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Abstract 

Background: The aim of this study was to determine the effect of preconception endurance 
exercise training with voluntary exercise activity during pregnancy in mother mice on lipid profile in 
adult offsprings. 

Materials and Methods: Twenty four C57BL/6 female mice were randomly divided into four 
subgroups: trained in preconception period and exercised during pregnancy (TE)(20.3±1.02g); trained 
in preconception periods but unexercised during pregnancy (TC)(21.58±0.4g); untrained in 
preconception periods but exercised during pregnancy (CE)(21.02±0.23g); untrained and unexercised 
(CC)(19.23±0.45g). Trained mice were subjected to a protocol of moderate endurance exercise 
training over a period of 4 weeks for 5 days before pregnancy. The fasting blood samples were 
collected from adult mice(8 weeks old) and serum levels of glucose and lipid profile were measured. 
Data were analyzed using two way ANOVA and Tukey’s post hoc test. 

Results: The Glucose test results in offspring showed that there was a significant interaction 
between group and sex and group main effect (p<0.001) Glucose levels of male offspring were 
significantly lower in TC and TE groups. Results on LDL also showed that the sex main effect was 
significant (p<0.001), and LDL levels of male born to TE and TC dams lower than in female offspring. 

Conclusion: Improving the mother's physical fitness by providing regular endurance training 
in the preconception period and maintaining it by exercise activty throughout pregnancy may have 
potential for eliciting positive changes in lipid profile of offspring, specially males. 
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در هنگام  اختیاري ورزشی فعالیت واز بارداري  پیش استقامتی تمرین تأثیر
  بالغ فرزندان لیپیدي رخ نیم بر C57BL/6 مادر هاي موشبارداري در 

  
 5وسويم ندا سیده ،2فرد ستاري صادق ،4نژاد اسالمی باغبان محمدرضا ،3چوبینه سیروس ،2نیک شفیعی لیال ،*1گائینی عباسعلی

  

  .ایران تهران، تهران، دانشگاه ورزشی، فیزیولوژي گروهاستاد،  -1
  .ایران تهران، تهران، دانشگاه ورزشی، فیزیولوژي ، گروهدکتري دانشجوي -2
  .ایران تهران، تهران، دانشگاه ورزشی، فیزیولوژي گروه استادیار، -3
پژوهشگاه رویان، پژوهشکده زیست شناسی و فناوري سلولهاي بنیادي جهاددانشگاهی، مرکز تحقیقات علوم سلولی، گروه ، استاد -4

  .ندي و زیست شناسی تکوینی، تهران، ایراسلول هاي بنیا
  .نایرا تهران، تهران،علوم پزشکی  دانشگاه مولکولی، -سلولی تغذیه گروه ، دکتري دانشجوي -5
  

 2/10/94: تاریخ پذیرش 13/8/94: تاریخ دریافت
 

 چکیده
 در بارداري هنگامدر  ورزشی فعالیت و  از بارداريپیش استقامتی تمرین تأثیر تعیین ،حاضر مطالعه هدف :هدف و زمینه
  .بود بالغ فرزندان لیپیدي رخ نیم بر مادر هاي موش
از  شپی استقامتی تمرین چهارگروه به تصادفی طور به C57BL/6 ماده موش سر 24 منظور، بدین :ها روش و مواد

 بدون واز بارداري  پیش استقامتی تمرین ،)گرم 02/1±3/20( (TE) بارداري هنگام  دراختیاري ورزشی فعالیت وبارداري 
 فعالیت با واز بارداري  پیش استقامتی تمرین بدون ،)گرم 4/0±58/21( (TC) بارداري هنگام  دراختیاري ورزشی فعالیت
 ورزشی فعالیت واز بارداري  پیش استقامتی تمرین بدون و )گرم 23/0±02/21( (CE) بارداري هنگام  دراختیاري ورزشی

 و هفته 4 مدت به بارداري از پیش استقامتی تمرین .شدند تقسیم )گرم 45/0±23/19( (CC) بارداري هنگام  دراختیاري
 منظور به )هفته 8( لغبا هاي موش توله از خون گیري نمونه .شد اجرا تمرین گروه هاي موش در متوسط شدت با روز 5

  آزمونو طرفهدو واریانس تحلیل آزمون کمک به ها داده .شد انجام لیپیدي رخ نیم و ناشتا گلوکز سرمی سطح ارزیابی
   .ندشد تحلیل و تجزیه توکی تعقیبی
 نشانرا  داري معنی تفاوت گلوکز سرمی ناشتاي سطح در گروه اصلی اثر و جنس×گروه تعاملی اثر :ها یافته

 در جنس اصلی اثر .برخوردار بود داري معنی کاهشاز  TC و TE مادري گروه نر هاي موش توله در و )p>001/0(ددا
 در TC و TE مادري هاي گروه نر هاي موش توله در و )p>001/0(داد نشان را داري معنی تفاوت LDL سرمی سطح

  .داشت داري معنی کاهش ماده هاي موش توله با مقایسه
 فعالیت واسطه به آن نسبی حفظ و بارداري از پیش استقامتی تمرین طریق از مادر بدنی آمادگی بهبود :گیري نتیجه
   .باشد داشته ،نر جنس ویژه به فرزندان، لیپیدي رخ نیم بر مثبتی اثرات تواند می بارداري دوران در ورزشی

   بالغ فرزندان بارداري، بدنی، آمادگی ورزشی، فعالیت :کلیدي واژگان
  
  
  ییت بدنی و علوم ورزشایران، تهران، خیابان کارگر شمالی، دانشگاه تهران، دانشکده ترب :مسئول نویسنده*
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  مقدمه
 از بارداري هنگام وبارداري  از پیش زمانی مقاطع

