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هاي هوازي بر تغییرات آالنین  هفته تمرین 12 تمرینی به دنبال هفته بی 4اثرات 

در هاي خون  و سطح چربی فسفاتاز آلکالین آمینوترانسفراز، آسپارتاتآمینوترانسفراز، 

  یائسه هاي  وشم

2اله دبیدي روشن ولی، 1حسین برزگرزاده

  6/7/90: پذیرش مقاله   26/6/90 :دریافت اصالحیه از نویسنده   18/3/90 :ارسال مقاله به نویسنده جهت اصالح   6/1/90 :دریافت مقاله

  چکیده

 ها آنزیماین تمرینی بر  ر بی، اما تأثیه شده استداد نشانکبدي  يها آنزیمتأثیر تمرینات شدید بدنی بر افزایش :زمینه و هدف

ي ها ي هوازي بر آنزیمها هفته تمرین 12 تمرینی به دنبال هفته بی 4با هدف بررسی تأثیر  ،مطالعه حاضر. کامالً مشخص نیست

  .ي خون طراحی گردیدها و سطح چربی (ALP) فسفاتاز آلکالین ،(AST)آمینوترانسفراز آسپارتات، (ALT)آالنین آمینوترانسفراز

ها  سه ماه از اتمام دوران باروري آن حداقلسر موش صحرایی ماده از نژاد ویستار که  80 ،در این مطالعه تجربی: ها واد و روشم

 ،ي فعالیت تداومی و یا تناوبیها گروه. سپري شده بود، انتخاب و به طور تصادفی به سه گروه کنترل، تداومی و تناوبی تقسیم شدند

با شرایط  ها کلیه آزمودنی. تمرینی قرار گرفتند سپس در معرض بی و فته اجرا کردنده 12را به مدت گردان  دویدن روي نوار

انجام  16و 12، 6ي ها و پایان هفته ، قبل از آزمونبرداري کبد با شرایط کامالً مشابه بافت. هفته نگهداري شدند 4مشابه، به مدت 

نجام روش آنزیماتیک ا با ي خونها گر خودکار و بررسی چربی دستگاه تحلیلبا  ALPوALT،ASTآنالیز آزمایشگاهی سطوح . شد

  .شدهاي مکرر براي بررسی روابط متغیرها استفاده  گیري از آزمون تحلیل واریانس دو طرفه با اندازه .دش

هفته  12و  6 راحلتمرینی نسبت به م هفته بی 4پس از  ALPوALT،ASTدر هر دو گروه تداومی و تناوبی، سطوح : ها یافته

تمرینی نسبت به مرحله  هر دو گروه در مرحله بی ASTوALTولی  )p=001/0(ي کاهش یافت دار معنیتمرین، به طور 

عالوه،  هب .)p=001/0وAST050/0=pو=019/0pوp=028/0 به ترتیب ALTدر مورد (ي باالتر بود دار معنیآزمون به طور  پیش

گروه ( ي کاهشدار معنیهفته تمرین تداومی و تناوبی هوازي و در مقایسه با گروه کنترل به طور  12و  6به دنبال  LDL-Cمقادیر 

به  HDL-Cو مقادیر  )p=001/0وp،001/0=p=023/0و گروه تناوبی هوازي  p=001/0وp،001/0=p=009/0تداومی به ترتیب 

.)p=001/0( داري افزایش داشته است یطور معن

ي کاهش دار معنیي هوازي به طور ها هفته تمرین 12 تمرینی متعاقب هفته بی 4ي کبدي پس از ها سطوح آنزیم: گیري نتیجه

کاهش و  LDL-Cسطوح  هفته تمرین تداومی و تناوبی هوازي و در مقایسه با گروه کنترل 12 و 6به دنبال عالوه،  هب. یابد می

  .ي داشتنددار معنیافزایش  HDL-Cسطوح 

ي یائسه، استرس کبديها تمرینی، موش ي کبدي، بیها آنزیم: لیديي کها واژه

  مربی، پژوهشکده تعلیم و تربیت کرمان) نویسنده مسئول( -1

hbarzegarzade@yahoo.com :پست الکترونیکی، 0342-4264700: ، دورنگار0342- 4223468: تلفن

دانشگاه مازندران ،دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی ،فیزیولوژي ورزشآموزشی دانشیار، گروه  -2
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  مقدمه

