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  چکیده

یک عامل  عنوان بهسرمی  hs-CRP برتاثیر تمرین استقامتی  بررسی پژوهش حاضر، هدف هدف:زمینه و 

  جوان تمرین نکرده بود. زنان درعروقی  - قلبی هاي بیماري کننده پیشگوییالتهابی 

با ( سالمداوطلب و  صورت بهدانشجوي دختر دانشگاه محقق اردبیلی  20 منظوربه همین روش کار: 

کیلوگرم، شاخص  07/60±17/12 وزن، متر سانتی 96/159 ±77/6سال، قد  4/23±06/2میانگین سنی 

 انتخاب و به تصادفی طور به) 49/19±62/5 چربیو درصد  مترمربعبر  کیلوگرم 05/21±96/2توده بدنی 

دوره  3 شاملتمرین  هفته 12برنامه تمرین استقامتی  قسیم شدند.استقامتی و کنترل ت تمرین دو گروه،

دقیقه گرم  10به طوري که درهر جلسه ابتدا گروه آزمایشی  جلسه بود، 3اي و هر هفته  هفته 4تمرین 

 3تکرار  4 صورت متناوب و فزاینده روي دوچرخه کارسنج از داد و سپس به کردن عمومی را انجام می

هفته از  10درصد ضربان قلب بیشینه رسید قبل بعد از  90تا  75 اي در پایان دوره و شدت تمرین از دقیقه

روش  به وبه صوت کمی  ها آزمودنیسرم  CRP مقدار، ها خونگیري به عمل آمد آزمودنی

در سطح  مستقل T آزمون از ها دادهشد. براي تحلیل آماري  گیري اندازهایمونوتوربیدیمتري با حساسیت باال 

  شد. استفاده P >05/0معناداري 

جوان تمرین  ردان درم hs-CRP معناداراستقامتی باعث کاهش  تمرین نتایج نشان داد، :گیري بحث و نتیجه

 CRPتمرین استقامتی پژوهش حاضر باعث کاهش عامل التهابی  بنابراین P) >05/0شود( مینکرده 

خطر  کننده پیشگویی و بین پیشیک عامل  عنوان بهنتیجه گرفت این تمرین  توان میو احتماال  شود می
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The effect of endurance training on serum hs-Creative protein as an 
inflammatory predictor of cardiovascular disease in untrained men 
Abstract 
Background & Purpose: The purpose of this study was to determine the effect of endurance training on 
hscreative 
protein (hs-CRP) as a predictor of cardiovascular disease 
 Methods: For this purpose, 20 healthy male students from University of mohaghegh ardabili of were selected 
and divided randomly into two equal groups (endurance training and control). Endurance group trained for 12 

  فیزیولوژي و تغذیه ورزشی



weeks, 3 times a week at particular intensity and duration. Two blood samples were taken before and after 
training hs-CRP after training. Hs-CRP was measured using ELISA kits and immunoturbidometric assay. 
Results: Data were analyzed using paired and independent t-test at P<0.05. The result showed that hs-CRP 
levels decreased significantly (P=0.001) after 12 weekstraining. 
Conclusions: Generally, it could be concluded that regular endurance training could be helpful in reducing the 
risk of cardiovascular disease through lowering the serum hs-CRP levels. 
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 مقدمه

  

که مطالعات پیشین عوامل  هستدر جوامع بشري  ومیر مرگعروقی از علل شایع  - قلبی هاي بیماري

 اما .)1( اند دانستهاین بیماري دخیل  فشارخون را در بروز و ملیتوس دیابت متعددي نظیر هیپرلیپدمی،

 CRP با حساسیت باال C دهنده واکنش پروتئین اثرگذارالتهابی  فاکتورهاي ازکه یکی  دهد میشواهد نشان 

High sensitivity c-reactive protein (HS- وجود دارد که افزایش  پیشنهاداتیHS-CRP  سرمی

 یشگیريدر پبه نقش ورزش  با توجه .)2هست (عروقی  - بیماري قلبی يها وسعت یزاناز م انعکاسی

 هاي یماريب کاهش یشگیريدر پ یراهکار علمیک  عنوان بهالتهابی بنابراین ورزش  يها شاخص کاهش

وجود  CRPبر مطالعات قبلی تصویر روشنی از اثرات تمرین استقامتی  بر اساس .)3است (عروقی  -قلبی

 CRPمقدار کاهش  همکارانبراي مثال لورا  اند داشتههم نتایج ضدونقیض  شده انجام يها پژوهشو  ندارد

