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Extended Abstract

1. Introduction

besity is a chronic inflammatory disease, 
i.e., rapidly on the rise. Obesity plays an 
important role in the development of ath-

erosclerosis and the risk of cardiovascular disease. Fat mass 
increases proinflammatory and inflammatory molecules, 
including enhanced expression of adhesive molecules, 
such as Intercellular Adhesion Molecule-1 (ICAM-1) and 
Vascular Adhesion Molecule-1 (VCAM-1). Cell adhesion 
molecules are among the strongest biomarkers of vascular 
inflammation, i.e., closely related to various anti-inflamma-
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Background and Aims The expression of adhesion molecule such as the intercellular adhesion molecule- I 
(ICAM-I) and vascular adhesion molecule- I (VCAM-I) in obese people may increase atherosclerosis phe-
nomena and cardiovascular diseases. The purpose of the current study was to investigate the effects of 
10-week high-intensity and moderate-intensity aerobic trainings on plasma levels of ICAM-I and VCAM-I 
in obese boys. 
Methods The statistical population of the present study was obese boys of Baharestan city. The sample 
included 36 obese student boys aged 13.4±0.69 years old, height: 163.06±7.88 cm; weight; 85.72±8.42 
kg) who were randomly assigned to three groups: high-intensity training (n= 12), moderate-intensity 
training (n= 12), and control (n=12). The training was performed at 50%-65% maximal heart rate (moder-
ate-intensity training group) and 70%-85% maximal heart rate (high-intensity training group), three days 
per week for 10 weeks. The blood sample was collected 48 h before and 48 h after the last session of 
exercise training. The ICAM-I and VCAM-I were measured via ELISA. Data were analyzed using two-way 
repeated ANOVA in SPPS, version 18.
Results The results indicated that body weight and BMI decreased significantly after moderate- and high-
intensity training (P<0.05). VO2max value significantly increased following 10 weeks of exercise training 
in both groups. No significant different was observed between exercise groups for plasma levels of ICAM-
I. Moreover, the plasma levels of VCAM-I decreased significantly in the high-intensity training compared 
to the moderate-intensity training and control groups (P<0.05). 
Conclusion It seems that intensity of training may decrease plasma levels of ICAM-I and VCAM-I through 
decrease of body weight and BMI and increase of VO2max.
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tory cytokines, such as IL-1, IL-8, and TNF-α. Increased 
expression and activity of adhesive molecules indicate in-
flammation, endothelial dysfunction, and atherosclerosis. 
Exercise is among the main non-pharmacological approach-
es that impact controlling and reducing inflammatory cyto-
kines and adhesive molecules. Low- to moderate-intensity 
aerobic exercise reduces the plasma levels of adhesive mol-
ecules; however, high-intensity aerobic exercise elevates 
cardiovascular capacity, decreases inflammatory cytokines, 
increases antioxidants, and reduces adhesion molecules, 
leading to improved cardiovascular health among obese in-
dividuals. Furthermore, high-intensity exercise effectively 
controlled metabolic status in obese children. However, the 
effect of high-intensity exercise on ICAM-I and VCAM-I 
levels in obese children remains undiscovered. The present 
study aimed to compare the impact of 10 weeks of high- 
and moderate-intensity aerobic exercise on plasma ICAM-I 
and VCAM-I levels in obese boys, aged 13 to 15 years.

2. Methods

The statistical population of the present study included 
obese male students, with an age range of 13 to 15 years in 

Baharestan City, Iran. The inclusion criteria of the research 
included a Body Mass Index (BMI) of over 28 kg/m2, and 
no history of regular exercise for >6 months. The exclu-
sion criteria included mobility conditions, cardiovascular 
disease, weight gain due to hypothyroidism, and adopting 
a special diet. All parents of the study subjects provided 
a signed written informed consent form to participate in 
the study. The study sample included 36 obese male stu-
dents (Mean±SD age: 13.4±0.69 y, Mean±SD height: 
163.06±7.88 cm, & Mean±SD weight: 85.72±8.42 kg) 
who were randomly divided into the high-intensity training, 
moderate-intensity training, and control (without training) 
groups (n=12/group). After determining the study samples 
based on inclusion and exclusion criteria, their medical 
information and physical activity data were obtained. The 
training program consisted of 10 weeks with an intensity 
of 50%-65% (moderate intensity) and 70%-85% of maxi-
mum heart rate (high intensity), for 3 sessions per week. 
The required blood samples were collected from the bra-
chial vein 48 hours before and after the last training session 
with 12 hours of fasting. The ICAM-I and VCAM-I levels 
were measured by the Enzyme-Linked Immunosorbent As-
say (ELISA) kit. Data analysis was performed using SPSS. 

