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تغییرات سطوح پالسمایی پروتئینهای مرحله حاد ( SAAو  )CRPدر مردان چاق بر اثر
 8هفته تمرین مقاومتی دایرهای
علیرضا صفرزاده ،*1امین بصیری
تاریخ دریافت0253/3/05 :

2

تاریخ پذیرش0253/2/5 :

چکیده
هدف :هدف پژوهش حاضر بررسی تغییرات سطوح پالسمایی پروتئین واکنشی  (CRP) Cو سرم
آمیلوئید  (SAA) Aبر اثر هشت هفته تمرین مقاومتی دایرهای در مردان چاق بود.
روششناسی :بیستوشش مرد چاق با میانگین سن  28/6±2/5سال ،وزن  57/6±01/6کیلوگرم و
شاخص توده بدن  20/9±7/6کیلوگرم بر مترمربع بهطور داوطلبانه در این تحقیق شرکت کرده و به دو گروه
کنترل ( 02نفر) و تمرین مقاومتی ( 02نفر) تقسیم شدند .آزمودنیهای گروه تمرین هشت هفته تمرین
مقاومتی دایرهای با شدت  91تا  69درصد یک تکرار بیشینه را  2روز در هفته انجام دادند .شاخصهای پیکر
سنجی همراه با سطوح پالسمایی  CRPو  SAAدر ابتدا و پایان مطالعه مورد ارزیابی قرار گرفت.
یافتهها :هشت هفته تمرین مقاومتی منجر به کاهش معنیدار وزن ،شاخص تودۀ بدن و درصد چربی
آزمودنیها شد ( .)P≥1/19کاهش معنیدار غلظت پالسمایی  CRPدر مقایسه با گروه کنترل نیز مشاهده
شد ( .)P≥1/19سطوح پالسمایی  SAAدر هر دو گروه کنترل و تمرین مقاومتی در مقایسه با مقادیر
پیشآزمون با افزایش معنیدار همراه بود ( ،)P≥1/19لیکن تفاوت معنیداری در تغییرات سطوح پالسمایی
 SAAبین دو گروه مشاهده نشد.
نتیجهگیری :یافتههای این تحقیق نشان داد که تمرین مقاومتی دایرهای سطوح پالسمایی  CRPرا در
مردان چاق کاهش داد که با بهبود ترکیب بدنی همراه میباشد.
واژگان کلیدی :پروتئین واکنشی  ،Cسرم آمیلوئید  ،Aتمرین مقاومتی دایرهای ،چاقی
 .0استادیار دانشگاه مازندران .7 ،کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی
*نشانی الکترونیک نویسندۀ مسئولsafarzadeh77@gmail.com :
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مقدمه
افزایش وزن و چاقی یکی از مشکالت جوامع
بشری به ویژه در قرن اخیر است که در اثر
پیشرفت تکنولوژی و تغییر سبک زندگی ایجاد
شده است .چاقی که با افزایش تودۀ چربی بدن و
التهاب خفیف مزمن مشخص میگردد بسیاری از
مشکالت و معضالت مربوط به سالمتی از جمله
اختالالت هورمونی و متابولیک را به همراه دارد
(.)00
التهاب یکی از عوامل مؤثر در تصلب شرایین
به شمار میرود .مطالعات نشان دادهاند افزایش
بیماریهای قلبی -عروقی با افزایش شاخصهای
التهابی و پروتئینهای مرحله حاد نظیر پروتئین
واکنشی (CRP) 0Cو سرم آمیلوئید (SAA) 7A
همراه میباشد .سطوح این پروتئینها با چاقی و
ابتال به مقاومت انسولین افزایش مییابد ( .)75از
اینرو سطوح در گردش این پروتئینها بهعنوان
پیشبینی برای بیماریهای قلبی -عروقی در
نظر گرفته میشود (.)09،79
بافت چربی از جایگاههای اصلی تولید SAA
است که بیانگر ارتباط بین افزایش تودۀ چربی
بدن و وضعیت التهابی ناشی از چاقی است (.)06
همچنین  SAAمیتواند بهعنوان یک
آپولیپوپروتئین به ذرات  HDLمتصل و
جایگزین  apoA-Iبر روی  HDLشود (.)01
 HDLحاوی  SAAتمایل بیشتری برای اتصال
به پروتئوگلیکانهای دیوارۀ عروقی دارد .ارتباط
بین سطوح  SAAو اندازه آسیبهای
آترواسکلروتیک نیز گزارششده است ( .)05از
اینرو پیشنهاد شده است  SAAمیتواند
ارتباطی ملکولی بین چاقی و تصلب شرایین،
1. C-reactive protein
2. Serum amyloid A

