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Effect of resistance training on some inflammatory cytokines 

in diabetic rats 
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 یدهکچ (1
از  ..کند و شیوع آن در ایران و جهان رو به افزایش استگیر میهای بدن را در: دیابت یک مشکل سلامت عمومی و جهانی هست که بیشتر اندامهدفزمینه و 

-اینترلوکین متی بر طرفی فعالیت بدنی به عنوان یک درمان مؤثر در مبتلایان دیابت در نظر گرفته شده است. هدف از انجام این پژوهش بررسی تأثیر تمرین مقاو

به طور تصادفی به چهار  253±33ی موش صحرایی نر با میانگین وزنراس  84ها: بدین منظور بود. مواد و روشهای صحرایی دیابتی موش β12-و اینترلوکین  61

ز ناشتا صورت گرفت. گروه تقسیم شدند: سالم کنترل، دیابتی کنترل، سالم تمرین و دیابتی تمرین. القاء دیابت با تزریق استرپتوزوتوسین و تعیین مقادیر گلوک

 یلتحل یاز آزمون ها یجنتا یلو تحل یهجهت تجز فته به مدت شش هفته(.تمرینات مقاومتی با استفاده از نردبان را انجام دادند)پنج روز در ه ،گروه های تمرینی

نسبت به  دیابتی تمرینسرم را پس از تمرین درگروه  β1-اینترلوکین کاهش نتایج ها: یافته(. α=35/3استفاده شد ) یتوک یبیراهه و آزمون تعق یک یانسوار

داری تفاوت معنی. همچنین (=P 336/3) داری داشتمعنیافزاایش  سالم کنترلدر مقایسه با گروه  سالم تمریندر گروه  (؛=P 322/3) نشان داد دیابتی کنترل

داری بر اثر معنیشش هفته تمرین مقاومتی حاضر : براساس نتایج مطالعه یریگیجهنت (.=116/3P) مشاهده نشدهای مورد مطالعه گروه 6-در اینترلوکین 

گروه های تمرین در مقایسه با گروه های کنترل  6-اینترلوکین  داری بر تغییراتدارد، با این وجود اثر معنیهای صحرایی دیابتی موش β1-تغییرات اینترلوکین 

  ندارد.

 β1-اینترلوکین  و 6-تمرین مقاومتی،دیابت نوع یک، اینترلوکین  :یدیکل ه هایواژ
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 مقدمه (2
شیوع دیابت با افزایش سن و به دنبال افزایش چاقی و کاهش میزان 

ها دیابت را به سومین عامل مرگ و میر ناشی از بیماری فعالیت بدنی،

سوخت و ساز  ی دردیابت اختلال (.15و1در جهان مبدل ساخته است )

بدن است که انسولین به میزان کافی در بدن وجود ندارد و یا انسولین 

قادر نیست وظیفه خود را بدرستی انجام دهد و در نتیجه وجود 

همانطور که می  (.13مقاومت در برابر آن گلوکز خون بالا می رود )

ها دانیم، وقتی انسولین کافی موجود نباشد، گلوکز نمی تواند وارد سلول

شود و به عنوان سوخت مورد استفاده قرار گیرد بنابراین گلوکز اضافی 

ماند، به همین دلیل است که سفت شدن و تنگی در خون باقی می

شرایین )آترواسکلروزیس( هنگام ابتلا به دیابت بیشتر معمول است 

بتی ربوهیدرات به چربیها در افراد دیام کرفی تغییر متابولیسطاز  (.18)

مصرف چربی در کبد که در طی یک زمان طولانی بوجود  همچنینو 

مقادیر زیاد کلسترول در خون و افزایش رسوب  حضور می آید موجب

که خود منجر به  گرددها میکلسترول در دیواره شریان

 مطالعات(. 11) گرددآترواسکلروزیس شدید و سایر ضایعات رگی می

عروقی در  و های قلبیری بیماریک تا پنج براببیانگر افزایش خطر از ی

فقدان انسولین موجب از  .(15) باشدافراد مبتلا به دیابت شیرین می

ها و کاهش پروتئینکاتابولیسم  رفتن ذخائر پروتئینی و افزایش بین

-سنتز پروتئین از طریق کاهش اثرات مستقیم انسولین بر روی ریبوزوم

تر کاهش میزان پیک و در طی مدت طولانی RNAها و روند ترجمه 

انتخاب شده در هسته و همچنین  DNAکپی برداری از توالی ژنتیکی

گردد های آمینه به داخل سلول میکاهش انتقال فعال بسیاری از اسید

ی التهابی از آنجا که گسترش بیماری های قلبی و عروقی زمینه(. 11)

