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 چکیده
 آتروسکلروتیک هستند وهای فرایندهای التهابی ها میانجیبرخی مولکول های چسبان و آدیپوکاین: هدف

غلظت خونی این مواد با خطر بیماری قلبی عروقی ارتباط دارد. هدف از انجام این تحقیق بررسی تأثیر حاد دو 
، ای سلکتین، پی ICAM1 ،VCAM1هوازی )آزمون رست( بر سطوح فعالیت هوازی )آزمون کوپر( و بی نوع

به طور زن جوان چاق و سالم  71 شناسی: روش د.سلکتین، ال سلکتین، اپلین، امنتین و فیبرینوژن بو

های مربوطه خونگیری از آنها شدند. قبل و بعد از اجرای آزمون تقسیم هوازیهوازی و بیتصادفی به دو گروه 

ه ها جزیه و تحلیل یافتت: ها یافته از روش الایزا برای سنجش متغیرهای وابسته استفاده شد.به عمل آمد. 

 فیبرینوژن پس از هر دو آزمون کاهش معنیسطوح پس از آزمون کوپر و  ال سلکتینسطوح  نشان داد که فقط
ام همچنین تغییرات هیچکدبقیه متغیرها تغییرات درون گروهی معنی داری نداشتند، (. P≤0/05داری داشتند )

های ای آزموناجر به طور کلی: گیری نتیجه (.P>0/05از متغیرها بین دو گروه تفاوت معنی داری نداشت )

ه شود کن آتروژنیک در زنان جوان چاق نمیهای چسباها و مولکولباعث افزایش آدیپوکاینرست و کوپر 
 تواند پاسخ مطلوبی در جهت کاهش خطر حمله قلبی در حین ورزش باشد.می
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Abstract 

Aim: Some adhesion molecules and adipokines are mediators of atherosclerotic inflammatory 

processes and blood levels of these substances are related to cardiovascular disease risk. The 

aim of this study was to examine the acute effects of two types of aerobic (Cooper) and anaerobic 

(Rast) on levels of ICAM1, VCAM1, E-selectin, P-selectin, L-selectin, omentin, apelin and 

fibrinogen. Methods: 17 obese and healthy young females were randomly assigned into two 

groups of aerobic and anaerobic tests. Blood samples were taken before and after the tests. Elisa 

method was used for evaluation of dependent variables. Results: Analysis of data showed that 

only L-selectin levels after cooper test and fibrinogen levels after both tests decreased 

significantly (P≤0/05). Other variables had no significant inter group changes, also changes of 

all of variables between two groups were not significant (P>0/05). Conclusions: Overall, 

implementation of Rast and Cooper tests did not induce elevation of adipokines and atherogenic 

adhesion molecules in obese young females that may be a beneficial response for prevention of 

heart attack risk during exercise. 
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 مقدمه
در طی دهه های گذشته، بیماری سرخرگ کرونری یا آتروسکلروز 

( که یکی 7دلیل اصلی ناتوانی و مرگ و میر در سراسر جهان بوده است )
غیرطبیعی برخی مولکول های از علل اصلی وقوع این بیماری افزایش 

(. مولکول های چسبان سلولی گلیکوپروتئین های 7چسبان می باشد )
متصل به غشاهای سلولی )مانند سلول های اندوتلیال، لکوسیت ها و 
پلاکت ها( هستند و واسطه پاسخ لکوسیت ها به التهاب هستند. چهار گروه 

ینتگرین ها، از مولکول های چسبان سلولی وجود دارند که شامل ا
 7-ایمونوگلوبولین ها )شامل مولکول های چسبان بین سلولی

(ICAM1)7 7-و چسبان عروقی (VCAM1)7 (، سلکتین ها )شامل
(. 9می باشند ) 5( و کادهرین ها6و ال سلکتین 4، پی سلکتین9ای سلکتین