مستقل از تغییرات سطوح لیپیدی و
لیپوپروتئینی ،باشد ( .)03بهطور کلی عملکرد
اصلی پروتئینهای مرحله حاد دفاع از میزبان
علیه عوامل بیماریزا ،کمک به برقراری مجدد
هموستاز و تنظیم مراحل مختلف التهاب است
(.)77
اگرچه برخی از مطالعات کاهش وزن را عاملی
مؤثر در کاهش سطوح این شاخصها دانستهاند،
لیکن این ارتباط همیشه برقرار نبوده است.
چنانچه در مطالعهای که بهتازگی انجامشده
ارتباط معنیداری بین تغییرات سطوح سرمی
 SAAو تغییرات وزن مشاهده نشده است (.)22
از اینرو به نظر میرسد عوامل دیگری نظیر
کاهش تودۀ چربی بدن در این تغییرات دخیل
باشد ،چراکه بافت چربی از اندامهای اصلی و
مؤثر در ترشح و تنظیم سطوح این پروتئینها به
شمار میرود (.)06
فعالیت بدنی و ورزش یکی از روشهای
کارآمد و غیرتهاجمی در تغییرات ترکیب بدنی و
کاهش درصد چربی بدن در مقایسه با جراحی
لیپوساکشن 2یا جراحی معده میباشد و اثرات
سودمند آن بر عوامل مرتبط با بیماریهای
قلبی -عروقی نیز بهخوبی نشان داده شده است
( .)9فعالیت بدنی و ورزش میتواند از یکسو با
تغییر ترکیب بدنی و افزایش تودۀ عضالنی منجر
به افزایش سوخت و ساز پایه شده و از طرف
دیگر منجر به تغییر اندازه و حجم سلول چربی و
درنتیجه تغییر در ترشحات آن گردد (.)78،70
در این بین تمرین مقاومتی دایرهای میتواند
عالوه بر بهبود ترکیب بدنی موجب کاهش
غلظت گلوکز خون و بهبود سطوح برخی
1. Liposuction
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آدیپوکینها شود ( .)08به نظر میرسد انجام
تمرینات مقاومتی به روش دایرهای به دلیل
فواصل استراحتی بیشتر در گروههای عضالنی
برای افراد کمتحرک مناسب بوده و بهتر قابل
اجرا باشد.
با مروری بر پیشینۀ تحقیقات مشخص می-
گردد مطالعات بسیاری تأثیر فعالیت بدنی و
ورزش بر سطوح در گردش  CRPرا بررسی
نمودهاند ( .)8،9،7با این وجود تحقیقات اندکی
سطوح  SAAرا مورد توجه قرار داده و سهم
تمرینات مقاومتی در این بین بسیار ناچیز می-
باشد ( .)70 ،2 ،3 ،2از اینرو با توجه به تأثیر
تمرین مقاومتی دایرهای بر بهبود ترکیب بدنی و
تنظیم برخی از آدیپوکینها ( )08هدف پژوهش
حاضر بررسی تغییرات سطوح پالسمایی  CRPو
 SAAبر اثر هشت هفته تمرین مقاومتی دایره-
ای در افراد چاق و ارتباط بین تغییرات سطوح
پالسمایی این پروتئینها با تغییرات شاخصهای
پیکرسنجی در مردان چاق میباشد.
روششناسی پژوهش
در این پژوهش نیمه تجربی از  78مرد چاق با
دامنهی سنی  72تا  91سال که به طور
داوطلبانه در این پژوهش شرکت کردند به عنوان
آزمودنی استفاده شد .در ابتدا از تمامی
آزمودنیها رضایتنامهی کتبی اخذ شد و فرم
پرسشنامهی پیشینهی تندرستی را تکمیل
نمودند .این افراد در  8ماه گذشته سابقهی انجام
فعالیت بدنی منظم نداشته و براساس
پرسشنامهی پیشینهی تندرستی فاقد عالئم و
شاخصهای بیماری متابولیک و قلبی -عروقی
بودند .رژیم غذایی خاص و یا برنامهی کاهش
وزن نیز نداشتند .عدم استعمال مواد مخدر و
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دارو در دورهی تمرین از دیگر مالکهای انتخاب
آزمودنیها بود .پس از انجام بررسیهای اولیه
آزمودنیها به دو گروه کنترل (تعداد= )02و
تمرین مقاومتی (تعداد= )02تقسیم شدند .از
تمامی آزمودنیها خواسته شد تا پایان پروتکل
تحقیق برنامه غذایی خود را تغییر نداده و طبق
گذشته برنامه غذایی عادی خود را ادامه دهند.
برنامهی تمرین مقاومتی شامل  6هفته
تمرین با وزنه به صورت دایرهای بود که  2روز
در هفته انجام شد .هر جلسهی تمرین شامل 2
نوبت (دایره) با  07ایستگاه و  6تا  01تکرار در
هر ایستگاه بود که با شدت  91درصد یک تکرار
بیشینه ( )1RMدر هفته اول آغاز شد .در هفته-
های آتی شدت تمرین به تدریج تا حدود 69
درصد یک تکرار بیشینه افزایش (هر هفته  9تا
 01درصد) داشت .شدت تمرین در  2هفته
پایانی ثابت بود و با شدت  61-69درصد یک
تکرار بیشینه انجام شد ( .)02زمان استراحت
بین ایستگاهها  21-81ثانیه و بین نوبتها  7تا
 2دقیقه بود .ایستگاهها به ترتیب شامل پرس
سینه ،باز کردن زانو ،خمکردن زانو ،زیربغل
پارویی ،سرشانه با هالتر ،جلوبازو با هالتر ،پشت
بازو ،پرس پا ،صلیب با دمبل ،دراز و نشست،
اسکات و باالسینه با هالتر بود 01 .تا  09دقیقه
گرم کردن در ابتدا و  01دقیقه سرد کردن در
انتهای هر جلسهی تمرینی انجام شد .جهت
تعیین یک تکرار بیشینه از فرمول زیر استفاده
شد ( .)7همچنین به منظور بررسی میزان
پیشرفت ،تعیین بار اعمال شده و کنترل بارِ
تمرینی آزمون یک تکرار بیشینه در ابتدای هفته
چهارم و هشتم تکرار شد.
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نمونهگیری خون دو روز پیش از شروع
برنامهی تمرین و سه روز پس از آخرین جلسهی
تمرین در وضعیت ناشتا از ورید بازویی به میزان
 2سیسی انجام شد .نمونهها در لولههای حاوی
 EDTAجمعآوری و سریعاً در دمای  3درجه
سانتیگراد سانتریفیوژ و پالسمای آن جداسازی
شد .پالسمای بهدست آمده تا زمان انجام اندازه-
گیریها در فریزر  -71درجه نگهداری شد.
درصد چربی بدن با استفاده از تعیین مقادیر
چینِ پوستی و روش سه نقطهای از فرمول
جکسون و پوالک 0محاسبه شد (.)0
غلظت پالسمایی  hs-CRP7و  SAAبه روش
االیزا و با استفاده از کیتهای مخصوص به
ترتیب از شرکت کانادایی Diagnostics
 Biochemو شرکت چینی  Cusabioاندازه
گیری شد .حساسیت روش مذکور برای ،CRP
 01نانوگرم بر میلیلیتر و برای 25 ،SAA
نانوگرم بر میلیلیتر و ضریب تغییرات برای
 1/52 ،CRPدرصد و برای  6/1 ،SAAدرصد
بود.
در پژوهش حاضر پس از تأیید توزیع طبیعی
دادهها با استفاده از آزمون کولموگروف-
اسمیرنوف ،برای مقایسهی بین گروهی دادهها از
آزمون  tمستقل و برای مقایسهی درون گروهی
از آزمون  tوابسته و آنالیز کوواریانس استفاده
شد .برای تعیین ارتباط بین تغییرات سطوح
پالسمایی  CRPو  SAAبا تغییرات سایر
پارامترهای اندازهگیری شده در هر یک از گروه-
ها از آزمون همبستگی پیرسون استفاده گردید.
تمامی دادهها به صورت میانگین  ±انحراف معیار
ارائه شدهاند .محاسبهها با استفاده از نرم افزار
1. Jackson Pollock
2. High Sensitivity C-Reactive Protein

