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نقش ورزش منظم بر سطح ليپيد و قند خون زنان شهرستان دزفول
1

مریم الماسیان ( ،*1)MScشیوا شاهرخیان ()MSc

 -1مدرس تربیت بدنی آموزش و پرورش شهرستان دزفول ،خوزستان ،ایران
 -1دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی ،شهید چمران اهواز
دریافت ،31/11/3 :اصالح ،31/9/1 :پذیرش31/9/19:

خالصه
سابقه و هدف :بیماریهای قلبی عروقی از مشکالت اصلی سالمت جامعه میباشند که به دلیل تغییر شیوه زندگی در حال افزایش میباشد .همچنین چربی خون باال به عنوان یک
عامل آتروژنی

در ارتباط با بیماریهای قلبی عروقی میباشد .هر چند مکانیزم دقیق کاهش خطر بیماریهای قلبی -عروقی به دنبال فعالیت بدنی مشخص نشکده اسکت ،ولکی بکه

نظر میرسد از طریق تاثیر بر عوامل خطرزا مانند قند خون ناشتا و بهبود نیمرخ لیپیدی نقش خود را ایفا میکند .هدف تحقیق حاضر مقایسه قند خون ناشتا و نیمرخ لیپیدی در زنان
فعال و غیرفعال میباشد.
مواد و روشها :در تحقیق حاضر  15زن داوطلب  95-05سال ( 11زن فعال و  11زن غیرفعال) ،به روش نمونهگیری هدفمند انتخاب شدند .نمونههای خونی پس از  15-11ساعت
به صورت ناشتا گرفته شد .جهت تجزیه و تحلیل اطالعات به دست آمده از آزمون تی مستقل ( )p≥5/51استفاده شد.
یافتهها :نتایج نشان داد که تفاوت معنیداری در کلسترول تام ،لیپوپروتئین پر چگال و کم چگال پالسما بین زنان فعال و غیرفعال وجود داشت ( )p> 5/51اما تفاوت معنیداری در
سطح قند خون ناشتا و تری گلیسرید پالسما بین دو گروه مشاهده نشد (.)p<5/51
نتیجهگیری :با توجه به یافتههای تحقیق حاضر فعالیت بدنی و ورزش یکی از عوامل موثر در کاهش قند خون ناشتا و بهبود نیمرخ لیپیدی در زنان  95-05سال میباشد.
واژههای کلیدی :بیماریهای قلبی -عروقی ،قند خون ناشتا ،نیمرخ لیپیدی ،فعالیت بدنی.

