
 
علوم تربیتی و روانشناسی

علوم ورزشی

 / دكتريآگهي دفاع از پايان نامه كارشناسي ارشد
فیزیولوژی ورزشی گرایش فعالیت بدنی و تندرستی:

 :عنوان
هموستاز لیپیدی و گلیسمی در مردان  ، 2-بر غلظت پالسمایی لیپوکالینتاثیر هشت هفته تمرین مقاومتی 

  ای اضافه وزنغیر فعال دار

 مطالعات نشان می دهند که ارتباط  نزدیکی بین چاقی و افزایش سطوح مولکول های پیش التهابی نظیر پروتئین های مرحله حاد، هدف:مقدمه و 

تقیمی با التهاب سیستمیک و بعنوان آدیپوکاین مترشحه از بافت چربی ارتباط مس 2-موکاین ها وجود دارد. لیپوکالینسایتوکاین ها، آدیپوکاین ها و ک

، 2-لیپوکالینهدف این مطالعه بررسی تاثیر یک دوره تمرین مقاومتی فزاینده بر سطوح پالسمایی  مقاومت به انسولین در موش و انسان دارد.

 در مردان می باشد. هموستاز لیپیدی و گلیسمیلیپوپروتئین غیرپرچگال،  
 (کیلوگرمبرمترمربع 13/20±20/1 کیلوگرم، 22/02±20/11 سال، 57/22±22/1)دارای اضافه وزن و چاق  آزمودنی مرد 22در این مطالعه نیمه تجربی

پروتکل تمرین مقاومتی  نفر( قرار گرفتند. 12نفر( و تمرین ) 12بصورت آزمودنی های در دسترس انتخاب و به طور تصادفی در گروه های کنترل )

. سنجش شد موردنظرگرفته متغیرهای ارزیابی جهت تمرین بعد و قبل خونی های نمونهه( بود. )هشت هفته/ چهارروز/ شصت دقیقه در هرجلس

 پالسما بوسیله روش االیزا انجام شد. آزمون آماری تی تست و ضریب همبستگی پیرسون جهت تحلیل داده استفاده شد. 2-لیپوکالین
تری ، (P=220/2) لیپوپروتئین غیرپرچگالعلیرغم کاهش معنادار مقادیر  مقاومتی تمرین هفته بعدازهشتیافته ها نشان داد  

 نبود.معنادار(P=71/2)قند خون و  (P=72/2)2-لیپوکالیناتتغییر، (P=222/2)و فشار خون سیستولی  (P=212/2) کلسترول تام،(P=215/2)گلسیرید

و با اندازه نسبت دور کمر به شاخص مقاومت انسولینی هبستگی مثبت معنادار با 2-لیپوکالینهمچنین بین تغییرات بعد از تمرین نسبت به قبل تمرین 

 .p<27/2لگن همبستگی منفی و معنادار وجود داشت 

 (اندازه نسبت دور کمر به لگنبا مقاومت انسولینی و چاقی مرکزی ) 2-لیپوکالیناین مطالعه ضمن صحه گذاردن بر ارتباط بین  نتایجنتیجه گیری: 

 شد. برخی ریسک فاکتورهای قلبی عروقی  معنادارباعث کاهش نداشت هرچند  2-لیپوکالیناری بر تاثیر معناد

 دارای اضافه وزن  مردان،  گلیسمیهموستاز ، هموستاز لیپیدی ، 2-لیپوکالین، تمرین مقاومتی  کلمات کلیدی:

  د اسمعیل زادهداو

 استاد راهنما

 اندکتر بهلول قربانی

 دكتر رسول فرجي

 


