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خالصه گزارش ورزش شما

استقامت
(VO2) ظرفیت هوازی

برون ده قلبی
عملکرد ریه ها
قدرت عضله
قدرت دست

قدرت و انعطاف پذیری مفاصل
انگیزه ورزشی

ریکاوری پس از ورزش
(RMR) میزان متابولیسم استراحت

(LBM) توده بدون چربی بدن
عضله سازی

پاسخ بدن به تمرینات مقاومتی
تحمل درد

تاندینوپاتی آشیل
احتمال آسیب دیدگی رباط

احتمال خستگی
تجمع الکتات در حین ورزش

آسیب عضالنی ناشی از ورزش
عملکرد در هنگام استرس (جنگنده/نگران)

کاهش وزن در اثر ورزش
واکنش انسولین به ورزش

افزایش سطح HDL در اثر ورزش
پاسخ فشارخون به ورزش

تنظیم گلوکز خون در اثر ورزش
کاهش سطح تری گلیسیرید در اثر ورزش

بسیار پایین پایین متوسط باال بسیار باال
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ظرفیت هوازی
(VO2 max)

VO2 max (حداکثـــر ظرفیـــت هوازی)، حداکثر میزان جذب اکســـیژن در حین انجام تمرینات ورزشـــی اســـت. حداکثر جذب 
اکسیژن نشان دهنده آمادگی جسمی هوازی فرد است و عامل مهمی در استقامت افراد در طول تمرین طوالنی مدت به شمار 
 II می آید. برخی از مزایای تمرینات هوازی عبارتند از: کاهش فشار خون، کاهش کلسترول، کاهش ابتال به چاقی، دیابت نوع
و بیماری های قلبی. به طور کلی، از VO2 max (حداکثر اکسیژن مصرفی)، به عنوان بهترین مقیاس برای سنجش سالمت قلب 
و عروق و حداکثر قدرت هوازی فرد استفاده می گردد. مقادیر مطلق VO2 max در مردان به  طور معمول ۶۰-۴۰٪ بیشتر از زنان 
اســـت. برخی از ژن ها مانند VEGF-A (فاکتور رشـــد مورد نیاز عروق خونی)، بر ظرفیت هوازی تأثیر می گذارند. افراد با ســـاختار 

ژنتیکی مختلف، در میزان جذب اکسیژن در هنگام ورزش متفاوت عمل می کنند.

IL6, CPQ, ADRB2, NRF1, NFIA-AS2, ADRB1, CAMK1D, PPARA, MYBPC3, PPARGC1A, GABPB1, MYLIP, BAHD1, PPP3CA1, HFE, VEGFA 

Tested Genes:

 Cross-Fit تمرینات ،HIIT ،فعالیت های بدنی: تمرینات هوازی از جمله دویدن، دوچرخه سواری، اسکیت، شنا    •
برای شما می تواند مناسب باشد.

•    مواد مغذی حاوی موارد زیر را بیشتر مصرف کنید:
     -  منیزیم (Mg): دانه کدو تنبل، بادام، اسفناج، لوبیا

     -  آهن (Fe): گوشت گاو/ جگر، زردآلو، اسفناج
     -  یوبی کوئینول (کوآنزیم Q10): بادام زمینی، مرغ، اسفناج، آووکادو، کلم بروکلی

پایین باال

متوسط

بسیار پایین بسیار باال

ژن های شما بیانگر آن است که شما
احتماال از ظرفیت هوازی باالیی برخوردارید.



ریکــاوری
پس از ورزش

دوره های ریکاوری و استراحت ورزشی بخشی اساسی از هر روال تمرینی است. معموًال قبل از شروع مجدد ورزش، ماهیچه ها 
به حدود ۲۴ تا ۴۸ ساعت زمان برای ترمیم و بازسازی نیاز دارند. این دوره از استراحت و ترمیم بعد از ورزش را دوره ریکاوری 
ــی مـــدت، مانند تمرین با وزنه ســـنگین، منجر به فعال شـــدن عوامل التهابی می شـــود. برخی از انواع  می نامنـــد. ورزش طوالـن
ساختارهای ژن های مختلف، باعث تشدید پاسخ التهابی شده و منجر به کند شدن فرایند ترمیم آسیب های عضالنی ناشی از 
ورزش می گردنـــد. افـــرادی که از لحاظ ســـاختار ژنتیکی، فاکتورهای التهابی بیشـــتری دارند، پس از فعالیت های ورزشـــی باید 
دوره های نقاهت طوالنی تری داشته باشند. اگر بدن به طور کامل بهبود نیافته باشد، ممکن است دچار جراحات اساسی شود. 
این امر به ویژه برای وزنه برداران و بدنسازان بسیار مهم است. برخی از افراد با توجه به ساختار ژنتیکی شان در ژن  CCR2 که 

در ریکاوری پس از ورزش تأثیر می گذارد، به مدت زمان بیشتری جهت ریکاوری مجدد پس از ورزش نیاز دارند.