با ظهور تکنولوژی نوین در تمامی ابعاد زندگی بشر و تعیین الگوهای زندگی

از بیماریهای غیر واگیر مانند بیماریهای قلبی عروقی از اولویتهای بهداشتی

و رفتاری مردم ،زمینه برای بسیاری از بیماریهای مزمن مانند بیماریهای قلبی-

کشورهای در حال توسعه است ( .)1مطالعات متعدد نشان میدهد که کمبود

عروقی مساعد گشته است ( .)1بیماریهای قلبی -عروقی مهمترین عامل مرگ و

فعالیت ورزشی نیز به عنوان ی

عامل خطر عمده برای بیماریهای قلبی

میر در کشورهای صنعتی و در حال توسعه به شمار میروند ( .)1اهمیت این

محسوب میشود .به گونهای که احتمال وقوع بیماریهای قلبی در افراد کمتحرک

موضوع در حدی است که سازمان بهداشت جهانی شعار جهانی خود را در ارتباط با

دو برابر بیشتر از افراد پرتحرک هست ( .)1در مقابل تحقیقات زیادی نشان دادهاند

قلب و سالمتی آن مطرح نموده است و تالش کرده که مبارزه با این بیماری را

که فعالیت بدنی ،خطر ابتال به بیماریهای قلبی -عروقی را کاهش میدهد (,15

فراهم سازد ( .)9علیرغم پیشرفتهای چشمگیری که امروزه در زمینه پیشگیری

 )1 ,3و بنابر برخی از شواهد پژوهشی ،افراد بیتحرک در معرض ابتال به بیماری

و درمان بیماریهای قلبی -عروقی به وجود آمده است ،هنوز این بیماریها از

قلبی -عروقی قرار دارند ( .)11هرچند مکانیزم دقیق کاهش خطر بیماری های

علل اصلی مرگ و میر مردان و زنان در دنیا به شمار میآیند .تا سال 1315

قلبی -عروقی به دنبال فعالیت بدنی مشخص نشده است ،ولی به نظر می رسد از

بیماری تأثیرگذار در مردان معرفی میشد،

طریق تاثیر بر عوامل خطر زا مانند قند خون ناشتا و بهبود نیمرخ لیپیدی نقش

بیماریهای قلبی -عروقی اصوالً ی

اما امروزه آمار نشاندهنده این است که زنان بیش از مردان دچار اینگونه
بیماریها میشوند ( .)0در ایالت متحده آمریکا ساالنه بیش از ی

خود را ایفا می کند ( .)11با وجود مزایای فعالیت فیزیکی در کاهش ریس

نفر در اثر بیماریهای قلبی -عروقی جان خود را از دست میدهند ( )1که انجمن

مطالعه ای گزارش شد که نزدی

به  05درصد زنان هیچگونه فعالیت فیزیکی

قلب آمریکا در سال  1552میزان مرگ و میر ناشی از سکته قلبی حاد را  1درصد

ندارند ( .)0مقاومت به انسولین و افزایش قند خون ناشتا یکی از عوامل مرتبط با

جهانی و سازمان بهداشت جهانی پیشبینی

بیماری های قلبی -عروقی می باشد .در همین راستا ارتباط معنی داری بین سطح

کردهاند که میزان مرگ و میر ناشی از بیماریهای قلبی عروقی ،رو به افزایش

قند خون ناشتا و ضخامت دیواره شریان کاروتید دیده شده و مشخص شده است

بوده ،انتظار میرود که تا سال  1515بیش از نیمی از کل موارد مرگ و میر ناشی

که چاقی شکمی ،عدم فعالیت بدنی وسوخت و ساز گلوکز با ضخامت دیواره

از بیماریهای قلبی عروقی ،در کشورهای توسعه یافته رخ دهد ( ،)2لذا پیشگیری

میکنند ( .)11-19در تحقیق

بیشتر از مردان گزارش نمود ( .)1بان
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و نیم میلیون

فاکتورهای قلبی -عروقی ،تعداد کمی از زنان داری فعالیت فیزیکی هستند و در
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فصلنامه سالمت و سالمندی خزر ،دوره دوم /شماره /1بهار و تابستان 1931
نقش تمرینات پیالتس در بهبود عملکرد عضالنی ،....مریم الماسیان و همکار

 Healyو همکاران ارتباط معنی داری بین سطح قند خون و فعالیتهای

فرمکول فریدوالکد و فردریکسکون ) (Fredricson and Friedwaldانکدازه

جسمانی گزارش شده است ( .)11همچنین ارتباط منفی معنیداری بین آمادگی

گیری شدندLDL= Cho – (TG/5 + HDL) .