توسعه و پیشرفت دارد و التهاب عمومی، نقش محوری در 

هایی که با دقت و کند شناخت شاخصآترواسکلروزیس ایفا می

-حساسیت بیشتری خطر بیماری های قلبی و عروقی را پیشگویی می

 و IL-6شامل های جدید کند دارای اهمیت است. برخی از این شاخص

1β-IL ئین واکنش دهنده تو پرو–C1 سایتوکین،  (.12و 4) هستند

ی آنها از برای گروه بزرگی از مولکول هاست که همهی عمومی واژه

های ایمنی، جنس پروتئین یا گلیکو پروتئین هستند و در جریان پاسخ

ها سایتوکین یانواع هااینترلوکینکنند. ها ارتباط برقرار میبین سلول

های فاگوسیت اگرچهگردند. تولید می Tهای هستند که عمدتاً از سلول

نیز اینترلوکین تولید  نظیر بافت چربی های بافتیسلولای و تک هسته

. بسیاری از آنها سبب های متنوعی دارندها عملکردکنند. اینترلوکینمی

 گردندهای التهابی میخهای دیگر و همچنین پاستکثیر و تمایز سلول

در  (IL-1و TNF-α ,IL-6) هابنا به دلایلی برخی اینترلوکین .(8)

کنند. هنگام ورزش آزاد می شوند و نقش مهمی در التهاب بازی می

های استرس ی هورمونادر پاسخ به مقادیر بال IL-1برخی از آنها نظیر 

                                                      

1 C-reactive protein 

یا به دنبال آسیب و التهاب در جریان پروتئولیز عضلات و ترمیم بافتی 

 .(16) کنندشرکت می

های را در مدلبرخی مداخلات به طور موفقیت آمیزی، بروز دیابت 

اند. برخی گیری کردهاند یا از ایجاد آن جلوحیوانی به تأخیر انداخته

دهند )سرکوب مداخلات مستقیماً سیستم ایمنی را مورد هدف قرار می

های ، القای تحمل ایمنی به پروتئینTایمنی، حذف زیر گروه سلول 

ای هکردن سیتوکینای(، در حالیکه موارد دیگر با متوقفجزیره

ای به فرآیند تخریبی، از مرگ سیتوکسیک یا افزایش مقاومت جزیره

(. از نظر پاتولوژی، 15.)ای ممانعت به عمل می آورندسلول جزیره

( به 11جزایر پانکراسی که تولید کننده انسولین و گلوکاگون هستند )

یابند )فرایندی که به انسولیت معروف ها ارتشاح میوسیله لنفوسیت

های بتا، فریند التهابی فروکش می از تخریب تمام سلول است(. پس

-نماید، جزایر آتروفیک می شوند و مارکرهای ایمنی ناپدید می

 (.15گردند)

انسولین را  با توجه به آنکه متخصصان عامل اصلی مقاومت در برابر

در  تواند با فواید مثبت و متعدد خوددانند. ورزش میبافت چربی می

خون و افزایش همراه با کاهش گلوکز 2و 1ه دیابت شیرین افراد مبتلا ب

و  6، 1) مفید واقع شود عوامل التهابیو کاهش  انسولینبهحساسیت

تمرین با توانمندسازی عضلات اسکلتی در برداشت گلوکز بدون  .(15

آنکه به انسولین نیازی باشد منجر به کاهش سطوح گلوکز و در نتیجه 

فعالیت بدنی  بنابراین (.16و  2کاهش مقاومت به انسولین می گردد )

منظم بخش مهمی از برنامه های کاهش وزن است، که مانند کنترل 

تواند موجب رو یا تزریق به موقع انسولین میرژیم غذایی، مصرف دا

(. در زمینه تاثیر 19جذب گلوکز بیشتری توسط عضلات فعال شود )

