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Abstract: 

 

Background: Activity has turned away from the human body by machine life and has replaced 

with obesity. This study aimed to investigate the interactive effect of eight weeks combined 

training and curcumin consumption on serum levels of interleukin-12 and some 

anthropometric indicators in obese sedentary woman. 
Materials and Methods: Semi-experimental study, Forty-eight obese women with an age 

range of 20-30 years were purposefully selected and divided into four groups of 12 people: 

control, curcumin, exercise and exercise+curcumin and for eight weeks to do combination 

exercises (aerobic exercise with an intensity of 60 to 80% of the MHR and resistance training 

with an intensity of 55 to 75% of a maximum repetition) and daily intake of curcumin of 80 

mg. Fasting blood samples were taken before and after the last training session and interleukin-

12 levels were measured by ELISA using kits. Data were analyzed using dependent t-test and 

one-way analysis of variance and significance level less than 0.05 in SPSS-22. 

Result: There was a significant difference in levels of interleukin-12 and body mass index 

between the groups of exercise, exercise+curcumin and curcumin consumption compared to 

the pretest (p<0.05 intragroup). The difference between pre- and post-test group differences 

on levels of interleukin-12 and body mass index was significantly different between the 

research groups (p<0.05 between groups). 

Conclusion: Eight weeks of combined training and curcumin consumption had a significant 

change in levels of IL-12. Physical activity causes weight loss and thus a decrease in body 

mass index, but the consumption of curcumin alone does not change the anthropometric 

indicators of individuals. 
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 12-اینترلوکین سرمی سطوح بر نیکورکوم مصرف و یبیترک نیتمر هفته هشت تعاملی اثر
 غیرفعال چاق زنان پرومتریکیوآنتر هایشاخص برخی و
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  مقدمه

 و دور او جسم از را نشاط و تیفعال ،بشر ینیماش یزندگ

 هایفعالیت در شرکت .[1] است کردهها آن نیگزیجا را یچاق

 پیشگیری برای مناسبی روش ای،تغذیه عوامل کارگیریبه و ورزشی

 شیوه ،مقاومتی تمرین .[3،2] است چاقی از ناشی هایبیماری از

 هایهورمون بهبود و [4] التهابی هایشاخص کاهش برای سودمندی

 شدید تمرینزیرا  ؛[5] است چاق افراد در انرژی تعادل کنندهتنظیم

 ،التهاب انیجر در .دارد نقش التهاب و هاسایتوکاین کردنآزاد در

 هایپاسخمخصوص  12-اینترلوکین ؛شودیم ترشح 12-نینترلوکیا

 دارد التهاب تقویت در مهمی نقش که است Th1 واسطه با ایمنی

 به هاآن مهاجرت و ایمنی هایسلول عملکرد تعدیل موجب و [6]

  .[7] شوندمی بافت بهبود سبب ،شده التهاب محل
 

 دانشکده ورزشی، علوم گروه ورزش، فیزیولوژی ارشد کارشناسی دانشجوی .1

 ایران زاهدان، بلوچستان، و سیستان دانشگاه شناسیروان و تربیتی علوم

 دانشگاه شناسی،روان و تربیتی علوم دانشکده ورزشی، علوم گروه ،استادیار .2

 ایران زاهدان، بلوچستان، و سیستان

  مسؤول: نویسنده نشانی *

  بلوچستان و سیستان دانشگاه ورزشی، علوم گروه زاهدان،

  05431136726 دورنویس:                                09150251892 تلفن:

 mo.omid@ped.usb.ac.ir الکترونيک: پست

  8/7/1399  نهایی: پذیرش تاریخ                            4/2/1399 :دریافت تاریخ

 رده از اهیگ یوعن (Curcuma longa علمی: )نام زردچوبه

 لیدلبه که [9،8] باشدمی لیپیدمیکآنتی اثر دارای و وارهالیزنجب

 از یریجلوگ در مواد نیثرترؤم زا یدانیاکسیآنت اتیخصوص

 یعنی آن ثرؤم ماده ؛[10] شودمحسوب می هاسلول شدنیسرطان

 .[11-14] داراست را اکسیدانیآنتی و یضدالتهاب اثرات نیکورکوم

 .[15] است ورزش حیطه در اساسی موضوعات از ییک زنان، ورزش

 بارداری، دوران بر عمیقی تأثیر ،ورزشی هایفعالیت به داختنپر

 گذاشت خواهد زنان کهنسالی دوران در سالمت همچنین و شیردهی

 افزایش اختالالت مقابل در را بدن پایداری ،ایمنی سیستم .[17،16]

 شماریبی عوامل [.18] کندمی جلوگیری بیماری بروز از ودهد می

 این میان در کنند.می عمل دستگاه این تضعیف یا و تقویت جهت در

 ،نمحققا .برخوردارند خاصی اهمیت از ورزش و تغذیه ،عوامل

 هایراه از یکی عنوانبه را گیاهی و غذایی هایمکمل و ورزش

 هایسلول از هاسایتوکاین .[19] اندنموده مطرح ایمنی سیستم تقویت

 انواع در و [20] شوندمی ترشح چربی کنندهذخیره یهاسلول و ایمنی

 هاشیموکین و رشد فاکتورهای ها،اینترلوکین :از جمله وسیعی

 هایسلول توسط 12-اینترلوکین .[24-21] شوندمی بندیگروه

 پاسخ در (NC-37) انسانی B-لنفی نرسیده هایسلول و دندریتیک

 یبیولوژیک اثر ترینمهم .[25] شودمی تولید ژنیکآنتی تحریک به

 خالصه:

