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  چكيده
به طور  که صورت گرفته ورزش به پاسخ دري منيا دستگاهي تيجنسي ها تفاوت پيراموني اندک هاي پژوهش: مقدمه
 ماهانهي  چرخه دري جنسي ها هورمون سطح که نيا به توجه با. اند بوده زناني قاعدگي  چرخه کنترل بدون معمول
ي ها هورمون و زوليکورت ،IL-6، IL-15 پاسخ بري تيجنسي ها تفاوت اثري بررس پژوهش، نيا هدف  است، متفاوت

. بود زن و مردي  نخبه هندبال کنانيباز در ،زناني قاعدگي  چرخه کنترل باي ا رهيداي مقاومت ورزش وهله ک يبهي جنس
ي مقاومت نيتمري  برنامه. بودند زن ۷ و مرد ۵ شامل ،نخبه هندبال کنيباز ۱۲، پژوهشي ها يآزمودن: ها روش و مواد

 کشش درازنشست، نه،يس پرس پا، پرس حرکت ۶ ياجرا سپس و ،نرم دو و يکشش حرکات با نکرد گرم قهيدق ۱۰شامل
 ۲ و بالفاصله ش،يپ. شد اجرا نهيشيب تکرار کي% ۶۰و تکرار ۱۰ با ست ۳ در که ،بود ران پشت و ران جلو بغل، ريز

 نشان ها يافته: ها افتهي. فت گرديددريا پژوهشي رهايمتغي ريگ اندازهي برا ها يآزمودن خون ي نمونه ،ورزش از پس ساعت
 صورت به زنان در و شيافزا صورت به مردان در راتييتغ نيا بود؛ متفاوت گروه دو نيب ورزش از پس  IL-6سطح داد

 نشد ديده گروه دو نيب ورزش از پس IL-15 غلظت دري دار يمعن تفاوت چيه. )>۰۵/۰P (مشاهده گرديد کاهش
)۰۵/۰P>( .داشت وجودي دار يمعن تفاوت استروژن  وتستوسترون زول،يکورت سطح در زنان و انمرد نيب چنين، هم 
)۰۵/۰P<( .ي منيا دستگاه هاي شاخص برخي در متفاوتي ها پاسخ جاديا سبب ،يمقاومت ورزش وهله کي: يريگ جهينت

  .دگرد يم زنان به نسبت مردان
  

  استروژن تستوسترون، زول،يکورت ،يمقاومت ورزش ، IL-6، IL-15 ،يتيجنس تفاوت :واژگان كليدي

  ۲/۳/۹۰:  ـ پذيرش مقاله۲۴/۲/۹۰: ـ دريافت اصالحيه ۳۰/۱۱/۸۹: دريافت مقاله

  
  

  مقدمه

 مرز تا ديشد ورزش وهله ک يبه مردان و زنان   پاسخ

ي هورموني ها تفاوت رسد يم نظر به. است متفاوتي واماندگ

 تر، کوچک  قلب تر، کم خون حجم مردان، و زنان نيب موجود

 ،مردان به نسبت زنان تر کمي قلب ده برون و نيهموگلوب سطح

 يعصب هاي واكنش ۱،۲.باشد ورزش به متفاوتي ها پاسخ ليدل

 به پاسخ در متفاوتي کيمتابول وي عروقـ ي قلب ،يعضالنـ 

ي متعدد هاي پژوهش در، تيجنس دو در ورزش وهله کي

 در زين ورزش بهي منيا دستگاه پاسخ ايآ اما ۳،شده گزارش

  ؟دارد تفاوت تيجنس دو

 مردان و زنان نيب استراحت زمان دري منيا عملکرد

  پاسخ بر تيجنس داده نشان ها پژوهش و باشد يم متفاوت
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 همكارانو نژاد  دكتر حميد آقاعلي  ورزش مقاومتي و سيستم ايمني ۴۱۳

 

  

