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  بررسی آثار حاد تمرین استقامتی با وزنه بر برخی عوامل خطرزاي قلبی عروقی

  در مردان میانسال داراي اضافه وزن 
  

  ١احمد محمدي مقدم

 کارشناس ارشد فیزیولوژي ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه رازي کرمانشاه

  وحید تأدیبیدکتر 

 وه فیزیولوژي ورزشی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه رازي کرمانشاهدانشیار و عضو هیئت علمی گر
  

  

  

  هچکید
این  .دنآییر در اکثر کشورها به شمار میترین عوامل مرگ و ماز عمده هاي قلبی عروقیبیماري :هدفمقدمه و 

حاد  آثارهدف از این پژوهش بررسی . دهستنهمراه پالسما  HDLو مقادیر پایین  TC ،TG، LDLبا مقادیر باالي ها  بیماري
 در :روش شناسی .باشدبر برخی عوامل خطرزاي قلبی عروقی در مردان میانسال داراي اضافه وزن میتمرین استقامتی با وزنه 

 شرکت پژوهش این دربه طور داوطلبانه  )BMI<25>30( مرد داراي اضافه وزن 12 ،مکرر هايآزمون با گروهی یک طرح

تمرین استقامتی با  .شدانجام  تمرین استقامتی با وزنهو  لت کنترلحا، تصادفی به ترتیبو  زمانی یک هفتهفواصل با  .داشتند
فاصله بین حرکات  .تکرار بود 20با  ثانیه، 60با فاصله  در سه نوبت، ،(1RM)درصد  40وزنه انجام هشت حرکت اصلی با 

تمرین  :هایافته .شد آوريجمع یخون هاياز تمرین نمونه پسو سه ساعت ، بالفاصله پیش از تمرین .ثانیه بود 90تلف خم
قادیر معالوه بر این، . شد بالفاصله پس از تمرین LDL و TC ،TG ،HDL مقادیري در اروزنه باعث افزایش معناداستقامتی با 

TG  وHDL  قادیر م .نشان دادافزایش معناداري  پیش آزمون نسبت بهنیز سه ساعت پس از تمرینTC  وLDL  سه ساعت پس
به طور  :گیرينتیجه .با این وجود این افزایش و کاهش از نظر آماري معنادار نبود. ترتیب افزایش و کاهش یافت بهاز تمرین 

براي تواند سه ساعت پس از تمرین می HDLو  TGتوان گفت که تمرین استقامتی با وزنه با افزایش معنادار در مقادیر می ،کلی
  .هستند مفید باشد HDLپایین اولیه رادي که داراي سطوح اف

  : ها کلید واژه
 عوامل خطرزاي قلبی عروقیگلیسرید، لیپوپروتئین، کلسترول، تري

                                                        
1 a.m.moghaddam67@gmail.com 
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  مقدمه

کشاند هاي قلبی عروقی هر سال عده زیادي از مردم را به کام مرگ میدهد بیمارياطالعات انجمن قلب آمریکا نشان می

. )5(تقریباً با مجموع سایر علل مرگ از جمله ابتال به سرطان و ایدز، مـرگ کودکـان و حـوادث برابـر اسـت       که میزان وقوع آن

هاي قلبی عروقی هشـت درصـد   اند که به ازاي هر یک واحد افزایش در توده بدنی، خطر وقوع بیماريعالوه بر این، گزارش داده

هـاي  ش یک درصدي کلسترول سرم، دو تا سـه درصـد ریسـک بیمـاري    دهند که کاهتحقیقات نشان می. )22(یابد افزایش می

تواند خطر ابـتال بـه آترواسـکروزیس را دو تـا     می (HDL) ١گرمیهمچنین افزایش یک میلی. )32(آورد قلبی عروقی را پایین می

واند نقش مهمـی در  تعروقی می هاي قلبیبه همین دلیل، شناخت عوامل مؤثر در پیدایش بیماري. )24(سه درصد کاهش دهد 

توان به باال رفتن لیپـوپروتئین بـا چگـالی    ترین عوامل خطرزاي بیماري عروق کرونري میاز مهم. گیري بیماري داشته باشدپیش

و کاهش لیپوپروتئین بـا   )TG(5گلیسرید، تري)TC(4، کلسترول تام)VLDL(3، لیپوپروتئین با چگالی بسیار پایین (LDL)2پایین

اي و دقیقـه  30نشان دادند چهار هفتـه تمـرین هـوازي تـداومی     ) 2006(و همکاران  6آلتنا. )16(اشاره کرد  )HDL(چگالی باال 

 HDLو افـزایش   TC ،LDLبر روي نـوار گـردان موجـب کـاهش     ) دقیقه 20دقیقه با فاصله استراحتی  10تا  3(هوازي تناوبی 