آماری  SPSSنسخه  08انجام شد و سطح
معنیداری آزمونها  P≥1/19در نظر گرفته شد.
یافتههای پژوهش
در جدول  0اطالعات پیکرسنجی آزمودنی-
ها ،پیش و پس از  6هفته تمرین مقاومتی
دایرهای گزارش شده است .در مقادیر پیش
آزمونِ وزن ،شاخص تودۀ بدن و درصد چربی
آزمودنیها تفاوت معنیداری بین گروههای
کنترل و تمرین وجود نداشت .پس از هشت
هفته ،تغییر معنیداری در شاخصهای
پیکرسنجی گروه کنترل مشاهده نشد ،ولی در
گروه تمرین مقاومتی کاهش معنیدار وزن،
شاخص تودۀ بدن و درصد چربی آزمودنیها
وجود داشت ( .)P≥1/19کاهش این شاخصها
در گروه تمرین مقاومتی در مقایسه با تغییرات
آن در گروه کنترل بهطور معنیداری بیشتر بود
(.)P≥1/19
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جدول .1شاخصهای پیکرسنجی آزمودنیها در گروههای کنترل و تمرین پیش و پس از  6هفته تمرین مقاومتی
پیشآزمون

پسآزمون

تغییرات (∆)

P

وزن بدن (کیلوگرم)
کنترل

59/5±02/6

59/2±03/1

-1/79±0/86

1/952

تمرین

65/8±9/9

62/2±9/9

-0/50±0/37

†<1/110

1/037

1/122

*1/107

کنترل

27/9±2/3

27/3±2/9

-1/16±1/98

1/952

تمرین

21/3±0/8

75/6±0/2

-1/83±1/32

†<1/110

1/183

* 1/178

* 1/100

کنترل

75/1±2/9

76/5±2/7

-1/01±1/55

1/227

تمرین

78/6±2/0

79/2±2/1

-0/12±1/52

†1/110

P
( BMIکیلوگرم بر مترمربع)

P
چربی بدن (درصد)

* 1/108
*1/103
1/157
P
مقادیر بهصورت میانگین  ±انحراف استاندارد آورده است * .تفاوت آماری معنیدار بین گروهی † ،تفاوت آماری معنیدار
درونگروهی

در مقادیر پیشآزمون  CRPو  SAAبین دو
گروه کنترل و تمرین مقاومتی ،تفاوت معنی-
داری وجود نداشت .همچنین تغییر معنیداری
در غلظت پالسمایی  CRPگروه کنترل پس از
هشت هفته مشاهده نشد (شکل  ،)0لیکن در

گروه تمرین مقاومتی کاهش معنیدار آن در
مقایسه با مقادیر پیشآزمون وجود داشت
( )P≥1/19و تفاوت تغییرات آن در مقایسه با
تغییرات گروه کنترل نیز از نظر آماری معنیدار
بود (.)P≥1/19

شکل  .1مقادیر غلظت پالسمایی  CRPپیش و پس از  6هفته تمرین مقاومتی دایرهای در مردان چاق.
مقادیر بهصورت میانگین  ±انحراف استاندارد آورده است.
* تفاوت آماری در مقایسه با مقادیر پیشآزمون (.)P≥1/19
 #تفاوت آماری در تغییرات (∆) غلظت پالسمایی  CRPگروه تمرین در مقایسه با گروه کنترل ()P≥1/19

994

علیرضا صفرزاده ،امین بصیری

دوفصلنامه سوخت و ساز و فعالیت ورزشی ،پاییز و زمستان  ،9304جلد چهارم ،شماره 2

غلظت پالسمایی  SAAدر هر دو گروه با
افزایش معنیدار همراه بود (،)P≥1/19

لیکن تفاوت معنیداری بین تغییرات آن در گروه
تمرین مقاومتی در مقایسه با گروه کنترل
مشاهده نشد (شکل .)7

