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فعاليت مقاومتی از جمله روشهای تمرينی است که میتواند بر وضعيت بدن افراد کم
تحرک آثار متفاوتی را داشته باشد .اين پژوهش با هدف بررسی تغييرات سطوح سرمی
آيريزين و برخی از فاکتورهای التهابی بالفاصله و  24ساعت پس از اجرای يک جلسه
فعاليت مقاومتی با شدت باال در زنان جوان کم تحرک انجام شد.

مواد و روشها
در پژوهش نيمه تجربی حاضر  15زن کم تحرک (ميانگين سنی  24/11±3/5سال،
قد165/37±4/13سانتی-متر و وزن  ،)73/12±3/7بصورت داوطلبانه شرکت کردند .جلسه
فعاليت آزمودنیها شامل چهار حرکت باالتنه و چهار حرکت پايين تنه بود که با شدت -80
 85درصد يـک تکـرار بيشينه آزمودنیها انجام شد .تحليل آماری دادهها با کمک آزمون
آماری تحليل واريانس يکطرفه و با استفاده از نرمافزار آماری  SPSS v.18صورت گرفت
(.)P>0/05

یافتهها
یک جلسه فعالیت مقاومتی با شدت باال میتواند به باالرفتن معنیدار سطوح آیریزین و
فاکتورهای التهابی کمک نماید ( 24 .)P>0/05ساعت پس از جلسه فعالیت نیز سطوح
آیریزین و فاکتورهای التهابی نسبت به پیش از جلسه فعالیت باال باقی ماند که تنها در مورد
آیریزین این تفاوت معنیدار شد (.)P>0/05

نتیجهگیری
یافتههای این پژوهش حاکی از آن است که یک جلسه فعالیت مقاومتی با شدت باال به
باالرفتن سطوح آیریزین و فاکتورهای التهابی در افراد کم تحرک کمک کرده که این
تغییرات در ادامه میتواند مورد توجه پژوهشگران باشد.

کلیدواژهها
یک جلسه ،فعالیت مقاومتی ،فاکتور التهابی ،آیریزین ،افراد کم تحرک
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پالسمایی زنان جوان کم تحرک

