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تاثیر یک دوره تمرین هوازي و مصرف مکمل روغن ماهی سالمون بر برخی هدف از پژوهش حاضر، بررسی    

آزمودنی مرد  28باشد. بدین منظور اري آسم میتنفسی در پسران دانشگاهی چاق مستعد بیم -هاي قلبی شاخص

 ± 12/6، قد  5/22  ± 02/2) ، سن FEV1/FVC<70و  FEV1≤80فعال که مستعد بیماري آسم (جوان غیر

و درصد  2کیلوگرم/متر  13/31 ± 76/0کیلوگرم، شاخص توده بدنی  44/94 ± 42/5سانتی متر، وزن 54/174

)، 7(تعداد= »تمرین هوازي«ح دو سویه کور به طور تصادفی به چهار گروه که در یک طر 09/33 ± 13/2چربی بدن 

(  »(کنترل) دارونما«)، 7( تعداد= »تمرین هوازي و روغن ماهی سالمون«)، 7( تعداد= »روغن ماهی سالمون«

ماهی  روغن« و » تمرین هوازي و روغن ماهی سالمون«)، تقسیم و در این تحقیق شرکت نمودند. گروه هاي 7تعداد=

به همان میزان » (کنترل) دارونما«میلی گرمی روغن ماهی سالمون و گروه  1000روزانه دو کپسول » سالمون

فشار خون سیستولیک، فشار خون متغیرهاي وابسته شامل  دند.دارونما را به مدت شش هفته دریافت نمو

، FEV1 ،FVC ،PEF، FEV1.FVC ،MVV ،FIV1 ،FIVC ،PIF( هاهاي ریوي آزمودنیدیاستولیک، شاخص

FIV1.FIVC(وزن، درصد چربی بدن،  هاي آنتروپومتریک، تعداد تنفس، قطر قفسه سینه، تعداد ضربان قلب ، شاخص)

بود، که در دو مرحله پیش آزمون و پس  ) و حداکثر اکسیژن مصرفیWHRشاخص توده بدنی، دور کمر، دور لگن و 

زوجی براي  tهاي آماري ها با استفاده از تحلیل آزمونیه و تحلیل دادهگیري قرار گرفتند. تجزآزمون مورد اندازه

براي تغییرات بین گروهی انجام گرفت و نتایج زیر حاصل شد.  )ANOVA(تغییرات درون گروهی و تحلیل واریانس 

، FEV1 ،FVC ،PEF ،FEV1.FVC ،MVV ،FIV1 ،FIVC ،FIV1.FIVCهاي فشار خون سیستولیک، تعداد ضربان قلب، شاخص

- وزن، درصد چربی بدن، شاخص توده بدنی، دور کمر و حداکثر اکسیژن مصرفی در گروه تمرین هوازي تفاوت معنی

داري یافت. در گروه تمرین هم در گروه مکمل روغن ماهی سالمون تفاوت معنی MVVداري مشاهده شد. شاخص 

، FEV1 ،FVC ،PEFتولیک، تعداد ضربان قلب، هاي فشار خون سیس همراه روغن ماهی سالمون نیز شاخصهوازي به 

FEV1.FVC ،MVV ،FIV1 ،FIVC ،FIV1.FIVC،  ،درصد چربی بدن، دور کمرWHR  و حداکثر اکسیژن مصرفی از لحاظ

دهد که تمرین هوازي به همراه مصرف داري مشاهده شد. در مجموع نتایج تحقیق حاظر نشان میآماري تفاوت معنی

هاي تنفسی و کاهش فشار خون، تعداد ضربان قلب و همچنین ن باعث افزایش شاخصمکمل روغن ماهی سالمو

- تواند بر شاخصگردد. بنابراین، تمرین هوازي به همراه مکمل روغن ماهی سالمون، میهاي آنتروپومتریک میشاخص

  هاي فوق مفید باشد.

  تمرین هوازيتنفسی، روغن ماهی سالمون، -آسم، چاق، شاخص هاي قلبی: هاواژه کلید
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  مقدمه - 1- 1

انجام مع و پیشرفت تکنولوژي باعث کاهش لزوم فعالیت بدنی براي امروزه صنعتی شدن جوا   

خود باعث افزایش وزن و روند رو به رشد چاقی و  يوبهنروزمره شده است و این امر به  هاي  فعالیت

از جمله در تحقیقات  ).1393توفیقی و همکاران، ( هاي مرتبط با آن گردیده استافزایش بیماري

عروقی و کاهش  -هاي قلبیفزایش وزن و چاقی باعث تاثیرات منفی بر سیستممختلف عنوان شده که ا

ترین متغیرهایی که محققان از جمله مهم ).1393توفیقی و همکاران، ( استکارایی سیستم تفسی شده 

کنند می جهت بررسی توانایی سیستم تنفسی و ریه براي سنجش میزان خطر بیماري آسم استفاده می

 ( ظرفیت حیاتی پرفشار)، FEV11( فشار در ثانیه اولحجم بازدمی پر هاي اسپیرومتري توان به شاخص

FVC2،( حداکثر فشار بازدمی ) PEF3،( درصد(FEV1.FVC) FEV1 ،ايحداکثر حجم تهویه )MVV4 ،(

 حداکثر فشار دمی)، FIVC6( دمی یاتی پرفشارحظرفیت )، FIV15( حجم دمی پرفشار در ثانیه اول

)PIF7،( صددر  FIV1)FIV1.FIVC( همچنین قابل ذکر است که در تحقیقات متعدد و اشاره کرد .