شکل  .2مقادیر غلظت پالسمایی  SAAپیش و پس از  6هفته تمرین مقاومتی دایرهای در مردان چاق.
مقادیر بهصورت میانگین  ±انحراف استاندارد آورده است.
* تفاوت آماری در مقایسه با مقادیر پیشآزمون ()P≥ 1/19

در جدول  7نتایج حاصل از آزمون
همبستگی پیرسون برای تعیین ارتباط بین
تغییرات سطوح پالسمایی  CRPو  SAAبا
تغییرات سایر متغیرهای اندازهگیری شده در
گروههای کنترل و تمرین آورده شده است.
تغییرات سطوح پالسمایی  CRPدر گروه کنترل
ارتباط مستقیم و معنیداری با تغییرات سطوح
پالسمایی  SAAداشت (.)r= 1/828 ، P≥1/19
چنین ارتباطی در گروه تمرین مشاهده نشد .در
گروه تمرین مقاومتی ارتباط مثبت و معنیداری
بین تغییرات سطوح پالسمایی  CRPو تغییرات
درصد چربی بدن مشاهده شد (P≥1/19
 .)r=1/813،بین تغییرات سطوح پالسمایی

 SAAو تغییرات شاخصهای پیکرسنجی در
گروه تمرین مقاومتی ارتباطی معکوس و معنی-
دار وجود داشت (.)P≥1/19

تغییرات سطوح پالسمایی ...
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جدول  .2همبستگی بین تغییرات (∆) غلظت پالسمایی  CRPو  SAAبا تغییرات سایر شاخصها
∆CRP
گروه

متغیر

کنترل

∆ وزن (کیلوگرم)
∆ شاخص توده بدن (کیلوگرم بر
مترمربع)
∆ درصد چربی (درصد)
( ∆SAAمیکروگرم در میلیلیتر)

تمرین

∆ وزن (کیلوگرم)
∆ شاخص توده بدن (کیلوگرم بر
مترمربع)
∆ درصد چربی (درصد)
( ∆SAAمیکروگرم در میلیلیتر)

ضریب
همبستگی

∆SAA
P

ضریب
همبستگی

P

1/229

1/712

1/220

1/700

1/220

1/707

1/289

1/705

1/263
1/828

1/059
*1/105

1/308
-

1/096
-

1/312

1/022

-1/985

*1/132

1/252

1/063

-1/927

*1/130

1/813
-1/765

*1/175
1/226

-1/875
-

*1/170
-

* مقادیر  P≥ 1/19معنیدار در نظر گرفتهشده است.

بحث و نتیجهگیری
مطالعات پیشین نشان دادهاند  CRPو  SAAاز
جمله پروتئینهای مرحله حادی هستند که
مقادیر آنها در افراد چاق در مقایسه با افراد
دارای وزن نرمال باالتر بوده و بهعنوان واسطهای
بین چاقی ،مقاومت انسولینی ،التهاب خفیف
مزمن و عوامل خطرزای قلبی -عروقی در نظر
گرفته میشوند ( .)23،72،73مطالعه حاضر با
هدف بررسی تغییرات سطوح درگردش  CRPو
 SAAو همچنین تعیین ارتباط بین تغییرات
سطوح پالسمایی این پروتئینها با تغییرات
برخی شاخصهای پیکرسنجی بر اثر یک دوره
تمرین مقاومتی دایرهای در مردان چاق انجام
شد .نتایج حاصل بیانگر کاهش سطوح پالسمایی
 CRPبر اثر هشت هفته تمرین مقاومتی می-
باشد که با کاهش وزن بدن BMI ،و درصد
چربی بدن همراه بود .ارتباط مثبت و معنیدار
تغییرات سطوح پالسمایی  CRPبا تغییرات
درصد چربی بدن در گروه تمرین مشاهده شد.
سطوح پالسمایی  SAAدر هر دو گروه (کنترل

