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  8931چهارم اسفند  ی/هفته065 ی/شمارهمو هفت سال سی مجله دانشکده پزشکی اصفهان
 66/16/1331تاریخ چاپ:  62/11/1331تاریخ پذیرش:  11/3/1331تاریخ دریافت: 

  
 در ای دایره یمقاومت نیبه تمردر وضعیت ناشتایی  یالتهاب هایشاخصحاد برخی  پاسخ یسهیمقا

 چاق مردانصبح و عصر در 

 
 3نصر یبهشت یدمهدیس، 2پژهان اکبر، 1مهدی زارعی

 
 

 چکیده

 ،حاضر یمطالعهانجام التهابی داشته باشد. هدف از  متغیرهایثیرات متفاوتی بر أتواند تمی ،در طول روز فعالیت ورزشیزمان اجرای اند که مطالعات نشان داده مقدمه:

 به( IL-6 یا Interleukin 6و  TNF-α ای CRP ،Tumor necrosis factor-α ای C-reactive protein) یالتهاب هایشاخص های حاد برخیپاسخ یمقایسه
 .چاق بود مرداندر ( عصر در مقابلصبح های مختلف روز )زمانای در اومتی دایرهمق تیفعال جلسه کی

( کیلوگرم/مترمربع 31/31 ± 62/2 یبدن یتودهمیانگین شاخص و  سال 13/63 ± 26/1 یسن)با میانگین  مرد چاق سالم 11حاضر، تجربی در پژوهش نیمه ها:روش

( اجرا 11ای را در نوبت عصر )ساعت ی تمرین مقاومتی دایرهجلسه همانصبح( و بعد از دو هفته  1ای را در نوبت صبح )ساعت ی فعالیت مقاومتی دایرهابتدا یک جلسه
  آزمونها گرفته شد. از قبل، بالفاصله و دو ساعت بعد از فعالیت از آزمودنی IL-6و  CRP ،TNF-αهای غلظتگیری خون جهت اندازه هایکردند. نمونه

Repeated measures ANOVA ها استفاده شدجهت تحلیل داده. 

 هایغلظت .(P < 212/2داری افزایش یافت )بالفاصله پس از تمرین به طور معنی IL-6و  CRP ،TNF-αهای نوبت صبح و عصر، غلظتدر هر دو  ها:یافته

CRP  وTNF-α  ساعت پس از فعالیت مقاومتی در صبح به طور معنی 6بالفاصله و( 212/2داری نسبت به عصر باالتر بود > Pتفاوت معنی .)های داری در غلظت
IL-6 بین دو نوبت تمرین صبح و عصر مشاهده نشد. 

 و  CRP یهاشاخصدار افزایش معنیبا عصر، منجر به  سهیدر مقا ،در صبح یمقاومت یک جلسه فعالیتحاضر نشان داد که  یمطالعه یهاافتهی گیری:نتیجه

TNF-α  اما در پاسخ گرددیمپس از فعالیت ،IL-6 به فعالیت بین دو وضعیت تفاوتی وجود ندارد. 

 2 نینترلوکیا آلفا، تومور نکروز عامل، Cپروتئین واکنشگر تمرین،  واژگان کلیدی:

 
 یمقاومت نیبه تمردر وضعیت ناشتایی  یالتهاب هایشاخصحاد برخی  پاسخ یسهیمقا .یدمهدینصر س یبهشت، پژهان اکبرزارعی مهدی،  ارجاع:

 1662-1661(: 122) 31؛ 1331مجله دانشکده پزشکی اصفهان . چاق مرداندر صبح و عصر در ای دایره

 

 مقدمه

تحرک، چاقی، دیابت    سبک زندگی کماگر چه عوامل بسیاری نظیر 

عر قی محسوب  -های قلبیاستعمال دخانیات، از عوامل خطر بیماری

ر زی نیت  ممنت  کند که ریتم شبانهشود، اما مطالعات پیشنهاد میمی

عر قی سهیم باشد. ای   -اس  تا حدی در بر ز خطرات بیماری قلبی

تواند در ترشت  هورمتونی، اشتار ختور، نتربار قلت ، تغییرات، می

های سیستتتم ایمنتتی   ستتایر اراینتتدهای ای  لو یتتک ختتواب، پاستت 

ر زی بته شتدت تحت  (. با ای  حال، ریتم شتبانه1-2)مشاهده شود 

بدنی   همچنی ، نوستانات محتی  ر خواب، اعالی  تأثیر عواملی نظی

شود که آگاهی از ای  شترای ، گیرد   به اصطالح، ماسک میقرار می

آیا تغییرات »آ رد که ممن  اس  تونی  دهد که دانشی را اراهم می

زادی دارند یا عر قی منشأ در ر -ر زی در حواث ناگهانی قلبیشبانه

هتای بتدنی، زا ماننتد اعالیت ای  استرسی تغییر در شرتنها در نتیجه

 . (3) «؟استرس ر انی   خواب در طول ر ز مفید اس 

بته عنتوار  (CRPیا  C reaction protein) Cپر تئی   اکنشگر 

 عر قی -یخطر قلب یکنندهیی گوشی  پ یشاخص التهاب  یترحساس

 مقاله پژوهشی
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ااتراد مستتعد بته  تتواریمت ،شده اس  کته بتا استتفاده از آر یمعرا

