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 مقدمه
با عوارض زیادی همچون فشار  چاقی نیز( و 2)استمیر در بیشتر کشورهاوسرطان شایعترین علت مرگ ، های قلبیبعداز بیماری

نشان  بررسیباالتر است. ی مهلک سرطان در مردان چاق بسیار، ولی خطر ابتال به بیمارهمراه است ،چربی،دیابت و ...حمله قلبیخون،

و در  است های مجاری صفراویعامل اصلی شروع سرطانو  بردرا باال می داده است که چاقی خطر ابتالی مردان به سرطان پروستات

درصد با احتمال بیشتر دارای اضافه وزن یا چاق  05وستات داشتند بیمارانی که سرانجام فوت ناشی از بیماری سرطان پر ضمن 

اکسیدانی است که عمل مقابله با رادیکالهای آزاد و اکسیدانها را بر ای از آنزیمها و مواد آنتیاکسیدانی مجموعهسیتم آنتی. (6)بودند

ی های حذف کنندهترین آنزیماز مهم که (.2باشد)می  11پارااکسوناز آنزیمعهده دارد.که یکی از این آنزیمهای آنتی اکسیدانی 

هفته  چهار اثرهدف از تحقیق حاضر.باشدهای اصلی لیپوپروتئین در برابر ترکیبات اکسید کننده میهای آزاد و از محافظرادیکال

در بیماری سرطان برای پیشگیری از های لیپیدی منتخبی از شاخص و 1ح فعالیت آنزیم پارااکسونازوتمرینات ترکیبی برسط

 :شوندمی حرمط های زیرفرضیه تحقیق این و در است خون مردان چاق تمرین نکرده 

در دو گروه ترکیبی و کنترل قبل و بعد از اجرای برنامه تمرینی با هم تفاوت بر حسب نانومول بر لیتر PON1میانگین مقادیر 

گلیسرید و ، تریLDL،HDL ،VLDL  2) های لیپیدیصمنتخب شاخمقادیر   و  PON1داری بین ارتباط معنی دارد. 

 در گروه آزمودنی ترکیبی وجود دارد.( کلسترول

 شناسی روش 
 ۵0/3۳±33/3بهشهر)با میانگین سنی  شهرستان مرد چاق  25 وباشدتجربی میهای نیمهپژوهش حاضر از نوع پژوهش

( که ۳3/21۵±52/22بیشینه و یک تکرار23/23±3۳/1،درصد چربی  BMI  ۵6/2±6/32 ،max2Vo  33/3±33/۵۵سال،

به صورت تصادفی به دو گروه مساوی ترکیبی و کنترل تقسیم شدند. اند سال اخیر تمرین ورزشی منظم و مستمر نداشتهدودر

با استفاده از تست پله کویین و یک  VO2maxبدن،درصد چربی بدن به روش نوموگرام بان،شاخص توده قد، رهای وزن،یمتغ

 ،LDL HDL، VLDL)های لیپیدیشاخص و  PON1از پروتکل تمرینی ثبت شد و آنزیم  ار بیشینه قبل و بعدتکر

CH،TG)تمرینات ترکیبی ترکیب تمرینات استقامتی ومقاومتی بود، گیری شدند. برنامه سرم در آزمایشگاه به روش االیزا اندازه

 35 تا 65باشدت  نیز  ایدایره قلب وتمرینات مقاومتی ضربانحداکثر  درصد 35تا 65با شدت دویدن  استقامتی تمرینات

برای . ندروز در هفته وبرای چهار هفته اجرا شددقیقه درهر جلسه، سه 30مدت  هر کدام درکه  بیشینه بود تکرار کی درصد

همبسته، برای تی آزموناز آزموننسبت به پسآزموندرمرحله پیشها،گروه ی تفاوت میانگینمقایسه اثربخشی تمرین و برای

 .استفاده شد ، P ≤50/5 داری معنی سطوح ضریب همبستگی پیرسون وارتباط متغیرها از 

 هایافته

درصد (، درصد  2۵/1در گروه ترکیبی نسبت به گروه کنترل بعد از تمرینات متغیر آمادگی جسمانی توان هوازی بیشینه )

درصد( در یک تکرار  ۵6/11درصد(کاهش  معنادار و افزایش معناداری) 31/3 (درصد( و شاخص توده بدن 61/3چربی بدن )

                                                             
1 - Paraoxonase1(PON1) 
2- Very low density lipoprotein(VLDL)   
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تغییرات پس آمون نسبت به پیش آزمون دهند که نشان میدر تحقیق حاضر  زیر و نمودار  جدولنتایج بیشینه مشاهده شد.