 هفته هشت اثر بررسی ،این مطالعه هدف است. کردهآن  نیگزیجا را یچاق و بشر دور جسم از را تیفعال ،ینیماش یزندگ هدف: و سابقه

 بود. غیرفعال چاق زنان پرومتریکیوآنتر هایشاخص و 12-اینترلوکین سرمی سطوح بر کورکومین مصرف و ترکیبی تمرین

نفره: 12صورت هدفمند انتخاب شدند و در چهار گروه سال به 20-30زن چاق با دامنه سنی 48تجربی، در این پژوهش نیمه ها:مواد و روش

 80تا  60ها هشت هفته به انجام تمرینات ترکیبی )تمرین هوازی با شدت کنترل، کورکومین، تمرین و تمرین + کورکومین قرار گرفتند. آزمودنی

پرداختند.  نیکورکومگرمی میلی 80درصد یک تکرار بیشینه( و مصرف روزانه  75تا  55ضربان قلب و تمرین مقاومتی با شدت حداکثر درصد 

 تیبا استفاده از کو  زایروش اال هب 12-نینترلوکیاسطح  گیری خونی، قبل از شروع تمرین و بعد از آخرین جلسه تمرین انجام گرفت.نمونه

 تحلیل شدند. SPSS-22افزار در نرم 05/0داری کمتر از طرفه و سطح معنیانس یکها با آزمون تی وابسته و تحلیل واریداده .شد یریگاندازه

 آزمونپیش به نسبت، کورکومین مصرف و کورکومین + تمرین تمرین، هایگروه بدنی توده شاخص و 12-اینترلوکین سرمی سطوح در نتایج:

 توده شاخص و 12-اینترلوکین سرمی سطوحدر  هاگروه آزمونپس و پیش اختالف گروهی(.درون P<05/0) مشاهده شد دارییمعن تفاوت

 گروهی(. بین P<05/0) داد نشانرا  دارییمعن تفاوت پژوهش هایگروه بین در بدنی

 فعالیت کند.می ایجاد 12-اینترلوکین سرمی سطوح دررا  دارییمعن تغییر ،و مصرف کورکومین ترکیبی تمرین هفته هشت گیری:نتیجه

 آنتروپرومتریکی هایشاخص در تغییری تنهاییبه کورکومینولی  شود،می افراد بدنی توده شاخص کاهش درنتیجه و وزن کاهش سبب بدنی

 .کندایجاد نمی افراد

 غیرفعال چاق زنان ،سالمت هایشاخص ،12-اینترلوکین کورکومین، ترکیبی، تمرین كلیدی: واژگان

 565-575 ، صفحات1399دی  -، آذر 5پژوهشی فیض، دوره بیست و چهارم، شماره  -نامه علمی دو ماه                                                            
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 کورکومین .[29-26] است آن اکسیدانیآنتی خاصیت کورکومین،

 علمی: نام) زردچوبه ریشه فعال جزء ترینمهم متان(، فرولوئیل )دی

Zingiber officinale Roscoe)  درصد 3-5 حدود کهاست 

 اثرات دهندهنشان مطالعات .[32-30] دهدمی تشکیل را زردچوبه

 آن ،بوده ضدالتهاب و اکسیدانآنتی یک عنوانبه کورکومین بالقوه

 .[22،21] است کردهفرض  مستعد هابیماری درمان و پیشگیری در را

 سالم افراد و قلبی بیماران در را سیستمی التهاب ،ورزشی هایبرنامه

 مشاهده مثبت تأثیر این نیز مطالعه چند دراما  [؛33] دهندمی کاهش

 باعث شدید تمرین همکاران و Pedersen مطالعه در .[34] نشد

 شد خون در 1-اینترلوکین مخالف گیرنده و 6-اینترلوکین رهاسازی

[35]. Mackinnon درکه  کردند گزارش (1999) همکاران و 

 پایدارتر و بیشتر سفید هایگلبول افزایش ،مدتطوالنی هایورزش

 ،شدید ورزشی هایفعالیت که دارند کیدأت تحقیقات .[36] باشدمی

 ایمنی عملکردهای بر منفی تأثیر و ایمنی سیستم تضعیف سبب

 تمرینات دنبالبهکه  دادند نشان مطالعات [.39-37] شودمی

 ساعت چند ظرف ایمنی دستگاه از جزء چند عملکرد ،استقامتی

که  داد نشان محققاناز  برخیمطالعه  نتایج [.40] شودمی متوقف

 موکوس هایسلول در T4CD+ افزایش موجب کورکومین مصرف

 همکاران و سلیمی .[42،41] شودمی بزرگ روده در B هایسلول و

 کورکومین مصرف همراه به تناوبی تمرین هفته 8 انجام دادند، نشان

هم  مطالعاتی .[43] شودمی التهابی عوامل داریمعن کاهش موجب

 قرار بررسی مورد التهابی هایشاخص بررا  بدنی فعالیت ثیرأت

 [43،40،33] است بوده هفته 8 تمرینی پروتکل مدت که اندداده

 همزمان ثیرأت مطالعات کمبود به عنایت باحاضر  پژوهش در بنابراین

 در متناقض نتایج نیز و کورکومین مصرف و ترکیبی بدنی فعالیت

 نیتمر هفته هشت آیا که بود هدف این دنبالبه محقق زمینه، این

 و 12-اینترلوکین سرمی سطوح بر نیکورکوم مصرف و یبیترک

 دارد ثیرأت غیرفعال چاق زنان پرومتریکیوآنتر هایشاخصاز  برخی

 ؟یا خیر

 