ي کبدي و بروز ها افزایش سن با تغییر عملکرد سلول

LFT.]1[باشد  ي کبدي مزمن مرتبط میها بیماري

)Liver Function Test (کرد کبدي است که از ارزیابی عمل

ي زیستی گوناگون ها طریق آن سطوح شاخص

 ها این پروتئین. ]2[شود  گیري می اندازه) ها پروتئین(

دهند  رد طبیعی کبد را نشان میکتلف عملي مخها جنبه

ALT)Alanineبراي مثال سطوح طبیعی. ]2[

aminotransferase ( یاAST)Aspartate

aminotransferase (ي ها نقص بودن سلول دهنده بی نشان

ALP)Alkalineو سطوح طبیعی  کبدي phosphatase(

راي ساخت دهنده تولید و ترشح کافی آلبومین ب نشان

نتایج مطالعات پژوهشی نشان . ]2-3[باشد  پروتئین می

گیري شده از  هاي اندازه د که برخی از پروتئیننده می

ثیر عوامل متعددي از جمله شاخص أتحت ت LFTطریق 

و عوامل  ]2[و عوامل ژنتیکی  ،]3[، سن ]4-5[توده بدنی 

  . گیرند قرار می ]2[محیطی 

اند که سطوح باالي  ادهبرخی مطالعات نشان د

NAFLDبا ALPوALT،ASTي کبدي مثل ها آنزیم

(Nonalcoholic Fatty Liver Disease) باشند مرتبط می 

بردهاي  بدنی یکی از راهرو، انجام فعالیت  از این .]8-6[

یی ها اي است که باعث کاهش خطر بیماري پیشگیرانه

شود و اهمیت آن روز به روز  میدیابت و  NAFLDچون 

برخی  ،از طرف دیگر. ]7[شود  می بیشتر آشکار 

تواند سطوح  تمرینی می اند که بی گران اذعان داشته پژوهش

 کندخوش تغییرات متنوعی  ي کبدي را دستها آنزیم

ي بدنی ها مطالعات زیادي اثرات انجام فعالیت. ]10-9[

ي بدنی افراد ها و ظرفیت ها گاهگوناگون را بر برخی دست

اند، اما توجه کمتري به  مورد بررسی قرار دادهمند سال

پاسخ به تمرینات منظم تغییرات بافت کبد به ویژه در 

ي مسن معطوف شده ها تمرینی در آزمودنی ورزشی و بی

دهند فعالیت  می به عالوه، مطالعات نشان . ]7[است 

دت، مدت و نوع تأثیر شي مختلف بدن تحت ها آنزیم

در پژوهشی . شوند نوعی میخوش تغییرات مت فعالیت دست

مرد غیرورزشکار  41مورد و همکارانش در  Thompsonکه 

بعد از دو هفته  ALTسطوح  ،انجام دادندساله  64تا  45

 10و همکاران اثرات  Guy.]10[تمرینی کاهش داشت  بی

هفته  10و  5هوازي و  هفته تمرینات هوازي و بی 15و 

 ها عضالت اسب ASTوALTي ها تمرینی را بر آنزیم بی

مورد بررسی قرار دادند و افزایش تقریباً دو برابري در 

هوازي  بعد از انجام تمرینات هوازي و بی ها فعالیت آنزیم

 ،تمرینی هفته بی 5پس از  ،عالوهه ب. ه کردندمشاهد

از کاهش داشت اما پس  داري یبه طور معن ها سطوح آنزیم

تمرینی افزایش مداوم و غیرقابل توجیهی در  هفته بی 10

.]9[مشاهده گردید  ها سطوح آنزیم

گیري  معموالً نمونه ،ي انسانی مسنها در آزمودنی

زیرا با افزایش سن  ]11[شود  بافتی در کبد انجام نمی

داري  یي کبدي به طور معنها ظرفیت احیایی سلول

که  توجه به این و از طرفی با ]12[یابد  کاهش می

، ي کبديها سلول به غیر از ALPوALT،ASTي ها آنزیم

از]13[شوند  می ي دیگر بدن نیز یافت ها در برخی بافت

تواند  نمیدر سرم و یا پالسما  ها افزایش این آنزیم ،رو این

عدم توجه . به طور ویژه داللت بر آسیب کبدي داشته باشد

 قات از یک سو و توجهبه این موضوع در بسیاري از تحقی

و لزوم تعیین نوع تمرینات از  به شرایط ویژه افراد سالمند

آثار احتمالی سوي دیگر، موجب شده تا در پژوهش حاضر 

 ها تناوبی هوازي بر این شاخص تداومی و ناشی از تمرین

که محققان  با توجه به این .در بافت کبد بررسی شود
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ي ها رتباط چربیي متناقضی در خصوص اها مختلف یافته

از  ،ي کبدي گزارش دادند و از طرفیها خونی و آنزیم

بر ات منظم ورزشی باز آثار احتمالی ناشی از تمریندیر

موضوع مورد  مند ت زندگی بشر به ویژه در افراد سالکیفی

، لذا هدف پژوهش حاضر گران بوده است عالقه پژوهش

 4زي و هوا تناوبی و تداومیهفته تمرین  12بررسی تأثیر 

ي کبدي و سطح ها آنزیم برخی از بر تمرینی هفته بی

  . باشد می یائسهي ها ي خون موشها چربی

  ها مواد و روش

 21موش صحرایی ماده سر 80در این مطالعه تجربی، 

شرکت داشتند که  14848ماهه از سویه ویستار با ژنوم 

ها سپري شده  سه ماه از اتمام دوران باروري آن حداقل

به طور  وانستیتو پاستور ایران تهیه ین حیوانات از ا. بود

 تمرین ،کنترلي ها گروه سه گروه اصلی شامل تصادفی به

 6(میان آزمون  يها زیر گروهتداومی و تناوبی هوازي و 

 تمرینی و چهار هفته بی) فتهه 12( آزمون پسو ) هفته

ي تمرینی تداومی و تناوبی ها یک از گروه هر. تقسیم شدند

هفته تمرین استقامتی و سپس به  12و یا  6عرض در م

تمرینی قرار گرفتند، در حالی  در معرض بیهفته  4مدت 

یک از مراحل مختلف  که گروه کنترل براي مقایسه هر

کل پژوهش با شرایط تحقیق، در سراسر دوره اجراي پروت

اي مشابهی در درون قفس نگهداري شدند  محیطی و تغذیه

به عالوه، با توجه به . ندرا اجرا ننمودگونه تمرینی  هیچ و

جفت شده  به لحاظ نژاد، سن و وزن کامالً ها که موش این

ي ها بودند، لذا از یک گروه براي تعیین مقادیر پایه شاخص

گروه موش  10 مجموعاً(مورد نظر در تحقیق استفاده شد 

  ).سر موش 8صحرایی و هر گروه نیز شامل 

ن پژوهش در دوره دو یش در ایحیوانات مورد آزما

اي آشنایی با محیط جدید و نحوه فعالیت روي  هفته

کاناله ویژه جوندگان، ساخت  6نوارگردان (گردان  نوار

چنین اجراي  و هم) ه تربیت بدنی و علوم ورزشیپژوهشکد

تمرینی به صورت انفرادي در  بی پروتکل تمرینی و دوره 

تر، م سانتی 151520کربنات شفاف  ي پلیها قفس

222در محیطی با دماي  ،ساخت شرکت رازي راد

 12:12چرخه روشنایی به تاریکی  ،گراد درجه سانتی

بر اساس . نگهداري شدند 550%ساعت و رطوبت 

ترین ایستگاه تعیین آلودگی  اطالعات مستند از نزدیک

ي هوا با توجه ها یندهسازمان هواشناسی کشور، وضعیت آال

ساعت  24مدت حداقل  در ها به شاخص استاندارد آالینده

آزمون،  گیري بافتی در مراحل پیش قبل از نمونه

. در وضعیت سالم قرار داشت آزمون پسآزمون و  میان

چنین براي ایجاد تهویه و جریان مناسب هوا از دو  هم

ستفاده دستگاه کولر آبی و دو دستگاه تهویه بدون صدا ا

براي ایجاد رطوبت مناسب نیز از دستگاه بخور . شد

  .دگردیاستفاده 

جلسـه راه رفـتن و دویـدن بـا      5امل برنامه آشنایی شـ 

به مـدت   ،شیب صفر درصد متر در دقیقه و  8تا  5سرعت 

 12بـه مـدت    ها سپس آزمودنی. دقیقه بوده است 10تا  5

و بـا   رونـده  جلسه با شدت و مدت پـیش  5اي  هفته و هفته

نتایج تحقیقات حـاکی  . رعایت اصل اضافه بار تمرین کردند

انجام تمرینات با شدت باال باعث فراخـوانی   که از آن است

، لـذا سـعی شـد از پروتکـل     ]14-15[ شـود  می  پاسخ حاد

بـه طـور خالصـه،    . تمرینی با شدت متوسط استفاده شـود 

متـر   12ي اول و دوم از هـا  سرعت برنامه تمرینی در هفتـه 

دهم، سرعت تمرین از هفته سوم تا دواز. در دقیقه آغاز شد

مدت تمـرین نیـز   . اي یک متر در دقیقه افزایش یافت هفته

از هفته اول تا دهم روزانه طوري افزایش یافـت کـه مـدت    

دقیقه در روز اول هفته نخسـت تمرینـی بـه     10فعالیت از 
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دقیقه در شروع هفته یازدهم رسـید و سـپس در ایـن     80

