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 10و  6 - تأثیر شانزده هفته تمرین استقامتی و رژیم غذایی پرچرب بر اینترلوکین

 ي صحراییهاپالسمایی موش 1-و نسفاتین 

 3مهوش جعفري ،2ندا گیالنی ،1روح اهللا حق شناس

 *استادیار دانشگاه سمنان. 1

 دکتري دانشگاه تربیت مدرس يدانشجو. 2

   (عج)نشگاه علوم پزشکی بقیه اهللاستاد دا. 3
 

  02/02/1393تاریخ پذیرش:                      04/09/1392تاریخ دریافت:
  

  چکیده

 ،1-نسفاتین بر  و رژیم غذایی پرچرب تأثیر تمرین استقامتی بلندمدتحاضر بررسی پژوهش  هدف

 ،ادر تنظیم اشته التهابیضدبی و به منظور شناخت نقش عوامل التها ،10-اینترلوکین و 6-اینترلوکین

 طوربه موش صحرایی نرسر  32تعداد  به همین منظورباشد. میباط این عوامل با چاقی رتو ادریافت غذا 

) گروه کنترل با رژیم CHFD(، 2) گروه کنترل با رژیم غذایی پرچرب (1 :تایی 8تصادفی در چهار گروه 

)گروه تمرین EHFD (4) گروه تمرین استقامتی با رژیم غذایی پرچرب CSD (3)غذایی استاندارد (

روز در  m/min 30، 5دقیقه با سرعت  60) (هر جلسه تمرین ESDاستقامتی با رژیم غذایی استاندارد(

 ،تقسیم شدند و از آب و غذاي در دسترس ،بدون شیب نوارگرداندویدن روي  ،هفته) 16هفته به مدت 

 چند متغیره و از تحلیل واریانس شیمیاییپارامترهاي بیو گیرياندازهاستفاده کردند. از روش االیزا براي 

ي هادر گروه IL-10و  1-بین نسفاتیننتایج نشان داد که استفاده گردید. ها براي تجزیه و تحلیل داده

با رژیم غذایی ها اما بین گروه وجود نداردتفاوت معناداري  ،تمرین و گروه کنترل با رژیم غذایی یکسان

تمرین استقامتی  ،حاضر نشان داد پژوهش ).P<0.001داري وجود داشت (پرچرب و استاندارد تفاوت معنا

که یکی از  کنترل کننده اشتها و متابولیسم بدن با ایجاد تعادل در مسیرهايالً احتما ،متوسط تا شدید

ي پرچرب از تأثیر چاق کنندگی غذاها ،باشدمی 10و  6- اینترلوکین ،1- مسیرهاي احتمالی نسفاتین

  .پیشگیري نماید

  

  1- نسفاتین ،غذاي پرچرب ،تمرین استقامتی ،چاقی واژگان کلیدي:

  

                                                   
 :rhm@profs.semnan.ac.irEmail                                                                      نویسنده مسئول *
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  مقدمه

مخاطره انگیز سالمتی است که به سرعت در کشورهاي جهان در حال  ین عواملترمهماز  چاقی

 5/27چاقی در بین مردان امریکایی از  2004تا  1999دهند که از سال میرشد است. آمارها نشان 

کاهش در کمیت و  .)1(باشد میدرصد  33یده است و در بین زنان نیز درصد رس 3/31درصد به 

کیفیت فعالیت بدنی به علت تغییرات سبک زندگی امروزي و تغییر جهت رژیم غذایی به سمت 

یکی از دالیل اصلی وزن بدن و چاقی را به همراه دارد. در حقیقت افزایش  ،دریافت غذاهاي پرانرژي

بررسی  ،از این رو .)2( و عدم تحرك است مصرف غذاهاي پرچرب و پرکالري ،چاقی و اضافه وزن

تواند به ما در میالً عوامل درگیر در این رابطه احتما نهفته در پشت این موضوع وساز و کارهاي 

  یشگیري از چاقی کمک نماید.شناخت و پ

التهاب  .)4,3(مورد توجه قرار گرفته است بلندمدتابی به عنوان یک بیماري الته چاقیهر چند 

