تغييراتی می شوند. عواملی كه اين تغييرات را كنترل می 
نمايند پيچيده هس��تند و نه تنها شامل فعاليت انواع سلول ها 
می ش��وند بلكه از  بسياری از هورمون ها و تغييرات نيز تاثير 
می پذيرند)1(. با افزايش س��ن تحليل بافت استخوان افزايش 
م��ي يابد، يكي از عوامل اين تحليل، كاهش ترش��ح هورمون 

تاثیر یک دوره تمرین منتخب هوازي بر سطوح هورمون هاي 
استروژن، پاراتیروئید، کلسیم، آلکالن فسفاتاز و آلبومین سرم زنان 

سالمند

الله باقری1 ، فاطمه سالمی2 ، مهدي هدايتي3، جليل رييسی4

چكيده

هدف: اين تحقيق با هدف بررس��ی تاثير هش��ت هفته تمرين منتخب هوازی برهورمون استرو    ژن، پاراتيروئيد، كلسيم، آلكالن 

فسفاتاز و آلبومين سرم زنان سالمند انجام گرفت.

روش بررسي:  تعداد22 نفر از زنان يائسه)70-55 سال( عضو كانون جهانديدگان شهر تهران انتخاب و سپس به طور تصادفی 

در دوگروه تمرين هوازی)12 نفر( و كنترل)10 نفر( قرار گرفتند. برنامه تمرين هوازی شامل 8 هفته انجام حركات جاگينگ و 

حركات ايروبيكی با ش��دت 60-70 درصد حداكثر ضربان قلب،  س��ه روز در هفته بود. خون گيري در دو مرحله، 24 ساعت 

قبل از ش��روع اولين جلس��ه تمرين)پيش آزمون( و 24 ساعت پس از آخرين جلس��ه تمرين) پايان هفته هشتم(انجام گرفت. 

براي تعيين ميزان كلسيم سرم)Ca( از روش رنگ سنجي شيميايي) كرزول فتالئين(, هورمون پاراتيروئيد و استروژن از روش 

ELISA, آلكالن فس��فاتاز از روش رنگ سنجي سينتيكي با اس��تفاده از پارا نيترو فسفات و براي تعيين آلبومين سرم هر نمونه 

خوني از روش رنگ س��نجي ش��يميايي) بروم كرزول گرين( استفاده گرديد.  همچنين جهت تجزيه وتحليل داده ها از آزمون 

آماري t  همبسته و مستقل استفاده شد.

يافته ها:  نتايج تحقيق، افزايش معنی داری را در ميزان هورمون پاراتيروئيد و آلكالن فسفاتاز سرمی، پس از تمرين نشان داد ) 

P≤0.05(. از س��وی ديگر ميزان كلس��يم تام و آلبومين پالسما كاهش يافت اما اين اختالف معنی دار نبود )P≥0.05(. همچنين 

.))P≥0.05 ميزان استروژن  پس از تمرين كاهش يافت اما اين كاهش معنی دار نبود

نتيجه گيري: با توجه به نتايج حاصل از اين پژوهش، به نظر می رسد هشت هفته تمرين منتخب هوازي بر نشانگرهاي ساخت 

اس��تخوان تاثير بگذارد. به هر حال اين نتايج ممكن است نش��ان دهنده اثرات آنابوليك تمرين هوازي بر ساخت استخوان در 

زنان سالمند باشد.  نتايج اين تحقيق از اثرات مثبت تمرين بر افزايش توده استخوانی حمايت می كند.  

كليدواژه ها: تمرينات هوازی ، هورمون پاراتيروئيد ، آلكالن فسفاتاز، استروژن ، زنان سالمند
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اس��تروژن خصوصًا در زنان هنگام رسيدن به دوران يائسگي 
مي باشد)2(. تمرين بدني به عنوان 

مهمترين فاكتور پيشگيري از پوكي استخوان مي باشد)3(. 
فشار فيزيكي مداوم با تحريك استئوبالست ها، باعث رسوب 
و كلسيفيكاسيون استخوان مي شود)4(. تحريك مطلوب براي 
توسعه اسكلت بدن با تمرين هاي تحمل وزن بدست  مي آيد 

كه اين تمرينات اثر استخوان زايي دارند)5،6(.
تحقيقات گذش��ته به طور مكرر، نش��ان دادند كه تمرين 
و فعالي��ت فيزيكي دانس��يته اس��تخوان را افزاي��ش مي دهد، 
بنابراين ممكن اس��ت ورزش، عامل مهم��ي در جلوگيري از 
پوكي اس��تخوان محسوب ش��ود)7(. با اين وجود، مكانيسم 

