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 18 -نینترلوکیو ا 17 -نینترلوکیبر ا ینیتمر یشنا و ب ناتیاثر تمر سهیمقا

 ییصحرا یها  موش
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 مقدمه:
که  باشند یم يیها نيپروتئا يا سيتوکين ها، پپتيده

و  ندينما یمو رها  ديتول ها آن یمنيدستگاه ا یها سلول

. در حالت کلی، باشند یمايمنی  یها پاسخواسطه توليد 

 یضدالتهاببزرگ پيش و  ی دسته دوسيتوکين ها در 

. سيتوکين های پيش التهابی در شوند یم یبند ميتقس

در مقابل  ،شندبا یمايجاد و پيشرفت التهاب دخيل 

 شده ترشحسيتوکين های ضدالتهابی در پاسخ به التهاب 

معکوس  ايالتهاب را محدود و  ی رونده شيپيند آو فر

 نيتوکيس کي( IL-17) 17 -نينترلوکي(. ا1) کنند یم

  یها سلول گريد رگروهيزو از  هست یالتهاب شيپ

Th (T-helper)  موسوم بهTh17  و منجر  شود یمترشح

 ، IL-2 ،IL-6 لياز قب یگريد یها نيتوکيس به ترشح

IL-8، IL-18  وTNF-α (.2) گردد یم 

در دفاع  ینقش مهم IL-17است  شده  گزارش

(. سطوح 3دارد ) یمخاط یها عفونتاز  یبعض هيعل بر

عامل  کيتحت عنوان  توان یمرا  IL-17 یسرم

 تياز فعال یالتهاب ناش صيجهت تشخ يیايميوشيب

 نيتمر واناتيح ايانسان  یاسکلتدر عضالت  یورزش

 چکیده:
. هدف باشند  می یالتهاب شيپ یها نيتوکي( سIL-18) 18 -نينترلوکی( و اIL-17) 17 -نينترلوکیا زمينه و هدف:

 بود. ییصحرا های  موش IL-18و  IL-17بر  ینیتمر یشنا و ب ناتیاثر تمر یحاضر بررس قياز تحق
 نیهفته تمر 10( 2شنا، ) نیهفته تمر 8( 1) یسر 12گروه  5انتخاب و به  ییسر موش صحرا 60 :یبررس روش
شدند.  ميشنا تقس نیهفته تمر 8به دنبال  ینیتمر یهفته ب 2( 5هفته کنترل و ) 10( 4هفته کنترل، ) 8( 3شنا، )

 های آزمونبا  ها  یافته تحليل و  تجزیهدقيقه بود.  60جلسه در هفته و هر جلسه  5هفته،  10و  8تمرینات شنا شامل 
 .صورت گرفت یتوک یبيو آزمون تعق راهه  یکبا  انسیوار ليتحل رنوف،ياسم -کالموگروف یآمار

 ندارد،  ییصحرا های موش IL-17بر  داری معنیشنا اثر  نی( تمرP=51/0هفته ) 10( و P=56/0) 8 :ها  افتهی
بر  ارید معنیشنا اثر  نیهفته تمر 10 همچنين، .(P=72/0ندارد ) IL-18بر کاهش  داری معنیشنا اثر  نیهفته تمر 8

 داری  معنیشنا اثر  نیهفته تمر 8به دنبال  ینیتمر یهفته ب 2( و P=005/0دارد ) ییصحرا های موش IL-18کاهش 
 (.P=001/0دارد ) ییصحرا های موش IL-18 ( و01/0=P) IL-17 افزایش بر
شنا  نیهفته تمر 8نبال به د ینیتمر یهفته ب 2شنا منجر به کاهش و  نیهفته تمر 10 نکهیبا توجه به ا :یريگ  جهينت

از بروز  یريشگيپ منظور به ینیبرنامه تمر ،شود می گيری نتيجه .گردد می یالتهاب شيپ یها نيتوکيس شیمنجر به افزا
 قطع شود. دیالتهاب نبا

 
 .، شنا18 -نينترلوکی، ا17 -نينترلوکیا کليدی: یها واژه
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سطوح  رو  نياز ا(. 4) داد قرار استفاده موردکرده 

