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Abstract 

Background: Known inflammatory factors in type II diabetes and complications are delaying 
adjustment this factor, it is an effective approach in preventing complications. 
The aim of this study was to evaluate the effect of eight weeks aerobic interval training on interleukin-
6 and interleukin-10 serum levels, in women with type II diabetes. 

Materials and Methods: In this study, 18 patients with type II diabetes in Ahvaz city, were 
randomly divided into the two experimental group (n=10) and control group (n=8). The experimental 
group did the aerobic interval training and pedaling on the ergometer bicycle with 65 to 80 percent of 
their maximum leg power for three times a week during the eight weeks. The blood samples were 
prepared in two pre-test and post-test steps to measure the interleukin-6  and interleukin-10 serum 
levels through ELISA method.  

Results: Statistical analysis showed that after eight weeks of aerobic interval training, 
interleukin-6 and interleukin-10 serum levels, related to the experimental group had no significant 
difference in comparison with control group (p>0.05). 

Conclusion: The results indicate that doing the aerobic interval training for three times a week 
during eight weeks with 65 to 80 percent of maximum leg power, it has no effect on inflammatory and 
anti-inflammatory indices, in women with type II diabetes. 
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 10 -اینترلوکین و 6 -اینترلوکین سرمی غلظت بر تناوبی تمرین هفته هشت تأثیر
  دو نوع دیابتی زنان
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 چکیده
ست و تعدیل این عامل،  التهاب عامل مؤثر شناخته شده در دیابت نوع دو و بروز عوارض تأخیري در آن ا:زمینه و هدف

پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر هشت هفته تمرین . باشد گیري از عوارض ناشی از آن می رویکرد مؤثري در پیش
   . در زنان مبتال به دیابت نوع دو انجام شد10 و 6هاي  تناوبی بر سطوح سرمی اینترلوکین

 کیلوگرم 30 – 25 سال و شاخص توده بدنی 53- 33منه سنی با دا(  زن 18 در این مطالعه نیمه تجربی :ها و روش مواد
. تقسیم شدند) =8n(و کنترل ) =10n( مبتال به دیابت نوع دو شهر اهواز به طور تصادفی به دو گروه تجربی) بر مترمربع

 80تا  65گروه تجربی به مدت هشت هفته، سه جلسه در هفته به تمرین تناوبی رکاب زدن روي دوچرخه کارسنج با شدت 
 به روش االیزا در 10 و 6هاي  گیري سطوح سرمی اینترلوکین هاي خون جهت اندازه نمونه. درصد حداکثر توان پا پرداختند

  .دو مرحله پیش آزمون و پس آزمون تهیه شد
  در گروه10 و 6هاي  هاي آماري نشان داد پس از هشت هفته تمرین تناوبی سطوح سرمی اینترلوکین  تحلیل:ها یافته

  ).p<05/0(داري پیدا نکرد مقایسه با گروه کنترل تغییر معنی تجربی در
 درصد حداکثر 80 تا 65 نتایج نشان داد که انجام هشت هفته تمرین تناوبی سه جلسه در هفته و با شدت :گیري نتیجه

  . هاي التهابی و ضدالتهابی زنان دیابتی نوع دو ندارد توان پا، اثري بر شاخص
  ، دیابت10-، اینترلوکین6- تمرین تناوبی، اینترلوکین:واژگان کلیدي
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   مقدمه
 و خون قند مزمن افزایش ملیتوس دیابت مشخصه

 این .است پروتئین و چربی بوهیدرات،کر متابولیسم اختالل
 عملکرد کاهش و انسولینی مقاومت بین تعامل با بیماري

 فقر از ناشی که است آمده وجود به پانکراس بتاي هاي سلول
 مهم عامل دو .)1(است روانی و روحی فشارهاي و حرکتی

 ملیتوس دیابت بیماري توسعه در بدنی فعالیت عدم و چاقی
 سیستمیک مزمن التهاب .دارند نقش ولینانس به وابسته غیر

 .)2(آید می شمار به دو نوع دیابت بارز هاي ویژگی از خفیف
 ذخیره بر عالوه چاقی اصلی محصول عنوان به چربی بافت

