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  :هچکید 

ترین عوامل تاثیر گذار در میزان مرگ ومیر کشورهاي صنعتی باشد ودر نتیجه  بیماري قلبی و عروقی یکی از مهم  
مقایسه دوشیوه تمرینی هوازي و مقاومتی بر هدف از مطالعه حاضر  شود. عامل صرف هزینه قابل مالحظه می

این لیپوپروتئین ها عبارتند از کلسترول تام و  چاق   غیر فعال می باشد که  زنان درلیپوپروتئین هاي پالسما 
 36نفر 100کلسترول لیپوپروتئین کم چگال و پر چگال و تري گلیسرید .. به منظور تعیین جامعه اماري از مجموع 

هفته و 24نفر به طور تصادفی در سه گروه کنترل و تمرین هوازي و مقاومتی  جاگرفتند و گروه تجربی به مدت 
هفته  24درصد پرداختند  و گروه تجربی مقاومتی نیز به مدت  75تا  60ه تمرین ایروبیک با شدت جلس 3هرهفته 

انجام دادندو گروه کنترل از تمرین باز ماندند و متغیرهاي اندازه گیري  شدت  ده تکرار بیشنه  باتمرین مقاومتی 
در باال بود.براي بررسی آماري از نرم افزار  شده شامل اندازه هاي انترو پومتریک و میزان لیپوپروتئینهاي ذکر شده

SPSS18   و تستANOVA  موجب بهبود مقادیر لیپوپروتئین و مقاومتی  استفاده شد که برنامه تمرین هوازي
پرچگال شد و تریگلیسرید و کلسترو ل و لیپوپروتئین کم چگال کاهش یافت . باتوجه به نتایج بدست آمده برنامه 

درصد تاثیر معنادارتري در مقایسه با تمرین مقاومتی  بر نیمرخ لیپیدي و عوامل   75تا 60 تمرین هوازي با شدت
  خطر زااي قلبی و عروقی داشته است.

  کلسترول تام تریگلیسرید, لیپوپروتئین , عوامل خطرزاي قلبی و عروقی, کلمات کلیدي:

  

  

  

  

  

 

Comparison of two methods of aerobic and resistance training on plasma 
lipoproteins in obese middle-aged women 
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Abstract : 

  Cardiovascular disease is one of the most important factors affecting mortality in 
industrial countries is thus considerable cost factor. The aim of this study was to 
compare aerobic and resistance training on plasma lipoproteins in obese inactive  
women that these lipoproteins are low-density lipoprotein cholesterol and high-
density cholesterol and triglycerides. In order to determine the statistical community, 
a total of 100 people 36 patients were randomly divided into three groups: control 
and aerobic training and resistance  and experimental groups for 36 weeks, each 3 
aerobic workouts by 60 to 75 percent of their experimental group resistance for 24 
weeks of resistance training intensity ten repetitions maximum and measured 
variables, including the amount  of and lipoproteins in the above  ppmentioned 
spss18 . was used for  testing of aerobic and resistance training to improve levels of 
high-density lipoprotein  and low-density lipoprotein and triglyceride decreased  .. 
According to the results meaningful impact aerobic program by 60 to 75 percent 
compared with resistance training  have meaning ful effect on lipid profile and 
cardiovascular risk factors . 

Keywords: cardiovascular risk factors, lipoproteins, triglycerides, total cholesterol 

  مقدمه:- 1

با ول کلسترحیاکاهشسطول و کم چگاول کلسترح سطودن باال بور و سیگال ستعمان، اخوريپرفشا 
ي هاريبیمازاي مل خطراعون میادر .قی میباشندوعرـقلبیي هاريبیمازاي مل خطراعواز چگالی باال 

دارد.  طتباار نخورفشاو  ولفتن کلستررباال؛ جملهزا از ملخطرابیتحرکی با سایر عو، قیوعرـقلبی
عروقی یکی از بیماريهاي استکه در چند دهه اخیر افزایش یافته است. امروزه  بیماري -بیمارهايقلبی

ومیر دردنیا میشناسند. گفتهمیشود تمرین و گاصلیترینعاملمراز عروقی را به عنوان یکی-قلبی
و بهبود عوامل التهابی  نخورفعالیتبدنی میتواند اینعوامل خطرزا ر اتعدیل نماید فعالیتبدنی باکاهشفشا

 TGشت بیشترداباعث برزتئین لیپاویشفعالیت لیپوپرافزنقش حفاظتی براي بیماري هاي قلبی دارد. ا
هد لیپوپروتئینها باچگالی باال دکاهش میراقی وعرـقلبیي هاريبیماات خطرد کهبهنوبه خود میشون خو

ها بهکبد حمل گمکهاي صفراوي ازدیوارهرکه کمترین مقدار کلسترولرا دارند وکلسترول را براي تبدیل ن
میکنند این نمکهاي صفراوي تشکیل شده در بدن به درون روده ریخته میشوند و از طریق مدفوع دفعم 