فعالیت مقاومتی بر سطوح آیریزین و فاکتورهای

اصغری و همکاران

التهابی

پيامی که اخيرا توجه بسياری از پژوهشگران و کارشناسان

البته کم خطر در کنترل و يا حتی درمان اين معضل به

مرتبط با حوزه سالمت و فعاليت بدنی را به خود معطوف

شمار رود ( .)4بوستروم 2و نورهيم 3نشان دادند که سطوح

ساخته اين است که کمتحرکی و بیتحرکی میتواند

باالی بافت چربی قهوهای با مقاومت در برابر بيماریهای

خطرناکتر از سيگار کشيدن باشد .سازمان بهداشت جهانی

مختلف متابوليکی مرتبط است (4و .)8در اين ارتباط

برنمو4

نيز در همين ارتباط به وجود بيش از يک بيليون بزرگسال

و همکاران دريافتند که بافت چربی سفيد با تبديل شدن به

چاق و يا دارای اضافه وزن (نمايه توده بدنی باالتر از 27

بافت چربی قهوهای و در نهايت بيان پروتئين جفت نشده 5و

کيلوگرم بر متر مربع) در دنيا اشاره کرده است ( .)1سندروم

افزايش تراکم ميتوکندريايی ،نقش حائز اهميتی را در

متابوليک که يکی از پيامدهای منفی چاقی به شمار میرود؛

گرمازايی (تبديل انرژی شيميايی به انرژی حرارتی) ايفا می-

مجموعهای از ريسک فاکتورهای متابوليکی و عروقی است

کند ( .)9برخی از مطالعات نيز به پايينتر بودن سطح چربی

که در برگيرنده هايپوگاليسمی ،ديسليپدی ،فشارخون باال و

قهوهای در افراد چاق نسبت به افراد گروه کنترل اشاره

چاقی شکمی میباشد .از طرفی ،چاقی میتواند با التهاب

داشتند (9و .) 10هر چند که فعاليت بدنی به عنوان يکی از

مزمن خفيف همراه باشد .در واقع يکی از علل اصلی

روشها و فاکتورهای تاثير گذار در جهت افزايش بافت چربی

اختالالت متابوليکی مرتبط با چاقی به التهاب مزمن نسبت

قهوهای و شاید بهبود معضل چاقی و عوارض ناشی از آن

داده شده است ( .)2برای مقابله با معضل چاقی و کم

مطرح شده است ،اما اینکه چه نوع فعالیت و با چه شدتی

تحرکی و عوارض ناشی از آنها؛ استفاده از روشی کم خطر و

میتواند به این مهم دست پیدا کرده و از طرفی باعث بیان

کم هزينه و البته غير دارويی همواره مورد توجه کارشناسان

بیشتر  PGC-1و در ادامه  FNDC5شده که سطح ترشح

و پژوهشگران بوده است و تالشهای آنها به کشف هورمونی

هورمون آیریزین را باال برده و تاثیر کمتری در باالبردن

به نام آيريزين منجر شده است که میتواند نقش بسزايی در

فاکتورهای التهابی داشته باشد ،هنوز در هالهای از ابهام به

کنترل چاقی و يا بهبود آن داشته باشد (.)5-3

سر میبرد و جای بحث و بررسی بیشتر را برای پژوهشگران

آيريزين مايوکاين کشف شده جديدی است که از پروتئين

باقی گذاشته است.

سراسری  1FNDC5همراه با افزايش بيان  PGC-1از عضله

با بررسیهای پژوهشگر مشخص شد که بيشتر مطالعات

اسکلتی رها و وارد خون میشود .اين هورمون میتواند با

انجام شده در اين زمينه بر اين عقيدهاند که استفاده از

تاثير بر بافت چربی سفيد و قهوهای و در حضور افزايش

فعاليتهای با شدت باال نسبت به فعاليتهای طوالنی و کم

تنفس ميتوکندريايی همراه با باالرفتن انرژی مصرفی ،به

شدت ،ممکن است بيشتر به باال رفتن سطوح آيريزين

کاهش وزن فرد کمک نمايد (6و .)7فعاليت بدنی و ورزش و
استفاده از آثار آن نيز ممکن است از طريق بهبود سطوح

2

Boström

3

Norheim
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1

Fibronectin type Ш domain containing 5
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مقدمه

آيريزين؛ بتواند به عنوان يکی از روشهای غير دارويی و

فعالیت مقاومتی بر سطوح آیریزین و فاکتورهای

اصغری و همکاران

التهابی

متفاوت فاکتورهای التهابی در هنگام استفاده از اين مدل-

بتواند به پاسخ مناسبتر و بهتری در مورد سازگاریهای

های تمرينی همراه باشد .اگرچه نظر جامعی که بين

عضالنی از جمله هايپرتروفی از طريق باال بردن نياز

پژوهشگران مورد توافق باشد ،در اين زمينه نيز وجود ندارد.

هماهنگی عصبی -عضالنی بيانجامد ( ،)14میتوان اين

برای نمونه نورهيم و همکاران عنوان کردند که فعاليتهای

فرضيه را برای پژوهشگر قايل بود که شايد با استفاده از اين

ورزشی شديد به عنوان فاکتوری در جهت باال بردن توليد

مدل فعاليت بتوان تغييرات بهتر و بيشتر را در سطوح

آيريزين عمل میکند ( .)8بوستروم و همکاران نيز افزايش

آيريزين ايجاد کرده و تغييرات فاکتورهای التهابی نيز ممکن

سطوح آيريزين را پس از  10هفته فعاليت ورزشی نشان

است به بهبود اين وضعيت کمک نمايد.

