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هادی قرنی  ،*6محمدرضا ذوالفقاری ،7جمال رسول پور ،9صالح شریفان
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ص.ص66-31 :
تاریخ دریافت31/8/65 :
تاریخ تصویب31/65/6 :
چکیده
افزایش عوامل التهابی در بروز سندروم متابولیک که مجموعهای از اختالالت متابولیکی میباشد مؤثر
است .سطح استراحتی اینترلوکین 1-با چاقی و سبکزندگی غیرفعال ارتباط دارد که غلظت آن در سرم
بیماران مبتال به چاقی افزایش مییابد ،بنابراین هدف از مطالعه حاضر تعیین تأثیر مصرف طوالنی مدت
کافئین و تمرینات هوازی بر سطوح سرمی اینترلوکین 1-و ترکیب بدن در مردان چاق بود .در این
مطالعه نیمهتجربی 85 ،مرد چاق با میانگین سنی  93/4±3/68سال ،وزن  38/33±4/86کیلوگرم و
میانگین شاخصتودهبدنی  95/34±6/96کیلوگرم /مترمربع به صورت تصادفی در  8گروه  65نفری:
دارونما ،مکمل ،دارونماتمرین ،مکملتمرین قرار گرفتند .برنامه تمرین هوازی شامل دویدن با شدت
 HRmax %10-40به مدت  4هفته 30-85 ،دقیقه و  9جلسه در هفته بود .میزان مصرف مکمل،
روزانه  055میلیگرم کافئین و دارونما نیز از دکستروز  %3بود .نمونهگیری خونی پس از  63ساعت
ناشتایی قبل از شروع مطالعه و  84ساعت پس از آخرین جلسهتمرینی جهت اندازهگیری سطوح
اینترلوکین 1-انجام شد .دادهها با استفاده از آزمون  ANOVAیکطرفه و آزمون تعقیبی توکی در
سطح  P>5/50تجزیه و تحلیل شد .در گروههای تمرین -دارونما و تمرین-کافئین ،کاهش معنیداری
در سطح سرمی اینترلوکین 1-نسبت به گروه کافئین و دارونما در پسآزمون مشاهده شد (.)p>5/50
همچنین کاهش معنیداری در ترکیب بدن گروههای تمرین-دارونما ،تمرین-کافئین و کافئین نسبت به
گروه دارونما در پسآزمون مشاهده شد ( .)p>5/50براساس یافتههای پژوهش حاضر ،میتوان نتیجه
گرفت که تمرین هوازی و همچنین تمرین هوازی همراه با مصرف کافئین به واسطه کاهش عوامل
التهابی ،میتواند در کاهش التهاب و بهبود ترکیب بدن افراد چاق مؤثر باشد
واژههای کلیدی :کافئین ،تمرین هوازی ،اینترلوکین ،1-ترکیب بدن ،مردان چاق