 تولد از پس رشد و جنینی تمایز بر ثرگذارا حیاتی هاي دوره
 را ها آن تواند می فرزندان در فنوتایپی تغییرات با و باشد می

 هاي سال در سازي و سوخت هاي بیماري به ابتال مستعد
 ها محرك حیاتی، هاي دوره این در .)1(سازد زندگی بعدي

 یا عملکردي مدت طوالنی یا ماندگار تغییرات به توانند می
 از عمده، طور به ها محرك این .شوند منجر اريساخت

 هنگام یا و بارداري از پیش در مادري سالمت وضعیت
 منشا فرضیه در ریشه موضوع این .)2(گیرند می منشأ بارداري

 گروه توسط بار اولین که دارد بیماري و سالمت توسعه
 و سوخت وضعیت واقع، در .)3(شد ارائه بارکر تحقیقاتی

 نوع شده، برده ارث به هاي ژن به تنها نه فرد یک سازي
 سبک و تغذیه وضعیت به بلکه بدنی فعالیت سطح و تغذیه

 از بسیاري خطر الگوي و دارد بستگی نیز وي مادري زندگی
 2 نوع دیابت و عروقی و قلبی بیماري مثل مزمن هاي بیماري
 دوران هنگام سازي و سوخت و رشدي نوسانات از پیامدي
 هاي محرك بین .)5 ،4(است تولد از پیش زندگی حیاتی

 ارزش که هایی آن و جنینی رشد و تمایز دوران مخرب
 به »انطباقی مزیت« .)6(شویم قائل تفاوت  بایددارند انطباقی

 هایی پاسخ بروز به نهایت در که دارد اشاره فنوتایپ تغییر
 .شود می منجر زنده موجود يبقا حفظ و برد پیش جهت
 را بزرگسالی و جنینی زمانی مقطع دو بین ارتباط
 و مدت بلند تغییر نویسی، برنامه .نامند می نویسی برنامه

 از ناشی و زنده موجود یک عملکرد یا ساختار در ماندگار
 ابتدایی زندگی حیاتی مرحله در مخربی عمل یا محرك یک
 محرك یک عنوان به تواند می ورزشی تمرین و است

 نویسی برنامه بهبود بر مؤثر داروییغیر برد راه نیز و انطباقی
   .)8 ،7(قرارگیرد توجه مورد

 زیادي اختالالت تواند می زندگی غیرفعال سبک
 زنان مورد در قاعده این و باشد داشته پی در سالمتی براي را

 فعالیت .)9(کند می صدق نیز باروري سنین در یا باردار
 و یقلب و بدنی آمادگی بهبود به هوازي روزانه ورزشی
 ویژه بدنی تغییرات براي را زنان و کند می کمک تنفسی

 فعالیت دیگر، سوي از .)10(سازد می آماده بارداري هنگام
  هم بر سالمتو مادر سالمت بر  همبارداري هنگام ورزشی

 کاهش موجبدر مادر  ورزشی فعالیت .است مؤثر جنین
 اکالمپسی پره و بارداري دیابت چون هم اختالالتی خطر

 فعالیت اثرات که هایی پژوهش عمده، طور به .)11(شود می
 وزن بر اند کرده مطالعه جنینی رشد بر را مادري ورزشی

اظهار  قوي طور به ها یافته این .اند شده متمرکز تولد هنگام
 از زمانی مقطع به جنین-جفت هاي سازگاري که کنند می

هم  و شود می حفظ و شروع ورزشی تمرین که بارداري
 .)12(دارد بستگی ورزشی فعالیت مدت و شدت ن بهچنی

 تغییرات به تواند  می مادري ورزشی فعالیت بنابراین،
 رحمی محیط هاي سازگاري نیز و تخم سلول ژنتیکی اپی

 سالمت بر مدتی طوالنی اثرات شرایط این و شود منجر
   .)13 ،2(دارد زندگی بعدي هاي سال در فرزندان

 مدت بلند اثرات مینهز در شده انجام مطالعات
 را صعودي سیر فرزندان سالمت بر مادري ورزشی فعالیت

 در اي مطالعه حال به تا این، وجود با ،)13 ،5 ،4(کند می دنبال
 از پیش استقامتی ورزشی تمرین برنامه یک اثرات مورد

 اندك شمار .است نشده انجام بعدي نسل سالمت بر بارداري
 ورزشی فعالیت اثرات بر بیشتر زمینه این در موجود مطالعات
 ورزشی فعالیت که داد نشان اي مطالعه .دارند تمرکز اختیاري
 اثرات بارداري هنگام و  از بارداريپیش مادر اختیاري
 و سوخت سالمت بر را مادري پرچرب غذایی رژیم مخرب
 طب آمریکایی کالج .)4(کند می تعدیل فرزندان سازي

 با ورزشی فعالیت قهدقی 30 روزانه ،(ACSM) ورزشی
براي حفظ سالمتی  هفته روزهاي بیشتر در  رامتوسط شدت
 وضعیت اهمیت دیگر، سوي از .)14(است کرده توصیه

 غذایی رژیم نوع شامل( بارداري از پیش در مادري سالمت
 این به مربوط مداخالت بحث در و )بدنی فعالیت سطح و

 هدف ،اساس نای بر .)12(شود می تر پررنگ روز به روز دوره
 بهبود آیا که بود سؤال این به پاسخ مطالعه این اصلی

 از پیش منظم استقامتی تمرین طریق از مادر بدنی آمادگی
 اختیاري ورزشی فعالیت واسطه به آن نسبی حفظ و بارداري

