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دریافت مقاله6931/9/61 :

زمینه و هدف :سایتوکاینهای پیش التهابی عامل نکروز تومور آلفا  TNF-αو ضد
التهابی اینترلوکین 01-به ترتیب نقش مهمی در ایجاد و جلوگیری از التهاب سیستمیک
و بروز بیماریهای ناشی از چاقی از جمله بیماری عروق کرونر دارند .هدف از پژوهش
حاضر بررسی تاثیر هشت هفته تمرین شنا به همراه مصرف سیر بر غلظت سرمی IL-
 10و TNF-αموش های نر چاق بود.
روش بررسي :در این مطالعه تجربی 82 ،سر موش صحرایی نر نژاد ویستار چاق (-011
851گرم) به طور تصادفی در چهار گروه(کنترل ،مکمل ،تمرین ،تمرین  +مکمل) تقسیم
شدند .گروه های تمرین به مدت  2هفته ،هر هفته  0جلسه و هر جلسه  01دقیقه تمرین
شنا کردند .گروههای دریافت کننده مکمل روزانه یک میلیلیتر عصاره محلول سیر به
ازای هر کیلوگرم وزن بدن به مدت  2هفته به صورت خوراکی دریافت کردند82 .
ساعت پس از پایان آخرین جلسه تمرین ،نمونه خونی از آزمودنی ها گرفته شد و
سطوح  IL-10و  TNF-αاندازه گیری شد .داده ها با استفاده از روش تحلیل واریانس
یک طرفه ارزیابی شد.
یافتهها :یافته ها نشان داد هشت هفته تمرین و مصرف سیر سبب افزایش معنادار مقادیر
 IL-10و کاهش معنادار مقادیر  TNF-αدر گروههای تجربی شد( .)P< 1/110بین
غلظت  IL-10و  TNF-αارتباط معناداری وجود نداشت (.) P>1/15
نتیجهگیری :اجرای هشت هفته تمرین شنا به همراه مصرف سیر میتواند با افزایشIL-
 10و کاهش  TNF-αتاثیر مثبت بر عوامل التهاب بگذارد.
واژههای کلیدی :شنا ،عصاره سیر ،عامل نکروز تومور آلفا ،اینترلوکین .01

دریافت مقالۀ اصالحشده6931/3/7 :
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مقدمه
چاقی ،عمومی ترین بیماری متابولیک در جهان و

