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Effect of 8 Weeks of Selected Pilates Exercises on Plasma Levels of
Homocysteine and Fibrinogen in Non-Athlete Obese Women
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Abstract
Background and Objectives: Obesity is obviously related to incidence
of cardiovascular problems. Novel risk factors of cardiovascular
diseases, such as fibrinogen and homocysteine, have attracted the
attention of many researchers. The purpose of the present study was to
investigate the effect of 8 weeks of selected Pilates exercises on plasma
levels of fibrinogen and homocysteine in non-athlete obese women.
Methods: Twenty non-athlete obese women (age, 29.6±3.6years; body
mass index, 32.6±1.6kg/m2) voluntarily participated in this quasiexperimental study. The participants were randomly divided into two
equal groups of control (daily activities) and experimental (selected
Pilates exercises). The intervention of experimental group consisted of
performing 8 weeks of selected Pilates exercises, 3 sessions per week,
with each session lasting 60-75min. Before and after 8 weeks of Pilates
exercises, blood samples (5cc), were taken from all participants in a
10-hour fasting state. Plasma levels of fibrinogen and homocysteine
were assessed using ELISA method. Data were analyzed using
independent and paired t-tests (p<0.05).
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Results: Significant differences were observed in concentration of
plasma fibrinogen (340.1±40.98mg/dl before vs 309.5±34.65mg/dl
after) and plasma homocysteine (15.01±1.15µmol/l before vs
12.26±1.47µmol/l after) (p<0.05).
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Conclusion: Overall, it seems that probably selected Pilates exercises
can have beneficial effects on some cardiovascular risk factors.

Received: 11 May, 2016

Keywords: Obesity; Fibrinogen; Homocysteine; Females.
Accepted: 6 Sep, 2016

33
Qom Univ Med Sci J 2018;11(11):33-40

مجله دانشگاه علوم پزشکی قم
دوره یازدهم ،شماره یازدهم ،بهمن 96
صفحه  33الی 40

مقاله پژوهشي
)(Original Article

اثر  8هفته تمرینات منتخب پیالتس بر سطوح هموسیستئین و فیبرینوژن پالسما در زنان
چاق غیرورزشکار
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زمینه و هدف :چاقی بهطور آشکار با بروز مشکالت قلبی  -عروقی رابطه دارد .عوامل خطرساز
نوظهور بیماریهای قلبی – عروقی از قبیل فیبرینوژن و هموسیستئین ،مورد توجه بسیاری از
پژوهشگران قرار دارد .هدف از این مطالعه بررسی اثر  8هفته تمرینات منتخب پیالتس بر سطوح
فیبرینوژن و هموسیستئین زنان چاق غیرورزشکار بود.
روش بررسی :در این مطالعه نیمهتجربی 20 ،زن چاق غیرورزشکار (سن 29/6±3/6سال،
شاخص تودهبدنی  32/6±1/6کیلوگرم برمترمربع) ،بهطور داوطلب شرکت کردند.
شرکتکنندگان بهصورت تصادفی به دو گروه مساوی کنترل (فعالیت روزمره) و تجربی
(تمرینات منتخب پیالتس) تقسیم شدند .مداخله گروه تجربی شامل انجام  8هفته تمرینات منتخب
پیالتس 3 ،جلسه در هفته و هر جلسه به مدت  60-75دقیقه بود .قبل و بعد از  8هفته تمرینات
پیالتس ،از تمامی شرکتکنندگان در حالت  10ساعت ناشتایی ،نمونه خون ( 5سیسی) گرفته
شد .سطوح فیبرینوژن و هموسیستئین با استفاده از روش  ELISAمورد ارزیابی قرار گرفت .دادهها
با استفاده از آزمونهای آماری تیمستقل و تی زوجی تجزیه و تحلیل شدند (.)p>0/05

*

نویسنده مسئول مکاتبات:

محمد کریمی ،دانشکده علوم پایه،
دانشگاه صنعتی قم ،قم ،ایران؛
آدرس پست الکترونیکی:
karimi.m@qut.ac.ir
تاریخ دریافت95/2/21:
تاریخ پذیرش95/6/15:

یافتهها :در غلظت فیبرینوژن پالسما  340/1±40/98میلیگرم بردسیلیتر (قبل) ،در برابر
 309/5±34/65میلیگرم بردسیلیتر (بعد) و هموسیستئین پالسما ( 15/01±1/15میکرومول برلیتر
(قبل) ،در برابر  12/26±1/47میکرومول برلیتر (بعد) ،تفاوت معنیداری مشاهده گردید
(.)p>0/05
نتیجهگیری :در مجموع بهنظر میرسد احتماالً تمرینات منتخب پیالتس میتواند اثرات مفیدی
بر برخی عوامل خطرزای بیماریهای قلبی  -عروقی داشته باشد.
کلید واژهها :چاقی؛ فیبرینوژن؛ هموسیستئین؛ زنان.

لطفاً به این مقاله بهصورت زیر استناد نمایید:
Karimi M, Rahnama M. Effect of 8 weeks of selected pilates exercises on
plasma levels of homocysteine and fibrinogen in non-athlete obese women.
]Qom Univ Med Sci J 2018;11(11):33-40. [Full Text in Persian
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مقدمه

مداخالت تغذیهای ،درمانهای دارویی ،همچنین انجام فعالیتهای

مطالعات مختلف نشان دادهاند چاقی یک عامل خطر در رابطه با

ورزشی مختلف ،ازجمله این روشها هستند که هریک بهنوبه

سالمتی و طول عمر افراد جامعه است .گزارشهای پزشکی مؤید

خود میتواند در پیشگیری و مقابله با چاقی حایز اهمیت باشد.

