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 دهیچک

 یداردوالتهاب عموم یاي التهاب نهیزم یعروق یقلب ماریهايی: شواهدنشان داده اندگسترش بمقدمه

درافراد داراي اضافه وزن وچاق  ژهیعوامل بو نیکندوایفامیآترواسکلروزا شرفتیدرپ ی)نقش مهمکیستمی(س

مدت  یرطوالنیتاث یحاضر بررس قیدهد.هدف تحق شیراافزا یعروق یقلب ماریهايیممکن است خطروقوع ب

 در زنان چاق کم تحرك است. sVCAM-1  , sICAM-1 راتییبر تغ یمنظم ورزش تیفعال

در دو گروه  یشرکت کردند و بطور تصادف قیزن سالم ، به صورت داوطلبانه در تحق 40: يریاندازه گ روش

را با  يهواز ناتیجلسه در هفته) تمر 3هفته ( 12به مدت   ینی.گروه تمرشدند می، و گروه شاهد ، تقس ینیتمر

به  sVCAM-1  , sICAM-1 یانجام دادند. سطح سرم  نهیشیدرصد حداکثر ضربان قلب ب 65- 75شدت 

و   BMS232شرکت  يزایاال تی(ایمونوزوربنت)با استفاده از ک Immunosorbentروش آنزیمی 

BMS232TEN توسط و درصد 5 آلفاي خطاي سطح در ها¬شد. تحلیل داده يریکشور هلند اندازه گ 

 انجام شد. 18نسخه  SPSSافزار¬نرم¬

  sVCAM-1  , sICAM-1 مقادیر در داري¬هفته تمرین اختالف معنی 12:نتایج نشان داد بعد از ها¬یافته

 ).<05/0Pو شاهد مشاهده شد. ( ینیبین گروه تمر

 ریمقاد پالسمایی کاهش موجب منظم بدنی فعالیت داد نشان حاضر پژوهش هاي¬: یافتهيگیر¬ونتیجه¬بحث

از بروز  ريیشگیدر پ تواند¬یکاهش م نیا شود،¬یدر زنان چاق م یـ عروق یقلب خطرزاي هاي¬شاخص

 موثر واقع شود. یهاي قلبی عروق ماريیب

 خطرزاي قلبی عروقی، زنان چاق هاي¬،شاخصي: تمرینات هوازيدیکل واژگان
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Abstract: 

  فیزیولوژي و تغذیه ورزشی



Backgroundand purpose:With the increasing outbreak of obesity and its complications is 
become important to identify effective methods for reducing cardiovascular risk factors. 
Therole ofphysical activityina negativeenergy balance mostresearchershavefocused 
onthereduction oftheglobalepidemicof womenin society. The purpose of the present studyof 
cardiovascular riskindexesin obeseinactivefollowingthephysical activity. 
Materials andmethods: Inaquasi-experimentalstudy, 40 obese,inactivewomenwith an age 
range35-30years,body mass index(BMI)greaterthan 30, thevolunteerswere selected 
andrandomlydivided intwo the experimental and controlgroups of 20. Experimental groupof 
12 weeks(3sessions per week) aerobicexercisewith75-65percentofmaximum heart ratedid. 
Cardiovascularprofileofindexvaluesfastingbefore and aftertrainingfor both groups, 
respectively. Analyze the dataon thelevel ofalphaerror of % 5was performedusing 
SPSSversion 18 . 
Results: Results showed thatafter 12 weeks of training,significant differecesinlevels 
ofsICAM-1andsVCAM-1, betweenexperiment and control groupswere observed . 
Discussion and conclusionsThe results ofthis studyshowed thatregular physical 
activityreducesplasmalevelsof cardiovascular riskfactorsinobese women, this reducedcanbe 
effectivein preventingcardiovascular disease. 
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