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  چکیده

شواهدنشان داده اندگسترش بیماریهاي قلبی عروقی زمینه اي التهابی داردوالتهاب عمومی  مقدمه:

(سیستمیک)نقش مهمی درپیشرفت آترواسکلروزایفامیکندواین عوامل بویژه درافراد داراي اضافه وزن وچاق 

مدت  ممکن است خطروقوع بیماریهاي قلبی عروقی راافزایش دهد.هدف تحقیق حاضر بررسی تاثیرطوالنی

  در زنان چاق کم تحرك است. sVCAM-1  , sICAM-1فعالیت منظم ورزشی بر تغییرات 

 گروه دو در تصادفی بطور و کردند شرکت تحقیق در ، به صورت داوطلبانه سالم زن 40 روش اندازه گیري:

 هوازيجلسه در هفته) تمرینات  3هفته ( 12تمرینی ، و گروه شاهد ، تقسیم شدند.گروه تمرینی به مدت  

 sVCAM-1  , sICAM-1سطح سرمی  درصد حداکثر ضربان قلب بیشینه  انجام دادند. 65-75را با شدت 

و   BMS232(ایمونوزوربنت)با استفاده از کیت االیزاي شرکت  Immunosorbentبه روش آنزیمی 

BMS232TEN .نرمدرصد و توسط  5خطاي آلفاي ها در سطح تحلیل داده کشور هلند اندازه گیري شد -

  انجام شد. 18نسخه  SPSSافزار

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

  .)>05/0P(گروه تمرینی و شاهد مشاهده شد. 

 مقادیر پالسمایی کاهش موجب منظمفعالیت بدنی  داد نشان حاضر پژوهش هايگیري: یافتهونتیجهبحث

 بروز از پیشگیري در تواندمی کاهش این شود،می چاق زنان در خطرزاي قلبی ـ عروقی هايشاخص

  .شود واقع موثر عروقی قلبی هاي بیماري
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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. 
Keywords: Aerobicexercise, indicators ofcardiovascular risk, obese women 

  مقدمه  

هاي  بیماري بروز سنی دامنۀ توسعه، حال در کشورهاي در اجتماعی رفاه سطح افزایش با اخیر هاي سال در

 یکی عنوان به عروق کرونر هاي نارسایی ). امروزه1است( یافته کاهش چشمگیري طور به عروقی – قلبی

 دامنۀ ما در کشور که شده مشخص .است شده معرفی حاضر عصر و صنعتی جوامع مهم هاي بیماري از

 منشأ التهاب،اصوالً  .  است مردان از بیشتر زنان بین در تحرکی بی از ناشی هاي بیماري گونه این بروز

هاي است و همچنین شیوع چاقی و به دنبال آن بیماري عروقی – قلبی دستگاه به مربوط هاي بیماري اغلب

).با وجود اینکه چاقی و اضافه وزن در هر 2اي داشته است(مربوط به چاقی در دو دهه گذشته رشد فزاینده

زنان استعداد بیشتري براي چاق شدن سن و هر جنسی داراي شیوع باالیی است تحقیقات موید آن است 

اي، استرس و عدم فعالیت اند عواملی مانند اختالل در رفتارهاي تغذیهها نشان داده). بررسی3دارند (

). چاقی با عوارض جسمانی زیادي از جمله انواع 1کنند (را ایفا میمفیزیکی در ایجاد چاقی نقش مهمی 

گلیسیرید خون بیماري قلبی عروقی، افزایش کلسترول و تريمشخصی از سرطان، دیابت، پرفشارخونی، 

-هاي خون ناشی از چاقی نقش مهمی در بیماري). در واقع شکی نیست که اختالل در چربی3همراه است (

-هاي قلبی عروقی، همگام با پیشرفت). خطر ابتال به بیماري4کند (هاي قلبی عروقی در افراد چاق ایفا می

). به 5شود (مل محدود کننده حرکت و افزایش چاقی هستند؛ روز به روز بیشتر میهاي فناوري که عا

). اگرچه افزایش لیپوپروتئین 1طوریکه بیماري قلبی عروقی یکی ازمهمترین عوامل مرگ ومیردرزنان است (

هاي اصلی و عامل خطر ) شاخصHDL-C) و کاهش لیپوپروتئین با چگالی باال (LDL-cبا چگالی پایین (

دهند افرادي که به بیماري قلبی عروقی ها نشان میشوند، ولی گزارشهاي قلبی عروقی محسوب میبیماري

طبیعی هستند. بنابراین تحقیقات زیادي انجام گرفت و پذیرفته شد  LDL-Cو  HDL-Cاند، داراي مبتال بوده

ی، نقش محوري در توسعه و اي التهابی دارد و التهاب عمومهاي قلبی عروقی زمینهکه گسترش بیماري

). از این رو در دهه گذشته توجه پژوهشگران بیشتر به 3کند (هاي قلبی عروقی ایفا میپیشرفت بیماري

هاي قلبی عروقی معطوف شده است.در این باره هاي التهابی به عنوان عامل پیشگوي بیماريشاخص

-hs( C)و پروتئین واکنشی sVCAM-1وsICAM-1و عروقی ( پژوهشگران مولکولهاي چسبان بین سلولی

CRPمولکول چسبان بین سلولی(5اند (هاي التهابی جدید معرفی کرده)را بعنوان شاخص.(sICAM-1 و (



ها و اتصال آنها به عمق آندوتلیال، روند تشکیل ) با اتصال به مونوسیتsVCAM-1مولکول چسبان عروقی(

 درCRPو sICAM-1 ،sVCAM-1ه به افزایش سطوح ).باتوج6کنند(تر میسلولهاي کفی شکل را سریع

