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 مقدمه
اي اي پاتولوژیـک نیسـت ولـی پدیـدهسالمندي عارضه

تغییـرات فیزیولـوژیکی و روانـی در  حیاتی است که در آن

که فعالیت کامـل جسـمانی و ذهنـی را  دهدانسان رخ می

ذارد. بـا افـزایش سـن و گمی تأثیرو بر آن  کندمی محدود

رسیدن به سالمندي، تغییرات بسـیاري در انجـام تکـالیف 

شـود. ایـن که به کاهش عملکـرد منجـر میایجاد حرکتی 

، تگاه عصـبی مرکـزيتغییرات منجـر بـه اخـتالل در دسـ

ترکیـب  ،ایمنی، سیستم عضالنی، سیستم اسکلتی سیستم

بدن و عملکرد حرکتی به دلیـل عوامـل روانـی مـرتبط بـا 

  .)1(د شوفیزیولوژیک بدن می پیري و اختالل در سیستم

هاي ناشی از افزایش سـن، تغییـرات در سیبآاز جمله 

ــوان 2( هاي کبــدي اســتعملکــرد ســلول ــه عن ــد ب ). کب

بـه نوبـه  متابولیسـمیندهاي آترین عضو درگیر در فریاصل

هاي دیگـر بـدن را خود نیازهاي سوخت و سـازي دسـتگاه

ز بهترین ارزیـابی بـالینی کبـدي ا دهد.می قرار تأثیرتحت 

ي کبـدي بـه هـاآنـزیمهاي غییرات فعالیتتطریق بررسی 

) و Alanin Aminotransferase( ترانسفرازآمینوویژه آالنین

 )Aspartat Aminotransferase( آمینوترانسـفرازارتاتآسپ

کـه  دنـدهمـیبرخی مطالعـات نشـان نتایج  ).3( باشدمی

با بیماري   ASTو ALT مثلي کبدي هاآنزیمسطوح باالي 

زیـرا در صـورت  ).4( دباشـالکلی مرتبط میکبد چرب غیر

آمینازهـا در خـون آسیب سلول کبدي میـزان ایـن ترانس

 ).5( ابدیمیافزایش 

هاي جسمانی و تمرین منظم و مـداوم، با انجام فعالیت

 %50تـا تـوان مـیتحلیل جسمی و رکـود فیزیولوژیـک را 

هــاي بــدنی یکــی از از ایــن رو انجــام فعالیت کــاهش داد.