Table 1. The exercise program

Weeks 9, 10Weeks 7, 8Weeks 5, 6 Weeks 3, 4Weeks 1, 2Group

60-6560-6555-6050-5545-50Moderate-intensity

80-8575-8070-7565-7060-65High-intensity

-----Control

Table 2. Pre-test and post-test physiological and biochemical indices

Characteristic Phase
Mean±SD

P
High-intensity Moderate-intensity Control

VO2max (mL per kg 
body weight)

Pre-test 35.21±18.4 76.22±20.4 41.19±21.4
0.018

Post-test 25.4±11.19&** 57.25±25.4&* 34.20±21.4

VCAM-I
(Nanograms. mL)

Pre-test 1512.325±9.4 1515.322±1.2 1517.303±6.6
0.024

Post-test 1319.262±1.7&*  1410.269±1.7&* 1504.263±5.7

ICAM-I
(Nanograms. mL)

Pre-test 1225.238±4 1231.234±6.6 1229.232±3.8
0.048

Post-test 1085.195±7.9#&* 1158.4±199 1220.206±8.4

* Significance level P<0.05 in comparison with the control group; **Significance level P<0.01 in comparison with the control 
group; # Significance level P<0.05 compared to moderate intensity group; & Significance level P<0.05 compared to pre-test.
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Descriptive statistics were expressed as mean and standard 
deviation. To evaluate the effects of training intensity, as 
well as time and group effect, repeated-measures Analysis 
of Variance (ANOVA) was used (Tables 1 & 2).

3. Results

The obtained data revealed no significant difference con-
cerning demographic (height, weight, BMI) and physi-
ological (maximum oxygen consumption, resting heart 
rate, reserve heart rate) characteristics between the study 
groups. There was a significant decrease in body fat per-
centage and weight after performing high- and moderate-
intensity training (P<0.05). Maximum oxygen consump-
tion was significantly increased after exercise (P<0.05). 
The intergroup study of VO2max indicated that the training 
groups with high intensity (P=0.008) and medium intensity 
(P=0.035) presented a significant increase, compared to the 
control group. Plasma ICAM-I levels in the high-intensity 
training group were not significantly reduced, compared to 
moderate-intensity training; however, the ICAM-I plasma 
levels were reduced by 6% in the high-intensity training 
group, compared to the moderate-intensity training group. 
However, the collected results revealed that ICAM-I val-
ues in the high-intensity training and moderate-intensity 
training groups were significantly reduced, compared to 
the controls (P<0.05). The plasma levels of VCAM-I were 
significantly reduced in the high-intensity training group, 
compared to the moderate-intensity training and control 
groups (P<0.05). Pretest and posttest changes in the high-
intensity training group had a significant decrease (P<0.05); 
however, there was no change in the control and moderate-
intensity training groups.

4. Discussion and Conclusion

The current research data indicated that 10 weeks of high-
intensity aerobic exercise resulted in weight loss, as well as 
reduced body fat percentage and BMI, i.e., associated with 
increased VO2max in the examined obese adolescents. In 
general, the plasma levels of ICAM-I and VCAM-I further 
decreased after high-intensity training, compared with the 
moderate-intensity training program. The intensity of exer-
cise, through weight loss and declining BMI, and increas-
ing the maximum oxygen consumption, leads to a decrease 
in plasma ICAM-I and VCAM-I levels.
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مقاله پژوهشی

 VCAM-I و ICAM-I مقایسه تأثیر ده هفته تمرین هوازی با شدت باال و متوسط بر مقادیر پالسمایی
در پسران چاق 13 تا 15 سال

اهداف بیان مولکول های چسبان مانند مولکول چسبان بین سلولی-ICAM-I( 1( و مولکول چسبان عروقی-1 )VCAM-I( در افراد چاق 
می تواند باعث افزایش بروز آترواسکلروز و بیماری های قلبی شود. هدف مطالعه حاضر مقایسه ده هفته تمرین هوازی با شدت باال و متوسط 

بر مقادیر پالسمایی ICAM-I و VCAM-I پسران چاق بود.
مواد و روش ها جامعه آماری پژوهش حاضر، دانش آموزان پسر چاق با دامنه سنی 13 تا 15 سال شهرستان بهارستان هستند. نمونه 
آماری تحقیق حاضر شامل 36 دانش آموز پسر چاق )با میانگین سنی 0/69±13/4، قد 7/88±163/06 سانتی متر و وزن 85/72±8/42 
کیلوگرم( بود که به  صورت تصادفی به سه گروه شامل آزمایش با شدت باال )دوازده نفر(، آزمایش با شدت متوسط )دوازده نفر( و گروه 
کنترل )بدون آزمایش( )دوازده نفر( تقسیم شدند. برنامه آزمایشی شامل ده هفته با شدت 50 تا 65 درصد )شدت متوسط( و 70 تا 85 
درصد حداکثر ضربان قلب )شدت باال(، سه جلسه در هفته اجرا شد. نمونه های خونی 48 ساعت قبل و بعد از آخرین جلسه آزمایش 
جمع آوری شد. ICAM-I و VCAM-I به روش االیزا سنجیده شد. تجزیه  و  تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 18 و آزمون 

واریانس دوطرفه با اندازه گیری دوراهه انجام شد.
یافته ها نتایج نشان داد درصد چربی بدن و وزن به دنبال تمرین با شدت باال و متوسط کاهش معناداری داشت )P<0/05(. حداکثر 
اکسیژن مصرفی به دنبال تمرین ورزشی افزایش معناداری داشت )P<0/05(. مقادیر پالسمایی ICAM-I در گروه آزمایش با شدت باال 
در مقایسه با آزمایش با شدت متوسط کاهش معناداری مشاهده نشد. مقادیر پالسمایی VCAM-I کاهش معناداری در گروه آزمایش با 

.)P<0/05( شدت باال در مقایسه با گروه آزمایش با شدت متوسط و کنترل داشت
نتیجه گیری به نظر می رسد شدت تمرین ورزشی از راه کاهش وزن و شاخص توده بدنی و افزایش حداکثر اکسیژن مصرفی به کاهش 

مقادیر پالسمایی ICAM-I و VCAM-I منجر شد. 

