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تحوالت علوم ورزشی در حوزه سالمت ،پیشگیری و قهرمانی
اثر فعالیت ورزشی بر سایتوکاین های التهابی
پیمان نعمت پور
دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی دانشگاه ارومیه

خالصه
زمینه و هدف :سایتوکاینها در شروع پاسخهای التهابی نقش کلیدی دارند و تمرین ورزشی منظم راهبرد مهمی در
کاهش التهاب مزمن ،همچنین پیشگیری از این بیماریهاست مقاله مروری حاضر بر مطالعات متناقض و تاثیر شدت های
متفاوت فعالیت بدنی بر میزان التهاب متمرکز شده است.
روش کار :این مطالعه به صورت مروری به تحقیقاتی می پردازد که تاثیر انواع تمرین بر التهاب را به شکل ادبیات مروری
بررسی کرده اند.
یافته ها :گزارش های اخیر در مورد تاثیر فعالیت بدنی و تمرین بر میزان التهاب در بدن متناقض است .برخی محققین
مشخص کرده اند ،تمر ین می تواند باعث کاهش فاکتورهای التهاب شود که این امر بستگی به مدت فعالیت بدنی دارد ،در
حالیکه محققین دیگر هیچ تغییری را درمیزان این فاکتورها گزارش نکردند.
کلمات کلیدی:سیستم ایمنی ،سایتوکاین ،ورزش ،التهاب ،اینترلوکین ،هورمون رشد ،فاکتور نکروز دهنده تومور

مقدمه
سیستم ایمنی در بین سیستم های عملکردی بدن از جایگاه ویژه ای برخوردار است و به طور طبیعی عوامل بیشماری
می توانند در بهبود عملکرد این دستگاه مهم و حیاتی بدن نقش داشته باشند که اطالع از این عوامل و چگونگی تاثیر آنهـا بـر
روی سیستم ایمنی موجب کمک به افزایش سازگاری ها در مقابل شرایط مختلف می شود.از میان این عوامل،ورزش و فعالیت
بدنی از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
در سالهای اخیر مطالعات زیادی در باره تاثیرات حاد و مزمن فعالیت ورزشی بر سیستم ایمنی بزرگساالن انجام گرفته اسـت
که این مطالعات نشان داده اند که ورزش اثرات متناقضی برسیستم ایمنی برجای می گذارد به عبارت دیگر تمرین با شـدت
یکنواخت موجب ارتقای پاسخ های ایمنی می شود درصورتیکه تمرینات شدید و درمانـده سـاز اثـرات معکوسـی بـر پاسـخ
سیستم ایمنی می گذارد.
گلیکو پروتئین هایی بنام سایتوکاین ها را به عنوان هورمون های سیستم ایمنی می شناسند که می توانند عملکرد موضعی
و یا سیستمیک داشته باشند.از انواع مختلف سایتوکاین ها می توان به اینترفرون ها ،اینترلوکین ها و فاکتور نکـروز دهنـده
توموراشاره کرد .سایتوکاین اینترلوکین را از  IL-1تا  IL-29طبقه بندی کرده انـد IL-6.یـک سـایتوکاین درگیرشـده در
پاسخ های التهابی است و توسط ماکروفاژ /میکروگلیا ،آستروسیت ها و نورون ها تولید شده و اثـرات پـیش التهـابی اعمـا
میکند .این سایتوکاین به می زان زیاد توسط بافت چربی تولید می شود و میزان در گردش آن با تـوده بـدن ،حساسـیت بـه
انسولین و تحمل گلوکز مرتبط است IL-6 .یک سایتوکاین  22اسید آمینه ای اسـت کـه درفرآینـدهای زیسـتی همچـون
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پاسخ های التهابی و ایمنی درگیرمی شود که البته  IL-6بیشتر به عنوان یک سایتوکاین پـیش التهـابی طبقـه بنـدی مـی
شود اگرچه دارای اثرات ضد التهابی نیز می باشد.
با وجود مطالعات فراوان ،سازوکار رها شدن سایتوکاین ها به هنگام ورزش تاکنون ناشناخته است با این حـا بـه نظـر مـی
رسد رهایی این مواد گلیکوپروتئینی تنها پس از ورزش طوالنی مدت و یا پس از آسیب های عضـله ر مـی دهـد.همچنین
تغییرات ایجاد شده در میزان سایتوکاین ها براثر ورزش ،به سن ،جنسیت ،میزان آمادگی جسمانی افراد و همچنـین مـدت،
شدت و نوع فعالیت بستگی دارد.