هوازی با سطح قند خون ناشتا و انسولین پالسما گزارش شده است (.)13-12

اندازه گیری شکاخص هکای آنتروپومتریک  :در تحقیکق حاضکر قکد ایسکتاده

اختالل در لیپیدهای پالسما یا دیس لیپیدمی (کاهش لیپوپروتئین پر چگال و

هزارم متر و وزن آزمودنی ها بکا

آزمودنی ها با استفاده از قد سنج سکا با دقت ی

افزایش لیپوپروتئین کم چگال) یکی از عوامل گرفتگی و سختی شرائین بیان شده

استفاده از ترازوی مدل سکا با دقت ی

است ( )11 ,15و برخی تحقیقات نشان داده که افراد فعال نسبت به افراد غیر فعال

اندازه گری شد .برای اندازه گیری شاخص توده بدن (کیلیوگرم بر متکر مربک ) وزن

دارای لیپوپروتئین کم چگال پایین تر ( )11و لیپوپروتئین پر چگال باالتر ()10 ,19

به کیلوگرم بر مجذور قد تقسیم و اندازه بدست آمده به عنوان شاخص تکوده بکدن

فاکتورهای

محاسبه شد .قد (متکر)/وزن (کیلکوگرم)= شکاخص تکوده بکدن (کیلکوگرم بکر متکر

می باشند؛ که نشان دهنده اهمیت فعالیت ورزشی در کاهش ریس

قلبی -عروقی و ارتقای سالمت داشته می باشد .با توجه به آمار باالی بیماری

دهم کیلوگرم و با حکداقل لبکاس ممککن

مرب )body mass index BMI

های قلبی -عروقی در کشورهای در حال توسعه به خصوص در جمعیت زنان (,1

روش های آماری :در پژوهش حاضر متغیرهای مورد بررسی به صورت

 )11و همچنین نقش قند خون ناشتا و نیمرخ لیپیدی در بیماری های قلبی-

میانگین  ±انحراف معیار نشان داده شده اند .برای بررسی نرمال بودن توزی داده

عروقی ( ،)11تحقیق حاضر با هدف مقایسه قند خون ناشتا و نیمرخ لیپیدی به

ها از آزمون آماری کولموگروف اسمیرنوف استفاده شد ،همچنین آزمون لون

فاکتورهای قلبی -عروقی در زنان فعال و غیر فعال ساکن

( )Levene's testنیز برای بررسی تجانس واریانس ها استفاده شد .جهت

عنوان ریس

مقایسه بین گروهی از روش آزمون پارامتری

شهرستان دزفول انجام گردید.

تی مستقل استفاده شد

(.)P ≥ 5/51

مواد و روشها
در تحقیق توصیفی -مقایسه ای حاضر که به صکورت مقطعکی در سکال -30

یافتهها

 1939انجککام شککد 15 ،زن  95-05سککاله سککاکن شهرسککتان دزفککول ،در دو گککروه

در پژوهش حاضر به مقایسه شاخص های قند خون ناشکتا و نیمکرخ لیپیکدی

( )n=11ورزشکار و غیر ورزشکار به روش نمونه گیکری هدفمنکد ،انتخکاب شکدند.

زنان ورزشکار و غیر ورشکار  95-05ساله ساکن شهر دزفول پرداخته شکد .جکدول

سال اخیر بکه صکورت

آزمودنی ها در دو گروه زنکان ورزشککار و غیکر

گروه ورزشکار شامل زنان  95-05ساله سالم بودند که ی

داشتند و گروه غیر ورزشکار شامل زنان  95-05ساله بود که تاکنون در هیچ گونکه
فعالیت منظم بدنی شکرکت نککرده بودنکد .اطالعکات بکه دسکت آمکده از ورزش و
مشخصات دموگرافی

آزمودنی ها با استفاده از پرسشنامه خود اظهاری که توسکط

پژوهشگر طراحی شده بود ،به دست آمد .شرایط ورود به تحقیق شامل دامنه سنی
 95-05سال ،کلسترول تام کمتر از  155میلی گرم بر دسکی لیتکر ،عکدم ابکتال بکه

ورزشکار می باشد.
جدول  .1مشخصات دموگرافی آزمودنی ها
زنان ورزشکار
متغیرها
92/11±9/19
سن (سال)
111/55±1/11
قد (سانتی متر)
19/12±1/91
وزن (کیلوگرم)
شاخص توده بدن (کیلوگرم بر متر مرب ) 11/91±1/11

زنان غیرورزشکار
92/11±9/11
113/11±1/51
11/11±1/01
11/25±1/52

بیماری های حاد و مزمن و عدم استفاده از دارو یا مکمل های موثر بر قند خون و
نیمرخ لیپیدی ،عدم بارداری و عدم استفاده از سیگار بود .پکس از امضکای رضکایت
نامه آگاهانه از هر آزمودنی در حالت ناشتا  1میلی لیتر خون از ورید بکازویی گرفتکه
شد .شاخص های قند خکون ناشکتا ،کلسکترول تکام ،تکری گلیسکرید ،لیپکوپروتئین
پرچگال با استفاده از کیت های پکارس آزمکون سکاخت کشکور ایکران و بکه روش
اسپکتروفتومتری

و لیپوپروتئین کم چگکال بکه روش محاسکباتی و بکا اسکتفاده از

جدول  1مربوط به نتایج آزمون  tمستقل جهکت مقایسکه تفکاوت هکای بکین
گروهی زنان فعال و غیر فعال می باشد ،نشان این آزمکون نشکان داد ککه تفکاوت
معنی داری بین سطوح کلسترول تام ،لیپوپروتئین پرچگال و لیپوپروتئین کم چگال
پالسما بین دو گروه زنان ورزشککار و غیکر ورزشککار وجکود دارد ()P>5/51؛ امکا
تفاوت معنی داری در سطوح قند خون ناشتا و تری گلیسرید پالسما مشکاهد نشکد
(.)P<5/51

