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چکیده
زمینه و هدف :التناب سیستمیک در سالمس ا با افزایش فاکت رهای التنابی از جمله ایسترل کین  18پروتلین واکسشهر  Cو خطر بیماریهای قلبی -عروقی
همرا است .ه ف پژوهش حاضر بررسی اثر  12هاته تمریسات قاو تی بر سط ح ایسترل کین  18و پنروتلین واکسشنهر )CRP( )protein C-reactive( C
ردا سالمس ب د.
روش کار :در این پژوهش نیمه تجربی از یا  40رد  65تا  80ساله غیر ورزشهار به ط ر تصادفی  20آز دنی انتخاب و به دو گنرو تمنرین قناو تی
( 10نار) و کستر ( 10نار) تقسیم ش ن  .برنا ه تمریسی قاو تی شا ل  8حرکت با  10تا  12تهرار و ش ت های  60 50و  70درص یک تهرار بیشیسه سنه
جلسه غیر ت الی در هاته و به ت  12هاته ب د .نم نه خ در دو رحله پیش آز و  24ساعت پس از آخرین جلسه تمنرین در پاینا هاتنه  12بنرای
ان از گیری سط ح پ سمایی ایسترل کین  18و پروتلین واکسشهر  Cجمعآوری ش  .داد ها با استااد از آز آ اری  tسنتقل و  tهمبسنته در سنطم یسنی
داری  p≤ 0/05و نر افزار  SPSSنسخه  20تحلیل ش ن .
یافتهها :یزا سط ح سر ی  )p=0/034( IL-18و  )p=0/012( CRPبا یانهین±انحنراف یینار  211/811±29/006و  5/390±0/212گنرو تمریسنی
( قاو تی) در قایسه با گرو کستر با یانهین±انحراف ییار  261/101±12/137در  IL-18و  6/507±0/018در  CRPکاهش یساداری پی ا کرد ب د.
نتیجهگیری :با احتیاط یت ا گات تمریسات قاو تی سط ح سر ی  CRP IL-18ردا سالمس را کاهش یده  .بر این اسنا انجنا اینن تمریسنات
برای سالمس ا ای خ اه ب د.
کلیدواژهها :تمریسات قاو تی  CRP IL-18ردا سالمس

مقدمه
بیماریهااااای ﻗﻠباااا  -ﻋﺮوﻗاااا ر ﻛﺸﻮرهای
تﻮسعهیافته و رحالتﻮسعه ازجمﻠاه ایﺮان یکا از
شایعتﺮین ﻋﻠﻞ مﺮگومیﺮ م باشند و شایﻮع آن رو
باه افاﺰایﺶ اسات ( .)1همزمان باا افاﺰایﺶ سان
ﻋمﻠکﺮ سیستمهای فیﺰیﻮلﻮژیا بادن و سیساتم
ایمن ﻛاهﺶ م یابد .التهاب سیستمی ماﺰمن از
نﺸانههای رایج وران سالمندی است .ر این افﺮا
سطﻮح سایتﻮﻛاینهای پیﺶ التهااب  2تاا  4بﺮاباﺮ
افﺰایﺶ پیدا م ﻛنند ﻛه با افﺰایﺶ خطاﺮ اباتب باه
بیماریهای ﻗﻠب ضعف ﻋمﻠکﺮ ستگاه ایمنا و
مﺮگومیﺮ همﺮاه است ( .)2بﺮ اساس اﻋبم انجمان
ﻗﻠب آمﺮیکا گستﺮش بیماریهاای ﻗﻠبا  -ﻋﺮوﻗا