هاي اسپیرمتري و رابطه بسیار نزدیک افزایش وزن و چاقی و متعاقب آن کاهش شاخص مقاالت موردي

با توجه به تاثیر ثابت شده انجام فعالیت  ).1394زکوي و همکاران، ( خطر بروز آسم تاکید شده است

انجام فعالیت بدنی از طریق کاهش وزن باعث بهبود پارامترهاي  دارداحتمال  ،بر کاهش وزنهوازي 

؛ لذا امکان دارد پرداختن به فعالیت بدنی با  )1999، 8برینگ و همکاران( ، وجود داردتنفسی گردد

- اندازه که با ؛)1999برینگ و همکاران، ( کاهش وزن تاثیراتی را در بهبود سیستم تنفسی اعمال نماید

است قابل ذکر  باشد.هاي اسپیرومتري این تاثیرات به وضوح قابل مشاهده میگیري مهم ترین شاخص

هاي مختلف بدنی یادآوري هاي مختلف جهت بهبود عملکرد ارگاندر تحقیقات جدید استفاده از مکمل

                                                
 

1  . Forced Expiratory Volume in first Second 
2. Forced Vital Capacity 
3. Peak Expiratory Flow 
4. Maximum Ventilatory Volume 
5. Forced Inspiratory Volume in First Second 
6. Forced Inspiratory Vital Capacity 
7. Peak Inspiratory Flow 
8   . Bering et al 



  
 

که در تحقیقاتی بر  باشدمی 3-ها امگاترین مکملمهم. یکی از )2009، 1کوپر و همکاران( شده است

کوپر و ( عروقی تاکید شده است- تاثیرات مثبت این مکمل در بهبودي و کاهش عوامل خطرزاي قلبی

  ). 2009همکاران، 

  بیان مساله  -1-2

و آسم به طور همزمان منجر به مطرح شدن  یچاق وعیش شیروند افزا ییسه دهه گذشته، همگرا یط   

حاصل از  يهاارتباط داشته باشند. داده گریکدیدو اختالل با  نیارد احتمال داکه  ؛شده است هیفرض نیا

NHANES( یو سالمت مل هیتغذ یمطالعه بررس
% 65که  ؛دهدینشان م 1994-2002 يهاسال ی) ط2

، 3و همکاران يهدال( هستند یچاق ایدچار اضافه وزن  سن سال 20از  شیببا  ییکایمردم آمر زا

(فلگال و  دهدیم% را نشان 10 زانیبه م یشیافزا 1994-1998ره با دو سهیکه در مقا ؛)2004

 ریاخ يهاسازد و دادهیمبتال م یبا چاق سهیرا در مقا تیاز جمع يآسم نسبت کمتر ).1998، 4همکاران

شده آسم با سن بر  لیتعد وعیاما ش ؛کندینم دایپ شیآسم به سرعت گذشته افزا وعیدهند که شینشان م

) که 2008 ،5و همکاران لریش( % گزارش شده است9/7، 2005سالمت در سال  یمل يهااساس داده

هر چند که  ).1998، 6و همکاران نوی(مناز دو برابر شده است  شیب 1984- 1986با سال  سهیدر مقا

نشده است اما مجموعه  فیو آسم به طور کامل توص یچاق انیارتباط همگرا م يانهیزم يساز و کارها

، 7و سدلنت سری(ب دهدیم شیخطر بروز آسم را افزا ،یدهند که چاق یماز مقاالت نشان  ینسبتا کامل

 (دوالن دهدسوق  زین انتر به درمآسم را به سمت انواع مقاوم وعیممکن است ش نیهمچن ی). چاق2007

گولدن و ، 2007، 9و فرانسن ولت(ب کند ریی) و پاسخ به درمان را دچار تغ8،2004و همکاران

، 11رو شو سیوا( ستندیروشن ن لیمسا ياریهنوز بس د،یجد يهاداده نیا رغمیعل ؛)2006، 10انهمکار

 ایدر ارتباط هستند  گریکدیدو مشکل با  نیقطعا ا ایگذارد که آیم یپرسش را باق نیا يجا و ؛)2004

                                                
 

1 . Kuepper et al 
2  .  National Health and Nutrition Examination Survey 
3  .  Hedley et al 
4 .  Flegal  et al 
5 .  Schiller  et al 
6 .  Mannino et al 
7 .  Beuther and Sutherland 
8  .  Dolan et al 
9  .  Boulet and Franssen 
10  .  Golden et al 
11 .Weiss and Shore 



  
 

 آسم عشیو افزایش بزرگساالن و کودکان در يمورد و مقطعی مطالعات ).1،1999نیو ارو لسونیو( ریخ

 همکاران و سین توسط که است پژوهشی مطالعات، این ترینمعروف :اندداده نشان چاق افراد در را

) سال17 حداقل سن با( کننده شرکت 16692 از حاصل اطالعات مطالعه در این. شد انجام) 2002(2

3( ملی سالمت و تغذیه بررسی سوم پیمایش در را
NHANES III (این نحو که دربه این  .گرفتند کار به 

 و BMI يهاچارك این میان ارتباط و کردند بندي تقسیم گروه چهار به را بدن توده شاخص پژوهش

 در. کردند بررسی را 4برونکودیالتورها از بحرانی استفاده و هوا جریان محدودیت میزان آسم، از شکایت

 خطر( داشتند را آسم از شکایت خطر میزان بیشترین ،BMIچارك باالترینبا  افراد تحلیل، این

 ازدیاد با همزمان آسم خطر افزایش سمت به روندي). 24/1- 81/1% 95 اطمینان فاصله با 50/1:نسبی

BMI 001/0( داشت وجودP value=) (مورد در نیز مشابهی هايیافته ؛)2002 همکاران، و سین 

 بالینی پیامدهاي این البته. است دهش مشاهده BMI افزایش با همزمان برونکودیالتورها از استفاده افزایش

 .نداشتند همراهی BMI افزایش با همزمان هوا جریان هايمحدودیت افزایش در مشابهی روند با

هاي مورد مطالعه را در جمعیت و آسم  BMIاز رابطه بین  تريهاي دقیقنگر، تعریفمطالعات آینده   