 ايعفونت  یها نشانهاز  یکي تواند یمآن  افتهي  شيافزا

 ايباشد و  یورزش تياز فعال یناش يیهوا یها راهالتهاب 

 یها راهالتهاب  ايعفونت و  یها نشانهاز  یکيبرعکس 

 IL-17 شيافزا احتماالً یورزش تياز فعال یناش يیهوا

 یالتهاب شيپ یها نيتوکياز گروه س IL-18(. 4) باشد یم

 حساب به IL-1 از خانواده یعضو عنوان بهکه  باشد یم

 یمعرفچندگانه  یکيولوژيب یعملکردهاو به همراه  ديآ یم

  دهيدمختلف بدن  یها قسمتدر  IL-18است. اگرچه  شده 

و در  شود یمو ترشح  انيب یچربدر بافت  امااست،  شده

 (.1وجود دارد ) زين یعضالن یها بافت

IL-18  با  باشد یم یالتهاب شيپ نيتوکيس کيکه

دارد و  یتنگاتنگ ی رابطه نيو مقاومت به انسول یچاق

 یورزش یها تيفعالآن متعاقب انجام  یسطوح سرم

(. 5) ابدي یمو کاهش وزن کاهش  مدت  یطوالن

سرم  یالتهاب یها نيتوکيس بلندمدت یورزش یها تيفعال

 یا اندازه تا تواند یمکاهش  نيرا کاهش خواهد داد و ا

بتا  رندهيگ یها زميمکان ايو  یدر بهبود عوامل روان

 ی(. در مطالعات مختلف به بررس6شود ) متأثر ینيآدرنال

(، چاق 7-11) ماريب اددر افر IL-18و  IL-17سطوح 

 نياست، همچن شده  پرداخته( 1) رفعاليغ( و 15-12)

 IL-18و  IL-17مختلف بر  یورزش یها تيفعالاثرات 

اغلب مطالعات با  جياست که نتا گرفته قرار یبررس مورد

از  یبرخ جينتا یطور  به .باشد یم ناهمسو گريکدي

از  یحاک گريد یاز کاهش و برخ یمطالعات حاک

 ناتيبه دنبال تمر IL-18و  IL-17سطوح  شيافزا

 یها تيفعال. اگرچه (7،12-2،9) باشد یم یورزش

کاهش  یراهکار مطلوب برا کي عنوان بهمنظم  یورزش

مشخص  در هر صورتاست،  شده  رفتهيپذخطر التهاب 

دارد.  یتر مطلوباثرات  ینيکه کدام برنامه تمر ستين

مناسب و مطلوب  ینيپروتکل تمر کي نييتع رو  نيا از

 يیباال تيتواند منجر به کاهش التهاب گردد از اهمکه ب

مختلف  یورزش یها تيفعال نيبرخوردار است. از ب

 یعضالن یها بيآس یدارا نکهيشنا با توجه به ا ناتيتمر

جهت کاهش  یمناسب نيتمر تواند یم، باشند یم یکمتر

 یالتهاب یها پاسخ رايباشد؛ ز یالتهاب شيپ یها نيتوکيس

 یها تيفعالاز  شتريب زا بيآس یرزشو یها تيفعالبه 

 .(16) باشد یم زا بيآس ريغ یورزش

فقدان اطالعات در رابطه با اثرات  گرياز طرف د

مطالعه را  نيضرورت ا IL-18و  IL-17بر  ینيتمر یب

 یضدالتهاباثرات  که  يیآنجا از. دهد یمنشان  شتريب

افراد را تحت  یسالمت تواند یممنظم  یورزش یها تيفعال

همراه با قطع  ني( و همچن3،17،18قرار دهد ) ريتأث

خود  هيحاصله به حالت اول راتييتغ یورزش یها تيفعال

 ناتياثر تمر یبررس باهدف، مطالعه حاضر گردد یبرم

 IL-18و  IL-17 یبر سطوح سرم ینيتمر یشنا و ب

 صورت گرفت. يیصحرا یها موش
 

 ی:بررس روش
حرايی نر های ص اين مطالعه تجربی از موش در

داولی که در مرکز پــــرورش  - بالغ نژاد اسپراگ

واحد مرودشت  یحيوانات واقع در دانشگاه آزاد اسالم

بودند، استفاده شد. حيوانات به اتاق نگهداری  شده ريتکث

دانشگاه آزاد  واناتيح شگاهيحيوانات در مرکز آزما

 ه یدرج 22±2واحد مرودشت با دمای محيطی  یاسالم

 روشنايی ساعته 12 چرخه) شده  نور کنترل اد،گر سانتی

 روزه هشت پذيری سازش دوره و شده  منتقل( تاريکی و

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

 وارد صحرايی موش سر 60 تعداد. بود آزاد دوره

 .شدند آزمايش

نا ش تمرين برنامه شامل تجربی مداخالت شروع

 شگاهيآزماها در محل  موشپس از يک هفته نگهداری 

 طور بهها بر اساس وزن بدن  صورت گرفت. موش

 نيهفته تمر 8( 1شامل ) یسر 12گروه  5تصادفی به 

 10( 4هفته کنترل، ) 8( 3شنا، ) نيهفته تمر 10( 2شنا، )

