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  چکیده

 هشت اين تحقیق با هدف تاثیر شود، تغییراتی دستخوش هوازی فعالیت هنگام در تواند می زنان فیزيولوژيکی سیستم که اين به توجه با      

 برای..انجام شد شوشتر شهر 45-35گروه سنی   میان سال زنان هموسیستئین و -C (CRP) واکنشگر پروتئین میزان بر استقامتی تمرين هفته

 پیشرفت ديدن برای وابسته t  آزمون  از ها فرضیه آزمون برای.شد استفاده ويلکز شاپیرو آزمون از ها داده توزيع بودن طبیعی تعیین

 برای.شد استفاده مستقل t از آزمون پس تا آزمون پیش از ها گروه بین تفاوت برای و گروه، هر در وابسته های متغیر در ها آزمودنی

نتايج تحقیق .گرديد استفاده Excel افزار نرم از نمودار ترسیم برای و 19spss افزار نرم از خام اطالعات آماری تحلیل و تجزيه و محاسبه

 عبارت به. نشان داد معناداری اختالف استقامتی تمرين هفته هشت از پس و قبل در تمرين  گروه و هموسیستئین در CRP  سطح نشان داد

 است. بوده و هموسیستئین همراه CRPکاهش  با میانسال زنان در استقامتی فعالیت ديگر

 

 ، آهن، همانوکريت، هموگلوبینCتمرين استقامتی، ويتامین  واژگان كلیدی:

 

.مقدمه1  

ورزش منظم و مناسب ،عملکرد ايمنی را باال برده و اختالالت ايمنی  ناشی از يک جلسه ورزش سنگین را کاهش می دهد      

(. از طرفی ،اطالعات همه گیرشناسی نشان می دهدکه ورزش شديد و سنگین طوالنی مدت چه به صورت تک جلسه ای يا 1999)شفرد،

ش داده و عملکرد آن را برای چندين ساعت  تا يک هفته و حتی بیشتر  تحت تاثیر قرار دهد دراز مدت می تواند مقاومت بدن را کاه

 C واکنشیهای التهابی، پروتئین  شاخص از جمله(. برخی شاخص های التهابی باعث تضعیف دستگاه ايمنی می شوند. 1998)وسنکری،
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زياد، با روشهای علمی ارزان و در دسترس قابل محاسبه و برخوردار است چون در عین داشتن حساسیت  از ويژگی خاصی است که–

گیری است، دارای نیمه عمر طوالنی است و به خوبی با سنتز ايجاد شده توسط التهاب مزمن ارتباط دارد همچنین چون آترواسکلروز  اندازه

نشان دهندة التهاب مزمن به ويژه  ،خون در گردش CRPدر حال حاضر يک بیماری التهابی در نظر گرفته شده است و افزايش سطوح 

در اواسط دهه  (.1387برای کنترل پیشرفت التهاب عروقی منطقی به نظر می رسد )فرامرزی،CRP لذا استفاده از در عروق کرونری است.

طبیعی در  حتی در دامنه هايی که در گذشته ، CRP نشان داده شد که افزايش مقادير CRP ، با پیشرفت روش های اندازه گیری 1990

(. آزمايش های متعددی 2003،و همکاران1پايپس ) نظر گرفته می شد، به طور قوی بروز حمالت کرونری را در آينده پیش بینی می کند

 3)ايلگريب و مرگ های قلبی ناگهانی را تأيید کرده اند2بین سطوح باال نظیر آنفارکتوس CRP رابطه و خطر بروز حمالت آينده

یماريهای ب به طور بالقوه با افزايش خطر CRPافزايش سطوح  د،در بین افرادی که به ظاهر سالم بوده ان. (4،2000آلبرت؛ 2003وهمکاران،

مطالعات متعددی به بررسی آثار فعالیت در رشته های گوناگون ورزشی بر  .(1999 ،و همکاران 5الگراند ) عروقی همراه بوده است -قلبی

