
 

 

 

 

 

در زنان سالمند را  (TGF-β) دهنده رشد بتا رشکلییبا کش سطوح تغ یمقاومت نیهشت هفته تمر
 دهد یکاهش م
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 یها یماریبه عفونت و ابتال به ب تیحساس شیوابسته به سن همراه است که باعث افزا کیپاتولوژ راتییبا تغ یسالمند مقدمه:
 تیو فعال هیاز جمله تغذ یگوناگون یطیو عوامل مح یکیعوامل ژنت ریدر سالمندان تحت تاث یمنیا ستمی. عملکرد سشود یم یمنیخودا

عمل  یدر دوران سالمند یمنیا ستمیس تیدر تقو یبه عنوان عامل موثر تواند یم یرکتح از کم یسالم و دور یاست. سبک زندگ یبدن
قرار  ریرا تحت تاث یمنیا ستمیتواند س یم یدر واکنش سلول رییتغ جهیعضله و در نت  یکیمکان کیبا تحر یمقاومت نی(. تمر1کند )
هدف از پژوهش حاضر  ،یمنیا یسلول ها زیدر رشد و تما رییبا کش بر تغ یمقاومت نیتمر نهی(. با توجه به خال موجود در زم2دهد )
 .در زنان سالمند بود (TGF-β) شکل دهنده بتا رییتغ یبا کش بر سطوح عامل رشد یمقاومت نیهشت هفته تمر یبررس

زن  24باشد. می کنترل گروه با آزمون پس –آزمون  شیو به صورت پ یتجرب مهیو از نوع ن یپژوهش کاربرد نی: ایروش شناس
و (n=16با تراباند) یورزش تیبه گروه فعال تصادفی صورت به( 84/53±11/8: وزن ؛1/151±65/6: قد ؛66/73±79/4)سن:  سالمند

جلسه/هفته( بوده  3به مدت هشت هقته) یورزش تیجلسه فعال 24گروه تراباند، شامل  ینیشدند. برنامه تمر میتقس (n=8گروه کنترل)
 ندهیبا توجه به رنگ کش ها فزا تیکرد. شدت فعال داینفر کاهش پ 10به  یها در گروه تجرب یداد آزمودناست. پس از هشت هفته، تع

 یشدو پس از جداساز یجمع آور یخون ینمونه ها ،ینیجلسه تمر نیبعد از آخر نیساعت قبل از شروع برنامه، هم چن 48بود. 
 یریاندازه گ R&amp;D تیبر اساس دستورالعمل شرکت سازنده ک و زایبا استفاده از روش اال TGF-β ییپالسما، سطح پالسما

 .شد

( در تریل یلی/مکوگرمیپ) TGF-β  ییمطالعه، سطوح پالسما انیداده ها با استفاده از آزمون آنکوا انجام شد. در پا لیتحل :یافته ها
 .(P=03/0)است داشته( 26/64± 39/21با گروه کنترل ) سهیدر مقا معناداری کاهش( 42/39 ±46/9) یگروه تجرب

عملکرد  یمنیا ستمیآن س یکه در پ شود، یم B و T یها از سلول یاریبس زیباعث سرکوب رشد و تما TGF-β :یریگ جهیبحث و نت
و رشد  زیتما ی به عنوان سرکوب کننده TGF-β ییبا کش، با کاهش سطوح پالسما یمقاومت نی(. تمر3را خواهد داشت ) ینامطلوب
 تواند یبا کش م یمقاومت نیتمر رسد یشود. لذا به نظر م یو التهاب یعفون یها یماریتواند باعث کاهش ابتال به ب یم B و T یها سلول

 .در زنان سالمند شود یمنیا ستمیباعث بهبود عملکرد س TGF-β ریبا کاهش مقاد

   .TGF-βتراباند،  ،یمقاومت نیسالمندان، تمر واژه های کلیدی:


