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 مقدمه:
در  شیافزا عنوان به( Leukocytosis) توزیلکوس

( White blood cellsخون ) دیسف یها تعداد سلول

تعداد  شیز افزاا ینی. اغلب به لحاظ بالشود یم فیتعر

از وجود  یا نشانه عنوان بهگردش خون  های تیلکوس

 نی(. عالوه بر ا1گردد ) یالتهاب استفاده م ایعفونت و 

شود  توزیموجب لکوس تواند یاست که م یورزش عامل

ورزش حاد  یخون عموماً در ط دیسف یها و تعداد سلول

 تیو مدت فعال شدت بهآن  زانیو م ابدی یم شیافزا

بر تعداد  یتر یاثر قو تی(. مدت فعال2دارد ) یبستگ

 ها تیتعداد کل لکوس نی( و همچنNeutrophil) لینوتروف

 ها تیسدر تعداد لنفو راتییاست که تغ یدر حال نیا .دارد

(Lymphocytes ًعمدتا )دارد.  یبستگ تیفعال شدت به

 چکیده:
 یورزش تيکه معموالً پس از فعال نامند یم توزيخون را لکوس ديسف یها در تعداد سلول شیافزا زمينه و هدف:

مردان جوان  توزيبر لکوس دروژنازيو الکتات ده نازيک نيکرات اثر ی. هدف مطالعه حاضر بررسشود یمشاهده م
 .باشد یبا شدت باال در صبح و عصر م یتناوب تيجلسه فعال کیپس از 
در دو  ها آزمودنی. کردند شرکت یپسر علوم ورزش یدانشجو 11 یتجرب مهين ی مطالعه نیدر ا :یبررس روش

( را در صبح و عصر اجرا نهيشيضربان قلب ب اساس بردت باال )با ش یتناوب تيجلسه مجزا به فاصله سه روز فعال
 ليگرفته شد. از تحل ینیپروتکل تمر یاز اجرا سقبل و بالفاصله پ یخون یها کردند. در هر جلسه نمونه

استفاده شد.  رهايسطوح متغ راتييتغ سهیمقا یوابسته برا یآزمون ت نيمکرر و همچن یرگي با اندازه انسیوار
 در نظر گرفته شد. P<05/0 یدار یو سطح معن یابیارز رسونيپ یهمبستگ بیتوسط ضر رهايغارتباط مت

 دروژنازدهي (، الکتاتP=025/0) صبحدر  تيپس از فعال نازکي نينشان داد که غلظت کرات ها افتهی :ها افتهی
 عصربت صبح و در هر دو نو ها تيو لنفوس ها لينوتروف ها، تي(، تعداد تام لکوسP=01/0) عصرتنها در 

(05/0>Pبه ) تعداد در آزمون و پس آزمون شيدر پ داری ی. تفاوت معنافتی شیافزا داری یطور معن  

صبح و  نيب دروژنازدهي و الکتات نازکي نيکرات ری( و عدم تفاوت در مقادP<05/0) ها ليو نوتروف ها تلکوسي
در  ها تيبا لنفوس دروژنازدهي و الکتات زناکي نيکرات نيب داری ی(. ارتباط معنP>05/0) شدعصر مشاهده 

 (.P<05/0) داشتعصر وجود 
است با  شده ایجادبا شدت باال در عصر  یتناوب تيکه در اثر فعال یعضالن بيآس ،نشان داد جینتا :یريگ جهينت
 ليدل به تواند یم یبخش ،یورزش تياز فعال یناش توزيلکوس رسد یارتباط دارد و به نظر م ها تيلکوس راتييتغ

 باشد. یعضالن بيآس ميرمستقيغ ینشانگرها شیافزا
 

 .با شدت باال یتناوب تيفعال دروژناز،دهي الکتات ناز،کي نيکرات توز،يلکوس کليدی: یها واژه
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حاد به  یورزش تیفعال یدر ط ها تیتعداد لکوس شیافزا