 بط نمی باشدرتهیچ بیماري عفونی مو درجه پایین بوده و با نظام یافته  ،بلندمدت ؛قیبط با چارتم

چاقی ناشی از رژیم  مرتبط با بلندمدتالتهاب  ،نشان داده شده است که تمرین ورزشی از طرفی )5(

عامل نکروز  ،6- اینترلوکین ،گرلین ،آدیپونکتین ،لپتین. )7,6( ددهمیغذایی پرچرب را کاهش 

بر روي تنظیم هورمونی پاسخ به ورزش و تمرین میو انسولین اثرات مه )α-TNF(1تومور آلفا

دهند و در میي بدنی مختلف پاسخ هابه فعالیتها این میانجی چنینهمکنند. میاعمال  بلندمدت

ي هاي بین این میانجیهاتمرینی یکی از حلقه فشارند. بط هسترتبعضی از مسیرها با همدیگر م

 پیشنهادي در این زمینه هايمسیراز  .باشدمیها اینتعادل انرژي و تعامالت مسلم بین  ،هورمونی

  .)8( است 1- نسفاتین – IL- 310-IL-26 باطرتا

اسید  82به عنوان یک پلی پپتید ضد اشتهایی ،نو همکارا 4توسط اه 2006سال  در 1- ننسفاتی

) در هیپوتاالموس NUBC2( 5 2- اي ژن نوکلئوبایدیناي مشتق شده از فرایند پس ترجمهامینه

و انسان بیان می شود و  موش صحراییدر هیپوتاالموس  ،1- نسفاتین. )9( کشف شد موش صحرایی

ي کاهش پیدا می دارروزهي پاراونتریکوالر هیپوتاالموس در هنگام گرسنگی و هابیان آن در هسته

ي را دارروزهو سطح نسفاتین حالت  6BMIباط منفی بین رت) ا2010( تسوشیا و همکاران. )10( کند

این احتمال  ،مشخص شده است 1-یی که تاکنون براي نسفاتینهابا توجه به نقشنشان دادند. 

                                                   
1. Tumor Necrosis Factor-α 
2. Interlukin-6 
3. Interlukin-10 
4. Oh 
5. Nucleobindin 2 
6. Body Mass Index 
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در مینقش مه 1- و نسفاتین )11( وجود دارد که سطح این نروپپتید همراه با چاقی دچار تغییر شود

شود میاحتمال داده  .)12(ارد تغذیه و هومؤستاز گلوکز د ،یکپارچه سازي انرژي دریافتی و مصرفی

 چنینهمین در مغز وجود داشته باشد. رتو مسیر مالنوکو 1-که تعامالت متقابلی بین مسیر نسفاتین

وازوپرسین و هورمون تغلیظ یافته  ،با اکسی توسین 1- ي نسفاتینهاکه نرونمشخص گردیده است 

چربی و قلب  ،ي مختلف محیطی همچون معدههابیان بوده و در بافتهم ،مالنین هیپوتاالموس نیز

 نیاکی و همکارانقنبري ،1- لیت بدنی بر نسفاتیندر رابطه با تأثیر فعا .)13,10( شودمیبیان  ،نیز

مرد ورزشکار رشته کیک  14هوازي را در به دو جلسه تمرین بی 1- پاسخ نسفاتین ،)2010(

. در )14( مشاهده نکردند 1- بوکسینگ بررسی کردند و هیچ تغییري را در سطح پالسمایی نسفاتین

هایی صحرایی با هشت هفته تمرین مطالعه دیگري افزایش بیان ژن این نروپپتید در کبد موش

در  .)15( اما نسبت به گروه کنترل معنادار نبود ،متر در دقیقه مشاهده شد 20استقامتی با سرعت 

دیگر نشان داده شده است که ورزش به همراه رژیم غذایی پرکربوهیدرات نسفاتین کبدي اي همطالع

  . )16(باشد میدهد که مستقل از نسفاتین پالسما میي صحرایی ماده را افزایش هاموش

IL-6  ي التهابی و هاهمچون پاسخ زیستیاست که در فرایندهاي اي هاسید امین 212یک سایتوکاین

