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متعاقب  6-اینترلوکینو  Cبر سطوح پالسمایی پروتئین واکنشی  3تأثیر مصرف مکمل امگا 

 تناوبی شدید در مردان جوان فعال تمرینیک جلسه 

 4یعقوبیعلی ، 3رضا قراری عارفی، 2صادق چراغ بیرجندی، 1مرضیه ثاقب جو

  ، ایراندانشیار فیزیولوژی ورزش، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه بیرجند، بیرجند .1

  د، ایرانوم ورزشی، دانشگاه بیرجند، بیرجندانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزش، دانشکده تربیت بدنی و عل .2

 ، ایرانبیرجند، بیرجند، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه ورزش دکتری فیزیولوژی .3

 ، ایرانآزاد اسالمی واحد بجنورد، بجنورد، دانشگاه علوم انسانیدکتری فیزیولوژی ورزش، دانشکده   .4

 

 

 خالصه

( و CRP)C بر سطوح پالسمایی پروتئین واکنشی  3هفته مصرف مکمل امگا  4هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر 

تناوبی شدید در مردان جوان فعال بود. شانزده دانشجوی پسر رشته  تمرین( متعاقب یک جلسه IL-6) 6-اینترلوکین

کیلوگرم بر متر مربع( به صورت داوطلبانه  63/59±52/9سال و نمایه توده بدنی  52/91±4/3تربیت بدنی )میانگین سن 

گروه، آزمون  5. سپس آزمودنی های هر انجام شدساعت ناشتایی  95متعاقب در تحقیق شرکت نمودند. نمونه گیری اول 

سپس  انجام شد. مجدددقیقه از انجام آزمون، خون گیری  5انجام دادند و پس از حدود  تکرار 4با را  بی هوازی رست

آزمودنی های گروه ( تقسیم شدند. n=8) 3( و مصرف کننده امگا n=8آزمودنی ها به صورت تصادفی در دو گروه کنترل )

 نمونه گیری خونهفته،  4نمودند. پس از مصرف  3میلی گرم امگا  9111انه روزهفته  4به مدت  3مصرف کننده امگا 

از داده ها با استفاده  شد. انجام آزمون بی هوازی رست کامال مشابه با مرحله اول پروتکل تحقیق انجام پیش و پس آزمون و

تمرین پالسما در پاسخ به  CRP(. نتایج نشان داد که سطح P<12/1تجزیه و تحلیل شدند )وابسته و مستقل تی آزمون 

تناوبی  تمرینپالسما متعاقب انجام  IL-6و سطح  (P=111/1)هفته مصرف مکمل کاهش یافت  4تناوبی شدید پس از 

می 3مکمل امگا ترکیبی از ورزش همراه با . به نظر می رسد (P=92/1)قرار نگرفت  3شدید تحت تاثیر مصرف مکمل امگا 

 شدید منجر شود.  التهابی ناشی از فعالیت ورزشی های تواند به کاهش پاسخ 

 6-، اینترلوکینC، پروتئین واکنشی 3شدید، امگا  تمرین تناوبی :کلمات کلیدی

 

 

 

 

                                                           

  ل: ایمیل: مسئو نویسندهm_saghebjoo@birjand.ac.ir 
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 مقدمه 

در عفونتت و آستیب رم متیشرایطی است که مشابه با می شود که  حاد فعالیت ورزشی شدید موجب پاسخ مرحله

همچنین آسیب دستگاه ایمنی، پاسخ طبیعی بدن به فعالیت ورزشی شتدید و بلنتد متدت . التهاب ناپایدار و حاد و [9]دهد 

، C5 (CRP)واکنشتی  و پروتئین (IL-6) 69از جمله افزایش غلظت پالسمایی اینترلوکین  ها، است که با پاسخ سایتوکاین

اند که التهتاب نقتش قبلی نشان داده. مطالعات [5]شود استرس اکسایشی و تغییرات در ایمنی ذاتی و اکتسابی شناخته می

، دیابت، بیماری هتای مترتبب بتا یتاقی و (CVD) 3مهمی در بیماری های مزمن متعددی مانند بیماری های قلبی عروقی

، فاکتور نکروز تومتور CRP. این فرآیند شامل افزایش تولید عوامل التهابی مانند [5]بیماری های خود ایمنی بازی می کند 

α (TNF-α و )IL-6 واکنشی  است. پروتئینC ساعت در طول  48تا  54، پروتئین فاز حاد است که می تواند ظرف مدت

یتک  CRP برابر افزایش یابد و به طور عمده توسب سلول های کبدی ترشح می شود. مقدار باالی 911یک فرآیند التهابی 

و یتاقی نشتان داده  CRPنیز ارتباط معنتی داری بتین . مطالعات قبلی [3]و دیابت است  CVDعامل خطر برای ابتال به 

