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تمرینی شود که با بـروز یـک پاسـخ التهـابی و ضـدالتهابی توسـط تواند باعث ایجاد سندرم بیشفعالیت ورزشی در شرایط خاص می :مقدمه
زا یمـارير برابـر عوامـل بتواند بیانگر قدرت سیسـتم ایمنـی دبی میهاي التهابی و ضدالتهاها در افراد همراه است. تعادل سایتوکاینسایتوکاین

 بود. چهاراینترلوکین و گامااینترفرون هفته محلول عسل بر تعادل 6باشد. هدف از پژوهش بررسی اثر 

ان جام شد. بدین منظور از میبا دو گروه دارونما و محلول عسل ان آزمونپس -آزمونشیپبا طرح  تجربی این پژوهش نیمه ها:مواد و روش
تمرینی بررسی شدند و وانی بیشبا استفاده از پرسشنامه ر نفر، 70تائید اولیه، تعداد برايآموختگان نظامی شامل دانشجامعه در دسترس 

) سال و شاخص 75/20±75/1( یسنر با دامنه نف 38تمرینی تعداد درنهایت با استفاده از نشانگرهاي خونی(کورتیزول و تستوسترون) بیش
منظور سنجش سطوح  نفره دارونما و محلول عسل تقسیم شدند. به 19صورت تصادفی در دو گروه انتخاب و به) kg/m2 7/1±4/19(توده بدنی 

و سی خون از ورید بازویی اشخاص گرفته سی 5هفته مصرف محلول عسل، میزان  6چهار، قبل و بعد از گاما و اینترلوکینسرمی اینترفرون
 .شد اندازه گیري االیزا روش سطح سرمی آنها با

شد. به دنبال مصرف محلول  یبررس 22 نسخه spss افزارآزمون تی مستقل در نرم از استفاده ها باتغییرات سطوح این سایتوکاین ها:یافته
 ).P>0.05(بود   چهار در مقایسه با گروه دارونما مشاهده شد، که این اختالف معنادارگاما و کاهش اینترلوکینعسل، افزایش سطوح اینترفرون

چهار را در جهت کاهش عوارض ناشی گاما و اینترلوکینهاي اینترفرونهفته محلول عسل تعادل سایتوکاین 6مصرف  گیري:بحث و نتیجه
 از  بیش تمرینی  بر دستگاه ایمنی پیش برد.

 .چهارگاما، اینترلوکینبیش تمرینی، اینترفرون  هاي کلیدي:واژه
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 مقدمه
ي نیروهاي نظـامی ر باال، شاخصهآمادگی بدنی بسیا  