اثر فعالیت هوازی حاد برمیزان سایتوکاین ها :فعالیت هوازی منظم یک روش اثبـات شـده بـرای پیشـگیری و درمـان
بسیاری از اختالالت قلبی عروقی و متابولیکی است.یک جلسه فعالیت استقامتی سایتوکاین هـای عروقـی و التهـابی را آزاد
می کند از طرفی فعالیت استقامتی ممکن است در مقابل بیماری های قلبی و عروقی از طریق تولید سـیگنا هـایی بـرای
سازگاری عروقی( عضالنی و متابولیکی) اثر محافظتی داشته باشد.
سایتوکاین هایی مثل فاکتور نکروز دهنده تومـور( IL-6 ، )TNF –αو  IL-8هـم درسـیگنالینب بیمـاری زایـی و هـم در
سازگاری فیزیولوژیکی در پاسخ به فعالیت ورزشی نقش دارند.مثال باال رفتن غلظت  TNF –αهم در شرایط بیماری و هـم
در پاسخ به یک وهله فعالیت ورزشی مشاهده شده است.غلظت باالی  IL-6با التهاب و اختالالت متابولیکی در ارتباط است
و همچنین غلظت آن در هنگام پاسخ به افزایش شدت یا مدت زمان فعالیت ورزشی نیز افزایش می یابـد IL-8 .مـی توانـد
رگ زایی را در سلو های اندوتلیا افزایش دهد و ممکن است در افزایش مویرگی ناشی از فعالیـت عضـالت اسـکلتی نیـز
شرکت کند.
انجام منظم فعالیت ورزشی تداومی برای کاهش پاسخ های التهابی نسبت به ورزش پیشنهاد شده است کـه در مـورد IL-6
و  TNF –αتغییر در هنگام ورزش مشاهده شده است.
البته هنوز مشخص نشده است که آیا یک جلسه فعالیت ورزشی می تواند اثری بر پاسخ های التهابی یا عروقی داشته باشـد
یا خیر.
در مطالعه ای که در سا  2102توسط رایان و همکاران انجام گرفت ،اثرات کوتاه مدت فعالیت ورزشی برغلظت سایتوکاین
های پیش التهابی و عروقی بین افراد جوان تمرین کرده استقامتی و مردان جوان کم تحـر بررسـی شـد.پروتکل تمرینـی
این مطالعه طبق دستورالعمل دانشگاه پزشکی ورزشی شامل  01دقیقه در روز و در اکثر روزهای هفته بود.
در مطالعات قدیمی تر تناقض هایی در نتایج بدست آمده مشاهده شده است که ممکن است بـه علـت تفـاوت در پروتکـل،
زمان فعالیت ( ،)30-50 minشدت فعالیت و زمان نمونه گیری باشد.
در مطالعه رایان و همکاران  21مرد  08-03سا  ،غیرسیگاری و بدون سابقه بیماری قلبی عروقی و دیابت برای این مطالعه
انتخاب شدند و به سه گروه ده نفری تمرین کرده ،تمرین نکرده و کنتر تقسیم شدند و به آنها توصـیه شـد از  02قبـل از
نمونه گیری الکل و کافئین و از  22ساعت قبل آنتی هیستامین و داروهای غیراستروئیدی ضدالتهاب مصرف نکنند.
دو گروه تمرین کرده و تمرین نکرده  01دقیقه وبا شدت %53 VO2maxهر فرد انجام دادنـد سـ س غلظـت پالسـمایی
 TNF –α ،IL-6و  IL-8و سایرسایتوکاین ها اندازه گیری شد ودر نهایت داده ها بوسیله آزمون  tمستقل آنـالیز شـدند و
داده های مربوط به سایتوکاین ها نیز با استفاده از آنالیز واریانس مکرر ( )ANOVAو با استفاده از نرم افزار  spssتحلیـل
شدند.
مشخصات شرکت کنندگان در این مطالعه در جدو  0نشان داده شده است.همان گونه که انتظـار مـی رود اخـتالف معنـا
داری میان میان آمادگی افراد کم تحر و افراد تمرین کرده و جود دارد مثال افراد ورزشکار دارای حداکثر اکسیژن مصرفی
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( ) VO2maxبیشتری به میزان  %00نسبت به افراد کم تحـر
گلیسرید باالتری بودند.