دو سایتوکاین درگیر در پاسخ التهابی حاد و مزمن هستتند و یکتی از مهتم تترین  TNF-αو  6. اینترلوکین [3،4اند]شده 

بتا یتاقی، بیمتاری را TNF-α،CRPو  IL-6عملکردهای آن ها القاء پروتئین فاز حاد است. شواهد قوی نیز ارتبتاط بتین 

هتای روش ،یابتد. از ایتن رواغلب در پاسخ به تمرین شدید افتزایش می ،. التهاب[3-2]دهند عروق کرونر و دیابت نشان می

 گیرد.های غذایی مورد استفاده قرار میکاهش التهاب مانند فعالیت منظم بدنی، کاهش وزن بدن و استفاده از مکمل

اسیدهای یرب ضروری  ؛ات آنتی اکسیدانی و ضد التهابی استرسد دارای اثراز مواد مغذی که به نظر می ییک

( EPA, C20:5, n-3) 2و ایکوزاپنتانوئیک اسید( DHA, C22:6, n-3) 4دوکوزاهگزانوییک اسیدکه حاوی  3مانند امگا 

 3را با مصرف امگا  یکاهش استرس اکسیداتیو و نشانگرهای زیستی التهابی استراحت محققین تعدادی از باشد.می است،

اند را در کاهش التهاب ناشی از ورزش تعیین کرده 3، در حالی که مطالعات کمی اثرات مصرف امگا [6-8]اند گزارش کرده

. با این حال در مطالعات متعدد انسانی و حیوانی و در شرایب متفاوت و با استفاده از دوزهای متنوع نشان داده شده [8, 1]

ین، کموکاین و ایتوکا، ایکوزانوئید پیش التهابی، سCRPباعث کاهش غلظت  3است که مصرف رژیم غذایی سرشار از امگا 

 . [5]شود دیگر نشانگرهای زیستی التهابی می

 36وگانه در کربن شتماره با اولین پیوند دسیدهای یرب غیراشباع او ایکوزاپنتانوئیک اسید، دوکوزاهگزانوییک اسید 

(n- 3 PUFA از خانواده امگا )پیونتد 6 و کتربن اتتم 55شتامل اسید دوکوزاهگزانوییک. [91] در روغن ماهی می باشند 3

را از دو طریتق،  EPAو   DHAپیوند دوگانه می باشد. بدن انسان  2اتم کربن و  51شامل   دوگانه وایکوزاپنتانوئیک اسید

نشان برخی مطالعات . [99]آورد روغن ماهی به دست می و یا از طریق مصرف5اسیدلینولنیک -لفاآ پیش ساز یکی از طریق

و دیابتت و بیمتاری  CVDکه مصرف اسیدهای یرب غیراشباع اثرات مفید متعددی در جلوگیری از ابتال بته  نده ادادداده 

ها در برابر این بیماری ها ممکن است با عملکترد ضتد التهتابی  n- 3 PUFA. اثر حفاظتی [95]های مرتبب با یاقی دارد 

ها تأثیر قابل توجهی بر  n- 3 PUFAه مصرف مکمل های آن مرتبب باشد. با این حال، برخی از مطالعات نشان داده اند ک

 n- 3از ارتبتاط بتین  یضتعیف شتناختنتایج در مطالعات مختلف منجر به  همسویی. عدم [3]سطوح عوامل التهابی ندارد 

PUFA ( 5194و همکتاران ) 1(، لی5195و همکاران ) 8هیورتا -ها و التهاب شده است. در دو مطالعه مروری توسب رانگل 

                                                           
9. Interleukin 6 

5. C Reactive Protein 

3. Cardiovascular Disease 
4. Docosahexaenoic Acid 
5. Eicosapentaenoic Acid 
6. N-3 Polyunsaturated Fatty Acids 
7. Α-Linolenic Acid 
8. Rangel-Huerta 
9. Li 
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ها بتر متغیرهتای التهتابی متورد بررستی قترار  PUFA -n 3( اثر مصرف 5199و همکاران ) 9مهرستادمطالعه و همچنین 

. ستازوکاری [3, 5, 93]دست نیامد ه هیچ نتیجه مشترکی ب ،گرفت؛ با توجه به ناهمسویی نتایج حاصل از مطالعات مختلف

نشتان دهتد، ناشتناخته استت  n- 3 PUFAکه پاسخ التهابی آزمودنی های انسانی را به ترکیب تمرین ورزشی بتا مکمتل 

[94]. 

