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مقدمه
کـه بـا  اسـت اسـکلتی  یپوکی استخوان بیمـاری 

تحلیل سـاختار  استخوانی وتراکمکاهش تدریجی
شود. تحلیل در سـاختار  ریز  استخوان مشخص می

بـه از  ریز استخوان و کاهش تراکم استخوان منجر 
شکنندگی استخوان و ، مقاومت مکانیکیبین رفتن

شـود  مـی هاي اسـتخوان شکستگیدر نتیجه باعث
. ایـن  )دهنـد رخ مینیز بارگذاري کم درکه حتی (

بیمــاري هــم اکنــون یکــی از مشــکالت بهداشــت  
شود تا حدي که نـرخ  عمومی در دنیا محسوب می

شکستگی استخوان در اثر کاهش تراکم اسـتخوان   
سرطان، سکته مغـزي  مجموعه رخدادهايبیش از 

). چند عامل بر حداکثر 1-4(و حمالت قلبی است
ن تواتراکم استخوانی تاثیر دارند که از آن جمله می

به عوامل ژنتیکـی و عوامـل محیطـی اشـاره کـرد.     
جنس، سـن، انـدازه بـدن و    مانند: (یعوامل ژنتیک

امـا ایـن  احتمـال    ، را نمی توان تغییر دادقومیت)
ی مانند شـیوه  یمتغیرهاوجود دارد دگرگون کردن

راکمتحریـک بیشـتر  تـ   دربدنیزندگی و فعالیت 
).4(موثر باشداستخوانی

ــن  ــهای ــر  ک ــایی ب ــه راه ه ــدنی از چ ــت ب فعالی
، هنوز به طـور  می گذاردمتابولیسم استخوان تاثیر 

بـه نظـر مـی رسـد     . امـا نشده استشناختهکامل 
ــدنی از راه   ــت ب ــهفعالی ــاختار  س ــر س ــازوکار ب س

ــاثیر مــی گــذارد: ــأثیر ســازوکاراســتخوان ت اول ت
مستقیمی است که بر استخوان دارد، بدین ترتیـب  

هـاي  هاي بیولوژیکی از راه گیرنـده انتقال سیگنال 
ــأثیر ،مکــانیکی انجــام مــی شــود  ســازوکار دوم ت
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چکیده
هدف از پژوهش حاضر بررسی باعث بروز تغییراتی در سوخت و ساز استخوان می شود.تمرین تناوبی خیلی شدید به لحاظ ماهیت تناوبی، :هدفوزمینه

هاي نر نژاد ویستار بالغ بود.موش هورمونی-عوامل بیوشیمیایی) بر High Intensity Interval Training-HIITتأثیر تمرینات تناوبی خیلی شدید (
) و =8nهفته به دو گروه تجربی (8گرم و سن 250±20با محدوده وزنی موشسر 16بدین منظور تعداد روش تحقیق حاضر نیمه تجربی بود.: کارروش
ساعت پس از 24. دنبال شدینده به مدت هشت هفتهآفزHIITي تمرینی پس از یک هفته آشنایی با پروتکل تمرینی، برنامه.) تقسیم شدند=8n(کنترل

و کیت پاراتورمون به روش رادیوایمونواسی. ، نمونه هاي خون مستقیماً از قلب حیوان گرفته شدازبیهوشی وکشتن حیواني تمرینی، بعد آخرین جلسه
براي انجام گرفت.، کلسیم به روش آرسنازو و فسفات به روش فسفومولیدیتکینتیک و کیت پارس آزمون، الکالین فسفاتاز به روش CAایمونوتوپیک 

مستقل استفاده شد.tاي آماري از آزمون هتجزیه و تحلیل داده
)، در =041/0pو =000/0p(به ترتیب در گروه تجربی  نسبت به گروه کنترل افزایش معنی داري داشتALPوPTHنتایج نشان داد مقادیر :هایافته

).=859/0pو =736/0p(به ترتیب حالی که کلسیم و فسفات  در گروه تجربی افزایش معنی داري نداشت
تمرینات تناوبی خیلی شدید، احتماالً با افزایش پاراتورمون و عوامل پروتئینی کنترل کننده حجم و تراکم استخوانی، بر سوخت به نظر می رسد : گیرينتیجه

و ساز استخوان اثر گذار باشد.