CCR2, ACTN3, MSTN, CCR21, MLCK, CHRM2, CCL2, IL6

Tested Genes:

•    بدن شما طی مدت زمان کوتاهی، ریکاوری می شود.
•    ورزش های استقامتی و قدرتی می توانند برای شما مناسب باشند.

•    برای اطمینان از بهبود سریع عضالت پس از آسیب، الزم است به اندازه کافی پروتئین مصرف کنید.
•    مصرف غذاهای غنی از کربوهیدرات، جهت جبران مجدد ذخایر سوختی ماهیچه ها، پروتئین بدون چربی، به منظور 
ترمیم عضالت و ســـبزیجات یا میوه های تازه برای تامین آنتی اکســـیدان ها و ســـایر عناصر ریز مغذی، را در رژیم 

غذایی خود بگنجانید.
•    مصرف چربی های اشباع نشده و امگا ۳ دارای اثر ضد التهابی است.

•    به میزان کافی آب بنوشید. طبق نظر متخصصان نوشیدن حدود ۵-۱۰ میلی لیتر به ازای هر کیلوگرم از وزن بدن، ۴-۲ 
ساعت قبل از ورزش و همچنین نوشیدن اندکی مایعات در حین ورزش، بر عملکرد شما در حین تمرین تاثیر می گذارد.

•    از ویتامین های D ،B کمپلکس، C و A و همچنین کلسیم، مس، آهن، منیزیم، منگنز و روی استفاده کنید.
•    خواب خوب شب: همانند معجزه به شما در تسریع ترمیم عضالت کمک می کند. حداقل ۶-۸ ساعت خواب شبانه 

به همراه خواب های نیمروزی، جهت تقویت بدن و بهبود عملکرد سیستم ایمنی الزم است.
•    روش های دیگری همچون غوطه ور شدن در آب سرد، ماساژ، انجام حرکات کششی، یوگا و تای چی جهت تسریع 

فرایند ریکاوری پس از ورزش مناسب هستند.

Prime Fitness

ژن های شما بیانگر آن است که شما احتماال به مدت 
زمان کمی جهت ریکاوری مجدد پس از ورزش نیاز دارید.

پایین باال

متوسط

بسیار پایین بسیار باال



توده بدون چربی
(LBM) بدن

Prime Fitness

توده بدون چربی بدن، که تفاوت بین وزن کل بدن و وزن چربی بدن است، می تواند باعث حفظ وزن سالم و تقویت سوخت 
و ســـاز بدن شـــود. LBM شامل وزن اندام ها، استخوان ها، آب بدن، توده عضالنی و پوست است. تحقیقات نشان می دهد که 
نسبت باالی توده بدون چربی بدن، می تواند التهاب و خطر ابتال به برخی بیماری های مزمن را کاهش دهد. درصد توده بدون 
چربی بدن را می توان با چندین عامل محیطی کنترل کرد. ژن های خاصی مانند FTO در حفظ LBM نقش دارند. برخی از افراد با 

توجه به ساختار ژنتیکی شان، درصد توده بدون چربی بیشتری در مقایسه با سایرین دارند.

VCAN, TRHR, ACVR2B, ADAMTSL3, FTO1, FTO, IRS1 

Tested Genes:

•   انجام ورزش های بی هوازی (همچون تمرینات مقاومتی، دوی سرعت) و ورزش های هوازی (تمرینات قلبی) را 
برای حفظ توده بدون چربی بدن، که به حفظ RMR (میزان متابولیســـم اســـتراحت) در هنگام کاهش وزن و 

مدیریت وزن کمک می کند، در نظر بگیرید.
•   موادغذایی شـــامل مواد غنی از آهن (مانند صدف، گوشـــت گاو، جگر، زردآلو، اســـفناج)، چغندر (منبع خوب 
بتائین)، برنج قهوه ای، پرتقال، طالبی، تخم مرغ، شیر، کینوا، اسفناج (منبع خوب گلوتامین)، سیب و ماست 

یونانی را در رژیم غذایی خود بگنجانید.