 . 6کارشناسیارشد فیزیولوژی ورزشی ،دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی ،دانشگاه ارومیه ،ارومیه ،ایران
 . 3استادیار ،گروه فیزیولوژی ورزش ،دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی ،دانشگاه ارومیه ،ارومیه ،ایران
 . 9کارشناسیارشد فیزیولوژی ورزشی ،دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی ،دانشگاه تبریز ،تبریز ،ایران
*ایمیل نویسنده مسئولHaditba@yahoo.com :
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مقدمه
سندروم متابولیک مجموعهای از اختالالت متابولیکی شامل چاقی شکمی ،اختالل در متابولیسم
گلوکز و انسولین ،دیس لیپیدمی و پرفشار خونی میباشد .تجمع چربی در ناحیه شکم از مشکالت عمده
سندروم متابولیک است .بافت چربی یک عضو اندوکرین و پاراکرین فعال است که پروتئینهای متعددی
به نام آدیپوسایتوکین را ترشح می کنند که شامل عامل نکروز کننده تومور آلفا ( )TNF-aاینترلوکین 1
و اینترلوکین  4میباشد ( .)0اینترلوکین  1-سایتوکینی التهابی است که توسط بافت چربی ترشح و
باعث کاهش حساسیت به انسولین میشود و بر اساس یافتهها ،غلظت آن در سرم بیماران مبتال به
سندروم متابولیک افزایش مییابد ( .)9سطح استراحتی اینترلوکین 1-با چاقی و سبک زندگی غیرفعال
ارتباط دارد .این عامل التهابی ،باعث بازدارندگی لیپو پروتئین لیپاز و تحریک لیپولیز در آدیپوسیتها و
افزایش اسیدهای چرب غیراشباع در جریان خون میشود که پیامد آن افزایش مقاومت به انسولین و
سندروم متابولیک است ( )0و همچنین انجام فعالیتهای ورزشی با شدت باال به علت افزایش فشارهای
مکانیکی -متابولیکی و سرکوب دستگاه ایمنی موجب آغاز آبشارهای التهابی مختلفی میشوند ( .)0از
طرفی دیگر طبق گزارشهای پژوهشی موجود ،سبک زندگی فعاالنه با کاهش سطح سایتوکینهای
التهابی و بهبود حساسیت به انسولین همراه است ( )0که در این رابطه بالدوچی 6و همکاران ()3565
بیان کردند  63هفته تمرین هوازی موجب کاهش سطح سرمی اینترلوکین 1-زنان مبتال به دیابت نوع 3
میشود ( .)9در پژوهشی دیگر نیز هامیت 3و همکاران ( )3551افزایش سطح سرمی اینترلوکین 1-پس
از  63هفته تمرین هوازی در زنان مبتال به بیماریهای قلبی عروقی را گزارش کردند ( .)66با توجه به
تناقصات موجود در رابطه با تأثیر تمرین هوازی بر سطوح سرمی اینترلوکین 1-پژوهشها نشان دادهاند
التهاب مزمن در افراد مبتال به سندروم متابولیک ،مهمترین عامل مرتبط کننده افزایش توده بافت چربی
و مقاومت به انسولین است ( )68که تمرین هوازی میتواند با کاهش بافت چربی و بهبود حساسیت به
انسولین موجب کاهش عالئم مرتبط با سندروم متابولیک شود (.)0
درعین حال در سالیان اخیر برخی محققین پزشکی ورزشی عنوان کردهاند که با استفاده از
درمانهای دارویی و خوراکی ( مکملهای غذایی) به میزان قابلتوجهی میتوان از بروز تظاهرات التهابی
جلوگیری کرد ( )63در این راستا متخصصین در بخشهای مکمل غذایی مصرف ترکیبات متیل
گزانتینی ازجمله کافئین بهعنوان یک آلکالوئید پورینی میتل دار مشتق شده از خانوادهی متیل گزانتین
ها (با فرمول شیمایی  )C8H10N4o2را که دارای اثرات ضدالتهابی و ضد اکسیدانی است ،معرفی
کردهاند ( .)63نتایج برخی از تحقیقات موجود حاکی است که مصرف ترکیبات کافئینی از طریق
جلوگیری از فعالیت آنزیمهای چرخه نوکلئوتید فسفودی استراز ( ،)64( )PDEافزایش آدنوزین منو
فسفات حلقوی ( ،)64( )cAMPمخالفت با گیرندههای آدنوزینی ،پاکسازی بنیانهای آزاد و تعدیل
بیان ژنی عوامل التهابی ( TNF-aو  )NGF-kbمیتواند از بروز فشار متابولیکی و پاسخهای التهابی
1. Balducci
2. Hammett
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بکاهد ( .)3بااینحال ،مطالعات محدود و متناقصی دربارهی تأثیرات بلندمدت کافئین و متابولیت هایش
بر شاخصهای التهابی وجود دارد .بهعنوان مثال ،درای 6و همکاران ( )3556با بررسی تزریق مقادیر
مختلف کافئین ( 0 ،0%و  05میکروگرم در میلیلیتر) بر بافت جداشدهی زنان بیان نمودند که تنها
مقادیر بیشتر کافئین توانست بهطور معنیداری منجر به تعدیل  IL-6گردد ( .)3در مقابل ،نتایج
مطالعات ماچادو3و همکاران ( )3565حاکی از آن است که مصرف حاد مقادیر مختلف کافئین ( 8/0و
 0/0میلیگرم به ازای هر کیلوگرم از وزن بدن) هیچگونه تأثیری بر کاهش شاخصهای التهابی متعاقب
فعالیت ورزشی ندارند ()31؛ حتی یافتههای پژوهشی تائولر 9و همکاران ( )3569نشاندهندهی تشدید
پاسخ شاخصهای التهابی مانند اینترلوکین 1-متعاقب مصرف حاد  1میلیگرم کافئین در تعامل با
فعالیت ورزشی است ( .)90جمالی و همکاران ( )6933بامطالعه اثر مصرف حاد کافئین  6mg/kgقبل
از ورزش ،فعالیت هوازی وامانده ساز تست بروس بر روی  35دانشآموز غیر ورزشکار گزارش کردند که
کافئین باعث کاهش معنیدار اینترلوکین  1گردید ( .)63با توجه به مشخص بودن اثر مکمل دهی
کوتاهمدت کافئین بر پاسخ شاخصهای التهابی ،تاکنون هیچگونه مطالعهای در رابطه با تعیین اثرات
مصرف مزمن کافئین بر شاخصهای التهابی بهویژه در افراد چاق بهطور همزمان صورت نگرفته است.
بنابراین هدف از مطالعه حاضر تعیین تأثیر هشت هفته تمرین هوازی و مکمل دهی کافئین بر سطوح
سرمی اینترلوکین 1-در مردان چاق می باشد.
روششناسی تحقیق
مطالعه حاضر از نوع طرحهای نیمه تجربی با اندازهگیری دومرحلهای پیشآزمون -پسآزمون
میباشد .جامعه آماری این پژوهش را مردان چاق شهرستان پیرانشهر در محدوده سنی  34تا  94سال با
 95 ≥ BMIتشکیل دادند که آزمودنیهایی مجاز به شرکت در این پژوهش بودند که در دو سال
گذشته در هیچ نوع برنامه منظم ورزشی فعالیت نداشته و سابقه مصرف مکمل و داروی خاص نداشته
همچنین فاقد هرگونه بیماری قلبیـعروقی ،تنفسی ،دیابت ،پر فشارخونی و  ...بودند .از میان جامعه
آماری موردمطالعه پنجاهوسه نفر بهصورت داوطلبانه بهعنوان آزمودنی جهت شرکت در این پژوهش
انتخاب شدند .پس از اندازهگیریهای اولیه و بر اساس معیارهای اولیه تحقیق  85نفر از این نمونه جهت
شرکت در تحقیق انتخاب و بهطور تصادفی در چهار گروه  65نفری -6 ،دارونما -3 ،مکمل  -9 ،دارونما-
تمرین -8 ،مکمل-تمرین جایگزین شدند .پس از توضیح طرح تحقیق و اطالع از اهداف این تحقیق
آزمودنیها رضایتنامه کتبی حضور در تحقیق و پرسشنامههای آمادگی برای فعالیتهای جسمانی و
تندرستی را تکمیل نمودند .اطالعات مربوط به رژیم غذایی آزمودنیها توسط پرسشنامه یاد آمد غذایی
 38ساعته در سه روز توسط آزمودنیها در برگه مخصوص رژیم غذایی ثبت گردید .از آزمودنیها