دادند ( .)4الفلر 1و تسوچيا 2نيز در مطالعات خود اذعان

به نظر میرسد که استفاده از فعاليت مقاومتی با شدت باال و

داشتند که سطوح پالسمايی آيريزين طی فعاليتهای حاد

نوع واکنشی که در بدن فرد و به ويژه در افراد کم تحرک

شديد به طور معنیداری افزايش میيابد (11و .)12اما

ايجاد مینمايد؛ به باالرفتن سطوح فاکتورهای التهابی از

تسوچيا پس از  4هفته تمرين دو سرعتی شديد ،تفاوت

جمله  IL-15 ،IL-6و  TNF-بيانجامد .اين موضوع میتواند

معنیداری در سطوح آيريزين پالسمايی مالحظه نکرد (.)13

به عنوان فرضيهای در جهت باال رفتن سطح التهاب و در

با بررسی نتايج اين مطالعات میتوان نتيجه گرفت که هنوز

نهايت کاهش عملکرد فرد مورد بررسی باشد ( .)15اما با

هم پژوهشگران در مورد نوع فعاليتی که به باالرفتن سطوح

بررسی اين مطلب که حضور برخی از فاکتورهای التهابی

آيريزين پالسمايی میتواند بيشترين کمک را نموده و

میتواند باعث باالرفتن و يا باال نگه داشتن سطوح آيريزين

بيشترين تاثير را داشته باشد ،به جمعبندی قاطعی نرسيده-

شود ،فرضيه باال به چالش کشيده شده و جای بررسی بيشتر

اند .اما میتوان گفت که نتايج برخی از مطالعات حاکی از آن

و توجه بيشتر را در اين زمينه طلب میکند .بطوريکه يافته-

است که فعاليت ورزشی با شدت باال میتواند در باالبردن

های برخی از محققان در اين زمينه نشان داد که بين

سطوح آيريزين نقش چشمگيری داشته باشد.

سطوح آيريزين پالسمايی و سطوح برخی از فاکتورهای

با توجه به اين مطلب که فعاليتهای مقاومتی از جمله

التهابی همچون  TNF-همبستگی مثبت و بااليی وجود

فعاليتهايی هستند که در شدتهای مختلف انجام شده و

دارد که اين موضوع میتواند نوع نگاه به فاکتورهای التهابی

تاثير متفاوتی خواهند داشت؛ و از آنجا که بررسیهای

را دچار تغييراتی نمايد (.)15

پژوهشگر نشان میدهد که در حيطه تمرينات مقاومتی

برای مثال يکی از مايوکاينهايی که اخيراً نيز کشف شده و

استفاده از فعاليتهای مقاومتی با شدت متوسط تا شديد

به طور چشمگيری در عضله اسکلتی بيان میشود؛

IL-15

بوده که میتواند به صورت مستقل از سلولهای ايمنی ديگر
1

Loffler
Tsuchiya

2

3

)One Repetition Maximum (1RM
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پالسمايی کمک کرده که اين موضوع نيز میتواند با تغييرات

( 85-70درصد يک تکرار بيشينه ( ))31RMممکن است

فعالیت مقاومتی بر سطوح آیریزین و فاکتورهای

اصغری و همکاران

التهابی

مطالعات با نشان دادن آثار آنابوليکی  IL-15در عضله

آيريزين داشته باشد در دسترس نيست و همچنين اطالعات

اسکلتی ،به ويژگی تنظيمی حساسيت انسولينی اين

در مورد نوع تاثيری را که اين مدل فعاليتی ممکن است بر

مايوکاين اشاره شده است (12و .)18در برخی از مطالعات

سطوح فاکتورهای التهابی داشته باشد در هالهای از ابهام

نيز به ارتباط نزديک  IL-15و ترکيب توده خالص بدن نيز

است که انجام مطالعات بيشتر در اين زمينه را میطلبد؛

اشاره شده است ( .)18مطالعات بوستروم و همکاران

بنابراين پژوهش حاضر با هدف اثر يک جلسه فعاليت

( )2012نيز نشان داد که بيان  IL-15در کنار  IL-6باعث

مقاومتی با شدت باال بر سطوح آيريزين و برخی از

افزايش بيان پيش ماده آيريزين ( )FNDC5در سطح

فاکتورهای التهابی پالسمايی مردان جوان کم تحرک انجام

 mRNAاز طريق افزايش تنظيم  PGC-1میشود (.)4

گرفت.

از ديگر متغيرهايی که میتواند در اثر فعاليت بدنی و يا

مواد و روشها

بيماری وارد خون شود  TNF-و  IL-6بوده و مقدار اين

روش پژوهش حاضر نيمه تجربی و با طرح پيشآزمون -پس

پروتئينها در اثر صدمات بافتی ناشی از فعاليت بدنی مثل

آزمون است .جامعه آماری اين پژوهش را کليه مردان غير

نکروز ،التهاب ،عفونتها ،اعمال جراحی و يا در مرحله حاد

فعال (سنين  30-20سال) شهرستان نيشابور تشکيل داده

سرطانها در پالسمای حيوانات خون گرم تغيير میکند .در

که از بين آنها تعداد  12نفر که سابقه شرکت در تمرينات

ارتباط با فعاليت بدنی و تغيير سطوح اين متغير ليو 1و

مقاومتی را نداشتهاند و پس از پرکردن فرم رضايتنامه و فرم

همکاران گزارش کردند که بين سطوح آيريزين پالسمايی و

سابقه پزشکی-ورزشی جهت نداشتن سابقه بيماری و

CRP

نداشتن مشکالت ساختاری و آناتوميکی ،به صورت داوطلبانه

همبستگی مثبت و بااليی وجود دارد ( .)15در مقابل برخی

وارد پژوهش شدند .مشخصات فردی آزمودنیها در جدول 1

از مطالعات با برداشتی متفاوت نشان دادند که بين سطوح

مشخص گرديده است.