شاخص های التهابی بدن متعاقب فعالیت های ورزشی شدید انجام شده استت. مطالعات متعددی در خصوص پاسخ 

 IL-6ام فعالیت فعالیت ورزشی درمانده ساز در صبح و عصتر، ستطح  متعاقب انجنشان دادند  (9315) و همکارانثاقب جو 

-رابستون.[92]گردیتد  CRPپالسما کاهش یافت. همچنین فعالیت ورزشی درمانتده ستاز در عصتر باعتث کتاهش ستطح 

 شتدیدتنتاوبی  پتس از تمترین طور قابل توجهی به IL-6سطح پالسمایی ( نیز نشان داده اند که5115) و همکاران5آنسلی

( نشان دادند که فعالیت تناوبی شدید نسبت به فعالیت تداومی بتا شتدت متوستب 5194و همکارن )لی. [96]یابدافزایش می

. در مجموع با بررستی نتتایج مطالعتات [3]شود در افراد می CRPو متعاقب آن افزایش بیشتر   IL-6باعث افزایش بیشتر 

 نتایج وجود دارد.مختلف، مشخص می شود که ناهمسویی زیادی در 

گلیسیرید و هفته بر سطح تری 8را به مدت  3( تاثیر مصرف مقادیر مختلف امگا 5199و همکاران ) 3ری-اسکوالس

( زنان مورد بررسی قرار دادند. نتایج آنها نشان داد که فقتب مصترف IL-6و CRP TNF-α,) برخی از عوامل التهابی سرم

گلیستیرید را کتاهش داد، امتا هتیچ یتک از مقتادیر متورد گرم در روز( به میزان قابل توجهی تری 4/3) 3باالی امگا  مقدار

و همکتاران  4. ستانتوس[95] ( در افراد سالم تاثیر معنتی داری نداشتتα ,IL-CRP, TNF-6استفاده، بر عوامل التهابی)

مورد بررسی قترار دادنتد. بیستت  CRPسطح سرمی نی شدید را برهمراه با تمرینات بد 3( تاثیر مصرف مکمل امگا 5195)

 4به مدت  3. گروه امگا گرفتند قرار و گروه کنترل( 3نفره )گروه مصرف کننده کپسول حاوی امگا  91آزمودنی در دو گروه 

در گروهتی کته  CRPمیلی گرم(. نتایج آنها نشان داد که غلظتت  9111مصرف نمودند )روزانه  3هفته کپسول حاوی امگا 

تواند اثتر می 3ین تر از گروه دارونما بود. آنها نتیجه گرفتند که مصرف امگا یکردند، به طور معنی داری پامصرف می 3امگا 

( نیتز 5199. ترتیبیتان و همکتاران )[98] های فیزیکی شدید داشته باشتدمحافظتی در برابر عوامل التهابی ناشی از فعالیت

( بعد از یک جلسه برنامه تمرینی بترون گترا E2  ،IL-6 ،TNF- αگالندیناا بر عوامل التهابی )پروستر 3تاثیر مصرف امگا 

ساعت بعد از یک جلسه  48و  54باعث کاهش عوامل التهابی، بالفاصله،  3بررسی کردند. آنها نتیجه گرفتند که مصرف امگا 

ر تمرین هوازی همراه با مصرف روغن ماهی را روی شاخص( تاثی5194علی زاده و همکاران ) .[91] تمرین برونگرا می شود

 گروه، کنترل، مکمل، تمرین 4ها بررسی کردند. آنها موش ها را به ( موشIL-17و CRPهای التهابی )کراتین فسفوکیناز، 

 8روغن ماهی به متدت  روز در تریلی لیم 5/1 ،گروه تمرین و مکمل تقسیم کردند. به گروه مکمل و گروه مکمل و تمرین و

هفته تمرین کردنتد. نتتایج نشتان داد کته  8جلسه در هفته به مدت  2 ،هفته داده شد. گروه تمرین و گروه تمرین و مکمل

و  IL-17ستطوح و متعاقبتا  کتاهش  CRPتمرین همراه با مصرف مکمل روغن ماهی منجتر بته کتاهش معنتی دار ستطح 

تواند منجتر بته تنظتیم کاهشتی ه گرفتند ترکیبی از ورزش همراه با روغن ماهی میها شد. آنها نتیجکراتین کیناز در موش

را  3هفته مصرف مکمل امگتا  6اثر نیز ( 5111و همکاران ) 2بلومر .[51] پاسخ التهابی ناشی از فعالیت ورزشی فزاینده شود

متورد بررستی قترار دادنتد. در ایتن  التهابی و استرس اکسیداتیو پس از یک وهله فعالیت با شدت متوستب روی نشانگرهای

و  EPAمیلتی گترم  5554 روزانته گروه دارو نما و مکمل تقسیم شتدند و گتروه مکمتل 5مرد تمرین کرده به  94مطالعه 

 هفتته مصترف کردنتد و پتس از ایتن دوره 6به متدت بار در روز  5کپسول ژالتینی  8در قالب  را DHAمیلی گرم  5518

دقیقه فعالیت روی نوار گردان( انجام دادند. نمونه خونی قبل و بعد از  61یک وهله فعالیت با شدت متوسب ) ،مصرف مکمل

