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اثر تمرين اينتروال هوازى شديد بر برخی 
سايتوکاين هاى سرم و مقاومت به انسولين 

در مردان چاق

هدف از پژوهش حاضر بررســی اثر تمرین اینتروال هوازی شــدید بر سطوح ســرمی اینترلوکین های-10، 17و چکيده:
مقاومت به انســولین در مردان چاق سالم بود. نوزده مرد چاق و غیرفعال با میانگین سن 5/6±39 سال، به صورت 
تصادفی در یکی از گروه های تمرین اینتروال هوازی شدید )9 نفر( و گروه کنترل )10 نفر(  قرار گرفتند. نمونه های 
خون در حالت ناشتا از همة آزمودنی ها جمع آوری شد. برنامة تمرین اینتروال هوازی شدید شامل دویدن با شدت 
80 تا 90 درصد ضربان قلب بیشینه، سه جلسه در هفته برای دوازده هفته بود، درحالی که گروه کنترل سبک زندگی 
غیرفعــال خود را حفظ کردند. تمرین اینتروال هوازی شــدید در غلظت اینترلوکیــن-P= 0/046( 17( و حداکثر 
 ،)P= 0/023( نسبت کمر/لگن ،)P= 0/004( موجب افزایش معنادار و در تودة بدن )P= 0/003( اکسیژن مصرفی
درصد چربی بدن )P= 0/011(، انسولین )P= 0/000( و مقاومت به انسولین )P= 0/004( موجب کاهش معناداری 
شد. این در حالی بود که غلظت اینترلوکین-10 در هر دو گروه تغییر معناداری نیافت )P= 0/590(. در هر دو گروه 
)19 نفر(، رابطة معکوس و معناداری در غلظت انســولین با حداکثر اکســیژن مصرفی )r= -0/58( در پیش آزمون 
مشاهده شد. همچنین، تغییرات سطح سرمی اینترلوکین-17 با غلظت انسولین در پاسخ به تمرین به طور معکوس 
و معناداری بود )r= -0/84(. براســاس یافته های به دســت آمده پیشنهاد می شود، تمرین اینتروال هوازی شدید به 

عنوان روشی مناسب جهت کاهش التهاب، مقاومت به انسولین و بهبود ترکیب بدن در مردان چاق استفاده شود.

واژگان کليدي: التهاب، اینترلوکین-17، تمرین استقامتی، چاقی. 
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مقدمه
التهاب مزمن درجة خفیف در ایجاد بیماری های 
مختلفی از جمله فشار خون، چربی خون، دیابت )22(، 
و شریان کرونری نقش دارد )1(. چاقی و بی تحرکی 
خطر شیوع این بیماری ها را افزایش می دهد )3، 30(. 
تمرین ورزشی منظم راهبرد مهمی در کاهش التهاب 
مزمن، همچنین پیشگیری از این بیماری هاست )26(، 
تمرین  که  داده اند  نشان  محققان  تازگی  به  هرچند 
از  التهابی  سایتوکاین های  ترشح  شدید،  هوازی 

مونوسیت ها را کاهش می دهد )24(.  
التهابی  پاسخ های  شروع  در  سایتوکاین ها 
سایتوکاینی  اینترلوکین–10  دارند.  کلیدی  نقش 
ضدالتهابی و تنظیم کنندة کلیدی سیستم ایمنی است 
که پاسخ های التهابی ناشی از آسیب بافتی را محدود 
می کند )9(. محققان افزایش معناداری در غلظت این 
سایتوکاین پس از تمرین هوازی با شدت متوسط در 
بیماران دیابتی و قلبی را گزارش کرده اند )11، 18(. 
از  پس   ،)23( همكارانش  و  اوبرباخ  مقابل،  در 
چهار هفته تمرین ورزشی، در غلظت اینترلوکین–10 
در بیماران با تحمل غیرطبیعی گلوکز تغییر معناداری 
مشاهده نكردند. همچنین، توورا و همكارانش )28(، 
در سطوح اینترلوکین-10 پس از هشت هفته تمرین 
معناداری  تغییر   2 نوع  دیابتی  بیماران  در  ترکیبی 
افزایش  نشان داده اند که  نكردند. مطالعات  گزارش 
ترشح اینترلوکین-17 در افراد چاق با التهاب مزمن 
درجة خفیف، با بیماری هایی از قبیل سرطان، پوکی 