Atherosclerosis ا ایش غلظت  کرد. ا یی( را شناسا یی)تصل  شرا

CRP ،5-2 بترد. همچنتی ، ایت  برابر خطر حوادث قلبی را بتا  متی

انتد نیت  بته شتدت قلبتی شتده یشاخص در اارادی که دچار ستنته

 .(4)یابد اا ایش می

های پتیش التهتابی دهد سیتوکای شواهد ر  به اا ایشی نشار می

عر قی از حساستی   -های قلبیگویی بیماریبینی   پیشپیشنی  در 

در پتتاتو ن    دقتت  بیشتتتری برختتوردار استت    ن تتش مهمتتی

Atherosclerosis   دارنتتد. اعالیتت   رزشتتی حتتاد، بتتر ر ی پاستت

باشد که به شدت، متدت   نتو  ها   عوامل التهابی مؤثر میسیتوکای 

توانتد سیستتم نی  میاعالی  بستگی دارد. اعالی   رزشی حاد، همچ

 Interleukin-6 (IL-6   )ایمنتتتی را تحتتت  تتتتأثیر قتتترار دهتتتد. 

Tumour necrosis factor alpha (TNF-α از جملتتتتته ،)

 شتناختیهای مترشحه از باا  چربی هستند که آثتار زیس سیتوکای 

که بیشتر از هر سیتوکاینی در اثر  رزش تولیتد  IL-6متعددی دارند   

ای خاصتی  التهتابی   هتم دارای خاصتی  نتد که هتم دار شودمی

 اا ایش سنت  تواند با، میIL-6زایی خاصی  التهاب .(5) التهابی اس 

بینجامتد    التهتابی یها اکنش بر ز ، بهCRP  در نهای   ایبرینو ر

 .(6)مؤثر باشد  Atherosclerosisدر تشنیل پالک 

توانتد یمت ، یتوکایست  یتا یند التهتاب  یخاص، گریاز طرف د

د   از و( شت TNF-α   IL-1βزا )التهتاب یها یتوکایموج  مهار س

اند از مطالعات نشار داده یبرخ کهی طوره ب ؛بناهد یعوامل خطر قلب

ی خطر بتر ز ستنتهتواند یم ی،سرم IL-6   TNF-α یریگکه اندازه

حتاد از  یدر پتاتو ن  ستندرک کر نتر  ین IL-6کند.  ینیبشیرا پقلبی 

    یتاعال شیاا ا کی، تحرCRP   نو ریبریا دی  تول کیتحر قیطر

 .(6باشد )یم ریدرگ TNF-αها   پالک  یچسبندگ

  -اند که زمار اجرای تمتری  در طتول ر ز تح ی ات نشار داده

توانتد تتأثیرات می -همچنی  شدت، متدت   نتو  اعالیت   رزشتی

عر قتی ناشتی از تمرینتات  -های التهتابی   قلبتیمتفا تی بر پاست 

ی ی م ایسته. مطالعتات معتد دی در زمینته(7) رزشی داشته باشتد 

  در عر قتی  -های قلبتیتأثیرات حاد تمرینات  رزشی بتر شتاخص

اند. مطالعتات قبلتی، بته بررستی های صب    عصر انجاک شتدهنوب 

عر قتی بته تمرینتات  -های التهتابی   قلبتیهای حاد سیتوکای پاس 

ج ء معد د  ،حانر یمطالعه. (8-9)اند هوازی در ااراد سالم پرداخته

 -ی  قلبت یالتهتاب یهاپاست  یسهیم ا   یکه به بررس س اتی امطالع

در د  نوب  صب    عصتر در ااتراد چتا   یم ا مت  یعالبه ا یعر ق

در  یالتهتاب یهاشتاخص یهاپاست   یتا ایتآ» که  یپرداخته اس . ا

 که  یا  ی  ن «؟ریخ ایمتفا ت اس   ی  عصرگاه یصبحگاه ناتیتمر

در پاس  به  هاشاخص  یا ینار ی  ر اا یر ز باز زا یدر چه زمان»

 یشتتریبته مطالعتات ب ازین ،«؟شودیانجاک م یشتریبا سرع  ب  یتمر

حتاد  پاست  یستهیم احانر،  یبنابرای ، هدف از انجاک مطالعهدارد. 