پذیر( بر های تمرینی )هوازی، مقاومتی، ترکیبی و انعطافانواع روش

، هاو عوامل موثر بر آن، بیماری های قلبی و عروقی دیابت  2هاینشانگر

 اسد نیز در (.23 و 21، 3است ) های متعددی صورت گرفتهبررسی

بر  استقامتی و مقاومتی و ترکیبی تحقیقی تأثیر هشت هفته تمرین

ورزشکار بررسی کرد. عوامل خطرزای قدیم و جدید را در مردان غیر

دار ب کاهش معنیبرنامه تمرین استقامتی سبتنها نتایج نشان دادکه 

CRP  .مقاومتی و هشت هفته تمرین استقامتی و همچنین گردید

در هیچ یک از کاهش  شد. اگرچه این IL-6سبب کاهش  ترکیبی

در (. 1) دار نمی باشدهای تمرین نسبت به پیش آزمون معنیگروه

بر شاخص های را ثر شدت های مختلف تمرین مقاومتی ا پژوهشی

عدم  نتایج بیانگر قرار دادند. بررسی مورد التهابی در مردان جوان سالم

بود.  مقاومتیهفته تمرین  6پس از IL-1β وIL-6 یتغییرات معنی دار

و  16نیز به ترتیب پس از   CRPصدیدر 51و  13همچنین کاهش 

 14در پژوهشی دیگر اثر  .(9) هفته تمرین استقامتی گزارش شد 32

ماه تمرین مقاومتی و پیاده روی مورد بررسی قرار گرفت و نتایج حاکی 
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ه هر (. ب23بود ) IL-1β و IL-6 شاخص های التهابی از عدم تغییر

حال بیشتر پژوهش ها، اثر یک جلسه فعالیت ورزشی مقاومتی یک 

که آگاهی از اینبا  (.11و  23جلسه ای را بر این عوامل بررسی کرده اند)

اطلاعات کاملی در مورد اثر یک دوره کوتاه مدت فعالیت بدنی به عنوان 

ندارد. و از آنجائیکه تعیین اثر وجود   IL-1β و  IL-6بر عامل موثر

شدت و مدت فعالیت ورزشی منظم و کنترل شده به ویژه تمرینات 

-در افراد مبتلا به دیابت میموجود  IL-1β و  IL-6حوقدرتی بر سط

تواند نقش مهمی در جلوگیری از پیشرفت دیابت و افزایش سلامت و 

-تر پژوهشیشاز آنجا که بو طول عمر مفید افراد جامعه داشته باشد 

-آزمودنیبر  وجود IL-1β و  IL-6موثر برخصوص های انجام شده در 

به دلیل عدم کنترل عوامل مختلف احتمالاً های انسانی انجام شده که 

نقیضی نیز گزارش  و ها در برخی موارد نتایج ضداین شاخصبر اثرگذار 

بیماران دیابتی ملاحضات مطالعه و از آنجا که ( 14 و 16، 1شده است )

