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چکیده
ســابقه و هــدف :بهتریــن راه پیشــگیری از بــروز پوکــی اســتخوان در ســالمندی جلوگیــری از کاهــش تراکــم
اســتخوانی و یــا تــاش در جهــت حفــظ آن در ســنین جوانــی اســت .بنابرایــن هــدف از مطالعــه حاضــر ،تعییــن
تأثیــر تمریــن ترکیبــی بــر تراکــم اســتخوان زنــان پیشیائســه بــود.
مــواد و روشهــا :پژوهــش حاضــر یــک مطالعــه نیمهتجربــی بــود کــه در ســال  1394در بیــن  20زن
پیشیائســه  40تــا  45ســاله شــهر همــدان کــه در دو گــروه  10نفــری (گــروه آزمــون و گــروه کنتــرل) تقســیم
شــده بودنــد ،انجــام شــد .گــروه آزمــون  12هفتــه تمریــن ترکیبــی (شــش هفتــه تمریــن در آب و شــش هفتــه
تمریــن در خشــکی) ،را ســه بــار در هفتــه و هــر جلســه  70دقیقــه انجــام دادنــد .تراکــم اســتخوان ران (کل هیــپ
و ســر فمــور) آزمودنیهــا قبــل و پــس از  12هفتــه توســط دســتگاه ســنجش تراکــم اســتخوان دگــزا مــورد
ســنجش قــرار گرفــت .دادههــا بــا اســتفاده از نســخه  21نــرم افــزار  SPSSو بکارگیــری آزمونهــای ،تیمســتقل،
تیزوجــی و تحلیــل کوواریانــس تحلیــل شــد.
یافتههــا :یافتههــا :تراکــم اســتخوان ران (کل هیــپ و گــردن فمــور) در گــروه آزمــون در مقایســه بــا گــروه
کنتــرل اختــاف معنـیداری را نشــان داد ( .)P > 0/05بــه عبارتــی پــس از  12هفتــه در گــروه تمریــن ترکیبــی
افزایــش تراکــم اســتخوان و در گــروه کنتــرل کاهــش تراکــم اســتخوان مشــاهده شــد.
نتیجهگیــری :بــا توجــه بــه یافتههــای مطالعــه حاضــر جهــت جلوگیــری از کاهــش تراکــم اســتخوان ناشــی از
افزایــش ســن ،تمرینــات ترکیبــی بــه زنــان پیشیائســه توصیــه میشــود.

مقدمه
پوکــی اســتخوان ،بیمــاری مزمــن ناتــوان کننــدهای اســت کــه در
آن تــوده اســتخوانی بــا افزایــش ســن تقلیــل مییابــد [ .]1از طــرف
ســازمان بهداشــت جهانــی ،پــس از بیماریهــای قلبــی و انــواع
ســرطان ،پوکــی اســتخوان بــه عنــوان ســومین معضــل بهداشــتی
جهــان تعییــن و اپیدمــی خامــوش نــام گرفتــه اســت [.]2
مطالعــه جامــع پیشــگیری ،تشــخیص و درمــان اســتئوپروز ایــران
( )Iranian Multi-Center Osteoporosis Studyنشــان داد
حداکثــر تــوده اســتخوانی در بالغیــن ایرانــی از ژاپنیهــا بیشــتر و از
آمریکاییهــا کمتــر اســت .همچنیــن کمتریــن و بیشــترین شــیوع
پوکــی اســتخوان در زنــان ایرانــی را در ناحیــه فمــور بــه ترتیــب 1/5
درصــد و  43درصــد و کمتریــن و بیشــترین شــیوع بــرای ناحیــه
ســتون فقــرات بــه ترتیــب  2/3درصــد و  51/3درصــد گــزارش
کردنــد [ .]3در ســالهای اخیــر اســتفاده از ورزش درمانــی بــرای
درمــان یــا پیشــگیری از بــروز پوکــی اســتخوان مــورد توجه بســیاری
از پژوهشــگران بــوده اســت [ .]4امــا از بیــن انــواع ورزشهــا ،تأثیــر
ورزشهــای آبــی هــم زمــان بــا محیــط خشــکی بــر تراکــم اســتخوان
کمتــر مــورد بررســی قــرار گرفتــه اســت .در صورتــی کــه آب بــه

