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 سرم IL-10 و IL-6 غلظت بر هایپوکسی شرایط در شدید اینتروال فعالیت جلسه یک تاثیر

 3، علیرضا سلیمی2، خسرو ابراهیم1زهرا پیرو

 . استاديار دانشگاه شهيد بهشتي3. استاد دانشگاه شهيد بهشتي؛ 2كارشناس ارشد دانشگاه شهيد بهشتي؛ 

  paliz_1364@yahoo.com آدرس ايميل نويسنده مسئول

سه تاثير  مقدمه: ضر مقاي سي بر هدف از تحقيق حا شرايط هايپوك شديد در  سه فعاليت اينتروال   IL-10 وIL-6 غلظت يک جل

 سرم بود. 

شگاه شهيد  01 در اين مطالعه :شناسیروش بهشتي تهران شركت كردند. قبل از شروع نفر از دانشجويان داوطلب مرد فعال دان

س پ گيری شد.های تركيب بدن آنها اندازهپزشکي را تکميل و بعضي از شاخص ها پرسشنامه مشخصات عمومي وفعاليت، آزمودني

ای يقهدق 0دقيقه فعاليت اينتروال شديد شامل سه نوبت و هر نوبت شامل سه تکرار  01ها از تعيين ضربان قلب بيشينه، آزمودني

ها را در محيط هايپوكسي انجام دادند. قبل از فعاليت، دقيقه استراحت بين نوبت 2درصد ضربان قلب بيشينه و  08تا  01با شدت 

از روش  IL-10و  IL-6گيری ها نمونه خون گرفته شد. و برای اندازهساعت پس از فعاليت از آزمودني 0بالفاصله بعد از فعاليت و 

ل گيری از تحليگرديد. جهت بررستتي اثر فعاليت اينتروال شتتديد در محيط هايپوكستتي بر فاكتورهای مورد اندازهااليزا استتتفاده 

 واريانس يک طرفه مکرر استفاده شد. 

سرمي :نتایج سطح  شان داد كه  سي افزايش معني IL-10و   IL-6نتايج ن شرايط هايپوك شديد در  داری در اثر فعاليت اينتروال 

 پيدا كرد. 

گيری كرد كه فعاليت در شرايط هايپوكسي امکان ايجاد التهاب بر اساس نتايج تحقيق حاضر مي توان نتيجه گیری:نتیجهو  بحث

مني های سيستم ايمدت در شرايط هايپوكسي پاسخدهد و با فعاليت كوتاهو ترومبوزيس در عضالت بکار گرفته شده را كاهش مي

 .شودتعديل مي

 التهاب، ضربان قلب بيشينه، فعاليت كوتاه مدت، سيستم ايمني کلیدی: ه هایواژ
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