آيريزين و برخی از فاکتورهای التهابی مانند  CRPدر گردش

روش جمعآوری اطالعات

ارتباط معکوسی وجود دارد و آيريزين میتواند به عنوان

آزمودنیها پس از پر کردن فرم رضايتنامه ،سوابق پزشکی و

فاکتوری تاثير گذار در جلوگيری از التهاب عمل نمايد (.)19

پرسشنامه سالمتی و آشنا شدن با طرح پژوهش ،آمادگی

از آنجا که کم تحرکی میتواند سطوح فاکتورهای التهابی

خود را برای شرکت در پژوهش اعالم کردند .قبل از اعمال

 TNF- ،IL-15و  IL-6افزايش دهد ( ،)3بنابراين ممکن

متغير مستقل ،اندازههای آنتروپومتريکی و ترکيب بدن

است بهبود سطوح آيريزين در پيشگيری از التهاب به ويژه

شامل قد ،وزن ،درصد چربی بدن و حداکثر ضربان قلب

در افراد کم تحرک نقش بسزايی را داشته باشد .با توجه به

آزمودنیها ثبت شد .مطابق برنامه زمانبندی ،آزمودنیها طی

مطالب عنوان شده به نظر میرسد که اطالعات دقيقی در

دو هفته با نحوه اجرای آزمون آشنا شده و روز ديگری

سطوح برخی از فاکتورهای التهابی همچون  TNF-و

1

فعاليت اصلی را انجام دادند.

Liu
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بر ترکيب بدن اثر گذار باشد ( .)18-16به عالوه در برخی از

مورد نوع مدل فعاليتی که بتواند بيشترين تاثير را بر سطوح

فعالیت مقاومتی بر سطوح آیریزین و فاکتورهای

اصغری و همکاران

التهابی

اندازهگیری اولیه بعد از اندازهگيری اوليه ،به منظور

فعاليت 5cc ،خون از وريد بازويی آزمودنیها در حالت

آشنايی آزمودنیها با حرکات و دستگاههای مورد استفاده،

نشسته و با استفاده از سوزنهای ونوجکت گرفته شده و

تمامی آزمودنیها به سالن آمادگی جسمانی و بدنسازی

بالفاصله به لولههای حاوی ماده ضد انعقاد

فراخوانده شده تا با شيوه مناسب جابهجا کردن وزنهها و

ريخته و پس از انتقال به آزمايشگاه ،مقدار آيريزين پالسما و

تکنيک صحيح نفسگيری آشنا شده و يک تکرار بيشينه آنها

فاکتورهای التهابی ( IL-15 ،IL-6و  )TNF-با استفاده از

در حرکات مورد نظربا استفاده از فرمول برزيسکی)20( 1

روش االيزا (کيت انسانی مربوط به هر متغير) اندازهگيری

محاسبه شود.

شد .در اين پژوهش برای اندازهگيری سطوح آيريزين پالسما
و

فرمول برزيسکی:

فاکتورهای

التهابی

به

روش

االيزا

K3EDTA

از

کيت

( )EASTBIOPHARMساخت کشور آمريکا با حساسيت

=1RM

( 0/023ميکروگرم بر ميلی ليتر) استفاده شد.

برنامه تمرین مقاومتی پروتکل تمرين مقاومتی بدين صورت
بود که جلسه فعاليت مقـاومتی شامل  8حرکت مقاومتی؛ 4
حرکت باالتنه :پرس سينه ،جلو بازو با هالتر ،پشت بازو با
دستگاه ،کشش زير بغل با دستگاه  4حرکت پايين تنه :پرس
پا ،هاگ پا ،جلو ران و پشت ران بود .در جلسه فعاليت
حرکات باال تنه و پايين تنه ،به طور متناوب و طبق برنامه
تعيين شده قبلی انجام شد .مدت زمان انجام جلسه فعاليت
حـدود  90دقيقـه بـوده که با شدت  85-80درصد يـک
تکـرار بيشينه آزمودنیها انجام شد .استراحت بين نوبتها 2
دقيقه و بين حرکات  3دقيقـه در نظر گرفته شد .همچنين
تعداد تکرارها برای هر ست  10-8تکـرار و تعداد نوبت ها
نيز  4نوبت تعيـين شد.