) و 2004، 7و همکاران ستادنی، 2004، 6و همکاران فورد، 1999، 5و همکاران (کامارگو اندنشان داده

فواید بیشتري براي ارزیابی این مساله به همراه داشتند که چاقی موجود از قبل با افزایش متعاقب آن در 

را میان افزایش بروز آسم همزمان با ي مستقیم خطر آسم همراه است یا خیر. اغلب این مطالعات رابطه

تر است تا در اند که این اثر در زنان قويند و اغلب این مطالعات نشان دادهانشان داده BMIافزایش 

مردان. بسیاري از این مطالعات طولی از نظر رژیم غذایی و فعالیت جسمانی کنترل شده اند و این نتیجه 

را تقویت می کنند که این، خود چاقی است که با آسم همراهی دارد و نه عدم فعالیت جسمانی و یا 

و  BMIنگر را در مورد رابطه میان ) تحلیلی آینده1999و همکاران ( براي مثال، کامارگو :امل غذاییعو

سال پیگیري شده بودند. در این  4زن انجام دادند که به مدت  85911اي شامل آسم را در مطالعه

دا کرد و پیدر شش دسته افزایش  BMIالگوي چند متغیره، خطر نسبی بروز آسم همزمان با افزایش 

 001/0P( ) رسیدBMI(در باالترین گروه  7/2) تا BMI(در پایین ترین گروه  9/0خطر نسبی از 

                                                
 

1  . Wilson and Irwin 
2  . Sin et al 
3 . The third National Health and Nutrition Examination Survey  
4 . Bronchodilators 
5  .  Camargo et al 
6  .  Ford et al 
7  .  Nystad et al 

 



  
 

value ()این مطالعه با سایر مطالعات انجام شده در این زمینه از نظر 1999(و همکاران کامارگو .(

رش شده توسط خود افراد تفاوت ی در مطالعه و استفاده از قد و وزن گزایلحاظ کردن زنان به تنها

) و 2004( ) و نیستاد2004( نگر انجام شده توسط فوردکه سایر مطالعات آینده داشت، هرچند

و باال رفتن بروز  BMIهم ارتباط میان افزایش و همکارانش که هم زنان و هم مردان را لحاظ کرده بودند 

) . برخی از این 2004ستاد و همکاران، نی، 2004فورد و همکاران، ( نشان دادند شدتهمان با آسم را 

تر است که این فرضیه را اند که ارتباط میان چاقی و آسم در زنان قوينگر مطرح کردهمطالعات آینده

 یتاي بیولوژیک مبتنی بر جنسهکند که این اثر ممکن است توسط استروژن یا سایر تفاوتمطرح می

میان مردان و زنان معموال اندك است و برخی مطالعات هم نتایج  هر چند که تفاوت اثر؛ ایجاد شده باشد

  اند.متناقضی به بار آورده

خطر براي ایجاد موارد تازه تشخیص  فاکتوراند که چاقی یک نگر گزارش کردهاکثریت مطالعات آینده   

یا احتمال نسبی  خطر ، میزانBMIباالترین و پایین ترین دسته هاي  بینداده شده آسم است و در مقایسه 

است. هنگامی که این ناهمگونی اثر در یک متاآنالیز بر روي ر متغی 3تا  1/1 بروز بیماري آسم بین

مطالعات مربوط به اضافه وزن و چاقی به عنوان عامل خطر بروز موارد جدید آسم مورد بررسی قرار 

س ایجاد آسم را به صورت گرفت، پژوهشگران نتیجه گرفتند که در مجموع، اضافه وزن و چاقی شان

  این رابطه میان مردان و زنان مشابه است. شدتدهند و وابسته به دوز افزایش می

مطالعات انجام شده بر روي جوانان نیز نشان دهنده ارتباط میان توده بدن و خطر آسم با توجه به    

راي مثال، در یک مطالعه است. باین افراد زمینه آسم و آتوپی به عنوان یک عامل خطر عمده آسم در 

 1همکاران گولدوسال پیگیري شده بودند،  5نفر که به طور متوسط به مدت 9828نگر بر روي آینده

در طول مطالعه  BMIباالتر در ابتداي مطالعه و افزایش بیشتر  BMI) گزارش کردند که در افراد، 2003(

برابر پایین ترین  2/2در این افراد  BMIك با خطر باالتر آسم همراه است و خطر آسم در باالترین چار

طی سیر  BMIبود. هم در دختران و هم در پسران شرکت کننده در مطالعه، افزایش بیشتر  BMIچارك 

  ).2003و همکاران،  گولد(مطالعه با افزایش خطر آسم همراه بود 

                                                
 

1   . Gold et al 



  
 

لعه دوالن و همکارانش بر مطادر  هاي متناقضی وجود دارد.در مورد تشدید بیماري آسم با چاقی داده   

(دوالن و  بود kg/m2 4/30، این افراددر  BMIکه متوسط  گزارش شد ،روي بیماران مبتال به آسم شدید

  ).2004همکاران، 

که چاقی در انواع  (برنامه پژوهشی آسم) نشان داد انیک گزارش جدید از پژوهشگر این،با وجود   

تر نیست که این یافته برخی تردیدها را در مورد اهمیت چاقی شدید آسم نسبت به انواع متوسط آن شایع

  .)2007، 1و بوسا (ونزل انگیزدبه عنوان تغییر دهنده شدت آسم بر می

اند که چاقی اثرات اي بر کارکرد ریه دارد و مطالعات فیزیولوژیک نشان دادهچاقی، اثرات ثابت شده   

عالیم تنگی نفس بدون ایجاد تغییرات پاتوفیزیولوژیک  یجادا تواند منجر بهکه می ؛مکانیکی مهمی دارد