 رخ نیم بهبود به تواند می )گردان چرخ( بارداري دوران در
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 و شود؟ منجر بالغ هاي موش توله در سرمی گلوکز و لیپیدي
 از پیش منظم استقامتی تمرین است، مؤثرتر یک کدام

 اثر یا بارداري هنگام اختیاري ورزشی فعالیت یا بارداري
  ورزشی؟ مداخله دو هر همزمان

  
  ها روش و مواد

 تجربی اي مداخله نوع از مطالعه این :حیوانات
 .شد انجام C57BL/6 نژاد ماده هاي موش روي بر و بود

 بدنی تربیت دانشکده اخالق کمیته توسط مطالعه مراحل
 در اخالقی موازین و )2157702/74(شد تأیید تهران دانشگاه

 .گردید رعایت آن مطابق آزمایش انجام و داري نگه
 در آزمایشگاهی حیوانات پرورش و تکثیر محل از حیوانات
 شرایط با مرکز همین در و شدند خریداري ایران دانشگاه
 و تاریکی و روشنایی ساعت 12 متوالی هاي ورهد در یکسان

حیوانات  .شدند نگهداري C °1±23 حرارت درجه در
 در غذایی رژیم نوع .دسترسی داشتند آب و غذاآزادانه به 

 مورد در آمریکا تغذیه انستیتوي توصیه پایه بر مطالعه این
 تهیه شده تخلیص غذایی رژیم صورت به و )15(جوندگان

 درشت از که است رژیمی شده تخلیص غذایی رژیم .شد
 ها، پروتئین مانند خالص هاي ریزمغذي و ها مغذي

 ترکیب .است شده تهیه امالح و ها ویتامین ها، کربوهیدرات
 رژیم .است شده داده نشان 1 جدول در غذایی رژیم ياجزا

 شیردهی و بارداري رشد، دوران ویژه AIN93G غذایی
 در هفتگی صورت به اییغذ هاي رژیم .باشد می جوندگان

 در و تهیه تهران دانشگاه پزشکی دانشکده تغذیه آزمایشگاه
   .ندشد  نگهداريگراد  درجه سانتی -20 دماي در فریزر

  
  
  
  
  
  

  

  غذایی هاي رژیم ترکیب .1 جدول
 غذایی رژیم نوع

AIN93M AIN93G 
 کیلوگرم یک در گرم( رژیمی اجزاي

  )غذا

140 200 
 85 از بیش خلوص درجه با کازئین

  درصد
 ,W326305) سیستئین-ال 3 8/1

Sigma) 
  ذرت نشاسته 529 620
 سوکروز 100 100
 )ایران کازمیت، شرکت( سویا روغن 70 40
 )برنج سبوس( فیبر 50 50

35 35 
  AIN93 معدنی مواد ترکیب

(296040002, MP 
Biomedicals) 

10 10 
  AIN93 ویتامینی ترکیب

(296040201, MP 
Biomedicals) 

  تارتارات بی کولین 5/2 5/2
(C1629, Sigma)  

  هیدروکینون بوتیل ترشیاري 014/0 008/0
(112941, Sigma) 

15 
75 
10 
100 

8/3 

20 
64 
16 
100 

9/3 

 پروتئین
 کربوهیدرات

 چربی
 کل جمع

 گرم/کیلوکالري

  
 غذایی رژیم ،بارداري شروع از پیش هفته دو
AIN93M 24 .شد گرفته نظر درحیوانات  سازگاري براي 

 صورت به  ووزنی میانگین براساس هفته 8 ماده موش سر
 تمرین )موش 6 گروه هر در( گروه چهار به تصادفی
  دراختیاري ورزشی فعالیت و  از بارداريپیش استقامتی

 استقامتی تمرین ،)گرم 02/1±3/20( (TE) بارداري هنگام
 هنگامدر  اختیاري ورزشی فعالیت بدون و  از بارداريپیش

 استقامتی تمرین بدون ،)گرم 4/0±58/21( (TC) بارداري
 هنگام  دراختیاري ورزشی فعالیت با واز بارداري  پیش

 استقامتی تمرین بدون و )گرم 23/0±02/21( (CE) بارداري
 (CC) بارداري هنگام اختیاري ورزشی فعالیت و پیش

    ).1 شکل(شدند تقسیم )گرم 45/0±23/19(
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  مطالعه اجراي زمانی مراحل .1 شکل
  

 به ماده هاي موش تمام گیري، جفت زمان در
 در غیرفعال C57BL/6 نژاد نر موش یک با و تکی صورت

 روز( واژینال پالك تأیید از پس .شدند نگهداري قفس یک
 AIN93G غذایی رژیم با مادر هاي موش ،)بارداري اول

 در CE و TE هاي گروه مادر هاي موش .شدند تغذیه
 هاي گروه مادر هاي موش و گردان چرخ به مجهز هاي قفس
TC و CC دور تعداد .شدند نگهداري ساده قفس در 

 ساعته 24 فواصل در و گر ثبت گردید از طریق حس ها چرخ
 مداخله اجراي در موفقیت بهتر کنترل براي .شد  یادداشت

 در تایی 4 اطمینان فاصله با ها گروه اختیاري ورزشی فعالیت
 فعالیت به تمایل که مادري هاي موش و شد گرفته نظر

 .شدند  حذف پژوهش از نداشتند گردان چرخ با ورزشی
 بارداري دوره طول در CE و TE هاي گروه مادر هاي موش

 ورزشی فعالیت .داشتند دسترسی گردان چرخ به زایمان تا و
 هیچ ها موش و بود ارادي کامل طور به بارداري دوران در

   .نداشتند مسافت طی براي اجباري
 ورزشی فعالیت اثر کردن محدود منظور به

پس از  ها قفس گردان هاي چرخ بارداري، دوران به اختیاري
 شیرخوارگی دوران گذشت از پس .شدند بستهزایمان 