تجزیه و تحلیل آماری
از آمار توصيفی برای تعيين شاخصهای پراکندگی ميانگين،
انحراف معيار ،و خطای معيار ميانگين و از آمار استنباطی ،از
آزمون شاپيروويلک برای تعيين نحوه توزيع دادهها ،از آزمون
لون برای بررسی همگنی واريانسها و نرمال بودن دادهها و
از آزمون تحليل واريانس با اندازههای تکراری جهت تعيين
تفاوت معنیدار بين ميانگين مقادير متغير آيريزين و
همچنين فاکتورهای التهابی با مقادير پس از جلسه فعاليت
مقاومتی و در ساعات مختلف اندازهگيری و همچنين برای
مقايسات دو به دو از آزمون تی زوجی استفاده شد .کليۀ
عمليات و تجزيه و تحليل آماری با استفاده از نرمافزار

SPSS

 v.18انجام شد .همچنين ،حداقل سطح معنیداری در اين
پژوهش ( )P<0/05در نظر گرفته شد.

سطح آیریزین و فاکتورهای التهابی پالسمایی

یافتهها
نتايج اين پژوهش در ارتباط با سطوح آيريزين پالسمايی
1Brzycki

نشان داد که بالفاصله پس از يک جلسه فعاليت مقاومتی
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ب)پروتکل تمرینی

در دو نوبت پيش ،بالفاصله و  24ساعت پس از جلسه

فعالیت مقاومتی بر سطوح آیریزین و فاکتورهای

اصغری و همکاران

التهابی

نسبت به پيش از اجرای آزمون ( )825/8±32/01داشته

کاهش شد ( ،)1023/6±29/63که چندان چشمگير نبوده و

است (( )P0/05نمودار  .)1نتايج اين پژوهش در ارتباط با

در مقايسه با پيش از فعاليت ،تفاوت مثبت معنیداری را

فاکتورهای التهابی نيز نشان داد که بالفاصله پس از جلسه

نشان داد ( .)P0/05پس از  24ساعت از جلسه فعاليت

فعاليت ،سطوح همه فاکتورهای التهابی مانند آيريزين

سطوح فاکتورهای التهابی در سطح بااليی نشان داده شدند؛

افزايش مثبت معنیداری داشتند IL-15( .پيش از جلسه

هرچند که اين باال بودن در هيچ يک از فاکتورها نسبت به

فعاليت ( )17/23±0/32و بالفاصله پس از جلسه فعاليت

پيش از فعاليت معنیدار نشد 24 IL-15( .ساعت پس از

(( )24/1±0/45نمودار  IL-6 ،)2پيش از جلسه فعاليت

جلسه فعاليت (( )18/5±0/62نمودار  24 IL-6 ،)2ساعت

( )23/2±0/9و بالفاصله پس از جلسه فعاليت ()27/4±0/89

پس از جلسه فعاليت (( )24/6±0/96نمودار  )2و در مورد

(نمودار  )2و در مورد  TNF-پيش از جلسه فعاليت

 24 TNF-ساعت پس از جلسه فعاليت ()12/6±0/82

( )11/8±0/75و بالفاصله پس از جلسه فعاليت

(نمودار .)P>0/05( ))3

(( )15/1±0/72نمودار .)P0/05( ))3

جدول  -1مشخصات آزمودنیها
متغیر

Mean± SD

سن

شاخص توده بدن

قد

وزن

چربی بدن

حداکثرضربان

( سا )

( )kg/m

()cm

()kg

(درصد)

قلب ( -220سن)

24/11±3/5

28/9±2/4

165/37±4/13

73/12 ±3/7

29/4±3/22

196/1±2/85

2

نمودار  -1تغییرات سطوح آیریزین سرمی در مراحل پیش ،بالفاصله و  24ساعت پس از انجام جلسه فعالیت
* تفاوت معنیدار بین پیش آزمون و بالفاصله پس از آزمون (.)P<0/05
‡ تفاوت معنیدار بین پیش آزمون و  24ساعت پس از آزمون (.)P<0/05
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سطوح آيريزين افزايش مثبت معنیداری ()1225/3±22/99

 24ساعت پس از جلسه فعاليت ،سطوح آيريزين دچار

فعالیت مقاومتی بر سطوح آیریزین و فاکتورهای

اصغری و همکاران

التهابی

نمودار  -3تغييرات سطوح  TNF-سرمی در مراحل پيش ،بالفاصله و  24ساعت پس از انجام جلسه فعاليت
* تفاوت معنیدار بين پيش آزمون و بالفاصله پس از آزمون (.)P<0/05

