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 چکیده
   برخی ف کروره ی خونی در دانشجوی ن غیر  رزشک ر بود. ر ش نتحقیق ح ضر، بررسی تمثیر تمرین   هوازی بر فیزرینوژ  هو

س  ، ب  اسرف ده از ر ش تص دفی  7/00 ± 0/0نفر از دانشجوی ن دخرر غیر  رزشک ر دانشر ه آزاد آب دان ب   ی نرین سنی 02بوین  ن ور :تحقیق

شرک  کردنو. ف کروره ی فیزرینوژن،تری  هوازی هفر    هر هفر  س  جلس  در تمرین   05ب   و   ه  آز ودنی هوفمنو انرخ ب شونو.

خونی  ورد سنجش    ه ی نمون ( ب  اسرف ده از HDL(   لیپوپر تئین پر چر   )LDLکلسرر  ، لیپوپر تئین کم چر   )گلیسریو، 

اسرف ده شو.نر یج این تحقیق نش ن داد ک  تمرین    ه  فرضبرای آز ون  α=  12/1همزسر  در سطح  tقرار گرف . از ر ش آ  ری  گیری انوازه

شو. ا   در   قوار  ه  آز ودنی(در P= 110/1  کلسرر  ) (P=115/1)(، تری گلیسریوP= 102/1یزرینوژن )هوازی ب عث ک هش  هنی دار ف

تف     هنی داری  ه  آز ودنی( HDL(، لیپوپر تئین پر چر   )LDLفش ر خون سیسرولی، فش ر خون دی سرولی، لیپوپر تئین کم چر   )

 الره بی ه ی ش خ شرک   ن م در تمرین   هوازی از طریق ک هش برخی  ش ن داد ک نر یج این پ  هش ن:بحث   نریج  گیریایج د نکرد. 

 عر قی شود. -،  مکن اس  ب عث ک هش خطرا  قلزی ث  فیزرینوژن

 

 .LDL ،HDLفیزرینوژن،تری گلیسریو، کلسرر  ، كلید واژه:

 

 مقدمه
حفظ سال     تنورسری بشر شن خر  شوه بونی ب  صور  یک ضر ر  انک ر ن پذیر برای  ه ی فه لی ا ر زه شرک  در 

در جوا ع شهری ک  ب  اقرض ی شرایط خ ص ح کم بر آن ا ک ن هر گون  تحرک   جنزش طزیهی ک   ز    خصوص ب اس ، 

   یر  رگه ی اخیر ش هو اف ایش ک  در س    خرل  بون آد ی اس  از  ی سلب شوه اس ، ب  طوری ه ی ارگ نعملکرد  طلوب 

 (.5، 0هسریم ) قلزی عر قی ه ی م ریبین شی از 

 بر ز ب  تر سنین در  رحل  چنو   طی آغ ز کودکی د ران از عر قی)آتر اسکلر ز( قلزی ه یپ تولوژیک بیم ری ت ییرا 

داشر   بیم ری پیشرف  از پیشریری در  همی نقش توانوعر قی  ی قلزی ه یبیم ری پیوایش در  ؤثر عوا   . شن خ کنو  ی

تحرکی   سطح ب  ی  کم دی ب ، خون، پرفش ری دخ نی  ، جنس،  صر  سن، از: عز رتنو عوا   این ترینشوه شن خر  و.ب ش

LDL  را عر قی قلزی ه یبیم ری خطر حس سی  بیشرری،   دق  ب  ک  گردنو ی ه ییش خ  دنز   ب  (.  حقق ن4، 3) اس 

 اس ، بوده  رخصصین توج   ورد عر قی،  شکال  قلزی  هرض در راداف شن س یی جه   همی ک  عوا   کننو. از بینی پیش

درصو از غل    2/2پر تئین پالسم  ک   ترین ب رگپالسم  اس . فیزرینوژن  سرم   فیزرینوژن Cدهنوه حس     اکنش پر تئین