هفته  8به دنبال  ینيتمر یهفته ب 2( 5هفته کنترل و )

 ليدل ،ستا ذکر  قابلنکته  نيشدند. ا ميشنا تقس نيتمر

حاضر،  قيشنا در تحق نيهفته تمر 10قرار دادن گروه 

 گروه با گروه  نيدر ا قيتحق یرهايمتغ راتييتغ سهيمقا

شنا بود تا  نيهفته تمر 8به دنبال  ینيتمر یهفته ب 2
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 یبررس ینيتمر یو ب نيهفته تمر 2از  یناش راتييتغ

جلسه در  5هفته،  8 دتبه م 5و  1های  شود. به گروه

هفته،  10به مدت  2و به گروه  قهيدق 60ه و هر جلسه هفت

شنا داده  نيتمر قهيدق 60جلسه در هفته و هر جلسه  5

ساعت پس از آخرين جلسه تمرين در پايان  24شد. 

گيری  ها جهت اندازه هفته هشتم و دهم، موش

شدند تا تغييرات  قربانی می مطالعه موردپارامترهای 

 مورد ینيتمر یتمرينات شنا و ب ريتأثناشی از  يوشيميايیب

 د.قرار گير یبررس

صورت بود که  نيشنا به ا نيپروتکل تمر

هفته و  8به مدت  5و  1 یها گروه يیصحرا یها موش

جلسه  5هفته،  10به مدت  2گروه  يیصحرا یها موش

  ژهيدر داخل وان و قهيدق 60در هفته و هر جلسه 

ی ه درج 25-30 یآب با دما در يیصحرا های موش

  یبدن تمام انيو در پا کردند یمشنا  گراد یسانت

خشک  ژهيسشوار و لهيوس  به يیصحرا های موش

شنا داده  يیموش صحرا 5. در هر وان فقط شد یم

مطالعه  یشنا نياست که تمر ذکر  قابلنکته  ني. اشد یم

که  یمعن نيبد ؛بود یاجبار یشنا نيتمر کيحاضر 

خود  یحفظ شناورجهت  ستيبا یم يیصحرا یها موش

خود  یتا بتوانند شناور زدند یمو پا  دست  آبدر داخل 

 .(19) نديرا حفظ نما

بر  ینيتمر یشنا و ب ناتيبررسی اثر تمر منظور به

طبق برنامه از  ق،يتغييرات احتمالی متغيرهای وابسته تحق

با استفاده از  مطالعه مورد، همه حيوانات شده  نييتعپيش 

شدند. در اين مطالعه  یشی، قربانشيوه مناسب آسان ک

در کمترين زمان  يیصحرا یها موشسعی شد تا همه 

شوند. بيهوشی  یممکن و با حداقل درد و آزار قربان

مستقيم از بطن  یريگ خونو  نيلوزيو زا نيکتام لهيوس به

 نيبد یريگ خونچپ در نظر گرفته شد. عمليات 

ات به حيوان گيری، نبود که قبل از انجام خو صورت 

شدند. در روز  داشته  نگهساعت ناشتا  16مدت 

 نيلوزيو زا نيکتام لهيوس بهدر ابتدا حيوانات  یريگ خون

شدند. آنگاه با استفاده از باز کردن قفسه سينه  هوش یب

 .شد یممستقيماً از بطن چپ حيوانات انجام  یريگ خون

های  سی داخل لوله سی 5 گيری پس از انجام خون

 و  IL-17 یسطوح سرم گيری ت اندازه)جه  فالکون

IL-18های خون بدون  ( ريخته شد. نمونهEDTA  برای

دقيقه در دمای آزمايشگاه نگهداری شد و  40مدت 

دقيقه  15به مدت  3000تهيه سرم با دور  منظور بهسپس 

 بيبه ترت IL-18و  IL-17 یريگ اندازهسانتريفيوژ شدند. 

 مارک  يیصحرا یها موش ژهيو تيبا استفاده از ک

ID Labs inc شرکت  تيساخت کشور مجارستان و ک

Invitrogen Life Science کايساخت کشور آمر 

با استفاده از  شده  یآور  جمع یها افتهيصورت گرفت. 