در گتروه مکمتل نستبت بته گتروه  CRPو  TNF-αفعالیت گرفته شد. نتایج این مطالعه نشان داد که سطوح استتراحتی 

                                                           
1. Myhrstad 
2. Robson-Ansley 
3. Skulas-Ray 
4. Santos 
5. Bloomer 
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به یک وهله فعالیت با شدت متوسب در دو گروه تفاوت  ها در پاسخکه سطوح این سایتوکاین دارونما کاهش یافت. در حالی

دار ایتن ی احتمتاال بته دلیتل عتدم تغییتر معنت ،اظهار داشتند که این عتدم تفتاوت محققیندار با یکدیگر نداشتند. ی معن

 .[8]باشد التهابی در پاسخ به یک وهله فعالیت با شدت متوسب در افراد تمرین کرده می نشانگرهای

اغلتب بعتد از  التهتابیشتاخص هتای سطوح انتظار می رود از آنجا که توجه به موارد مطرح شده در باال، در مجموع با 

به دنبتال پاستخ ، در تحقیق حاضر محققان 3( امگا الییابد و با توجه به تاثیر ضد التهابی )احتمافزایش   ،های شدیدفعالیت

منجر به کاهش سطوح تواند می، 3امگا فعالیت تناوبی شدید، مصرف مکمل  گویی به این سوال هستند که آیا متعاقب انجام

 شاخص های التهابی احتمالی گردد.

 

 

 شناسیروش 
پس آزمون، با یک گروه بار  5بار پیش آزمون و  5تحقیق حاضر از نوع نیمه تجربی و کاربردی و طرح تحقیق شامل 

نفر از دانشتجویان رشتته تربیتت بتدنی  96تجربی و یک گروه کنترل بود. در پژوهش کاربردی و نیمه تجربی حاضر، تعداد 

از طریق فراخوان و اطالع از شترایب جلسه تمرین هفتگی آمادگی جسمانی و دو و میدانی بودند(  4)دارای  بیرجنددانشگاه 

انتخاب شدند. الزم به ذکر است که برخی معیارهای ورود به مطالعه شامل عدم مصرف هر گونته پژوهش به صورت هدفمند 

بود که مورد مطالعه عروقی و عفونی اثرگذار بر فاکتورهای -بیماری قلبی دارو و مکمل، عدم مصرف دخانیات، نداشتن سابقه

انتختاب شتده بترای شترکت در مطالعته متورد نظتر، هتای با استفاده از پرسشنامه به دستت آمتد. از آزمودنی اطالعاتاین 

 کته شتد داده حیتوضت کنندگان شرکت به ،یکتب آگاهانه نامه تیرضا خذا مراحلی طکتبی گرفته شد. آگاهانه  نامهرضایت

 در بیآست هرگونه .دهند انصراف ق،یتحق از مرحله هر در که است محفوظ آنانی برا حق نیا و بوده داوطلبانه آنان شرکت

 شترکتی اریتاخت خترو  ستبب توانستتیمتبه ادامه همکاری  لیتما عدم ای وی اصل مداخله مرحله در کردن، گرم مرحله

 .نداشت وجود قیتحق نیا در مطالعه از خرو  مورد خوشبختانه. باشد کنندگان

نیز محاستبه شتد.  9(BMIیک روز قبل از انجام پیش آزمون، قد و وزن آزمودنی ها اندازه گیری و شاخص توده بدن )

ساعت ناشتایی در ستالن ورزشتی حاضتر و از وریتد بتازویی آنهتا  95آزمودنی ها متعاقب  ،صبح 91تا  8در روز بعد، ساعت 

به عنوان فعالیتت تنتاوبی را  5گروه، آزمون بی هوازی رست 5میلی لیتر خون گرفته شد. سپس آزمودنی های هر  91میزان 

 انجتام شتد. مجتدددقیقه از انجام آزمون، خون گیتری  5و پس از حدود بار تکرار گردید(  4)این آزمون انجام دادند شدید 

( تقسیم شتدند. پتس از انجتام n=8) 3( و مصرف کننده امگا n=8سپس آزمودنی ها به صورت تصادفی در دو گروه کنترل )

میلی گترم امگتا  9111روزانه هفته،  4به مدت ، 3امگا مکمل مصرف کننده گروه ، (9)مرحله  این مرحله از پروتکل تحقیق

الزم به ذکتر . [59]کردند ( را به شکل یک کپسول خوراکی مصرف کشور آمریکا GOOD HEALTHت )ساخت شرک 3

جلسته تمترین آمتادگی  4هفته، آزمودنی های هر دو گروه کنترل و تجربی، تمرینات معمول خود ) 4است که در طول این 

