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چکیده
زمینه و هدف تمرین ورزشی منظم راهکار مهمی در کاه نشانگرهای التهابی است .اما هنوز مشخص نیست که
چه نوع تمرینی مطلوبتر است .هدف اصلی مطالعة حاضر مقایسة اثر تمرین مقاومتی کمشدت و هوازی شردید برر
سطح سرمی اینترلوکین )IL-18( 73-و پروتیین واکنشی )CRP( C-در مردان جوان چاق بود .هدف دیگر ،مقایسرة
این نشانگرها در مردان چاق با مردان غیرچاق در تعیین اثر چاقی بود.
مواد و روشها سیوهشت مرد جوان و چاق (سن= 43/2 ± 2/4سال و چربی بدن=  48/2 ± 7/2درصد) برهطرور
تصادفی در گروههای مقاومتی کم¬شدت ( 72نفر) ،هوازی شدید ( 74نفر) و کنتررل ( 74نفرر) قرارگرفتنرد .یرک
گروه از مردان غیرچاق (سن=  48/4 ± 2/3سال ،چربی بدن=  72/2 ± 4/8درصد 72 ،نفر) برای مقایسره برا گرروه
چاق انتخاب شدند .از آزمونهای  tمستقل و تحلیل واریانس دوطرفه با انردازهگیرری مکررر بررای تحلیرل دادههرا
استفاده شد.
یافتهها نتایج نشان داد که تفاوت معناداری درغلظت پایة  )p= 4/43( CRP ،)p= 4/78( IL-18و اکسیژن مصررفی
اوج ( )p= 4/42بین گروه چاق با غیرچاق مشاهده نشد .پس از تمرین ،اکسیژن مصرفی اوج در گروههای مقراومتی
( )p= 4/48و هوازی ( )p= 4/447در مقایسه با گروه کنترل افزای یافت ،اما این افزای در گروه هروازی برارتر از
مقاومتی بود ( .)p= 4/44در مقایسه با گروه کنترل ،دو گروه تمرین برهطرور مشرابه و معنراداری در کراه ترودة
چربی ( )p= 4/447مؤثر بودند ،هرچند تغییر معناداری در )p= 4/48( IL-18و  )p= 4/72( CRPپس از برنامههرای
تمرین مشاهده نشد.
نتیجهگیری غلظت مشابه  CRPو  IL-18در مردان جوان چاق و غیرچاق را میتوان به وضعیت مشرابه در سرن یرا
آمادگی هوازی آنها نسبت داد .عالوهبر این ،بهنظر میرسد که  74هفته تمرین مقاومتی کمشدت و هوازی شردید
در کاه معناداری این نشانگرها در مردان چاق کافی نباشد.

چاقی ،تمرین مقراومتی ،تمررین
هوازی ،نشانگرهای التهابی.

مقدمه
چاقی و سبک زندگی بیتحرک با بسیاری از بیماریها از قبیل
بیماریهای قلبی -عروقی ،سرطان و دیابت نوع  4مرتبط است
و از نشانههای قوی خطر مرر در مرردان و زنران اسرت .]7

اینترلوکین )IL-18( 73-سایتوکاینی پری التهرابی اسرت کره
افزای غلظت سرمی آن در این بیماریها گزارش شرده اسرت
 .]8 ،4عالوهبر  ،IL-18سطح در گردش پرروتیین واکنشریC-
( )CRPنیز با چاقی افزای مییابد .]2
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نیکسرشت و طاهری کالنی

شد ،زیرا محققان نشران دادنرد کره تمررین هروازی برا شردت
متوسط بر بیان ژن ادیپوکاینها از جمله فاکتور نکرروز تومرور
آلفا ( )TNF-αاثر معناداری ندارد  .]72بهتازگی گزارش شرده
است که التهاب مزمن با افزای فعالیت بدنی کاه مرییابرد
 .]8همچنین ،با مداخله در سبک زندگی از قبیل رژیم غذایی
و فعالیت بدنی میتوان زمینه را برای بهبرود وضرعیت التهراب
فراهم کرد  .]2بنابراین ،بهنظرر مریرسرد کره برنامرة تمررین
ورزشرری بررا افررزای بیشررتر در انرررژی مصرررفی ،احتمررارا آثررار
مطلوبتری در کاه التهاب دارد .عالوهبر این ،گرزارش شرده
اسرررت کررره برنامرررة کررراه وزن از طریرررف رژیرررم غرررذایی
(کمکربوهیدرات و کمچربری) در مرردان دارای اضرافهوزن بره
کاه بسریاری از نشرانگرهای التهرابی از قبیرل ،IL-6 ،CRP
 TNF-αو  sICAM-1میانجامد .]72
در مطالعة حاضر فرض بر این است که غلظت سرمی CRP
و  IL-18در مردان چاق بارتر از مردان غیرچاق است و تمررین
ورزشی غلظت سرمی این نشرانگرها را کراه مریدهرد .لرذا،
هدف از پژوه حاضر ،مقایسة این نشانگرها در مردان چاق و
غیرچاق (یکسان از نظر سن و آمادگی هوازی) بود .هدف دیگر
مطالعة حاضر ،تعیین و مقایسة اثر  74هفته تمررین مقراومتی
کمشدت و هوازی شردید برر سرطح سررمی  IL-18و  CRPدر
مردان جوان و چاق بود.