پژوهش های پیشین تاثیرات ضد التهابی فعالیت بدنی کوتاه

عامل ایجادکننده یا تشدیدکننده بسیاری از بیماری هاست

مدت را از طریق افزایش  IL-10نشان دادهاند( .)1نیمن

که با کاهش کیفیت زندگی همراه است .فعالیتهای بدنی

و همکاران( )2990افزایش معناداری را در سطوح

منظم ،فوایدی گوناگون از جمله کاهش چربی ،کنترل قند

پالسمایی IL-10و  IL-6پس از یک دوره تمرین مقاومتی

خون ،کاهش فشار خون و کاهش ابتال به بیماری های قلبی

در  39مرد ورزشکار گزارش کردند( .)5پیکه و همکاران

_ عروقی دارد( .)0بافت چربی به عنوان یک اندام

( )2995سه برنامه دویدن روی تردمیل را با شدتهای ،09

اندوکرین و پاراکرین تعداد زیادی از سایتوکاینها و واسطه

 15و  09درصد (با شیب منفی )حداکثر اکسیژن مصرفی

های بیولوژیک فعال را آزاد مینماید( .)0مطالعات پیشین

در  23دونده  21ساله مطالعه کردند .سطوح پالسماییIL-

نشان دادند توده چربی و غلظت سایتوکاین های التهابی و

 10در شدت باال به طور معناداری بیشتر از شدت های

ضد التهابی با هم مرتبط هستند(.)0

متوسط گزارش شد(.)1
مولکولهای

)Tumor necrosis factor-alpha(TNF-α

پروتئینی محلول در آب هستند که نقش مهمی در عملکرد

یک سایتوکاین مهم التهابی است که نقش مهمی در تنظیم

دستگاه ایمنی بدن دارند( .)0عوامل مختلفی بر ترشح

فرایندهای سلولی و تولید  IL-10دارد ( .)9هم چنین به

سایتوکاین ها تاثیر گذارند که از جمله می توان به فعالیت-

عنوان یک تنظیم کننده ی بیان ژن در سلول های چربی

های ورزشی اشاره کرد .مطالعات متعددی تغییرات اجزای

عمل می کند و سبب افزایش مقاومت به انسولین و چاقی

مختلف سیستم ایمنی و برخی سایتوکاین ها را در ورزش

میشود( .)1بافت چربی یکی از منابع مهم تولید TNF-α

و تمرین های مختلف بررسی کرده اند(.)0

است .بیان این سایتوکاین در بافت چربی و ماهیچه انسان

دستهای

سایتوکاینها

از

لیراو همکاران ( )8101گزارش کردند حین فعالیت

در زمان چاقی افزایش مییابد( .)1از آنجا که این سایتوکاین

بدنی عضله ی اسکلتی در حال انقباض ،مقادیر مشخصی

عموما از بافت چربی احشایی ترشح می شود ،ممکن است

سایتو کاینIL -6و  TNF-αرا به درون گردش خون رها

فعالیت های ورزشی به واسطه اثراتی که بر کاهش بافت

با

چربی احشایی بدن دارد ،بتواند در کاهش بیان ژن و سطوح

میکند.

رها

شدن

IL-6

فعالسازیMonophosphate-

ممکن

است

Adenosine

پالسمایی این سایتوکاین موثر باشد(.)1

)AMPK ( Activated Protein Kinaseباعث

برهام و همکاران( )2995در بررسی 1هفته تمرینات

تحریک اکسایش اسیدهای چرب شود ،بنابراین

مقاومتی همراه با مکمل ویتامین Eروی مردان  39تا 59

اکسیداسیون اسید چرب در سلول ها افزایش می یابد که

ساله مشاهده کردند برنامه تمرینی باعث افزایش

این امر ممکن است موجب کاهش چربی های پالسما

هموسیستئین )( homo cysteineو TNF-αشده اما این

شود(.)0

متغیرها در گروه تمرین  +مکمل کاهش معنا داری یافت()1

 )interlokin-10( IL-10سایتوکاینی ضد التهابی

 .سیر از خانواده زنبق است .مهم ترین خواص سیر مربوط

و تنظیم کننده اصلی سیستم ایمنی است که پاسخ های

به آلیسین) (Allicinمی باشد .آلیسین به عنوان یک عامل

التهابی ناشی از آسیب بافتی را محدود می کند(IL-10 .)1

شناخته شده برای پیشگیری و درمان اختالالت متعدد قلبی

به کمک انواع سلولهای ایمنی نظیر سلولهای ،Th2

_عروقی از قبیل آرتروسکلروز)، (Arthrosclerosis

ماکروفاژها و سلولهای CD8تولید میشود و توانایی مهار

هایپرلیپیدمی)Hyperlipidemia

طیف گستردهای از پاسخهای ایمنی و التهابی را دارد(.)7

) (Hypertensionمورد استفاده میباشد( .)1تعدیل
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داود فرازنده نیا و همکاران

پاسخ ایمنی با تکثیرو افزایش سلول های  Tو سلول های

با محیط جدید ،به طور تصادفی در  9گروه  7تایی( گروه

طبیعی کشنده از طریق مصرف عصاره سیر نشان داده شده

کنترل ،مکمل سیر ،تمرین شنا ،تمرین شنا  +مکمل سیر)

است .سیر با مهار  NF- kBمی تواند رونویسی از ژنهای

تقسیم شدند .موشهادر گروه های  7تایی و در قفس هایی

سایتوکاینهای IL-1B ، IL-6، IL-8، IL-12،TNF-α

از جنس پلی کربنات شفاف به ابعاد  39×15×15سانتی متر

که ازمهمترین فاکتورهای واکنشهای پیش التهابی هستندرا

ساخت شرکت رازی راد ،در شرایط کنترل شده (با میانگین

مهار کند .همچنین تحریک تولید  IL-10به عنوان یک

دمای22±2درجه سانتی گراد و رطوبت هوای 55 ± 5

سایتوکاین ضد التهابی نیز از اثرات مهم دیگر آن است(.)2

درصد و چرخه روشنایی به تاریکی  12:12و با دسترسی

ورما و همکارانش ( )2995با بررسی مصرف شش

آزاد به آب و غذای ویژه حیوانات آزمایشگاهی نگهداری

هفته ایی مکمل سیر( 259میلی گرم در روز) گزارش

شدند.