 عنوان تحت را پپتیدهایی فعال، بافت یک عنوان به چربی
 مانند التهابی ضد و التهابی پیش هاي سایتوکین و ها آدیپوکین

 ،4 هاي اینترلوکین ویسفاتین، رزیستین، آدیپونکتین، لپتین،
 اثرات داراي که نماید می ترشح گاما اینترفرون و 10 ،6

 هاي سایتوکین از یکی .)3(هستند پاراکرینی و اندوکراین
 هاي سلول توسط تنها نه که باشد می 6 اینترلوکین التهابی
 غیر طشرای در چربی بافت توسط زیادي میزان به بلکه ایمنی

 بدن، ي توده نمایه با آن گردش میزان شود، می تولید التهاب
 .)4(است مرتبط گلوکز تحمل و انسولین به حساسیت
 هاي سلول در التهابی پیش هاي ویژگی داراي 6 -اینترلوکین

 هر در انسولین به مقاومت ایجاد موجب و است کبد و چربی
 هاي سطهوا است، شده مشخص .)5(شود می ها سلول این دوي

 بیماران در C گر واکنش پروتئین و ها سایتوکین مانند التهابی
 مشکالت پیشرفت و توسعه با که یابد، می افزایش دیابتی

   .)2(باشد می همراه عروقی -قلبی
 تنظیم و ضدالتهابی سایتوکینی 10 اینترلوکین

 ناشی التهابی هاي پاسخ که است ایمنی سیستم کلیدي کنندة
 این، بر عالوه .)6(کند می محدود را بافتی آسیب از

 تشدید از التهابی و ایمنی هاي پاسخ کاهش با 10-اینترلوکین
 التهابی پیش هاي سایتوکین تولید کرده جلوگیري التهاب

 و 6 -اینترلوکین ،1- اینترلوکین ، آلفا-فاکتور نکروز تومور
   .)7(کند می سرکوب را 8-اینترلوکین

 سیستم مختلف جزايا تغییرات متعددي مطالعات
 مختلف تمرینات و ورزش در را ها سایتوکین برخی و ایمنی

 میزان به ورزش، اثر بر ها سایتوکین بیان .اند کرده بررسی
 تمرینی دوره و ورزش حجم مدت، شدت، نوع، به باالیی

 عنوان به ورزشی تمرینات که جایی آن از .)8(است وابسته
 شناخته بدن وزن یمتنظ با مرتبط مهم محیطی فاکتور یک
 و حیوانات در را سیستمیک التهاب تواند می است، شده

   .)9(دهد کاهش ها انسان
 سرمی سطوح که هایی روش اتخاذ اساس این بر

 یک است ممکن دهد کاهش را التهابی هاي سایتوکین
 .باشد دیابت بیماري عوارض کاهش براي مفید استراتژي

 مؤثر جایگزین عنوان به ندتوا می باال، شدت با تناوبی تمرین
 در بیشتري یاحتی مشابه تغییرات که سنتی هوازي تمرین

 گرهاي نشان و عملکردي فیزیولوژیکی، تغییرات از اي دامنه
 کار به کند می ایجاد بیمار و بالغ افراد در سالمت به مربوط
 باال شدت با تناوبی تمرین تأثیر وجود این با .)10(شود گرفته

 بیماران در التهابی ضد و التهابی هاي وکینسایت سطوح بر
 مطالعات نیازمند و نبوده مشخص دو نوع دیابت به مبتال

  .است بیشتري
 که داد نشان اي مطالعه در )10( همکاران و تجونا

 عروقی -قلبی خطر عوامل باال شدت با تناوبی تمرین ماه سه
 شده فرض .دهد می کاهش چاق نوجوانان در را شده شناخته

 آنها باالي شدت ماهیت دلیل به تناوبی تمرینات که ستا
 سبب تداومی هوازي تمرینات با مقایسه در فعالیت هنگام
 هاي سایتوکین افزایش( التهابی وضعیت احتمالی بهبود

 دیابتی بیماران )التهابی هاي سایتوکین کاهش یا ضدالتهابی
 هفته هشت تأثیر بررسی هدف با پژوهش این بنابراین .شود