) مقاله پژوهشي (
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هاي وي  ژه اي كه از طريق آنها تمرين متابوليس��م استخوان را 
تحت تاثير قرار مي دهد هنوز كامال ش��ناخته نش��ده اند. اين 
امر مي تواند ناشي از ويژگي مختلف تمرين مانند نوع، زمان، 
حجم وشدت باشد)8(. همچنين به نظر مي رسد پاسخ بافت 
اس��تخواني به تمرين تحت تاثير عوامل ديگري نظير جنسيت 

و سن قرار گيرد)9(. 
اندازه گيري هورمون و نشانگرهاي بيوشيميايي استخوان 
كه نشان دهنده متابوليسم داخل سلولي هستند مي تواند رابطه 
بين فعاليت بدني و متابوليس��م استخوان را توضيح دهد)10(. 
با بررس��ي هورمون پاراتيروئيد)PTH( مي توان اطالعاتي را 
 )remodeling (     درم��ورد مراحل بازس��ازی اس��تخوان
بدس��ت آورد، زي��را هم خاصي��ت آنابولي��ك و هم خاصيت 
كاتابوليك بر استخوان دارد)8(. نشان داده شده است كه تمرين 
بدني موجب تغيير غلظت كلسيم و هورمون پاراتيروئيد سرم 
و پالس��ما مي شود)11(. در اس��تخوان، هورمون پاراتيروئيد 
استئوبالس��ت ها را تحريك مي نمايد و به طور غير مس��تقيم 
موجب تحريك استئوكالست ها مي شود. يافته ها در ارتباط 
بين تراكم كلسيم و هورمون پاراتيروئيد حين و بعد از تمرين 
ضد و نقيص مي باش��د)12(. تمرين هاي ب��ا تحمل وزن بر 
متابوليس��م اس��تخوان تاثير مي گذارد و براي ارزيابي مكانيزم 
هاي اين اثرات،  از شاخص هاي بيوشيميايي استخوان استفاده 

مي شود. اندازه گيري شاخص هاي بيوشيميايي، اين امكان را 
فراهم مي سازد كه تغييرهاي استخواني درپاسخ به فشارهاي 
مكانيكي م��ورد ارزيابي قرار گيرد. ش��اخص هاي تش��كيل 
اس��تخوان مانند استئوكلسين و آلكالن فسفاتاز منعكس كننده 
تغييرهاي استخوان هستند. آلكالن فسفاتاز سرم، نشانگر اندازه 

گيري ساخت استخوان مي باشد)13(. 
در بعض��ي از مطالع��ات، ان��دازه گي��ري نش��انگرهاي 
بيوشيميايي استخوان جهت بررسي تاثير تمرين بر متابوليسم 
استخوان مورد استفاده قرار گرفته است)14،10،12،15(. نتايج 
گزارش ش��ده در اي��ن ارتباط، ضد و نقيص هس��تند. بعضي 
مطالعات تاثيرات آنابوليك تمرين بر اس��تخوان را نشان داده 
ان��د)14،10،12(. درحاليكه بعضي ديگر تاثيرات منفي تمرين 

بر متابولسم استخوان را نشان مي دهد)5(. همچنين مطالعاتي 
وج��ود دارد كه تغييرات نش��انگرهاي جذب و س��اخت را با 
هم نشان داده اند)15،16( .زرات 1و همكارانش)1997( نشان 
دادند ش��ش هفته تمرين اس��تقامتی منجر به افزايش هورمون 
پاراتيروئيد، كلسيم، فسفات، آلكالن فسفاتاز، سطوح آلبومين 
و كاه��ش استئوكلس��ين در مردان مس��ن خواهد ش��د)17(. 
تورسن2 و همكاران)1997( اثر راه رفتن شديد را بر متابوليسم 