گـروه تنـاوبی نیـز همـین مـدت را در       .بت باقی ماندحد ثا

در ند، طوري که این برنامه تمرینی ي متفاوت دویدها نوبت

ي پـنجم تـا   هـا  چهار هفته نخست در دو نوبت و در هفتـه 

هاي نهم تا دوازدهم در چهار  هشتم در سه نوبت و در هفته

هاي تمرینی نیز  فواصل استراحتی بین نوبت. نوبت اجرا شد

.]16-17[چهارم در نظر گرفتـه شـد    ورت یک به یکبه ص

در ابتداي هر جلسـه تمرینـی    ها براي گرم کردن، آزمودنی

دویدنـد و   مـی  متر در دقیقـه   7دقیقه با سرعت  3به مدت 

قه، سپس براي رسیدن به سرعت مورد نظر به ازاي هر دقی

براي سرد . گردان افزوده شدمتر در دقیقه به سرعت نوار 2

ن در انتهـاي هـر جلسـه تمرینـی نیـز ســرعت       کردن بـد 

یافت تـا بـه ســرعت     می نوارگردان به طور معکوس کاهش 

 برنامه تمرینی روي نوارگردان بدون شـیب  کل. اولیه برسد

این برنامه تمرینی با توجـه  . انجام شده است و در روشنایی

اي که شـدت آن   ، به گونهگردیده اکسیژن طراحی به هزین

% 75معــادل و در هفتــه آخــر  %50ادل در هفتــه اول معــ

کـل مسـافت    .]18[ حداکثر اکسیژن مصـرفی بـوده اسـت   

کـردن بـدن در    چنین مسـافت گـرم و سـرد   تمرینی و هم

متر بـه دسـت    74010 در هر دو گروه سراسر دوره تحقیق

بـا   هـا  ي تمام گروهها از پایان هفته دوازدهم، آزمودنی. آمد

151510ابعـاد  تري بـا  شرایط مشابه در فضاي محدود

سر مـوش در هـر قفـس بـه مـدت       4متر و با تعداد  سانتی

  .چهار هفته نگهداري شدند

با شرایط کامالً مشابه  ها گروه گیري بافتی از تمام نمونه

 24( ساعت ناشتایی و در شرایط پایه 14تا  12به دنبال  و

ي ها ساعت پس از آخرین جلسه تمرینی براي گروه

 ها براي این منظور، ابتدا موش .]19[اجرا گردید  )تمرینی

شدن روي پارافین و  ثابتشده و پس از  هوش بی  با اتر

شکافتن قفسه سینه، بالفاصله بافت کبد از ناحیه ناف کبد 

 گردیدگراد نگهداري  درجه سانتی - 70جدا شد و در دماي 

براي این . تا براي آنالیز بعدي مورد استفاده قرار گیرد

افت کبد با استفاده از مایع نیتروژن پودر شد منظور، ابتدا ب

سدیم کلرید مول  میلی 137حاوي و سپس در بافري 

(NACL)، 20 مول  میلیTris-Hydrochloride (PH 8.0)،

1%(Nonidet P-40) NP40 ،10 % ،مول میلی 1گلیسرول 

PMSF(PhenylmethylsulfonylFluoride)،1

 100دیم وانادایت و مول س میلی 5/0میکروگرم لپپتین، 

AEBSF(4-(2-Aminoethyl)گرم  یلیم

Benzenesulfonyl Fluoride Hydrochloride)  هموژنیزه

دور در  12000دقیقه با سرعت  15ه به مدت گا شد و آن

براي گاه عصاره استخراج شده  آن. دقیقه سانتریفوژ شد

بافت کبد با استفاده از ALPوALT،ASTتعیین مقادیر 

گر خودکار  بر روي دستگاه تحلیل گر ردیاب شناس

Olympus AU )USA(مریکا آساخت ایاالت متحده  800

HDL-C(High. به کار رفت Density Lipoprotein-

Cholesterol)وLDL-C(Low Density Lipoprotein –

Cholesterol) گیري شد نیز به روش آنزیماتیک اندازه.

توصیفی براي  آوري داده، از آمار پس از جمع

به عالوه، از آزمون . استفاده شد تااطالعبندي  هدست

ي مکرر براي ها گیري تحلیل واریانس دوطرفه با اندازه

و طول ) تداومی در مقابل تناوبی(بررسی اثر نوع تمرین

هفته  4هفته تمرین و  12 مقابل در 6(دوره انجام تمرین 

وت در صورت مشاهده تفا. استفاده شد) تمرینی بی

آماري در نتایج و براي تعیین این موضوع که  دار یمعن

دار است، از آزمون  یمیانگین کدام مرحله داراي تفاوت معن

Post(تعقیبی  Hoc (05/0. توکی استفاده شده استp≤

  . شد نظر گرفتهآماري در  دار یاختالف معن
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  نتایج

ي این پژوهش ها میانگین وزن آزمودنی

93/462/325 ماه بود 21گین سن آنها و میان گرم .