ـ  های آماری کالموگروف  و آزمون SPSSافزار   نرم

و آزمون تعقيبی  راهه  کياسميرنوف، تحليل واريانس 

 شدند. ليحلت و  هيتجزتوکی 

 
 :ها  افتهی

 آزمون  پسو  آزمون  شيپوزن  ،1شماره جدول  در

 ارائه يیصحرا یها  موش IL-18و  IL-17سطوح  نيو همچن

 ،نشان داد رنوفياسم -آزمون کالموگروف جياست. نتا شده 

 یها  گروهدر IL-18 (07/0P= )( و =46/0P) IL-17 عيتوز

 راهه  کي انسيوار ليحلتآزمون  جياست. نتا یعيطب قيتحق

 ،=IL-17 (02/0Pدر غلظت  یدار  یمعننشان داد تفاوت 

14/3F= ) وIL-18 (001/0P=، 47/5F=گروه )  مورد یها 

  سهيدر مقا یتوک یبيآزمون تعق جيوجود دارد. نتا مطالعه

IL-17 به دنبال  ینيتمر یهفته ب 2گروه  يیصحرا یها  موش

هفته  10شنا،  نيته تمرهف 8 یها  گروهشنا با  نيهفته تمر 8

 دهد  یمهفته کنترل نشان  10و  نترلهفته ک 8شنا،  نيتمر

هفته  8به دنبال  ینيتمر یهفته ب 2گروه  IL-17که غلظت 

 نيهفته تمر 8باالتر از گروه  یدار  یمعن طور  بهشنا  نيتمر

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

است  (=003/0Pهفته کنترل ) 10( و =02/0Pکنترل )

 (.1شماره )جدول 
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 تحقيق گانه  پنج های  گروهصحرایی در  های  موش 18و  17 -سطوح وزن، اینترلوکين :1 شماره جدول

 

 ريمتغ

 گروه

 هفته تمرین شنا 8هفته بی تمرینی به دنبال  2 هفته کنترل 10 هفته کنترل 8 هفته تمرین شنا 10 هفته تمرین شنا 8

 23/240±51/4 22/231±61/3 54/228±31/4 246±58/2 54/226±31/6 آزمون  شيپ وزن

 11/622/287 81/3±45/303 83/4±45/312 52/3±22/289 28/281±24/3 آزمون  پس

 99/14±81/63 46/21±48/67 22/15±50/67 77/11±22/63 *82/12±93/82 (pg/ml) 17 -اینترلوکين

 19/4±68/53 #76/15±65/41 36/11±11/52 00/8±52/54 ‡32/11±06/62 (pg/ml) 18 -اینترلوکين

در  یدار  یهفته کنترل )معن 10هفته کنترل و  8هفته تمرین شنا،  10هفته تمرین شنا،  8 یها  نسبت به گروه دار  یمعن افزایش: *
هفته بی تمرینی به  2ه تمرین شنا، هفت 8هفته کنترل،  10هفته کنترل،  8 یها  نسبت به گروه دار  یکاهش معن :#؛ (P≤05/0سطح 
در سطح  یدار  ی)معن هفته کنترل 8نسبت به گروه  دار  یافزایش معن ‡؛ (P≤05/0در سطح  یدار  یهفته تمرین شنا )معن 8دنبال 

05/0≥P). 

 

IL-18  طور  بهشنا  نيهفته تمر 10 گروهدر 

هفته کنترل است  10از گروه  تر  نييپا یدار  یمعن

(005/0P= ) وIL-18  شنا  نيهفته تمر 10در گروه 

شنا است  نيهفته تمر 8از  تر  نييپا یدار  یمعن طور  به

(009/0P=همچن .)سهيمقا ني IL-18 یها  موش 

هفته  8به دنبال  ینيتمر یهفته ب 2گروه  يیصحرا

هفته  8شنا و  نيهفته تمر 10 یها گروهشنا با  نيمرت

 هفته  2ه در گرو IL-18که  دهد  یمکنترل نشان 

  طور  بهشنا  نيهفته تمر 8به دنبال  ینيتمر یب

شنا  نيهفته تمر 10 یها  گروهباالتر از  یدار  یمعن

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

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

IL-18  ینمودارها قيتحق گانه  پنج یها  گروهدر 

 است. شده  ارائه 2و  1 شماره

 

 
 تحقيق گانه پنج های گروهصحرایی در  های موش IL-17سطوح  :1نمودار شماره 
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 تحقيق گانه  پنج های  گروهصحرایی در  های  موش IL-18سطوح : 2نمودار شماره 

 