* سطح معناداری در سطح  ** ; P>5/51سطح معناداری در سطح p>5/551

P
*5/91
*5/59
5/92
**5/551
*5/511

] [ DOI: 10.22088/cjhaa.2.1.15

جدول  .1نتایج آزمون  tمستقل برای مقایسه شاخص های بیوشیمی در زنان گروه فعال و غیرفعال
t
زنان غیرورزشکار
زنان ورزشکار
متغیرها
5/392
35/00±1/31
11/11±1/90
قند خون ناشتا (میلی گرم بر دسی لیتر)
1/19
111/31±10/91
115/00±11/15
کلسترول تام (میلی گرم بر دسی لیتر)
5/351 151/15±11/11
31/21±11/15
تری گلیسرید (میلی گرم بر دسی لیتر)
9/30
02/31±15/31
13/50±1/11
لیپوپروتئین پرچگال (میلی گرم بر دسی لیتر)
1/92
159/91±19/12
39/10±11/11
لیپوپروتئین کم چگال (میلی گرم بر دسی لیتر)
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تا دو ساعت فعالیت ورزشکی مکنظم

 1مربوط به مشخصات دموگرافی
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Caspian Journal of Health and Aging; 2(1) ;Spring& summer 2017
The Role of Regular Exercise…Maryam Almasian, et al