 ها داري در مقادیر وزن و سن آزمودنی یتفاوت آماري معن

میانگین و  1 جدول. در ابتداي پژوهش وجود نداشت

ي ها را در گروه ALPوALT،AST انحراف معیار مقادیر

قبل ( در مراحل گوناگون پژوهش تناوبی و کنترل، تداومی

نشان ) تمرینی بیهفته  4هفته تمرین و  12و  6ز و پس ا

نیز مشخص است،  1 گونه که در جدول همان. دهد می 

گروه کنترل به طور  ALPوALT،ASTسطوح 

که سطوح این اي  اي افزایش داشت به گونه رونده پیش

داري باالتر از  یتمرینی به طور معن متغیرها در مرحله بی

به ترتیب برابر است با  pمقدار (بود  آزمون پیش مراحل

ALT،ASTعالوه سطوح ه و ب )006/0و  001/0 ،010/0

 تمرینی نسبت به مرحله گروه کنترل در مرحله بی

براي  p قدارم(داري باالتر بود  یآزمون نیز به طور معن میان

  .)003/0با  دو گروه برابر استهر 

ALT،ASTدر گروه تداومی و تناوبی سطوح  چنینمه

به طور  ونآزم پسآزمون و  در مراحل میان ALPو

آزمون افزایش یافت  داري نسبت به مرحله پیش یمعن

 با برابر استهر سه متغیر براي و هر دو گروه در  pمقدار (

هفته  4پس از  ها ولی سطوح این متغیر .)001/0

رین تداومی و تناوبی به هفته تم 12تمرینی متعاقب  بی

اي که در مرحله  به گونه. داشتتوجهی کاهش  طور قابل

ي دار معنیبه طور  ALPوALT،ASTتمرینی سطوح  بی

در هر دو گروه  آزمون پسمیان آزمون و  تر از مراحل پایین

هر براي و هر دو گروه در  pمقدار (تداومی و تناوبی بود 

ALTچنان سطوح ولی هم )001/0 برابر است باسه متغیر 

تمرینی نسبت به مرحله  هر دو گروه در مرحله بی ASTو

ALTدر مورد (ي باالتر بود دار معنیزمون به طور آ پیش

و  028/0با  براي دو گروه به ترتیب برابر است p مقدار

براي دو گروه به ترتیب  p مقدار ASTو در مورد  019/0

در مقایسه با مرحله . )001/0و  050/0با  برابر است

در گروه تداومی تفاوت  ALPآزمون سطوح  پیش

ي دار معنیاوبی به طور ر گروه تني نداشت ولی ددار معنی

.)p=022/0(تر بود  پایین

تمرینی در  گروه کنترل در مرحله بی  LDL-Cمقادیر 

، نشان دادي دار معنیمقایسه با مقادیر قبل از آن افزایش 

ل قبل در حالی که در هر دو گروه تمرینی نسبت به مراح

ل، در مقاب. ي داشتدار معنیآزمون کاهش  از تمرین و میان

تمرینی در  گروه کنترل در مرحله بی HDL-Cمقادیر 

ي داشته است، دار معنیمقایسه با مقادیر قبل از آن کاهش 

بت به در حالی که در گروه تداومی مقادیر این متغیر نس

آزمون و در گروه تناوبی تنها  مراحل قبل از تمرین و میان

ر و ي باالتدار معنی به طورنسبت به مرحله قبل از تمرین 

له در هر دو گروه مقادیر این متغیر نسبت به مرح

به عالوه، جدول . تر بود یني پایدار معنی به طور آزمون پس

بین دو گروه  LDL-Cدهد که تغییرات مقادیر  می نشان  2

هفته  4هفته تمرین و  12و  6ز کنترل و تداومی پس ا

 001/0، 009/0به ترتیب برابر است با pمقدار (تمرینی  بی

به pمقدار (و بین دو گروه کنترل و تناوبی ) 001/0و 

 دار معنی) 001/0و  001/0، 023/0ترتیب برابر است با 

 .نیست دار معنیگروه تداومی و تناوبی  است و بین دو

گروه کنترل و  بین دو HDL-Cهمچنین تغییرات مقادیر 

تمرینی  هفته بی 4هفته تمرین و  12 و 6تداومی پس از 

و بین دو ) 001/0براي هر سه مرحله تمرینی  pمقدار (

براي هر سه مرحله تمرینی  pمقدار (گروه کنترل و تناوبی 

گروه تداومی و تناوبی در  است و بین دو دار معنی) 001/0
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.)p=045/0( باشد می دار معنیتمرینی  مرحله بیولی در نیست  دار معنی آزمون پسزمون و آ احل میانمر

  مختلف پژوهش مراحل ي مختلف در طیها گروهدر ي کبدي ها ر آنزیممقادیو انحراف معیار  میانگین - 1جدول

تمرینیبی

  )هفته 4(

آزمونپس

  )تمرین هفته 12(

آزمونمیان

)ه تمرینهفت 6(

قبل از تمرین مراحل

گروه

متغیر

۵۶/۱۱۵۰/۵۴c,a

۱۰/۸۰۰/۴۷d,c,a

۸۷/۶۱۲/۴۵d,c,a

۵۱/۸۲۵/۴۹b,a

۰۲/۱۰۷۵/۱۰۳e,b,a

۵۶/۵۸۷/۹۲g,f,b,a

۷۰/۵۷۵/۳۵  

۸۱/۷۶۲/۸۴e,a

۶۲/۵۲۵/۸۲f,a

۱۳/۹۲۵/۳۴

۱۳/۹۲۵/۳۴

۱۳/۹۲۵/۳۴  

  کنترل

  تداومی

تناوبی

  آالنین ترانسفراز

ALT

)لیتر/المللی بین واحد(

۵۵/۱۰۲۵/۵۸c,a

۸۲/۴۱۲/۴۰e,d,c,a

۶۰/۵۵۰/۳۵f,d,c,a

۹۲/۸۲۵/۵۳b,a

۰۶/۱۵۶۲/۱۴۲e,b,a

۱۲/۱۲۶۲/۱۲۴g,f,b,a

۹۰/۷۷۵/۳۸

۳۳/۱۲۸۷/۱۰۷e,a

۸۸/۹۲۵/۹۴g,f,a

۹۴/۶۶۲/۳۰

۹۴/۶۶۲/۳۰

۹۴/۶۶۲/۳۰  

  کنترل

  تداومی

تناوبی

آسپارتات ترانسفراز

AST

)لیتر/المللی بین واحد(

۳۴/۹۶۲/۶۵a

۹۱/۸۸۷/۵۴e,d,c

۵۰/۵۰۰/۵۱f,d,c,a

۰۴/۷۷۵/۶۲

۰۶/۱۴۳۷/۱۰۶e,b,a

۲۷/۱۳۳۷/۹۲g,f,a

۰۸/۶۲۵/۶۱

۱۵/۸۶۲/۸۴e,a

۸۷/۷۶۲/۷۹f,a

۳۷/۵۵۰/۵۵

۳۷/۵۵۰/۵۵  

۳۷/۵۵۰/۵۵  

  کنترل

  تداومی

تناوبی

آلکالین فسفاتاز

ALP

)لیتر/المللی بین واحد(

a  قبل از اجراي تمریناتنسبت به مرحله  دار معنینشانه اختالف ،b  آزمون پس نسبت به آزمون مرحله میان دار معنینشانه اختالف، c  نشانه

نشانه اختالف e ،تمرینی بی نسبت به آزمون پسمرحله  دار معنینشانه اختالف  d ،تمرینی بی نسبت به آزمون مرحله میان دار معنیاختالف 

 .و تناوبی بین گروه تداومی دار معنینشانه اختالف g، تناوبیبین گروه کنترل و  دار معنیاختالف شانهن f، تداومیبین گروه کنترل و  دار معنی

 8ر گروه شامل ه. است آماري در نظر گرفته شده دار معنیعنوان اختالف  به ≥05/0p.اند ارائه شده میانگین ±انحراف معیار به صورت  ها داده

  .باشد سر موش صحرایی می

  مختلف پژوهش مراحل ف در طیي مختلها گروهدر  HDL-CوLDL-Cر مقادیمیانگین و انحراف معیار  - 2جدول