استخوان و آسم همراه است )2، 19(. 
لیپولیزی  نقش  بر  مبنی  داده هایی  مقابل،  در 
بنابراین   ،)28( است  شده  مطرح  نیز  اینترلوکین-17 

سوخت وساز  و  اینترلوکین-17  بین  متقابل  ارتباط 
حاضر،  حال  در  باشد.  پیچیده  است  ممكن  چربی 
اینترلوکین-17 را متعاقب  مطالعات محدودی پاسخ 
تمرین ورزشی بررسی کرده اند. برای مثال، گلزاری 
اینترلوکین-17پس  غلظت  در   ،)15( همكارانش  و 
سطح  در  ترکیبی  ورزشی  تمرین  هفته  هشت  از 
به  مبتال  زنان  در  خون  سلول های  در  و  پالسمایی 

بیماری 1MS  کاهش معناداری نشان دادند. 
و   TNF-α قبیل  از  التهابی  سایتوکاین های 
فعال کنند که  را  بین سلولی  مسیرهای  قادرند   IL-6
می شود   2 نوع  دیابت  و  انسولین  مقاومت  به  منجر 
)17(. احمدی زاد و همكارانش )4( گزارش کردند 
تمرین  هفته  دوازده  از  پس  انسولین  به  مقاومت 
اضافه وزن  دارای  مردان  در  استقامتی  و  مقاومتی 
در  معنادار  کاهش  به  توجه  با  است.  یافته  کاهش 
سطوح  در  احتمالی  تغییر  و  انسولین  به  مقاومت 
افراد چاق،  سایتوکاین ها متعاقب تمرین ورزشی در 
بین  رابطة  بررسی  حاضر  مطالعة  هدف های  از  یكی 
اینترلوکین-17، اینترلوکین-10، مقاومت به انسولین 
و شاخص های ترکیب بدن با یكدیگر است. بررسی 
این  اغلب  که  می دهد  نشان  قبلی  مشابه  مطالعات 
مطالعات اثر تمرین هوازی تداومی با شدت متوسط 

را بررسی کرده اند.
 )14( همكارانش  و  گلدهامر  دیگر،  سوی  از 
هوازی  تمرین  نمی رسد  نظر  به  که  کردند  گزارش 
آدیپوکاین ها  ژن  بیان  بر  متوسط  شدت  با  تداومی 
نشان   )5( همكارانش  و  آماندسن  باشد.  داشته  اثر 
تا90 درصد  با شدت80  تمرین هوازی شدید  دادند 
با  هوازی  تمرین  با  مقایسه  در  بیشینه  قلب  ضربان 

1. Multiple Sclerosis 
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موجب  بیشینه،  قلب  ضربان  درصد  تا60  شدت50 
شده  مصرفی  اکسیژن  اوج  در  معناداری  افزایش 
است. به همین دلیل، انتخاب پروتكل تمرین اینتروال 
التهابی  وضعیت  احتمالی  بهبود  برای  شدید  هوازی 
کاهش  یا  ضدالتهابی  سایتوکاین های  )افزایش 
این  بر  دارد.  زیادی  اهمیت  التهابی(  سایتوکاین های 
اثر دوازده  پژوهش حاضر، مطالعة  از  اساس، هدف 
هفته تمرین اینتروال هوازی شدید بر اینترلوکین-17، 
اینترلوکین-10 و مقاومت به انسولین در مردان چاق 

غیرفعال بود.