مثل تحريک بیگانه خواری و آزاد شدن اجزای  CRP و به علت وسعت طیف عملکرد خته اند،ورزشکاران پردا CRPروی سطوح 

يک  کمپلمان در پاسخ به آسیبهای بافتی و التهابی، توجه زيادی به پاسخهای اين پروتئین در انواع فعالیت های  ورزشی معطوف شده است

می شود. مکانیزم  Hcyمکانیزم اين است که کراتین فسفات که در عضالت برای تولید انرژی استفاده می شود موجب تغییر در سطح 

می شود )گلسک  Hcyدر سلول های اندوتلیال است که موجب کاهش   NOديگر اثر ورزش روی تنظیم عروق به وسیله ی افزايش تولید

 24تام پالسما  HCYساله را بر سطح  49ساله تا  23مرد  22( تاثیر يک مسابقه ماراتن را بر 2005همکاران )و 6رئال. ( 2007و همکاران ،

 (.  2005تام به طور معنی داری باال رفت ) رئال وهمکاران، HCYساعت پس از مسابقه مورد بررسی قرار دادند و نشان دادند که سطح 

ه اين سؤال که چه تاثیری و هموسیتئین در هنگام فعالیت ورزشی، هنوز پاسخ ب  CRPهای قبلی در مورد  با توجه به تناقض در يافته     

حدودی اثر مدر تغییرات اين شاخص ها هنگام فعالیت ورزشی وجود دارد، به طور کامل مشخص نشده است. عالوه براين تحقیقات 

اسخگويی به اين سوال پحاضر در پی مقاله ی عروقی بررسی کرده اند بنابراين تمرينات استقامتی را بر شاخص های التهابی و خطرزای قلب

 چه تاثیری خواهد داشت؟ و هموسیستئین زنان میانسال CRPاساسی است که تمرينات استقامتی بر سطوح 

 

  

                                                           
1 - Peyps M 
2 - Anfractuous  
3 - Elgharib 
4 - Albert MA 
5 -- Lagrand WK 
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داخلی .پیشینه مطالعات2  

و همکاران  7گومهدر باب اين موضوع اشاره می کنیم.به تعدادی از پژوهش های انجام گرفته پژوهش  در اين بخش به تناسب ظرفیت     

ساله را روی دوچرخه تا سر حد  47تا  50مرد میانسال  24 پالسما تام ( به منظور بررسی تأثیر  تمرين استقامتی بر سطح هموسیستئین2005)

 (.2005سما می شود)گومه و همکاران ، پال تام واماندگی تمرين دادند ونتیجه گرفتند که اين تمرين موجب کاهش معنی دار هموسیستئین

ساله( قبل و پس از يک مسابقه  54تا  40مرد و يک زن ماراتن کار ) 7در  CRP( انجام شد میزان  2001) 8در تحقیقی که توسط فالون     

 .افزايش معنی داری داشته است  CRPروزه ماراتن جمع آوری شد و نتايج نشان داد که میزان  6ی 

 و CRPکیلومتری شرکت کردند سطح  88تا  15دونده که در مسابقات  38( نشان دادند در 2005و همکاران ) 9کريستوس کاسپیس     

CK دقیقه ای بر سطح  45( تأثیر  يک جلسه راه رفتن 2014و همکاران ) 10در مطالعه مورتاق يافت. داری معنی افزايشCRP 6و-IL 

درصد ضربان قلب بیشینه ی  70تا  60دقیقه با شدت  45ساله به مدت  56تا  44مرد  19در مردان غیر فعال دارای اضافه وزن بررسی شد. 