  گرایش زیادي براي چسبیدن به دیواره سرخرگ ها دارند. (لیپو پروتین هاي کم چگالیشوند 
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خطر درابتال به بیماريهايقلبیهستند و وهمچنین نسبت آنها در پالسما عوامل اعالم  HDL،LDLغلظت
چاقیو )2004دلکوس,.همچنین بهوسیله آنهامیتوان بیماريهايقلبى عروقیرا در آینده پیشبینیکرد(

طبق تحقیقات انجامشده بهترینروش ،یم غذایی پرچرب بررويلیپوپروتئینها خوناثر منفی میگذارد ژر
یم غذاییمناسبتوام با ژازربراي درمانچاقی وکاهش لیپوپروتئینهاى خوناستفاده 

  ).2007سلنتز,ورزشمیباشد(

از ،اعثمیشود تا از رسوب کلسترول درداخل عروق جلوگیر يشودبHDLافزایش
درنتیجه ، طرفدیگرانجامفعالیتهايورزشی بهویژهتمرینات هوازيموجبمتابولیسم بیشترچربیشده

هش بررسی مقایسه  دو شیوه هدف  این پژوي استفادهمیگردد.. ژازچربیهاي بیشتري رايتامین انر
  سال  است. 30تا  25تمرینی مقاومتی و هوازي بر میزان لیپوپروتین هاي پالسما در  مردان  چاق  

  مواد و روشها:- 2 

نفر رضایت خود رابراي شرکت در پژوهش اعالم کردند نهایتا  100پس از اعالم فراخوان پژوهشی بالغ بر 
نفر قرار  12نفر و تمرین کرده مقاومنی  12نفر و کنترل  12هوازي نفر را در سه گروه تمرین کرده  36

ساعت  24هفته با تواتر سه بار در هفته انجام شد خونگیري  24گرفتند تمرینات در هر دو گروه  به مدت 
و 27و گروه تمرین هوازي 26ساعت پس از تمرین اندازه گیري شد میانگین سنی گروه کنترل  24قبل و 

شد وآزمون  استفادهSPSSبود و براي تجزیه و تحلیل آماري از نرم افزار آماري  27قاومتی گروه تمرین م
ANOVA  براي  بررسی استفاده شد  

  نتایج:- 3

در پیش LDLوHDLو توکی مقادیر کلسترول و تریگلیسرید و ANOVAجدول یک:جدول  
  آزمون و پس آزمون

 آزمون تعقیبی توکی ANOVA(متغیر

سطح  f میانگین کلسترول
 معناداري

سطح  میانگین  گروه
 معناداري

 تفاضل میانگین

  گروهها            مقدار 

کنترل پیش  968/0 033/0 20,58  پیش  میان گروهی
 آزمون

156,66 968/0   27,85- 
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هوازي پیش   آزمون
 آزمون

 کنترل 968/0 158,33

پیش     درون گروهی 
 آزم    آزمون

مقاومتی  968/0 033/0 62,93
 پیش آزمون

 -18,500 هوازي 968/0 155,7500

  میان گروهی پس

 آزمون

کنترل پس  001/0 9,716 52,33
 آزمون

180,500 001/0 

هوازي پس  
 آزمون

143,33 001/0 

  درون گروهی پس

 آزمون

مقاومتی پس  001/0 9,716 53,83
 آزمون

 -10,345 مقاومتی 001/0 145,41

سطح  f یانگینم تري گلیسرید
 معناداري

 تفاضل میانگین ها توکی

سطح  میانگین گروه
 معناداري

گروهها                  
 مقدار

  میان گروهی پیش

 آزمون

کنترل پیش  357/0 11,064 180,33
 آزمون

 18,67 کنترل 357/0 116,083

هوازي پیش 
 آزمون

 11,584 هوازي 357/0 120,916

  درون گروهی پیش

 ونآزم

مقاومتی  357/0 11,064 169,45
 پیش آزمون

123,750 357/0 

  میان گروهی پس

 آزمون

کنترل     001/0 14,98 191,72
 پس آزمون

 9 مقاومتی 001/0 134,250

 001/0 112,116هوازي پس 
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 آزمون

  درون گروهی پس

 آزمون

مقاومتی   001/0 14,98 131,66
 پس آزمون

1119,916. 001/0 

HDL میانگین f  سطح
 معناداري

 تفاضل میانگین توکی      

  گروهها          مقدار

کنترل   
 پیش آزمون

 10.300 کنترل 0/538 43.80

  میان گروهی پیش

 آزمون

هوازي    0/538 589/0 37.44
 پیش آزمون

41.66 0/538 

مقاومتی 
 پیش آزمون

40.33 0/538 

  درون گروهی پیش

 آزمون

  کنترل پس    0/538 0/589 69.60
 آزمون

 13 هوازي 0/001 33.500

  میان گروهی پس

 وآزمون 

هوازي پس    001/0 13.43 137.6
 آزمون

 -8.75 مقاومتی 001/0 53.33

مقاومتی   
 پس آزمون

50.41 001/0 

  درون گروهی پیش

 آزمون

 تفاضل از میانگین  توکی 001/0 13.43 137.6

  مقدار             گروهها 

کنترل پیش  0/478 0/756 55.25  میان گروهی پیش
 آزمون

 84,64 کنترل 478/0 116,16
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هوازي پیش  LDLآزمو ن
 آزمون

