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چکیده

-7كارشناس ارشد فیزیولوژي ورزشي محض.

زمینه و هدف :سطح پایین  –52هیدروكسي ویتامین  Dبا چاقي و شاخصهاي تنسنجي
در ارتباط است .هدف این مطالعه بررسي تاثیر تمرینات هوازي تناوبي بر سطوح سرمي -52
هیدروكسي ویتامین Dو شاخصهاي تنسنجي زنان داراي اضافه وزن و چاقي بود.
روش بررسی :در این مطالعه نیمهتجربي 52 ،زن داراي اضافه وزن و چاقي با دامنه سني 02
تا 22سال و میانگین شاخص توده بدني  07/17±5/25كیلوگرم بر مترمربع مراجعه كننده به
كلینیک جهاد دانشگاهي اهواز بصورت هدفمند انتخاب و به شکل تصادفي به گروههاي
مداخله و كنترل تقسیم شدند .برنامه تمریني شامل  02-52دقیقه تمرین هوازي تناوبي با
شدت  22-12درصد و  52-52درصد ضربان قلب بیشینه ،به شکل  5دقیقه تمرین و  5دقیقه
استراحت فعال ،سه جلسه در هفته و به مدت هشت هفته بود .ویژگیهاي آنتروپومتریک و
سطح سرمي  -52هیدروكسي ویتامین  Dقبل و بعد از مداخله در هر دو گروه اندازهگیري
شد .تحلیل دادهها با استفاده از آزمون  tمستقل و وابسته در سطح معنيداري ()P≥2/22
انجام شد.
یافتهها :هشت هفته تمرین هوازي تناوبي باعث افزایش معنيدار سطح سرمي -52
هیدروكسي ویتامین )P=2/225( Dو كاهش معنيدار درصد چربي بدن ،نسبت دور كمر به
دور لگن و شاخص توده بدني گروه مداخله در مقایسه با گروه كنترل شد (.)p<2/22
نتیجهگیری :بر اساس یافتهها؛ جهت بهبود وضعیت تركیب بدن و افزایش سطح سرمي-52
هیدروكسي ویتامین  Dدر زنان داراي اضافه وزن و چاق استفاده از تمرینات هوازيتناوبي
مفید مي باشد.

 -5استادیار گروه علوم ورزشي و تربیت بدني.
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مقدمه
امروزه چاقي یکي از معضالت اساسي است كه