هاي التهابی گردد، ظرفیت کاهش حوادث سرم به دنبال التهاب، هرگونه عملی که باعث کاهش این شاخص

هاي قلبی عروقی ممکن است نقش التهاب در پاتوژنز بیماري ). ازآنجا که4قلبی عروقی را به دنبال دارد (

ها قلبی عروقی باشد، بنابراین توجه به اثرات سودمند فعالیت ورزشی یکی از سازوکارهاي کاهش بیماري

هاي التهابی پژوهشگران را به سمت این گونه راهکارهاي عملی در کاهش در پیشگیري و کاهش شاخص

-این پژوهش با هدف بررسی نیمرخ شاخص .ها سوق داده استهاي قلبی عروقی و پیشگیري از آنبیماري

  عروقی زنان چاق غیرفعال به دنبال فعالیت بدنی انجام شد.هاي خطرزاي قلبی 

  شناسی تحقیق   روش

  (تمرینی  گروه دو در تصادفی بطور و کردند شرکت تحقیق در ، به صورت داوطلبانه سالم زن 40تحقیق 

(کیلوگرم بر متر مربع)) ، و  34 ± 29/3سال ، و شاخص توده بدنی  32± 41/2 نفر با میانگین سنی  20

(کیلوگرم  02/34 ± 29/2سال ، و شاخص توده بدنی  32± 26/3 نفر با میانگین سنی  20گروه شاهد (

جلسه در هفته) تمرینات هوازي را با  3هفته ( 12بر متر مربع))، تقسیم شدند. گروه تمرینی به مدت  

به روش  VCAM_1 و ICAM_1درصد حداکثر ضربان قلب بیشینه  انجام دادند. میزان  65-75شدت 

و BMS232هاي الیزاي شرکت بااستفاده از کیت  ElisaStatFax2100دستگاهتوسط  1آنزیمی ایمونوزوربنت

BMS232TENنرمدرصد و توسط  5ها در سطح خطاي آلفاي هلند اندازه گیري شد . تحلیل داده ساخت -

  .شد انجام 18نسخه  SPSSافزار

  ها  یافته

در گروه تمرینی پس از پروتکل تمرینی  sVCAM-1sICAM-1 ,سرمینتایج آزمون نشان داد که غلظت 

کاهش معنی داري داشته است. در حالی که در گروه شاهد تفاوت معنی داري مشاهده نشد.مقایسه میانگین 

 - 1جدول گزارش شده است. 1هفته تمرین هوازي در جدول  12هاي مورد بررسی قبل و بعد متغییر

  عروقی -پیشگویی کننده بیماریهاي قلبیمقایسه میانگین شاخص هاي 

  گروه
  متغیر

  تجربي  شاھد

  بعد  قبل  بعد  قبل  
  32± 41/2  32± 41/2  32± 23/1  32± 23/1  سن (سال)

BMI (kg/m2)  24/3  ±
06/34  

52/2  ±34  48/1  ±34  #39/3  ±31  

sICAM-1(ng/ml)    78/32  ±
8/280  

07/48  ±
8/283  

44/42  ±
2/280  

#32/38  ±
3/240  

vICAM-1(ng/ml)  36/48  ±
7/725  

27/46  ±
24/733  

10/58  ±
07/717  

#93/44  ±
7/706  

  

                                                             
1- Immunosorbent 



  بحث و نتیجه گیري  

هاي ناشی از آن باتوجه به شیوع گسترده چاقی در ایران و در سراسر جهان و افزایش عوارض و بیماري

تواند از عوارض ناشی از آن را در افراد چاق کاهش دهد، میهایی که بتواند عوامل خطرزا و شناخت روش

 فعالیت بدنی منظم داد نشان حاضر پژوهش هايیافته نظر بالینی کاربردهاي بسیار مهمی داشته باشد. 

-می کاهش این شود،می چاق زنان در خطرزاي قلبی ـ عروقی هايشاخص مقادیر کاهشپالسمایی موجب

  .شود واقع موثر عروقی قلبی هاي بیماري زبرو از پیشگیري در تواند

  منابع  

1- Geffken DF, Cushman M, Burke G, Polak J, Sakkinen P, and Tracy RP. Association 
between physical activity and markers of inflammation in a healthy elderly population. 
American J. Ofepidemiology.2001; 153(3), 242-50. 
2- Rankovic G, B. Milicic, T. Savic, B. Dindi, Z. Mancev, G. Pesic., “Effects of physical 
exercise on inflammatory parameters and risk for repeated acute coronary syndrome in 
patients with ischemic heart disease”. 2009;  Vojnosanitetski Pregled, vol. 66, no. 1, pp. 44-
48  
3-Taheri L. The Effects of 8week aerobic exercise on blood lipoprotein of non-athletic 
middle-aged women of ahvaz. Harakat. 2007; 9(1):87-99. (Article in Persian) 
4- Kishali NF, Imamoglu O, Kaldirimci M, Akyol P, Yildirim K. Comparison of lipid and 
lipoprotein values in men and women differing in training status. Int J Neurosci. 2005 Sep; 
115(9): 1247-57. 
5- Faghih Sh, Eghtesadi SH. Assessment of the prevalence of central and general obesity 
among female students of Velenjak dormitory of Shahid Beheshti University. Iranian Journal 
of Diabetes And Lipid Disorders 2005; 4(3):67-73 
6-Ghanbari-Niaki A, Khabazian, BM, Hosseini-Kakhak SA, Rahbarizadeh F , Hedayati 
M.Treadmill exercise enhances ABCA1 expression in rat liver. Biochemical and 
BiophysicalResearch Communications.2007; 361: 841-846 

    

  


