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  چکیده

و پروفایل  11- تمرین هوازي با شدت متوسط بر  سطوح سرمی پاراکسونازهدف از تحقیق حاضر بررسی اثر 

  بود. لیپیدي مردان میانسال تمرین نکرده

نفر از بین افراد  20روش تحقیق: جامعه آماري تحقیق حاضر را مردان میانسال شهرستان اهر تشکیل می دهد که 

خاب شده و در دو گروه تجربی و کنترل تقسیم گردیدند. در حالت پایه داوطلب جهت شرکت در تحقیق انت

جلسه  3و پروفایل لیپیدي اندازه گیري شد. سپس گروه تمرین در ورزش هوازي شدت متوسط ( PON1مقدار 

در هر هفته) شرکت کردند. گروه کنترل نیز از شرکت در فعالیت منظم ورزشی منع شد. بعد از پایان هفته هشتم 

  هر دو گروه نمونه خون وریدي اخذ شد.از 

در گروه تمرین کاهش داشت  TGو  LDLیافته ها: بررسی هاي آماري پژوهش نشان داد که سطح 

)05/0≤P لیکن مقدار ،(HDL  وPON1 )05/0افزایش معنی داري یافت≤P همچنین گروه تجربی از سطوح .(

  ).P≥05/0مقایسه با گروه کنترل برخوردار بودند(در  LDLو  TGو سطوح کمتر  PON1و  HDLباالتري از 

 HDLو  PON1نتیجه گیري: هشت هفته فعالیت ورزشی هوازي با شدت متوسط از طریق افزایش سطوح سرمی 

  می تواند منجر به کاهش فشار اکسایشی شود در مردان میانسال تمرین نکرده می شود.

  ، پروفایل لیپید، ورزش1- کلمات کلیدي: پاراکسوناز

Abstract 
Introduction: Aim of this research was the investigated of 8 week moderate aerobic exercise 
on Serum concentration of Paraoxonase-1 and Lipid Profile in middle-aged untrained men. 
Methods: Statistical population this study was formed by untrained the middle-aged men of 
Ahar city. 20 of the volunteers were selected for the study and were divided into control and 
experimental groups. Paraoxonase-1 and Lipid Profile concentration Measured in basal state. 
Then, experimental group’s participated in 8 week aerobic moderate exercise (three sessions 
per week). The control group was prevented from participating in regular physical activity. 
After 8 week blood sample were taken both groups.  

                                                             
1 Paraoxonase-1 (PON1)  

  فیزیولوژي و تغذیه ورزشی



Result: Statically analyze of this study was showed a significant reduction of TG and LDL 
and significant increases of HDL and PON1 in experimental group (P≤0.05). Also, 
experimental group compared with control group had a high level of HDL and PON1 and 
lower level of TG and LDL (P≤0.05). 
Conclusion:  8 week aerobic moderate exercise via increases of HDL and PON1 
concentration can lead to reduce of oxidative stress in untrained men. 

Key words: Paraoxonase-1, Lipid Profile, Exercise 
  مقدمه

دهد که جمعیت میانسال در کشورهاي مختلف در حال افزایش است و بیش از نیمی از این بررسی ها نشان می 

. با این حال افزایش سن با مشکالت متعددي همراه )1( افراد در کشورهاي در حال توسعه زندگی می کنند

 ،نشان می دهد به علت کاهش بافت عضالنی و افزایش بافت چربی زیر پوستیبه نحوي که مطالعات  .است

کاهش پیدا می کند که منجر به ایجاد آنها  HDLو کلسترول افراد میانسال افزایش و مقدار  LDL ،TGمقدار 

در  HDLهر چند مکانیسم دقیق نقش  در این میان .)2(ناشی از فشار اکسایشی می شودبیماري هاي مختلف 

عالوه بر  HDL-cکاهش بیماري هاي قلبی و عروقی به روشنی مشخص نشده است اما به نظر می رسد افزایش 

هفته تمرین هوازي با شدت متوسط بر  سطوح سرمی  8اثر انتقال معکوس چربی ها به کبد، 

  لیپیدي مردان میانسال تمرین نکردهو پروفایل  1-پاراکسوناز

اکسیده شده جلوگیري  LDLرا در مقابل آسیب فشار اکسایشی محافظت کرده و از ایجاد  LDL-cمی تواند 

د. بر عهده دار 1- را آنزیم پاراکسوناز HDL. با این حال عامل اصلی در ایجاد توان آنتی اکسیدانی )3(کند

