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 غیرفعال زنان در Cبر سطوح  پروتئین واکنشی شدت پر تناوبی اثر یک جلسه تمرین حاد
 ، سیدجعفر موسويحبیبیان  معصومه  ،خدیجه بختیار

 .کارشناس ارشد فیزیولوژي ورزش، دانشگاه آزاد اسالمی واحد دامغان. 1
 ایران  بدنی،قائمشهر، تربیت قائمشهر، گروه واحد اسالمی آزاد استادیار دانشگاه. 2

 خدیجه بختیار: مولف مسئول
 gmail.com@bakhteyar١١٠ :آدرس ایمیل

 مقدمه 
 حاد فاز پروتئین یک C واکنشی پروتئین. دارد مداخله آترواسکلروتیکی هاي پروسه در التهاب که دهند می نشان زیادي شواهد

 به پاسخ در کبد طریق از اغلب پروتئین این. یابد می افزایش چشمگیري بطور بافتی، آسیب و التهاب عفونت، حین در که است
 علت به C واکنشی پروتئین گیري اندازه حاد، فاز هاي پروتئین بین از .شود می ترشح خون در و ساخته خونی التهابی هاي میانجی
محسوب می  بافتی و التهاب ضایعات تشخیص راه بهترین بهبودي، محض به آن سریع کاهش و بافتی ضایعه آغاز در سریع افزایش

 فاکتورها کاهش طریق از سالمتی و جسمانی آمادگی افزایش منظور به ورزشی فعالیت انجام ).2006 همکاران، و سیموپلوس(شود
 برنامه یک تجویز اصلی اجزاي. باشد می توصیه مورد تمرین طول در بودن ایمن و عروقی قلبی هاي بیماري با مرتبط خطرزاي ي

 فعالیت. است تمرین بودن تدریجی و جلسات تعداد طول، مدت، شدت، نوع، شامل افراد، براي انفرادي و سیستماتیک ورزشی
 هوازي فعالیت اي ثانیه 300 تا 30 تکراري مراحل شامل که است ورزشی هاي فعالیت از دیگري نوع زیاد، شدت تناوبی با ورزشی

 از تر طوالنی یا و تر کوتاه مساوي، ریکاوري هاي دوره با مصرفی اکسیژن حداکثر درصد 100 تا 95 شدت با اي دامنه در و است
 بیشینه زیر استقامتی تمرینات یا و مدت طوالنی سنتی، تمرینات از بیشتر شود و این تمرینات می انجام ورزشی فعالیت مدت

  برسطوح شدت پر تناوبی حاد تمرین جلسه یک لذا  مطالعه حاضر  به منظور تعیین اثر. دهند می افزایش را هوازي ظرفیت
 .غیرفعال انجام شد زنان در Cواکنشی پروتئین

 روش شناسی
 به پزشک، توسط  الزم معاینات از پس ساري واحد آزاد دانشگاه سال 25 تا 22 دامنه با غیرفعالزن  اندانشجویاز بین  داوطلب 10

دقیقه حرکات  5( کردن گرم دقیقه 10 شامل پرشدت تناوبی تمرینی برنامه. شد انتخاب دسترس در و هدفمند گیري نمونه صورت
 95 تا 90 شدت با دویدن دقیقه 1ا پی در پی هاي ستبا  اصلی تمرین دقیقه 36 ،)دقیقه دویدن نرم روي نوارگردان 5کششی و 

ساعت  14تا  12به دنبال  خونی هاي نمونه .دبو مصرفی اکسیژن حداکثر% 50شدت با دویدن دقیقه 3 و مصرفی اکسیژن حداکثر
 سطوح. شد آوري جمع صبح در چپ، دست بازویی ورید از آزمون پسبالفاصله و یک ساعت  ،پیش مرحله سه درناشتایی و 

 . شد گیري اندازهاالیزا  روش بهو   ویژه، تجاري کیت از استفاده با Cواکنشی پروتئین
 نتایج
/ میلی گرم 99/2±31/0به  46/2±34/0از (  یافت داري معنی %)49/18(افزایش تمرین از پس بالفاصله Cواکنشی پروتئین سطوح
فعال نسبت به زمان بالفاصله پس از تمرین به طور معنی داري کاهش غیر  ریکاوري ساعت یک متعاقب و) P=009/0لیتر ،

در زمان هاي  Cواکنشی پروتئیناما تفاوت معنی داري بین سطوح  ). P=012/0،لیتر /گرم میلی 28/2±43/0(یافت )12/29(
 ).P=604/0(ریکاوري و قبل از تمرین مشاهده نشد

 بحث و نتیجه گیري
بالفاصله پس از تمرین تناوبی پرشدت افزایش معنی داري یافت و متعاقب  Cواکنشی پروتئین سطوحبراساس نتایج تحقیق حاضر، 

این نتایج بیانگر افزایش التهاب ناشی از تمرین تناوبی پرشدت در هنگام  تمرین و . یک ساعت ریکاوري تا سطوح پایه نرمال گردید
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 مقاومتی تمرین جلسه یک که دادند نشان) 2011(همکاران و ا بیژهدر این راست. کاهش آن در دوره ریکاوري پس از تمرین است
 مسن مردان در C واکنشی پروتئین سطوح دار معنی افزایش به منجر ،)بیشینه تکرار یک% 35 شدت با تمرین 10 شامل( اي دایره
 اکسیژن حداکثر درصد 85 و 65 هاي شدت با هوازي تمرین نوع دو از پس که نمودند اظهار) 2009(همکاران و تسا چنین هم. شد

 سطوح پاسخ بین تفاوتی که حالی در. یافت داري معنی افزایش غیرفعال مردان در Cواکنشی پروتئین سطوح ،)دقیقه 35(مصرفی
 مقاومتی تمرین جلسه یک که دادند گزارش) 1391( همکاران و کاخک اما .نشد مشاهده تمرین نوع دو این به C واکنشی پروتئین

 دختران C واکنشی پروتئین پالسمایی سطوح در داري معنی تغییر با بیشینه تکرار یک درصد 60 و 50 ،40 هاي شدت با اي دایره
نبود که علت احتمالی این مغایرت ممکن است به باالبودن سطوح پایه این شاخص در آزمودنی هاي چاق  همراه وزن اضافه داراي

 است ممکن حاضر تحقیق در تناوبی حاد تمرینات از پس C واکنشی پروتئین سطوح زایشاف پیشنهادي مکانیسم. مربوط باشد
 سلول 6 اینترلوکین. یاشد آلفا تومور دهنده فاکتورنکروز و 6 اینترلوکین التهابی هاي سایتوکاین بواسطه آن تولید سازي تحریک

 اولین تمرینات، از ناشی عضالنی سلول آسیب رسد می نظر به. کند می تحریک Cواکنشی پروتئین تولید براي را کبدي هاي
 عضالنی درون پیامدهی مسیرهاي حتی. باشد تمرین از پس تر کوتاه دوره و تمرین طول در 6 اینترلوکین سطوح افزایش محرك

 کاساپیس(شوند Cواکنشی پروتئین متعاقب تولید نتیجه در و 6 اینترلوکین تحریک به منجر سلولی، آسیب از جدا است ممکن هم
 ).2005همکاران، و
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