تمرین ورزشری مرنظم از طریرف افرزای انررژی مصررفی
بهطور مستقیم از افزای تجمع چربری جلروگیری مریکنرد و
موجب بهبود وضعیت التهابی مریشرود  .]2هرچنرد ،فعالیرت
ورزشی منظم راهکار مناسبی برای کاه خطر التهاب مرزمن
است ،اما هنوز مشخص نیست که کدام برنامة تمررین ورزشری
آثار مطلوب تری دارد .برای مثال ،گزارش شرده اسرت کره 74
هفته تمرین مقراومتی (کرار برا وزنره) و هروازی (دویردن روی
نوارگردان) با شدت متوسط در افراد غیرفعال بهترتیب موجرب
کاه  84و  78درصد در غلظت سرمی  CRPشده است ،هرر
چند کاه با تمرین هوازی به سرطح معنراداری نرسرید .]2
کمپبل و همکاران  ]8گزارش کردند که  74ماه تمرین هوازی
با شدت متوسط تغییر معناداری در غلظت سرمی CRPمردان
و زنان دارای اضافهوزن ایجاد نکرده است .در حالی که مطالعرة
استوارت و همکاران  ]8نشان داد که سطح سرمی  CRPپرس
از  74هفته تمرین ورزشی (ترکیب هوازی و مقاومتی) در افراد
جوان و سالمند بهطور معناداری کاه یافته است.
سطح پالسمایی  IL-18پس از هشت هفته تمرین ورزشری
شدید در مردان و زنان چاق کاه معناداری نیافرت  .]3امرا،
کوهات و همکاران  ]3نشان دادند که  74ماه تمررین هروازی
موجب کاه معناداری در غلظت سرمی IL-18شده است.
در مجموع ،مطالعرات زیرادی نقر تمررین هروازی را در
کاه این نشانگرهای التهرابی نشران دادهانرد ،امرا دادههرا در
خصوص اثربخشی تمرین مقراومتی بره نسربت محردود اسرت.
گزارش شده است کره تمررین مقراومتی باعره کراه خطرر
التهاب مزمن در افراد مبرتال بره دیابرت نروع  ،4آترواسرکلروز،
چاقی و مقاوم به انسولین میشرود  .]77 ،74برا وجرود ایرن،
مطالعات در خصوص مقایسره اثرر تمررین مقراومتی و تمررین
هوازی بر غلظت سرمی  CRPو  IL-18در مردان جوان محدود
است.
در مجموع ،پاسخهرای فیزیولوژیرایی و بیوشریمیایی انرواع
مختلف تمرین مقاومتی ترا حردی متفراوت از تمررین هروازی
است .بنابراین ،تعیین پروتکل تمرین ورزشی مطلوب که بتواند
سطح نشانگرهای التهابی را کاه دهد ،اهمیت زیادی دارد .از
بین انواع شدتهای تمرین مقاومتی ،شدتهای کم تا متوسرط
ظرفیت باریی بررای افرزای دانسریتة مرویرگی و آنرزیمهرای
اکسایشی دارد .همچنین ،آسیب عضالنی کمترری در مقایسره
با شدتهای بار ایجاد میکند  .]74ایرن نکتره اهمیرت دارد،
زیرررا پاسررخهررای التهررابی برره ورزشهررای آسرریبزا فراتررر از
ورزشهای غیرآسیبزاست .]78
در مطالعة حاضر ،از تمرین هوازی بهنسبت شدید اسرتفاده

مواد و روشها
به منظور بررسی اهداف پژوه حاضرر ،تعرداد 72مررد جروان
غیرچرراق (سررن =  48/4 ± 2/3سررال و چربرری برردن = ± 4/4
 72/2درصد) که بر اساس سن و آمرادگی هروازی برا  83مررد
جوان چاق (سن =  43/2 ± 2/4سرال و چربری بردن = ± 7/2
48/2درصد) یکسان سازی شده بودند ،برای تعیین اثر چراقی و
با توجه به معیارهای ورود به پژوه انتخاب شدند .همچنین،
مردان چاق نخست ،بر اساس سن و درصد چربی یکسانسازی
شدند .سپس ،بهطرور تصرادفی در یکری از گرروههرای تمررین
مقاومتی کمشدت ( 72نفر) ،تمرین هوازی شردید ( 74نفرر) و
کنترل ( 74نفر) قرارگرفتند .معیارهای ورود به پژوه عبارت
بود از مردان جوان ( 48تا  88سال) ،غیرورزشکار (کمتر از یک
جلسه فعالیرت بردنی در هفتره) ،عردم مصررف سریگار و دارو،
نداشتن تمررین ورزشری مرنظم حرداقل طری  8مراه گذشرته،
نداشرتن رژیررم غررذایی خرراص ،فقردان بیمرراری (بررا توجرره برره
پرسشنامة سوابف پزشکی و معاینة پزشک) و چربی بدن بری
از  42درصررد در گررروه چرراق و کمتررر از  73درصررد در گررروه
غیرچاق .نخست ،مراحل اجرایی پژوه برای آزمودنیها شرح
داده شد و آنها فرم رضرایتنامة شررکت در آزمرون را تکمیرل
25
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اندازهگیری شد .اندازة محیط کمر آزمرودنیهرا در حرد فاصرل
بین آخرین دنده و تاج خاصره اندازه گیری شد .ضخامت چربی
زیرجلدی با روش سه نقطهای (سینه ،شکم و ران) و با استفاده
از ضخامتسنج (مدل  ،LANGEسراخت آمریکرا) سره برار برا
تکنیک استاندارد اندازهگیری شد .میانگین سهبار انردازهگیرری
برای هر محل محاسبه شد .سرپس ،درصرد چربری برر اسراس
فرمول جکسون-پورک به دسرت آمرد  .]78برا حاصرلضررب
درصد چربی بدن در تودة بدن ،تودة چربری محاسربه شرد .در
تمام مراحل یک نفر (محقف) همة اندازهگیریها را انجام داد.