زمینااهی التهاااب ار و التهاااب ﻋمااﻮم ن ااﺶ
محااﻮری ر تﻮسااعه و پیﺸااﺮفت آتﺮواسااکﻠﺮوز ای ااا
م ﻛند ( .)3وﻗت یﻮاره اخﻠ ساﺮخﺮگ آسایب
ببیند شﺮیان با آزا ﻛﺮ ن پیغامبﺮهای شیمیای به
نااام سااایتﻮﻛاینها (اینتﺮلااﻮﻛین 18 -و پااﺮوتنین
واﻛنﺶگﺮ  )Cاز خﻮ واﻛنﺶ نﺸان م هد و ایان
مﻮا پاسخهای التهاب را ایجا و ت ﻮیت م ﻛنناد.
ﻋﻮامﻞ التهاب و ایمن ﻛه از خﻮن وار این ضاایعه
م شﻮند و باﻋث ایجا ی لباه (شاانه) ر یاﻮاره
اخﻠا ﻋااﺮو و تنا شاادن مجاااری سااﺮخﺮگ
ﻛاهﺶ اﻛساینن و تلاﻠب شاﺮایین م شاﻮند (.)4
شﻮاهد رو به افﺰایﺸ نﺸاان م هناد ساایتﻮﻛین
هااای پاایﺶ التهاااب ر پیﺶبیناا و پیﺸااگﻮی
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بیماریهای ﻗﻠبا  -ﻋﺮوﻗا از حساسایت و ﻗات
بیﺸتﺮی بﺮخﻮر ار بﻮ ه و ن اﺶ مهما ر پااتﻮژنﺰ
آتﺮواسکﻠﺮوز ارند ( .)5ازایانرو شناساای ﻋﻮاماﻞ
مؤثﺮ ر پیدایﺶ ضایعات ﻗﻠبا  -ﻋﺮوﻗا م تﻮاناد
ن ﺶ جدیدی ر پیﺸگیﺮی این بیماریهاا اشاته
باشد ( .)6سایتﻮﻛاینهای پیﺶ التهاب ازجمﻠه IL-
 IL-6 18و  TNF-αهسااتند .اینتﺮلااﻮﻛین  18ر
بساایاری از سااﻠﻮلها ازجمﻠااه سااﻠﻮلهای ﻋلااب
( ندریتی ) سﻠﻮلهای اندوتﻠیال ماﻛﺮوفااژ هاای
ﻛبدی و آ یپﻮسیت (بافت چﺮبا ) سانتﺰ و تﺮشا
م شااﻮ ( .)7 8اینتﺮلااﻮﻛین  18شاخل ا بااﺮای
پیﺶبین مﺮگ ﻗﻠب  -ﻋﺮوﻗ ر بیماران مبتب به
بیماری ﻗﻠب -ﻋﺮوﻗ ()Cardio vascular disease
 CVDبﻮ ه و ر آزا شدن پبك آتﺮواساکﻠﺮوزی و
بﺮوز یابت ن ﺶ اساس ار ( .)9همچنین تﺰریق
اینتﺮلﻮﻛین  18به مﻮشها مﻮجب تسﺮیع ضاایعات
آتﺮواسکﻠﺮوتی و افﺰایﺶ اندازه پبكهاا م شاﻮ
( .)10پﺮوتنین واﻛنﺸ  Cپﺮوتنین اصﻠ فﺮآیندی
به نام پاسخ مﺮحﻠه حا ر خﻮن است ﻛاه از ﻛباد
تﺮشا و واﻛاانﺶ باادن ر بﺮابااﺮ هااﺮ نااﻮع التهاااب
محسﻮب م شﻮ ( .)11مﺸاهده شده افﺰایﺶ تﻮلید
پاااﺮوتنین واﻛنﺸااا  Cر ساااﻠﻮلهای یاااﻮاره
سﺮخﺮگهای ﻛﺮونﺮی و تخﺮیب ﻋﺮو اثﺮ مسات یم
بﺮ تﻮسعه آتﺮواسکﻠﺮوز ار ( .)12نتاایج بﺮخا از
تح ی اات نﺸاان م هاد شاﺮﻛت ر فعالیتهاای
ورزش باﻋث ﻛاهﺶ سط  IL-18و  CRPم شﻮ
( 13و  .)14از سﻮی یگﺮ بﺮخ از تح ی ات ﻋادم
تأثیﺮ تمﺮینات منظم ورزش باﺮ تغییاﺮات ساطﻮح
سﺮم اینتﺮلاﻮﻛین  18و پاﺮوتنین واﻛنﺸاگﺮ  Cرا
گﺰارش ﻛﺮ هاند ( 15و  .)16پنوهﺸ ( )2012باه
بﺮرس اثﺮ  3ماه تمﺮینات م ااومت باﺮوی ماﺮ ان
ساااالمند  64ساااال باااا میاااانگین تاااﻮ ه بااادن
(28/29±2/38ﻛیﻠااﻮگﺮم بااﺮ متﺮمﺮبااع) پﺮ اخاات.
تمﺮینااات از شاادت  1RM 30آغاااز و بااه 60-70
رصااد  1RMر  2ه تااه پایااان رسااید .پااا از
اجااﺮای تمﺮینااات م اااومت میااﺰان  CRPبااهطﻮر
معن اری ﻛاهﺶ پیدا ﻛﺮ ه بﻮ ( .)15اسپﻮسیتﻮ و
همکاران گﺰارش ﻛﺮ ند ﻛه انجام  8ه تاه تماﺮین
هﻮازی ر افﺮا چا مﻮجب ﻛاهﺶ غﻠظات IL-18
م شﻮ ( .)16ر تح ی نیکبس و همکارانﺶ با