 هاروش و مواد

 شهرستان در 1398 سال آذرماه در تجربینیمه پژوهش این

 نیتمر هفته هشت تعاملی اثر بررسی ،هدف و شد انجام زاهدان

 و 12-اینترلوکین سرمی سطوح بر نیکورکوم مصرف و یبیترک

 جهت بود. رفعالیغ چاق نانز پرومتریکیوآنتر هایشاخص برخی

 و سیستان دانشگاه اخالق کمیته از اخالقی مالحظات رعایت

 IR.USB.REC.1398.011 شماره به اخالق کد بلوچستان

 پژوهش، اجرای نحوه از هاآزمودنی کامل آگاهی از پس شد. دریافت

 اطالع به هاآزمایش نتایج گردید. اخذ کتبی نامهرضایتها از آن

 جامعه .ماند محفوظ پژوهشگر نزد نیز هاداده و رسید هایآزمودن

 توده شاخص و ساله 20-30 سنی دامنه با غیرفعال چاق زنان ،آماری

 صورتبه نفر 96 .ندبود مترمربع بر کیلوگرم 30 باالی بدنی

 نفر 48 ،تعداد این از که بودند تحقیق در شرکت متقاضی ،داوطلبانه

 تصادفی صورتبه وشدند  انتخاب نمونه، عنوانبه هدفمند طوربه

 12) کورکومین .2 ،نفر( 12) کنترل .1 :گروه 4 در کشی()قرعه ساده

 و تقسیم نفر( 12) کورکومین + تمرین .4 ،نفر( 12) تمرین .3 ،نفر(

 سالمت سطح داشتن ،پژوهش به ورود هایشاخص شدند. همگن

 فعالیت عدم منظم، قاعدگی سیکل داشتن ،روانی و جسمانی عمومی

 و گیاهی داروی هرگونه از استفاده عدم و اخیر ماه 6 در جسمانی

 آسیب هرگونه داشتن ،هم مطالعه از خروج هایمالک وبود  شیمیایی

 اختالالت دیابت، عروقی، - قلبی بیماری ارتوپدی، و جسمی

 و دخانیات مصرف جراحی، کبدی، و کلیوی هایبیماری هورمونی،

 هاآزمودنی بود. آزمایشگاهی نتایج بر مؤثر درمانی مداخله هرگونه

 عدم و بیماری سابقه عدم ،پزشکی سوابق فردی، اطالعات پرسشنامه

 اجرای طول درکه  شد توصیه و کردند تکمیل را دارو مصرف

 هرگونه مصرف از وباشند  داشته شدهکنترل غذایی رژیم پژوهش،

 صورت در وکنند  خودداری پزشک دستور بدون مکمل و دارو

 کپسول مصرف میزان جزهب و دهند اطالع محقق به پزشک، تجویز

 غذا پخت در زردچوبه مصرف از ،مطالعه در پیشنهادی کورکومین

 بر استروژن هورمون ثیرگذاریأت به توجه با .[44] نمایند اجتناب

 سیکل دارای که افرادی ،عامل این کنترل جهت در ،هاآدیپوکاین

 نهایتدر  وشدند  انتخاب ،بودند سانیک شروع روز و مشابه

 در همگی که شد تنظیم صورتی به گیریخون روز برای ریزیبرنامه

 مرحله داشتند. قرار فولیکوالر فاز ابتدای روز 7 تا 3زمانی  بازه

 .[45] گردید کنترل فولیکوالر فاز 7 تا 3 روز در مجدداً نیز آزمونپس

 مرحله در لیهاوّ گیریخون از پس ساعت 24 ،تمرینی برنامه

 مدت به (مقاومتی + )هوازی ترکیبی تمرین وگردید  آغاز آزمونپیش

 جلسه هر شد. انجام دقیقه 60 مدتبه و جلسه 3 ایهفته هفته، 8

 تمرین برنامه ،بود کششی حرکت و دویدن نرم دقیقه 10 شامل

 شدتی با دقیقه 20 مدت به تردمیل روی دویدن شاملهم  هوازی

 تمرین وبود  (MHR) قلب ضربان حداکثر درصد 80 تا 60 معادل

 75 تا 55 معادل شدتی با ایستگاهی حرکت 4 شاملنیز  مقاومتی

 حرکت هر در تکرار 8-12 با همراه (1RM) بیشینه تکرار یک درصد

بود  ست هر بین ایثانیه 60 استراحتی فواصل با متوالی ست 3 برای

 به فعال استراحت دقیقه 2 از بعد ست 3 پایان درها آزمودنی و

 سینه، پرس :شامل ترتیب به هاایستگاه .پرداختند بعد ایستگاه حرکت

 دقیقه 10 ،نیز پایان در .بودند ران پشت و ران جلو لت، میله کشش

 .[46] داشتند کردن( )سرد فشار بدون کششی حرکات و نرم دویدن
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 ضربان حداکثر درصد 60 قلب ضربان با هوازی تمرین ل،اوّ هفته در

