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مقاله پژوهشی

مقایسه اثر تمرینات شنا و بی تمرینی بر اینترلوکین 17 -و اینترلوکین18 -
موش های صحرایی

1گروه فیزیولوژی ورزشی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد مرودشت ،مرودشت ،ایران؛ 2گروه فیزیولوژی ورزشی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد
شیراز ،شیراز ،ایران؛ 3گروه تربیت بدنی ،آموزشکده فنی و حرفهای سما ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد شیراز ،شیراز ،ایران.
تاریخ پذیرش95/8/3 :

تاریخ دریافت95/5/24 :

چکیده:
زمينه و هدف :اینترلوکين )IL-17( 17 -و اینترلوکين )IL-18( 18 -سيتوکين های پيش التهابی می باشند .هدف
از تحقيق حاضر بررسی اثر تمرینات شنا و بی تمرینی بر  IL-17و  IL-18موش های صحرایی بود.
روش بررسی 60 :سر موش صحرایی انتخاب و به  5گروه  12سری ( 8 )1هفته تمرین شنا 10 )2( ،هفته تمرین
شنا 8 )3( ،هفته کنترل 10 )4( ،هفته کنترل و ( 2 )5هفته بی تمرینی به دنبال  8هفته تمرین شنا تقسيم شدند.
تمرینات شنا شامل  8و  10هفته 5 ،جلسه در هفته و هر جلسه  60دقيقه بود .تجزیه و تحليل یافته ها با آزمونهای
آماری کالموگروف -اسميرنوف ،تحليل واریانس با یک راهه و آزمون تعقيبی توکی صورت گرفت.
یافته ها )P=0/56( 8 :و  10هفته ( )P=0/51تمرین شنا اثر معنیداری بر  IL-17موشهای صحرایی ندارد،
 8هفته تمرین شنا اثر معنیداری بر کاهش  IL-18ندارد ( .)P=0/72همچنين 10 ،هفته تمرین شنا اثر معنیداری بر
کاهش  IL-18موشهای صحرایی دارد ( )P=0/005و  2هفته بی تمرینی به دنبال  8هفته تمرین شنا اثر معنی داری
بر افزایش  )P=0/01( IL-17و  IL-18موشهای صحرایی دارد (.)P=0/001
نتيجه گيری :با توجه به اینکه  10هفته تمرین شنا منجر به کاهش و  2هفته بی تمرینی به دنبال  8هفته تمرین شنا
منجر به افزایش سيتوکين های پيش التهابی میگردد .نتيجهگيری میشود ،برنامه تمرینی بهمنظور پيشگيری از بروز
التهاب نباید قطع شود.
واژههای کليدی :اینترلوکين ،17 -اینترلوکين ،18 -شنا.

مقدمه:
سيتوکين ها ،پپتيدها يا پروتئينهايی میباشند که

پيش التهابی هست و از زيرگروه ديگر سلولهای

سلولهای دستگاه ايمنی آنها توليد و رها مینمايند و

) Th (T-helperموسوم به  Th17ترشح میشود و منجر

واسطه توليد پاسخهای ايمنی میباشند .در حالت کلی،

به ترشح سيتوکين های ديگری از قبيل ،IL-6 ،IL-2

سيتوکين ها در دو دستهی بزرگ پيش و ضدالتهابی

 IL-18 ،IL-8و  TNF-αمیگردد (.)2

تقسيمبندی میشوند .سيتوکين های پيش التهابی در

گزارش شده است  IL-17نقش مهمی در دفاع

ايجاد و پيشرفت التهاب دخيل میباشند ،در مقابل

بر عليه بعضی از عفونتهای مخاطی دارد ( .)3سطوح

سيتوکين های ضدالتهابی در پاسخ به التهاب ترشحشده

سرمی  IL-17را میتوان تحت عنوان يک عامل

و فرآيند پيشروندهی التهاب را محدود و يا معکوس

بيوشيميايی جهت تشخيص التهاب ناشی از فعاليت

میکنند ( .)1اينترلوکين )IL-17( 17 -يک سيتوکين

ورزشی در عضالت اسکلتی انسان يا حيوانات تمرين

*
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سید علی حسینی ،*1قباد حسن پور ،1مهدی نورا ،2مریم خیرده ،3آمنه آرایش ،1زهرا سادات حسینی
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اثر تمرینات شنا و بی تمرینی بر  IL-17و IL-18