تغییر هاي ریوي، حجمتغییر در سیستم تنفسی،  يیر در جریان هوایمعمول مشاهده شده در آسم شود. تغ

حجم بازدمی با فشار در ثانیه کاهش موجب اند. چاقی هاي هوایی در چاقی نشان داده شدهاندازه راهدر 

). برخالف آسم، این 1999برینگ و همکاران، ( دشو) میFVC( عملکردي ت حیاتی) و ظرفیFEV1( اول

شود (سین و می FEV1/FVCکاهش در جریان هوا معموال متعادل است و منجر به حفظ نسبت 

یابد که با در چاقی افزایش می FEV1/FVCاند که نسبت نشان داده محققان). برخی 2002همکاران، 

). کاهش جریان مطلق هوا با 1999 خوانی دارد (برینگ و همکارن،ه ریه همفیزیولوژي محدود کنند

کاهش پذیرش سیستم تنفسی همراهی دارد که ناشی از ترکیب وزن بافت فشار دهنده قفسه سینه، 

و  زرا، 1973، 2و همکاران باررا( سینه و افزایش حجم خون ریوي است ارتشاح چربی در دیواره

 تر نفس بکشندشوند که افراد چاق سطحیییرات در فیزیولوژي ریه باعث می) این تغ1993، 3همکاران

 (سین و همکاران، که شاید یکی از دالیل افزایش تنگی نفس باشد؛ )1976، 4و همکاران هندستیرنا(

) (برینگ و FRCاي بازدمی و ظرفیت باقیمانده عملی (هاي ریوي به ویژه حجم ذخیره). حجم2002

 یابند.) هم در چاقی کاهش می1958، 5و همکاران بدل، 1999همکاران، 

گیري فاکتورهاي خونی، بدون اندازه دوقلوي ناهمسان 262در بررسی  )،2001( 6و همکاران هونین   

، در مقایسه با ندنشان دادند وقتی که یکی از دوقلوها در برنامه ورزشی و آمادگی بدنی شرکت کرد

                                                
 

1   . Wenzel and Busse 
2  .  Barrera et al 
3  .  Zerah et al 
4  .  Hedenstierna et al 
5  .  Bedell et al 
6  .  Huovinen et al 



  
 

 5/1)، نیز پس از 2000( 1و همکارانش راسموسن. آسم کاهش یافتر فعال بودند، خطر آنهایی که غی

نفر تقریبا به این نتیجه رسیدند که آمادگی بدنی باال با کاهش خطر ابتال به  757سال مطالعه بر روي 

   است.آسم همراه 

هاي ناشی از افزایش وزن و چاقی، بیماري پرفشاري خون است. فشار خون یکی از یکی از بیماري   

که بایستی قشرهاي مختلف جامعه با آن آشنا  ؛عروقی است -هاي قلبیهم ترین عامل خطرزاي بیماريم

) 2003، 2و همکاران نلسن( شوند و براي جلوگیري از شیوع و افزایش آن اقدام فوري انجام شود

 زکان(چاقی اولین عامل خطرزا براي افزایش و شیوع عارضه ي پرفشاري خون است است گزارش شده 

  ).2000، 3و همکاران

) گزارش کردند شیوع پرفشاري خون در ایران حتی در افرادي که تحت 2004( 4و همکاران صادقی   

 یاکوبلیساند زیاد است. شیوع پرفشاري خون در سایر کشورها نیز گزارش شده است. درمان قرار گرفته

 40ي بدنی بیشتر از با شاخص توده ) باال بودن فشار خون را در مردان ایتالیایی2005( 5و همکاران

  اند. گزارش کرده

 .گردداستفاده میاي هیتغذو  داروییهاي غیرامروزه براي کاهش چاقی و عوامل خطرزاي آن از روش   

و از  اشاره کرد یر سبک زندگییتوان به انواع فعالیت ورزشی و تغدارویی معمول میهاي غیراز روش

کاهش عوامل خطر ساز چاقی مکمل روغن ماهی سالمون را می توان را نام  موثر در غذایی هايمکمل

هاي مختلف باعث کاهش میزان چاقی و نیز عوامل که در تحقیقات مختلف بر روي افراد با سن ؛برد

 با آن شده است. متناسبخطرزاي آسم 

کربنی آن یک گروه  نجیرهاست که در ز  3- امگا 6اسید چرب غیراشباعی یک نوع روغن ماهی سالمون   

گذاري آن، قرار گرفتن اولین باند  ) و چندین پیوند دوگانه وجود دارد. علت نامCOOH( کربوکسیل

در ساختمان شیمیایی مولکول آن است و همین محل قرارگیري باند  4و  3هاي کربن دوگانه بین اتم

ود. اولین بار دو دانشمند به ش دوگانه باعث پیدا شدن خواص بیوشیمیایی خاص روغن ماهی سالمون می

                                                
 

1  .  Rasmussen et al 
2  . Nielsen et al 
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 3- پس از تحقیقات علمی بر روي اسیدهاي چرب موجود در ماهی، نام امگا 2دایربرگو  1بنگهاي  نام

)3 -Omega 1979) را بر آن نهادند و آن را اولین بار در هنگام بررسی روش تغذیه اسکیموها در سال 

مشاهده کردند و با وجود این  این ماده را وهاها با مطالعه بر روي خون اسکیم آن .میالدي کشف کردند

یوانات پرچرب شکاري نیز استفاده کردند، با که اسکیموها همراه غذاي اصلی خود (ماهی) از گوشت ح

تشکیل رسوبات و مانع از  بالتبعها مانع از تجمع پالکت و  اسیدهاي چرب موجود در خون آن این حال

). سه اسید چرب 2002، 4و همکاران ریدکر، 2002، 3ارانو همک آکیموتو( شود ها میگرفتگی رگ

 ؛ها تحقیقات و مطالعات بیشتري انجام شده است معروف از خانواده روغن ماهی سالمون که بر روي آن