( .)72-77كشور ایران جزء مناطقي است كه شیوع باالیي از

كشورهاي در حال توسعه و توسعه یافته با آن روبرو بوده

كمبود ویتامین  Dرا دارد ( ،)75به طوري كه  07/0درصد

و از آن به عنوان یک اپیدمي جهاني یاد ميشود ( .)7چاقي

جمعیت شهري ایران دچار كمبود ویتامین Dهستند و این

در سراسر جهان از سال  7502تاكنون بیش از دو برابر شده

كمبود در بین زنان به مراتب بیشتر از مردان است (.)70

بطوري كه در سال  5275بیش از  7/5میلیارد نفر از

همچنین در زنان ایراني شیوع كم تحركي و چاقي باال است

بزرگساالن دچار اضافه وزن و بیش از  122میلیون نفر مبتال

( .)75-72طبق گزارش سازمان بهداشت جهاني در سراسر

به چاقي بودند ( %70از جمعیت بزرگساالن چاق و %05

جهان از هر  5نفر  7نفر ،یعني حدود  %50از جمعیت

داراي اضافه وزن) ( .)5همچنین بر اساس گزارش سازمان

بزرگساالن باالي  70سال جهان %52( ،مردان و  %51زنان

بهداشت جهاني ( )5275میزان شیوع اضافه وزن در

) فعالیت بدني كافي ندارند ( .)71همچنین برخي بررسيها

جمعیت ایراني باالي  70سال در مردان و زنان به ترتیب

نشان داده كه جمعیت ایراني داراي شیوه زندگي كم تحركي

 15/5 ،21/2درصد ،میزان شیوع چاقي در مردان  71/7و

هستند ( .)71-70در مطالعه مومنان و همکاران ()7052

زنان  55/1درصد و شاخص توده بدني مساوي یا بیشتر از

شیوع كم تحركي در جمعیت بزرگسال تهراني  %15/0و

 02 kg/m2در جمعیت باالي  70سال مردان  52/0و زنان

درزنان  % 15/1گزارش شد ( .)70در سومین بررسي

 51درصد است ( .)0چاقي به عنوان یک فاكتور خطر بسیار

سالمت ملي و وضعیت تغذیه گزارش كردند كه فعالیت

مهم در بروز اختالالت چربي خون سندروم متابولیک،

بدني باال با سطوح باالي  52دهیدروكسي ویتامین  Dارتباط

بیماريهاي قلبي  -عروقي ،دیابت نوع دو و فشار خون باال

دارد ( .)75با این حال ،مشخص نیست كه آیا این ارتباط

ميباشد ( .)5افراد چاق بیشتر در معرض كمبود ویتامین

بازتابي از تاثیر مستقیم فعالیت بدني بر سوخت و ساز

 Dقرار دارند .این امر احتماال به علت محلول بودن

ویتامین  Dیا درصد بافت چربي است و یا در اثر در معرض

ویتامین  Dدر چربي است و لذا مقادیر سرمي این ویتامین

قرار گرفتن نورخورشید است ( .)75شواهد متناقضي در

در افراد چاق پایینتر است ( -52 .)2هیدروكسي ویتامین (

مورد تاثیر مستقیم فعالیت بدني بر متابولیسم -52

 ،25- hydroxy vitamin D) Dشکل اصلي ویتامین

دهیدروكسي ویتامین Dوجود دارد ( .)75روک و همکاران

 Dگردشي است و به عنوان مخزني براي ویتامین  Dفعال

( )7555رابطه معنيداري را بین فعالیت بدني و سرم

از نظر بیولوژیکي عمل ميكند .از این رو  -52هیدروكسي

ویتامین  Dپس از قرار گرفتن در معرض نور خوشید

ویتامین  Dشاخصي براي وضعیت كل ویتامین  Dبدن

مشاهده كردند ( .)52صارمي و همکاران ( )7055اثرات

خواهد بود و ارتباط معکوسي با چاقي دارد ( .)1-1گزارش

سودمند تمرین هوازي بر روي سطح ویتامین  Dرا مورد

شده كه سطح سرمي  -52هیدركسي ویتامین  Dدر افراد

بررسي قرار دادند ( .)70نتایج مطالعات نشان داده كه

چاق به طور معنيداري كمتر از افراد با وزن طبیعي است

فعالیت هوازي به عنوان یک شیوه موثر و یک راهکار قوي

( .)0كمبود ویتامین  Dبه عنوان یک مشکل سالمت عمومي

غیر دارویي در برابر چاقي و بیماري هاي مرتبط با چاقي

در سراسر جهان شناخته شده است ( .)5بیش از  %22از

است ( .)70-57همچنین بررسيها نشان داده كه فعالیت

جمعیت جهان تحت تاثیر كمبود ویتامین  Dقرار دارند كه

ورزشي منظم هوازي از جمله پیادهروي به صورت مداوم

میزان آن حدود یک میلیارد نفر در جهان برآورد شده است

یا متناوب (با شدت باال و كم) ميتواند بر كاهش وزن،
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سعیده حاجی نجف و همکاران

