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 رزیستین و انسولین زنان غیرفعال، 8-اینترلوکینه تمرین هوازی بر تاثر هشت هف

 

 3، حسینی، سیدعلی1، احدی، فاطمه1یارمحمدی، محبوبه

 

 دکتری، دانشگاه تهران -2علوم و تحقیقات فارس، واحد  ،کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد -1

 

 رزیستین و انسولین زنان غیرفعال بود. ، 8-اینترلوکین اثر هشت هفته تمرین هوازی برهدف از این تحقیق بررسی : مقدمه

مراجعه کننده به باشگاه بدنسازی و آمادگی جسمانی دانشگاه علوم پزشکی شیراز  کارمند زناننفر از  22بدین منظور  شناسی:روش

رین هوازی به مدت هشت هفته و گروه تمشدند. نفری )تمرین هوازی و کنترل( تقسیم  12انتخاب و بر اساس توان هوازی به دو گروه 

سالن،  دور رفتن راه صورت به کردن، گرم دقیقه 11شامل  جلسه یک تمرین هر هفته سه جلسه تمرینات هوازی را انجام دادند. برنامۀ

 دو جلسه هر که جلسۀ اول ذخیره ای در قلب ضربان درصد 55تا  55با شدت  دویدن و هشت دقیقه بود جنبشی و کششی، حرکات

کردن بدن  سرد مخصوص آخر پنج دقیقۀ رسید و دقیقه 21 به دویدن زمان هفته، هشت از افزوده شد. بعد دویدن زمان به یک دقیقه

دادند. از تمامی آزمودنی ها قبل و پس از هشت هفته هفت سی سی خون تنه انجام بود، و سپس تمرینات کششی از باالتنه به پایین

مستقل و  tجهت تجزیه و تحلیل یافته ها از آزمون های کالموگروف اسمیرنوف، تحقیق گرفته شد.  جهت اندازه گیری متغییرهای

  .)α=15/1وابسته استفاده شد )

( و انسولین p=51/1(، رزیستین )p=88/1) 8-اینترلوکیننتایج نشان داد که هشت هفته تمرین هوازی اثر معنی داری بر : هایافته

(42/1=p .ندارد ) 

رزیستین و انسولین زنان غیرفعال از تمرینات ، 8-با توجه به نتایج تحقیق پیشنهاد می شود جهت بهبود اینترلوکین یری:گنتیجه

 هوازی با مدت زمان باالتر از هشت هفته استفاده شود.

 رزیستین، انسولین، زنان غیرفعال، 8-اینترلوکینتمرین هوازی، های کلیدی: واژه
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