، 24، 25، 31( انـد به دنبال فعالیت ورزشی خبر داده HDLیش سطوح تحقیقات زیادي از افزاعالوه بر این، . )3(شود پالسما می

هـاي خـون صـورت    با توجه به تحقیقات زیادي که در زمینه آثار طوالنی مدت فعالیت بدنی بـر میـزان چربـی    ،اما). 9، 14، 19

هـاي سـرم بـه    میـزان لیپتیـد  تواند تغییرات آنی در گرفته، امروزه نشان داده شده است که تنها یک جلسه فعالیت بدنی هم می

دهد یک جلسه فعالیت بدنی با مدت زمان متوسط یـا زیـاد نیـز باعـث     در این مورد، مطالعات انجام گرفته نشان می. وجود آورد

هـاي  در زمینه تأثیر یک جلسه فعالیت بدنی بر لیپیـدها و لیپـوپروتئین  . شوددر بین زنان و مردان می HDLافزایش معنادار در 

پالسـماي افـراد    HDLکـه   شـد کیلومتر دویدن بر روي نوارگردان پرداختند، مشاهده  12تا  9اي که به بررسی مطالعه سرم، در

 14درصد در مقابل  25(باشد بالفاصله پس از فعالیت بدنی بیشتر می HDLبا این وجود، این افزایش در مقادیر . یابدفزایش میا

درصـد حـداکثر اکسـیژن     60درصـد در مقابـل    90(سه دو ماراتن با شدت باال همچنین مشاهده شده است که یک جل). درصد

محققان در تحقیقـی کـه در آن بـه یـک جلسـه تمـرین تنـیس دو سـاعته         . )26(پالسما دارد  HDLتأثیر بیشتري بر ) مصرفی

اري در گلیسـرول و  پرداخته بودند، به این نتیجه رسیدند که یک جلسه تمرین تنیس به طول دو سـاعت باعـث افـزایش معنـاد    

HDL اي بـر روي  دقیقـه  30مشـخص شـد یـک جلسـه تمـرین      ) 1998(در پژوهشی دیگر در سال . )8(شود  پس از تمرین می

                                                        
1 High-Density Lipoprotein 
2 Low-Density Lipoprotein 
3 Very Low-Density Lipoprotein 
4 Total Cholesterol 
5 Total Triglycerides 
6 Altena 
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درصد حداکثر اکسیژن مصرفی بـراي افـراد    70درصد حداکثر اکسیژن مصرفی براي افراد تمرین کرده و  55نوارگردان با شدت 

ا وزنه مطالعات کمتري زمینه تمرینات ب در. )33(شود می LDLکافی براي اکسیداسیون  1تحرك باعث ایجاد فشار اکسیداتیوبی

اشاره داشت که در مطالعـه خـود بـه ایـن نتیجـه      ) 2005(و همکاران  2توان به تحقیق هیلاز این جمله می. صورت گرفته است

هـاي  تر شدن فعالیتجهت آساناز طرفی  .)18( بدیاافراد بالفاصله پس از تمرین افزایش معناداري می HDLرسیدند که مقادیر 

تحـرك بـدنی کمتـري     دارايهاي ورزشی هستند که هاي قلبی عروقی، محققان به دنبال فعالیتبدنی در افراد مبتال به بیماري

انـد کـه   داشـته هـا بعضـی از محققـان اظهـار     عالوه بر این، در مورد اثر یک جلسه فعالیت بدنی بر لیپیدها و لیپوپروتئین .باشند

هاي خون تأثیر گذاشته و در واقع این دستاورد با حداقل فعالیت بـدنی در طـی   تواند بر لیپیدفعالیت بدنی حتی یک جلسه، می

همچنین باید متذکر شد که اگرچـه اثـرات فـوري فعالیـت بـدنی      . شودروز براي کسب فواید مطلوب فعالیت ورزشی حاصل می

پذیر بوده و احتمال دارد پیامدهاي مفید و سـودمندي در  تغییرات کوچک در فعالیت بدنی امکان محدود هستند، اما اثر تجمعی

هاي اخیر مبنی بـر افـزایش وزن در افـراد جوامـع مختلـف،      هاي تحقیقات سالبا توجه به یافته. یک مدت طوالنی را باعث شود

هـاي  آید، رسـیدگی و بررسـی بیشـتر ایـن موضـوع و شـیوه      میها و مشکالت بالینی که به دنبال آن براي افراد به وجود بیماري

. خـوردار شـده اسـت   آید، از اهمیت فراوانی برهاي که به دنبال افزایش وزن به وجود میمختلف پیشگیري و درمان آن و بیماري

کننـده برنامـه   امـل هاي قلبی عروقی در افراد داراي اضافه وزن، فعالیت بدنی به عنـوان بخـش ک  لقوه بیماريبه سبب خطرات با