این مطلب است که چاقی و بسیاری از بیماریهای جسمانی باهم

فعالیتهای ورزشی بهعنوان یکی از کمخطرترین روشهای مقابله

ارتباط دارند و میزان مرگومیر در افراد چاق بیش از افراد

با چاقی مطرح بوده که تحقیقات مختلف انجامشده در این زمینه،

معمولی است .چاقی بهطور آشکار با بروز ناراحتیهای

نتایج مختلفی را نیز در پی داشته است .در مطالعات بسیاری ،اثرات

قلبی – عروقی مرتبط است ( .)1در واقع ،رابطه نزدیکی بین چاقی

انواع مختلف فعالیتهای ورزشی از قبیل تمرینات هوازی،

و آترواسکلروز وجود دارد ( .)2مطالعات بزرگ همهگیرشناسی

مقاومتی و ترکیبی مورد بررسی قرار گرفته است .بیژه و همکاران

در دنیا و نیز در ایران نشان دادهاند نمایه تودهبدنی باال با افزایش

در مطالعهای با بررسی تأثیر  3ماه فعالیت ورزشی هوازی بر سطوح

خطر مرگومیر ناشی از بیماری های قلبی  -عروقی همراه است

هموسیستئین ،فیبرینوژن و  CRPدر مردان تمریننکرده میانسال

( .)3تاکنون تعداد بسیار زیادی از عوامل خطرساز برای

نشان دادند در پی  3ماه تمرینات هوازی با شدت متوسط ،سطوح

بیماریهای قلبی شناخته شده و تحقیقات جدید نشان میدهد %25

هموسیستئین و  CRPکاهش یافته و بدین ترتیب خطر بروز

افراد ،حداقل یکی از آنها را دارند .عوامل خطرساز کالسیک

تصلبشرائین کاهش مییابد ( .)9مطالعه  Furukawaو همکاران

مانند فشارخون باال ،افزایش کلسترول پالسما و مصرف سیگار،

نیز نشان داد انجام یک برنامه پیادهروی  12هفتهای ،تأثیر

فقط در  %50بیماران مبتال به بیماریهای عروق کرونر قلب نقش

معنیداری بر کاهش مقادیر فیبرینوژن زنان غیرورزشکار در

دارند ( .)4بهطورکلی عوامل خطرساز بیماریهای قلبی  -عروقی

محدوده سنی  32-52سال ندارد ( .)10بررسی نتایج مطالعات

به سه گروه عمده تقسیم میشوند که عبارتند از -1 :عوامل

مختلف در این زمینه ،حاکی از متناقض بودن اثرات تمرینات

خطرساز بزرگ و مستقل مانند سن ،مصرف دخانیات و فشار خون

ورزشی بر عوامل خطرساز بیماریهای قلبی – عروقی است (.)7

باال؛  -2عوامل خطرساز مربوط به شیوه زندگی مانند تغذیه ،چاقی

در بین فعالیتهای ورزشی مختلف ،تمرینات پیالتس بهعنوان

و عدم فعالیت بدنی؛  -3عوامل خطرساز نوظهور ،از قبیل

نوعی روش تمرینی برای دستیابی به هماهنگی کامل بین بدن،

فیبرینوژن ،هموسیستئین ،فاکتورهای انعقادی و بعضی از

ذهن و روان مطرح است .این روش تمرینی با تمرکز ذهنی ویژه

آپولیپوپروتئینها (.)5

یوگا و با جنبههای فیزیکی رشته ژیمناستیک و رشتههای ورزشی

هموسیستئین ،اسیدآمینه غیرضروری حاوی سولفور بوده که از

دیگر طراحی شده است ( .)11مطالعات متعددی به بررسی اثرات

متیونین مشتق میشود ( .)6افزایش هموسیستئین در شکلگیری

فیزیولوژیکی و روانی تمرینات پیالتس در بین گروههای مختلف

تصلب شرائین نقش مهمی داشته و این افزایش میتواند بهعلت

پرداختهاند؛ با این وجود کارکرد این نوع تمرینات در بین افراد

کمبود ویتامینهای گروه  ،Bنقصهای ژنتیکی ،عوامل سمی،

چاق و تأثیرگذاری آن بر عوامل نوظهور بیماریهای

تغییرات هورمونی و پیری باشد ( .)7فیبرینوژن بهعنوان یک

قلبی  -عروقی از قبیل هموسیستئین و فیبرینوژن بهدرستی

سوبسترای مستقیم لخته ،با ایجاد پلهای ارتباطی بین پالکتها و

شناختهشده نیست .در تحقیق حاضر اثر یک دوره  8هفتهای

افزایش ویسکوزیته میتواند خطر لختهزایی را افزایش دهد (.)8

تمرینات منتخب پیالتس بر سطوح پالسمایی هموسیستئین و

باال بودن میزان فیبرینوژن پالسما ،خطر تشکیل لخته خون را

فیبرینوژن در زنان چاق غیرورزشکار بررسی گردید.

افزایش میدهد .غلظتهای باالتر از حد طبیعی نیز بهعنوان عوامل
خطرساز شناخته میشوند (.)7

روش بررسی

در مطالعات متعدد ،روشهای مختلف مبارزه با چاقی مورد

در یک مطالعه نیمهتجربی با طرح پیشآزمون  -پسآزمون ،تعداد

بررسی و ارزیابی قرار گرفته است.

 20زن چاق غیرورزشکار با نمایه تودهبـدنـی ( )BMIبزرگتـر و یـا
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مساوی  30کیلوگرم برمترمربع ،بهصورت هدفمند و در دسترس

همچنین به آنها توصیه گردید حداقل  48ساعت قبل از خونگیری

بهعنوان آزمودنی انتخاب شدند .پس از برگزاری یک جلسه

ضمن رعایت الگوی خواب طبیعی و کافی ،حداقل به مدت 8

توجیهی و ارائه توضیحاتی در رابطه با اهداف تحقیق و مراحل

ساعت از مصرف دارو ،قهوه ،کاکائو و دخانیات پرهیز کنند.

اجرای طرح تحقیق ،از تمامی شرکتکنندگان رضایتنامه کتبی

مقادیر پالسمایی هموسیستئین و فیبرینوژن با استفاده از کیتهای

گرفته شد .الزم بود آزمودنیها حداقل در طی یکسال گذشته

تجاری معتبر و به روش  ELISAمورد ارزیابی قرار گرفت.

هیچگونه فعالیت ورزشی منظمی نداشته باشند .وضعیت

بهمنظور تعیین میزان هموسیستئین و فیبرینوژن پالسما ،ابتدا

آزمودنیها از نظر سالمت سیستم قلبی – عروقی ،اسکلتی و

گلبولهای سرم خون با استفاده از سانتریفوژ یخچالدار هتیچ

عضالنی توسط پزشک مورد ارزیابی قرار گرفت .آزمودنیها فاقد

(ساخت کشور آلمان) در دمای  4درجه سانتیگراد ،بهمدت 10

رژیم غذایی خاصی بودند و از مکملهای غذایی نیز استفاده

دقیقه با چرخش  3000دور در دقیقه با دقت باال ،جدا و در

نمیکردند .در ادامه ،بهمنظور ارزیابی وزن بدن BMI ،و درصد

میکروتیوپهای جداگانه ریخته شد و بهمنظور انجام آنالیزهای

Inbody 270

بعدی در دمای  -70درجه سانتیگراد ،فریز و نگهداری شدند.