استخوانی، کلسیمتراکم : تمرین تناوبی خیلی شدید، پاراتورمون، آلکالین فسفاتاز ،هاکلیدواژه

11/11/89تاریخ پذیرش: 25/5/88تاریخ دریافت: 

17/2/93تاریخ پذیرش: 28/11/92تاریخ دریافت: 
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غیرمستقیم توده عضالنی است که به شکل ثانویـه  
گذارنـد و آخـرین   هاي مکانیکی تأثیر میبر گیرنده

یر غیرمستقیم تغیرات هورمـونی اسـت   تأثسازوکار
و کار سـوم آثـار هورمـون هـا را بررسـی      ). ساز 5(

از جمله مهم ترین آن ها می تـوان بـه   کند کهمی
پاراتورمون اشاره کرد. 

براي سال ها پاراتورمون عامل درگیـر در تنظـیم   
کلسیم از راه تحریک بازجـذب اسـتخوان شـناخته    
می شد، اما به تازگی نشان داده شده اسـت مقـدار   
تناوبی (افزایش و کاهش دوره اي) پاراتورمون تاثیر 

راتورمون از راه اتصـال بـه   استئوژنی قویی دارد. پـا 
در ســلول -PTHR-1گیرنــده وابســته بــه پپتیــد 
مسـیر سـیگنالینگ  -استئوبالست بیان می شـود  

PKA-GAMP3,5وIP3 –PKC-PLC-β  و آبشـار
AMPK MEK-ERKکار پروتئین ورا از راه سازG

فعال می کند. این آبشار سلولی فعال شده از طریق 
پـــاراتورمون در 1-گیرنـــده وابســـته بـــه پپتیـــد

استئوبالست ها با تغییر فعالیت میانجی هاي درون 
سلولی مانند بتا کـاتنین و گیرنـده آلفـا اسـتروژن     

). بـه تـازگی   6اثرات استئوژنی اعمـال مـی کنـد (   
ی از راه گزارش ها نشان داده اند که فعالیت ورزشـ 

تاثیر تناوبی بر غلظت پاراتورمون باعث فعال شـدن  
). 7می شود (AKTو (wnt3a)دو مسیر وینگلس 

حجم استخوان را تنظیم می کند. در wnt3aمسیر 
وجـود دارد  Lrp5/frizzledاین مسـیر دو گیرنـده   

ترشح می کنـد  wnt3aکه از راه پروتئین هایی که 
ــازي    ــانی مج ــام رس ــیرهاي پی Canonical)(مس

ــاتنین در      ــا ک ــت بت ــث انباش ــه باع ــیري ک (مس
ــه هســته شــده و عوامــل   سیتوپالســم و انتقــال ب

-Non)رونویسی را فعال می کند) و غیـر مجـازي   

canonical)  تـرین ویژگـی   را فعال می کنـد. مهـم
وینگلس مجـازي انتقـال پیـک ثانویـه     سیگنالینگ

β)پروتئین بتا کاتنین  - catenin    بـه هسـته اسـت
تـراکم  کلیـدي تنظـیم کننـده حجـم و    که عامـل 

). پـــروتئین 8(اســتخوان بــه شــمار مــی رود    
نیـــز تحـــت تـــاثیر (Sclerostin)اسکلرواســـتین

ــت  ــاراتورمون اس ــده   .پ ــروتئین روي گیرن ــن پ ای
Lrp5/frizzled   قرار می گیرد و فعالیـت پـروتئین

را سرکوب می کنـد  wnt3aهاي رها شده از مسیر 
). 9(وان می شودو مانع از افزایش حجم استخ

همچنین ، پاراتورمون در تنظیم کلسـیم درون و  
کلسیم ماده اصلی شود.برون سلولی نیز درگیر می

حفظ، استحکام و انسجام بخش استخوان به شـمار  
می رود. در مایع برون سلولی به حفظ فرآیند هاي 
سلولی از جمله انقباض و بـه عنـوان پیـک ثانویـه     
براي تغییر فعالیت هورمون ها از راه فعـال کـردن   
پروتئین کیناز هاي منحصر به فرد عمل مـی کنـد   

استخوان و ازمشتقآنزیمیآلکالین فسفاتاز،). 10(
واستئوبالستهايسلولفعالیتکهکبد می باشد

).11(دهــد مــینشــانرااســتخوانتشــکیل
در آلکالین فسفاتازازعظیمیمنشاهااستئوبالست

سـلول  درآنمیـزان ورونـد استخوان به شمار مـی 
استئوبالسـت هـا را نشـان    استخوان سازيتوانایی

ریختـه خـارج سـلولی  مایعدرآنزیماینمی دهد.
میـزان بـا آنسـرمی میـزان افـزایش وشـود مـی 

بدنیفعالیت.داردمستقیمارتباطاستخوان سازي
بـر مثبتـی اثـر آلکـالین فسـفاتاز  شـود میموجب