بی اغلب به عنوان یک سایتوکاین پیش التها  IL-6باشد.میدرگیر  )18( و عملکرد مغز )17( ایمنی

 بلندمدتدر طول ورزش  .)19( باشدمینیز  التهابیضدداراي اثرات  چهاگر ،شودمیطبقه بندي 

 دستگاهدر  IL-10از طریق  IL-6شود که میاحتمال داده  .)18( یابدمییش افزا IL-6میسطح سر

چندین مطالعه . )19( انرژي مصرفی و ترکیب بدن نقش داشته باشد ،عصبی مرکزي در تنظیم اشتها

و آنتاگونیست گیرنده  IL-10را از طریق افزایش غلظت  مدتکوتاهفعالیت بدنی  التهابیضدتأثیر 

ورزش را بر این  بلندمدتتأثیر میاما مطالعات ک ،)21,20(اند هداد ) نشانIL-1ra(1-اینترلوکین

 دریافت غذا را کاهش داده و از پرخوري پیشگیري می کنند IL-6و  IL-1. اندهعوامل بررسی نمود

ي هیپوتاالموسی هامستقیم بر نرون طوربهنشان دادند که ورزش  ،)2010روپل و همکاران (. )22(

-ILانرژي از طریق ساز و کارهاي میانجی شده توسط  سوخت و سازدرگیر در تنظیم دریافت غذا و 

  . )19( مؤثر می باشد IL-10و  6

و  IL-6، IL-10باطاتی بین رتد که شاید ادامیاین احتمال را  گرپژوهش ،با توجه به موارد باال

تأثیر به همین منظور در پژوهش حاضر . در رابطه با دریافت غذا وجود داشته باشد 1- نسفاتین

موش در  1- نسفاتین و IL-6، IL-10 به همراه رژیم غذایی پرچرب برهفته تمرین استقامتی  شانزده

بط با رتتا شاید از این طریق بتوان ساز و کارهاي م ،مورد بررسی قرار گرفت ي نر ویستارهاصحرایی

ناشی  بلندمدتبر التهاب  تواندمیکه آیا تمرین استقامتی  نمودفرایند چاقی را شناسایی و مشخص 

  ؟تأثیر داشته باشد از رژیم غذایی پرچرب
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  روش پژوهش

شانزده تأثیر باشد که در آن میبا طرح پس آزمون با گروه کنترل  ربینوع تج حاضر از پژوهشروش 

 IL-10و  IL-6 ،1- سطح پالسمایی نسفاتین برو رژیم غذایی پرچرب هفته تمرین استقامتی 

نر ویستار  موش صحراییسر  32به همین منظور تعداد .بررسی گردیدنر ویستار  صحراییي هاموش

سسه انستیتو پاستور ایران خریداري ؤاز مگرم 160±10یانگین وزنی روز و م 60تا  50با دامنه سنی 

مطابق با خط مشی انجمن ایرانیان حمایت از حیوانات  صحراییي هاموششد. پس از همسان سازي 

 رتقفس به صو 32دردر حیوان خانه و  ،و آزمایشگاهیمیآزمایشگاهی مورد استفاده براي اهداف عل

) گروه 1تایی:  8زي به چهار گروه پس از همسان سا صحراییي هاموش انفرادي نگهداري شدند.

) EHFD) گروه تمرین استقامتی با رژیم غذایی پرچرب CHFD(، 2)رژیم غذایی پرچرب (کنترل با 

) گروه تمرین استقامتی با رژیم غذایی 4) و CSDرژیم غذایی استاندارد (کنترل با ) گروه 3

هفته  شانزدهبه مدت  ،EHFDو  CHFDگروه  صحراییي هاموششدند.  تقسیم ،)ESDاستاندارد(

 ،درصد کل انرژي چربی(مشتق شده از روغن سویا) 50شامل  ت رژیم غذایی در دسترس پرچربتح

رژیم  از ESDو  CSDگروه  صحرایی يهاموشو  )23(درصد کربوهیدرات  30درصد پروتئین و  20