آنزیم  .شدل نسبت به گروه کنتر( T= -32۵/3و =51/5P)  PON1موجب افزایش معناداری در آنزیم در گروه ترکیبی 

PON1  فقط با شاخص لیپیدی HDL ( 53/5ارتباط معناداری= Pداشت. از طرفی با سایر شاخص )(های لیپیدیLDL ، 

VLDL، .تری گلیسرید و کلسترول( رابطه آماری معناداری نداشت 

 هادر گروه PON1.میانگین تغییرات ١نمودار

 
 های لیپیدی تحقیقو شاخص  PON1.ارتباط ١جدول

 
 درنظرگرفته شد.  P≤50/5داری در سطح معنی *

 گیری نتیجه
اطالعات نتایج تحقیق صورت گرفته است. در ارتباط با بیماری سرطان  PON1 گیری فعالیت مطالعات اندکی در مورد اندازه

ها  مانند شپژوه دیگرباو (1) اردهمخوانی دهمکارانش و حسینی اصل تحقیقبا پژوهش که این تغییرات  حاکی ازاین است

نتایج پژوهش حاضر به احتمال تناقض این پژوهشگران وهمخوانی ندارد. (3، آکچای و همکارانش)(2)محمد ماذنی و همکارانش

درصد چنین به هاو همسن آزمودنی ،جنس ،بدنی آمادگی ،سیگار کشیدن،شیوه زندگی ،در مقابل فاکتورهای ژنتیکزیاد 

-و سطوح آنتی 1پارااکسونازبر فعالیت  ایمختلف به کارگرفته شده و مسائل تغذیهای ههای متفاوت در محیط، روشچاقی

رسد که توازن آنتی اکسیدانی در شروع پیشرفت سرطان مهم است چنین به نظر می. (3،0)گذار خواهد بودتاثیر اکسیدانی آن

دفاعی قوی در برابر مواد اکسیدان دربدن یک سدیها و مواد آنتاین آنزیم به همراه سایر آنزیم و به این نتیجه رسیدیم که 

به همراه دارد و تحقیقات نشان داده است که با کاهش میزان   LDLو مهار اکسیداسیون کنند اکسیدکننده تولیدشده ایجاد می

 طه واسیان سریع کلسترول بهعامل جرکه  PON1افزایش شود. نیز کم می PON1اکسیدانی بدن از فعالیت  مواد آنتی

HDL گردش با کاهش وزن و فعال شدن آنزیم لیپوپروتئین لیپاز در اثر ورزش  همراه است ،است وHDL ن محدودرا در خو 

دانید تجمع همانطوری که می و شودمیداسیون لیپیدها و کاهش اکسی بدن افزایش سیستم آنتی اکسیدانی موجب  و کندمی

افزایش فعالیت آنزیم توان نتیجه گرفت که با میو دهد، یماری سرطان را افزایش میهای آزاد در بدن خطر ابتال به برادیکال

 ترکیبات برابر در لیپوپروتئین اصلی هایاز محافظ و آزاد هایرادیکال یکننده حذف هایآنزیم ترینمهمکه از   1پارااکسوناز

از موارد  اهش دهنده بر استعداد به سرطان باشدمی تواند، پیشگویی کننده تاثیر ک در نتیجه و باشدمی کننده اکسید

 .باشدمی بیماریاین پیشگیری از برای مناسب تشخیصی 

 تمرینات ترکیبی، پارااکسوناز ، شاخصهای لیپیدی ، سرطان،  مردان چاق لغات کلیدی: کلیدی:واژگان 
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