سید علی حسینی و همکاران

کرده مورد استفاده قرار داد ( .)4از اين رو سطوح

سيتوکين های پيش التهابی باشد؛ زيرا پاسخهای التهابی

افزايش يافته آن میتواند يکی از نشانههای عفونت يا

به فعاليتهای ورزشی آسيبزا بيشتر از فعاليتهای

التهاب راههای هوايی ناشی از فعاليت ورزشی باشد و يا

ورزشی غير آسيبزا میباشد (.)16

IL-17

بی تمرينی بر  IL-17و  IL-18ضرورت اين مطالعه را

میباشد ( IL-18 .)4از گروه سيتوکين های پيش التهابی

بيشتر نشان میدهد .از آنجايی که اثرات ضدالتهابی

میباشد که بهعنوان عضوی از خانواده  IL-1بهحساب

فعاليتهای ورزشی منظم میتواند سالمتی افراد را تحت

میآيد و به همراه عملکردهای بيولوژيکی چندگانه معرفی

تأثير قرار دهد ( )18،17،3و همچنين همراه با قطع

شده است .اگرچه  IL-18در قسمتهای مختلف بدن ديده

فعاليتهای ورزشی تغييرات حاصله به حالت اوليه خود

شده است ،اما در بافت چربی بيان و ترشح میشود و در

برمیگردد ،مطالعه حاضر باهدف بررسی اثر تمرينات

بافتهای عضالنی نيز وجود دارد (.)1

شنا و بی تمرينی بر سطوح سرمی  IL-17و

هوايی ناشی از فعاليت ورزشی احتماالً افزايش

 IL-18که يک سيتوکين پيش التهابی میباشد با

IL-18

موشهای صحرايی صورت گرفت.

چاقی و مقاومت به انسولين رابطهی تنگاتنگی دارد و

روش بررسی:

سطوح سرمی آن متعاقب انجام فعاليتهای ورزشی
طوالنی مدت و کاهش وزن کاهش میيابد (.)5

در اين مطالعه تجربی از موشهای صحرايی نر

فعاليتهای ورزشی بلندمدت سيتوکين های التهابی سرم

بالغ نژاد اسپراگ -داولی که در مرکز پــــرورش

را کاهش خواهد داد و اين کاهش میتواند تا اندازهای

حيوانات واقع در دانشگاه آزاد اسالمی واحد مرودشت

در بهبود عوامل روانی و يا مکانيزم های گيرنده بتا

تکثير شده بودند ،استفاده شد .حيوانات به اتاق نگهداری

آدرنالينی متأثر شود ( .)6در مطالعات مختلف به بررسی

حيوانات در مرکز آزمايشگاه حيوانات دانشگاه آزاد

سطوح  IL-17و  IL-18در افراد بيمار ( ،)7-11چاق

اسالمی واحد مرودشت با دمای محيطی  22±2درجه ی

( )12-15و غيرفعال ( )1پرداخته شده است ،همچنين

سانتیگراد ،نور کنترل شده (چرخه  12ساعته روشنايی

IL-18

و تاريکی) منتقل شده و دوره سازشپذيری هشت روزه

مورد بررسی قرار گرفته است که نتايج اغلب مطالعات با

را طی کردند .دسترسی حيوانات به آب و غذا در طول

يکديگر ناهمسو میباشد .به طوری نتايج برخی از

دوره آزاد بود .تعداد  60سر موش صحرايی وارد

مطالعات حاکی از کاهش و برخی ديگر حاکی از

آزمايش شدند.

اثرات فعاليتهای ورزشی مختلف بر  IL-17و

افزايش سطوح  IL-17و  IL-18به دنبال تمرينات

شروع مداخالت تجربی شامل برنامه تمرين شنا

ورزشی میباشد ( .)12،7-9،2اگرچه فعاليتهای

پس از يک هفته نگهداری موشها در محل آزمايشگاه

ورزشی منظم بهعنوان يک راهکار مطلوب برای کاهش

صورت گرفت .موشها بر اساس وزن بدن بهطور

خطر التهاب پذيرفته شده است ،در هر صورت مشخص

تصادفی به  5گروه  12سری شامل ( 8 )1هفته تمرين

نيست که کدام برنامه تمرينی اثرات مطلوبتری دارد.

