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 1401دوم دی  ی /هفته694 ی/شوارهچهلنسال  هجله دانشکده پزشکی اصفهاى
 14/10/1401تاریخ چاپ:  16/9/1401تاریخ پذیزش:  6/6/1401تاریخ دریافت: 

  
 های سالمنذ رت سالخوردگی سیستم ایمنیهفته تمرینات ترکیبی در آب بر  01ثیر أت

 
 4، تکتم حجار3، امیرحسیه حقیقی2عسکریرویا ، 1مهیه جهان محمد

 
 

چکیده

تَاى ایي  کِ تا توریي ٍرزضی هیسالخَردگی سیستن ایوٌی ّستٌذ  ی ّای تکر سالخَردُ ٍ اًحالل تیوَس از عَاهل اصلی ایجادکٌٌذُ لٌفَسیتای از  هجوَعِ مقذمه:

 .تاضذ ّای سالوٌذ هی در رت ر سالخَردگی سیستن ایوٌیّفتِ توریي ترکیثی در آب ت 10تررسی  ،. تٌاترایي ّذف از پژٍّص حاضرعَاهل را تعذیل کرد

 ( تقسین ضذًذ. توریٌات ترکیثی n;  8) ضاّذ( ٍ n;  8دٍ گرٍُ توریي ترکیثی )صَرت تصادفی تِ تِ گرم  320 ± 5تا هیاًگیي ٍزى هاِّ  24رت  16 ها: روش

 آزهَى تَسطّا  . دادُضذ اجرا گراد ساًتی ی درجِ 30 ± 1تا آب هتر  ساًتی 100×50×50ٍ دٍ رٍز هقاٍهتی( در ظرفی تِ اتعاد  استقاهتیجلسِ در ّفتِ )دٍ رٍز  4
 .ًذضذ طرفِ آًالیس ٍاریاًس یک

تکر  +TCD8+  ٍTCD4ٍ  سالخَردُ +TCD8ّای  ّای هرتَط تِ لٌفَسیت ٍ ضاخص کٌترل در ٍزى تیوَس ًسثت تِگرٍُ توریي  درداری  یهعٌکاّص  ها: یافته

تکر  +TCD8+  ٍTCD4ّای  ّای هرتَط تِ لٌفَسیت ٍ ضاخص +CD4+ ٍ CD8ّای  داری در ضاخص . ّوچٌیي افسایص هعٌی(P;  01/0)هطاّذُ ضذ  سالخَردُ
داری هطاّذُ  یتفاٍت هعٌسالخَردُ  +TCD4ّای  ّای هرتَط تِ لٌفَسیت ٍ ضاخص +CD8+/CD4 ّای ضاخص کِ تیي ًسثت حالی در .(P;  01/0ٍجَد داضت )

 .(P  ٍ19/0  ;P;  48/0تِ ترتیة ) ًطذ

سیستن ایوٌی ٍ کاّص سالخَردگی  تْثَد تِ هٌظَرایوي ترای سالوٌذاى  فعالیتیک  ،توریٌات ترکیثی در آب ،کٌذ ًتایج ایي هطالعِ پیطٌْاد هی گیزی: نتیجه

 .تاضذ هی Tّای  سلَل

 ؛ ٍرزش هثتٌی تر هذارتوریي ترکیثی ؛Tلٌفَسیت  ؛سالخَردگی سیستن ایوٌیسالوٌذ؛  واژگان کلیذی:

 
های  رت سالخوردگی سیستم ایمنیهفته تمزینات تزکیبی در آب بز  01ثیز أت .، حقیقی اهیرحسیي، حجار تکتنرٍیا هحوذ، عسکری هْیي جْاى ارجاع:

 890-899(: 694) 40؛ 1401هجلِ داًطکذُ پسضکی اصفْاى . سالمنذ

 

 مقدمه

غیػتس  ییمنتم تتسزثى     تاشوی تا زٓدیل ْملکسد هس دو جصء ،غالمندی

هتای   فنوزیتح  تهتکس ته زدزیج  T های تا یفصییؽ غن، غلول (.1یغر )

یش يتس  دیرتس،    یاتنتد.  تتم تػیاز تسفاوذ حافُه و غتالووزد  زیییتس   

زیموظ زا غنین تیانػتالم تته غتسْر خیؿتسفر      ی یند آزسوفم غد یفس

 دزقتد یش ْملکتسد تافتر زیمتوظ دز غتن       15کند و فقى حدود  تم

 Tهتای   تاند، که تنجس ته کتاهؽ تیؿتسس لنفوغتیر    غالرم تاقم تم 50

غتالووزدگم غیػتس  ییمنتم     یگسچه دالیل یحسمتالم  (.2) ؾود تکس تم

هتای تکتس    یغر چند ْاتلم تاؾد، یتا یک تجموْته لنفوغتیر   تمکن

 زحلیتل زفتسن  غتالووزد  و   T هتای  همسی  تا زجمّ غلول کاهؽ یافسه

یین خدید  هػسند کته تنجتس تته     ی زیموظ یش ْویتل یقلم ییجادکنند 

ییتن ؾتسییى   . (3) ؾود یفصییؽ حػاغیر یفسید تػن ته تسگ و تیس تم

الووزد  تتسزثى تتا غتن ییجتاد     غت  T هتای  تیؿسس زوغى زجمّ غتلول 

های ییمنم ناکازآتدی هػتسند،   غالووزد ، غلول T های ؾود. غلول تم

کننتد   یند یتا َسفیر زقػی  ندیزند، دز تسیتس آخوخسوش تقاوتر تم که شند 

 ی کننتد   هتای زجصیته    یلسهتاتم و آنتصی    و تقادیس تیؿسسی یش تتوید ختیؽ  

یزگتا  لنفتاوی دز تتد  کته     (. دیرس 5، 4) کنند تازسیکع زی زسؾح تم

های ییمنم ذیزتم   کند و دز خاغخ نقؽ تهمم دز غیػس  ییمنم تاشی تم
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کنتد، يحتال یغتر. ییتن ینتدی        و یکسػاتم ته يوز کازآتتد ْمتل تتم   