 از یک هر از ماده و نر موش یک ،)PND =21( ها توله

 )PND=56( هفتگی 8 سن تا وشده  جدا مادري هاي گروه
 از هفتگی، 8 سن در .شدند نگهداري جداگانه هاي قفس در

 انجام خونی گیري نمونه ناشتا وضعیت در بالغ هاي موش توله
 و ندشد گرفته قلب از مستقیم طور به خونی هاي نمونه .شد

 15 مدت به و دقیقه در دور 3500 سرعت با انعقاد از پس
 ها نمونه ،سرم جداسازي از پس .ندشد سانتریفیوژ دقیقه

 مورد متغیرهاي گیري اندازه( تحقیق بعدي مراحل جهت
 نگهداري گراد سانتی درجه 80 منفی دماي با فریزر در )نظر

   .شدند
 :بارداري از پیش ورزشی تمرین برنامه

 و TC( تمرین گروه هاي موش فزاینده استقامتی تمرین برنامه
TE( با جلسه یک روزانه و هفته در روز 5 هفته، 4 مدت به 

 اطمینان منظور به .شد اجرا شیب بدون و تردمیل از استفاده
 تمرینی برنامه یک اساس بر ها موش ثابت، کاري بار از

 آشناسازي، اي هفته یک دوره از پس .کردند تمرین فزاینده
 با کردن گرم دقیقه 10 از پس تمرین اول هفته درها  موش

 15 سرعت با  ودقیقه 5/38 مدت به دقیقه بر متر 12 سرعت
 آستانه زیر سرعت این تقریبی، طور به .دویدند دقیقه بر متر

 .)16(ودب  C57BL/6 نژاد غیرفعال هاي موش براي الکتات
 سطح اساس بر تردمیل سرعت تمرین، هفته 3 طول در
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متر در دقیقه 15

متر در  16
متر در  17

متر در  18

 تمرین جلسه آخرین از پس بالفاصله که خون الکتات
 طور به ).1 نمودار( افتی افزایش شد، می گیري اندازه هفتگی

 در ترتیب به تردمیل سرعت ،4 و 3،2 هاي هفته براي ویژه،
 کاري بار ،مثال براي .شد تنظیم دقیقه در متر 18 و 17 ،16
 )دقیقه در متر 12 سرعت با دقیقه 10( صورت به اول هفته در
 محاسبه متر 700 )=دقیقه بر متر 15 سرعت با دقیقه 5/38 ( +

   .شد
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

 هفته هر در تردمیل سرعت .خون الکتات مقادیر .1نمودار
 معیار انحراف ± میانگین صورت به ها داده .است شده مشخص

  .باشد می
  

 تري سرمی سطح :لیپیدي رخ نیم سنجش
 و فتومتریک روش به HDL  وتام کلسترول گلیسیرید،

 با و آنزیماتیک روش به نیز سرمی گلوکز ناشتاي مقادیر
 ایران آزمون پارس شرکت ساخت هاي کیت از استفاده
 و فرایدوالد فرمول کمک با LDL مقادیر .شد سنجیده
 محاسبهنیز  HDL و تام کلسترول گلیسیرید، تري مقادیر

   .ندشد
 :دریافتی غذاي میزان و وزن گیري اندازه

 مصرفی غذاي وزن و مادر هاي موش وزن بارداري، هنگام
 حساسیت با ترازو از ستفادها با و روزانه صورت به ها آن
   .شد ثبت  (EK-3000i) گرم 01/0

 اطالعات، آوري جمع از پس آماري تحلیل
اپیرو ش آزمون از استفاده با ها طبیعی بودن داده میزان ابتدا
 از ها، داده طبیعی توزیع از اطمینان از پس .شد نتعیی کویل

 توکی یتعقیب  آزمونو متغیره تک واریانس تحلیل آزمون

 تحلیل آزمون از و مادري هاي گروه تفاوت مقایسه براي
 مقایسه براي توکی تعقیبیآزمون  و متغیره چند واریانس

 ها موش توله در وابسته متغیرهاي بر مادري هاي گروه تأثیر
 19 نسخه SPSS افزار نرم از استفاده با ها داده .شد استفاده
 در p>05/0 ابر بابر داري معنی سطح .ندشد تحلیل و تجزیه

   .شد گرفته نظر
  

  ها یافته
 میزان گردان، هاي چرخ شده پیموده مسافت

 هر در ها توله تعداد و مادري هاي گروه وزن و دریافتی غذاي
 هاي گروه بین گردان هاي چرخ شده پیموده مسافت ،زایمان

TE و CE تفاوت هیچ بارداري دوم و اول هفته در 
 با ).p=67/0 و p=36/0 ترتیب، به( نداد نشان را داري معنی

 بین داري معنی تفاوت بارداري سوم هفته در این، وجود
 بارداري سوم هفته در ).p=04/0(شد مشاهده دوگروه
 و روز در کیلومتر TE، 395/1 گروه شده پیموده مسافت

  ).2نمودار (بود روز در کیلومترCE، 527/0 گروه
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 * .CE و TE مادري هاي روهگ شده طی مسافت .2نمودار
05/0<p . باشد می معیار انحراف ± میانگین صورت به ها داده. 

