
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بدنی و علوم ورزشی  مطالعات تربیت

 1044 هارب، 1، شماره 6دوره 

 1 -9صفحات 

Online ISSN: 6742- 2477  

Print ISSN: 6354-306X  

www.irijournals.com 

 

های آنزیمی آسیب کبدی در شاخصتأثیر تمرینات پیالتس بر سطوح سرمی 

  زنان دارای اضافه وزن
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 چکیده

های مختلف شناخته شده است. البته به نقش ساز بیماریهای التهاب سیستمی زمینهامروزه، اضافه به عنوان یکی از شاخص

لذا، هدف تحقیق حاضر تأثیر یک دوره تمرینات  های بدنی اصولی در جهت کاهش وزن و اضافه وزن تأکید شده است.فعالیت

روش تحقیق از نوع  ( زنان دارای اضافه وزن است.ALT,AST,ALPکبدی ) هایپیالتس بر فعالیت سطوح سرمی آنزیم

آزمون با گروه کنترل انجام گرفته  پس -آزمون  بنیادی و به روش آزمایشگاهی است که با طرح پیش -های نیمه تجربی طرح

ی سال با شاخص توده 04تا  24از بین جامعه آماری تحقیق که شامل کلیه زنان غیرفعال دارای اضافه وزن با دامنه سنی  است.

نفر  04عروقی، متابولیکی و کلیوی بودند، تعداد  -های التهابی، قلبی کیلوگرم بر مترمربع و فاقد هرگونه بیماری 04-22بدنی 

معیارهای ورود به تحقیق به صورت تصادفی انتخاب و سپس به شکل تصادفی ساده و همگن  به عنوان نمونه پژوهش با توجه به

جلسه به مرحله  0ای نفرِ جای گرفتند. پروتکل تمرین تمرینات پیالتس به مدت هشت هفته، هفته 10شده در یکی از دو گروه 

آوری و آزمون( جمع ارد در دو مرحله )پیش و پسهای میدانی و آزمایشگاهی استانداجرا در آمد. اطالعات الزم توسط آزمون

 ALP، صورت گرفت.IFCCبا استفاده از کیت آنزیمی بایورکس انگلستان با روش  ASTو ALT گیری شدند. سنجش اندازه

تفاده ها با اسگیری شد. داده، اندازهDGKCبا استفاده از کیت آنزیمی بایورکس انگلستان با روش  نیز به طور تمام اتوماتیک 

وتحلیل قرار گرفتند.  مورد تجزیه α= 42/4داری  )شاپیروویلک و تی مستقل( در سطحی معنی از آمار توصیفی و استنباطی

و  ALT ،ASTهای کبدی )نتایج پژوهش حاضر، نشان داد که، هشت هفته تمرینات پیالتس باعث کاهش سطوح سرمی آنزیم

ALPا توجه به اینکه هشت هفته تمرینات پیالتس باعث کاهش درصد چربی بدن، گردد. و ب( در زنان دارای اضافه وزن می

، ALTهای کبدی )نیز، شده است و این تغییرات ایجاد شده از دالیل اصلی کاهش سطوح سرمی آنزیم BMIوزن بدن، 

AST  وALPگردد.( بوده است، لذا، پرداختن تمرینات پیالتس به مدت هشت هفته توصیه می 
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