  عبارتند از:

   ALA(5( آلفا لینولنیک اسید -1

 EPA(6( ایکوزاپنتانوئیک اسید -2

 DHA(7( ا هگزانوئیک اسیددوکوز -3

که حاوي مقدار قابل توجهی از اسید  ؛) روغن بذر کتان استALA( نیک اسیدفا لینولترین منبع آلمهم    

سایر مواد غذایی  .است. روغن گردو، جوانه گندم و سویا نیز حاوي این اسید چرب هستند ALAچرب 

باشند. منبع دو اسید  ) را دارا میALA( بیا مقداري بسیار جزئی از اسید چر بودهفاقد این اسید چرب 

) و دوکوزا هگزانوئیک EPA( زا پنتانوئیک اسیدرب دیگر از خانواده روغن ماهی سالمون یعنی ایکوچ

) فقط و فقط ماهی است و در هیچ ماده غذایی دیگري تا به حال یافت نشده است. این دو DHA( اسید

انجام شده  ها ذیه دارند و در چند سال گذشته مطالعات فراوانی بر روي آنغاسید چرب نقش مهمی در ت

اري از ) در پیشگیري و درمان بسیEPAو  ALA( خواص معجزه آساي این دو اسید چرب و است

در بدن   ALA) .2004، 9و همکاران ، اوددي 2004، 8و همکاران وودس( ها شناخته شده است بیماري
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 6- و امگا 3-که امگا شود. اسیدهاي چرب ضروري روغن ماهی سالمون تبدیل می DHAو  EPAبه 

  ها ضروري هستند. براي سالمت انسان باشد می

و رابطه معکوس   )2008، 1(جی دلگادو و همکاران گیري ارتباط چاقی با آسمبنابراین ضمن در نظر   

، راسموسن و همکاران، 2001(هونین و همکاران،  بین آمادگی جسمانی با پیشرفت بیماري آسم

هاي ریوي و زشی در افزایش حجم ها و ظرفیت) و همچنین با توجه به نقش فعالیت ور2000

منطقی به ) 2000، 3هادرمن و گریفین، 2007، 2و همکاران کیم( عروقی-پیشگیري از بیماري هاي قلبی

در تحقیقات . مورد مطالعه قرار گیرددرصد چربی بدن رسد که اثرات مفید فعالیت ورزشی بر نظر می

ماهی سالمون باعث بهبود وضعیت تنفسی و نیزکاهش  روغن که مصرف مکمل ؛گذشته عنوان شده است

مصرف مکمل روغن ماهی سالمون  احتمالی میانگین فشار خون گردیده است لذا با در نظر گرفتن تاثیر

رزشی هوازي در بهبود وضعیت چاقی و نیز تاثیرات فعالیت و و ويیهاي ربهبود حجم ها و ظرفیتبر 

گویی به این سوال انجام این تحقیق پاسخ هدف از ،چاقی هاي ریوي و کاهش میزان حجم و ظرفیت

هاي  بر برخی پارامترتاثیري تمرین هوازي و مصرف مکمل روغن ماهی سالمون  خواهد بود که آیا

  خواهد داشت؟تنفسی در پسران دانشگاهی چاق مستعد بیماري آسم -قلبی

  فرضیات تحقیق -1-3

، FEV1 ،FVC ،PEF، FEV1.FVC ،MVV ،FIV1( هاي ریويیک دوره تمرین هوازي بر شاخص -1

FIVC ،PIF، FIV1.FIVC (دارد. داريمعنی تاثیر پسران دانشگاهی چاق مستعد بیماري آسم  

 ،FEV1 ،FVC ،PEF( هاي ریويیک دوره مصرف مکمل روغن ماهی سالمون بر شاخص -2

FEV1.FVC ،MVV ،FIV1 ،FIVC ،PIF ،FIV1.FIVC (عد بیماري آسمپسران دانشگاهی چاق مست 

  دارد. داريمعنی تاثیر

 هاي ریويمکمل روغن ماهی سالمون بر شاخصهمزمان یک دوره تمرین هوازي و مصرف  -3

)FEV1 ،FVC ،PEF، FEV1.FVC ،MVV ،FIV1 ،FIVC ،PIF ،FIV1.FIVC ( پسران دانشگاهی

  دارد. داريمعنی تاثیر چاق مستعد بیماري آسم

و تاثیر ترکیبی تمرین   مکمل روغن ماهی سالمونمصرف ثیر بین تاثیر تمرین هوازي و تا -4

 ،FEV1 ،FVC ،PEFهاي ریوي(هوازي و مکمل روغن ماهی سالمون بر شاخص
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FEV1.FVC ،MVV ،FIV1 ،FIVC ،PIF ،FIV1.FIVC( ( پسران دانشگاهی چاق مستعد

 دارد. داري وجودمعنی بیماري آسم تاثیر

 
  

  

   ضرورت و اهمیت تحقیق -1-4

مروزه چاقی به عنوان یک مشکل بهداشتی مطرح بوده و به سرعت در کشور هاي توسعه یافته در ا   

میلیارد نفر  6/1حدود  2005)، در سال WHOحال افزایش است. طبق آمار سازمان بهداشت جهانی (

اساس  حدود چهارصد میلیون نفر از افراد بزرگسال چاق بودند. بر  به اضافه وزن ودر سراسر جهان مبتال

 BMI ≤30ساله در ایران داراي  15-46درصد زنان  2/19درصد مردان،  10آخرین آمار این سازمان، 

لتهابی مزمن در مجراهاي هوایی ي ا). بیماري آسم یک عارضه1392، 1و همکاران (مبصريهستند 

اب عضالت صاف یابد. التهکه در آن مقاومت در برابر جریان هوا در مجاري تنفسی افزایش می ؛باشد می

