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  هدف و زمینه
 دهه دو از ). کمتر1شوند (می از جمله ایران محسوب کشورها از بسیاري در مرگ علت نخستین عروقی، قلبی هايبیماري

 جدید ضدالتهابی فاکتور یک عنوان به را IL-10 و التهابی فاکتور یک عنوان به را ICAM-1 زیادي که پژوهشگران است
 در اختالل که است گلیکوپروتئینی مولکول ICAM-1). 2( اندکرده معرفی عروقی قلبی هايبیماري مستقل کنندهپیشگویی

 جمله از هابیماري از بسیاري در پاتولوژیک هايپیشرفت اصلی که علت شودهاي التهابی میمنجر به پاسخ آن، عملکرد
 ضدآترواسکلروزي فاکتور عنوان به ICAM-1 چسبان هايمولکول منفی تنظیم با IL-10 ).3(است  عروقی قلبی هايبیماري
 توجه و با عروقی قلبی هايبیماري در توسعه ضدالتهابی و التهابی هايشاخصمهم  نقش به توجه با لذا .)1شود (می شناخته

هی از تواند موجب تغییر میزان و پاسخ این عوامل شود آگااینکه فعالیت ورزشی استقامتی به عنوان یک استرس فیزیکی می به
ها می تواند اطالعات ارزشمندي در زمینه اثرات سالمتی پاسخ این عوامل به فعالیت ورزشی و نیز تاثیر سازگاري بر پاسخ آن

 پاسخ و تاثیر سازگاري ناشی از یک بررسی حاضر مطالعه هدفبخش فعالیت ورزشی فراهم کند. لذا، با توجه به موارد یاد شده 
به یک جلسه فعالیت  ورزشکار غیر پسر دانشجویان IL-10 و ICAM-1 پاسخ بر تداومی یرغ هوازي ورزشی فعالیت دوره

  .است ورزشی

  هاروش و مواد
 در درصد 85 به اول هفته در درصد 65 در هفته، افزایش از جلسه 3هفته،  8پژوهش ( این در غیرورزشکار پسر دانشجوي 12

 .بود هاست بین فعال استراحت دقیقه 5 و نظر مورد شدت با ايدقیقه 10 ست 3شامل  تمرین مدت. کردند شرکت آخر) هفته
 بیوشیمیایی آنالیز براي. شد آوري جمع تمرینی جلسه آخرین قبل و بعد از و جلسه اولین اجراي و بعد از قبل خونی هاينمونه

  .شد استفاده آمریکا R&D شرکت االیزا تجاري هاي کیت از ICAM-1 و IL-10 میزان گیرياندازه و

  آماري روش
 ICAM-1 پاسخ بررسی براي. شد استفاده گیرينمونه مختلف مراحل در هاداده توزیع بودن طبیعی بررسی براي K-S آزمون از

 تی آزمون از ورزشی فعالیت جلسه یک به عوامل این پاسخ بر تمرین دوره تاثیر و ورزشی فعالیت جلسه یک به  IL-10 و
  .شد استفاده جفتی

  هایافته
 میزان ) وP=001/0( معناداري حد در IL-10 میزان ورزشی فعالیت جلسه یک به پاسخ در که داد نشان جفتی تی آزمون نتایج

ICAM-1 001/0( یافت افزایش% 15 میزان به معناداري حد در=P،دست به و آزمون پیش از آزمون پس کردن کم ). همچنین 
 تاثیر سازگاري داد نشاننتایج   ICAM-1و IL-10 پاسخ بر) سازگاري( تمرین دوره تاثیر بررسی براي تغییرات خالص آوردن

 ورزشی فعالیت جلسه به ICAM-1 پاسخ سازگاري اثر بر ولی )P=358/0( نداشت ورزشی فعالیت به IL-10 پاسخ بر معناداري
   .)P=006/0( یافت کاهش معناداري طور به

  گیرينتیجه
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به  sICAM-1کاهش پاسخ  موجب غیرتداومی استقامتی ورزشی هفته فعالیت 8 که بود این حاضر پژوهش یافته مهمترین
 کمتر میزان با تنفسی قلبی و آمادگی منظم بدنی فعالیت که آن بر مبنی قبلی هايها با گزارشفعالیت ورزشی شد. این یافته

sICAM-1 منظم ورزشی هاينتایج به دست آمده این است که تمرین). سازوکار احتمالی براي 4،5( شودمی تأیید است همراه 
 و التهابی پیش هايسایتوکین مقادیر کاهش خصوص به و ضدالتهابی هايسایتوکین افزایش و سمپاتیکی تحریک کاهش با

CRP کندمی مهار را چربی بافت از التهابی هايمیانجی رهایش و شودمی مزمن التهابی هايبیماري برابر در حفاظت به منجر 
 ورزشی هايفعالیت اثرضداکسایشی است ممکن سازوکاردیگردراین پاسخ ).6( شودمی ICAM-1 کاهش به منجر آن دنبال به و

 و شودمی سلولی چسبان هايمولکول و التهابی هايمیانجی بروز افزایش موجب آزاد اکسیژن هايرادیکال باشد، زیرا هوازي
IL-10 چسبان هايمولکول منفی تنظیم طریق از آندوتلیوم به گردش در ایمنی هايسلول اتصال از ICAM-1 می جلوگیري -
 فعالیت و شودمی تقویت هوازي تمرینات اثر بر ضداکسایشی دفاع شد داده نشان که مطالعاتی به با توجه از طرفی ).7(کند 

 طریق از ورزشی فعالیت احتماالً ،)8( شودمیو کاهش استرس اکسیداتیو  عضالنی اکسیداتیو ظرفیتموجب بهبود  جسمانی
  است شده IL-10 کاهش پاسخ التهابی و افزایش پاسخ موجب ضدالتهابی اثرات و ضداکسایشی سیستم بهبود
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