روش شناسی

آزمودنی ها
چاق  مردان  پژوهش  این  در  آماری  جامعة 
به  ورود  معیارهای  به  توجه  با  که  بودند  غیرفعال  و 
تحقیق، 24 نفر از آن ها انتخاب و به صورت تصادفی 
در گروه های تمرین و کنترل قرار گرفتند. معیارهای 
ورود به تحقیق عبارت اند از مردان سالم، دامنة سنی 
فعالیت  جلسه  یک  از  )کمتر  غیرفعال  سال،   34-48
خاص،  غذایی  رژیم  داشتن  بدون  هفته(،  در  بدنی 
غیرسیگاری، بدون مصرف دارو، بدون داشتن تمرین 
منظم ورزشی در طول شش ماه گذشته و چاق )بیش 
این  در  خروج  معیار   .)18( چربی(  درصد   25 از 
تمرین  جلسات  درصد   80 از  کمتر  اجرای  تحقیق 
بود. پس از دورة تمرین، سه نفر از افراد گروه تمرین 
و دو نفر از افراد گروه کنترل به ترتیب به دالیل عدم 
حضور منظم در جلسات تمرین و دالیل شخصی از 

پروسة بررسی کنار گذاشته شدند. 

داده ها بر اساس تعداد نه نفر از افراد گروه تمرین 
از  نفر  ده  و  سال(   39/27±4/8 )سن  شدید  هوازی 
تحلیل  سال(   38/21±7/8 )سن  کنترل  گروه  افراد 
شد. در همة آزمودنی ها متغیرهایWHR 1 )نسبت 
دستگاه  از  استفاده  با  وزن  و  قد  کمر/لگن(،  اندازة 
ساخت   Seca مدل  وزن کشی  ترازوی  و  قدسنج 
آلمان و درصد چربی بدن با استفاده از کالیپر )مدل 
Lange، ساخت آمریكا( ضخامت چربی زیرپوستی 
سه ناحیة سینه، شكم و ران آزمودنی ها اندازه گیری 
شد. سپس، با استفاده از معادلة سه نقطه ای جكسون 
و پوالک )18( پیش و پس از دورة تمرین برآورد 
 )VO2max( اکسیژن مصرفی  شد. همچنین، حداکثر 
استاندارد بروس، پیش و پس  از پروتكل  استفاده  با 
اینكه  به  توجه  با  شد.  اندازه گیری  تمرین  دورة  از 
بودند  غیرفعال  مردان  پژوهش  این  آزمودنی های 
برآورد  برای   )18( همكارانش  و  فوستر  فرمول  از 

VO2max استفاده شد.

)3زمان( 0/012 - )2زمان( 0/451 + )زمان( 1/379 - 14/76 
VO2 max=

R = 0/98 ،EES = 3/35 ml.kg-1.min-1

اندازه گيری سایتوکاین ها و مقاومت به 
انسولين 

سایتوکاین ها  سرمی  سطح  اندازه گیری  برای 
از  قبل  ساعت   24 ناشتا  شرایط  در  آزمودنی ها  از 
این  شد.  اخذ  خون  نمونة  تمرین  برنامه های  شروع 
اندازه گیری ها در پایان هفتة دوازدهم تمرین و چهار 
منظور حذف  )به  تمرین  از آخرین جلسة  پس  روز 

1. Waist to Hip Ratio
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در  و  گروه  دو  هر  از  ورزشی(،  فعالیت  حـاد  آثار 
اندازه گیری های  با  مشابه  محیطی  و  زمانی  شرایط 
خـون گیري  مرحلة  هر  در  شد.  انجام  مجـدداً  اولیـه 
راست  دست  بازویي  ورید  از  خـون  میلی لیتر   10
خون  نمونه های  سپس،  شد.  گرفته  آرنـج  ناحیة  در 
با دستگاه سانتریفوژ به مدت 20 دقیقه با 3000 دور 
سـرم  شد.  جـدا  آن ها  سـرم  و  سانتریفوژ  دقیقه  در 
جـدا شـده در میكروتیـوب هاي 0/5 سي سي ریخـته 
و پـس از جمـع آوري نمونه ها تا زمان آزمایش های 
دماي  در  سایتوکاین ها  اندازه گیري های  به  مربوط 
اینترلوکین  غلظت  سپس،  شد.  نگهداري   -80˚C
با   R&D از کیت  با استفاده  اینترلوکین-10  -17 و 
حساسیت باال ساخت کشور آمریكا و غلظت انسولین 
با استفاده از کیت DiaPlus، ساخت کشور آمریكا 
گلوکز  غلظت  شدند.  اندازه گیری  االیزا  روش  با  و 
ساخت   ،Glucose B-test کیت  از  استفاده  با 
کشور ژاپن و با روش گلوکز اکسیداز اندازه گیری 
شد. پیش و پس از دورة تمرین، مقاومت به انسولین 
برآورد مدل هموستاز1  از  استفاده  با  ناشتا  در حالت 
ناشتا )GF( و  از غلظت گلوکز  )HOMA-IR( و 
انسولین ناشتا )IF( و طبق فرمول زیر محاسبه شد )4(.