). 12باشد (داشتهاستخوانسوخت و ساز
فعالیت ورزشی منظم عامل مهمی در تنظـیم  
ساز و کار هاي درگیر در متابولیسـم اسـتخوان بـه    
شمار می آید. از جمله فواید فعالیت ورزشـی، آثـار   
وابسته به بـار گـذاري مکـانیکی ناشـی از فعالیـت      

ــه مســئله  ــه ب ــی باشــد ک ــالینی و ورزشــی م اي ب
تحقیقــات پایــه تبــدیل شــده اســت. شــیوه هــاي  

تمرینـی از جملـه دویـدن روي تردمیـل،     گوناگون 
ــاي     ــار ه ــاز وک ــاومتی، س ــات مق ــدن و تمرین پری
گوناگونی در فعال سازي سلول هاي استخوان سـاز  
دارنــد. برخــی مطالعــات، فعالیــت پویــا را بهتــرین 
فعالیت ورزشی براي نوجوانان و جوانـان بـه دلیـل    
ــواد معــدنی    ــر جایگــاه هــاي انباشــت م ــارش ب آث

ته اند. در میان پژوهش هـایی  استخوان درنظر گرف
ــرده   ــوزه ورود ک ــن ح ــه ای ــه ب ــان و  ک ــد، جانات ان

همکارانش  نشان دادنـد، تمرینـات کوتـاه مـدت و     
درمانده ساز دویدن روي تردمیل مقادیر پاراتورمون 
را در حد معنا داري افزایش می دهد، در حالی که 

ساعت پس از تمـرین بـه مقـادیر    2تا 1مقادیر آن 
). 13یابد (پایه کاهش می

مایمون و همکارانش نشان دادند تمـرین شـدید   
ترشح پاراتورمون را افزایش می دهد، در حالی کـه  
تمرین کم شـدت بـر پـاراتورمون تـاثیري نداشـته      
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). ترتیبیـان و همکـارانش  نشـان دادنـد     14است (
هفته تمرین هوازي سبب افزایش معنا دار غلظت 9

)، 15می شـود ( هاي پاراتورمون و آلکالین فسفاتاز
اند در حالی که وینیانپا و همکارانش  گزارش کرده

کــه تمــرین شــدید موجــب کــاهش مقــادیر پایــه  
مـاه تمـرین در گـروه    12و 6پاراتورمون در پایان 
و ). نتـایج تحقیـق رودبـرگ   10تمرین شده است (

دقیقـه دویـدن بـا    20همکارانش  نشان مـی دهـد  
دقیقـه موجـب   30-40شدت متوسـط بـه مـدت   

درصـدي کلسـیم یـونیزه شـده اسـت      5/4افزایش 
). آثار فعالیت ورزشی بر غلظت کلسـیم مـورد   12(

مطالعه قرار گرفته است، اما نتایج حاصل از آن هـا  
متناقض است. برخی نویسـندگان کـاهش کلسـیم    

)، در 17و16تام و یـونیزه را مشـاهده  کـرده انـد (    
) یا افـزایش  19و18حالی که دیگران  عدم تغییر (

) را مشاهده 19و16مزمان با افزایش پاراتورمون (ه
اند.کرده

تمـرین هفتـه 8اثربررسیباهمکارانشولستر
معنـا دار افـزایش ترکیبـی، ومقـاومتی هـوازي، 

وترکیبـی تمرینگروه هايدرراآلکالین فسفاتاز
کردند،گزارشکنترلگروهبامقایسهدرمقاومتی

معنـا افـزایش هوازي،تمرینگروهدرکهحالیدر
8). وویتج و همکارانشتاثیر 20نشد (مشاهدهداري

هفته فعالیت هـوازي و غیـر هـوازي را بـر مقـادیر      
-29مردان جـوان (  20آلکالین فسفاتاز پالسمایی 

تمـرین  4ساله) بررسی کردند. در پایان هفتـه  20
هوازي مقادیر پالسمایی کاهش یافت، اما در پایـان  

یر پایه بازگشت، در تمرینات به مقاد8هفته 
بی هوازي هم این گونه بود با این تفاوت کـه در  
پایان تمرینات بی هواز ي میزان  افـزایش الکـالین   

).21(فسفاتاز بیشتر بود 
High intensity)تمرینات تناوبی خیلی شدید

interval training-HIIT)هایی از فعالیـت  به دوره
شـود کـه بـا نوسـاناتی در شـدت      ورزشی گفته می

شـود. مشخص مـی یفعالیت ورزشی در زمان معین
هایی از فعالیت خیلی شامل تکرار دورهHIITنوعاً، 

است که شدید (نزدیک به بیشینه یا فوق بیشینه)
با فعالیت ورزشی کم شدت یا با شدت متوسـط یـا   