 یشگیري است کـه باعـث کـاهش خطـر بیمـاريپهاي راه

 . )2( ابدیبه روز افزایش می روزشود و اهمیت آن می

 در ورزش زمـان در اندام متابولیک منزلۀ به کبد نقش

 بـه حرکـت و گلـوکز تولیـد در افـزایش شـامل اول درجه

زمان  در کبد گلوکز تولید. است داخل خون به آن درآمدن

 خطـی افـزایش بـه صـورت، کـار شدت با متناسب ورزش،

 شــیمیایی مســیرهايکــه ایــن افــزایش در طــی یابــد می

فعالیــت  در جریـان یچربــ و آمینـه اســیدهاي متابولیسـم

 هدبرونـ متوسط، تا سبک ورزش درشود. میایجاد  عضالنی

هنگـام  مقـدار ایـن و یابدمی افزایش برابر سه تا دو گلوکز

 استراحتی مقادیر از بیشتر برابر ده تا هفت به شدید ورزش

 . )3( رسدمی

 فعالیـت تـأثیر پالسـما تحـت کبدي يهاآنزیم فعالیت

 و نـوع شـدت، مدت، به توجه با که شودمی تشدید ورزشی

 و شدید اگر به ویژه بدنی فعالیت .است متغیر تمرین شیوة

 ). 6( گذاردمی زیادي تأثیر هاآنزیم فعالیت بر باشد، طوالنی

ــادي ــورکش و عب ــر) 1398( ج ــه 6 اث ــات هفت  تمرین

را کبــدي  يهــاآنــزیم بــر ترکیبــی و مقــاومتی اسـتقامتی،

هاي کبـدي را آنزیمنادار بررسی کردند که نتایج کاهش مع

 8) بـا  بررسـی 1398. نورالهی و همکـاران ()6( نشان داد

 اسـتراحتیهفته تمرینات ایستگاهی نتیجه گرفتند سطوح 

AST  در مقایسه با مقادیر پیش از آزمون کاهش معناداري

نشــان دادنــد ) 2018یــو و همکــاران (النجین ).7( یافــت

ران کبد چـرب غیـر در بیمارا  ALTسطح  ،هوازي تمرین 

 دهـد امـا تغییـري درمـیکـاهش  يطور معناداره بالکلی 

. )8کردنـد (مشاهده نمیزان این آنزیم طی تمرین مقاومتی 

کــاهش حــاکی از ) 1397زنجیرچــی (امــا نتــایج تحقیــق 

 .)4بـود (تمرینات ترکیبی پس از هاي کبدي آنزیممعنادار 

زایش دهد کـه تمـرین شـدید باعـث افـها نشان میبررسی

و خستگی تمرین  شودترانسفراز کبدي میي آمینوهاآنزیم

ناشی از افزایش طول دوره و شدت تمرین موجب افـزایش 

 ALT  و ASTيهـاآنزیمنفوذپذیري غشا و افزایش سطوح 

ــردمی ــاران ).9د (گ ــک و همک ــر1394( کاخ ــرین ) اث  تم

 يهـاآنـزیم و لیپیدي نیمرخ بر )مقاومتی-هوازي( ترکیبی

غیرالکلـی را بررسـی  چـرب کبـد بـه مبتال مارانکبدي بی

نتایج پژوهش نشان داد هشت هفته تمرین اثري کردند که 
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 ي کبدي بیمـاران کبـد چـرب غیرالکلـی نـداردهاآنزیمبر 

)10.( 

هاي ظمی مرتبط با سن در برخی از جنبهنیببه عالوه  

هـاي تنفسـی و عملکرد ایمنـی بـا افـزایش شـیوع بیماري

هـاي هـاي باکتریـایی کشـنده و عفونتاريخودایمنی، بیم

ها، ایمونوگلوبولینویروسی مرتبط با سالمندي همراه است. 