 یم تا مت اعالیت بته  ییناشتا  یدر  نع یالتهاب یهاشاخص یبرخ

 .بود در صب    عصر در مردار چا  یارهیدا

 

 هاروش

انجتاک گرات .  با طرح مت اطع ای  پژ هش، به صورت نیمه تجربی  

سنی  یبا دامنه چا  غیر  رزشنار پژ هش، مردار ای  آماری یجامعه

متردار  از نفتر 15از میار دا طلبار  اجد شرای ،  .سال بودند 33-23

کیلوگرک/مترمربتع کته بتا  33بتدنی بتا تر از  یچا  با شاخص توده

کترده نتاک ثب  پژ هش ای  در دا طلبانه طور به   استفاده از اراخوار

به آگتاهی  آر اجرایی   مراحل پژ هش اهداف بودند، انتخاب شدند.

 کتبتی ینامهرنتای  پتژ هش، در بترای شترک   ها رسید آزمودنی

شتامل عتدک  هتاهای  ر د آزمودنیآگاهانه گراته شد. شرای    مالک

 مانند هاییبیماری یساب ه گونهنداشت  هیچ  دخانیات،  مصرف دار 

   تنفستی -قلبتی هتایبیماری یپرتیر ئید، هایپرپاراتیر ئید،ها دیاب ،

 -هتای مفصتلی   استنلتیهمچنی ، نداشت  مشنالت   محتد دی 

 عضالنی بود.

هتا بتا کیلوگرک   قد آر 1/3ها با تراز  با دق   زر شرک  کننده

گیری شد. شتاخص متر اندازهسانتی 5/3استفاده از متر نواری با دق  

ت سیم  زر بدر )کیلوگرک( بر مجتو ر قتد )مترمربتع(  بدنی ازی توده

ها با استفاده از دستگاه کالیپر متدل محاسبه شد. درصد چربی آزمودنی

SAEHAN-SH 5020 گیری چربی زیر پوستتی   بتا ر ش با اندازه

 یای در سم  راس  بتدر   پتا از جتایگ ینی در معادلتهن طه سه

ی  درصد چربتی در متردار برای تعی Jackson and Pollackعمومی 

 .(13)در شرای  تجربی محاسبه شد 

 آشنایی یجلسه پژ هش، اصلی یبرنامه اجرای از پیش هفته یک

 یتنترار بیشتینه یتک گیریانتدازه    زنه با حرکات اجرای ر ش با

 ستینه، نتیم پترس حرک  شتامل 6 هاآزمودنی .شد انجاک هاآزمودنی

در  را پش  باز کردر   رار پش  بغل، زیر جلو باز ، کشش، اسنات

 تنترار بیشتینه یتک درصتد 63 با شدت تنرار بیشینه   12 با س  4

 زمتار دقی ته 2 هتر حرکت  بی    دقی ه 1 س ، هر کردند. بی  اجرا

 هتتا در حالتت  ناشتتتا . آزمودنی(11)شتتد  گراتتته نظتتر در استتتراح 

تمتری  م تا متی را در نوبت  صتب   یساع ( یک جلسته 12-13)

تمتری  م تا متی مشتابه  یهفته همار جلسته 2(   پا از 8)ساع  

( اجرا کردند. محل 17قبلی را با همار شرای  در نوب  عصر )ساع  

 رزشی دانشگاه علوک پ شنی ستب  ار بتود.  یاجرای طرح، مجموعه

ااصتله   های خور قبل، بال، نمونهبیوشیمیایی متغیرهای بررسی برای

  .(1)شنل  گراته شدساع  پا از اعالی  م ا متی  2
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 . طراحی تحقیق1شکل 

 

اختال  در پتژ هش دانشتگاه علتوک  یای  مطالعه، توس  کمیتته

تأییتد گردیتد   در  MEDSAB.REC.92.35پ شنی سب  ار با کتد 

 یپایگتتتتتاه کازآمتتتتتایی بتتتتتالینی ایتتتتترار بتتتتتا شتتتتتماره

IRCT20191228045918N1 .ثب  شد 

 د  کته خواسته شتد هاآزمودنی از گیری،اجرای عمل خور برای

   ستاع  دمتاانجاک ندهنتد.   رزشی اعالی  هیچ آزمور، قبل از ر ز

 شتود. از حفت  ای  شترای  نی  بعدی یمرحله در تا ثب  شد آزمور

  نتعی  در   نشستته  نعی  آزمودنی در هر چپ دس  سیاهرگ

 یلولته داخل خور یشد، که نمونه گراته خور سیسی 4 استراح ،

 گردیتد   سانتریفیو  دقی ه 5 مدت به g 5333ث ل  در شتاب آزمایش

 گترادستانتی یدرجته -83دمتای در یخچتال جداسازی شده در سرک

 نگهداری شد. 