ستاعت پتس از آخترین جلسته  48و حتدود  3مصرفمکمل امگا هفته  4از  جام می دادند. پسجسمانی و دو و میدانی( را ان

پیش آزمون انجام شتد. مرحله اول مشابه با شرایب ( 5)مرحله ، نمونه گیری خون 3و مصرف کپسول امگا  ات معمولتمرین

دقیقته پتس از انجتام آزمتون رستت،  5و حدود  نمودند تکرار اولی اجرا با مشابه طور به راآزمون رست  ،گروه 5پس هر س

 شد.  خون انجامنمونه گیری مجددا 

هوازی مورد استفاده قرار باشد که برای سنجش توان بیاین آزمون یک آزمودن میدانی میآزمون بی هوازی رست: 

دقیقه استراحت،  2از  بعد .دقیقه گرم کردند 91قبل از اجرای آزمون، آزمودنی ها به مدت در مطالعه حاضر، گیرد.می

بار با حداکثر  6 ،متری را که قبال  عالمت گذاری شده بود 32. آزمودنی ها فاصله گردیدآغاز آزمونگر آزمون با فرمان شروع 

                                                           
1. Body Mass Index 
2. RAST Anaerobic Test 
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و بین هر  گردیدبار تکرار  4 توسب هر آزمودنی،این آزمون  .ثانیه استراحت داشتند 91 بارو بین هر  کردندسرعت طی 

 . [55]نمودند دقیقه استراحت  5ها آزمودنی ،تکرار

. گردیدقسمت تقسیم  5و به خته شد ری 9EDTAی نمونه های خونی در لوله های آزمایشی حاوی ماده ضد انعقاد

 ها نمونه تیهماتوکر و نیهموگلوب مقدار و گرفت رارق sysmex-kx21nی سلول شمارشگر دستگاه در ها نمونه اول بخش

 سنجش، موردی خونی رهایمتغ و پالسما حجم بری ورزش تیفعال موقت راآث حذف منظور به سپس. شدی ریگ اندازه

 شد محاسبه( تیهماتوکر و نیهموگلوب ریمقاد از استفاده با) 5لیکاست و لید معادله از استفاده با پالسما حجم راتییتغ

پالسما جهت اصالح سطوح پالسمایی متغیرها ، ضرایب تغییر حجم CRPو IL-6و پس از سنجش سطوح پالسمایی  [53]

دقیقه سانتریفیوژ شد  92دقیقه به مدت  دردور  3111بالفاصله با سرعت  مورد استفاده قرار گرفت. بخش دوم نمونه ها نیز

مورد استفاده قرار گرفت. سطح پالسمایی  CRPو IL-6جهت اندازه گیری سطوح پالسمایی به دست آمدهو پالسمای 

6-IL فرانسه )تهیه شده از شرکت پادگین  4دایاکلونو با استفاده از کیت انسانی شرکت  3روش االیزای ساندویچی توسب

درصد بود.  2آزمونی  تغییرات درون لیتر و ضریب میلی در پیکوگرم 5کیت  حساسیت شد. گیری اندازه طب، تهران، ایران(

 آمریکا اندازه 2مونو بایندنیز توسب روش االیزای ساندویچی و با استفاده از کیت انسانی شرکت  CRPسطح پالسمایی 

 درصد بود. 4آزمونی  غییرات درونت لیتر و ضریب میلی در میکروگرم 5/1کیت  حساسیت شد. گیری

بررسی تجانس واریانس طبیعی بودن توزیع داده ها توسب آزمون شاپیرو ویلک بررسی شد و آزمون لون نیز به منظور 

برای بررسی اختالف با توجه به برقرار بودن پیش فرض های انجام آزمون آماری پارامتریک،  ها مورد استفاده قرار گرفت.

قبل از انجام شد.  استفاده P<12/1در سطح معنی داری آماری وابسته و مستقل تیدرون گروهی و بین گروهی از آزمون 

فاضل نمرات پس آزمون در متغیرهای مورد مطالعه، از نمرات پیش آزمون به دست آمد و داده آزمون تی مستقل، ابتدا ت

نسخه  SPSSهمه آزمون های آماری توسب نرم افزار های حاصل برای انجام آزمون تی مستقل مورد استفاده قرار گرفت. 