119,58 478/0 

  درون گروهی

 LDLپیش آزمون

مقاومتی  0/478 0/756 55.25
 پیش آزمون

 85,76 هوازي 478/0 106,500

  میان گروهی پس

 آژمون

کنترل پس  018/0 4,54 44,12
 آزمون

 61,34 مقاومتی 84,64 71,66

هوازي پس 
 آزمون

33,7500 85,76 

  درون گروهی پس

 آزمون

مقاو.متی  018/0 4,54 69,018
 پس آزمون

45,66 61,34   

 

  و کلسترول و تریگلیسریدHDL,LDLشکل یک:شکل 
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  بحث:- 4

همکاران داناوان و )، 1390ن ()یکتایار و همکارا2004رینگ( ر با  یافته هاي یافته هاي پژوهش حاض
همسو است .نتایج پژوهش  کاهش  ) مبنی بر کاهشکلسترول متعاقب فعالیت ورزشی مقاومتی  2001(

) 2000با نتایج لینیندا (پس از تمرینات هوازي و مقاومتی نشان داد که  LDLمعنی داري در میزان 
سرم افراد درا   LDL. درتحقیقات زیادي نشان داده شده که تمرینات هوازي با کاهش سطوحمغایرت دارد

ي ژرتباط میباشد. تمرینات هوازي به نسبت تمرینات مقاومتی از چربی به عنوان منبع اصلی تولید انر
) اظهار داشتند که ورزشفعالیت آنزیم 2002سوگیوراوهمکاران(،بیشتر استفاد همیکنند

) را افزایش میدهدکه این دو آنزیم LCATولسیستینکلسترولآسیلترانسفراز() LPL(ینلیپازلیپوپروتئ
و ). چوبینه 2002(سوگوریو,را سببمی شود  HDLتري گلیسیرید وکلسترول و افزایش، LDLکاهش

یی با اصحري هاشمودن در شنا کرازي و بی هووتناو می اوتدت ند تمرینادپی برد خوتتحقیقادر باپتیستا 
ن ) بیا1390ران (همکازارع و مقابل به ، در ستاه اهمر لیپوپروتئین پرچگال یش افزو ا LDL-Cش کاه
ر فاکتودار هفته موجب کاهش معنیدر سه جلسه رت می بهصواوتدو بی وهشت هفته تمرین تنا، نددکر

LDL-C  دار یش معنیافزو اHDL-C در ) نیز 1390ران(همکااد و کبرنژاشد. ل سا40تا  35ن نادر ز
می اوبی یا تدوند هشت هفته تمرین تنادکرارش گز، ندم دادنجال اسا 36ق چان ناروي زتحقیقی که 
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را می اوتدو بی وتاثیرتمرین تناان هشگروین پژد. امیشو HDL-Cیش افزم و اتاول موجب کاهش کلستر
ی با شورزند که فعالیت ن دادنندنشادامین یکساق یائسۀ چان نادر ز LDL-Cو گلیسرید يبر تر

د  جنسی  میشوغ بلوو نی انوجول دوران طون  در گلیسرید خويتردار یش معنیافزامتوسط موجب تشد
 ند.دامیغ بلوو نی اشد نوجول دوران رطون در خوي طبیعی پاسخ لیپیدهاي لگوایکو آن را 

  نتیجه گیري کلی:- 5

 LDL،زانکلسترول میمعنادار   کاهشباعث هوازي  ،این مطالعه نشان دادکه تمرینات مقاومتی 
شده چاق  درافراد و افزایش لیپوپروتئین پرچگال و کاهش تري گلیسرید , تنفسی -افزایشآمادگیقلبی

 است.

  :منابع-6

و بی وتناتتاثیر تمرینا).مقایسه  1390خت,(دومنظر، بیگدلیر. منصوح، حمن. سیاري، رعلی. سواد، کبرنژ.  ا1
  , 9ششی, ورزیستی م زفصلنامه علون, ناز قیوعر –قلبی زاي مل خطرامی بربرخی عواوتد

ازي بیهووتناو می اوتمرینی تده شیودو ).مقایسه 1390ي.(مهد، عباسعلی. مقرنسی، گائینی ء. سمازارع ، ا. به 2
م علوه نشگاداقی,مجلهوعر-قلبیي هاري بیماه مل پیش گویی کننداعوان به عنون خوي چربی هاو  hs-CRPبر

  ,  32-45صص :4ره شمام، سو ، دورهشمالین سااپزشکی خر

بی وتناو میاوتمرینی تدع روش نودو ).تاثیر 1386عباسعلی , (،هللا. گائینیالی ، وشني روبیدوس. دسیر، . چوبینه3
  ,   13تا 1 -: ص5و ورزش ,حرکت م نشریه علور, یستاي وهاش مودر   HS-CRPبر ازي هو

on coronary artery disease risk factors. Copyright by the 4)Banz (2003),Effect of resistance 
versus aerobic training society for experimental biology and medicine,26. 
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