کردند .از آزمودنیها ،اکسیژن مصرفی اوج ( ،)VO2peakانردازة
محیط کمر و درصد چربی پری و پرس از  74هفتره تمررین
اندازه گیری شد .همچنین ،نمونة خون برای اندازهگیری سرطح
سرمی  IL-18و  CRPدر این مراحل زمانی گرفته شد.

متغیرها و نحوة اندازهگیری
نخست ،به منظور آشنایی آزمودنیهرا برا آزمرونهرا ،همچنرین
نحوة کار با وزنه و نوارگردان جلسهای با حضور محقف تشرکیل
شد .سه روز پس از آشنایی و پس از گررمکرردن ،آزمرون یرک
تکرار بیشینه برای حرکات اصرلی (جردول  )7و برا اسرتفاده از
روش برزیکی  ]74اجرا شد .گرم کردن شرامل اجررای  74ترا
 74دقیقه کار روی دوچرخة ثابت ،سپس اجرای دو نوبرت کرار
با وزنه با شدت کم تا متوسط برای گروههرای عضرالنی برزر
بود .در این روش ،مقاومتی بهکار گرفته شد که امکران اجررای
کمتر از  74تکرار را فراهم مریکررد VO2peak .برا اسرتفاده از
پروتکل بروس  ]78دو روز پس از آزمون حداکثر قدرت اجررا
و زمان فعالیت ثبت شد .سپس ،بر اساس فرمول زیرر محاسربه
شد.
(تکرارها)  = 744/83 - 4/83درصدی از یک تکرار بیشینه
اکسررریژن مصررررفی اوج = (7/883 – 72/88زمررران)
(4/227+زمان)( 4/474 – 4زمان)8
تودة بدن آزمودنیها با دقت  4/7کیلروگرم و قرد آنهرا برا
دقت  4/7سانتیمتر در حالت ناشتا و بین ساعات  8تا  3صربح

برنامههای تمرین
آزمودنیها در گروههای تمرین بهمدت  74هفته و سره جلسره
(حدود یک ساعت) در هفته برنامههای تمرین را اجررا کردنرد،
در حالی که ،آزمودنیها در گروه کنترل طی این مردت سربک
زندگی غیرفعال خود را ادامه دادنرد .برنامرة تمررین مقراومتی
عبارت بود از اجرای تمرین وزنه در گروههای عضالنی برزر و
در شدتهای کرم ترا متوسرط ( 84ترا  24درصرد یرک تکررار
بیشینه) بود (جدول  .)7برنامرة تمررین هروازی شردید شرامل
چهار وهلة چهار دقیقه ای دویدن روی نوارگردان با شردت 34
تا  34درصد حداکثر ضربان قلب برود و سره ترا چهرار دقیقره
پیادهروی تند یا دویدن آهسته بین وهلهها با شدت  22ترا 82
درصد ضربان قلب در نظر گرفته شد.

جدول  .7برنامه تمرین مقاومتی *

حرکات

هفته 2-7

هفته 3-2

هفته 74-3

پرس پا

4×44/84

8×44/ 24

8 ×44/24

پرس سینه تخت

4×44/84

8×44/ 24

8 ×44/24

پارویی نشسته

4×44/84

4×44/ 24

4 ×44/24

لیفت مرده

4×44/84

4×44/ 24

4 ×44/24

پشت ران

4×44/84

4×44/ 24

4 ×44/24

بلند شدن روی پنجهپا

4×44/84

4×44/ 24

4 ×44/24

پرس ارتشی

4×44/84

4×44/ 24

4 ×44/24

4×44/84

4×44/ 24

4 ×44/24

جلو بازو هالتر

4×44/84

4×44/ 24

4 ×44/24

شکم با زانوی خم

تا خستگی×7

تا خستگی×4

تا خستگی×8

کش

هالتر تا چانه

استراحت بین حرکات و نوبتها به ترتیب  4و  7دقیقه بود.
* 84/44×4:عبارت است از اجرای دو نوبت با  84درصد یک تکرار بیشینه در  44تکرار.
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متغیرها از آزمون تحلیل واریانس دوطرفه با انردازهگیرریهرای
مکرر در گروههای چاق استفاده شد .اگرر اثرر تعراملی معنرادار
بود ،نخست تغییرات پی آزمون تا پسآزمرون محاسربه شرد.
سپس ،با استفاده از آزمون تحلیل واریانس یرک طرفره تفراوت
بین برنامههای تمرین تعیین شد .از آزمون تعقیبری برونفرونی
برای تعیین محل تفاوت استفاده شد .تجزیهوتحلیل دادههرا برا
استفاده از نرمافزار آماری  SPSSنسخة  73و سرطح معنراداری
 p> 4/42صورت گرفت.

