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 بدنی متفاوت  زنان با شاخص توده CRPهفته تمرین هوازي بر سطوح پالسمایی  8تاثیر 
 ابولفضل علیزاده گلریزي؛ ،*صالحه میالنی شیروان

 خراسان شمالی، شیروان
*salehe.milani@yahoo.com   

 چکیده
امروزه به دلیل ماشینی شدن کارها و گسترش روز افزون تکنولوژي بیشتر افراد دچار کم تحرکی شده اند که یکی از پیامدهاي آن 

بسیاري از تحقیقات تاثیر . همانطور که می دانیم چاقی ناشی ازعوامل محیطی و ژنتیکی است. گسترش چاقی در بین افراد می باشد
لیپیدمی، فشارخون باال و  ، دیس2مقاومت به انسولین، دیابت نوع عروقی، -ا از جمله بیماري هاي قلبیچاقی بر بسیاري از بیماري ه

به همین دلیل اکثر جوامع امروزه چاقی را به عنوان یک معضل شناسایی نموده و به دنبال راه حل هایی براي  .غیره را نشان داده اند
 .مقابله با آن می باشند

، اعالم نموده است که امروزه بیش از یک میلیارد نفر در جهان داراي اضافه وزن BMIبا استفاده از شاخص  سازمان بهداشت جهانی
% 8عروقی –هاي قلبی  تحقیقات نشان داده اند که به ازاي هر یک واحد افزایش در شاخص توده بدنی، خطر وقوع بیماري. می باشند

هاي  شاخص) HDL-C(و کاهش لیپوپروتئین با چگالی باال ) LDL-C(چگالی پایین اگرچه افزایش لیپوپروتئین با . یابد افزایش می
هاي قلبی عروقی  دهند افرادي که به بیماري ها نشان می شوند، ولی گزارش هاي قلبی عروقی محسوب می اصلی و عامل خطر بیماري

هاي قلبی عروقی  تحقیقات زیادي نشان داده اند که گسترش بیماري. طبیعی هستندHDL-Cو  LDL-Cاند، داراي  مبتال بوده
، نقش محوري در توسعه و پیشرفت آترواسکلروز، که به عنوان بیماري انباشت )سیستمیک(اي التهابی دارد و التهاب عمومی  زمینه

توانند  نشانگرهاي حساس و مشخصی از التهاب میتحقیقات اخیر نشان داده اند که . شود، ایفا می کند چربی در نظر گرفته می
هاي التهابی به  بینی کنند از این رو در دهه گذشته، توجه پژوهشگران بیشتر به شاخص عروقی را تا حدودي پیش -بیماري قلبی

ی از این یک) C )hs-CRPهاي قلبی عروقی معطوف شده است، که پروتئین واکنشی  کننده بیماري عنوان عوامل مستقل پیشگویی
محقق در این تحقیق بر آن شد تا دریابد بهبود شاخص توده بدنی ناشی از فعالیت ورزشی بنابراین . شاخص هاي التهابی می باشد

تر از مردان است، لذا  در زنان بیش CRPمقادیر و از آنجایی که . ارتباط دارد CRPهوازي تا چه اندازه با تغییرات سطوح پالسمایی 
زنان با شاخص توده بدنی متفاوت  CRPحاضر بررسی تاثیر هشت هفته تمرین هوازي بر سطوح پالسمایی هدف از تحقیق 

 .باشد می
 ها مواد و روش

. تقسیم شدند) BMI<25(و داراي اضافه وزن  )≥9/24BMI( زن سالم با توجه به شاخص توده بدن در دو گروه با وزن طبیعی 26
دقیقه  25حداکثر ضربان قلب ذخیره بود که به مدت % 80تا  40با شدت جلسه  3هفته و هر هفته  8برنامه تمرین هوازي شامل 

رخ لیپیدي خون شامل  ، نیمCRPسطوح پالسمایی . دقیقه رسید 45در هفته اول اجرا شد و در هفته هشتم به 
HDL،LDL،گیري شدند ساعت پس از پایان تمرینات اندازه 48هاي ترکیب بدنی قبل و  گلیسیرید و شاخص کلسترول، تري. 
 ها یافته
رو  پس از دوره تمرینی در هر دو گروه با افزایش معنادار روبه )LDL(چگال  کلسترول و لیپوپروتئین کمها نشان داد که مقادیر یافته
در گروه وزن ) Vo٢max(کاهش معنادار و حداکثر توان هوازي نیز در هر دو گروه با ) PBF(درصد چربی بدن ). P>05/0(بود 

 CRPپالسماییسطوح ). P=02/0(طبیعی با افزایش معنادار همراه بود که در مقایسه با گروه اضافه وزن نیز تفاوت معناداري داشت 
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نمایه توده بدن، تفاوتی در .)P=31/0و P=55/0(هشت هفته تمرین هوازي در هر دو گروه کاهش غیرمعنادار یافته است پس از 
 ).P<05/0(ها ایجاد نشد و تري گلیسیرید در گروه) HDL(لیپوپروتئین پرچگال 

 ، شاخص توده بدنی،  تمرین هوازيCگر  پروتئین واکنش:واژگان کلیدي
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