چربي بدن وجلوگیري از چاقي موثر باشد (-55-50-55

معیارهاي ورود به مطالعه شامل دامنه سني 02-22

 .)70در همین راستا تقیان و همکاران ( )7052دریافتند كه

سال ،جنسیت (سن) ،عدم مصرف مکملهاي ویتامیني

تمرین هوازي منجر به كاهش معنيداري در شاخصهاي

حاوي ویتامین ،Dبرخورداري از سالمت نسبي و عدم

تنسنجي از قبیل وزن بدن ،درصد چربي ،شاخص توده

سابقة بیماري خاصي (قلبي -عروقي ،تنفسي ،دیابت قندي،

بدن و نسبت دور كمر به لگن در زنان چاق شد ( .)52در

نارسایي كلیه ،كبدي كم كاري یا پركاري تیروئید ،سرطان)،

تحقیقاتي كه ایوانز وهمکاران ( )7555و توماس و همکاران

عدم استفاده از رژیم غذایي خاص ،شاخص توده بدني بین

( )5272انجام دادند به این نتیجه رسیدند كه 71هفته ورزش

 50تا  02كیلوگرم بر متر مربع ،سطح سرمي ویتامین D

مقاومتي ،تاثیر معناداري بر تركیب بدني زنان داراي اضافه

كمتر از  55نانو گرم بر میلي لیتر و عدم فعالیت بدني منظم

وزن ندارد ( .)51-51پژوهش دیگري نشان داد كه ارتباط

بود .پس از تایید سالمتي آنها توسط پزشک ،آگاهي كامل

ضعیفي بین سطوح كم  -52هیدروكسي ویتامین  Dبا

از نحوه شركت در پروتکل تحقیق و تکمیل رضایتنامة كتبي

فعالیت جسماني پایین در افراد مسن مشاهده شده است

در این تحقیق شركت كردند .همچنین آنها مجاز بودند در

( .)50همچنین در مورد تاثیر مستقیم فعالیت ورزشي بر

صورت عدم تمایل به همکاري از مطالعه خارج شوند.

متابولیسم  -52هیدروكسي ویتامین Dدر بهبود تركیب بدن

اندازهگیریهای تنسنجی:

نتایج متفاوتي وجود دارد ( .)75-50با توجه به اینکه در

جهت محاسبه شاخص توده بدن ،قد و وزن

سال هاي اخیر مطالعات نشان داده اند كه تمرینات تناوبي

آزمودنيها با استفاده از ترازوي دیجیتالي مدل 91041

هوازي نسبت به تمرینات هوازي داراي اثر بخشي بیشتري

(ساخت كشور ایتالیا) ،با حساسیت  2/7كیلوگرم و قدسنج

بر سطوح چربي افراد داراي اضافه وزن و چاق داشته اند

مدل سکا ساخت كشور آلمان با دقت  7میلي متر اندازه

( .)55-02ولي تحقیقات مرتبط با تاثیرش بر سطح ویتامین

گیري شد .براي اندازهگیري قد ،آزمودني ميبایست بدون

 Dبسیار اندک است .از این رو در پژوهش حاضر محققان

كفش طوري بایستد كه پاها به هم چسبیده و باسن ،شانهها

سعي دارند تا استفاده از این شیوه ورزشي را به عنوان یک

و پسسر در تماس با قدسنج باشد .براي اندازهگیري وزن،

شیوه تمریني مناسب تر ،به همراه ارزش بارزتر در بهبود

آزمودني با لباس سبک و بدون كفش ،وزن شدند .سپس با

سطح ویتامین  Dزنان داراي اضافه وزن و چاق مورد بررسي

استفاده از مقادیر وزن و قد به دست آمده ،شاخص توده

قرار دهند.

بدن به این صورت كه از تقسیم وزن بر حسب كیلوگرم به
مجذور قد بر حسب متر ،محاسبه شد ( .) 07براي تعیین
اضافه وزن و چاقي آزمودنيها از شاخص توده بدن استفاده

روش بررسی
مطالعه حاضر از نوع نیمه تجربي با طرح پیش آزمون

گردید .براساس این شاخص ،افراد با شاخص توده بدن

 -پس آزمون با گروه كنترل است .از بین زنان مراجعه كننده

بین  52تا 55/55در رده اضافه وزن و با شاخص توده بدن

به كلینیک جهاد دانشگاهي خوزستان در شهر اهواز در سال

باالي 02در رده چاق قرار ميگیرند ( .)05براي اندازهگیري

 7052تعداد  52نفر بصورت هدفمند انتخاب و بطور

درصد چربي بدن از روش سه نقطهاي چین زیر پوستي (در

تصادفي به دو گروه مداخله (72نفر) و كنترل ( 72نفر)

نواحي سه سربازویي ،فوق خاصره و ران) استفاده شد.

تقسیم شدند.

جهت اندازهگیري میزان ضخامت چربي زیرپوستي از كالیپر
(پویا كالیپر ،ساخت شركت ایران پویا ) با دقت  2/2میلي
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متر استفاده شد .براي اندازهگیري دقیقتر ،هر نقطه را سه

و براي آنالیز و تعیین سطح میزان سرمي  -52هیدروكسي

مرتبه اندازهگیري و سپس میانگین سه اندازه گیري براي

ویتامین  Dبا استفاده از كیت تجاري  IDSساخت كشور

هر نقطه ثبت شد .تمامي اندازهگیريها از سمت راست بدن

انگلستان و با حساسیت  7/1نانوگرم /میلي لیتر به روش

گرفته شد .سپس با قرار دادن میانگین اعداد خوانده شده

االیزا ،اندازهگیري شد.