برخی مولکول های چسبان سلولی به شکل محلول به داخل خون رها می 
عروقی را  1نها میزان فعالیت یا اختلال عملکرد اندوتلیالشوند که حضور آ

نشان می دهد. افزایش غلظت مولکول های چسبان محلول با ایجاد اختلال 
در چسبندگی لکوسیت ها به دیواره اندوتلیوم موجب تضعیف عملکرد 
ایمنی، نفوذ لکوسیت ها به فضای زیر اندوتلیوم و تشکیل سلول های 

 ، مهاجرت سلول های عضلانی صاف عروق1لاکت ها، فعال سازی پ8پفکی
(VSMC)70 رسوب بافت فیبروز و تشکیل پلاک های آتروژنیک می ،

(. مولکول های چسبان در واقع گیرنده های گلیکوپروتئینی می 4،6گردد )
باشند که نقش چسبندگی گلبول های سفید به بافت ها را بر عهده دارند 
و میزان افزایش سطوح آنها در خون نمایان گر میزان آسیب اندوتلیال می 

نین مولکول های چسبان میانجی های فرایندهای التهابی (. همچ5باشد )
آتروسکلروتیک هستند. غلظت پلاسمایی این مواد ارتباط مستقیمی با خطر 

(. در واقع 1بیماری قلبی عروقی دارد و در بیماران قلبی افزایش می یابد )
وی تری ق شاخص پیش بینیمی توانند  یاین مواد نسبت به نیمرخ لیپید

(؛ بنابراین هرگونه کاهشی در 5دهای قلبی عروقی آینده باشند )برای رویدا
سطوح مولکول های چسبان می تواند در کاهش خطر آتروسکلروز و سکته 

 . (1-6) قلبی مؤثر باشد
، 77سه ماده دیگر درگیر در پاتوژنز آتروسکلروز فیبرینوژن

وکاین تهستند که امنتین و اپلین از آدیپوکاین ها )سای 79و اپلین 77امنتین
( محسوب می شوند. فیبرینوژن که تحت القای 74های مترشحه از آدیپوز

از کبد ترشح می شود، از طریق تحریک چسبندگی  76(IL6) 5اینترلوکین
خون خطر گران روی و تجمع پلاکت ها و تشکیل ترومبوز و افزایش 

 (. اپلین ارتباطی مستقیم با چاقی و دیابت و7آتروسکلروز را بالا می برد )
امنتین ارتباط معکوسی بااین اختلالات دارند، بنابراین اپلین باعث افزایش 

 (. 7خطر آتروسکلروز و امنتین باعث کاهش خطر آن می شود )

 

1 Intercellular Adhesion Molecule-1 
2 Vascular Cell Adhesion Molecule-1 
3 E-Selectin 
4 P-Selectin 
5 L-Selectin 
6 Cadherins 
7 Endothelial Dysfunction 
8 Foam Cells 

چاقی ارتباط مستقیمی با غلظت مولکول های چسبان دارد و 
کاهش وزن با کاهش این مواد همراه است. همچنین سطوح سرمی 

ICAM1 ،VCAM1  در کودکان چاق نسبت به و ای سلکتین
کودکان با وزن طبیعی بیشتر است که نشان دهنده درگیری مولکول های 

(. فعالیت حاد )مقاومتی و یا 70چسبان در مراحل اولیه آتروسکلروز است )
استقامتی( باعث افزایش چشمگیری در تعداد لکوسیت های گردش خون 

ن دهنده سهم می شود. بیان مولکول های چسبان در سطح سلولی نشا
(. 77مهم این مواد در تغییر الگوی تجمع و توزیع لکوسیت ها است )

تحقیقات معدودی درباره مقایسه تأثیر حاد فعالیت های بی هوازی و هوازی 
بر مولکول های چسبان در زنان جوان چاق انجام شده است و بیشتر 

