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جوانان  اکسیژن مصرفیحداکثر ن،چربی خون وبر هموسیستئیمنظم هفته ورزش هوازی صبحگاهی  8تاثیر 

 بیناورزشکار نابینا و کمغیر

 3حرمم ،احمدنژاد ، 2لیو ،، علیزاده1حمانر ،لومیامیری جو

 

دانشگاه شی، ارشناس ارشد مدیریت ورزک -2دانشگاه عالمه طباطبایی آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصالحی دانشجوی کارشناسی ارشد  -1

 سازمان انتقال خون ایران هماتولوژی، دانشجوی کارشناسی ارشد -3عالمه طباطبایی 
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، یکی از شایع ترین معلولیت ها و علل ناتوانی عملکردی در یی و کم بینایی از آن یاد می شوداختالل بینایی که به عنوان نابینا :مقدمه

میان افراد بالغ است که تحرک و فعالیت های روزمره را تحت تاثیر قرار داده و سبب بروز امراض مختلف ناشی از کم تحرکی می شود. 

خون و حداکثر اکسیژن مصرفی ن، چربی یهفته ورزش هوازی صبحگاهی منظم بر هموسیستئ 8هدف از تحقیق حاضر، بررسی تاثیر 

 بود. جوانان غیر ورزشکار نابینا و کم بینا

وانان غیر نفر از ج 11روی  مطالعه حاضر از نوع کار آزمایی بالینی با طرح پیش آزمون و پس آزمون بدون گروه شاهد بر :شناسیروش

 33دانتخاب شده بودند انجام شد. برنامه تمرینی شامل که به صورت هدفمنسال  8/18±1/1با میانگین سنی ، نابینا و کم بیناورزشکار 

هفته فعالیت هوازی  8پیش و پس از درصد ضربان قلب ذخیره سه بار در هفته بود.  03-83دقیقه فعالیت های هوازی با شدت  51تا 

 و تحلیل یافته ها از تی وابسته استفاده شد. . برای تجزیهو تست بالک گرفته شد دنی ها نمونه خونی ، نمونه ادرارمنظم از آزمو

ن مشاهده نشد. اما یو هموسیستئ  LDL، کلسترول HDLمنظم تغییر معنی داری در کلسترولهفته فعالیت بدنی  8پس از  :هایافته

 .(P >31/3سرید و حداکثر اکسیژن مصرفی به وجودآمد)تغییر معنی داری در تری گلی

جوانان با نقص بینایی تاثیری ندارد.  C-LDLو  C-HDLن داد تمرین هوازی بر غلظت هموسیستئین، این مطالعه نشا گیری:نتیجه

انجام فعالیت های  لذا پیش بینی فراهم ساختن امکانات جهتافزایش و تری گلیسرید را کاهش می دهد. آنان را  max 2VO اما 

 برای این افراد توصیه می شود. منظم ورزشی در طول هفته

 چربی خون، حداکثر اکسیژن مصرفی،  نابینا، هموسیستئین :های کلیدیواژه
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