درفرمول سه نقطهاي جکسون و پوالک (طبق فرمول زیر)

برنامه تمرینی

درصد چربي بدن آزمودنيها مشخص شد (.)00

برنامه تمریني به مدت  0هفته  0روز در هفته بود .هر

(×1/099421-0/0009929مجموع سه چین پوستي)

جلسه شامل  2-72دقیقه گرم كردن ( انواع حركات گرم-

(50/0000023 +مجموع سه چین پوستي) 0/0001392-

كننده پایه و مهارتهاي ساده مثل راه رفتن سریع5-0

(سن)= چگالي بدن ( ÷ 55/2 -2/52دانسیته بدن) = درصد

دقیقه ،اجراي حركات كششي ایستا به مدت  5دقیقه و

چربي بدن

دویدن آرام به مدت  5-0دقیقه دور سالن) ،فعالیت اصلي

براي اندازهگیري نسبت دوركمر به دور لگن ،دور

(شروع برنامه تمریني به مدت  02-52دقیقه تمرین هوازي،

كمر) (WCدر باریکترین قسمت بین سینه ،ران و دور

به ترتیب  5دقیقه تمرین و  5دقیقه استراحت فعال (راه

باسن) ، (HCدر پهنترین و برجسته ترین قسمت محیط

رفتن آهسته) ،شدت تمرین هوازي تناوبي  22-12درصد

دایره بین كمر و زانو با پاهاي چسبیده به هم ( )05با استفاده

ضربان قلب بیشینه و استراحت فعال با شدت 52-52

از متر نواري غیر قابل ارتجاع و بدون فشار به پوست ،در

درصد ضربان قلب بیشینه بود .سرد كردن در حدود 72

حالیکه دستهاي فرد در دو طرف بدن خود و بدون كفش

دقیقه ،به این صورت بود كه از تمرینات كم شدتي مانند

ایستاده بود ،اندازهگیري شد و طبق فرمول دور كمر(سانتي

دویدن آرام  5-0دقیقه ،پیاده روي آهسته  5-0دقیقه و

متر) تقسیم بر دور لگن (سانتيمتر) محاسبه ميشود (.)05

حركات كششي و ریلکسیشن  5دقیقه (فعالیتهاي ارامبخش

همچنین از افراد خواسته شد در زمان سنجش ،ناشتا باشند

همراه با شل كردن عضالت بدن) به منظور كاهش ضربان

و میزان پوشش خود را در دفعه بعدي تغییر ندهند تا در

قلب و برگشت به حالت اولیه انجام شد (جدول .)7

ارزیابي بعدي ویژگيهاي تنسنجي قابل مقایسه با دفعه

ضربان قلب آزمودنيها در هرجلسه و در طول تمرین

قبلي باشد ( .)05اندازهگیريها در دو مرحله پیش و پس از

توسط ضربان سنج بیورر مدل  PM25ساخت كشور آلمان

آزمون صورت گرفت.

كنترل شد .همچنین ضربان قلب حداكثر از فرمول (سن-

نمونهگیری خون و آنالیز آزمایشگاهی:

 )552و ضربان قلب هدف براي تمرین با استفاده از روش

نمونهگیري خوني در دو مرحله پیش از آزمون و پس

كاروونن به صورت جداگانه براي هرآزمودني محاسبه

از آزمون ( 55ساعت قبل از تمرین و  50ساعت پس از
آخرین جلسه تمرین) به دنبال  0 -75ساعت ناشتایي شبانه
حدود  1میلي لیتر خون از ورید بازویي دست چپ ،با

گردید (.)02
ضربان قلب هدف=[(ضربان قلب بیشینه -ضربان
استراحت) ×  %شدت تمرین ] +ضربان قلب استراحت.