 HOMA-IR = ])IF × GF( / 22/5[

بـرنامة تمرین
برنامة تمرین اینتروال هوازی شدید شامل چهار 
شدت  با  تردمیل  روی  دویدن  دقیقه ای  چهار  وهلة 
دقیقه  سه  و  قلب  ضربان  حداکثر  درصد   90 تا   80
استراحت فعال بین وهله ها با شدت 55 تا 65 درصد 

حداکثر ضربان قلب در هر جلسه بود که سه جلسه 
فعالیت  شد. شدت  اجرا  هفته  دوازده  برای  هفته  در 
مدل  پوالر  ضربان سنج  از  استفاده  با  و  محقق  را 
کنترل  آمریكا  کشور  ساخت   ،RCX5sd-Run
را  خود  غیرفعال  زندگی  سبک  کنترل  گروه  کرد. 
حفظ کردند. هر جلسه تمرین با 10 دقیقه گرم کردن 
عمومی )به ترتیب، شامل حرکات کششی، راه رفتن 
و سپس دویدن( شروع شد و با 5 دقیقه سرد کردن 
دویدن،  سرعت  تدریجی  کاهش  شامل  ترتیب،  )به 

راه رفتن و سپس حرکات کششی( خاتمه یافت. 

شيوة تجزیه وتحليل داده ها
حاضر  پژوهش  یافته های  تحلیل  و  تجزیه  برای 
شد.  استفاده   16 نسخة   SPSS آماری  نرم افزار  از 
کلموگروف-  توصیفی،  آماری  آزمون های  از 
مستقل و ضریب همبستگی  و  t زوجی  اسمیرنوف، 
در   P  <0/05 معناداری  سطح  شد.  استفاده  پیرسون 

نظر گرفته شد.

یافته ها 
آزمون آماری کلموگروف- اسمیرنوف طبیعی 
در  معناداری  تفاوت  کرد.  تأیید  را  داده ها  بودن 
 P =0/826( تودة بدن ،) P =0/566( متغیرهای سن
 )P =0/165(  WHR ،) P= 0/127( درصد چربی بدن ،)
و P =0/213( VO2max(، غلظت انسولین )0/099= 
انسولین  به  مقاومت   ،)  P  = 0/288 ( P(، گلوکز 
 )P =0/086( -10و غلظت اینترلوکین ،) P =0/181(
در  پیش آزمون  در   )  P =0/194( اینترلوکین-17  و 

بین دو گروه مشاهده نشد )جدول 1(. 

1. Homeostasis Model Assessment
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هوازی  اینتروال  تمرین  هفته  دوازده  از  پس 
 0/023(WHR  ،)P=  0/004( بدن  تودة  شدید، 
به  مقاومت   ،)P=  0/000( انسولین  غلظت   ،)P=
انسولین )P= 0/004 ( و درصد چربی بدن )0/011 

 0/003( VO2max به طور معناداری کاهش، اما ) P=
=P(، و غلظت اینترلوکین -17 )P= 0/046 ( افزایش 
معناداری یافت. در حالی که تغییر معناداری در همة 
همچنین،  نشد.  مشاهده  کنترل  گروه  در  متغیرها 

جدول	1.	ويژگی	های	فيزيولوژيكی	و	آنتروپومتری	آزمودنی	ها	در	دو	گروه	تمرين	اينتروال	هوازی	شديد	و	کنترل	
)ميانگين	±	انحراف	استاندارد(.