 :بحث
هفته  10و  8 ،حاضر نشان داد قيتحق جينتا

  IL-17 یبر سطوح سرم یدار  یمعنشنا اثر  نيتمر

 هفته  2 وجود  نيا با .ندارد يیصحرا یها  موش

 بر یدار  یمعنشنا اثر  نيهفته تمر 8به دنبال  ینيتمر یب

دارد.  يیصحرا یها  موش IL-17 یسطوح سرم شيافزا

اثرات  دهنده  نشان شده  گزارشاز مطالعات  یبرخ جينتا

 یو بافت یدر کاهش سطوح سرم یورزش یها  تيفعال ديمف

IL-17 قاتياز تحق یبرخ جينتا .(7،20،21-9) باشند  یم 

که  یورزش یها  تيفعالکه  باشند  یم تيواقع نياز ا یحاک

 دار  یمعن شيمنجر به افزا ،باشند  یم دياغلب از نوع شد

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

 تر  مهمو از همه  یتحرک  یب، ی، سطح چاقادم لياز قب یعوامل

پاسخ  توانند  یمو سرطان پستان  اس  ام لياز قب یها یماريب

 یورزش یها  تيفعالرا به  IL-17 یالتهاب شيپ نيتوکيس

 .(1،7،10،12،20) قرار دهند ريتأثتحت 

نشان  نو همکارا یکازرون یمطالعه معطر جينتا

 شيمنجر به افزا یهواز ريغ ديشد ناتيهفته تمر 8داد 

که با  گردد یم ها موش IL-17 یسطوح سرم دار  یمعن

 لي. از دال(23) باشد یم ناهمسوحاضر  قيتحق جينتا

و  یکازرون یمطالعه معطر جيعدم همسو بودن نتا

 ناتيبه نوع تمر توان یمحاضر  قيتحق جيهمکاران با نتا

 یطور  به .اشاره نمود ها آنشدت  نيهمچن و یورزش

 یها  موشو همکاران  یکازرون یدر مطالعه معطر که 

  ديشد یورزش ناتيهفته تمر 8به مدت  يیصحرا

با سرعت و  نوار گردان یرو دني)دو یهواز ريغ

در  که  یحال در ،اند داده( را انجام نيمع یها بيش

 یها  موش Chinkinمطالعه حاضر به استناد مطالعه 

و  اند  پرداخته نييشنا با شدت پا ناتيبه تمر يیصحرا

و  یکازرون ی. معطر(19) اند  نداشته ینيتمر بار  اضافه

 بيسرعت و ش شيگزارش نمودند با افزا ،همکاران

سطوح  (نوار گردان یرو دني)دو یورزش ناتيتمر

در  نيمحقق ني. اابدي یم شيافزا ها وشم IL-17 یسرم

به دنبال  IL-17 یرمسطوح س شيافزا ليدال هيتوج

 سميمکان احتماالً ،نمودند انيب ديشد یورزش ناتيتمر

 ديموضوع است که ورزش شد نيبوط به امر ريدرگ

و  شود یم یالتهاب شيپ یها نيتوکيس یمنجر به رهاساز

 یها نيتوکيس ديخود باعث تول نوبه  بهها  نيتوکيس نيا

 لذا  ؛شوند یم IL-10و  IL-2، IL-6 مانند یضدالتهاب

 شيپ یها نيتوکيس نيا یمتوال ديرسد تول یبه نظر م
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توسط  IL-17 ديروع تولش ليدل یضدالتهابو  یالتهاب

 (.23باشد ) یخون و عضله اسکلت یطيمح یها تيلکوس

 یها افتهيحاضر و همسو با  قيتحق جيبرخالف نتا

پژوهش  جيو همکاران نتا یکازرون یمعطر قيتحق

Duzova  یورزش نيجلسه تمر کيو همکاران نشان داد 

 هفته  13 قبالًکه  یا کرده نيتمر یها موشدر  ديشد

را  نوار گردان یرو دنيدو ناتير هفته( تمرجلسه د 5)

 IL-17 یسطوح سرم دار یمعن شي، منجر به افزااند داشته

جلسه  کي وجود نيباا .گردد یم يیصحرا یها موش

  یسطوح سرم یبا شدت متوسط اثر یورزش نيتمر

IL-17 ها افتهي ني(. ا2نداشت ) يیصحرا یها موش 

 تيفعالکه شدت  باشد یمموضوع  نيا دهنده نشان

سطوح  راتييعامل مهم در پاسخ به تغ کي یورزش

با کاهش شدت  که  یطور  به .باشد یم IL-17 یسرم

 یورزش تيبه فعال IL-17پاسخ  یورزش یها تيفعال

 (.2) ابدي یمکاهش 

-ILسطوح  دهد یمحاضر نشان  قيتحق یها افتهي

شنا  نيهفته تمر 8گروه  يیصحرا یها موشدر  17

هفته  8که  یمعن نيکنترل است، بد از گروه تر نييپا

 IL-17 یشنا منجر به کاهش سطوح سرم ناتيتمر

 نيا وجود نيباا .است دهيگرد يیصحرا یها موش

 ليدال ازنبوده است که  دار یمعن یآمار لحاظ ازکاهش 

 یها نمونهبه تعداد کم  توان یمبودن  دار یمعنعدم 

تعداد  شيافزا که یطور به .اشاره نمود قيتحق یها گروه

 ريتأثتوان آزمون را تحت  تواند یم یآمار یها نمونه

از  هرکدام یها نمونه(. اگرچه تعداد 14قرار دهد )