استفاده از سرنگ  72میلي در وضعیت نشسته و استراحت

روشهای آماری

در ساعات  0تا  72صبح گرفته و جمعآوري شد و پس از

از آمار توصیفي براي محاسبه شاخصهاي گرایش

 72دقیقه سانترفیوژ با سرعت  0222دور در دقیقه ،پالسماي

مركزي و پراكندگي ،از آزمون شاپیرو ویلک و لوین به

جدا سازي شده در دماي  - 02درجه سانتیگراد فریز شده

ترتیب جهت تعیین نرمال بودن توزیع دادهها و بررسي
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همگني واریانسها و همچنین براي بررسي تغییرات درون

گروه پژوهش تفاوت معنيداري وجود نداشت(p<2 /22

گروهي از آزمون  tوابسته و براي بررسي تغییرات بین

) (جدول .)0

گروهي از آزمون  tمستقل استفاده شد .كلیه عملیات آماري

نتایج بررسي تغییرات درون گروهي نشان داد كه

درسطح معنيداري  P≤2/22و با استفاده از نرم افزار

هشت هفته تمرین هوازي تناوبي با افزایش معنيدار سطح

 -52هیدروكسي ویتامین  ،)P=2/20( Dكاهش معنيدار در

آماري  SPSSنسخه  55انجام شد.

نمایه توده بدني ،درصد چربي بدن و نسبت دور كمر به
دور لگن ( )WHRدر گروه مداخله تمرین ورزشي پس از

یافتهها
یافتههاي ارائه شده در جدول  ،5ویژگيهاي جمعیت

هشت هفته همراه بود (( .)P>2/227جدول  .)5درگروه

شناختي گروههاي مورد تحقیق را نشان ميدهد .همچنین

كنترل تغییرات درون گروهي ،سطح  -52هیدروكسي

در جدول  ،0شاخصهاي آماري مربوط به چربي بدن(

ویتامین  ،Dكاهش معنيدار را نشان داد .همچنین به موازات

 ،)body fatنسبت دور كمر به لگن ،شاخص توده بدن

آن افزایش معنيدار در نمایه توده بدني ،درصد چربي بدن
مشاهد شد ( .)P> 2/22در نسبت دور كمر به دور لگن

آورده شده است .آزمون شاپیرو ویلک و آزمون لوین به

تغییرات معنيداري مشاهده نشد .)P <2/22(.همچنین در

ترتیب بر توزیع نرمال و همگني واریانس دادههاي مربوط

تغییرات بین گروهي نیز افزایش معنيدار در سطح -52

به ویژگیهاي آنتروپومتریک و سطوح متغیرهاي تحقیق در

هیدروكسي ویتامین  ( )P=2/225( Dنمودار  )7و كاهش

مراحل پیش و پس از آزمون داشت .بعالوه نتایج آزمون t
مستقل بیانگر همگن بودن گروههاي تحقیق از نظر ویژگي-

معنيدار در نمایه توده بدني ،درصد چربي بدن و نسبت

هاي تنسنجي در پیش آزمون بود .بین میانگینهاي هر دو

دور كمر به دور لگن مشاهد گردید (جدول .)5

جدول  :0برنامه تمرین گروه مداخله
هفته

 %شدت

زمان تمرین

زمان استراحت

 %شدت

7

22-22%

5

5

52-52%

5

22-22%

5

5

52-52%

0

22-12%

5

5

52-52%

5

22-12%

5

5

52-52%

2

12-12%

5

5

52-52%

1

12-12%

5

5

52-52%

1

12-12%

5

5

52-52%

0

12-12%

5

5

52-52%
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جدول  :4اطالعات جمعیت شناختی آزمودنیهای پژوهش ()N= 41
گروه مداخله

گروه كنترل

سطح معنيداري *

متغیر
سن (سال)

02/12±0/12

02/02±5/21

2/052

قد( سانتي متر)

712/2±5/15

720/1± 1/12

2/575

05/12±1/00

10/51 ±5/15

وزن( كیلو گرم)

تعداد

درصد

تعداد

درصد

زیر دیپلم

5

11/1

7

00/0

دیپلم

5

21/7

0

55/5

لیسانس به باال

5

52

1

12

شاغل

5

52

1

12

خانهدار

0

11/1

5

00/0

مجرد

5

52

0

12

متاهل

0

20/0

1

51/1

تحصیالت

شغل
تاهل

2/125

2/152

2/210
2/121

*سطح معنيداري()p≥2/22

جدول  :3میانگین شاخصهای تن سنجی آزمودنیهای پژوهش()N= 41
گروه تجربي

گروه كنترل

دور كمر( سانتي متر)

)Mean± (SD
720/52±1/05

)Mean± (SD
720/02±77/57

2/521

دور لگن ( سانتي متر)