کردندکه این مکمل خوراکی باعث کاهش معنادار ضربان

نحوه تهیه مکمل سیر

قلب حین اوج فعالیت ورزشی و افزایش تحمل ورزشی

نحوه تهیه و استفاده از مکمل سیر بدین صورت بود

در بیماران قلبی _ عروقی شرکت کننده در Bruce

که در ابتدا سیر کهنه از بازار تهیه ،سپس تمیز و خرد (له)

 Exterminator Testمی شود(.)2

شد .بعد در دما و رطوبت معمولی به مدت سه ماه مانده

هم چنین در پژوهشی محققین اعالم کردندکه

و به روش ماسراسیون(خیساندن) عصاره گیری شد .جهت

مصرف 199میلیگرم عصارهی سیر در روز باعث افزایش

عصاره گیری ،ابتدا در یک بالن یک لیتری میزان  59گرم

زمان شنا و افزایش استقامت هوازی در موشها می

از سیر خرد شده را ریخته و به نسبت  1به  3متانول به آن

شود(.)19

اضافه و روی دستگاه تکان دهنده به مدت  29ساعت قرار

با توجه به اهمیت تمرینات ورزشی و نقش عوامل

داده شد .سپس عصاره حاصل توسط کاغذ صافی و قیف

دارویی گیاهی در کنترل چاقی وتعدیل پاسخ ایمنی و وجود

بوخنر صاف و بر روی تفاله باقی مانده ،متانول ریخته شد.

برخی تناقضات در نتایج تحقیقات گذشته ،هم چنین نبود

بعد از  29ساعت دوباره صاف و به عصاره اول اضافه شد.

پژوهش واحدی در زمینه بررسی تاثیر تمرین شنا توام با

بعد از آن عصاره در دستگاه تقطیر در خال در دمای 59

مصرف مکمل سیر بر غلظت  IL-10و  TNF-αتحقیق

درجه و دور چرخش  79تقطیر شد ،تا زمانی که حجم باقی

حاضردر نظر دارد تاثیر  1هفته تمرین شنا به همراه مصرف

مانده به یک پنجم حجم اولیه رسید .در این حالت مخزن

مکمل سیر را بر مقادیر  IL-10و  TNF-αموش های

عصاره ،از دستگاه جدا و عصاره باقی مانده بعد از سرد

نر چاق بررسی کند.

شدن ،سه مرتبه و هر بار با حجم  51میلی لیتر کلروفرم
دکانته شد .باقی مانده در ظرف پتری با وزن معلوم ریخته

روش بررسی

و در دمای  51درجه سانتی گراد در دستگاه آون خشک

انتخاب نمونه

گردید .بعد از خشک شدن عصاره ،توزین شد .سپس هر

روش پژوهش حاضر از نوع تجربی با طرح پس

 0/8گرم پودر سیر با  50میلی لیتر آب مقطر مخلوط

آزمون با گروه کنترل بود .به این منظور  21سر بر اساس

شد( .)8گروه های دریافت کننده مکمل و تمرین +مکمل،

پیشینه مطالعات و منبع مربوطه( )2موش صحرایی نر 99

روزانه یک میلی لیتر عصاره محلول سیر به ازای هر

هفته ایی نژاد ویستار ) (Wisterبا دامنه وزنی259-399

کیلوگرم وزن بدن به مدت  2هفته به صورت خوراکی

گرم از مرکز پرورش و نگهداری حیوانات دانشگاه آزاد

(گاواژ) دریافت کردند(.)0

ساری انتخاب و پس از انتقال به محیط آزمایشگاه و آشنایی

پروتكل تمریني
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آزمودنیهای گروههای تمرینی قبل از شروع

روش های آماری

پروتکل اصلی به منظور آشنایی با آب و کاهش استرس شنا

جهت تعیین نرمال بودن توزیع داده ها از آزمون

و سازگاری با شرایط تمرینی طی یک هفته به مدت  19تا

کولموگروف_

 39دقیقه در داخل استخر آب (ابعاد 59×59×199سانتیمتر)