عنــوان محیطــی اســت کــه مقاومــت الزم را متناســب بــا نیــاز هــر
فــرد بــر بــدن او وارد میکنــد .از ایــن رو موجــب فعالیــت عضالنــی
و درگیــری گروههــای عضالنــی بزرگتــر جهــت غلبــه بــر مقاومــت
شــده و میتوانــد در افزایــش فشــار مکانیکــی روی اســتخوانها و
در نتیجــه تحریــک اســتخوان ســازی بســیار مفیــد باشــد [.]5
در مطالعــه  Kemmlerو همــکاران اثــر یــک ســال ورزشهــای
کششــی و هــوازی بــا شــدت بــاال بــر میــزان تراکــم اســتخوان لگــن
و مهرههــای کمــری  40زن یائســه مبتــا بــه پوکــی اســتخوان
بررســی شــده و رونــد از دســت رفتــن تراکــم اســتخوان گــروه
مداخلــه کندتــر از گــروه کنتــرل گــزارش شــده بــود [ .]6محققــان
مذکــور در مطالعــهای دیگــر روی  100زن یائســه نشــان دادنــد
کــه انجــام ورزشهــای ترکیبــی (کشــش و قدرتــی) باعــث افزایــش
تراکــم اســتخوان و کاهــش میــزان از دســت رفتــن تــوده اســتخوان
میشــود [ Kelley .]7و همــکاران نیــز اثــر مثبــت ورزشهــای
کششــی بــر مهرههــای کمــری را گــزارش نمودنــد [ .]8همچنیــن
نتایــج مطالعــه موســویان و همــکاران نیــز نشــان داد  12هفتــه
تمریــن پیالتــس اثــر مثبتــی بــر تراکــم اســتخوان زنــان  60تــا 65

قاسمی و همکاران
ســال دارد [ .]9مطالعــه ونکــی و همــکاران نیــز کــه در مــدت زمــان
 12هفتــه و بصــورت متحمــل وزن در آب انجــام شــده بــود ،اثــر
مثبتــی را بــر تراکــم اســتخوان زنــان کــم تحــرک میانســال  50تــا
 70ســال نشــان داد [ .]10نتایــج مطالعــه محمــدی و همــکاران
نیــز حاکــی از اثــر مثبــت انجــام تمرینــات  8هفتــهای در محیــط
خشــکی و آب بــروی تراکــم اســتخوان زنــان یائســه مبتــا بــه پوکــی
اســتخوان بــود [ .]11بــه نظــر میرســد بیمــاری پوکــی اســتخوان
یــک مســئله بــا اهمیــت بــرای نظــام ســامت ایــران میباشــد
کــه گســتردگی ابعــاد آن در حــال آشــکار شــدن اســت [ .]3بــا
توجــه بــه هزینههــای بــاالی درمــان شکســتگیهای ناشــی از
ایــن بیمــاری در کشــور ،نیــاز بــه اســتراتژیهای مناســب جهــت
پیشــگیری از پوکــی اســتخوان ضــروری بــه نظــر میرســد .در ایــن
بیــن تمرینــات ورزشــی روشــی غیردارویــی ،کــم هزینــه و مناســب
اســت کــه نتایــج اکثــر مطالعــات بــر روی افــراد مســن و زنــان یائســه
حــاوی دســت آوردهــای ســودمندی اســت [ .]12بــا ایــن حــال الزم
اســت پیشــگیری و درمــان ایــن بیمــاری در سراســر زندگــی بــا
هــدف رســیدن بــه بیشــترین تراکــم اســتخوان در جوانــی و کاهــش
خطــر ابتــا بــه پوکــی اســتخوان در ســنین بعــدی مــورد توجــه قــرار
گیــرد .تمرینــات مــورد اســتفاده در مطالعــات پیشــین ،تنهــا در یــک
محیــط (خشــکی یــا آبــی) و اکثــرا ً در بیــن زنــان بــاالی  50ســال و
یائســه انجــام شــده اســت و نیــاز بــه تحقیقاتــی در افــراد جوانتــر
کــه عــاوه بــر هــدف پیشــگیری از پوکــی اســتخوان بــه مقایســه اثــر
تمرینــات ورزشــی ترکیبــی از محیــط خشــکی و آب میپردازنــد نیــز
ضــروری مینمایــد .بنابرایــن هــدف از مطالعــه حاضــر بررســی تأثیــر
 12هفتــه تمریــن ترکیبــی بــر تراکــم اســتخوان زنــان پیشیائســه
 40تــا  45ســال شــهر همــدان بــوده اســت.
مواد و روشها
پژوهــش حاضــر یــک مطالعــه مداخلــهای از نــوع پیشآزمــون-
پسآزمــون همــراه بــا گــروه کنتــرل بــود .جامعه آمــاری ایــن تحقیق
را زنــان پیشیائســه  40تــا  45ســال شــهر همــدان در ســال 1394
تشــکیل میدادنــد .در ابتــدا ،پرسشــنامهای شــامل ســن ،قــد ،وزن،
ســابقه شکســتگی در طــول زندگــی ،مصــرف دارو ،مصــرف کلســیم،
فعالیــت بدنــی ،تعــداد زایمــان ،شــروع ســن قاعدگــی ،بــارداری و
بیمــاری توزیــع گردیــد و بــا ارجــاع بــه پزشــک  20نفــر کــه شــرایط
ورود بــه تحقیــق را داشــتند ،بصــورت داوطلبانــه وارد مطالعــه شــدند.
شــرایط ورود بــه تحقیــق شــامل مــوارد زیــر بــود :عــدم ابتــا بــه
بیماریهــای آرتریــت روماتوئیــد ،کــمکاری یــا پــرکاری تیروئیــد،
پاراتیروئیــد و آدرنــال ،دیابــت قنــدی ،نارســایی کلیــه ،نارســایی
پیشــرفته کبــدی ،بیمــاری قلبــی تنفســی ،اختــاالت عصبــی ،ضربــه
مغــزی ،آســیبهای انــدام پائینــی ،عالئــم یائســگی ،شکســتگی،