باند می گردد. این  HDLیک سرم استراز وابسته به کلسیم از خانواده پاراکسونازها می باشد که با  1- پاراکسوناز

از طرفی دیگر . )4(اکسیده شده دارد  LDLآنزیم در کبد تولید شده و نقش مهمی در جلوگیري از تشکیل 

هر . )5(می یابدنیز کاهش  PON-1، مقدار HDLهمسو با کاهش  دوران میانسالیمشخص شده است که در 

با . )6(این فرایند موثر باشندبهبود به نظر می رسد فعالیت منظم ورزشی، بخصوص فعالیت هاي هوازي در  چند

تحت تاثیر سن قرار می گیرند و همچنین به دلیل  PON1با توجه به اینکه سطوح پروفایل لیپیدي و  این حال

هدف از تحقیق حاضر بررسی تاثیر هشت هفته فعالیت هوازي با محدودیت هاي تحقیقاتی در افراد میانسال، 

  در مردان میانسال کم تحرك می باشد.  LDLو  PON-1 ،HDLشدت متوسط بر سطوح سرمی 

  تحقیق شناسی روش

سال شهر اهر تشکیل می دهد.  35- 42ی است که جامعه آماري آن را مردان پژوهش حاضر از نوع نیمه تجرب

نفر داوطلب شرکت در تحقیق شدند. بعد از  50، 1393طی فراخوان صورت گرفته در پاییز و زمستان سال 

نفر که حائز  20تکمیل فرم رضایت نامه شرکت در تحقیق و اندازه گیري شاخص هاي فیزیولوژیک، تعداد 

. همچنین و در دو گروه تمرین و کنترل تقسیم شدندت در تحقیق بودند بصورت هدفمند انتخاب شرایط شرک

اخذ گردید. سپس  پروفایل لیپیدو  1- در حالت پایه نمونه خون وریدي جهت بررسی مقدار سرمی پاراکسوناز

درصد  55- 70شدت  هفته اي که شامل تمرینات هوازي با 8در برنامه فعالیت بدنی  ي گروه تمرینآزمودنی ها

در این مدت گروه کنترل از شرکت در فعالیت هاي منظم حداکثر ضربان قلب بیشینه بود شرکت کردند. 



و پروفایل  PON-1در پایان هفته هشتم تغییرات شاخص هاي فیزیولوژیک و همچنین مقدار  ورزشی منع شدند.

  اندازه گیري شد.لیپید 

اسمیرنف جهت تعیین توزیع طبیعی داده ها و همچنین از  - ن کلموگروفعالوه بر این، در تحقیق حاضر از آزمو

آزمون هاي تی زوجی و تی مستقل جهت بررسی تغییرات درون گروهی و بین گروهی شاخص ها استفاده شد. 

 2010نسخه   Excelو  22نسخه  SPSSبا استفاده از نرم افزار  P ≥ 05/0تمامی داده ها در سطح معنی داري 

 بررسی قرار گرفتند.مورد 

  یافته ها

در گروه تمرین در اثر هشت هفته  HDLو  PON1بررسی هاي آماري پژوهش حاضر نشان داد که مقدار 

نیز در این گروه کاهش  TGو  LDL). همچنین مقدار P≥05/0فعالیت ورزشی افزایش معنی داري داشت (

  ).P≤05/0مشاهده نشد ( ). در گروه کنترل تغییر معنی داريP≥05/0معنی داري یافت (

  در گروه تجربی و کنترل )PON1 )nmol/min/ml. تغییرات پروفایل لیپید (میلی گرم بر دیسی لیتر) و 1جدول

شاخ

  ص

درون  P  گروه تجربی

  گروهی
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  هفته هشتم  پایه  هفته هشتم  پایه
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  گیريبحث و نتیجه 

و  HDL-Cبررسی آماري پژوهش حاضر نشان داد که هشت هفته تمرین هوازي منجر به افزایش معنی دار 

می شود. این یافته ها با یافته هاي برخی از محققین مبنی بر تاثیر تمرینات  TGو   LDL-cکاهش معنی دار 

. به نظر می رسد اجراي فعالیت هاي )8, 7(همخوانی دارد HDL-cو افزایش  TGو   LDL-cهوازي در کاهش 

می شود. با توجه به اینکه افزایش فعالیت  HTGLو کاهش  LPLورزشی هوازي موجب افزایش فعالیت آنزیم 