771/52±1/27

770/22±0/25

2/501

نسبت دور كمر به دور لگن ()WHR

2/57±2/201

2/52±2/222

2/505

نمایه توده بدن))BMI( (kg/m2

05/52±5/75

07/20± 5/70

2/102

درصد چربي بدن ()BF

57/05±5/77

57/52±5/05

2/701

متغیر

* سطح معنيداري ()p≥2/22
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جدول  :0مقایسه میانگین متغیرهای گروههای پژوهش قبل و بعد از تمرین ()N= 41
متغیر

گروهها

پبشآزمون

پسآزمون

سطح معنيداري*

 -52هیدركسي ویتامین D

مداخله

5/20 ± 0/52

75/50 ± 0/55

2/20

نانوگرم بر میلي لیتر

كنترل

75/10 ± 2/50

72/51±2/01

2/20

نمایه توده بدن)(kg/m2

مداخله

05/52±5/75

07/57± 5/72

2/227

()BMI

كنترل

07/20± 5/70

07/11±5/02

2/227

درصد چربي بدن

مداخله

57/05±5/77

52/00±0/52

2/227

()BF

كنترل

57/52±5/05

50/00±0/25

2/250

نسبت دور كمر به دور لگن

مداخله

2/57±2/201

2/05±2/202

2/227

()WHR

كنترل

2/52±2/222

2/57 ±2/221

2/215

سطح معنيداري**
2/225

2/227

2/227

2/227

* سطح معنيداري ( )p≥2/22حاصل از  tوابسته ( مقایسه تغییرات درونگروهي)
* * سطح معنيداري ()p≥2/22حاصل از  tمستقل( مقایسه تغییرات بینگروهي)

16

12.68

12

10.26

9.58

10
8
6
4
2

Dسطح ویتامین )نانوگرم بر میلی لیتر(

14.23

14

0
گروه کنترل

گروه مداخله

12.68

9.58

پیش آزمون

10.26

14.23

پس آزمون

نمودار  :0مقایسه میانگین پیش و پسآزمون سطح ویتامین ( Dنانوگرم بر میلیلیتر) در گروه مداخله و کنترل.
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بحث
هشت هفته تمرین هوازي تناوبي ،باعث افزایش

كه افزایش  22درصدي در ویتامین  Dدر زنان سالم گزارش

معنيدار در سطح  -52هیدروكسي ویتامین  ،Dو همچنین

كردند ( .)05كوبزا و همکاران ( ) 5270پس از یک دوره

كاهش معنيدار در شاخص توده بدن ،درصد بافت چربي

ورزش مقاومتي بر روي سالمندان عليرغم كاهش چربي

بدن و  WHRزنان داراي اضافه وزن و چاقي همراه بود.