تی و تقاماطلاعات در این زمینه مربوط به آثار حاد فعالیت های سنتی اس
در کمتر تحقیقی اثرات حاد یا مزمن فعالیت بدنی  ، همچنینمقاومتی است

نیز  و بر تغییرات همه مولکول های چسبان مورد بررسی قرار گرفته است
نتایج ضد و نقیضی داشته است، به طوری که در  در این زمینهمطالعات 

ی رخبرخی مطالعات هیچ تغییری گزارش نشده است، در حالی که در ب
(. در پژوهشی سطوح 76-77مطالعات افزایش این مواد گزارش شده است )

، ای سلکتین و پی سلکتین را قبل و بعد ICAM1 ،VCAM1سرمی 
فقط  و اندازه گیری شد ورزش روی تردمیل )با الکتروکاردیوگرام(از تست 

ای سلکتین پس از این فعالیت افزایش یافت که نشان دهنده پاسخ 
مرد سالم و غیرفعال  78در پژوهشی دیگر،  .(77) ورزش است اندوتلیوم به

حداکثر اکسیژن مصرفی  %80و  %50، %40روی چرخ کارسنج با سه شدت 
. قبل و بلافاصله پس از این فعالیت ها نمونه های خونی (79) فعالیت کردند

جمع آوری شدند. هیچ تغییر معنی داری در سطوح ال سلکتین، ای 
پس از این فعالیت ها مشاهده نشد  VCAM1و  ICAM1سلکتین، 

(. اثر دویدن در مسافت طولانی بر بیان ژن لکوسیتی و سطوح خونی 79)
مولکول های چسبان در یک تحقیق دیگر مورد مطالعه قرار گرفت. در این 
تحقیق، نمونه های خون سیاهرگی قبل و بلافاصله پس از مسابقات دوی 

و زنان ورزشکار جمع آوری شدند و افزایش ماراتن و نیمه ماراتن از مردان 
و  ICAM1سطوح پلاسمایی ای سلکتین، پی سلکتین، ال سلکتین، 

VCAM1 ( همچنین افزایش 74پس از این مسابقات مشاهده گردید .)
ICAM1  دقیقه دویدن در  90کیلوکتر دوی استقامتی و  47پس از

بلندمدت تمرینات  (. در مورد آثار76سراشیبی در مردان سالم مشاهده شد )
ورزشی بر مولکول های چسبان نیز تحقیقات متعددی انجام شده است. به 

هفته تمرین شنا و  8( تأثیر 7078عنوان مثال، ریاحی ملایری و همکاران )
مطالعه نمودند و فقط کاهش  VCAM1و  ICAM1مصرف سیر را بر 

ICAM1 ( 7071(. حسینی ابریشمی و همکاران )5را گزارش نمودند )
گروه کنترل،  9مرد میانسال مبتلا به نارسایی قلبی را به  47در تحقیقی 

9 Platelet Activation 
10 Vascular Smooth Muscle Cells 
11 Fibrinogen 
12 Omentin 
13 Apelin 
14 Adipose 
15 Interleukin-6 
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( و تمرین تناوبی )شدت 7(MHRدرصد ) 10تا  46تمرین هوازی )شدت 
جلسه  9هفته ) 8( تقسیم نمودند. مدت تمرینات MHRدرصد  80تا  46

در  VCAM1و  ICAM1در هفته( بود. نتایج نشان داد که سطوح 
(. علیزاد و همکاران 75گروه های تمرینی کاهش معنی داری پیدا کرد )

جلسه در  9هفته ) 8( در پژوهشی مردان جوان فعال را به مدت 7071)
شرکت دادند و کاهش معنی  HIIT)7هفته( در تمرینات تناوبی شدید )

 (. 71دار ای سلکتین را گزارش نمودند )
ن، حاد فعالیت بدنی بر امنتی تحقیقات درباره آثار از طرفی نیز

