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مقدمه
نارﺳایی مـزمﻦ کﻠیـه ،در اﺛـر ﺗﺨریـﺐ پـیﺶ رونـده و ﺑرﮔشﺖ ناپﺬیر نﻔرون ﻫا ﺑه وﺟـود مـی آیـد و درمـان آن در مراﺣﻞ
انﺘﻬایی از ﻃریـﻖ دیـالیز یـا پیونـد کﻠیـه ﺻـورت میﮔیرد ( .)1،2الﺘﻬاب ﺑه ﻋنوان یﻚ ریﺴﻚ در ﺑیﻤاران ﻫﻤودیالیزی ﻋامﻞ
ﻋﻤده ی مرگ و میر ﺑیﻤاران ﻫﻤودیا لیزی از ﻃریﻖ ایﺠاد ﺑیﻤاری ﻗﻠﺒی-ﻋروﻗی می ﺑاشد ( .CRP )2یﻚ پروﺗﺌیﻦ مرﺣﻠه ﺣاد
می ﺑاشد که در کﺒد ﺗولید می شود و در ﺟریان الﺘﻬاب میزان ﺗولید و آزاد شدن آن ﺑا ﺗﺤریﻚ ﺗوﺳﻂ اینﺘر لوکیﻦ  6-افزایﺶ
می یاﺑد ( .)2روندﻫای الﺘﻬاﺑی در افراد ﺑا نارﺳایی مزمﻦ کﻠیه شایﻊ ﻫﺴﺘند که ﻋوامﻞ مﺘﻌددی ﺳﺒﺐ ﺳاز آن اﺳﺖ که شامﻞ
ﺧوداورمی ،افزایﺶ میزان ﺑروز ﻋﻔونﺖﻫا  ،افزایﺶ ﺳﻄوح پیﺶ الﺘﻬاﺑی ﺳیﺘوکایﻦﻫا و ﺣﻀور مداوم و ﮔﺴﺘرده آرﺗریواﺳﻜﻠروزیس
می ﺑاشند( .)6از ﻃرفی فرآیند ﻫﻤودیالیز می ﺗواند منﺠر ﺑه کاﻫﺶ اکﺴیدان ﻫای ﺿروری و اﺳﺘرس اکﺴیداﺗیو ﮔردد ()3
مﺒﺘﻼیان ﺑه نارﺳایی مزمﻦ کﻠیه در نﺘیﺠه نﻘﺺ ﺳیﺴﺘﻢ آنﺘی اکﺴیدانی ناشی از کاﻫﺶ فﻌالیﺖ آنزمﻫای آنﺘی اکﺴیدانی از
ﺟﻤﻠه ﺳوپراکﺴیداز دیﺴﻤوﺗازو ﮔﻠوﺗاﺗیون ،و افزایﺶ فﻌالیﺖ پرواکﺴیدانی در نﺘیﺠه ﺳﻦ ﺑاﻻ ،شیوﻉ ﺑاﻻی دیاﺑﺖ ،وﺿﻌیﺖ ﻫای
الﺘﻬاﺑی مزمﻦ ،ﺳندروم اورمیﻚ ،ﻋدم ﺳازﮔاری کامﻞ زیﺴﺘی مﺤﻠوﻝ و ﻏشاﻫای دیالیزی ،ﺑیشﺘر مﺴﺘﻌد اﺳﺘرس اکﺴیداﺗیو می
شوند (2و .)3ﺑا وﺟود اﺛرات مﻄﻠوب ورزش ﺑر ﻋوامﻞ آنﺘی اکﺴیدانی و الﺘﻬاﺑی مﻄالﻌات اندکی در زمینه فیزیولوژی ورزشی و
ایﻦ شاﺧﺺﻫای مﻬﻢ در ﺑیﻤاران ﻫﻤودیالیزی انﺠام ﮔرفﺘه اﺳﺖ .ﺑناﺑرایﻦ ﻫدف از مﻄالﻌه ﺣاﺿر اﺛر  12ﻫﻔﺘه ورزش ﻫوازی
شدت مﺘوﺳﻂ ﺑرﻏﻠظﺖ ﺳرمی شاﺧﺺﻫای الﺘﻬاﺑی وآنﺘی اکﺴیدانی در ﺑیﻤاران ﻫﻤودیالیزی می ﺑاشد.