ي ريپذ بيآس مردان ۴- ۷.گذارد يم ريتاث انساني منيا دستگاه

ي روسيوي ها عفونت و ها يباکتر انواع به نسبتي باالتر

 برخورداري تر نييپا عفونت خطر از نزنا مقابل در دارند،

 دستگاه اختالالت اي يالتهاب اختالالت مستعد شتريب و بوده

 ديتولي تر شيبي منياي ها سلول زنان. باشند يمي ذاتي منيا

 و دارند التهاب به نسبتي تر يقوي ها واکنش کنند، يم

 نشان خود از ها عفونت برابر دري تر شيب مقاومت

د ــ التهابي ماننهاي سيتوکين غلظت ن،يچن هم ۴،۸،۹.دهند يم

IL-8, IL-6  ۴،۷.باشد مقايسه با مردان باالتر ميدر زنان، در   

 و IL-6 نيتوکيس دو ،يمنيا دستگاهي ها نيتوکيس انيم از

IL-15 منبع ۱۰،۱۱.دارندي عضالني پرتروفيها در يموثري نقش 

ي اسکلت ي عضله ،ورزش به پاسخ در IL-6 ديتولي اصل

ي مقاومت ورزش داده نشان مختلف هاي پژوهش ۱۰.اشدب مي

  IL-6 ۱۰،۱۲.شود يم ها نيتوکيس نيا سطح شيافزا موجب

 رشد عامل که استي ا ماهوارهي ها سلول مهم ي کننده ميتنظ

   ۱۳.باشند يمي اسکلت ي عضله

IL-15 دري اسکلت ي عضله از شده آزاد گريد نيتوکيس 

 نيتوکيس نيا داده اننش ها پژوهش ۱۱.است ورزش به پاسخ

  ۱۱،۱۴IL-15.ابدي يم شيافزاي مقاومت ورزش به پاسخ در

 نينيآلفاآکت و نيوزيم نيسنگي ها رهيزنج شيافزا موجب

 رشد زمان در عضلهي پرتروفيها موجب آن انيب و ،دگرد يم

  ۱۱،۱۴.شود يمي عضالني ها سلول

ورال را مايمني ه  استروژن،اند دادهها نشان  پژوهش

 از ها و پروژسترون که آندروژن حالي دهد، در مي افزايش

ها  د، در واقع استروژنماين مي ذاتي جلوگيري عملکرد ايمني

کنند، در حالي  ي ايمني ايفاي نقش مي به عنوان تحريک کننده

 ۶،۱۵.گذارند ها بر عوامل ضد التهابي تاثير مي که آندروژن

ي بر ـنساي جــه  تاثير هورمون،)۲۰۰۶( جينل و همکاران

،    IL-2 ،IL-4 ،IL-6 ،IFN ايـه نـح سيتوکيــتحريک ترش

IL-10 ،IL-2 ،IL-4 ،IL-6 و TNFα قرار پژوهش مورد را 

دن يا ـ استروژن موجب ثابت ماننمودنـدداده و گزارش 

اي ـه نـوکيـح سيتـ ترشنيز سبب و ،افزايش تحريک ايمني

IL-2, IL-4, IL-6, IFN-δ, TNF-α, IL-8درود،ـش  مي  

 را  IL-2, IL-4, IL-8يها نـسيتوکي رونــتستوست ،لــمقاب

ح ـريک ترشـار تحـ يا موجب مه،کند يـمهار م

 گريد پژوهشي در ۱۵.دگرد  مي TNF-α, IFN-δايـه سيتوکين

 نسبت دهيد بيآس محل عفونت از پس مردان در  IL-1βغلظت

 تفاوت که يحال در بود، باالتري دار ينمع طور به زنان به

 نيپروالکت و  IL-6،TNF-α غلظت در جنس دو نيبي دار يمعن

 غلظت دادند نشان )۲۰۰۸ (همکاران و رالدويگ ۱۶.نشد دهيد

-IFN-δ ،TNF-α ،IL-12 ،IL-8 ،IL يالتهاب شيپي ها نيتوکيس

 تر نييپا زنان به نسبت مردان دري خوار گانهيب تيظرف و 6

  ۶.است

 و زنان در ،شورز هنگام بهي منياي ها تفاوت مورد در

نيمن و . است گرفته صورتي اندکي ها پژوهش مردان

ها را پس از دو ماراتن   سيتوکين تغيير،)۲۰۰۱( همکاران