اپلین و فیبرینوژن نیز محدود هستند، بخصوص درباره تأثیر فعالیت های 
بی هوازی و هوازی بر این مواد در زنان جوان چاق تحقیقی یافت نشد و 
بیشتر آثار بلندمدت فعالیت بدنی بر این مواد مورد بررسی قرار گرفته است؛ 

جلسه(  9ماه )هفته ای  9بیان کردند که  (7077بیژه و جعفری ) برای مثال
تمرین هوازی تأثیری بر سطوح فیبرینوژن در مردان میانسال سالم ندارد 

هفته تمرین  8( 7078(؛ همچنین در پژوهش زارعی و همکاران )78)
تناوبی شدید موجب افزایش امنتین و کاهش اپلین در موش های ماده 

 (.1دارای اضافه وزن گردید )
مهم برای براورد میزان آمادگی هوازی و بی هوازی  دو آزمون

هستند که می توانند به عنوان  4و رست 9افراد به ترتیب آزمون های کوپر
نیز مورد استفاده قرار  در افراد سالم تمرینات منظم هوازی و بی هوازی

درنظر  HIIT(. درواقع آزمون رست به عنوان یک روش تمرین 71گیرند )
همبستگی زیادی با آزمون وینگیت دارد، ولی بر خلاف  گرفته می شود که

آن نیاز به ابزارهای گران قیمت آزمایشگاهی مانند رایانه یا دوچرخه 
کارسنج ندارد و تنها ابزار مورد نیاز آن کرنومتر و ماشین حساب هستند. 

جلسه 6هفته )7( نشان دادند که 7074رستگار مقدم منصوری و همکاران )
نات رست و پلایومتریک باعث افزایش حداکثر اکسیژن در هفته( تمری

مصرفی و بهبود توان بی هوازی و عملکرد سرعتی می شود، ولی تأثیر 
آزمون های رست و کوپر با توجه به (. 70تمرینات رست بیشتر است )

ماهیت پرشدتی که دارند، می توانند در تحریک فرایندهای التهابی 
 ل های چسبان و دیگر مواد مرتبط با اختلالپاتولوژیک مانند افزایش مولکو

با توجه به اهمیت تمرینات بی عملکرد اندوتلیوم مؤثر باشند، از طرفی 
هوازی و هوازی، و نیز نظر به اینکه در مورد تأثیر حاد فعالیت های رست 
و کوپر بر همه مولکول های چسبان آتروژنیک و نیز برخی آدیپوکاین ها 

کار هیچ تحقیقی یافت نشد، هدف از انجام این در زنان جوان غیرورزش
وازی و بی ه تحقیق بررسی تأثیر حاد دو نوع فعالیت هوازی )آزمون کوپر(

، ای سلکتین، پی ICAM1 ،VCAM1بر سطوح  )آزمون رست(
 سلکتین و ال سلکتین بود.

 

 

 

 

1 Maximum Heart Rate 
2 High Intensity Interval Training 
3 Cooper 

 پژوهشروش 
این پژوهش از نوع نیمه تجربی با طرح پیش آزمون و پس 

جامعه این پژوهش تمام زنان غیرفعال دارای اضافه وزن در آزمون بود. 
شهر بجنورد بودند. جهت انتخاب آزمودنی ها اطلاعیه ای در سطح شهر 
بجنورد پخش شد و از افراد درخواست شد جهت شرکت در آزمون به یکی 
از سالن های ورزشی سطح شهر مراجعه نمایند. از بین زنان جوان غیر 

سال سن داشتند و شاخص توده بدنی  96تا  76که بین فعال مراجعه کننده 
(BMI)6  بود و مبتلا به هیچگونه بیماری یا اعتیاد  90تا  76آنها بین

نفر به طور تصادفی انتخاب شدند که در دو گروه )گروه آزمون  71نبودند، 
نفر(( قرار گرفتند. براساس پرسش از  1نفر( و گروه آزمون رست ) 8کوپر )