1. Dray
2. Machado
3. Tauler
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خواسته شد در طول مطالعه ،رژیم غذایی خود را تغییر ندهند و مشتقات الکلی ،کافئین و ترکیبات
آنتیاکسیدانی استفا ده ننمایند و همچنین از انجام فعالیت بدنی خارج از برنامۀ تمرینی خودداری
فرمایند .با توجه به ویزیت شخصی هر روز در طول مطالعه از مصرف مکمل و عدم تغییر رژیم غذایی
توسط آزمودنیها اطمینان حاصل شد.
سه روز پیش از شروع مطالعه ،از تمامی آزمودنیها خواسته شد ضربان قلب استراحت خود را به
مدت  9روز و در هر روز  9بار به مدت  60ثانیه ،هنگام صبح و قبل از برخاستن از بستر شمارش نمایند
و در عدد  8ضرب نمایند تا ضربان استراحتی آنها به دست آید .اندازهگیری وزن ،قد ،شاخص توده بدن
و درصد چربی با استفاده از دستگاه آنالیز ترکیب بدن  X-Contact 356ساخت شرکت Jawon
 medicalاندازهگیری شد .اندارهگیریهای دور کمر و دور باسن نیز بهوسیله متر نواری با حساسیت
 5/6سانتیمتر به دست آمد (نسبت دور کمر به دور باسن با تقسیم اندازه این دو به هم محاسبهشده) و
حداکثر اکسیژن مصرفی نیز بهوسیله آزمون اصالحشده بروس اندازهگیری گردید.
برنامه تمرین :برنامه تمرین هوازی که در جدول  6به آن اشاره شده ،شامل هشت هفته دویدن
بهصورت سه جلسه در هفته با شدتی بین  10تا  40درصد  HRmaxآزمودنیها بود ( .)99بهطوری که
تمرینات بر اساس اصل اضافه بار طراحی شده بود .هر جلسه تمرین شامل مرحله گرم کردن ،برنامه
اصلی تمرین و مرحله برگشت به حالت اولیه در سالن آمادگی جسمانی بود .محدوده ضربان قلب تمرین
هر آزمودنی ،قبل از شروع تمرین برآورد شد و همچنین اندازهگیری ضربان قلب از ناحیه سرخرگ
کاروتوئید ،هر پنج دقیقه توسط آزمودنیها گرفته میشد و با اعالم آزمودنیها ،محقق از شدت تمرین
آگاه میشد .ضربان قلب بیشینه با استفاده از فرمول  335منهای سن محاسبه شد.
جدول  -6پروتکل برنامه تمرین هوازی
حرکات
کششی