 CRPساعت پس از پروتکل کاهش معنی داری يافت، ولی سطح  24از يک ساعت تا  IL-6نشان داد که  تحقیق خود راه رفتند. نتايج

 (.2014مورتاق و همکاران ، تغییر معناداری نداشت )

ساله )  73تا  50مستقل از هورمون درمانی در زنان يائسه  CRP( برای بررسی ارتباط میزان فعالیت بدنی با 2010و همکاران ) 11مانس     

مستقل  CRPکه فعالیت بدنی و  ندنشان داد ن کردهآنها را تعیی CRPنفر (، میزان فعالیت بدنی، چربی بدن، دور کمر و دور باسن و  133

 CRPاز هورمون درمانی اما وابسته به چربی بدن، با هم ارتباط معکوسی دارند، بدين معنی که زنان فعال تر که چربی کمتری داشتند 

 (. 2010کمتری هم داشتند ) مانس و همکاران ، 

سرم زنان مبتال به سندروم متابولیک مورد  CRPسطح  ( در پژوهش خود اثر ورزش منظم را بر2008و همکاران ) 12روزتی رودريگوئز

درصد ضربان قلب بیشینه تمرينات هوازی  75تا  60روز در هفته ( با شدت 3هفته )  12زن به مدت  45بررسی قرار دادند. بدين منظور 

 (.2008بود ) روزتی رودريگوئز و همکاران ،  CRPانجام دادند. نتايج نشان دهنده کاهش معنی دار 

( در  وس بیشینهربتست )  پس ازيک جلسه  فعالیت ورزشی در مانده ساز CRPسطح  تحت عنوان ( در تحقیقی1392) همکاران جو و ثاقب    

     . نمود جاداي CRPسطح  در معنادارى کاهش عصرگاهى، فعالیت بدنى انجامنشان دادند که  ؛انجام دادند بعدازظهر دو نوبت صبح و

وازی در مردان میانسال ه، هموسیستئین و لیپیدهای سرم وتوان  hsCRP( تاثیر سه ماه تمرين هوازی بر سطوح 1390بیژه و همکاران )     

 سالم و غیرفعال را مورد بررسی قرار دادند.

 

                                                           
7- Gaume V 
8- Fallon KE 
9- Kasapis C 
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1 1- Manns PJ 
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 بررسی و تحلیل داده ای پژوهش.3
نفر  30 تعدادبررسی شده است. و هموسیستئین زنان میانسال شهر شوشتر  CRPتاثیر هشت هفته تمرين استقامتی بر میزان دراين پژوهش 

مشخصات فردی  اساس پرسشنامه اولیه، بر .شدندجهت شرکت در تحقیق انتخاب  سالم و غیر فعال بودندکه  شوشتر شهر میانسال زنان از

آزمودنی ها  BMIو  قد، وزن از قبیل: 13آنتروپومتريکیبرخی از شاخص های  عدم ابتال به بیماری خاص و... ثبت شد. آنها شامل: سن،

کامال  بطور آزمودنی ها تحقیق تشريح شد. نحوه تمرينات برای افراد شرکت کننده در و همچنین چگونگی انجام تحقیق .شدندارزيابی 

 تمرينات از شرکت کنندگان نمونه خونی ازدوره  از قبل و بعد در اين تحقیق،ند تقسیم شدتمرين و کنترل  نفره 15گروه  دو تصادفی به

ز طريق پیش آزمون و پس آزمون شدند. اتمرينات مقايسه  از بعد و قبل افراد و هموسیستئین  CRPو شاخص های  وريد بازويی گرفته شد

ابسته مورد بررسی قرار گرفته اطالعات مورد نیاز برای اندازه گیری متغیر های وابسته جمع آوری شده و تاثیر متغیر مستقل بر متغیر های و

 است و اطالعات مورد نیاز در آزمايشگاه تخصصی جمع آوری شدند.