شنا 10 )2( ،هفته تمرين شنا 8 )3( ،هفته کنترل10 )4( ،

از اين رو تعيين يک پروتکل تمرينی مناسب و مطلوب

هفته کنترل و ( 2 )5هفته بی تمرينی به دنبال  8هفته

که بتواند منجر به کاهش التهاب گردد از اهميت بااليی

تمرين شنا تقسيم شدند .اين نکته قابل ذکر است ،دليل

برخوردار است .از بين فعاليتهای ورزشی مختلف

قرار دادن گروه  10هفته تمرين شنا در تحقيق حاضر،

تمرينات شنا با توجه به اينکه دارای آسيبهای عضالنی

مقايسه تغييرات متغيرهای تحقيق در اين گروه با گروه

کمتری میباشند ،میتواند تمرين مناسبی جهت کاهش

 2هفته بی تمرينی به دنبال  8هفته تمرين شنا بود تا
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برعکس يکی از نشانههای عفونت و يا التهاب راههای

از طرف ديگر فقدان اطالعات در رابطه با اثرات
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تغييرات ناشی از  2هفته تمرين و بی تمرينی بررسی

بیهوش شدند .آنگاه با استفاده از باز کردن قفسه سينه

شود .به گروههای  1و  5به مدت  8هفته 5 ،جلسه در

خونگيری مستقيماً از بطن چپ حيوانات انجام میشد.

 5جلسه در هفته و هر جلسه  60دقيقه تمرين شنا داده

فالکون (جهت اندازهگيری سطوح سرمی  IL-17و

شد 24 .ساعت پس از آخرين جلسه تمرين در پايان

 )IL-18ريخته شد .نمونههای خون بدون  EDTAبرای

هفته هشتم و دهم ،موشها جهت اندازهگيری

مدت  40دقيقه در دمای آزمايشگاه نگهداری شد و

پارامترهای مورد مطالعه قربانی میشدند تا تغييرات

سپس بهمنظور تهيه سرم با دور  3000به مدت  15دقيقه

بيوشيميايی ناشی از تأثير تمرينات شنا و بی تمرينی مورد

سانتريفيوژ شدند .اندازهگيری  IL-17و  IL-18به ترتيب

بررسی قرار گيرد.

با استفاده از کيت ويژه موشهای صحرايی مارک

پروتکل تمرين شنا به اين صورت بود که

 ID Labs incساخت کشور مجارستان و کيت شرکت

موشهای صحرايی گروههای  1و  5به مدت  8هفته و

 Invitrogen Life Scienceساخت کشور آمريکا

موشهای صحرايی گروه  2به مدت  10هفته 5 ،جلسه

صورت گرفت .يافتههای جمع آوری شده با استفاده از

در هفته و هر جلسه  60دقيقه در داخل وان ويژه

نرم افزار  SPSSو آزمون های آماری کالموگروفـ

موش های صحرايی در آب با دمای  25-30درجه ی

اسميرنوف ،تحليل واريانس يک راهه و آزمون تعقيبی

سانتیگراد شنا میکردند و در پايان بدن تمامی

توکی تجزيه و تحليل شدند.

موش های صحرايی به وسيله سشوار ويژه خشک
میشد .در هر وان فقط  5موش صحرايی شنا داده

یافته ها:

میشد .اين نکته قابل ذکر است که تمرين شنای مطالعه

در جدول شماره  ،1وزن پيش آزمون و پس آزمون

حاضر يک تمرين شنای اجباری بود؛ بدين معنی که

و همچنين سطوح  IL-17و  IL-18موش های صحرايی ارائه

موشهای صحرايی میبايست جهت حفظ شناوری خود

شده است .نتايج آزمون کالموگروف -اسميرنوف نشان داد،

در داخل آب دست و پا میزدند تا بتوانند شناوری خود

توزيع  )P=0/46( IL-17و  )P=0/07( IL-18در گروه های

را حفظ نمايند (.)19

تحقيق طبيعی است .نتايج آزمون تحليل واريانس يک راهه

بهمنظور بررسی اثر تمرينات شنا و بی تمرينی بر

نشان داد تفاوت معنی داری در غلظت ،P=0/02( IL-17

تغييرات احتمالی متغيرهای وابسته تحقيق ،طبق برنامه از

 )F=3/14و  )F=5/47 ،P=0/001( IL-18گروه های مورد

پيش تعيين شده ،همه حيوانات مورد مطالعه با استفاده از

مطالعه وجود دارد .نتايج آزمون تعقيبی توکی در مقايسه

شيوه مناسب آسان کشی ،قربانی شدند .در اين مطالعه

 IL-17موش های صحرايی گروه  2هفته بی تمرينی به دنبال

سعی شد تا همه موشهای صحرايی در کمترين زمان

 8هفته تمرين شنا با گروه های  8هفته تمرين شنا 10 ،هفته

ممکن و با حداقل درد و آزار قربانی شوند .بيهوشی

تمرين شنا 8 ،هفته کنترل و  10هفته کنترل نشان می دهد

بهوسيله کتامين و زايلوزين و خونگيری مستقيم از بطن

که غلظت  IL-17گروه  2هفته بی تمرينی به دنبال  8هفته

چپ در نظر گرفته شد .عمليات خونگيری بدين

تمرين شنا به طور معنی داری باالتر از گروه  8هفته تمرين

صورت بود که قبل از انجام خونگيری ،حيوانات به

شنا ( 10 ،)P=0/004هفته تمرين شنا ( 8 ،)P=0/01هفته

مدت  16ساعت ناشتا نگه داشته شدند .در روز

کنترل ( )P=0/02و  10هفته کنترل ( )P=0/003است

خونگيری در ابتدا حيوانات بهوسيله کتامين و زايلوزين

(جدول شماره .)1
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هفته و هر جلسه  60دقيقه و به گروه  2به مدت  10هفته،

پس از انجام خونگيری  5سیسی داخل لولههای

اثر تمرینات شنا و بی تمرینی بر  IL-17و IL-18

سید علی حسینی و همکاران

جدول شماره  :1سطوح وزن ،اینترلوکين 17 -و  18موش های صحرایی در گروه های پنج گانه تحقيق
گروه
متغير

پيش آزمون

226/54±6/31

246±2/58

228/54±4/31

231/22±3/61

240/23±4/51

پس آزمون

281/28±3/24

287/226/11

303/45±3/81

312/45±4/83

289/22±3/52

اینترلوکين)pg/ml( 17 -

63/81±14/99

67/48±21/46

67/50±15/22

63/22±11/77

*82/93±12/82

اینترلوکين)pg/ml( 18 -

53/68±4/19

41/65±15/76#

52/11±11/36

54/52±8/00

‡62/06±11/32

وزن

* :افزایش معنی دار نسبت به گروه های  8هفته تمرین شنا 10 ،هفته تمرین شنا 8 ،هفته کنترل و  10هفته کنترل (معنی داری در
سطح )P≥0/05؛  :#کاهش معنی دار نسبت به گروه های  8هفته کنترل 10 ،هفته کنترل 8 ،هفته تمرین شنا 2 ،هفته بی تمرینی به
دنبال  8هفته تمرین شنا (معنی داری در سطح )P≥0/05؛ ‡ افزایش معنی دار نسبت به گروه  8هفته کنترل (معنی داری در سطح
.)P≥0/05

 IL-18در گروه  10هفته تمرين شنا به طور

کنترل نشان می دهد که  IL-18در گروه  2هفته

معنی داری پايين تر از گروه  10هفته کنترل است

بی تمرينی به دنبال  8هفته تمرين شنا به طور

( )P=0/005و  IL-18در گروه  10هفته تمرين شنا

معنی داری باالتر از گروه های  10هفته تمرين شنا

به طور معنی داری پايين تر از  8هفته تمرين شنا است

( )P=0/001و  8هفته کنترل ( )P=0/02است (جدول

( .) P=0/009همچنين مقايسه  IL-18موش های

شماره  .) 1جهت مشاهده بهتر تفاوت سطوح  IL-17و

صحرايی گروه  2هفته بی تمرينی به دنبال  8هفته

 IL-18در گروه های پنج گانه تحقيق نمودارهای

تمرين شنا با گروه های  10هفته تمرين شنا و  8هفته

شماره  1و  2ارائه شده است.

نمودار شماره  :1سطوح  IL-17موشهای صحرایی در گروههای پنجگانه تحقيق
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 8هفته تمرین شنا

 10هفته تمرین شنا

 8هفته کنترل

 10هفته کنترل

 2هفته بی تمرینی به دنبال  8هفته تمرین شنا
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بحث:
نتايج تحقيق حاضر نشان داد 8 ،و  10هفته
تمرين شنا اثر معنی داری بر سطوح سرمی

همکاران با نتايج تحقيق حاضر میتوان به نوع تمرينات

IL-17

ورزشی و همچنين شدت آنها اشاره نمود .به طوری

موش های صحرايی ندارد .با اين وجود  2هفته

که در مطالعه معطری کازرونی و همکاران موش های

بی تمرينی به دنبال  8هفته تمرين شنا اثر معنی داری بر

صحرايی به مدت  8هفته تمرينات ورزشی شديد

افزايش سطوح سرمی  IL-17موش های صحرايی دارد.