بودنـد و افـراد کـم تحـر

نیـز دارای  VLDLو تـری

پــس از انجــام یــک وهلــه فعالیــت ورزشــی هــیچ ارتبــاط معنــاداری میــان  TNF –α ،IL-6و IL-8مشــاهده
نشد.همچنین غلظت  TNF –αبعد از فعالیت ورزشی تحت تاثیر قرار نگرفت اما غلظت  IL-8پس از فعالیت تغییـر عمـده
داشت و تا  %02افزایش یافت و غلظت  IL-6نیز  %063افزایش یافت اما هیچ تفاوت بـین گروهـی معنـی داری در غلظـت
 IL-6و  TNF –αمشاهده نشد .و میزان هماتوکریت و هموگلوبین نیز تغییری نداشت (شکل .)2
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این مطالعه نشان داد که یک وهله فعالیت هوازی،غلظت سایتوکاین های التهابی  IL-6و IL-8را در هر دو گروه ورزشکار و
غیر ورزشکار افزایش می دهد.در حالت پایه در مقایسه با قبل از فعالیت ،ورزش هوازی منظم منجر به شاخص های التهـابی
کمتری می شود.ما انتظار داریم این یافته ها شاخص های التهابی  IL-6و  TNF –αدر شـرکت کننـدگان تمـرین کـرده
کمتر از افراد تمرین نکرده باشد اما بر خالف فرضیه ما مقدار این سایتوکاین ها در پاسخ به فعالیت حاد اسـتقامتی در افـراد
تمر ین کرده کمتر نبود.مطالعات گذشته نشان می دهند که فعالیت ورزشی حاد اثر مداومی بر تولید سایتوکاین ها در افـراد
تمرین کرده در مقایسه با افراد تمرین نکرده ندارد.در افراد سالم تولید  TNF –αاز عضالت ،توسط فعالیت ورزشـی شـدید
یا بلند مدت تحریک می شود و همچنین زمان پاسخ  TNF –αبه ورزش نیز متفاوت اسـت بـرای مثـا برخـی مطالعـات
نشان داده اند که آزاد شدن  TNF –αممکن است اندکی بعد از فعالیت ورزشی اتفاق بیفتد بنابراین ممکـن اسـت بعـد از
 01دقیقه فعالیت ورزشی تغییرات آن قابل تشخیص نباشد در حالیکه سایر مطالعات بیان کرده اند که اگـر TNF –αآزاد
شود بعد از اتمام فعالیت حاد اتفاق خواهد افتاد.
ترشح  IL-6متعاقب ورزش به عنوان عامل بازدارنده  TNF –αشناخته شـده اسـت بنـابراین اگـر تغییـری درTNF –α
مشاهده شده است ،این تغییر ممکن است تنها در سطح بافت صورت گیرد و یا اندازه گیـری هـا بـرای تشـخیص تغییـرات
بهینه نباشند.
 IL-6دارای طیف وسیعی از خواص بیولوژیکی شامل آنژیوژنز (رگ زایی) ،بازسـازی عروقـی ،برقـراری هموسـتاز گلـوکز و
اکسیداسیون چربی است.
به عنوان نتیجه این مطالعه میتوان گفت فعالیت ورزشی حاد( کوتاه مدت) غلظت  IL-6و  IL-8در گردش را افزایش می
دهد.این نتایج بیان می کنند که  01دقیقه دویدن روی تردمیل با شدت  %53حداکثر اکسیژن مصرفی یک تحریک التهابی
حاد ،سیستماتیک و رگ زایی ایجاد می کند].[10
اثرانواع فعالیت ورزشی طوالنی مدت بر شاخص های التهابی در افراد چاق/دارای اضافه وزن :بافت چربی از اندام
های درون ریز مهمی است که سایتوکاین هایی مانند ، TNF–αآدی ونکتین IL-6 ،و  IL-08را تولید و ترشح می
کند.بافت چربی زیاد و چاقی منجر به افزایش شاخص های التهابی مانند پروتئین واکنشی  )CRP( Cو سایتوکاین های
التهابی  TNF –αو  IL-6می شود و کاهش وزن سطوح مارکرهای التهاب را کاهش می دهد.
 TNF –αبه عنوان یک میانجی اولیه در التهاب های موضعی و نیز یک آغازگر پاسخ فاز حاد می باشد.غلظت TNF –α
در افراد چاق نسبت به افراد الغر تمایل بیشتری به افزایش دارد.مدارکی وجود دارد که بیان میکند  TNF –αنقش
مستقیمی در سندروم متابولیک ایفا می کند .در انسان نشان داده شده است  TNF –αبوسیله تغییر مسیر سیگنالینب
انسولین ( )IRبه سمت اختال در جذب گلوکز موجب کاهش مقاومت انسولین می شود.
باال رفتن  IRتوسط  TNF –αبطور غیرمستقیم منجربه تحریک لی ولیز در سلو های چربی شده و موجب آزاد شدن
اسیدهای چرب غیراستریفه ( )NEEAsمی شود.سطوح  TNF –αبه چاقی کلی مربوط می شود درحالیکه سطح IL-6
وابسته به میزان چربی احشایی است.همچنین سطوح  IL-6در گردش در سیاهرگ باب در مقایسه با خون شریان
سیستمیک بیشتر است.
نشان داده شده است که که یک وهله فعالیت ورزشی سطوح سایتوکاین های التهابی را افزایش می دهـد و در حالـت کلـی
این افزایش در شاخص های التهابی بعد از فعالیت کوتاه مدت زیاد پایدار نیست و به سرعت به میزان طبیعـی خـود بـازمی
گردد.در برخی مطالعات فعالیت هوازی موجب کـاهش معنـی داری در سـطوح  TNF –αو  IL-6مـی شـود در حالیکـه
بسیاری از مطالعات تغییر معناداری در غلظت  TNF –α ،IL-6و CRPگزارش نکرده اند .بـرای فعالیـت مقـاومتی نیـز
تغییر معنی داری در سطوح  IL-6گزارش نشده است.به هر حـا تعـدادی از مطالعـات تغییراتـی را در غلظـت مارکرهـای
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التهابی نسبت به حالت پایه در گروه تجربی مشاهده کردند امـا چـون در هیچکـدام از ایـن مطالعـات گـروه کنتـر وجـود
نداشت ،مشخص نیست که تغییرات بوجود آمده در شاخص های التهابی ناشی از ورزش بوده است یا عوامـل کنتـر نشـده
دیگری هم در این تغییر دخالت داشته اند.
از مطالعات گذشته می توان دریافت که اثر ضد التهابی فعالیت ورزشی وابسته به حجم ،شدت و نوع فعالیت ورزشی است.
تحقیقی که توسط سولین و همکاران انجام گرفت ،اثرات فعالیت طوالنی مدت  02هفته ای با شدت متوسط و باالی
فعالیت هوازی،مقاومتی و ترکیبی بر روی افراد تمرین نکرده و دارای اضافه وزن /چاق همچنین ارتباط میان سطوح ، IL-6
 TNF –αو سایر فاکتور های خطر بیماری قلبی و عروقی نشان داده شد.
در این مطالعه  75مرد و زن دارای اضافه وزن /چاق و کم تحر  21-66ساله با  BMI≥25در این مطالعه شرکت کردند و