بﺮرس آثار مست ﻞ و تﺮﻛیب فعالیت بدن (هﻮازی
و م اومت ) و رژیم غذای بﺮ شااخ های التهااب
نتیجااه گﺮفتنااد ﻛااه تمااﺮین ورزش ا تااأثیﺮی بااﺮ
شاااخ های  IL-6 CRPو  TNfR1ناادار (.)17
ﻛﻮت و همکااران ر تح ی ا ر ساال  2006باﺮ
روی سالمندان  64تا  87ساله پاا از اجاﺮای 10
ماااه تمﺮینااات م اااومت انعطافپااذیﺮی  3روز ر
ه ته به مدت  45ﻗی ه تغییﺮی ر سطﻮح IL-18
 IL-6و  CRPمﺸاهده نکﺮ ند .ﻗابﻞذﻛﺮ اسات ﻛاه
تعدا ی از آزمﻮ ن ها تحت رمان با بتا بﻠاﻮﻛﺮ هاا
بﻮ نااد ( .)18وطاان وساات و همکاااران  2012ر
پنوهﺸ به بﺮرس اثﺮ تمﺮین م اومت بﺮ سطﻮح
 IL-18و  TNF-αر مﻮشهاااای صاااحﺮای (نااانا
ویستار) مبتب به یابت نﻮع ی پﺮ اختند .پاا از
شﺶ ه ته انجام تمﺮین م اومت با شدت  5رصد
وزن بدن مﻮشها به مدت  1ساﻋت  5بار ر ه تاه
ﻛااهﺶ معنا اری ر ساطﻮح  IL-18و TNF-α
مﺸاهده ﻛﺮ ند ( .)19همچنین ﻛاﻮه و همکااران
 2013مطالعااهای را تحاات ﻋنااﻮان اثااﺮ تمااﺮین
م اااومت بااﺮ سااط سااﺮم اینتﺮلااﻮﻛین 18 -و
پﺮوتنین واﻛنﺶگﺮ  Cبا حساسیت باا ر ماﺮ ان
چا به مدت  12ه ته انجاام ا ناد .نتاایج ﻋادم
ﻛااااهﺶ معناااا ار اینتﺮلاااﻮﻛین 18 -و پاااﺮوتنین
واﻛنﺶگااﺮ  Cرا نﺸااان ا ( .)20آتﺮواسااکﻠﺮوز ر
حال حاضﺮ بهﻋنﻮان ی بیمااری التهااب ر نظاﺮ
گﺮفته شده است .افﺰایﺶ سطﻮح اینتﺮلاﻮﻛین18 -
و پﺮوتنین واﻛنﺶگﺮ  Cخﻮن التهاب مﺰمن به وینه
التهاب ر ﻋﺮو ﻛﺮونﺮ را نﺸان م هناد .منط ا
به نظﺮ م رسد ﻛاهﺶ ساطﻮح ﻋﻮاماﻞ التهااب باا
انجام فعالیتهای بدن ر ﻛاهﺶ ﻋﻮارض و ﻛنتﺮل
بیماریهای ﻗﻠب  -ﻋﺮوﻗ مؤثﺮ باشد .پنوهﺶهاای
انجام شده ر مﻮر تغییﺮات ساطﻮح اینتﺮلاﻮﻛین-
 18و پﺮوتنین واﻛنﺶگﺮ  Cر اثﺮ فعالیت ورزشا
همسﻮی ندارند .نتایج به سات آماده متنااﻗ و
تﻮافق ﻋمﻮم ر این مﻮار وجﻮ ندار  .با تﻮجه به
ﻛاهﺶ فضا بﺮای انجام ورزشهای هﻮازی و افﺰایﺶ
میااﻞ بااه حضااﻮر ر باشااگاهها و انجااام تمﺮینااات
م اومت شناخت آثار اینگﻮنه تمﺮینات باﺮ ﻋﻮاماﻞ
خطﺮساز ﻗﻠب  -ﻋﺮوﻗ ر سالمندان ارای اهمیت
است .هدف از انجاام ایان پانوهﺶ بﺮرسا تاأثیﺮ

آیا  12ه ته تمﺮینات م اومت بﺮ سطﻮح اینتﺮلﻮﻛین  18و پﺮوتنین واﻛنﺸگﺮ  )CRP( Cمﺮ ان...