(یعنــی دم فعالیــت کامــلدر برخــی مواقــع بــا عــ
. از این رو، تکرار زیاد شودجدا میاستراحت مطلق)

الگوي افزایش شدت و بازیافت مجدد مالك اصـلی  
رخ البتــه ایـن نــیم .اثربخشـی ایـن برنامــه هاسـت   

فعالیت، ویژگی الگوهاي فعالیت ورزشـی برخـی از   
هاي دنیا مثل بسکتبال، فوتبال،مشهورترین ورزش

هاکی و زنی،مشتتنیس،راگبی،،فوتبال آمریکایی
). آثـار مفیـد تمرینـات    22(به شمار می رودغیره

تناوبی خیلی شدید بر بیماران قلبـی عروقـی، رگ   
زایی، بیوژنز میتوکندریایی و سایر عوامل مشـخص  
شده است . این شیوه تمرینـی احتمـاالً بـه دلیـل     
وجود تنـاوب هـا آثـار متفـاوتی نسـبت بـه سـایر        

ــات دار ــاي   تمرین ــه ه ــویی، برنام ــد. از س HIITن

نیازهاي متابولیکی عضـالت بـدن را تـا حـد فـوق      
، Piالعاده اي افـزایش مـی دهـد، افـزایش مقـادیر      

کلسیم، و هورمون هاي استرسی و سـایر هورمـون   
ها بعد از برنامه هاي ورزشی خیلی شدید گـزارش  

).23شده است (
ــازي و     ــل نوس ــر عوام ــده ب ــام ش ــات انج مطالع

اســتخوان، وجــود تنــاقض هــایی را در متابولیســم
دهد. از آن جایی که فعالیـت هـاي   نتایج نشان می

گوناگون بر عوامل نوسازي و متابولیسـم اسـتخوان   
اند، بهترین نوع فعالیت ورزشـی بـراي   بررسی شده

بهینه سازي استخوان مشخص نشده است. فعالیت 
هاي کم شدت آثار کمی بر استخوان سازي دارنـد.  

با ضریب نفوذ  و شدت زیاد آثار مطلـوبی  تمرینات 
دارند، و از طرفی فواصـل اسـتراحتی باعـث بهینـه     
سازي عملکرد عوامل نوسـازي مـی شـود. فعالیـت     
تناوبی خیلی شدید به دلیل شـدت زیـاد و وجـود    
تناوب هـایی بـا شـدت کـم آثـار مطلـوبی دارد، و       
امروزه به عنوان تمرین نـوین مـورد اسـتفاده قـرار     

. با توجه به ایـن کـه تمرینـات تنـاوبی     گرفته است
ــل نوســازي و متابولیســم    ــر عوام ــی شــدید ب خیل
استخوانی بررسی نشده است، پژوهش حاضر با این 
هدف طرح ریزي شده است که آیا تمرینات تناوبی 
خیلی شدید می توانـد بـر هورمـون پـاراتورمون و     
آنزیم الکالین فسفاتاز استخوان  موش هاي نر نـژاد  

تاثیر گـذارد و نوسـازي اسـتخوان را تغیـر     ویستار  
دهد؟
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روش کار
روش تحقیق حاضـر نیمـه تجربـی    : هاآزمودنی

سر مـوش نـر ویسـتار  بـا محـدوده      16تعداد بود.
هفتــه از مؤسســه 8گــرم و ســن 250±20وزنــی 

پاستور ایران خریداري شد. سپس مطـابق بـا خـط    
مشـــی انجمـــن ایرانیـــان حمایـــت از حیوانـــات 
آزمایشگاهی مورد اسـتفاده بـراي اهـداف علمـی و     
آزمایشگاهی، در حیوان خانه دانشکده تربیت بدنی 

ــران در    ــگاه ته ــی دانش ــوم ورزش ــس 16و عل قف
داري شــدند. مــوش هــا در چرخــه روشــنایی نگــه

ــاریکی ( ــور 12ت ــاریکی) و 12ســاعت ن ســاعت ت
درجـــه 22±3و درجـــه حـــرارت~%50رطوبـــت 

و به آب و غذا دسترسی گراد نگهداري شدندسانتی
. آزاد داشتند

با توجه به عدم : هاموشارزیابی توان هوازي 
دسترسی به ابزار مستقیم مانند دسـتگاه تجزیـه و   

هـاي  تحلیل گازهاي تنفسی با توجـه بـه پـژوهش   
شده اخیـر (هویـدال و همکـارانش) پروتکـل     انجام