موجود در مجاري هوایی باعث باریک شدن بیش از حد مجاري و ظاهر شدن عالیمی مانند سرفه، 

. محققان این بیماري را شودمبتال به این بیماري می ي سینه و تنفس صدادار در افرادسفتی قفسه

ع آن درسراسر جهان رو به که همچنان شیو؛ اندمزمن در افراد چاق معرفی کرده یترین بیماري التهاب شایع

افزایش است. در همین راستا محققان گزارش کردند که شیوع بیماري آسم در بین افراد چاق بیشتر است 

در افراد چاق نشان داده شده است. از سویی  نیز در برخی مطالعات مقطعیدر افراد چاق و این موضوع 

هاي که افزایش وزن و چاقی با گسترش نشانهنگر نشان دادند دیگر در برخی از مطالعات طولی آینده

اند که شیوه زندگی فعال در طی محققان گزارش داده راستا برخیبیماري آسم همراه بوده است. در این 

و عدم تحرك  FVC يمیلی لیتر 70و  FEV1 يمیلی لیتر 50افزایش  منجر بهها ماه ردیابی آزمودنی 19

، 2و همکاران پویان مجدمی شود ( FVC و FEV1 يلیتر میلی 20و  30به ترتیب منجر به کاهش 

1392 .( 

به دلیل اثرات مثبت فیزیولوژیکی مفیدي که بر  ون داراي ترکیباتی است که اخیراروغن ماهی سالم   

عروقی، تنفسی، عصبی و اسکلتی دارند، بسیار مورد توجه قرار گرفته است و همچنین - سیستم هاي قلبی

هاي تنفسی مانند آسم ، بیماري هاي مختلف مثل روماتئید آرتریت، بیماريبیمارياین ترکیب در درمان 
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). 1392، 1) مورد استفاده قرار گرفته است (سبحانی و همکارانCOPDمزمن انسدادي مجاري ریوي (

و نقیض و فقدان اطالعات کافی و عدم پژوهش در این زمینه، توجه به ادبیات موجود و نتایج ضد  لذا با

یک دوره تمرین هوازي به همراه  تاثیرخواهد شد تا براي اولین بار در حیطه فیزیولوژي ورزش،  سعی

تنفسی در پسران دانشگاهی چاق مستعد -هاي قلبی مکمل سازي با روغن ماهی سالمون بر برخی پارامتر

  مورد بررسی قرار گیرد.بیماري آسم 

  اهداف تحقیق -1-5

بررسی تاثیر یک دوره تمرین هوازي و مصرف  ،هش حاضراز پژوکلی هدف  :هدف کلی - 5-1- 1

تنفسی در پسران دانشگاهی چاق مستعد  -هاي قلبیمکمل روغن ماهی سالمون بر برخی شاخص

  باشد.بیماري آسم می

 اهداف ویژه: - 1-5-2

  .پسران دانشگاهی چاق مستعد بیماري آسمهاي ریوي تاثیر یک دوره تمرین هوازي بر شاخص -1

پسران دانشگاهی چاق هاي ریوي ر یک دوره مصرف مکمل روغن ماهی سالمون بر شاخصتاثی -2

  .مستعد بیماري آسم

پسران هاي ریوي تاثیر یک دوره تمرین هوازي و مصرف مکمل روغن ماهی سالمون بر شاخص -3

  .دانشگاهی چاق مستعد بیماري آسم

و تاثیر ترکیبی تمرین هوازي و سالمون ثیر مصرف مکمل روغن ماهی تاثیر بین تمرین هوازي و تا -4

  پسران دانشگاهی چاق مستعد بیماري آسم. هاي ریويمکمل روغن ماهی سالمون بر شاخص

  

  هاي تحت کنترلمتغیر -1-6

 :سن - 1-6-1

 ساله بود. 25تا  19ي سنی براي تمام افراد شرکت کننده در تحقیق حاضر بین دامنه 

  جنس: - 1-6-2

  .دادندننده در تحقیق حاضر را مردان جوان سالم تشکیل میتمامی افراد شرکت ک
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  هاي خارج از کنترلمتغیر -1-7

  ها:هاي ژنتیکی و تفاوت سطوح مختلف آمادگی جسمانی در بین آزمودنیتفاوت - 1-7-1

ماه  4که محقق سعی کرد تا حد امکان از افرادي استفاده کند که حداقل در تحقیق حاضر با وجود این   

قبل از شروع تحقیق، در هیچ گونه برنامه تمرینی منظم و یا فعالیت شدید رقابتی شرکت نکرده باشند. 

هاي فیزیولوژیکی متفاوت نسبت به فعالیت ها و پاسخهاي فردي بین آزمودنیولی با وجود این تفاوت

  بر نتایج تحقیق موثر باشند که خارج از کنترل محقق بوده است. امکان دارد

  ها:تغذیه آزمودنی - 1-7-2

ها در خوابگاه دانشجویی اقامت داشته و از غذاي مشترك سلف با وجود این که تمامی آزمودنی    

ها خواسته شد برنامه عادي براي کنترل برنامه غذایی و فعالیت بدنی از آن وکردند خوابگاه استفاده می

ین حال کنترل دقیق تغذیه ؛ با ای استفاده کنندغذایی خود را تغییر ندهند و تنها از غذاي سلف دانشجوی

  باشد.ها صورت نگرفت و جزء متغیرهاي غیر قابل کنترل این تحقیق می آزمودنی

  هامیزان خواب و استراحت آزمودنی - 1-7-3

  هاانگیزه و شرایط روحی و روانی آزمودنی - 1-7-4

  معیارهاي ورود به تحقیق -1-8

هاي هاي مختلف از جمله: بیماريسالمتی مزمن رایج و بیماري فاقد هر گونه سابقه مشکالت -1