ها و همچنین ْمل لنفوغتیسوش   کسد  لنفوغیر لنفوئیدی ثانویه دز یهدی

 (. 6) ناؾم یش وزشؼ نقؽ کلیدی دیزد

زوینند زوند يثیٓم  تستوو ته غثک شندگم تمتسخم یش تدیخالذ 

غیػتس   شودزظ خیتسی زی حفتٍ کتسد  و دز نهایتر، یش غتالووزدگم      

هتای غترییم و    ییمنم جلوگیسی کنند. دز تیا  ییتن تتدیخالذ، زضیت    

های غیسدیزویتم تتوزد تًالٓته     زسین یغسسیزطی یقلم ،زمسیناذ وزشؾم

(. دز حقیقتر،  7)تسیی تثازش  تا کاهؽ ییمنم تتسزثى تتا غتن هػتسند     

نؿا  دید  ؾد  یغر که زمسیناذ وزشؾم تاْث ییجاد زیییتسیذ گترزی   

هتا   های ییمنم دز حالتر یغتسسیحر و دز خاغتخ تته فٓالیتر      دز خاغخ

تًالٓتاذ   یغتاظ ؾود. تتس   تدنم( تم زیکاوزی تٓد یش فٓالیر ی )دوز 

زوینتد تته ْنتوی  یتک      تدذ تم زغد زمسین يوالنم ، ته نُس تمگرؾسه

ختایین،   ی یی ییمن تسیی جلوگیسی یش یلسهاب تصتن دزجه تدیخلهزوؼ 

غالووزدگم غیػس  ییمنم و تهثود یثستوؿم ویکػیناغیو  آنفوالنصی دز 

(. 8-4) یفسید غالووزد  تتدو  ْتویزل جتانثم دز نُتس گسفسته ؾتود      

ناتیتد کته تته يتوز      «ییمونتوزسیخم »زوی  نوْم  زمسیناذ وزشؾم زی تم

زوینتد   دهتد و تتم   ز تقسو  ته قسفه زی نؿتا  تتم  تالقو  یک یقدی  تػیا

دز همین  (.9) کیفیر شندگم ینػا  زی ته يوز چؿمریسی تهثود توؿد

غتالمندی  فٓتال    ،و همکاز  گتصیزؼ دیدنتد   Merellano-Navarroزیغسا 

 .(10) هػسندتکس تیؿسسی تسخوزدیز  Tنػثر ته غیسفٓال یش لنفوغیر 

یغتسقاتسم زتا حتد شیتادی دز     یش ینویِ زمسیناذ وزشؾم، زمسیناذ 

یند، یتتا یخیتسی ، تته دلیتل زتبثیس تهستس        تًالٓاذ توزد یغسفاد  قسیز گسفسه

زمسیناذ تقاوتسم تس کیفیر شندگم، ییتن نتوِ زمسینتاذ تتسیی تهثتود      

شندگم ته ویط  تتسیی   ی های زوشتس  زوینایم ْملکسدی و ینجا  فٓالیر

اذ یغتسقاتسم و  هتس دو نتوِ زمسینت    یفسید تػتن خیؿتنهاد ؾتد  یغتر.    

یند. تسٓاقثتا ،   ( زوقیه ؾد 11تقاوتسم ته ْنوی  یک دزتا  ندیلسهاب )

های یغسقاتسم و تقاوتسم نیص تسیی تقاتله تا زؾد ییمنم خیؿتنهاد   وزشؼ

 ؾد  یغر.

هتایم زی دز   تسخم زحقیقاذ دز توزد زمسیناذ یغسقاتسم خیؿتسفر 

 Woodsه يوز تثال یند. ت غیػس  ییمنم تد  تسیی یفسید تػن نؿا  دید 

)غسْر  گصیزؼ دیدند زمسیناذ یغسقاتسم تا ؾدذ تسوغى و همکازی 

تته زسزیتة توجتة یفتصییؽ و      تتا   4تسس دز دقیقه( ته تتدذ   13-22

تافتر   +TCD8و  +TCD4های تکس و حافُه دز لنفوغتیر   کاهؽ غلول

تاذ دیرتس  (12) هتای غتالمند ؾتد    يحال دز توؼ یثتسیذ زمتسین    ،. تًآل

(. نستایج  13دهند ) تقاوتسم زی تس خازیتسسهای ییمنم یفسید تػن غال  نؿا  تم

تته هفستته زمسینتتاذ  12 ،نؿتتا  دید و همکتتازی  de Brito-Neto ی تًآل

دیز دز زٓتدید   متوجة یفتصییؽ تٓنت   ؾاخف توزگ 7-6تا ؾدذ  تقاوتسم

 .  (14) ییدش ؾد تثسال تهدز تیمازی   +TCD4لنفوغیر 

 زمسینتاذ  سهتای ییمنتم تت    ایػه تا زحقیقاذ تستوو ته خاغخدز تق

تته  تتسیی زٓیتین خاغتخ ییمنتم      ینتدکم ، تًالٓاذ تقاوتسمیغسقاتسم یا 

دز یین شتینته،   همصتا  ینجا  ؾد  یغر.ته يوز  یجسیی یین دو زمسین

Despeghel  هفستته زمتتسین زسکیثتتم   6 ،و همکتتازی  گتتصیزؼ دیدنتتد 

 تتتسیی زمتتسین تقتتاوتسم و  1RMدزقتتد  60ییػتتسرا  تتتا ؾتتدذ  6)

غتال   70ینػانم  ی دز نمونهدقیقه دوچسخه تسیی زمسین یغسقاتسم(  20

زویند تسخم یش ْالئت    خایین تم ی تدذ و تا آغسانه کوزا  ی حسم تا دوز 

غالووزدگم غیػس  ییمنم دز یفسید تػن زی کتاهؽ دهتد و    ی تسجػسه

هتای یولیته،    ظ یافسته تسیی زحسیک ییمنم تفید تاؾد. تنتاتسیین تتس یغتا   

تدنم ته يوز تؤثسزسی تس زوند  تسزغم یین تونوِ که چه نوِ فٓالیر

 (.15گریزد، ته  خویهد تود ) غالووزدگم غیػس  ییمنم تد  زبثیس تم

کنسسل ؾد  یغر. ثاتر  زمسین دز آب، یک خسوزکل زمسینم کاتال 

(، 16ْقتة ینتدیخسن زؾتد زوتتوز )     توجتة ؾد  که زمتسین دز آب  

ینتتد نتتدیلسهاب و یثتتسیذ تحتتافُسم یش ْكتتة دز تتتوؼ یفس زقویتتر

(. ْالو  تس یین، شتانم کته ییتن نتوِ وزشؼ تتا خؿتکم      17) ؾود تم

زویند حمایر یش غیػس  ییمنم و ْكة زی یفتصییؽ   ؾود تم تقایػه تم

هتتای  یش يتتس  دیرتتس، تؿتتاهد  ؾتتد  کتته خاغتتخ   (.19، 18دهتتد )

ه وزشؼ، ویتػتسه تته   های تلندتدذ ییمنم تت  فیصیولوضیکم ته غاشگازی

(. یگسچته زمتسین دز آب تتسیی    21، 20نوِ و دوشهای زمسین یغتر ) 

