
 

 

 

 

اثر تمرینات ترکیبی با رویکرد نهایت آمادگی برآنزیم های کبدی مردان 

 میانسال مبتال به کبد چرب غیرالکلی

3، مجتبی بابایی خورزوقی2، ناهید طالبی1علیرضا طاهری  

 کارشناس ارشد تربیت بدنی دانشگاه شاهد-1

 استادیار گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه شاهد)نویسنده مسئول(    -2

 استادیار دانشگاه صنعتی اصفهان -3

 

قابل غیاب مصرف  درصد وزن کبد در 5. بیماری کبد چرب غیرالکلی به عنوان چربی کبدی به میزان بیشتر از مقدمه و هدف:

های اخیر  گستردگی این بیماری در سالهای ویروسی و هرگونه علت شناسی بیماری کبدی تعریف شده است. توجه الکل، عفونت

باشد و تشخیص آن به  کبد چرب یک بیماری خطرناک و بدون عالئم در مراحل اولیه آن می بطور غیرمنتظره رو به افزایش است.

مهم ترین راه از  یکی برای درمان بیماری کبد چرب درمان دارویی قطعی وجود ندارد. است.دلیل نبود عالمت خاص بسیار مشکل 

 که یک رویکرد ورزشی جدید است "نهایت آمادگی"برنامه تمرینی  کارهای درمانی پیشنهاد شده، فعالیت بدنی و ورزش است.

اساس شکل گیری آن ترکیبی از فاکتورهای مختلف تمرینی دریک جلسه تمرین بوده و شکل ساختاری آن  شامل چندین سیکل 

هدف پژوهش حاضر، بررسی اثر تمرینات ترکیبی با رویکرد باشد. بر این اساس  تمرینی مختلف دردرون یک برنامه تمرینی می

 ال مبتال به کبد چرب غیرالکلی بود.آنزیم های کبدی مردان میانس نهایت آمادگی بر

پس آزمون و گروه کنترل بود. از لیست بیماران دارای کبد چرب  –روش پژوهش نیمه تجربی با طرح پیش آزمون روش شناسی:  

نفره   02گروه  0مرد میانسال به صورت نمونه گیری هدفمند انتخاب و به   02شبکه بهداشت و درمان شهرستان برخوار اصفهان، 

تایید تشخیص کبد چرب توسط پزشک بعد از سونوگرافی، داشتن مالک های ورود به پژوهش شامل  کنترل، تمرین تقسیم شدند. 

نداشتن برنامه ورزشی منظم، نداشتن سایر بیماری های کبدی، عدم مصرف الکل و قرار داشتن فرد در یکی از درجه بندی های کبد چرب غیر 

ندازه گیری های ترکیب بدنی شامل ) قد، . اای برای کاهش وزن ارائه شدهای تغذیهتمرین و کنترل توصیهبه هر دو گروه الکلی بود. 

ساعت قبل از اجرای 84وزن، شاخص توده بدنی و درصد چربی(، سونوگرافی و آزمایش خون جهت تعیین میزان آنزیم های کبدی 

هفته، سه جلسه در هفته و هر جلسه به  4گروه تمرین به مدت  انجام شد. سپسساعت پس از آخرین جلسه تمرین  84پروتکل و 

برای مقایسه بین گروهی از آزمون آنالیز کوواریانس )آنکوا(   دقیقه، پروتکل تمرینات ترکیبی را اجرا کردند. 02الی  02مدت 

 انجام شد. ≥25/2αو در سطح  00نسخه  SPSSها با استفاده از نرم افزار استفاده شد. تجزیه تحلیل داده



 

 

 

 

آمینو ترانسفراز سطوح سرمی آنزیم های کبدی )ترکیبی تاثیر معناداری بر کاهش  تمرین پروتکل نتایج پژوهش نشان دادیافته ها: 

هم چنین، درجه بندی کبد در گروه تجربی  (.P<%5تمرین در مقایسه با گروه کنترل داشت) گروه ( و آسپارتات آمینو ترانسفراز

 کنترل کاهش معنا داری را نشان داد. ولی در مقادیر وزن و شاخص توده بدنی تاثیر معنادار مشاهده نشد در مقایسه با گروه
(25/2p> .)   

بر کاهش سطوح  "نهایت آمادگی"می توان نتیجه گرفت که به کارگیری برنامه تمرین ترکیبی با رویکرد  بحث و نتیجه گیری: 

این برنامه  ازسرمی آنزیم های کبدی مردان میانسال مبتال به کبد چرب غیر الکلی موثر است. با توجه به نتایج پیشنهاد می شود 

 .استفاده شود چرب کبد دارویی برای پیشگیری و بهبود بیماری غیر تمرینی جدید به عنوان یک درمان

 تمرینات ترکیبی با رویکرد نهایت آمادگی، آنزیم های کبدی، مردان میانسال، کبد چرب غیر الکلی: واژه گان کلیدی
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 Abstract    

Background and purpose: Non-alcoholic fatty liver disease is defined as fatty liver in the amount 

of more than 5% of liver weight in the absence of significant alcohol consumption, viral 

infections and any etiology of liver disease. Therefore, the aim of the present study was to 

investigate the effect of combined exercises with the ultimate preparation approach on liver 

enzymes in middle-aged men with non-alcoholic fatty liver. 

Materials and Methods: 20 middle-aged men who had medical records in health centers were 

purposefully selected and divided into 2 groups of 10: control and training. Measurements of 

body composition (height, weight, body mass index and fat percentage), ultrasound and blood 

tests were performed to determine the amount of liver enzymes 48 hours before the protocol and 

48 hours after the last training session. The training group then performed a combination 

exercise protocol for 8 weeks, three sessions per week and each session for 60 to 70 minutes. 

Results: The results showed that the combined exercise protocol had a significant effect on 

reducing the serum levels of liver enzymes (aminotransferase and aspartate aminotransferase) in 

the exercise group compared to the control group (P <5%). 

 

Conclusion: It can be concluded that the use of a combined exercise program with the "ultimate 

readiness" approach is effective in reducing serum levels of liver enzymes in middle-aged men 

with non-alcoholic fatty liver. According to the results, it is suggested that this new exercise 

program be used as a non-pharmacological treatment to prevent and improve fatty liver disease. 
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