 ، هیچکدام از آنها در دوران قاعدگی قرار نداشتند.آزمودنی ها

در این کار پژوهشی بعد از مشخص کردن افراد در گروه ها، 
ی ماهیت، نحوه اجرای کار، فواید و خطرات آگاهی های لازم درباره

نامه شرکت در پژوهش احتمالی آن توضیح داده شد. سپس فرم رضایت 
اده از پرسشنامه های سلامت استاندارد در اختیار افراد قرار گرفت. با استف

بدنی و معاینه پزشک متخصص سلامت آزمودنی ها تعیین شد. سلامت 
قلبی و عروقی به وسیله معاینه و نوار قلب مورد بررسی قرار گرفت. به 
آزمودنی ها تاکید شد که یک هفته قبل از آزمون و خونگیری مواد غذایی 

ده ساعت قبل از انجام آزمون نیز پر چرب مصرف نکنند، و همچنین دواز
آزمودنی ها اندازه گیری  BMIها، وزن، قد و ناشتا باشند. قبل از آزمون

ساخت آلمان با دقت  SECAشد. وزن با استفاده از ترازوی دیجیتالی 
کیلوگرم اندازه گیری شد. برای اندازه گیری مسافت آزمون ها و  7/0

 7/0فیسکو ساخت چین با دقت همچنین قد افراد از متر نواری مارک 
از فرمول وزن )کیلوگرم(  BMIمحاسبه برای . سانتی متر استفاده شد

تقسیم بر مجذور قد )متر( استفاده شد. برای ثبت زمان رکورد آزمودنی ها 
ثانیه استفاده  07/0ساخت چین با دقت  Q&Qنیز از کرنومتر دیجیتالی 

ت ضربان سنج پولار که قابلیشد. برای کنترل ضربان قلب آزمودنی ها از 
 استفاده شد. ،نمایش میزان ضربان قلب در هر لحظه را دارد

پروتکل تمرینی به صورت یک جلسه آزمون هوازی کوپر و 
متر  96یک جلسه آزمون بی هوازی رست بود. برای آزمون رست مسافت 

شد. جهت آزمون کوپر نیز ابعاد زمین اندازه گیری شد. آزمودنی  مشخص
دقیقه گرم کردند و سپس آزمون رست را انجام دادند. زمان هر  76بتدا ها ا

دقیقه ای  77کدام از دورهای طی شده را آزمون گیرنده ثبت کرد. آزمون 
که آزمودنی ها با دویدن و راه رفتن بیشترین مسافت  بودکوپر بدین صورت 
. میزان مسافت طی شده در مدت کردنددقیقه طی  77ممکن را در مدت 

 (.71) بودزمان تعیین شده، امتیاز فرد 
فرد متخصصی از آزمایشگاه در محل انجام آزمون ها حضور 
پیدا کرد و عمل خونگیری را در دو مرحله قبل از آزمون و بلافاصله بعد از 
انجام آزمون ها از آزمودنی ها انجام داد. بدین گونه از هر فرد در هر مرحله 

رنگ از ورید بازویی دست چپ سی سی خون توسط س 70خونگیری 
4 Rast 
5 Body Mass Index 
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آزمودنی ها در حالت نشسته و در وضعیت استراحت گرفته شد. سپس 
های خونی برای آنالیز به آزمایشگاه فرستاده شد و در آنجا در دمای نمونه

درجه سانتیگراد منجمد شد. سطوح مولکول های چسبان،  70منفی 
اه الایزا صوص و دستگفیبرینوژن، اپلین و امنتین با روش الایزا، کیت مخ

 اندازه گیری شدند. 7ریدر

برای تعیین توزیع طبیعی متغیرها از آزمون شاپیروویلک 
استفاده شد و با توجه به اینکه توزیع داده ها طبیعی بود، از آزمون تی 
وابسته برای مقایسه های درون گروهی و از آزمون تی مستقل برای 