اجﺮای تمﺮینات م اومت باﺮ ساطﻮح اینتﺮلاﻮﻛین-
 18و پﺮوتنین واﻛنﺶگﺮ  Cمﺮ ان سالمند است.
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واز هم  24ساﻋت پا از آخﺮین جﻠساه تماﺮین
ﻛﻠیه متغیﺮها مجد اً مﺸابه پیﺶآزمﻮن اندازهگیﺮی
شدند .بهمنظﻮر آشنای باا حﺮﻛاات و ساتگاههای
بدنسازی مﻮر است ا ه ی ه ته پایﺶ از شاﺮوع
تمﺮینات آزمﻮ ن ها ر باشگاه با نظارت و آماﻮزش
مﺮب با شیﻮه رست بﻠند ﻛاﺮ ن وزناهها تکنیا
صحی تن ا و اجﺮای حﺮﻛات آشانا شادند .یا
تکااﺮار بیﺸااینه  1-RMر حﺮﻛااات مااﻮر نظااﺮ از
فﺮمااﻮل بﺮزسااک ([(تعاادا تکااﺮار تااا خسااتگ
×/]1/0278-)0/0278وزنه جابجا شده = ی تکﺮار
بیﺸینه) محاسبه شد ( .)21تمﺮینهاای م ااومت
پیﺶرونده بهصﻮرت ایﺮهای انجام شد .تمﺮینات بﺮ
اساس تﻮصیههای ﻛالج پﺰشک ورزش امﺮیکا بﺮای
افﺮا مسن بﻮ ( .)22آزمﻮ ن ها پا از  10ﻗی اه
گﺮم ﻛﺮ ن با حﺮﻛات ﻛﺸﺸ و ناﺮمﺶ باه اجاﺮای
ایستگاههای پﺮس سینه حﺮﻛت پاروی جﻠﻮ باازو
پﺸت بازو جﻠاﻮ ران پﺸات ران بﻠناد شادن روی
پنجه و پﺮس پا پﺮ اختند .ر پایان جﻠساه تماﺮین
بهمنظﻮر سﺮ ﻛﺮ ن به مادت  10ﻗی اه حﺮﻛاات
ﻛﺸﺸ را اجﺮا ﻛﺮ ند .تمﺮینات با شدت  ٪40یا
تکﺮار بیﺸینه آغاز و ر سه نﻮبت (سات) باا  10تاا
 12تکﺮار و استﺮاحت  2ﻗی های بین هﺮ مﺮحﻠاه و
 3ﻗی ه بین هاﺮ ایساتگاه انجاام شاد .مادتزمان
تمﺮین اصﻠ حدو  60ﻗی اه باﻮ  .پاا از چهاار
ه تااه اول شاادت تمﺮینااات بااه  ٪60ی ا تکااﺮار
بیﺸینه و از ه ته هﺸتم به  ٪70ی تکﺮار بیﺸینه
رسید و تا پایان ه ته واز هم ح ظ شاد .از ﻛﻠیاه
افاﺮا شاﺮﻛتﻛننده خﻮاساته شاد ﻛاه ر طاﻮل
پنوهﺶ رژیم غذای و فعالیت بدن روزانه خﻮ را
تغییﺮ ندهناد .باهمنظﻮر تجﺰیاه تحﻠیاﻞ ا ههاا از
روشهای آماری تﻮصی و استنباط است ا ه شد.
ابتدا بﺮرس نﺮمال بﻮ ن تﻮزیاع ا ههاا باا آزماﻮن
ﻛﻠمااﻮگﺮوف -اساامیﺮنف همگناا گﺮوههااا بااا T
استیﻮ نت و م ایسه میانگین بین گﺮوهها از آزمﻮن
آماری ت مست ﻞ اسات ا ه شاد .ﻛﻠیاه محاسابات
آماری ر ساط معنا اری  p≤ 0/05و نﺮمافاﺰار
 SPSSنسخه  20محاسبه شد .این م اله مستخﺮج
از پایاننامه ﻛارشناس ارشد تﺮبیتبدن باه تأییاد
ﻛمیته اخب انﺸگاه ﻋﻠﻮم پﺰشک اص هان رساید
و با ﻛد  N1 IRCT2013031612827ر مﺮﻛﺰ ﻛار
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روش کار
ر این پنوهﺶ نیمه تجﺮب گﺰینﺶ آزمﻮ ن ها
بهصااﻮرت اوطﻠبانااه بااﻮ  .ه روز پاایﺶ از شااﺮوع
تح یق جﻠسه پﺮسﺶ و پاسخ بین اوطﻠبان بﺮگﺰار
و فﺮم رضاایتنامه تﻮزیاع گﺮ یاد .ساالمندان ﻛاه
ﻋبﻗهمنااد بااه شااﺮﻛت ر ایاان پاانوهﺶ بﻮ نااد
شناسااای و بااا همکاااری پﺰش ا پﺮسﺸاانامههای