به دلیل اینکه گزارش شده است کـه افـزایش در   . )32(شود  تواند در نظر گرفتهدرمان چاقی و سالمت سیستم قلبی عروقی می

HDL همچنین این موضوع که ورزش بر خـالف دارو درمـانی    باشد وناشی از ورزش بیش از افزایش آن ناشی از دارو درمانی می

هاي مربـوط بـه آن از طریـق ورزش و فعالیـت     ، رفع مشکالت افراد داراي اضافه وزن و بیماري)17(ست داراي عوارض جانبی نی

 بـه دلیـل  تر، و همچنین به همین دلیل، براي تکمیل تحقیقات پیشین و رسیدن به یک نتیجه مشخص. باشدتر میبدنی مطلوب

، هـدف از ایـن پـژوهش    آن بـر نیمـرخ چربـی خـون    تأثیر و  کمتر اثر تمرین با وزنه نسبت به تمرینات تداومی و دویدنبررسی 

  .استقامتی با وزنه بر نیمرخ چربی در مردان میانسال داراي اضافه وزن بودحاد تمرین  آثار بررسی

 روش تحقیق

  نوع مطالعه و روش گردآوري اطالعات

چندین ماه پیش از شـروع   .گرفته شدبه عنوان جامعه آماري در نظر کرمانشاه  شهرستانردان میانسال داراي اضافه وزن م

آمـاري را از  هاي شهرستان کرمانشاه و همچنـین خانـه دیابـت ایـن شهرسـتان اطالعـات       بیمارستانکمک مسئولین  باپژوهش 

 51 ،افـراد از این  .دریافت شد به این مراکز مراجعه کرده بودندبراي درمان بوده و  مناسبدچار وزن ناپرونده پزشکی افرادي که 

                                                        
1 Oxidative 
2 Hill 
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ن پـژوهش در یـک   ای .نفر به صورت داوطلبانه آماده همکاري شدند 12تعداد این معیارهاي ورود به تحقیق را داشتند که از  نفر

منظمی را در یـک سـال    فعالیت بدنی این افراد سابقهگفتنی است . انجام گرفت هاي مکرربا آزمون )نفره 12( طرح یک گروهی

شـرایط  (موقعیـت  دو در ) شـنبه در روز پـنج (خواسته شد که با فاصله زمانی یـک هفتـه   بر این اساس از افراد . نداشتندگذشته 

این افراد یک هفتـه قبـل از   . هاي مشخص شده انجام دهندرا در زمان و شدتبا وزنه  تمرین) استقامتی با وزنهتمرین و  کنترل

بندي افراد در جلسه تمرینی یـا  نحوه تقسیم آغاز پروتکل، در جلسه توجیهی که در آن روش اجراي پژوهش، اهداف و همچنین

همه افـراد از نظـر بیمـاري قلبـی، تنفسـی، کلیـوي، مصـرف دخانیـات و دیگـر          . کنترل توضیح داده شد، شرکت کردند شرایط

هـا  آزمودنی. از تحقیق کنار گذاشته شدند مشکالت هاي خاص از سوي پزشک کنترل شدند و در صورت وجود این گونه بیماري

( 30تا  25بین  (BMI)س معیار ورود به تحقیق، شاخص توده بدنی بر اسا
2m

kg ( قرار سال  40تا  30داشته و در دامنه سنی بین

ی پژوهش در صورتی که در ط. ها رضایت نامه کتبی شرکت در پژوهش گرفته شدپیش از آغاز پروتکل از همه آزمودنی. داشتند

از شـروع   پـیش شـش روز  . شدند از پژوهش کنـار گذاشـته شـدند   دچار مشکالت بدنی و روحی میهر زمان از پروتکل افراد در 

سـاعت   72. ارائه شده است 1این اطالعات در جدول شماره . هاي آنتروپومتریک صورت گرفتگیريتمرینات از تمام افراد اندازه

دعوت شده و پس از آموزش نحوه صحیح انجام حرکـات بـا وزنـه در هـر      افراد به سالن بدنسازي پروتکل تمرینیاز شروع  پیش

شایان ذکر است به علـت غیـر ورزشـکار بـودن افـراد، جهـت       . ها ارزیابی و ثبت شدکدام از حرکات مقادیر یک تکرار بیشینه آن

  .)17(استفاده گردید                                   از رابطه  (1RM)محاسبه 

  پروتکل تمرینی

به مدت ده دقیقه به عمل گرم کردن مفاصل پرداخته و ها در جلسه تمرینی کل تمرین استقامتی با وزنه، آزمودنیپروتدر 

زانو با دستگاه، زیر بغل با دستگاه،  درصد یک تکرار بیشینه حرکات اسکات پا، پرس سینه، باز کردن 40سپس با شدت حدود 

. دادندانجام می هانوبتثانیه بین  60تکرار و با فاصله  20با  نوبتپشت ران، سرشانه با دستگاه، جلوبازو، و پشت بازو را در سه 