 استفاده شد. 78نسخه  SPSSافزار نرم در مقایسه های بین گروهی

 یافته ها
تجزیه و تحلیل یافته ها نشان داد که غیر از ال سلکتین و 
فیبرینوژن، تغییرات مقادیر همه متغیرهای وابسته پس از آزمون های رست 

( و فقط سطوح ال سلکتین پس از آزمون P>0/05و کوپر معنی دار نبود )
ت و کوپر کاهش معنی کوپر و سطوح فیبرینوژن پس از آزمون های رس

(. همچنین تغییرات هیچکدام از متغیرها بین دو P≤0/05داری داشتند )
(. خلاصه نتایج تحقیق در P>0/05گروه تفاوت معنی داری نداشت )

 نشان داده شده است. 7جدول

 : توصیف ویژگی های دموگرافیک آزمودنی ها1جدول

 2-BMI (kg.m( (kgوزن ) (mقد ) (yسن ) گروه

 91/71 ± 74/7 7/10 ± 71/4 8/765 ± 69/6 61/71 ± 17/7 آزمون کوپر

 16/71 ± 71/7 4/19 ± 41/6 77/768 ± 16/4 75/90 ± 67/7 آزمون رست

 

 : مقایسه های درون گروهی و بین گروهی مقادیر متغیرهای وابسته2جدول

 #تی مستقل تی وابسته* پس آزمون پیش آزمون گروه متغیر

 اپلین

(1-pg.ml) 

 011/0 1/7071 ± 706 5/177 ± 8/89 کوپر
471/0 

 011/0 4/7707 ± 4/700 7/101 ±4/760 رست

 امنتین

(1-pg.ml) 

 689/0 1/748 ± 8/90 4/744 ± 1/97 کوپر
846/0 

 664/0 7/771 ± 8/77 6/775 ± 6/74 رست

 فیبرینوژن

(1-mg.dl) 

 078/0 7/761 ± 7/70 1/717 ± 1/78 کوپر
749/0 

 007/0 750 ± 7/76 9/751 ± 5/79 رست

ICAM1 

)1-(ng.ml 

 748/0 617 ± 5/797 1/618 ± 6/777 کوپر
995/0 

 141/0 9/418 ± 57 5/488 ± 7/11 رست

VCAM1 

)1-(μg.ml 
 776/0 4/5 ± 8/0 7/5 ± 1/0 کوپر

147/0 
 774/0 6/5 ± 4/0 7/5 ± 1/0 رست

 ال سلکتین

)1-(ng.ml 

 09/0 7411 ± 6/711 1/7619 ± 9/717 کوپر
406/0 

 451/0 7411 ± 1/750 4/7691 ± 6/707 رست

 ای سلکتین

)1-(ng.ml 

 914/0 4/95 ± 70 1/91 ± 1/1 کوپر
549/0 

 011/0 9/97 ± 5/9 8/99 ± 9/4 رست

 پی سلکتین

)1-(ng.ml 

 707/0 7/6 ± 8/7 8/6 ± 6/7 کوپر
96/0 

 978/0 9/4 ± 8/0 5/4 ± 1/0 رست

 *P-value )بر اساس آزمون تی وابسته )مقایسه درون گروهی مقادیر پیش آزمون و پس آزمون 
# P-value )بر اساس آزمون تی مستقل )مقایسه میانگین ها بین دو گروه 

 

 

1 Elisa Reader 
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 بحث و نتیجه گیری
طبق یافته های تحقیق، هیچکدام از فعالیت های رست و کوپر 

، ای سلکتین، پی سلکتین و ال ICAM1 ،VCAM1تأثیری بر سطوح 
سلکتین نداشتند و فقط فعالیت کوپر باعث کاهش ال سلکتین در زنان جوان 

(، پارک و 7078این یافته با یافته های چادرنشین و همکاران )چاق شد. 
 (7070برزگری و همکاران )و  (7001پتریدو و همکاران )(، 7078همکاران )

رحمانی و ، (7071استرامبرگ و همکاران )همخوانی داشت، ولی با یافته های 
 (7078بارگس و همکاران )و  (7079برآبادی و همکاران )(، 7071همکاران )

(. یکی از دلایل عمده عدم خوانی نتایج این 71-77، 6همخوانی نداشت )
در اکثر تحقیقات، تحقیق با تحقیقات مذکور زمان خونگیری بوده است. 