  دراختیاري ورزشی فعالیت و  از بارداريپیش ورزشی تمرین
 و از بارداري پیش ورزشی تمرین بدون ،(TE) بارداري هنگام

  .(CE) بارداري هنگامدر  اختیاري ورزشی فعالیت با
  

 اول هفته بارداري، از پیش در مادر هاي موش وزن
 نشان ها گروه بین را داري معنی تفاوت هیچ بارداري دوم و

 تفاوت بارداري سوم هفته در ،این وجود با ،)p<05/0(نداد
 تعقیبی آزمون نتایج .داشت وجود ها گروه بین در داري معنی
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 به TE گروه مادر هاي موش وزن که داد نشان متغیر این در
 CE و CC هاي گروه از یشترب داري معنی طور
 وزن بین داري معنی تفاوت این، بر عالوه ).p>001/0(بود

 مشاهده نیز CE و TC هاي گروه مادر هاي موش
 در دریافتی غذاي وزن ).الف. 3نمودار ( )p=04/0(شد

 بین را داري معنی تفاوت بارداري سوم و اول هاي هفته
 مادر هاي موش این، وجود با ).p<05/0(نداد نشان ها گروه
 CC هاي گروه از بیشتر عددي لحاظ به TE و TC هاي گروه

 لحاظ از تفاوت این ولی ،بودند کرده دریافت غذا CE و
 بین داري معنی تفاوت دوم هفته در .نبود دار معنی آماري
 این در تعقیبی آزمون نتایج ).=01/0p(شد مشاهده ها گروه
 مادري هاي گروه دریافتی غذاي میزان که داد نشان متغیر
TC و TE گروه دو از بیشتر داري معنی طور به CE و CC 
 توله نسبت و تولد تعداد ).ب .3نمودار ، p=001/0(بود

 ها گروه بین را داري معنی تفاوت هیچ ماده، به نر هاي موش
   ).2 جدول( )p<05/0(نداد نشان

  
   تولد هنگام در )سر( ها موش توله تعداد و )گرم( وزن .2جدول

  ها موش توله  
ــروه ــاي گـ  هـ
 مادري

CC CE TC TE 

ــه تعــداد  در تول
 زایمان

66/0±8  49/0±8 55/0±7 11/1±8  

 3/1±1/0 2/1±06/0 2/1±04/0 3/1±06/0 تولد وزن

 تمرین .باشد می معیار انحراف ± میانگین صورت به ها داده
 هنگام  دراختیاري ورزشی فعالیت واز بارداري  پیش ورزشی
 فعالیت بدون واز بارداري  پیش ورزشی تمرین ،(TE) بارداري
 ورزشی تمرین بدون ،(TC) بارداري هنگام  دراختیاري ورزشی

 بارداري هنگام  دراختیاري ورزشی فعالیت با واز بارداري  پیش
(CE) ورزشی فعالیت واز بارداري  پیش تمرین بدون و 

  .(CC)بارداري هنگام  دراختیاري
  
 
 
  
  
  
  
  
 
 
  

 گروه دار معنی تفاوت # .مادري هاي گروه وزن )الف .3نمودار
TE گروه با CCگروه دار معنی تفاوت ## ؛ TE گروه با CE؛ * 

 دریافتی غذاي )ب CE. هاي گروه با TC گروه دار معنی تفاوت
 CE هاي گروه با TE گروه دار معنی تفاوت *  .مادري هاي گروه

 طحس .CE و TE گروه بین دار معنی تفاوت # ؛CC و
 به ها داده .است شده گرفته نظر در p>05/0 معادل داري معنی

 پیش ورزشی تمرین .باشد می معیار انحراف ± میانگین صورت
 ،(TE) بارداري هنگام  دراختیاري ورزشی فعالیت و از بارداري

 اختیاري ورزشی فعالیت بدون واز بارداري  پیش ورزشی تمرین
از بارداري  پیش ورزشی نتمری بدون ،(TC) بارداري هنگام در
 بدون و (CE) بارداري هنگامدر  اختیاري ورزشی فعالیت با و

 هنگامدر  اختیاري ورزشی فعالیت و  از بارداريپیش تمرین
  .(CC) بارداري

  
 هاي داده وتحلیل تجزیه از حاصل هاي یافته

در مورد اثر تمرین ورزشی پیش از بارداري و  موجود
گام بارداري بر وزن تولد فعالیت ورزشی اختیاري هن

 تعامل در داري معنی تفاوت که داد نشان هاي بالغ موش
 اثر تعدیل با چنین، هم ).p>001/0(رددا وجود گروه × جنس
 ).p>001/0(شد مشاهده داري معنی تفاوت گروه، اصلی



 عباسعلی گائینی و همکاران...                                                                          تأثیر تمرین استقامتی پیش از بارداري و فعالیت ورزشی اختیاري در 

  75                                                                                          1395 اردیبهشت ، شماره ، نوزدهملسا اراك، پزشکی علوم دانشگاه پژوهشی علمی مجله

0

5

10

15

20

25

CC CE TC TE

رم )
(گ

ن  
بد

ن 
وز

ماده
نر

**

 متولد نر هاي موش توله که داد نشان تعقیبی آزمون نتایج
 بیشتري وزن داري معنی طور به TE و CE مادري هاي گروه

 ها گروه این در ماده هاي موش توله با مقایسه در را
 جنس، اصلی اثر تعدیل با این بر عالوه ).p=01/0(داشتند

 ).p=47/0(نداشت وجود ها گروه بین داري معنی تفاوت هیچ
 فعالیت و بارداري از پیش مادر ورزشی تمرین اثر بنابراین،
 هاي موش توله وزن بر داريبار هنگام در اختیاري ورزشی

   ).4نمودار( بود جنس به وابسته بالغ
  
  
  
  
  
  
  
  

 تفاوت * ).PND=56( بالغ هاي موش توله وزن .4نمودار
 داري معنی سطح .ماده هاي موش توله با مقایسه در دار معنی