دقیقه با حرکات  در انتهاي جلسه نیز به مدت دهاین افراد . ثانیه در نظر گرفته شد 90فاصله بین هر کدام از حرکات  ،همچنین

  .دکششی عمل سرد کردن را انجام دادن

  رژیم غذایی

گیري وهله دوم، وعده صبحانه در ارتباط با رژیم غذایی روز تمرین، شایان ذکر است همه افراد بعد از انجام تمرین و خون

. مصرف کردند) کیلوکالري انرژي داشت 300سی آب سیب، و یک عدد کیک کارامل که در مجموع حدود سی200(را 

گیري وهله سوم به افراد اجازه داده شد به طور ارادي آب آشامیدنی را گیري وهله دوم تا هنگام نمونههمچنین بعد از نمونه

به هر . جهت مصرف به آن فرد خورانده شد) به طور مساوي(گر جلسه با ذکر این نکته که این مقدار آب در دی. مصرف کنند

  )kg(وزنه 
  )0278/1- 0278/0(تکرار 
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ش از هر مراجعه در جلسه کنترل و جلسه تمرینی ساعت پی 48اي را در یه شد تا رژیم غذایی مشابهها توصکدام از آزمودنی

  .داشته باشند

  گیرينحوه ارزیابی و ابزار اندازه

سـاعت   12ها که حدود مرحله پیش آزمون از همه آزمودنیگیري به عنوان ر وهله اول خوندر شرایط تمرینی و کنترل د

سـپس پـس از انجـام پروتکـل     . گیري خونی صـورت گرفـت  د، در شرایط یکسان از نظر محیط و زمان نمونهحالت ناشتا بودن در

نیـز  ) پیش از صـرف ناهـار  (سه ساعت پس از تمرین . گیري درست بالفاصله پس از تمرین انجام شدتمرینی، دومین وهله خون

هاي نمونه ،یگیري در گروه تمرینهاي خونشابه با وهلهنیز مدر این پژوهش از گروه کنترل . گیري وهله سوم انجام گرفتخون

در پژوهش حاضر فاکتورهـایی  . را انجام ندادند یهاي پروتکل تمریندام از بخشکبا این حال گروه کنترل هیچ. گرفته شد یخون

هـا  گیـري از خـون از نمونه خـون افـراد در هـر وهلـه      (LDL, HDL, TG, TC) اندکه به عنوان نیمرخ چربی خون شناخته شده

و کیـت   TRUK-Uبـا سـطح کنتـرل    ) Italy(سـاخت کشـور   ) BT3000(گر براي این کار از دستگاه تحلیل. )6(گیري شد  اندازه

 3000سـانتریفیوژ بـا   دستگاه با استفاده از هاي خونی از افراد در پژوهش حاضر پس از دریافت نمونه .پارس آزمون استفاده شد

جعبـه ویـژه    درپس از کدگـذاري   پس از این عمل پالسماي افراد .دش دقیقه پالسماي خون افراد جدا دور در دقیقه به مدت ده

بـه   نگهـداري و حمـل  و با رعایـت اصـول کامـل    شد گذاشته  گراد باالي صفرچهار درجه سانتیهاي خونی با دماي حمل نمونه

امـام   بیمارسـتان  آزمایشـگاه بیوشـیمی و همـاتولوژي    کارهاي آزمایشـگاهی ایـن پـژوهش در    .آزمایشگاه مقصد انتقال داده شد

هـا طـوري   گیـري جلسات تمرینی و خـون . خمینی شهرستان الشتر تحت نظارت متخصصین مجرب آزمایشگاهی صورت گرفت

  .اجرا شده تا ریتم شبانه روزي رعایت شود) صبح 12تا  8(طراحی شد که در زمان معینی از روز 

  هاافتهروش آماري و تجزیه و تحلیل ی

بـراي بررسـی   . اسـتفاده شـد    )میانگین و انحراف استاندارد(هاي آمار توصیفی ها از روشدر این پژوهش براي توصیف داده

هـا، آزمـون تـی همبسـته     ها از آزمون کولموگروف اسمیرنوف استفاده و پس از اطمینان از توزیع طبیعی دادهتوزیع طبیعی داده

در نظـر گرفتـه شـد و از    ) >05/0p(داري هاي آماري سطح معنـی براي آزمون .استفاده قرار گرفتها مورد براي مقایسه میانگین

 .استفاده گردید spss18افزار نرم

 هانتایج و یافته

ها در جلسه تمرین استقامتی با وزنه بالفاصله پس از تمرین افزایش معناداري یافت پالسماي آزمودنی TCمقدار میانگین 

)001/0; p=37/7-= 11t( . این مقدار در شرایط کنترل تفاوت معناداري را نشان نداد)09/0; p=82/1= 11t( .   این مقـدار در سـه

ساعت پس از تمرین نیز افزایش را نسبت به مقادیر پیش آزمون نشان داد، با این حال این افزایش از نظر آمـاري معنـادار نبـود    
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)079/0; p=93/1- =11t( .گیري تغییر معناداري نیافـت  نترل در وهله سوم خوناین مقدار در شرایط ک)85/0; p=19/0-= 11t( .