 10 اینترلوکین و 6 اینترلوکین سرمی سطوح بر تناوبی تمرین
   .شد انجام دو نوع دیابت به مبتال زنان در
  

   ها روش و مواد
  ها آزمودنی

 نوع از تجربی نیمه صورت به حاضر تحقیق روش
 سنی دامنه با ( دو نوع دیابتی زنان از نفر 18 .بود کاربردي

 بر یلوگرمک 30–25 بدنی توده شاخص و سال 33-53
 با اهواز شهر گلستان بیمارستان دیابت مرکز )مترمربع
 و )25/45±86/6 کنترل ،85/47±52/4تجربی( سنی میانگین
 )157±29/5 کنترل ،92/156±45/8تجربی( قد میانگین
 براي پژوهش مراحل و اهداف که آن از پس شدند، انتخاب

 لتکمی و نامه رضایت اخذ از پس و شد تشریح کامالً آنها
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 و پزشکی سوابق فردي، اطالعات شامل( نامه پرسش
 به و کردند شرکت تحقیق در داوطلبانه طور به ،)ورزشی

 )=8n( کنترل و )=10n( تجربی گروه دو در تصادفی طور
 اواسط تا فروردین اواسط از ها آزمودنی و شدند تقسیم
 سوابق بررسی .پرداختند ورزشی فعالیت به 1394 خرداد

 از استفاده با درمان تحت بیماران کلیه که ادد نشان پزشکی
 معیارهاي .بودند متفورمین نظیر خون قند کاهش داروهاي

 بر گرم میلی 250-140 ناشتاي قند شامل مطالعه، به ورود
 ابتال عدم انسولین، ترزیق عدم سیگار، مصرف عدم لیتر، دسی

 و تنفسی بیماري خونی، پرفشار عروقی، -قلبی بیماري به
 هنگام یا مکرر هیپوگلیسمی سابقه عدم و اسکلتی -نیعضال

 منظم فعالیت هرگونه نداشتن چنین هم و ورزشی فعالیت
 در غیبت شامل پژوهش از خروج معیارهاي .بود ورزشی
 مدت در پزشکی هاي توصیه رعایت عدم و تمرین جلسات
  .بود پژوهش

 اصلی آزمون شروع از قبل هفته یک ها آزمودنی
 در دستگاه، روي بر آزمون انجام نحوه با آشنایی براي

 دو به ها آزمودنی تقسیم از پس .شدند حاضر آزمایشگاه
 پس و آزمون پیش مرحله دو در تجربی، و کنترل گروه

 و )ترازو قدسنج، از استفاده با ترتیب به( وزن قد، آزمون،
 ،)قد مجذور بر کیلوگرم به وزن تقسیم با( بدن توده شاخص

 و )لگن و کمر محیط محاسبه با( لگن به کمر دور نسبت
 الکتریک بیوامپدانس دستگاه از استفاده با( بدن چربی درصد

 استفاده با خون فشار ،)جنوبی کره ساخت ، 3/3 المپیا مدل
 اوج تست و ژاپن ساخت اي جیوه سنج فشار دستگاه از

 استورر آزمون از استفاده با )VO2peak( مصرفی اکسیژن
 ، E839 مدل( مونارك کارسنج رخهدوچ روي دیویس،

 استورر آزمون از چنین هم .شد گیري اندازه )سوئد ساخت
 در .شد استفاده ها آزمودنی توان حداکثر تعیین براي دیویس

 50 با کردن گرم مرحله یک از پس آزمودنی آزمون، این
 رکاب ،دور در دقیقه 45-55 سرعت با اول دقیقه 2 در وات

 زمان تا کار بار به وات 15 دقیقه یک هر آن از بعد و زند می
 مصرفی اکسیژن اوج .)11(شد می اضافه واماندگی و خستگی

  .شد محاسبه 1 فرمول طبق مستقیم غیر طور به ها آزمودنی
 
Vo2peak (ml.kg.min-1) = 9.39 (W) +7.7 (kg) -5.88 (yr) +136.7 (ml.min-1) / weight(kg)    ]1[    