ساااب ه پﺰشااک و آمااا گ بااﺮای شااﺮوع فعالیاات
ورزش را تکمیاﻞ نمﻮ ناد .ﻛﻠیاه آزمﻮ ن هاا (50
ن ﺮ) ر هیچگﻮنه فعالیات ورزشا مانظم شاﺮﻛت
نداشااتند .ه ن ااﺮ از آزمﻮ ن هااا ﻛااه ارای ساااب ه
بیماریهای خاص فﺸارخﻮن ناهنجاری اسکﻠت و
ملﺮف اروهای اثﺮگذار باﺮ غﻠظات  IL-18و CRP
بﻮ ند از مطالعاه حاذف شادند .ر ارزیااب نهاای
تﻮسط پﺰشا ساالمندان ر یا تسات ورزشا
شﺮﻛت ﻛﺮ ند و افﺮا ی ﻛه بیماری ﻗﻠبا  -ﻋﺮوﻗا
اشتند با تﺸخی پﺰش از مطالعه خارج شادند.
ر پایان از میان  40مﺮ  65تاا  80ساال جامعاه
جهان یدگان شاهﺮﻛﺮ  20ن اﺮ باهطﻮر تلاا ف
انتخاب و به و گاﺮوه  10ن اﺮه ﻛنتاﺮل و مداخﻠاه
(م اااومت ) ت ساایم شاادند .ابتاادا ﻗااد (سااانتیمتﺮ
ﻗدسنج  Secaبا ﻗات  0/001متاﺮ) وزن و نمایاه
تﻮ ه بدن با ستگاه ر ستﺮس ( TANITAمدل
 )SC-240با حداﻗﻞ لباس ارزیاب شد .نمﻮنه خاﻮن
 24ساﻋت ﻗبﻞ از شﺮوع اولین جﻠسه تمﺮین و پا
از  10الا  12ساااﻋت ناشااتای شاابانه ر حالاات
استﺮاحت ساﻋت  8تا  9صب به م دار  5میﻠ لیتﺮ
ر وضعیت نﺸسته از ورید ﻗدام بازوی آزمﻮ ن ها
گﺮفته شد .نمﻮنههای خﻮن پا از ساانتﺮی یﻮژ ر
مااای  -80رجااه سااانت گااﺮا منجمااد و بااﺮای
آنالیﺰهای شیمیای ر فﺮیﺰر نگهداری شدند .بﺮای
اناادازهگیﺮی سااط  IL-18از روش ا یااﺰا و ﻛیاات
آزمایﺸااااگاه  EK0864تﻮلیااااد BOSTER
 BIOLOGICALبا حساسیت  <1pg/mlو ضاﺮیب
تغییﺮات رون سنج  4/3رصاد و باین ارزیااب
 6/9رصد و  CRPباه روش ن ﻠﻮمتﺮیا از ﻛیات
پارس آزماﻮن اسات ا ه شاد .پاا از پایاان ه تاه
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آزمای بالین ایﺮان ثبت شد.
یافتهها
مﺸخلات تﻮصی آزمﻮ ن های و گﺮوه نﺸاان
م هد ت اوت معن ار آماری ر م ا یﺮ سن ﻗد
وزن و شاخ تﻮ ه بدن ر ابتدای پنوهﺶ وجﻮ
ندار و گﺮوهها با یکدیگﺮ همگان هساتند (جادول
 .)1با تﻮجه به یافتههای پنوهﺶ مطابق جادول 2
میﺰان سطﻮح سﺮم  IL-18و  CRPگاﺮوه تجﺮبا
ر م ایسه با گﺮوه ﻛنتﺮل ﻛااهﺶ معناا اری پیادا
ﻛﺮ ه بﻮ .
بحث و نتیجهگیری
پنوهﺶ حاضﺮ نﺸان ا انجام  12ه ته تمﺮینات
م اااومت باﻋااث ﻛاااهﺶ سااطﻮح IL-18و CRP
مﺮ ان سالمند م شﻮ  .ر م ایساه باا تمﺮینهاای
هﻮازی مطالعات اندﻛ تأثیﺮ فعالیتهاای ورزشا
به وینه تمﺮینات م ااومت را باﺮ ساطﻮح  IL-18و
 CRPمﻮر بﺮرس ﻗﺮار ا هاند ﻛاه نتاایج حاصاﻞ
متناﻗ و حاﻛ از ﻛاهﺶ افاﺰایﺶ یاا ﻋادمتغییﺮ
بﻮ هاند .بﺮخبف یافتاههای ایان پانوهﺶ ﻛاﻮت و
همکاران  2006پاا از اجاﺮای  10مااه تمﺮیناات
م اومت بﺮ روی سالمندان با پﺮوتکﻞ تمﺮین گاﺮم
ﻛااﺮ ن بااه ماادت ه ﻗی ااه بااا تمﺮینااات هااﻮازی
بااهﻛارگیﺮی گﺮوههااای ﻋضاابن بااﺰرگ و انجااام