غير هوازی (دويدن روی نوار گردان با سرعت و

نتايج برخی از مطالعات گزارش شده نشان دهنده اثرات

شيبهای معين) را انجام دادهاند ،در حالی که در

مفيد فعاليت های ورزشی در کاهش سطوح سرمی و بافتی

مطالعه حاضر به استناد مطالعه  Chinkinموش های

 IL-17می باشند ( .)21،20،7-9نتايج برخی از تحقيقات

صحرايی به تمرينات شنا با شدت پايين پرداخته اند و

حاکی از اين واقعيت می باشند که فعاليت های ورزشی که

اضافه بار تمرينی نداشته اند ( .)19معطری کازرونی و

اغلب از نوع شديد می باشند ،منجر به افزايش معنی دار

همکاران ،گزارش نمودند با افزايش سرعت و شيب

سطوح  IL-17می شوند ( .)23،22،12،2گزارش شده است

تمرينات ورزشی (دويدن روی نوار گردان) سطوح

عواملی از قبيل دما ،سطح چاقی ،بی تحرکی و از همه مهم تر

بيماری های از قبيل ام اس و سرطان پستان می توانند پاسخ

سرمی  IL-17موشها افزايش میيابد .اين محققين در

سيتوکين پيش التهابی  IL-17را به فعاليت های ورزشی

توجيه داليل افزايش سطوح سرمی  IL-17به دنبال

تحت تأثير قرار دهند (.)20،12،10،7،1

تمرينات ورزشی شديد بيان نمودند ،احتماالً مکانيسم

نتايج مطالعه معطری کازرونی و همکاران نشان

درگير مربوط به اين موضوع است که ورزش شديد

داد  8هفته تمرينات شديد غير هوازی منجر به افزايش

منجر به رهاسازی سيتوکين های پيش التهابی میشود و

معنی دار سطوح سرمی  IL-17موشها میگردد که با

اين سيتوکين ها به نوبه خود باعث توليد سيتوکين های

نتايج تحقيق حاضر ناهمسو میباشد ( .)23از داليل

ضدالتهابی مانند  IL-6 ،IL-2و  IL-10می شوند؛ لذا

عدم همسو بودن نتايج مطالعه معطری کازرونی و

به نظر می رسد توليد متوالی اين سيتوکين های پيش
5
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نمودار شماره  :2سطوح  IL-18موش های صحرایی در گروه های پنج گانه تحقيق