تمرینیبی

  )هفته 4(

آزمونپس

  )تمرین هفته 12(

آزمونمیان

)ه تمرینهفت 6( قبل از تمرین
  مراحل 

گروه

متغیر

۷۹/۱۴/۲۱d,c,a

۸۴/۱۱۲/۱۲e,c,a

۱۲/۱۱/۱۳f,c,a

۱۹/۲۷/۲۰b,a

۸۲/۱۸/۱۱e,b,a

۷۲/۱۴/۱۲f,b,a

۰۶/۲۷/۱۸a

۷۱/۱۶/۱۵e,a

۳۳/۱۱۶f,a

۰۶/۲۶/۱۷

۰۶/۲۶/۱۷

۰۶/۲۶/۱۷  

کنترل

  تداومی

تناوبی

LDL-C

  )لیتر دسی در  گرم میلی(

۸۱/۱۶/۴۲d,c,a

۹۹/۰۱/۶۲e,d,c,a

۴۷/۱۱/۶۰g,f,d,a

۲۷/۲۱/۴۵b,a

۳۴/۱۴/۶۴e,b,a

۱۲/۲۲/۶۲f,b,a

۵۰/۲۶/۵۰a

۵۳/۱۲/۶۰e,a

۰۶/۲۴/۵۹f,a

۳۷/۲۳/۵۵

۳۷/۲۳/۵۵

۳۷/۲۳/۵۵  

کنترل

  تداومی

تناوبی

HDL-C

  )لیتر دسی  در  گرم میلی(

a  قبل از اجراي تمریناتنسبت به مرحله  دار معنینشانه اختالف ،b  آزمون پس نسبت به آزمون مرحله میان دار معنینشانه اختالف، c  نشانه

نشانه اختالف  e ،تمرینی بی نسبت به آزمون پسمرحله  ارد معنینشانه اختالف  d ،تمرینی بی نسبت به آزمون مرحله میان دار معنیاختالف 

 .و تناوبی بین گروه تداومی دار معنینشانه اختالف g، تناوبیبین گروه کنترل و  دار معنیشانه اختالف ن f، تداومیبین گروه کنترل و  دار معنی

 8هر گروه شامل  . آماري در نظر گرفته شده است دار معنیختالف عنوان ا به ≥05/0p .اند ارائه شدهمیانگین  ±انحراف معیار به صورت  ها داده

  .باشد سر موش صحرایی می

.
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   بحث

 12دنبـال   هتمرینی ب هفته بی 4تأثیر پژوهش حاضر در 

ي هـا  آنزیم برخی از بر هوازي تناوبی و تداومیهفته تمرین 

ي صـحرایی یائسـه   ها ي خون موشها کبدي و سطح چربی

 ي پـژوهش حاضـر  هـا  بـر اسـاس یافتـه   . بررسی شده است

راحــل گــروه کنتــرل در م  ALPوALT،ASTســطوح 

مرحلـه  تمرینـی نسـبت بـه     و بـی  آزمون پسآزمون و  میان

افـزایش  . اي افـزایش داشـت   رونده آزمون به طور پیش پیش

تـوان بـه چنـد عامـل از جملـه       را مـی  ها سطوح این متغیر

میـزان  بـا افـزایش سـن    . یند افـزایش سـن نسـبت داد   آفر

متابولیک پایه و میـزان فعالیـت عـادتی افـراد کـم شـده و       

کـرد کـل کـاهش یافتـه و کـاهش آن       نتیجتاً انرژي هزینه

در همـین  . ]20[شـود   مـی  هـا  باعث افزایش وزن آزمـودنی 

وALTراستا، در چندین مطالعه نیـز مشـخص شـد بـین     

ي وجـود دارد  دار معنـی متغیرهاي آنتروپومتریـک ارتبـاط   

، وزن، چـاقی احشـایی   BMIوه، محققان ارتباط به عال. ]3[

.]4-21،5[ ي کبدي گزارش دادندها را با فعالیت آنزیم

ي خـونی  هـا  نتایج پژوهش حاضـر در خصـوص چربـی   

 تمرینـات تـداومی و تنـاوبی   ي مسن پس از انجـام  ها موش

هفتـه   12و  6در دو گروه تمرینی بـه دنبـال    نشان داد که

ي کاهش و مقادیر دار معنیر به طو LDL-Cمقادیر  ،تمرین

HDL-C  در حـالی  . ي افزایش داشته استدار معنیبه طور

در هـر دو   LDL-Cسـطوح   ،تمرینـی  هفته بی 4که پس از 

ي نداشته اسـت ولـی سـطوح    دار معنیگروه تمرینی تغییر 

HDL-C تمرینـی   ر هر دو گـروه تمرینـی در مرحلـه بـی    د

 .شـت ي دادار معنـی کـاهش   آزمـون  پـس نسبت به مرحله 

ي کبـدي بـه طـور    هـا  ي خونی و آنزیمها ارتباط بین چربی

وNahاي کـه    بـه گونـه  . و نقیضی گزارش شده اسـت  ضد

وHDL-C،LDL-Cگونه ارتباطی را بـین   همکارانش هیچ

TG ي داراي بیمــاري هــا ي کبــدي آزمــودنیهــا بــا آنــزیم

ــزارش نکــرده  Cهپاتیــت  ــزمن گ ــد  م ــا برخــی . ]22[ان ام

ــگران  ــپژوهش ــاران  Wisniewska-Ligierه از جمل و همک

داراي همبستگی مثبتی بـا   ALTگزارش کردند که سطوح 

LDL-CوTG    و همچنـین داراي همبســتگی معکـوس بــا

HDL-C ي داراي ها در آزمودنیNAFLD  23[باشـد   مـی[.

 در پـژوهش حاضـر  ي مـذکور،  هـا  بر خالف نتایج پـژوهش 

ي ها ي خونی، سطوح آنزیمها رغم کاهش سطوح چربی علی

البتـه  . ي افـزایش داشـت  دار معنـی به طور  ها کبدي موش

ي هـا  توجه به این نکته حـائز اهمیـت اسـت کـه آزمـودنی     

بـا وجـود   . انـد  ي مسن اما سالم بودهها پژوهش حاضر موش

ي هـا  ي خونی و آنـزیم ها این، براي درك ارتباط بین چربی

  .باشد ي بیشتري میها کبدي نیاز به پژوهش

سطوح  ،ها ساس نتایج برخی پژوهشاز طرف دیگر، بر ا

با ALPوALT،ASTي کبدي مثل ها باالي آنزیم

NAFLD برخی پژوهشگران  .]6-8[ باشند مرتبط می

سن و چاقی، جنسیت نیز  اند که عالوه بر اذعان داشته

.]24[ثر باشد مؤNAFLDبه  ر ابتالممکن است د

 ژهوی هب در زنان مسن ها پژوهشگران افزایش سطوح آنزیم

بعد از یائسگی را به تغییرات ترکیب بدن، توزیع چربی و یا 

نتایج . ]24[اند  ت هورمونی و متابولیکی نسبت دادهتغییرا

ي کبدي پس از ها پژوهش حاضر در خصوص سطوح آنزیم

سطوح  نشان داد که تمرینات تداومی و تناوبیانجام 

ALT،ASTوALP  هفته تمرین تداومی و  12و  6پس از

ي دار معنیدوره پیش از تمرین افزایش نسبت به  بیتناو

ر مقایسه با گروه کنترل نیز داشت که این افزایش د

پس از  ASTوALTسطوح اگرچه . دار بوده است معنی

هفته و  6با  مقایسهتناوبی در  و تداومیهفته تمرین  12

ي دار معنیافزایش  تنها در گروه تداومی ALPسطوح 
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هفته دوم  6در  ها ایش این آنزیم، اما میزان افزداشت