به  2گروه تقسیم شدند که یک گروه ورزش هوازی  ،یک گروه فعالیت مقاومتی و گروه سوم فعالیت هوازی و مقاومتی
انجام دادند و در نهایت گروه کنتر بدون فعالیت در تحقیق مشارکت کردند.گروه کنتر بجای انجام فعالیت ،دارونما
مصرف کردند.گروه هوازی  3روز در هفته هر جلسه  01دقیقه روی تردمیل بصورت تداومی به فعالیت پرداختند و گروه
مقاومتی نیز  3روز در هفته با دستگاههای وزنه ،فعالیت مقاومتی انجام دادند و گروه ترکیبی 3 ،روز در هفته  03دقیقه
فعالیت هوازی و  03دقیقه فعالیت مقاومتی انجام دادند و از هر  2گروه خواسته شد رژیم غذایی معمو خود را در طو
مطالعه حفظ کنند.
ورزش هوازی بر روی تردمیل با  %61ضربان قلب ذخیره ( )HRRو ورزش مقاومتی بصورت  01دقیقه شامل  2ست با
 8-02تکرار برای حرکات پرس پا ،باز کردن پا ،پرس نیمکت و تقویت عضله دلتوئید خلفی با یک دقیقه استراحت بین
ست ها انجام شد.ورزش مقاومی افراد گروه فعالیت ترکیبی شامل  2ست از فعالیت مقاومتی ذکر شده در باال بود.
پس از اندازه گیری های آنتروپومتریک و جمع آوری نمونه ها آزمون  tجفت شده برای آنالیز تغییرات درون گروهی و
ضریب همبستگی پیرسون با استفاده از نرم افزار  spssبرای تعیین میزان همبستگی متغیرها مورد استفاده قرار گرفت.

پس از اندازه گیری های اولیه و غربالگری ها تعداد  62شرکت کننده تا پایان مطالعه باقی ماندند که از این تعداد  06نفر
گروه کنتر  03 ،نفر گروه هوازی 06 ،نفر گروه مقاومتی و  05نفر گروه کنتر را تشکیل دادند(جدو .)0
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پس از  02هفته سطوح  TNF –αدر گروه ترکیبی (هوازی و مقاومتی) ترکیبی بطور معناداری در مقایسه با گـروه کنتـر
پایین تر بود (( )% 2666شکل  )0و غلظت  IL-6تغییر معناداری بین گروهها نداشت(شکل .)2

جدو  2همبستگی میان تغییرات شاخص های التهابی  IL-6و  TNF –αرا بعد از  02هفته فعالیت نشان می دهد:

همچنین تغییرات  TNF –αبطور معناداری بـا تغییـر چربـی بدن،درصـد چربـی بـدن ،چربـی احشـایی و VO2max
همبستگی داشت و تغییرات  IL-6نیز بطور معناداری با میزان دور باسن و انسولین ناشتا همبستگی داشت.
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التهاب مزمن نقش عمده ای در بیماری زایی آترواسکلروزیس و مقاومت انسولینی ایا می کند.سـایتوکاینهای پـیش التهـابی
 IL-6و  TNF –αخطر بیماری قلبی عروقی ( )CDVو دیابت را افزایش می دهند.
مطالعات گدشته اثر فعالیت هوازی ،مقاومتی و ترکیبی را بصورت جداگانه بررسی کرده اند و چـون نقـش فعالیـت فعالیـت
طوالنی مدت بر میزان  IL-6و TNF –αروشن نشده است،هدف این مطالعه بررسی اثرفعالیت با شـدت متوسـط بـر روی
سطوح پالسمایی  TNF –α ،IL-6در افراد چاق و دارای اضافه وزن می باشد .دراین مطالعه کاهش معنی داری در TNF
 –αدر گروه ترکیبی در مقایسه با گروه کنتر مشاهده شد.همچنین همبستگی مثبت معنی داربین تغییـرات چربـی بـدن،
درصد چربی بدن و چربی احشایی مشاهده گردید همچنـین همبسـتگی منفـی معنـی داری میـان تغییـرات  TNF –αو
 VO2maxمالحظه شد.همبستگی مثبت معنی داری نیز میـان تغییـرات  IL-6و تغییـرات دور باسـن و انسـولین ناشـتا
مشاهده شد.
تمامی این نتایج بیان می کنند که فعالیت ورزشی منظم مخصوصا فعالیت ترکیبی برای کاهش التهاب و کاهش فاکتورهـای
خطر بیماری های قلبی عروقی در افراد چاق بزرگسا مناسب است.در این مطالعه کاهش معنی داری در سـطوح – TNF
 αدر گروه ترکیبی در مقایسه با گروه کنتر مالحظه شد که این کاهش ممکن است به علت تعداد فاکتورها بوده باشد.
 IL-6دارای اثر مهاری بر روی TNF –αبوده و سطوح در گردش آن دارای اثر تنظیمی بـر غلظـت  TNF –αاسـت بـه
عالوه سطوح  TNF –αبعد از فعالیت ورزشی به میزان چربی بدن وابسته است و این می تواند کاهش در غلظـت – TNF
 αرا توجیه کند به هرحا تعاد انرژی منفی بر اثر رژیم غذایی و یا ورزش و در نتیجه کاهش وزن بدن مسـئو تغییـرات
در شاخص های التهابی است.
در این مطالعه تفاوت بین گروهی معنی داری در سطح  IL-6بعد از  02هفته فعالیت مشاهده نشد و همچنین تغییری در
میزان  IL-6نسبت به حالت پایه بوجود نیامد.و در نهایت دریافته شد که  02هفته تمرین با شدت متوسط در افراد چاق
بزرگسا برای مشاهده کاهش در سطوح  IL-6کافی نمی باشد.
نتیجه 02 :هفته تمری ن با شدت متوسط هوازی و مقاومتی و بطور عمده فعالیت ترکیبی غلظت  TNF –αرا کاهش می
دهد اما اثری بر میزان  IL-6ندارد.
فعالیت ترکیبی برای کاهش التهاب از طریق کاهش چربی و در نتیجه کاهش فاکتورهای خطر قلبی و عروقی توصیه می
شود ].[12