روششناسی
پژوﻫﺶ ﺣاﺿر از نوﻉ نیﻤه ﺗﺠرﺑی می ﺑاشد .ﺗﻌداد  22ﺑیﻤار ﺗﺤﺖ درمان ﻫﻤودیالیز در ﺑیﻤارﺳـﺘان ﻫـای شﻬرﺳـﺘان ارومیـه ﺑـا
دامنه ﺳنی  02ﺗا  02ﺳاﻝ ﺑه ﺻورت داوﻃﻠﺒانه در ﺗﺤﻘیـﻖ شـرکﺖ نﻤودنـد .پـــس از انﺘﺨـــاب ﺑیﻤـــاران واﺟـــد شـــرایﻂ
مﻄالﻌــه ،پزشﻚ مﺘﺨﺼﺺ آزمودنی ﻫای ﮔـروه ﺗﺠرﺑـی را مــورد مﻌاینه پزشﻜی ﻗرار داده و ﮔواﻫی شرکﺖ در ﺑرنامــه ﻫــ ای
ﺗﻤرینی را ﺑرای آنﻬا ﺻادر نﻤود .ﺳپس آزمودنیﻫا ﺑه ﺻورت ﺗﺼادفی ﺑـه دو ﮔـروه ورزش ( = 11ﺗﻌـداد) و کنﺘـرﻝ ( = 9ﺗﻌـداد)
ﺗﻘﺴیﻢ شدند .پروﺗﻜﻞ ﺗﻤرینی در پژوﻫﺶ ﺣاﺿر 12 ،ﻫﻔﺘه ﺗﻤرینات شدت مﺘوﺳﻂ ( 02ﺗا  02درﺻد ﺣداکثرﺿـرﺑان ﻗﻠـﺐ رزرو)
ﺳه ﺟﻠﺴه در ﻫﻔﺘه و ﺑه مدت  32الی 00دﻗیﻘه ﺑود که ﺑر روی نوارﮔردان انﺠام ﮔرفـﺖ .ﺗﻤرینـات ﺑـا انﺠـام ﺣرکـات کششـی و
دویدن آﻫﺴﺘه آﻏاز ﮔردید .و پس از اﺟرای آزمون ،آزمودنیﻫا فﻌالیﺖﻫایی شامﻞ راه رفﺘﻦ آﻫﺴـﺘه و ﺣرکـات کششـی را ﺟﻬـﺖ
ﺑازﮔشﺖ ﺑه ﺣالﺖ اولیه انﺠام دادند .نﻤونه ﻫای ﺧونی در شرایﻂ ناشﺘایی( 9ﺗا  12ﺳاﻋﺖ)ﺑیﻦ ﺳاﻋﺖ  8ﺗا  9332ﺻﺒح در شـرایﻂ
یﻜﺴان ﺟﻤﻊ آوری شد .اندازه ﮔیری ﺳﻄوح ﺳرمی ،IL-6, CRPو SODﺑه روش اﻻیزا انﺠام ﮔرفﺖ.در مﻄالﻌـه ﺣاﺿـر ﺗوزیـﻊ
ﻃﺒیﻌی دادهﻫا ﺑا اﺳﺘﻔاده از آزمون کﻠﻤوﮔروف  -اﺳﻤیرنوف مشﺨﺺ ﮔردید و از آزمون  tمﺴﺘﻘﻞ و  tزوﺟی ﺑرای مﻘایﺴه ﺗﻔـاوت
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میانگیﻦﻫای ﺑیﻦ و درون ﮔروﻫی در مراﺣﻞ مﺨﺘﻠف مﻄالﻌه اﺳﺘﻔاده شد .داده ﻫـای آمـاری ﺑـا نـرم افـزار  SPSSنﺴـﺨه  22در
ﺳﻄح مﻌنی داری ( )p<2/20ﺗﺤﻠیﻞ شدند.
یافتهها
ﺟدوﻝ  1مﻘایﺴه میانگیﻦ مﻘادیر ﺳرمی  IL-6 ،CRPو  SODﮔروه ورزش و کنﺘرﻝ در ﺑیﻤاران ﻫﻤودیالیزی
ﺳﻄح مﻌنی
ﺳﻄح مﻌنی
داری
p
2/890