(ساخت کشور کره) به روش مقاومت و هدایتپذیری الکتریکی

برای اندازهگیری هموسیستئین و فیبرینوژن از کیتهای تجاری

استفاده گردید .وزن بدن با خطای کمتر از  0/1کیلوگرم برحسب

( Axifss Healthساخت کشور آلمان) استفاده گردید.

کیلوگرم و درصد چربی بدن تعیین شد .از تقسیم وزن بدن بر

دادهها با استفاده از نرمافزار  SPSSنسخه  18و آزمونهای تی

مجذور قد به متر ،نمایه تودهبدن برحسب کیلوگرم برمترمربع

مستقل و تیزوجی (جهت مقایسه بینگروهی و درونگروهی)

بهدست آمد.

تحلیل شدند .اندازه اثر با کمک ( Cohen's d )dمحاسبه گردید.

شرکتکنندگان بهطور تصادفی به دو گروه مساوی کنترل (روند

{اندازه اثر کمتر از ( 0/2ضعیف)( 0/5 ،متوسط) و ( 0/8قوی)

عادی زندگی بدون شرکت در فعالیت ورزشی منظم) و تجربی

درنظر گرفته میشود }.هرچه اندازه اثر بزرگتر باشد ،اختالف بین

(تمرینات منتخب پیالتس) تقسیم شدند .برنامه تمرینات پیالتس

گروهها بیشتر است .مزیت استفاده از این معیار بهعنوان مکملی بر

بهمدت  8هفته 3 ،جلسه در هفته و هر جلسه بین  60- 75دقیقه

معنیداری آماری در نمونههای کوچک است که در چنین

انجام شد .برنامه تمرین از  60دقیقه از هفته اول شروع و هر  2هفته

موقعیتهایی توان آزمون پایین بوده و آزمونها قادر به

یکبار با افزایش  5دقیقه در زمان تمرین همراه بود .هر جلسه

آشکارسازی اختالفات کوچک نیستند ).سطح معنیداری،

تمرینی شامل 10-15دقیقه گرم کردن ویژه پیالتس 30 ،دقیقه

 p>0/05در نظر گرفته شد.

چربی بدن آزمودنیها ،از دستگاه ترکیب بدنی

تمرینات پیالتس پایه شامل :تمرینات وضعیتی ،شناسایی وضعیت
طبیعی ،آرامسازی ،حرکات کششی و تعادل ،استقامتی ،تنفسی و

یافتهها

قدرتی و در نهایت 15 ،دقیقه سرد کردن ویژه پیالتس بود .سطح

ویژگیهای تنسنجی و متغیرهای فیزیولوژیکی اندازهگیریشده

تمرینات در ابتدا مقدماتی و بهتدریج با پیشرفت آزمودنیها

در مراحل پیشآزمون  -پسآزمون ،در جدول شماره  1ارائه شده

افزایش مییافت .شدت تمرینات برای هر آزمودنی براساس

است.

آستانه تحملپذیری تمرین و درد افراد کنترل میشد ( .)12قبل و
بعد از  8هفته تمرین ،از تمامی آزمودنیها در وضعیت  10ساعت
ناشتایی ،نمونه خون از ورید بازویی قدامی (به میزان  5سیسی)
گرفته شد.
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جدول شماره  :1مقایسه میانگین متغیرهای اندازهگیریشده در گروههای کنترل و تجربی در مراحل پیشآزمون  -پسآزمون
کنترل

گروه
متغیر

مقدار p

تجربی

پیشآزمون

پسآزمون

پیشآزمون

پسآزمون

سن (سال)

29/8±3/6

29/8±3/6

30/2±4/1

30/2±4/1

0/86

قد (سانتیمتر)

164/5±5/2

164/5±5/2

167/4±4/4

167/4±4/4

0/41

وزن (کیلوگرم)