 صورت به ها داده .است شده گرفته نظر در p>05/0 معادل
 فعالیت و پیش ورزشی تمرین .باشد می معیار انحراف±میانگین
 از پیش ورزشی تمرین ،(TE) بارداري هنگام اختیاري ورزشی
 بارداري هنگام  دراختیاري ورزشی فعالیت بدون و بارداري
(TC)، فعالیت با واز بارداري  پیش ورزشی تمرین بدون 

 پیش مرینت بدون و (CE) بارداري هنگام  دراختیاري ورزشی
  .(CC) بارداري هنگام  دراختیاري رزشیو فعالیت و از بارداري

 فعالیت و بارداري از پیش ورزشی تمرین اثر
 گلوکز و لیپیدي رخ نیم بر بارداري هنگام اختیاري ورزشی
 در وابسته متغیرهاي این با مرتبط هاي یافته سرمی ناشتاي
 تحلیل  وتجزیه از حاصل نتایج .است شده ارایه 3 جدول
 که داد نشان سرمی ناشتاي وکزگل مقادیر مورد در آماري
 داري معنی تفاوت گروه اصلی اثر و جنس × گروه تعامل
 مورد در جنس اصلی اثر این، وجود با ).p>001/0(داشت

 سرمی ناشتاي گلوکز مقادیر ).p=6/0(نبود دار معنی متغیر این
 و 22/214±7/2 ترتیب به ماده و نر هاي موش توله در
 تعقیبی آزمون نتایج .بود لیتر یدس در گرم میلی 5/4±25/209

 ناشتاي گلوکز مقادیر که داد نشان نر هاي موش توله در
 کاهش TE و TC مادري هاي گروه متولد هاي موش سرمی
 به( دارد CC گروه هاي موش توله با مقایسه در داري معنی

 گلوکز مقادیر این، بر عالوه ).p>001/0 و p=01/0 ترتیب،
 TE مادري گروه از شده متولد نر هاي موش توله سرمی

 CE گروه هاي موش توله با مقایسه در داري معنی کاهش
 گلوکز مقادیر در داري معنی تفاوت هیچ ).p=04/0(داشت
 وجودها  در بین گروه ماده بالغ هاي موش توله سرمی

   ).p>05/0(نداشت

  
  بالغ هاي موش توله سرمی گلوگز و لیپیدي پروفایل .3 جدول

 نر  هماد P ارزش
 ×گروه

 جنس
 CC CE TC TE CC CE TC TE  گروه جنس

 متغیر 

001/0< 9/0 001/0< 9/2±6/214 3/2±206 3/3±8/218 2/2±3/217 4/3±269 3/2±5/239 1/3±3/182# 5/1±170# 
 گلوکز

 )دسی لیتر/میلی گرم(

87/0 25/0 08/0 5/1±281 3±282 5/3±6/245 1/4±231 8/2±5/270 4±6/248  4/1±223 3/3±230 
  تري گلیسیرید

 )دسی لیتر/میلی گرم(

46/0 34/0 16/0 8/3±5/136 1/4±156 3/4±142 9/3±6/138 2±5/168 4/3±185 2/4±131 9/2±126 
  کلسترول تام

 )دسی لیتر/میلی گرم(

71/0 001/0< 26/0 7/3±7/204 4/4±143 2/3±6/157 5/4±1/155 8/3±8/119 1/4±1/105 *6/3±5/107 *7/4±101 LDL  
 )دسی لیتر/یلی گرمم (

7/0 17/0 48/0 2/4±8/34 5/3±16/31 3±66/39 7/3±61/43 4/4±1/44 1/4±6/44 7/4±66/41 6/3±58 HDL 
 )دسی لیتر/میلی گرم (

 هاي گروه متولد هاي موش توله دار معنی تفاوت # .باشد می معیار انحراف ± میانگین صورت به ها داده .p>05/0 معادل داري معنی سطح
 هاي موش توله با TC و TE مادر هاي گروه متولد نر هاي موش توله دار معنی تفاوت * .نر جنس در CE با TE و ؛CC با TC و TE مادر
از  پیش ورزشی تمرین ،(TE) بارداري هنگام  دراختیاري ورزشی فعالیت و  از بارداريپیش ورزشی تمرین .مشابه هاي گروه در ماده

  دراختیاري ورزشی فعالیت با و  از بارداريپیش ورزشی تمرین بدون ،(TC) بارداري هنگامدر  اختیاري رزشیو فعالیت بدون وبارداري 
  .(CC)بارداري هنگام  دراختیاري ورزشی فعالیت واز بارداري  پیش تمرین بدون و (CE) بارداري هنگام
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 تري مقادیر آماري تحلیل  وتجزیه از حاصل نتایج
 بین داري معنی تفاوت گونه هیچ که داد نشان خون گلیسیرید

 )p=08/0( گروه اصلی اثر و )p=87/0 (جنس ×گروه تعامل
 مشابه، طور به .نداشت وجود )p=25/0( جنس اصلی اثر و

 نیز تام کلسترول مقادیر مورد در آماري آزمون نتایج
 جنس ×گروه تعامل بین داري معنی تفاوت گونه هیچ

)46/0=p( گروه اصلی اثر و )16/0=p( اصلی اثر و 
 و تجزیه از حاصل هاي یافته .نداد نشان )p=34/0(جنس
اثر  براي داري معنی تفاوت LDL مورد در آماري تحلیل
 نشان )p=71/0( جنس×گروه تعامل و )p=26/0( گروه اصلی

 جنس، براي گروه اصلی اثر تعدیل با این، وجود با .نداد
مشاهده  ماده و نر بالغ هاي موش توله بین داري معنی تفاوت

 در نر هاي موش توله LDL مقادیر و )p>001/0(شد
 نتایج ).p>001/0(بود ها ماده از کمتر TC و TE هاي گروه