شاخصهای استخوانی و كلسيم در زنان يائسه
 بررس��ی كردند و تغيي��ر معنی داری درغلظت كلس��يم، 
پاراتيروئيد، كلسی تونين و استئوكلسين مشاهده نكردند)18(. 
از ط��رف ديگ��ر ش��يباتا3 و همكارانش)2002( نش��ان دادند 
پي��اده روی طوالنی و تمرين های پرش��ی به مدت يكس��ال 
در زن��ان پي��ش از يائس��گی تغيير خاصی در ش��اخص های 
بيوشيميايی استئوكلس��ين و هورمون پاراتيروئيد بوجود نمي 
آورند ولی آلكالن فس��فاتاز اس��تخوانی به ط��ور معنی داری 
افزايش مي يابد)19(. در تحقيقي كه اخيرا توس��ط پامالس و 
همكاران��ش)2006( بر روي 13 زن و 6 مرد 18 تا 44 س��اله 
غيرفعال چاق انجام ش��د، عالرغ��م 5 درصد كاهش در وزن 
بدن در طول مدت 6 هفته تمرين هوازي ماركرهاي س��اخت 
اس��تخوان، استئوكلسين و آلكالن فس��فاتاز استخوان به طور 
قابل مالحظه اي افزاي��ش يافت و ماركرهاي بازجذب بدون 

تغيير باقي ماند)6(. با نگاهي به تحقيقات انجام شده مشخص 
مي شود كه تعداد آنها در مورد زنان سالمند محدود مي باشد 
تحقي��ق حاضر در نظر دارد تاثير هش��ت هفته تمرين منتخب 
هوازی را برهورمون اس��ترو    ژن، پاراتيروئيد، كلس��يم، آلكالن 

فسفاتاز و آلبومين سرم زنان سالمند بررسی نمايد. 

روش بررسی:
 آزمودن��ي ها: جامعه آماری اين تحقيق را زنان س��المند 
كانون جهان ديدگان شهر تهران تشكيل دادند كه در محدوده 
س��نی 55 تا 70 سال قرار داش��تند. ابتدا پرسشنامه ای تهيه و 
در اختي��ار افراد مراجعه كننده به كانون  قرار داده ش��د. پس 
از تكميل پرسش��نامه توسط 300 نفر و دريافت رضايت نامه 

1-Zerath et al1 2-Thorsen et al2 3- Shibata et al3
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از تمامی افراد، محقق، با بررس��ی هايی كه بر روی قد، وزن، 
سن شروع يائسگی، سابقه پوكی و شكستگی استخوان، سابقه 
ورزشی، اس��تفاده از هورمون درمانی و نيز سالمت جسمانی 
آزمودنی ها با توجه به پرسشنامه های تكميل شده انجام داد، 
تع��داد 22 نفر انتخاب گرديدند و س��پس به طور تصادفی در 
دوگروه تمرين هوازی)12 نفر( و كنترل)10 نفر( قرار گرفتند. 
در اين تحقيق حداقل 5 س��ال از س��ن يائس��گی آزمودنی ها 
گذش��ته و مكمل كلس��يم، دخانيات، الكل و هيچ گونه دارو 
و هورمون درمانی اس��تفاده نمی كردند. ج��دول 1 برخی از 

ويژگی های فردی آزمودنی ها را نشان می دهد.
جدول 1- ويژگی های فردی آزمودنی ها

سن)سال(قد )سانتيمتر(تعداد آزمودنی هاگروهها
توده بدن
)كيلو گرم(

تمرين
9.7±4.0770.58±5.9458.41±12155.91نفر هوازی

8.74±5.0669.50±6.4659.09±10155.80نفركنترل

روش گردآوري اطالعات: پيش از ش��روع برنامه تمرين، 
اندازه گيری های زير از تمام آزمودنی ها به عمل آمد. 

                            
WHR =محيط دور باسن/ محيط دور كمر

درصد چربي بدن: برای محاس��به درصد چربي بدن، ابتدا 
ضخامت چربی زير پوس��تی سه نقطه ای سه سربارو، شكم و 
فوق خاصره آزمودني ها با استفاده از كاليپر)بيس الين ساخت 
كش��ور آمريكا( اندازه گيري شده و سپس با استفاده از فرمول 
درصد چربی بدن محاس��به ش��د. همچنين درصد چربی هر 

نقطه سه مرتبه و به صورت چرخشی اندازه گيری شد.
حداكثر اكسيژن مصرفي: به منظور برآورد حداكثر اكسيژن 

مصرفي آزمودني ها از آزمون 1 مايل راه رفتن اس��تفاده شد. 
اين آزمون به دليل آنكه راه رفتن برای افراد سالمند آسانتر از 
دويدن است، برای سنجش آمادگی هوازی و سنجش حداكثر 

BMI=weight(kg)/ hight2(m

اكس��يژن مصرفی آنان مناسب اس��ت. ابتدا آزمودنی مسافت1 
مايل را با س��رعت تمام راه م��ی رود و در پايان ضربان قلب 

