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 پایین بدنی توده شاخص با جوان دختران 18 اینترلوکین سطوح بر اي دایره مقاومتی تمرین اثر
 فرزانگی پروین حبیبیان ، معصومه ،خاکپور مریم

 .، دانشگاه آزاد اسالمی واحد ساري کارشناس ارشد فیزیولوژي ورزش. 1
 .قائمشهر واحد اسالمی آزاد دانشگاه ورزشی، علوم و بدنی تربیت استادیار  گروه .2

 .استادیار فیزیولوژي ورزش ، دانشگاه آزاد اسالمی واحد ساري .3
 قائم شهر، دانشگاه آزاد اسالمی واحدقائم شهر :حبیبیان دکتر معصومه:مسئولمولف 

  habibian_m@yahoo.com:آدرس ایمیل
  مقدمه 

 امشابه ب .شود محسوب عروقی قلبی هاي بیماري براي خطرزا عامل یک است ممکن نیز پایین بدنی توده شاخص بلکه ،چاقی تنها نه امروزه
 اندوتلیوم، کاهش به وابسته شدگی شل آسیب منجر به به اکسیداتیو استرس افزایش طریق از تواند می پایین بدنی توده شاخصچاقی، 
 کننده تنظیم عنوان به  و است ها سایتوکاین خانواده اعضاي از یکی که 18 اینترلوکین. شود آن با مالزم التهاب و اکسید نیتریک فراوانی

 کموتاکسی خواص این سایتوکاین داراي .باشد می گاما اینترفرون تولید القایی عامل و است شده شناخته اکتسابی و ذاتی ایمنی پاسخ مهم
 یک ورزشی فعالیت ).2007برون و همکاران،(باشد می بدن داخل و خارج محیط در التهاب و اي هسته تک هاي سلول فراخوانی القا با

 18 اینترلوکین بیشتر پالسمایی سطوح .است انسان در مزمن و کم درجه سیستمی التهاب کاهش و بدن وزن تنظیم مهم محیطی فاکتور
کاهش سطوح آن متعاقب فعالیت هم چنین و  احشایی چربی و بدن وزن با آن مثبت ارتباط و نرمال زنان مقایسه در بزرگسال چاق زنان در

در  18 اینترلوکینفعالیت ورزشی بر سطوح   خصوص تاثیراما در . تایید شده است قبلی مطالعات در، )2007لئیک و همکاران، (ورزشی مزمن
 دختران 18 اینترلوکین سطوح بر اي دایره مقاومتی لذا هدف از تحقیق حاضر بررسی اثر تمرین. شد اندکی مشاهدهمطالعات الغر افراد 
 .پایین بود بدنی توده شاخص با جوان

  روش شناسی
 ها آزمودنی که بود سال 19 تا 16)  مترمربع/کیلوگرم18 حدود( پایین بدن توده شاخص با فعال غیر و سالم دختران شامل آماري جامعه

 .شدند بندي تقسیم مقاومتی و کنترل تمرین نفري 10گروه دو به تصادفی صورت به هدفمند، و دسترس صورت به گیري نمونه از پس
 هفته در جلسه سه ،در ده ایستگاه بیشینه تکرار یک درصد 80تا  60 شدت با اي دایره تمرین مقاومتی هفته 4 شامل تمرینی پروتکل

 بین دقیقه 3 تا 2 و ها ایستگاه بین ثانیه 60استراحتی فاصله با دایره سه، ایستگاه هر در تکرار12 تا 8 باکه  بود جلسه هر در دقیقه 60و
 سطوح. ، در صبح جمع آوري شدآزمون و پس آزمون از ورید بازویی دست چپ دو مرحله پیش در نمونه هاي خونی .گردید اجرا ها، دایره

 اندازه االیزا روش به ،لیتر میلی بر پیکوگرم1/0 از کمتر 10 از کمتر حساسیت درجه با ویژه تجاري کیت از استفاده با 18اینترلوکین 
 .انجام شد P>05/0 داري یمعن سطح درتجزیه و تحلیل آماري دادها در  .شد گیري
  نتایج

گروه هاي تحقیق از آزمودنی هاي در نتیجه همسان بودن  ک وعدم تفاوت معنی دار در مشخصات آنتروپومتری مستقل بیانگر tآزمون نتایج  
گروهی  درون تمرینات مقاومتی منجر به کاهشهفته  4زوجی،  tبر اساس نتایج آزمون  .لحاظ متغیرهاي فوق در مرحله پیش آزمون بود

تمرین گروه )- %55/8( 18 اینترلوکین عالوه بر این درصد تغییرات سطوح .در دختران الغر غیر فعال شد) p=001/0(18اینترلوکین 
 .)P=004/0(معنی دار بودنیز  )- %200/0(، در مقایسه با گروه کنترلمقاومتی

  بحث و نتیجه گیري
دختران غیر  در 18 اینترلوکینمعنی دار غلظت پالسمایی کاهش منجر به  مقاومتی هفته تمرین 8بر اساس یافته هاي پژوهش حاضر 

فعالیت ورزشی می  .باشد میدر این آزمودنی ها  متوسط شدت با اي دایره مقاومتی ورزش التهابی ضد اثرات دهنده نشان که گردید فعال
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 کاهش گونه و بی کاپا اي فاکتور هسته فهالیت التهابی به واسطه مهارتواند با افزایش سطوح آنتی اکسیدانت ها و سایتوکاین هاي ضد 
نشان دادند سطوح  )2007(همکاران  و از سوي دیگر برون. منجر به تقلیل التهاب شود) 2006لی و همکاران،(واکنشی اکسیژن هاي

الیت جسمانی متوسط، کاهش یافت و هم چنین هفته رژیم غذایی کم کالري همراه با فع 15افراد چاق متعاقب  18 پالسمایی اینترلوکین
جمع بندي نتایج این . تمرین در افراد بزرگسال چاق گزارش شد هفته 8 از بافت چربی پس 18 اینترلوکینmRNA محتوي  کاهش

وزن  ناشی از تمرین و رژیم غذایی می تواند تا حدي به کاهش 18 اینترلوکین پالسمایی محققین بیانگر این است که کاهش سطوح
لذا می ). گزارش نشده(اما در تحقیق حاضر وزن آزمودنی هاي گروه هاي تحقیق افزایش غیر معنی داري یافت. آزمودنی ها مربوط باشد

توان پیشنهاد نمود که تعدیل وزن ناشی از تمرین ورزشی از جمله تمرین مقاومتی، ممکن است تا حدي در تنظیم منفی سایتوکاین ها 
 . در افراد الغر سهیم باشد 18 مله اینترلوکینپیش التهابی از ج

  منابع
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 .مقاومتی تمرین، 18 اینترلوکین: کلیدي واژگان
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