غیرمستقیم ولی با دقت زیاد بـه شـرح زیـر مـورد     
شده است):(پایلوت ها انجامقرار گرفتاستفاده 
، سـرعت نـوار   دقیقه گـرم کـردن  10-20بعد از

متر بـر  03/0دقیقه یک بار به میزان2گردان هر 
افـزایش مـی یافـت تـا     متر/دقیقه)2تا 8/1(ثانیه 

. مالك رسیدن نبودندحیوانات دیگر قادر به دویدن 
بـا وجــود  VO2maxعـدم افــزایش  ،VO2maxبـه  

شـده  ثبـت VO2maxافزایش سرعت بود. سـرعت  
بــه فــالت برســد. VO2ســرعتی اســت کــه در آن 

میلـی  6رسیدن به فالت با غلظت الکتات باالتر از 
ــی     ــبت تنفس ــر و نس ــول در لیت ،  VCO2/VO2م

دهنـد  هـا نشـان مـی   معادل است . پـژوهش 05/1
VO2maxیی بین سرعت نـوار گـردان و   قوارتباط 

ــوش ــود دارد ( مـــ ــا وجـــ ،  =0,94r-0,98هـــ
0,0005<p ــن رو ســرعت بــا اســتفاده از  ). از ای

)24(د.مبه دست آVO2maxمیزان ،دندوی
گـروه  2مـوش هـا در   : برنامه فعالیت ورزشی

هفته فعالیت ورزشی کوتـاه مـدت تنـاوبی    8کلی 
بـا توجـه بـه    -) و گروه کنترلHIITخیلی شدید (

قـرار گرفتنـد. بـراي آشـنایی بــا     -طـرح پـژوهش   
، گروه هاي تمرینی در هفتـه  HIITفعالیت ورزشی 

روز به تمـرین پرداختنـد. البتـه، در همـین     5اول 
زمان براي عملیاتی کردن پروتکل، برنامه به صورت 
پایلوت  اجرا شد. برنامه پروتکل ورزشی با توجه به 

) و هویدال و 25پژوهش هاي هارمن و همکارانش (
) طراحـی شـد. هـر جلسـه برنامـه      24همکارانش (

ساعت فعالیت ورزشی بـود  1شامل HIITپروتکل 
که مراحل آن عبارت بودند از: 

ساعت پس از آخرین جلسه 24: روش سنجش
برداري ها پس از ناشتایی شبانه نمونهموشتمرین 

هـا ابتـدا حیـوان بـا     آوري نمونـه ي جمعبرا.شدند
گرم/کیلوگرم) میلی10ترکیبی از داروي زایالزین (

گرم/کیلوگرم) به صورت تزریق میلی75و کتامین (
هوش شدند. سـپس قفسـه سـینه    درون صفاقی بی

شد و براي اطمینان از کمتـرین  حیوان شکافته می
هاي خـون بـه طـور مسـتقیم از     نمونه،آزار حیوان

. سی)سی5شد (قلب حیوان گرفته می
دقیقه و با سـرعت  15نمونه هاي خونی به مدت 

فیوژ شده و سـرم جـدا   دور در دقیقه سانتری3500
ســازي شــده در چنــد میکروتیــوب ریختــه شــد و 
بالفاصله در ازت مایع منجمـد شـد. سـپس نمونـه     
هاي سرمی به آزمایشگاه  جهـت سـنجش عوامـل    

پـاراتورمون بـه روش   بیوشیمیایی انتقال داده شد. 
ــک  ــت ایمونورادیومتریـ ــک و کیـ CAایمونوتوپیـ

ــیت    ــا حساس ــا، ب ــور آمریک ــاخت کش ــو 1(س پیک
کینتیـک  م/میلی لیتر)، الکالین فسفاتاز به روش گر

ــون  ــارس آزم ــت پ ــران،  و کی ــور ای ــاخت کش (س
)،کلسیم به روش آرسـنازو ،  3IU/mlباحساسیت 

برنامه تمرینی گروه تجربی-1جدول 
مراحل تمرین
مؤلفه تمرین

سرد کردنتناوب)7بدنه اصلی تمرین (گرم کردن
تناوب بازیافتتناوب شدید

دقیقه5دقیقه3دقیقه4دقیقه6زمان (دقیقه)
معادل با سرعت شدت 

VO2maxنوارگردان به 

%60تا 50
متر بر دقیقه20-15

%95تا 80
متر بر دقیقه50-25

%60تا 50
متر بر دقیقه20-15

%60تا 50
متر بر دقیقه20-15

صفردرجه20تا 5صفرشیب نوارگردان (درجه)
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بـراي  سنجیده شد.فسفات به روش فسفومولیدیت
و K-Sآزمــون بررســی طبیعــی بــودن داده هــا از

همچنین همگنی واریانس گروه ها بـر اسـاس وزن   
موش ها و آزمون لونز صورت گرفت. براي مقایسـه  
بین گروهی از آزمون آماري تی مسـتقل اسـتفاده   
شد. همچنین ، سطح معنا داري براي کلیه آزمـون  

در نظر گرفته شـد. تجزیـه و   α≥05/0هاي آماري 
SPSS16تحلیل هاي آماري با استفاده از نرم افزار 

استفاده شد.