روشن موضوع بیش از پیش اهمیت  ضرورت و (15طلبد )ای را میویژه

توجه به نبود اطلاعات کافی که به بررسی اثر فعالیت با لذا  .گرددمی

  شسایتوکین های التهابیموثر بر ح وبدنی مقاومتی کوتاه مدت بر سط

مدت تمرین مقاومتی  افراد مبتلا به دیابت، در این مطالعه اثرات کوتاه

قرار می گیرد.  بررسیموشهای دیابتی مورد   IL-1β و  IL-6حوسطبر 

بنابراین مطالعه حاضر با هدف یافتن پاسخ به این سوال طراحی و اجرا 

در  IL-1β و IL-6ح وشد که آیا شش هفته تمرین مقاومتی بر سط

تحقیق بررسی رو هدف از انجام این از این های نر دیابتی اثر دارد؟موش

های موش IL-1β و  IL-6تأثیر شش هفته تمرین مقاومتی بر سطوح

 بود. 1دیابتی نوع 

 
 هاروش واد و م (3

راس موش نر  84بدین منظور  .تجربی بود این مطالعه از نوع مطالعات

در مرکز پرورش تهیه شد. این حیوانات  جوان نژاد اسپرگداوالی

میانگین  .تکثیر شده بودند حیوانات واقع در سرم سازی رازی شیراز

 بود. 253±33و میانگین وزنی ایشان  هفته 4-6سنی موش ها 

کربنات شفاف با ی از جنس پلییهاحیوانات آزمایشگاهی در قفس

اتاق نگهداری حیوانات در مرکز سلول های بنیادی درکلاو قابلیت اتو

هار نگهداری شدند )هر چ با دسترسی آزاد به آب و غذای ویژه شیراز

 22±23موش در یک قفس(. دمای اتاق نگهداری حیوانات حدود 

درصد کنترل و  65-55گراد و رطوبت نسبی در حدود درجه سانتی

طور دقیق توسط نور ساعت به 12تاریکی هر /ثبت شد. چرخه روشنایی

ها به چهار گروه با رعایت شد. موشالکتریکی سالن نگهداری حیوانات 

-( شامل موش1) کنترل سالمتقسسیم شدند: حیوان در هر گروه  12

های ( موش2) کنترل دادند، دیابتیهای سالمی که تمرین انجام نمی

 دادند، سالمشده با القاء استرپتوزوتوسین که تمرین انجام نمیدیابتی

تمرین دادند و دیابتیهای سالمی که تمرین انجام می( موش3تمرین )

القاء استرپتوزوتوسین که تمرین انجام شده با های دیابتی( موش8)

ها تعداد پس از پایان هشت هفته از خریداری موشالبته  دادند.می

های سالم کنترل، دیابتی کنترل ، سالم ها در هر یک از گروهموش

سر به هفت ، ده، ده و نه سر  12تمرین و دیابتی تمرین به ترتیب از 

س از گذشت یک هفته از ها پکردن موشروند دیابتیکاهش یافت. 

در روز هشتم پس از یک شب ناشتایی  و سازگاری با محیط آزمایشگاه

 .سر موش با کلروفرم بیهوش شدند 28انجام شد. بدین منظور تعداد 

مقدار مناسب محلول ها تجربی، موشبرای القاء دیابت  سپس

به  میلی گرم 53مولار ) 1/3تهیه شده در بافر سیتراتاسترپتوزوتوسین 

که بصورت تزریق درون  .دریافت کردند( بدن کیلوگرم وزنازای هر 

ی خود هاها به قفسبعد از القاء دیابت موش صفاقی انجام شد.

را بصورت  ی موش های ویژهمحلی که آنها آب و غذا گردانده شدندبر

تست تحمل ،  دیابت پس از القاءروز چهار  کردند.دریافت می آزاد

های خونی این کار با نمونه .دیابت تأیید شودالقاء تا گلوکز انجام شد 

از دم حیوانات به روش پانچ کردن جهت سنجش قند  آوری شدهجمع

دیابت  (.28)صورت گرفت خون با استفاده از دستگاه گلوکومتر 

میلی گرم بر دسی لیتر  333حیوانات با گلوکز خون برابر یا بالاتر از 

پس از اتمام یک هفته سازگاری، جهت آشنایی  تشخیص داده شد.