و همکاران مشابه با  Qinمطالعه  یقيتحق یها گروه

مشاهده  نيمحقق نيا وجود نيبااسر بود،  8حاضر  قيتحق

منجر  نييبا شدت پا یهواز ناتيهفته تمر 6نمودند که 

 يیصحرا یها موش IL-17سطوح  دار یمعن به کاهش

است که  ذکر  قابلنکته  ني. اگردد یمآسم  مبتالبه

در  IL-17مذکور گزارش نمودند که سطوح  نيمحقق

 یدار  یمعن طور  بهآسم  به مبتال يیصحرا یها موش

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

با  مطالعه نيا جيبودن نتا سومهعدم  لياز دال

 IL-17سطوح باالتر  تواند یمحاضر  قيتحق جينتا

و همکاران نسبت  Qin قيآسم در تحق به مبتال یها موش

حاضر باشد. همسو با  قيسالم در تحق یها موشبه 

و همکاران  Lowderو همکاران،  Qinمطالعه  یها افتهي

با شدت متوسط  یاستقامت ناتيهفته تمر 4نشان دادند 

سالم و  یها موش IL-17سطوح  دار یمعنمنجر به کاهش 

با  ها افتهي نيا که  یطور  به .(25) گردد یمآسم  به مبتال

مذکور در  ني. محققباشد یم سومناهمطالعه حاضر  جينتا

 نيتمر یها گروهدر  IL-17کاهش  سميبا مکان بطهرا

 یکاهش بافت چرب احتماالً .نمودند انينسبت به کنترل ب

 نياز عوامل کاهش ا تواند یم یاستقامت نياز تمر یناش

 (.24،25باشد ) یالتهاب نيتوکيس

پور و همکاران گزارش  انيدريح نيهمچن

 یرو دنيدو یاستقامت ناتيهفته تمر 8نمودند 

 دار یمعنبا شدت متوسط منجر به کاهش  نوارگردان

معتاد به متادون  يیصحرا یها موش IL-17 یسطوح سرم

. از باشد یم وسناهمحاضر  قيتحق جيکه با نتا گردد یم

حاضر  قيمطالعه با تحق نيا جينتا همسو بودنعدم  ليدال

 يیصحرا یها موش) ها یآزمودنتفاوت در نوع  تواند یم

سالم( باشد  يیصحرا یها موشمقابل  درمعتاد به متادون 

مذکور گزارش نمودند مصرف  نيمحقق که یطور به

 يیصحرا یها موش یسطوح سرم شيمتادون منجر به افزا

 .(26متادون شده بود ) کننده مصرف

مطالعه حاضر نشان داد  جينتا قتيدر حق

 نيحجم تمر ريتأثتحت  IL-17 یسطوح سرم راتييتغ

شنا( قرار  نيهفته تمر 8مقابل  رشنا د نيهفته تمر 10)

به مدت دو هفته  ینيتمر یب وجود نيا با .رديگ ینم

 IL-17 یسطوح سرم دار یمعن شيمنجر به افزا

بر  ینيتمر یدر رابطه با اثرات ب یا مطالعه. گردد یم

حاضر  قيآن با تحق جيمشاهده نشد تا نتا IL-17سطوح 

 IL-17 یسرم وحسط سهيدر هنگام مقا اما ؛شود سهيمقا

 گردد یممشاهده  قيتحق یها گروه يیصحرا یها موش

 متعاقب  ینيتمر یبهفته  2گروه  IL-17که سطوح 

 باالتر از  یدار  یمعن طور  بها شن نيهفته تمر 8
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شنا  نيهفته تمر 10شنا و  نيهفته تمر 8 یها  گروه