و تمرین مقاومتی) افزایش معنیدار داشت ،لیکن
تفاوتی معنیداری بین گروهها مشاهده نشد.
همراستا با نتایج تحقیق حاضر اغلب
مطالعات بیانگر کاهش سطوح درگردش CRP
در پاسخ به تمرینات هوازی و مقاومتی میباشند
( .)22،78،06اگرچه هنوز مکانیسم دقیق و
قطعی این تغییرات مشخص نشده است ،لیکن
کاهش اندازه و درصد چربی بدن از عوامل مؤثر
در کاهش سطوح درگردش این پروتئین به شمار
میرود ( .)27ارتباط مثبت و معنیدار تغییرات
سطوح پالسمایی  CRPبا تغییرات درصد چربی
بدن در مطالعه حاضر نیز همراستا با این مطلب
میباشد .بافت چربی منبع اصلی سیتوکینهای
پیش التهابی نظیر  IL-6و  TNF-αاست و هر
دو این سیتوکینها منجر به پاسخ مرحله حاد
میشوند ( .)8عقیده بر این است که فعالیت
ورزشی ممکن است بهطور مستقیم با کاهش
تولید سیتوکینها در بافت چربی ،عضله و
سلولهای تکهستهای و بهطور غیرمستقیم با
افزایش حساسیت انسولینی و بهبود عملکرد
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علیرضا صفرزاده ،امین بصیری
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اندوتلیالی موجب کاهش سطوح درگردش CRP

گردد (.)02، 76
نتیجۀ دیگر مطالعۀ حاضر افزایش معنیدار
سطوح پالسمایی  SAAدر هر دو گروه کنترل و
تمرین مقاومتی دایرهای است که میتواند
نشانگر عدم تأثیر معنیدار تمرین مقاومتی بر
سطوح در گردش این پروتئین باشد .بررسیها
نشان میدهد در اندک مطالعاتی که تأثیر
فعالیت ورزشی بر سطوح در گردش  SAAرا
بررسی کردهاند نتایج مشاهدهشده تا حدودی
متناقض است .بر اثر  8ماه فعالیت ورزشی
هوازی کاهش معنیدار سطوح  SAAدر بیماران
مبتال به لنگش متناوب مشاهده شد ( .)21در
افراد مبتال به سندرم متابولیک که سطح فعالیت
بدنی باالتری نسبت به افراد غیرفعال داشتند نیز
سطوح درگردش  CRPو  SAAپایینتر بود
( .)72این درحالی است که تغییر معنیداری در
سطوح  SAAافراد مبتال به بیماری عروق کرونر
با افزایش سطح فعالیت بدنی به مدت  8ماه
مشاهده نشد ( .)3نتایج مشابهی در زنان چاقِ
یائسه بر اثر  07ماه تمرین هوازی ( )2و در زنان
جوان بر اثر  08هفته فعالیت ورزشی ( )2گزارش
گردید .همراستا با این نتایج در مطالعۀ حاضر نیز
تفاوت معنیداری در تغییرات سطوح پالسمایی
 SAAدر مقایسه با گروه کنترل مشاهده نشد،
هرچند سطوح  CRPکاهش معنیدار داشت .از
سوی دیگر در تنها مطالعهای که همانند مطالعۀ
حاضر از تمرین مقاومتی با آزمودنیهای انسانی
استفاده نمود کاهش معنیدار  SAAو CRP
گزارش گردید ( .)70تفاوت در نوع آزمودنی و
پروتکل تمرینی میتواند از دالیل مغایرت در
نتایج باشد .شدت تمرین در تحقیق حاضر بسیار
باالتر از تحقیق فوق بود .آزمودنیهای تحقیق