اثر انواع فعالیت ورزشی بر سطوح  IL-6پس از فعالیت ورزشی:اخیـرا چنـدین مطالعـه نشـان داده انـد کـه فعالیـت
ورزشی سطح  IL-6در گردش را بوسیله به اوج رساندن غلظت آن بالفاصله پس از فعالیت ورزشـی افـزایش مـی دهـد.این
مطالعات از انواع (دویدن و یا دوچرخه سواری)  ،شدت هـا (شـدید ویـا سـبک) و زمـان هـای(  21-031دقیقـه) مختلفـی
استفاده کرده اند و به همین دلیل مقایسه این مطالعات با یکدیگر دشوار است.
برخی مطالعات نیز نشان داده اند که فعالیت برونگرا ممکن است به درجاتی از آسیب منجر شود کـه نیازمنـد پااسـخ IL-6
می باشد.
مطالعات فراوانی تا کنون اثر انواع فعالیت ها با شدت ها و زمان های متفاوت بر روی سایتوکاین ها بررسی کـرده انـداما تـا
کنون هیچ مطالعه ای پاسخ  IL-6به فعالیت های دویدن و دوچرخه سواری را در شدت های مختلف فعالیت ارزیابی نکرده
اند.
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سیم و همکاران برای بررسی اثر انواع فعالیت بر سطوح اینترلوکین  6مطالعه ای انجام داده اند که در آن  01ورزشکار حرفه
ای سه گانه کار با میانگین سنی  20سا  ،مینگین وزن 52کیلوگرم و میانچین قدی  052سانتی متـر بطـور تصـادفی در 2
گروه بصورت زیر قرار گرفتند:
گروه  21 :L-Rدقیقه تمرین دویدن کم شدت با %63 VO2peak
گروه  21 :H-Rدقیقه تمرین دویدن شدید با %83 VO2peak
گروه  21 :L-Cدقیقه دوچرخه سواری با شدت %63VO2peak
گروه  21 : H-Cدقیقه دوچرخه سواری با شدت %83 VO2peak
نمونه خون در  0زمان رسیدن به آزمایشگاه (حالت پایه) ،بالفاصله پـس از فعالیـت ورزشـی و  0سـاعت بعـد از فعالیـت از
شرکت کنندگان گرفته شد.
پروتکل  :دویدن روی تردمیل و در دوره های  0دقیقه ای با یک استراحت بین تالش ها انجام می گرفت که سرعت شـروع
 02کیلومتر بر ساعت بود که در هر مرحله  0کیلومتر بر ساعت به سرعت افزوده می شد و تـا زمـانی کـه خسـتگی حاصـل
شود فعالیت ادامه می یافت.
تمرین با دوچرخه بر روی ارگومتر انجام گرفت که شامل وهله های  0دقیقه ای با یـک دقیقـه اسـتراحت بـین تـالش هـا
بود.بار کار اولیه  011وات بود که در هردقیقه  21وات اضافه می شد و ضربان قلب در  01ثانیه پایانی هر بـار کـاری انـدازه
گیری می شد.
گروه های  L-Cو  L-Rکه شامل  21دقیقه دویدن و یا دوچرخه سواری با  %63VO2peakبود عمدتا از سیسـتم انـرژی
هوازی استفاده می کنند و فعالیت گرو ه های  H-Cو  H-Rشامل  8دقیقـه گـرم کـردن بـا شـدت  %31 VO2peakو8
دقیقه سرد کردن با شدت %21 VO2peakو  8تـالش  0دقیقـه ای بـا شـدت  %83VO2peakبـا نسـبت فعالیـت بـه
اسراحت  2به  0بود ،باعث درگیر شدن سیستم انرژی زایی بی هوازی و هوازی می شود.
پس از جمع آوری داده ها،بوسیله تحلیل واریانس مکرردر نرم افزار  SPSSآنالیز شدند.
در گروه  H-Rمیانگین ضربان قلب از گروه  L-Rبیشتر بود و در گروه  L-Cنیز بطور معنی داری کمتـر از  H-Rو H-C
بود.
میزان در فشار ( )RPEبین دو گروه  H-Rو  H-Cتفاوت معناداری نشان نداد اما از هـر دو گـروه  L-Cو  L-Rبیشـتر
بود(جدو .)0