 Enzyme-linked  یتتتکبتتتا استتتتفاده از  IL-6غلظتتت  

immunosorbent assay (ELISA )IL-6   شرکR&D بتا  نایمرآ

  ی  نترلیتر پینتوگرک/میلی 7/3  یتحداقل حساسی  عملنردی ک

  یتکبا استفاده از  TNF-α غلظ  درصد، 2/4 یپردازش  یب راتییتغ

ELISA  برایTNF-α  حداقل حساسی  عملنتردی  با شرک همار

درصد  2/6 یپردازش  یب راتییتغ  ی  نرلیتر پینوگرک/میلی 5  یک

 R&Dشرک   CRPبرای  ELISAکی  با استفاده از  CRPغلظ    

  لیتر نتانوگرک/میلی 322/3  یتحداقل حساسی  عملنردی ک نایامر

 .گیری شداندازه درصد 4/4 یپردازش  یب راتییتغ  ینر

 هتتتا، از آزمتتتور جهتتت  بررستتتی طبیعتتتی بتتتودر توزیتتتع داده

Shapiro-Wilk   Kolmogorov–Smirnov  استتتفاده شتتد. بعتتد از

آمتاری غیتر  هایر شها، حصول اطمینار از طبیعی بودر توزیع داده

برای بررستی برابتری  Leveneمتغیری به کار گراته شدند. از آزمور 

تغییترات غلظت  بترای بررستی ها استتفاده گردیتد. همگنی  اریانا

هتا تفا ت یهای زمانی قبل   بعد از تمری    م ایسهها در بازهسیتوکای 

 Repeated measures ANOVAدر د  نوب  صب    عصر، از آزمتور 

بتته منظتتور  Bonferroniاستتتفاده شتتد. همچنتتی ، از آزمتتور تع یبتتی 

عملیتات های مختلف استفاده شتد. تمتاک د  به د  در زمار یم ایسه

  16 ینستتتتخه SPSSااتتتت ار نتتتترکبتتتتا استتتتتفاده از آمتتتتاری 

(version 16, SPSS Inc., Chicago, IL انجاک )353/3   شد > P 

 .ها در نظر گراته شدداری آزموریبه عنوار سط  معن

 

 هاافتهی

 آمده اس .  1ها در جد ل مشخصات آنتر پومتری آزمودنی

 
 ها. مشخصات آنتروپومتری آزمودنی1جدول 

 میانگین و انحراف استاندارد متغیر

 83/23 ± 64/1 سن )سال(

 75/173 ± 07/3 قد )متر(

 68/94 ± 66/2 وزن )کیلوگرم(

 31/31 ± 20/0 بدنی )کیلوگرم/مترمربع( یشاخص توده

 16/31 ± 24/0 چربی )%(درصد 

 97/0 ± 08/0 نسبت کمر به باسن

 
های هتای شتاخصها نشار داد اثر زمار در تغییترات غلظ یااته

CRP ،TNF-α   IL-6  در هرد  نوب  اعالی  م ا متی صب    عصر

بالااصله پتا  CRP(؛ به طوری که غلظ  P < 313/3دار بود )معنی

داری از اعالی  م ا متی در هر د  نوب  صب    عصر به طتور معنتی

(. همچنی ، غلظ  P < 313/3) نسب  به قبل از اعالی  اا ایش یاا 

CRP ،2  ساع  پا از اعالی  نسب  به بالااصله پا از اعالیت  بته

بالااصله  TNF-α(. غلظ  P < 313/3) داری کاهش یاا طور معنی

پا از اعالی  م ا متی در هرد  نوب  صب    عصتر بته ساع   2  

(. P < 313/3) داری نسب  به قبل از اعالی  اا ایش یاات طور معنی

، بالااصله پا از اعالی  م ا متی در هتر د  نوبت  بته IL-6غلظ  

 واجد یبرا یابیارز
 بودن طیشرا

)11  =n) 

 

 نداشتن معیارهای تحقیق

(3  =n) 

  انتخاب
 هایآزمودن

(11  =n)   

 

 مقاومتی تمرین  ییک جلسه
 صبح 1ساعت 

ساعت پس  6 گیری: قبل، بالفاصله وخون
 از تمرین

 

 استراحت هفته 6

 

  یمقاومتتمرین  ییک جلسه
 عصر 11 ساعت

 نیتمر از پس ساعت 6 و بالفاصله قبل،: یریگخون

 

 کامل ینامهوهیش

)11  =n  ) 

  لیتحل و هیتجز
(11  =n)  
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(. P < 313/3) داری نسب  به قبل از اعالی  اا ایش یاات طور معنی

از اعالی  نسب  بته بالااصتله ساع  پا  IL-6، 2 همچنی ، غلظ 

(. تفتا ت P < 353/3) داری کتاهش یاات پا از آر به طتور معنتی

ساع  پتا از اعالیت  مشتاهده  2قبل    IL-6داری در غلظ  معنی

 .(2-4 یهاشنل   2)جد ل  نشد

 

های در متغیر Repeated measures ANOVA. نتایج آزمون 2جدول 

C-reactive protein (CRP ،)Tumor necrosis factor-α (TNF-α )

 Interleukin 6 (IL-6)و 

 توان  متغیر

 آزمون

ی اندازه Pمقدار 

 اثر
CRP 37/0 001/0 99/0 اثر زمان 

 12/0 040/0 59/0 گروه*اثر زمان
 14/0 070/0 43/0 اثر گروه

TNF-α 41/0 001/0 99/0 اثر زمان 
 16/0 020/0 71/0 گروه*اثر زمان

 22/0 010/0 67/0 اثر گروه
IL-6 24/0 002/0 91/0 اثر زمان 

 04/0 370/0 21/0 گروه*اثر زمان
 07/0 200/0 23/0 اثر گروه

CRP: C-reactive protein; TNF-α: Tumor necrosis factor-α;  

IL-6: Interleukin 6 
 

CRP (353/3 > P ) نعی  در تغییر غلظ  × دار زمار تعامل معنی

داری بتی  گیری، تفتا ت معنتیهای مشابه نمونهزمارنشار داد که در 

بی  تمرینات صب    تمرینتات عصتر  جتود دارد.  CRPهای غلظ 

داری قبل از اعالیت  صتب    عصتر تفتا ت معنتی CRPهای غلظ 

ساع  پا از  2بالااصله    CRPهای (. غلظ P > 353/3نداش  )

هتای مشتابه ارداری نسب  بته زماعالی  در نوب  صب  به طور معنی

 (. P < 353/3اعالی  عصر با تر بود )

 

 
( در TNF-α) Tumor necrosis factor-αت . تغییرات غلظ2شکل 

 ساعت پس از تمرین در صبح و عصر 2پاسخ به تمرین قبل، بالفاصله و 

 دار بی  صب    عصرتفا ت معنی #دار نسب  به قبل از اعالی ، تفا ت معنی *

  TNF-α نتتعی  در تغییتتر غلظتت  × دار زمتتار تعامتتل معنتتی

(353/3 > Pنشار داد که در زمار )گیتری، تفتا ت های مشابه نمونته

بتی  تمرینتات صتب    تمرینتات  TNF-αهای داری در غلظ معنی

قبتل از  TNF-αهتای داری در غلظت عصر  جود دارد. تفا ت معنی

 TNF-αهای (. غلظ P > 353/3اعالی  صب    عصر مشاهده نشد )

داری ساع  پا از اعالی  در نوب  صب  به طور معنی 2بالااصله   

 (. P < 353/3های مشابه اعالی  م ا متی عصر با تر بود )نسب  به زمار

 

 
( در پاسخ به تمرین CRP) C-reactive protein. تغییرات غلظت 3شکل 

 ساعت پس از تمرین در صبح و عصر 2قبل، بالفاصله و 
تفا ت  πدار بی  صب    عصر، تفا ت معنی #دار نسب  به قبل از تمری ، تفا ت معنی *

 دار نسب  به بالااصله پا از تمری معنی

 

 IL-6هتتای  نتتعی  در تغییتتر غلظ × دار زمتتار تعامتتل معنتتی

(353/3 > Pمشاهده نشد که نشار می )داری در دهتد تفتا ت معنتی

بی  تمرینات صب     IL-6های غلظ گیری در های مشابه نمونهزمار

 .تمرینات عصر  جود ندارد

 

 
( در پاسخ به تمرین IL-6) Interleukin 6. تغییرات غلظت 4شکل 

 ساعت پس از تمرین در صبح و عصر 2قبل، بالفاصله و 
 دار نسب  به بالااصله تفا ت معنی πدار نسب  به قبل از تمری ، تفا ت معنی *

 پا از تمری 

#
#*

2

2.2

2.4

2.6

2.8

3

قبل از تمرین نبالفاصله پس از تمری ساعت پس از تمرین 6

T
N

F
-α

 (
p

g
/m

l)

صبح  عصر

# * # π

1

1.2

1.4

1.6

1.8

قبل از تمرین نبالفاصله پس از تمری ساعت پس از تمرین 6

C
R

P
 (

m
g

/d
l)