بحث

شايان بررسی و توجه پژوهشگران میباشد .شيوه زندگی کم

يافتههای اين پژوهش نشان میدهد که استفاده از يک

تحرک و دور شدن از فعاليتهای ورزشی مناسب ،سيستم

جلسه فعاليت مقاومتی با شدت باال میتواند سطوح آيريزين

بدنی فرد را با چالشهای گاه خطرناک از جمله پايين آمدن

و برخی از فاکتورهای التهابی را دچار تغييرات معنیداری

سطوح آيريزين و باالرفتن مقادير فاکتورهای التهابی به

کرده و ممکن است سيستم بدنی و عملکردی فرد به ويژه در

صورت جبرانی روبرو کرده که در صورت عدم توجه میتواند

افراد کم تحرک را تحت تاثير خود قرار دهد .اين موضوع
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نمودار  -2تغییرات سطوح  IL-15و  IL-6سرمی در مراحل پیش ،بالفاصله و  24ساعت پس از انجام جلسه فعالیت
* تفاوت معنیدار بین پیش آزمون و بالفاصله پس از آزمون (.)P<0/05

فعالیت مقاومتی بر سطوح آیریزین و فاکتورهای

اصغری و همکاران

التهابی

هو1

باشد.

و پکاال 2که به ترتيب بعد از  8هفته دويدن تناوبی با شدت

اين يافتهها نشان دادند که يک جلسه فعاليت مقاومتی با

باال و همچنين بعد از  21هفته تمرين ترکيبی قدرتی-

شدت باال میتواند منجر به افزايش معنیدار سطوح آيريزين

استقامتی ،تغييرات معنیداری را در سطوح آيريزين سرمی

پالسمايی افراد کم تحرک شود .با توجه به نقش کليدی اين

مشاهده نکردند ،ناهمسو است (24و .)25در ارتباط با داليل

هورمون در تاثير بر بافت چربی سفيد و تبديل آن به قهوهای

ناهمسو بودن اين نتايج میتوان به مدل فعاليتی و استفاده از

و در حضور افزايش تنفس ميتوکندريايی از طريق بيان ژن

تمرينات ترکيبی قدرتی -استقامتی که ممکن است تاثير

و در نتيجه

چندان پرقدرتی را که فعاليت مقاومتی به تنهايی بر اين

گرمازايی در بافت چربی قهوهای و در نهايت کاهش وزن فرد

فاکتور دارد را نداشته باشد؛ اشاره کرد .در مورد داليلی که

گردد؛ و از آنجا که نشان داده شده که در موشهای ترانس

فعاليت ورزشی باعث اين اتفاق در بدن میشود؛ میتوان به

ژنيک  ،PGC-1عالوه بر افزايش طول عمر ،مقاومت به

بيان باالی

عضالنی،

ديابت و چاقی نا شی از افزايش سن را کاهش داده است

باعث توليد آيريزين از منابع مختلف از جمله ميوسيتهای

()23-21،4؛ بنابراين ،میتوان فعاليت بدنی و ورزش را به

عضله اسکلتی ،ميوسيتهای عضله قلبی و سلولهای

عنوان عاملی کليدی در جهت باالبردن اين هورمون و در

پورکينژ مخچه (26و )27شود ،اشاره کرد.

نهايت رسيدن به سطحی از سالمت عمومی به افراد جامعه

در بخشی ديگر از يافتههای مطالعه حاضر مالحظه شد که

پيشنهاد کرد .مطالعات بوستروم و همکاران مکانيزمهای

استفاده از فعاليت مقاومتی با شدت باال میتواند به افزايش

مولکولی جديدی را پس از يک دوره فعاليت استقامتی نشان

معنیدار سطوح  IL-6منجر شود .بررسی يافتههای مطالعات

داد که بر مبنای آن بافت چربی سفيد به قهوهای تبديل و

ديگران حاکی از آن بود که باالرفتن سطوح فاکتورهای

باعث گرمازايی و کاهش وزن بدن میشود ( .)4يافتههای

التهابی از جمله  IL-15 ،IL-6و  TNF-میتواند به عنوان

PGC-1

عاملی در جهت باال بردن سطح التهاب و در نهايت کاهش

يک عامل فعال کننده عامل رونويسی  PPAR-است که

عملکرد فرد عمل کند ( ،)15بنابراين توجه به اين موضوع

بسياری از اثرات بيولوژيکی خود را بر متابوليسم انرژی

میتواند استفاده از اين مدل فعاليتی در افراد کم تحرک و

اعمال میکند.