86/7±7/2

87/3±7/5

87/8±5/2

86/1±5/4

0/32

شاخص تودهبدنی (کیلوگرم برمترمربع)
فیبرینوژن (میلیگرم بردسیلیتر)

32/0±1/5

31/6±1/3

32/5±1/6

30/7±1/5

*0/005

349/0 ± 37/06

354/1 ± 40/9

340/1 ± 40/98

309/5 ± 34/65

*0/012

13/7±4/9

تغییرات فیبرینوژن(میلیگرم بردسیلیتر)
هموسیستئین (میکرومول برلیتر)

14/52 ± 1/63

41/0±10/8

14/1 ± 1/58

15/01 ± 1/15

0/62±0/75

تغییرات هموسیستئین (میکرومول برلیتر)

12/26 ± 1/47

2/75±1/02

*0/0001
*0/0001
*0/0001

* تفاوت معنیدار در سطح p>0/05
دادهها با میانگین  ±انحراف معیار ارائه شدهاند.
جدول شماره  :2نتایج آزمون تی زوجی مربوط به مقایسه مقادیر فیبرینوژن و هموسیستئین گروه تجربی در پیشآزمون  -پسآزمون
خطای استاندارد میانگین

درجه آزادی

مقدار t

سطح معنیداری

فیبرینوژن

9/72

9

3/14

*0/012

هموسیستئین

0/322

9

8/51

*0/0001

شاخص
متغیر

*تفاوت معنیدار در سطح p>0/05

نتایج آزمون تیزوجی نشان داد پس از یک دوره تمرینات

همسو نبود که احتماالً شدت تمرینات و طول دوره تمرینات،

پیالتس ،بین مقادیر پیشآزمون  -پسآزمون متغیرهای فیبرینوژن

همچنین ویژگیهای آزمودنیها در بروز نتایج متفاوت مؤثر بوده

( )p=0/012و هموسیستئین ( )p=0/0001در گروه تجربی ،تفاوت

است.

معنیداری وجود دارد.

در پژوهشهای زیادی ارتباط بین فیبرینوژن خون و بیماریهای
قلبی  -عروقی بررسی شده است .در بیشتر این تحقیقات نشان داده

بحث

شده فیبرینوژن یکی از عوامل مهم خطر ابتال به بیماریهای

چاقی بهعنوان یکی از تهدیدهای جدی برای سالمت انسان ،با

قلبی  -عروقی است .همچنین آنها دریافتند میزان فیبرینوژن خون

معضالت متعددی ،ازجمله بیماریهای قلبی  -عروقی همراه است

افرادیکه به دلیل ابتال به بیماریهای قلبی  -عروقی فوت

( .)13میزان مرگومیر ناشی از بیماریهای قلبی  -عروقی در بین

کردهاند ،نسبت به افرادیکه مرگ آنها ناشی از عوامل دیگری

افراد چاق 2/5 ،برابر بیشتر از افراد عادی است ( .)14افزایش

بوده ،بیشتر است و نشان دادند ارتباط بین مرگومیر ناشی از

سطوح هموسیستئین و فیبرینوژن بهعنوان عوامل خطرزای نوظهور

بیماریهای قلبی و میزان فیبرینوژن خون ،مستقل از فاکتورهای

بیماریهای قلبی  -عروقی میتوانند عوارض متعددی ،ازجمله

خطر میباشد (.)21

آترواسکلروز و ترومبوز وریدی را در پی داشته باشند ( .)15در

در این تحقیق ،در پی  8هفته تمرینات منتخب پیالتس ،مقادیر

تحقیق حاضر 8 ،هفته تمرینات پیالتس منجر به کاهش  %8/9در

هموسیستئین پالسما در گروه تمرینات منتخب پیالتس به میزان

مقادیر فیبرینوژن پالسما شد .یافتههای تحقیق حاضر با نتایج

 %18/3کاهش یافت .این نتایج با یافتههای تحقیقات دهقان و

تحقیقات  Myintو همکاران ( Hornbuckle ،)16و همکاران

همکاران ( ،)22تقیان و همکاران ( Vincent ،)23و همکاران

( Mora ،)17و همکاران ( ،)18دهقان و فرامرزی ( )19و حجازی

( Mora ،)24و همکاران ( )18و حجازی و همکاران()20

و همکاران ( )20همخوانی داشت و با یافتههای نیکبخت و

همخوانی داشت و در مقابل با یافتههای  Gelecekو همکاران

همکاران ( ،)7بیژه و همکاران ( )9و  Furukawaو همکاران ()10

( Yilmaz ،)25و همکــاران ( Boreham ،)26و همکـاران ( )27و
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نیکبخت و همکاران ( ،)7همخوانی نداشت .با بررسی نتایج