هاي عفـونی نقـش در محافظت از بدن در مقابله با بیماري

ترین کـه عمـدهاسـت  IgGترین آنهـا مهممهمی دارند. از 

  ).11( موجود در سرم است ایمونوگلوبولین

اند که عملکرد سیسـتم هبسیاري از مطالعات نشان داد

یابـد ایمنی پس از فعالیت ورزشی به طور موقت تغییـر می

ساعت  24تا  3از جمله سد یا سرکوب سیستم ایمنی بین 

). ورزش با شدت و مـدت 12( پس از فعالیت ورزشی است

مختلــف بــا ایجــاد ســازوکارهاي هورمــونی و فیزیولوژیــک 

یسـتم ات مثبت، منفـی یـا خنثـی بـر ستأثیر مکن استم

فعالیـت اسـت کـه ). ثابـت شـده 15( ایمنی داشته باشـد

چشـمگیري بـر  تأثیرعروقی و سوخت و ساز ورزشی -قلبی

نشـان ن و همکـارا د. اعتماديرعملکرد ایمنی سالمندان دا

بعـد از تمرینـات طـوالنی مـدت کـاهش  IgGدادند سطح 

 . )14( یابدمی

) نشــان دادنــد کــه تمرینــات 1395میــر و همکــاران (

 شـوددر سـالمندان می IgGبی باعث کـاهش غلظـت ترکی

 بر مقاومتی اتتمرین ) اثر2017( آخر و همارانبدیع. )11(

بررسـی را  چـاق مـردان IgM و IgG، IgA سـرمی سـطح

هـا ایمونوگلوبولین غلظت مطالعه، نتایج اساس کردند که بر

 مقـاومتی تمـرین هفته 8 جلسه در هفته و به مدت3 طی

 در .)15( نبـود دارمعنـی آمـاري لحاظ زا اما افزایش یافت

 دویـدن هفتـه 4 طـی )2009( همکـاران وحیـد و مطالعه

 داريمعنـی طـور بـهدر مردان فعـال   IgA و IgM مقادیر

 .)16( یافت افزایش

ي کبـدي و هاآنزیمها، اثر فعالیت بدنی بر طبق بررسی

IgG علـل  اسـت. احتمـاالً هدر همه مطالعات یکسان نبـود

ند از جمله: نوع، مـدت و مؤثرمکانیزم اثر در این گوناگونی 

بـر فعالیـت ایـن  مکـن اسـتشدت فعالیت ورزشـی کـه م

هاي د. امروزه فعالیتنباش مؤثرها ینولو ایمونوگلوب هاآنزیم

مقاومتی توسعه یافته و در جامعه گرایش زیادي به وجـود 

هـاي دهـد فعالیتهـا نشـان میوهشژاما نتـایج پ اندآورده

و منجــر بــه  هســتند تی بــراي ســالمندان ســنگینمقــاوم

شوند و احتمال آسیب غشاي سـلولی خستگی زودرس می

 د. ندهرا در این گروه سنی افزایش می

کـه  نـدادادهاز طرفی، نتایج برخی مطالعات نشان 

 هـاآنـزیمي در میـزان تأثیرتمرین مقاومتی کم شدت 

ه هاي بلند مـدت و اسـتقامتی کـفعالیت) و 17( ندارد

از طریـق هـوازي اسـت، بـر میـزان  هـاتولید انرژي آن

؛ زیرا بـراي ندستهگذار تأثیري کبدي هاآنزیمفعالیت 

ژي ها، نیاز بیشتري به تولید انـرادامه این نوع فعالیت

از طریق دسـتگاه هـوازي وجـود دارد. چـون کبـد در 

دیگــر  يهــاهــاي اســتقامتی بیشــتر از فعالیتفعالیت

ایـن رو احتمـال آسـیب غشـاي کند، از نقش اجرا می

مـدت و اسـتقامتی هـاي درازسلول کبـدي در فعالیت

  .)18( وجود دارد

 تحـت مختلـفاشـکال بـه  مقاومتی -تمرینات هوازي

تمرین ترکیبی به عنوان روش تمرینی جدید، توجه عنوان 

 . اما هنـوز اثربخشـی ایـننداکردهرا به خود جلب ن امحقق

طور ه ي کبدي و سیستم ایمنی بهایمآنز گونه تمرینات بر

ما همیشه بـه درمـان  کامل مشخص نشده است. در کشور

ــه می ــدرت راهپرداخت ــه ن ــه شــود و ب ــاي پیشــگیري ک ه

. ددگـرهاي انسانی و مالی کمتري نیاز دارد اقدام میهزینه

 سؤالموجود،  ابهامات و گذشته تحقیقات نتایج به توجه با

 در IgGي کبـدي و هـامآنـزیسـرمی  سطوح که است این

 تغییـري چـه ترکیبـی فعالیـتبه  پاسخ در سالمند مردان

؟ ندکمی ایجاد متفاوتی اثرگذاري تمرین نوع د و آیانکنمی

 از این رو هدف مطالعه حاضر بررسی اثر تمرین ترکیبی بـر

 .بوددر مردان سالمند  IgGي کبدي و هاآنزیمفعالیت 
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 هامواد و روش
 بـا و بـود تجربـی نیمه اربرديک نوع از پژوهش این