 یورزش ناتيکه دو هفته قطع تمر یمعن نيبد ؛است

 .گردد یم IL-17سطوح  دار یمعن شيمنجر به افزا

 یها تيفعال شده  گزارشبا توجه به مطالعات 

با شدت متوسط منجر به کاهش  مدت  یطوالن یورزش

با شدت  یورزش یها تيفعالو  گردند یم IL-17 دار ینمع

نشان  تيواقع نيکه ا دهند یم شيرا افزا IL-17باال سطوح 

شدت  نيو همچن یورزش یها تيفعالطول مدت  دهد یم

به  IL-17و مهم در پاسخ  ثرومدو عامل  یورزش ناتيتمر

لذا (؛ 7،12،20،21،23-2،10) باشند یم یورزش یها تيفعال

شنا با شدت  ناتيدر مطالعه حاضر تمر نکهيبه ابا توجه 

هفته  10و  8 یعدم اثرگذار لي، از دالاند بوده نييپا

 يیصحرا یها موش IL-17 یشنا بر سطوح سرم ناتيتمر

 شنا باشد. ناتيتمر شده زيتجوشدت  تواند یم

 نيهفته تمر 8مطالعه حاضر نشان داد  جينتا نيهمچن

 IL-18 یح سرمبر کاهش سطو یدار یمعنشنا اثر 

 نيهفته تمر 10 هر صورتبه  .ندارد يیصحرا یها موش

 IL-18 یبر کاهش سطوح سرم یدار یمعنشنا اثر 

  ینيتمر یهفته ب 2 نيهمچن .دارد يیصحرا یها موش

 یسطوح سرم شيافزا بر یدار یمعنهفته شنا اثر  8به دنبال 

IL-18 است  شده  گزارشدارد.  يیصحرا یها موش

mRNA نيتوکيس IL-18 انيانسان ب یدر بافت چرب 

سندرم  به مبتالدر افراد چاق،  IL-18. سطوح شود یم

 (.27،15) ابدي یم شيافزا یعروق یقلب مارانيو ب کيمتابول

 در  IL-18است سطوح  شده  گزارش که  یطور  به

فرد  253باالتر از  یدار یمعن طور به یعروق -یقلب ماريب 253

 IL-18سطوح  نيب یمثبت دار یمعنبطه را نيسالم بود و همچن

 (.28وجود داشت ) مارانيب نيا یو کلسترول سرم

است به دنبال کاهش وزن از  شده  گزارش

 نيو همچن شود یمکاسته  IL-18سطوح در گردش 

با  IL-18 یسطوح سرم نيب یدار یمعنمثبت  یهمبستگ

و نسبت دور  نيناشتا، مقاومت به انسول نيسطوح انسول

 (.27کمر به باسن وجود دارد )

در رابطه با اثرات  شده  گزارشمطالعات 

 ؛باشد یممتناقض  IL-18بر سطوح  یورزش یها تيفعال

، شياز افزا یاز مطالعات حاک یبرخ جينتا یطور  به

به دنبال  IL-18سطوح  کاهش یو برخ رييبدون تغ یبرخ

 .(29-13،33-1،5،11،15) باشند یم یورزش یها تيفعال

 ،و همکاران نشان داد دوست وطنمطالعه  جينتا

 یبر سطوح سرم یدار یمعناثر  یمقاومت ناتيهفته تمر 6

IL-18 با  جينتا نيسالم ندارد که ا يیصحرا یها موش

 لي. از دال(34) باشد ینم وحاضر همس قيتحق یها افتهي

حاضر  قيمذکور با تحق قيتحق جيبودن نتا همسوعدم 

و  دوست وطن قيکمتر تحق زمان مدته ب توان یم

  یبا مشاهده سطوح سرم رايز؛ همکاران اشاره نمود

IL-18 مطالعه حاضر مشاهده  يیصحرا یها موش

 گروه  يیصحرا یها موش IL-18که سطوح  شود یم

. باشد یمشنا  نيهفته تمر 8از  تر نييپاشنا  نيهفته تمر 10

، باشد یمن دار یمعن یآمار لحاظ ازکاهش  نياگرچه ا

نمود که طول مدت پرداختن به  انيب توان یم وجود نيباا

را  IL-18کاهش سطوح  تواند یم یورزش ناتيتمر

موضوع همسو با  نيا دييتأقرار دهد. در  ريتأثتحت 

 قيتحق یها افتهي احاضر و در تناقض ب قيتحق یها افتهي

و  Speismanپژوهش  یها افتهيو همکاران،  دوست وطن

روزانه  یورزش ناتيهفته تمر 12 ،شان دادهمکاران ن

 یها موش IL-18 یپوکمپيمنجر به کاهش سطوح ه

 (.34،35) گردد یمسالمند  يیصحرا

 یورزش یها تيفعالکه  یاحتمال یها سميمکاناز 

قرار دهند  ريتأثرا تحت  IL-18 یسطوح سرم توانند یم

از کاهش التهاب، کاهش عوامل مرتبط با  توان یم

کاهش شاخص توده بدن، کاهش  ک،يسندرم متابول

 یها نيتوکيس نيکاهش وزن و همچن ،یدرصد چرب

(. 15نام برد ) IL-1βو  IL-6 ،TNF-α یالتهاب شيپ

 ديتول شيافزا قياز طر توانند یم یورزش یها تيفعال

 یسطوح سرم IL-10مانند  یضدالتهاب یها نيتوکيس

 نيرا کاهش دهند. همچن IL-18 یالتهاب شيپ نيتوکيس

کاهش بافت  قياز طر توانند یم یورزش یها تيالفع

 ها آن تي)فعال کيبتاآدرنرژ یها رندهيگتراکم  ،یچرب

( را دهد یم شيرا افزا یالتهاب شيپ یها نيتوکيترشح س

 (.15کاهش دهند )