یفسید غالمند زوقیه ؾد  یغتر ولتم تًالٓتاذ ینجتا  گسفسته دز ییتن       

و  Xieتحیى تتس زوی غیػتس  ییمنتم ینتدت هػتسند. تته يتوز تثتال         

 ی زمسیناذ ؾنا تا ؾدذ تاال )همتسی  تتا وشنته    ،همکازی  گصیزؼ دیدند

دزقد وش  تد  توؼ( نػثر ته زمسیناذ تا ؾتدذ تسوغتى    4تٓادل 

هفسه ینجتا    6زوش دز هفسه تسیی  5دقیقه،  50)تدو  وشنه( که ته تدذ 

هتای   هتای یلسهتاتم و یفتصییؽ ؾتاخف     ؾود، توجة کاهؽ ؾتاخف 

یتتا هتس    ،ؾود های تثسال ته تالسیدل یغکلسوشیع تم ندیلسهاتم دز توؼ

زفتاوذ   Tهتای   لنفوغیر +CD8و  +CD4های  ؾاخف دو ؾدذ تس

کند کته تتا زیییتس ؾتدذ و      یین تًالٓه خیؿنهاد تم دیزی ندیؾسند. تٓنم

زمتسین، تهستس    ی ینتد  يتم دوز   یتدنم همتسی  تتا تتاز فص    تدذ فٓالیر

زی دز  +TCD8و  +TCD4لنفوغتیر   ی زوی  فسیوینم شیستجموْته  تم

 .(22) های لنفاوی زٓدیل کسد یندی 

 Meneguello-Coutinho یی گتتصیزؼ  مکتتازی  دز تًالٓتته و ه

زوش دز  5دزقد وش  تتد  کته    2یی تٓادل  دیدند زمسیناذ ؾنا تا وشنه

یجتسی ؾتد  تتود، تیتصی      و هس جلػه یک غاْر هفسه  6هفسه ته تدذ 

 زی کتاهؽ دید  ؾتاهد زکثیس لنفوغیسم دز گسو  زمسین نػثر ته گتسو   

النم تتدذ شتتا  يتو    ،و همکتازی   Xie ی . تا زوجه تته تًالٓته  (23)

 زمسین تمکن یغر یثسیذ تًلتوتم زوی غیػتس  ییمنتم ییجتاد نکنتد     

(22) .Morgado    و همکازی  گصیزؼ دیدند خع یش یک جلػته ؾتنای

تسس( دز تسدی  جوی ، تقادیس لکوغیر، تجمتوِ   200زکسیز  7فصییند  )

 دو ؾتاخف  یفتصییؽ و نػتثر   +CD3و  +CD4+ ،CD8لنفوغیر، 



 

 

 
http://jims.mui.ac.ir 

 و همکاران مهیهجهان محمد سالخوردگی سیستم ایمنیتمرینات ترکیبی در آب بر 

 892 1401ديم دی  ی/ َفت694ٍی / شمارٌ 40سال  –مجلٍ داوشکذٌ پسشکی اصفُان 

CD4+/CD8+        کاهؽ یافسه تتود. دلیتل کتاهؽ نػتثر تتین ییتن دو

ختع یش یتک    NKیفتصییؽ   ی ته ویغتًه  +CD8تازکس زی یفصییؽ تیا  

 . (24) زمسین حاد فصییند  ْنوی  کسدند

زبثیس زمسیناذ ؾنا تس غیػتس  ییمنتم، تیؿتسس     ی زحقیقاذ دز شتینه

(، 26، 25( و یفتسید وزشؾتکاز )  22) دز تیمتازی  تالسیدتل یغتکلسوشیع   

( زی توزد تسزغم 28، 27ها ) ها و یینسسلوکین سدیخسه و ییمونوگلوتولینخ

یند. تا زوجته تته ییمتن تتود  زمسینتاذ دز آب تتسیی گتسو          قسیز دید 

یی تته تسزغتم زمسینتاذ زسکیثتم دز آب تتس       غالمندی  و یینکه تًالٓه

ندسدیخسه، تناتسیین هتد  یش  غالووزد  تکس و T های لنفوغیر  ؾاخف

ؾتاخف  تسزغتم یثتس زمسینتاذ زسکیثتم دز آب تتس       ،انسح ی تًالٓه

( دز یززثاو +CD57( و غالووزدگم )+CD28تستوو ته حالر تکس )

 .  تاؾد های غالمند غال  تم دز زذ +CD8و  +CD4های  تا ؾاخف

 

 ها روش

 ی ؾناغتتته تتتته یختتتال  کتتتد تتتتا کتتته حانتتتس ختتطوهؽ 

(IR.HSU.AEC.1401.003 دز دینؿرا  حکی  غثصویزی تته )  ثثتر 

 گتسو   تتا  آشتتو   ختع  يسح تا یی زوغٓه -زجستم نوِ یش یغر زغید 

قتحسییم   هتای  زذ زی حانس ی تًالٓه آتازی ی جاتٓه .تاؾد تمؾاهد 

 یش کته  دیدند زؿکیل تم ویػساز نطید نس جنػیر تا غالمند آشتایؿراهم

تا  یش  24تا تیانرین غنم  زذ غس 16ؾاتل  آتازی ی نمونه، ها تیا  آ 

دینؿرا  ْلو  خصؾکم کاؾا  خسیتدیزی و تته آشتایؿترا  ْلتو  خایته      

 دینؿرا  حکی  غثصویزی تنسقل ؾدند.

ته  ؾاهد گسو  زمسین زسکیثم و دو دز زكادفم قوزذ ته ها نمونه

 زما  دز حیویناذ ی غس( دز هس گسو  زقػی  ؾدند. همه 8زٓدید تسیتس )

 23 ± 3دتتایم   تیتانرین  ؾتسییى  تتا  تکتا   یتک  ختطوهؽ دز  يتول 

 12-12زتازیکم   -زوؾتنایم  ی چسخه و 50 ± 10گسید، زيوتر  غانسم

 یتک  یش تٓتد  غری دیؾتسند.  و آب ته آشیدینه دغسسغم نرهدیزی ؾدند و

 تتا  آؾناغاشی ی تسناته زمسین دو گسو  جدید، تحیى تا غاشگازی هفسه

یش  زذغتس   2زمسینتم   ی زا خایا  دوز  .نمودند آغاش زی زمسین خسوزکل

 یش گسو  زسکیثتم یش تتین زفسنتد و دز نهایتر      زذغس  1و  ؾاهدگسو  

 یش گسو  زسکیثم توزد زحلیل قسیز گسفسند. زذ 7و  ؾاهدیش گسو   زذ 6

جلػه دز هفسته تته تتدذ     4 ،یین زمسین پروتکل تمریه ترکیبی:

هفسه ته قوزذ تسناوب )یک زوش یغسقاتسم و یتک زوش تقتاوتسم(    10

 30 ± 1و دز آب تستس   غتانسم  100×50×50دز یک یکویزیو  تته یتٓتاد   

 . حیوینتاذ يتم دو هفسته و هتس هفسته      ؾتد  یجتسی  گتسید  غانسم ی دزجه

دز جلػه تا ینجا  هس دو زمسین یغتسقاتسم و تقتاوتسم آؾتنا ؾتدند.      5

 یی تٓتادل   هتا تتا وشنته    آؾتنایم تتسیی زمتسین تقتاوتسم، زذ     ی جلػه

 دزقتتد )جلػتتاذ دو  و غتتو ( و    15یول(،  ی دزقتتد )جلػتته  10

دزقد )جلػاذ چهاز  و خنج ( وشنؿا  دز َسفم که ته زسزیة ته  20

وز  ها آب دیؾتر، غويته   دزقد يول تد  آ  140و  120، 100تقدیز 

 غتر تتا    3د. زمسیناذ يم یین هفسته، دز  آتدن ؾد  و یش نسدتا  تاال تم

زکسیز و یک دقیقه یغسسیحر تین هس غتر یجتسی ؾتد. یتک زتوزی       8

تسس تؿاته تا نسدتتا  زمتسین    غانسم 2هس تؿثک  ی فلصی تؿثک )فاقله

َتس  تسكتل    ی ( ته ْنوی  نسدتا  ته دیویز 29) (زذ ی تقاوتسم ویط 

ها نصدیک  ؾد  زذ زها ی فاقله ،آؾنایم ی یول هفسه ی ؾد. دز جلػه

وزی یش آ  تتاال تیاینتد و دز جلػتاذ     زسین غويه ته نسدتا  تود زا تا ک 

ؾد. یین فاقله زوغى یک ویغًه تؿتوف   تٓدی یین فاقله تیؿسس تم

 آؾتتنایم، غتتًح یززفتتاِ آب دز حتتدود   ی ؾتتد  تتتود. ختتع یش دوز  

  ی هتتا یش فاقتتله دزقتتد يتتول تتتد  حیتتوی  زنُتتی  ؾتتد و زذ  200

ؾدند زا تا يتم کتسد  ییتن تػتافر یش      تسسی دز آب زها تم غانسم 35

(. ینسواب یین تیصی  فاقله تس یغتاظ تتدذ   1نسدتا  تاال تیایند )ؾکل 

ثانیته   10شتا  هایدوکػم حیوی  دز شیس آب زٓیتین ؾتد زتا تیؿتسس یش     

دقیقته یغتسسیحر    1زکتسیز و   10غر تا  4(. یین تسیحل دز 30نؿود )

ها زوغى یک تاند ته یتسدیی د   (. وشنه1تین هس غر یجسی ؾد )جدول 

 .گسدیدها تسكل  زذ

 

 
 . شماتیک تمریه مقاومتی1شکل 

 

تؿاته تا گسو  تقاوتسم، جلػاذ آؾنایم دز گتسو  یغتسقاتسم نیتص    

 تته تتدذ    اذجلػته دز هفسته ینجتا  ؾتد. دز زوش یول، حیوینت      5يم 

کسدنتد.  دزقد يول تد  تدو  وشنه ؾنا  100دقیقه دز آب تا یززفاِ  5

دزقتد و   120دقیقه ؾنا تا یززفاِ آب تٓتادل   10 ،دز زوش دو  و غو 

دزقتد   140دقیقه ؾنا تا یززفاِ آب تٓتادل   15زوشهای چهاز  و خنج  دز 

 (.31زمسینم ثاتتر تانتد )   ی يول تد  یجسی ؾد و یین یززفاِ دز يول دوز 

 ها زمسین زوغى زذ ی تسناته ،2های تٓدی يثق جدول  غدع دز هفسه

 (. 22ینجا  ؾد )
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 . پروتکل تمریه مقاومتی1 جدول

 هفته( 1)به مدت  های سازگاری هفته

 درصذ طًل رت 100دقیقٍ استراحت بیه َر ست با ارتفاع آب  1تکرار ي  8ست با  3درصذ يزن بذن،  10ای معادل  از وردبان با يزوٍ رفتهباال  1 ی جلسٍ

 درصذ طًل رت 120دقیقٍ استراحت بیه َر ست با ارتفاع آب  1تکرار ي  8ست با  3درصذ يزن بذن،  15ای معادل  از وردبان با يزوٍ رفتهباال  3ي  2 ی جلسٍ

 درصذ طًل رت 140آب  دقیقٍ استراحت بیه َر ست با ارتفاع 1تکرار ي  8ست با  3درصذ يزن بذن ،  20ای معادل  از وردبان با يزوٍ رفتهباال  5ي  4 ی جلسٍ

 مقدار وزوه بر اساس وزن بدن استراحت بیه هر ست تکرار ست هفته

 درصذ 30 دقیقٍ 1 10 4 1

 درصذ 30 دقیقٍ 1 10 4 2

 درصذ 35 دقیقٍ 1 10 4 3

 درصذ 35 دقیقٍ 1 10 4 4

 درصذ 40 دقیقٍ 1 10 4 5

 درصذ 40 دقیقٍ 1 10 4 6

 درصذ 45 دقیقٍ 1 10 4 7

 درصذ 45 دقیقٍ 1 10 4 8

 درصذ 50 دقیقٍ 1 10 4 9

 درصذ 50 دقیقٍ 1 10 4 10

 

 . پروتکل تمریه استقامتی2جدول 

 هفته( 1)به مدت  های سازگاری هفته

 درصذ طًل بذن رت 100دقیقٍ با ارتفاع آب  10شىا ٍب مذت  1 ی جلسٍ

 درصذ طًل بذن رت 120با ارتفاع آب  دقیقٍ 15شىا ٍب مذت  3ي  2 ی جلسٍ

 درصذ طًل بذن رت 140دقیقٍ با ارتفاع آب  20شىا ٍب مذت  5ي  4 ی جلسٍ

 مدت زمان تمریه هفته

 دقیقٍ 30شىا تذايمی بٍ مذت  1

 دقیقٍ 30شىا تذايمی بٍ مذت  2

 دقیقٍ 35شىا تذايمی بٍ مذت  3

 دقیقٍ 35شىا تذايمی بٍ مذت  4

 دقیقٍ 40بٍ مذت شىا تذايمی  5

 دقیقٍ 40شىا تذايمی بٍ مذت  6

 دقیقٍ 45شىا تذايمی بٍ مذت  7

 دقیقٍ 45شىا تذايمی بٍ مذت  8

 دقیقٍ 50شىا تذايمی بٍ مذت  9

 دقیقٍ 50شىا تذايمی بٍ مذت  10

 
دز  25دز زمسین یغسقاتسم َتس  یش يتول تته دو قػتمر )یتٓتاد      

دز الین جدیگانته و تته قتوزذ     زذتسس( زقػی  ؾد زا هس  غانسم 100

 زمتسین   ی دز يتول دوز   ؾتاهد (. گتسو   2ینفسیدی ؾنا کننتد )ؾتکل   

 دقیقتته دز َسفتتم کتته تتته ْمتتق   30جلػتته دز هفستته( تتته تتتدذ   4)

ویزد ؾتتد  زتتا یش لحتتاٌ ؾتتسییى یغتتسسظ   ،تستتس آب دیؾتتر غتتانسم 5

 (. 32های دیرس زفاوزم ندیؾسه تاؾند ) فیصیولوضیکم تا گسو 

 
 اتیک تمریه استقامتی. شم2شکل 

 

تته همتسی  وش  زیمتوظ ختع یش      هتا  زذوش   :گیتسی وش   ینتدیش  

گتس    01/0غاخر ضیخن تا دقر  FX3000Iجدیغاشی تا زسیشوی تدل 

 گیسی ؾد. یندیش 

زمتسین،   ی غاْر خع یش آختسین جلػته   48 :ییمونوهیػسوؾیمم

  تیهوؼ ؾد  و غدع تتوزد زؿتسیح قتسیز    سکلسوف ی حیویناذ تا تاد 

 تتته تتتدذ  ختتع یش جتتدی کتتسد  یش حیتتوی    تافتتر يحتتال  گسفسنتتد. 

تسیحتل ختاز     دزقد نرهتدیزی ؾتد.   10دز فستالین غاْر  24-72

دزقتد و   70کسد  آب تافر جهر وزود خازیفین ته دیخل آ ، تا یلکل 

ته نتا    یی تسیی خاز  کسد  یلکل ته دلیل ْد  زدیخل تا خازیفین یش تاد 

شییلتتول یغتتسفاد  گسدیتتد. دز نهایتتر ختتازیفین تتتسیی غتتور ؾتتد  و  

 ها گیسی و تسؼ ته تافر ینافه ؾد. نمونه غاشی تافر تسیی قالة آتاد 

 ال  زوی تتس  و تسؼ تیکسوتسس 5 نواتر ته تیکسوزو  دغسرا  زوغى

  TBS 1Xتحلتتول  دز هتتا ؾتتدند. ال  دید  قتتسیز ؾتتد  غتتیالنه

(T5912-Sigma) تته  زغتید   یش ختع  دید ، قتسیز  تتاکسوفس  دیخل دز 
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 تتاقم  تحلتول  دز دقیقه 20 ها نمونه و خاتوؼ تاکسوفس جوؼ ی نقًه

ی  فاقتله  تته  و تسحله 3دز  PBS (P4417 - Sigma) تا تاندند. نمونه

 تتدذ   تته  دزقتد  3/0 زسیستو   غتدع  ؾتدند.  دید  ؾػسؿتو  دقیقته  5

 ینتافه  هتا  نمونته  ته ها غلول غؿاء نفوذخریس کسد  تنُوز ته دقیقه 30

 تتدذ  دزقد تسیی 10 تص غس  و ؾػسؿو  PBS تا ها تجدد نمونه ؾد.

 هتا  نمونته  تته  ثانویته  تادی آنسم ویکنؽ تلوت کسد  تنُوز ته دقیقه 45

 CD4 (orb4830 ،)CD8یولیتتته  تتتتادی گسدیتتتد. آنستتتم ینتتتافه

(orb323288 ،)CD28 (orb378206 و ) CD57(orb385450) 

 PBS تا 100ته  1ته نػثر  ینرلػسا کؿوز  ،Biorbyt ؾسکرغاخر 

 تسيوب تحیى یک ییجاد یش تٓد زیوسه و ها نمونه زوی تس زقیق ؾد  و

 یوچال دزو  غاْر 24 تدذ ته تافر ؾد  خؿک یش جلوگیسی تسیی

 حتاوی  َتس   غتاْر  24 یش خع .ؾد دید  قسیز دزجه 8 زا 2 دتای تا

 PBS تتا  دقیقته  5 تتدذ  تته  تتاز  هس و تاز 4 و خاز  یوچال یش تافر

 و ینتافه  150 ته 1 زقر تا ثانویه تادی آنسم ؾدند. غدع دید  ؾػسؿو

 دقیقه 30 و غاْر 1 تدذ ( تهAriaTeb)تدل  دزجه 37 ینکوتازوز دز

 و تنسقتل  زازیتک  یزا  ته ینکوتازوز یش نمونه .ینکوته گسدید زازیکم دز

 ینتافه  DAPI (D9542-Sigma)هتا   آ  تته  ؾػسؿتو،  تتاز  3 یش تٓتد 

دز  ؾتد.  دید  ؾػسؿتو  PBS تجتدد تتا   نمونه دقیقه 20یش  خع گسدید.

تتسیی   التتل  و زیوسته  نمونته  زوی تس PBS و گلیػسول نهایر تحلول

 ( یغتسفاد  ؾتد.  Olympusتیکسوغتکوج   تسدیزی فلوزغنر )تا ْکع

تکتس   Tلنفوغیر ( و CD57+CD28-) تکس Tتسیی تسزغم لنفوغیر 

 د  تیتتتا  دو تتتتازکس یش تیتتتا  و ْتتت (+CD28+CD57) غتتتالووزد 

CD28  وCD57 هتتتتتتتتتای  دز ؾتتتتتتتتتاخفCD4+  وCD8+  

 . گسدیدیغسفاد  

 يثیٓم تود  زوشیّ دیدهتا تتا یغتسفاد  یش آشتتو      آتازی:های  زوؼ

Shapiro-Wilk ها تا آشتو   و همرنم ویزیانعLevine تتس   .تسآوزد ؾد

هتای الش  جهتر آشتتو      خیؽ فسلتسییسها  یغاظ نسایج یین دو آشتو 

زوؼ آتتازی زحلیتل    تتا  هتا  س همین یغتاظ، دید  . تخازیتسسیک زی دیؾسند

 SPSSیفتصیز   تتا یغتسفاد  یش نتس     ≥05/0Pویزیانع یک زیهته دز غتًح   

 ( version 22, IBM Corporation, Armonk, N) 22 ی نػتتوه

 .آنالیص ؾدند

 

 ها افتهی

، نسایج تًالٓه نؿا  دید آزسوفم زیمتوظ دز گتسو    3تا زوجه ته جدول 

(. P;  01/0) دیزی دیؾتتر کتتاهؽ تٓنتتم ؾتتاهدزمتتسین نػتتثر تتته 

و  +CD4هتای   دیز دز ؾتاخف  همچنین، گسو  زمسین یفتصییؽ تٓنتم  

CD8+  نؿا  دیدند(01/0  ;P). که نػثر ییتن دو ؾتاخف    دز حالم

(CD8+/CD4+تتتا وجتتود تتتاالزس تتتود  دز گتتسو  زمتتسین، زفتتا ) وذ

های تستتوو   ؾاخف دز(. P;  48/0)ندیؾر دیزی تین دو گسو   متٓن

( و -CD57و  +CD8+ ،CD28)تکتتتتس  +TCD8تتتتته لنفوغتتتتیر 

TCD4+  تکتتس(CD4+،CD28+  وCD57- گتتسو  زمتتسین یفتتصییؽ )

 کته  (. نسایج دیرس نؿا  دیدP;  01/0دیؾر ) ؾاهددیزی تا گسو   تٓنم

و  +CD8) غتالووزد   +TCD8هتای تستتوو تته لنفوغتیر      ؾاخف

CD57+،)   تستوو تته لنفوغتیر TCD8+   (  تکتس غتالووزدCD8+ ،

CD28+  وCD57+تستوو ته لنفوغیر ( و TCD4+    تکس غتالووزد

(CD4+ ،CD28+  وCD57+   دز گسو  زمتسین کتاهؽ تٓنتم )  دیزی

یتتتا دز  .(P;  01/0تتتسیی همتته ) دیؾتتر ؾتتاهدنػتتثر تتته گتتسو   

و  +CD4ووزد  )غتتال +TCD4 هتتای تستتتوو تتته غتتلول   ؾتتاخف

CD57+تؿتاهد    ؾتاهد دیزی تین دو گتسو  زمتسین و    ( زفاوذ تٓنم

 .(P;  19/0) نؿد
 

 