هر یک از آنها  ها با تمرین مقاومتی و نحوه بالا رفتن از نردبان،موش

دادن گرفته و بدون اتصال وزنه و قرارترین پله نردبان قرارروی پایین

 ها، بالا رفتن از نردبان آموزش داده شد.های عقبی آنها روی پلهاندام

دبانی به ارتفاع یک متر بود که فاصله بین هر دو پله نردبان مخصوص نر

-برای وادار ن به صورت قائم بر زمین بود.سانتی متر و شیب آ 8آن 

بالا رفتن از نردبان تنها از روش لمس کردن و مالیدن ها به کردن موش

رفتن از نردبان به مدت یک سازی با بالاآشنا. برنامه دم استفاده شد

در میان و هر جلسه سه الی چهار تکرار بدون اتصال هفته و یک روز 

)پنج روز در  وزنه انجام شد. پروتکل تمرین مقاومتی شامل شش هفته

های بالا رفتن از نردبان مخصوص تمرین مقاومتی موش هر هفته(

کردن شروع برنامه تمرینی نیز برای گرمپس از . (5)صحرایی بود

انجام هادون استراحت بین تکرارحیوانات سه تکرار را بدون وزنه و ب

از وزن  % 33سپس در شروع برنامه تمرینی وزنه انتخاب شده   .دادند

ادامه داشت. پروتکل تمرین به این صورت  %133بدن حیوان بود و تا 

های مربوطه به وسیله چسب لوکوپلاست )که پیش از بود که وزنه

به ابتدای  تمرین حساسیت دم حیوان به این نوع چسب بررسی شد(

دم حیوانات متصل شدند. حیوانات با هر وزنه متصل شده به دم دو 

سپس وزنه جدید به دم حیوانات اضافه شد. بار  .تکرار را انجام دادند

ای بود که در صد ماکزیمم وزنه 133و  93، 15، 53تمرینی شامل 

پس از حیوانات هفته گذشته موفق به بالا بردن آن از نردبان شدند. 

داده  حیواناتکافی به آخرین جلسه تمرین در هر هفته استراحت  پایان

ای که حیوانات قادر به بالا بردن آن بودند ماکزیمم وزنه شد. سپس

ای که حیوانات قادر به مشخص شد؛ به این صورت که به آخرین وزنه

بالا بردن در آخرین تکرار بودند وزنه اضافه شد و این کار تا زمانیکه 

ساعت پس  28. (5) ات قادر به بالا بردن وزنه نبودند ادامه یافتحیوان

استفاده از با از آخرین جلسه تمرین در پایان هفته ششم، حیوانات 
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تزریق درون  بیهوشی بوسیلهشیوه مناسب آسان کشی، قربانی شدند. 

 5-3)زایلوزین و گرم بر کیلوگرم( میلی 13)کتامین  صفاقی ترکیبی از

 اً مستقیمانجام گرفت. پنج دقیقه بعد خونگیری کیلوگرم( گرم بر میلی

آوری شده برای تهیه سرم خون جمعشد. انجام ورید اجوف فوقانی از 

لازم به یادآوری است تمام جنبه های اخلاقی و حقوقی  استفاده شد.

 .این پژوهش در سلول های بنیادین شیراز بررسی و تایید گردیده است

مارک ز کیت سرم با استفاده ا  IL-1β و IL-6 جهت بررسی. مقادیر

و روش الایزا های صحرایی( )مخصوص موش چینساخت کشور  بوستر

بر حسب میانگین و  به دست آمده ی تجربیهاگیری شد. دادهاندازه

با توجه به توزیع تصادفی آزمودنی ها در  .انحراف استاندارد ارائه شدند

از آزمون  اگروه های تحقیق، و نیز اطمینان از طبیعی بودن داده ه

همچنین برای اینکه  .استفاده شدواریانس یکطرفه تحلیل واریانس 

مشخص شود بین کدام گروه ها اختلاف معنی دار آماری وجود دارد، از 

 عملیات آماری توسط نرم افزار کلیه  آزمون تعقیبی توکی استفاده شد.

SPSS 35/3داری نیز برای تمام محاسبات )و سطح معنی 19نسخه 

=α .در نظر گرفته شد ) 

 

 یافته ها (4

 IL-1βوزن پیش آزمون و پس آزمون و همچنین سطوح  1در جدول 

موش های صحرایی سالم و دیابتی گزارش شده است. نتایج  IL-6و 

 مقادیر که تفاوت معنی داری درمی دهد نشان  2 ر جدولدآزمون آنوا 

IL-6116/3دارد )نگروه های تحقیق وجود  مسر=p ،23/1 ( =32  3و )

F.)  که تفاوت معنی داری درهمچنین نتایج این جدول نشان می دهد 

 p ،34/23 ( =32=331/3گروه های تحقیق وجود دارد ) IL-1β مقادیر

گروه  IL-1βسطح نتایج آزمون تعقیبی توکی نشان داد (. F( 3و 

نترل ، سالم تمرین و دیابت ک های سالمنسبت به گروه ی کنترلدیابت

، p ،331/3=p=332/3به ترتیب) است پایین ترداری بطور معنی تمرین

322/3=p).  همچنین سطحIL-1β  گروه دیابت تمرین نسبت به گروه

همچنین  (.p=331/3است ) پایین تربطور معنی داری  ،سالم تمرین

سالم به گروه  نسبتدیابتی تمرین در گروه  IL-1β دارمعنی افزایش

. (p  ،322/3=p=331/3)نشان داده شد دیابتی کنترلتمرین و 

 کنترل،دیابت کنترل و دیابت سالمدر گروه  افزایشاین  همچنین

 p، 331/3=p=336/3) بودر دامعنی تمرینسالم نسبت به گروه  ،تمرین

 .(p=331/3و 

 