 نشان خون HDL مقادیر آماري تحلیلو  تجزیه از حاصل
 ×گروه تعامل بین داري معنی تفاوت هیچ که داد

 اصلی اثر و )p=48/0( گروه اصلی اثر و )p=7/0(جنس
   .نداشت وجود )p=17/0( جنس

  
  بحث

 که داد نشان حاضر مطالعه از حاصل هاي یافته
 بارداري از پیش زمانی دوره در مادري منظم استقامتی تمرین

 در اختیاري ورزشی فعالیت با زمان هم یا مستقل طور به
 جنسیت به وابسته الگوي یک از پیروي با و بارداري دوران

 توله در LDL و سرمی گلوکز مقادیر بهبود موجب
 اثرات در جنسیتی هاي تفاوت این، از پیش .شد نر هاي موش
 شده داده نشان حیوانی هاي مدل و انسان در نویسی برنامه
 در جفت هاي ژن بیان تغییر واسطه به است ممکن و است
 و جنسیت به وابسته الگوي یک در محیطی اثرات به پاسخ
  .)18 ،17(باشد -هردو – محرك اثر زمان

گونه  هیچ رسد می نظر به تحقیق، پیشینه اساس بر
 تمرین جداگانه و زمان هم تأثیر مقایسهدر زمینه  اي مطالعه

 اختیاري ورزشی فعالیت و بارداري از پیش مادري ورزشی
 بر موجود مطالعات .صورت نگرفته است بارداري هنگامدر 

 از پیش دوره در اختیاري ورزشی فعالیت اثرات ارزیابی
 متمرکز بالغ فرزندان سالمت بر بارداري هنگام و يباردار

 با حاضر پژوهش بین هاي تفاوت .)19-21 ،5 ،4 ،1(اند شده
 کوچک موش( آزمودنی نوع :از ند اعبارت مطالعات سایر

 در C57BL/6 ( آزمودنی نژاد ،)1()صحرایی موش مقابل در
 طبیعی( بارداري دوران در غذایی رژیم نوع ،)ICR)(5 مقابل

 و پیش ورزشی مداخله نوع و )1()پروتئین کمبود مقابل در
 کنترل براي .)5 ،4()اختیاري مقابل در منظم( بارداري ازپس 

 انواع که جایی آن از و مادري استرس مخرب اثرات
 به تردمیل روي بر دویدن و شنا مثل ورزشی هاي فعالیت

 در ،)22-24(شود می منجر باردار حیوانات در استرسی پاسخ
 چرخ روي بر دویدن( اختیاري ورزشی فعالیت حاضر العهمط

 هیچ ها موش و شد برده کار به بارداري دوران در )گردان
   .نداشتند گردان چرخ روي بر مسافت طی براي اجباري گونه

 گروه مادر هاي موش وزن که داد نشان ها یافته
TE و TC هاي گروه با مقایسه در CE و CC سوم هفته در 

 وزن براین، عالوه .بود بیشتر )21 تا 15روزهاي ( بارداري
 این .بود بیشتر نیز TC به نسبت TE گروه مادر هاي موش
 مطالعات این .)25 ،1(است پیشین هاي پژوهش با مشابه ها یافته
 توده افزایش با را ورزشی هاي گروه وزن افزایش دلیل

 وزن که شد داده نشان چنین، هم .کردند توجیه بدنی خالص
 داري معنی افزایش ورزشی گروه هاي موش جفت و نینج

 دسترسی عدم دلیل به .)13(داشت کنترل گروه با مقایسه در
 ترکیب ارزیابی امکان موش، بدن اسکن ویژه دستگاه به

 از یکی  که این موضوعنشد مسیر مطالعه این در بدنی
 وزن دیگر، سوي از .است حاضر مطالعات هاي محدودیت

 دوم هفته در TC و TE گروه مادر هاي شمو مصرفی غذاي
). 14 تا 7روزهاي  (بود ها گروه سایر از بیشتر بارداري
 در ها آن وزن افزایش براي توجیهی تواند می نیز این بنابراین

   .باشد بارداري سوم هفته
 مادر هاي گروه متولد بالغ نر هاي موش توله وزن

CE و TE به .بود ها هگرو این در ماده هاي موش از بیشتر 
 توله وزن که شد داده نشان اي مطالعه در مشابه، طور

 نامحقق و بود کنترل از بیشتر ورزشی گروه نر هاي موش
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 مادر ورزشی فعالیت مفید اثرات از ناشی را تفاوت این دلیل
 در تنها بدنی یچرب درصد کاهش و خالص توده بهبود بر

 به ،شد اشاره که طور همان .)5(کردند بیان نر هاي موش توله
 تفسیر مطالعه، این در بدنی ترکیب ارزیابی محدودیت دلیل

 و است مشکل کمی وزنی موارد در حاصل هاي یافته قطعی
 حدودي تا زمینه این در مشابه هاي یافته اساس بر توان می تنها

   .کرد بحث
 مادر استقامتی تمرین که دریافتیم مطالعه ایندر 

 ورزشی فعالیت با زمان هم یا مستقل طور به بارداري از پیش
 مقادیر دار معنی کاهش موجب بارداري هنگام اختیاري
 این در .دوش می نر هاي موش درتوله سرمی ناشتاي گلوکز
 کامل و منظم  به طوربارداري از پیش استقامتی تمرین مطالعه
 گروه هاي موش بدنی آمادگی از این رو بود، شده کنترل

