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 وشود  می محسوب وزن کاهش برنامه از مهمی بخش فعالیت ورزشی منظم .چاقی و اضافه وزن با التهاب مرتبط استمقدمه: 
و  دشو یم IL-10مانند  یضدالتهاب ینهایتوکایسا یسطح برخ شیو افزا TNF-αمانند  یالتهاب ینهایتوکایباعث کاهش سطح سا

و   نهایدر پژوهش فار .(1)تقویت سیستم ایمنی می تواند نقش مؤثری در کاهش التهاب مزمن داشته باشد عالوه بر بر این اساس
 یمعنادار شیافزا IL-10همراه با کاهش وزن سطوح  یهواز نیتمر هفته 12چاق پس از  یزنها ی( بر رو2112همکاران )

 یرییتغ IL-10سطوح  یهواز نیهفته تمر 8چاق پس از  یزنها ی( بر رو2112اما در پژوهش رفرف  و همکاران ) (2)افتی
و ترکیب بدنی زنان  11هفته تمرین استقامتی بر سطوح سرمی اینترلوکین  8هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر . (3)نکرد

 .غیرفعال دارای اضافه وزن می باشد.
 72/1±12/1کیلوگرم، قد  22/67±1/8سال، وزن  23±31/2زن غیرفعال دارای اضافه وزن با میانگین سن  11 شناسی:روش

( و گروه n=11کیلوگرم بر متر مربع انتخاب و به صورت تصادفی به دو گروه تمرین ) 11/28±11/2متر و شاخص توده بدنی 
-21جلسه در هفته، مدت  3هفته دویدن بر روی نوار گردان با تواتر  8( تقسیم شدند. برنامه تمرین استقامتی شامل n=8کنترل )

 28ای جسمانی و نمونه گیری خونی در حالت ناشتا قبل و درصد ضربان قلب ذخیره بود. ارزیابی ه 61-21دقیقه و شدت  31
به روش  R&Dبا کیتهای  IL-10ساعت بعد از تمرینات انجام شد و نمونه های خون سانتریفیوژ شد و سرم خون جهت سنجش 

 .ام شد.انج P<12/1االیزا استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها با آزمون آنکوا و همبستگی پیرسون در سطح معنی داری 
( و نسبت دور کمر به باسن P=113/1(، شاخص توده بدنی )P=112/1یافته ها کاهش معنی دار درصد چربی ) یج:انت
(128/1=P را نشان داد در حالیکه توده بدون چربی )(112/1=P)  و سطوح سرمیIL-10 (227/1=P)  .تغییر معنی داری نیافت

  (P=1/1و شاخص توده بدنی ) IL-10( و بین تغییرات سطوح P=12/1) و توده چربی IL-10همچنین بین تغییرات سطوح 
 رابطه معنی داری مشاهده نشد.

ا و همکاران ( همخوانی دارد اما با پژوهش فارینه2112یافته های این پژوهش با پژوهش رفرف و همکاران) گیری:بحث و نتیجه
ی توان چنین نتیجه گرفت که شاید با کاهش بیشتر درصد چربی ا توجه به کاهش ناچیز درصد چربی مب ( همخوانی ندارد.2112)

به وجود آید که بر این اساس لزوم انجام پژوهش های بیشتر در این زمینه احساس  IL-10تغییر معنی دار و بارزتری در غلظت 
 می شود.
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