ــروه ــک گ ــایش ی ــک و آزم ــروه ی ــرل گ ــه کنت  شــکل ب

 هاينمونـه. شـد گرفته نظر در آزمونو پس آزمونپیش

 65تـا  55سالمند بـا محـدوده سـنی مردان را  پژوهش

 مربع متر بر کیلوگرم 27تا  25سال و نمایه توده بدنی 

 بـر تصـادفی صـورت بـه کنندگانشرکت .دادند تشکیل

 ،)مـرد( جنسیت شامل مطالعه به معیارهاي ورود ساسا

سالمندي و  سنی محدوده در دخانیات نکردن استعمال

( دیابـت، قنـدخون و بیمـاري  خـاص بیمـاري نداشتن

 بـر شرایط واجد شدند. داوطلبین انتخاب عروقی)-قلبی

 گروه دو در تصادفی به صورت Vo2max و BMI اساس

 گـروه و) نفـر 11) (مقـاومتی -هـوازي(ترکیبی  تمرین

 .گرفتند قرار) نفر 9کنترل (

ــان ــس داوطلب ــاهی از پ  اجــراي نحــوه کامــل از آگ

امضاي  و تکمیل با تحقیق اجراي مدت زمان و تمرینات

سـابقه  و تندرسـتی نامـهپرسـش نامـه،رضایت هايفرم

اعـالم  تحقیـق در شرکت براي را خود آمادگی پزشکی،

 فشـار گیرينـدازها و معاینـه از پـس هاآزمودنی. کردند

 را طـرح بـه مجـوز ورود متخصـص پزشک خون توسط

تعیـین  بـرايقلب  ضربان حداکثر و سپس کسب کردند

-7/0×(فرمـول (سـن از استفاده با تمرین هوازي شدت

مصـرفی  اکسـیژن ) و حداکثر19آمد ( دسته )) ب208

)Vo2maxفرمول از استفاده با ران شاتل آزمون ) توسط 

 ).20دست آمد ( به زیر

 max2VO = ت)ثر سرعحداک×  65/6 -08/35( ×95/0+ 218/0
سـاخت ( سـگا ترازوي از وزن و قد گیريهانداز براي

 فرمـول تقسـیم از فرد هر BMIمحاسبه  برايو  )آلمان

. اسـتفاده شـد متـر بـه قـد مجـذور بر کیلوگرم به وزن

 سـاعت 12از  بعد لیترمیلی 6 میزان به خون هاينمونه

 در و وضعیت نشسته در چپ دست یاهرگاز س ناشتایی

 48 و جلسـه تمـرین اولین از پیش ساعت 24 نوبت، 2

 بررســی بــراي تمرینــی جلســه آخــرین از پــس ســاعت

 IgGو  ALT ،AST فاکتورهــــاي ســــطوح تغییــــرات

ــه و آوريجمــع  ســپس. شــد انتقــال داده آزمایشــگاه ب

ــا دقیقــه 15 مــدت بــه خــونی هاينمونــه  دور 3000 ب

 انجـام زمـان تـا وشـد  جداسازي آن سرم سانتریفیوژ و

 نظـر مورد هايآنزیم گیرياندازه به هاي مربوطآزمایش

 . شد نگهداري گرادسانتی درجه -70 دماي در

در سـرم بـا روش فتومتریـک و کیـت  ALT مقادیر

المللی در بینواحد  3یت با حساس شرکت پارس آزمون

سـرم بـا روش فتومتریـک و کیـت شـرکت  AST ،لیتـر

واحد بین المللی در لیتر و  2یت با حساس ارس آزمونپ

IgG  با روش توربیدومتري و کیـت شـرکت بیوسیسـتم

 گـرم شـامل ترکیبـی تمـرین گیري شد. پروتکـلاندازه

 نرم، دویدن رفتن، راه(دقیقه  10 به مدت عمومی کردن

 تمرین ابتدا در تمرین این نوع در. بود )کششی حرکات

 وزنه مقدار. گرفت انجام ازيهو سپس تمرین و مقاومتی

فرمول زیـر  با بیشینه تکرار یک براساس رکورد تمرینی

 گیري شد.اندازه

 
 

 هر و آغاز تکرار بیشینه یک درصد 60 با تدریجی صورت به

 آخـر هفتـه در که طوريه شد ب افزوده آن به درصد 5 هفته دو

 ). تمرینــات21رســید ( 1RMدرصــد  75 بــه تمــرین شــدت

پـا،  سـاق فلکشـن جلو، از کشسیم سینه، پرس لشام مقاومتی

 ). 1بود (جدول کرانچ و نشست دراز و پا ساق اکستنشن

دویدن تناوبی بـا آهنـگ ثابـت بـا صورت ه ب تمرین هوازي

(با استفاده از  درصد حداکثر ضربان قلب ذخیره 74تا  60شدت 

طی هشت هفتـه اجـرا  هاي هوشمند)ساعتضربان سنج پالر و 

اي و یـک هاي سه دقیقهویدن در هر جلسه، با وهلهزمان د .شد

دقیقه استراحت بین هر وهله اجرا گردید که هر دوهفته یکبـار، 

بار، یـک وهلـه (سـه دقیقـه)  افزایش حجم تمرین و اضافه براي
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 دوره تحقیق نداشتند و غیرفعال بودند.گروه کنترل هیچ فعالیتی در طول . )21() 2(جدول شداضافه می
 . پروتکل تمرین مقاومتی1جدول 

 
 پروتکل تمرین هوازي. 2جدول

 

 هایافته
ر آزمون تفاوت معناداري دهاي پیشنتایج آماري در دادهطبق 

ه بـدنی و حـداکثر اکسـیژن مصـرفی در گـرو ص تـودهخوزن، شا

 تمرین و کنترل پیش از شروع تمرین مشاهده نشد.