شدت تمرین را محقف و با اسرتفاده از ضرربانسرنج پرورر
مدل  ،RCX5sd-Runساخت آمریکا ،کنترل میکرد .همچنین،
با توجه به اینکه این مدل از ضربانسنج توانرایی انردازهگیرری
کالری مصرفی را داشت ،برنامههای تمرین مقراومتی و هروازی
طوری طراحی شد که کالری مصرفی بین گروهها یکسان باشد
.]73

نمونهگیری و شیوة سنجش متغیرهای آزمایشگاهی
نمونة خون ( 74سیسی) از سیاهر قدامی آرنج دست راست
در پی آزمون از همة آزمودنیها و پرس از  74هفتره تمررین
(چهار روز پس از آخرین جلسة تمرین در گروههرای چراق) در
بین ساعات  8تا  3صبح در حالت ناشتا گرفته شد .نمونههرای
خون با سرعت  8444دور بر دقیقه و برای  2دقیقه سانتریفیوژ
شد .سپس ،سرم استخراجشده برای سنج متغیرها در دمای
 -44درجة سرانتیگرراد فریرز شرد .سرطح سررمی ( IL-18برا
اسررتفاده از کیررتBoster Biological Technology Ltd, :
 )USAو ( CRPبا استفاده از کیتBinding Sit Group Ltd, :
 )UKبا روش اریزا اندازهگیری شد .حساسیت انردازهگیرریهرا
کمتر از  7پیکوگرم /میلیلیتر برای  IL-18و  4/47میلریگررم/
لیتر برای  CRPبود.

یافتهها
در مقایسة اولیه ،آزمون  tمستقل نشان داد که وزن بدن ،تودة
چربی و اندازة محیط کمرر در گرروه چراق ( 83نفرر) برهطرور
معناداری بارتر از گرروه غیرچراق ( 72نفرر) برود ،امرا تفراوت
معناداری در  ،VO2peakغلظت سررمی  IL-18و  CRPدر ایرن
گروهها مشاهده نشد (جدول  .)4پرس از دورة تمررین ،کراه
معناداری در وزن بدن در گروه تمررین هروازی در مقایسره برا
گروههای مقاومتی ( )p= 4/47و کنتررل ( )p= 4/447مشراهده
شد .در مقایسه با گروه کنترل ،تمرینهای هروازی و مقراومتی
بهطور مشابه و معناداری به کراه ترودة چربری ( )p= 4/47و
اندازة محریط کمرر ( )p= 4/47انجامیرد .برنامرههرای تمررین،
 VO2peakرا بررهطررور معنرراداری در مقایسرره بررا گررروه کنترررل
افزای داد ،اما این افزای در گرروه تمررین هروازی برارتر از
گروه تمرین مقاومتی بود (p= 4/44؛ جدول  .)8در مقایسره برا
گروه کنترل ،تغییر معناداری در سرطح سررمی  IL-18و CRP
پس از  74هفته تمرین مقاومتی و هوازی مشاهده نشد (شکل
 7و .)4

روشهای آماری

دادهها بر اساس میانگین  ±انحراف معیرارگزارش شرد .آزمرون
شاپیرو-ویلک در تعیین طبیعیبودن توزیع دادهها بهکار رفرت.
برای مقایسة اولیة متغیرها بین گرروه چراق ( 83نفرر) و گرروه
غیرچاق ( 72نفر) از آزمون  tمستقل استفاده شرد .همچنرین،
برای تعیین معناداری اثر مداخله (فاکتور برینگروهری) ،و اثرر
زمان (فاکتور درونگروهری) و تعراملی (مداخلره ⨯ زمران) برر

جدول  .5مقایسة نشانگرهای التهابی ،آنتروپومتری و اکسیژن مصرفی اوج در گروههای چاق و غیرچاق.

توده چربی
(کیلوگرم)

محیط کمر
(سانتیمتر)

اکسیژن مصرفی اوج
(میلیلیتر/کیلوگرم/دقیقه)

IL-18
)(pg/mL

CRP
)(mg/L

48/2 ± 7/2 34/4 ± 2/8

38/8 ± 8/7

24/8 ± 2/3

88/3 ± 82/3

4/74 ± 4/22

غیرچاق ( 72نفر) 72/2 ± 4/8 83/4 ± 8/4

34/8 ± 2/3

22/2 ± 8/4

7/34 ± 4/27 82/2 ± 88/4

گروهها
چاق ( 83نفر)
سطح معناداری

وزن بدن
(کیلوگرم)

# 4/447

# 4/447

#

4/447

 :# تفاوت معناداری بینگروهی (.)P > 4/42
 :IL-18 اینترلوکین :CRP ،73-پروتیین واکنشی.C-
 دادهها بر اساس میانگین  ±انحراف معیار ارائه شده است
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جدول  .2تغییرات آنتروپومتری و اکسیژن مصرفی اوج از پیشآزمون تا پسآزمون در گروههای چاق

متغیرها
تودة بدن (کیلوگرم)
تودة چربی (درصد)
محیط کمر (سانتیمتر)
اکسیژن مصرفی اوج
(میلی لیتر/کیلوگرم/دقیقه)