  
 زدن رکاب هفته هشت شامل بی،تناو تمرین برنامه

 24( جلسه سه اي هفته مونارك، کارسنج دوچرخه روي بر
 گروه تمرینی برنامه .بود میان در روز یک صورته ب )جلسه

 .بود کردن سرد و اصلی مرحله کردن، گرم شامل تجربی،
 دوچرخه روي زدن رکاب کردن گرم مرحله در ها آزمودنی
 مدت به پا توان داکثرح درصد 30-40 شدت با را مونارك

 رکاب جلسات اصلی مرحله در کار بار .دادند انجام دقیقه 5
 6 از که طوري به شد، افزوده هشتم تا اول هفته از زنی

 پیدا ادامه هشتم هفته در تناوب 12تا اول هفته در تناوب
 از درصدي حسب بر زنی رکاب فعالیت در کار شدت .کرد

 هفته در که حالت بدین شد گرفته نظر در فرد توان حداکثر
 65 با فعالیت مرحله در آزمودنی تناوبی، تمرین از اول

 30-40 با استراحت مرحله در و خود توان حداکثر درصد
 هشتم هفته در مقدار این و زد می رکاب توان حداکثر درصد

 عالوه،ه ب .رسید فعالیت مرحله در توان حداکثر درصد 80 به
 ثانیه 60 به اول هفته در ثانیه 30 از فعالیت مرحله زمان مدت

 هر پایان در آزمودنی هر .کرد پیدا افزایش هشتم هفته در
 درصد 30-40 با را کردن سرد دقیقه 5 حدوداً فعالیت جلسه

 در کار بار اعمال منظور به .داد انجام خود توان حداکثر
 ها آزمودنی از مجدداً چهارم هفته پایان در نظر مورد شدت

 گیري اندازه استورردیویس آزمون وسیله به پا انتو حداکثر
 در فعالیت مرحله در کار شدت آزمون این نتایج اساس بر و

 تمرین پروتکل 1 جدول در .شد تنظیم هشتم تا پنجم هفته
   .است شده ارائه تناوبی

 تمامی بازویی سیاهرگ از خون لیتر میلی 5 مقدار
 پس و آزمون شپی مرحله دو در ناشتا حالت در ها آزمودنی

 در دور 3800 تا 3500 سرعت با سپس شد، تهیه آزمون
 دماي در نهایی آنالیز زمان تا ها نمونه .شدند سانتریفیوژ دقیقه

 سطوح پژوهش، این در .گرفتند قرار گراد سانتی درجه -20
 کیت از استفاده با 10 اینترلوکین و 6 اینترلوکین سرمی

 االیزا روش به )مند بندر شرکت( آلمان ساخت تجاري
   .شدند گیري اندازه
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  )مونارك کارسنج چرخ( تناوبی تمرین پروتکل .1 جدول
 /استراحت تناوب  هفته

 )ثانیه(کار
 فعالیت شدت

 حداکثر درصد(
 )توان

Rpm  
 )فرکانس(

 45 -55  65 180/30 6 اول
 45 -55  70 180/30 7 دوم
 45 -55 70 180/40 8 سوم

 45 -55  75 180/40 9 چهارم
  45 -55 75 180/50 10 پنجم
  45-55 80 180/50 11 ششم
  45-55  80 180/60 12 هفتم
  45-55 80 180/60 12 هشتم

  
  آماري تحلیل و تجزیه روش

 انحراف و میانگین تعیین براي توصیفی آمار از
 تعیین براي ویلکز، -شاپیرو آزمون از و متغیر هر استاندارد

 درون تغییرات بررسی براي .شد ادهاستف ها داده طببعی توزیع
 بین تغییرات مقایسه براي و وابسته t آزمون از گروهی
 این در .شد استفاده کوواریانس تحلیل آزمون از گروهی

 آزمون از متغیرها بین ارتباط بررسی منظور به پژوهش،
 با محاسبات تمامی .گردید استفاده پیرسون بستگی هم