ين هاي سرم اثر اينتروال هوازي شديد بر برخي از سايتوكامقاله (كه مربوط به  55صفحه  1با جدول 

  نويسنده دكتر محمود نيك ) جايگزين گردد.(

انحراف استاندارد). ±ها در دو گروه تمرين اينتروال هوازي شديد و كنترل (ميانگين هاي فيزيولوژيكي و آنتروپومتري آزمودني. ويژگي1جدول 
سطح معناداري كنترل هوازي شديد اينتروال متغيرها

 
P٢ 

 
Pآزمونپس ١ آزمونپيش آزمونپس آزمونپيش

065/0 043/0 9/5 ± 2/95 8/5±8/94 3/7±1/91 9/7±4/94 توده بدن (كيلوگرم)
006/0 011/0 8/1 ± 1/30 2/1±8/29 5/1±9/27 5/1±4/30 چربي بدندرصد
073/0 023/0 04/0 ± 96/0 05/0±95/0 04/0±92/0 06/0±97/0 نسبت كمر/لگن
005/0 003/0 7/4 ± 1/41 9/4±6/41 9/5±7/46 3/6±6/40   اكسيژن مصرفي حداكثر

(ميلي ليتر/كيلوگرم/دقيقه)
345/0 234/0 87/0 ± 74/5 51/0±86/5 36/0±27/5 46/0±53/5 (ميلي مول/ليتر)گلوكز
118/0 000/0 14/4 ± 99/7 94/3±57/8 86/3±16/6 33/5±35/9 (ميكرو واحد/ميلي ليتر)انسولين
093/0 004/0 07/1 ± 04/2 08/1±23/2 85/0±41/1 48/1±38/2 مقاومت به انسولين

P1 هوازي شديد.: نشان دهنده تفاوت معناداري با مقادير پيش آزمون در گروه اينتروال  
P2نترلكاوت معناداري در مقايسه با گروه : نشان دهنده تف.

 
 

شكل	1.	غلظت	اينترلوکين-10	A((	و	اينترلوکين-17	)B(	قبل	و	بعد	از	دوازده	هفته	در	گروه	های	تمرين	اينتروال	
هوازی	شديد	و	کنترل	)† و ‡: به ترتیب نشان دهندة تفاوت معناداری نسبت	به	قبل از تمرین و گروه کنترل(

(A)	

1

(B) 

†‡‡

2
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در  پس آزمون  تا  پیش آزمون  از  تغییرات  میزان 
متغیرها محاسبه شد و نتایج آزمون آماری t مستقل 
 ،)  P=  0/005(  VO2max تغییرات  که  داد  نشان 
تمرین  گروه  در   ،)  P=  0/02( اینترلوکین-17  و 
اینتروال هوازی شدید نسبت به گروه کنترل افزایش 
و درصد چربی بدن )P=0/006 ( کاهش معناداری 
یافت، اما افزایش اینترلوکین-10 پس از دوازده هفته 
تمرین به سطح معناداری نرسید )جدول 1 و شكل1 
که  داد  نشان  پیرسون  همبستگی  ضریب   .)B و   A
در مقادیر پیش آزمون در هر دو گروه )19 نفر( بین 
 )r= -0/58 ، P= 0/009( VO2max غلظت انسولین با
و گلوکز با r= -0/029 ، P= 0/05( WHR( رابطة 
معناداری وجود دارد. در خصوص تغییرات در پاسخ 
انسولین )0/84-  با  اینترلوکین-17  به تمرین تنها در 
=P= 0/004 ، r ( رابطة معكوس و معناداری مشاهده 

شد.

بحث
اینتروال  تمرین  هفته  دوازده  حاضر،  مطالعة  در 
غلظت  در  معناداری  کاهش  موجب  شدید  هوازی 
یافته  این  شد.  انسولین  مقاومت  شاخص  و  انسولین 
حساسیت  افزایش  بر  مبنی  قبلی  مشابه  مطالعات  با 
انسولین پس از تمرین هوازی در افراد سالم و چاق 
همخوانی دارد )20، 21(. محققان چندین سازوکار 
پروتئین  و   mRNA سطح  در  افزایش  قبیل  از 
آنزیم های  فعالیت  افزایش   ،)6( گلوکز  انتقال دهندة 
رهایش  کاهش   ،)7( سنتاز  گلیكوژن  و  هگزوکیناز 
و   )16( آزاد  چرب  اسیدهای  برداشت  افزایش  یا 
ترکیب  در  تغییر  و  عضله  گلوکز  رهایش  افزایش 
عضله )4( را مسئول افزایش حساسیت انسولین پس 
محققان  این،  بر  عالوه  می دانند.  ورزشی  تمرین  از 