هاي جهان اسـت. درنتیجـه ایـن افـراد در در تمام ارتش

اي بایـد ي زمانی طوالنی، هماننـد ورزشـکاران حرفـهبازه

دستیابی به این مهم انجـام  برايتمرینات شدید بدنی را 

دهند و تحت اسـترس ناشـی از تمـرین قـرار بگیرنـد تـا 

ــرد آن ــعملک ــد. اگرچ ــزایش یاب ــا اف ــت ه ــر ماهی ه براب

ــواع تمرینــات هــاي واگــذاري، همــهمأموریت ــرايي ان  ب

باشد ولی  اغلـب تمرینـات افزایش آمادگی بدنی  نیاز می

، حال اگر این فشارتمرینی بـا استها از نوع استقامتی آن

درست انجام نشود و فشارهاي روانی و ) بازیابی( يکاوریر

ست بر آن هاي نظامی بسیار مشهود ااسترس که در دوره

شـود عملکرد و فرا خستگی می کاهش باعث ،افزون شود

بـه  ایـن  کـه .تواند به خستگی مزمن تبدیل شودمی که

). بـا توجـه بـه 1گویند (حالت سندروم بیش تمرینی می

 بـرايهـاي مختلـف و کمبـود زمـان درگیري در عملیات

ریکــاوري در نیروهــاي نظــامی، ســندروم بــیش تمرینــی 

هـاي مختلفـی بـراي شناسـایی ایـن اهر تر است.محتمل

گیري ضربان قلب اندازهتوان بهسندروم وجود دارد که می

صبحگاهی، کیفیت خواب، پاسخ الکتات خون بـه ورزش، 

ریـز و هـاي درونغلظت گلوتامین پالسما، سطح هورمون

یـک از ایـن معمـوالً هیچ کـرد. اشـاره نامه روانـیپرسش

 ،تمرینـی باشـدانگر بیشتوانـد بیـتنهایی نمیها بـهروش

را بهتر  تمرینی بیشتواند سندروم ترکیبی از هرکدام می

هـا، ین ایـن روشپرکـاربردتریکـی از  ).2( دهدتشخیص 

اسـت. در ایـن  هورمون هـا در خـون اندازه گیري برخی

کـورتیزول یکـی از بهتـرین  بـه ستوسترونمیان نسبت ت

ــايروش ــخیص بیش ه ــی تش ــتتمرین ــا). 3( اس یج نت

نسـبت بـین ایـن دو  یقات نشان داده است، چنانچـهتحق

درصـد داشـته باشـد و ایـن  30هورمون کاهشی بیش از 

توان عنوان کرد یممدت نیز ادامه یابد، یطوالنکاهش در 

). 4اسـت ( قرارگرفتهتمرینی که ورزشکار در معرض بیش

برخی از پژوهشگران عقیده دارند بهترین روش سـنجش 

حساسات ورزشـکاران اسـت. بـدین ی اابیارز تمرینیبیش

تشــخیص ایــن  بــرايمنظــور پرسشــنامه بــیش تمرینــی 

 ).5وضعیت طراحی شده است (
اصلی درگیـر  هايیستمس ،سیستم عصبی و عضالنی 

رسد بنابراین به نظر می .و فعالیت بدنی هستند درحرکت

بیشترین تأثیر را از ریکاوري نامناسـب و بـیش تمرینـی 

دیگر نیز نقـش مهمـی  هايیستماما س .شوندمتحمل می

کـه  کننـدیدر بهبود ظرفیت عملکردي ورزشکاران ایفا م

از این میان نقش دستگاه ایمنـی بـه دلیـل جلـوگیري از 

عفونی و افزایش ظرفیت انجام کار، بعـد  هايیماريبروز ب

هـاي فعالیت .)6( دارداهمیت بسزایی از جلسات تمرینی 

هاي گونـه و هـاي آزادورزشی شدید باعث تولیـد رادیکال

 نیژــکسا هايکـه گونـهطوريبه شونداکسیژن فعال می

مخـرب  اثر یمنیا هايسلول طبیعی دعملکر بر شدهفعال

شده است کـه فعالیـت ورزشـی بـا بارها اثبات ).7دارند (

اي همراه شـود شدت باال اگر با کمبودهاي تغذیه و مدت

. )8( شـودی هاي دستگاه ایمنتواند باعث کاهش پاسخمی

هاي مختلـف شده است کـه سـلولدر این زمینه مشخص

تواننـد هایی میوسیله سایتوکاینبدن و سیستم ایمنی به

وگوي وسیله ایـن گفـتبا یکدیگر ارتباط برقرار کنند و به

توانند بسیاري از اعمال بدن انسـان را تنظـیم سلولی می

هاي ترین سیستمکنند. سیستم ایمنی انسان یکی از مهم

 ،شـمار خـودهاي بیوسیله سایتوکاینباشد که بهبدن می

ــاد بیماري ــه و ایج ــل بیگان ــف از ورود عوام ــاي مختل ه

 قبول براي قابل هاي). یکی از نظریه9کند (جلوگیري می

تمرینـی سـایتوکاینی خستگی مزمن نظریـه بیش حیتوض

است. بر اساس این نظریه، تروماي بافتی ناشـی از ورزش 

اســخ عفـونی مــزمن و درنتیجـه ســطوح بــاالي موجـب پ

ها در خـون و درنتیجـه بیمـاري سـایتوکاینی سایتوکاین

ها با اثر بـر دسـتگاه عصـبی مرکـزي سایتوکاین شود.می

تغییرات خلقی، عدم تمایل  شامل موجب رفتار بیمارگونه
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شوند، که تا برطرف شدن پاسـخ خستگی می و به ورزش

سـازوکار  فرآینـدرسد ایـن میبه نظر  التهابی ادامه دارد.