سطوح ( IL-6شکل  ) 0بطور معناداری در زمان بالفاصله پس از ورزش در مقایسه با حالت پایه در تمام شرایط باالتر بود به
عالوه سطوح  IL-6در  H-Rبطور معناداری باالتر از  L-Rبود.
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صرفنظر از شدت یا مدت فعالیت ،سطوح  IL-6بالفاصله پس از فعالیت افزایش یافت با اینکـه سـطوح  IL-6بطـور معنـی
داری پس از  H-Rبیشتر از  L-Rبود.
نتایج کلی این مطالعات یک افزایش  211درصدی درسطوح  L-Rرا در هر  2گروه نشان می دهد.در ایـن مطالعـه تفـاوتی
میان سطوع  L-Rبالفاصله پس از فعالیتهای دویدن و دوچرخه سواری مشاهده نشد.
ثانت شده است که هر نوع فعالیتی که موجب انقباض بیشتری در عضالت اسکلتی شـود مـثال فعالیـت بـا شـدت بیشـتر از
 %63VO2peakسطوح  IL-6را افزایش می دهد.
نتیجه :تمامی  2نوع فعالیت اجرا شده موجب افزایش معنی دار در تولید  IL-6شدند ].[18

اثر تمرین مقاومتی همراه با مکمل ویتامین  Dبر بیومارکرهای التهابی در افراد چاق :چاقی فرآینـدهای بیولـوژیکی
را در انسان مختل کرده و او رانسبت به بیماری هایی مانند دیابت نوع  2و آترواسکلروز آسیب پذیر می کند .توسعه بیماری
های وابسته به چاقی به تولید سایتوکاین های التهابی توسط سـلو هـای چربـی نسـبت داده شـده اسـت بـه عـالوه ایـن
سایتوکاین ها ،تولید پروتئین واکنشی  )CRP( Cرا نیز موجب می شودکه یک پروتئین فاز حاد است که همراه بـا – TNF
 αو  IL-6به عنوان یک بیومار کر قابل اعتماد در سیستم ایمنی و یک عامل پاتوژنزی مهم در نظر گرفته می شـود.بنابراین
چاقی ممکن است به افزایش پایدار در تولید سایتوکاین هایی که مشخصه ی سیستم التهابی است،منجر شود.
شواهد نشان می دهند که یک ارتباط میان ویتامین  ،Dالتهاب و چاقی وجود دارد.برای مثا کمبود ویتـامین  Dبـا سـطح
باالی چربیارتباط دارد.همچنین اطالعات نشان می دهند کمبود ویتامین  Dبا پیشرفت بیماری های خاصی کـه بـا التهـاب
درجه پایین مشخص می شوند (مانند دیابت نوع  )2در ارتباط اسـت.ویتامین  Dدارای اعمـا ضـد التهـابی اسـت بنـابرین
فعالیت ضد التهابی این ویتامین می تواند نقش مهمی در کاهش التهاب وابسته به چاقی ایفا کند.
همانند مکمل ویتامین، Dفعالیت ورزشی مخصوصا فعالیت با شدت باال (مثال  02هفتـه فعالیـت مقـاومتی فزاینـده کـه بـا
شدت 83 -011%یک  RMاجرا می شود) نیز ممکن است خواص ضد التهابی قـوی داشـته باشـد و بطـور قابـل تـوجهی
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محتوای  mRNA TNF –α ، CRPعضله راکاهش می دهد.نتایج مطالعات پیشین از اثر ضدالتهابی فعالیـت مقـاومتی
بعد از یک دوره فعالیت با شدت متوسط تا باال حمایت می کنند.
هنوز مشخص نشده است که آیا مکمل ویتامین  Dمی تواند نسبت به تمرین فزاینده مقـاومتی در افـراد چـاق پاسـخ ضـد
التهابی تولید کند یا خیر.بنابراین هدف این مطالعه بررسی اثر مکمل ویتامین  Dبـر بیومارکرهـای التهـابی در بزرگسـاالن
چاق در طو شرکت در برنامه  02هفته ای فعالیت مقاومتی فزاینده است.
مطالعه ای در این مورد توسط آندرس و همکاران انجام گرفته است که در آن تعداد 20شرکت کننـده شـامل  02زن و 00
مرد در این مطالعه شرکت کردند که  3زن و  3مرد گروه مصرف کننده ویتامین  Dو  5زن و  6مرد گروه دارونما را تشکیل
دادند.از شرکت کنندگان خواسته شد رژیم غذایی خود را طی دو روز در طو هفته و یک روز آخر هفته یادداشت کنند.

شرکت کنندگان  0جلسه در هفته و هر جلسه فعالیت مقاومتی شامل باز کننده ها و خم کننده های پا ،پـرس پـا ،نزدیـک
کننده ها و دور کننده ها و پرس سینه را انجام دادند که هر هفته نسبت به هفته قبل حجم و شـدت کـار (  3-01درصـد)
افزایش می یافت.
هرجلسه با  3دقیقه راه رفتن روی تردمیل و حرکات کششی شروع میشد.زمان فعالیت در هر جلسه  21دقیقه بود.تغذیـه و
رژیم غذایی شرکت کنندگان نیز تحت کنتر بود.
در پایان  02هفته فعالیت مقاومتی ،هیچ تغییر معناداری در میزان  ،BMIوزن بـدن و درصـد چربـی بـدن مشـاهده نشـد.
تغییرعمده ای در میزان  CRP ،TNF –αو  IL-6مشـاهده نشـد و در هـر دو گـروه میـان درصـد چربـی بـدن و CRP
همبستگی ( )r= 0.45وجود داشت(جدو  2و شکل های  2و.)0
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نتایج مطالعه حاضر نشان می دهد که در افراد سالم چاق غلظت های باالی ویتامین  Dشاخص های زیسـتی در گـردش را
در طو  02هفته تمرین مقاومتی فزاینده ،تحت تاثیر قرار نمی گیرد.مطالعـات گذشـته نشـان داده انـد بیـو مارکرهـای در
گردش ( CRP ،TNF –αو  )IL-6با مصرف مکمل ویتامین  Dو بدون فعالیت ورزشی کاهش می یابند و یـا تغییـر نمـی
کنند.
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در این مطالعه ،وزن افراد شرکت کننده در طو  02هفته ثابت می ماند و افـزایش 23OHDسـرم ( 23دی هیدروکسـی
ویتامین  )Dبا مصرف مکمل ویتامین  Dکمتر از حد انتظار بود که ممکن است به علت چاق بودن شـرکت کننـدگان بـوده
باشد.این مطالعه تغییرمعنی داری ناشی از فعالیت مقاومتی در بیومارکرها نشان ندادکه پیشنهاد مـی شـود کـاهش وزن در
مقایسه با فعالیت ورزشی اثر بیشتری بر کاهش سطوح بیومارکرهـای التهـابی دارد .از طرفـی تولیـد  TNF –αدر هـر دو
گروه آزمایشی و دارونما کاهش یافت که منعکس کننده اثر ضد التهابی ورزش مستقل از ویتامین  Dاست.
این مطالعه اولین بررسی اثر مکمل ویتامین  Dبر بیومارکرهای التهابی در افراد سالم با وزن بـاال اسـت کـه در آن شـرکت
کنندگان در فعالیت مقاومتی شرکت می کنند.
محدودیت این مطالعه گنجاندن افراد چاق و سالم است که ممکن این افراد به علت داشتن چری زیاد امکان کمتـری بـرای
دستیابی به بهبود در میزان  23OHDدر مقایسه با افراد الغر داشته اند در نتیجه نتایج این تحقیق نمی توانند برای افـراد
با وزن طبیعی اعما شوند].[6

