Archive of SID

تاثیر پروتکل های پیشرونده با کارسنجهای دستی و پایی بر  CRPبزاقی مردان سالمند و میانسال
2

رضایی ،مهسا ،1دبیدیروشن ،ولیاهلل

کارشناس ارشد فيزيولوژی ورزشی ،دانشگاه آزاد واحد ساری -2 ،دانشگاه مازندران

مقدمه
پيری و سبک زندگی غير فعال باعث کاهش عملکرد سيستم ايمنی بدن ميشود ،سطوح در گردش شاخص های التهابی با
توجه به سن افزايش ميابند.ورزش بعنوان يک داروی بی خطر و در دسترس برای کاهش التهاب در نظر گرفته ميشود(.)1
التهاب سيستميک خفيف از نشانه های رايج پيری است و باعث افزايش  2تا  4برابری سايتوکاين های پيش التهابی و پروتئين
های فاز حاد مثل پروتئين واکنشگر سی در افراد مسن سالم در مقايسه با افراد جوان ميشود .با افزايش سن کاهش قابل
توج هی در عملکرد سيستم ايمنی ،همگام با ديگر سيستمهای فيزيولوژيکی ديگر رخ ميدهد که باعث افزايش التهاب و شيوع
بيماريهای وابسته به التهاب از جمله :چاقی ،بيماريهای قلب و عروق( ،)CVDديابت ،بيماريهای مزمن کليوی ،استئوآرتريت و
آلزايمر ميشود( .)2آثار مفيد انواع مختلف برنامه های تمرينی و تغيير شيوه زندگی بر شاخص های مرتبط با سالمت در زنان و
مردان ميانسال در پژوهش های متعددی نشان داده است ،اما مقايسه پروتکل های با کارسنج دستی و پايی در مردان ميانسال
و سالمند بر متغير استرسی بويژه در نمونه های بزاقی مشخص نيست.از اينرو هدف تحقيق حاضر بررسی تاثير پروتکل
پيشرونده با کارسنج های دستی و پايی بر پروتئين واکنشگر  Cمردان سالمند و ميانسال است.
روششناسی
آزمودنی های تحقيق حاضر  22مرد ميانسال و سالمند به ترتيب با ميانگين سنی 21/24 ± 1/18 ، 44/11 ± 4/98سال،
شاخص توده بدنی  22/22 ± 2/44و  22/14 ±1/29کيلوگرم /مترمربع ،حداکثر اکسيژن مصرفی  29/24 ± 2/22و ± 4/22
 21/24ميلیليتر /کيلوگرم /دقيقه ،درصد چربی  19/19 ± 2/99و  ، 24/41 ± 4/2وزن  91و  94کيلو گرم و قد 28 ± 2/28
 1/و  1/21 ± 4/29متر انتخاب شدند.آزمودنی ها يک جلسه تمرين هوازی پيشرونده با کارسنج های دستی و پايی مونارک را
با فاصله استراحتی يک ساعته انجام دادند.قبل از تمرين برای تعيين حداکثر اکسيژن مصرفی افراد از آزمون راکپورت استفاده
شد .همچنين برای اندازه گيری شاخص التهابی از هر آزمودنی در دو مرحله ( قبل و  12دقيقه بعد از اتمام آزمون ) نمونه
گيری بزاقی به ميزان  2تا  14ميلی ليتر انجام شد .از آزمون  tمستقل و وابسته برای تحليل داده ها استفاده شد.
یافتهها
نمودار .1تغييرات پروتئين واکنشگر  Cدر قبل و پس از فعاليت هوازی پيشرونده با کارسنج دستی و کارسنج پايی در مردان ميانسال
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نمودار .2تغييرات پروتئين واکنشگر  Cدر قبل و پس از فعاليت هوازی پيشرونده با کارسنج دستی و کارسنج پايی در مردان سالمند

بحث و نتیجهگیری
 CRPاز هپاتوسيت و تحت کنترل  IL-6از کبد آزاد می شود سپس به روش انتشار و يا انتقال فعال از خون وارد بزاق می
شوند .همچنين مقاديری از  CRPنيز از غدد بزاقی توليد می شوند( .)4در تحقيق حاضر که بصورت حاد اجرا شد مقادير
 CRPدر گروههای سالمند و ميانسال افزايش معناداری داشت و اين افزايش بدليل انجام تمرينات برونگرا و آسيب عضالنی
که بر عضله وارد شده بود توجيه شد( .)4بنظر می رسد ورزش بعنوان يک محرک فيزيولوژيک قادر به القا پاسخ ضد التهابی می
شود که باعث حفاظت در برابر اختالالت درون سلولی ناشی از ورزش منجرمی شود .اين افزايش احتماال با آسيب عضالنی ناشی
از ورزش همراه است و استرس و شدت فعاليت باعث افزايش اين مارکر التهابی می شود . .در مطالعات متعدد همبستگی
بااليی بين  CRPبزاق وسرم گزارش شد()2و سطوح  CRPبزاقی می تواند يک روش جايگزين برای ارزيابی خطر ابتال به
بيماری و درمان مد نظر قرار گيرد( .)4بنابراين تغييرات  CRPبزاقی می تواند ناشی از تاخير تغييرات پالسما و کاهش سرعت
ورود به حفره دهانی باشد .همچنين آسيب عضالنی ناشی از انقباضات برونگرا و زمان طوالنی تر فعاليت (  )2از داليل احتمالی
افزايش مقادير  CRPبزاقی عنوان شده است .اگرچه فعاليت بدنی بويژه با عضالت بزرگ برای سالمت قلب و عروق مناسب
است،اما با گسترش التهاب همراه است.بر اين اساس به افراد سالمند پيشنهاد می گردد نوعی از فعاليت بدنی را انتخاب نمايند
که مدت اجرای فعاليت را با توجه به وضعيت آمادگی بدنی خود مورد توجه قرار دهند.
واژههای کلیدی :التهاب سيستميک ،پروتئين واکنشگر سی ،کارسنج دستی ،کارسنج پايی
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