هــر نــوع ســرطان ،اختــال قاعدگــی بــه صــورت شــروع بعــد از 18
ســالگی ،قطــع دائمــی قاعدگــی یــا قطــع طــی ســه ماهــه اخیــر،
کمتــر از  6مــاه قاعدگــی در یــک ســال گذشــته ،برداشــتن تخمــدان
زیــر ســن یائســگی و نازایــی یــا حاملگــی یــا شــیردهی در زمــان
مطالعــه ،کشــیدن ســیگار و مصــرف الــکل ،اعتیــاد بــه مــواد مخــدر،
دفورمیتــی ســتون فقــرات ،بســتری بــودن در بیمارســتان در اثــر
بیمــاری در طــی دو هفتــه قبــل از تحقیــق ،اســتراحت کامــل در
بســتر بــه مــدت ســه مــاه متوالــی ،مصــرف داروهــای اســتروژن
و پروژســترون ،شــاخص اســتئوپروز ( )T-scoreکمتــر از ،-2/5
مصــرف قــرص کلســیم ،مولتــی ویتامیــن و ویتامیــن  Dو آمپــول
ویتامیــن  .D3مطالعــه حاضــر مصــوب کمیتــه اخــاق در پژوهــش
بــا شناســه اختصــاری  IR.UMSHA.REC.1394.421بــوده و قبــل
از شــروع مطالعــه رضایتنامــه آگاهانــه از افــراد اخــذ گردیــد.
شــرکت کننــدگان در پژوهــش در دو گــروه  10نفــره (گــروه آزمــون
و گــروه کنتــرل) تقســیم شــدند .مطالعــه بصــورت یــک ســو کــور
بــوده و گروههــا از مداخلــه گــروه دیگــر اطالعــی نداشــتند .گــروه
تمریــن ترکیبــی ،بــه مــدت  12هفتــه (شــش هفتــه تمریــن در
آب و شــش هفتــه تمریــن در خشــکی) ،ســه جلســه در هفتــه و
هــر جلســه  70دقیقــه (بــا حداقــل یــک روز اســتراحت بیــن هــر
جلســه) بــه فعالیــت ورزشــی پرداختنــد ،در حالیکــه گــروه کنتــرل
در طــول  12هفتــه هیچگونــه فعالیــت ورزشــی نداشــتند .از تمامــی
آزمودنیهــا خواســته شــد پرسشــنامههای یادآمــد  24ســاعته
خــوراک [ ]13را تکمیــل نمــوده و در طــی دوره تحقیــق از مصــرف
مکملهــای غذایــی و قرصهــای ویتامیــن  Dو کلســیم پرهیــز
نماینــد ،در برنامــه غذایــی خــود تغییــری نــداده و هیــچ دارویــی
(خصوص ـاً داروهــای اثرگــذار بــر تراکــم اســتخوان) را بــدون اطــاع
بــه پزشــک مصــرف ننماینــد.
پروتــکل تمریــن در آب طبــق برنامــه تمرینــی ]14[ Takeshima
و ]15[ Brennanشــامل شــش هفتــه ،ســه روز در هفتــه و 70
دقیقــه در روز و بــا حداقــل یــک روز اســتراحت بیــن هــر جلســه
اجــرا شــد .دمــای آب بیــن  29الــی  30درجــه ســانتیگراد بــود.
بــرای افزایــش بــار تمریــن ارتفــاع آب از مهــره هفتــم گــردن تــا
خــار خاصــره قدامی-فوقانــی متغیــر بــود [ .]16برنامــه تمرینــات
روزانــه شــامل گــرم کــردن و حــرکات کششــی ( 20دقیقــه)،
تمرینــات مقاومتــی ( 20دقیقــه) ،تمرینــات اســتقامتی ( 20دقیقــه)
و ســرد کــردن ( 10دقیقــه) بــود .گــرم کــردن هنــگام ورود بــه آب
شــامل تمرینــات کششــی بــود .تمرینــات مقاومتــی در دو هفتــه
اول ،بــدون وســایل کمــک آموزشــی و در دو هفتــه دوم و ســوم
بــا اســتفاده از تجهیــزات ضــد آب بــود کــه از میلههــا و دمبــل و
هالتــر بــرای تمرینــات مقاومتــی باالتنــه (پــرس ســینه ،چرخــش
کمــر ،فلکشــن و اکستنشــن کمــر) و پدهــای اســفنجی بــرای اجــرای