های و مقاومت به انسولین گروه CRP. میزان وزن، 1جدول 

 (اندها به صورت میانگین و انحراف استاندارد گزارش شدهتحقیق)یافته

 هاگروه

 هامتغیر

سالم  

 کنترل
 سالم تمرین 

کنترل  

 دیابت

دیابت  

 تمرین

 وزن

 (م)گر

پیش 

 آزمون

21/23±14/

223 

12/83±11/

238 

14/12±11/

235 

32/15±41/

231 

پس 

 آزمون

32/31±33/

266 
83/56±23/284 

23/16±34/

152 

33/14±33/

189 

IL-1β نانوگرم( 

 میلی لیتر( بر

34/93±31/

242 
82/16±31/826 36/6±58/122 36/6±32/234 

IL-6  ( نانوگرم

 بر میلی لیتر(

25/128±13/

836 

58/683±63/

514 

18/82±62/

235 

13/22±83/

118 

 

 IL-6و  IL-1β. نتایج آزمون آنوا برای 2جدول 

ییرمتغ SS D آماره  

f MS F P 

IL-1β 

بین  

 هاگروه
99/34 3 41/156912 34/23 331/3 

داخل  

 هاگروه
33/18 32 11/6113   

    35 33/53 مجموع 

IL-6 

بین  

 هاگروه
51/161584 3 52/255489 13/2 116/3 

داخل  

 هاگروه
59/3439463 32 13/119995   

    35 16/8631812 مجموع 
* 

 بحث  (5
نتایج این تحقیق نشان داد که با وجود دسترسی آزاد تمامی موش های 

صحرایی به غذا، پس از خاتمه دوره تمرین وزن موش های دیابتی 

 سترپتوزوتوسینتزریق انسبت به موش های سالم کاهش داشته است. 

و اختلال در روند ترشح انسولین  های کبدیبا اثر تخریبی بر سلول

. انسولین هورمونی است (28و 11)می گردد 1 القاء دیابت نوع جر بهنم

ی خود نقش مهمی در انبار و به نوبهکه با فراوانی انرژی همراه است 

 ،کندد و عضلات بصورت گلیکوژن بازی می، در کباضافیکردن انرژی 

کبد و عضلات، انسولین با اثر  سازیذخیره بدلیل ظرفیت محدود

ها و انبارسازی چربی در بافت تحریکی بر تبدیل کربوهیدرات به چربی

 هاتوسط سلول قیم در پیشبرد جذب اسیدهای آمینهو با اثر مست چربی

 درهایی که از قبل نین و مهار تجزیه پروتئیروتئو تبدیل آنها به پ

و توسعه بافت چربی  ، سبب افزایش حجم عضلهها وجود داشتندسلول

وتئین با تلف رمبتلایان دیابتی ،کاهش توانایی سنتز پلذا در  گردد.می

منجر به  های چرب آزادو تجزیه چربی و آزاد شدن اسید هاشدن بافت

یکی از دلایلی که در مطالعه حاضر وزن  (.15و  6کاهش وزن می گردد)

کاهش یافته موش های دیابتی در پس آزمون نسبت به پیش آزمون 

است می تواند ناشی از دستکاری تجربی محقق )دیابتی نمودن 

باشد. همانطور که ذکر شد این ( میسترپتوزوتوسینآزمودنی ها با سم ا

سم می تواند سطوح انسولین را به میزان بالایی کاهش دهد و کاهش 

های صحرایی اثرگذار تواند در کاهش وزن موشسطوح انسولین می

بالاتر بیانگر های حاصل از این تحقیق زیه و تحلیل یافته. تجباشد. 

های سالم سطح بالاتری از در گروه IL-1βغلظت  میانگین مقادیر بودن
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های دیابتی قرار داشت و در گروه سالم تمرین و دیابت تمرین به گروه

میانگین غلظت ترتیب بالاتر از گروه سالم کنترل و دیابتی کنترل بود. 