تحت چرخه روشنایی  راییصحي هاموش چنینهم. استاندارد (معمولی) استفاده کردندغذایی 

قرار گرفتند  C˚25±2 رتو درجه حرا %65 ±5و رطوبت ساعت تاریکی)  12ساعت نور  12تاریکی (

  ند.شتدسترسی آزاد به آب دا و

مقدار غذاي بیشتري از مصرف هر  ،یک بار هر دو روز ،هادر این پژوهش با توجه به وزن آزمودنی

شد. غذاها میدر هر قفس قرار داده  موش صحراییر هر در اختیا غذاي فشرده شده ،موش صحرایی

ار اولیه کسر گردید و هر دو روز یک بار مقدار باقی مانده دوباره وزن کشی شده و از مقدمیوزن 

با ترازوي دیجیتال با دقت  ،موش صحرایییب مقدار غذاي مصرفی روزانه هر گردید و به این ترتمی

ساعت  24 صحراییي هاموش ،تمرین استقامتی برنامهس از انجام شد. پمی گیرياندازه ،گرم 1/0

با بیهوش نمودن حیوان  ،صبح 10تا  8رأس ساعت  ،ساعت ناشتایی 8ن جلسه تمرین و پس از آخری

به وسیله سرنگ  گیريخون .ندشد نمونه برداري ،از قلب حیوان گیريخونو از طریق  ،از طریق اتر

سی سی آغشته  4ي هاگرفت. بالفاصله خون به داخل لوله رتین صوآغشته به هپار لیتريمیلی 10

درجه نگهداري و  4دقیقه در دماي  30به مدت  ) منتقل وEDTA3mg/ml(1به ماده ضد انعقاد

دور در دقیقه سانتریفیوژ شد. سپس پالسما از نمونه  3200دقیقه با سرعت  15سپس به مدت 

به آزمایشگاه  ،گیري در تانک ازتپس از قرارل و ي مخصوص منتقهااستخراج و به میکروتیوپ

                                                   
1. Ethylene Diamine Tetraacetic Acid  
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 ،1-مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. جهت سنجش پارامترهاي بیوشیمیایی نسفاتین ومنتقل 

- از کیت نسفاتین IL-10و  1- نسفاتین گیرياندازهبراي گلوکز و انسولین از روش االیزا استفاده شد. 

با حساسیت خت شرکت کازابایاي چین به ترتیب سا ،موشو  موش صحراییمخصوص  IL-10و  1

ساخت  IL-6 از کیت IL-6جهت سنجش  چنینهم استفاده گردید. ،لیترمیلیپیکوگرم در  1و  9/3

  لیتر استفاده گردید.میلیپیکوگرم در  19فرانسه با حساسیت  1شرکت دیاکلون

هفته (شنبه  در روز 5 تمرینی گروه صحراییي هاموشبه این صورت بود که  فعالیت ورزشی برنامه

روز  5شامل تمرین  برنامهتمرین کردند.  نوارگردانده هفته روي شانز تا چهارشنبه) به مدت

متر در  15تا  5دقیقه با سرعت  15که به مدت  ،بود نوارگردانآشناسازي حیوان با محیط و دستگاه 

رعت تمرین اضافه شد تا در هفتگی به مدت و س رتدقیقه و شیب صفر درصد انجام گرفت. به صو

دقیقه گرم کردن و  10متر در دقیقه رسید. با احتساب  25دقیقه و سرعت  50هفته چهارم به مدت 

در هر جلسه ). 1جدولدقیقه شد ( 63به بعد دهم کل زمان تمرین از هفته  ،دقیقه سرد کردن 3

به سرعت میروع و به آرامتر در دقیقه تمرین ش 10ابتدا با سرعت  ،تمرین به منظور گرم کردن

  متر در دقیقه به سرعت دستگاه اضافه گردید.  3 ،دقیقه 2که هر  رتبه این صو ،دستگاه اضافه شد
  
  

تمرین استقامتی برنامه - 1جدول  

  زمان(دقیقه)  سرعت(متر در دقیقه) هفته 

  15  15  آشناسازي

  20  15  هفته اول

  30  20  هفته دوم

  40  25  هفته سوم

  50  25  هفته چهارم

  50  25  هفته پنجم

  50  25  هفته ششم

  63  30  هفته دهم...