  تنفسی بودند.- تنفسی، متابولیکی و قلبی

  ند.ها تحت درمان دارویی نبودهیچ کدام از آزمودنی -2

   کردند.مواد معدنی مکمل نیز استفاده نمی از ویتامین وها آزمودنی -3

  جراي تحقیقعدم مصرف سیگار و الکل چه قبل و چه درطول ا -4



  
 

  ماه قبل از شروع تحقیق 2هاي ورزشی منظم حداقل به مدت عدم شرکت در برنامه -5

  هاریگیري متغزمان و مکان آزمون و ابزار اندازه -6

هاي تعیین شده و به طور منظم توسط (براي حصول اطمینان از مصرف دارو، در زمان مصرف دارو -7

  شد).داده می ها قرارخود محقق در اختیار آزمودنی

  رعایت شرایط آزمایشگاهی مورد استفاده  -8

  ها و اصطالحات:تعریف واژه -1-9

تمرینی است که در آن دستگاه اکسیژن، منبع انرژي غالب بوده و باعث  :1تمرین هوازي - 1-9-1

 ).2004، 2و همکاران روبرتس( شود) میvo2max( افزایش ظرفیت هوازي

تا  65هش برنامه تمرین استقامتی شامل راه رفتن سریع، دویدن و... باشدت تعریف عملیاتی: در این پژو

درصد حداکثر ضربان قلب بود که در آن سرعت، مدت و در نتیجه مسافت تمرین با توجه به اصل  75

  جلسه در هفته) به صورت هفتگی افزایش یافت. 3هفته و  6( اضافه بار به تدریج در طول دوره تمرین

ماهی سالمون: روغن ماهی سالمون نوعی اسید چرب غیراشباع است که در زنجیره روغن  - 1-9-2

 EPA، DHA) و چندین پیوند دوگانه وجود دارد و به سه نوع COOH( کربنی آن یک گروه کربوکسیل

در  4و  3هاي کربن گذاري آن قرار گرفتن اولین باند دوگانه در بین اتمشود. علت نامتقسیم می ALAو 

ن شیمیایی مولکول آن است و همین محل قرارگیري باند دوگانه باعث پیدا شدن خواص ساختما

 ).2004، 3و همکاران (وودس شودبیوشیمیایی خاص روغن ماهی سالمون می

دانشجوي دانشگاه محقق  ،BMI ≤30با فعال چاق: در این پژوهش منظور پسران غیرپسران  - 1-9-3

  ورزشی منظم یا تفریحی در دو سال قبل نداشتند. اردبیلی که سابقه هیچ گونه فعالیت

 بیماري آسم: - 1-9-4

باشد که در آن مقاومت در برابر جریان ي التهابی مزمن در مجراهاي هوایی میبیماري آسم یک عارضه   

 یابد. التهاب عضالت صاف موجود در مجاري هوایی باعث باریکهوا در مجاري تنفسی افزایش می
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ي سینه و تنفس صدادار در مجاري و ظاهر شدن عالیمی مانند سرفه، سفتی قفسهشدن بیش از حد 

  ).1392و همکاران،  پویان مجد( ودشافرادي که مبتال به این بیماري هستند، می

  : تنفسی - استقامت قلبی - 1-9-5

یند فرا . همچنین، اینباشدمی حداکثر ظرفیت مصرف اکسیژن هنگام اجراي بیشترین فعالیت بدنی   

- قلبی تحت عنوان توان هوازي، حداکثر اکسیژن جذبی، سوزاندن حداکثر اکسیژن و ظرفیت استقامت

  ).1381و کاستیل،  ویلمور( شودتنفسی یا آمادگی هوازي نامیده می

تست  فراد است که از طریقا VO2maxر تحقیق حاضر منظور از آمادگی هوازي، د :تعریف عملیاتی

 برآورد شد. کوپر

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  
 

  

  

  

  

 

  دوم:فصل 

  پژوهش و پیشینه مبانی نظري

  

  

  

  



  
 

  

  

  مقدمه - 1- 2

یک دوره تمرین هوازي و مصرف مکمل روغن ماهی سالمون بر  تاثیر هدف از این تحقیق، تعیین    

باشد. بنابراین در این تنفسی در پسران دانشگاهی چاق مستعد بیماري آسم می-هاي قلبی برخی پارامتر

هایی که در مورد موضوع کلی پژوهش هايیافتهسپس  ؛پردازیمبر مبانی نظري تحقیق میفصل، ابتدا 

  تحقیق صورت گرفته، بیان خواهد شد.

  مبانی نظري -2-2

  چاقی - 2-2-1

اصطالحا تجمع بیش از حد چربی در بدن را چاقی می نامند. به طور کلی می توان گفت که واژه    

درصد وزن  15(بیش از  به علت ازدیاد تجمع چربی در بدنشانشود که چاقی به کسانی اطالق می

آن چه اهمیت دارد این است که ابتدا باید مقدار مطلوب درصد  طلوبشان) اضافه وزن داشته باشند.م

تا  14درصد و در زنان  17تا  12چربی مردان و زنان بالغ مشخص شود. مقدار متوسط چربی در مردان 

اگرچه منابع مختلف در مورد مقادیر مذکور اختالف  ).1383اران، و همک (حامدي درصد است 19

و  15دارند، اما در بسیاري از آن ها اظهار شده است که متوسط درصد چربی در مردان و زنان به ترتیب 

درصد است و چنان چه درصد طبیعی چربی بدن مردان و زنان جوان از مقادیر مذکور تجاوز نماید،  25

  چاقی است.ي شود و نشانهمیغیر طبیعی تلقی 

  علل چاقی - 2-2-2

گیر تعداد زیادي از ترین معضالت سالمتی گریبانامروزه چاقی واضافه وزن به عنوان یکی از بزرگ   