فرد را بـراي مصـرف انـرژي بـه  لیتما حفاظتی است که

ــاهش می ــمانی ک ــی و جس ــترس روان ــام اس ــد. هنگ ده

 وزرـــب سبب احتمــاالً طــوالنی وشدید  ربسیا هــايورزش

 هايســـایتوکاین کـــردن هار توسط لتهابیا پاسخ کــــی

حین ورزش و بالفاصـله  شود. درمی التهابی و ضدالتهابی

گاما مانند اینترفرون التهابیهاي پس از ورزش سایتوکاین

ایـن ولـی باال می رود که پاسخ التهابی تولیـد مـی کنـد 

ــا افــزایش ســایتوکاینی   چهــارماننــد اینترلوکینپاســخ ب

گاما سایتوکاین ترشـح ). اینترفرون10متعادل می شوند (

ماکروفاژها را در جهت که می باشد   TH1شده از سلول

 فعال می کند.  کشنده Tردن سلول هاي فعال ک
می باشد  TH2سایتوکاین مترشحه از  IL4طرفی  از

).  فعالیـت 11که براي ایمنی هومـورال ضـروري اسـت (

ورزشی شدید و طوالنی مدت و عدم ریکاوري این تعـادل 

را به هم می زند و باعث کاهش پاسخ التهـابی و افـزایش 

هاي مختلـف از پاسخ ضـدالتهابی بـه وسـیله سـایتوکاین

شودکه  ایـن چهار میجمله اینتر فرون گاما و اینترلوکین

نیز باعث کاهش قدرت سیستم ایمنی و در نتیجه  فرآیند

 ).10( شدعفونت خواهد 

هاي مختلفـی مقابله با این اختالل، راه برايمطالعات 

ها به دلیـل ، استفاده از کربوهیدراتمی کنندرا پیشنهاد 

از بـاال رفـتن  است.هاي ایمنی سلولاینکه سوخت اصلی 

کورتیزول در هنگام فعالیـت  مانندسطوح عوامل تخریبی 

کارهـا ترین این راهکند، یکی از مهمورزشی جلوگیري می

). همچنین اسـتفاده از مـواد غـذایی حـاوي 12باشد (می

ها اکسیدانی بـه دلیـل جلـوگیري از تخریـب سـلولآنتی

ده ناشی از فعالیت ورزشی هاي تولیدشوسیله اکسیدانبه

ــر از مهم ــی دیگ ــگیريیک ــن پیش ــرین ای ــد ها میت باش

انــد کــه چهــارپنجم ). مطالعــات اثبــات کرده15،14،13(

شـده اسـت و کربوهیـدرات عسل از کربوهیدرات تشکیل

موجود در عسل به دلیل پایین بودن شاخص قندي آن از 

 کنـد.هاي ناشی از مصرف قند زیاد جلـوگیري میبیماري

اکسـیدانی همچنین این ماده غذایی داراي ترکیبات آنتی

مطالعـات بسـیاري  .)17،16باشـد (و ضدالتهابی قوي می

نیز اثرات مثبت مصرف عسل بر سیستم ایمنـی را اثبـات 

). مفید بودن قنـد موجـود در عسـل، داشـتن 9اند (کرده

اکسـیدانی بسـیار بـاال، ارزش ترکیبات معدنی، توان آنتی

در حجم کم و درنهایت مقاومت باال در مقابـل  غذایی باال

ــوایی  ــرایط آب و ه ــوالنی و ش ــان ط ــدن در زم فاسدش

گوناگون ازجمله مواردي هستند که توجه را به این مـاده 

منظور گنجاندن در جیره غذایی افـرادي کـه در غذایی به

هاي نظامی سـخت قـرار دارنـد معطـوف شرایط مأموریت

گیرد که ل در ذهن شکل میکرده است. بنابراین این سؤا

آیا مصرف محلـول عسـل در افـراد دچـار سـندرم بـیش 