کلیدواژه ها: 
تمرین با شدت باال، 
چاقی، مولکول های 

چسبان، پسران 
دانش آموز
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مقدمه

چاقی یکی از مشکالت سالمت و فراگیر جهانی است که با 
عوارضی مانند مقاومت انسولینی، دیابت شیرین نوع 2، پرفشاری 
خون، آپنه انسدادی هنگام خواب، کبد چرب غیرالکلی و غیره 
زندگی  سبک  و  تکنولوژی ها  چشمگیر  پیشرفت  است.  همراه 
کم تحرک در کودکان و نوجوانان به شیوع بیشتر چاقی آن ها 

منجر شده است ]2 ،1[.

در  چاق  افراد  در  چربی  بافت  تجمع  و  چربی  توده  افزایش 

مقایسه با افراد با وزن طبیعی، مقادیر بیشتری از پروتئین های 
پیش التهابی1 مانند اینترلوکین-IL-6( 6(، عامل نکروز بافتی-آلفا2 
، عامل تغییر رشد بتا-1  3 ، پروتئین واکنشگر – CRP( C( و غیره 

ترشح می کند ]3 ،2[. 

افزایش پروتئین های پیش التهابی و التهابی به فعال شدن دستگاه 
ایمنی ذاتی در بافت چربی منجر می شود و رهایش رادیکال های 

 1. Pro-inflamatory
 2. Tumor-necrosis Alph a (TNF-a)
 3. Transforming Growth Factor-β 1 (TGF-b1)
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آزاد افزایش می یابد. تشکیل پالک های آترواسکلروزی به دنبال 
رسوب چربی در عروق و فعال شدن سلول های اندوتلیال عروقی 

باعث افزایش بروز رویدادهای قلبی عروقی می شود ]5 ،4[.

سلولی5  چسبان  مولکول  و  عروقی4  چسبان  مولکول 
گلیکوپروتئین غشایی متعلق به خانواده ایمنوگلوبین ها هستند. 
ICAM-I غالباً توسط سلول های اپیتلیال و اندوتلیال، ماکروفاژها، 
 VCAM-I فیبروبالست ها و ،T و B منوسیت ها، لنفوسیت های
تعامل  به  و  می شوند  بیان  عروق  اندوتلیالی  سلول های  توسط 
التهاب  محل  در  لکوسیتی  مهاجرت  اندوتلیالی،  لکوسیت های 

کمک می کنند ]6[.

مولکول های چسبان سلولی یکی از بیومارکرهای قوی التهاب 
مختلف  سیتوکین های  با  نزدیکی  ارتباط  که  هستند  عروقی 
و  بیان  افزایش  دارند.   TNF-α و  IL-1، IL-8 مانند ضدالتهابی 
فعالیت مولکول های چسبان نشان دهنده التهاب، اختالل عملکرد 

اندوتلیال6 و آترواسکلروز7 است ]7[.

افزایش مولکول های چسبان به افزایش التهاب عروقی و تجمع 
ماکروفاژها الیه درونی عروق می انجامد که متعاقباً باعث تشدید 
آترواسکلروز می شود. در سال های اخیر، محققان دریافتند که 
مولکول های چسبان یک نشانگر مهم در تشخیص بیماری های 

عروقی و شرایط التهابی به شمار می آید ]9 ،8[.

تمرین ورزشی از طریق کاهش نیمرخ لیپیدی، سایتوکاین های 
مؤثر  راهکارهای  از  یکی  چسبان  مولکول های  و  التهابی 
کاهش  اگرچه  است.  آترواسکلروز  کنترل  و  پیشگیری  در 
هیپرگلیسمی، هایپرلیپیدمی و هایپرکلسترولمی به دنبال تمرین 
ورزشی هوازی می تواند عملکرد عروقی را بهبود بخشد، با این حال 
کاهش سایتوکاین های التهابی و مولکول های چسبان یکی از آثار 

محافظت قلبی عروقی ناشی از تمرین ورزشی است ]11 ،10[.

پارک و همکاران و نیز کوه و همکاران نشان داده اند که تمرین 
هوازی با شدت کم تا متوسط باعث کاهش مقادیر پالسمایی 
ICAM-I و VCAM-I افراد چاق شده است ]12 ،10[، در حالی 
که تنریو و همکاران نشان دادند که تمرین با شدت کم تا متوسط 
تأثیری بر مقادیر پالسمایی ICAM-I وVCAM-I در جوانان چاق 

نداشته است ]13[.

از سوی دیگر، کارِِگر فرد و همکاران نشان دادند تمرین تناوبی 
با شدت باال در مقایسه با تمرین هوازی با شدت متوسط آثار 
و VCAM-Iدر   ICAM-I پالسمایی  مقادیر  کاهش  در  بهتری 

کودکان چاق دارد ]14[. 