 انجام شد. 98

 

 

 یافته ها
 ارائه می شود. 9جدول مشخصات بدنی و ویژگی های آزمودنی های تحقیق در 

 

 (انحراف معیار±میانگینمشخصات بدنی و ویژگی های آزمودنی ها ). 1جدول 

 گروه ها
 قد

 )متر( 

 وزن

 )کیلو گرم(

 سن

 )سال( 

 شاخص توده بدن

 (کیلوگرمبرمترمربع)

 3مصرف کننده امگا 

(8=n) 
5/2 ± 3/953 5/3 ± 5/68 4 ± 3/91 5/9 ± 5/59 

 کنترل

(8=n) 
5/5 ±2/955 9/4 ± 6/65 5 ± 9/91 9/5 ± 2/59 

                                                           
1. Ethylenediaminetetraacetic Acid 
2. Dill & Costill 
3. ELISA sandwich 
4. Diaclone 
5. Monobind 
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 3پالسما گتروه امگتا  CRPآورده شده است. بر اساس نتایج، سطح  5اطالعات حاصل از آزمون تی وابسته در جدول 

 4، امتا متعاقتب مصترف (P=62/1) در پس آزمون مرحله اول نسبت به پیش آزمون مرحله اول تغییر معنتی داری نداشتت

در پس آزمتون مرحلته دوم نستبت بته پتیش آزمتون مرحلته دوم  3پالسما گروه امگا  CRP، در سطح 3هفته مکمل امگا 

 . (P=55/1)در گروه کنترل معنی دار نبود  CRP. در حالی که تغییرات (P=111/1) کاهش معنی داری مشاهده شد

آزمون مرحله اول نسبت به پتیش آزمتون مرحلته اول افتزایش معنتی  در پس 3پالسما نیز در گروه امگا  IL-6سطح 

در پس آزمون مرحله دوم نسبت بته پتیش آزمتون مرحلته  IL-6، سطح 3، اما متعاقب مصرف امگا (P=15/1)داری داشت 

 در گروه کنترل در پس آزمون مرحله دوم نسبت به پتیش IL-6(. همچنین سطح P=92/1دوم تمایل به کاهش نشان داد )

 . (P=114/1)آزمون مرحله دوم کاهش معنی داری داشت 

 

 مقادیر میانگین و انحراف استاندارد متغیرها و نتایج آزمون تی وابسته در گروه های تحقیق. 2جدول 

 سطح معنی داری پس آزمون پیش آزمون مرحله گروه  متغیر

CRP 
 )نانوگرم در میلی لیتر( 

 3امگا 
 62/1 68/612±14/515 33/649±38/421 9مرحله 

 *111/1 56/481±11/521 94/652±86/319 5مرحله 

 55/1 51/661±68/495 11/484±52/911 5مرحله  کنترل

IL-6 
 )پیکوگرم در میلی لیتر( 

 3امگا 
 *15/1 39/98±68/4 26/8±41/5 9مرحله 

 92/1 51/91±81/4 35/58±16/39 5مرحله 

 *114/1 54/5±24/5 48/98±15/2 5مرحله  کنترل

 (>12/1Pبین پیش آزمون و پس آزمون )دار وجود تفاوت معنی *

 

حلته مر در هتا گتروه نیبدر  CRPیی پالسماح سط در ج،ینتا براساس. است شده ارائه مستقلی ت آزمون جینتا 3 درجدول

 .(P=15/1شد ) مشاهدهی داری معن تفاوت 3امگا  مکمل مصرف از پس
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 مقادیر )میانگین و انحراف استاندارد( تفاضل پیش و پس آزمون متغیرها و نتایج آزمون تی مستقل . 3جدول 

 Pمقدار  3امگا  کنترل گروه هامرحله                        متغیر

CRP 

)نانوگرم در میلی 

 لیتر(

 5مرحله 
تفاضل پیش و پس 

 آزمون
53/515±51/982 51/13±35/932- 15/1* 

IL-6 
)پیکوگرم در میلی 

 لیتر( 

 5مرحله 
تفاضل پیش و پس 

 آزمون
91/4±53/91- 83/51±96/98- 21/1 

 (>12/1Pبین گروه های تحقیق )دار وجود تفاوت معنی *

 

 بحث 

هفته باعث کاهش معنی دار سطح پالسمایی  4به مدت  3نتایج مطالعه حاضر نشان داد که مصرف مکمل امگا 

CRP  متعاقب یک جلسه فعالیت ورزشی تناوبی شدید گردید. همچنین سطحIL-6  3هفته مصرف مکمل امگا  4پس از 

تمایل به کاهش داشت، اما این تغییر از نظر آماری معنی دار نبود. نتایج به دست آمده در تحقیق حاضر همسو با یافته های 

. همچنین [98]را بر فاکتورهای التهابی نشان دادند  3ل امگا است که اثرات مفید مصرف مکم (5195سانتوس و همکاران )

( بعد از یک E2 ،IL-6 ،TNF-αگالندینارا بر عوامل التهابی )پروست 3( تاثیر مصرف امگا 5199ترتیبیان و همکاران )

ابی، بالفاصله، باعث کاهش عوامل الته 3جلسه برنامه تمرینی برون گرا بررسی کردند. آنها نتیجه گرفتند که مصرف امگا 

تمرین هوازی هفته  8( تاثیر 5194علی زاده و همکاران ). [91] ساعت بعد از یک جلسه تمرین برونگرا می شود 48و  54