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تمرینــات مقاومتــی پایینتنــه (پالنتــار و دورســی فلکشــن مــچ پــا،
پــرس ســاق پــا ،فلکشــن و اکستنشــن زانــو ،ابداکشــن و اداکشــن
مفصــل ران و فلکشــن اکستنشــن مفصــل ران) در طــی هــر جلســه
تمرینــی اســتفاده شــد .ایــن تجهیــزات هنــگام حرکــت در آب باعــث
ایجــاد مقاومــت میشــدند کــه بــه دلیــل ویژگیهــای فیزیکــی
آب مقاومــت بــا افزایــش ســرعت حرکــت افزایــش مییابــد .لــذا
آزمودنیهــا تمرینــات را در دامنــه کامــل حرکتــی و بــا ســرعت
هــر چــه بیشــتر انجــام دادنــد .تمرینــات اســتقامتی شــامل راه
رفتــن ،لیلــی کــردن و پــرش در جهــات مختلــف در آب بــا  60تــا
 65درصــد ضربــان قلــب بیشــینه (بــا اســتفاده از فرمــول :ضربــان
قلــب بیشــینه =  – 220ســن) شــروع شــد .تمرینــات ســرد کــردن
شــامل تمرینــات ریلکسیشــن عضــات در آب بــه حالــت شــناوری
و کششــی بــود.
پروتــکل تمریــن در خشــکی برگرفتــه از برنامــه تمرینــی  Elsisiو
همــکاران [ Liang ،]17و همــکاران [ Kisner ،]18و همــکاران []19
شــامل شــش هفتــه ،ســه روز در هفتــه و  70دقیقــه در روز بــود.
برنامــه تمرینــات روزانــه شــامل گــرم کــردن و حــرکات کششــی (10
دقیقــه) ،تمرینــات قدرتــی ( 35دقیقــه) ،تمرینــات اســتقامتی شــامل
راه رفتــن بــا  60-65درصــد ضربــان قلــب بیشــینه بــر روی تردمیــل
(بیــن هــر ســت  30ثانیــه) ( 15دقیقــه) و در نهایــت ســرد کــردن
( 10دقیقــه) بــود .تمرینــات گــرم کــردن شــامل راه رفتــن و دویــدن
بــا ســرعت آهســته و حــرکات کششــی و جنبشــی بــود .تمرینــات
قدرتــی  50درصــد در زنجیــره حرکتــی بــاز و  50درصــد در زنجیــره
حرکتــی بســته و شــامل  8حرکــت (کشــش التیســموس ،فلکشــن
زانــو ،پــرس ایســتاده ســاق پــا ،اکستنشــن تنــه ،پــرس نشســته زانــو،
اکستنشــن زانــو ،پــرس نشســته ســاق و درازنشســت) بــود .در دو
هفتــه اول شــامل  1-2ســت دهتایــی بــا شــدت  60-65درصــد 1RM
( ،)One Repetition Maximumحداکثــر وزنــهای کــه یــک فــرد
میتوانــد بــرای تعــداد یــک بــار آن را حرکــت دهــد) در نظــر گرفتــه
شــده بــود و در ادامــه آزمودنیهــا در دو هفتــه دوم  3ســت بــا 8
تکــرار و شــدت  70-75درصــد  1RMو در دو هفتــه ســوم  3ســت
بــا  10تکــرار و شــدت  75-80درصــد  1RMبــه تمرینــات ادامــه
دادنــد .بیــن س ـتها یــک دقیقــه اســتراحت در نظــر گرفتــه شــده
بــود .عــاوه بــر تعییــن  1RMقبــل از شــروع تمرینــات در اول هــر
مــاه هــم مجــددا ً  1RMتکــرار شــد .تمرینــات اســتقامتی شــامل 20
دقیقــه راه رفتــن بــا  60-65درصــد ضربــان قلــب بیشــینه بــر روی
تردمیــل و حــرکات ســرد کــردن شــامل  10دقیقــه ریلکسیشــن و
حــرکات کششــی بــود.
ابــزار گــردآوری اطالعــات شــامل قدســنج ایســتاده بــا دقــت یــک
میلیمتــر بــرای اندازهگیــری قــد (ســانتیمتر) و تــرازوی دیجیتــال