بحث و نتیجهگیری

فعالیت بدنی رابطه منفی و معنی داری با سکطح کلسکترول تکام پالسکما دارد (.)2

نتایج تحقیق حاضر نشان دهنده ی سطح قند خون ناشتای در دو گروه فعال

نوری حبشی نیز در تحقیقی گزارش کرد که سطوح کلسکترول تکام پالسکما گکروه

و غیر فعال طبیعی می باشد و تفاوت معنکی داری بکین زنکان فعکال و غیکر فعکال

سالمندان فعال پایینتر از گروه غیر فعال می باشد ()91؛ و ناهمسو بکا یافتکه هکای

مشاهده نشد .در تحقیق نوربخش و همکاران نیز تفاوت معنی داری در سطح قنکد

نقی زاده و همکاران بود که تفاوت معنی داری بین سطح کلسترول تام ورزشکاران

خون ناشتای مدیران فعال و غیر فعال مشاهده نشد ( )9که با یافته هکای تحقیکق

باستانی کار و غیر ورزشکاران گزارش نکرد ( ،)13از جمله دالیل اختالف در نتکایج

حاضر همخوان می باشد .در تحقیق حاضر سطح قند خون ناشتا به عنوان شاخصی

می توان به تفاوت در ویژگی های آزمودنی ها از جملکه تفکاوت در جنسکیت ،نکوع

از مقاومت به انسولین در نظر گرفته شد که نتایج نشکان دهنکده سکطح پکایین تکر

ورزش و شرایط تغذیه بر نتایج تحقیق اشکاره ککرد .چکون در تحقیکق نقکی زاده از

گلوکز پالسما ( -1/21میلی گرم بر دسی لیتر) به صورت غیرمعنکی داری در گکروه

ورزشکارن باستانی کار مرد با دامنه سنی پکایین تکر (میکانگین  11تکا  11سکال) از

فعال نسبت به گروه غیر فعال می باشد؛ که دلیل این تفاوت جزئی مکی توانکد بکه

نسبت به تحقیق حاضر استفاده شده بود ککه معمکوال شکرایط زنکدگی فعکال تکری

کاهش مقاومت به انسولین نسبت داده می شود که در اثر تمرینات ورزشی حکاد

نسبت به آزمودنی های تحقیق حاضکر دارنکد .لیپکوپروتئین پکر چگکال پالسکما :در

می شود ( .)12از جمله مکانیسم هایی که می توانند باعث افزایش عمکل انسکولین

تحقیق حاضر سطح لیپوپروتئین پر چگال پالسما در گروه فعال بکه صکورت معنکی

بعد از تمرین های ورزشی شوند ،افزایش پیکام رسکانی پکس گیرنکده ای انسکولین؛

داری بیشتر ( 11/51میلی گرم بر دسی لیتر) از زنان گروه غیرفعال بود .یافته هکای

افزایش بیان پروتئین انتقال دهنکده گلکوکز؛ افکزایش فعالیکت گلیککوژن سکنتتاز و

تحقیکککق حاضکککر همسکککو بکککا یافتکککه هکککای  Woolfو همککککاران ( )10و

هگزوکیناز؛ کاهش رهایی و افکزایش پکاک شکدن اسکیدهای چکرب آزاد؛ افکزایش

 Noorihabashiو همکاران ( )91بود و با یافته های نوربخش که عنوان ککرد

رهایی گلوکز از خون به عضله به علت افکزایش مکویرگ هکای عضکله و تغییکر در

سطح لیپوپروتئین پر چگال پالسمای مدیران غیرفعکال و غیرفعکال متفکاوت نمکی

ترکیب عضله به منظور افزایش برداشت گلوکز می باشد ()12 ,11؛ بنابراین ،یککی

باشد ناهمسو می باشد (.)9

از روش های کاهش مقاومت به انسولین و کاهش خطکر ابکتال بکه بیمکاری هکای
قلبی -عروقی داشتن سب

زندگی فعال و ورزش منظم می باشد ()1

دلیل این ناهمخوانی می تواند بخاطر تفاوت در ویژگی آزمودنی هکا از جملکه
جنسیت آزمودنی ها (سطح باالتر لیپوپروتئین پر چگال پالسما در زنان) یا دخالکت