پی آزمون
پسآزمون
پی آزمون
پسآزمون
پی آزمون
پسآزمون
پی آزمون
پسآزمون

تمرین مقاومتی

تمرین هوازی

کنترل

38/7 ± 8/3
38/3 ± 8/4
48/2 ± 2/8
#ᶜ 42/4 ± 2/4
38/7 ± 2/3
#ᶜ38/3 ± 2/4
24/8 ± 2/3
#ᶜ22/7 ± 8/4

37/4 ± 3/3
#ᶜ´ʳ33/4 ± 8/2
43/4 ± 8/4
#ᶜ 42/3 ± 4/3
33/4 ± 8/8
#ᶜ32/2 ± 8/8
27/8 ± 8/8
#ᶜ´ʳ28/8 ± 2/3

34/3 ± 2/3
38/4 ± 8/2
43/4 ± 4/8
43/8 ± 8/4
33/4 ± 2/2
33/8 ± 8/8
28/8 ± 2/8
28/7 ± 2/8

سطح معناداری
مداخله زمان تعاملی
4/433

4/447

4/447

4/433

4/447

4/447

4/434

4/447

4/447

4/283

4/447

4/447

 :# تفاوت معناداری بینگروهی ( :c ،)P > 4/42در مقایسه با گروه کنترل :r ،در مقایسه با گروه مقاومتی.
 دادهها بر اساس میانگین  ±انحراف معیار ارائه شده است.

پس از  12هفته

پایه

مقاومتی

کنترل

هوازی

گروهها
شکل  .7سطح سرمی اینترلوکین 71-در گروههای تمرین و کنترل.
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نیکسرشت و طاهری کالنی

پس از  12هفته

پایه

مقاومتی

کنترل

هوازی
گروهها

)لیتر /میلی گرم(  - Cپروتئین واکنشی

2.8
2.6
2.4
2.2
2
1.8
1.6
1.4
1.2
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0

شکل  .5سطح سرمی پروتئین واکنشی C-در گروههای تمرین و کنترل.

آزمودنیهایی مشابه مطالعة حاضر موجب تغییرر معنراداری در
سطح سرمی  CRPنشد .]73
در مقابل ،کوهات و همکاران  ]3نشان دادنرد کره تمررین
هوازی ،اما نه تمرین مقاومتی ،سطح سررمی  IL-18و  CRPرا
مستقل از کاه شاخص تودة بدن در افراد چاق کراه داده
است  .]3گلدهامر و همکاران  ]44نشان دادند که  74هفتره
تمرین هوازی سطح سرمی  CRPرا در بیمراران قلبری کراه
داد .همچنین ،سطح سرمی  CRPدر افراد جوان و سالمند نیرز
پس از  74هفته تمرین ورزشی (ترکیرب هروازی و مقراومتی)
کاه یافت  .]8عالوهبر این ،کاه در غلظت  IL-18پس از
تمرین مقاومتی و هوازی در مردان میانسال با نشانگان سندرم
متابولیکی گزارش شده است  ]47که با نتایج مطالعرة حاضرر
تناقض دارد .از جمله دریل این تناقض میتوان بره تفراوت در
وضعیت سالمتی آزمودنیهرا ،سرن و سرطح پایرة نشرانگرهای
التهابی در مطالعة حاضر با دیگرر مطالعرات اشراره کررد ،زیررا
سطح نشانگرهای التهرابی در آزمرودنیهرای سرالمند و بیمرار،
بهویژه بیماران قلبی و دیابتی ،افزای مییابد .بنابراین ،بهنظرر
میرسد که پاسخ نشرانگرهای التهرابی بره تمررین ورزشری در
سالمندان و بیماران در مقایسه با افراد جوان و سالم محتملتر
باشد .بهعبارت دیگر ،تمرین ورزشی احتمارا پتانسریل برارتری
برای کاه سطح نشانگرهای التهابی خواهد داشرت کره قربالا
افزای (در اثر پیری ،بیماریهای قلبی و دیابتی) یافته است.
افرادی با غلظت  CRPپرایینترر از  7میلریگررم /لیترر در
خطر پایینتر بیماریهای قلبی -عروقی قراردارند ،در حالی که
افراد با غلظت  CRPبین  7تا  8و بارتر از  8میلریگررم /لیترر،
بهترتیب در خطر متوسط و براری ایرن بیمراریهرا قراردارنرد