ج و  -1قایسه شاخص های تن سسجی گرو ها قبل از اخله
قاو تی ( 10نار)
کستر ( 10نار)
گرو
یانهین±انحراف ییار
یانهین±انحراف ییار

تغیر

70/817±2/906
165/122±5/402
68/805±3/336
25/171±2/443

سن (سا )
ق (سانتیمتر)
وز (کیل گر )
( BMIکیل گر  /تر ربع)

71/333±3/011
164/712±4/765
69/070±2/882
26/410±2/607

p
0/831
0/613
0/133
0/295

*سطم یسی داری p≤0/05

ج و  -2قایسه یانهین غلظت  IL-18و  CRPگرو کستر و قاو تی قبل و پس از اخله
گرو
تغیر
)IL-18 (pg/ml
)CRP (mg/l

کستر
یانهین±انحراف ییار
پیش آز
265/125±21/186
6/001±0/699

پس آز
261/101±12/137
6/114±0/505

تجربی
یانهین±انحراف ییار
p
0/810
0/229

پیش آز
269/254±33/153
6/507±0/018

پس آز
211/811±29/006
5/390±0/212

*سطم یسی داری p≤0/05

مجله علوم پزشکی رازی دوره  ،24شماره  ،165اسفند 1396

http://rjms.iums.ac.ir

p
*0/034
*0/012

Downloaded from rjms.iums.ac.ir at 21:55 IRDT on Thursday July 19th 2018

تمﺮینات م ااومت باا ساتگاههای بدنساازی باا
شدت متﻮسط و  10تا  15تکﺮار ر هﺮ ست و سﺮ
ﻛﺮ ن باا حﺮﻛاات ﻛﺸﺸا و تعاا ل ﻛاهﺸا ر
سطﻮح IL-6 IL-18و  CRPمﺸاهده نکﺮ ناد ﻛاه
بااا نتااایج پاانوهﺶ حاضااﺮ مغااایﺮت ار ( .)16ر
تح ی ﻛﻮه و همکاران به مطالعه اثﺮ تمﺮیناات
م اومت بﺮ  IL-18و  CRPماﺮ ان چاا باا نمایاه
تااﻮ ه باادن باایﺶ از  30ﻛیﻠااﻮگﺮم بااﺮ متﺮمﺮبااع
پﺮ اختنااد .پﺮوتکااﻞ تمااﺮین م اااومت  12ه تااه
تمﺮین با وزنه  3جﻠسه  60ﻗی اهای ر ه تاه باا
شدت  60-80رصد ی تکاﺮار بیﺸاینه  8تاا 10
تکﺮار ر  10ایستگاه بﻮ  .پا از اجاﺮای تمﺮیناات
پاانوهﺶ سااطﻮح سااﺮم  IL-18و  CRPر گااﺮوه
مداخﻠه بهطﻮر غیﺮ معن اری ر م ایسه باا گاﺮوه
ﻛنتﺮل ﻛاهﺶ یافته بﻮ ﻛه با نتیجه تح یق حاضﺮ
مغایﺮت ار ( .)20ما سن و همکاران به بﺮرس و
مطالعه ﻛاهﺶ وزن بﻠند مدت بﺮ خطﺮ بیماریهای
ﻗﻠب  -ﻋﺮوﻗ و  IL-18ر آزمﻮ ن های  18تاا 65
سااال پﺮ اختنااد .پااا از  3/2سااال سااط IL-18
بهطﻮر معن اری ﻛاهﺶ پیدا ﻛﺮ ه بﻮ ﻛه با نتایج
تح یق حاضاﺮ همخاﻮان ار ( .)24ر پنوهﺸا
( )2004پاااا از شاااﺶ مااااه فعالیااات ورزشااا
(پیا هروی) و ﻛااهﺶ وزن ساالمندان تغییاﺮی ر
سط  CRPسﺮم مﺸاهده نﺸد ﻛه با نتاایج حاضاﺮ
مغایﺮت ار ( .)25استنسﻮلد و همکاران به مطالعه