LPL کاتابولیسم لیپوپروتئین هاي غنی از تري گلیسیرید را افزایش می دهد، لذا میزان ،LDL  با اجراي فعالیت

در اثر فعالیت هوازي تا اندازه اي پیچیده به  HDL-c. با این حال مکانیسم تغییرات )8(هاي بدنی کاهش می یابد

) HLاز کبدي تري گلیسیرید ()، لیپLPLنظر می رسد. بررسی ها نشان داده است که آنزیم هاي لیپوپوتئین لیپاز (

از  LPLبازي می کنند. آنزیم  HDL-c) نقش مهمی در تغییر غلظت CETP( 2و پروتئین حامل استر کلستریل

                                                             
2 Cholesteryl ester transfer protein  



محسوب می شود. با این حال  HDLطریق هیدرولیز تري گلیسیرید پالسما مهمترین عامل در تغییر غلظت 

نیز نقش مهمی در این  CETPدر اثر تمرین نبوده و  HDL-cبه تنهایی مسئول افزایش  LPLافزایش فعالیت 

و سایر لیپوپروتئین ها را بر عهده دارد که در اثر  HDL-cمسئول حمل چربی ها در مولکول  CETPفرایند دارد. 

  . )10, 9(تمرینات مقدار آن کاهش پیدا می کند

منجر به  HDL-cنیز حائز اهمیت بسیار است. به طوریکه افزایش   PON1و  HDL-cبا این حال ارتباط بین 

. در )2(می شود HDL-cو نیز بهبود فعالیت  LDLمنجر به کاهش اکسایش  PON1و افزایش  PON1افزایش 

می شود. با این حال  PON1قیق حاضر مشخص شد که هشت هفته فعالیت هوازي منجر به افزایش معنی دار تح

دیدگاه یکسانی در بین محققین وجود ندارد، بطوریکه برخی از یافته  PON1در مورد اثر ورزش هوازي منظم بر 

تحت  PON1. با این حال به نظر می رسد )12, 11( و برخی به کاهش آن اشاره دارند PON1ها به افزایش 

تاثیر سن افراد قرار می گیرد، بطوریکه در سنین جوانی بیشترین حد آن و در کودکی و احتماال در سنین 

. هر چند عوامل دیگري همچون سطوح فشار اکسایشی نیز مقادیر )13(میانسالی با کاهش آن روبرو هستیم 

PON1  را تحت تاثیر قرار می دهد. بطورکیه گزارش شده است افزایش فشار اکسایشی منجر به کاهشPON1 

در تحقیق حاضر احتماال به دلیل کاهش فشار اکسایشی ناشی  PON1. لذا به نظر می رسد افزایش )13(می شود 

  از فعالیت هوازي باشد. 
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آندروژنیک بر هماتولوژیک سرمی -دهاي آنابولیکبررسی آثار ناشی از سوءمصرف استروئی

 در مردان ورزشکار رشته پرورش اندام

    2، دکتر فرهاد رحمانی نیا1منوچهرضحاکی جمیل

 دانشگاه آزاد اسالمی، واحد رشت، گروه فیزیولوژي ورزشی، رشت، ایران.کارشناس ارشد فیزیولوژي ورزشی،  -1

  استاد دانشگاه گیالن - 2

  چکیده 

هدف از تحقیق پیش رو، بررسی آثار ناشی از سوءمصرف استروئیدها بر عوامل خونی در ورزشکاران رشته 

مرد ورزشکار رشته  48پرورش اندام می باشد. پژوهش حاضر از نوع پس رویدادي است، و در برگیرنده  

گروه شامل ورزشکاران در حال مصرف  3سال) می باشد. که در قالب  02/25 ± 73/4پرورش اندام (سن 

)16 =n1( با سابقه و سه ماه دوري از مصرف ،)16 =n2) 16) و بدون سابقه مصرف استروئید =n3 .قرار گرفتند (

ج، ساعت ناشتایی، تهیه شدند. نتای 12، نمونه هاي خونی پس از 1RMپس از اندازه گیري هاي پیکرسنجی و 

حاکی از تفاوت معنی دار، در میزان گلبول هاي قرمز بین گروه اول و سوم بود که بین گروه دوم و سوم تفاوت 

معنی داري مشاهده نشد. در رابطه با هموگلوبین تفاوت معنی داري بین گروه اول و سایر گروه ها بود، که این 

داري بین تمام گروه هاي مورد مطالعه در رابطه  تفاوت بین گروه دوم و سوم مشاهده نشد. همچنین تفاوت معنی

با هماتوکریت مشاهده گردید. مصرف استروئیدها بر عوامل خونی اثر گذار است، و مدتی بیشتر از سه ماه براي 

  بازگشت این عوامل به حالت اولیه نیاز است. 