هفته اول تمرینی  6تمرینات تداومی و تناوبی کمتر از 

هفته تمرین  6پس از  AST سطوحبه عالوه، . بوده است

پس از  ALPوALT،AST سطوح هر سه متغیرتناوبی و 

از گروه  تر پاییني دار معنیبه طور  هفته تمرین تناوبی 12

توجه  کاهش قابل وهش حاضرنتیجه دیگر پژ. دتداومی بو

 12تمرینی متعاقب  هفته بی 4پس از  ها سطوح این متغیر

اي که در مرحله  بود، به گونه هفته تمرین تداومی و تناوبی

ي دار معنیبه طور  ALPوALT،ASTتمرینی سطوح  بی

در هر دو گروه  آزمون پسآزمون و  میان تر از مراحل پایین

مطالعات  ن ذکر است کهشایا. تداومی و تناوبی بود

،ALT ي پالسمایی مثلها افزایش فعالیت آنزیم متعددي

ASTوALP  مختلف بدنی يها بعد از انجام فعالیترا 

ي کبدي ها افزایش فعالیت آنزیم .]25،9[اند  کردهگزارش 

محققان به غیر . توان به عوامل گوناگونی نسبت داد را می

ین فرضیه از جمله چند ،]2[از عوامل وراثتی و محیطی 

استرس گرمایی و همولیز، ضایعات  فرضیه هیپوکسی،

سلولی ایجاد شده توسط انجام فعالیت بدنی ناشی از 

ي ها یندآفر تغییرات حجم پالسما، یندهاي مکانیکی،آفر

یا  و ي آزاد اکسیژنها پراکسیداسیون ناشی از رادیکال

براي  ]26[ بعد از انجام فعالیت ءتغییر در نفوذپذیري غشا

ن اما ای .وجود داردکبدي ي ها توجیه افزایش فعالیت آنزیم

 12تمرینی متعاقب  هفته بی 4احتمال وجود دارد که 

هفته تمرین تداومی و تناوبی باعث برداشته شدن و از بین 

 ،هنتیجدرشده و  ها رفتن عوامل افزاینده سطوح آنزیم

کاهش یافته و به سطوح پیش آزمون  ها سطوح آنزیم

ه این نکته و توجه ب 1مشاهده جدول . زدیک شده باشدن

درASTوALTي ها تمرینی سطوح آنزیم که در دوره بی

ي تمرین ها ي باالتر از گروهدار معنیگروه کنترل به طور 

ي ها که سطوح آنزیم این باشند، و تداومی و تناوبی می

صورت  کبدي در گروه کنترل در تمامی مراحل پژوهش به

  .باشد یید این موضوع مزایش داشته است، مؤصعودي اف

ــ ــی پژوهش ــتهبرخ ــان داش ــطوح   گران اذع ــه س ــد ک ان

MDAي اســــترس اکســــیداتیو مثــــل هــــا شــــاخص

)Malondialdehyde(]27[ ــورتیزول و GH)Growth، ک

Hormone(]29-28[   ي تـداومی  هـا  پس از انجـام فعالیـت

چنین گزارش شـد کـه   مه. ي داشته استدار معنیافزایش 

،]MDA]30ي تناوبی نیـز سـطوح   ها ز انجام فعالیتپس ا

ي داشــته دار معنــیافــزایش  ]28[GHو]28[کــورتیزول 

برخــی پژوهشــگران وجــود ارتبــاط بــین  ،از طرفــی. اسـت 

GHي استرس اکسیداتیو، هورمون کـورتیزول و  ها شاخص

.]31-32[انـد   ي کبدي مورد تأییـد قـرار داده  ها را با آنزیم

ي اسـترس اکسـیداتیو،   هـا  طوح شاخصس دار معنیافزایش 

ي ورزشی ها پس از انجام فعالیت GHهورمون کورتیزول و 

ي کبدي ها بین آنزیم دار معنیاز یک طرف و وجود ارتباط 

یـد ایـن   ؤتوانـد م  الذکر از طرف دیگر مـی  غیرهاي فوقو مت

ي کبـدي در  ها موضوع باشد که شاید افزایش سطوح آنزیم

ي استرس ها سطوح شاخص پژوهش حاضر به علت افزایش

ــورتیزول و   ــون ک ــیداتیو، هورم ــام   GHاکس ــب انج متعاق

  . ي تداومی و تناوبی باشدها فعالیت

  گیري نتیجه

هفته  12و  6به دنبال  LDL-Cمقادیر به طور خالصه، 

تمرین تداومی و تناوبی هوازي و در مقایسه با گروه کنترل 

 به طور HDL-Cي کاهش و مقادیر دار معنیبه طور 

هفته  4از طرفی  .ي افزایش داشته استدار معنی

 و تناوبی داومیتتمرینات هفته  12ب تمرینی متعاق بی

نسبت  ALPوALT،AST سطوح دار معنی کاهشباعث 

 12( آزمون پسو ) هفته تمرین 6(آزمون  به مراحل میان
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. شود ر هر دو گروه تداومی و تناوبی مید) هفته تمرین

هفته تمرین  12از پس این متغیرها سطوح  چنین هم

که  تداومی بود تمرین ي کمتر ازدار معنیتناوبی به طور 

ي استراحت مناسب ها قرار دادن فاصلهدهنده لزوم  نشان

  .باشد مندان میلدر سا ي تمرینیها بین وهله

  تشکر و قدردانی

از مساعدت کلیـه افـرادي کـه در اجـراي مراحـل مختلـف       

انـد، بـه ویـژه گـروه      ققان را یاري نمـوده این پژوهش مح اجراي

س آن اسـتاد فرزانـه   أفیزیولـوژي ورزش دانشـگاه تهـران و در ر   

سـازي امکانـات و    آقاي دکتر گـودرزي بـه خـاطر فـراهم     جناب

ــق   ــزات الزم آزمایشــگاهی جهــت اجــراي پروتکــل تحقی تجهی

  .شود می صمیمانه قدردانی 

References

[1] Premoli A, Paschetta E, Hvalryg M, Spandre M,

Bo S, Durazzo M. Characteristics of liver

diseases in the elderly: a review. Minerva

Gastroenterol Dietol 2009; 55(1): 71-8.

[2] Rahmioglu N, Andrew T, Cherkas L, Surdulescu

G, Swaminatha R, Spector T, et al.

Epidemiology and Genetic Epidemiology of the

Liver Function Test Proteins. PLoS ONE 2009;

4(1): e4435.

[3] Elinav E, Ben-Dov IZ, Ackerman E, Kiderman

A, Glikberg F, Shapira Y, et al. Correlation

Between Serum Alanine Aminotransferase

Activity and Age: An Inverted U Curve Pattern.

Am J Gastroenterol 2005; 100(10): 2201-4.