هاي التهــابی و توانــد بــر تعــادل ســایتوکاینتمرینــی می

تر بـا ضدالتهابی سیستم ایمنی و درنتیجـه مقابلـه قـوي

 زا اثر داشته باشد یا خیر؟عوامل بیماري

 هامواد و روش
ــدانی و  ــیوه می ــه ش ــی ب ــه تجرب ــق نیم ــن تحقی ای

. تغییـرات حاصـل از اعمـال متغیـر شد آزمایشگاهی انجام

ي مستقل در قالب متغیرهاي وابسـته پـژوهش در مرحلـه

نمـا آزمـون بـین دو گـروه داروآزمون نسـبت بـه پیشپس

در ساعات یکسانی از روز  )تجربیعسل (کنترل) و محلول (

. در این پـژوهش بـه ازاي هـر کیلـوگرم وزن بررسی شدند

درصــد عســل در دو نوبــت،  12حلــول ســی مسی 5بــدن 

گــروه  ،)18(عصــر داده شــد  16صــبح و ســاعت 8ســاعت 

 قـرص دارونما نیز به همین مقدار محلولی که با یک و نیم

کشور  ) ساختآسپارتام-کننده بدون کالريشیرینکاندرل(

ازي شد در سـاعات سشبیه ) KRUGER( شرکت المان،

توجـه بـه  بـا .)18( کردنـدیکسان با گروه تجربی مصـرف 

هـا اینکه مداخله پژوهشگر در برنامه فعالیت بدنی آزمودنی

به دلیل اهمیـت کـار، گسـتردگی، تنـوع و نیـاز  تمرینـی 

https://diabet-shop.com/brands/KRUGER
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ها، غیرقابل انجام بود و از طرفی  باعـث منطبق بر عمل آن

ه فعالیـت بـدنی شد، برناماز بین رفتن ضرورت پژوهش می

ها طبق روال خود پیش رفت کـه معمـوالً بیشـتر آزمودنی

مـدت و هاي طوالنیصـورت دویـدنماهیت اسـتقامتی و به

 نظامی بود.-انجام حرکات نظامی و آمادگی رزمی

جامعه آماري این پژوهش را افراد در دسـترس شـامل 

هاي بدنی آموختگان نظامی که در حال انجام فعالیتدانش

هـاي نظـامی و بـا منظور اعـزام بـه دورهبه دگی رزمیو آما

ــه  ــندامن ــوده2/20±75/75(یس ــاخص ت ــال و ش ي ) س

) تشکیل دادند و به دلیـل اینکـه 2kg/m7/4±1/19(بدنی

روز در حـال انجـام صورت شـبانهدر محیط خوابگاهی و به

زان میزان فعالیت بدنی و می ،تمرینات بودند از لحاظ تغذیه

 ابر قرار داشتند.خواب در سطح بر

ئـم ابتدا با استفاده از پرسشنامه روانی بیش تمرینی، عال

 جامعه آماري در دسترس، بررسـی شـد از نفر 70اولیه تعداد

و براي تأیید نهایی، نسبت سطح کورتیزول بـه تستوسـترون 

نفر از جامعه آماري ذکرشـده کـه در پرسشـنامه روانـی  38

گیري ده بودنـد انـدازهعالئم اولیه بیش تمرینـی را نشـان دا

ــونی،  ــطوح هورم ــن س ــا ای ــه ب ــرادي ک ــت اف ــد. درنهای ش

 1هـاي جـدولها تأییدشده بود مطـابق دادهتمرینی آنبیش

 نیـا انتخاب و در مراحل مختلـف پـژوهش شـرکت کردنـد.

نداشتن  رازنظی و غربالگري کتبنامه افراد بعد امضاي رضایت

نامه رسشپستفاده از ا و ... با متابولیکی، اسکلتی هايبیماري

 سالمتی براي انجام مراحل پژوهش حضور داشتند.
هاي حاصل از و انحراف استاندارد داده نیانگیم .1جدول 