IL-6 در سطح بالاتری  های دیابتیسالم نسبت به گروه هایوهدر گر

همچنین بالاتر بودن میانگین این مقادیر در گروه سالم قرار داشت، 

تر بودن آن در گروه دیابت تمرین تمرین نسبت به سالم کنترل و پایین

مشابه با دار نبود.معنی تغییراتاین  اگرچه نسبت به دیابت کنترل بود

اثر تمرین مقاومتی بر  در بررسی 1ملانوری و همکارانتحقیق حاضر 

و سایتوکین های التهابی در عضله موش های دیابتی شده  IL-15بیان 

و همچنین  TNF-αو  IL-6 ،IL-1βافزایش غلظت سرمی  STZبا 

به دنبال پنج هفته را های دیابتی در موش IL-6کاهش غلظت سرمی 

در  این تغییرات در هر چند .(23) گزارش کردند تمرین مقاومتی

-IL از طرفی در تحقیق آنان غلظت سرم  .دیده نشدهای سالم موش

1β وTNF-α  با تمرین تغییری نکرده بود. آنها اعلام کردند که تمرین

سرم و عضلات و  IL-15مقاومتی در موش های دیابتی سبب افزایش 

ر تمرین با بررسی اث 2. کیم و همکاران(23)گردیده است IL-6کاهش 

ورزشی با شدت بالا و کم بر فاکتور های التهابی خون و عضله اسکلتی 

 و IL-6 ،IL-1β ،IL-14در موش های دیابتی افزایش غلظت سرمی 

TNF-α  با شدت کم و در موش های دیابتی گزارش کردند که تمرین

های دیابتی را در موشTNF-α و  IL-1βبطور موثری سطوح زیاد 

. دار نبودبه دنبال این تمرینات معنی IL-6 تغییراتاگرچه  .کاهش داد

آنها اعلام کردند که تمرین منظم بیش از شدت ورزش ، عامل 

. (11فیزیولوزیکی مهمی در کاهش التهاب در دیابت القاء شده دارد )

د که متعاقب چهار هفته ننشان دا و همکاران ای صفرزادهدر مطالعه

های تمرین نسبت به کنترل روهدر گ IL-6تمرینات مقاومتی سطوح 

داری یافته است که این نتایج با نتایج مطالعه حاضر کاهش غیر معنی

وطنی و همکاران در پژوهشی اعلام  (.28)همسو تقریباً همسو می باشد

ای از تمرین های مختلف در یک دوره شش هفتهکردند که شدت

نداشته  IL-1 و   IL-6مقاومتی در افراد جوان سالم اثری بر غلظت

)مهار کننده  IL-1raاست. آنها علت این امر را افزایش احتمالی سطح 

1-IL(ناشی از تمرین دانسته اند )نیز پژوهشی را  3و همکاران(. آبریچ 9

یا  8(IGTفرد با تحمل گلوکز نرمال، اختلال در تحمل گلوکز) 63روی

 به سیتدار حساانجام دادند. آنها افزایش معنی5(T2D)2دیابت نوع 

انسولین پس از چهار هفته فعالیت بدنی هوازی در هر سه گروه گزارش 

انسولین در  به دار حساسیتدادند و نتیجه گرفتند که بهبود معنی

پس از چهار هفته فعالیت بدنی هوازی  T2Dو  IGTبیماران مبتلا به 

داری با بهبود غلظت آدیپونکتین پلاسمایی ، در صد چربی بطور معنی

                                                      

1 Molanouri and et al 
2 Kim and et al 

3 Oberbach and et al 
8 Impaired glucose tolerance  
5 Type 2 diabets 

 مرتبط IL-6سرم و CRPو گلوکز پلاسمایی ناشتا و نه با غلظت بدن 

های آمینه و فقدان انسولین در دیابت با کاهش ورود اسید (.23) است

و افزایش کاتابولیسم پروتئین ن یسنتز پروتئ یهاتأثیر مستقیم بر مسیر

های در نظر گرفتن ساختار پروتئینی سایتوکینبا (. 11همراه است )

 های ایمنی به دنبال تخریبعملکرد فروکش نمودن از آنجا که ( و8)