 و ایلره که یدرحال )،4( اند کردهمردان تمرین نکرده گزارش  تمرینات هوازي بر هفته 12از را پس 

 يبر روهفته تمرینات هوازي  2بعد ازبه ترتیب  را CRPافزایش مقدار )2ماتوسیچ  ) و1همکاران (

 و به این تناقضات با توجه ینبنابرا .اند کردهماه تمرینات منظم دویدن گزارش  9و دوچرخه کارسنج 

درصد حداکثر اکسیژن  70شدت  هفته را با 10اندك پژوهش حاضر  هوازي مستمر به مدت  یقاتتحق

 .در زنان بی تمرین مورد بررسی قرار خواهد داد. CRPمقدار مصرفی بر 

  روش شناسی

فعالیت  که بودحقق اردبیلی دانشگاه م آماري دانشجویان دختر جامعه نوع نیمه تجربی بود، از تحقیق حاضر

 صورت به ونمونه انتخاب  عنوان به نفر 20 داوطلب 50بین  از و ماه گذشته نداشتند سه درمنظم ورزشی 

 درصد ،وزن آزمون قد، اجراي از قبل روز) تقسیم شدند. یک کنترل وآزمایشی ( گروه دوتصادفی ساده به 

 صورت به پروتکل سابقه پزشکی انجام شد. پرسشنامه کتبی، نامه رضایت مصرفی، اکسیژن حداکثر ،چربی

 75متناوب روي دوچرخه کارسنج با شدت  تمرینات بود، اي هفته 4دوره تمرین  3تمرین شامل  هفته 10

 4گرم کردن  از هفته اول بعد 4که  اي گونه بهجلسه تمرین بود،  3هفته  هر درصد ضربان قلب و 90تا 

 بعد وقبل  ).5( دقیقه استراحت انجام شد 6 با اي دقیقه 3 تکرار 8راحت و با دقیقه است 3با  اي دقیقه 3ست 

 مقدارسانتریفیوژ نمونه هاي خونی و  از ، بعدخونگیري به عمل آمد ها یآزمودن از همههفته تمرین  10از 

CRP .نرمال بودن گروه ها از آزمون  يبرا سرم با روش ایمونوتوربیدمتري با حساسیت باال محاسبه شد



نجام ا spss-20تعیین همگنی واریانس ها ازلوون کلیه عملیات آماري توسط  يبرا اسمیرنف،- کلوموگروف

  شد.

  

  

  

  آزمون پسآزمون و  یشپي تجربی و کنترل در ها گروه. تغییرات فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی 1جدول 

گروه                            

  شاخص

  گروه تجربی  گروه کنترل

  آزمون پس  آزمون یشپ  آزمون پس  آزمون یشپ

VO2max )ml/kg/min(  53/2±93/41  14/2± 11/42  49/2 ±80/41  40/2 ± 09/46پ  

CRP )/373/0±016/0  415/0±011/0  417/0±08/0  414/0±097/0  گرم) یلیمدسی لیتر  

  

 گیري یجهنت و بحث

در دختران جوان  CRP مقدارپژوهش نشان داد که انجام تمرین استقامتی باعث کاهش معنادار  هاي یافته

 لورا  ) و6همکاران ( هیلد برات و )،3وارنز (گوتین  يها پژوهشبا نتایج  ها یافته ینا .شود یمتمرین نکرده 

) همسو 2همکاران ( وماتوسیچ  ) و1(همکاران  وهایلر  هاي یافتهبا  دارد اماهمخوانی  )4( همکارانو 

احتماال  CRPمقدار کاهش  و تحقیق حاضر هاي یآزمودن VO2maxاما افزایش معنادار میزان ؛ نیست

 توان می بااحتیاط عروقی تفسیر شود. - تقویت قلبی استقامتی و یناز تمریک نوع سازگاري حاصل  تواند یم

انداختن  یرتأخبه  باعث قوي و حساس، بینی یشپیک شاخص  تواند یمسرمی  CRP کاهشنتیجه گرفت 

آمادگی افراد جوان به  و سطحانجام تمرین استقامتی تحقیق  به سن  لذا گردد. یمعروقی  -اختالالت قلبی

و مربیان و افراد عادي جهت حفظ سالمت عمومی  یابیاستعداد ،یشگیريو پو درمان  مراکز بهداشت

 .شود یمتوصیه  یدعمر مفطول  یشافزا
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