 شروع بیشینه تکرار یک درصد 55 شدت با مقاومتی تمرین و قلب

 هفته 2 هر ،باراضافه اصل رعایت جهت هفته هشت طول در وشد 

 هفته در کهطوریهب ،گردید اضافه هاتمرین شدت میزان به درصد 5

 ضربان حداکثر درصد 80 به هوازی تمرین در قلب ضربان ،هشتم

 رسید بیشینه تکرار یک درصد 75 به مقاومتی تمرین شدت و قلب

 سنجضربان طریق از تمرین طول در هاآزمودنی قلب ضربان [.46]

 شد،می بسته ورزشکاران سینه دور به که فنالند کشور ساخت پوالر

 فرمول از ،بیشینه قلب ضربان محاسبه برای شد. کنترل و گیریاندازه

 با ،بیشینه تکرار یک مقادیر .استفاده شد [48،47] همکاران و تاناکا

 تعیین خستگی حد تا (1RM بیشینه، تکرار )یک بیشینه تکرار روش

 هایفرآورده شرکت از کپسول صورتبه کورکومین [.50،49] گردید

 مصرف مقدار گردید و تهیه تهران - ایران سینا نانو اکسیر دارویی

 صرف از پس نانومیسیل گرمیمیلی 80 کپسول عدد یک ،روزانه

 تجویز کورکومین گروه و کورکومین + تمرین گروه برای صبحانه

 بازویی ورید از استراحت وضعیت در خون، لیترمیلی 8 .[51] شد

 تمرین جلسه آخرین از بعد ساعت 48 و آزمونپیش در راست، دست

 شد. گرفته آزمایشگاه در ناشتایی، ساعت 12 از پس آزمونپس در

 BOSTER شرکت از انسانی کیت با 12-اینترلوکین سرم سطح

 (DRG الیزای )دستگاه االیزا روش بهو  چین کشور ساخت

 توزیع بودن طبیعی ،توصیفی آمار با هاداده توصیف شد. گیریاندازه

 همگنی و اسمیرنوف - کلوموگروف آماری آزمون با هاداده

 بررسی برایهمچنین  د.ش بررسی لون آزمون توسط نیز هاواریانس

 واستفاده شد  وابسته تی آزمون از گروهیدرون میانگین تغییرات

 با آزمونپس میانگین اختالف کنترل، و یگروه بین مقایسه جهت

 در و طرفهیک واریانس آنالیز آزمون از سپس و محاسبه آزمونپیش

 با هاداده شد. استفاده LSD تعقیبی آزمون از دارییمعن صورت

 05/0 از کمتر دارییمعن سطح در 22 ویرایش SPSS افزارنرم

 .شدند تحلیل و تجزیه

 

 نتایج

 در و قد( و )سن توصیفی هایشاخص 1 شماره جدولدر 

-اینترلوکین و بدنی توده شاخص وزن، متغیرهای 2 شماره جدول

 است. شده آورده هاآزمودنی 12

 

  هاآزمودنی قد( و )سن توصیفی هایشاخص -1 شماره جدول
 میانگین ± استاندارد انحراف =N 12 پژوهش هایگروه توصیفی هایشاخص

 سن

 )سال(

 75/25± 10/3 تمرین

 58/25±84/3 کومینکور + تمرین

 16/26±56/3 کورکومین

 41/25±11/3 کنترل

 قد

 متر()سانتی

 00/166±49/6 تمرین

 16/162±21/5 کورکومین + تمرین

 66/162± 26/5 کورکومین

 25/163±43/4 کنترل
 

 هاآزمودنی 12-اینترلوکین و بدنی توده شاخص وزن، متغیرهای -2 شماره جدول

 =12N پژوهش هایگروه متغیر
 آزمونپیش

 میانگین ± استاندارد انحراف

 آزمونپس

 میانگین ± استاندارد انحراف

 وزن

 )کیلوگرم(

 90/77±45/3 43/85± 73/4 تمرین

 48/76±25/2 18/85±11/3 کورکومین + تمرین

 72/83±49/5 53/84±09/5 کورکومین

 42/84±72/3 93/83±48/3 کنترل

 بدنی توده شاخص

 مترمربع( بر )کیلوگرم

 33/28±72/1 02/31±26/1 تمرین

 12/29±16/1 44/32±73/1 کورکومین + تمرین

 65/31±80/1 96/31±73/1 کورکومین

 68/31±80/1 50/31±11/1 کنترل

 12-اینترلوکین

 لیتر(میلی در )پیکوگرم

 52/4±85/2 82/6±68/3 تمرین

 60/3±61/1 05/7±20/4 کورکومین + تمرین

 69/4±24/2 58/6±62/3 کورکومین

 04/7±02/4 67/6±76/4 کنترل
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 هایگروه در 12-اینترلوکین و بدنی توده شاخص ،وزن میانگین

 تا آزمونپیش مرحله از کورکومین و کورکومین + تمرین تمرین،

 مقادیر این کنترل گروه در کهحالی در ؛یافته کاهش آزمونپس

  .است داشته افزایش

 

  هاآزمودنی آزمون()پیش لیهاوّ تفاوت بررسی برای آنوا آزمون نتایج -3 شماره جدول

 P مقدار آمار F مربعات میانگین آزادی درجه مربعات مجموع متغیر

 وزن

 )کیلوگرم(

 گروهی بین

 گروهیدرون

 مجموع

403/16 

657/772 

059/789 

3 

44 

47 

468/5 

560/17 
311/0 817/0 

 بدنی توده شاخص

 مترمربع( بر )کیلوگرم

 گروهی بین

 گروهیدرون

 مجموع

322/13 

611/97 

933/110 

3 

44 

47 

441/4 

218/2 
002/2 128/0 

 12-اینترلوکین

 لیتر(میلی در )پیکوگرم

 گروهی بین

 گروهیدرون

 مجموع

549/1 

391/738 

940/739 

3 

44 

47 

516/0 

782/16 
031/0 993/0 

 (.P>05/0) است 05/0 از بیشتر دارییمعن سطح در اختالف *

 

 لیهاوّ تفاوت هاگروه در متغیرها این لحاظ از ،3 شماره جدول بقمطا

 کورکومین + تمرین ،تمرین انجام از پس اگربنابراین  ندارد؛ وجود

 متغیرها این از یک هر مقادیر در تفاوتی ،کورکومین مصرف و

 و است کورکومین مصرف یا و تمرین تأثیر از ناشی ،شود مشاهده

  شود.نمی مربوط گروه لیهاوّ تفاوت به

 

  12-اینترلوکین و یبدن توده شاخص وزن، آزمونپس و پیش تفاوت بررسی برای وابسته تی آزمون -4 شماره جدول

 

 متغیر

 

 گروه

12 N= 

 نمونه جفت اختالفات
 

t آماره 

 

 

 درجه

 آزادی

 

 میانگین ± استاندارد انحراف P مقدار

 میانگین

 خطای

 استاندارد

 برای %95 اطمینان بازه

 اختالف

 باال بازه پایین بازه

 وزن

 )کیلوگرم(

 *001/0 11 84/7 63/9 41/5 95/0 52/7± 32/3 تمرین

 *001/0 11 69/12 20/10 19/7 68/0 70/8±37/2 تمرین+کورکومین

 144/0 11 57/1 94/1 -32/0 51/0 80/0±78/1 کورکومین

 108/0 11 -75/1 12/0 -10/1 28/0 -49/0±97/0 کنترل

 بر )کیلوگرم بدنی توده شاخص

 مترمربع(

 *001/0 11 55/8 38/3 99/1 31/0 69/2±08/1 تمرین

 *001/0 11 64/11 95/3 69/2 28/0 32/3±98/0 تمرین+کورکومین

 127/0 11 65/1 72/0 -10/0 18/0 31/0±65/0 کورکومین

 110/0 11 -73/1 04/0 -40/0 10/0 -17/0±35/0 کنترل

 12-اینترلوکین

 لیتر(میلی در )پیکوگرم

 *001/0 11 20/4 50/3 09/1 54/0 30/2±89/1 تمرین

 *002/0 11 01/4 34/5 55/1 86/0 45/3±98/2 تمرین+کورکومین

 *009/0 11 17/3 20/3 58/0 59/0 89/1±06/2 کورکومین

 619/0 11 -51/0 21/1 -94/1 71/0 36/0±48/2 کنترل

 (.P<05/0) است 05/0 از کمتر داریمعنی سطح در اختالف *

 

 شاخص و وزن متغیرهای برای ،آزمون P مقدار فوق، جدول مطابق

 05/0 از کمتر کورکومین + تمرین و تمرین هایگروه در یبدن توده

اما  شد، مشاهده هاگروه این در دارییمعن تفاوتبنابراین  شده؛

 کنترل و کورکومین هایگروه در بدن توده شاخص و وزن مقادیر

 متغیر برای آزمون P مقدار همچنین .نداشت دارییمعن تغییرات

 .3 و کورکومین + تمرین .2 تمرین، .1 گروه سه در 12-اینترلوکین

 ترکیبی تمرین اثردر نتیجه  ،شد گزارش 05/0 از کمتر ،کورکومین

 و کورکومین مصرف همراه به ترکیبی تمرین ،مقاومتی( + )هوازی

 اختالف است. داریمعن متغیر این مقدار بر کورکومین مصرف

 مشخص (،30/2) تمرین گروه در ،12-اینترلوکین سرم میانگین
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 میر محزون و همکاران
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 تمرین هفته هشت انجام از پس 12-اینترلوکین سرم مقدار که کندمی

 سرم نگینمیا اختالف است. داشته دارییمعن کاهش ،ترکیبی

 مشخص (،45/3) کورکومین + تمرین گروه در ،12-اینترلوکین

 تمرین هفته هشت انجام از پس 12-اینترلوکین سرم مقدار که کندمی

 اختالف .است داشته دارییمعن کاهش کورکومین، مصرف با ترکیبی

 مشخص (،89/1) کورکومین گروه در ،12-اینترلوکین سرم میانگین

 مصرف هفته هشت از پس 12-اینترلوکین سرم مقدار که کندمی

 برای آزمون P مقدار اما است. داشته دارییمعن کاهش کورکومین،

بنابراین  ،شده گزارش 05/0 از بیشتر کنترل، گروه در 12-اینترلوکین

 .نشد مشاهده کنترل گروه در دارییمعن تفاوت

 

  12-اینترلوکین و یبدن توده شاخص وزن، تغییرات تفاوت بررسی برای ؛طرفهكی انسیوار لیتحل آزمون -5 شماره جدول
 P مقدار آمار F مربعات میانگین آزادی درجه مربعات مجموع تفاوت متغیر

 وزن

 )کیلوگرم(

 گروهی بین

 گروهیدرون

 کل

649/777 

801/228 

450/1006 

3 

44 

47 

216/259 

200/5 

849/49 001/0* 

 بر )کیلوگرم بدنی توده شاخص

 مترمربع(

 گروهی بین

 گروهیدرون

 کل

633/107 

927/29 

560/137 

3 

44 

47 

878/35 

680/0 

748/52 001/0* 

 12-اینترلوکین

 لیتر(میلی در )پیکوگرم

 گروهی بین

 گروهیدرون

 کل

087/92 

066/252 

153/344 

3 

44 

47 

696/30 

729/5 

358/5 003/0* 

 (.P<05/0) است 05/0 از کمتر دارییمعن سطح در اختالف *
 

 بدنی توده شاخص وزن، مقادیر پاسخ ،5 شماره ولجد نتایج مطابق

  .دارد یداریمعن تفاوت پژوهش هایگروه نیب در 12-اینترلوکین و

 شد استفاده LSD تعقیبی آزمون از نیز هاگروه زوجی مقایسه برای

 است. شده آورده 6 شماره جدول در آن نتایج که
 

  12-اینترلوکین و بدنی توده شاخص ،وزن متغیرهای LSD آزمون -6 شماره جدول

 P استاندارد خطای میانگین اختالف =N 12   گروه متغیر

 وزن

 )کیلوگرم(

 تمرین

 214/0 93/0 -17/1 +کورکومینتمرین

 *001/0 93/0 71/6 کورکومین

 *001/0 93/0 01/8 کنترل

 تمرین+کورکومین
 *001/0 93/0 89/7 کورکومین

 *001/0 93/0 19/9 کنترل

 170/0 93/0 30/1 کنترل کورکومین

 بدنی توده شاخص

 مترمربع( بر )کیلوگرم

 تمرین

 067/0 33/0 -63/0 تمرین+کورکومین

 *001/0 33/0 37/2 کورکومین

 *001/0 33/0 87/2 کنترل

 تمرین+کورکومین
 *001/0 33/0 01/3 کورکومین

 *001/0 33/0 50/3 کنترل

 152/0 33/0 49/0 کنترل کورکومین

 12-اینترلوکین

 لیتر(میلی در )پیکوگرم

 تمرین

 246/0 97/0 -15/1 کورکومین تمرین+

 678/0 97/0 40/0 کورکومین

 *009/0 97/0 66/2 کنترل

 کورکومین تمرین+
 118/0 97/0 55/1 کورکومین

 *001/0 97/0 81/3 کنترل

 *026/0 97/0 25/2 کنترل کورکومین

 (.P<05/0) است 05/0 از کمتر دارییمعن سطح در اختالف *

 توده شاخص و وزن مقادیرکه  دهدمی نشان 6 شماره جدول نتایج

 کاهش کنترل و کورکومین هایگروه به نسبت تمرین گروه در بدنی

 + تمرین گروه با مقادیر این اما ،(P=001/0) تهداش دارییمعن

 ینب همچنین .(P=214/0) نداد نشان دارییمعن تفاوت کورکومین

 کنترل و کورکومین هایگروه با مقایسه در کورکومین + تمرین گروه

 تمرین گروه با مقایسه در اما ،(P=001/0) هداشت دارییمعن کاهش
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 در تغییرات که معناستبدین این ؛نداشت دارییمعن تغییرات

 وزن کاهش در بسزایی ثیرأت کورکومین + تمرین و تمرین هایگروه

 دارد. کنترل و کورکومین گروه به نسبت بدنی توده شاخص و

 12-اینترلوکین سرمی مقادیر که کندمی بیان دولج نتایج همچنین

 داشته دارییمعن کاهش کنترل گروه به نسبت تمرین گروه در

(009/0=P)، و کورکومین + تمرین هایگروه با مقادیر این اما 

 .(678/0=P) ،(P=246/0) نداشت دارییمعن تفاوت کورکومین

 کنترل گروه با مقایسه در کورکومین + تمرین گروه بین همچنین

 هایگروه با مقایسه در اما ،(P=001/0) هداشت دارییمعن کاهش

 ،(P=118/0) نداد نشان دارییمعن تغییرات کورکومین و تمرین

 مشاهده داریمعن تفاوت کنترل و کورکومین هایگروه بین همچنین

 تفاوت دیگر گروه دو با کورکومین گروه بین ولی ؛(P=026/0) شد

 هایگروه در تغییرات که معناستبدین این نشد؛ مشاهده دارییمعن

 کاهش در بسزایی ثیرأت کورکومین و کورکومین + تمرین تمرین،

 دارد. کنترل گروه با مقایسه در 12-اینترلوکین سرمی مقادیر

 

  بحث

 تمرین ترکیبی، تمرین هفته هشت اثر ،حاضر پژوهش در

 بدون کورکومین مکمل مصرف و کورکومین مصرف با ترکیبی

 داریمعن کاهش غیرفعال چاق زنان در قبل مقادیر با مقایسه در تمرین

 آزمونپس تا پیش تغییرات همچنین ؛داد نشان را 12-اینترلوکین

 + تمرین تمرین، هایگروه در 12-اینترلوکین سرمی سطوح

 سرمی مقادیر کاهش در بسزایی ثیرأتبیانگر  کورکومین و کورکومین

 سرمی مقادیر کاهش بود. کنترل گروه با مقایسه در 12-اینترلوکین

 تواندمی مطالعه این در غیرفعال چاق زنان در 12-اینترلوکین

 مناسب عملکرد ،2HT مهارکننده هایپاسخ کاهش عدم از اینشانه

 12-اینترلوکین باشد. سلولی ایمنی پاسخ درنتیجه و 1HT هایسلول

 که است سازشی و ذاتی ایمنی روی بر پلیوتروپیک اثراتدارای 

 هایسلول و ژنآنتی کنندهعرضه هایسلول وسیلهبه عمدتاً

 ها،سلدندریت ماکروفاژها، و هامونوسیت شامل فاگوسیتیک،

 سایر همانند میزبان عفونت هنگام به B هایسلول و هانوتروفیل

 شود.می تولید (27 و 23 )اینترلوکین 12-اینترلوکین خانوادهاعضای 

 NK و T هایسلول روی بر 12-اینترلوکین فعالیت عمده جایگاه

 سایر و IFN-γ، TNF-α، GM-CSF تولید سلولی، تکثیر در

 این سیتوتوکسیک فعالیت آن درنتیجه که باشدمی هاسایتوکاین

 تریناصلی از یکی 12-اینترلوکین یابد.می افزایش هاسلول

 به را CD4+T هایسلول پوالریزاسیون که است هاییسایتوکاین

 نقش 12-اینترلوکین خاطر همین به کند.می تحریک Th1 فنوتیپ

 در .[52] کندمی ایفا سازشی ایمنی پاسخ تنظیم در را بسیارمهمی

 از IL-12 ضدتوموری نقش که است شده عنوان مطالعات اکثر

 گزارش این وجود با شود،می اعمال IFN-γ به وابسته مسیر طریق

خاصیت  تواندمی نیز 12-اینترلوکین مستقیم اثر که است شده

اثبات  صورت در که باشد داشته توموری هایسلولبر  ضدتوموری

 افزایش از توان، میتوموری هایسلول بر سایتوکاین این مستقیم اثر

 و واکسیناسیون هایروش بهبوددر جهت  12-اینترلوکین موضعی

 که است شده بیان . همچنینکرد استفاده سرطان برای درمانیایمنی

 طریق از توموری هایسلول روی بر 12-اینترلوکین مستقیم اثر

STAT1 که  (1392) زادهحسینی مطالعه نتایج .[53] شودمی اعمال

-اینترلوکین حسطو بر استقامتی تمرین دوره یکشامل بررسی اثر 

 سی / بالب نژاد ماده هایموش در تومور حجم اندازه و بافتی 12

 بین شدت با استقامتی تمرین از بعدبود،  سینه سرطان تومور به مبتال

 نمیزا که داد نشان ؛هفته 6 مدتبه و VO2max درصد 70 تا 55

 یداریمعن تفاوت پژوهش هایگروه بین در بافتی 12-اینترلوکین

 روی بر کورکومین اثر ،همکاران و Kang مطالعه در .[54] دارد

 توسط موش شدهتحریک ماکروفاژهای در 12-اینترلوکین تولید

 تولید ،کورکومین که به دنبال آن شد آزمایش ساکاریدلیپوپلی

 با درمان تحت یماکروفاژها و کرد مهار را 12-اینترلوکین

 شیافزا و IFN-γ یالقا یبرا هاآن ییتوانا کاهش باعث نیکورکوم

 شدند. یآل به آغشته با CD4 + T یهاسلول در IL-4 یالقا ییتوانا

 تولید سرکوب با کورکومینکه  کردند بیانها آن درنتیجه

 در را Th1 سیتوکین پروفایل ماکروفاژها، در 12-اینترلوکین

 احتمالی درمانی استفاده به و کندمی مهار CD4 T هایسلول

 [55] دماینمی اشاره Th1 واسطه با ایمنی هایبیماری در کورکومین

 تقوی هاییافته باطور همین و داشت همخوانی حاضر پژوهش با که

 از یناش یهایماریببه بررسی  که (1389) همکاران و

 به و پرداختند سیتوبرکلوزریغ و سیتوبرکلوز یهاومیباکترکویما

 ،یماریب بروز در 12-نینترکولیا یسرم ریمقاد که دندیرس جهینت نیا

 عصاره اثر (1390) فانی پژوهش در .[56] دندار یتوجهقابل تأثیر

 طریق از ،کشت محیط در 12-اینترلوکین سیتوکین افزایش رب سیر

 و ددار قطعی کاربرد لیشمانیا تخریب و دریافت برای ماکروفاژها

 دهکردی مطالعه در .[57] دشومی محسوب قطعی ایمنی پاسخ یک

 و آزمونشیپ در 12-اینترلوکین سرمی سطح (1393) همکاران و

 و منظمی مطالعه در .[58] نداد نشان را دارییمعن تفاوت آزمونپس

 گروه در آزمونپس و آزمونشیپ سهیمقا در ،(1398) همکاران

 در کنترل، گروه و آزمونشیپ به نسبت یداریمعن رییتغ ،ینیتمر

 (2001) همکاران و رهایند .[59] نشد دهید 12-اینترلوکین ریمقاد

 نوع یا شدت اجرا، زمان به توجه با ورزشی فعالیتکه  دادند نشان

 غیرسلولی و سلولی اجزای تکثیر و تولید فعالیت، در درگیر انقباض
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 هاآن دهندهتشکیل یهازیرمجموعه و ایمنی دستگاه (هاسایتوکاین)

 بر 12-اینترلوکین فعالیت عمده جایگاه .[60] کندمی ایجاد تغییراتی

-IFN-γ، TNF تولید سلولی، تکثیر در NK و T هایسلول روی

α، GM-CSF فعالیت آن درنتیجه که باشدمی هاسایتوکاین سایر و 

 از یکی 12-اینترلوکین یابد.می افزایش هاسلول این سیتوتوکسیک

 هایسلول پوالریزاسیون که است هاییسایتوکاین تریناصلی

CD4+T فنوتیپ به را Th1 خاطر همین به کند.می تحریک 

 سازشی ایمنی پاسخ تنظیم در را مهمی بسیار نقش 12-اینترلوکین

 تغییر عدم و افزایش بیانگر ،مطالعات نتایج که [53] کندمی ایفا

 که البته دارد مغایرت حاضر پژوهش با و باشدمی 12-اینترلوکین

 زمانمدت و شدت بودن ناکافی دلیلبه است ممکن مغایرت این

 جنسی تفاوت و بیمار هایآزمودنی از استفاده ورزشی، فعالیت

 باشد. جنسی هایهورمون توسط ذاتی ایمنی پاسخ تعدیل علتبه

، است شده داده نشان نیز مطالعات توسط درواقع که احتمال این

 روی دنتوانمی استروژن جمله از جنسی هایمونرهو که دارد وجود

 که طورهمان بگذارند. ثیرأت ماکروفاژها و NK هایسلول فعالیت

 بروز یا و فعالیت طی ضداکسایشی ترکیبات گردید، بیان ترپیش

 افزایش از ناشی هایآسیب و صدمات بروز از دنتوانمی بیماری،

 فعالیت بهبود سبب و نمایند جلوگیری و... التهاب اکسایشی،

 .[61-63] گردند بیماری و ورزشی فعالیت طول در بدن بیولوژیکی

 3 میسد نیکورکوم مهارکننده اثر ،ییصحرا موش یرو مطالعه در

 و ژنار یپواکسیل مهار موجب ،وزن لوگرمیک هر یازا به گرممیلی

 شامل تواندیم نیکورکوم با درمان .[64] شدیم ژنازیکلواکسیس

 .باشد ...و یدنینوش قرص، از استفاده مانند ،مختلف یدرمان یهاوهیش

 به اجممه عواملمتأثر از  ییایمیش یهارسانامیپ با شهیهم ما بدن

 لیدل دارد. ازین یمنیخودا درمان به نیبنابرا شود،یم دچار التهاب

 اگرچه است. لهأمس نیهم زین نیکورکوم از استفادهبه  ما ازین

 هایفعالیت سازوکارهای شدنمشخص برای بیشتری مطالعات

 سایتوکاین روی بر گیاهی و دارویی هایمکمل مصرف و ورزشی

 که داد نشان حاضر پژوهش نتایج ولی است، الزم 12-اینترلوکین

 اثر دلیلبهاز بدن  بخشی در مکمل و فعالیت نقش این احتماالً

  باشد.می 12-اینترلوکین جمله از هاسایتوکاین یکاهش

 

 گیرینتیجه

 80 روزانه مصرفکه  گفت توانمی ،نتایج براساس

-اینترلوکین سرمی سطوح هفته هشت مدتبه کورکومین گرممیلی

 کورکومین و ترکیبی تمرینکه  رسدمی نظربه و دهدمی کاهش را 12

 التهابی وضعیت کاهش در تواندمی التهابی، عوامل کاهش واسطهبه

 بهبود برای نابراینب ؛باشد ثرؤم غیرفعال چاق زنان بدنی ترکیب و

 کنار در توانمی غیرفعال چاق زنان بدنی ترکیب و التهابی وضعیت

 لیتما به توجه با .نمود استفاده کورکومین مکمل از ورزشی فعالیت

 کورکومین مصرف کهاین و ییدارو اهانیگ از استفاده به بشر روزافزون

 است، برخوردار کمتری عوارض از غیراستروئیدی داروهای به نسبت

 داروی عنوانبه را گیاهی داروهای از قبیل این توانندمی متخصصان

  .کنند معرفی التهابی هایشاخص کاهنده و ضداکسایشی

 

 قدردانی و تشکر

 بااست که  ارشد کارشناسی نامهپایان حاصل ،تحقیقاین 

 معاونت از .گردید انجام بلوچستان و سیستان دانشگاه مالی حمایت

 تمامی و ورزشی علوم گروه محترم اساتید دانشگاه، پژوهشی محترم

 قدردانی و تشکر نمودند، یاری را ما تحقیق این در که عزیزانی

 گردد.می
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