D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 jo
ur

na
l.s

ku
m

s.
ac

.ir
 a

t 7
:5

3 
+

03
30

 o
n 

S
at

ur
da

y 
O

ct
ob

er
 1

4t
h 

20
17

http://journal.skums.ac.ir/article-1-3034-en.html


 سید علی حسینی و همکاران                                                                                     IL-18و  IL-17 بر ینیتمر یشنا و ب ناتیاثر تمر

8 

سطوح  دهد یمحاضر نشان  طالعهم یها افتهي

 هفته  2گروه  يیصحرا یها موش IL-18 یسرم

 یدار یمعن طور بهشنا  نيفته تمره 8متعاقب  ینيتمر یب

 يیصحرا یها موش IL-18 یباالتر از سطوح سرم

شنا  نيهفته تمر 10شنا و  نيهفته تمر 8 یها گروه

 هفته  2 شود یم یريگ جهينت رو  نيا از .باشد یم

. در گردد یم IL-18 دار یمعن شيبه افزا منجر ینيتمر یب

ه تنها مطالعه ب IL-18بر سطوح  ینيتمر یرابطه با اثرات ب

و همکاران صورت  سرشت  کيندر دسترس که توسط 

 دييتأدر  نيمحقق ني(. ا13اشاره نمود ) توان یمگرفته، 

 IL-18 یسطوح سرم شيافزا بر یحاضر مبن قيتحق جينتا

گزارش  ،ینيتمر یهفته ب 2بعد از  يیصحرا یها موش

 ناتيهفته تمر 12به دنبال  ینيتمر یهفته ب 4نمودند 

سطوح  دار یمعن شيمنجر به افزا یرخطيغ یتمقاوم

 .(13) گردد یم السانيممردان چاق  IL-18 یسرم

 ناتيبا قطع تمر دهد یمنشان  ها افتهي نيا که یطور به

 IL-18 یالتهاب شيپ نيتوکيس افتهي بهبودسطوح  یورزش

 . ابدي شيباالتر افزا یحت ايو  هياول تيبه وضع تواند یم

و  سرشت  کينمطالعه  یها  افتهيه با توجه ب رو  نيا از

بر باالتر بودن  یحاضر مبن قيتحق یها  افتهيهمکاران و 

نبست  ینيتمر یهفته ب 2در گروه  IL-18 یسطوح سرم

 توان یمشنا و کنترل  نيهفته تمر 10و  8 یها گروهبه 

در  IL-18 یاگرچه کاهش سطوح سرم .نمود انيب

 ناتيتمر یتهابضدالبه اثرات  توان یمحاضر را  قيتحق

در  یورزش یها تيفعالقطع  ولی ؛نسبت داد یورزش

منجر به  تواند یم تنها نه یا دوهفته باًيتقرکوتاه  زمان مدت

بلکه منجر به  ،گردد IL-18 یسطوح سرم شيافزا

 .گردد یم هينسبت به سطوح پا IL-18 شيافزا
 

 :یریگ  جهینت
 نيته تمرهف 8حاضر  قيدر تحق نکهيتوجه به ا با

 یها موش IL-18و  IL-17 یشنا بر کاهش سطوح سرم

شنا منجر  نيهفته تمر 10نبود،  اثرگذارسالم  يیصحرا

سالم  يیصحرا یها موش IL-18 یبه کاهش سطوح سرم

 IL-18و  IL-17 یسطوح سرم نيهمچن ديگرد

 ینيتمر یدو هفته ب ريتأثسالم تحت  يیصحرا یها موش

جهت  شود یم یريگ جهيتن رو  نيا از افت،ي شيافزا

 یورزش ناتيتمر ستيبا یم IL-18 یکاهش سطوح سرم

 یها تيفعالادامه داد و همراه با قطع  یرا تا مدت طوالن

 .روند یم نياز ب شده  کسبمثبت  یها یژگيو یورزش
 

 ی:و قدردان تشکر
توجه به اينکه اين مطالعه حاصل طرح  با

مرودشت  مصوب دانشگاه آزاد اسالمی واحد یقاتيتحق

معنوی معاونت  یها کمک، از باشد یم/د 7681با شماره 

پژوهش اين واحد دانشگاهی و همچنين کارشناس 

دانشگاه آزاد اسالمی واحد  یبدن  تيتربآزمايشگاه 
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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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