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های بیماران  های خطر متابولیک را در جمعیت چندین فراتحلیل تاثیر تمرین ورزشی بر مقدار هر یک از شاخص

اند که به دلیل عدم  اند. برخی نیز بر بیماران سندرم متابولیک تمرکز کرده فاقد سندرم متابولیک را بررسی کرده

حد تمرین بر وخامت کلی خطر متابولیک، وجود محدودیت روش شناختی )بررسی تاثیر تمرین بر ارائه تاثیر وا

های سبک زندگی( و مربوط بودن  های خطر متابولیک، عدم تفکیک تاثیر تمرین از سایر دستکاری تعداد شاخص

ابراین این فراتحلیل با ، نتایج موجود قطعیت ندارند. بن1122سال چاپ مقاالت مورد تحلیل آنها به قبل از سال 

های خطر در  هدف تعیین تاثیر تمرین هوازی بر وخامت کلی سندرم متابولیک و مقدار هر یک از شاخص

های بالینی و تصادفی مربوط به بررسی تمرین  های مبتال به سندرم متابولیک انجام شد. کارآزمایی آزمودنی

مورد  1122تال به سندرم متابولیک چاپ شده تا سال هفته بر وضعیت متابولیک بیماران مب 4هوازی باالی 

سندرم متابولیک و پیامدهای ثانویه شامل مقدار هریک از  zتحلیل واقع شدند. پیامد اصلی مورد مطالعه امتیاز 

ها بر  ها استفاده شدند و داده های اثرات تصادفی و ثابت برای تحلیل های خطر متابولیک بودند. مدل شاخص

گزارش شدند. در مورد پیامد اصلی تحقیق  59های اطمینان % استاندارد در میانگین و تناوب حسب تغییرات

نفر( و  122های تمرین استقامتی ) آزمودنی در قالب گروه 922هشت تحقیق مورد فراتحلیل واقع شد که شامل 

 zر میانگین در مورد امتیاز برای مقدار تغییرات استاندارد دهای تحقیق به ترتیب  ( بودند. در یافته172کنترل )

و در مورد پیامدهای ثانویه  (-22/1و  42/1در بین  59)با فاصله اطمینان % -22/1سندرم متابولیک برابر با 

لیپوپروتئین پرچگال برابر (، -22/1و  -99/1در بین  59)با فاصله اطمینان % -22/1شامل قند خون ناشتا برابر با 

)با فاصله  -12/1به فشار متوسط سرخرگی برابر با (، 22/1و  -27/1در بین  59%)با فاصله اطمینان  12/1با 

و  -21/1در بین  59)با فاصله اطمینان % -2/1گلیسرید برابر با  (، تری-12/1و  -41/1در بین  59اطمینان %

گیری:  د. نتیجهمحاسبه ش( -11/1و  -95/1در بین  59اطمینان % )با فاصله -41/1به و دور کمر برابر با  (12/1

مشاهده تاثیر متوسط تمرین هوازی بر بهبود وخامت کلی خطر متابولیک در بیماران سندرم متابولیک بر اثرات 

کند، ولی بیانگر آن است که بیماران باید از سایر رفتارهای بهداشتی  بالینی ارتقای آمادگی بدنی تاکید مجدد می

بدنی غافل نشوند و همچنین تعیین تاثیر  ی، مصرف دارو و فعالیتو خودمراقبتی از قبیل پیروی از رژیم غذای

تواند  های آماری آینده می عوامل فوق و متغیرهایی مانند سن، جنسیت، نژاد و پارامترهای تمرینی در فراتحلیل

 بسیار کاربردی و ارزشمند باشد.
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