  63  30  هفته شانزدهم....

  

هفته  4رسید و در  ،متر در دقیقه 25سرعت دستگاه به سرعت  ،10در دقیقه  ،از هفته چهارم به بعد

 ،دقیقه نیز به منظور سرد کردن 3متر در دقیقه رسید. مدت  30سرعت به  ،10در دقیقه  ،آخر

 ،اخالقی موارد رعایت به منظور مرحله این در). 1جدولکاهش پیدا کرد (میرعت دستگاه به آراس

                                                   
1. Diaclone 
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اي همیل توسط عمل بلکه این ،نشد استفاده الکتریکی شوك از دویدن به حیوان وادارکردن براي

اسمیرنف براي  -از آزمون کولموگروف ،هاي خامپس از جمع آوري داده .گرفت رتصو پالستیکی

) و تک MANOVAچند متغیره ( واریانستحلیل از آزمون  وها ی طبیعی بودن توزیع دادهبررس

در سطح و ها گروه درها ت تغییرات هر یک از شاخصبراي بررسی تفاو ،)ANOVA( متغیره

<0.05α .تجزیه و تحلیل اطالعات با استفاده از نرم افزار  استفاده گردیدSPSS  صورت  19ویرایش

  گرفته است.

  

  تایجن

  .آورده شده است ،2جدولو غذاي دریافتی در  صحراییي هاموشنتایج مربوط به وزن 
   

نتایج مربوط به متغیرهاي وزن و دریافت غذا در هفته اول و هفته شانزدهم - 2جدول  

  تغیر

  گروه

وزن هفته 

  اول (گرم)

شانزدهم  وزن هفته

  (گرم)

دریافت غذا هفته 

  اول (گرم)

دریافت غذا هفته 

  م (گرم)شانزده

  CHFD  91/8±00/160  72/31±00/392†  27/4±57/124  41/11±25/135گروه 

  EHFD  96/7±00/160گروه 
33/16±12/314*  

001/0=P  

15/10±14/132*  

001/0=P  
13/14±62/138  

  CSD  62/9±38/157گروه 
53/37±62/345*  

01/0=P  
30/7±25/119  13/2±00/131  

  ESD  32/7±38/159گروه 
60/43±50/300*†  

002/0=P  
91/12±00/124  60/1±50/130  

  .اندهانحراف معیار ارائه شد ±میانگین  رتبه صوها داده

  )P< 0.05(CSD گروه به نسبت معنادار تغییر † )CHFD )P< 0.05* تغییر معنادار نسبت به گروه 

  

 ،ن) مورد آزموIL-10و  IL-6 ،1- حداقل در یکی از متغیرهاي (نسفاتین ،بین دو نوع رژیم غذایی

  تفاوت معناداري وجود دارد. 
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  IL-10و  IL-6 ،1-اثر متغیرهاي مستقل بر نسفاتین نتایج تحلیل واریانس چند متغیره مربوط به -3جدول

  منبع
  آماره ارزش

  النداي ویلکس
F 

  درجه آزادي

  فرضیه

  درجه آزادي

 خطا
P  

  >001/0  26  3  43/591  014/0  عرض از مبدأ

رژیم 

  غذایی

  پرچرب
445/0  80/10  3  26  001/0<  

  استاندارد

  ورزش
  تمرین

77/0  51/2  3  26  08/0  
  بی تمرین

  22/0  26  3  54/1  84/0  ورزش * غذا

  

با  ،جداگانه طوربه IL-10و  IL-6 ،1-در ادامه به بررسی اثر گروه در هر کدام از متغیرهاي نسفاتین

نتایج مربوط به بی توکی پرداخته شد. استفاده از تحلیل واریانس تک متغیره و آزمون تعقی

 IL-6، IL-10ارائه شده است. تغییر معناداري بین  4جدولدر  IL-10و  IL-6 ،1- متغیرهاي نسفاتین

ي با رژیم غذایی هامشاهده نشد. اما بین گروهها ي تمرین با کنترل آنهاگروه 1- و نسفاتین