علی رغم  (.15دیده می شود ) در مبتلایان دیابتیهای بتا سلول کامل

که نوعی  Tهای ها در انسولیت و تکثیر لنفوسیتآزاد شدن سایتوکین

های سیستم ایمنی )همورال و سلولی( شمرده می شوند ناهنجاری

ساعت پس از اتمام تمرین انجام  28خونگیری  اینکهبه دلیل (. و 15)

 ادرای(پر نوشی و پر ) دیابت با در نظر گرفتن نشانه های رایجگرفته و 

شاید (. 16د )گردمی به پاکسازی سریع این ماده از خونمنجر که 

نسبت  دیابتیهای در گروه IL-1βو  IL-6بودن مقادیر  ترپایین بتوان

-IL به علاوه اشی از آثار بیماری دیابت دانست.را ن سالمهای به گروه

1β های هایی است که در پاسخ به مقادیر بالای هورمونسایتوکین از

-ها که در جریان تنشها و کورتیکوستروئیداسترس،مثل کاتکولامین

 .(11و  16کند )های فیزیکی مثل ورزش به شدت افزایش پیدا می

های تمرین نسبت به گروه های گروه بنابرین بالاتر بودن این مقادیر در

افزایش به دنبال استرس فیزیکی ناشی از تواند ناشی از کنترل خود می

-IL رهایشباشد.یا بیانگر وجود آسیب و التهاب ناشی از ورزش  ورزش

از عضلات در حال انقباض و تجمع آن در گردش خون عمومی  6

و  13انرژی دارد ) ای نزدیک با مدت ورزش و در پاسخ به بحرانرابطه

(. اگرچه افزایش آن به دنبال ورزش از منابع دیگر سلولی نظیر 11

 13ها، اندوتلیال بستر مویرگی و بافت چربی )ها، فیبروبلاستماکروفاژ

بالاتر  احتمالاً تواند ناشی از التهاب باشد. علی رغم این موضوع( می11و

سالم تمریم نسبت به دار میانگین این شاخص در گروه بودن غیر معنی

به  .استنسبت به تمرین های التهابی سالم کنترل بیانگر وجود پاسخ

های التهابی منجر به تعدیل پاسخ یدر گروه دیابت تمریننظر می رسد 

 موجود در مبتلایان دیابتی شده است. 

 نتیجه گیری (6
هایی که به بررسی تأثیر تمرین مقاومتی بر سطح های پژوهشیافته 

های التهابی در انسان یا حیوانات مبتلا به دیابت پرداخته شاخص

های در کل یافته .(11و  23 ،21باشند، بسیار محدود و متناقض است )

-IL پژوهش حاضر نشان داد تمرین مقاومتی به طور متفاوتی بر پاسخ

های دیابتی و غیر دیابتی اثر گذار می باشد. به نظر می رسد در موش 6

های دیابتی در اثر تمرین مقاومتی سازوکار موشدر  IL-6کاهش 

حفاظتی در برابر افزایش قند خون و عوارض ناشی از آن باشد. هم 

های تمرین در در گروه IL-6دار چنین ممکن است عدم تغییر معنی

های کنترل دیابتی و غیر دیابتی مربوط ناکافی بودن مقایسه با گروه

های در گروه IL-1βفی افزایش از طرمدت و طول دوره تمرین باشد.

 می طلبد.های کنترل نیاز به بررسی بیشتری را تمرین نسبت به گروه

با این وجود به منظور روشن شدن سازوکارهای مولکولی و نقش تمرین 
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های التهاب سیستمی مقاومتی و ارتباط آن با تغییرات شاخص

ور طبه  های بیشتری نیاز است.در دیابت به پژوهش IL-6مخصوصاً 

های عنوان شده های پژوهشکلی پژوهش زیر با بعضی از یافته

همخوانی و با بعضی دیگر همخوانی ندارد. علت این مغایرت می تواند 

نوع های تمرینی متفاوت، نوع آزمودنی، ها و روشبه استفاده از طرح

و به شیوه های اندازگیری و زمان اندازه گیری  هاآزمودنیبیماری 

های آینده بهتر است عوامل التهابی بیشتری در در بررسی د.نسبت دا
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