 Smirnoffو بررسی تجانس واریانسها از Leven's

با درجة حرارت  39تا  35درجه قرار گرفتند .اضافه بار

 testاستفاده شد .همچنین برای بررسی تغییرات معناداری

تمرینی از طریق تنظیم قدرت و سرعت آب استخر از هفت

هریک از متغیرهای تحقیق ،بین گروههای مختلف ،از

لیتر به دوازده لیتر در دقیقه هنگام شنا به اجرا درآمد.برنامه

تحلیل واریانس یک طرفه استفاده شد .در صورت مشاهده

تمرینی شامل شنا کردن به مدت  1هفته3 ،جلسه در هفته

تفاوت معنادار آماری از آزمون LSDجهت تعیین محل

و به مدت  09دقیقه در هر جلسه بود .همچنین پنج دقیقه

اختالف بین گروهی استفاده شد .سطح معناداری برای تمام

زمان قبل و بعد از تمرین برای گرم کردن و سردکردن

محاسبات( )P>9/95در نظر گرفته شد .کلیه عملیات

حیوانات در نظر گرفته شد(.)3

آماری با استفاده از نرم افزار  SPSSنسخه  29انجام

برای بررسی متغیرهای بیوشیمیایی ،عمل خونگیری

اسمیرنوف)

(Kolmogorov

گردید.

 91ساعت پس از آخرین جلسه تمرینی و پس از  12تا 19
ساعت ناشتایی ،انجام شد .موش ها ،با تزریق داخل صفاقی

یافته ها

کتامین ( 09میلیگرم به ازای هر کیلوگرم) و زایلوزین (5

نتایج این پژوهش نشان داد مقادیر  IL-10گروه های

میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن) نسبت  5به  2بی هوش

مکمل سیر ،تمرین ،تمرین و مکمل سیر در مقایسه با گروه

و خونگیری از بطن چپ به میزان  5سی سی انجام گرفته

کنترل افزایش معناداری داشت( .)P<9/991با این حال

و پس از سانتریفیوژ ،نمونه های سرم در دمای  -79فریز

بیشترین اثر در گروه تمرین +مکمل مشاهده شد .میانگین

شدند .کلیه مراحل تحقیق فوق با مجوز شماره 130927

و انحراف استاندارد  IL-10چهار گروه کنترل ،مکمل سیر،

مورد تاییـد کمیته اخالق دانشگاه آزاد اسالمی واحد ساری

تمرین ،تمرین  +مکمل سیر در نمودار  1نشان داده شده

قرار گرفت .غلظت  IL-10و  ،TNF-αبه روش کمی و

است.

با استفاده از متد  ELISAبا استفاده از کیت های تجاری

همچنین مقادیر  TNF-αگروه های مکمل ،تمرین،

االیزا ()USA ,Assaypro co ,Rat Eliza Kit

تمرین و مکمل کاهش معناداری در مقایسه با گروه کنترل

براساس دستورالعمل شرکت سازنده (ساخت شرکت

داشت ( .)P< 9/991بیشترین اثر در گروه تمرین +مکمل

کومابیوتک کشور کره) تعیین شد .کیت  IL-10دارای

مشاهده شد .میانگین و انحراف استاندارد  TNF-αچهار

حساسیت  5پیکوگرم بر میلی لیتر در دامنه  31/2تا 2999

گروه کنترل ،مکمل سیر ،تمرین ،تمرین  +مکمل سیردر

پیکوگرم بر میلی لیتر و ضریب تغییرات درون پردازشی

نمودار  2نشان داده شده است .با استفاده از روش

 2/9-9/2درصد و برون پردازشی 3/3-0/9درصد و کیت

همبستگی پیرسون مشخص شد که همبستگی منفی بین

 TNF-αدارای حساسیت  5پیکوگرم بر میلی لیتر در دامنه

 TNF-αو  IL-10پس از هشت هفته فعالیت ورزشی و

 31/2تا  2999پیکوگرم بر میلی لیتر و ضریب تغییرات

مصرف مکمل سیر وجود دارد لیکن معنادار نبود

درون پردازشی  2/7-5/2درصد و برون پردازشی 9/0-0/5

(. (P>9/95

درصد بود.
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نمودار  :6مقایسه میزان میانگین و انحراف استانداردمقادیر  IL-10چهار گروه کنترل ،مكمل سیر ،تمرین ،تمرین  +مكمل سیر در
پس آزمون (آنالیز واریانس یک طرفه )P< 5/50
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نمودار  :1مقایسه میزان میانگین و انحراف استانداردمقادیر  TNF-αچهار گروه کنترل ،مكمل سیر ،تمرین ،تمرین  +مكمل سیر در
پس آزمون(آنالیز واریانس یک طرفه ) P< 5/50