یافته ها
وزن موش ها در مرحله قبـل و بعـد از   2جدول 

اجراي برنامه تمرینی در دو گروه کنترل و تمـرین  
را نشان می دهد. تغییرات وزن (وزن اضافه شـده)  
در گروه کنترل نسبت به گروه تمرین بیشتر است. 

ارائه گردیـد. بـا   3نتایج اطالعات آماري در جدول 
2توجه به یافته هاي پـژوهش مطـابق بـا جـدول     

(بـه  افزایش معنا داري داشتALPو PTHمیزان 
در حالی که نتایج .)=041/0pو =000/0pترتیب 

سنجش کلسیم و فسفات تغیر معنـا داري نداشـت   
).=859/0pو =736/0p(به ترتیب

نتیجه گیريبحث و
نتایج تحقیق حاضر نشـان مـی دهـد تمرینـات     
تناوبی خیلی شدید موجب افزایش معنا دار مقادیر 
ــا   ــاراتورمون و الکــالین فســفاتاز شــد، ام ســرمی پ
افزایش معنا داري در کلسـیم و فسـفات مشـاهده    

انـد، پاسـخ   بیان کـرده و همکارانش سالویسننشد. 
PTH به فعالیت ورزشی ممکن است با سایر عوامل
ویژگی هاي تمرین و آمادگی جرح و تعـدیل  نظیر

بـا بررسـی شـدت    ). مایمون وهمکارانش 26شود (
% بـاال تـر و   15با دو شدت PTHفعالیت بر غلظت 

PTHاي، افـزایش غلظـت  پایین تر از آستانه تهویه

.نـد اهگزارش کـرد را زیاددر گروه تمرینی با شدت 

بـراي افـزایش   فعالیت ورزشـی  آن ها اشاره کردند 
PTH   19(داردییک آسـتانه تحریـک اسـتخوان.(

اي تـأثیر دو نـوع   بوسیدا و همکـارانش در مطالعـه  
زیـاد فعالیت ورزشی (تناوبی و تداومی) بـا شـدت   

بررسـی  و گـزارش   PTHبر غلظت را %) 85-75(
تواند یکی از عوامل موثر در ند شدت زیاد میاهکرد

). اما برخالف نتایج 27باشد (PTHمقادیر افزایش
پژوهش حاضر ایواموتو وهمکارانش کاهش مقـادیر  

PTHاند و علت کاهش را گزارش کردهPTH را به
کمتر بودن شدت فعالیت ورزشی نسبت دادهانـد .  

، بـه  PTHشدت فعالیت کمتر  از آسـتانه رهـایش   
رهـایش  ). 28منجر می شود (PTHکاهش مقادیر 

. زمـانی یـک آسـتانه دارد   به لحـاظ  PTHهورمون 
مـدت  ند اهبوسیدا و همکارانش به این نتیجه رسید

تواند باعـث  دقیقه می50فعالیت ورزشی بیشتر از 
مدت زمان فعالیـت  اگر.شودPTHافزایش غلظت 

آسـتانه  بـه PTH،دقیقه باشد50کمتر از ورزشی 
ورزشیرسد مگر این که شدت فعالیترهایش نمی

انـد  یمون و سلطان گزارش کرده). ما29(زیاد باشد
فعالیت شدید و کوتاه مدت نمـی توانـد بـه تغییـر     

PTH منجر شود. آن ها علت وجود این رابطه را به
نتـایج  . )31مدت فعالیت ورزشی نسبت داده انـد ( 

پژوهش هاي متناقض با پژوهش حاضر را می توان 
به مدت و شدت مختلف برنامه تمرینی نسبت داد.