ها در پژوهش خود تاثير  آن.  قرار دادندپژوهشمورد 

 ۶مصرف محلول کربوهيدرات (مصرف کربوهيدرات 

 بر تغييرات  را، جنسيت و سن) ساعت۱درصدي، هر 

 ساعت رقابت ۲ يک گروه بزرگ دونده پس از ها در سيتوکين

داري را بين زنان و  ي تفاوت معنبررسي نمودند وماراتن 

 پژوهش در ۱۷.ها گزارش نکردند مردان در سطح سيتوکين

 از پس قهيدق ۶۰ افتنديدر) ۲۰۰۶( همکاران و ادوارد ،يگريد

 سطحي دارا زنان نه،يشيب ورزش وهله ک يازي کاورير

 کهي حال در بودند، مردان به نسبت پالسما IL-6 ازيي باال

 دري دار يمعن تفاوت نهيشيربيز ورزش وهله ک ياز پس

 سطح ن،يچن هم. نشد دهيد تيجنس دو نيب پالسما IL-6 سطح

 شنهيربيز و نهيشيب ورزش از پس جنس دو در زوليکورت

 عوامل پاسخ که نيا به توجه با ۱۸.نداشتي دار يمعن تفاوت

 متفاوتي قاعدگ ي چرخه مختلف مراحل در ورزش بهي منيا

 کنترل  بدون تر شيب ها پژوهش نيا گر،يدي سو از و ۱۹،است

 بود نيا حاضر پژوهش هدف اند،  انجام شدهي قاعدگي  چرخه

 بري تيجنسي ها تفاوت اثر ،يقاعدگ ي چرخه کنترل با که

 ک يبهي جنسي ها هومورن و زوليکورت  ،IL-6، IL-15 پاسخ

 زن و مردي  نخبه هندبال کنانيباز دري مقاومت ورزش وهله

  .نمايدي بررس را

  ها روش و مواد

 عضو مرد ۵ و زن ۷ ،هاي پژوهش حاضر آزمودني

 هدفمندي ريگ نمونه صورت به که بودند هندبالي ملي ها ميت

 بيماري يسابقه و بودند سالم ها آزمودني تمام. شدند انتخاب

 وي اسکلتي ها بيآس ،يستنف ،يقلبي ها يماريب مانند خاصي

 و کردندينم مصرف اتيدخان کدامچيه. نداشتندي عضالن

ي  مرحله در پژوهشي اجرا هنگام به زني ها يآزمودن تمام

 ها يآزمودن از. داشتند قرارخود ي قاعدگ ي چرخه لوتئال

ي بدن تيفعال گونه چيه پژوهش از پيش ساعت ۴۸ شد خواسته

ها پس از آگاهي از مراحل  آزمودني. باشند نداشته ينيسنگ

. کردند ليتکم رانامه   پزشکي و رضايتهاي داده فرم ،پژوهش
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 ۴۱۴ ايران متابوليسم و ريز درون غدد ي مجله ۱۳۹۰آبان ، ۴ ي رهسيزدهم، دوي  دوره

 

  

ها با استفاده از دستگاه  درصد چربي بدن آزمودني

گيري   اندازه) کره،In Body 3مدل  (iگيري ترکيب بدني اندازه

ها در هر  آزمودني ii  (IRM) يك تكرار بيشينهبراي تعيين. شد

استفاده ) ۱۹۹۳(زنه از روش برزيکي يک از حرکات با و

ها شامل سن، قد،   عمومي آزمودنيهاي ويژگي ۲۰.گرديد

 آورده شده ۱جدول ي بدن و درصد چربي بدن در  توده

  . است

  هاهاي فردي آزمودني  ويژگي-۱ جدول

  ريمتغ

 هاگروه

  سن

 )سال(

  قد

 )مترسانتي(

  بدن يتوده

 )کيلوگرم(

  بدن چربي

 )درصد(

 ۵/۸±۹/۲ ۲/۸۳ ±۹/۵ ۱۸۷±۳/۳ ۶/۲۲±۱/۱* مرد هندبال کنانيباز

 ۳/۲۴ ±۸/۵ ۷/۶۳±۶/۷ ۱۶۸±۴ ۲۲±۲/۱ زن هندبال کنانيباز

  .اند  انحراف معيار بيان شده± اعداد به صورت ميانگين*

  