بحث
نتایج مطالعة حاضر نشان داد که تفراوت معنراداری در غلظرت
سرررمی  IL-18و  CRPدر مررردان چرراق در مقایسرره بررا افررراد
غیرچاق غیرورزشکار مشاهده نشرد .عرالوهبرر ایرن 74 ،هفتره
تمرین مقاومتی کمشدت و هوازی شدید به کراه معنراداری
در غلظت این نشانگرها نینجامید.
لیک و همکاران  ]3تفاوت معناداری در سرطح پالسرمایی
 IL-18بین مردان چاق و غیرچاق گرزارش کردنرد  ]3کره برا
نتایج مطالعة حاضر تناقض دارد .در مطالعرة لیرک و همکراران
سن آزمودنیها در گروه چاق (بهطور میانگین  74سال) برارتر
از گروه غیرچاق بود ،در حالی که در مطالعة حاضر ،گرروههرای
چاق و غیرچاق بر اساس سن یکسان بودند .بنابراین ،مریتروان
گفت که شاید عامل سن فاکتور مهمی در تعیرین غلظرت ایرن
سایتوکاین التهابی باشد .عالوه بر این ،آمادگی هوازی در مردان
چاق و غیرچاق در مطالعة حاضر یکسانسازی شد .در مجموع،
غلظررت مشررابه  CRPو  IL-18در مررردان چرراق و غیرچرراق را
میتوان ناشی از وضعیت سرنی یرا آمرادگی هروازی مشرابه در
آنها دانست .بههر حال ،نمی توان نقر چراقی را در افرزای
غلظت این نشانگرها نادیده گرفت.
دیگر نتایج مهم این مطالعه نشان داد که  74هفته تمررین
مقاومتی و هوازی بهطور مشرابه و معنراداری در کراه ترودة
چربری و انردازة محریط کمرر مرؤثر اسرت ،امرا موجرب تغییرر
معناداری در سطح سرمی  IL-18و  CRPنشرد .در تیییرد ایرن
یافته ،لیک و همکراران  ]3تغییرر معنراداری در غلظرت IL-
18پس از هشت هفته تمرین هروازی در افرراد چراق مشراهده
نکردنررد .همچنررین 78 ،هفترره تمرررین هرروازی و مقرراومتی در
29
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اکسرریژن مصرررفی اوج ( 78درصررد) پررس از تمرررین هرروازی
قابلانتظار بود ،افزای ش درصردی ایرن متغیرر برا تمررین
مقاومتی نیز قابلتوجه است که بهنظر میرسرد ایرن شردت از
تمرین مقاومتی در مقایسه با دیگر شدتهای تمرین مقراومتی
اثر بیشتری بر این شاخص داشته باشد .هر چند ایرن مقایسره
در مطالعة حاضر انجام نشده است ،اما گزارش شرده اسرت کره
دورههای مختلف تمرین مقاومتی ( 3ترا  44هفتره) ،اکسریژن
مصرفی اوج را تنها به میزان  2درصد در مرردان افرزای داده
است.

 .]44پی از تمرین ،سطح سرمی  CRPدر گروههای تمررین
در ناحیة خطر متوسط قرارداشت .هر چند پس از دورة تمرین
غلظت سرمی  CRPدر دو گروه تمرین کاه انردکی داشرت،
با اینحال بهنظر میرسد که در بیشرتر مطالعراتی کره کراه
معناداری در غلظت سرمی  CRPگزارش کردهاند ،غلظت پایرة
آن بی از  8میلیگرم /لیتر  ،]44یا دورة تمررین بری از 8
ماه  ]3بوده است .در تیییرد ایرن یافتره ،ناسریس و همکراران
 ]48کاه معنراداری در سرطح سررمی ( CRPغلظرت پایرة
مشابه با مطالعة حاضرر) پرس از  74هفتره تمررین هروازی در
آزمودنیهای چاق و دارای اضافهوزن مشاهده نکردند.
نشان داده شده است که سلولهای بافت چربی انسان قادر
به تولید  IL-18است .این سرلولهرا ممکرن اسرت در افرزای
غلظت در گردش این سایتوکاین مؤثر باشند .]42
در مطالعة تروزید و همکاران  ]47مشخص شد که کاه
غلظررت  IL-18پررس از تمرررین ورزشرری بررا کرراه در چربرری
احشایی ارتباط معناداری ندارد .همچنین ،مطالعات دیگر ،42
 ]48نشان دادند مداخلههای ورزشی و رژیمی منجر به کراه
معناداری در تودة بدن (حدود  74درصرد) در افرراد میانسرال،
سطح سرمی  IL-18را کاه داده اسرت .بنرابراین ،مریتروان
پیشنهاد کرد کره احتمرارا بررای کراه معنراداری در سرطح
سرمی  IL-18به کاه بیشتری در شراخصهرای چراقی نیراز
است.
عالوهبر این ،بهتازگی گزارش شده است که التهاب مزمن با
افزای سطح فعالیت بدنی کاه مرییابرد  .]2برا توجره بره
اینکه با افزای سطح فعالیت بدنی میزان انررژی مصررفی نیرز
افزای مییابد ،تمرین ورزشی که بتواند انرژی بیشتری صرف
کند احتمارا آثار مفیدتری در وضعیت التهرابی دارد .بنرابراین،
در مطالعة حاضر ،پاسخ مشابه نشانگرهای التهرابی بره تمررین
هوازی و مقاومتی شاید بهدلیل انررژی مصررفی یکسران آنهرا
باشد .همچنین ،میتوان پیشنهاد کررد کره دورههرای تمررین
طورنیتر از طریف صرف انررژی بیشرتر و متعاقرب آن کراه
بیشتر در شراخصهرای چراقی بره کراه معنراداری در ایرن
نشانگرهای التهابی بینجامد.
پس از دورة تمررین ،اکسریژن مصررفی اوج در گرروههرای
تمرین بهطور معناداری افزای یافت ،اما این افزای در گرروه
هوازی بارتر از گروه مقاومتی بود .هر چند ،افزای قابلتوجره

