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 و کورتیسول  IL-18یک دوره تمرین هوازی همراه با مصرف خوراکی قره قاط بر سطوح سرمی تاثیر

 3احمد همت فر ،2حمید آقاعلی نصاد،1معصومه جافری
 داًؾگبُ آساد ٍاحذ ثزٍجزد. 3؛ داًؾگبُ تزثیت هذرط .2؛ ثزٍجزد داًؾجَی کبرؽٌبعی ارؽذ تزثیت ثذًی داًؾگبُ آساد ٍاحذ .1

 masijaferi@yahoo.comآدرط ایویل ًَیغٌذُ هغئَل : 

 هبًٌذ ّبییؽَد. عبیتَکبیيدیبثت یک ثیوبری چٌذ علتی اعت کِ هٌجز ثِ اختالل در ّوَعتبس گلَکش در ثذى هی مقدمه:

ثب تَجِ ثِ تبثیز دیبثت ثز ثذى اس یک طزف ٍ ًقؼ  ذ.ًًقؼ هْوی دار در ایي ثیوبری کَرتیشٍل ٍ َّرهَى 11-ایٌتزلَکیي

فبکتَرّبی هذکَر در ایي ثیوبری اس طزف دیگز، هحققبى در پی کؾف ثْتزیي رٍػ ثزای درهبى ایي ثیوبری ّغتٌذ. در ّویي 

اطالعبت کبهلی در هَرد اثز  اهب ؽذُ اعت.ّبی ثذًی ٍ قزُ قبط ثِ تٌْبیی هؾخص اثز کبٌّذُ قٌذ خَى تَعط فعبلیتراعتب 

ایي دٍ زرعی اثز ّوشهبى ًیغت. لذا ثدیبثت در دعتزط  درهبى ثز قزُ قبطٍ هصزف  َّاسیفعبلیت هذت ّوشهبى یک دٍرُ کَتبُ 

 دارهعٌی افشایؼ ثبعثّبی کَچک ًؾبى دادًذ ثبسی فَتجبل در سهیي( 1332گبئیٌی ٍ ّوکبراى )در ّویي راثطِ  ثبؽذ.هْن هی

پظ اس یک جلغِ ًیش ًتیجِ گزفتٌذ هیشاى َّرهَى کَرتیشٍل  (2011لیوب ٍ ّوکبراى )-کبعیَ. (1) ؽَدهی 11 -هقذار ایٌتزلَکیي

عبعت  12ٍ دار ٍ افشایؼ هعٌی اکثز اکغیضى هصزفی(ذدرصذ ح 55عبعت ثب ؽذت  5/2عَاری طَالًی هذت )فعبلیت دٍچزخِ

 .(2) را ًؾبى دادپظ اس فعبلیت کبّؼ هعٌی داری 

هبُ در هحذٍدُ  2ّبی هبدُ ًضاد ٍیغتبر ثب عي کلیِ رتتحقیق حبضز اس ًَع تجزثی ثَد. جبهعِ آهبری تحقیق را  :شناسیروش

 عبسی راسی تکثیز ؽذُ ثَدًذ، تؾکیل دادًذ کِ اس ثیي آًْبگزم کِ در هزکش پزٍرػ حیَاًبت آسهبیؾگبّی عزم 300تب  200ٍسًی 

دیبثتی ، دیبثتی کٌتزل، عز رت هبدُ ثِ طَر تصبدفی ثِ عٌَاى ًوًَِ اًتخبة ٍ ثِ طَر تصبدفی در پٌج گزٍُ: عبلن کٌتزل 50

 دٍرُ اس پظ .دیبثتی توزیي َّاسی ٍ دریبفت کٌٌذُ قزُ قبط تقغین ؽذًذ، دیبثتی توزیي َّاسی، دریبفت کٌٌذُ قزُ قبط

 ثب دقیقِ 10 هذت ثِ حیَاًبت اٍل ّفتِ ثذیي تزتیت ثَد: در پٌج رٍس دٍیذى ایٍ ّفتِ تِّف چْبر ، ؽبهلثزًبهِ توزیٌی آؽٌبعبسی

 ثِ چْبرم ، ّفت14ِ عزعت ثب دقیقِ 30 هذت ثِ عَم ّفتِ ،14 عزعت ثب دقیقِ 20 هذت ثِ دٍم ّفتِ دقیقِ، ثز هتز 14 عزعت

ثب اعتفبدُ اس کیت تجبری االیشا کَرتیشٍل ٍ  IL-18عطَح  .دٍیذًذ ًَارگزداى ثز رٍی دقیقِ ثز هتز 14 عزعت ثب دقیقِ 40 هذت

، ّبدادُ تَصیف ثزای تَصیفی ّب، آهبرگیزی ٍ تحلیل ؽذ. اس آسهَى کبلوَگزٍف اعویزًف ثزای ثزرعی تَسیع طجیعی دادُاًذاسُ

 .ؽذ اعتفبدُ 05/0 هعٌبداری در عطح 11 ٍرصى SPSS آهبری افشارثب اعتفبدُ اس ًزمگیوشَّل  آسهَى ٍیک طزفِ  ٍاریبًظ تحلیل

 دیبثتی هبدُ ّبیکَرتیشٍل رت ٍ IL-18 عزهی عطَح ثز قبط قزُ هصزف ثب ّوزاُ َّاسی توزیي دٍرُ یک ًتبیج ًؾبى داد: نتایج:

 ایجبد کزد.تبثیز هعٌبداری  اعتزپتَسٍتَعیي ثب ؽذُ

قبط در درهبى ثیوبری دیبثت ثب ّوزاُ ثب هصزف قزُؽَد اس توزیي َّاسی ّب تَصیِ هیثب تَجِ ثِ یبفتِ گیری:بحث و نتیجه

 احتیبط اعتفبدُ ؽَد.

 دیبثتی ؽذُ. هبدُ ّبی، کَرتیشٍل، رتIL-18قبط،  قزُ های کلیدی:واشه
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