اثر تمرینات شنا و بی تمرینی بر  IL-17و IL-18

سید علی حسینی و همکاران

از داليل عدم همسو بودن نتايج اين مطالعه با

التهابی و ضدالتهابی دليل شروع توليد  IL-17توسط

نتايج تحقيق حاضر میتواند سطوح باالتر

لکوسيت های محيطی خون و عضله اسکلتی باشد (.)23

IL-17

موشهای مبتال به آسم در تحقيق  Qinو همکاران نسبت

برخالف نتايج تحقيق حاضر و همسو با يافتههای

به موشهای سالم در تحقيق حاضر باشد .همسو با

 Duzovaو همکاران نشان داد يک جلسه تمرين ورزشی

نشان دادند  4هفته تمرينات استقامتی با شدت متوسط

شديد در موشهای تمرين کردهای که قبالً  13هفته

منجر به کاهش معنیدار سطوح  IL-17موشهای سالم و

( 5جلسه در هفته) تمرينات دويدن روی نوار گردان را

مبتال به آسم میگردد ( .)25به طوری که اين يافتهها با

داشتهاند ،منجر به افزايش معنیدار سطوح سرمی IL-17

نتايج مطالعه حاضر ناهمسو میباشد .محققين مذکور در

موشهای صحرايی میگردد .بااينوجود يک جلسه

رابطه با مکانيسم کاهش  IL-17در گروههای تمرين

تمرين ورزشی با شدت متوسط اثری سطوح سرمی

نسبت به کنترل بيان نمودند .احتماالً کاهش بافت چربی

 IL-17موشهای صحرايی نداشت ( .)2اين يافتهها

ناشی از تمرين استقامتی میتواند از عوامل کاهش اين

نشاندهنده اين موضوع میباشد که شدت فعاليت

سيتوکين التهابی باشد (.)25،24

ورزشی يک عامل مهم در پاسخ به تغييرات سطوح

همچنين حيدريان پور و همکاران گزارش

سرمی  IL-17میباشد .به طوری که با کاهش شدت

نمودند  8هفته تمرينات استقامتی دويدن روی

فعاليتهای ورزشی پاسخ  IL-17به فعاليت ورزشی

نوارگردان با شدت متوسط منجر به کاهش معنیدار

کاهش میيابد (.)2

سطوح سرمی  IL-17موشهای صحرايی معتاد به متادون

يافتههای تحقيق حاضر نشان میدهد سطوح IL-

میگردد که با نتايج تحقيق حاضر ناهمسو میباشد .از

 17در موشهای صحرايی گروه  8هفته تمرين شنا

داليل عدم همسو بودن نتايج اين مطالعه با تحقيق حاضر

پايينتر از گروه کنترل است ،بدين معنی که  8هفته

میتواند تفاوت در نوع آزمودنیها (موشهای صحرايی

IL-17

معتاد به متادون در مقابل موشهای صحرايی سالم) باشد

موشهای صحرايی گرديده است .بااينوجود اين

بهطوریکه محققين مذکور گزارش نمودند مصرف

کاهش از لحاظ آماری معنیدار نبوده است که از داليل

متادون منجر به افزايش سطوح سرمی موشهای صحرايی

عدم معنیدار بودن میتوان به تعداد کم نمونههای

مصرفکننده متادون شده بود (.)26

تمرينات شنا منجر به کاهش سطوح سرمی

گروههای تحقيق اشاره نمود .بهطوریکه افزايش تعداد

در حقيقت نتايج مطالعه حاضر نشان داد

نمونههای آماری میتواند توان آزمون را تحت تأثير

تغييرات سطوح سرمی  IL-17تحت تأثير حجم تمرين

قرار دهد ( .)14اگرچه تعداد نمونههای هرکدام از

( 10هفته تمرين شنا در مقابل  8هفته تمرين شنا) قرار

گروههای تحقيقی مطالعه  Qinو همکاران مشابه با

نمیگيرد .با اينوجود بی تمرينی به مدت دو هفته

تحقيق حاضر  8سر بود ،بااينوجود اين محققين مشاهده

منجر به افزايش معنیدار سطوح سرمی

نمودند که  6هفته تمرينات هوازی با شدت پايين منجر

میگردد .مطالعهای در رابطه با اثرات بی تمرينی بر

به کاهش معنیدار سطوح  IL-17موشهای صحرايی

سطوح  IL-17مشاهده نشد تا نتايج آن با تحقيق حاضر

مبتالبه آسم میگردد .اين نکته قابل ذکر است که

مقايسه شود؛ اما در هنگام مقايسه سطوح سرمی

محققين مذکور گزارش نمودند که سطوح  IL-17در

موشهای صحرايی گروههای تحقيق مشاهده میگردد

موشهای صحرايی مبتال به آسم به طور معنی داری

که سطوح  IL-17گروه  2هفته بی تمرينی متعاقب

باالتر از سطوح  IL-17موشهای سالم بود (.)24

 8هفته تمرين شنا به طور معنی داری باالتر از
6
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تحقيق معطری کازرونی و همکاران نتايج پژوهش

يافتههای مطالعه  Qinو همکاران Lowder ،و همکاران
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گروه های  8هفته تمرين شنا و  10هفته تمرين شنا

به طوری نتايج برخی از مطالعات حاکی از افزايش،

است؛ بدين معنی که دو هفته قطع تمرينات ورزشی

برخی بدون تغيير و برخی کاهش سطوح  IL-18به دنبال

منجر به افزايش معنیدار سطوح  IL-17میگردد.

فعاليتهای ورزشی میباشند (.)29-33،13-15،11،5،1

ورزشی طوالنی مدت با شدت متوسط منجر به کاهش

 6هفته تمرينات مقاومتی اثر معنیداری بر سطوح سرمی

معنیدار  IL-17میگردند و فعاليتهای ورزشی با شدت

 IL-18موشهای صحرايی سالم ندارد که اين نتايج با

باال سطوح  IL-17را افزايش میدهند که اين واقعيت نشان

يافتههای تحقيق حاضر همسو نمیباشد ( .)34از داليل

میدهد طول مدت فعاليتهای ورزشی و همچنين شدت

عدم همسو بودن نتايج تحقيق مذکور با تحقيق حاضر

تمرينات ورزشی دو عامل موثر و مهم در پاسخ  IL-17به

میتوان به مدتزمان کمتر تحقيق وطندوست و

فعاليتهای ورزشی میباشند ()23،21،20،12،7-10،2؛ لذا

همکاران اشاره نمود؛ زيرا با مشاهده سطوح سرمی

با توجه به اينکه در مطالعه حاضر تمرينات شنا با شدت

 IL-18موشهای صحرايی مطالعه حاضر مشاهده

پايين بودهاند ،از داليل عدم اثرگذاری  8و  10هفته

میشود که سطوح  IL-18موشهای صحرايی گروه

تمرينات شنا بر سطوح سرمی  IL-17موشهای صحرايی

 10هفته تمرين شنا پايينتر از  8هفته تمرين شنا میباشد.