ها بررسی کردند. نتایج ( موشIL-17و CRPهای التهابی )کراتین فسفوکیناز، همراه با مصرف روغن ماهی را روی شاخص

سطوح و متعاقبا  کاهش  CRPنشان داد که تمرین همراه با مصرف مکمل روغن ماهی منجر به کاهش معنی دار سطح 

IL-17 تواند منجر به تنظیم ها شد. آنها نتیجه گرفتند ترکیبی از ورزش همراه با روغن ماهی میو کراتین کیناز در موش

 3. برخی از محققین بر این باورند که اسیدهای یرب امگا [51] فعالیت ورزشی فزاینده شود کاهشی پاسخ التهابی ناشی از

های شوند و باید توسب مواد غذایی یا مکمل. این اسیدهای یرب در بدن سنتز نمیای بر کاهش التهاب دارداثر عمده

غییر اجزاء لیپیدی و سیالیت غشای دو الیه اثرات بیولوژیک خود را با ت 3تأمین شود. اسیدهای یرب امگا  3حاوی امگا 

. نتایج برخی از [54]شوند کنند و یا به طور مستقیم به عنوان سوبسترا در سوخت ساز بدن مصرف میسلولی اعمال می

ممکن است مقاومت بدن را در برابر استرس اکسیداتیو  3مطالعات نشان داده است که افزایش مصرف اسیدهای یرب امگا 

یک اسید یرب اشباع نشده است که متابولیسم اسید آرشیدونیک را مهار  ایکوزاپنتانوئیک اسید. [52, 56]دهد افزایش 

 DHAشود. اگر یه های التهابی میو سایتوکاین E2، پروستاگالندین 4کند و پس از آن باعث کاهش تولید لوکوترین می

. [51]کند سلولی ایفا می اثر مستقیم بر ایکوزانوئیدها ندارد، اما نقش ضد التهابی خود را از طریق تغییر فاکتورهای ترجمه

می باشد. آن  (5199ری و همکاران )-اسکوالسنتایج به دست آمده در تحقیق حاضر ناهمسو با نتایج به دست آمده توسب 

گلیسیرید و فته بر سطح تریه 8 را به مدت گرم در روز( 4/3گرم در روز و  82/1) 3ثیر مصرف مقادیر مختلفامگا أتها 

( زنان مورد بررسی قرار دادند. نتایج آنها نشان داد که هیچ یک از  IL-6 و TNF-α ,CRP برخی از عوامل التهابی سرم )
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و همکاران  9همچنین پت. [95]داشت ثیر معنی داری نأ، بر عوامل التهابیدر افراد سالم ت3مورد استفادهامگا  مقادیر

فرد میانسال بررسی  55گرم در روز( را بر فاکتورهای التهابی در  2/9) PUFAهفته مصرف  95( در مطالعه ای اثر 5111)

، IL-1 ،IL-2 ،IL-3 ،IL-4در روز تأثیری بر عوامل التهابی  PUFAگرم  2/9کردند. نتایج آن ها نشان داد که مصرف 

IL-5  وIL-6  نتایج مطالعه حاضر نشان داد که در مرحله پیش از مصرف مکمل، انجام فعالیت تناوبی شدید [55]نداشت .

نداشت. با توجه به این که آزمودنی های تحقیق حاضر دانشجوهای رشته تربیت بدنی با فعالیت  CRPتأثیری بر سطح 

در ابتدای تحقیق را به باال  CRPند؛ می توان عدم افزایش بدنی منظم بودند و از آمادگی بدنی نسبتا  باالیی برخوردار بود

بودن سطح آمادگی جسمانی آزمودنی ها نسبت داد. مطالعات زیادی، داشتن فعالیت بدنی منظم را دلیلی برای کاهش 

منظم و ( در یک مطالعه مروری ارتباط معکوس بین فعالیت بدنی 5195و همکاران ) 5فاکتورهای التهابی دانسته اند. وودز

سطوح فاکتورهای التهابی را نشان دادند. حتی در مطالعه آن ها مشخص شد که داشتن فعالیت بدنی با شدت پایین )هزینه 

. شواهد نشان داده است که [58]گردد  CRPکیلوکالری در هفته( می تواند باعث کاهش سطح پایه  9121تا  368کرد 

اگر یه تولید  .ح میکروسکوپی، و در نهایت منجر به التهاب شودورزش شدید ممکن است باعث آسیب عضالنی در سط

ها در بدن باعث التهاب های پیش التهابی برای ایمنی بدن الزم است، اما تولید بیش از حد این سایتوکاینسایتوکاین

 CRPعی . سطح طبی[51]شود شود و پس از آن باعث آسیب عضله اسکلتی، ضعف و افزایش خطر عفونت در بدن میمی