ـان داد کـه توزیـع  ویلک-شاپیروهاي نتایج آزمون و لـوین نش

ــر نرمــال و واریانس IgG و AST ،ALTر هــاي مقــادیداده هــا براب

ـان داد ) Ancova( آنکـوا آزمـوني نتایج تحلیل آمار د.نباشمی نش

 )،=AST )004/0Pبین گروه ترکیبی و کنترل در غلظت سـرمی 

ALT  )003/0P= و ( IgG)041/0P=داري وجـود ) تفاوت معنـی

دار پـس آزمـون زوجی حاکی از کاهش معنی Tدارد. نتایج آزمون 

ــیش  ــه پ ــبت ب ــوننس ـادیر  آزم  ALT )048/0P=، ( ASTمقـ

)007/0=P و ( IgG)02/0(P=   د.بوپس از مداخله 

 هاآزمودنیمشخصات آنتروپومتریکی  .3جدول
 متغیرها

 
 گروه  ترکیبی

 نفر) 11(
 گروه کنترل

 نفر) 9(
 ریمقاد
F 

 مقدار
P 

 93/0 06/0 48/5±88/59 65/7±74/58 سن (سال)
 08/0 7/2 40/5±12/173 88/3±70/168 متر)سانتیقد (

 55/0 61/0 80/7±77/86 14/8±83 وزن (کیلوگرم)
BMI (kg/m2) 81/25±92/1 50/27 ± 43/3  33/1 28/0 

VO2max (ml/mim/kg) 89/33±78/4 70/32 ± 17/5  29/0 74/0 

 
 ترکیبی و کنترلگروه  در دو IgG و AST, ATP  میانگین و انحراف استاندارد .4جدول 

 گروه متغیرها
 پیش آزمون

)U/L( 
 پس آزمون

)U/L( 
شاپیرو 
 ویلک

 مقادیر لوین
t 

 pمقادیر 
(درون 
 گروهی)

درصد 
 تغییرات

 fمقادیر 
 pمقادیر
(بین 

 گروهی)
ALT 41/2±27/12 54/2±09/14 بیترکی 

09/0 2/0 
2/2 #048/0 9/12-  004/0* 

 02/8 22/0 -31/1 64/1±77/14 72/2±22/13 کنترل
AST 59/4±54/17 85/3±36/22 ترکیبی 

27/0 6/0 
39/3 #007/0 5/21-  003/0* 

 17/8 13/0 -64/1 21/3±11/22 35/3±44/20 کنترل
IGG 26/72±63/156 26/65±54/187 ترکیبی 

21/0 33/0 
32/4 #02/0 4/16-  041/0* 

 -21/2 208/0 37/1 50/43±22/240 46/49±66/245 کنترل
 نسبت به گروه کنترل          ر*تفاوت معنادا

 تفاوت معنادار نسبت به پیش آزمون # 
 

 1RM تمرینیهفته 
 تعداد

 ایستگاه
 تکرار تعداد
 دوره هر

 تکرار
 ایستگاه هر      

استراحت پایان 
 ایستگاه هر

 تعداد دور
استراحت پایان 

 دور هر
(سه جلسه)1  60 5 10-8 ثانیه 60 3  ثانیه 120 2   

2 60 5 10-8 ثانیه 60 3  ثانیه 120 2   
3 65 5 10-8 ثانیه 60 3  ثانیه 120 2   
4 65 5 10-8 ثانیه 60 3  ثانیه 120 2   
5 70 5 10-8 ثانیه 60 3  ثانیه 120 2   
6 70 5 10-8 ثانیه 60 3  ثانیه 120 2   
7 75 5 10-8 ثانیه 60 3  ثانیه 120 2   
8 75 5 10-8 ثانیه 60 3  ثانیه 120 2   

 8 7 6 5 4 3 2 1 هفته تمرینی

قیقه)مدت(د  
)3×2(6  )3×2(6  )3×2(6  )3×2(6  )3×3(9  )3×3(9  )3×4(12  )3×4(12  

وهله هر استراحت بین دقیقه یک  

(حداکثر ضربان قلب ذخیره) شدت درصد 74تا  60   
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 گیريبحث و نتیجه
هشـت هفتــه  تـأثیرهـدف از مطالعـه حاضـر، بررســی 