پیشنهاد کرده اند که کاهش ظرفیت میتوکندریایی با 
مقاومت انسولین در افراد چاق و دیابت نوع 2 همراه 

است )28(. 
و  معكوس  ارتباط  حاضر  مطالعة  در  همچنین، 
در   VO2max و  انسولین  به  مقاومت  بین  معناداری 
 18/4 افزایش  به  توجه  با  شد.  مشاهده  پیش آزمون 
تمرین  هفته  دوازده  از  پس   VO2max در  درصدی 
اینتروال هوازی شدید، و از آنجا که یكی از دالیل 
اکسایشی  ظرفیت  افزایش   ،VO2max افزایش  اصلی 
عضله در نتیجة افزایش فعالیت آنزیم های اکسایشی 
میتوکندری هاست  تعداد  افزایش  و  میتوکندریایی 
است  این  دیگر  احتمالی  سازوکار  بنابراین   ،)12(
افزایش ظرفیت  با  اینتروال هوازی شدید  تمرین  که 
اکسایشی میتوکندریایی، موجب کاهش مقاومت به 

انسولین شده است. 
شدید  هوازی  اینتروال  تمرین  هفته  دوازده 
اینترلوکین-10  سرمی  سطح  در  معناداری  افزایش 
ایجاد نكرد. مطالعات مشابه قبلی )14، 21، 20، 28( 
سطوح  استقامتی،  تمرین  متعاقب  که  دادند  نشان 
با  که  می یابد  معناداری  افزایش  اینترلوکین-10 
در  آزمودنی ها  نیست.  همسو  حاضر  مطالعة  یافتة 
و  گلدهامر  و   )21( همكارانش  و  کادگلو  مطالعات 
حالی که  در  بودند،  دیابتی  همگی   )14( همكارانش 
نخبة  دوندگان   )28( همكارانش  و  پیكه  مطالعة  در 
در  معنادار  افزایش  همچنین،  بودند.  استقامتی 
و  جانگ  مطالعة  در  اینترلوکین-10  سرمی  سطح 
که  شد  مشاهده  افرادی  در  تنها   ،)20( همكارانش 
عالوه بر مداخلة فعالیت بدنی دارای محدودیت در 
آزمودنی های  تفاوت  بنابراین،  بودند.  غذایی  رژیم 
پروتكل های  مطالعات،  دیگر  با  حاضر  مطالعة  در 
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متفاوت تمرین و مداخلة رژیم غذایی بود. همچنین، 
 )21( و همكارانش  مطالعة کادگلو  در  تمرین  دورة 
مطالعة  در  تمرین  دورة  از  بیشتر  که  بود  ماه  دوازده 

حاضر است. 
و   )27( همكارانش  و  اوبرباخ  دیگر،   از طرف 
توورا و همكارانش )33(، به ترتیب، پس از چهار هفته 
فعالیت بدنی یک ساعته و هشت هفته تمرین ترکیبی 
اینترلوکین-10  استراحتی  سطوح  در  ساعته  یک 
تغییر  گلوکز  غیرطبیعی  تحمل  با  و  دیابتی  بیماران 
معناداری گزارش نكردند، که با یافتة مطالعة حاضر 
همخوانی دارد. ضریب همبستگی پیرسون نشان داد 
با  اینترلوکین-10  سطح  در  افزایشی  تغییرات  که 
در  معنادار  کاهش  و   VO2max در  معنادار  افزایش 
هوازی  اینتروال  تمرین  متعاقب  بدن،  چربی  درصد 
شدید رابطة معناداری ندارد. از این رو، می توان گفت 
الزاماً  سایتوکاین ها،  غلظت  در  معنادار  تغییر  برای 
نیازی به بهبود در ترکیب بدنی نیست. با وجـود این، 
ممكن  چربی  بافت  تودة  در  بیشتر  کاهش  چـه  اگر 
است پاسـخ های بارزتر و پایدارتری در سطح گردش 
این  یافتـه های  اما  نماید،  ایجاد  سایتوکاین ها  خونی 
این  از  پژوهش در کاهش معنادار تودة چـربی بدن 
سایتوکایني  تغییرات  که  مي کند  حمایت  پیشنهاد 
مستقیمـاً   ،)10( گذشتـه  مطالعات  در  شده  مشاهده 
با تغییرات تـودة چـربی مرتبط نبوده و این تغییرات 