وی كنترل می شود. 
max Vo2 )ليت��ر در دقيق��ه    ( = 6/9652 + ) 0/0091 
× وزن به پوند( – ) 0/0257 × س��ن( + ) 0/5955 × جنس( 
– ) 2240 /0  × )زم��ان ب��ه دقيقه – ) 0/0115 × ضربان قلب 

پايانی(
كلسيم تام سرم, هورمون پاراتيروئيد سرم, آلكالن فسفاتاز 
تام سرم, استروژن سرم, آلبومين سرم: براي تعيين ميزان كلسيم 
سرم)Ca( از روش رنگ س��نجي شيميايي) كرزول فتالئين(, 
هورم��ون پاراتيروئيد و اس��تروژن از روش ELISA, آلكالن 
فسفاتاز از روش رنگ سنجي سينتيكي با استفاده از پارا نيترو 
فس��فات و براي تعيين آلبومين سرم هر نمونه خوني از روش 

رنگ سنجي شيميايي) بروم كرزول گرين( استفاده گرديد. 
روش جمع آوري نمونه سرمي: خون گيري در دو مرحله، 
24 س��اعت قبل از شروع اولين جلسه تمرين)پيش آزمون( و 
24 ساعت پس از آخرين جلسه تمرين) پايان هفته هشتم( هر 
بار به مقدار 5 ميلي ليتر در وضعيت نشس��ته از وريد كوبيتال 
دس��ت چپ آزمودني ها انجام گرفت. خون گرفته ش��ده در 
لوله هاي اس��تريل وارد شده و س��پس با روش سانتريفيوژ ) 
به مدت 10 دقيقه با 3000  دور در دقيقه( س��رم از پالس��ما 

جدا گرديده و در درجه حرارت منفی 70درجه س��انتي گراد 
فري��ز گرديدند. متعاقب مرحله پس آزم��ون كليه نمونه هاي 
خون��ي در ي��ك روز از فريز خارج گردي��ده و آزمايش هاي 
م��ورد نظر اجرا گرديدن��د. آزمودني ها در هر دو نوبت خون 
گيري حداقل به مدت 12 س��اعت )9 ش��ب تا 9 صبح( ناشتا 
بودند. همچنين از آزمودنی های گروه تجربی خواس��ته ش��د 
تا 24 س��اعت پ��س از پايان دوره تمرين��ی هيچگونه فعاليت 
ورزشی يا راه رفتن طوالنی مدت نداشته باشند. كليه عمليات 
خون گيری و سنجش ميزان متغيرها در پژوهشكده علوم غدد 
درون ريز و متابوليس��م دانش��گاه علوم پزشكی شهيد بهشتی 

صورت گرفت.
روش ه��ای آم��اری: در پژوه��ش حاضر برای بررس��ی 
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تغييرات متغيره��ا در گروهها از پيش آزمون تا پس آزمون از
t  همبس��ته و برای بررسی تغييرات متغيرها در بين گروهها از 

روش آماری t مستقل استفاده شد.

يافته ها:
در ج��دول 2 اندازه ه��ای مربوط به متغير های وابس��ته 
آزمودنی ها آورده ش��ده است. در هيچ يك از متغيرها تفاوت 
معناداری در پيش آزمون)در دو گروه( مشاهده نشد كه نشان 

دهندۀ توزيع تصادفی و همگن بودن آنها در گروههای كنترل 
و تجرب��ی اس��ت. پس از 8 هفته اج��رای برنامه های تمرينی 
متغيرهای پژوهش دوباره ارزيابی ش��د. جدول 2 نتايج آماری 
مربوط به تغييرات متغيرها را از پيش آزمون تا پس آزمون در 
كنترل و تمرين نش��ان می دهد. جدول 3 نتايج آماری مربوط 
ب��ه تفاوتهای موجود بين گروههای كنترل و تجربی را در هر 

يك از متغيرهای مورد مطالعه را نشان می دهد.

برنامه تمرينی ه��وازی: آزمودنی ها برنامه تمرين هوازی 
ش��امل جاگينگ و انجام حركات ايروبيكی با ش��دت 60-70 
درصد حداكثر ضربان قلب را،  سه روز در هفته انجام دادند. 

در ابتدا مدت هر جلسه تمريني با 20 دقيقه و شدت 60
درصد ضربان قلب بيش��ينه شروع ش��ده و سپس به طور 

تدريجي بر مدت و ش��دت تمرين اضافه ش��د. همچنين اين 
برنامه شامل 10 دقيقه گرم كردن و 10 دقيقه سردكردن در هر 
جلس��ه تمرين بود. نمودار 1 مدت و شدت برنامه تمرينی را 

طی 8 هفته نشان می دهد.