ي هـاآنـزیممقاومتی) بر سطوح  -وازي(ه تمرینات ترکیبی

مردان سالمند اسـت. نتـایج پـژوهش  IgGکبدي و غلظت 

 ALTحاضر نشان داد انجام تمرینات ترکیبی باعث کاهش 

نوراللهی  سالمند شد که با نتایج پژوهش مردان در ASTو 

ــــاران ــــادي1398( و همک ــــورکش و عب  )،1398( )، ج

ـــی ( ـــتانی، )1397زنجیرچ ـــاران لرس و  )1397( و همک

، 9، 8، 4(باشد همسو می )1397( زاده و همکاراناسماعیل

22 ،23(. 

 تمرینـات هفتـه شـش ) اثـر1398( جورکش و عبادي

 و ALT کبـدي يهاآنزیم بر ترکیبی و مقاومتی استقامتی،

AST ــه ــد و نتــایج نشــان داد شــش هفت  را بررســی کردن

 صـورت بـه و تنهـایی بـه مقـاومتی و اسـتقامتی تمرینات

ولی  دیبهبود بخش راAST وALT کبدي هايآنزیم ،بیترکی

 حاضر پژوهش بود. نتایج ترقوي مداخله دو این ترکیبی اثر

 مقـاومتی-اسـتقامتی ترکیـب تمرینـات کـه داد نشان نیز

 تنهـایی در بـه یـک هر به نسبت بیشتري محافظت قدرت

رسد که شدت ورزش یکـی به نظر می . )6( دارد کبد بافت

دهـد نشـانگرهاي کبـدي است که اجـازه میی یهااز جنبه

)AST, ALTد. مطالعات متعددي ن) به داخل خون آزاد شو

را  ALTو  ASTي پالسمایی مثـل هاآنزیمافزایش فعالیت 

انـد. هاي بـدنی مختلـف گـزارش نمودهبعد از انجام فعالیت

چندین فرضـیه از جملـه هیپوکسـی، اسـترس گرمـایی و 

شده توسـط انجـام فعالیـت  همولیز، ضایعات سلولی ایجاد

هاي مکــانیکی و یــا تغییــر در بــدنی ناشــی از فراینــد

پذیري غشا بعد از انجام فعالیت براي توجیـه افـزایش نفوذ

 ). 24( وجود دارد هاآنزیمفعالیت این 

) اثــر ورزش هــوازي و 2018یــو و همکــاران (النجین

ي کبدي در بیمـاران کبـد چـرب غیـر هاآنزیممقاومتی بر 

 و ALT. در گـروه هـوازي سـطح نـددنموالکلی را بررسـی 

AST  در تمرین مقـاومتی  لیطور معنادار کاهش یافت وبه

صــادقی و همکــاران . )8( تغییــر معنــاداري مشــاهده نشــد

هفته تمرینات استقامتی بر آنزیم  12 د) نشان دادن1396(

 . )3( ي نداردتأثیرکبدي زنان 

 هـوازي ترکیبی تمرین ) اثر1394( اخک و همکارانک

 کبـدي بیمـاران يهـاآنـزیم و لیپیـدي نیمرخ بر مقاومتی

بررسـی  را غـذایی رژیم تحت غیرالکلی چرب کبد به مبتال

نتایج پژوهش نشان داد هشت هفته تمرین اثري کردند که 

 ي کبدي بیمـاران کبـد چـرب غیرالکلـی نـداردهاآنزیمبر 

 شـیورز تمرینـات رودمـی انتظـار معموالً هک این . با)10(

 انجـام هفتـه چنـدین طی در صورت منظم به که ترکیبی

 یـنا .)6( دنـکاهش ده را کبدي هايآنزیم میزان دنشومی

 هـايویژگی در تفـاوت دلیل به است ممکن متفاوت نتایج

 یا باالتر پایه سطوح وجود جسمانی، شرایط آمادگی فردي،

 نـوع تمـرین، حجـم شـدت و بدي،ک هايآنزیم در طبیعی

 . باشد هاآزمودنی تغذیه نوع و هاآزمودنی

 اثـرات نیـز شـده گرفته کار به ورزشی هاينوع فعالیت

 گـذاردمی متابولیسـمی و هاي ترشحیسیستم بر متفاوتی

 نـاهمخوانی نتـایج دالیـل از یکـی شـاید امـر ایـن که) 6(

یج پـژوهش نتـا .باشد مطالعات سایر نتایج با حاضر مطالعه

 ALTحاضر نشان داد انجام تمرینات ترکیبی باعث کاهش 

 مـدت و شـدت شـود. نـوع،میسـالمند مردان در  ASTو 

ممکـن  هستند که مهمی متغیرهاي منتخب، فعالیت بدنی

 دخالـت هاشـاخص بر بدنی فعالیت اثرگذاري نوع در است

مثبـت تمرینـات  تـأثیرتوان گفت علت بنابراین مینمایند. 

