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  و فعاليت ورزشي التهاب سالمندي

 
 دکتر محمد فرامرزی 

 دانشیار فیزیولوژی ورزشی ، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی ، دانشگاه شهرکرد 

 

رسد ( به عنوان التهاب مزمن درجه پایین معمول سالمندی تعریف می شود که به نظر می  Inflamm- ageingالتهاب سالمندی )

بخش عمده بیماریهای مرتبط با سالمندی ناشی از  .باشدعامل بیولوژیكی مشترك برای کاهش و آغاز بیماری در افراد سالمند می

شوند. هدف اصلی این مقاله بررسی جامعی از ندی نامیده میپاتوژنز التهابی مشترکی هستند که به اصطالح بیماریهای التهاب سالم

 (.1باشد)های متقابل پیچیده التهاب سالمندی و رابطه آن با فعالیت ورزشی میواکنش 

 

 التهاب سالمندی: نقش التهاب در بيماريهای مرتبط با سالمندی
های های مشترك سالمندی است. افزایش دو تا چهار برابری سطوح گردش خونی سایتوکینالتهاب مزمن درجه پایین تظاهر بیماری

، در سالمندی در مقایسه با   (CRP)و  -Cهای فاز حاد مانند پروتئین واکنشی و پروتئین  ∝ -TNFو  IL-6پیش التهابی مانند 

های . همانند دیگر سیستم یسم های احتمالی متعددی در التهاب سالمندی دخالت دارند(. مكان2افراد جوان معمول است )

دهد، با این حال، التهاب مزمن درجه پایین در فیزیولوژیكی کاهش قابل توجه در عملكرد ایمنی با افزایش سن التهاب را توسعه می

 (.3باشد)سالمندی پیامد مشخص بیماری مزمن مرتبط با سن هم می

،   (CUD)شوند، مانند چاقی، عدم فعالیت بدنی، بیماریهای قلبی عروقی افزایش سن، شیوع شرایطی که باعث افزایش التهاب میبا 

تواند در (. افزایش استرس اکسیدایتو همراه باسالمندی هم می2شود )دیابت، بیماری مزمن کلیوی، استئوآرتریت و آلزایمر بیشتر می

اری دخالت داشته باشد. به خوبی نشان داده شده است که سالمندی همراه با افزایش سطوح بافتی و در توسعه التهاب مزمن و بیم

های بالقوه متعددی در مورد ( . مكانیسم4و همینطور کاهش ظرفیت ضد اکسایشی است ) (ROS)های واکنشی اکسیژن گردش گونه

های شبكه بل توجهی در این مورد موجود است که فعال شدن گیرندهارتباط فشار اکسایشی با التهاب وجود دارد چرا که شواهد قا

، نقش مهمی در فعال سازی سلسله رویدادهای التهابی باز می کند  ROSهای مختلف ایمنی توسط بر روی سلول (TLR)گذرگاهی 

ده است که به طور بالقوه می ی سبك زندگی برای پیشگیری از فشار اکسایشی طراحی ش(. در نتیجه درمانهای دارویی و مداخله5)

 توانند بر التهاب مرتبط با سن تأثیر قابل توجهی داشته باشند.

شواهد تحقیقی جدید نشان داده اند التهاب مزمن با درجه پایین نقش مهمی در آغاز یا تشدید بیماریهای مزمن بازی می کند . 

اریهای مزمن را نشان می دهد. مارکرهای التهابی به طور موثری مثالهای متعدد و جالب دیگری وجود دارد که نقش التهاب در بیم

توسعه بعدی دیابت را پیش بینی می کنند و افزایش سطوح بیومارکرهای التهابی ارتباط مثبتی با هر دوی مقاومت به انسولین و خطر 

 دیابت دارد. 

 

 فعاليت ورزشي منظم روشي برای کاهش التهاب سالمندی
دهد و ارتباط بین فعالیت بدنی و متعددی وجود دارد که تمرینات ورزشی بیومارکرهای التهابی را کاهش میشواهد تحقیقی 

مطالعه همبستگی بزرگ بر روی افراد  9(. حداقل 6( ارتباط دارد)BMIبیومارکرهای التهابی با چربی بدن و شاخص توده بدنی )

سال( انجام شده است و ارتباط بین سطح فعالیت بدنی خود گزارش شده و مارکرهای سیستماتیك  66سالمند ) میانگین سن بیشتر از 

عكوس وابسته به دوز بین فعالیت بدنی و اند. به جز چند مورد استثنا، نتایج به صورت با ثباتی رابطه مالتهاب را ارزیابی نموده

(. به طور خالصه ، فعالیت ورزشی منظم سالمندان را در 7اند )بیومارکرهای التهابی را حتی در شرایط فعالیت بدنی متوسط نشان داده
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جاد شده بوسیله یك تواند از طریق پاسخ ضد التهابی ایمقابل التهاب مزمن محافظت می کند. این اثر بلند مدت فعالیت ورزشی می

( . غلظت های 8و  2آید )برگرفته از عضله بوجود می IL-6شود کـه تا حدود زیادی از طریق وهله فعالیت ورزشی ایجاد می

را   -TNFهای پیش التهابی مانند را تحریك و تولید سایتوکین IL-10و  IL-1raپیدایش سایتوکین ضد التهابی  IL-6فیزیولوژیك 

کند. آثار ضدالتهابی فعالیت ورزشی می تواند نقش لیپولیز و همینطوراکسایش چربی را تحریك می IL-6عالوه بر این، کند. مهار می

توانند در های مترشحه از عضله هم مینماید. همچنین مایوکینرا هم ایجاد می  -TNFمحافظتی در برابر مقاومت به انسولین ناشی از 

 (.8و2های همراه با التهاب مزمن نقش مهمی را ایفا کنند)در سالمت و محافظت در مقابل بیماریایجاد آثار مفید فعالیت ورزشی 

 

 جمع بندی و نتيجه گيری:
شود که با افزایش خطر بیماری، عملكرد جسمانی ضعیف و مرگ و میر همراه است. سالمندی به التهاب مزمن با درجه پایین منجر می

تواند کیفیت زندگی در افراد سالمند را بهبود دهد. به دالیل مختلف از جمله افزایش توده ا سن میراهبردهای کاهش التهاب مرتبط ب

های مزمن قلبی و سندروم متابولیك ، فعالیت ورزشی منظم به افراد سالمند توصیه شده است. افراد فعال عضله و کاهش خطر بیماری

هستند که نشان دهنده کاهش خطر توسعه سندروم متابولیك، بیماری قلبی و تر التهاب مزمن های پاییناز نظر بدنی دارای شاخص

سایر اختالالت مرتبط است. عمل ضد التهابی فعالیت ورزشی به خوبی نشان داده شده است با این حال، مكانیسم های مسئول این اثر 

ه متعددی وجود دارد. بدون شك سؤاالت اند. بدون شك براساس مطالعات موجود، متغیرهای بالقوهنوز به درستی مشخص نشده

 تحقیقی مهمی باید پاسخ داده شوند تا شناخت جامعی از ارتباط بین التهاب مزمن و فعالیت بدنی توسعه یابد.

 

 مزمن بیماریهای،  : التهاب سالمندی، فعالیت ورزشیهای کليدیواژه
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