 هیچ این، وجود با .یافت افزایش بهیمشا طور به تمرینی
 در .نشد مشاهده مداخله دو این اثر بین داري معنی تفاوت
 عدم که کرد اشاره نکته این به توان می مشاهده این توجیه
 توله در تولد از پس دوران با رحمی محیط شرایط تطابق
 زمینه این در احتمالی دالیل از یکی TE گروه هاي موش
 ورزشی فعالیت که شد داده نشان این از پیش .)26(است

 برداشت بهبود موجب ها موش در بارداري هنگام مادري
 مطالعه در .)19 ،5(دوش می ها توله در عضالنی گلوکز

 داده نشان گلوکز تحمل آزمون به مربوط هاي یافته دیگري،
 از پیش که مادرانی از شده متولد نر هاي موش توله که شد

 اختیاري ورزشی فعالیت بارداري امهنگ و بارداري دوران
 گوناگون زمانی فواصل در کنترل، گروه با مقایسه در داشتند

 خون گلوکز مقادیر در داري معنی بهبود هفتگی 52 سن تا
  .)4(داشتند

 گروه بارداري دوران در که داد نشان ها یافته
 را بیشتري مسافت CE گروه با مقایسه در TE مادري

 بود دار معنی سوم هفته در تنها تفاوت ین،ا وجود با .پیمودند
 گروه مادران بدنی آمادگی بهبود با توان می را تفاوت این و

 مروري مقاالت از یکی در تازگی، به .نمود توجیه تمرینی
 طوالنی اثرات که شد اظهار ورزشی فعالیت اثرات مورد در

 اساس بر فرزندان سالمت بر مادري ورزشی فعالیت مدت

 غذایی رژیم کیفیت سالمتی، وضعیت بدنی، ادگیآم میزان
 هنگام ورزشی فعالیت شروع زمانی مقطع و نوع چنین هم و

 فعالیت مفید اثرات مجموع، در .است متفاوت بارداري
   .)25 ،12(دارد بستگی آن شدت و حجم به مادري ورزشی

 در LDL مقادیر مقایسه از حاصل هاي یافته
 مادر منظم استقامتی تمرین که داد نشان ماده و نر هاي گروه
 ورزشی فعالیت با زمان هم یا مستقل طور به بارداري از پیش

 توله در LDL مقادیر بهبود موجب بارداري هنگام اختیاري
 در مادري ورزشی تمرین اثر واقع، در .دوش می نر هاي موش

 فعالیت که جایی آن از .است جنسیت به وابسته زمینه این
 مقادیر بر را داري معنی اثر تنهایی به مادري اختیاري ورزشی
LDL تمرین که رسد می نظر به ،نداشت جنس دو در 

 از پیش بدنی آمادگی بهبود یا و بارداري از پیش استقامتی
 بارداري هنگام اختیاري ورزشی فعالیت با مقایسه در بارداري

 مادري ورزشی فعالیت مدت طوالنی اثرات .است کارآمدتر
، با این وجود، این است شده داده نشان جنس دو هر در

 روشنی به آن سازوکار و است تر برجسته نر جنس در اثرات
 که شد داده نشان مطالعه یک در .)26(است نشده مشخص

 نر هاي موش توله کلسترول مقادیر در داري معنی تفاوت هیچ
 بارداري هنگام واز بارداري  پیش که مادرانی از شده متولد

 افزایش .)4(ردندا وجود اند هداشتن اختیاري ورزشی فعالیت
LDL یکی چنین هم  ودارد بستگی هم انسولین به مقاومت با 

 به ابتال با که است لیپیدي الگوي با مرتبط هاي ناهنجاري از
 پیشین مطالعات در .)5(دارد مستقیم رابطه قلبی هاي بیماري

 بهبود موجب مادر ورزشی فعالیت که است شده داده نشان
 پانکراس بتاي هاي سلول بهتر عملکرد یا انسولین به حساسیت

   .)19(شود می
  

  گیري نتیجه
 زمانی مقطع یک لقاح و بارداري از پیش دوران

 آمادگی و سالمت بهبود براي مناسب فرصت یک و مهم
 بدنی آمادگی نظر نقطه از .است باروري سنین در زنان بدنی
 آن بهبود براي مناسبی زمان ريباردا که دکر نشان خاطر باید

 مادر سالمت بر منظم ورزشی تمرین اثر براین عالوه .نیست
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 مطالعه این از حاصل هاي یافته اساس بر .است روشن نیز
 بلکه بارداري هنگام ورزشی فعالیت تنها نه که شود می اظهار
 به تواند می نیز بارداري از پیش بدنی آمادگی سطح بهبود
 بارداري از پیش هاي مراقبت بحث در مؤثر عامل یک عنوان

 ویژه به مزمن هاي بیماري نسل به نسل انتقال از گیري پیش و
 دیابت یا و چاقی مثل سازي و سوخت اختالالت با زنان در

 سازوکارهاي شدن روشن براي .شود نظرگرفته در 2 نوع
 هاي یافته .است بیشتري مطالعات به نیاز زمینه این در موجود
 اثرات مورد در ویژه به آینده هاي پژوهش از حاصل

 بر بارداري از پیش ورزشی تمرین گوناگون هاي برنامه
 در و مدت طوالنی در بعدي نسل سالمت هاي شاخص

 در را جدیدي هاي دیدگاه تواند می مختلف سنی مقاطع
 دارویی غیر درمان عنوان به ورزشی مداخالت اهمیت مورد

   .سازد برجسته بارداري زا پیش هاي مراقبت بحث در
  

 قدردانی و تشکر
 مجوز شماره با دکتري رساله حاصل مطالعه این

 کارکنان مساعدت از  نویسندگان.باشد می 215702/74
 از نیز و ایران دانشگاه آزمایشگاهی حیوانات پرورش مرکز

 آناتومی آزمایشگاه مسئول دادسرشت علی آقاي جناب
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