نمودار1- برنامه 8 هفتگي تمرين منتخب هوازی
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جدول 2- تغييرات متغيرهای پژوهش از پيش آزمون تا پس آزمون در گروههای كنترل و تجربی

                                α ≤ 0/  05  معناداری در سطح*
جدول 3- تفاوت هاي موجود بين گروههاي كنترل و تجربي

                     

α ≤ 0/  05  معناداری در سطح*    
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بحث: 
نتايج نش��ان داد ي��ك دوره تمرين منتخ��ب هوازی تاثير 
معنی داری بر ميزان كلس��يم تام س��رم خون زنان يائسه ندارد 
با وجود اين ميزان كلس��يم تام پ��س از تمرين كاهش يافت. 
همچني��ن يافته ها نش��ان داد تمرين باع��ث افزايش هورمون 
پاراتيروئيد در آزمودنی ها می شود. نتايج اين تحقيق با نتايج 
دانيل بری و همكاران)2007( ، بواس��يدا و همكاران)2002(، 
تورس��ن و هم��كاران)1997(، زرات و هم��كاران )1997(، 
است)8،17،20،21،22(.  وهمكاران)1988(همسو  وجانگهال 
از طرف��ی نتاي��ج می مو و هم��كاران)2006(، آلی توس��ان و 
همكاران)2006(، تورسن و همكاران)1997( و كريستفرسون 
و همكاران)1995( عدم تغيير را نش��ان داد)9 ،18 ،13، 23 (. 
همچنين تاكادا و همكاران كاهش ميزان پاراتيروئيد را نش��ان 
دادن��د)15(. به نظر می رس��د عوامل مختلفی مانند ش��دت، 
مدت، بازگشت به حالت اوليه، نوع تمرين و نوع آزمودنی می 
تواند تنوع نتايج مربوط به مي��زان تراكم هورمون پاراتيروئيد 
وكلسيم را پاسخ دهند. كاهش كلسيم می تواند با افزايش دفع 
اداری كلسيم پس از تمرين توضيح داده شود. تمرين موجب 
افزايش دفع ادراری كلس��يم می شود. مكانيسم های مختلفی 
جهت افزايش دفع ادراری كلس��يم شناخته شده اند. اسيدوز 
متابوليك مهمترين دليل افزايش دفع ادراری كلسيم در انسان 
می باش��د)14(. اگر چه در اين تحقيق ميزان PH خون اندازه 
گيری نشده است، اما افزايش اسيدوز بعد از هرجلسه يا دوره 
تمرينی امری واضح و مبرهن اس��ت. از س��وی ديگر كاهش 
كلس��يم می تواند به علت تغييرات حجم پالس��ما و افزايش 
تعريق پوس��تی در حين و بعد از تمرين نيز توضيح داده شود. 
همچنين سنجش تغييرات آلبومين به عنوان مهمترين پروتئين 
اتصالی به كلس��يم جهت ارزيابی تغييرات كلس��يم تام مورد 
اس��تفاده قرار می گيرد. در فقدان سنجش كلسيم يونيزه اندازه 
گيری ه��م زمان آلبومين جهت تفس��ير تغيرات كلس��يم تام 
ضروری اس��ت. همانطور كه نتايج نشان داد تغيير معنی داری 

نيز در ميزان آلبومين پس از تمرين مشاهده نشد.
از س��وي ديگر كاهش غلظت كلس��يم منجر به آزاد شدن 

س��ريع پاراتيروئيد از س��لول های اصلی غده پاراتيروئيد می 
شود. عالوه بر اين عواملی مانند كاتكوالمين ها و اسيدوز می 
توانند ترشح هورمون را تغيير دهند)8(. سيستم آدرنرژيك در 
طول تمرين فعال شده و نشان داده شده است كه اين سيستم 
در تنظي��م هورمون پاراتيروئيد نقش دارد. اس��يد الكتيك نيز 
تراك��م اين هورمون را تحت تاثير قرار می دهد. اس��يدوز می 
تواند ترش��ح هورمون را تحريك نمايد و سيستم آدرنرژيك 
اين ترش��ح را تعديل می كند)8(. بنابر اين با افزايش اسيدوز 
ناشي از تمرين، افزايش ميزان هورمون پاراتيروئيد نيز منطقي 