[4] Prati D, Taioli E, Zanella A, Della Torre E,

Butelli S, Del Vecchio ET, et al. Updated

definitions of healthy ranges for serumalanine 

aminotransferase levels.Ann Intern Med 2002;

137(1): 1-10.

[5] Banfi G, Morelli P. Relation between body mass

index and serum aminotransferases concentrations

in professional athletes. J Sports Med Phys Fitness

2008; 48(2): 197-200.

[6] Vozarova B, Stefan N, Lindsay RS, Saremi A,

Pratley RE, Bogardus C, et al. High alanine

aminotransferase is associated with decreased

hepatic insulin sensitivity and predicts the

development of type 2 diabetes. Diabetes 2002;

51(6): 1889-95.

[7] Lawlor DA, Sattar N, Smith GD, Ebrahim SH. The

associations of physical activity and adiposity with

alanine aminotransferase and gamma-

glutamyltransferase. Am J Epidemiol 2005;

161(11): 1081-8.

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.1

73
53

16
5.

13
91

.1
1.

3.
3.

4 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jo

ur
na

l.r
um

s.
ac

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                             9 / 12

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Premoli%20A%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstract
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Paschetta%20E%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstract
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Hvalryg%20M%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstract
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Spandre%20M%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstract
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Bo%20S%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstract
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Durazzo%20M%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstract
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19212309
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19212309
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Banfi%20G%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstract
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Morelli%20P%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstract
https://dorl.net/dor/20.1001.1.17353165.1391.11.3.3.4
https://journal.rums.ac.ir/article-1-1420-fa.html


  هاي هوازي ینرهفته تم 12تمرینی به دنبال  هفته بی 4اثرات 216

1391سال ، 3، شماره 11دوره   مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

[8] Nannipieri M, Gonzales C, Baldi S, Posadas R,

Williams K, Haffner SM, et al. Liver enzymes,

the metabolic myndrome, and incident diabetes.

Diabetes Care 2005; 28(7): 1757-62.

[9] Guy PS, Snow DH. The effect of training and

detraining on muscle composition in the horse.

J Physiol 1977; 269(1): 33-51.

[10] Thompson A, Markovitch D, Betts JA, Mazzatti

DJ, Turner J, Tyrrell RM. Timecourse of

changes in inflammatory markers during a 6-

month exercise intervention in sedentary

middle-aged men: A randomized-controlled

trial. J Appl Physiol 20109; 108(4): 769-79.

[11] Frith J, Jones D, Newton JL. Chronic liver

disease in an ageing population. Age Ageing

2009; 38(1): 11-8.

[12] Timchenko NA. Aging and liver regeneration.

Trends Endocrinol Metab 2009; 20(4): 171-6.

[13] Fallon KE, Sivyer G, Sivyer K, Dare A. The

biochemistry of runners in a 1600 km

ultramarathon. Br J Sports Med 1999;33:264–9.

[14] Hegde SS, Goldfarb AH, Hegde S. Clotting and

fibrinolytic activity change during the 1 h after

a submaximal run. Med Sci Sports Exerc 2001;

33(6): 887-92.

[15] Smith JE. Effects of strenuous exercise on

haemostas. Br J Sports Med 2003; 37:433-5.

[16] Dabidi Roshan V, mahmodi A, Jolazadeh T. The

effect of aerobic training on HS-CRP of Strain

Wistar 14848 rats. Olympic; 2009; 45(1): 105-19.

[Farsi]

[17] Dabidi Roshan V, Gaeini A, Ravasi A, Javadi E. The

effect of 3 and 5 intermittent aerobic training on

CRP of Strain Wistar 14848 rats. Olympic 2005;

30(2): 7-21. [Farsi]

[18] Naito HSK, Powers HAD, Aoki J. Exercise training

increases heat shock protein in skeletal muscles of

old rats. Med Sci Spo Exer 2001; 33(5): 729-34.

[19] Mirdar SH, Nobahar M, Safari H, Sadegh pour B.

Effect of one session exhaustion training in day at

one week on some liver enzyme in girls. Sport

science Research 2008; 18: 141-56. [Farsi]

[20] Gaeinei AA. Developmental exercise physiology. 1

th ed. Tehran: danesh afroz. 2000; p: 288-92.

[Farsi]

[21] Verrijken A, Francque S, Mertens I, Talloen M,

Peiffer F, Van Gaal L. Visceral adipose tissue and

inflammation correlate with elevated liver tests in a

cohort of overweight and obese patients. Int J Obes

(Lond). 2010; 9. [Epub ahead of print].

[22] Nah EH, Park JY. Metabolic characteristics and

associated factors of nonalcoholic fatty liver

disease diagnosed at medical checkups. Korean J

Lab Med 2008; 28(3): 244-50.

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.1

73
53

16
5.

13
91

.1
1.

3.
3.

4 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jo

ur
na

l.r
um

s.
ac

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                            10 / 12

http://care.diabetesjournals.org/search?author1=Monica+Nannipieri&sortspec=date&submit=Submit
http://care.diabetesjournals.org/search?author1=Clicerio+Gonzales&sortspec=date&submit=Submit
http://care.diabetesjournals.org/search?author1=Simona+Baldi&sortspec=date&submit=Submit
http://care.diabetesjournals.org/search?author1=Rosalinda+Posadas&sortspec=date&submit=Submit
http://care.diabetesjournals.org/search?author1=Ken+Williams&sortspec=date&submit=Submit
http://care.diabetesjournals.org/search?author1=Steven+M.+Haffner&sortspec=date&submit=Submit
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Guy%20PS%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstract
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Snow%20DH%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstract
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Frith%20J%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstract
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Jones%20D%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstract
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Newton%20JL%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstract
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19029099
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19029099
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Timchenko%20NA%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstract
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19359195
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Verrijken%20A%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstract
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Francque%20S%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstract
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Mertens%20I%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstract
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Talloen%20M%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstract
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Peiffer%20F%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstract
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Van%20Gaal%20L%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstract
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20142825
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20142825
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20142825
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Nah%20EH%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Park%20JY%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18594178
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18594178
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18594178
https://dorl.net/dor/20.1001.1.17353165.1391.11.3.3.4
https://journal.rums.ac.ir/article-1-1420-fa.html


217  اله دبیدي روشن  حسین برزرگرزاده و ولی

1391، سال 3، شماره 11دوره   سنجانمجله دانشگاه علوم پزشکی رف

[23] Wisniewska-Ligier M, Wozniakowska-Gesicka

T, Kups J, Sulat-Syncerek D. Lipid metabolism

in children with chronic hepatitis C, A

preliminary report. Hepatogastroenterology

2006; 53(72): 887-91.

[24] Suzuki A, Abdelmalek MF. Nonalcoholic fatty

liver disease in women. Womens Health (Lond

Engl) 2009; 5(2): 191-203.

[25] Perry CG, Heigenhauser GJ, Bonen A, Spriet

LL. High-intensity aerobic interval training

increases fat and carbohydrate metabolic

capacities in human skeletal muscle. Appl

Physiol Nutr Metab 2008; 33(6): 1112-23.