بدن ،تاثیر معنيداري را بر سطح  -52هیدروكسي ویتامینD

اما در گروه كنترل شاخص توده بدن و درصد بافت چربي

مشاهد نکردند ( .)50در توجیه مکانیسم درگیر باید اشاره

افزایش داشت .در این رابطه باید گفت كه مقدار افزایش در

كرد كه چاقي با كمبود ویتامین  Dهمراه ميباشد .اعتقاد

شاخص توده بدني و درصد بافت چربي گروه كنترل ممکن

بر این است كه علت كاهش ویتامین  ،Dچربي بدن ميباشد

است یه علت كاهش میزان هزینه انرژي مرتبط با فعالیت

چون ویتامین  Dدر چربي قابل حل است و به سهولت

بدني و تمرین ورزشي باشد .همچنین افزایش در سطح

توسط سلولهاي چربي برداشت ميشود ( .)2وزن بدن به

ویتامین  Dگروه كنترل احتماال به واسطه تغییرات در

خصوص توده چربي از عواملي است كه وضعیت ویتامین

تركیب بدني است .همسو با نتایج پژوهش حاضر موسوي

 Dرا به طور منفي تحت تاثیر قرار ميدهد و دسترسي این

و همکاران ( )7055تاثیر تمرین هوازي را بر سطوح

ویتامین و تبدیل آن را به  -52هیدروكسي ویتامین  Dرا

پالسماي  -52هیدروكسي ویتامین  Dزنان دیابتي یائسه

محدود ميكند .از سویي فعالیت جسماني منجر به كاهش

دیابتي پرفشار خوني بررسي كردند .آزمودنيها تمرین را به

وزن بدن ،افزایش لیپولیز چربي و به حركت در آوردن

مدت  52دقیقه با شدت  22تا  12درصد حداكثر ضربان

ویتامین  Dاز بافت چربي و در نتیجه افزایش سطح سرمي

قلب بیشینه براي هشت هفته انجام دادند .نتایج نشان داد

آن ميشود ( .)01از آن جایي كه آزمودنيهاي تحقیق

كه تمرین هوازي موجب افزایش معنيدار در سطح -52

حاضر داراي شاخص توده بدني باال بودند و با وجود

هیدروكسي ویتامین  Dگردید ( .)01ماسون وهمکاران

محدودیتهایي از جمله كنترل دقیق تغذیه ،وضعیت

( ،)5277اثر كاهش وزن با محدودیت كالري ،با و بدون

پوشش و عدم قرارگیري در معرض آفتاب ،ميتوان اشاره

ورزش را برروي سطح ویتامین  Dزنان یائسه چاق و اضافه

نمود كه افزایش سطوح  -52هیدروكسي ویتامین Dدر

وزن بررسي كردند .نتایج نشان داد كه  75ماه ورزش

زنان چاق و داراي اضافه وزن ممکن است به واسطه كاهش

(ورزش هوازي به مدت  52دقیقه) با و بدون محدودیت

وزن ناشي از تمرینات هوازي تناوبي میانجيگري شده باشد

كالري منجر به افزایش سطح  -52هیدروكسي ویتامین D

( .)01هر چند عليرغم درصد تغییرات سطوح -52

زنان مسن یائسه شد .همچنین سطح ویتامین  Dبا BMI

هیدروكسي ویتامین  Dپس از هشت هفته تمرین هوازي

ارتباط معکوس معنيداري را نشان داد ( .)01جولین و

تناوبي همچنان سطوح ویتامین  Dكمتر از سطوح نرمال بود

همکاران ( )5271در یک مطالعه هم گروهي ،تاثیر فعالیت

(میزان ناكافي ،كمتر از  52نانوگرم بر میليلیتر) .در راستاي

بدني را برسطح سرمي ویتامین  Dافراد میانسال مورد

شاخصهاي آنتروپومتریک همسو با تحقیق حاضر ،نتایج

بررسي قراردادند در مجموع ،مطالعه نشان داد افرادي كه

تحقیق تقیان و همکاران ( ،)7052سراج و همکاران

بطورمنظم فعالیت بدني داشتند سطح سرمي ویتامین Dآنها

( ،)7055سوري و همکاران ( )7050بود كه با كاهش معني-

 52نانو میلي گرم افزایش داشته ( .)00همچنین تحقیق

دار در شاخصهاي تنسنجي (شامل درصد چربي بدن،

حاضر همسو با یافته هاي آلموهیم و همکاران ( )5272بود

شاخص توده بدني و نسبت دور كمر به لگن) همراه بود
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( .)52،52،57ولي با نتایج تحقیقات سکندیس (،)5221

لیپوپروتئین لیپاز ميشود .از طرف دیگر ،تراكم گیرندههاي

توماس و همکاران ( )5272مبني بركاهش درصد چربي بدن

بتاآدرنرژیک در سطح سلولي بافت چربي كه در اثر تمرین

و  BMIدر زنان میانسال كم تحرک و داراي اضافه وزن با

هوازي افزایش ميیابد منجر به افزایش حساسیت آنها در

تاثیر یک دوره ورزش مقاومتي به مدت  71هفته غیر همسو

برابر فرآیند لیپولیز ميگردد (.)51

است ( .)51،55در زمینه تأثیر فعالیتهاي ورزشي بر نسبت

از جمله محدودیتهاي این مطالعه ،وضعیت تغذیه،

دور كمر به دور لگن ،نتایج مطالعه حاضر با مطالعات

عدم ثبت میزان دریافت غذایي ،عدم قرارگیري در معرض

كریس و همکاران ( )5222كه بر روي افراد داراي اضافه

نور خورشید توسط آزمودنيها و مقطعي بودن نوع مطالعه

وزن و چاق ،با انجام شش ماه ورزش با شدتهاي مختلف

بود .پیشنهاد مي شود كه مطالعات آینده به شکل طولي

( 52 - 02درصد ضربان قلب بیشینه) ،پوالک و همکاران

صورت پذیرد و میزان در معرض قرار گرفتن نور خورشید،

( )5221با یک دوره ورزش هوازي  75هفتهاي ،با شدت22

وضعیت تغذیه و كالري دریافتي آزمودنيها را در نظر

درصد ضربان قلب بیشینه در افراد چاق همخواني دارد

گیرند.

