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 لیپوپروتئین هاي پالسما  در زنان میانسالهفته تمرین منتخب هوازي بر میزان  12تاثیر 
 امیر نوشادي,حمیده مومن کهخا

 کارشناس ارشد فیزیولوژي ورزش دانشگاه  ازاد مشهد,کارشناس ارشد فیزیولوژي  ورزشی دانشگاه ازاد مشهد
 اهداف

بیماري قلبی و عروقی یکی از مهمترین عوامل تاثیر گذار در میزان مرگ ومیر کشورهاي صنعتی باشد ودر نتیجه عامل صرف هزینه 
بیماري ) خصوصا در کشورهاي جهان سوم و از جمله ایران(کی از علل اصلی و مهم مرگ ومیر در جهان یقابل مالحظه میشودپس 

به وجود می ) عروق کرونر(لبی در اثر تنگی شدید و انسداد عروق تغذیه کننده عضله قلب سکته ق. هاي قلبی و سکته قلبی است
علت اصلی و مهم تنگی و انسداد عروق کرونر قلب، سفت و سخت شدن جدار عروق کرونر یا تصلب شرائین است و عوامل موثر . آید

ست که مکانیسم عمل لیپیدها ا VLDL) -(LDLضر خونافزایش چربی هاي م: و مساعدکننده بیماري هاي عروق کرونر عبارتند از
چون لیپیدهاي جریان خون در محلولهاي آلی مانند پالسماي خون نامحلول هستند، نقل وانتقال آنها توسط  اینگونه است که 

لبومین منتقل اسیدهاي چرب آزاد پالسماي خون به صورت اتصال به آ. مولکولهاي حامل یا ترکیب پروتئین و لیپید انجام می شود
تري گلیسرید ها، فسفولیپید ها و کلسترول همراه با پروتئینها ، ساختمان میسل کروي شکلی به نام لیپوپروتئین را به . می شوند

در ساختمان لیپوپروتئین ها ، استرهاي کلسترول و تري گلیسریدهاي هیدروفوبیک در مرکز قرار می گیرند و . وجود می آورند
، بخشهاي قطبی فسفولیپیدها و کلسترول آزاد به صورت یک الیه قطبی سطحی ، لیپیدهاي ) لیپو پروتئین ها آپو(پروتئین ها 

شده و انتقال لیپیدهاي نامحلول را در جریان خون هیدروفوب را احاطه می کننداجزاي قطبی سطحی باعث حاللیت لیپوپروتئین ها 
را درگیر می کند اشاره ) عروق مغز یا قلب(ز مشکالت که عروق خونی بیماري عروقی که به گروهی ا دامکان پذیر می سازن

حمله قلبی و سکته قلبی داشته ,افرادي که بیماریهاي عروقی دارندممکن است مشکالتی از قبیل بیماري هاي عروق کرونر.دارد
امکان ایجاد بیماریهاي قلبی  است  فشارهاي روانی و ارث -فزایش فشار خون، مصرف سیگار، عدم تحرك، بیماري قند، چاقی .باشند

 عروقی قلبی بیماریهاي پیدایش و ایجاد عوامل از بعضی چند هر .است %40و در زنان  %50سالگی در مردان  40عروقی بعد از سن 
و در  تغییر قابل خطر عوامل سایر کنترل براي روشهایی اما هستند، مداخله قابل غیر ژنتیک و نژاد و سن مرد، جنس مثل

تحقیقات و مطالعات نشان داده اند که  .و یا حداقل به تأخیر انداختن بروز آنها وجود دارد قلبی عروقی پیشگیري از بیماریهاي نتیجه
میزان مرگ و میر در اثر سکته فعالیت هاي بدنی و ورزش مناسب و طوال نی مدت در پیشگیري از بیماري هاي قلبی دخالت دارد و 

رزش منظم و مداوم باعث افزایش قطر عروق و. درصد کمتر از افراد غیرورزشکار و عادي می باشد ٢۵ قلبی در میان ورزشکاران
خون کاهش می  میزان چربی هاي مضر .ورزش باعث می شود عضله قلب قوي شده و پمپاژ آن افزایش یابد. کرونر قلب می شود

هفته تمرین منتخب هوازي بر میزان لیپوپروتئین هاي پالسما در زنان میانسال   غیر فعال  12از مطالعه حاضر تاثیر  هدف . یابد
نتایج  .می باشد که این لیپوپروتئین ها عبارتند از کلسترول تام و کلسترول لیپوپروتئین کم چگال و پر چگال و تري گلیسرید 

 .پهلو بوده است عا تاثیرات تمرینات ورزشی بر سطوح لیپوپروتئین هاي پالسما دوتحقیقات بررسی شده دوپهلو میباشد قط
 مواد و روشها

نفر به طور تصادفی در دوگروه کنترل و تمرین جاگرفتند و گروه تجربی به  24نفر 100به منظور تعیین جامعه آماري از مجموع 
درصد پرداختند و گروه کنترل از تنمرین باز ماندند و  75تا  60جلسه تمرین ایروبیک با شدت  3هفته و هرهفته  12مدت 

براي برسی اماري از نرم .ه هاي آنترو پومتریک و میزان لیپوپروتئیینهاي ذکر شده در باال بودمتغیرهاي اندازه گیري شده شامل انداز
 استفاده شد  T-STUDENTو تست    , spss ۱۸افزار 

 
 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

٢٥ 
 

 یافته ها
نتایج نشان داد که  برنامه تمرین هوازي موجب بهبود مقادیر لیپوپروتئین پرچگال شد و تري گلیسرید و کلستروال و لیپوپروتئین  

 .کم چگال  در گروه تمرینی نسبت به کنترل کاهش یافت
 نتیجه گیري

ي بر نیمرخ لیپیدي و عوامل خطر زاي قلبی درصد تاثیر معنادار 75تا60باتوجه به نتایج بدست آمده برنامه تمرین هوازي با شدت  
 .و عروقی داشته است

 تریگلیسریدوکلسترول تام ,لیپوپروتئین ,عوامل خطرزاي قلبی و عروقی :کلمات کلیدي
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