در مقابل، افرادت و همکاران نشان دادند که تمرین ورزشی 

 4. Vascular Adhesion Molecule
 5. Interacellular Adhesion Molecule
 6. Endothelial
 7. Atherosclorosis

کاهش  عروقی،  قلبی  ظرفیت  افزایش  طریق  از  باال  شدت  با 
کاهش  و  آنتی اکسیدان ها  افزایش  التهابی،  سایتوکاین های 
مولکول های چسبان آثار مثبتی بر سالمت قلب و عروق افراد 

چاق دارد ]15[.

وضعیت  بر  مؤثر  عوامل  بر  آزمایشی  برنامه های  اثربخشی 
متابولیکی، قلبی و سالمت عروق مورد توجه پژوهشگران گرفته 
است، اما هنوز به قطعیت نرسیده است. عواملی همچون نوع، 
مدت و شدت برنامه آزمایشی آثار مختلفی را به جا می گذارند. 
با این حال، نشان داده شده که آزمایش با شدت باال در بهبود 
وضعیت متابولیکی، عوامل خطرزای قلبی و عملکرد عروقی مؤثر 

بوده است ]16 ،15[.

تمرین  که  دادند  نشان  همکاران  و  قارداشی  راستا،  این  در 
ورزشی با شدت باال به  وسیله بهبود الگوی تنش برشی به بهبود 
عملکرد عروق منجر می شود ]16[. به نظر می رسد که شدت های 
مختلف تمرین ورزشی آثار متفاوتی بر دستگاه قلبی عروقی دارد. 

شواهد نشان داده که آزمایش با شدت باال می تواند باعث بهبود 
وضعیت متابولیکی در کودکان چاق شود، با این حال تأثیر آزمایش 
با شدت باال بر ICAM-I و  VCAM-Iدر کودکان چاق مشخص 
نیست. از این رو، هدف مطالعه حاضر تبیین اثر شدت های مختلف 
 )VCAM-I و ICAM-I( تمرینات هوازی بر مولکول های چسبان

نوجوانان چاق کم تحرک بود.

مواد و روش ها

پژوهش حاضر از نوع نیمه تجربی است و جامعه آماری پژوهش 
حاضر را دانش آموزان پسر چاق و کم تحرک در ناحیه آموزش  و 

 پرورش شهرستان بهارستان تشکیل دادند. 

نمونه آماری پژوهش حاضر 36 نفر از دانش آموزان چاق با دامنه 
سنی 13 تا 15 سال بودند که از طریق نمونه در دسترس انتخاب 
و به صورت تصادفی ساده )با استفاده از جدول اعداد( به سه گروه 
کنترل )دوازده نفر(، آزمایش هوازی با شدت متوسط )دوازده نفر( 

و آزمایش هوازی با شدت باال )دوازده نفر( تقسیم شدند.

یک هفته قبل از شروع مطالعه، قد و وزن آزمودنی ها با ترازو و 
قدسنج ِسکا8 سنجیده شد و شاخص توده بدنی از تقسیم وزن بر 

حسب کیلوگرم بر مجذور قد بر حسب متر محاسبه شد.

معیارهای ورود به مطالعه کنونی عبارت بود از دامنه سنی 13 
تا 15 سال، شاخص توده بدنی بیش از 28، نداشتن سابقه فعالیت 
ورزشی منظم بیش از شش ماه و معیارهای خروج از مطالعه نیز 
قلبی عروقی،  بیماری های  شامل مشکالت محدودیت حرکتی، 
افزایش وزن ناشی از کم کاری تیروئید و داشتن رژیم غذایی بود. 

8. Seca
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پس از تعیین افراد واجد شرایط، در یک جلسه، درباره هدف، 
پروتکل و نحوه اجرای پژوهش و کاربردها اطالعات و آگاهی های 
الزم ارائه شد. سپس تمامی والدین رضایت نامه کتبی شرکت در 
پژوهش را امضا کردند. میزان فعالیت بدنی و سالمت آن ها به 

 وسیله پرسش نامه پزشکی اطالعاتی جمع آوری شد.

از همه آزمودنی ها خواسته شد تا از برنامه غذایی معمول خانواده 
استفاده کنند و هیچ گونه تغییر و دستکاری در رژیم غذایی آن ها 
صورت نگیرد. به  عالوه، به آن ها توصیه شد از نوشیدن کافئین، 
مکمل های غذایی و دارویی، یک هفته قبل از شروع برنامه آزمایشی 

تا پایان برنامه آزمایشی خودداری کنند. 

نمونه های خونی 48 ساعت قبل از شروع دوره آزمایشی و 48 
ساعت پس از آخرین جلسه آزمایشی از ورید براکیال9 آزمودنی ها 
و در شرایط ناشتایی جمع آوری شد. نمونه های خونی در لوله های 
حاوی EDTA ریخته و به  مدت 15 دقیقه در دمای چهار درجه 
سانتی گراد با سرعت ده هزار دور در دقیقه سانتریفیوژ شد. پالسمای 

جداشده در دمای منفی 70 درجه سانتی گراد نگهداری شد. 