غير فعال که با سطح بااليی از نشانگرهای التهابی مانند

در همين ارتباط الفلر و همکاران نيز نشان دادند که يک

 TNF- ،6و  CRPبه ويژه در افراد چاق و افراد مبتال به

جلسه فعاليت مجزای دوچرخه سواری و يا دويدن روی نوار

ديابت و سندرم متابوليکی روبرو هستند را به چالش بکشد

گردان در مدت و شدتهای مختلف ،هريک به صورت مجزا

( .)28اما از آنجا که در برخی از مطالعات  IL-6به عنوان

 ،PGC-1که میتواند موجب بيان ژن

UCP1

اين پژوهشگر نشان دهنده اين موضوع است که

PGC1-

که میتواند با بيان

FNDC5

IL-

میتوانند منجر به باالرفتن سطوح آيريزين شوند که با
يافتههای حاصل از اين پژوهش تطابق دارد ( .)11اين در

1

Huh

2

Pekkala
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هزينههای سنگينی را برای فرد و جامعه به همراه داشته

حاليست که اين يافته با نتايج برخی از محققان همچون

فعالیت مقاومتی بر سطوح آیریزین و فاکتورهای

اصغری و همکاران

التهابی

شده ( ،)15بنابراين ممکن است باالرفتن سطوح اين متغير

در ارتباط با دليل تاثير اين سايتوکاين بر باالرفتن اين

پ س از اين مدل فعاليتی به عنوان کليد اطمينانی در جهت

هورمون میتوان به بيان باالی  PGC1-در حضور مکمل

جلوگيری از پايين آمدن سطوح آيريزين به شمار رود .يافته-

اسيد اورسليک به عنوان محرک خارجی که میتواند با بيان

IL-6

 FNDC5عضالنی همراه بوده و در ادامه باعث توليد آيريزين

و  TNF-بالفاصله پس از جلسه فعاليت مقاومتی به شکل

شود ،اشاره کرد (7و .)30برخی از مطالعات نيز نشان می-

معنیداری افزايش يافته و میتواند به عنوان فاکتوری تاثير

دهند که  IL-15به عنوان فاکتور آنابوليکی که توسط سلول-

گذار در باال بودن سطوح آيريزين بالفاصله پس از فعاليت به

های عضله اسکلتی بيان میشود ،میتواند به صورت غير

شمار رود .يافتههای اين بخش از پژوهش با يافتههای

مستقيم و مستقل از سلولهای ايمنی ديگر بر ترکيب بدن

بوستروم و همکاران و الفلر همسو بوده (4و )11و با يافته-

تاثير بگذارد و با افزايش حضور پروتئين زنجيره سنگين

های هو و همکاران که بعد از  8هفته دويدن تناوبی با شدت

ميوزين در سلولهای عضالنی ،متمايز سازی ميوژنيک

باال تغييرات معنیداری را در سطوح آيريزين سرمی مشاهده

مستقل از  IGFها را تحريک کرده و از اين طريق ممکن

نکردند ،ناهمسو است ( .)25در ارتباط با داليل ناهمسو بودن

است در پيشگيری از تحليل توده عضالنی و افزايش

اين نتايج میتوان به مدل فعاليتی طوالنی مدت و يا نوع

هايپروفی عضالنی از طريق مسير

مدل تمرينی استقامتی که ممکن است تاثير چندان

تاثير گذار بوده و افزايش آن موجب تقويت اين مسيرها

پرقدرتی را که فعاليت مقاومتی به تنهايی دارد را نداشته

گردد (.)33-31

باشد اشاره کرد.

