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 مقدمه

، وجاود این(. باا 1ني به عفونت یا آسیب است )زا، یک پاسخ ضروری سیستم ایمالتهاب، واکنش بیولوژیکي بدن به محرک آسیب

تمایا  باه   (. 2نمایاد ) های مزمن مساتعد ماي  بر سالمتي دارد و بدن را به برخي از بیماری التهابي طوالني اثرات سوئيوضعیت 

های شیوه زندگي از قبی  افزایش سطح فعالیت بدني و تعدی  رژیم غذایي جهت کاهش خطر التهاب مزمن و فاده از مداخلهاست

هاا بار اسااس    (. ساایتوکاین 3ها نقشي اساسي در آغاز پاسخهای التهابي دارناد ) سایتوکاین (.2و  1ها بیشتر شده است )بیماری

، IL-1التهاابي عماده   هاای پایش  . ساایتوکاین شاوند بي و ضدالتهابي تقسیم ميهاهای پیش التعملشان به صورت سایتوکاین

TNF-α  وIL-6 های ضدالتهابي و سایتوکاینIL-4 ،IL-10  وIL-13  ( 4هساتند .)   اناد، تمریناات   شاواهد اخیار نشاان داده

حاا،،  باااین . (2دهاد ) لتهابي کاهش ميهوازی و مقاومتي التهاب مزمن را به ویژه در افراد با سطوح افزایش یافته بیومارکرهای ا

 11هدف این مطالعه تعیین اثار  بنابراین، (. 5های فیزیولوژیکي و سایتوکایني به تمرینات هوازی و مقاومتي متفاوت است )پاسخ

، TNF-α ،IL-1 ،IL-4های التهاابي  بر سایتوکاین)ترکیب تمرین هوازی و مقاومتي( تي و موازی هفته تمرین هوازی، مقاوم

IL-6  وIL-10  و نسبت سطحIL-10  بهTNF-  بود.  وزنتحرک و دارای اضافهکمپالسمایي در مردان جوان 

 شناسیروش

پا   شرکت در این پاژوهش   داوطلب مرد 41د. ندتشکی  دا وزندارای اضافه و تحرککمجوان مردان  راجامعة آماری پژوهش 

به صورت تصاادفي در ههاار گاروه تمارین     عات پزشکي و وضعیت فعالیت بدني های اطالنامهنامه، پرسشاز تکمی  فرم رضایت

و  دو مرحلة پایش  در های خون ناشتانمونهشدند.  ( تقسیم=9n( و کنتر، )=11n) موازی (،=11n) مقاومتي (،=11nهوازی )

 ساطح پالسامایي   ذ شاد. صبح اخا  8 -11های خوني در ساعت یولوژیکي نمونه. برای حذف اثر ریتم بآوری شدآزمون جمعپ 

TNF-، IL-1 ،IL-4، IL-6  وIL-10   ،به روش االیزا و با استفاده از کیت مادBender Medsystem    سااخت کشاور

حاداکرر   %01 -81باا شادت   روی دوهرخاه کارسان    دقیقه رکااب زدن   31 -51شام   گیری شد. تمرین هوازیاتریش اندازه

حرکت )پرس سینه، پرس شانه، کشش جانبي، قایقي نشسته، پرس پاا، پشات    0ی مقاومتي شام  اجراتمرین  .ضربان قلب بود

های زوج ، در هفتهتمرین موازی های گروهده تکرا بیشینه بود. آزمودني %01 -81شدت  وتکراری  8ست  2 -3ران و النژه(، با 

هوازی و دو جلسه تمارین مقااومتي   های فرد یک جلسه تمرین دو جلسه تمرین هوازی و یک جلسه تمرین مقاومتي و در هفته

جلساه در   3 وهفته  11های تمریني به مدت ةبرنامهای هوازی و مقاومتي اجرا کردند. های ارائه شده برای گروهرا مطابق برنامه

گیاری  تحلی  واریان  دوطرفه با انادازه اسمیرنف، لوی ،  -آزمون کولموگروفها از اجرا گردید. برای تجزیه و تحلی  داده هفته

    ستفاده شد.ا >15/1Pداری در سطح معني بونفرونيمکرر و 
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 هایافته
 میانگین( ±)انحراف معیار  ها پیش و پ  از دوره تمرینيوکاینتغییرات سطوح سرمي سایت. 1جدو، 

 
 گيریبحث و نتيجه

و افازایش   (IL-6و  TNF-، IL-1)التهاابي  های پایش دار سایتوکایننتای  این پژوهش نشان داد، با وجود کاهش غیرمعني

در اری دپالسمایي به طاور معناي   TNF-به  IL-10(، نسبت سطح IL-10 و  IL-4های ضدالتهابي )دار سایتوکاینغیرمعني

را در  TNF-باه   IL-10کند که، افزایش نسبت مي را تأیید سایر مطالعاتنتای   های ماافزایش یافت. یافتهگروههای تمریني 

از کانیزمهاای متعاددی   مگازارش کردناد.   ( 5و نیز سطح پالسمایي مردان هاق ) ی ویستارموشها( 4)عضالني  (،3)بافت هربي 

کااهش التهااب    بارای و کاهش هسبندگي لکوسیتي  های ضدالتهابي از عضله، بهبود هیپوکسي بافت هربيجمله تولید میوکین

و رسااني بیشاتر   خون زایي،فزایش رگاموجب افزایش توان هوازی در گروههای تمریني احتماالً  .(2) مزمن پیشنهاد شده است

نسابت ساطح    (.5و  2ه اسات ) سیستمیک را به همراه داشتکاهش التهاب که در نتیجه  شدههربي در بافت کاهش هیپوکسي 

IL-10  بهTNF-( کاه افازایش آن از طریاق تمریناات ورزشاي ماي      3، یک شاخص مرتبط با شدت التهاب است )  تواناد در

 های مزمن با اهمیت باشد.پیشگیری از بیماری

 علمی پژوهش -پيام اجرایی

تواناد  ارتباط سطح فعالیت بدني را با شدت التهاب نشان داد. لذا انجام تمرینات ورزشي با شدت و حجم متوساط ماي  این نتای  

عروقاي از طریاق تعادی      -هاای قلباي  و بیمااری  2کاهش عوام  خطرزای مرتبط با دیابت نوع  مؤثری برایغیردارویي  راهبرد

     وزن باشد.تحرک داری اضافهدر افراد کم TNF-به  IL-10 نسبت 

 التهاب، سایتوکاین، تمرین هوازی، تمرین مقاومتي، تمرین موازی. های کليدی:واژه
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