غلظت پالسمایی ICAM-I با استفاده از کیت ساخت آلمان 
Invitrogen, ICM-I Human ELISA kit, BMS201, Ger-(

many( با ضریب تغییرات درونی 7/7 درصد و تغییرات بیرونی 
Invit-( با استفاده از کیت ساخت آلمان VCAM-I 4/1 درصد و
 )rogen, ICM-I Human ELISA kit, KHT0601, Germany
با ضریب تغییرات درونی 6/4 درصد و تغییرات بیرونی 6/7 درصد 
به روش االیزا10 و مطابق با پروتکل شرکت سازنده سنجیده شد.

برنامه آزمایشی شامل ده هفته دویدن هوازی، به  مدت سه 
جلسه در هفته انجام شد. هر جلسه تمرینی شامل 10 دقیقه 
گرم کردن )شامل 2 تا 4 دقیقه دویدن آرام، 2 دقیقه گرم کردن 
مفاصل و 4 دقیقه اجرای حرکات کششی( بود. برنامه آزمایشی در 
گروه آزمایش با شدت متوسط در دو جلسه ابتدایی با مدت  زمان 
20 دقیقه و شدت 50 تا 65 درصد حداکثر ضربان قلب انجام و تا 
هفته های پایانی به 45 تا 60 دقیقه افزایش یافت. شدت آزمایشی 
در گروه آزمایش با شدت باال نیز معادل 70 تا 85 درصد حداکثر 

ضربان قلب بود )جدول شماره 1(. 

9. Brachial Vein
10. ELISA

 19 شامل  متوسط  شدت  با  آزمایش  گروه  آزمایشی  برنامه 
کیلومتر دویدن در هفته با شدت 50-65 درصد حداکثر ضربان 
قلب و برنامه آزمایشی گروه آزمایش با شدت باال شامل دویدن 
با شدت 70-85 درصد حداکثر ضربان قلب در همان فاصله 19 
کیلومتر در هفته اجرا شد. مبنای انتخاب حجم آزمایش )تقریباً 
1200 کیلوکالری در هفته( گزارش پیشنهادی عمومی انجمن 

جراحی Generals Report Surgeon بود. 

تجزیه و تحلیل آماری

بودن  و همگن  ویلک11  آزمون شاپیرو  با  داده ها  بودن  نرمال 
واریانس با آزمون لون12 بررسی شد. مقایسه تأثیر آزمایش ها بین 
گروه ها با آزمون آنالیز واریانس دوطرفه13 3 گروه در دو زمان )3 
گروه × 2 زمان( و از آزمون تعقیبی بنفرونی14 انجام شد. آنالیز 
آزمون ها با نرم افزار SPSS نسخه 18 انجام شد و P-valueکمتر از 

0/05 به  عنوان سطح معناداری در نظر گرفته شد.

یافته ها

مشخصات جمعیت شناختی و فیزیولوژیکی، از جمله وزن، قد، 
اکسیژن  بدن، حداکثر  بدنی، درصد چربی  توده  سن، شاخص 
مصرفی، ضربان قلب استراحت و ضربان قلب ذخیره در جدول 
شماره 2 ارائه شده است. نتایج نشان داد تفاوت معناداری بین 
شاخص های جمعیت شناختی و فیزیولوژیکی بین گروه ها وجود 

 .)P>0/05( نداشت

نتایج آزمون آنالیز واریانس دوراهه نشان داد که هشت هفته 
آزمایش تمرینی با شدت متوسط و با شدت باال به کاهش وزن 
 )VO2max( 15افزایش حداکثر اکسیژن مصرفی )P=0/042( و 
)P=0/018( منجر شد. هنگام بررسی بین گروهی مشخص شد 
شدت  و   )P=0/009( باال  شدت  با  آزمایش  گروه  در  وزن  که 
متوسط )P=0/048( در مقایسه با گروه کنترل کاهش معناداری 
داشت. تغییرات پیش آزمون پس آزمون در دو گروه آزمایش با 
شدت باال و آزمایش با شدت متوسط کاهش معناداری داشت 

11. Shapiro Wilk
 12. Levens
13. Two-way ANOVA
14. Bonferoni
15. Maximal Oxygen Consumption

جدول 1. برنامه تمرین ورزشی

هفته نهم و دهمهفته هفتم و هشتمهفته پنجم و ششمهفته سوم و چهارمهفته اول و دومگروه ها 

50-45آزمایش با شدت متوسط
درصد حداکثر ضربان قلب

50-55
درصد حداکثر ضربان قلب

55-60
درصد حداکثر ضربان قلب

60-65
درصد حداکثر ضربان قلب

60-65
درصد حداکثر ضربان قلب

65-60آزمایش با شدت باال
درصد حداکثر ضربان قلب

65-70
درصد حداکثر ضربان قلب

70-75
درصد حداکثر ضربان قلب

75-80
درصد حداکثر ضربان قلب

80-85
درصد حداکثر ضربان قلب

-----کنترل
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)P=0/013(، در حالی که تغییری در گروه کنترل وجود نداشت. 
بررسی بین گروهی VO2max نشان داد که گروه آزمایش با شدت 
باال )P=0/008( و شدت متوسط )P=0/035( در مقایسه با گروه 

کنترل افزایش معناداری داشت. 