با وزنه بالفاصـله پـس از تمـرین افـزایش معنـاداري یافـت        قامتیتجلسه تمرین اسها در پالسماي آزمودنی TGمقدار میانگین 

)001/0; p=22/7- =11t.(  این مقدار در شرایط کنترل به طور معناداري کاهش یافت)02/0; p=72/2= 11t( .مقادیرTG  از وهله

گیري به طور پیوسته افزایش یافت و در سه ساعت پـس از تمـرین نسـبت بـه مقـادیر پـیش       گیري تا وهله سوم خوناول خون

امـا، ایـن مقـدار در شـرایط کنتـرل در وهلـه سـوم         ).p=20/7- =11t ;001/0(آزمون و حتی بالفاصله پس از تمرین بیشتر بود 

نیز بالفاصله پس از تمرین افـزایش معنـاداري را نشـان     HDLمقادیر . )p=17/2= 11t ;052/0(غییر معناداري نکرد گیري ت خون

 HDLمقـدار  . )p=93/5= 11t ;001/0(این مقدار در شرایط کنترل به طور معناداري کاهش یافت . )p=78/9- =11t ;001/0(داد 

-p=92/3 ;002/0(ز باالتر بود و این اخـتالف از نظـر آمـاري معنـادار بـود      در سه ساعت پس از تمرین از مقادیر پیش آزمون نی

=11t.( گیري به طور معناداري کاهش یافـت  در حالی که این مقدار در شرایط کنترل در وهله سوم خون)01/0; p=07/3= 11t( .

 ;0/ 001(معنـاداري نشـان داد   هـا در ایـن نـوع از تمـرین، بالفاصـله پـس از تمـرین افـزایش         پالسماي آزمودنی LDLمقادیر 

p=02/10- =11t .( این مقدار در شرایط کنترل تغییر معناداري نکرد)056/0; p=13/2= 11t( .     با این حـال، سـه سـاعت پـس از

ایـن  ). p=82/1=11t ;09/0(هرچند، این کاهش از نظر آمـاري معنـادار نبـود    . تمرین نسبت به مقادیر پیش آزمون کاهش یافت

  .)p=87/0= 11t ;4/0(گیري نیز تغییر معناداري نیافت یط کنترل در وهله سوم خونمقدار در شرا

 هامشخصات توصیفی آزمونی )1( لجدو

2m(  BMI    )کیلوگرم(وزن   )مترسانتی(قد   )سال(سن   تعداد آزمودنی
kg(  

12  44/1±5/36  51/4±175  92/6±5/85    16/1±89/27  
 

  
  )>05/0p(معنادار نسبت به مقادیر پیش آزمون  تفاوت مایانگرن *

  تغییرات نیمرخ چربی در جلسه کنترل )1(نمودار 
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  )>05/0p(نسبت به مقادیر پیش آزمون  معنادار تفاوت نمایانگر *

 تغییرات نیمرخ چربی در جلسه تمرین استقامتی با وزنه )2(نمودار 
  بحث و بررسی

هاي نیمرخ چربی در شروع تمرین از اهمیت زیـادي برخـوردار   ده است که سطوح اولیه شاخصدر تحقیقات نشان داده ش

همـان  . )23(تري بر اثر فعالیت بدنی اتفـاق خواهـد افتـاد    هر چه میزان لیپیدهاي خون باالتر باشد تغییرات محسوس. باشدمی

ا افراد بالفاصله پـس از تمـرین در جلسـه تمـرین     سطوح کلسترول پالسم ،ان داده شد در تحقیق حاضرنش 2طور که در نمودار 

بـا ایـن   . سه ساعت پس از تمرین نسبت به پیش آزمون نیـز افـزایش یافـت   این مقدار . افزایش معناداري یافتاستقامتی با وزنه 

تغییـر  گیـري  هـاي خـون  در هیچ کدام از وهلهکنترل  شرایطاین در حالی بود که این مقادیر در  .این افزایش معنادار نبود ،حال

 15، که بر روي مردان ورزشـکار صـورت گرفـت مشـخص شـد کـه       )2004(و همکاران  1در پژوهش سگوراکی. معناداري نیافت

این افـزایش در  . ترول بالفاصله پس از تمرین شدباعث افزایش معناداري کلس )VO2max% 100(دقیقه تمرین استقامتی حداکثر 

در ارتبـاط بـا میـزان    . )28(هـاي تحقیـق حاضـر همخـوانی داشـت      ه از ایـن نظـر بـا یافتـه    گروه غیرورزشکار نیز اتفاق افتاد، ک