و با سهم  ها تیو لنفوس ها لیر تعداد نوتروفد شیافزا لیدل

 (.1افتد ) ی( اتفاق مMonocytesها ) تیمنوس یکمتر

 ها تیتعداد لکوس یورزش تیاز اتمام فعال پس

 روش مختلف  نیچند قیاز طر تواند یدر هر فرد م

 که اند شود. پژوهشگران گزارش کرده رییدچار تغ

 ها نیتکوالم( و کاCortisol) زولیکورت پالسمایی غلظت

(Catecholaminesبه ) ها تیطور مجزا با تعداد لکوس 

 نیا شیو افزا دارتباط دار یورزش تیفعال انیدر پا

 یحیتوض تواند یم یورزش تیفعال واسطه بهها  هورمون

 نی(. عالوه بر ا2باشد )از ورزش  یناش توزیدر لکوس

 شیو افزا توزیاند که لکوس نشان داده یپژوهش یها افتهی

ممکن است به  ها تیلنفوس یساز و فعال یریاسخ تکثپ

 یمواد و عوامل هومورال و سلول یبرخ شیرها لیدل

باشد که ممکن است در  دهید بیعضالت آس وسطت

 یدر پاسخ التهاب نیعضله و همچن میو ترم اصالحجهت 

 نکهی، احال نیباابه ورزش نقش داشته باشند.  اکنندهیاح

 یچه عوامل شیپاسخ به رها در یمنیا ستمیواکنش س نیا

 قاًیدق ردیپذ یصورت م دهید بیتوسط عضالت آس

 (.3) ستینمشخص 

 ( و الکتاتCreatine kinase) نازیک نیکرات

 ازجمله( Lactate dehydrogenase) دروژنازیده

 بیآس میرمستقیغ یبررس ییایمیوشیب ینشانگرها

همکاران و  یراستا نظر نی(. در ا4هستند ) یعضالن

 و الکتات نازکی نیش کردند که غلظت کراتگزار

 رفعالیغ ختراندر د دیشد یتناوب تیپس از فعال دروژنازیده

و  Rodrigues نی(. همچن5داشت ) یدار یمعن شیافزا

و  نازکی نیرا در کرات یدار یمعن شیافزا ،همکاران

 یسوار پس از رقابت دوچرخه دروژنازدهی الکتات

و  Kudoh ی در مطالعه حال نیباا(. 4کردند )مشاهده 

جودو موجب  ژهیو ناتیجلسه تمر کی ،همکاران

(. 6نشد )در جودوکاران  نازیک نیکرات دار ینمع شیافزا

 تیفعال نیکه ب دهد یمطالعات نشان م یبرخ جینتا

و تعداد  یورزش تیپالسما پس از فعال نازکی نیکرات

 (.8،7دارد )وجود  یدار یارتباط مثبت و معن لینوتروف

بدن  یکیولوژیزیو ف ییایمیوشیب یندهایهمه فرا باًیتقر

( قرار Circadian cycle) یروز ساعات شبانه ریانسان تحت تأث

بسته به زمان روز منجر به تفاوت در  یهورمون راتییو تغدارد 

همکاران و  Bridges (.9،10) گردد یم یعملکرد بدن

از  لمدر افراد سا ها تیگزارش کردند که تجمع لکوس

در حدود  که  یطور  به .کند یم یرویپ یروز شبانه تمیر

  ییآنجا از(. 11دارد )مقدار را  نیصبح کمتر 9ساعت 

 توزیبر اساس مطالعات گذشته ممکن است لکوس که

عوامل  یبرخ شیرها لیبه دل یورزش تیپس از فعال

و با توجه به  باشد دهید بیآس ی از عضله یسلول

 نیاهدف  ،یروز شبانه تمیراز  ها تیلکوس یریاثرپذ

 و الکتات نازکی نیارتباط کرات یمطالعه بررس

 بیآس میرمستقیغ ینشانگرها عنوان به دروژنازدهی

از ورزش در دو نوبت صبح  یناش توزیبا لکوس یعضالن

 .(3،11) می باشدو عصر در مردان فعال 

 