پایین باال

متوسط

بسیار پایین بسیار باال

ژن های شما بیانگر آن است که شما
احتماال توده بدون چربی باالیی دارید. 
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تاندینوپاتی آشیل

تاندون ها و رباط ها، بافت های پیوندی متراکمی هستند که از رشته های کالژن و االستین به موازات یکدیگر تشکیل شده اند 
و طناب محکمی را به وجود آورده اند. یک تاندون، رشته ای از بافت پیوندی است که ماهیچه را به استخوان ها متصل می کند 
و قدرت کششـــی آن ها را افزایش می دهد. تاندینوپاتی آشـــیل وضعیتی اســـت که باعث تورم، درد و ســـفتی تاندون آشـــیل، 
تاندونی که اســـتخوان پاشـــنه را به عضالت ساق پا متصل می کند، می شود. علت این امر جراحت های مکرر کوچک وارد شده 
به تاندون آشـــیل می باشـــد. عدم انعطاف پذیری کافی و یا ســـفت بودن تاندون آشیل می تواند خطر صدمات وارده را افزایش 
دهد. آســـیب تاندون آشـــیل می تواند طیف وسیعی از ورزشـــکاران، به ویژه دوندگان، و همینطور افرادی که سبک زندگی کم 
تحـــرک دارنـــد، را تحت تأثیـــر قرار دهد. تاندینوپاتی، در صورت عـــدم درمان می تواند بر توانایی افراد در ورزش یا انجام ســـایر 
ــی تأثیر بگذارد. این بیماری یک وضعیت چند عاملی اســـت که ژنتیک هم عالوه بر محیط در بروز آن نقش  فعالیت هـــای بدـن

دارد. برخی از ساختارهای ژنتیکی ژن های TNC و MMP3 می تواند خطر ابتال به این بیماری را افزایش دهند. 

TIMP2, MIR608, CASP8, GDF5, MMP3, BMP4, TNC

Tested Genes:

•   از آنجا که احتمال آســـیب دیدگی تاندون ها در شـــما کم است،   توصیه می شود تمرینات ورزشی متوسط تا 
شدید را، با رعایت اقدامات احتیاطی، انجام دهید.

•   یک رژیم غذایی متعادل داشته باشید. برای حفظ سالمت مطلوب اسکلت عضالنی و استخوانی از غذاهای غنی 
از ویتامین ها ، مواد معدنی و کلسیم استفاده کنید.

•   از تغییر ناگهانی شدت ورزش خودداری کنید.

ژن های شما بیانگر آن است که احتمال
تاندینوپاتی آشیل در شما پایین است.

پایین باال

متوسط

بسیار پایین بسیار باال
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آسیب عضالنی
ناشی از ورزش

 (EIMD) هنگامی که یک فعالیت بدنی بسیار شدید برای مدت زمان طوالنی انجام می شود، آسیب های عضالنی ناشی از ورزش
در فیبرهای عضالنی ایجاد می شوند. این امر به ویژه در افراد مبتدی که آموزش روتین ورزشی می بینند، دیده می شود. هنگامی 
که عضالت از این آســـیب ها اشـــباع می شوند، ارتباط بین رشته های انقباضی مختل می شـــود. این امر منجر به افزایش تعداد 
گلبول های ســـفید خون و تحریک پاســـخ التهابی می شود. پیامد اصلی این اتفاق، از دست دادن عملکرد عضالت اسکلتی و درد 
اســـت. ژنتیک تا حدی مســـئول آسیب عضالنی ناشی از ورزش اســـت. برخی از افراد با توجه به ساختار ژنتیکی شان در ژن های 

ACE ،CCR2 در خطر بیشتر آسیب عضالنی قرار دارند.

TRIM63, CCR2, SLC30A8, ACTN3, CCR21, IGF2, INS-IGF2, IGF21

Tested Genes:

افراد با ساختار ژنتیکی مشابه شما، بیشتر در معرض آسیب عضالنی قرار دارند. از این رو بهتر است تمرینات     •
متوسط تا سنگین را با احتیاط و در نظر گرفتن زمان کافی برای ریکاوری پس از ورزش انجام دهند.

•   از آنجایی که احتمال آسیب عضالنی در شما زیاد است، برای جلوگیری از آسیب دیدگی باید اقدامات احتیاطی 
منطقی را انجام دهید.