رد فیزرینوژن عال ه بر تولیو ر ز اس . عملک 6ت   3. نیم  عمر این پر تئین گردد  ی  در کزو سنر   دهو  یپالسم  را تشکی  

. ب شو  ی، تهیین کننوه رئولوژی خون    حرک تکثیر سلو  عضل  ص   ه  پالک فیزرین این اس  ک  یک کوف کرور برای تجمع 

  در نه ی  ب عث ک هش ر ان بودن خون  شود  یقر    ه ی سلو  ولکو  فیزرینوژن ب  د  پالک   رص  شوه   ب عث تجمع 

 (. 2)شن سنو  یراین فیزرینوژن را ب  عنوان یک ف کرور خطر قلزی عر قی . بن بشود  ی
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 ش خ  فیزرینوژن پالسم یی گردش ب ز   بیوسنر  همراه اس .  ی ان زایی لخر    الره بی خطرا  ب  فیزرینوژن اف ایش 

 فیزرینوژن غل   لیرر گرم در یکاف ایش  (.6اس ) شوه شن خر   خرل  ه یبر ز بیم ری   پیری فراینو در  ر بولیکی پی  وی

 همراه ه ش خ  این اف ایش برابر اف ایش دهو. در نریج  1/0قلزی را ت   ه ی کر نراس  خطر بیم ری  مکن دیرر، عوا   از  سرق 

 گردد، ظرفی  الره بی ه یش خ  این ک هش ب عث ک  عملی هر گون  دلی  همین بوده اس . ب  عر قی قلزی حوادث ب  اف ایش

 (. 0) دارد دنز   ب  را عر قی قلزی حوادث ک هش

(. 2قلزی عر قی ارتز ط  جود دارد) ه ی بیم ریبین  ی ان فه لی  بونی   آ  دگی هوازی ب  عوا   خطرزای  رسو  یب  ن ر 

(. ب  توج  ب  7شود) ی عر قی در افراد  -قلزی ه یبیم ری ب  ابرال خطر ک هش ب  هموسر ز  نجر سیسرم در تهوی  ب  بونی فه لی 

ب  ارائ  راهک ره ی  ن سب برای حفظ سال ری  توانو  یاینک  داشرن بونی س لم شرط پوی یی   ک رایی اس  لذا نر یج این تحقیق  

 ه ی بیم ریعر قی   س یر  –قلزی ه ی بیم ری و نی جه  رفع  ه ی برن    توان  یافراد ج  ه  کمک نم یو. از طرفی این شن خ  

  ب  آن ن یر اف ایش  زن، طراحی   پیشنه د نمود.ب  همین دلی  اجرای این تحقیق ب  توج  ب  هو  آن ک  ارائ  راهک ر  ابسر

 . رسو  یخطرن ک اس ، ضر ری ب  ن ر  ه ی بیم ری ن سب ب   رزش در جه  جلوگیری از اف ایش درصو 

 

 روش تحقیق
 ن ور ابروا طی یک فراخوان عمو ی از دانشجوی ن دخرر دانشر ه بوین .این تحقیق از نوع نیم  تجربی اس ر ش اجرای 

آزاد آب دان دعو  ب  عم  آ و ک  ب  صور  دا طلز ن  در این تحقیق شرک  نم ینو. سپس پرسشن     حقق س خر  ک  ح  ی 

 قرار داده شو.  ه  آندر  ورد س بق  بیم ری   س بق  فه لی  بونی افراد اس  در اخری ر  سوا تی

 02ب  عنوان آز ودنی غیر فه   انرخ ب   ب  صور  تص دفی  ه  سوا افراد ب  توج  ب  پ سخ  ه  پرسشن   س از جمع آ ری پ

.  الک غیر فه   بودن افرادی هسرنو ک  فه لی  بونی  سرمر نواشر    ی  شونو  یبرای شرک  در تحقیق برگ یوه  ه  آننفر از 

ف کروره ی آنرر پو رری شرک   گیری انوازهدر ر زه ی تهیین شوه در  ح   شود  ین  خواسر  فه لی  نوارنو. از افراد نمو اصالً