سن، آمادگی بدنی و میزان تمرین عـواملی انـد   
و همکـارانش  موثرنـد. زریـس  PTHکه بر رهایش 

راتییتغونیتمرازبعدوقبل) گرم(هاموشوزننیانگیم-2جدول
وزن اضافه شدهپس آزمونپیش آزمونگروه
81±33016±25721±13کنترل
63±30412±24719±13تمرین

ی کیولوژیزیفيهاشاخصییپالسماریمقاد-3جدول
مقدار احتمالگروه تجربیگروه کنترلمتغیر

PTH(pg/ml)33/2±52/2829/2±42/49000/0
ALP(IU/dl)12/27±38/26269/34±50/279041/0
Ca2+(mg/dl)44/0±71/956/0±80/9736/0

P(mg/dl)88/0±20/704/1±28/7859/0
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PTHنشان دادند آزمودنی هاي جوان و بالغ پاسخ 

) آزمـودنی  30متفاوتی به فعالیت ورزشـی دارنـد (  
هاي جوان در پاسخ به فعالیـت ورزشـی تغییـرات    

PTH   ــد. در ــالغ دارن ــراد ب ــه اف ــري نســبت ب کمت
ــد  پژوهشــی  ــزارش کردن ــارنش گ ــو و همک ایواموت

مـوش هـاي جـوان در هفتـه هـاي      PTHمقادیر 
آغازین فعالیت کمتـر بـود، در حـالی کـه مقـادیر      

PTH   موش هاي یازده هفته تمرین کـرده نسـبت
به  موش هاي هفـت هفتـه تمـرین کـرده زیـادتر      

). بوسیدا وهمکـارانش بیـان کردنـد    28است (بوده
تاثیر دارد. نتایج آن ها PTHنوع فعالیت بر مقادیر 

نشان داد فعالیت هاي تناوبی در مقایسه با فعالیت 
دارد. PTHهاي تداومی پاسخ متفاوتی به مقادیر 

از طرفی، نوع فعالیت می تواند مستقل از عوامـل  
مـوثر باشـد   PTHمانند مقادیر کلسیم بـر مقـادیر   

). از میان عوامل مسـتقل از کلسـیمی کـه بـر     27(
حتی در حضـور هیپرکلسـمی تـاثیر    PTHرهایش 

دارد می توان به اسیدوز و کـاتکوالمین هـا اشـاره    
). احتمـاالً مـی تـوان گفـت یکـی از      27و19کرد (

در پـژوهش  PTHعوامل موثر بر افـزایش مقـادیر   
حاضر نوع فعالیت ورزشی بوده که به دلیل شـدت  
ــیدوز و     ــزایش اس ــث اف ــت باع ــته اس ــاد توانس زی

ز عوامل فیزیولوژیک مـوثر  کاتکوالمین شود. یکی ا
،باشدمقادیر پالسمایی کلسیم میPTHبر رهایش 
ي پیشنهادي براي کاهش مقادیر کلسیم سازوکارها

یونیزه سرم و به طور متقابـل افـزایش پـاراتورمون    
ناشی از فعالیت ورزشی، افزایش دفع کلسیم از راه 

افزایش غلظـت فسـفات رهاشـده ناشـی از     ،تعریق
ین تري فسفات و کـراتین فسـفات   هیدرولیز آدنوز

شود عضله می باشد که به کلسیم یونیزه متصل می
). همچنین  افزایش مقـادیر اسـیدهاي چـرب    18(

ها بـا یـون   آزاد ناشی از فعالیت ورزشی و اتصال آن
و همکـارانش  ). لمـان 32آزاد کلسـیم مـی باشـد (   

کاهش بازجـذب  -اند هیپرکلسی اوریا گزارش کرده
بــا اســیدوز متابولیــک ناشــی از -کلســیم کلیــوي 

).33فعالیت ورزشی ارتباط دارد (
هاي پژوهش حاضر نشان داد مقادیر الکالین یافته

هوانـگ و  .داري داشـته اسـت  فسفاتاز افزایش معنا
ALPهمکارانش نشان دادند نوع تمرین بر مقـادیر  

تــاثیر دارد. علــت تنــاقض یافتــه هــاي هوانــگ بــا 

در تفاوت برنامه تمرینی پژوهش حاضر را می توان 
و سن آزمودنی یافت. از آن جایی که تمرین هـاي  
متحمــل وزن بــه دلیــل فشــار و کشــش وارده بــر 

را ALPدستگاه عضالنی اسکلتی می تواند مقـادیر  
ــگ و     ــی هوان ــه تمرین ــی برنام ــد، ول ــزایش ده اف
همکارانش تمرین شنا با دو شدت کم و زیاد بـوده  

اشاره کردند مقـادیر  مارتا و همکارانش). 34است (
در پاســخ بــه دو ســاعت )ALP(آلکــالین فســفاتاز

افـزایش  Vo2max% 80سواري بـا شـدت   دوچرخه
ترتیبـان و همکـارانش  نشـان    .)35(داشته اسـت  