تغییرات پیش آزمون پس آزمون در دو گروه آزمایش با شدت 
باال و آزمایش با شدت متوسط افزایش معناداری داشت )05/

P< 0(، در حالی که تغییری در گروه کنترل وجود نداشت. عالوه 

بر این، درصد چربی بدن به دنبال هشت هفته تمرین ورزشی 
در هر دو گروه آزمایشی تغییر معناداری نداشت )جدول شماره 
ICAM- 3(. پس از هشت هفته تمرین ورزشی، مقادیر پالسمایی

 I و VCAM-I کاهش معناداری داشت. نتایج نشان داد مقادیر 
ICAM-I در گروه آزمایش با شدت باال و آزمایش با شدت متوسط 

 .)P< 0/05( کاهش معناداری داشتند

تغییرات بین گروه آزمایش با شدت باال در مقایسه با آزمایش 

جدول 2. مشخصات جمعیت شناختی آزمودنی ها

متغیرها
میانگین±انحراف معیار

سطح معناداری
شدت متوسط )دوازده شدت باال )دوازده نفر(کنترل )دوازده نفر(

نفر(
8/630/670±8/3485/42±8/4086/62±85/47وزن )کیلوگرم(

7/290/458 ±8/02163/3 ±8/37164/5 ±161/5قد )سانتی متر(

0/870/845±0/6713/5±0/7613/5±13/3سن )سال(

BMI29/17±1/2328/97±0/9829/07±1/100/716 )کیلوگرم بر مترمربع(

4/440/528±4/5136/51±4/5637/966±36/52درصد چربی بدن )درصد(

VO2max21/41±4/1918/356±4/2120/76±4/220/173 )میلی لیتر به ازای کیلوگرم وزن بدن(

7/430/882±7/3992/92±7/6893/41±92/07ضربان قلب استراحت )ضربه / دقیقه(

7/890/625±7/78115/23±7/42118/91±114/53ضربان قلب ذخیره )ضربه / دقیقه(

فرشاد غزالیان و همکاران. مقایسه تأثیر ده هفته تمرین هوازی با شدت باال و متوسط بر مقادیر پالسمایی ICAM-I و VCAM-I در پسران چاق 13 تا 15 سال

جدول 3. مقادیر شاخص های فیزیولوژیک و بیوشیمیایی پیش آزمون پس آزمون

مرحلهمتغیر
سطح معناداریمیانگین±انحراف معیار

گروهآنالیز واریانس دوراههشدت متوسطشدت باالکنترل

وزن )کیلوگرم(
8/63±8/3485/42 ±8/4086/5±85/47پیش آزمون

0/0420/012
* &8/25±82/43**&#8/68±8/5679/82± 85/04پس آزمون

درصد چربی بدن )درصد(
4/44±4/5136/515±4/5637/96±36/523پیش آزمون

0/1280/192
4/153±4/2534/37±4/2335/99±36/43پس آزمون

VO2max )میلی لیتر به ازای 

کیلوگرم وزن بدن(
4/22±4/2120/76±4/1918/35±21/41پیش آزمون

0/0180/032
* &4/25±25/57**&4/19±4/2025/11±21/34پس آزمون

  VCAM-I )نانوگرم / 

میلی لیتر(
322/2 ±325/41515/1 ±303/61512/9 ±1517/6پیش آزمون

0/0240/049
* &269/7 ±1410/1* &262/7 ±263/71319/1 ±1504/5پس آزمون

    ICAM-I)نانوگرم / میلی لیتر(
234/6 ±238/41231/6 ±232/81225 ±1229/3پیش آزمون

0/0480/162
199/4 ±1158* &# 195/9 ±206/41085/7 ±1220/8پس آزمون

*سطح معناداری P<0/05 در مقایسه با گروه کنترل؛

**سطح معناداری P<0/01 در مقایسه با گروه کنترل؛

#سطح معناداری P<0/05 در مقایسه با گروه شدت متوسط؛

&سطح معناداری P<0/05 در مقایسه با پیش آزمون.
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با شدت متوسط، اگرچه معنادار نبود، اما کاهش بیشتری داشت 
)6 درصدی(. تغییرات پیش آزمون پس آزمون در دو گروه آزمایش 
با شدت باال و آزمایش با شدت متوسط کاهش معناداری داشت 
)P< 0/05(، در حالی که تغییری در گروه کنترل وجود نداشت. 

مقادیر  که  داد  نشان  دوراهه  واریانس  آنالیز  آزمون  نتایج 
بررسی  یافت.  کاهش  تمرینی  آزمایش  دنبال  به   VCAM-I
بین گروهی نشان داد که مقادیر VCAM-I در گروه آزمایش با 
شدت باال در مقایسه با گروه آزمایش با شدت متوسط و کنترل 

 .)P< 0/05( کاهش معناداری داشتند

تغییرات پیش آزمون پس آزمون در دو گروه آزمایش با شدت باال 
کاهش معناداری داشت )P< 0/05(، در حالی که تغییری در گروه 
کنترل و آزمایش با شدت متوسط وجود نداشت )جدول شماره 3(.

بحث

نتایج مطالعه حاضر نشان داد که هشت هفته تمرین ورزشی 
باعث کاهش مقادیر پالسمایی ICAM-I و VCAM-I در پسران 
چاق شده است. از طرفی دیگر، وزن بدن بعد از آزمایش تمرینی 
دنبال  به  تنفسی  قلبی  است. همچنین، ظرفیت  یافته  کاهش 

تمرین ورزشی در پسران چاق افزایش معناداری داشته است. 