مراحل تمرین

گرم کردن
پویا

شدت و مدت برنامۀ تمرینی

برگشت به
حالت اولیه

راه رفتن و
استراحت فعال

حجم تمرین
هفته اول و دوم

 0دقیقه

 65دقیقه

 30دقیقه با شدت %10 HRmax

 65دقیقه

 0دقیقه

هفته سوم تا پنجم

 0دقیقه

 65دقیقه

 90دقیقه با شدت -60 HRmax
%10

 65دقیقه

 0دقیقه

تا

 0دقیقه

 65دقیقه

 85دقیقه با شدت -40 HRmax
%60

 65دقیقه

 0دقیقه

هفته
هشتم

ششم

جمعآوری نمونههای خونی و روش اندازهگیری
 38ساعت قبل از شروع برنامه تمرین و  84ساعت پس از آخرین جلسه تمرین و به دنبال 63
ساعت ناشتایی ،مقدار  0میلیلیتر خون از ورید بازویی دست راست همه شرکتکنندگان گرفته شد.
نمونهها بهمنظور جداسازی سرم ،در لولههای آزمایشی بدون ماده ضد انعقاد ریخته شد .بهمنظور کاهش
زمان نگهداری نمونهها در شرایط آزمایشگاهی ،طی  0دقیقه انکویاسیون در دمای محیط و تشکیل
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لخته ،سرم نمونهها توسط دستگاه سانتریفیویژ ( 9055دور در دقیقه به مدت  65دقیقه) جدا شد و برای
انجام مراحل بعدی ،نمونهها در دمای  -65درجه سانتیگراد قرار داده شدند .سرم بهدستآمده برای
سنجش سطوح سرمی اینترلوکین 1-مورد استفاده قرار گرفت .سطح سرمی اینترلوکین 1-با کیت
پژوهشی مخصوص نمونههای انسانی (کیت تجاری ساخت آلمان شرکت بندر مند) تهیه شد و طبق
دستورالعمل شرکت سازنده به روش االیزا  )ELISA(6اندازهگیری شد .حساسیت کیت مذکور6 ،
پیکوگرم بر میلیلیتر و ضریب تغییرات درون آزمونی  1/0درصد بود .به عالوه ،تمام مراحل پژوهش در
شرایط استاندارد با رطوبت نسبی  05-00درصد ،دمای  31-34درجهی سانتیگراد و در ساعت  4الی
 66صبح انجام شد.
قرارداد مصرف مزمن کافئین
برای این منظور ،ابتدا مکمل کافئین ساخت شرکت نیترومس ( )Nitro massآمریکا با تائید از
وزارت بهداشت و درمان از داروخانه معتبر به مقدار مورد نیاز خریداری شد و با استفاده از ترازوی
دیجیتالی با دقت اندازهگیری آن  5/6گرم و ظرفیت  965گرم  ،به مقدار مناسب ( 0میلیگرم به ازای
هر کیلوگرم از وزن بدن) در بستههای پالستیکی مخصوص قرار داده شد ( .)4دارونما برای تحقیق
حاضر ،مالتو دکسترین بود ،که به همین صورت در بستهها قرار داده شدند .قبل از مصرف مکملها،
طریقه مصرف آنها توسط محقق به آزمودنیها توضیح داده شد و گروه مکمل 0 ،میلیگرم به ازای هر
کیلوگرم از وزن بدن کافئین و گروه دارونما 0 ،میلیگرم از مالتو دکسترین را به ازای هر کیلوگرم از وزن
بدن در طول هشت هفته دورهی تمرینی (مطالعه دوسویه کور) مصرف کردند .مصرف مکمل و دارونما
توسط محقق بهطور دقیق کنترل میشد و به آزمودنیها توصیهشده بود تا در وعده صبحانه بعد از غذا
آن را مصرف کنند .با توجه به هدف تحقیق هیچکدام از آزمودنیها از ماهیت بستهها اطالعی نداشتند.
روش تجزیهوتحلیل آماری
در تحقیق حاضر از آزمون آماری شاپیرو-ویلک برای تعیین وضعیت طبیعی بودن دادهها و برای
تجزیهوتحلیل آماری دادهها از آزمون تی وابسته ،و تغییرات هر یک از شاخصها طی مراحل مختلف با
آزمون تحلیل واریانس یکراهه ( )ANOVAو آزمون تعقیبی توکی برای مقایسه دو به دو گروهها
استفاده شد و نیز تجزیهوتحلیل تمامی دادههای آماری با استفاده از نرم افزار آماری  SPSS-21در
سطح  p<5/50معنیداری صورت گرفت و برای رسم نمودار از نرمافزار  Excel 3569استفاده شد.

. Enzyme-Linked Immunosorbent Assay
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یافتههای تحقیق
در جدول شمارۀ  6تغییرات وزن ،BMI ،درصد چربی بدن ،محیط دور کمر ،محیط دور باسن،
نسبت محیط کمر به باسن Vo2max ،و  IL-6به دنبال مداخالت آمده است.
همانطور که در جدول شمارۀ  6مشاهده میشود ،هیچگونه اختالف معنیداری در بین گروهها در
تغییرات وزن بدن ( ،)p=5/963محیط دور باسن ( )p=5/549و  )p=5/865( WHRوجود ندارد،
درحالیکه اختالف معنیداری بین تغییرات  ،)p=5/565( BMIدرصد چربی بدن ( ،)p=5/556محیط
دور کمر ( )p=5/505و  )p=5/564( Vo2maxبین گروهها مشاهده شد؛ همچنین در گروههای
کافئین +تمرین ،دارونما +تمرین و کافئین تفاوت معنیداری در وزن ،BMI ،درصد چربی بدن ،محیط
دور کمر ،محیط دور باسن WHR ،و  Vo2maxدر درون گروهها مشاهده شد (.)p≥5/50
نتایج آزمون تحلیل واریانس یک طرفه نشان داد بین تأثیر مداخالت مختلف ،اختالف معنیداری
در میزان  IL-6وجود دارد ( .)p=5/536که نتایج آزمون توکی نشاندهندۀ اختالف معنیداری بین گروه
کافئین +تمرین و گروه دارونما +تمرین بود.
جدول  -6تغییرات ویژگیهای متغیرهای تحقیق در درون گروهها و بین گروه
متغیرها