مانـدگار نیست.
و  است  التهابی  سایتوکاینی  اینترلوکین-17 
مزمن  التهاب  از  زیادی  نشانه های  با  چاق  افراد  در 
یافتة  افزایش  سطح  است.  ارتباط  در  خفیف  درجة 
در  التهابی  میانجی های  و  حاد  مرحلة  پروتئین های 
این  بر  گواه  الغر  افراد  به  نسبت  چاق  افراد  سرم 

که  است  شده  داده  نشان  همچنین،   .)8( ادعاست 
سرطانی  سلول های  در  را  رگ زایی  اینترلوکین-17 
عروق  تعداد  با  باالیی  همبستگی  و  می دهد  افزایش 
خونی در سرطان تخمدان در انسان دارد )22(. البته 
پیشنهاد  نیز  دیگری  نقش های  انسانی  نمونه های  در 
اینترلوکین-17 در پوکی  شده است، از جمله نقش 

استخوان )31(. 
در مقابل، محققان نشان دادند که اینترلوکین-17 
رشد سلول های چربی را مهار می کند. سازوکار اثر 
را  چربی  سلول های  رشد  بر  اینترلوکین-17  مهاری 
تولید  طریق  از   )PGE2(  E2 پرستاگالندین  ترشح 
چربی  سلول های  در   )COX2(  2 سایكلواکسیژناز 

تمایز می بخشد )31(. 
نتایج، مطالعات پیشنهاد می کنند  این  به  با توجه 
فرایندهای  در  تنظیمی  نقش  اینترلوکین-17  که 
دیگر  مشابه  دارد،  التهابی  و  سوخت وسازی 
سایتوکاین های التهابی از قبیل INF ، IL-1 گاما، و 
TNF آلفا در سلول های چربی انسان )28(. بر اساس 
یافته هاي پژوهش حاضر، پس از دوازده هفته تمرین 
اینتروال هوازی شدید، غلظت اینترلوکین-17 به طور 
معناداری افزایش و درصد چربی بدن کاهش یافت. 
با وجود این، ارتباط معناداری بین این تغییرات مثبت 
اینترلوکین-17 مشاهده  تغییرات  با  در درصد چربی 
نشد، اما ارتباط بین افزایش اینترلوکین-17 و کاهش 

مقاومت به انسولین معنادار بود. 
پاسخ  مطالعه  چند  تنها  که  داد  نشان  بررسی ها 
اینترلوکین-17 را به تمرین ورزشی بررسی کرده اند. 
کاهش   )15( همكارانش  و  گلزاری  جمله،  از 
در  را در سطح پالسما و سلول های خون  معناداری 
ورزشی  تمرین  هفته  هشت  از  پس  اینترلوکین-17 
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که  کردند،  مشاهده   MS بیماری  به  مبتال  زنان  در 
افزایش معناداری در سطح  بر  با مطالعة حاضر مبنی 
سطح  در  تفاوت  ندارد.  همخوانی  اینترلوکین-17 
پایة این سایتوکاین در مطالعة گلزاری و همكارانش 
حاضر  مطالعة  با  پیكوگرم/میلی لیتر(   147/6±21/1(
)0/9±12/1 پیكوگرم/میلی لیتر( که ناشی از بیماری 
همچنین،  است.  تناقض  این  دلیل  احتماالً  است، 
در  اینترلوکین-17  غلظت  حاضر  پژوهش  در 
مقادیر  با  تمرین  هفته  دوازده  از  پس  و  پیش آزمون 
تفاوت  و  مقایسه شد  سازندة کیت ها  نرمال شرکت 
معناداری مشاهده نشد. بنابراین می توان پیشنهاد کرد 
نرمال  طبیعی  دامنة  در  اینترلوکین-17  احتماالً  که 
با  آن،  از  و خارج  دارد  مثبتی  بیولوژیكی  نقش های 
آثار  به  توجه  با  است.  همراه  بیماری  از  نشانه هایی 
که  گفت  می توان  منظم  ورزشی  تمرین  ضدالتهابی 
در  شاید  را  اینترلوکین-17  کاهش  پتانسیل  تمرین 
آن ها  التهابی  سطوح  قباًل  که  دارد  دنبال  به  افرادی 
سن(  افزایش  یا  بیماری  اثر  )بر  است  یافته  افزایش 