علیرغم آثار آنابوليکی ،اين سايتوکاين ممکن است در کنار

در بخشی ديگر از نتايج اين پژوهش مالحظه شد که سطوح

هورمون آيريزين در کاهش توده بافت چربی سفيد از طريق

 IL-15پس از يک جلسه فعاليت مقاومتی افزايش معنیداری

کاهش ته نشينی چربی در سلولهای پيش ساز چربی ،موثر

داشته است .باال رفتن اين فاکتور در حضور اين مکمل از

باشد ( .)34در برخی از مطالعات نيز به ويژگی تنظيمی

IL-15

حساسيت به انسولين و تنظيم گلوکز خون اين مايوکاين در

يک فاکتور التهابی بوده و ممکن است در باالرفتن سطح

کنار هورمون آيريزين اشاره شده است که میتوانند آثار

التهاب فرد تاثير گذار باشد .دوم اينکه از آنجا که مطالعات

مربوط به افزايش قند خون و مقاومت به انسولين را که از

نشان میدهند که اين فاکتور میتواند به عنوان عامل

پيامدهای سالمندی است و به عنوان عاملی مهم در تسريع

آنابوليکی در جهت افزايش هايپرتروفی و همچنين باالرفتن

روند پيری پوست باشد را کاهش دهد (.)35

سطوح آيريزين کمک نمايد (15و ،)29بنابراين میتوان به

در اين زمينه بوستروم و همکاران در مطالعهای اشاره کردند

نقش موثر و مفيد اين فاکتور در کنار نقش التهابی و مخرب

که افزايش بيان  IL-15از طريق افزايش تنظيم

های اين بخش از پژوهش نيز نشان میدهد که سطوح

چند جهت قابل بررسی و بحث است .نخست اينکه
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فاکتوری تاثير گذار در باال نگهداشتن سطوح آيريزين معرفی

آن در کمک به باالرفتن بيشتر سطوح آيريزين اشاره کرد.

فعالیت مقاومتی بر سطوح آیریزین و فاکتورهای

اصغری و همکاران

التهابی

سطح  mRNAو در نهايت افزايش توليد آيريزين میگردد

فعاليت مقاومتی با شدت باال میتواند در تنظيم هورمونهای

که با نتايج پژوهش حاضر همسو است (.)4

متابوليکی از جمله آيريزين موثر واقع شود و موجب افزايش

الفلر و همکاران نيز نشان دادند که يک جلسه فعاليت

سطوح برخی از فاکتورهای التهابی گردد که ترشح بيشتر

مجزای دوچرخه سواری و يا دويدن روی نوار گردان در مدت

آيريزين را به دنبال خواهد داشت.

و شدتهای مختلف ،هر يک به صورت مجزا میتوانند منجر

همچنين از آنجا که در پژوهش حاضر از يک جلسه فعاليت

به باالرفتن سطوح آيريزين شوند که با يافتههای حاصل از

مقاومتی استفاده شد؛ به نظر میرسد که طراحی اين گونه

اين پژوهش تطابق دارد ( .)11لوپز 1و همکاران نيز افزايش

تمرينات برای افراد در طوالنی مدت سازگاریهای تمرينی را

سطوح  IL-15را تحت تاثير افزايش بيان ژن  IL-15Rαنشان

افزايش داده و از اين طريق به تعديل و تنظيم و حتی

دادند ( .)36اين در حاليست که اين يافته با نتايج برخی از

کاهش فاکتورهای التهابی که با افزايش کم تحرکی و چاقی

محققان همچون هو و پکاال که به ترتيب بعد از  8هفته

سطوح آنها نيز افزايش میيابند ،کمک نمايد .همچنين با

دويدن تناوبی با شدت باال و همچنين بعد از  21هفته

طرح اين ايده میتوان جای سوال را برای تحقيقات آينده

تمرين ترکيبی قدرتی -استقامتی ،تغييرات معنیداری را در

باقی گذاشت که آيا ممکن است استفاده از مدل تمرينی که

سطوح آيريزين سرمی مشاهده نکردند ،ناهمسو است

باعث باال رفتن سطوح فاکتورهای التهابی شود؛ سطح

(24و .)25در ارتباط با داليل ناهمسو بودن اين نتايج می-

سازگاری بهتر اين فاکتورها و هورمونهای متابوليکی را

توان به مدل فعاليتی طوالنی مدت و يا تمرينات ترکيبی

فراهم آورد.

قدرتی -استقامتی که ممکن است تاثير چندان پر قدرتی را
که فعاليت مقاومتی به تنهايی دارد را نداشته باشد؛ اشاره
کرد .کيم 2و همکاران ( )2013نيز در مطالعهای به نقش و
عملکرد متفاوت سايتوکاينها و به ويژه  IL-15اشاره کردند و
عنوان کردند که اين فاکتور التهابی میتواند به عنوان عاملی
تاثيرگذار و مهم در بهبود وضعيت عضالت فرد و به ويژه
وضعيت هايپرتروفی فرد عمل نمايد ( .)29يافتههای

راراما3

و مالنوری شمسی نيز با يافتههای اين بخش از پژوهش
همراستا هستند (37و.)38
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منجر به افزايش بيان پيش ماده آيريزين ( )FNDC5در

با بررسی مطالب عنوان شده به نظر میرسد که استفاده از

اصغری و همکاران
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