فعال  2/50میلی گرم بر دسی لیتر پایینتر از گروه غیرفعکال بکود ،امکا ایکن تفکاوت

وضعیت سنی آزمودنی ها از در دامنه وسیعتری بود در حالی که در تحقیکق حاضکر

معنی دار نبود .یافته های تحقیق حاضر همسو با یافته های برخکی تحقیقکات مکی

دامنه تغییرات سنی آزمودنی ها کمتر بود و آزمودنی ها همگن تر بودنکد .همچنکین

باشد ( .)95 ,13عزیزی و حسینی ارتباط معنی داری بین فعالیکت بکدنی بکا سکطح

یافته های تحقیق حاضر ناهمسو با یافته های نقی زاده و همکاران بود که تفکاوت

تری گلیسرید پالسما گزارش نکردند ( )2که دلیل توجیه کننده ممکن است دلیکل

معنی داری بین سطح لیپوپروتئین پر چگال پالسما ورزشکاران باستانی کار و غیکر

توجه کننده عدم تفاوت معنی دار بین دو گروه فعال و غیرفعال باشد .نکوربخش در

ورزشکاران گزارش نکردند ( ،)13از جمله دالیل اخکتالف در نتکایج مکی تکوان بکه

تحقیقی که به منظور مقایسه نیمرخ لیپیدی مدیران غیرفعال و غیرفعال انجام داده

تفاوت در ویژگی های آزمودنی ها از جمله تفاوت در جنسیت ،نوع ورزش و شرایط

بود ،تفاوت معنی داری بین سطح تر گلیسرید دو گروه مشاهده ککرد ککه بکا یافتکه

تغذیه بر نتایج تحقیق اشاره کرد .چون در تحقیق نقی زاده از ورزشککاارن باسکتانی

های تحقیق حاضر ناهمسو بودهمخوان نبود (.)9

کار مرد با دامنه سنی پایینتر (میانگین  11تا  11سکال) از تحقیکق حاضکر اسکتفاده

تغذیه در سطح تری گلیسرید پالسما باشد ،همچنین در با توجه بکه روش تحقیکق

دارند .لیپوپروتئین کم چگال پالسما :در تحقیکق حاضکر تفکاوت معنکی داری بکین

نوربخش با نسبت به تحقیق حاضر شرایط سنی آزمودنی ها از در دامنه وسکیعتری

سطح لیپوپروتئین کم چگال پالسما در گروه فعال و غیر فعکال مشکاهده شکد؛ ککه

نسبته به تحقیق حاضر بود در حالی ککه .در تحقیکق حاضکر دامنکه تغییکرات سکن

سطح لیپوپروتئین کم چگال پالسما به صورت معنکی داری ( 3/11میلکی گکرم بکر

آزمودنی ها کمتر بود و آزمودنی ها همگن تکر بودنکد .همچنکین نکوری حبشکی در

دسی لیتر) پایینتر از زنان گروه غیرفعال بود .یافته های تحقیکق حاضکر همسکو بکا

تحقیقی گزارش کرد که سطح تری گلیسید پالسما در گکروه سکالمندان فعکال بکه

یافته های برخی تحقیقات می باشد ( .)9 ,95 ,91عزیکزی و حسکینی ( )2گکزارش

صورت معنی داری پایین تر از سالمندان گروه غیکر فعکال مکی باشکد ( .)91دلیکل

کردند فعالیت بدنی رابطه منفی و معنکی داری بکا سکطح لیپکوپروتئین ککم چگکال

احتمالی این تفاوت زیاد در دو گروه فعال و غیر فعال ممکن است بخاطر تفاوت در

پالسما دارد ( )2که توجیه کننده دلیل تفاوت سطح لیپکوپروتئین ککم چگکال در دو

ویژگی های آزمودنی ها در دو تحقیق باشد چون در تحقیق نوری حبشکی از افکراد

گروه فعال و غیرفعال می باشد؛ اما نقی زاده و همکاران تفکاوت معنکی داری بکین

ماننکد اخکتالالت

سطح لیپوپروتئین کم چگال پالسما ورزشککاران باسکتانی ککار و غیکر ورزشککاران

لیپیدی ،سندرم متابولی  ،دیابت و  ...می باشند و تمرینات ورزشی اثر بیشتری بکر

گزارش نکرد ( )13که با تحقیق حاضر ناهمسو می باشد .از جمله دالیکل اخکتالف

نیمرخ لیپیدی می گذارند.

در نتایج می توان به تفاوت در ویژگی های آزمودنی ها از جمله تفاوت در جنسیت،

سالمند استفاده شده بود که معموال دچار بیماری های متابولیک

کلسترول تام پالسما :در تحقیق حاضر سطح کلسکترول تکام در گکروه زنکان

نوع ورزش و شرایط تغذیه بر نتایج تحقیق اشکاره ککرد .اگکر چکه میکانگن نیمکرخ

فعال به صورت معنی داری ( 1/11میلی گرم بر دسی لیتر) پایین تر از زنکان گکروه

لیپیدی در دو گروه در محدوده طبیعی قرار داشتند اما نتایج بررسی نیمرخ لیپیکدی

زنان غیرفعال بود .یافته های تحقیق حاضر همسو با یافته هکای برخکی تحقیقکات

در تحقیق حاضر نشان داد که تفاوت معنکی داری در کلسکترول تکام ،لیپکوپروتئین

بود ( .)9 ,10 ,95همچنین عزیزی و حسکینی در سکال  1931گکزارش کردنکد ککه

پرچگال و لیپوپروتئین کم چگال پالسما در دو گروه فعال و غیر فعال وجود دارد و

] [ DOI: 10.22088/cjhaa.2.1.15
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نیمرخ لیپیدی در گروه فعال وضعیت مطلوب تری نسبت به گروه غیکر فعکال دارد.