)15(. در مجموع، می توان گفت که تمرین ورزشی 
در تنظیم غلظت این سایتوکاین مؤثر است، اما نتیجة 

قطعی نیازمند مطالعات بیشتری در این زمینه است.

نتيجه گيری
نتایج این مطالعه نشان داد تمرین اینتروال هوازی 
شدید از طریق تنظیم غلظت اینترلوکین-17، موجب 
از طرف دیگر،  التهابی می گردد.  پاسخ های  کاهش 
افزایش حداکثر اکسیژن مصرفی و کاهش در تودة 
بدن، نسبت کمر/لگن، درصد چربی بدن و مقاومت 
و  بی تحرکی  اولیة  نشانگان  است  ممكن  انسولین 
اساس  بر  دهد.  کاهش  را  سوخت وسازی  سندرم 
تمرین  می شود  پیشنهاد  آمده  دست  به  یافته های 
توسعة  جهت  مناسب  روشی  شدید  هوازی  اینتروال 
به  توجه  با  گردد.  استفاده  چاق  مردان  در  سالمتی 
از معدود مطالعاتی است که  این مطالعه یكی  اینكه 
چاق  افراد  در  را  شدید  هوازی  اینتروال  تمرین  اثر 
بیشتر  مطالعات  به  نیاز  است،  کرده  بررسی  غیرفعال 

در این زمینه ضروری به نظر می رسد.
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with change in insulin concentration in response to training 
(r = - 0.84). Based on the results, it is suggested that AIT 
can be used as a effective method for reducing inflamma-
tion and insulin resistance, improving body composition in 
healthy obese men. 

                                          
Keywords: Endurance Training, Inflammation, Interleu-

kin-17, Obesity.
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Effect of Intensive Aerobic Interval Training on some 
Serum Cytokines and Insulin Resistance in Obese Men

 Nikseresht,	M.,	(Ph.D).	Department	of	Exercise	Physiology,	Islamic	Azad	

University Central Tehran Branch.

  Agha-Alinejad, H,. (Ph.D). Tarbiat Modares University.
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    Ebrahim, K., (Ph.D). Shahid Beheshti University.

The purpose of the present study was to investigate the ef-
fect of intensive aerobic interval training (AIT) on serum 
IL-10, IL-17 and insulin resistance in obese men. Nineteen 
sedentary obese men (mean age: 39 ± 5.6 years) were ran-
domly divided into two groups including the IAIT (n = 9) 
and the control (n = 10) groups. Blood samples were taken 
in fasting state from all subjects. The AIT program included 
interval running at an intensity corresponding to 80 - 90% 
of maximal heart rate, three times a week for 12 weeks, 
while the control group maintained sedentary during study. 
The AIT caused a significant increases in serum level of - 
IL-17 (P = 0.046), and the VO2max (P = 0.003), also a sig-
nificant decreases in body weight (P = 0.004), waist to hip 
ratio (WHR) (P = 0.023), body fat percent (P = 0.011), in-
sulin (P = 0.000) and insulin resistance (P = 0.004). While, 
the serum IL-10 levels of two groups remained unchanged. 
In the both groups (n = 19), VO2max was negatively corre-
lated with baseline insulin concentration (r = -0.58). Also, 
changes in serum IL-17 levels was negatively correlated 
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