وزن ()kg

گروه

کافئین +تمرین

دارونما +تمرین

کافئین

دارونما

پیشآزمون

656/01±1/68

655/34±1/69

33/34±6/16

653/58±6/03

پسآزمون

33/65±6/93

30/53±1/90

33/06±6/49

659/16±1/80

p
درونگروهی

)BMI(kg/m2

5/556

5/843

پیشآزمون

93/41±5/34

95/39±5/31

93/53±6/65

95/43±5/60

پسآزمون

96/86±5/40

33/60±6/59

96/63±6/33

96/60±6/56

p
درونگروهی
درصد چربی
بدن

محیط دور
کمر ()cm

محیط دور
باسن ()cm

*

*

5/556

*

5/556

*

5/556

*

5/559

*

5/556

5/914

پیشآزمون

95/66±6/65

96/35±6/35

96/41±3/83

96/66±6/93

پسآزمون
p
درونگروهی

31/54±6/69

33/10±6/98

95/40±3/34

96/30±6/61

*5/536

*5/550

*5/556

5/330

پیشآزمون

658/48±0/88

653/89±0/48

653/65±4/33

651/83±8/98

پسآزمون
p
درونگروهی

36/10±1/38

31/35±1/85

33/43±6/38

656/65±8/61

 Pبین
گروهی
5/963

*

*

*

5/556

5/451

پیشآزمون

658/39±8/53

653/18±6/81

651/90±1/63

659/15±8/36

پسآزمون
p

653/10±8/08

33/51±1/61

658/68±6/31

658/45±8/63

*

5/556

*

5/553

*

5/556

*

5/556

*

5/580

*

5/565

5/556

5/505

5/549

5/039
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درونگروهی

WHR

Vo2max
)(ml/kg/min

IL-6
)(pg/mL

پیشآزمون

6/55±5/56

5/33±5/58

5/31±5/51

6/53±5/54

پسآزمون
p
درونگروهی

5/30±5/58

5/36±5/58

5/30±5/56

6/53±5/54

*

5/596

*

*

5/556

5/336

5/563

پیشآزمون

93/60±9/51

95/68±3/61

96/53±9/91

95/63±0/15

پسآزمون
p
درونگروهی

94/45±8/93

90/69±1/03

98/66±8/63

96/54±3/61

*5/556

*5/556

*5/556

5/031

پیشآزمون

9/66±5/84

9/36±5/65

3/44±5/95

3/34±5/33

پسآزمون
p
درونگروهی

6/15±5/91

6/46±5/63

9/83±5/46

9/14±5/34

*5/588

*5/591

5/439

5/043

5/865

*

5/564

*5/536

* معنیداری در سطح α≥5/50

شکل  -6تغییرات مربوط به سطوح  IL-6در قبل و پس از اجرای  8هفته تمرین هوازی و مصرف کافئین
*معناداری نسبت بهپیش آزمون