ممکـن اسـت  ASTو   ALTيهاآنزیمحاضر روي  پژوهش

سـازگاري بـا ایـن ایجـاد از مدت و شدت تمرینات و ثر أمت

 باشد.نوع تمرینات در این گروه (سالمند) 

درصدي  16دار این تحقیق، کاهش معنیدیگر از نتایج 

راسـتاي  در سـرمی مـردان سـالمند بـود کـه IgGسطوح 

یی و همکــاران صــفا)، 1395هاي میــر و همکــاران (یافتــه

، 14، 11( باشد) می1392و اعتمادي و همکاران ( )1395(

)، 2020و همکـاران ( آگـوس کیدیـد نتـایج بـاولی ). 25
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ــاران ( ــان و همک ــاران2016جیه ــر و همک ــدیع آخ  ) و ب

 . )27، 26،15( باشدمی) ناهمسو 2017(

 متنــاوب تمرینـات تـأثیر) 1395( همکـاران و صـفایی

 مـرد 30پالسـماي هـايلوبولینایمونوگ سـطوح بـر هوازي

 نشـان پـژوهش این. دندبررسی کررا  طبیعی و چاق جوان

 70تـا 60 شدت با هوازي تناوبی برنامه هفته هشت که داد

 کـاهش موجب یکسان طور به قلب، ضربان حداکثر درصد

IgG زمـان مدت نشان دادو  شد طبیعی گروه و چاق گروه 

 کنندگانشرکت اولیه فعالیت سطح و تمرین شدت تمرین،

در بســیاري از  ).25( گـذاردمــی تـأثیر پــژوهش نتـایج بـر

اي کلیدي اسـت و بـه عنـوان ها شدت تمرین واژهپژوهش

ها بیان شـده نوگلوبولینایموگذار بر میزان غلظت عاملی اثر

 گیري شدت تمرین از عوامل بحث برانگیز استاندازهاست. 