صبح  عصر

*

π

5.5

6

6.5

7

7.5

قبل از تمرین ینبالفاصله پس از تمر ساعت پس از تمرین6

(
p

g
/m

l
)

IL
-6

صبح  عصر
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 بحث

بالااصله پتا از اعالیت  بته طتور  CRP حانر، غلظ  یدر مطالعه

داری نسب  به قبل از اعالی  اات ایش یاات . برختی مطالعتات معنی

را پا از اعالی   CRPحانر، اا ایش حاد غلظ   یمشابه با مطالعه

؛ با ای  حال، برخی مطالعتات نیت  عتدک تغییتر (12)اند گ ارش نموده

(. از 8، 13)انتتد ستت  بتته اعالیتت  گتت ارش دادهدار آر را در پامعنتتی

شناسی های ای  مطالعات، عوامل ر شتری  د یل تفا ت در یااتهمهم

های شرک  کنندگار به  یژه درصد متعدد مانند نو  اعالی     یژگی

چربتتی بتتدر شتترک  کننتتدگار در تح یتتق   بتتا  بتتودر احتمتتالی 

(؛ بته طتوری کته 14-15)باشد های التهابی در ااراد چا  میشاخص

 حانتر، یمطالعه با مشابه ،(12) ی  جعفر ژهیب یتمرینات در مطالعه

 ستالاریم تحرک کم ااراد در که بود یارهیدا یم ا مت ناتیتمر نو  از

  ین  ( 13) همنارار   Markovitch مطالعات ناتیتمر اما شد، انجاک

Kim   کته بود متوس  شدت با یهواز  یاعال نو  از( 8) همنارار 

 کیتت CRP. شتتد انجتتاک ستتالم ااتتراد یر  بتتر مطالعتته، د  هتتر

   دیشتد  یتاعال کی دنبال به که اس  حاد یمرحله یدهنده اکنش

 در(. 14) ابدییم شیاا ا شود،یم یعضالن  یآس به منجر که یطو ن

  یتاعال بته پاست  در  یتن TNF-α   IL-6 ستطوح حانر، یمطالعه

 نته،یزم  یتا در شتده انجتاک مطالعتات شتریب. داش  داریمعن شیاا ا

 (.8، 16) اندکرده گ ارش  یتمر از پا را هاشاخص  یا داریمعن شیاا ا

Rosa   1 نتو  ابت ید بته مبتتال نوجوانتار در( 17) همنتارار ، 

dos Santos   چتتا  نوجوانتتار در( 18) همنتتارار   Pledge   

 شیاات ا حانتر یمطالعته بتا مشتابه چتا ، متردار در( 9) همنارار

   یهتتواز نتتاتیتمر از پتتا IL-6   TNF-α یهتتاغلظ  داریمعنتت

 نتاتیتمر از یناشت یعضتالن یها یآست. کردنتد گ ارشرا  یم ا مت

 انتوا  دیتول به منجر شده، دیتول ی اکنش ژریاکس یهاگونه   یم ا مت

 (.5) شودیم  یتمر به پاس  در ها یتوکایس مختلف

 داریمعنت بتودر بتا تر حانتر، یمطالعته یهتاااتهی  یترمهم از

 نوب  در  یاعال از بعد ساع  2   بالااصله CRP   TNF-α غلظ 

 یسهیم ا   یبررس به ،(8) همنارار   Kim. بود عصر به نسب  صب 

 در یهتواز نتاتیتمر بته ستالم ااتراد یالتهتاب   یهورمتون یهاپاس 

ی در غلظت  داریمعنت اختتالف امتا پرداختند، ر ز مختلف یهازمار

CRP   TNF-α  پا از تمری  در تمرینات صتب    عصتر مشتاهده

 مطالعته، د  یهاااتهی در تفا ت لید   یترمهم ازننردند. شاید ینی 

 نتو  در تفتا ت  ین   نامهوهیش مدت   شدت  ،یاعال نو  در تفا ت

 استتفاده ینامهوهیش. باشد مطالعه د   یب پژ هش در کنندگار شرک 

 ینامتهوهیشت   بود یارهیدا یم ا ت ناتیتمر حانر، یمطالعه در شده

 نتتاتیتمر نتتو  از( 8) همنتتارار   Kim یمطالعتته در شتتده استتتفاده

 یارهیتدا یم ا مت  یاعال رسدیم نظر به. بود متوس  شدت با یهواز