 داري معنی سطح و انجام SPSS/17 افزار نرم از استفاده
   .شد گرفته نظر در )p>05/0( ها آزمون
  ها یافته

 هاي شاخص استاندارد انحراف و میانگین
 داري معنی سطوح چنین هم و بدنی ترکیب آنتروپومتریکی،

 نتایج .است شده ارائه 2 جدول در مطالعه مورد متغیرهاي
 از پس تناوبی، تمرین که داد نشان پژوهش این از حاصل
 توده شاخص در داري معنی تغییر سبب هفته هشت
 درصد ،)=29/0p( لگن به کمر دور نسبت ،)=7/0p(بدنی

 مورد بیماران )=93/0p( بدن وزن و )=74/0p( بدن چربی
 افزایش تمرینی، مداخله از پس که صورتی در .نشد مطالعه

.شد مشاهده مصرفی اکسیژن اوج مقادیر در داري معنی

  
  گروهی بین و گروهی درون تغییرات مقایسه و بدنی ترکیب آنتروپومتریکی، هاي شاخص .2 جدول

  انحراف معیار±میانگین  ها گروه   متغیرها
  آزمون پیش

  انحراف معیار ±میانگین
  آزمون پس

P گروهی درون  P پس( گروهی بین 
  )آزمون

  )کیلوگرم(وزن 32/0 9/64±2/6 3/65±6/5  تجربی
 83/0 1/71±9/2 03/71±9/2  کنترل

93/0  

 کیلوگرم(بدن توده شاخص 32/0 5/26±5/3 7/26±1/3  تجربی
 67/0 9/28±3/1 8/28±7/1  کنترل  )مترمربع بر

70/0  

نسبت کمر به لگن  13/0 90/0±/.05 93/0±07/0  تجربی
 23/0 90/0±/.03 91/0±03/0  کنترل  )متر سانتی(

29/0  

  (%) بدن درصدچربی 92/0 9/32±8/5 04/33±2/4  تجربی
  22/0 4/34±7/2 2/35±4/2  کنترل

74/0  

متر میلی(سیستولی فشارخون  001/0* 6/11±3/1 8/12±3/1  تجربی
  87/0 6/12±7/3 3/12±5/0  کنترل  )جیوه

40/0  

متر میلی(دیاستولی فشارخون  18/0 6/7±5/0 3/8±5/0  تجربی
  40/0 4/8±9/0 8±1/1  کنترل  ))جیوه

55/0  

 میلی(مصرفی اکسیژن اوج  005/0* 6/26±8/7 4/17±3/1  تجربی
  40/0* 07/18±8/0 7/17±1/1  کنترل  )بردقیقه کیلوگرم بر لیتر

*03/0  

  .شد استفاده کوواریانس تحلیل آزمون از گروهی بین تغییرات مقایسه براي و وابسته t آزمون از گروهی درون تغییرات بررسی براي  ،)p>05/0 ( داري معنی سطح*
  

 در 10اینترلوکین و 6ینترلوکینا غلظت عالوه
 ).p<05/0 ( نکرد پیدا تغییري مزمن تمرین پروتکل پایان

 بستگی هم آزمون نتایج به توجه با چنین هم .)2 و 1 نمودار(
 یک هیچ با 10 و 6 اینترلوکین غلظت تغییرات بین پیرسون،

 مشاهده داري معنی رابطه بررسی مورد متغیرهاي از
  ).3 جدول(نشد
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 دو در 6 اینترلـوکین  مقـادیر  معیار انحراف ± میانگین .1 ارنمود
  تجربی و کنترل گروه

  

  
 دو در 10 اینترلـوکین  مقادیر معیار انحراف ± میانگین .2 نمودار
  تجربی و کنترل گروه

  
 وزن،  با 10- اینترلوکینو 6 -اینترلوکین سطوح ارتباط .3 جدول

  ه لگننسبت کمر ب و بدن چربی درصد بدن، توده شاخص
  متغیرها   10 -اینترلوکین    6 -اینترلوکین