بحث
یافتههای پژوهش حاضر نشان داد هشت هفته تمرین

اولین یافته پژوهش حاضر نشان داد غلظت IL-10

و مصرف سیر سبب افزایش معنادار مقادیر  IL-10و

پس از هشت هفته فعالیت ورزشی و مصرف سیر افزایش

کاهش معنادار مقادیر  TNF-αدر گروه های تجربی شد.

معناداری یافت .اسپریتا و همکاران ( )8108افزایش بیان

بین غلظت  IL-10و  TNF-αارتباط معناداری وجود

 IL-10در بافت چربی احشایی موش ها متعاقب یک دوره

نداشت .متخصصان و پژوهشگران علوم ورزشی ،بهداشت

تمرینات مقاومتی و شنا را گزارش کردند (.)0

و تندرستی بر این باورند که برخورداری از زندگی فعال

کادوغلوو همکاران ( )8112اثرات  0ماه تمرین

و پر تحرك می تواند منجر به کنترل بهتر چاقی در مقایسه

هوازی ( 8جلسه در هفته 85 ،تا  01دقیقه در هر جلسه) را

با روشهای درمانی محض شده و در نتیجه کاهش

در  01بیمار دارای اضافه وزن مطالعه کردند و نشان دادند

نیازهای دارویی شود(.)5

که ضمن بهبودی در  ،Vo2peakسطح  IL-10افزایش
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معناداری داشت( .)0یکی از دالیل افزایش  IL-10پس از

تمرین بر نمونه های خونی نیز از عواملی هستند که می-

تمرین ،افزایش اکسیداسیون چربی و در نتیجه کاهش بافت

توانند بر عدم افزایش  IL-10تاثیر بگذارند(.)2هم چنین

چربی از جمله چربی احشایی است .نشان داده شده است

در پژوهش حاضر از مکمل سیر استفاده شد که ممکن است

که کاهش در توده چربی همراه با کاهش نفوذ ماکروفاژها

دلیل عدم هم سویی مطالعات باشد زیرا تحریک تولیدIL-

به درون بافت چربی و تبدیل مونوسیت های ماکروفاژی

 10از اثرات مهم سیر است(.)05

نوع  (Monocytes macrophages M1) M1به

در پژوهش حاضر مقدار سایتوکاین  TNF-αپس از

فنوتیپ مونوسیتهای ماکروفاژی نوع M2موجب می-

فعالیت ورزشی و مصرف مکمل سیر نسبت به گروه کنترل

شود سایتوکاین های ضد التهابی مانند  IL-10افزایش یافته

کاهش معناداری پیدا کرد .کاظمی و شاهرخی ( )0035در

و سایتوکاین های پیش التهابی مانند  TNF-αکاهش

مطالعه خود نشان دادند یک دوره تمرینات تناوبی خیلی

یابند(.)0

شدید بر روی کودکان دارای اضافه وزن منجر به کاهش

یکی دیگر از مکانیسم های در گیر در افزایش IL-

معنادار سطوح سایتوکاینهای  TNF-αو  IL-6گردید

 ،10افزایش  IL-6در اثر تمرین می باشد .نشان داده شده

( .)5دهقان پیشه و همکاران ( )0038گزارش کردند که 2

است تمرین باعث افزایش سوخت و ساز عضالنی شده

هفته تمرین هوازی منجر به کاهش سطوح  TNF-αدر

و منجر به افزایش  IL-6در عضله و خون می گردد.