صبح ( در محل آزمايشگاه حضور يابند. تاکید شد  8از آزمودنی ها خواسته شد جهت گرفتن نمونه خونی در موعد مقرر )راس ساعت 

خون از وريد جلويی بازو گرفته شد.بعد از ظهر همان  cc5هر آزمودنی  ساعت ناشتا باشند. از 12که همگی جهت دادن نمونه خونی حتما 

اندازه گیر ی شد. تکمیل  BMIروز آزمودنی ها در باشگاه ورزشی حاضر شدند و شاخص های آنتروپومتری آنها از قبیل : قد، وزن و 

فرم های مربوط به مشخصات شرکت کنندگان نیز در همان روز صورت گرفت.برای اندازه گیری قد ايستاده که عبارت است از حداکثر 

ینان باالترين  نقطه سر، از آزمودنی خواسته شد در حالی که کفش به پا ندارد پاها را جفت کند. و بعد از اطم طول عمودی از کف پا تا

از اين که سر آزمودنی در وضعیت مناسب قرار دارد، صفحه قدسنج را روی سر آزمودنی قرار داده و اندازه گیری قد بر حسب سانتی متر 

ثبت شد. برای اندازه گیری وزن بدن از آزمودنی خواسته شد تا با کمترين لباس ممکن بر روی ترازو بايستد و وزن بدن خود را بر روی 

افراد نیز از فرمول    BMIدهد. سپس وزن فرد برحسب کیلوگرم ثبت شد. جهت محاسبه دو پا قرار
وزن برحسب کیلوگرم

مجذورقد برحسب متر
 استفاده شد.  

ول تمرين صورت گرفت پس از انجام اندازه گیری ها، درهمان روز هماهنگی های الزم با دوگروه تمرينی برای مشخص نمودن جلسه ا     

ت حضور يابند. بعد از ظهر در باشگاه ورزشی مورد نظر جهت انجام تمرينا 6دنی ها هفته ای سه جلسه راس ساعت و مقرر شد آزمو

ردمیل دويدند. اصل تدرصد ضربان قلب بیشینه بر روی  70تا  60دقیقه را با شدت  30آزمودنی ها در جلسه اول بعد از گرم کردن مدت 

تاکید می شد که  وشد. در هر جلسه ضربان قلب ورزشکاران در حین و پايان تمرين کنترل  اضافه بار در جلسات بعدی تمرين لحاظ می

ا صورت گرفت. پس هفته تمرين، مجدد 8همگی با شدت يکسان و تقريبا همگام با هم بدوند.مرحله دوم نمونه گیری خون پس از پايان 

حالیکه ناشتا هستند،  صبح فردای همان روز در 8ه شد که راس ساعت از آخرين جلسه از هفته هشتم، از آزمودنی ها و گروه کنترل خواست

مورد تجزيه و تحلیل  ودر محل آزمايشگاه حضور يابند. اطالعات مربوط به نمونه ها، پس از دريافت نتايج دو مرحله آزمايش جمع آوری 

 قرار گرفتند.
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 .نتایج پژوهش4
و هموسیستئین در زنان میانسال می شود لذا   Cنتايج تحقیق حاضر نشان داد که هشت هفته تمرين استقامتی باعث کاهش پروتئین واکنشی 

و هموسیستئین جزء عوامل اصلی خطر زای قلبی عروقی  CRPبا توجه به اينکه زنان میانسال در معرض بیماری های قلبی و عروقی هستند و 

به خصوص زنان است  و لذا برطرف کردن اين عوامل جز دغدغه های اصلی جامعه می باشد و با توجه به اينکه فعالیت  در افراد جامعه

ورزشی به عنوان ابزار غیر دارويی در کاهش اين خطرات در جامعه شناخته می شود بنابراين با توجه به نتايج اين تحقیق می توان نتیجه 

و هموسیستئین  CRPاستقامتی می تواند تاثیر مطلوبی بر کاهش عوامل خطر زای قلبی عروقی از جمله گرفت که استفاده از تمرين های 

و هموسیستئین متعاقب تمرينات استقامتی می توان پیشنهاد داد که افراد  CRPدر زنان بگذارد.با توجه به نتايج تحقیق مبنی بر کاهش 

بتال به بیماری های قلبی عروقی هستند از تمرينات استقامتی برای کنترل و کاهش میانسال و سالمند به خصوص زنان که در معرض خطر ا

 اين خطرات استفاده نمايند.
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