 سطح
 معنی
 داري

)P(  

 ضریب
 همبستگی

)r(  

 سطح
 معنی

 )P( داري

 ضریب
 همبستگی

)r( 

 -18/0 66/0  -66/0  07/0  ) کیلوگرم(وزن 
 شاخص توده بـدن   

کیلوگرم بـر متـر     (
  ) مربع

99/0  003/0-  78/0 11/0-  

درصد چربی بـدن    
(%)  

74/0  13/0-  66/0 18/0 

IL-10)   پیکــــو
 )گرم بر میلی لیتر

68/0  17/0  - 1 

 -68/0 06/0  86/0  07/0 نسبت کمر به لگن
 6 -اینترلوکین

پیکو گرم بر میلی (
 ) لیتر

-  1  68/0 17/0 

  
  
  

   بحث
 فعالیت که اند داده نشان اپیدمیولوژیکی مطالعات

 عروقی -قلبی هاي بیماري به ابتال خطر کاهش به منجر بدنی
 خطر .)12(شود می دو نوع دیابت به مبتال افراد در خصوص به

 بیماران در ورزش با مرتبط عروقی -قلبی هاي بیماري به ابتال
 هاي شاخص بهبود واسطه به توان می را دو نوع دیابت به مبتال

 هدف بنابرین .داد کاهش اندوتلیال عملکرد اختالل و التهابی
 بر تناوبی نتمری هفته هشت تأثیر بررسی حاضر پژوهش از

 به مبتال زنان در 10 اینترلوکین و 6 اینترلوکین سرمی سطوح
 هفته هشت داد نشان حاضر پژوهش نتایج .بود دو نوع دیابت
 ،10اینترلوکین ،6 اینترلوکین سطوح بر تأثیري تناوبی تمرین

 درصد و لگن به کمر دور نسبت بدنی، توده نمایه بدن، وزن
   .است نداشته بدن چربی

 سرمی غلظت کاهش متعدد عاتمطال
 و )14 ،13(ورزشی تمرینات از ناشی التهابی هاي سایتوکین
 این بر ورزشی تمرینات بودن تأثیر بی دیگري مطالعات
 با پژوهش این هاي یافته .)15(اند کرده گزارش را ها شاخص

 مطالعه با و سو هم )16(همکاران و مندهام مطالعات نتایج
 و ساز از یکی .است سو هم نا )17(همکاران و فارینها

 التهاب کاهش موجب بدنی فعالیت آن طریق از که کارهایی
 باعث تواند می وزن کاهش .است وزن کاهش شود، می

 به شود چربی بافت از برگرفته هاي سایتوکین تولید کاهش
 ممکن مؤثرند، وزن کاهش بر که هایی ورزش رسد می نظر

 و 18-اینترلوکین ،6-اینترلوکین سرمی سطوح کاهش است
 و مونزیلو .)13(شوند موجب  راC گر واکنش پروتئین

 تعدیل برنامه یک به پاسخ در وزن کاهش اثر ،)18(همکاران
 التهابی هاي سایتوکین خونی گردش سطوح بر زندگی سبک

 نتیجه و کردند بررسی را انسولین به مقاومت با چاق افراد در
 شاخص بهبود باعث بدن وزن در توجه قابل تغییر گرفتند

 از .شود می 6 اینترلوکین کاهش و انسولین به حساسیت
 افزایش با شکم ناحیه در ویژه به چربی تجمع که جایی آن

 -فاکتور نکروز تومور مانند التهابی پیش هاي سایتوکین تولید
 میزان کاهش و 18-اینترلوکین ،6 -اینترلوکین ،آلفا

 10 اینترلوکین و پونکتینآدی مانند التهابی ضد هاي سایتوکین
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 التهاب وضعیت یک ایجاد به منجر تواند می است، همراه
 کاهش ویژه به و وزن کاهش بنابراین .)19(گردد سیستمیک

 کاهش در مکانسیم یک عنوان به تواند می چربی بافت
 التهابی هاي سایتوکین سطوح و کرده عمل سیستمیک التهاب

 یک عنوان به ورزشی تفعالی راستا همین در دهد، کاهش را
 عمل چربی توده و وزن کاهش در کارآمد و مناسب ابزار
 از یکی اند داده نشان نیز پیشین مطالعات که چنان هم کند، می