به نظر مي رسد.  
آلكالن فس��فاتاز نيز يكی از ماركرهای س��اخت استخوان 
اس��ت. اين آنزيم تركيبی از آلكالن فس��فاتاز اس��تخوان، كبد، 
روده و كليه می باشد. در بزرگساالن ايزو آنزيم های استخوان 
و كبد تقريبا به طور مساوی همراه با سهم روده ای كه كمتر از 
10 درصد اس��ت آلكالن فسفاتاز تام را تشكيل می دهد)13(. 
بنابر اين آلكالن فسفاتاز تام منعكس كننده تغييرات استخوانی 
در زمانی است كه غلظت ديگر منابع ثابت باشد )در اين تحقيق 
جهت حذف تغييرات سطوح روده ای نمونه گيری خونی به 
صورت ناشتا صورت گرفت(. نتايج نشان داد شاخص آلكالن 
فسفاتاز اس��تخوان س��رمي به طور معني داري پس از تمرين 
افزايش يافت. بس��ياري از محققين افزايش آلكالن فس��فاتاز 

س��رمي را گزارش كرده اند از جمله: منكز و همكاران)1993( 
برهم و هم��كاران)1996(، زرات وهمكاران)1996(، تاجيما 
و هم��كاران)2000(، ردبرگ و هم��كاران)2000(، واالك و 
همكاران)2000(، س��اكاكورا و هم��كاران )2001(، گاالجي 
و همكاران)2001(، بلوميتي و همكاران)2002(، وينس��ت و 
برايت)2002( وش��يباتا و هم��كاران)2003( )24،25، 5، 26، 
27، 28،19 ،29،17 (. از س��وی ديگرنتاي��ج اي��ن پژوهش با 
يافته هاي آش��يزاوا و همكاران)1997(، ادرينگتون و همكاران 
)1999(، يامازاك��ي و هم��كاران)2004( ك��ه كاهش آنزيم را 
مش��اهده كرده ان��د مغاير اس��ت)30،31، 3(. همچنين برخي 
از محققي��ن گزارش كرده ان��د كه تغيير معني داري مش��اهده 
نكرده ان��د همچون ايواموتو و همكاران)2001(، اولي راس��ي 
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و همكاران)2003(، گيل منت و هم��كاران)2004(، )10، 33 
،34 (. در اين مورد نيز به نظر می رس��د عوامل مختلفی مانند 
شدت، مدت، نوع تمرين، سن و جنس آزمودنی ها می توانند 
تن��وع نتايج مربوط به ميزان تراكم اين آنزيم را پاس��خ دهند. 
به ط��ور كلی با توجه به نتايج اين تحقي��ق افزايش معنی دار 
مشاهده شده درتراكم آلكالن فسفاتاز تام سرمی  نشان دهنده 

بر قراری شرايط آنابوليكی ناشی از تمرين است.  
عالوه ير اين، نتايج نش��ان داد كه ميزان اس��تروژن س��رم 
خ��ون پس از تمرين كاهش يافت اما اختالف  معنی دار نبود. 
همچنين ميزان درصد چربي بدن نيز پس از تمرين نيز به طور 
معن��ي داري كاهش يافت. بنابر اي��ن  با توجه به اين موضوع 
كاهش ميزان استروژن سرم نيز منطقي به نظر مي رسد. نتايج 
اين تحقيق با نتايج آنه مك تيرنان وهمكاران(2004( همس��و 
است. اين محققان نش��ان دادند كه ميزان استروژن سرم زنان 
يائس��ه پس از 12 ماه تمرين هوازي كاهش يافت)35(. اما در 
مورد نحوه اثر اس��تروژن بر بافت استخوانی امر محتمل است 
كه تمرين از كاهش معني دار اس��تروژن نس��بت به حالت بي 
تحرك��ي در دوران يائس��گي جلوگيري كند و از اين طريق از 
اتالف توده اس��تخواني جلوگي��ري نمايد. اما به علت اينكه با 
بررسي هاي انجام شده تاكنون تحقيقي در مورد تاثير فعاليت 
بدني بر ميزان اس��تروژن و سيگنال هاي مختلف سلولي موثر 
در فرايند آنابوليسم يا كاتابوليسم صورت نگرفته است نتيجه 
گيري نهايي با انجام تحقيقات بيش��تر ميسر خواهد شد. اميد 
اس��ت با انجام تحقيقات بيشتر به توان در آينده به درك بهتر 

اين موضوع افزود.

نتيجه گيري:
 با توجه به نتاج اين تحقيق، افزايش پاراتيروئيد و آلكالن 
فسفاتاز تام نشان دهنده برقراري شرايط آنابوليكي پس از يك 
دوره تمرين منتخب هوازي اس��ت. اين امر مي تواند حداقل 
از اتالف توده استخواني در سنين يائسگي جلوگيري به عمل 

آورد. 

