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 مقدمه
گلیسـیرید،  ترین این عوامل افـزایش تـري  شایع .باشدعروقی و سندرم متابولیک می –هاي قلبیپاتولوژیکی چاقی بیمارياز پیامدهاي 
در  ].1[ باشـند خون باال مـی  و فشار کلسترول لیپوپروتئین با چگالی پایین ، افزایشکلسترول لیپوپروتئین با چگالی باال کاهش میزان

دهد که این افراد احتماالً در معرض خطر باالتر ابـتال بـه   نشان تواند می HDL-cمطالعات مختلف نشان داده شد، کاهش در سطوح 
کنتـرل سـالمتی در افـراد     هـاي مـؤثر در  بدنی یکـی از روش فعالیت افزایش  يوسیلهتعدیل شیوه زندگی به ].1[آترواسکلروز هستند 

با این وجود اطالعات متناقضی در زمینه تأثیر فعالیت ورزشی بر غلظت لیپیدهاي پالسما در افراد داراي اضـافه  . آیدچاق به شمار می
صـارمی و  کـه  در حـالی ]. 1[ نداشـت عروقـی   -هـاي قلبـی  شـاخص تمرین هوازي در افراد چاق تأثیر معنی داري بر . وزن وجود دارد

گـزارش  در افراد مبتال به سندرم متابولیـک  را متعاقب تمرین هوازي متابولیکی  -هاي قلبیبهبود شاخصي خود در مطالعههمکاران 
غلظت لیپیدهاي پالسما، هـدف  هاي متناقض پیرامون تأثیر تمرین هوازي بر با توجه به اهمیت چاقی و نیز وجود پژوهش]. 2[کردند 

 .ر مردان داراي اضافه وزن بودد لیپیدهاي پالسماپژوهش حاضر بررسی اثر یک برنامه تمرین هوازي بر غلظت 
 روش تحقیق

انجـام   از پـس . طـور داوطلبانـه در پـژوهش شـرکت کردنـد     بهگلوگاه شهرستان  نفر مرد چاق 25تعداد نیمه تجربی، پژوهش در این 
هـوازي   دو گـروه  در تصـادفی  صورت به هاي واجد شرایطآزمودنی سپس .شد کنندگان گرفتهشرکت از کتبی ينامهرضایت ،هابررسی

یـک  . جلسه بود سههفته و هر هفته  چهارگروه هوازي شامل ی تمرین تناوببرنامه  .گرفتند قرار) تعداد =8(و گروه کنترل  )تعداد= 8(
 تنـاوبی  دویـدن  شـامل  تنـاوبی  تمـرین  اصلی برنامهو  نرمشی کششی، حرکات دوها، انواع با کردن گرم دقیقه 20جلسه تمرین شامل 

دویدنـد کـه در هفتـه     بیشـینه  قلب ضرباندرصد  65 شدت ها در هفته اول باآزمودنی .بود یک به دو نسبت با فعال استراحت با همراه
 8 دویـدن  تکـرار  4 اسـتقامتی،  تمـرین  اصـلی  مرحلـه  در هاآزمودنی .]3[ رسید بیشینه قلب ضرباندرصد  80به شدت تمرین هشتم 
 را تکـرار  هـر  بـین  مـا  )بیشـینه  قلب ضربان ۴٠ -%50( ايدقیقه 4 فعال استراحت فاصله با و )بیشینه قلب ضربان 65 -% 80( ايدقیقه

 غلظـت . گرفـت مـی  انجام دقیقه 10 مدت به کششی حرکات نرم، دوي با اجراي کردن جلسه نیز سرد هر انتهاي در .]3[ دادند انجام
و همچنین شاخص توده بدن به همـراه درصـد چبـی بـدن      چگاللیپوپروتئین کم، لیپوپروتئین پرچگالکلسترول تام، ، گلیسریدتري 

 اسـمیرنوف،  -آزمـون کولمـوگروف   از استفاده با هاداده نرمال توزیع تایید از پس. در ابتدا و انتهاي دوره تمرین اندازه گیري گردیدند
 آزمـون   از هـا گـروه هـا بـین  متغیـر  يوابسته و براي مقایسهt ها از آزمون متغیرگروهی ي درونمقایسه و آماري تحلیل و تجزیه براي

tاستفاده شد مستقل . 
 یافته ها

معنادار  کاهشآزمون آزمون نسبت به پیشنشان داد که در گروه تجربی در مرحله پس درصد چربی بدنگروهی نتایج بررسی درون
در گروه تجربی نسبت گروه کنترل  تغییرات درصد چربی بدن نشان داد که گروهیبین چنین نتایج بررسیهم .)≥006/0p(داشت 