 و چربی توده کاهش از ناشی ورزش ضدالتهابی اثرات
 از یکی چربی بافت که جا آن از .)20(باشد می احشایی چربی
 با است 18 اینترلوکین و 6 اینترلوکین تولید اصلی منابع

 کاهش نیز سایتوکین دو این سرمی سطح چربی بافت کاهش
 کاهش مقدار احتماالً گرفت نتیجه توان می بنابراین .یابد می

 است نبوده اي اندازه به حاضر پژوهش در بدن چربی و وزن
   .نماید ایجاد 6 اینترلوکین سطوح در تغییري بتواند که

 هاي شیوه اثر بررسی در )21( همکاران و واندرلی
 سالم مردان در التهابی هاي شاخص بر تمرین گوناگون

 دار معنی کاهش باعث هوازي تمرینات بردند، پی
 .شد 6 -اینترلوکین  وC گر واکنش پروتئین هاي شاخص

 و سمپاتیکی تحریک کاهش با منظم هوازي تمرینات
 هاي میانجی رهایش ضدالتهابی، هاي سایتوکین افزایش

 غلظت آن دنبال به و کند می مهار را چربی بافت از تهابیال
 توان می بنابراین .)22(یابد می کاهش التهابی هاي شاخص

 تغییر عدم احتمالی دالیل از دیگر یکی گرفت نتیجه
 سایتوکین دار معنی تغییر عدم شاید 6 -اینترلوکین دار معنی

   .باشد  10-اینترلوکین ضدالتهابی
 نشان التهابی پیش هاي سایتوکین سطح با درارتباط

 پرداخته هوازي تمرینات به که قلبی بیماران است، شده داده
 کنترل گروه به نسبت تري پایین 6 اینترلوکین سطوح از بودند

 12 مدت به که چاقی افراد در چنین هم بودند، برخوردار
 اینترلوکین پایه سطوح بودند پرداخته هوازي فعالیت به هفته

 نتایج .)23(است شده گزارش تر پایین کنترل گروه هب نسبت 6
 در 6 اینترلوکین سطوح که دهد می نشان نیز حاضر پژوهش

 لحاظ از اما بود کنترل گروه از کمتر تناوبی تمرین گروه
 با ورزشی فعالیت است ممکن .نبود دار معنی آماري

 یا سایتوکین این سطح و 6 اینترلوکین افزایش از جلوگیري
 از گیري پیش در مثبتی نقش آن افزایش از يجلوگیر
 داشته عروقی -قلبی و دیابت چاقی، مانند التهابی هاي بیماري

   .)24(باشد
 نشان انسانی و حیوانی تحقیقات از شواهدي

 آنتی دفاع ظرفیت افزایش با هوازي تمرین دهند می
 توجهی قابل میزان به را اکسایشی استرس بدن اکسیدانی

 ژنی بیان کاهش با چنین هم بدنی فعالیت .)25(دهد می کاهش
 کاهش با یا عضالنی بافت در التهاب همراه هاي سایتوکین

 تنفسی- قلبی سیستم تقویت طریق از )26(هیپوکسی روزانه
 پژوهش در .دهد می راکاهش التهابی هاي سایتوکین تولید

 هوازي و بدنی آمادگی دار معنی افزایش رغم علی حاضر
 در تنفسی -قلبی سیستم تقویت دهنده نشان هک ها آزمودنی

 کاهش در مشخصی آثار گونه هیچ است بوده تجربی گروه
   .نشد مشاهده 6 اینترلوکین میزان

 دار معنی تغییر عدم احتمالی علل دیگر از
 دیگر با حاضر پژوهش در10-اینترلوکین و 6 -اینترلوکین

 طالعهم این در است، تمرینی برنامه دوره طول ، مطالعات
 داشتند، شرکت تمرینی برنامه در هفته هشت تنها ها آزمودنی

 هاي شاخص کاهش که دیگر مطالعات در که حالی در
 تر بیش( تمرین تر طوالنی هاي دوره کردند گزارش را التهابی

