
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


 

١١٠ 
 

  مقاومتی الغر متعاقب  یک دوره تمرین جوان دختران 10 اینترلوکین سطوح تغییرات 
 فرزانگی ، پروین حبیبیان معصومه  خاکپور، مریم
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 .استادیار دانشگاه آزاد اسالمی واحد ساري، گروه فیزیولوژي ورزش، ساري، ایران .3
 قائم شهر، دانشگاه آزاد اسالمی واحدقائم شهر: حبیبیان دکتر معصومه:مولف مسئول

 habibian_m@yahoo.com:آدرس ایمیل
 مقدمه 
. شود می افراد سالمت بر ناپذیري جبران عوارض موجب ها آن از هرکدام که باشند می تغذیه سوء مشکالت عمده از چاقی و الغري

کیلوگرم بر مترمربع داراي کمترین میزان ناخوشی ها هستند که  2/22بر اساس مطالعات اپیدیمولوژي افرادي با شاخص توده بدنی 
یک سایتوکاین  10اینترلوکین. شکل بین شاخص توده بدنی و شیوع بیماري از جمله عوارض قلبی عروقی است-Jاین بیانگر ارتباط 

  B، سلول هايTمختلفی از فعالسازي ایمنی از طریق  انواعی از سلول ها  از جمله  سلول هاي  پیش التهابی است که تحت شرایط
این سایتوکاین طیف وسیعی از پاسخ هاي التهابی را سرکوب می کند و یک فاکتور مهم در . ماکروفاژها رها می شود/و مونوسیت ها

یک فاکتور محیطی مهم تنظیم وزن بدن محسوب می شود و با  فعالیت ورزشی به عنوان. حفظ هومئوستاز پاسخ هاي ایمنی است
بنابراین افزایش فعالیت جسمانی به عنوان یک بعد مهم از . کاهش التهاب سیستمی با درجه کم و مزمن در انسان همراه است

 عه حاضر بررسی تغییراتلذا هدف از مطال. راهبردهاي غیر دارویی براي کنترل چاقی و هم چنین افزایش وزن مورد توصیه می باشد
 .مقاومتی بود تمرین دوره کوتاه مدت یک الغر متعاقب جوان دختران 10اینترلوکین  سطوح

 روش شناسی
 که بود سال 19 تا 16)  مترمربع/کیلوگرم18 حدود( پایین بدن توده شاخص با فعال غیر و سالم دختران شامل آماري جامعه
 مقاومتی و کنترل تمرین نفري 10گروه دو به تصادفی صورت به هدفمند، و دسترس صورت به گیري نمونه از پس ها آزمودنی

بود که به  بیشینه تکرار یک درصد 80تا  60 شدت با اي دایره تمرین مقاومتی هفته 4 شامل تمرینی پروتکل .شدند بندي تقسیم
 3 تا 2 و ها ایستگاه بین ثانیه 60استراحتی فاصله با دایره سه، ایستگاه هر در تکرار12 تا 8 با ،دقیقه در ده ایستگاه 60مدت 
آزمون و پس  دو مرحله پیش در نمونه هاي خونی. گردید اجرا جلسه هر در دقیقه 60و هفته در جلسه سه ها، دایره بین دقیقه

 درجه با ویژه تجاري کیت از استفاده با 10اینترلوکین  سطوح. ، در صبح جمع آوري شدآزمون از ورید بازویی دست چپ
 درتجزیه و تحلیل آماري دادها در  .شد گیري اندازه االیزا روش به ،لیتر میلی بر پیکوگرم5/0 از کمتر 10 از کمتر حساسیت

 .انجام شد P>05/0 داري یمعن سطح
 نتایج

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

در دختران الغر غیر ) p=001/0لیتر،  میلی /پیکوگرم 54/9±05/2به  38/6±36/1از سطوح( 10درون گروهی اینترلوکین  کاهش
افزایش معنی %) 72/1(در مقایسه با گروه کنترل %) 80/48(گروه تمرین مقاومتی  18 ر این سطوح اینترلوکینعالوه ب. فعال شد

 ).p=021/0(داري یافت
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 بحث و نتیجه گیري
 در دختران الغر 10 اینترلوکینمعنی دار غلظت پالسمایی  منجر بهمقاومتی  هفته تمرین 4بر اساس یافته هاي پژوهش حاضر 

 در این راستا وایت .باشد در این آزمودنی ها می متوسط شدت با اي دایره ورزش مقاومتی التهابی ضد اثرات دهنده اننش که گردید
استراحتی پالسما  10با افزایش اینتر لوکین ) جلسه در هفته  2(هفته تمرین مقاومتی فزاینده  8نشان دادند که ) 2004(و همکاران
 شدت با ست 4 در تکرار 12 با سینه پرس حرکت از پس ساعت 72 تا 144 بین 10اینترلوکین بعالوه افزایش غلظت. همراه بود

بنابر این  فعالیت ورزشی می تواند با افزایش . گزارش شد) 2001(نیز توسط اسمیت و همکاران  بیشینه تکرار یک درصد 100
 می 10 اینترلوکین ضدالتهابی سایتوکاین تولید اصلی منبع که تنظیمی T هاي سلول فعالیت سطوح آنتی اکسیدانت ها و افزایش

لذا می توان پیشنهاد نمود که اجراي یک دوره . منجر به تقلیل التهاب شود بی کاپا اي فاکتور هسته فهالیت و به واسطه مهار باشند،
در  10 بی از جمله اینترلوکینکوتاه مدت تمرینات مقاومتی دایره اي، ممکن است تا حدي در تنظیم مثبت سایتوکاین ها ضد التها

 . افراد الغر مداخله نماید
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