پرسشنامه و سطح سرمی تستوسترون و کورتیزول در اندازه 
 گیري بیش تمرینی

انحراف  میانگین آزموننام 
 استاندارد

تعداد 
 نمونه

ml/pg( 5/5(تستوسترون سرمی  5/4  38 
ml/pg( 7/19کورتیزول سرمی(  91/5  38 

پرسشنامه بیش 
 تمرینی

01/9 33 بله  70 
9/8 21 خیر  70 

 
پرسشنامه عالئم اولیه روانـی بـیش تمرینـی از طـرف 

شناخت عالئـم اولیـه  فرانسه جهت انجمن پزشکی ورزشی

 54پرسشنامه شـامل  نی. ابیش تمرینی طراحی شده است

توسط آزمودنی با پاسـخ بلـه یـا که  استسؤال روانکاوي 

این پرسشنامه با توجه به  جی. نتاشودخیر جواب داده می

انـد هاي بله که افراد از مجموع سـؤاالت دادهتعداد پاسخ

شده است کـه اگـر شخصـی بـه  تفسیر خواهد شد. تأیید

سؤال پرسشنامه مـذکور جـواب  54سؤال از  20بیش از 

ئم اولیه بیش تمرینی توان گفت که دچار عالبله بدهد می

 . )5( باشدمی

شــده پرسشــنامه فــوق داراي محاســبات انجام طبــق

رسـد یبنابراین بـه نظـر م .باشدمی 95/0روایی و پایایی 

 . ازکننـده باشـدتمرینی کمکتشخیص بیش برايبتواند 

هاي ایـن بررسی ارتباط بین نتایج داده مطالعاتی به طرفی

ن ورتیزول و تستوسـتروهاي کپرسشنامه و سطوح هورمون

اند کـه نشـان داد بـین نتیجـه ایـن پرسشـنامه و پرداخته

ها دار، بین این دادهسطوح کورتیزول ارتباط مثبت و معنی

دار و همچنـین و سطوح تستوسترون ارتباط منفـی معنـی

بین نسبت تستوسـترون بـه کـورتیزول رابطـه معکـوس و 

  ).19،5( داردداري وجود معنی

ــ ــین س ــراي تعی ــارب ــوکین چه ــرمی اینترل ، طوح س

ــا اینترفرون ــیتع وگام ــه  نی ــبت ب ــورتیزول نس ــزان ک می

سی خـون از سـیاهرگ بـازویی سی 5تستوسترون، میزان 

 در ساعات یکسـانی از روز قبـل و بعـد از شـش هاآزمودنی

هاي پالسـتیکی حـاوي ژل هفته پژوهش گرفته و در لولـه

 هانمونـهین ا .و ضد انعقاد خون ریخته شد جداکننده سرم

دقیقـه بـدون هـم زدن  60 تـا 30در دماي اتاق به مـدت 

در  2100نگهداري شدند، سپس به مدت ده دقیقه و با دور

 شد.  ها جداشده و سرم آنقرار داده سانتریفیوژ

سی ریخته سی 2هاي پالستیکی سرم جداشده در لوله

درجه زیر صفر تا تکمیـل شـدن  70شد و سپس در دماي 

وتحلیل ها و انتقال به آزمایشگاه بـراي تجزیـهنهي نموهمه

از روش االیزا و با اسـتفاده از  در آزمایشگاه نگهداري شدند.

آزمایشگاهی شرکت کارمانیا پارس ژن بـا حساسـیت  کیت
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لیتـر، سـطوح هریـک از ایـن میلی بر پیکوگرم 4 به میزان

 تعیین شد. فاکتورها در سرم

ها از آزمون دن دادهابتدا براي مشخص کردن نرمال بو 

ي بررسـی بـرا سپس .ستفاده شدااسمیرنوف  -کلموگروف

آزمون سـطوح اینترفـرون گامـا، آزمون و پستفاوت پیش

ــیاینترلوکین ــراي بررســی معن ــین ب داري چهــارو همچن

ها  بین دو گروه، از سطوح این سایتوکاین تفاوت تغییرات

ش بـا هاي این پـژوهآزمون تی مستقل استفاده شد. داده

ــتفاده از نرم ــزار اس ــخه  SPSSاف ــه 22نس وتحلیل تجزی

 .ندشد

 هایافته
ابتدا بیش تمرینـی آزمـودنی هـا بـا توجـه بـه نتـایج  

هـاي حاصـل از بررسـی دادهتایید گردیـد سـپس  1جدول

بعد از شـروع  قبل و ، نشان داد که3پژوهش مطابق جدول 

ا و گـروه دارونمـ گامـا در دوپژوهش بین سطوح اینترفرون

. داري وجــود داشــته اســتمحلــول عســل تفــاوت معنــی

، بررســی تغییــرات 1شــکل و 4درنهایــت مطــابق جــدول 

 6گاما در دو گروه دارونما و عسل در طی سطوح اینترفرون

 داري باهم نشان داد. هفته پژوهش تفاوت معنی

هــاي حاصــل پــژوهش مطــابق از طرفــی بررســی داده

ژوهش بـین سـطوح شروع پـ قبل از نشان داد که 3جدول

گروه دارونما و محلول عسل تفـاوت  در دو چهاراینترلوکین

داري وجود نداشته است اما بعد از پژوهش در سطوح معنی

داري به وجود آمـده اسـت و این سایتوکاین اختالف معنی

بررسی تغییرات سـطوح  2شکل و 4درنهایت مطابق جدول

هفته  6طی گروه کنترل و عسل در  دوچهار در اینترلوکین

 داري باهم نشان داد.پژوهش تفاوت معنی

 به تفکیک مرحله آزمون و عضویت گروهی اینترفرون گاما و اینترلوکین چهارمیانگین و انحراف استاندارد . 2جدول 
 گروه محلول عسل گروه دارونما متغیر