 تأثیر )14( همکاران و بالداسی .)13(است شده اجرا )ماه 10 از
 ضد و التهابی هاي سایتوکین سطوح بر را ورزشی تمرینات

 داد نشان نتایج .کردند بررسی دو نوع دیابتی بیماران التهابی
 با مقاومتی و هوازي ترکیبی تمرین ماه 12 که هایی آزمودنی

 هوازي، تمرین انجام با مقایسه در دادند، انجام باال شدت
 ،C گر واکنش پروتئین غلظت در بیشتري کاهش

  آلفا-ر نکروز تومورفاکتو و 1 -اینترلوکین ،6-اینترلوکین
 التهابی ضد هاي سایتوکین غلظت و کردند مشاهده

 تمرین گروه در نیز) 4-اینترلوکین  و 10-اینترلوکین(
 التهابی ضد اثرات بنابراین، .داشت بیشتري افزایش ترکیبی
   .است مرتبط آن زمان بامدت احتماال ورزش

 االتهابی ضد مارکرهاي از یکی 10-اینترلوکین
 .دارد جسمانی آمادگی با مثبتی ارتباط که باشد می
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 ها منوسیت و ماکروفاها ها، لنفوسیت در خون 6 -اینترلوکین
 در .)27(کند تحریک را 10-اینترلوکین تولید تواند می

 افزایش تناوبی تمرین هفته هشت از پس حاضر پژوهش
 .نشد مشاهده 10 اینترلوکین سرمی سطوح در داري معنی

 متعاقب 10 اینترلوکین سطوح تغییر عدم مطالعات برخی
 مطالعه در .نمودند گزارش را مختلف تمرینی هاي دوره

 دوره هفته 4 از پس 10 اینترلوکین سطوح )28( اوبرباچ
 پژوهش راستاي در که نیافت، داري معنی تغییر تمرینی
 برخالف ها گزارش برخی در وجود این با باشد می حاضر
 مطرح 10-اینترلوکین حسط افزایش حاضر پژوهش نتیجه
 هشت از پس کردند اعالم )29( همکاران و لیرا .است شده
 غلظت ها موش چربی بافت در استقامتی تمرین هفته

 اختالف این .یافت افزایش برابر نیم و یک 10-اینترلوکین
 و ساختاري لحاظ از چربی بافت اختالف خاطر به تواند می

 افزایش چنین، هم .باشد کبد بافت با آنزیمی و محتوایی
 جانگ مطالعه در 10 -اینترلوکین سرمی سطوح در دار معنی

 بر عالوه که شد مشاهده افرادي در تنها )30(همکاران و
 .بودند غذایی رژیم در محدودیت داراي فعالیت مداخله
 مطالعات، دیگر با حاضر مطالعه در ها آزمودنی تفاوت

  .بود ذاییغ رژیم کنترل عدم و تمرین متفاوت پروتکل
 اجزاي بین مثبتی ارتباط اند داده نشان مطالعات

 نسبت بدن، چربی درصد بدن، توده نمایه مانند بدن ترکیب
 مانند التهابی هاي سایتوکین سطح با لگن به کمر دور

 به نتایج .دارد  وجودC گر واکنش پروتئین و 6 -اینترلوکین
 رمیس سطوح بین که داد نشان حاضر پژوهش از آمده دست

 داري معنی ارتباط بدنی ترکیب اجزاي و  6 -اینترلوکین
 را ارتباط نبودن دار معنی دالیل از یکی شاید .ندارد وجود

   .داد نسبت مطالعه این هاي نمونه کم تعداد به
 توان می پژوهش این نتایج به توجه با کلی طور به

 درصد 80 تا 65 شدت با تناوبی تمرین هفته هشت گفت
 هوازي و بدنی آمادگی بهبود رغم علی پا انتو حداکثر

 اینترلوکین سرمی غلظت بر داري معنی تغییرات ها، آزمودنی
 تغییرات براي رسد می نظر به رو این از .نکرد ایجاد 10 و 6

 در التهابی ضد و التهابی هاي سایتوکین سطوح دار معنی

 طول چون هم عواملی به توجه دو نوع دیابت به مبتال بیماران
   .است ضروري تمرین دوره
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