( .)50،55ولي با نتایج تحقیقاتي كه سراج و همکاران
( )7055با هشت هفته تمرین پیالتس بر روي زنان جوان

نتیجه گیری

كم تحرک ،سوري و همکاران ( )7050بر روي زنان چاق

با توجه به یافتههاي تحقیق حاضر هشت هفته تمرین

دیابتي میانسال با  71هفته تمرینات پر شدت تناوبي و كم

هوازي تناوبي موجب بهبود تركیب بدن و افزایش سطح

شدت تداومي ،گرین و همکاران ( )5225یا یک دوره

سرمي -52هیدركسي ویتامین  Dدر زنان داراي اضافه وزن

تمرین ورزشي مقاومتي بر روي زنان یائسه چاق انجام

و چاقي شد؛ كه نشان دهنده تاثیر این سبک تمرین ورزشي

دادند ،مغایر است(  .)52-57-52علت اختالف درپژوهش-

بر وضعیت بدني و سرمي -52هیدركسي ویتامین  Dمي-

هاي مذكور با پژوهش حاضر در مورد تأثیر ورزش،

باشد.

احتماالً تفاوت در شدت ،مدت و نوع برنامه تمریني ،مکان
تمرین ،تغذیه افراد ،سن و جنس آزمودني ها را مي توان
از علل بروز اختالفات موجود دانست .بنابرین به نظر مي-
رسد فعالیت هوازي منجر به افزایش ظرفیت آنزیمهاي
اكسایشي در فیبرهاي عضالني ،به دلیل افزایش تراكم
میتوكندري ميشود .عالوه برآن ،افزایش فعالیت آنزیمهاي
زنجیره انتقال الکترون ،سبب باال رفتن میزان فعالیت آنزیم-
هاي درگیر در اكسایش چربيها ،به ویژه آنزیمهاي چرخه

قدردانی
از كلیه آزمودنيهاي تحقیق ،مدیران و همکاران
كلینیک جهاد دانشگاهي خوزستان تشکر ميكنیم .قابل ذكر
است این مقاله از پایان نامه كارشناسي ارشد فیزیولوژي
ورزشي كه توسط دانشگاه  .................................تامین اعتبار
شده ،استخراج گردیده است.

بتا اكسیداسیون ،همچنین سبب افزایش میزان فعالیت
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Abstract
Backgrand and Objective: Low levels of 25-Hydroxyvitamin D are
associated with obesity and anthropometric indices. Therefore, the
aim of this study was to determine the effect of aerobic interval
exercise training on serum levels of 25-OH Vitamin D and
anthropometric indices in obesity and overweight women.
Subjects and Methods: In this research semi-experimental study,
20 obese and overweight women aged between 30 to 50 years. and
mean BMI of 31.71 ± 2.59 Kg / m2 referring to the Ahvaz
Jundishapur University Clinic were selected purposefully. and
randomly They were divided into intervention and control groups.
The training program consisted of 30-45 minutes of aerobic interval
exercise with intensity of 50-70% and 40-4540% of maximum heart
rate, respectively, 2 minutes of exercise and 2 minutes of active rest,
3 sessions/ week for 8 weeks. Anthropometric and serum level of
25-hydroxyvitamin D were measured before and after intervention
in both groups. Data analysis was performed using independent and
dependent t test at a significant level (P ≤0.05)
Results: After eight weeks of of aerobic interval exercise training, a
significant increase was observed in levels serum 25hydroxyvitamin D (P=0.002). Which was associated with a
significant decrease in body fat percentage, waist to hip ratio and
body mass index in overweight and obese women (P <0.05).
Conclusion: Eight weeks of aerobic interval exercise training can
improve body composition and increase serum 25-hydroxyvitamin
D levels in overweight and obesity women.
Keywords: Aerobic interval exercise training, 25-hydroxyvitamin
D, Body composition, Obesity.
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