 ی:بررس روش
نفر از  11تعداد  یتجرب مهین ی مطالعه نیا در

دانشگاه جهرم با  یرد رشته علوم ورزشم انیدانشجو

سال پس از شرح اهداف و خطرات  22تا  19 یدامنه سن

 ی سابقه ی توسط محققان، پرسشنامه قیتحق یاحتمال

آگاهانه شرکت در طرح  تیو فرم رضا یپزشک

و  لبانهداوط صورت بهنموده و  لیرا تکم یپژوهش

تعداد  نیمطالعه شرکت کردند. ا نیهدفمند در ا

، توان 05/0 ی، آلفا95/0با احتساب اندازه اثر  یودنآزم

 یبرا نازکی نیکرات اریو انحراف مع نیانگمی و% 80

 و 8/111±4/20 بیمردان، قبل و بعد از مداخله به ترت

همکاران و  Wiecek مطالعه اساس بر 1/23±6/130

 .(12) دیگرد نییتع 2/14نسخه  Stata افزار نرمتوسط 

و  یو اسکلت یضالنع یها بیوجود آس عدم

و  ابتید ایو  یعروق -یقلب ،یتنفس ،یعفون های یماریب

از  گاریو استعمال س یعدم مصرف دارو، مشروبات الکل

 یورود به مطالعه بودند. ضمناً مالحظات اخالق یارهایمع

و  تیرعا ها یبر محرمانه ماندن اطالعات آزمودن یمبن

آزاد در پژوهش دانشگاه  قاخال تهیتوسط کم قیتحق
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 یاخالق هیدییتأ یو دارا یواحد مرودشت بررس یاسالم