آیا  12ه ته تمﺮینات م اومت بﺮ سطﻮح اینتﺮلﻮﻛین  18و پﺮوتنین واﻛنﺸگﺮ  )CRP( Cمﺮ ان...

اثﺮ تمﺮینات ﻗدرت بﺮسطﻮح ساﺮم
 TNF-αو  CRPمﺮ ان و زنان  50ساله غیﺮ فعاال
مبتب به سندروم متابﻮلی پﺮ اختناد .پاا از 12
ه ته اجﺮای تمﺮیناات تغییاﺮ معنا اری ر هایچ
ی از متغیﺮها مﺸاهده نﺸد ﻛه باا نتاایج تح یاق
حاضﺮ مغایﺮت ار ( .)26مطالعاات م طعا ﻋادم
رابطه بین فعالیات بادن رجاات پاایین التهااب
سیسااتمی ر سااالمندان را نﺸااان م هااد .ر
مطالعات طاﻮل مﺸااهده شاده ﻛاه ورزش مانظم
باﻋااث ﻛاااهﺶ سااطﻮح  CRPم شااﻮ ( .)27نااا
همسﻮی نتایج پنوهﺶهای بیان شاده باه ﻋﻮاماﻞ
متعد ی ارتباط ار  .پنوهﺸاگﺮان ( 25و  )12باه
اثﺮ مست یم ﻛاهﺶ وزن بﺮ ﻛاهﺶ ساایتﻮﻛینهاای
التهاااب اشاااره ارنااد و یگااﺮ مح ااین افااﺰایﺶ
سایتﻮﻛینهای ضدالتهاب را ( IL-6و  )IL-10ﻋامﻞ
باز ارنده ر تﻮلید سایتﻮﻛین های التهاب گاﺰارش
ﻛﺮ ند ( .)28نتایج بعضا مطالعاات بیاانگﺮ ایان
است ﻛه ﻋﻮاماﻞ هﻮرماﻮن م تﻮانناد باﺮ تغییاﺮات
سطﻮح سایتﻮﻛین های ساﺮم ناشا از تمﺮیناات
ورزش اثاﺮ چﺸامگیﺮی اشاته باشاند همچناین
ﻛاتکﻮ مینها اثﺮ مست یم باﺮ تﺮشا ساایتﻮﻛین
های التهاب ارند ( .)29ر پاسخ به فعالیت بادن
و ورزش تغییﺮات هﻮرمﻮن رخ م هاد ﻛاه باﻋاث
افﺰایﺶ غﻠظت چندین هﻮرمﻮن ازجمﻠه ﻛاﻮرتیﺰول
رشد اپ ن ﺮین م شﻮ  .به نظﺮ م رسد  IL-6رها
شده از ﻋضبت مسنﻮل افﺰایﺶ تﺮش ﻛﻮرتیﺰول ر
فعالیتهای ورزش است .اینتﺮلﻮﻛین 6 -با اثاﺮ باﺮ
هیپﻮتا مﻮس و غد فﻮ ﻛﻠیﻮی تﺮش ﻛاﻮرتیﺰول
را تحﺮی م ﻛند .ﻛﻮرتیﺰول و اپا ن اﺮین تﻮلیاد
سایتﻮﻛین های التهاب را سﺮﻛﻮب م ﻛنناد (.)30
IL-6 IL-18
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و پس آز