از قبـل تـا سـه سـاعت      ،این مقداراستقامتی با وزنه باعث افزایش معناداري در  تمرین مشخص شد کهگلیسرید سرم افراد،  تري

سه ساعت پـس از  بالفاصله تا  ازافزایش نسبت به تا بالفاصله پس از تمرین  پیشاما میزان افزایش آن از . شودمیپس از تمرین 

دلیل احتمـالی  . کنترل در وهله دوم خونگیري کاهش معناداري را نشان داد شرایطبا این وجود، این مقدار در . تمرین بیشتر بود

گونـه  ن هـیچ الـت ناشـتا بـدو   حدر شرایط کنترل نیاز متابولیکی و سوخت و سازي بدن بر اثـر ادامـه   پالسما  TGکاهش مقادیر 

نسـبت بـه پـیش آزمـون      TGهمچنین در وهله سـوم خـونگیري مقـدار    . باشدورزشی براي ورود آن به داخل خون میتحریک 

نشان داده شده است که تمرین استقامتی کوتاه مدت قبلی در تحقیقات . نبود از نظر آماري معنادارکاهش فت، اما این کاهش یا

هـاي پـژوهش   بنابراین نتایج این تحقیق بـا یافتـه  . شودمیبالفاصله پس از تمرین پالسما  TGباعث افزایش  VO2maxبا حداکثر 

                                                        
1 Sgouraki 
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از هـا  سـرم آزمـودنی   TGو  TCتوان نتیجه گرفت که افزایش مقدار هاي تحقیق میبا توجه به یافته. )28(حاضر همخوانی دارد 

ایش نیاز به انرژي و تأمین نشدن آن توسط سـطوح  کنترل، به علت افز شرایطبه تمرین نسبت از سه ساعت پس پیش آزمون تا 

کیلـو کـالري    300باشد، چـرا کـه از دیـدگاه مـا مقـدار      ساعت حالت ناشتا می 12افراد ناشی از  اچیز کربوهیدارت و قند خونن

بنـابراین  . دگیري دوم نتواند کل انرژي مورد نیـاز افـراد را فـراهم کنـ    کربوهیدرات مصرفی افراد در پس از تمرین و پس از خون

فراخوانـده شـده و در   هستند  TCو  TG که داراي خونی و دیگر ذراتها باید از بافت TCو  TGمنابع غیر کربوهیدارتی همانند 

عالوه بر ایـن، دلیـل احتمـالی    . هاي فعال قرار گیرندتر جهت مصرف و تأمین انرژي، در دسترس بافتخون تجمع یابند تا سریع

 همان طـور کـه  . خون باشد ها درآنیزان پالسما خون بالفاصله پس از تمرین و در نتیجه افزایش غلظت تواند کاهش مدیگر می

عـالوه بـر ایـن،    . بالفاصله پـس از تمـرین افـزایش معنـاداري یافـت     استقامتی با وزنه  تمرینی در جلسه HDLمقادیر  دیده شد

نسبت به  مقدار سه ساعت پس از تمریناین پس از تمرین،  کاهش معنادار سه ساعت پس از تمرین نسبت به بالفاصلهرغم  علی

اي کنترل در هر بار خـونگیري کـاهش قابـل توجـه     شرایطبر خالف آن، این مقدار در  .نشان دادافزایش معناداري  ،پیش آزمون

عـالوه بـر ایـن، در    . )29(شـود  مـی  HDLموجب افزایش شویم که فعالیت ورزشی میبا مروري بر تحقیقات قبلی متوجه . یافت

. )4( هاي صحرایی شـد موش HDLنیز تمرینات هوازي باعث افزایش معناداري در مقادیر ) 2008(و همکاران  1پژوهش باپتیستا

هـاي  کند، که با یافتـه پس از تمرین تغییر معناداري نمی HDLاظهار داشتند که مقادیر تام ) 1993(و همکاران  2درمقابل، فري

تغییراتـی صـورت گرفـت، بـه      HDL3و  HDL2یعنـی   HDLهاي با این وجود، در هر دو زیرشاخه. خوانی نداردمطالعه حاضر هم

همچنـین، در پـژوهش   . )12(سـاعت پـس از تمـرین افـزایش یافـت       20از قبـل تـا    HDL3طوري که مقدار نسـبی کلسـترول   

دقیقـه در مـردان    120و  60به مـدت   VO2maxدرصد  70نشان داده شد که تمرین استقامتی با ) 2001(و همکاران  3دورستین

علـت نـاهمخوان بـودن نتـایج     . )11(شود پالسمایی این افراد نمی HDLدر قه تمرین استقامتی سبب تغییر معناداري ي سابادار