نتیجهگیری
در مجموع ،سه ماه تمرین هوازی شدید و مقاومتی کرمشردت
(با صرف انرژی یکسان) بهطور مشابه و معناداری تودة چربی و
اندازة محیط کمر را کاه داد .برنامههرای تمررین منجرر بره
افزای معناداری در اکسیژن مصرفی اوج شد ،اما این افرزای
در گروه تمرین هوازی بارتر از گروه تمرین مقاومتی بود .عردم
تفاوت معنادار در غلظت سرمی  CRPو  IL-18در مردان چراق
و غیرچاق را میتوان ناشی از وضعیت مشابه در سن و آمادگی
هوازی آنها دانست .عالوهبرر ایرن 74 ،هفتره تمررین هروازی
شدید و مقاومتی کمشدت به کاه معناداری در سطح سرمی
 CRPو  IL-18منجر نشد .بنابراین ،فرضیههای اصرلی تحقیرف
حاضر را نمیتوان تییید کرد و توصیه میشود که مردان جروان
و چاق برای کاه در شاخصهای چاقی از برنامههای تمررین
(مقاومتی و هوازی) استفاده کنند ،اما برای کراه معنراداری
در غلظت این نشانگرهای التهابی شراید بره دورههرای تمررین
طورنیتری نیاز باشد.

سپاسگزاری
از همة داوطلبان عزیز که در پرژوه حاضرر شررکت کردنرد،
همچنین از معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسالمی واحرد ایرالم
که منابع مرالی ایرن پرژوه را تریمین کررد ،تقردیر و تشرکر
می کنم .ایرن مقالره مسرتخرج از طررح پژوهشری (کرد طررح:
 )24474344844448مصوب مورخ  7834/3/48در دهمرین
جلسة شورای پژوهشی در دانشرگاه آزاد اسرالمی واحرد ایرالم
است.
References
[1]. Arsenault BJ, Cartier A, Cote M, Lemieux I, Tremblay A,
Bouchard C, et al. Body composition, cardiorespiratory
fitness, and low-grade inflammation in middle-aged men
and women. Am J Cardiol. 2009; 104(2): 240-6.
[2]. Blankenberg S, Tiret L, Bickel C, Peetz D, Cambien F,
Meyer J, et al. Interleukin-18 is a strong predictor of

cardiovascular death in stable and unstable angina.
Circulation. 2002; 106(1): 24-30.
[3]. Esposito K, Marfella R, Giugliano D. Plasma interleukin18 concentrations are elevated in type 2 diabetes. Diabetes
Care. 2004; 27(1): 272.
[4]. Esposito K, Nappo F, Marfella R, Giugliano G, Giugliano
F, Ciotola M, et al. Inflammatory cytokine concentrations

27

5  شمارة،52  دورة،7267  خرداد و تیر،دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

نیکسرشت و طاهری کالنی
are acutely increased by hyperglycemia in humans: role
of oxidative stress .Circulation. 2002; 106(16): 2067-72.
[5]. Beavers KM, Brinkley TE, Nicklas BJ. Effect of exercise
training on chronic inflammation. Clin Chim Acta. 2010;
411(11-12): 785-93.
[6]. Campbell PT, Campbell KL, Wener MH, Wood BL, Potter
JD, McTiernan A, et al. A yearlong exercise intervention
decreases CRP among obese postmenopausal women.
Med Sci Sports Exerc. 2009; 41(8): 1533-9.
[7]. Stewart LK, Flynn MG, Campbell WW, Craig BA,
Robinson JP, Timmerman KL, et al. The influence of
exercise training on inflammatory cytokines and Creactive protein. Med Sci Sports Exerc. 2007; 39(10): 17149.
[8]. Leick L, Lindegaard B, Stensvold D, Plomgaard P, Saltin
B, Pilegaard H. Adipose tissueinterleukin-18 mRNA and
plasma interleukin-18: effect of obesity and exercise.
Obesity (Silver Spring). 2007; 15(2): 356-63.
[9]. Kohut ML, McCann DA, Russell DW, Konopka DN,
Cunnick JE, Franke WD, et al. Aerobic exercise, but not
flexibility/ resistanceexercise, reduces serum IL-18, CRP,
and IL-6 independent of beta-blockers, BMI, and
psychosocial factors in older adults. Brain Behav Immun.
2006; 20(3): 201-9.
[10]. Mathur N, Pedersen BK. Exercise as a mean to control
low-grade systemic inflammation. Mediators Inflamm.
2008; 109502.
[11]. Bastard JP, Maachi M, Lagathu C, Kim MJ, Caron M,
Vidal H, et al. Recent advances in the relationship
between obesity, inflammation, and insulin resistance.
Eur Cytokine Netw. 2006; 17(1): 4-12.
[12]. Kraemer WJ, Fleck SJ. Optimizing strength training:
designing nonlinear periodization workouts: Human
Kinetics. 2007.
[13]. Fleck SJ. Non-linear periodization for general fitness &
athletes. J Hum Kinet. 2011; 29a: 41-5.
[14]. Polak J, Klimcakova E, Moro C, Viguerie N, Berlan M,
Hejnova J, et al. Effect of aerobic training on plasma levels
and subcutaneous abdominal adipose tissue gene
expression of adiponectin, leptin, interleukin 6, and
tumor necrosis factor alpha in obese women. Metabolism.
2006; 55(10): 1375-81.
[15]. Sharman MJ, Volek JS. Weight loss leads to reductions in
inflammatory biomarkers after a very-low-carbohydrate
diet and a low-fat diet in overweight men. Clin Sci
(Lond). 2004; 107(4): 365-9.
[16]. Bruce RA, Kusumi F, Hosmer D. Maximal oxygen intake
and nomographic assessment of functional aerobic