کـه  انـدادهد نشـان تحقیقـات برخی در ). پژوهشگران12(

 سـازگار مـدت طـوالنی هـايفعالیت اثر ایمنی در سیستم

 تريو طوالنی منظم جسمانی فعالیت که افرادي و شودمی

 سیسـتم داراي هـاافـزایش ایمنوگلوبولین دلیـل بـه دارند،

 . )15( ندهست تحركافراد بی به نسبت تريقوي ایمنی

 کــه شــدت  تــوان گفــتمی نتــایج ایــن بــه توجــه بــا

 بـه توجـه بـا حاضـر پـژوهش در انجام گرفتـه هايیتفعال

 طوحسـ کاهش ها موجبپایین آزمودنی اولیۀ بدنی آمادگی

 دورة شــدت و طــول چنــینهــمشــد و  هــاایمونوگلوبولین

 موجـب بـروز تـا نبـود کـافی طـوالنی انـدازة بـه تمرینات

جیهــان و  شــود. ایمونوگلــوبین ســطوح در هاییســازگاري

تمرینات هوازي و مقـاومتی  تأثیر) مقایسه 2016همکارن (

بررسـی  را هاي بدن در زنان چـاقبر سطح ایمونوگلوبولین

داري دند که در پاسخ به تمرین هوازي، افـزایش معنـینمو

وجـود داشـت، در حـالی کـه هـیچ تغییـر  IgG و IgA در

. بـدیع )28( تمرین مقـاومتی رخ نـداد داري در گروهمعنی

 سـطح بـر مقاومتی مریناتت تأثیر) 1396( آخر و همکاران

ــردان IgG ســرمی ــایج  را چــاق م ــه نت ــد ک بررســی کردن

 .)15( معناداري مشاهده نشد

غلظت در که تغییر ان معتقدنـــد هشگروکلی پژر به طو

، بـــــــه ستابسته وامل گوناگونی اها به عویمونوگلبولینا

طوري که سازوکارهاي متفاوتی بـراي توجیـه تغییـرات در 

انـد کـه یکـی از ایـن پیشنهاد کرده ایمونوگلوبولینغلظت 

در مطالعـه سـطوح  .ستا سازوکارها توجه به حجم پالسما

سرمی باید تغییرات حجم پالسـما در نظـر  ایمونوگلوبولین

درصـد) در غلظـت  20از  (کمتر گرفته شود. افزایش اندك

شـود، را که پس از ورزش دیـده می ایمونوگلوبولینسرمی 

  ). 11( ت حجم پالسما نسبت دادتوان به تغییرامی عمدتاً

هاي بدنی عامـل نتایج پژوهش حاضر نشان داد فعالیت

ي در جلـوگیري از آسـیب کبـدي و تقویـت سیسـتم مؤثر

افزایش سن و رسیدن بـه با باشد. سالمند میمردان ایمنی 

سن پیري، تغییرات بسیاري در انجام تکـالیف حرکتـی بـه 

ـــود می ـــد. از وج ـــم در دورامشکالآی ي، سالمندن ت مه

ي و عملکرد ایمنی دــکبي هالسلود رــعملکات در تغییر

 است. 

 یهاي ورزشـی مـنظم ضـرورتامروزه شرکت در برنامه

ــروز بیماري ــراي پیشــگیري از ب هــا و بهبــود انکارناپــذیر ب

رود. در پـژوهش حاضـر ایـن کیفیت زندگی به شـمار مـی

 که فعالیت جسـمانی و ورزش یکـی از نتیجه به دست آمد

در  IgG مقـدارو  دهنده آسیب کبـدي اسـتکاهشعوامل 

 بنـابر. این تحقیق بعد از فعالیت ورزشی کاهش پیـدا کـرد

 سـطح تمرین، شدت تمرین، زمان مدت ذکرشده اطالعات

 نتـایج پـژوهش بـر تواند می کنندگانشرکت اولیۀ فعالیت

 ،زمینـه این در هامحدودیت هم چنینباشد.  گذاشته تأثیر

 هايبیماري وجود و هاتغذیه، استرس آزمودنیعدم کنترل 

 هـايپژوهش در کـه اسـت افـراد از این طیـف در مختلف

 از گـذارياثر چگـونگی در تريروشن هايباید پاسخ آینده

 ایـن براي زندگی سبک و تمرین حجم و شدت، مدت نظر

 .دشو پیدا از جامعه گروه
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 دانیقدرتشکر و  
از  کـه داننـدمی مالز خـود بـر مقالـه ایـن نویسندگان

پـژوهش  مـدیر و کـل مـدیر و قم دانشگاه پژوهشی معاون

 عمـل بـه تشـکر و قـدردانی قـمجوانان  و ورزش کل اداره

 آورند.
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Abstract 

Background: Today, participation in regular sports programs is an undeniable need for prevention 
of diseases and improving the quality of life of the elderly. Therefore, the aim of this study was to 
investigate the effect of a selected combined training course on immunoglobulin G concentration 
and liver injury index in elderly men. 
Materials and Methods: In this quasi-experimental study, 20 elderly men in the age group of 65-
55 years were randomly divided into two groups of combined exercise and control. Combined 
exercises, including aerobic activity with an intensity of 60 to 74% of the stored heart rate and 
strength exercises with 50 to 75% of 1RM were performed during 8 weeks and three sessions per 
week.  Blood samples were collected 24 hours before and 48 hours after the last training session to 
measure serum AST, ALT and IgG levels. To analyze the data from ANKOVA test and to compare 
intra-group differences, paired t-test was performed at a significant level of P <0.05. 
Results: The results showed that there was a significant difference between the combination and 
control groups in serum concentrations of AST (P =0.003), ALT (P=0.004) and IgG (P=0.041). 
Paired t-test results showed a significant decrease in post-test compared to pre-test ALT (P=0.048), 
AST (P=0.007) and IgG (P=0.02). 
Conclusion: The results of the present study showed that combined activities are an effective 
factor in preventing liver damage and strengthening the immune system of the elderly. Combined 
training can be a good exercise protocol to maintain health in these people. 
Keywords: Alanine transferase, Aspartate aminotransferase, Immunoglobulin G, Elderly. 
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