 آزمونپس آزمونپیش آزمونپس آزمونپیش
 ینمیانگ میانگین میانگین میانگین

75/2 (pg/ml)گاما اینترفرون ± 040/1  07/2 ± 451/1  58/1 ± 757/0  44/3 ± 855/1  
70/1 (pg/ml)چهاراینترلوکین ± 469/1  81/2 ± 998/1  02/2 ± 386/1  26/1 ± 021/1  

 
 پیش و پس از شش هفته پژوهش  اینترفرون گاما و اینترلوکین چهارتفاوت سطوح  .3جدول

 دارينیسطح مع محلول عسل دارونما متغیر وابسته
 23/0±7/2 18/0±58/1 * 001/0 (pg/mL) آزمونگاما پیشاینترفرون
 33/0±07/2 036/0±44/3 * 008/0 (pg/mL) آزمون گاما پساینترفرون
 pg/mL( 33/0±70/1 34/0±02/2 521/0( آزمونچهارپیشاینترلوکین
 pg/mL( 45/0±81/2 26/0±26/1 * 007/0( آزمونچهارپساینترلوکین

 )P< 0.05شده است(ستقل تحلیلشده و با استفاده از آزمون تی محراف استاندارد  بیانها بر اساس میانگین و اندهدا
 

 در طی شش هفته اینترفرون گاما و اینترلوکین چهاربررسی تفاوت تغییرات . 4جدول
 داريسطح معنی محلول عسل دارونما متغیر وابسته

 pg/mL)( 40/0±68/0- 38/0±70/1 * 000/0 تغییرات گامااینترفرون 
 61/0±11/1 24/0±91/0- * 007/0 (pg/mL) چهارتغییراتاینترلوکین

 )P< 0.05شده است(ستقل تحلیلشده و با استفاده از آزمون تی منحراف استاندارد  بیانها بر اساس میانگین و اداده
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ونما و رگروه دا گاما بین دواینترفرون سطحتغییرات   .1شکل