بحث و نتیجهگیری
تحقیقات فراوان نشان دادهاند که یکی از مهمترین دالیل اثرات چاقی به افزایش توده چربی بدن و
افزایش اینترلوکین –  1مربوط میشود و همچنین نتایج نشاندهنده ارتباط قوی بین اینترلوکین 1-و
درصد چربی بدن وجود دارد ،اینترلوکین )IL-6( 1 -یکی از سایتوکاینهای پیش التهابی است که از
بافت چربی ترشح میشود و سطوح موجود در گردش خون آن بهطور مستقیم با چاقی در ارتباط است،
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به طوری که هر چه وزن بدن بیشتر باشد سطوح گردش خون  IL-6نیز بیشتر است و بالعکس ( .)93از
سوی دیگر تمرینات منظم ورزشی با افزایش سوختوساز انرژی مصرفی ،تأثیر بسزایی در پیشگیری و
درمان چاقی و عوارض ناشی از آن دارد ( .)8بنابراین بررسی تأثیر تمرینهای ورزشی و مکمل دهی
کافئین در مردان چاق بر سطح اینترلوکین  1-از اهمیت ویژهای برخوردار است .در پژوهش حاضر سطح
سرمی اینترلوکین  1-متعاقب  4هفته تمرین هوازی و مکمل دهی کافئین در مردان چاق در گروه
تمرین دارونما و تمرین مکمل کاهش معنیداری داشت.
اثر ورزش و فعالیت بدنی بر تولید  IL-6بهشدت ،مدت تمرین و حجم عضالنی بدن وابسته است
( .)36غلظت گلیکوژن درونسلولی عضالت محرک مهمی برای تولید  IL-6است .بهعبارت دیگر IL-6
بهعنوان یک سایتوکین حساس به ذخایر انرژی (گلیکوژن) عمل میکند ( IL-6 .)36تولید شده توسط
عضله در حال انقباض اغلب در ورزشهای شدید و کوتاه مدت زیاد میشود ( .)36این افزایش ناشی از
اثرات ورزش بر بافت چربی و افزایش لیپولیز و اکسیداسیون چربی بر هموستاز گلیکوژن در کبد و تأثیر
ضدالتهابی است آن است ( .)96افزایش  IL-6در این شرایط با فزایش  IL1-raو  IL-10و کاهش
 TNFαمیتواند تأثیر مهاری بر فعالیت سلولهای تنظیمکننده  )Tregs( Tداشته باشد (.)33
از سوی دیگر نتایج مطالعات صورت گرفته در بررسی اثر تمرینات ورزشی بر غلظت  IL-6ضد و
نقیص میباشند .مطالعات مقطعی بهطور همسویی ارتباط بین فعالیت جسمانی و کاهش التهاب را نشان
دادهاند ( .)1در این زمینه ،غلظت پایینتر نشانگرهای پیش التهابی در افرادی مشاهدهشده است که
فعالیت جسمانی بیشتر و شدیدتری را گزارش کردهاند ( .)61برخی مطالعات به نتایجی همسو با
یافتههای پژوهش حاضر دستیافتهاند ( )61بیشتر مطالعات مداخلهای با آزمودنیهای دارای التهاب به
دلیل بیماری های مزمن یا چاقی ،اثر مطلوب تمرین ورزشی هوازی روی نشانگرهای التهابی ویژه را نشان
دادهاند ( .)61،69برای مثال ،در گزارش شد که  65ماه تمرین هوازی با شدت متوسط باعث کاهش
معنیداری در غلظت  IL-6در سالمندان شده است ( .)38همچنین در این زمینه مطالعهای نشان داد
با انجام  65ماه تمرین هوازی مقادیر  IL-6سرم در مردان و زنان بالغ کاهش مییابد ( .)60در تحقیقی
دیگر اثر  63هفته تمرین هوازی روی  34سالمند با بیماری کرونری قلبی کاهش در  IL-6نشان داده
شد که مستقل از تغییرات در وزن بدن یا  BMIبود ( .)61همچنین یافتههای پژوهشی نشان داد که
انقباضهای عضالنی ناشی از فعالیت ورزشی برای مدت  63هفته به کاهش بیان سایتوکینهای التهابی
منجر میشود ( .)95در مقابل 9 ،ماه تمرین هوازی تناوبی شدید در افراد نشانگان سندروم متابولیک
تغییر معنیداری در  IL-6ایجاد نکرد ( .)98همچنین تیمرمن 6و همکاران ( )3560گزارش دادند سطح
سرمی اینترلوکین  1-در اثر تمرین در زنان مبتال به آسیب مغزی افزایش مییابد ( .)91از دالیل
احتمالی این نوع ناهمخوانیها میتوان به نیازهای سوختوسازی ،نوع آزمودنی و برنامه کاهش وزن
آزمودنی ( )91اشاره کرد .با مروری بر مطالعات صورت گرفته و نتایج پژوهش حاضر میتوان چندین
سازوکار احتمالی تغییرات سایتوکینهای التهابی را نام برد .به نظر میرسد یکی از سازوکارهای احتمالی
1 Timmerman
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برای توجیه کاهش سطح سرمی اینترلوکین  1-طی اجرای تمرینات ورزشی در مطالعه حاضر ،کاهش
د رصد چربی بدن به دنبال این تمرینات باشد ،زیرا بافت چربی یکی از منابع اصلی تولید اینترلوکین 1-
است .افزایش اینترلوکین  1-سرم در افراد چاق میتواند از طریق پروتئین عالمتدهی انسولین3
( )SOCSsموجب افزایش مقاومت انسولینی شود و احتماالً ابتال به سندروم متابولیک را افزایش دهد
( .)65بنابراین میتوان گفت کاهش سطح سرمی اینترلوکین  1-متعاقب تمرین ورزشی و کاهش توده
چربی در افراد مبتال به سندروم متابولیک ،با کاهش مقاومت به انسولین موجب بهبود عالئم بالینی