بــا دقــت  0/01کیلوگــرم بــرای اندازهگیــری وزن (کیلوگــرم) بــود.
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تراکــم اســتخوان در دو ناحیــه (قســمت گــردن فمــور و کل هیــپ)،
از طریــق دســتگاه ســنجش تراکــم اســتخوان ،بــا اشــعه ایکــس
 ،Dexaمــدل ( ،Dexxum-Tشــرکت  Osteosysســازنده کشــور کــره
جنوبــی) توســط پزشــک متخصــص مــورد ارزیابــی قــرار گرفــت.
بــرای انجــام ســنجش تراکــم اســتخوان توســط دســتگاه مرکــزی،
پــس از بــه دســت آمــدن وزن ،آزمودنــی روی تخــت دســتگاه بــه
پشــت دراز کشــیده ،گیرنــده دســتگاه روی ناحیــه مــورد نظــر بــدن
کــه قصــد اندازهگیــری تراکــم اســتخوانی را داشــت قــرار گرفتــه
و پرتــو اشــعه ایکــس بــه ســمت اســتخوان ران بــود .ایــن روش
ســاده ،ســریع ،غیــر تهاجمــی و بـیدرد ،بــدون نیــاز بــه بیهوشــی یــا
بیحســی و در مــدت زمــان کوتاهــی بیــن  10تــا  20دقیقــه چگالــی
اســتخوان را اندازهگیــری میکنــد .قبــل از ورود افــراد بــه تحقیــق
در رابطــه بــا دســتگاه ســنجش تراکــم و ضررهــای احتمالــی آن بــرای
تمامــی آزمودنیهــا توضیــح داده شــده بــود .تراکــم مــواد معدنــی
اســتخوان بــر حســب گــرم بــر ســانتیمترمربع در نواحــی کل هیــپ
( )Total Hipو گــردن فمــور ( )Femoral Neckمحاســبه و نتایــج
آن بالفاصلــه از طریــق کامپیوتــر متصــل بــه دســتگاه آمــاده گردیــد.
تســت مربــوط بــه تراکــم اســتخوان قبــل و پــس از  12هفتــه (48
الــی  72ســاعت پــس از آخریــن جلســه تمرینــات ورزشــی) بــرای
گــروه آزمــون مــورد بررســی قــرار گرفــت .دادههــا در نســخه  21نــرم
افــزار  SPSSو بــا اســتفاده از آزمــون کولموگروف-اســمیرنوف بــرای
بررســی فــرض نرمــال بــودن دادههــا ،آزمــون لیــون بــرای بررســی
همســانی گروههــا ،آزمــون تیزوجــی و تیمســتقل بــرای بررســی
اختــاف میانگینهــا قبــل و پــس از مداخلــه و بیــن گروههــا و
همچنیــن آزمــون آنالیــز کوواریانــس (بــا رعایــت پیــش فرضهــا)
جهــت بررســی معن ـیداری تفــاوت گروههــا تحلیــل گردیــد .ســطح
معن ـیداری در همــه آزمونهــا کمتــر از  0/05در نظــر گرفتــه شــده
بــود.
یافتهها
اطالعــات مربــوط بــه میانگیــن و انحــراف معیــار مشــخصات شــرکت
کننــدگان در پژوهــش در جــدول  1ارائــه شــده اســت .طبــق نتایــج
آزمــون تیمســتقل قبــل از مداخلــه اختــاف معن ـیداری از لحــاظ
ســن ،قــد ،وزن ،شــاخص تــوده بدنــی و تراکــم اســتخوان بیــن گــروه
آزمــون و کنتــرل مشــاهده نشــد (.)P < 0/05
میانگیــن و انحــراف معیــار تراکــم اســتخوان ران (کل هیــپ و گــردن
فمــور) گــروه آزمــون و گــروه کنتــرل قبــل و بعــد از  12هفتــه
در جــدول  2ارائــه شــده اســت .طبــق نتایــج آزمــون تیزوجــی،
میانگیــن تراکــم اســتخوان ناحیــه ران در گــروه تمریــن پــس از 12
هفتــه ،افزایــش یافــت ( ،)P > 0/05ایــن در حالــی بــود کــه در گــروه
کنتــرل کاهــش معنـیداری در تراکــم اســتخوان کل هیــپ و گــردن