زنان سالم غیر ورزشکار می شود( .)5عامل تغییر TNF-

افزایش  IL-6خود باعث افزایش ترشح  IL-10در

 αدر پژوهش حاضر احتماال طول دوره تمرینی و شدت

ماکروفاژها می شود (.)80

آن می باشد .ورزش با شدت متوسط و باال اثر بیشتری بر

حق شناس( )0038در بررسی تاثیر دوازده هفته

متغیرهای التهابی داشته و موجب کاهش عوامل التهابی می

تمرین استقامتی بر IL-10 ، IL-6و نسفاتین پالسمای

شود ،این در صورتی است که شدت های پایین ترورزش

رت های نر چاق نشان داد که نسفاتین گروه تمرین به طور

اثرات کمتری دارد .در بیشتر مطالعاتی که کاهش شاخص

معنا داری افزایش یافته اما IL-10و  IL-6گروه تمرین

های التهابی را گزارش کرده اند دوره طوالنی تری از تمرین

کاهش داشت(.)0

اجرا شده است ( .)80تمرین منظم اثرات ضدالتهابی دارد

رنجبر و همکاران ( )0030با بررسی تأثیر هشت

و موجب سرکوب التهاب سیستمی با درجه پایین می

هفته تمرین تناوبی بر سطوح سرمی اینترلوکینهای  0و 01

شود.تحقیقات نشان می دهد فعالیت ورزشی احتماال از

در زنان مبتال به دیابت نوع دو نشان دادند پس از هشت

طریق تعدیل آدیپوکاینهای مرتبط با مقاومت به انسولین

هفته تمرین ،سطوح سرمی اینترلوکینهای  0و  01در گروه

مترشحه از بافت چربی به کاهش التهاب کمک میکند .به

تجربی درمقایسه با گروه کنترل تغییر معناداری پیدا

دنبال ورزش سطوح گردشی IL-6افزایش می یابد و

نکرد(.)8

موجب تحریک سایتوکاین ضدالتهابی  IL-10می گردد.

عدم همسویی نتیجه پژوهش حاضر با پژوهش های

همچنین IL-6از تولید  TNF-αجلوگیری می کند(.)8

فوق ممکن است به دلیل مشخصات آزمودنی های تحت

ترتیبیان و همکاران( )8100گزارش کردند که پس از

مطالعه (سن ،جنسیت ،وضعیت سالمتی ،دامنه وزنی،

 3هفته تمرین هوازی بر روی افراد چاق مقادیر TNF-α

آمادگی جسمانی ،نمونه حیوانی) و ویژگی های تمرین

به طور معناداری کاهش پیدا کرد( .)8از دالیل همسویی

اعمال شده(نوع ،شدت و مدت) باشد .عوامل دیگری از

نتایج تحقیقات با تحقیق حاضرمی توان به آزمودنیهایی با

جمله عوامل مربوط به تغذیه و تاثیر مستقیم آخرین جلسه

شاخص توده بدنی مشترك اشاره کرد ،در تحقیق حاضر
نیز آزمودنیها چاق بودند .بنابراین علت کاهش سطوح
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پالسمایی  TNF-αممکن است بهبود ترکیب بدن باشد.