بیماری میگردد .بهعالوه تمرینات ورزشی ممکن است از طریق سازوکارهای دیگری غلظت سایتوکین-
های التهابی را تغییر دهد .افزایش بیان گیرندههای اینترلوکین 1-عضله در افراد با ظرفیت هوازی زیاد
که یک پیامد ورزشی است ،به نظر میرسد میتواند پیامد کاهش پالسمایی اینترلوکین 1-را توجیه کند
( .)39همچنین در مطالعات حیوانی بهبود مکانیسم دفاعی آنتی اکسیدانی پس از فعالیت ورزشی نشان
داده شده است .ممکن است افزایش حمایت آنتی اکسیداتیو ،تولید  IL-6را کاهش دهد (.)6
از طرفی دیگر در سالیان اخیر برخی محققین پزشکی ورزشی عنوان کردهاند که با استفاده از
درمانهای دارویی و خوراکی ( مکملهای غذایی) به میزان قابلتوجهی میتوان از بروز تظاهرات التهابی
جلوگیری کرد ( .)66یکی از این مکملهای گیاهی که دارای خواص ضدالتهابی است و امروزه از آن
برای مقصد درمانی و کاهش وزن استفاده میشود مکمل کافئین میباشد ( .)66بنابراین بررسی تأثیر
مکمل دهی کافئین در مردان چاق بر سطوح اینترلوکین  1-از اهمیت ویژهای برخوردار است که
میتوان گفت کاهش سطح سرمی اینترلوکین  1-متعاقب مکمل دهی بلندمدت کافئین و کاهش درصد
چربی بدن در افراد چاق ،موجب بهبود عالئم بالینی بیماری میگردد .و با توجه به اینکه تاکنون
هیچگونه مطالعهای در رابطه با تأثیر مکمل دهی بلندمدت کافئین بر سطوح اینترلوکین 1 -صورت
نگرفته است و تمامی تحقیقات صورت گرفته به بررسی اثر تمرینات ورزشی حاد در این زمینه پرداخته-
اند ،بنابراین یافتههای محدود و متناقصی در رابطه با این موضوع در دسترس میباشد .این یافتهها در
حالت پایه تأییدی بر نتایج مطالعات کمپف 6و همکاران ( )33و آرسنالت 3و همکاران ( )3مبنی بر
کاهش شاخصهای التهابی در حالت پایه متعاقب مصرف ترکیبات کافئینی است .درحالیکه یافتههای
پژوهش حاضر با نتایج تحقیق ودیک 9و همکاران ( )85اوتا 8و همکــاران ( )34در تضاد است .به
طوری که ،نوع آزمودنی مورداستفاده و قـرارداد مصرف مکمل کافئین میتواند ازجمله دالیـل احتمالی
تفاوت و تضاد نتیجهی مطالعهی حاضـر با یافتههای مطالعات فوقالذکر باشـد .در ایـن راستا ،برخی از
یافتههای مطالعـات اخیـر چنـین عنـــوان مینمایند کـــه مصـــرف ترکیبـــات متیل گزانتینی
(ازجمله قهوه و کافئین) در افراد عادت کرده به مصرف روزانه اینگونه ترکیبات منجـر بـه بیـان مثبـت
ایزوفـرم هـای گیرندههای درون و بــر ون ســلولی آدنــوزینی میگردد ( .)64،66گیرندهای آدنوزینی
1. Kempf
2. Arsenault
3. Wedick
4. Ohta
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در سرتاسر بدن ازجمله دستگاه قلبی و عروقـی ،عصـبی مرکزی ،تنفسی ،اسکلتی ،کلیوی ،گوارش و
بافت چربی موجود است ( .)66بهطوریکه این گیرندهها نقشهای متفاوتی در بـدن بـازی میکنند.
گـاهی وابسـته یـا غیروابســته بــه مســیر آدنــوزین مونوفســفات حلقــوی ( )cAMPنسبت داده
میشوند ( .)66عالوه بر اثرات متعددی که این گیرندهها در بافتهای مختلف بدن از نظر فیزیولوژی و
فارماکولوژی دارند ،نقش برجستهی آنها دخالت در پاسخ به آسیب سلولی مانند التهاب یا ایسکمی
است ( .)66بنابراین ،با توجه به استرس یا آسیب ،نخستین عملکـرد آدنـوزین در درجـه ی اول
محافظت از صدمات بافتی در طی هایپوکسی ،ایسکمی و یا التهاب میباشد ( .)66در تائید این موضوع،
وارانی 6و همکـاران ( )3565اظهـار داشـتند کـه تحریـک افزایشی گیرندههای آدنوزینی بهویژه A2A
و  A3باعث کاهش فعالیت هسته کاپابی (  )NF-KBو عامل نکروز توموری آلفا از طریق فعالسازی
مسیر ضدالتهابی آدنوزین مونوفسفات حلقوی /پروتئین کیناز  )cAMP/PKA( Aمیگردد ( .)94این
در حالی است که تضاد با این یافتهها ،اوتا 3و همکاران به دنبال بررسی تأثیر مصرف حاد مقادیر مختلف
کافئین ( 65،35و  655میلیگرم به ازای هر کیلوگرم از وزن بدن) در موشهای مبتال به التهاب کبدی
بیان کردند که مصرف مقادیر مختلف کافئین از طریق بلوکـه کردن موقت گیرندههای آدنوزینی A2A
منجر بـه تشدید آســیب کبـی و افـزایش پاسخ سیتوکین های التهابی میشود (.)34
همچنین ،نتایج تحقیق حاضـر به دنبال مصرف مقادیر کـافئین ،حـاکی از کاهش میزان
اینترلوکین 1-پس از هشت هفته تمرین هوازی در گروههای مصرفکنندهی کافئین بود و این کاهش در
گروه مکمل -تمرین و دارونما-تمرین بیشتر بود .به طوری که نتایج این تحقیق بـا یافتـههـای مطالعهی
جعفری 9و همکـاران و مکدونالد 8و همکاران همسو اسـت ( .)35،30در این راستا جعفری و