 )P< 0.05( آزمونمحلول عسل پیش و پس از 

 
ارونما و گروه د چهار بین دوتغییرات سطوح اینترلوکین. 2شکل

 )P< 0.05(آزمونمحلول عسل پیش و پس از 
 

 گیري نتیجهبحث و 
هفته مکمل دهی محلول عسل، نتایج بررسی  6پس از 

 هايهاي التهـابی و ضـدالتهابی سـلولسطوح سـایتوکاین

Th1/Th2 ـــراد نشـــان ـــطوح  داد اف ـــرات س ـــه تغیی ک

صـورت بـارزي بـا گاما در گروه محلول عسـل بهاینترفرون

ها نشان از افـزایش میانگین .باشدگروه دارونما متفاوت می

در گروه محلـول عسـل و کـاهش آن در  هااین سایتوکاین 

همچنـین  دارد. آزمـونبـه پـیش از  گروه دارونمـا نسـبت

در گـروه محلـول عسـل بـه  4کیناینترلـو سـطحتغییرات 

هـا باشـد. میانگینصورت بارزي با گروه دارونما متفاوت می

نشان از کاهش این سـایتوکاین در گـروه محلـول عسـل و 

دارد.  آزمـوندر گروه دارونما نسبت به پیش از  آن افزایش

تواند گونه که قبالً گفته شد فعالیت بدنی متوسط میهمان

چهـار را اینترلوکین سطحافزایش و گاما را اینترفرون سطح

که شدت و مـدت ایـن تمرینـات کاهش دهد اما درصورتی

تمرینی شـود، شـاهد اي افزایش یابد که باعث بیشاندازهبه

چهـار گامـا و افـزایش اینترلوکینکاهش سـطوح اینترفرون

). با توجه  کمبود پیشینه تحقیق در مورد 20( بودخواهیم 

تمرینات گـروه موردمطالعـه کـه  آموختگان نظامی ودانش

صورت هـوازي و اسـتقامتی  بـوده اسـت، بحـث و اغلب به

 است. شدهبررسی بیشتر بر این نوع از مطالعات متمرکز 

ي عسـل کـه حـاوي دهندهبا توجه به مـواد تشـکیل  

راسـتا بـا هم باشـد واکسیدانی میکربوهیدرات و مواد آنتی

کنــد، در ان مینتــایج ایــن تحقیــق، مطالعــات پیشــین بیــ

گونه موادي، مصرف کربوهیـدرات مقایسه با آب بدون هیچ

مدت باعث افزایش رهایی تعـداد هاي طوالنیبعد از فعالیت

ـــلول ـــودمی TH1هايس ـــرف 21( ش ـــین مص ). همچن

سواري با کربوهیدرات همراه با یک ساعت فعالیت دوچرخه

درصد حـداکثر اکسـیژن مصـرفی، اثـرات  80تا  75شدت 

یـک  کننـده نـوعکمک Tهايداري بر سلولی معنیافزایش

)TH1گاما در مقایسه با ی اینترفرونعنی ) و سایتوکاین آن

مطالعات اخیر نشان دادند مکمـل  .)22( دارد نماگروه دارو

ها باعث کـارکرد بهتـر سیسـتم ایمنـی اکسیداندهی آنتی

ها باعـث اکسیدان). ازجمله اینکه مصرف آنتی14( شودمی

و درنتیجـه بیـان سـایتوکاین TH1هايپاسـخ سـلولبیان 

گامــا و بهبــود ها، یعنــی اینترفرونکننــده ایــن ســلولفعال

).  فنیـل موجـود در 15( شـودکارایی سیسـتم ایمنـی می

اکسیدانی بسیار باالیی دارد و از طریـق عسل خاصیت آنتی

آلفـا باعـث  TNFو  IL-1 ماننـدهایی کاهش سـایتوکاین

 ازشـود. فعالیـت ورزشـی می پـس از کاهش پاسخ التهابی

سوي دیگر با مصرف عسل بخصوص نوع تیـره آن افـزایش 

 ).23( اسـتشـده مشاهده در سایتوکاین هاي ضـدالتهابی

توانـد ها میاکسیداناند که مصرف آنتیمطالعات نشان داده
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یعنــی  TH2هاي باعــث کــاهش بیــان ســایتوکاین ســلول