قاسمی و همکاران
فمور پس از  12هفته ،مشاهده شد (.)P > 0/05
جدول  :1مقایسه مشخصات شرکت کنندهگان گروه آزمون و کنترل قبل از مداخله
متغیرها

سطح معنیداری

گروه آزمون ()n = 10

گروه کنترل ()n = 10

میانگین  ±انحراف معیار

میانگین  ±انحراف معیار

سن (سال)

42/50 ± 1/72

43/50 ± 1/84

0/225

قد (سانتیمتر)

160/72 ± 6/52

160/53 ± 6/46

0/949

وزن (کیلوگرم)

69/02 ± 9/13

71/07 ± 11/60

0/666

شاخص توده بدنی (کیلوگرم بر مترمربع)

26/74 ± 3/44

27/68 ± 4/73

0/619

تراکم کل هیپ (گرم بر سانتیمترمربع)

1/069 ± 0/119

1/138 ± 0/168

0/306

تراکم گردن فمور (گرم بر سانتیمترمربع)

0/950 ± 0/116

0/994 ± 0/141

0/452

جدول  :2مقایسه تغییرات میانگین تراکم استخوان ران در گروه آزمون و کنترل پس از مداخله آموزشی
ناحیه

پیش آزمون

اختالف میانگینها

پس آزمون

سطح معنیداری

گروه آزمون
کل هیپ

1/069 ± 0/119

1/108 ± 0/122

0/039

0/005

گردن فمور

0/950 ± 0/116

0/982 ± 0/099

0/033

0/040

گروه کنترل
کل هیپ

1/138 ± 0/168

1/047 ± 0/154

-0/091

0/004

گردن فمور

0/994 ± 0/141

0/935 ± 0/147

-0/059

0/033

جدول  :3نتایج آزمون آنالیز کواریانس تراکم استخوان ران قبل و بعد از  12هفته ،در دو گروه آزمون و کنترل
منابع

مجموع مربعات نوع III

درجه آزادی

آماره F

سطح معنیداری

کل هیپ (گرم بر سانتیمترمربع)
ثابت

0/004

1

1/155

0/297

پیش آزمون

0/294

1

92/462

>0/001

گروه

0/070

1

22/020

>0/001

گردن فمور (گرم بر سانتیمترمربع)
ثابت

0/005

1

1/263

0/277

پیش آزمون

0/222

1

61/422

>0/001

گروه

0/036

1

9/917

0/006

نتایــج آزمــون آنالیــز کواریانــس بــرای تراکــم اســتخوان ران (کل
هیــپ و گــردن فمــور) در گــروه آزمــون و گــروه کنتــرل بعــد از
 12هفتــه نشــان داد کــه میــزان ایــن متغیرهــا بــا تعدیــل بــر روی
متغیرهــای پیــش آزمــون ،در گروههــا از نظــر آمــاری اختــاف
معنــیداری داشــت (( )P > 0/05جــدول .)3