 بته نستب  را یشتریب اشار   یاسترس یهاپاس  حانر، یمطالعه در

کته  باشد کرده  ارد حانر یمطالعه یهایآزمودن به یهواز ناتیتمر

ح ی ت ، ستط   در(. 5، 19) اندنموده اشاره آر به  ین مطالعات یبرخ

گرای شدید ناشتی گرا   بر رها در پاس  به ان بانات در رسیتوکای 

یابنتد کته تصتور از تمرینات م ا متی در گتردش ختور اات ایش می

ترمیم باا  به  یژه در پاس  به آسی  عضالنی  شود در بازسازی  می

گرای ناشی از تمرینات . ان ابانات بر ر(19)داشته باشند ن ش مهمی 

های ناشی از ای  تمرینات، پاست  یهای باا  عضلهم ا متی   آسی 

های التهابی درگیرند، اعتال ای یولو یک را که در رهاسازی سیتوکای 

ها را  یها   لنفوست یها، مونوستلینوتر ا ر د کند. ای  شرای ، می

اعتال  ژریاکست یهاکند. گونهیم لیتسه دهید  یآس یبه باا  عضله

(ROSتول )اطراف  یهاممن  اس  سلول ،هالیشده توس  نوتر ا دی

  اات ایش  کنتد دیعضتالت را تشتد  ی  آس دهدقرار  ریرا تح  تأث

ROS    (.5، 19) کندیم کیتحر را شتریب یها یتوکایس دیتول سنت 

 بتتودر چتتا  ژهیتت  بتته هتتایآزمتتودن نتتو  در تفتتا ت ،یطراتت از

 هیتتوج را هتاااتهی  یا تفا ت تواندیم حانر، یمطالعه یهایآزمودن

 جتوار متردار هتایآزمتودن، (8) همنارار   Kim یمطالعه در. دینما

 که کردند یریگجهینت مطالعه  یهم در شاریا که یطور به بودند؛ سالم

 یدرجته التهتاب بتا  یجمع   چا  ااراد به هاآر یمطالعه یهاااتهی

 قابتل( شتودیم گراته نظر در ها ی نع  یا از ینی یچاق)که   ییپا

 (.8، 23) ندارد کاربرد   باشدینم میتعم

در نوب  صتب   CRP   TNF-αد یل با تر بودر پاس  غلظ  

حانتر،  ینسب  به عصر هنوز مشخص نیس . اگتر چته در مطالعته

داری ها در نوب  صب    عصر تفا ت معنیای  شاخص یسطوح پایه

ها در صب  بیشتر از عصتر بتود. اگتر چته ایت  نداش ، اما غلظ  آر

دار نبود، اما برخی مطالعات گت ارش حانر معنی یتفا ت در مطالعه

داری نستب  ها در صب  به طور معنتیغلظ  ای  شاخصاند که کرده

رستد ستطوح در . عال ه بر ای ، به نظتر می(21)به عصر با تر اس  

 TNF-αهای التهابی نظیر گردش کورتی  ل، با تفا ت پاس  سیتوکای 

  CRP  در نوب  صب    عصر، بد ر ارتباط نباشد. مطالعتات نشتار

لوکوکورتینوئیتدها ممنت  است  اند که تغییرات ای یولو یتک گداده

ها داشته باشتد؛ بته طتوری کته ن ش مهمی در تنظیم تولید سیتوکای 

به غلظ  گلوکوکورتینوئیدها بستیار حستاس است   TNF-αغلظ  

. از ای  ر ، با توجه به با تر بودر غلظت  کتورتی  ل در ا ایتل (22)

 TNF-αدارتر بودر تغییرات ستطوح رسد معنی، به نظر می(23)صب  

در پاستت  بتته اعالیتت  در صتتب ، د ر از انتظتتار نباشتتد. کتتورتی  ل، 

آدرنتال تولیتد -هیپوای -هورمونی اس  که توس  محور هیپوتا موس

یابد   سطوح آر با توجه به در پاس  به استرس اا ایش میشود   می

که در صب    پا از بیتدار ای کند؛ به گونهر زی تغییر میریتم شبانه
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ر ز  ییابد   در مدت زمتار بتاقی مانتدهر اا ایش میشدر، سطوح آ