 مستقل tبا آزمون  شاهدبیه دو گروه ترکیبی و  Tلنوسیت  ی . بررسی زیرمجموعه3 جدول

 P میاوگیه متغیرها متغیرها

 شاهدگروه   گروه تمریه ترکیبی

 01/0* گرم 09/0 گرم 15/0 يزن تیمًس )يزن(

CD4+ 75/38 01/0* درصذ 77/12 درصذ 

CD8+ 12/20 01/0* درصذ 74/6 درصذ 

CD4+/CD8+  92/1 48/0 درصذ 85/1 درصذ 

,CD28+,CD57-+CD8 (َای  شاخصTCD8+ )01/0* درصذ 8/27 درصذ 51 بکر 

,CD28+,CD57-+CD4 ( َای  شاخصTCD4+ ) 01/0* درصذ 79/29 درصذ 28/57 بکر 

CD8+,CD57+ ( َای  شاخصTCD8+ )ٌ01/0* درصذ 79/20 درصذ 44/13 سالخًرد 

CD4+,CD57+ ( َای  شاخصTCD4+ )ٌ19/0 درصذ 80/23 درصذ 78/22 سالخًرد 

CD8+,CD28+,CD57+ ( َای  شاخصTCD8+ )ٌ01/0* درصذ 09/22 درصذ 58/17 بکر سالخًرد 

CD4+,CD28+,CD57+ ( َای  شاخصTCD4+ )ٌ01/0* درصذ 33/28 درصذ 57/19 بکر سالخًرد 
 (≥ P 05/0)دیزی دز غًح  : تٓنم*
 

 



 

 

 
http://jims.mui.ac.ir 

 و همکاران مهیهجهان محمد سالخوردگی سیستم ایمنیتمرینات ترکیبی در آب بر 

 895 1401ديم دی  ی/ َفت694ٍی / شمارٌ 40سال  –مجلٍ داوشکذٌ پسشکی اصفُان 

 بحث

 که تا هد  تسزغتم زتبثیس زمتسین زسکیثتم تتس      ،حانس ی نسایج تًالٓه

وش   نؿتا  دید  ینجتا  ؾتد،   غالووزدگم غیػتس  ییمنتم   های ؾاخف

 دیرتس نستایج  . تود ؾاهدزیموظ دز گسو  زمسین زسکیثم تیؿسس یش گسو  

دز گتسو  زمتسین تتاالزس یش     +CD8و  +CD4هتای   ؾاخف ،نؿا  دید

ز دی میغر ولم نػثر تین ییتن دو ؾتاخف زفتاوذ تٓنت     ؾاهدگسو  

تکس، گسو  زمسین زسکیثتم   Tلنفوغیر  تستوو ته های . دز ؾاخفنثود

. همچنتین دز  دیز زی نؿتا  دید  فتصییؽ تٓنتم  ی ؾتاهد، نػثر ته گتسو   

دز ؾتاخف   ته جتصء ، Tهای تستوو ته غالووزدگم لنفوغیر  ؾاخف

گسو  زمسین زسکیثتم کتاهؽ   ، غالووزد  +TCD4 تستوو ته لنفوغیر

  .نؿا  دیدند ؾاهددیزی زی نػثر ته گسو   متٓن

حانتس یفتصییؽ    ی زیییسیذ وش  زیموظ، نسایج تًالٓه ی دز شتینه

وش  زیموظ )کاهؽ آزسوفم( تا زمسیناذ زسکیثم دز آب زی نؿتا  دید.  

همػتو و تتا   ( 12)و همکازی   Woodsحانس تا نسایج  ی نسایج تًالٓه

ناهمػتو  ( 23)و همکتازی    Meneguello-Coutinho ی نسایج تًالٓه

و همکتازی ، زیییتس    Meneguello-Coutinho ی تاؾد. دز تًالٓته  تم

هتای   دز توؼ ؾاهدزی دز وش  زیموظ تین دو گسو  زمسین و دی متٓن

 ی های غالمند زحر تسناتته  غالمند تؿاهد  نؿد. دز یین تًالٓه توؼ

هفسه قسیز گسفسنتد و حیوینتاذ    6غرییم و وزشؼ هویشی ؾنا ته تدذ 

دزجته ؾتنا    30زوش دز هفسه و ته تدذ یک غاْر دز آب تا دتای  5

کته دز   تتود نوِ خسوزکل زمتسین   ،نسایج کسدند. دلیل یین زفاوذ دز تم

که  حانس زمسین زسکیثم تس زوی حیوی  تسزغم ؾد  دز حالم ی تًالٓه

زنهتتا زمتتسین  و همکتتازی ،  Meneguello-Coutinho ی دز تًالٓتته

هویشی یغسفاد  ؾد  تود. زمسین زسکیثم ته دلیل تسختوزدیزی یش فوییتد   

د زتبثیس تیؿتسسی تتس    زوینت  هس دو نوِ زمسین تقاوتسم و یغتسقاتسم، تتم  

ها  . دز تجموِ، ته دلیل یندت تود  تسزغم(23) های تد  ترریزد یزگا 

گیسی تهسس، تًالٓازم تسیی زؿویف زبثیس زمسیناذ وزشؾم تتس   و نسیجه

 آزسوفم زیموظ دز آیند  توزد نیاش یغر.  