، ناشی از فقر حرکتی بر اثر مدرنیزه شدن 21مردم شده است. دالیل اضافه وزن در فرهنگ زندگی قرن 

هاي کنترل از راه دور، استفاده از کامپیوتر، هاي برقی، آسانسور، ابزارو شهرنشینی (پشت میز نشینی، پله 

نند ساندویچ، دریافت زیاده از تماشاي مدت طوالنی تلویزیون و...) مصرف غذاهاي چرب و غیر مفید ما

کاري غده تیروئید، هیپوفیز، ها، نگرانی ها، کمهاي درونی، استرسغذایی، فشار   حد انرژي، بد



  
 

موس، اختالل در عملکرد سیستم کنترل اشتها، تغییرات هورمونی بعد از سن بلوغ در یائسگی هیپوتاال

است. بدین ترتیب رشد اقتصادي، مدرنیزه، شهرنشینی، جهانی شدن بازار مواد غذایی و تبلیغات، چاقی 

اي سرشار از کم تحرکی، دسترسی آسان به غذا، آن هم غذاه .اندو اضافه وزن را روز به روز افزایش داده

هاي فقیر نیز نگران چربی از عوامل موثر چاقی هستند. به طوري که افزایش چاقی و اضافه وزن در کشور

نشینند و افراد بیش از حد پاي تلویزیون می کننده است. زیرا عالوه بر نبود بهداشت در این کشورها،

از آن جا  اند.ها دادهشباع شده و قندهاي اهاي مضر و چربیدار جاي خود را به چربیغذاهاي پروتئین

ها کالري بدن که اکثر غذاهاي آماده سرشار از کالري است به گونه اي که خوردن تنها مقدار کمی از آن

حاوي مقدار زیادي انرژي است.  ،برد. یک وعده غذاي آماده در مقایسه با سایر غذاهارا به شدت باال می

برد. چرا که تحرکی، خطر افزایش چاقی را باال مییم غذایی همراه با بیاین اتکا به غذاهاي آماده در رژ

تر بدن ما براي غذاهاي آماده طراحی نشده است به همین علت آمار چاقی در نواحی روستایی پایین

درصد بیش از افرادي که  40کنند، کالري استفاده میهاي غذایی بی ارزش اما پراست. افرادي که از رژیم

هاي غذایی حاوي سبزیجات، میوه ها، شیر و مواد غذایی کم چرب و حاوي فیبر فراوانی استفاده یماز رژ

  ).1387و همکاران،  (گائینی کنند، در معرض اضافه وزن قرار دارندمی

   هاچربی - 2-2-3

  ها:ماهیت چربی - 1- 2-2-3

هاي این استثنا که پیوند اتم مولکول چربی داراي همان عناصر ساختاري مولکول کربوهیدرات است با   

روژن به اکسیژن به طور بارزي در ترکیب دگیري متفاوت است؛ به ویژه نسبت هیبه محو چشمویژه 

  می باشد. 6O110H57Cچربی بیشتر است. براي مثال، چربی معمولی استئارین داراي فرمول 

  نقش چربی در بدن: - 2- 2-2-3

  اند از:تترین اعمال ارزشمند چربی بدن عبارمهم

 ترین ذخیره انرژي پتانسیل بدنگرفراهم کردن بز -1

 انجام وظیفه به عنوان بالشتکی براي محافظت از اعضاي حیاتی -2

 هاي سرد ایجاد عایقی در برابر فشار حرارتی محیط -3
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Abstract: 
   The purpose of this study, investigating the effect of aerobic training course and 
supplementation of salmon fish oil on some heart-respiration indices in obese university 
boys are susceptible to asthma. For this purpose, 28 subjects are disabled young people 
who are prone to asthma (FEV1/FVC<70 and FEV1≤80), age 22/5±2/02, height 
174/54±6/12 centimeters, weight 94/44±5/42 kg, body mass index 31/13±0/76 cm/m2, fat 
33/09±2/13 , in a blind double-blind, randomized in four groups,"aerobic training)" (n=7)," 
Salmon Fish Oil"(n=7)," aerobic and Salmon Fish Oil " (n=7) and "placebo" (n=7). Groups 
" aerobic and Salmon Fish Oil"and " Salmon Fish Oil", the daily two Capsule 1000 mg 
Salmon Fish Oil and "Placebo(Control)" the same amount received placebo four six 
weeks. Dependent variables included Systolic blood pressure, diastolic blood pressure, 
subjects' lung indexes(FEV1 ،FVC ،PEF، FEV1.FVC ،MVV ،FIV1 ،FIVC ،PIF ،
FIV1.FIVC), Respiratory rate, chest diameter, heart rate, anthropometric indices (weight, 
body fat percentage, body mass index, waist circumference, hip circumference and WHR) 
and maximum oxygen uptake, which in the pre-test and post-test were measured. Data 
analysis using  paired t-test analysis for changes within groups and between groups was 
performed by Analysis of variance(ANOVA) and following results were achieved: in the 
systolic blood pressure index, heart rate, FEV1, FVC, PEF, FEV1.FVC, MVV, FIV1, 
FIVC, FIV1.FIVC, weight, body fat percentage, body mass index, waist circumference and 
maximum oxygen consumption there was a significant difference in aerobic training 
group. There was a significant difference in the MVV index in the salmon fish oil 
supplementation group. In the aerobic training group, with salmon fish oil, systolic blood 
pressure, heart rate, FEV1, FVC, PEF, FEV1. FVC, MVV, FIV1, FIVC, FIV1. FIVC, 
body fat percentage, waist circumference, WHR and maximum Oxygen consumption was 
statistically significant. The results of this study show aerobic training with Supplementing 
Salmon Fish Oil increases respiratory rates and decreases blood pressure, heart rate, and 
anthropometric indicators. Therefore, aerobic training with Supplementing Salmon Fish 
Oil, can be useful on the above indicators. 
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