ژن های شما بیانگر آن است که شما احتماال
در خطر باالی آسیب عضالنی ناشی از ورزش قرار دارید.

پایین باال

متوسط

بسیار پایین بسیار باال



واکنش انسولین
به ورزش

تأثیر ورزش بر میزان گلوکز و انسولین خون به متغیرهای متفاوتی همچون؛ دوز انسولین، مصرف کربوهیدرات، نوع ورزش، مدت ورزش 
و نحوه تنفس شـــما بســـتگی دارد. در حین ورزش هوازی، عضالت میزان جذب گلوکز را تا ۵۰ برابر افزایش می دهند. این اثر مســـتقل از 
انســـولین رخ می دهد. به منظور ثابت نگه داشـــتن سطح گلوکز خون (۷۰ تا ۱۱۰ میلی گرم در دسی لیتر)، سطح انسولین کاهش می یابد و 
هورمون هایی مانند گلوکاگون، کورتیزول، هورمون رشد و نوراپی نفرین افزایش می یابند. در بیماران دیابتی که از انسولین استفاده می کنند، 
ممکن است در طول ورزش سطح انسولین به میزان مناسب کاهش پیدا نکند. در صورت عدم مصرف کربوهیدرات یا کاهش دوز انسولین، 
ممکن است افت قند خون اتفاق بیفتد. در طول ورزش های بی هوازی، عضالت از فسفاژن های عضالنی و گلیکوژن عضالت برای تامین انرژی 
استفاده می کنند. سطح انسولین در مقایسه با ورزش های هوازی به میزان زیادی کاهش پیدا نمی کند و سطح گلوکز افزایش می یابد.  در 

بیماران دیابتی که از انسولین استفاده می کنند، ورزش های بی هوازی به طور معمول باعث افزایش سطح گلوکز خون می شوند.
در حین ورزش ترکیبی هوازی و بی هوازی، اثرات ورزش های بی هوازی و هوازی یکدیگر را جبران می کنند و سطح قند خون ثابت می ماند.

LIPC, CRP

Tested Genes:

•    فعالیت های بدنی:  ورزش منظم ممکن است حساسیت به انسولین را به میزان قابل توجهی بهبود بخشد.
•    تمرینات هوازی و مقاومتی حساســـیت به انســـولین را افزایش می دهند. به نظر می رســـد که ترکیب هر دو این 

تمرینات در برنامه ورزشی شما موثر باشد.
•    حتی اگر دیابت ندارید، انجام حداقل ۳۰ دقیقه ورزش در ۵ روز هفته، شامل ۳ بار در هفته ورزش هوازی با شدت 

باال و ۲ بار در هفته تمرینات قدرتی عضالنی، توصیه می شود.
•    سطح قند خون خود را کنترل کنید و در صورت لزوم با پزشک مشورت کنید.

ــی دیابـــت نکنید. ورزش، رژیم و خوردن دارو در کنار هم بهترین اثرات را برای درمان  •    ورزش را جایگزیـــن دارودرماـن
دیابت ایجاد می کنند.

•   مواد مغذی حاوی موارد زیر را بیشتر مصرف کنید:

     -  اسید لیپوئیک: دانه چیا، تخم کتان، گوشت قرمز، چغندر، اسفناج
     -  منیزیم (Mg): دانه کدو تنبل، بادام، اسفناج، لوبیا

     -  اسیدهای چرب اشباع نشده: روغن سویا، روغن ذرت، گردو، سالمون
     -  رسوراترول: انگور قرمز، بادام زمینی، شکالت تیره/پودر کاکائو، انواع توت ها، پسته

     -  ویتامین D: ماهی قزل آال، غالت صبحانه غنی شده، توفو غلیظ، تخم مرغ

Prime Fitness

ژن های شما بیانگر آن است که
پاسخ دهی بدن شما به انسولین، پس از 

ورزش به میزان بسیار باالیی افزایش می یابد.

پایین باال

متوسط

بسیار پایین بسیار باال



مرکز ژنتیک حنیفا
نشانی: تهران، بزرگراه مدرس به سمت شمال
خیابان الهــیه شمالی، خیابان گلـنار، پـالک ۵۲
ساختمان گالريا رزيدنس، طبقه ۱ ، واحد غربی

(۰۲۱) ۹ ۱۰۰۶۰۰۰
(۰۹۹۸) ۱ ۱ ۱ ۶ ۰ ۰ ۰
hanifagenetics
www.hanifa.ir