impairment in cardiovascular disease. Am Heart J. 1973;
85(4): 546-62.
[17]. Jackson AS, Pollock ML. Generalized equations
forpredicting body density of men. 1978. Br J Nutr. 2004;
91(1): 161-8.
[18]. Nikseresht M, Agha-Alinejad H, Azarbayjani MA,
Ebrahim K. Effects of nonlinear resistance and aerobic
interval training on cytokines and insulin resistance in
sedentary men who are obese. J Strength Cond Res. 2014;
28(9): 2560-8.
[19]. Libardi CA, De Souza GV, Cavaglieri CR, Madruga VA,
Chacon-Mikahil MP. Effect of resistance, endurance, and
concurrent training on TNF-alpha, IL-6, and CRP. Med
Sci Sports Exerc. 2012; 44(1): 50-6.
[20]. Goldhammer E, Tanchilevitch A, Maor I, Beniamini Y,
Rosenschein U, Sagiv M. Exercise training modulates
cytokines activity in coronary heart disease patients. Int J
Cardiol. 2005; 100(1): 93-9.
[21]. Troseid M, Lappegard KT, Mollnes TE, Arnesen H,
Seljeflot I. The effect of exercise on serum levels of
interleukin-18 and components of the metabolic
syndrome. Metab Syndr Relat Disord. 2009; 7(6): 579-84.
[22]. Roberts WL. CDC/AHA workshop on markers of
inflammation and cardiovascular disease: application to
clinical and public health practice: laboratory tests
available to assess inflammation--performance and
standardization: a background paper. Circulation. 2004;
110(25): e572-6.
[23]. Nassis GP, Papantakou K, Skenderi K, Triandafillopoulou
M, Kavouras SA, Yannakoulia M, et al. Aerobic exercise
training improves insulin sensitivity without changes in
body weight, body fat, adiponectin, and inflammatory
markers in overweight and obese girls. Metabolism. 2005;
54(11): 1472-9.
[24]. Skurk T, Kolb H, Muller-Scholze S, Rohrig K, Hauner H,
Herder C. The proatherogenic cytokine interleukin-18 is
secretedby human adipocytes. Eur J Endocrinol. 2005;
152(6): 863-8.
[25]. You T, Berman DM, Ryan AS, Nicklas BJ. Effects of
hypocaloric diet and exercise training on inflammation
and adipocyte lipolysis inobese postmenopausal women.
J Clin Endocrinol Metab. 2004; 89(4): 1739-46.
Esposito K, Pontillo A, Di Palo C, Giugliano G, Masella
M, Marfella R, et al. Effect of weight loss and lifestyle
changes on vascular inflammatory markers in obese
women: a randomized trial. JAMA. 2003; 289(14): 1799804..

21

5  شمارة،52  دورة،7267  خرداد و تیر،دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

...  درC- و پروتئین واکنشی71-مقایسة سطح سرمی اینترلوکین

Comparison of serum interleukin-18 and C-reactive protein levels in obese and
non-obese young men: effects of exercise training and obesity
Mahmoud Nikseresht1*& abdolhosein Taheri-Kalani1
1.

Assistant Professor, Department of Exercise Physiology, Islamic Azad University, Ilam Branch, Ilam,
Iran

Abstract
Background Regular exercise training has been postulated as an
important strategy to reduce inflammatory markers, but it is still not
clear what type of training is most appropriate. The main purpose of
this study was to compare the effects of low-intensity resistance
training (Low-RT) and high-intensity aerobic training (High-AT) on
serum levels of interleukin-18 (IL-18) and C-reactive protein (CRP)
in obese young men. An additional aim was to compare the
inflammatory markers between the obese and non-obese men to
determine the obesity effect.
Materials and Methods Thirty-eight obese and young men (age=
28.4±5.2 year, body fat%= 27.5±1.5) were randomly assigned to
Low-RT (n= 14), High-AT (n= 12) and control (CON, n= 12) groups.
An age-matched (age= 27.0±5.9 year) control group of non-obese
men (body fat%= 15.5±2.6, n= 15) were also recruited for baseline
comparison. Independent t-test and 2-factor repeated measures
analysis of variance (ANOVA) were used for analyzing data.
Results Results showed that no significant differences were noted at
baseline between obese and non-obese men for IL-18 (p= 0.17), CRP
(p= 0.08) and peak oxygen uptake (VO2peak; p=0.24). After training,
VO2peak increased in Low-RT (p= 0.03) and High-AT (p= 0.001)
compared to the CON, but in High-AT more than in Low-RT (p=
0.02). Compared to the CON, both of training were equally effective
at reducing fat mass (p= 0.001). However, there were no significantly
changes in IL-18 (p= 0.26) and CRP (p= 0.15) after training
programs.
Conclusion The lack of significant differences for IL-18 and CRP
between obese and non-obese young men might be due to the similar
status in age and aerobic fitness. In addition, it seems that 12-week of
Low-RT and High-AT could not make a significant reduction in the
concentrations of inflammatory markers.
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