توانـد ) مـی HRmax%70-80(زیـاد ند شدت اهداد
).15را افزایش دهد (ALPمقادیر

ــا بررســی تمــرین هــاي   آشــیزوا و همکــارانش ب
هاي گزارش کردند تمرینALPمقاومتی بر مقادیر 

مـی انجامـد،   ALPخیلی شدید به افزایش مقادیر 
در حالی که تمرین کم شـدت تـاثیري بـر مقـادیر     

ALP دو با بررسی ش ). وویتج و همکاران36(ندارد
فعالیت ،هوازي نشان دادندنوع فعالیت هوازي و بی

منجر بـه  ) Vo2max%90-100هوازي (با شدت بی
رسد شـدت  به نظر میشده وALPافزایش مقادیر

همبسـتگی داشـته باشـد   ALPمقـادیر تمرین بـا  
ALPرسد یکـی از علـل افـزایش    به نظر می).21(

پژوهش ها نشـان مـی   شدت فعالیت ورزشی باشد.
شدت تحریـک مکـانیکی نسـبت بـه تکـرار      دهند، 

ــارهاي ــاختاري   فش ــازگاري س ــراي س ــی ب تمرین
ــتخوان ــاالتري دارد اس ــت ب ــزایش .اهمی ALPاف

دســتگاهسـرمی بــه کشــش و فشـارهاي وارده بــه   
که موجب انتقـال فشـارهاي   عضالنی وابسته است

به سیگنال هاي بیوشیمیایی آن مکانیکی و تبدیل 
را افـزایش  یاستخوانسازي موادشود و معدنیمی
همکارانش نشان دادند یکی وویتج و ).37(دهدمی

مـدت دوره  ALPمقـادیر دیگر از عوامل مـوثر بـر   
ALPنـد کـه   اهکردگزارشها آن.باشدتمرینی می

در گروه تمرینی هـوازي در هفتـه چهـارم کـاهش     
ALPقــادیریافــت، امــا در پایــان هفتــه هشــتم م

یافته بود. تمرینات هوازي در مرحلـه اول از  افزایش
کنند، یعنی در ایـن  تحلیل استخوان جلوگیري می

هاي باز جذب استخوان کاهش مـی  مرحله شاخص
یابند و در مرحلـه بعـد تشـکیل اسـتخوان شـروع      

نقشـی دو مرحلـه اي دارد: مرحلـه    ALPشود. می
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اول آن تبدیل کلسـیم و فسـفات بـه هیدروکسـی     
ت و در مرحله بعد معدنی سازي اسـتخوان را  آپاتی

.)21(دهدافزایش می
تمرینات تناوبی خیلی شدید به دلیل برخورداري 
از شــدت خیلــی زیــاد احتمــاالً از راه افــزایش     
پاراتورمون و عوامل پروتئینی کنترل کننده حجـم  
و تراکم استخوان، بر سوخت و ساز استخوان تـاثیر  

پـژوهش حاضـر مویـد    داشته باشد. برنامه تمرینی
این است که تمرینات با شدت باال و طوالنی مدت، 
تاثیر بسیاري بـر نوسـازي اسـتخوان از راه عوامـل     
هورمونی دارد. باتوجه به این که تمرینـات تنـاوبی   
ــا افــزایش پــاراتورمون، کلســیم و   خیلــی شــدید ب
فسفات همـراه اسـت. پیشـنهاد مـی شـود عوامـل       

ــته   ــونی وابســ ــی و هورمــ ــه پروتئینــ PTHبــ

(اسکلرواستین، مسیر هاي پیام رسانی مجاز و غیـر  
ز) بررسی شود. مجا
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Abstract
Background: High interval training changes the bone metabolism. The present study was
aimed at investigating the effect of High Intensity Interval Training (HIIT) on biochemical
factor of adult male Wistar rat.
Methods: In this semi-experimentral studu  sixteen male Wistar rats aged 6 weeks old with
weight of 250±20 g were divided into control (n=8) and experimental groups (n=8). After a
week of orientation training protocol, eight weeks of incremental HIIT training program was
followed. 24 hours after the last training session, anesthesia and sacrificed blood samples
were taken directly from the animal's heart. Serum PTH and ALP were determined with RAI
(Imonotopic CA kit), kinetic (Pars azmon kit), Ca and P were determined with Arsenazo,
Phosphomolydate and independent t-test was used for statistical analysis.
Results: The result indicated that the level of PTH and ALP increased significantly whereas
calcium and phosphate of experimental group did not show significant rise.
Conclusion: High intense interval training, possibly through increased PTH and protein
factors, control bone mass density and volume and thus effecting bone metabolism.

Keywords: High interval intensity training, Parathormone, Alkaline phosphatase, Bone mass
density, Calcium
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