عناداري در این عوامل مشاهده گردید ي با رژیم غذایی پرچرب تفاوت مهااستاندارد و گروه

)P=0.001گروه  1-). شانزده هفته تمرین استقامتی منجر به باالتر بودن نسفاتینEHFD تر و پایین

 باالتر بود ،IL-10ي تمرین هادر گروه). P=0.03شد ( EHFDي صحرایی گروه هاموش IL-6بودن 

 EHFDدر گروه  1-نسفاتین ).P=0.001معنادار بود ( CSDنسبت به گروه  ESDکه تنها گروه 

 CSDنسبت به گروه  ESDگروه  1- نسفاتین اما معنادار نبود. در مقابل ،باالتر بود CHFDنسبت به 

  .کمتر بود
 

  IL-10و  IL-6 ،1-نتایج مربوط به متغیرهاي نسفاتین - 4جدول    

  CHFD  EHFD  CSD  ESD  متغیر گروه

  pg/ml  93/3±12/17 1- نسفاتین
61/3±75/19†  

0.044=P  

76/4±32/25*  

0.002=P  

59/3±07/23*  

0.029=P  

IL-6 pg/ml  19/7±87/30  
59/4±00/24†  

0.006=P  
92/3±37/34  

52/6±37/32¥  

0.032=P  

IL-10 pg/ml  31/0±63/1  47/0±06/2  
59/0±58/2*  

0.005=P  

60/0±75/2*¥  

0.001=P  

   .اندهانحراف معیار ارائه شد ±میانگین  رتبه صوها داده - 

   )CHFD )P<0.05ییر معنادار نسبت به گروه * تغ

    )CSD )P< 0/05تغییر معنادار نسبت به گروه  †

  )EHFD )P< 0.05تغییر معنادار با گروه  ¥
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  نشان داده شده است. 1شکلهفته در  16در طول ها غذاي دریافتی آزمودنیکل نتایج مربوط به  
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  هفته 16در طول ها موش صحرایی یغذاي دریافت - 1شکل

  نتایج بر اساس کالري هر گرم غذا ارائه شده است - 

  

  و نتیجه گیري بحث

بنابراین  ،باشدمیو سرطان  2دیابت نوع  ،ي قلبیهاهمچون بیماريها چاقی پایه تعدادي از بیماري

 استی و اقتصادي سالمت ،آگاهی از چگونگی تنظیم وزن بدن داراي بیشترین اهمیت از لحاظ علمی

 ،کنندمیي مرتبط با آن را دنبال ها. افزایش مطالعاتی که شیوع و پیشگیري از چاقی و بیماري)24(

رزش عامل شود که ومیاحتمال داده  تأکید بر تنظیم اشتها و سوخت و ساز انرژي دارند. از طرفی

پژوهش حاضر نشان داد که شانزده هفته تمرین  .)7( التهاب ناشی از چاقی باشدکنترل مؤثري در 

شد  تحركي بیهاتمرین نسبت به گروه يهاي صحرایی گروههااستقامتی منجر به وزن کمتر موش

دهد مینشان  1شکلچنانچه باشد.  رب غذاهاي پرچرب بر وزن و چاقیحاکی از تأثیر مخشاید که 

در مجموع غذاي کمتري نسبت به  ،در کل دوره پژوهش )ESDو  EHFDهر دو گروه تمرینی (

بی و  ،)2005بی و همکاران ( هايپژوهشکه با اند همصرف نمود تحركبیي صحرایی هاموش

ي صحرایی هاموش ،اندهنشان داد هاباشد. آنمی) هم سو 2013( ) و وي و لیانگ2001همکاران (

در مقایسه با  ،یی همچون دویدن تا سرحد خستگی روي نوار گردان بودندهابه ورزشکه مجبور 

در  .)25- 27( اندهدریافت غذا و وزن بدن داشت ،حیوانات بی تحرك کاهش معناداري در اشتها
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معنادار  CSDنسبت به گروه  ESDبود که تنها اختالف گروه افزایش یافته  ،IL-10رین ي تمهاگروه