ي  جلسه پژوهش، اصلي ي برنامه اجراي از پيش هفته کي

 تکرار يكي ريگ اندازه وي بدنسازي ها دستگاه بايي آشنا

ي اجرا روز در. شد انجام ها يآزمودن  (1RM)ي نهيشيب

 پرس حرکت ۶ ها يآزمودن ،يا رهيداي مقاومت ورزش ي برنامه

 پشت و ران جلو بغل، ريز کشش درازنشست، نه،يس پرس پا،

 تکرار کي% ۶۰ با  و تکرار ۱۲ با ست ۳ در بيترت به را ران

 از يمقاومت ورزش. كردند اجراي ا رهيدا صورت به نهيشيب

 هر نيب استراحت مدت. بودي عضالن استقامت هاي نيتمر نوع

  . بود قهيدق ۳ ست هر نيب و هيثان ۶۰ حرکت

ساعت پس از اجراي  ۲هاي خون پيش، بالفاصله و  نمونه

 به صورت سي سي ۵ ورزش مقاومتي و به ميزان ي برنامه

 از استفاده با سپس. هپارينه از وريد بازويي گرفته شد

 دقيقه ۵ مدت به ،۵۰۰۰ دور در تريفيوژسان دستگاه

 ليتحل و هيتجز زمان تا و شده جدا ها آن سرم ،وژيفيسانتر

ي برا. ندشد زيفرگراد  ي سانتي درجه -۲۰ي دما در

ـ eBiosience  شرکت تيک( زاياال روش از IL-6ي ريگ اندازه

 Catalog (تريل يليم  درکوگرميپ ۰۳/۰ تيحساس با )آمريکا

No: BMS213HS(، ي ريگ اندازهي برا وIL-15 زاياال روش از 

 پيكوگرم ۲ با حساسيت كمتر از )آمريكاـ   R&D شركتتيک(

 چنين  هم.شد استفاده )Catalog No: D1500(ليتر  در ميلي

 روش به تستوسترون و استروژن زول،يکورتي ها هورمون

مورد  )بلژيک  ـBio sources شرکت( يمونواسيوايراد

  .دسنجش قرار گرفتن

 آزمون از رهايمتغ عيتوز بودن نرمالي بررسي راب

 همخواني ليدل به و شد استفاده رنفياسم  ـکولموگروف

 ليتحل و هيتجزي برا ،نرمال عيتوز با رهايمتغ تمام عيتوز

 و استروژن زول،يکورت ،IL-15 و IL-6 متغيرهايي آمار

 از ،گروه دو نيب در مختلف زماني مقاطع در تستوسترون

 و ،تكراري هاي اندازه با طرفه دو واريانس تحليل آزمون

ي بيتعق آزمون از ها زمان دوي به دو ي مقايسه براي

% ۹۵ نانياطم سطح در ها يافته. گرديد استفادهي بونفرون

)۰۵/۰P<( استفاده با ها  دادهآماري  تحليل و تجزيه ، ويبررس 

  .شد انجام ۱۶ي   نسخهSPSS افزار نرم از

  

  ها افتهي

 ، کورتيزول، استروژن IL-6 ،IL-15  تغييرات ۲دول جدر 

. آورده شده استها در دو گروه  و تستوسترون آزمودني

 IL-6  پژوهش حاضر نشان داد روند تغييرات زمانيهاي يافته

، اما روند داشتداري  ي گروه تفاوت معن۲و کورتيزول در 

 و در دو گروه نبود تحت تاثير جنسيت IL-15تغييرات زماني 

 ساعت ۲بالفاصله و   IL-6. شتداري وجود ندا يتفاوت معن

پس از ورزش در گروه مردان افزايش يافت، در حالي که در 

 ساعت ۲اما  ،زنان بالفاصله پس از ورزش کاهش پيدا کرد

سطح کورتيزول و استروژن . پس از ورزش افزايش يافت

 ساعت پس از ورزش در دو ۲بالفاصله پس از ورزش و 

 و IL-15ح چنين سط ، همرا نشان دادش گروه کاه

تستوسترون  بالفاصله پس از ورزش در دو گروه افزايش 

  .  ساعت ورزش کاهش پيدا کرد۲يافت، اما پس از 

i- Body composition analyzer   
ii- One repetition maximum (1RM)  
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 نخبه هندبال بازيكنان در مقاومتي ورزش وهله يك به پاسخ در ها ينيتوكس تغيير  -۲جدول 

* متغيرها
T1 

†
T2 

‡
T3 

IL-6) ليتر پيكوگرم در ميلي(       

 ۱۷/۶±۶۱/۰¶**║ ۸۳/۲±۷۵/۰¶ ۵۸/۱ ±۵۳/۰§ مرد

 ۱۶/۱±۸۲/۰¶║ ۴۴/۰±۱۴/۰║ ۸۷/۲±۸۲/۰ زن

IL-15) ليتر پيكوگرم در ميلي(        

 ۳۷/۲۳±۱۳/۳ ¶║ ۱۱/۴۱±۸۱/۷║ ۳۳/۴۰ ±۴۳/۸ مرد

 ۱۱/۳۱±۲۸/۱۲¶║ ۲۲/۵۲±۱۸/۱۸║ ۳۶/۳۹± ۰۳/۱۱ زن

       )ليتر گرم در ميلي ميلي (زوليکورت

 ۸۹/۸۰±۷۳/۱۰**║¶ ۸۶/۱۵۱±۰۶/۳۹¶ ۴۹/۱۶۳±۹۳/۴۱¶ مرد

 ۷۲/۵۴±۸۴/۴ ۵۴/۷۴±۹۵/۱۰ ۲۴/۷۷±۰۸/۱۱ زن

       )ليتر پيكوگرم در ميلي (تستوسترون

 ۶۵/۴±۰۸/۱¶ ۵۸/۵±۸۸/۰ ۰۹/۵±۹۹/۰¶ مرد

 ۲۳/۰±۰۷/۰║ ۲۹/۰±۰۵/۰ ۲۷/۰±۰۶/۰ زن

       )ليتر پيكوگرم در ميلي (استروژن

 ۵۹/۲۰±۵/۴¶ ۳۸/۲۲±۴۱/۶ ۲۴/۲۷±۳۶/۷¶ مرد

 ۴۴/۷۴±۹/۱۲║ ۹۸/۱۰۳±۷۳/۳۸ ۱۳/۱۱۲±۶۵/۳۵ زن

T1* :پيش، †T2 :بالفاصله،‡  T3 :اخـتالف ║ ،مـرد  و زن نيب دار يمعن اختالف ¶،اند انحراف معيار بيان شده± اعداد به صورت ميانگين §،ورزش از پس ساعت دو 

  .سطر همان در و ۰۵/۰ سطح در T2 زمان با دار يمعن اختالف : ** ،سطر همان در و ۰۵/۰ سطح در T1 زمان با دار يمعن

  