حاضر نیز مردان  72تا  91سال چاق بودند در
حالی که آزمودنیهای تحقیق فوق را زنان مسن
با میانگین سن  69/1±3/9سال تشکیل می-
دادند.
از طرفی مطالعات پیشین نشان دادهاند که
بیان  SAAمیتواند به طور قابل مالحظهای 73
تا  28ساعت بعد از التهاب ،عفونت و ضربه یا
آسیب تا  0111برابر افزایش یابد ( ،)5بعد از 3
تا  9روز شروع به کاهش میکند که بعد از  01تا
 03روز به سطح استراحتی برمیگردد ( .)02از
این رو ممکن است با وجود نمونهگیری خونی
پس از  27ساعت از آخرین جلسۀ تمرینی هنوز
سطوح پالسمایی  SAAبه وضعیت پایدار
نرسیده باشد .غیرهمسان بدون نتایج مشاهده در
خصوص  CRPو  SAAنیز میتواند تا حدودی
ناشی از این تغییرات باشد .در این راستا کاهش
سطوح در گردش  CRPبا وجود عدمتغییر در
سطوح  SAAزنان مسن بر اثر  6هفته تمرین
هوازی گزارش شده است ( .)2بنابراین به نظر
میرسد پاسخهای این دو پروتئین در مرحله
حاد میتواند تا حدودی متفاوت باشد ،چراکه
 SAAدر مقایسه با  CRPنشانگر حساستری از
التهاب محسوب میگردد ( .)71،5همچنین بر
اساس یافتههای پیشین ( )27به نظر میرسد
دورۀ تمرینی طوالنیتری برای تأثیرگذاری بر
سطوح  SAAدر مقایسه با  CRPالزم باشد.
برخالف انتظار افزایش معنیدار سطوح
پالسمایی  SAAدر گروه کنترل نیز پس از
هشت هفته مشاهده شد .اگرچه این نتیجه
باوجود عدمتغییر سطوح پالسمایی  CRPو
ترکیب بدنی در این گروه کمی عجیب است،
لیکن این احتمال وجود دارد که تغییرات فصلی
دلیل این تغییرات باشد.

تغییرات سطوح پالسمایی ...
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نمونهگیری ابتدایی این تحقیق در فصل
تابستان بوده در حالی که نمونهگیری پایانی در
اواسط فصل پاییز انجام شد .بنابراین الزم است
جهت تعیین پاسخ  SAAبه تمرینات مقاومتی،
مطالعات بیشتر با در نظر گرفتن زمان نمونه-
گیری پس از آخرین جلسۀ تمرینی و همچنین
عوامل دیگری نظیر تغییرات فصلی انجام شود.
عدم اندازهگیری و کنترل دقیق رژیم غذایی
آزمودنیها ،گستردگی دامنه سنی و تعداد کم
آزمودنیها از محدودیتهای تحقیق حاضر می-
باشد.
در مجموع نتایج تحقیق حاضر بیانگر بهبود
معنیدار ترکیب بدنی در مردان چاق بر اثر
هشت هفته تمرین مقاومتی دایرهای است که با
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کاهش معنیدار سطوح  CRPهمراه بود .کاهش
 CRPاحتماالً ناشی از کاهش درصد چربی بدن
میباشد .همچنین با توجه به حساسیت بیشتر
 SAAبه واکنشهای التهابی نسبت به  CRPو
با توجه به زمان پاالیش آن از گردش خون به
نظر میرسد زمان بیشتری برای بازگشت به
حالت استراحت بعد از آخرین جلسۀ تمرین بهتر
است در نظر گرفته شود.
سپاسگزاری
نویسندگان مقاله از تمامی آزمودنیهایی که در
این تحقیق شرکت کردند ،کمال تشکر و
قدردانی را دارند.
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Abstract
Aim: The purpose of this study was to investigate the changes in plasma C reactive
protein (CRP) and Serum amyloid A (SAA) levels following 8 weeks of circuit
resistance training in obese men.
Method: Twenty-six obese men (age; 36.8±7.9 yr, weight; 92.8±10.8 kg, and BMI;
31.5±2.8 kg/m2) voluntarily participated in this study, and were divided into control
(n=13) and resistance training (n=13) groups. Subjects in training group performed
eight weeks circuit resistance training with 50-85% 1RM (3 days/week).
Anthropometrics parameters, as well as plasma levels of CRP and SAA were
measured at the baseline and at the end of study.
Results: Eight weeks of resistance training induced significant reduction in body
weight, BMI and body fat percentage (P≤0.05). Significant reduction in plasma CRP
concentration was found in compare with control group (P≤0.05). Plasma SAA levels
increased in both control and training groups when compared with baseline levels
(P≤0.05), but there was no significant difference in SAA levels changes between two
groups.
Conclusion: The results of this study showed that circuit resistance training decreases
plasma CRP levels, associated with improved in body composition in obese men.
Keywords: C-reactive protein, serum amyloid A, Circuit Resistance Training,
Obesity
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