ب  عم  آ وه جه  بررسی ف کروره ی ذکر شوه در  بنوی ز  نک  در  رحل  بهوی طزق  شود  یکننو. همچنین از افراد خواسر  

بروا ضرب ن قلب، فش ر خون سیسرولی   فش ر خون تحقیق ب  عنوان پیش آز ون ب  س لن  ح  آز  یش  راجه  نم ینو. در ا

در ح ل  ن شر  نمون  خونی جه  برآ رد ف کروره ی  ه  آز ودنیشو. از  گیری انوازهدر ح ل  اسرراح   ه  آز ودنیدی سرولی 

ی سی س 2( ب   ی ان HDL(   لیپوپر تئین)LDL(، لیپوپر تئین)TG(، تری گلیسریو)TCکلسرر  ) ر قوا خونی)فیزرینوژن،

هفر  در تمرین   ب  صور   05ب   و   شود  یخواسر   ه  آز ودنیگرفر  شو. سپس ب  توج  ب  برن    تمرینی تو ین شوه از 

  قرار گرفرنو  گیری انوازه ورد . پس از پ ی ن تمرین   تم م ف کروره ی  ورد ن ر ب  هم ن شرایط پیش آز ون مودنو سرمر شرک  ن

 . شودر ح ل  ن شر  گرفر  نمون  خونی  ربوط  نی  

هفر   هر   هفر  05 و   ب  سپس   شونو، آشن  تمرین   نحوه اجرای ب  شوه بنوی ز  ن برن    یک  ط بقه   آز ودنی

 برن    سپس   داد ی انج م را عمو ی دقیق  گرم کردن 01آز ودنی ه  ابروا جلس ، هر در تمرین   پرداخرنو. انج م ب  جلس ،3

 5 هفر  . هرشو  یشر ع  دقیق 02 و  ب  قلب ضرب ن حواکثر درصو 22 ت  21تمرین ب شو ف اینوه    رن  ب صور ب   تمرین  

 حواکثر درصو 72 ت  71ب  برن    پ ی ن در ت  شو ی اف  ده تمرین   شو  ب  پنج درصو هفر  س  هر   د یون ز  ن ب  دقیق 

 بود. (1) رگرفر  از پر تک  تمرینی لوری    همک رانرسیو. پر تک  تمرینی فوق ب دقیق 30   قلب ضرب ن

 tسپس از  گردد  یاسرف ده  ه  دادهابروا از آ  ر توصیفی برای رسم جوا      رتزط کردن  ه  دادهبرای تج ی    تحلی  

 .شود  یاسرف ده  ه  فرضبرای آز ون  α=  12/1همزسر  در سطح 

 

 

 ها یافته
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(، کلسرر   0،جو     نمودار )(P   114/3 =t= 102/1اری در  قوار فیزرینوژن )ک هش  هنی د دنش ن داه ی  ی فر 

(110/1 =P   41/4 =t) تری گلیسریو ،(115/1 =P   745/3 =t  در پ سخ ب)ا   در  قوار .ایج د شوه اس  یهفر  تمرین هواز 05 

لیپوپر تئین ، (P   152/0 =t= 110/1ری )فش رخون دی سرولی اسرراح، (P   147/0 =t= 303/1فش رخون سیسرولی اسرراحری)

، ت ییر  هنی داری ایج د (010/1 =P   215/0 =t)( HDL  لیپوپر تئین پر چر   ) (LDL()010/1 =P   315/0 =tکم چر   )

 نشو. 