[26] Mena P, Mayanar M, Campillo JE. Changes in

plasma enzyme activities in professional racing

cyclists. Br J Sport Med 1996; 30: 122-4.

[27] Branth S, Hambraeus L, Piehl-Aulin K, Essen-

Gustavsson B, Akerfeldt T, Olsson R, et al.

Metabolic stress-like condition can be induced

by prolonged strenuous exercise in athletes.

Ups J Med Sci 2009; 114(1): 12-25.

[28] Buyukyazi G, Karamizrak SO, Islegen C. Effects

of continuous and interval running training on

serum growth and cortisol hormones in junior male

basketball players. Acta Physiol Hung 2003; 90(1):

69-79.

[29] Viru AM, Hackney AC, Valja E, Karelson K, Janson

T, Viru M. Influence of prolonged continuous

exercise on hormone responses to subsequent

exercise in humans. Eur J Appl Physiol 2001;

85(6): 578-85.

[30] Shing CM, Peake JM, Ahern SM, Strobel NA,

Wilson G, Jenkins DG, et al. The effect of

consecutive days of exercise on markers of

oxidative stress. Appl Physiol Nutr Metab 2007;

32(4): 677-85.

[31] Montilla P, Cruz A, Padillo FJ, Tunez I, Gascon F,

Munoz MC, et al. Melatonin versus vitamin E as

protective treatment against oxidative stress after

extra-hepatic bile duct ligation in rats. J Pineal Res

2001; 31(2): 138-44.

[32] Acar A, Gorenek L, Aydin A, Eyigun CP, Eken A,

Sayal A, et al. Investigation of oxidative stress and

antioxidant defense in patients with hepatitis B

virus infection and the effect of interferon-alpha

plus lamivudine combination therapy on oxidative

stress. Mikrobiyol Bul 2009; 43(3): 411-23.

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.1

73
53

16
5.

13
91

.1
1.

3.
3.

4 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jo

ur
na

l.r
um

s.
ac

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                            11 / 12

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Wisniewska-Ligier%20M%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Wozniakowska-Gesicka%20T%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Kups%20J%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Sulat-Syncerek%20D%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17153447
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17153447
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17153447
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Suzuki%20A%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstract
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Abdelmalek%20MF%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstract
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19245356
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19245356
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Perry%20CG%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DiscoveryPanel.Pubmed_RVAbstractPlus
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Heigenhauser%20GJ%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DiscoveryPanel.Pubmed_RVAbstractPlus
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Bonen%20A%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DiscoveryPanel.Pubmed_RVAbstractPlus
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Spriet%20LL%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DiscoveryPanel.Pubmed_RVAbstractPlus
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Spriet%20LL%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DiscoveryPanel.Pubmed_RVAbstractPlus
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Branth%20S%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Hambraeus%20L%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Piehl-Aulin%20K%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Ess%C3%A9n-Gustavsson%20B%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Ess%C3%A9n-Gustavsson%20B%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Akerfeldt%20T%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Olsson%20R%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19242868
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19242868
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22B%C3%BCy%C3%BCkyazi%20G%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Karamizrak%20SO%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Islegen%20C%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12666876
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12666876
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12666876
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12666876
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Viru%20AM%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Hackney%20AC%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22V%C3%A4lja%20E%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Karelson%20K%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Janson%20T%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Viru%20M%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11718288
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11718288
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11718288
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Shing%20CM%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Peake%20JM%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Ahern%20SM%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Strobel%20NA%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Wilson%20G%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Jenkins%20DG%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17622282
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17622282
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17622282
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Montilla%20P%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Cruz%20A%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Padillo%20FJ%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22T%C3%BAnez%20I%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Gascon%20F%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Mu%C3%B1oz%20MC%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11555169
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11555169
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11555169
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Acar%20A%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22G%C3%B6renek%20L%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Aydin%20A%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Eyig%C3%BCn%20CP%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Eken%20A%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Sayal%20A%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Pahsa%20A%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19795616
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19795616
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19795616
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19795616
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19795616
https://dorl.net/dor/20.1001.1.17353165.1391.11.3.3.4
https://journal.rums.ac.ir/article-1-1420-fa.html


  هاي هوازي ینرهفته تم 12تمرینی به دنبال  هفته بی 4اثرات 218

1391سال ، 3، شماره 11دوره   مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

Effects of a 12-Week aerobic Training Course Followed by a 4-Week Detraining Period

on Alanine Aminotransferase, Aspartate Aminotransferase, Alkaline Phosphatase and

Blood Lipids Level Changes in Menopausal Rats

H. Barzegarzadeh 1, V. Dabidi Roshan 2

Received: 27/03/2011 Sent for Revision: 08/06/2011 Received Revised Manuscript: 28/08/2011 Accepted: 28/09/2011

Background and Objectives: Previous studies confirm the effects of strenuous exercise on elevated levels of

liver enzymes, but the effect of detraining especially on liver tissue enzymes is unclear. The purpose of this

study was to examine the effects of a 12-week aerobic training course followed by a 4-week detraining period on

on liver tissue enzymes including; Alanine aminotransferase(ALT), Alkaline phosphatase(ALP), Aspartate

aminotransferase (AST) and blood lipids level

Materials and Methods: In this experimental study, 80 Wistar rats aged 21 months old with a menopausal

period of 3 months were included and then were divided randomly into three gropus; control, continuous and

interval groups. Experimental groups received continuous and/or interval training courses on treadmill for twelve

weeks follwed by a 4-week detraining period. Hepatic biopsy samples were taken before and at the of end of

sixth, twelfth and sixteenth weeks. ALT, AST and ALP levels and blood lipids (HDL-C and LDL-C)

concentrations were measured by an automatic analyzer (Olympus AU 800) and enzymatic methods,

respectively.

Results: In both continuous and interval groups, after the 4-week detraining period, the levels of ALT, AST and

ALP decreased significantly compared with the values of 6 and 12 weeks aerobic training courses (p=0.001).

However, the levels of ALT, and AST were still higher in these two groups after this period compared to the

similar values of the pre-test (p=0.028 and p=0.019 for ALT respectively, and p=0.05 and p=0.001 for AST

respectively). In addition, after 6 and 12 weeks continuous and aerobic interval training courses, the LDL-C

levels decreased markedly compared with the control group (p=0.009, p=0.001 and p=0.001, respectively in

continuous group and p=0.023, p=0.001 and p=0.001, respectively in the aerobic interval group, and the HDL-C

levels significantly increased (p=0.001).

Conclusion: These findings suggest that liver enzymes levels decreased significantly after a 12-week aerobic

training course followed by a 4-week detraining period. In addition, the results showed that the LDL-C levels

decreased and the HDL-C increased significantly after 6 and 12 weeks training courses.

Key words: Liver enzymes, Detraining, Menopausal rats, Liver stress
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