تشكر و قدرداني:
در انتها از كليه عزيزاني كه در اجراي اين پژوهش همراه 
بودند، كمال تش��كر را داشته و سپاس��گزاريم. اميدواريم كه 
نتايج اين مطالعه كمكي باش��د براي بهتر زيستن قشر سالمند 

جامعه. 



33)مجله سالمندي ايران(، سال چهارم، شماره دوازدهم، تابستان 1388

الهي ب .استخوان شناسي. تهران: انتشارات جيحون.1382. 
2. غريب دوست فرهاد. درمان استئوپروز، بولتن سخنراني هاي ارائه شده در سمينار پوكي استخوان.1372.

. نصيري مژگان. تاثير يك دوره تمرين منتخب هوازي بر ميزان كلس��يم، هورمون پاراتيروئيد و برخي نش��انگرهاي س��اخت 
استخوان در دانشجويان زن غير فعال. پايان نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه الزهراء.1386. 

.گايتون، آر، و هال، جي.  فيزيولوژي پزشكي گايتون. حميدرضا نياوراني، مترجم .تهران: انتشارات سماط.1384. 
 5.Brahm H, Piehl – Aulin K, Liunghall S. Bone Metabolism during Exercise and Recovery:
The influence of plasona volume and physical Fithness. J Am Geratr soc. 1996. p. 756-62.
 6. Palmas S , Hinton R, Scohrector T, Thomas R. weight-bearing aerobic exercise increase
 markers of bone formation during short term weight loss in overweight and oboes men and
woman. J Metabolism. 2006. p.1616-1618.
 7. Gianni F, Maddalozzo et al. The effect of hormone replacement therapy and resistance
training on spine bone mineral density postmenopausal women.bone. 2006. p. 1244-125.
 8. Anissa Bouassida et al. Parathyroid hormone and physical exercise: a brief review. Journal
of sports science and medicine. 2006. p. 367-374.
9. Maïmoun L, Simar D, Malatesta D, aillaud C, Cperuchon E, uret I, Rossi M, and Mari-
 anoGoulart D. Response of bone metabolism related hormones to a single session of strenuous
exercise in active elderly subjects. British. Journal of Sports Medicine. 2005. p. 497-502.
 10. Guillement J, Accarie C, Peres G, and Guillements. Acute effects of on oral calcium load
 on markers of bone metabolism during endurance cycling exercise in male athletes. g calcif
Tissue Jnt. 2004. 74)5(: p. 407-14.
 11. Salvesen H, Johnson AG, Foxdal P, wide l, Piehl K, Ljunhal S. Intact serum parathyroid
 hormone levels increase during running exercise in well-trained men. J Calcif Tissue Int. 1994.
p. 256-261.
 12. Rong H, Berg U, Trring O, Sunberg C, Granberg B, Buchet E. Effect of acute endurance
 and strength exercise on circulating calcium regulating hormones and bone markers in young
healthy males. Scand J Med Sci Sport. 1997. p. 152-159.
 13. Aliye T, Nesrin B, Elif C, Mehmat B, Mustafa U. Acute effect of a single session of
 aerobic exercise with or without weight-lifting on bone turnover in healthy young woman. Mod
Rheumatology. 2006. p. 300-304.
 14. Boaassida A., zalleg D, Zaouali Ajina M, Gharbi, N, Duclos M, Richalet J. P., and Tabka,
 Z. Parathyroid hormone concentrations during and after two periods of high intensity exercise
with and without an intervening recovery period. Eur J Appl Physiol. 2003. 88)4-5(: p. 339-
44.
 15.Takada H, Washino K, Hani T, Iwata H. Respance of parathyroid hormone to exercise and
bone mineral density in adolcent femal athletes. Journal of  Environmental Health and Preven-
tive Medicine. 1998. p. 161-166.