بحث
هــدف از پژوهــش حاضــر تأثیــر  12هفتــه تمریــن ترکیبــی بــر تراکم
اســتخوان ران زنــان پیشیائســه بــود .نتایــج نشــان داد کــه 12
هفتــه تمریــن ترکیبــی باعــث افزایــش تراکــم اســتخوان ران شــد ،در
حالیکــه در گــروه کنتــرل افــت دانســیته اســتخوان ران مشــاهده
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گردیــد .تراکــم اســتخوان ران گــروه تمریــن در مقایســه بــا گــروه
کنتــرل در نواحــی کل هیــپ وگــردن فمــور اختــاف معنـیداری را
نشــان داد .نتایــج مطالعــه حاضــر نشــان داد کــه تراکــم اســتخوان
گــردن فمــور و کل هیــپ در گــروه آزمــون بــا تراکــم اســتخوان
نواحــی متناظــر در گــروه کنتــرل تفــاوت معن ـیداری داشــته و به
عبارتــی تمریــن در محیــط ترکیبــی باعــث افزایــش تراکــم اســتخوان
گــردن فمــور و کل هیــپ شــده بــود .نتایــج مطالعــه  Kelleyو
همــکاران [ ]8اثــر مثبــت ورزشهــای کششــی بــر مهرههــای
کمــری را نشــان داد کــه ایــن نتایــج بــا یافتههــای مطالعــه حاضــر
همخوانــی دارد ،بــا ایــن تفــاوت کــه نمونــه آمــاری مطالعــه مذکــور
زنــان یائســه و نــوع تمرینــات کششــی بــوده اســت ،در حالیکــه
در تحقیــق حاضــر تمرینــات ترکیبــی در نظــر گرفتــه شــده بــود.
نتایــج پژوهــش حاضــر بــا یافتههــای مطالعــه موســویان و همــکاران
نیــز همخوانــی دارد [ ،]9بــا ایــن تفــاوت کــه در مطالعــه مذکــور
تمرینــات از نــوع پیالتــس و در محیــط خشــکی و بــر روی زنــان 60
تــا  65ســال انجــام شــده بــود .در مطالعــه ونکــی و همــکاران []10
نیــز کــه در مــدت زمــان  12هفتــه و بصــورت متحمــل وزن در آب
انجــام شــده بــود ،دســت آوردهــای مشــابه بــا یافتههــای مطالعــه
حاضــر گــزارش شــده بــود بــا ایــن تفــاوت کــه آزمودنیهــای
مطالعــه ونکــی را زنــان کــم تحــرک میانســال  50تــا  70ســال
تشــکیل داده و همچنیــن تمرینــات تنهــا در محیــط آبــی انجــام
شــده بــود .نتایــج مطالعــه حاضــر بــا یافتههــای مطالعــه محمــدی
و همــکاران [ ]11کــه بــا هــدف بررســی تأثیــر  8هفتــه تمریــن
در محیــط خشــکی و آب بــر پوکــی اســتخوان زنــان یائســه انجــام
شــده بــود همخوانــی داشــت .در مطالعــه  Goldsteinو همــکاران
[ ]20اثــر  5مــاه تمریــن در آب و خشــکی بــر تراکــم اســتخوان
زنــان یائســه مــورد مطالعــه قــرار گرفتــه بــود کــه یافتههــا حاکــی از
افزایــش معنـیدار تراکــم اســتخوان رادیــوس و مــچ در گــروه تمریــن
در آب و خشــکی بــود .تفــاوت مطالعــه مذکــور بــا پژوهــش حاضــر
در ایــن بــود کــه تمریــن در آب و در خشــکی بــه طــور مجــزا مــورد
بررســی قــرار گرفتــه بــود ،در حالیکــه در پژوهــش حاضــر همزمــان
آزمودنیهــا در دو محیــط آب و خشــکی تمریــن میکردنــد .بــه
طــور کلــی ،نتایــج پژوهــش حاضــر بــا مطالعــات پیشــین در برخــی
مــوارد و نــوع تمرینــات همســو و در برخــی متغیرهــا ناهمســو بــود
کــه دلیــل احتمالــی آن میتوانــد بــا تفــاوت در محیــط تحقیــق و
انجــام تمرینــات در دو محیــط آب و خشــکی بــه طــور مجــزا مرتبــط
باشــد.
 Frostدر نظریــه خــود پیشــنهاد میکنــد کــه ســاختار اســتخوانی
از طریــق یــک سیســتم بازخــوردی حفــظ میشــود ،بــه طــوری کــه
افزایــش فشــار مکانیکــی یــا دینامیکــی موجــب تحریــک اســتخوان
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شــده و رشــد و تشــکیل اســتخوانی را بــه همــراه دارد .ایــن نظریــه
بــه عنــوان نظریــه وضعیــت مکانیکــی شــناخته میشــود .طبــق ایــن
نظریــه فشــار مکانیکــی بایــد در حــدی باشــد کــه بتوانــد موجــب
ســبقت تشــکیل یــا بازســازی اســتخوان بــر فرآینــد بازجــذب
اســتخوانی شــود .ایــن فشــار مکانیکــی حداقــل آســتانه فشــار مؤثــر
نامیــده میشــود [ .]21از ایــن رو بــه احتمــال زیــاد در پژوهــش