عوامل نوظهور خطرساز بیماریهای قلبی  -عروقی همچون

متفاوت در تحقیقات موافق و مخالف ،بهنظر میرسد ویژگیهای

فیبرینوژن و هموسیستئین میتوانند تحت تأثیر تمرینات مختلف

فعالیتهای بدنی از قبیل شدت ،حجم ،طول دوره تمرین و

ورزشی و فعالیت بدنی دچار تغییر شوند .این دو عامل بهعنوان

فعالیتبدنی در بروز این نتایج تأثیرگذار بوده است .همچنین

عوامل مهم پیشبینیکننده بیماریهای قلبی  -عروقی در بسیاری

شواهد علمی متنوعی وجود دارد که نشان میدهد ورزش منظم و

از افراد ،بهویژه در افراد چاق در پاسخ به تمرینات منتخب پیالتس

اصولی میتواند تا حدقابلمالحظهای در پیشگیری از حمله قلبی

کاهش معنیداری را نشان دادهاند .از طرفی ،تمرینات پیالتس

که در صدر آمار مرگومیر برخی کشورها قرار دارد ،نقش داشته

بهدلیل ماهیت جسمانی و روانی توأمانی که دارند میتوانند عالوه

باشد ( .)28تمرینات ورزشی مسلماً میتوانند بر عوامل خطر مرتبط

بر اثرات مفید فیزیولوژیکی ،اثرات مثبت روانی نیز در پی داشته

با بیماری قلبی  -عروقی از قبیل فشارخون باال ،هموسیستئین و

باشند .البته اثرات روانی این نوع تمرینات در تحقیق حاضر مورد

مقاومت انسولین اثرگذار باشند ( .)29مقادیر باالی هموسیستئین

بررسی قرار نگرفت ،ولی با توجه به ماهیت این نوع تمرینات

نیز میتواند در بروز بیماریهای قلبی  -عروقی مؤثر باشد .اگرچه

انتظار میرود اثرات مخرب روانی توأم با پدیده چاقی نیز

سطوح کمتر هموسیستئین در زنان نسبت به مردان ،به تودهعضالنی

تحتتأثیر این نوع تمرینات بهبود یابند .با اینحال ،بهمنظور درک

کمتر زنان نسبت داده شده است،ولی با این حال در شرایط خاصی

بهتر تأثیر این نوع تمرینات بر شاخصهای مذکور و سایر

مانند بیتحرکی و یا زمان یائسگی مقادیر هموسیستئین افزایش

متغیرهای درگیر در این زمینه ،همچنین پاسخ گروههای سنی

مییابد ()22؛ با این وجود نتایج تحقیق حاضر و بسیاری از

مختلف ،بهخصوص زنان یائسه که مقادیر فیبرینوژن و

مطالعات نشان میدهد انجام فعالیتهای ورزشی منظم با شدت

هموسیستئین آنها در دوران یائسگی افزایش مییابد ،انجام

متوسط میتواند در کنترل مقادیر هموسیستئین در سطح نرمال

مطالعات بیشتر در این زمینه ،ضروری بهنظر میرسد.

مؤثر بوده و بدین ترتیب بهعنوان عاملی در جهت پیشگیری از
بروز بیماری های قلبی  -عروقی مطرح باشد.

تشکر و قدردانی
این مقاله مستخرج از پایاننامه کارشناسی ارشد در دانشگاه آزاد

نتیجهگیری

اسالمی واحد محالت است .نویسندگان این مقاله از تمامی

نتایج این تحقیق نشان داد انجام یک دوره  8هفتهای تمرینات

شرکتکنندگان در اجرای این طرح تحقیقی کمال تقدیر و تشکر

منتخب پیالتس میتواند منجر به کاهش سطوح فیبرینوژن و

را دارند.

هموسیستئین پالسما در زنان چاق غیرورزشکار شود.
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