  بحث

 يزمان راتييتغ روند حاضر، پژوهش هاي يافته اساس بر

IL-15 گريکد يبا مرد و زن هندبال کنانيباز گروه دو در 

 ،IL-6 در گروه دوي زمان راتييتغ روند اما بود، کساني

 تفاوت و نبود کسان يتستوسترون و استروژن ،زوليکورت

مشاهده  مختلفي زمان مقاطع در گروه دو نيبي دار يمعن

 . گرديد

 مردان در IL-6 زانيم داد نشان  حاضرپژوهش هاي يافته

 با زنان در که يحال در افت، يشيافزا ورزش از پس بالفاصله

 و نيکل ،۴)۲۰۰۶ (همکاران وي برکل. بود همراه کاهش

 موجب تستوسترون هورمون دادند نشان ۲۱)۲۰۰۴ (همکاران

 زانيم جاکه آن از. شود يمي ضدالتهابي ها نيتوکيس توليد

 ورزش از پس بالفاصله مردان در تستوسترون هورمون

 مردان در هورمون نيا شيافزا رسد يم نظر به افت، يشيافزا

. داشته باشد نقش  IL-6شيافزا در ورزش از پس بالفاصله

 ،مردان به نسبت زنان حاضر پژوهش در ،گريدي سو از

 فشار زنان جهينت در داشتند،ي تر کمي مقاومت نيرتمي  سابقه

 آن دنبال به و ،تحمل كردند ورزش هنگام در  رايتر شيب

. صورت گرفت II نوع  عضالنييتارها تر شيبي ريبکارگ

ي اصل منبع  Iنوععضالني ي تارها جاکه آن از ن،يچن هم

-IL شيافزا گريد ليدل ،هستند ورزش به پاسخ در  IL-6ديتول

ي ريبکارگ اديز احتمال به زنان در ورزش از پس اصلهبالف  6

   ۱۱.است بوده I نوعي تارها تر کم

 زانيم در مردان و زنان نيبي دار يمعن راتييتغ اگرچه

IL-6  نيا زانيم اما داشت، وجود ورزش از پس بالفاصله 

 دار يمعن ورزش از شيپ به نسبت ها گروه از ک يهر در رييتغ

 ي داده نشان ورزش هنگام به پياپي يهاگيري اندازه. نبود

 عالوه، به ۲۲.است تواني صورت به سرم  IL-6سريع افزايش

 با که شد  ديده آن از پس كمي يا ورزش پايان درIL-6  اوج

 کلر .گردد پيگيري مي بعدي زماني هاي دوره در سريع کاهش

 ،عضله کوژنيگل ريذخا کاهش دادند نشان) ۲۰۰۱( همکاران و

ي کيمتابول پيام ک يعنوان به  IL-6شدن آزاد موجب

 کي% ۶۰ باي مقاومت ورزش حاضر پژوهش در ۲۳.شود يم

 سبب اديز احتمال به که بودي متوسط شدت نه،يشيب تکرار

  . نشدي انرژ بحران جاديا

 حـسط دري دار ـيمعن شيافزا ،ورزش از پس ساعت ۲

IL-6   نقش رسد يم نظر به. مشاهده گرديد گروه دوهرIL-6  

 نيا ليدلي کاوريري  دوره دري چرب ريذخاي ريبکارگ در

 نسبت مردان در شيافزا زانيم ،وجود نيا با ۲۴.باشد شيافزا
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 وجود ليدل به اديز احتمال به که بود رتريگ چشم زنان به