زمسین زسکیثتم هتس دو ؾتاخف     ،حانس نؿا  دید ی نسایج تًالٓه

CD4+  وCD8+   ،زی یفصییؽ دید. همػو تا نسایج یین ختطوهؽXie  و

هتایم   دز تتوؼ  +CD8و  +CD4همکازی  گصیزؼ دیدند دو ؾاخف 

هفسته   6 یغتکلسوشیع تودنتد، دز   هفسه که تثسال ته تالسیدل 8زا  6تا غن 

 .(22) یافسه توددزقد وش  تد  تهثود  4یی تٓادل  تا وشنهزمسین ؾنا 

 El-Kader  وAl-Shreef تتتا  زمتتسین  6 ،یزؼ دیدنتتدنیتتص گتتص

دز  +CD8و  +CD4 هتای  ؾاخفهویشی و تقاوتسم توجة یفصییؽ 

 .(34)ؾد یفسید غالمند 

Peeri کادز و ختطوهؽ حانتس   -و همکازی  نیص تؿاته تا نسایج یل

یفصییؽ دز یین دو ؾاخف زی دز یفسید غالمند تٓتد یش زمتسین هتویشی    

تسیتتس   10تكتس  یکػتیط  دز يتول وزشؼ زتا      .(35)کسدند تؿاهد  

های آشید ته دنثال یین زیییس ته  یاتد و تناتسیین زٓدید زیدیکال یفصییؽ تم

ؾتوند. دز تجمتوِ، غیػتس  ییمنتم زوینتایم       يوز چؿمریسی شیاد تم

های آشید تهس توجود دز ختو ، زولیتد    تیؿسسی تسیی تثازش  تا زیدیکال

غوخسیکػیددیػتتموزاش، کازتتاالش و  یکػتتیدینم تاننتتد هتتای آنستتم آنتتصی 

ینتد تنجتس تته زنُتی  ْملکتسد      یآوزد. ییتن فس  گلوزازیو  ته دغر تتم 

 هتای  ؾتاخف یکػیدینم، خاغخ ییمنم غلولم و یفتصییؽ   های آنسم آنصی 

CD4 وCD8  (.35ؾود ) تم 

تٓمتوال  تتا یفتصییؽ غتن     +CD4+/CD8 ؾاخف  کاهؽ نػثر

ؾد  ییمنتم دز    نؿانه خریسفسهؾود و تناتسیین ته ْنوی  یک  زوقیف تم

هتای تتصتن تتسزثى تتا      یین همچنین تسیی تیمتازی  .ؾود نُس گسفسه تم

 ی یلسهاب غیػسمیک تا دزجته ختایین قاتتل یغتسفاد  یغتر. دز تًالٓته      

دز گسو  زمسین تیؿسس یش گسو   +CD4+/CD8ؾاخف  نػثر ،حانس

یج ییتن  دیز نثتود. نستا   لحاٌ آتازی تٓنتم  شتود یتا یین یخسال  ی ؾاهد

، و تتا نستایج   (36) تاؾد و همکازی  همػو تم Bartlettتًالٓه تا نسایج 

. دز ییتن تًالٓته   (15تود )و همکازی  ناهمػو  Despeghel ی تًالٓه

هفسته زمتسین    6تته دنثتال    +CD4+/CD8 ؾاخف یفصییؽ دز نػثر

زسکیثم دز یفسید غالمند تؿاهد  ؾد. یین نکسه قاتل ذکتس یغتر کته دز    

یفصییؽ دز یین نػثر دز گسو  زمسین وجتود دیؾتر    ،حانس ی تًالٓه

 دیز نثود. ولم یش لحاٌ آتازی تٓنم

 El-Kader  وAl-Shreef  و همکتتازی  گتتصیزؼ دیدنتتد نػتتثر 

غتتال تٓتتد یش   61-66دز یفتتسید غتتالمند  +CD4+/ CD8 ؾتتاخف

زمسیناذ هویشی و تقاوتسم که ته قوزذ تجصی یجسی ؾد  تود، کتاهؽ  

فاوذ دز نسایج یحسمتاال  تته دلیتل جنػتیر، غتن،      . ْلر ز(34) یافر

(. دز 37) زیریه، نوِ آشتودنم، نتوِ و تیتصی  فٓالیتر وزشؾتم تاؾتد     

سین تاْتث یفتصییؽ تیتا     زم کافم حج  وهای ؾدذ  تجموِ، ویطگم

و یفتصییؽ فٓالیتر    T هتای  ؾود که دز زکثیس لنفوغیر تم 2یینسسلوکین

هتای   و تتسگ غتلول  ( NK) يثیٓم ی های کؿند  غیسوزوکػیک غلول

آلود  ته ویسوظ نسوزی یغر. ْالو  تس یین، یثتسیذ زسکیثتم کتاهؽ    

ْسوقم تا وزشؼ تمکن یغر ته يوز  -دزقد چستم و غاشگازی قلثم

هتای ییمنتم تتین     غیستػسقی  خاغخ ییمنم زی تا یفصییؽ گتسدؼ غتلول  

هتای   هتای تحیًتم، کتاهؽ زولیتد هوزتتو       های لنفاوی و یندی  تافر

سظ، که تا غسکوب غیػس  ییمنم تسزثى هػتسند، زقویتر   تسزثى تا یغس

 .(14) زی تهثود توؿد T زغانم لنفوغیر کند و خیا 

حانس نؿا  دید  ی تکس، نسایج تًالٓه Tهای لنفوغیر  دز ؾاخف

هفسته زمتسین زسکیثتم     10تکس تٓتد یش   +CD4و  +CD8های  ؾاخف

و همکتازی    Bartlett ی تًالٓهدیزی دیؾر. یین نسایج تا  میفصییؽ تٓن

(36 ،)Woods (  همػتتو تتتم12و همکتتازی ) دز تقاتتتل نستتایج . تاؾتتد

هفسته زمتسین تقتاوتسم تتا دو      6و همکازی  کته   Cao Dinh ی تًالٓه

ؾدذ زی دز غالمندی  تس لنفوغیر تکس توزد تسزغم قسیز دید  تودنتد،  
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هفسته زمتسین    6دیزی دز هتس دو گتسو  تٓتد یش     منؿا  دید زفاوذ تٓن

 .(3) وجود ندیؾر

 Despeghel هفستته زمتتسین  6 ،و همکتتازی  نیتتص گتتصیزؼ دیدنتتد

ینػتا  زتبثیس    ی زسکیثم تا ؾدذ ختایین زوی یفتسید غتالمند تتا نمونته     

. ْلتر  (15)ندیؾتر  تکتس   Tهای  لنفوغیرهای  ؾاخفدیزی تس  متٓن

یحسماال  دز تتدذ   ،حانس تا نسایج یین دو تًالٓه ی زناقم نسایج تًالٓه

هفسته   10ها تاؾد. خطوهؽ حانس  م و نوِ آشتودنمزمسین ی شتا  دوز 

هفسه زمسین زی  6 ،که یین دو تًالٓه زمسین زی یجسی کسد  یغر دز حالم

هتا و   ینػانم توزد تسزغم قسیز دید  تودند. يثتق تسزغتم   ی زوی نمونه

های زمسینم تیؿسسی  زویند غاشگازی هفسه و تیؿسس تم 8 تًالٓه،یدتیاذ 

حانتس دز   ی زحسیک کند. دز غتوی دیرتس، تًالٓته   ها  زی دز آشتودنم

تحیى آتم یجسی ؾد  یغر. تا زوجه ته یقول هیتدزودیناتیکم کته تتس    

( Drag force) گریزد،  نیتسوی کؿتؽ   زمسیناذ تثسنم تس آب زبثیس تم

تاز دز چندین جهر دز  زس تاؾد، و تاْث ییجاد ینافه زویند تسجػسه تم

(. همچنتین  38ین دز آب ؾتود ) تسیتس ینویِ حسکاذ دز یک جلػه زمس

زوینتد زتبثیس    دتای تحیى یغر که يثتق تؿتاهدیذ تتم    ،دیرس ی تؤلفه

 ،(. دز ختطوهؽ حانتس  39دیزی تس غیػس  ییمنم یفتسید ترتریزد )   متٓن

ییتن دتتا    ،دزجه تسیی آب تا دتاغنج زنُی  و دز يتول دوز   30دتای 

تتا و یثتس   د ی لفته ؤته يوز ثاتر حفٍ ؾد. دز تًالٓاذ ینجا  ؾد  ته ت

 آ  تس غیػس  ییمنم زوجه کافم نؿد  تود.

کتاهؽ زوینتایم    ،T لنفوغیرقاتل زوجه غالووزدگم  ی تؿوكه

  Tدز غتًح غتلول   CD57 ، که یززثاو نصدیکتم تتا تیتا    تودزکثیس آ  

(. 41) کوزا  ؾد  يول زلتوتس و کتاهؽ فٓالیتر زلتوتسیش دیزد     (،40)

خع یش  −CD28+CD57 های ؾاخفدز تقایػه تا  +CD57 ؾاخف

زوینند زکثیس یاتند و نػتثر   نمم in vitro ض  دز ؾسییى زحسیک تا آنسم

( Activation-induced apoptosis) غتاشی  ته آخوخسوش ناؾم یش فٓتال 

 (.42) حػاغیر تاالیم دیزند

Silva غتال کته    85زتا   65غتالمندی    ،و همکازی  گصیزؼ دیدند

 لنفوغتتیر فٓالیتتر تتتدنم تتتنُ  دیؾتتسند، یش یفتتصییؽ يتتول زلتتوتس دز

TCD8+ یین یفصییؽ دز يول زلوتس تکتانیصتم  (43) تسخوزدیز تودند .