و   ICAM-I  پالسمایی مقادیر  که  داد  نشان  حاضر  پژوهش 
VCAM-I به دنبال تمرین ورزشی با شدت باال کاهش یافت، در 
حالی که مقادیر پالسمایی VCAM-I به دنبال تمرین ورزشی با 

شدت متوسط تغییر معناداری نداشت. 

عالوه بر این، نتایج پژوهش حاضر نشان داد که آزمایش با 
شدت باال در مقایسه با آزمایش با شدت متوسط تأثیر بیشتری 
در مقادیر پالسمایی   ICAM-Iدارد. کاِرِگر فرد و همکاران نشان 
تمرین  دنبال  به   BMI و  بدن  چربی  درصد  بدن،  وزن  دادند 
متوسط  شدت  با  تمرین  با  مقایسه  در  باال  شدت  با  تناوبی 

کاهش بیشتری داشته است. 

به  عالوه، آن ها گزارش دادند که کاهش وزن، درصد چربی 
 VCAM-I و ICAM-I  با کاهش مقادیر پالسمایی BMI بدن و
در پسران چاق ارتباط معناداری دارد ]14[. کلی و همکاران 
و  بدن  تغییرات وزن، درصد چربی  دادند که در غیاب  نشان 
چربی شکمی به دنبال هشت هفته تمرین استقامتی، مقادیر 
نداشت  تغییری  وزن  اضافه  دارای  کودکان  در  آدیپونکتین16 

.]17[

با این حال، مشخص شده که تغییرات در مارکرهای التهابی و 
مولکول های چسبان با کاهش وزن، درصد چربی بدن و دور کمر 
ارتباط مستقیمی دارد ]18[. آزمایش با شدت باال در مقایسه با 
آزمایش با شدت متوسط آثار بیشتری بر کاهش وزن و درصد 

 16. Adiponectin

چربی بدن دارند ]14[؛ بنابراین کاهش وزن می تواند در تنظیم 
مولکول های چسبان نقش داشته باشد. 

نتایج پژوهش حاضر نشان داد که VO2max به دنبال تمرین 
افزایش VO2max در گروه  یافته است. میزان  افزایش  ورزشی 
متوسط  با شدت  آزمایش  با  مقایسه  در  باال  با شدت  آزمایش 

افزایش بیشتری داشت. 

یک مطالعه نشان داد که افزایش ظرفیت قلبی تنفسی ارتباط 
مستقیمی با کاهش وزن و توده چربی دارد. کاهش وزن و توده 
دارد؛  اکسایشی  فشار  و  التهاب  کاهش  در  مهمی  نقش  چربی 
بنابراین بهبود ظرفیت قلبی تنفسی می تواند در بهبود عملکرد 

عروق مؤثر باشد ]16[.

یکی از عوامل مؤثر در کنترل عملکرد عروق ریشه در بهبود 
وضعیت ظرفیت قلبی تنفسی دارد. افزایش ظرفیت قلبی تنفسی با 
افزایش الگوهای تنش برشی همراه است که می تواند باعث کاهش 

عوامل آتروژنیک17 مانند ICAM-I و VCAM-I شود]19-21[.

به نظر می رسد شدت تمرینی یکی از عوامل مؤثر در کاهش 
6 درصدی ICAM-I در گروه آزمایش با شدت باال باشد. در این 
راستا، کاِرِگر فرد و همکاران نشان دادند که آزمایش تناوبی با 
به کاهش  با شدت متوسط  آزمایش  با  باال در مقایسه  شدت 
معناداری ICAM-I و VCAM-I پالسمایی نوجوانان چاق منجر 
شده است ]14[. رابرتز و همکاران نشان دادند که مقادیر در 
در  زندگی  سبک  شدید  آزمایش  دنبال  ICAM-Iبه  گردش 
جوانان چاق کاهش معناداری داشت ]22[. در مقابل، تنوریو 
و همکاران نشان دادند که تمرین با شدت باال تغییر ناچیزی 
در مقادیر ICAM-I و VCAM-I پالسمایی در نوجوانان چاق 

داشته است ]13[.

تمرین ورزشی با شدت باال تأثیر مطلوبی بر وضعیت ظرفیت 
آتروژنیک  و  التهابی  مارکرهای  و  عروق  عملکرد  تنفسی،  قلبی 
بیماری های  یا  این حال، وضعیت آزمودنی ها )سالمت  با  دارند. 
مزمن ترکیبی(، سن و مقادیر پایه شاخص های التهابی و آتروژنیک 
در سازگاری وابسته به تمرین ورزی مهم است. بافت چربی یکی از 
ارگان های مهم است که نقش مهمی در مارکرهای آتروژنیک دارد.

و  باال  شدت  با  آزمایش  که  دادند  نشان  همکاران  و  تنوریو 
آزمایش با شدت پایین، تأثیری در کاهش شاخص توده بدنی، 
وزن و درصد چربی بدن نداشت. از طرفی دیگر، تغییراتی در 

مقادیر ICAM-I و VCAM-I مشاهده نکردند ]13[.