کنﺘرﻝ
میانگیﻦ±انﺤراف
مﻌیار

ورزش
میانگیﻦ±انﺤراف
مﻌیار

3/20±2/91
3/20±1/31

3/12±1/29
2/22±2/80

*2/222

2/001

*2/211

P1

IL-6
(پیﻜو ﮔرم  /میﻠی
لیﺘر)

پس از فﻌالیﺖ

6/26±1/20
0/83±2/98
2/062

0/0±1/23
3/20±1/28
*2/200

2/820
*2/232
P1

SOD
(واﺣد/میﻠی لیﺘر)

پایه

3/26±1/22

3/02±1/61

2/090

ﺣالﺖ
مﺘغییر

ﮔروه
پایه

CRP
(میﻠی ﮔرم  /لیﺘر)

پس از فﻌالیﺖ
پایه

0/20±1/80
3/10±1/00
*2/221
پس از فﻌالیﺖ
2/221
2/830
P1
مﻘایﺴه ﺑا ﺣالﺖ پایه =  .P1آزمون آماری tمﺴﺘﻘﻞ و  tزوﺟی در  p≥2/20مﻌنی دار می ﺑاشد*.

بحث و نتیجهگیری
نﺘایج ﺗﺤﻘیﻖ ﺣاﺿر نشان می دﻫد که میزان ﻏﻠﻀﺖ ﺳرمی  IL-6و  CRPدر ﮔروه ورزش ﺗﺤﺖ ﺗاﺛیر  12ﻫﻔﺘه فﻌالیﺖ ﻫوازی
شدت مﺘوﺳﻂ ﺑﻄور چشﻤگیری کاﻫﺶ نشان داده اﺳﺖ که ایﻦ کاﻫﺶ در مﻘایﺴه ﺑا ﺣالﺖ پایه و ﮔروه کنﺘرﻝ از نظر آماری
مﻌنی دار ﺑود .چنیﻦ ﺑه نظر می رﺳد که اﺛرات ﺿد الﺘﻬاﺑی ورزش ﻫوازی شدت مﺘوﺳﻂ ﺑا کاﻫﺶ در ﺟریان الﺘﻬاب موﺟﺐ
کاﻫﺶ ﺗﺤریﻚ  IL-6و در نﺘیﺠه میزان ﺗولید و آزاد شدن پروﺗﺌیﻦﻫای مرﺣﻠه ﺣاد از ﺟﻤﻠه  CRPرا کاﻫﺶ می دﻫد .وﺟــود
ﻋوامﻞ الﺘﻬاﺑی از ﺟﻤﻠه  CRPو  IL-6در ﺑیﻤاران ﻫﻤودیالیزی در ایﺠاد ﺑیﻤاری ﻫای ﻗﻠﺒی ﻋروﻗی ،ﺳوء ﺗغﺬیـه ،مﻘاومـﺖ
نـﺴﺒﺖ ﺑـه اریﺘروپـویﺌﺘیﻦ ،کﻢ ﺧونی ،ﺑیﻤاریﻫای اﺳﺘﺨوانی ،آﺳیﺐ پﺬیر شدن نـﺴﺒﺖ ﺑه اﺑـﺘﻼ ﺑـه ﻋﻔونـﺖ ﻫـا ،ﺳـرﻃان ﻫـا
و ﻫﻤﭽنـیﻦ کـاﻫﺶ ﺑاﻗیمانده ﻋﻤﻠﻜرد کﻠیه ﻫا نﻘﺶ دارد ( 0و .)1،0ﺑناﺑرایﻦ ،کاﻫﺶ الﺘﻬاب ﺗﺤﺖ ﺗاﺛیر فﻌالیﺖ ورزشی در
ﺑیﻤـاران ﻫﻤودیـالیزی مـی ﺗوانـد نﻘـﺶ مﻬﻤی در پیشگیری از ﻋوارض فوق داشﺘه ﺑاشد .ﻫﻤﭽنیﻦ نﺘایج پژوﻫﺶ نشان داد که
میزان ﻏﻠظﺖ  SODﺗﺤﺖ ﺗاﺛیر فﻌالیﺖ ﻫوازی افزایﺶ ﻗاﺑﻞ ﺗوﺟه ای داشﺖ که از نظر آماری نﺴﺒﺖ ﺑه ﺣالﺖ پایه و در مﻘایﺴه
ﺑا ﮔروه کنﺘرﻝ مﻌنیدار ﺑود .مﻄالﻌات نشان می دﻫد که افزایﺶ فﻌالیﺖ آنزیﻤﻬای انﺘی اکﺴیدانی در ﺑیﻤاران ﻫﻤودیالیزی ﺑا
کاﻫﺶ ﺗولیــد پراکﺴیداﺳــیون لیپیــدﻫا و کاﻫﺶ ﻋوامﻞ الﺘﻬاﺑی ﻫﻤراه ﺑوده اﺳﺖ(0و.)0،6درمﺠﻤوﻉ نﺘایج مﻄالﻌه ﺣاﺿر نشان
داد که 12ﻫﻔﺘه فﻌالیﺖ ورزشی شدت مﺘوﺳﻂ موﺟﺐ افزایﺶ ﺳﻄوح آنﺘی اکﺴیدانی  SODو کاﻫﺶ ﺳﻄوح الﺘﻬاﺑی میﺗواند
نﻘﺶ موﺛری در ﺟﻠوﮔیری از ﺑیﻤاریﻫای ﻗﻠﺒی ﻋروﻗی ایﻔا کند.
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 علمی پژوهش-پیام اجرایی
 افزایﺶ،پزشﻜان و پرﺳﺘاران مراکز ﺳﻼمﺖ و ﺗندرﺳﺘی میﺗوانند از نﺘایج ﺗﺤﻘیﻖ ﺟﻬﺖ پیشگیری از ﺗﻬدید دﺳﺘگاه ایﻤنی
 دﺳﺘاوردﻫای ایﻦ ﺗﺤﻘیﻖ میﺗواند.ﺳﻄوح الﺘﻬاﺑی وﻫﻤﭽنیﻦ ﺑﻬﺒود وﺿﻌیﺖ ﺑالینی ﺑیﻤاران نارﺳایی کﻠیوی اﺳﺘﻔاده نﻤایند
.دیدﮔاﻫﻬای پژوﻫشی و درمانی مﺤﻘﻘیﻦ ﻋﻠوم پزشﻜی و فیزیولوژی ورزشی را در ارایه راﻫﻜارﻫای ﻏیر دارویی موﺛر ﺗوﺳﻌه دﻫد
 ﺑیﻤاران ﻫﻤودیالیزی،SOD ، فﻌالیﺖ ﺑدنی،CRP ، IL-6 :واژههای کلیدی
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