کننـده در پـژوهش باشـد، چـرا کـه در ایـن       تواند نوع و مدت تمرین و همچنین افراد شرکتها با تحقیق حاضر میاین پژوهش

مشخص شـد کـه   ) 2004(از سوي دیگر در تحقیق سگوراکی . با سابقه تمرین استقامتی به تمرین گماشته شدندها افراد حقیقت

. )23(شـود  بالفاصله پس از تمرین می HDL باعث افزایش معناداري در مقادیر VO2maxتمرین استقامتی کوتاه مدت با حداکثر 

 HDLخود نشان دادند که تمرین شدید با وزنه باعث افزایش معناداري در میـزان  در مطالعه ) 2005(همچنین هیل و همکاران 

عالوه بر این، نتایج برگرفته . مطالعه حاضر همخوان بودند نتایجشود، که با بالفاصله پس از تمرین در مقایسه با گروه کنترل می

 HDLکننـده در پاسـخ   توانـد یـک عامـل تعیـین    خود بـه تنهـایی مـی    ،دهند که شدت تمرین با وزنهاز این تحقیقات نشان می

                                                        
1 Baptista 
2 Frey 
3 Durstine 
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 بسـیار به تمرینات با وزنه به میزان شدت تمرین  HDLپژوهشگران معتقدند که پاسخ . )18(پالسمایی به تمرین مقاومتی باشد 

و در  شـده  HDLهاي که موجب افزایش میـزان  عالوه بر این، مکانیسم. )22(باشد وابسته بوده و داراي یک آستانه سازگاري می

در عـین حـال، نشـان    . ابهام باقی مانده استي شود هنوز در پردههاي قلبی عروقی مینهایت باعث کاهش خطر ابتال به بیماري

تر از این، به هنگام اکسیداسیون ظرفیت بـاالیی  مهم. است 1حامل اصلی کلستریل استر هیدروپراکسید HDLداده شده است که 

با انتقال معکوس کلسترول موجب کاهش بـروز   HDLدر واقع، . وجود دارد LDLتولید شده در براي کاهش مقدار لیپوپراکسید 

توسط کبـد و تغییـر    HDLافزایش تولید  HDLاز نظر فیزیولوژیکی علت افزایش میزان . )21(شود هاي قلبی عروقی میبیماري

به دنبال فعالیـت   (HTGL) ٤فعالیت لیپاز کبدي ، و کاهش3(LCAT)، (LPL) ٢در فعالیت آنزیمی مختلف مانند، افزایش فعالیت

مربـوط   پس از ورزش احتماالً HDLهاي اساسی بیوشیمیایی مسئول افزایش حاد در مقادیر مکانیسم. )13، 10، 7(است  ورزشی

یرهاي بنـابراین درك مسـ  . )15(باشـد  گلیسـرید از طریـق لیپـوپروتئین لیپـاز مـی     هاي غنی از تـري به کاتابولیسم لیپوپروتئین

عـروق کرونـري خواهـد     5متابولیک لیپوپروتئین از اهمیت بالینی زیادي برخوردار است، چرا که باعث پیشگیري از آترواسـکلروز 

باشند، اما عوامل کلیدي مـؤثر زیـادي   با وجود اینکه نتایج حاصل از تمرین حاد بر لیپید و لیپوپروتئین پالسما متناقض می. شد

توان به عوامل فیزیکی، تناسب اندام فـرد، چربـی موجـود و سـطح لیپـوپروتئین، شـدت، و       می موارد از این. شناسایی شده است

بـه طـوري کـه    . هاي متفـاوتی تشـکیل شـده اسـت    خود از زیر گروه ،HDLاز طرفی مقدار تام  .)30(مدت تمرین اشاره داشت 

 HDL2تام به واسطه افزایش  HDLتی که افزایش بنابراین در صور. است HDL2به طور مؤثري وابسته به  HDLتغییرات غلظتی 

و  6گـوردون  در مطالعـه . )20(تام را بـه دنبـال داشـته باشـد      HDLتواند افزایش کاذب می) باشد HDL3بلکه به واسطه (نباشد، 

در همـین پـژوهش   . ساعت پس از تمـرین مشـاهده شـد    48در  HDL-Cدر زنان افزایش معناداري در میزان ) 1998(همکاران 

HDL3-C  بالفاصله پس از تمرین افزایش یافت، اما یک ساعت پس از تمرین دو ساعته با شدت متوسط به حالت اولیه برگشـت .