 .باشد یم IR.MIAU.REC.1396.102با کد 

در  ها یهمه آزمودن ها، یاز انتخاب آزمودن پس

 نیمراجعه کردند. در اول قیتحق یسه جلسه به محل اجرا

و  یبدن بیترک ،یکیآنتروپومتر یها جلسه سنجش

گرفت و نحوه قرار  یابیبدن مورد ارز یدرصد چرب

 ها یآزمودن یبا شدت باال برا یتناوب تیفعال یاجرا

با استفاده از  ها ینداده شد. قد و وزن آزمود حیتوض

ساخت کشور آلمان و  Seca 700ترازو و قدسنج 

 بدن با استفاده از  یو درصد چرب یبدن بیترک

( BoCA X1, Medigate, Korea) وامپدنسیبدستگاه 

دوم و سوم که  ی پس در جلسه. سدیگرد یریگ اندازه

 جداشده گریکدیاز  یپاکسازبه فاصله سه روز دوره 

مطالعه در صبح و عصر  ینیتمر تکلپرو یبودند به اجرا

 یال 8:30در صبح ساعت  ینیپرداختند. پروتکل تمر

. دیاجرا گرد 16:00 یال 15:00و عصر ساعت  9:30

ت ساع 48بود تا  شده  خواسته ها یاز آزمودن نیهمچن

و  دیشد تیاز هرگونه فعال یجلسات تجرب یقبل از اجرا

در  ها یودن. آزمندینما زیدار پره نیکافئ یها یدنینوش

 قرار گرفتند. یبررس مورد آزمون و پس آزمون شیپ

 شیپقبل ) ینمونه خون تریل  یلیم 5هر جلسه  در

 پس) ینیتمرپروتکل  ی( و بالفاصله پس از اجراآزمون

 ها یآزمودن ییبازو دوری از و ستهنش حالت در( آزمون

با استفاده از سرنگ  شگاهیمتخصص آزما نیتوسط تکنس

 .دیگرد افتیدر لیاستر

ماده  یحاو یها از هر نمونه در لوله ترلی یلیم دو

 یها جهت سنجش سلول K2از نوع  EDTA یضد انعقاد

خودکار  یخون توسط دستگاه شمارشگر سلول دیسف

 یدر لوله معمول زین گرید ترلی یلیشد. سه م ختهیر

لخته شده  طیمح یو اجازه داده شد تا در دما یآور جمع

 وژیفیسانتر قهیدق 10ه مدت دور ب 2500 و سپس با سرعت

و  نازکی نیکرات یریگ اندازه یبرا شده جداشدند و سرم 

 ییایمیوشیب تی. از کدیاستفاده گرد دروژنازیده الکتات

غلظت  یریگ جهت اندازه رانیساخت ا MANشرکت 

 ( و الکتاتLot No. CK2798S6) نازکی نیکرات یسرم

 ( استفاده شد. Lot No. Ld12696) دروژنازدهی

 زریتوسط دستگاه اتوآناال ییایمیوشیب لتحلی و هیتجز

Selectra XL انجام  یساخت هلند و به روش فوتومتر

 نازکی نیکرات یبرا تیک نیا صیتشخ قابلگرفت. دامنه 

U/L 1700-10 دروژنازدهی الکتات یبرا و U/L 

 بود. 1200-50

با  حجم کم یتناوب تیمطالعه از فعال نیا در

مطالعه استفاده شد که در  یدانیم صورت بهشدت باال و 

 استفاده موردبا شدت باال  یتناوب تیفعال عنوان به دیگری

 و  پروتکل شامل آزمون رفت نی(. ا13است ) گرفته قرار

 یمتر 20مسافت  کیثر سرعت در متر با حداک 40برگشت 

بود.  شده  مشخصمخروط  3 لهیوس به نیتمر ریبود که مس

در ابتدا از نقطه شروع با حداکثر سرعت در  ها یآزمودن

سپس  دند،یدو یبه سمت مخروط شماره دو م a ریمس

 3مخروط شماره  طرف بهرا  b یمتر 20 ریبرگشته و مس

ت نقطه شروع به سم c ریدر مس تیدرنهاو  دندیدو یم

کار  نیا ها یکامل شود. آزمودن یمتر 40 ریبرگشته تا مس

 کی یو با حداکثر سرعت در ط یمتوال صورت بهرا 

 و پس از  داند یانجام م یا هیثان 30 یزمان ی دوره

را از نقطه  نیپروتکل تمر رفعالیاستراحت غ هیثان 30

 (.1ماره شتصویر کردند ) یشروع تکرار م
 

 
طرح شماتيک پروتکل فعاليت  :1 تصویر شماره

 تناوبی با شدت باال
 

 ست  5را در  تیفعال نیا ها یآزمودن

از آزمون  گرفتهبر ینیپروتکل تمر نیاجرا کردند. ا



 و همکاران یاحمد نیمحمدام                                                                  توزیبر لکوس دروژنازیو الکتات ده نازیک نیاثر کرات

36 

 سرعت متر با حداکثر  40وبرگشت  رفت

(40 m maximal shuttle run test )(. 14باشد ) یم

توسط ضربان  ینیجلسات تمر یدر تمام تیشدت فعال

و بر اساس ضربان قلب  (FT4, Polar, Chinaپالر )ج سن

 صورت به یهر آزمودن ی( برایسن آزمودن -220) نهیشیب

 نیشدت تمر نیانگیم اسبهشد. مح یریگ مجزا اندازه

حاصل از  نهیشیتوسط ضربان سنج بر اساس ضربان قلب ب

 بود. 220از عدد  یکم کردن سن آزمودن

 نیانگیها از م هداد یآمار لیوتحل هیتجز منظور به

. دیاستفاده گرد یفیآمار توص عنوان به اریو انحراف مع

ها با استفاده از آزمون  داده عیدر ابتدا نرمال بودن توز

با  انسیوار لیشد. از تحل یبررس لکیو -رویشاپ

استفاده  رهایسطوح متغ سهیمقا یمکرر برا یریگ اندازه

تفاوت  انسیوار لیآزمون تحل که یهنگامشد و 

 یبونفرون یبیاز آزمون تعق ،داد یرا نشان م یدار یعنم

 یهمبستگ بیبا ضر رهایمتغ نی. ارتباط بدیاستفاده گرد

ضربان قلب و  نهیشیب ی سهیشد و مقا یبررس رسونیپ

وابسته  یدر صبح و عصر توسط آزمون ت نیشدت تمر

ستفاده و سطح ا SPSS یافزار آمار انجام گرفت. از نرم

 در نظر گرفته شد. P<05/0 یدار یمعن

 