افزایش سن و مستعد بودن درصد زیادی از افراد جامعه از نظکر وراثکت (دارا بکودن

نشان داده شده است که چاقی علت مهم و اصلی اختالل در مقکادیر چربکی هکای

والدینی با حداقل یکی از بیماری های مکرتبط) ،بکر اهمیکت نقکش بهبکود نیمکرخ

خون است ( .)11با توجه به اثکرات مببکت ورزش بکر سکطح لیپکوپروتئین پرچگکال

لیپیدی می افزایند ( .)11با توجه به بهتر بودن نیمرخ لیپیدی در زنان ورزشکار می

پالسما ( ،)19باالتر بودن سطح لیپوپروتئین پرچگال پالسما در گکروه فعکال قابکل

توان بکه اهمیکت ورزش در بهبکود نیمکرخ لیپیکدی و جلکوگیری از بیمکاری هکای

توجیه می باشد .لیپوپروتئین کم چگال پالسما بخصوص نوع اکسید شده آن باعث

ماکروواسکوالر مانند تصلب شرایین و سکته های قلبی و مغزی اشکاره ککرد (.)95

می گکردد ( .)95بکه

و نیمکرخ لیپیکدی

تصلب شرایین و افزایش فشار خون سیستولی

و دیاستولی

در کل نتایج تحقیق حاضر نشان دهنده وضعیت بهتر گلیسمی

دنبال فعالیت های ورزشی لیپوپروتئین پرچگال پالسما افزایش مکی یابکد .ممککن

در زنان گروه ورزشکار نسبت به گروه غیر ورزشکار بکود .بکه نظکر مکی رسکد ککه

است علت باالتر بودن سطح لیپوپروتئین پرچگال پالسما ،افکزایش فعالیکت آنکزیم

فعالیت بدنی منظم ی

روش کم هزینه در کنترل قند خون ناشتا و نیمرخ لیپیدی

لیپوپروتئین لیپاز در گروه فعال باشد .آنزیم  LPLدر تبدیل لیپوپروتئین بسیار ککم

در زنان باشد .با توجه به اینکه ورزش می تواند با کنترل قند خون و بهبود نیمکرخ

چگال پالسما به لیپوپروتئین پرچگال پالسما مؤثر است و بکا افکزایش فعالیکت آن،

لیپیدی در پیشگیری از بیماری های قلبی -عروقکی و سکندرم هکای متابولیک

در

سطح لیپوپروتئین پرچگال پالسما افزایش می یابکد .از طرفکی لیسکتین کلسکترول

ارتقای سالمت زنان موثر باشد ،تمرینات ورزشی حداقل سه جلسه در هفتکه بکرای

آسیل ترانسفراز عالوه بر لیپوپروتئین کم چگال ،کلسترول را به ذرات لیپکوپروتئین

ارتقای سالمت توصیه می شود.

پرچگال پالسما تبدیل می کند .ممکن است افزایش این آنزیم مسئول باالتر بودن
لیپوپروتئین پرچگال پالسما در گروه زنان فعال باشد .نشکان داده شکده اسکت ککه
 LCATبه میزان زیادی در بعضی از تمرینات ورزشی افکزایش داشکته اسکت .در

تقدیر و تشکر

این زمینه احتماالً مککانیزم هکای دیگکری مبکل ککاهش حساسکیت انسکولین ککه

تحقیق حاضر بخشی از پایان نامه کارشناسی ارشد ثبت شده در دانشکده

تغییراتی در سطح چربی ها و لیپوپروتئین های خونی ایجکاد مکی کنکد ،مکی توانکد

تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسالمی واحد شوشتر می باشد .نویسنده از تمامی کسانی

هشکدار و زنکخ خطکر

که در انجام این تحقیق همکاری کرده اند کمال تشکر و قدردانی به عمل می

تأثیرگذار باشد ( .)91موضوع ابتال به چربی زیاد خون یک

جدی محسوب می شود .شیوع بیشتر اختالل در مقادیر چربی های خون به دلیکل

آورد.
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ABSTRACT
BACKGROUND AND OBJECTIVE: Cardiovascular diseases risen due to the lifestyle changes are the main
problems of public health. Although the exact mechanism of the reduced risk of cardiovascular diseases followed by
physical activity is not known, it seems that the physical activity plays a role trough influencing on risk factors such as
fasting blood sugar and lipid profile healing. The aim of this study was to evaluate the fasting blood glucose and lipid
profile in active and inactive females.
METHODS: In this study, 50 women with 30-40 years old (25 active and 25 inactive) were selected using using
purposive sampling. Blood samples were taken after 12-10 hours of fasting. To analyze the measured parameters, the

[ DOI: 10.22088/cjhaa.2.1.15 ]
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independent t-test was used (P ≤ 0.05).
FINDINGS: There was a significant difference between active and inactive women in terms of total cholesterol and
high and low density of lipoprotein between active and inactive women (P<0.05). There was no significant difference
between two groups in levels of fasting blood glucose and triglyceride (P>0.05).
CONCLUSION: The results indicated that physical activity and exercise are effective factors on decreasing fasting
blood sugar and lipid profile healing in 30-40-year-old females.
KEY WORDS: Cardiovascular diseases, Fasting blood glucose, Lipid profile, Physical activity.
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