هشت هفته تمرین  ) است که نشان دادند2009لیرا و همکاران (این نتایج هم راستا با پژوهش  ،بود

(برنامه تمرین مشابه پژوهش حاضر بود) منجر به  vo2maxدرصد  65تا  55استقامتی با شدت 

گروه  1-دهد نسفاتینمینشان  4جدول. )28(در بافت چربی سفید شده بود  IL-10ن افزایش بیا

EHFD قنبري نیاکی و . باالتر بودها پس از شانزده هفته تمرین استقامتی نسبت به سایر گروه

اما این افزایش معنادار افزایش در بیان ژن کبدي این نروپپتید را نشان دادند  ،)2010همکاران (

متفاوت بودن شدت و مدت  ،پتید درحالت سیرياین نروپ گیرياندازهبه علت الً که احتما ،)15(نبود 

نشان دادند که  ،)1391حق شناس و همکاران ( چنینهم تمرین و به ویژه نوع و ترکیب غذا باشد.

نر چاق سطح  صحراییي هاموشدوازده هفته تمرین استقامتی با رژیم غذایی استاندارد در 

ها نسبت به سایر گروه EHFDي صحرایی گروه هاموشIL-6 .)29( دهدمیرا افزایش  1- نسفاتین

روپل و همکاران . )27(باشد میهم سو  ،)2013وي و لیانگ ( پژوهشبود که با نتایج تر پایین

به میزان بیشتري  IL-6که افزایش سطح هیپوتاالمیکی و سرمی سایتوکاین اند هنشان داد ،)2010(

ي تمرین هاگروه IL-6در پژوهش حاضر  .)30( غر می باشدچاق نسبت به ال صحراییي هاموشدر 

ي با رژیم غذایی پرچرب و هااما در گروه ،بودتر پایین ،ندبودتر شان الغریهاکه نسبت به کنترل

و نحوه  تواند نشان دهنده تأثیر نوع رژیم غذاییمیالً احتماکه  مشاهده نشداستاندارد چنین چیزي 

هرچند به نحوه انتقال این عوامل از سد خون مغزي و  .)3جدول( باشدها عملکرد این سایتوکاین

موجب  مدتکوتاهورزش کنند نیز باید توجه داشت. مییی که این عوامل را ترشح هابافت چنینهم

ضد التهابی شده که به وسیله افزایش در سطح پالسمایی سایتوکاین  IL-6افزایش سطح پالسمایی 

IL-10 مدتکوتاهورزش  ،. نشان داده شده است که همانند یک جلسه ورزش)30( دنبال می شود 

هیپوتاالمیکی را افزایش  IL-10و  IL-6سطح  ،دریافت غذا و وزن بدن را کاهش داده نیز هفته) 4(

دهد میکاهش  ي صحرایی چاقهادر موشرا  ERو استرس  IKKB-NF-KBدهد و پیام رسانی می

این اثرات در  همه که ،افتدمیي صحرایی الغر چنین چیزي اتفاق نهابا این تفاوت که در موش

مورد توجه قرار گرفت و  بلندمدتدر پژوهش حاضر تمرین  .اولین روز ورزش بیشتر مشهود است

 مدتکوتاهو  بلندمدتهاي ورزش ساز و کار احتمال وجود دارد کههده نشد. این چنین چیزي مشا

 شود باعث چنین نتایج متفاوتیمیایجاد  بلندمدتیی که در هاسازگاريالً متفاوت بوده و یا احتما

 در پژوهش حاضر تواند بر نتایج تأثیرگذار باشد.میشود. هرچند شرایط محیطی و نوع غذا نیز 

و سازکه  دهنده این موضوع باشدنشانالً مااحت که مشاهده نشدها کدام از گروههیچ IL-6در  تغییري

چنانچه در پژوهشی  تواند متفاوت باشد.میدر شرایط مختلف ها هاي عملکردي این سایتوکاینکار

با تغییر دادن رژیم غذایی از پرچرب به استاندارد از هفته  ،)1392دیگر حق شناس و همکاران (
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در آن پژوهش تغییر رژیم غذایی همراه با ورزش  هشتم به بعد نتایج متفاوتی را مشاهده نمودند.