. [31]برابر افزایش یابد  911است، که ممکن است بر اثر عفونت و یا فعالیت بدنی تا  mg/l 2-8/1در افراد بزرگسال حدود 

میلی  99را از  CRPهفته، سطح  8در هر روز به مدت  EPAگرم  6( گزارش دادند که مصرف 5112و همکاران ) 3الکا

نتایج به . [39]ذکر کردند  IL-6داد که علت احتمالی این تغییر را کاهش بیان  میلی گرم در لیتر کاهش 8گرم در لیتر به 

در پس آزمون مرحله اول نسبت به پیش  3پالسما در گروه امگا  IL-6دست آمده از مطالعه حاضر نشان داد که سطح 

مشابه با آنچه در  می شود ) حاد فعالیت ورزشی شدید موجب پاسخ مرحلهآزمون مرحله اول افزایش معنی داری داشت. 

. التهاب ناپایدار و حاد و همچنین آسیب دستگاه ایمنی، پاسخ طبیعی بدن به فعالیت [9]( دهدعفونت و آسیب رم می

، استرس اکسایشی و تغییرات CRPو  IL-6ورزشی شدید است که با پاسخ سایتوکاینی از جمله افزایش غلظت پالسمایی 

که یک فعالیت تناوبی  RASTپس از انجام آزمون  IL-6بنابراین افزایش  .[5]شود شناخته می در ایمنی ذاتی و اکتسابی

 شدید می باشد، دور از انتظار نیست. 

و تفاوت دوره های استفاده از  3تفاوت در نتایج مطالعات مختلف می تواند به دلیل تفاوت مقدار مورد استفاده امگا 

 4در روز به مدت  3میلی گرم امگا  9111(، با مکمل دهی 5195سانتوس و همکاران )مکمل باشد. برای مثال در مطالعه 

و همکاران  4، در حالی که در مطالعه دیگر توسب مدسن[98]به دست آمد  CRPهفته، کاهش معنی داری در سطح 

العات تأثیر . اغلب مط[35]نداشت  CRPهفته تأثیری بر سطح  95در روز به مدت  3گرم امگا  5/2( مصرف 5115)

را بر روی آزمودنی های یاق، بیمار و غیر فعال سنجیده و اثرات مفید آن را نشان داده اند، اما مطالعه  3مصرف مکمل امگا 

را در کاهش التهاب ناشی از فعالیت  3حاضر که بر روی آزمودنی های جوان و فعال انجام شد نیز نتایج مثبت مصرف امگا 

لبته ذکر این نکته نیز حائز اهمیت است که از جمله سایر محدودیت های مطالعه حاضر، عدم در تناوبی شدید نشان داد. ا

آزمودنی های گروه کنترل بود. در صورت در اختیار داشتن نتایج مرحله اول  9اختیار داشتن نتایج مربوط به مرحله 

عوامل مداخله گر، امکان تحلیل دقیق تر  آزمودنی های گروه کنترل، به واسطه کنترل عامل گذشت زمان، تغذیه و سایر

 متغیرهای وابسته در گروه تجربی فراهم می گردید. 

 

                                                           
1. Pot 
2. Woods 
3. Lakka 
4. Madsen 
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 نتیجه گیری

مصرف مکمل ترکیبی از ورزش همراه با با توجه به مطالب ذکر شده می توان ینین نتیجه گیری کرد که به نظر می رسد 

 شدید منجر شود.  التهابی ناشی از فعالیت ورزشی های تواند به کاهش پاسخ میمیلی گرم در روز،  9111با دوز  3امگا 
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supplementation on plasma levels of C-reactive protein (CRP) and interleukin-6 (IL-6) 

following one session of high intensity interval training in young men. Sixteen male 

physical education students (Mean age of 19.25 ± 3.4 years and body mass index were 

21.63±1.75 kg/m2) voluntarily participated in this study. The first sampling was conducted 

after 12 hours fasting. Then the subjects in two groups, did the RAST anaerobic test with 

four replications and after about 2 minutes of the test, the blood was done again. Then the 

subjects randomly were divided into two groups, control (n=8) and the consumer of the 

Omega-3 (n=8). The subjects of consumer group, for four weeks intake Omega-3 1000 mg 

daily. After four weeks, blood sampling and RAST testing, before and after anaerobic test, 

quite same as the first phase of the protocol were done again. Data with the use of 

dependent and independent t-test analyzed (P<0.05). The results showed that the plasma 

level of CRP in response to high intensity interval training, after four weeks of taking the 

supplement was reduced (P=0.009) and the level of plasma IL-6 consequent high intensity 

interval training carried out under the influence of Omega-3 supplementation did not 

changed significantly (P=0.15). It seems that a combination of Omega-3 supplements 

along with exercise can reduce inflammatory responses caused by high intensity training.  

 

Keywords: High intensity interval training, Omega-3, C-reactive protein, Interleukin-6 
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