REFERENCES منابع



ت.ثير يك دوره تمرين منتخب هوازي بر سطوو هورمون هاي استروژن ، پاراتيروئيد....34

16. Lanberg A, Magnusson P, Larsson L, Joborn H. Serum Isoforms of bone alkaline phos-
phatase increase during physical exercise in woman. Calcify Tissue In. 2000. p. 66,342-7.
 17. Zerath et al. Effect of endurance training on post exercise parathyroid hormone levels in
elderly men. Med scis sports exercise. 1997. p. 29, 1139-1145.
 18. Thorsen K, Kristoffersson A, Hultdin J, Lorentzon R. Effects of moderate Endurance
 exercise on calcium, parathyroid hormone, and markers of bone metabolism in young women.
Calcified Tissue International. 1997. p. 60:16-20.
 19.Shibata Y, ohsawa I, watanabe T, miara T, sato Y. Effects of physical training on bone
 mineral density and bone metabolism. J physiol Anthropol Appl Haman Sci. 2002. p. 22)4(,
203-8.
20. Barry D, Kohert W. Acute effect of 2 hours moderate intensity cycling on serum parathy-
roid hormone and calcium. J Calcif Tissue Int. 2007. p. 80,359-365.
 21. Ljunghal s, Joborn H, Roxin LE, Rasted J, Wide L. Increase in parathyroid hormone
levels after prolong physical exercise. Mec Sci Sport Exercise. 1988. p. 20,122-125.
 22.Thorsen, kristoffersson, lorentzon. The Effect of Brisk walking on Markers of Bone and
Calcium Metabolism in postmenopausal women. J caleiftissue int. 1996. p. 58:221-225.

 23. Kristoferson A, Hultdin J, Holmlund I, Torssen K, Lorentzon R.Effect of short-term
 maximal work on plasma calcium, parathyroid hormone, osteocalcin and biochemical markers
of collagen metabolism. Int , J sport med. 1995. p. 16, 145-149.
 24.Gala J, Diaz-curiel M, de la Piedra C, Calero J. Short – and long – term effects of calcium
and exereise on bone mineral density in ovariectomized rats. Br J Nutr. 2001. p. 86)4( : 521-
27.
 25. Bonaiuti D, shea B, lovine R, and el at. Review: Exercise reduces bone loss from the
spine in postnoenopausal women. Cochrane Database syst.  3: cDooo333. Mcdline. 2002.
26.Menkes A, Mazel S, Redmond A, andel at. Strength training increases regional bone min-
 eral density and bone remodeling in middle –aged and older men. J Applied physiology. 1993.
p. 2478-84.
 27.Sakakura Y, shid N, Tsuruga E, Lrie E, and Yajman T. Effects of running exercisc on the
mandible and tibia of overiectiomized rats. J Bone Miner Metab. 2001. p. 159-67.
28. Rudberg A, Magnusson P, Larsson L, Joborn H. Seram isoforme of bone alkaline phos-
phatase increase during physical exercise in women. J calcif Tissue Int. 2000.  p. 342-7.
 29.Wallace J,D, Cuneo R,C, Lundberg P,A. and el at. Responses of Markers of Bone and
 Collogen Turnover to exercise, Growth Hormone )GH( Administration, and GH withdrawal in
Trained Adult Males. J clinical Endocrinology and metabolism. 2000.  p. 124-133.

REFERENCES منابع



35)مجله سالمندي ايران(، سال چهارم، شماره دوازدهم، تابستان 1388

 30. Ashizawa N, Fujimura R, Tokuyama K, Suzuki M. About of resistance exercise increases
 urinary calcium independently of osteoclastic activation in men. Journal of Applied physiology.
1997. p. 83:1159-1163.
31. Etherington J, kelling J, Bramley R, swamina than R, Mc Curdie I, spector T,D. The ef-
 fects of 10 week military training on heel uffrasound and bone tumover. J claciftissue Int . 1999.
p. 389-33.
 32.Yamazaki S, Ichimura J, Iwamoto T, Takeda Y. Toyama.Effect ofwalking exercise on
bone metabolism in postmenopausal women with osteopenia/osteoporosis. J Bone Miner Me-
tab. 2004. p. 500-508
 33. Iwamoto J, Shimamura C, Taked T, Abe H, Ichimura S, sato Y, Toyama Y. Effects of
treadmill exercise on bone mass, bone metabolism, and calciotropic bormones in young graw-
ing rats. J Bone Miner Metab. 2004. p. 26-31.
34. Uusi-Rasi K, Sievanen I, Vuori A, Heinonen P, Kannus M. Long-term recreational gym-
 nastics, estrogen use, and selected risk factors for osteoporotic fractures. J Bone Miner-Res.
1999. p. 1231-1238.
 35.Anne Mc T, Shelley S, Cornelia M, Yutaka Y, Melinda L. Rebecca E, and et al. Effect of
 Exercise on Serum Estrogens in Postmenopausal Women: A 12-Month Randomized Clinical
Trial. CANCER RESEARCH 64. 2004.  p. 2923–2928, April 15.

REFERENCES منابع