بلافاصله بعد از فعالیت ورزشی حاد سطوح مولکول های چسبان تغییر معنی 
ین مواد (، در حالی که هنگامی که تغییرات ا77،77،75داری پیدا نکرده است )

ساعت پس از فعالیت اندازه گیری شده است، تغییرات معنی دار این مواد  7یا  7
عامل اثرگذار مهمی در پاسخ مولکول  نیز (. نوع تمرین79،76رخ داده است )

های چسبان به ورزش است. همچنین شاید شدت تمرینات در این تحقیق به 
(. 74،76حریک کند )حدی نبوده است که افزایش مولکول های چسبان را ت

مدت زمان فعالیت نیز می تواند بر پاسخ رادیکال های آزاد به ورزش اثر بگذارد 
و احتمالا در این تحقیق، زمان فعالیت های ورزشی به میزانی نبوده است که 
موجب افزایش رادیکال های آزاد و متعاقب آن تغییر معنی دار مولکول های 

پاسخ مولکول های چسبان به فعالیت ورزشی  (. بنابراین میزان6چسبان شود )
 تحت تأثیر عواملی چون زمان خونگیری و مدت، شدت و نوع فعالیت است.

مکانیزم های متعددی می توانند توضیح دهنده یافته های این 
و احتمالا دیگر مولکول های چسبان  ICAM1تحقیق باشند. فقدان تغییر 

از افزایش عوامل ضد التهابی و  پس از فعالیت های ورزشی، احتمالا ناشی
پس  IL1βو آدیپونکتین و کاهش  IL6کاهش عوامل التهابی است. افزایش 
و دیگر مولکول های چسبان  ICAM1از ورزش، می تواند در سرکوب پاسخ 

آلفا  ی(. از طرفی افزایش عامل نکروز دهنده تومور6،75مؤثر باشد )
(TNFα)7( عامل رشد اندوتلیال عروقی ،VEGF)7 ،IL1 ،IL2  و

می تواند باعث افزایش بیان ژن مولکول های چسبان  9(IFNγاینترفرون گاما )
ت؛ افزایش پیدا نکرده اس فعالیتشود و احتمالا در این تحقیق این ماده پس از 

نیز در عدم ترشح و  IL4و  IL10البته سایتوکاین های ضد التهابی مانند 
(. عدم رهایش کافی 5،71،79،74فعالیت مولکول های چسبان درگیرند )

رادیکال های آزاد اکسیژن در آزمودنی های این تحقیق به دلیل جوان بودن 
آنها و نیز مدت کوتاه پروتکل، می تواند عامل دیگری در عدم افزایش مولکول 

(. افزایش تنش 78های چسبان در آنها پس از فعالیت های ورزشی باشد )
لکول های چسبان است که به علت افزایش ، از عوامل مهم افزایش مو4برشی

نیاز عضلات به جریان خون رخ می دهد و مدت زمان نسبتا کوتاه پروتکل های 
این تحقیق می تواند باعث عدم افزایش تنش برشی در آزمودنی های این 

(. عدم تحریکات چشمگیر 5تحقیق و افزایش مولکول های چسبان شده باشد )
کم فعالیت در این تحقیق نیز از دیگر دلایل عدم  سمپاتیک ناشی از مدت زمان

 (.75افزایش مولکول های چسبان می تواند باشد )

یافته های دیگر این تحقیق نشان داد که سطوح فیبرینوژن پس 
از تمرینات رست و کوپر کاهش معنی دار داشت که با یافته های صبوری و 