 HDL-Cبا این حـال افـزایش در   . از قبل از تمرین تا هر زمان پس از تمرین تفاوت معناداري نداشت HDL2-Cدر مقابل مقادیر 

، HDL-Cسـاعت پـس از تمـرین افـزایش در      48در  ،عالوه بـر ایـن  . ه شده استنسبت داد HDL3-Cو  HDL2-Cبه افزایش در 

متعاقـب فعالیـت    HDLاحتماالً علت افـزایش  . )15( اردد HDL2-Cبا تغییر در  )r=92/0( همبستگی باالیی ،HDL3-Cبه نسبت 

مقـادیر مربـوط بـه    . )25 ،24، 14( گـردد برمـی  مؤثر هستند HDLبه نقش ورزش در تقویت عواملی که در تشکیل و دگرگونی 

LDL  ایـن مقـدار سـه سـاعت     . بالفاصله پس از تمرین افزایش معنادار یافتسه تمرین استقامتی با وزنه جلدر تحقیق حاضر در

                                                        
1 Cholesteryl Ester Hydroperoxides 
2 Lipoprotein Lipase 
3 Lecithin-Cholesterol Acyltransferase 
4 Hepatic Lipase 
5 Atherosclerosis 
6 Gordon 
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همان طور کـه در نمـودار   . با این حال، این کاهش از نظر آماري معنادار نبودنسبت به پیش آزمون کاهش یافت، ، پس از تمرین

در تحقیق مقرنسـی  . گیري تغییر معناداري پیدا نکردهاي خونکنترل در هیچ کدام از وهله شرایطدر  LDLدیر مقادیده شد  1

گیـري  البتـه وهلـه خـون   . هاي نـر نـدارد  موش LDLنشان داد شد که یک جلسه دوي تداومی هوازي تأثیري بر میزان ) 1389(

کـه بـر روي   ) 1387(همچنین در تحقیق حجتی و همکـاران  . )2(ساعت پس از تمرین انجام شد  24آزمون این تحقیق در پس

هـا  پالسماي آن LDLدختران چاق انجام گرفت، نشان داده شد که تمرین دوي تناوبی و تمرین با وزنه تأثیر معناداري بر میزان 

نـاقض  تعلت احتمالی م .)1(بالفاصله پس از تمرین و ده ساعت پس از تمرین ندارد، که با نتایج تحقیق حاضر همخوانی نداشت 

ایـن، در تحقیـق    رغمیعل. باشدهش وکننده در پژهاي شرکتتواند جنسیت آزمودنیبودن نتایج این تحقیق و مطالعه حاضر می

از سه ساعت پس  اما این مقدار. اي نشان دادل توجهتمرین افزایش قاب از بالفاصله پس LDLر مقادی) 1998(گوردن و همکاران 

هـا  سـرم آزمـودنی   LDLتمـرین مقـادیر    از تا سه ساعت پس پیش آزمونو در مجموع از  معناداري کاهش یافتتمرین به طور 

  .)15(این کاهش معنادار نبود، که با نتایج پژوهش حاضر همخوانی داشت  ،کاهش یافت، با این حال

ستقامتی با وزنه ا فاصله پس از تمرینبالاین مقدار نشان داد که حاضر نتایج پژوهش  TCبه طور کلی در ارتباط با مقادیر 

وت معنـاداري  امقادیر پیش آزمـون تفـ   نسبت به اري اثر تا سه ساعت پس از تمرینبا این حال، ماندگ .یابدري میافزایش معنادا

 .شـود و تجمع آن در خون جهت به مصرف رساندن مـی  TGتمرین استقامتی با وزنه باعث فراخوان بیشتر عالوه بر این، . نداشت

به طوري که ماندگاري اثر افزایش این شاخص سه ساعت پس از تمرین نیز معنـادار بـوده و نسـبت بـه پـیش آزمـون افـزایش        

استقامتی با وزنه افزایش معنادار و ماندگاري این افـزایش  در پژوهش حاضر بالفاصله پس از تمرین  HDLمقدار . یافتمعناداري 

در پـژوهش مـا نشـان داد کـه      LDLمقـادیر   .بـود  قابل توجـه ن نیز از نظر آماري سه ساعت پس از تمرین نسبت به پیش آزمو

ساعت پس از تمـرین   سه با این حال، این مقدار. شودباعث افزایش معناداري در مقادیر این شاخص میتمرین استقامتی با وزنه 

  .هرچند این کاهش معنادار نبود. پیش آزمون کاهش یافت نسبت به

مقـادیر   مالحظه و همچنین به دلیل افزایش قابل شدن پس از تمرین جهت مصرف TGافزایش فراخوان به علت در پایان 

HDL  لیپوپروتئین مفید خون شناخته شده است و کـاهش در مقـادیر   که به عنوانLDL       سـه سـاعت پـس از تمـرین، تمـرین

بـدون مصـرف   هـاي قلبـی عروقـی،    ز بیمـاري تر و در نتیجه پیشـگیري ا نیمرخ چربی مطلوب استقامتی با وزنه جهت رسیدن به

هسـتند  پالسـما   HDLپـایینی از   به ویژه براي افرادي که داراي سطوح ،باشندداروهاي شیمیایی که داراي عوارض گوناگون می

  .شودتوصیه می
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