 
 تحقیق قز    بهو از تمرین ه ی ش خ  گیری انوازه( نر یج  ربوط ب  0جو   )

 ش خ  آ  ری

  ر یره 

 سطح  هنی داری t انحرا   هی ر ± ی نرین جلس 

 قز  فیزرینوژن

 بهو

04/55±56/526 

51/07±34/530 

114/3 102/1 =P 

 قز  کلسرر  

 بهو

54/03±22/072 

13/03±62/060 

414/4 110/1 =P 

 قز  تری گلیسریو

 بهو

36/01±33/021 

30/02±50/041 

745/3 115/1 =P 

 قز  فش رخون سیسرولی اسرراحری

 بهو

76/1±16/006 

12/7±6/002 

147/0 303/1 =P 

 قز  فش رخون دی سرولی اسرراحری

 بهو

51/3±33/70 

05/5±16/71 

152/0 110/1 =P 

LDL  قز 

 بهو

06/07±33/000 

02/07±05/001 

315/0 010/1 =P 

HDL 
 

 قز 

 بهو

13/4±16/31 

06/3±03/30 

215/0 010/1 =P 

 

 

 

 

 ه  قز    بهو از تمری نوژن آز ودنیانحرا   هی ر( فیزری ±ه ) ی نرین  ( داده0نمودار)

 بحث

256.26 

231.34 

210

220

230

240

250

260

270

280

 بعد قبل

m
g

/d
L
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شود. این  ی( P= 102/1)ه ی پ  هش نش ن داد ک  انج م تمرین اسرق  ری ب عث ک هش  هنی دار  قوار فیزرینوژن  ی فر 

ب  فه لی   ( همخوانی نوارد.  قوار فیزرینوژن، رابط   هکوسی05( همخوانی   ب  نر یج )00، 01، 0، 2ه ی ) ه  ب  نر یج پ  هش ی فر 

بر اس   بونی   آ  دگی جسم نی دارد. هر چنو ب  طور کلی س ز   ک ر  اقهی رابط  فه لی   رزشی   فیزرینوژن  شخ  نیس . 

 هنی دار  تمثیر  فش ر خون دی سرولی  (P=303/1)اسرراحری تمرین   هوازی بر فش ر خون سیسرولی ه ی این پ  هش  ی فر 

ه ی این تحقیق ب   ی فر چ  ر نو ک هشی انوکی در فش ر خون سیسرولی   دی سرولی  ش هوه شو. اگر (.P= 110/1) شر  اس وان

 در جه  ت ییرا   ثز  در فش ر خون همخوانی دارد.( 04، 03نر یج )

نر یج این پ  هش (.P= 110/1) دارد هنی داری بر  قوار کلسرر   تمثیر همچنین نر یج نش ن داد ک  تمرین   اسرق  ری 

تمرین   هوازی بر  قوار تری گلیسریو ه ی این تحقیق نش ن داد ک   ( همخوانی دارد. بررسی ی فر 04، 0، 4نر یج تحقیق   )ب  

ه ی پ  هشی ب  این نکر  اش ره دارنو ک  انج م  ن م  تقریز ً اکثر شواهو علمی   ی فر (. P= 115/1 هنی داری گذاشر  اس  )تمثیر 

اف ایش فه لی  جسم نی ب  تنه یی ی  همراه ب  رژیم غذای  کنو    زن   جلوگیری از چ ق شون کمک  ی ه ی  رزشی ب  ک هشفه لی 

( همخوانی 07، 06، 02، 04، 4)ه ی  نر یج این تحقیق ب  ی فر . توانو  وجب ک هش درصو چربی زیر پوس  بون شود  ن سب  ی

(. اگرچ  P= 010/1) واردن  هنی داری ( تمثیرLDLئین کم چر   )تمرین   هوازی بر  قوار لیپوپر تدارد.نر یج نش ن داد ک  

ک  تمرین    رزشی ر ی لیپیوه     قوار آن ک هش ی فر  اس  ا   این ک هش  هنی دار نزود. تحقیق   نش ن داده اس  

هسرنو ک  توسط پر تئین  . لیپوپر تئین ه  در  اقع لیپیوه یی   ننو تری گلیسریو   کلسرر  ه  سرم خون  ؤثر اس لیپوپر تئین

همخوانی نوارد. آن لی  آ  ری نر یج این تحقیق نش ن داد  (01، 07، 06، 02، 04، 4، 5ه ی ) ی فر انو. نر یج این تحقیق ب   اح ط  شوه

رین   (. اگرچ   ی ان آن پس از تمP= 010/1) وارد هنی داری ن( تمثیر HDLهوازی بر  قوار لیپوپر تئین پر چر   )ک  تمرین   

بر عکس فه لی   رزشی شویو، فه لی   رزشی طو نی  و  ک  چنوین س ع  ب  طو   ی هوازی انوکی اف ایش ی فر  اس . 