 ( مغایر بود7077و جعفری ) ( و بیژه7076(، حبیبیان و بختیار )7077همکاران )
. این محققان به ترتیب گزارش کردند که آزمون بروس و تمرینات (8،71،90)

 

1 Tumor Necrosis Factor Alpha 
2 Vascular Endothelial Growth Factor 

تناوبی، هوازی و مقاومتی دایره ای تأثیری بر سطوح فیبرینوژن در زنان و 
مردان ورزشکار و غیرورزشکار ندارد. تفاوت در نوع، مدت و شدت تمرین و نوع 

 اسخ فیبرینوژن به تمرینات ورزشی اثر بگذارندآزمودنی ها می توانند بر پ
. فیبرینوژن در فرایندهای انعقادی و ویسکوزیته خون عامل مهمی (71،90)

است، بنابراین کاهش آن پس از اجرای تمرینات رست و کوپر یک مکانیزم 
مطلوب برای پیشگیری از افزایش ویسکوزیته خون و جلوگیری از انعقاد خون 

لبی متعاقب آن می باشد. همچنین عضله اسکلتی در پاسخ و حمله احتمالی ق
تولید می کند که محرک کبد در سنتز  5به تمرینات ورزشی اینترلوکین

است، بنابراین کاهش فیبرینوژن در این تحقیق را می  CRPفیبرینوژن و 
 (.8نسبت داد ) 5توان به تغییرات اینترلوکین

نات و امنتین پس از تمریدر این تحقیق افزایش غیرمعنی دار اپلین 
رست و کوپر نیز مشاهده شد. هیچ تحقیقی درباره تأثیر فعالیت بدنی بر امنتین 
یافت نشد و در مورد اپلین نیز فقط یک تحقیق یافت شد که در آن دویدن با 
شدت بیشینه و زیربیشینه روی تردمیل تأثیری بر سطوح اپلین در زنان و مردان 

. اپلین تحت تأثیر انسولین، هایپوکسی و میزان چاقی (97جوان و سالم نداشت )
است که مهم ترین آنها انسولین است که سنتز و رهایش اپلین را از بافت چربی 
تحریک می کند، ولی اپلین باعث کاهش سطوح انسولین از طریق مکانیزم 

(. به هر حال، با توجه به خاصیت 97،97می شود ) Gهای مربوط به پروتئین
وژنیک اپلین، عدم تغییر اپلین پس از تمرینات رست و کوپر می تواند های آتر

یک پاسخ مطلوب در جهت کاهش خطر حمله قلبی باشد. سطوح امنتین ارتباط 
معکوسی با درصد چربی دارد، و با توجه به اینکه آزمودنی های این تحقیق 

ین ش امنتدارای اضافه وزن بودند، لذا احتمالا این موضوع موجب سرکوب افزای
در پاسخ به تمرینات رست و کوپر در آزمودنی های این تحقیق شده است. 

( و با توجه 99می تواند باعث افزایش امنتین شود ) HDLهمچنین افزایش 
در آزمودنی  HDL(، احتمالا میزان 94و چاقی ) HDLبه ارتباط معکوس بین 

وده منتین مؤثر بهای نسبتا چاق این تحقیق پایین بوده و در عدم افزایش ا
 است.

اجرای آزمون های رست و کوپر باعث افزایش به طور کلی، 
 در زنان جوانپاتولوژیک مولکول های چسبان و آدیپوکاین های آتروژنیک 

در  یدر جهت کاهش خطر حمله قلب یتواند پاسخ مطلوب یشود که م یچاق نم
بر دیگر  بیشتر، ولی برای نتیجه گیری قطعی به تحقیقات ورزش باشد نیح

 عوامل خطرزای آتروسکلروز نیاز است.
 

 تقدیر و تشکر
 

های شرکت کننده در این پژوهش تقدیر و تشکر بدین وسیله از کلیه آزمودنی
 کنیم.می
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