اگرچه نشان داده شده که تمرین ورزشی بر عملکرد عروق 
و عوامل وابسته به آن تأثیر دارد، اما احتماالً چند عامل بالقوه 
نوع  می رسد  نظر  به  می کند.  توجیه  را  مطالعات  یافته های 
آزمایش های تمرینی مورد استفاده یکی از مهم ترین عوامل باشد، 

 17. Atherogenic
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به  گونه ای که برخی از برنامه های تمرینی به اندازه کافی توان 
تحریک جریان پایین دستی مؤثر بر اندوتلیوم18 را ندارد تا به تغییر 

مارکرهای ارزیابی منجر شود ]23[.

VCAM-I و   ICAM-I در  تغییراتی  بزرگساالن  در  مطالعات 
گزارش کرده اند. با این حال،  آزمایش های مورد استفاده همراه 
با اصالح رژیم های غذایی بوده است. از طرفی دیگر، تأثیر تمرین 
ورزشی بر فعالیت مولکول های چسبان در افرادی بیشتر است که 

دارای اختالل عملکرد اندوتلیال19 باشند. 

تنوریو و همکاران اعالم کردند که نوجوانان چاق مورد مطالعه 
هیچ گونه عالمت مبنی بر اختالل اندوتلیال را تجربه نکرده اند. از 
VCAM-I و ICAM-I طرف دیگر، نشان دادند که مقادیر میانگین

در آزمودنی ها در دامنه ای قرار داشتند که برای سالمت عروق 
کافی هستند و این مسئله اجازه بهبود و تأثیرپذیری برای تمرین 
ICAM-I ورزشی را فراهم نکرده است ]13[، در حالی که میانگین

و VCAM-I در پژوهش حاضر و کارِِگر فرد و همکاران باالتر از 
دامنه طبیعی قرار داشت. به نظر می رسد این مسئله نقش مهمی 

در تأثیرپذیری ناشی از تمرین ورزشی دارد.

به نظر می رسد جنسیت تأثیر بسزایی در آثار تمرین ورزشی بر 
مقادیر پالسمایی ICAM-I و VCAM-I دارد. همچنین، لینارس 
سگوویا و همکاران نشان دادند که شانزده هفته تمرین ورزشی 
)90 دقیقه، پنج روز در هفته، با شدت 60 تا 70 درصد حداکثر 
ضربان قلب( باعث کاهش مقادیر پالسمایی LDL ، ICAM-I و 
VCAM-I شد. با این حال، میزان کاهش در دختران بیشتر از 

پسران بوده است ]24[.

هرچند که در مطالعه ای دیگر نشان داده شده که ده هفته 
آزمایش ترکیبی به  منظور کاهش سطوح VCAM-I و چربی های 

خون مؤثر نبوده است ]25[.

وزن،  کاهش   ،VO2max افزایش  طریق  از  آزمایش  شدت 
کاهش درصد چربی بدن و شاخص توده بدنی منجر به کاهش 
آتروژنیک  با کاهش مارکرهای  التهاب  التهاب می شود. کاهش 
عروقی همراه است. از طرفی دیگر، احتماالً شدت تمرین ورزشی 
از طریق کاهش عوامل خطرزای قلبی، بهبود الگوی تنش برشی 
VCAM-I و ICAM-I و سالمت عروق به کاهش مقادیر پالسمایی

منجر شده است. 

نتیجه گیری

نتایج پژوهش کنونی نشان داد که ده هفته تمرین هوازی با 
به کاهش وزن، درصد چربی بدن و شاخص  باال منجر  شدت 
افزایش VO2max در نوجوانان چاق  با  توده بدنی می شود که 
VCAM- و ICAM-I هم راستاست. به  طور کلی، مقادیر پالسمایی

 18. Endothelium
 19. Endothelial

I به دنبال آزمایش با شدت باال در مقایسه با آزمایش با شدت 
متوسط کاهش بیشتری دارد. چاقی یکی از مشکالت مهم به 
شمار می رود که می تواند در عملکرد بخش های مختلف بدن تأثیر 
منفی داشته باشد. تمرین ورزشی یک روش کم هزینه و مؤثر در 
کاهش مولکول های چسبان است که می تواند به کاهش عوارض 
عروقی ناشی از چاقی منجر شود. تمرین ورزشی با شدت باال یکی 

از بهترین گزینه ها در کاهش مولکول های چسبان است.

مالحظات اخالقي

پیروي از اصول اخالق پژوهش

اصول اخالقی تماماً در این مقاله رعایت شده است. شرکت 
کنندگان اجازه داشتند هر زمان که مایل بودند از پژوهش خارج 
شوند. همچنین همه شرکت کنندگان در جریان روند پژوهش 

بودند. اطالعات آن ها محرمانه نگه داشته شد.

حامي مالي

این تحقیق هیچ گونه کمک مالی از سازمان های تأمین مالی در 
بخش های عمومی ، تجاری یا غیرانتفاعی دریافت نکرد.

مشارکت نویسندگان

 تمام نویسندگان در طراحی، اجرا و نگارش همه بخش های 
پژوهش حاضر مشارکت داشته اند.

تعارض منافع

بنابر اظهار نویسندگان این مقاله تعارض منافع ندارد.
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