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بر پاسخ ورزشی هموسیستئین و شاخص مقاومت به انسولین در  استقامتیهفته تمرین  8تاثیر 

 مردان غیرفعال داراي اضافه وزن
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 sg136204@gmail.comسئول: آدرس ایمیل نویسنده م

بیماری های قلبی عروقی از عمده ترین علل مرگ و میر در کشور های توسعه یافته و در حال توسعه است. این بیماری  مقدمه:

(. که برای تشخیص آن عوامل 1ش است)ها در ایران نیز یکی از شایع ترین علل مرگ و میرها می باشد و شیوع آن رو به افزای

خطرزای سنتی مورد بررسی قرار می گیرد و اخیرا شاخص های جدیدی برای تشخیص بیماریهای قلبی عروقی شناسایی شده 

است که هموسیستئین یکی از آنها می باشد با این حال درباره تاثیر تمرین ورزشی بر مقادیر هموسیستئین نتایج متناقضی ارائه 

( همچنین این مسئله هنوز جای سوال است که آیا تمرینات ورزشی می تواند پاسخ عوامل خطرزای قلبی 123، 97ست )شده ا

 عروقی را به یک جلسه فعالیت ورزشی شدید تغییر دهد 

شده بصورت داوطلبانه انتخاب  22مرد سالم غیرفعال با شاخص توده بدنی باالی  11نیمه تجربی لذا در یک طرح  روش شناسی:

و بعد از تکمیل پرسشنامه سالمت پزشکی آزمون های قد، وزن، درصد چربی، توان هوازی بیشنه شرکت کردند. آزمودنی های قبل 

دقیقه دریک پروتکل تمرین هوازی  38تا  15بمدت  MHR %88تا  52هفته تمرین استقامتی شامل دویدن با شدت  8و بعد از 

مرحله مقادیر استراحتی قبل و بعد از تمرین استقامتی و بعد  4دند. نمونه های خونی در کروامانده ساز )آزمون شاتل ران( شرکت 

از فعالیت وامانده ساز اولیه و ثانویه برای سنجش هموسیستئین و مقاومت به انسولین اخذ شد. برای تحلیل داده ها از آزمون 

 استفاده شد.  82/8داری آنوای با اندازه گیری های تکراری و آزمون بونفرونی در سطح معنی 

هفته تمرین استقامتی کاهش معنا داری داشت  8نتایج تحقیق حاضر نشان داد که مقادیر استراحتی هموسیستئین بعد از  نتایج:

(842/8(p=  889/8هفته تمرین استقامتی کاهش معنی داری داشت ) 8همچنین پاسخ ورزشی هموسیستئین بعد از(p= .

و چه بعد از فعالیت وامانده  =p)883/8هفته تمرین استقامتی چه در حالت پایه  ) 8انسولین بعد از  همچنین مقدار مقاومت به

 کاهش معنی داری داشت.   =p)882/8ساز )

با توجه به یافته های تحقیق جاضر افراد تمرین کرده چه در مقادیر پایه و چه پاسخ ورزشی مقادیر  بحث و نتیجه گیري:

 به انسولین پایین تری داشته لذا کمتر در معرض بیماریهای قلبی عروقی قرار می گیرند.   هموسیستئین و مقاومت

 هموسیستئین، مقاومت به انسولین، تمرین استقامتی، پاسخ ورزشی واژه هاي کلیدي:
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