اثر بازی در زمین های کوچک بر سطوح  IL-6در مردان میانسال و کم تحرک :شاخص های التهـابی ماننـد ل تـین،
 TNF –α ،IL1ß ،IL-6و  CRPاز عوامل التهاب بالینی می باشند.فعالیت بدنی طوالنی مـدت شـرایط التهـابی مـزمن را
جهت پیشگیری از بیماری های مزمن بهبود می بخشد .ثابت شده است که توده عضالنی کم و توده چربی زیاد موجب مـی
شود غلطت های باالیی از  IL-6و  TNF –αدر خون وجود داشته باشد .جهت کاهش فاکتورهای پـیش التهـابی (،IL-6
 TNF –αو  CRPو  Leptinو )...و افزایش عوامل ضد التهابی (  IL-10و آدی ونکتین و )...ترکیب ورزش هـوازی (پیـاده
روی ،دویدن و دوچرخه سواری) و مقاومتی توصیه شده است .این یافته ها تا به امروز مبهم هستند که دلیل احتمـالی ایـن
ابهام می تواند پاسخ سازگاری های مختلف در ترکیب بدن نسبت به انواع مختلف فعالیت های ورزشی باشد.
فعالیت ورزشی در زمین های کوچک ( )SSGدر میان جمعیت کم تحر یک ابتکار عمل محبوب بـرای ارتقـای سـالمتی
است SSG .نوعی تمرین گروهی است که شامل تالش های تکراری از فعالیت با شدت باال و در مدت زمان طـوالنی اسـت.
ارزیابی های گذشته که درمورد  SSGصورت گرفته نشان داده اند که افراد کم تحر سازگاری های مثبتـی را در ترکیـب
بدن و طرفیت هوازی در پاسخ به  SSGتجربه می کنند که این تغییرات می توانند تاثیر بالقوه ای در شرایط التهابی مزمن
داشته باشند اما تا کنون هیچ مطالعه ای در مورد پاسخ پیش التهابی و ضد التهابی نسبت بـه تمـرین  SSGدر مقایسـه بـا
انواع تمرین های سنتی مانند دوچرخه ثابت در افراد کم تحر انجام نشده است.
ایمی و همکاران مطالعه ای را جهت ارزیابی تغییرات سایتوکاینهای پیش التهابی و ضـد التهـابی ،فرفیـت هـوازی و تـوده
بدنی پس از  8هفته فعالیت در گروه  ،SSGدوچرخه ثابت ( )CYCو گروه کنتر انجام داده اند که در آن  00مـرد بـه 0
گروه  00نفری  CYC ،SSGو کنتر تقسیم شدند و پـس از انـدازه گیـری هـای آنتروپومتریـک و تـوده بـدنی (توسـط
 ،)DEXAتست  GXTنیز برای برآورد فرفیت هوازی و قلبی و عروقی انجـام گرفـت (جـدو  )0و از شـرکت کننـدگان
خواسته شد رژیم غذای همیشگی خود را رعایت کنند.
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گروه  0 :CYCجلسه در هفته دوچرخه سواری در محیط باز انجام گرفت.
گروه  0 :SSGجلسه در هفته تمرین تغییر یافته راگبی انجام گرفت که هر جلسه این تمرینات تغییـر یافتـه تـابع قـوانین
فوتبا انجام می شد .هر جلسه تمرین شامل  2بخش (کوارتر)  01دقیقه ای بود و  2دقیقه استراحت بین کوارترهـا اعمـا
می شد( .جدو  .)2برای کمی سازی فعالیت در هوای آزاد از دستگاه  GPSاستفاده شد و در طو  8هفته ،افزایش بـار از
طریق افزایش زمان بازی و اندازه زمین اعما می شد.
گروه کنتر  :از گروه کنتر خواسته شد پس از اندازه گیری های  DEXAزندگی کم تحر و رژیم غذایی روتین خـود را
ادامه دهند.
نمونه خون وریدی برای آنالیز ل تین TNF –α ،IL1ß ،IL-6 ،و  CRPتهیه شد.
داده ها توسط آنالیز واریانس دو طرفه تحلیل شد و از آزمون  tukeyجهت مشخص کردن محل تفاوت ها استفاده شد.
یکی از شرکت کنندگان گروه  SSGدر هفته سوم به علت درد زانو نتوانست در ادامـه مطالعـه شـرکت کنـد .در جـدو 2
تاثیرات بیومارکرها نشان داده شده است.
 CRPدر گروه های  SSGو  CYCبا کاهش معنی دار همراه بود.
 IL-6در گروه  SSGبا کاهش معنی دار همراه بود ولی در گروه  CYCتغییری نداشت.
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چون وزن باال و غلظت باالی  IL-6و  CRPافراد را در معرض خطر باالی ابتال به بیماری های متابولیکی و قلبی و عروقی
قرار می دهد ،این مطالعه بر روی مردان میانسا بی تحر انجام شده اسـت .در ایـن مطالعـه مشـخص شـد کـه  8هفتـه
فعالیت  SSGو  CYCدر مردان بـی تحـر مـو جـب ایجـاد تغییـرات مثبـت التهـابی و سـازگاری در تـوده بـدنی مـی
شود.فعالیت هوازی با شدت متوسط در بیشتر از  2هفته موجب بهبود فرفیت هـوازی مـی شـود کـه افـزایش در فرفیـت
هوازی در نتیجه ی افزایش سوبسترای عضله اسکلتی ( گلوکز خون ،اسـیدهای چـرب آزاد پالسـما و تـری گلیسـرید درون
عضالنی) جهت برطرف کردن نیاز مداوم عضالت به انرژی و همچنین در دسترس بودن اکسیژن می باشد.
بهبود فرفیت هوازی بوسیله  SSGو  CYCموجب جلوگیری ازپیشرفت اختالالت متابولیکی می شود .نتایج ایـن مطالعـه
نشان می دهد که  SSGاثر مثبتی در تولید پاسخ های غیر التهابی داشته اسـت و غلظـت بـاالی  IL-6پالسـما در حالـت
است راحتی با توده عضالنی کمتر رابطه دارد وافزایش در وزن بدون چربی موجب کاهش  IL-6می شود.در این مقاله اگرچـه
هر دونوع فعالیت  SSGو  CYCموجب کاهش توده چربی بدن شرکت کنندگان شدند ،امـا تنهـا  SSGموجـب کـاهش
غلظت ل تین شد که احتما دارد این کاهش به افزایش در توده عضالنی ،تنظیم انتقا گلوکزو تغییر در تولید سایتو کاین
ها مربوط باشد.
این مطالعه هیچ تغییری در شاخص های ضدالتهابی (آدی ونکتین IL-1ra ،و  )IL-01در پاسـخ بـه  SSGو  CYCنشـان
نداد در صورتیکه کاهش در  IL-6و  CRPمشاهده شد
این مطالعه نشان داد  8هفته فعالیت  IL-6یا  CRPپاسخ ضد التهابی ایجاد نمی کند کـه ممکـن اسـت وابسـته بـه عـدم
کنتر رژیم غذایی و کالری دریافتی در طو مطالعه باشد.
محدودیت مطالعه:
تعداد کم آزمودنی ها که موجب کاهش قدرت آماری مطالعه شده است.
انجام  VO2زیر بیشینه باعث می شود نتوان نتایج این مطالعه را با مطالعات دیگرکه در آنها  VO2maxاندازه گیری شده
است ،مقایسه کرد.
پیش بینی حداکثر ضربان قلب با فرمو سن 221-که با میزان واقعی آن تفاوت دارد موجب بروز خطـا در تعیـین میـزان
اکسیژن مصرفی ( )VO2از طریق آزمون  GXTمی شود].[14
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