ای بتا هتای پیچیتدهکه ای  محور به ر ش یابد. از آر جاییکاهش می

رسد که ای  محور در سیستم ایمنی بدر تعامل دارد، منط ی به نظر می

. استترس بتا اعتال (23)تغییرات التهابی   سیستم ایمنی سهیم باشتد 

-هیپوای    محور رنتی -ر هیپوتا موسکردر سیستم سمپاتیک، محو

اراینتد  یهتای کنتترل کننتدهآنژیوتانسی ، باعث آزاد شدر هورمتور

گردد. از نفری    کورتی  ل مینفری ، نوراپیاسترس در بدر شامل اپی

حاد مانند آنچه کته  یطرای، استرس منجر به تحریک پاس  به مرحله

هتا   به ترشت  ستیتوکای  شود   نی  منجردهد، میدر التهاب رخ می

گتتردد. عتتال ه بتتر حتتاد می یهتتای التهتتابی مرحلتتهستتایر شتتاخص

هتا اند که سطوح کاتنو می گلوکوکورتینوئیدها، مطالعات نشار داده

 یکننتده هیتوج تواندیم که باشدیم با تر عصر بهنی  در صب  نسب  

 صتب  نوبت  در  یتمتر به پاس  در یالتهاب یهاپاس  شتریب راتییتغ

 تفا ت( 9) همنارار   Pledge حانر، یمطالعه با مشابه(. 24) باشد

 سالم مردار در یم ا مت  یتمر به پاس  در IL-6 سطوح در یداریمعن

( 8) همنتارار   Kim اما ننردند، مشاهده عصر   صب  نوب  د  در

 در یهتواز  یتمتر از پتا بالااصله IL-6 سطوح که کردند مشاهده

   Calle. است  بتا تر صب  به نسب  یداریمعن طور به عصر نوب 

Fernandez (5 )پاست  کته داشتند اریب IL-6   از پتا آر شیاات ا 

 نتو ریگل کتاهش لیتدل بته یهواز  یاعال به نسب  یم ا مت  یاعال

( 22) همنتارار   DeRijk  ،یتا بتر عتال ه. باشتدیمت کمتتر عضله،

   باشدیم   لیکورت سطوح از مست ل IL-6 سطوح که کردند گ ارش

 م ا ک اریبس دهاینوئیگلوکوکورت راتییتغ به نسب  آر غلظ  راتییتغ

گیتری حانر، غلظ  کورتی  ل اندازه یاس . با ای  حال، در مطالعه

 باشد.حانر می یهای مطالعهنشد که ینی از محد دی 

ای حانر، نشار داد که اعالی  م ا متی دایتره یهای مطالعهیااته

در مردار چا  در نوب  صب ، منجر به اات ایش قابتل توجته غلظت  

TNF-α   CRP شتود. نسب  به اعالی  م ا متی در نوب  عصتر می

به اعالیت  م تا متی در  IL-6داری در پاس  با ای  حال، تفا ت معنی

 .صب    عصر مشاهده نشد

 

 تشکر و قدردانی

 توست  92334اس  که بتا کتد  حاصل طرح تح ی اتی ،ای  پژ هش

نویستندگار ایت  . دانشگاه علوک پ شنی سب  ار تصوی  شتده است 

پژ هش، مرات  تشنر   قدردانی خود را از شرک  کننتدگار در ایت  

، ختانم همچنتی پژ هش، آقای حسی  میری کارشناس آزمایشتگاه   

 .دارندگیری اعالک میمنش باب  نمونهسمیه الیاسی
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Comparison of the Acute Response of Some Inflammatory Markers to Circular 

Resistance Training in Fasting in the Morning and Evening in Obese Men 
 

Mehdi Zarei1 , Akbar Pejhan2, Seyed Mehdi Beheshti-Nasr3  

 

Abstract 

Background: Studies has shown that the time-of-day of exercise can have different effects on inflammatory 

parameters. The aim of the present study was to compare the acute responses of some of inflammatory indicators  

[C-reactive protein (CRP), tumor necrosis factor-α (TNF-α), and interleukin 6 (IL-6)] to acute bouts of circle 

resistance exercise at different times of the day (morning vs. evening) in obese men.  

Methods: In the quasi-experimental study, 15 healthy obese men with mean age of 23.84 ± 1.64 years and mean 

body mass index (BMI) of 31.31 ± 0.20 kg/m2 performed circle resistance exercise in the morning (8 am) on one 

day; after two weeks, they performed the same circle resistance training session at evening (5 pm). Blood 

samples were collected to determine CRP, TNF-α and IL-6 at pre-exercise, immediately post exercise, and 2 

hours post exercise. Repeated measures analysis of variance (ANOVA) was used to analyze the data. 

Findings: In both morning and evening, the concentrations of CRP, TNF-α, and IL-6 were significantly 

increased immediately after exercise (P < 0.010). Concentrations of CRP, TNF-α immediately and 2 hours after 

resistance exercise were significantly higher in the morning than the evening (P < 0.050). There was no 

significant difference in IL-6 concentrations responses between morning and evening exercise. 

Conclusion: The findings of the present study showed that a bout of circle resistance exercise in the morning 

compared to evening time significantly increased post-exercise CRP and TNF-α parameters, but there was no 

difference in IL-6 response to exercise between the two conditions. 

Keywords: Exercise, C-reactive protein, Tumor necrosis factor-alpha, Interleukin-6 
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