حسین زاده و همکاران و قربانیان و قاسمنیا( )0035همسو

افزایش مقدار سایتوکاینهای ضد التهابی از جمله IL-10

است(.)5،8

نیز مکانیسمی است که می تواند عاملی در کاهش TNF-

نتیجه گیری

 αباشد( .)80عالوه بر این ،می توان کاهش در سطوح

در کل یافته های تحقیق حاضر نشان می دهد

 TNF-αرا به عصاره سیر نسبت داد .سیر با مهار NF-

تمرینات ورزشی از نوع شنا همراه با مصرف مکمل سیر با

kBمیتواند رونویسی از ژنهای سایتوکاینهای TNF-αو

تعدیل سطوح  TNF-αو افزایش  IL-10تاثیر مثبت

 IL-1B ، IL-6، IL-8، IL-12که ازمهمترین فاکتورهای

برکاهش التهاب داشته و در مقایسه بین انواع مداخله در

واکنشهای پیش التهابی هستند را مهار کند( .)05نتایج

تحقیق حاضر مشخص شد که ترکیب دو روش مداخله

مطالعات قبلی نشان داده است که عصاره سیر روی

میتواند اثر بهتری بر این مقوله داشته باشد .انتظار می رود

فاکتورهای التهابی از قبیل  TNF-αموثر بوده و میتواند

این تعدیل منجر به کاهش التهاب مزمن و عوارض وابسته

سطح سرمی آنها را کاهش دهد( .)00به طور کلی اعتقاد بر

به آن شود .با توجه به اثرات مفید ورزش شنا ،این نوع

آن است که تمرین از طریق سه مکانیسم عمده یعنی کاهش

تمرین می تواند با رعایت احتیاط های الزم به عنوان عاملی

چربیهای احشایی ،افزایش تولید سایتوکاینهای ضد

موثر در جلوگیری و کنترل چاقی و عوارض وابسته به آن

التهابی و کاهش سایتوکاینهای التهابی ،در کنترل و تعدیل

در افراد چاق باشد.

التهاب نقش دارد(.)08

از جمله محدودیتهای این تحقیق فعالیت شبانه

یافته های موجود در خصوص سایتوکاینها به ویژه

آزمودنیها بود که پیشنهاد میشود این محدودیت در

 ،TNF-αنشان از پیچیدگی مربوط به اثرات متفاوت

پژوهشهای آتی در کنترل محقق درآید .پیشنهاد میشود

تمرین با شدت و مدت زمان متفاوت دارد.به عنوان مثال

پژوهشهای آینده با رویکرد تغییر در میزان دوز مکمل

پس ازاجرای یک مسابقه دوی ماراتن TNF-α ،سه برابر

سیر ،زمان نمونهبرداری ،تجویز مکملهای گیاهی دیگر

افزایش یافت .در مقابل ،به دنبال  0ساعت دوچرخه سواری

مانند کورکومین ،زعفران ،گزنه ،تغییر مدت و شدت

با شدت  25درصد حداکثر اکسیژن مصرفی ،مقدار آن به

تمرینات ورزشی و بررسی شاخصهای التهابی دیگرانجام

طور معناداری کاهش یافت( . )00با این حال در یک تمرین

شود.

دوچرخه سواری  01دقیقه ای با شدت  85درصد حداکثر
اکسیژن مصرفی ،میزان  TNF-αافزایش یافته و در یک
تمرین هوازی پیاده روی که با همان شدت و به مسافت
 01هزار گام در جلسه انجام شد،تغییری در میزان TNF-
 αایجاد نگردید(.)00
در مطالعه حاضر همبستگی منفی بین  TNF-αو
 IL-10پس از هشت هفته فعالیت ورزشی و مصرف
مکمل سیر مشاهده شد اما معنادار نبود که با نتایج پژوهش

قدرداني
مطالعه حاضر بخشی از پایاننامه در مقطع کارشناسی
ارشد ،مصوب دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شرق در
سال  0035میباشد .بدین وسیله پژوهشگران مراتب
قدردانی و تشکر خود را از مسئوالن محترم آزمایشگاه
حیوانات ساری که در این طرح ما را یاری فرمودند ،اعالم
می دارند.
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Abstract
Background and Objective: Tumor necrosis factor alpha (TNFα) as a pro inflammatory cytokine and interlokin-10 as an antiinflammatory cytokine have an important role in the
development and the prevention of the systemic inflammation
and incidence of obesity-induced diseases such as Coronary
artery disease respectively. The purpose of this study was
determining the effect of eight weeks of swimming training with
garlic intake on serum levels of IL-10 and TNF-α in obese male
rats.
Subjects and Methods: During this experiment 28 Wister male
rats with obesity )250-300 grams (were divided into four groups
(control, supplement, training, training + supplement) randomly.
The training groups swam for 8 weeks, 3 sessions per week and
60 minutes each session. The supplement groups received a
solution of garlic extract in dose of 1 milliliter per kilogram of
body weight for 8 weeks. Blood samples were taken 48 h after
the last training session and the levels of IL-10 and TNF-α were
measured. Statistical methods: One-way ANOVA were used for
data analysis.
Results: The results showed that eight weeks training and garlic
consumption significantly increased the levels of IL-10 and
significantly decreased TNF-α in experimental groups
(P<0.001). No significant correlations were found between the
levels of IL-10 and TNF-α (P>0.05).
Conclusion: Implementing 8 week of swimming training with
garlic intake may have a positive effect on inflammatory factors
by increasing IL-10 and decreasing TNF-α.
Key words: Swimming, Garlic extract, IL-10, TNF-α.
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