ها اســخ  ایــن ســلولچهــار، و درنتیجــه مهــار پاینترلوکین

و TH1هاي شود. از سوي دیگر باعث بیان پاسخ سـلولمی

. )15( شــوددرنتیجــه بهبــود کــارایی سیســتم ایمنــی می

 عسـل هفتـه 10راستا کـه باهـدف مصـرف درتحقیقی هم

هاي التهابی بر ورزشکاران استقامتی، طبیعی بر سایتوکاین

، شـدساعت بعد از ورزش انجام  24 و یک ساعت ،بالفاصله

مکمل سازي عسل باعث کـاهش سـایتوکین  داد کهنشان 

بـا افـزایش مربـوط بـه  TNF-α و IL-6 التهـابی ماننـد

بنـابراین  ).9شـود (می IL-1 سایتوکین ضدالتهابی ماننـد

ـــزایش اینترفرونمی ـــده اف ـــوان عم ـــاهش ت ـــا و ک گام

ــیت اینترلوکین ــی از خاص ــژوهش را ناش ــن پ ــار در ای چه

کـرد کـه باعـث کـارکرد بهتـر اکسیدانی عسـل ذکـر آنتی

کل هم مبـانی نظـري و هـم  . دردستگاه ایمنی شده است

 التهابیعنوان یک عامل گاما بهاینترفرونتحقیقات، افزایش 

را  التهـابیضد عنوان یک عامل چهاربهاینترلوکینو کاهش 

 متنـاقضداند. البته در اثر مصرف محلول عسل محتمل می

ی وجود دارند که  نشان دادنـد با نتایج این پژوهش مطالعات

سوار استقامتی مصرف کربوهیدرات در ورزشکاران دوچرخه

بالفاصله پس از  Tهاي داري بر سطوح سلولتأثیري معنی

ونـیم سـاعت بعـدازاین  فعالیـت ورزشـی دارد امـا در یـک

ــلولفعالیت ــن س ــطوح ای ــا س ــرف ه ــروه مص ــین گ ها ب

 نداشـتري داکربوهیدرات و مصرف آب خالی تفاوت معنی

. در مطالعــه متنــاقض دیگــري نشــان داده شــد کــه )24(

ــت  ــاعت فعالی ــک س ــا ی ــراه ب ــدرات هم ــرف کربوهی مص

درصد حداکثر اکسـیژن  80تا  75سواري با شدت دوچرخه

چهـار و ازاین فعالیـت بـر سـطوح اینترلوکینمصرفی، پس

نتـایج  تنـاقض .)21داري نداشـت (دو اثر معنیاینترلوکین

تـوان بـه ایـن شـکل تحقیق حاضـر را می این تحقیقات و

اکسـیدانی عسـل باعـث ایـن تفسیر کرد کـه خـواص آنتی

تغییرات شده است نه کربوهیـدرات بـاالي آن، و بـه نظـر 

ها تــاثیر بــارزتري نســبت بــه اکســیدانرســد آنتیمی

هاي کمکـی دارنـد. هاي سلولها بر سایتوکاینکربوهیدرات

تـوان مع نظـامی را مینتایج کاربردي تحقیق حاضر بر جوا

به استفاده از عسل در جیره اضطراري تکاوران، بـه منظـور 

هـاي تمرینـی در هنگـام انجـام ماموریتجلوگیري از بیش

سخت و طاقت فرسا دانست، زیرا عسل حاوي مـواد مفیـد 

ي آنها را باهم در هـیچ مـاده ي بسیار زیادي است که همه

والنی مدت فاسـد توان پیدا کرد و در طغذایی طبیعی نمی

 .نیستشدنی 

در این تحقیق به دلیل وجود برنامـه آموزشـی از قبـل 

ها، محقق توانایی ورود به برنامه هـاي تعیین شده آزمودنی

 غذایی، فعالیت بدنی و همچنین متغیر هاي روانـی وارد بـر

مند باعـث نیروها را نداشت، که البته همین چارچوب نظام

اي و فعالیت بـدنی همـه افـراد شد از نظر روانی، تغذیهمی

یکسان باشند. هـدف از ایـن تحقیـق نیـز بررسـی شـرایط 

رسـد اگـر موجود در سازمان مورد مطالعه بود و به نظر می

کرد ضـرورت محقق این موارد را به دلخواه خود کنترل می

پژوهش از بین می رفت. اما پیشنهاد مـی شـود مطالعـاتی 

 ل کنـد انجـام شـود تـا بـاکه بتواند کلیه متغیرها را کنتـر

گر بتـوان نتـایج را بـا اطمینـان حذف متغیرهـاي مداخلـه

 بیشتر تفسیر کرد. 

 تشکر و قدر دانی 
بدین وسیله از تمام کسـانی کـه اینجانـب را در انجـام 

 نمایم.یم یتشکر و قدردان این پژوهش یاري نمودند
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Abstract 

Background: Physical exercise in certain conditions can cause over-training syndrome in 
individuals, which is associated with inflammatory and anti-inflammatory responses by cytokines. 
The balance of inflammatory and anti-inflammatory cytokines can indicate the strength of the 
immune system against pathogens. The aim of this study was to investigate the effects of 6 weeks of 
honey solution on the balance consumption of interferon-gamma and interleukin4. 
Materials and Methods: This semi-experimental study has been performed by pre-test-post-test 
with two groups of placebo and honey syrup. For investigation, 70 individuals from the available 
population, including military graduates, have been examined using an over-training psychological 
questionnaire and finally, using blood markers (cortisol and testosterone), an over-training test of 38 
people with age range of (75/1±75/20) years, and body mass index of (19/4±1/7 kg/m2) have been 
selected and randomly divided into two groups of 19 individuals: placebo and honey syrup. In order 
to measure serum levels of interferon-gamma and interleukin-4, before and after 6 weeks of 
consuming honey solution, 5 cc of blood has been taken from the arm vein and measured by 
ELISA.  
Results: The changes in cytokines levels have been investigated using the independent t-test in the 
SPSS software version 22. Following the use of honey syrup, compared with the placebo group, an 
increase in interferon-gamma levels and a decrease in interleukin-4 have been observed, which was 
a significant difference (P <0.05).  
Conclusion: 6 weeks consumption of honey syrup promoted the balance of interferon-gamma and 
interleukin cytokines to reduce the side effects of over-training on the immune system. 
Keywords: Overtraining, Gamma interferon, Interleukin4. 
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