دز همتین   کند. جلوگیسی تم Tهای  یغر که یش غالووزدگم لنفوغیر

دز آب  هفسه زمسین زسکیثتم  10حانس نؿا  دید  ی زیغسا، نسایج تًالٓه

 +TCD8 تستوو ته لنفوغتیر  های دیز دز ؾاخف توجة کاهؽ تٓنم

 هتای تستتوو تته لنفوغتیر     ؾاخف (،+CD57و  +CD8غالووزد  )

TCD8+ (  تکس غالووزدCD8+ ،CD28+  وCD57+و )   همچنتین

، +CD4تکتس غتالووزد  )   +TCD4 های تستوو ته لنفوغتیر  ؾاخف

CD28+  وCD57+تستتتوو تتته هتتای  کتته ؾتتاخف ( ؾتتد. دز حتتالم

( دز گتسو  زمتسین   +CD57و  +CD4)غالووزد   +TCD4 لنفوغیر

 توجتة  ،ندیؾتر. غتالمندی   ؾتاهد دیزی نػثر ته گسو   کاهؽ تٓنم

ؾتود   های غالووزد  تم تکس و یفصییؽ زجمّ غلول Tهای  کاهؽ لنفوغیر

تنتاتسیین   (.44) یغتر  +TCD8 هتای  غلول تستوو ته زیییسیذکه تیؿسسین 

 دز لنفوغتیر  دیز ؾد  غتالووزدگم  یکم یش دالیل یحسمالم ْد  تٓنم

TCD4+ لنفوغتیر  زویند ییتن تکتانیص  تاؾتد کته دز غتالمندی      تم  

TCD8+ ی  گیسد. نسایج تًالٓته  تیؿسس زحر زبثیس غالووزدگم قسیز تم

و غالووزد   +TCD8 های های تستوو ته لنفوغیر ؾاخفدز حانس 

TCD8+  ی تتا نستایج تًالٓته   غالووزد  تکس Cao Dinh    و همکتازی

ْتتد  زفتتاوذ  ،و همکتتازی  Despeghel. دز تقاتتتل، (3تتتود )همػتتو 

هفسته   6غالووزد  خع یش  +TCD8های  لنفوغیرهای  ؾاخفدیز دز  تٓنم

. ْلتر زنتاقم دز   (15) زمسین زسکیثم دز تحیى خؿکم زی گصیزؼ دیدنتد 

تحیى یجسیی زمسین یغر. تحتیى زمسینتم   نسایج یحسماال  ته دلیل زفاوذ دز 

ه ، کؿتؽ که تا زوجه ته خویـ آب تثل نیتسوی   تودحانس دز آب  ی تًآل

زویند یثتسیذ تسفتاوزم زوی    نیسوی هموغسازیک، یغموالزیسه و دتای آب تم

   .(38) تد  نػثر ته زمسین خؿکم ترریزد

 دیرس ْلل غالووزدگم غیػس  ییمنم آؾفسرم دز زنُی  تیکسویش 

RNA لنفوغیر  های ؾاخفT     یغر. ته يوز تثتال، تیتاmiR-92a 

دزيتتم غتتالمندی کتتاهؽ  +CD8 ؾتتاخفدیزی دز  تتته يتتوز تٓنتتم

تکتس   +CD8 ؾتاخف تا کاهؽ  RNA یاتد، و همچنین یین تیکسو تم

 miR-92aی تیتا    نیص یززثاو دیزد. خیؿنهاد ؾتد  کته کتاهؽ فصیینتد     

 تکتس دز نسیجته قتسیز    Tهتای   غتلول  ی تمکن یغر تا کاهؽ فصیینتد  

 (.45گسفسن دز تٓسل زحسیکاذ تکسز ییجاد ؾود )

Zhang  زوی  خیتاد   وزشؾتم  فٓالیتر  ،و همکازی  گصیزؼ دیدنتد

تهثتود   تتا  توجتة   5زوی زسدتیل تا غسْر یک تسس تس ثانیه ته تدذ 

. (46) غتال( ؾتد  یغتر    69دز یفسید غالمند ) miR-92aدز تیا  ض  

گسفر یحسماال  تهثود یین ض  تا فٓالیر وزشؾم زوی  نسیجه  تناتسیین، تم

زوینتد غتالووزدگم غیػتس  ییمنتم زی      دز کناز یفصییؽ يول زلوتس تتم 

 .تهثود توؿد

 

 گیری وتیجه

ه نؿتا  دید  دیزی تتس   مهفسته زمتسین دز آب زتبثیس تٓنت     10 ،نسایج یین تًآل

گریؾر که دز غالمندی دچتاز زیییتسیذ    Tهای لنفوغیر  تسخم یش شیسزد 

دهنتد.   ؾوند و شندگم یک ؾوف غالمند زی زحر زبثیس قسیز تم یغاغم تم

یحسمال دیزد تا یجسیی زمسیناذ زسکیثم دز آب که یک تحتیى ییمتن تتسیی    

ْهتالنم غیػتس     -تسوی  ْالو  تتس آثتاز تثثتر یغتکلسم     ،ینػا  نیص هػر

های توسلتف و   ؿسسی دز تسیتس تیمازیییمنم زی نیص زقویر کسد زا تقاوتر تی

 .ها زی تؿاهد  نمود یثستوؿم تیؿسس زصزیق ویکػن یحسماال 

 

 تشکر و قدرداوی

 1670512ی دکسسی تا کتد زهریتسی    یین تقاله یغسوسی  ؾد  یش زغاله
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 .تاؾد حکی  غثصویزی تمی زستیتر تتدنم و ْلتو  وزشؾتم، دینؿترا        نویػند  یول دز دینؿکد 
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Abstract 

Background: A complex of restricted naïve lymphocytes in conjunction with an age-associated accumulation of 

senescent T cells and/or thymic involution are major contributors to immunosenescence, which can be 

modulated by exercise training. Therefore, the present study aims to investigate 10 weeks of combined training 

in water on immunosenescence in elderly rats.  

Methods: On total, 16 rats for 24 months with mean weight 320 ± 5gr were randomly distributed into a control 

group (n = 8) and combined training (n = 8) group. Combined training was performed in 4 sessions per week 

(two endurance days and two resistance days) in a container with dimensions of 50×50×100 centimeter with 

water at 30 ± 1 
º
C. Data were analyzed by one-way ANOVA test. 

Findings: A significant decrease was observed in training groups than control in thymus weight and indicators 

related to senescent TCD8+ and senescent naïve TCD8+ and TCD4+ (P = 0.01), as well as, there was a 

significant increase in indicators related to CD4+ and CD8+ and naïve TCD8+ and TCD4+ lymphocytes  

(P = 0.01). While wasn't observed significant difference between CD4+/CD8+ ratio and indicators related to 

senescent TCD4+ (P = 0.48 and P = 0.19, respectively). 

Conclusion: The results of this study suggest that combined training in water is a safe activity for the elderly to 

improve the immune system and reduction of senescence-prone T cells. 

Keywords: Aged; Combined training; Circuit-based exercise; Immunosenescence; T lymphocytes 
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