 بتا ۱۷ هورمون. باشد مي زنان در ولياستراد بتا ۱۷ هورمون

 ورزش مهنگا بهي چرب ريذخاي ريبکارگ موجب ولياستراد

 IL-6ي باال حسط به ازين کاهش سبب تواند يم که شود يم

   ۲.دوش زنان در سوخت منبع عنوان بهي چرب نيتامي برا

 فعاليت به ريدرگ عضالني ي توده به سرم IL-6 پاسخ

 ي توده بودن باال ل،يدل نيهم به ۲۵.است وابسته انقباضي

 به مسر IL-6  باالتر پاسخ موجب مردي ها يآزمودني عضالن

  .است شده حاضر پژوهش دري مقاومت ورزش وهله کي

 در IL-15 حسط شيافزا حاضر پژوهشديگر ي ها افته ياز

 ساعت ۲ از پس که بود ورزش از پس بالفاصله گروه دو

 وي رشد عامل ک يIL-15  نيتوکيس. افت يکاهشي کاورير

 ورزش به پاسخ در که ۲استي اسکلتي  عضله دري کيآنابول

 منبع II نوعي تارها و ۱۰گردد، مي ترشحي کلتاس عضله از

 II نوعي تارهاي مقاومت ورزش در ۱۱.باشد يم آن ديتولي اصل

 نيا شيافزا ليدل تواند يم که ۲۶شود يم گرفته کار به تر شيب

 نيا زانيم اما باشد؛ي مقاومت ورزش دنبال به نيتوکيس

 اديز احتمال به که بود مردان از رتريچشمگ زنان در شيافزا

 ليدل به زنان در تر شيبي نيتمر فشار شدن متحمل ليدل به

 با. باشد  ميمردان به نسبتي مقاومت ورزش کمتري  سابقه

ي اسکلتي  عضله نيتوکيس نياي اصل منبع که نيا به توجه

 به تواند  يم ورزش از پس ساعت ۲ در آن سطح کاهش است

   ۱۰.باشد ورزش قطع ليدل

 گروه دو در ورزش از پس بالفاصله زوليکورت هورمون

 نييپا حجم ليدل به تواند يم که نداشتي دار يمعن کاهش

. باشد حاضر پژوهش در) ها تعداد ست (يمقاومت ورزش

 ست ۶ي اجرا کردند گزارش) ۲۰۰۵( همکاران و مريکر

 هر نيب که يحال در نه،يشيب تکراريك % ۱۰ با اسکات حرکت

 زوليکورت لظتغ شيافزا سبب ،بود استراحت قهيدق ۲ ست

انجام  ست ک يبا تيفعال نيهموقتي  کهي حال در شد؛ سرم

 جاديا سرم زوليکورت غلظت دري توجه قابل شيافزاشد 

 در شيافزا با ورزشي کل حجم در شيافزا ن،يچن هم. نکرد

 غلظت تر شيب شيافزا موجب زين حرکت هري تکرارها تعداد

 دادتع با ورزش همان انجام به نسبت سرم زوليکورت

  ۱،۲۶.شود يم کمتري تکرارها

 گروه دو زوليکورت غلظت نيب يدار يمعن تفاوت چنين هم

 ها پژوهش ريسا با همسو که شد دهيدي زماني  دوره سه در

 تفاوت ليدل به اديز احتمال بهي تيجنس تفاوت نيا  ۲۷- ۲۹.ودــب

 و نيگلوبول نئيپروت ،يدييکويگلوکوکورتي ها رندهيگ تعداد در

  . است مردان و زنان نيبي رواني ها يژگيو

 تستوسترون ونــهورم شيافزا حاضر پژوهش در

 دو در ورزش از شيپ به نسبت ورزش از پس بالفاصله

 تستوستروني باالي ها پاسخ نداشت،ي دار يمعن تفاوت گروه

 شده دهيد بودنديي باال حجمي دارا کهي ورزش هاي برنامه در

 سطح در دار يمعن راتييتغ عدم کهي ا گونه به است،

 به راي مقاومت ورزش از پس بالفاصله پالسما تستوسترون

 پژوهش در ۲۳.اند داده نسبت ورزش نييپا حجم و شدت

 شيافزاي برا ورزش حجم و شدت ،اديز احتمال به حاضر

 است؛ نبودهي کاف مرد و زن گروه دو در تستوسترون

 ي دوره سه در گروه دو نيب هورمون نيا تفاوت نيچن هم

ي جنس هورمونيك  هورمون، نيا که نيا به توجه باي زمان

   ۳۰.است مشخص باشد مي مردانه

 شيافزا ورزش از پس بالفاصله زين استروژن هورمون

 ريتاث تحت تواند يم استروژن راتييتغ نداشت،ي دار يمعن

ي قاعدگي  چرخه نيچن هم و سن ورزش، مدت  ورزش،شدت

 به حاضر پژوهش ي برنامه زمان مدت و شدت ۳۰.باشد

 نبودهي کاف هورمون نيا سطح در رييتغي برا اديز احتمال

 سه در گروه دو نيب هورمون نيا دار يمعن تفاوت. است

 هورمون  يكاستروژن که نيا به توجه با زيني زماني  دوره

  . باشد مي هيتوج قابل ،است زنانهي جنس

 جاديا سببي مقاومت ورزش وهله کيي کل طور به

 و استروژن زول،يکورت ، IL-6در متفاوتي ها پاسخ

 راتييتغ روند اما شد، زنان به نسبت مردان در تستوسترون

  .بود کسان يگروه دو نيب IL-15ي زمان
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Abstract 
Introduction: Very few studies have been done with regard to the gender differences of the 

immune system in responding to exercise, which generally do not control women’s period cycle. 
Considering that levels of sex hormones differ during the menstrual cycle this study investigates 
the influence of gender differences on the response of IL-6, IL-15, cortisol and sex hormone to a 
single session of circuit resistance exercise in both male and female elite Handball players, while 
controlling CHECK on the women menstrual period cycles. Materials and Methods: The 
participants of the study were 12 elite Handball players, 5 men and 7 women. The circuit resistance 
exercise included 10 min warming, performing chest press, leg press, leg press, abdominal crunch, 
literal pull down, leg extension in 3 sets with 10 repetitions with 60% 1RM and 10 min cooling 
down. Pre, immediately and 2 hours post exercise, the blood samples were collected in order to 
measure IL-6, IL-15, cortisol, testosterone and estrogen levels. Results: Results indicated that IL-6 
concentration was different in the two groups after the exercise, which showed an increase in men 
and a decrease in women. There was no significant difference between the two groups IL-15 levels, 
but significant difference was observed between the two groups in cortisol, testosterone and 
estrogen levels. Conclusion: A single session of circuit resistance exercise resulted in different 
responses in the Immune system of men, in comparison with women. 
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