  واژگان کلیدي: استروئید، هماتولوژیک، پرورش اندام  

Abstract  
The aim of the present research is to study the effects of steroids abuse over blood factors in athletes of 
bodybuilding field. the present investigation is post event and involves 48 sportsmen in the field of 
bodybuilding (age 25.02 ± 4.73 years old)They are divided into three groups involving sportsmen consuming 
steroid (n1 = 16), sportsmen having a record and three months out of consumption (n2 = 16), and sportsmen 
having no record of consuming steroid (n3 = 16). After measuring anthropometric and 1RM, blood samples were 
taken 12 hours before breakfast. The results showed that there were significant differences between the first and 
third groups at the rate of red blood cells but between the second and third groups significant differences were 
not observed. In relationship with hemoglobin there were significant differences between the first group and the 
other groups, but this difference wasn’t observed between the second and third groups. There were also 
significant differences between all case study groups in relationship with hematocrit. Using steroids effects on 
blood factors and it takes more than three months for these factors to their primary state.                                 

                                                                                                                     
 Keywords: Steroid, Hematologic, Body building  

  



  مقدمه  

ظاهراً مصرف مواد نیروزا جهت افزایش کارآیی، به اندازه عمر ورزش هاي رقابتی قدمت دارد. شواهد موجود 

حلب (نشان می دهند که امروزه استعمال داروهاي نیروزا در ورزش حرفه اي بطور گسترده انجام می شود 

. تستوسترون، هورمون استروئیدي است که در مردان از غده هاي جنسی واقع در بیضه ها ترشح می )1386چی،

تواند موجب بروز صفات مردانه شود که از آن به عنوان خواص آندروژنی این مواد یاد می  می AASگردد. 

یش توده عضالنی، ) موجب افزاAAS( 3آندروژنیک- . به عالوه استروئیدهاي آنابولیک)2005بروون، (گردد 

کاهش چربی بدن و افزایش چگالی استخوان ها می شود که این موارد را جزء خواص آنابولیکی آنها می دانند 

مواد مشهود در میان استفاده کننده گان این  AAS. تغییرات عوامل خونی نیز متعاقب مصرف )2005هال، (

است. با اینکه افزایش عوامل خونی در این مورد خفیف می باشد اما قابل توجه است زیرا افزایش متوسط گلبول 

در برخی از  AASو گلبول هاي سفید خون در مردان مصرف کننده  6، هماتوکریت5، هموگلوبین4هاي قرمز

. در این زمینه می توان به پژوهشی که توسط )2007کاساونت و همکاران، (مطالعات مرتبط گزارش شده است 

مرد بدنساز در قالب دو گروه  22) انجام شد اشاره نمود، که در آن عوامل خونی 2011مائیور و همکاران (

و گروه  AASصرف کننده مورد بررسی قرار گرفت. یافته هاي این پژوهش نشانگر تفاوت معنی دار بین گروه م

مائیور و همکاران، (در رابطه با میزان هموگلوبین، هماتوکریت و گلبول هاي قرمز بود  AASغیر مصرف کننده 

می نمایند، کسب اطالعات دقیق در  AAS. از آنجا که ورزشکاران همواره سعی در کتمان مصرف )2011

. از این رو، در مطالعه حاضر به بررسی آثار )1386حلب چی، (کار دشواري است  AASرابطه با شیوع مصرف 

AAS  خونی پرداخته می شود.بر عوامل  

  روش شناسی تحقیق 

نفر مرد ورزشکار رشته پرورش اندام  48پژوهش حاضر از نوع پس رویدادي است، و نمونه آماري متشکل از 

کیلوگرم) در شهرستان  75/80 ± 33/6سانتی متر، وزن  37/175 ± 76/6سال، قد  02/25 ± 73/4(سن 

 AASنفره که شامل گروه اول، ورزشکاران مصرف کننده  16. آزمودنی ها در قالب سه گروه اسدآباد می باشد

و سه ماه دوري از مصرف، و گروه سوم شامل ورزشکارانی بود  AAS، گروه دوم، ورزشکاران با سابقه مصرف 

