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عوامل خطرزای آسم ، مقاومت انسولين و برخی  مقادیر پالسمایی هفته تمرین ورزشی ترکيبی بر 8تاثير 

 وزن و چاقهای فيزیولوژیکی در نوجوانان دارای اضافهشاخص

 
 2بهلول قربانيان، ،1آقاعلیقاسم نيان، 

 

 دانشگاه شهید مدنی آذربایجاناستادیار  -2دانشگاه زنجان، استادیار -1
1. ghasemnian@znu.ac.ir 

 

چاقی افزایش می یابد. بدین منظور  آسم بوده و در انسان ها و موش ها بر اثرکاین مهم در ابتال به کموائوتاکسین یک  :مقدمه

مقاومت انسولین، حداکثر  ،مقادیر پالسمایی ائوتاکسین تناوبی بر ترکیبیهفته تمرین  8اثرات بررسی هدف از این مطالعه 

 می باشد. فیزیولوژیکی در نوجوانان دارای اضافه وزن و چاق هایشاخصصرفی و برخی اکسیژن م

نوجوان پسر چاق و دارای اضافه وزن از بین افراد واجد شرایط به طور تصادفی  28، نیمه تجربی در این مطالعه :شناسیروش

 تقسیم نفر( 11) شاهدو  نفر( 11ی)تجربدو گروه ساده انتخاب شدند. آزمودنی های چاق و دارای اضافه وزن به طور تصادفی به 

ورزشی دقیقه به فعالیت  07جلسه در هفته و هر جلسه به مدت  4هفته،  8به مدت  تجربیشدند. آزمودنی های گروه 

های چربی و مقاومت  نیم رخ، جهت ارزیابی مقادیر ائوتاکسین، تمرین هفته 8پرداختند. نمونه های خونی قبل و پس از 

سطح معنی  در پیرسون همبستگی و مستقل  تست Tها از روش های آماری برای تجزیه و تحلیل داده .انسولین گرفته شد

 استفاده شد. P<0.05داری 

اکثر حدغلظت ائوتاکسین پالسما و دار ، ضمن افزایش معنی ترکیبی تناوبیتمرین  هفته 8نشان داد که  پژوهش نتایج ها:یافته

پالسما  و تری گلیسریددور کمر  توده بدن، شاخصوزن،  ،بدن درصد چربی کاهش مقاومت انسولین،موجب  اکسیژن مصرفی،

  .(P>0.05) شدنمشاهده  عواملائوتاکسین با سایر بین سطح اولیه  همبستگی معنی داری همچنین. (P<0.05) شد

گلیسرید، درصد چربی بدن، بر تری ،پالسمادار ائوتاکسین معنی فزایشا با وجودتناوبی  ترکیبی فعالیتهفته  8 گيری:نتيجه

 .داشتمثبت ثیر تانوجوانان دارای اضافه وزن و چاق  max2Vo چاقی مرکزی، مقاومت انسولین و توده بدن، شاخص

 تناوبی ترکیبیفعالیت  آسم،ائوتاکسین، شاخص مقاومت انسولین، :های کليدیواژه
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