تمﺮینهااای م اااومت بااا افااﺰایﺶ تحﺮی ا ساانتﺰ
پﺮوتنینها و تﻮ ه ﻋضبن مﻮجاب ﻛااهﺶ ذخاایﺮ
چﺮب بدن م شﻮند ( )30باه نباال آن خاامﻮش
شدن ژن سایتﻮﻛینهای التهاب ر بافت ﻋضبن و
ﻛاااهﺶ سااطﻮح سااﺮم مﻮلکﻮلهااای چساابان
لﻮﻛﻮسیت با مهار واﻛنﺶ مﻮنﻮسیتها و سﻠﻮلهای
اندوتﻠیال ر نهایت به ﻛاهﺶ التهاب منجﺮ م شﻮ
( .)31با مﺸاهده و بﺮرس نتایج پنوهﺶهای فاﻮ
احتمااا ً م تااﻮان گ اات فعالیتهااای ماانظم و
طﻮ ن مدت ورزش سطﻮح سﺮم  IL-18و CRP
را ﻛاااهﺶ م هنااد ( .)12 13 18 25سااازوﻛار
احتمااال ارائااه شااده ﻛاااهﺶ تااﻮ ه چﺮب ا باادن
( )12 25و افﺰایﺶ سایتﻮﻛین های ضدالتهاب (30
و  )32ممکن اسات تاﻮجیه باﺮ ﻛااهﺶ  IL-18و
 CRPباشد .صﺮف نظﺮ از محادو یتهای پانوهﺶ
حاضااﺮ از ﻗبیااﻞ حجاام ﻛاام نمﻮنااهها ت اوتهااای
ژنتیکا ﻋاادم امکااان ﻛنتااﺮل اسااتﺮس و هیجااان
آزمﻮ ن هااا ر هنگااام اجااﺮای تمﺮینااات میااﺰان
فعالیت بدن و تغذیه خارج از ساﻋات تمﺮین نتایج
این مطالعه نﺸان م هد پا از انجاام  12ه تاه
تمﺮینات م اومت پیﺶرونده سطﻮح سﺮم IL-18
و  CRPمﺮ ان ساالمند ﻛااهﺶ پیادا م ﻛناد .باه
لحاظ جدید بﻮ ن ایان ﻋاماﻞ التهااب ( )IL-18ر
رابطه با ورزشهاای م ااومت و تغییاﺮات ساطﻮح
سﺮم این ﻋاماﻞ التهااب بهتاﺮ اسات نتاایج ایان
تح یق با احتیاط ت سایﺮ شاﻮ  .باﺮای تأییاد ایان
مﻮضااﻮع تح ی ااات بیﺸااتﺮ و ﻛنتااﺮل ﻗیااقتﺮ
محدو یتها پیﺸنها م گﺮ .
تقدیر و تشکر
از ﻛﻠیه سالمندان ﻛارﻛنان جامعه جهان یدگان
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Abstract
Background: Systematic inflammation in elderly is followed by inflammatory factors such
as Interleukin 18 and C-reactive protein the risk of cardio-vascular diseases. The purpose of
present research was to study the effect of 12 weeks of resistive exercise on the level of
Interleukin 18 and reactionary protein C in elderly men.
Methods: In this semi-empirical research, 20 person among 40 non-athlete men of 65 to 80
years old were selected and divided into two groups as control (10 ones) and resistive
exercise (10 ones) accidently. Resistance training program included 8 movements with 10-12
repeats and the intensity of 50, 60 and 70 percent of a maximum repeated in three Nonconsecutive sessions in each week during total 12 weeks. Blood samples were collected in
two steps of pre-testing and 24 hours after the last session of 12 weeks in order to measure
the plasma level of Interleukin 18 and C reactive protein. Through SPSS v. 20, the data were
analyzed using t-test and t- independent at the significant level of p<0.05.
Results: The amount of serum IL-18 (p=0.034) and C-reactive protein (p=0.012) levels With
SD±M 211.811±29.006 and 5.390±0.212 in training group (resistance) had significant
decrease IL-18 and CRP with SD±M 261.101±12.137 and 6.508±0.018 in comparison to
control group.
Conclusion: We can say cautionary that resistance training of serum levels decreases the
Interleukin-18 and C-reactive protein of elderly men, so it is useful for them to do these
training.
Keywords: Resistance training, Interleukin-18, C-reactive protein, Elderly men

Razi Journal of Medical Sciences

Vol. 24, No. 165, Feb-Mar 2018

92