میتواند شدت تجويز شده تمرينات شنا باشد.

اگرچه اين کاهش از لحاظ آماری معنیدار نمیباشد،

همچنين نتايج مطالعه حاضر نشان داد  8هفته تمرين

بااينوجود میتوان بيان نمود که طول مدت پرداختن به

IL-18

تمرينات ورزشی میتواند کاهش سطوح  IL-18را

موشهای صحرايی ندارد .به هر صورت  10هفته تمرين

تحت تأثير قرار دهد .در تأييد اين موضوع همسو با

IL-18

يافتههای تحقيق حاضر و در تناقض با يافتههای تحقيق

موشهای صحرايی دارد .همچنين  2هفته بی تمرينی

وطندوست و همکاران ،يافتههای پژوهش  Speismanو

به دنبال  8هفته شنا اثر معنیداری بر افزايش سطوح سرمی

همکاران نشان داد 12 ،هفته تمرينات ورزشی روزانه

 IL-18موشهای صحرايی دارد .گزارش شده است

منجر به کاهش سطوح هيپوکمپی  IL-18موشهای

 mRNAسيتوکين  IL-18در بافت چربی انسان بيان

صحرايی سالمند میگردد (.)35،34

شنا اثر معنیداری بر کاهش سطوح سرمی
شنا اثر معنیداری بر کاهش سطوح سرمی

میشود .سطوح  IL-18در افراد چاق ،مبتال به سندرم

از مکانيسمهای احتمالی که فعاليتهای ورزشی

متابوليک و بيماران قلبی عروقی افزايش میيابد (.)27،15

میتوانند سطوح سرمی  IL-18را تحت تأثير قرار دهند

به طوری که گزارش شده است سطوح  IL-18در

میتوان از کاهش التهاب ،کاهش عوامل مرتبط با

 253بيمار قلبی -عروقی بهطور معنیداری باالتر از  253فرد

سندرم متابوليک ،کاهش شاخص توده بدن ،کاهش

سالم بود و همچنين رابطه معنیدار مثبتی بين سطوح IL-18

درصد چربی ،کاهش وزن و همچنين سيتوکين های

و کلسترول سرمی اين بيماران وجود داشت (.)28

پيش التهابی  TNF-α ،IL-6و  IL-1βنام برد (.)15

گزارش شده است به دنبال کاهش وزن از

فعاليتهای ورزشی میتوانند از طريق افزايش توليد

سطوح در گردش  IL-18کاسته میشود و همچنين

سيتوکين های ضدالتهابی مانند  IL-10سطوح سرمی

همبستگی مثبت معنیداری بين سطوح سرمی  IL-18با

سيتوکين پيش التهابی  IL-18را کاهش دهند .همچنين

سطوح انسولين ناشتا ،مقاومت به انسولين و نسبت دور

فعاليتهای ورزشی میتوانند از طريق کاهش بافت

کمر به باسن وجود دارد (.)27

چربی ،تراکم گيرندههای بتاآدرنرژيک (فعاليت آنها
ترشح سيتوکين های پيش التهابی را افزايش میدهد) را

مطالعات گزارش شده در رابطه با اثرات

کاهش دهند (.)15

فعاليتهای ورزشی بر سطوح  IL-18متناقض میباشد؛
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با توجه به مطالعات گزارش شده فعاليتهای

نتايج مطالعه وطندوست و همکاران نشان داد،

اثر تمرینات شنا و بی تمرینی بر  IL-17و IL-18

سید علی حسینی و همکاران

يافتههای مطالعه حاضر نشان میدهد سطوح

ورزشی نسبت داد؛ ولی قطع فعاليتهای ورزشی در

سرمی  IL-18موشهای صحرايی گروه  2هفته

مدتزمان کوتاه تقريباً دوهفتهای نهتنها میتواند منجر به

بی تمرينی متعاقب  8هفته تمرين شنا بهطور معنیداری

افزايش سطوح سرمی  IL-18گردد ،بلکه منجر به

باالتر از سطوح سرمی  IL-18موشهای صحرايی

افزايش  IL-18نسبت به سطوح پايه میگردد.