حاضــر شــدت و بــار تمریــن در نواحــی اســتخوانی حداقــل مقــدار
مؤثــر را داشــته اســت کــه باعــث افزایــش تراکــم اســتخوان در گــروه
ترکیبــی و جلوگیــری از کاهــش تراکــم اســتخوان شــده اســت.
تعــداد جلســات تمریــن در هفتــه و مــدت و شــدت تمرینــات از
عوامــل اساســی در پاســخ اســتخوانها بــه فشــارهای مکانیکــی یــا
دینامیکــی میباشــد [ .]22از ســوی دیگــر بایــد توجــه کــرد کــه
اســتخوانهای مختلــف ،تفاوتهــای زیــادی در پاس ـخهای تشــکیل
یــا بازســازی اســتخوانی بــه فشــار مکانیکــی یــا دینامیکــی دارنــد
[ ،]23بــه طــوری کــه میــزان تشــکیل اســتخوانی در اســتخوانهای
کورتیــکال نظیــر اســتخوان ران بیشــتر اســت در حالــی کــه در
اســتخوانهای بیشــکل ماننــد مهرههــای کمــر ایــن میــزان بــا
ســرعت کمتــری دنبــال میشــود .از محدودیتهــای مطالعــه
حاضــر میتــوان بــه عــدم کنتــرل کالــری دریافتــی روزانــه ،عــدم
کنتــرل میــزان اســترس ،خــواب و انگیــزه در افــراد اشــاره کــرد.
نتیجهگیری
یافتههــای پژوهــش حاضــر حاکــی از تأثیــر تمریــن ترکیبــی بــر
تراکــم اســتخوان ران میباشــد .یافتههــای پژوهــش حاضــر و
مطالعــات مشــابه بــه ایــن نکتــه تأکیــد دارنــد کــه ورزش بــرای
پیشــگیری از کاهــش تراکــم اســتخوان در ســنین ســالمندی روشــی
مناســب و بــدون زیــان اســت و میتوانــد از کاهــش تراکــم اســتخوان
ناشــی از افزایــش ســن جلوگیــری نمایــد .پیشــنهاد میشــود در
تحقیقــات آتــی بــه بررســی تراکــم اســتخوان ناحیــه مهرههــای
کمــری همزمــان بــا ران و اســتفاده از آزمودنیهــای بیشــتر و در
مــدت زمــان بیشــتر بــرای بررســی اثــرات پیگیــری ناشــی از آن
توجــه شــود.
سپاسگزاری
مطالعــه حاضــر برگرفتــه از رســاله دکتــری نويســنده اول بــوده و
بــا حمایــت مالــی معاونــت تحقیقــات و فنــاوری دانشــگاه خوارزمــی
انجــام شــده اســت .همچنیــن نویســندگان مقالــه بــر خــود الزم
میداننــد مراتــب ســپاس خــود را از کلیــه شــرکت کننــدگان در
پژوهــش و مســئولین محتــرم کلینیــک ســنجش تراکــم اســتخوان
اعــام نماینــد.
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Abstract
Background and Objectives: The best way to prevent osteoporosis, at old age is to
prevent bone loss and at young age is trying to keep bones healthy, therefore the aim of
this study was to determine the effect of combined exercise on bone mineral density of
premenopausal females.
Materials and Methods: This semi-experimental study was conducted among 20
premenopausal females between 40 and 45 years old, which were randomly assigned to
two groups (experimental and control groups) in Hamadan city, during year 2016. The
experimental group completed a 12-week combined exercise-training program (6 weeks
in water and 6 weeks on land), three times a week and 70 minutes per session. Before
and after the 12 weeks, femoral bone mineral density in all samples was measured by
DEXA bone mineral densitometry. Data were analyzed with the SPSS 21 software using
descriptive and inferential statistics, such as independent and paired t-test, and Analysis of
Covariance (ANCOVA).
Results: Bone mineral density of femoral neck and total hip of the experimental group,
had significant differences with corresponding areas of the control group (P < 0.05). In
other words, the results revealed that 12 weeks of combined exercise increases femoral
bone mineral density in the experimental group with a significant decrease in the control
group.
Conclusions: According to the results, to prevent a decrease in bone mineral density
during the menopausal period, combined exercises are recommended for females at this
age.