در هر دو گروه تمرین نسبت  IL-10در پژوهش حاضر سطح که درحالیرا کاهش داد  IL-10سطح 

هاي التهابی شاید به عنوان یک پیام یننهایت سایتوکا در .)31( شان افزایش یافته استبه کنترل

ت دو انرژي دریافتی و انرژي مصرفی عمل کنند. به عالوه این اطالعا ضد چاقی به وسیله تعدیل هر

هاي شاید به عنوان ارتباطی بین بافت التهابیضدهاي التهابی و ینداللت بر این دارند که سایتوکا

شاید کاهش در تجمع انرژي  در کنترل تعادل انرژي عمل کنند و يمحیطی و دستگاه عصبی مرکز

براي هر دو شرایط  ،ناشی از چاقی بلندمدتبا افزایش فعالیت بدنی و به دنبال آن کنترل التهاب 

  چاقی و غیر چاقی کاربرد داشته باشد.

انرژي مصرفی به باشد و پاسخ التهابی ناشی از میاز تجمع انرژي در بدن اي هنتیج بلندمدتالتهاب 

 کند. اگر این سیستم بازخورديمیبازخوردي در مقابل مازاد انرژي در چاقی مبارزه  یک روش

(مقاومت التهابی) انرژي مصرفی کاهش خواهد یافت و تجمع انرژي منجر به چاقی  شکست بخورد

گردش  ،موسبین هیپوتاالاحتمالی  رسانیپیام از مسیرهاي IL-10و  IL-6 ،1- نسفاتین خواهد شد.

باشند که در پژوهش حاضر سعی بر آن شد تا میي بدن به ویژه بافت چربی هاخون و سایر بافت

براي اي هقولهدف با IL-10و  IL-6تعدیل سطح از آنجایی که  رها بررسی گردد.متغیتغییرات این 

ه از ابتال بورزشی مناسب ضمن پیشگیري شاید بتوان با طراحی تمرینات باشد میمقابله با چاقی 

  و چاق کننده نیز جلوگیري نمود. چاقی از اثرات مخرب غذاهاي پرچرب
  

  تقدیر و تشکر

مرکز  ،نویسندگان مقاله از دانشگاه تهران به خاطر در اختیار گذاشتن تجهیزات آزمایشگاهی

دانشگاه علوم پزشکی بقیه اهللا به خاطر حمایت مالی و پژوهشکده فیزیولوژي ورزشی  هايپژوهش

نمایند. میي پارامترهاي بیوشیمیایی تقدیر و تشکر هاگیرياندازهغدد و متابولیسم به خاطر 

دکتر مهدي هدایتی و  ،دکتر محمدرضا کردي ،از جناب آقایان دکتر علی اصغر رواسی چنینهم

  نماید.میزاده به خاطر همکاري در این پژوهش تقدیر و تشکر دکتر محمد شریعت
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Abstract 
The aim of this study was to investigate the effect of 16 weeks endurance training and 
high fat diet on plasma level of nesfatin-1; interlukin-6 and 10 to understand the role of 
inflammatory and anti-inflammatory factors in the regulation of appetite, food intake 
and the associated these factors with obesity. In order to 32 male rats were randomly 
divided into four groups: control group with standard diet (CSD) (n=8), endurance 
training with a standard diet (ESD) (n=8), control group with high-fat diet (CHFD) 
(n=8) and endurance training with high-fat diet (EHFD) (n=8). Training groups was 
given exercise on motor-driven treadmill at 30 m/min (0% grade), 60 min/day, 5 
days/week for 16 weeks, and all of groups were given ‘‘ad libitum’’. The ELISA method 
for laboratory analysis and MANOVA test for analyses data were used. Results showed 
that there wasn’t a difference between nesfatin-1 and IL-10 in exercise groups and 
control groups but observed significant differences in HFD and SD groups (P<0.001). 
Furthermore, the present study showed that, Perhaps, Endurance training of moderate to 
severe, by creating a balance between control of appetite and metabolism, which is one 
of the possible routes nesfatin-1, IL-6 and 10, could prevented from high-fat diet- 
induced obesity.  
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