
 

 " اثربخشی الگوهاي زمانی ورزش روي کاهش وزن و پانل خطرساز عروق کرونري زنان میانسال "

 چکیده

 
هاي مختلفی براي مدل زمانی ورزش چاقی مرتبط با سن، در کنار ژنتیک به رژیم غذایی و ورزش نیز بستگی دارد. استراتژي مقدمه:

سال اطالعات کمی وجود دارد. این تحقیق براي تعیین اثربخشی تمرینات ها روي زنان میان شده است؛ اما در مورد اثربخشی آنتعریف
 شده است.ریزيطرساز شرایین کرونري و مقایسه آن با تمرینات مداوم، برنامهمتناوب بر کاهش وزن و پانل خ

 

ساله  انتخاب شدند که (در طی سه ماه قبل  65تا  45نفر) از زنان داراي اضافه وزن یا چاق سنین  86آزمودنی ها ( روش کار:

نفر پروتکل تحقیق را تکمیل کردند. آنها به  74 آزمودنی، 86ازمطالعه) در برنامه هاي مشاورة کاهش وزن شرکت کرده بودند. از 
صورت متناوب صورت مداوم و یک گروه تمریناتشان را بهشان را بهصورت تصادفی به دو گروه تقسیم شدند: یک گروه تمرینات ورزشی

هفته پس از پژوهش  12بل و هاي خون قوتحلیل نمونهانجام دادند. پارامترهاي ارزیابی وزن، همچون تغییر وزن، ترکیب بدن و تجزیه
 انجام شدند.

داري تغییر کردند. از دست دادن وزن پس از اتمام طور معنیهاي پایه، در هر دو گروه به: تمام پارامترها در مقایسه با دادههایافته

ي ه کم، پس از دورهمداخله در دوگروه مشابه بود. تغییرات شاخص توده بدنی، سطح کلسترول تام و سطح کلسترول داراي دانسیت
هاي مطالعه پس از ). ازنظر آماري اختالف سطوح کلسترول داراي دانسیته باال، در گروه< 0.05pها مشابه بودند (آزمون در گروه

). در تمرینات متناوب یا بافاصله، نسبت کلسترول تام به کلسترول داراي دانسیته باال، بیشتر از > p 05/0دار بود (آزمون معنی
 رینات پیوسته یا مداوم بود.تم

هر دو مدل زمانی ورزش، پارامترهاي کاهش وزن را به طور مشابه بهبود داده اند، اما الگوي ورزشی متناوب باعث بهبود  گیري:نتیجه

ی مفید پانل خطرساز عروق کرونري در زنان میانسال می شود و سالمت بیشتري را به همراه می آورد. این یافته ها از لحاظ بالین
هستند و دستورالعمل هاي فعالیت بدنی را براي از دست دادن وزن با توجه به سطح پانل خطرناك عروق کرونري زنان میانسال 

 فراهم خواهد کرد.

 

 وزن؛ مشکالت و تمرینات؛ برنامه کاهش وزنسالی؛ چاقی؛ اضافهآزمون ورزش؛ میان کلمات کلیدي:

 