، 06، 02، 04، 4، 5ه ی ) توانو ب عث اف ایش غل   لیپوپر تئین ه ی پرچر   در خون شود. نر یج این تحقیق ب  ی فر  انج  و،  ی

 ( همخوانی نوارد.01، 07

 

 گیری نتیجه
 نجر ب  تر  زوز شوه    توانو  یاس  ک   هموئسر زیکی از د ی  اصلی حمال  قلزی ت ییرا    عوم ته د  در سیسرم 

عر قی شوه   ب عث ت ییرا  در دیواره  -قلزی ه ی بیم ریعوم فه لی  بونی ب عث اف ایش خطر . حمال  قلزی را در پی داشر  ب شو

نر یج نش ن داد ک  تمرین    .گردد  یعر ق کر نر  ه ی بیم ریبونی  ن م ب عث جلوگیری از . تمرین   فه لی  گردد  یعر ق 

 شونو. عر قی  ی -گردد   ب عث ک هش ریسک خطرا  قلزی عر قی  ی -هوازی ب عث ک هش عوا   خطرزای قلزی

 

 تشکر و قدردانی

 گردد. حم ی    لی از این طر  تشکر   قوردانی  یجه  ه آزاد اسال ی  احو آب دان نشر  سیل  از  ه  ن  پ  هشی دا بوین

 

 

 منابع
سر ی   فیزرینوژن پالسم یی ب  عنوان عوا   الره بی پیشرویی  CRPهفر  تمرین   اسرق  ری بر  05(. بررسی تمثیر 0300پ رسی ن،  . ) -0

 659 -66، 5قلزی عر قی،  جل  پ  هشی دانشر ه علوم پ شکی شهیو بهشری، شم ره  ه ی بیم ریکننوه 

 009-36، 2عر قی در  ردان چ ق، علوم زیسری  رزشی، شم ره  -(. تمثیر فه لی  هوازی بر عوا   خطرزای قلزی0310ض بط، ع. ) -5

(. اثر تمرین  ق   ری عضال   ی ن تن  بر ت ییرا  ترکیب بون   لیپیوه ی سرم دانشجوی ن دانشر ه آزاد اسال ی  احو 0311اعرم د، ظ. ) -3
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The effect of aerobic exercises on fibrinogen and some blood factors in 

nonathletic students 
 

Abstract 
 

This study explored the effects of aerobic training on the fibrinogen and some blood factors 

of nonathletic students. Fifteen female students at Abadan Azad University with an average age of 

19.7± 1.1 were selected through purposeful random sampling. The subjects took part in three 

weekly sessions of aerobic exercises during a twelve week period. Fibrinogen, triglyceride, 

cholesterol, low-density lipoprotein (LDL) and high-density lipoprotein (HDL) factors were studied 

through obtained blood samples. A correlated t-test at α=.05 was utilized for analysis. Findings 

showed that aerobic exercises led to a significant decline in the subjects’ fibrinogen (P=.015), 

triglyceride (P=.002) and cholesterol (P=.001) levels. Results also showed no significant change in 

their systole and diastole blood pressure as well as their low-density lipoprotein (LDL) and high-

density lipoprotein (HDL) levels. This study concluded that routine aerobic training can decrease 

the threat of cardiovascular disease through the decrease of some inflammatory indices such as 

fibrinogen. 

 

Keywords: fibrinogen, triglyceride, cholesterol, low-density lipoprotein (LDL), high-density 

lipoprotein (HDL) 
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