استفاده شد  7تیرا نداشتند. جهت ارزیابی سالمت آزمودنی ها از پرسش نامه ویژه تندرس AASکه سابقه مصرف 

و رضایت نامه کتبی از تمام داوطلبان اخذ گردید. برآورد قدرت، محیط عضالنی و انجام آزمون هاي پیکر 

ساعت پرهیز از تمرین  48. در نهایت آزمودنی ها پس از نیز چند روز قبل از خونگیري به عمل آمد 8سنجی

د آزمایشگاه شدند و از هر آزمودنی در حالت صبح روز تعیین شده، وار 8ساعت ناشتایی، ساعت  12شدید و 

                                                             
3 -Anabolic-Androgenic Steroids (AAS) 

4 -Red Blood Cells (RBC) 
5 -Hemoglobin (Hb) 

6 -Hematocrit (HCT)  
7 - PAR- Q and you 
8 - Anthropometric 



همچنین میزان نشسته به میزان پنج سی سی خون از ورید کوبیتال آنها توسط کارشناس آزمایشگاه گرفته شد. 

مشخص گردید. مقایسه نتایج بین   cell counter (Sysmex Kx 21 N)عوامل خونی نیز توسط دستگاه 

 10و آزمون تعقیبی توکی 9با استفاده از آزمون تحلیل واریانس یک طرفهو  SPSS.22گروهی، توسط نرم افزار 

  صورت پذیرفت.  p >05/0در سطح 

  یافته ها 

گلبول هاي قرمز بین گروه اول و گروه سوم بود،   ، نتایج حاکی از تفاوت معنی دار، در میزان1مطابق جدول 

که این تفاوت بین گروه دوم و سوم در مورد هموگلوبین مشهود نبود. در رابطه با میزان هماتوکریت بین هر سه 

  گروه مورد مطالعه تفاوت معنی داري مشاهده شد.

  : میزان عوامل خونی به تفکیک گروه هاي سه گانه تحقیق1جدول 

  گروه                  

  متغییر      

  

  

  معنی داري

  

  گروه اول

  

  گروه دوم

  

  گروه سوم

RBC (m/100ml) β  32/0 ± 8/5  3/0 ± 56/5  15/0 ± 49/5  

Hb (g/100ml)  *β  69/0 ± 57/17  26/0 ± 15/16   96/0 ± 56/15  

HCT (%)  *βα  39/2 ± 56/53  89/0 ± 3/47   95/1 ± 63/44  

  معنی داري بین گروه دوم و سوم  αمعنی داري بین گروه اول و سوم،   β* معنی داري بین گروه اول و دوم،  

  بحث و نتیجه گیري

AAS  می تواند باعث افزایش سنتز اریتروپویتین شود که متعاقب آن منجر به افزایش هموگلوبین و ظرفیت حمل

اکسیژن می گردد که این اثر فیزیولوژیک آندروژن، ممکن است در نتیجه افزایش گلبول هاي قرمز رخ دهد 

تستوسترون با تحریک مستقیم سلول هاي بنیادي خون ساز مغز استخوان می تواند این بافت را وادار به  .)2(

خونسازي نماید، البته براي شناخت مکانیسم هاي مولکولی در آثار تستوسترون بر فرایند خون سازي به 

. در تحقیق حاضر بین گروه مصرف )2012دواسازتبریزي، رخشیاسل وموسوي، (تحقیقات بیشتري نیاز است 

و سایر گروه ها در رابطه با میزان گلبول هاي قرمز، هموگلوبین و هماتوکریت تفاوت معنی داري  AASکننده 

مائیور و () همسو می باشد 2011مشاهده شد، که در این زمینه، پژوهش حاضر با تحقیق مائیور و همکاران (

  .  )2011همکاران، 

صرف داروهاي استروئیدي بر عوامل با توجه به یافته هاي تحقیق حاضر، می توان چنین استنباط نمود که سوءم

خونی ورزشکاران رشته پرورش اندام به نحوي اثر گذار است که پس از گذشت سه ماه از ترك مصرف این 

مواد، عوارض آن همچنان مشهود می باشد و با تمام این موارد به احتمال قوي، عوارض خونی ناشی از مصرف 

                                                             
9 -One-Way-ANOVA 

10 -Tukey  



AAS ه بازگشت پذیر هستند، اما نیازمند صرف مدت زمانی بیشتر از پس از ترك مصرف این مواد به حالت اولی

   سه ماه می باشد.
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