نتیجه گیری:

میباشد .از اين رو نتيجهگيری میشود  2هفته
بی تمرينی منجر به افزايش معنیدار  IL-18میگردد .در

با توجه به اينکه در تحقيق حاضر  8هفته تمرين

رابطه با اثرات بی تمرينی بر سطوح  IL-18به تنها مطالعه

شنا بر کاهش سطوح سرمی  IL-17و  IL-18موشهای

در دسترس که توسط نيک سرشت و همکاران صورت

صحرايی سالم اثرگذار نبود 10 ،هفته تمرين شنا منجر

گرفته ،میتوان اشاره نمود ( .)13اين محققين در تأييد

به کاهش سطوح سرمی  IL-18موشهای صحرايی سالم

نتايج تحقيق حاضر مبنی بر افزايش سطوح سرمی IL-18

گرديد همچنين سطوح سرمی  IL-17و

موشهای صحرايی بعد از  2هفته بی تمرينی ،گزارش

موشهای صحرايی سالم تحت تأثير دو هفته بی تمرينی

نمودند  4هفته بی تمرينی به دنبال  12هفته تمرينات

افزايش يافت ،از اين رو نتيجهگيری میشود جهت

مقاومتی غيرخطی منجر به افزايش معنیدار سطوح

کاهش سطوح سرمی  IL-18میبايست تمرينات ورزشی

سرمی  IL-18مردان چاق ميانسال میگردد (.)13

را تا مدت طوالنی ادامه داد و همراه با قطع فعاليتهای

بهطوریکه اين يافتهها نشان میدهد با قطع تمرينات

ورزشی ويژگیهای مثبت کسب شده از بين میروند.

IL-18

ورزشی سطوح بهبود يافته سيتوکين پيش التهابی IL-18

تشکر و قدردانی:

میتواند به وضعيت اوليه و يا حتی باالتر افزايش يابد.
از اين رو با توجه به يافته های مطالعه نيک سرشت و

با توجه به اينکه اين مطالعه حاصل طرح

همکاران و يافته های تحقيق حاضر مبنی بر باالتر بودن

تحقيقاتی مصوب دانشگاه آزاد اسالمی واحد مرودشت

سطوح سرمی  IL-18در گروه  2هفته بی تمرينی نبست

با شماره /7681د میباشد ،از کمکهای معنوی معاونت

به گروههای  8و  10هفته تمرين شنا و کنترل میتوان

پژوهش اين واحد دانشگاهی و همچنين کارشناس

بيان نمود .اگرچه کاهش سطوح سرمی  IL-18در

آزمايشگاه تربيت بدنی دانشگاه آزاد اسالمی واحد

تحقيق حاضر را میتوان به اثرات ضدالتهابی تمرينات

مرودشت تشکر و قدردانی میگردد.
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Background and aims: Interleukin-17 (IL-17) and interleukin-18 (IL-18) are
proinflammatory cytokines. The aim of the present study was to investigate the effect of
swimming trainings and detraining on IL-17 and IL-18 of rats.
Methods: 60 rats were selected and divided to 5 groups of 12 rats: 8 weeks swimming
training, 10 weeks swimming training, 8 weeks control, 10 weeks control and 2 weeks
detraining following 8 weeks swimming training. Swimming trainings were included
8 and 10 weeks, 5 sessions per week and 60 minutes per session. For statistical analysis
of data used Kolmogorov Simonov, one way ANOVA and Tukey post hoc tests
(P≤0.05).
Results: 8 (P=0.56) and 10 (P=0.51) weeks swimming training have no significant effect
on IL-17 of rats, 8 weeks swimming training has no significant effect on IL-18 of rats
(P=0.72). Nevertheless 10 weeks swimming training had significant effect on reduction
IL-18 of rats (P=0.005) and 2 weeks detraining following 8 weeks swimming training
has significant effect on increase IL-17 (P=0.01) and IL-18 (P=0.001) of rats.
Conclusion: Regarding to 10 weeks swimming training reduces and 2 weeks detraining
following 8 weeks swimming training increases proinflammatory cytokines, it is concluded
training program should not be discontinued to prevent the reveal of inflammation.
Key words: Interleukin-17, Interleukin-18, Swimming.
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