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 نسبتاً چاقزنان  پالسمای 6اينترلوکين  و بر اديپونکتين یهفته تمرينات ترکيب 21 اثر

 4، حکيم فرجی3محمد رضا کردی، 1عباسعلی گائينی، 2معصومه هاللی زاده

. استادیار دانشگاه آزاد 4؛ . دانشیار دانشگاه تهران3؛ دانشگاه تهران استاد. 2؛ ورزشی. استادیار پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم 1

 پیشوا -اسالمی واحد ورامین

mhelalizadeh@yahoo.com آدرس ایمیل نویسنده مسؤول 

های و چربی گلیسریدتری مقدارکاهش  موجب ،های انسولینفراتنظیمی سیگنالبا  ادیپوکاین مفیدی است که ادیپونكتینمقدمه: 

-مطالعات نشان مییدهد. ای منفی نشان میرابطهانسولینی  مقاومتبا اندازه سلول چربی و  آنبیان ژن  و شودمیبار پالسما زیان

 بیه عنیوان یكیی از IL1-6از سیوی دیگیر، (. 1کننید  ای بر ترشح این ادیپوکاین ایجیاد مییدهند تمرینات ورزشی تأثیر افزاینده

، یانسیولین به وسیله بافت چربی در توسعه مقاومت آن زیاد مقادیر تولیدافزایش مزمن و شناخته شده که  های التهابیینسایتوکا

  .(2  دارد نقش متابولیك سندرم و دیابت
زنان نسبتاً  پالسمایی 6ادیپونكتین و اینترلوکین هفته تمرینات ترکیبی بر  12هدف اصلی این تحقیق بررسی اثر  روش شناسی:

دانشیجوی واجید  444به صورت تصادفی از بین بیش از  ،و غیر ورزشكار 22باالتر از  BMIبا  دانشجو 44چاق بود. بدین منظور، 

فعالیت بیدنی انتایاش شیدند و بیه وسییله جیدول اعیداد و پرسشنامه سالمت جسمانی  نامه ورضایت شرایط فوق، پس از تكمیل

هفته شامل هفت جلسیه فعالییت  12پروتكل تمرینی گروه تجربی به مدت  و کنترل تقسیم گردیدند.تصادفی، به دو گروه تجربی 

نیات یتمررا جلسیه  دو روی تنید،پییاده -مالییم دنییدوشامل تمرینات تناوبی نات استقامتی یتمررا جلسه  در هفته بود که چهار

 12گیروه پیس از دو گیری خون از نمونه. (3  دادختصاص میجلسه را تمرینات هندبال به خود ا ای و یكبه روش دایرهمقاومتی 

انجیام پیریرفت. مقیادیر  ساعت پس از پایان برنامه تمرینیی 22نوبت شامل قبل از شروع برنامه تمرینی و  دوساعت ناشتایی و در 

ها بین دو گروه تجربی و کنتیرل، از متغیرمقایسه منظور به و گیری شدپالسما توسط روش االیزا اندازه 6اینترلوکین  و ادیپونكتین

 .استفاده شد  > 42/4p در سطح (،2×2  های مكررگیریبا اندازه ANOVAآزمون آماری 

پیس از  ،( گروه تجربیی> 441/4pو توده چربی   پالسما  (= 444/4p  6اینترلوکین  مقداردست آمده، بر اساس نتایج به نتايج:

 نشان داد.( افزایش معنادار = 422/4p  ادیپونكتیندار و مقدار دوره تمرینی کاهش معنا

بر  زنان مبتال به اضافه وزندر پالسما و افزایش مقدار ادیپونكتین  6اینترلوکین  مقداردر این مطالعه کاهش  گيری:بحث و نتيجه

ع رسد ایین نیوز این مطالعه، به نظر میهای حاصل امقاومتی حاصل شد. بر اساس یافته -استقامتی تمرینات ترکیبیهفته  12اثر 

 ها تأثیر بسزایی داشته باشد.بهتر شدن الگوی ترشح ادیپوسایتوکاین تواند در کاهش وزن وتمرینات می

 تمرینات ترکیبی، 6ادیپونكتین، اینترلوکین کليدی:  هایهواژ
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