همکاران( )3563به دنبال مکمل سازی  68روزهی  0میلیگرم در وزن بدن کافئین در روز در مردان
فعال متعاقب انجام  95دقیقه دویدن روی نوار گردان با شیب منفی اظهار داشتند ،مکملسـازی
کـافئین بهطور معنیداری از افـزایش عالئـم التهـابی  38ساعت پس از فعالیت جلوگیری مینماید
( .)35مکدونالد و همکاران ( )3565با تحقیق روی  36قایق سوار ( 66زن و  65مرد) با مصرف یک
نوشیدنی شکالنی و یا شیر شکالتی در مقایسه با دو نوشیدنی آلکالوئیدی دیگر بعد از فعالیت که 35
دقیقه قایقرانی با شدت  %15تا  %65اکسیژن بیشینه مصرفی که هر  0دقیقه سرعت انجام فعالیت
افزایش مییابد .منجر به کاهش  IL-6در گروه نوشیدنی کاکائویی بعد از فعالیت و کاهش دو برابری
 IL-6در گروه شیر شکالتی  1ساعت بعد از ورزش شد ( .)30به طوری که نتایج این تحقیق بـا
یافتههای مطالعهی تائولر 0و همکاران  ،واکر 1و همکاران  ،نیمن 6و همکاران ،الگرو 6و همکاران در
1. Varani
2. Ohta
3. Jafari
4. Macdonald
5. Tauler
6. Walker
7. Nieman
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تضاد است ( .)90،93،36،6بهعنوانمثال ،گـروه تحقیقـاتی تائولر و همکاران ( )3566متعاقـب بررسـی
مصـرف حـاد  1میلیگرم بر وزن بدن کافیئن در  99دونده مرد و انجام فعالیت 60کیلومتر دویدن
اظهار داشتند که مصرف کافئین بالفاصـله و دو سـاعت پـس از فعالیت بدنی منجر به تشدید برخی
شاخصهای التهابی سیستمیک (تعداد لکوسـیت هـای خـون محیطی ،اینترلوکین 1-و 65سرمی) در
مقایسـه با گروه دارونما میشود ( .)90همچنین ،واکر و همکاران ( )3554در قالب یک طــرح نیمــه
تجربی دو گروهی در راستای بررسـی مصـرف حـاد مکمـل کافئین (  1میلیگرم به ازای هر کیلـوگرم
از وزن) در  63مرد دوچرخهسوار بالفاصـله پـس از انجام  35دقیقه دوچرخهسواری تعقیبی با 65ا%
اکسیژن مصرفی بیشینه اشاره داشتند که مصرف حاد کافئین باعـث افـزایش لکوسـیتوز و رهـایش
هورمونهای استرسی میگردد ( .)93و همچنین نیمن و همکاران ( )3569با تحقیقی بر روی 69فرد
تمرین کرده ( 69زن و  4/6مرد ) با مصرف 85گرم چای سبز در روز شامل 988:میلیگرم کافئین و
6556میلیگرم فالونول که 605دقیقه دویدن با شدت  %65اکسیژن بیشینه در 9روز متوالی که از روز
 68به بعد از مکمل سازی شروع شد هیچ تغییری در اینتولوکین 1-پالسما مشاهده نشد ( )36و الگرو و
همکاران ( )3566مطالعهای بر روی35مرد سالم انجام دادند که با مصرف  85گرم قالب شکالت  3بار در
روز به مدت  3هفته و  3ساعت قبل از فعالیت ورزشی  35دقیقه دوچرخهسواری با شدت  %15اکسیژن
بیشینه مصرفی همراه با  65دقیقه دوچرخهسواری  95ثانیهای تفاوتی در اینترلوکین  1-مشاهده نکردند
(.)6
با اینحال ،تفاوت در نتایج تحقیق حاضر بـا مطالعـات ذکرشده احتماالً میتواند ناشی از قرارداد
کافئین مصــرفی نیازهای سوختوسازی ،نوع آزمودنی ( )91و برنامه کاهش وزن آزمودنی اشاره کرد.
در تائید ایــن فرضــیه ،وارانی و همکاران ( )3550با مطالعهی  99مرد سالم به دنبال مصرف مزمن
کافئین ( 855و  155میلیگرم به مدت دو هفته) اظهار داشتند که مصـرف تمـامی مقادیر کافئین
 63،38و  91ساعت پس از قطع مصرف منجر به افزایش میزان اتصال گیرندههای آدنوزینی  A2Aدر
نوتروفیل ها و تعدیل شـاخص التهابی و اکسایشی گردید ( .)96بهطوری که کافئین با این عمل خود
منجر بـه افـزایش بیـان مثبت ،انتقال گیرندهها به سـطح غشـاء سـلول و افـــزایش حساســـیت
گیرندههای آدنـــوزینی بهخصوص  A2Aو  A3می شود ( .)98افزایش فعالیت این گیرندههای
آدنوزینی نیـز بـه نوبــهی خــود منجــر بــه افــزایش فعالیــت آنــزیم آدنــیالت ســیکالز و
تحریــک مسیر ضدالتهابی  PKA/cAMPشده و باعث کاهش کیموتاکسـی ،حرکت ،چسبندگی و
فعالیـت انـواع سلولهای Tکشندهی طبیعی ،لنفوسیتها و نوتروفیـل هـا میگردد (.)96
نتایج مطالعهی حاضر تأییدی است بر این نکته که مصرف کافئین به شکل بلند مدت باعث بـروز
یـک پاسخ التهابی (کاهش معنیدار اینترلوکین )1-در دامنهی طبیعـی مربوط به افراد چاق سالم
میگردد .هر چند باتوجه به برخی تضادهای مربوط به یافتههای قبلـی و محدودیتهای تحقیـق حاضـر
(عـدم اندازهگیری میزان گیرندههای آدنوزینی ،سطح هورمونهای استرســـی و ســـایر شاخصهای
1. Allgrove
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 مطالعات،التهـــابی و ضدالتهابی) میتوان اذعان داشت که هنـوز بـرای دستیابی به نتیجهگیری قطعی
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