درصد و  38/6در گروه تجربی  چگاللیپوپروتئین کمدهد که میانگین سطوح گروهی نشان میبررسی درون .)≥01/0p(بود معنادار 
، بررسی همچنین. )=05/0p( ودبکاهش آن در گروه تجربی از لحاظ آماري معنادار و درصد کاهش داشت،  58/2در گروه کنترل 
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). =05/0p( در گروه تجربی نسبت به گروه کنترل تفاوت معناداري داشت چگاللیپوپروتئین کمگروهی نشان داد که سطوح بین
در  لیپوپروتئین پرچگالو  کلسترول، تري گلیسیریدسطوح  تناوبیهفته تمرین  چهارگروهی نشان داد که پس از نتایج بررسی درون

ها به ترتیب در آن pمقدار ( ، ولیکن کاهش آنها معنادار نبودآزمون کاهش داشتندآزمون نسبت به پیشگروه تجربی در مرحله پس
کلسترول، تري تفاوت معناداري در سطوح  تناوبیهفته تمرین  چهارچنین پس از هم .)41/0و ، 0/ 55، 07/0 باگروه تجربی برابر 

 .)<05/0p( شدندر گروه تجربی نسبت به کنترل مشاهده  چگاللیپوپروتئین پرو  گلیسیرید
 بحث و بررسی

باشـد، همچنـین مشـاهده    مـی  در گروه تجربـی  چگاللیپوپروتئین کمدار سطوح هاي مهم این پژوهش کاهش معنایکی دیگر از یافته
ایـن پـژوهش بـا برخـی ازتحقیقـات      . در گروه تجربی نسبت به گروه کنترل تفاوت معناداري داشت چگاللیپوپروتئین کمسطوح شد 

 را تـداومی  و تنـاوبی  هـوازي  تمرین طی در را چگاللیپوپروتئین کم کاهش نیز )1391( همکاران و گائینی. ]4[ همخوانی داشته است

 مـدت بـر سـطوح پالسـمایی و    تمرین ورزشی کوتـاه  نشان دادند، )2011(همکاران  و Filho-Casellaکه حالیدر  .]4[ کردند گزارش
از نظـر سـاز و کارهـاي     .]5[ایجـاد نکـرد    چگاللیپوپروتئین کمتغییري در  در بیماران سندرم متابولیک لیپوپروتئین پرچگالخواص 

 آدرنرژیـک  بتـا  هـاي گیرنده تحریک لیپولیز، افزایش مهم علل از یکی، توان گفتمی چگاللیپوپروتئین کمدرگیر در روند کاهش میزان 
 ذرات غیراسـتریفیه  کلسـترول  مقـدار  بـر  کـه  شـود مـی  منجـر  لیپـولیز  افزایش به نهایت در و یابدمی کاهش هوازي تمرین در که است

ذرات  قطـر  افـزایش  موجـب  مسـأله  ایـن  .]4،2[شـود  مـی  کاسـته  ذرات ایـن  پـروتئین  مقـدار  از شود و افزوده چگاللیپوپروتئین کم
توانـد  مـی  ورزشی هايفعالیت اثر در چگاللیپوپروتئین کمذرات  کاهش بنابراین،. شودمی آنها کاهش چگالی و چگاللیپوپروتئین کم

هفتـه تمـرین    راچهـ با توجه بـه نتـایج پـژوهش حاضـر، پـس از       .]1،2[باشد  عروقی - قلبی دستگاه بر ورزش دهنده اثر مثبتنشان
تـوان  مـی از ایـن رو،  . ، مشاهده شدچگاللیپوپروتئین کمدار در سطوح ، کاهش معنادرصد چربی بدنمعنادار  کاهش، همراه با تناوبی
کـار  بـه عوارض ناشی از چاقی در افراد چـاق و داراي اضـافه وزن   بهبود موثر در به عنوان یک عامل تواند می تناوبیتمرین ، نمودبیان 

 .گرفته شود
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