 :ها افتهی
و  نیانگیم یمطالعه حاضر دارا یها یآزمودن

 9/177±04/5 قد سال، 81/19±98/0سن  اریانحراف مع

شاخص توده  لوگرم،کی 26/70±8/6وزن  متر، سانتی

 .بودند 42/14±03/4 چربی درصد و 19/22±88/1بدن 

 نیانگیم نیوابسته ب یآزمون ت جیاساس نتا بر

 ضربان درصد 09/85±98/3صبح )در  تیشدت فعال

 قلب ضربان درصد 9/88±48/4عصر )( و نهیشبی قلب

(، اما P=008/0داشت )وجود  یدار ی( تفاوت معننهیشبی

 آمده  دست  بهضربان قلب  نهیشیتفاوت در ب نیا

: عصر مقابل در 09/195±2/7صبح: نشد )مشاهده 

 (.P=98/0 ؛28/8±195

ها نشان داد که ه داد یاستنباط لیوتحل هیتجز

طور  در صبح به تیتنها پس از فعال نازکی نیغلظت کرات

 که  یحال در .(P=025/0) افتی شیافزا یدار یمعن

  دار یتنها در عصر معن دروژنازدهی الکتات شیافزا

صبح و عصر در  نیب یدار ی. تفاوت معن(P=01/0بود )

 نیکرات آزمون و پس آزمون شیپ یرگی مراحل اندازه

( P>05/0نشد )مشاهده  دروژنازدهی و الکتات نازکی

 (.1 شماره )جدول

 دهيدروژناز در دو نوبت صبح و عصر کيناز و الکتات های مربوط به تغييرات کراتين یافته :1جدول شماره 

زمان  متغير

 تمرین

 آزمون پيش

 (رياعمانحراف  ±ميانگين )

 آزمون پس

 (رياعمانحراف  ±ميانگين )

+P 

 (یگروه  درون)

#P 

 (ها آزمون )پيش
P‡ 

 (ها آزمون )پس

 12/0 11/0 02/0* 18/119±53/33 63/101±99/33 صبح (U/L) کيناز کراتين

 95/0 00/156±36/69 63/134±92/54 عصر

 34/0 1 16/0 63/214±22/21 81/192±82/28 صبح (U/L) دهيدروژناز الکتات

 01/0* 72/259±58/69 9/192±05/36 عصر

 ؛ ها در دو نوبت صبح و عصر آزمون : مربوط به مقایسه پیش# ؛آزمون هر فعالیت آزمون و پس ه مقایسه پیش+: مربوط ب
 .P<05/0داری  *: نشانه تفاوت معنی ؛ها در دو نوبت صبح و عصر آزمون : مربوط به مقایسه پس‡

 

و  ها لینوتروف ها، تیتعداد تام لکوس ن،یهمچن

 یدار یمعن شیو عصر افزادر هر دو نوبت صبح  ها تیلنفوس

آزمون  و پس آزمون شیپ ری(. در مقادP<05/0داشت )

صبح و عصر  نیب یدار یتفاوت معن ها لیو نوتروف ها تیلکوس

 ها لیو نوتروف ها تیتعداد لکوس که  یطور  به .مشاهده شد

؛ (P<05/0بود )از صبح  شتریدر نوبت عصر ب یدار یطور معن به

طور  آزمون عصر به ها در پستن ها تیاما تعداد لنفوس

 (.2 شماره ( )جدولP=005/0بود ) شتریب یدار یمعن



 1397/ مهر و آبان 4، شماره 20مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد/ دوره 

37 

 ها در دو نوبت صبح و عصر ها و نوتروفيل ها، لنفوسيت های مربوط به تغييرات لکوسيت یافته :2جدول شماره 

زماااان  متغير

 تمرین

 آزمون پيش

 (رياعمانحراف  ±ميانگين )

 آزمون پس

 (رياعمانحراف  ±ميانگين )

+P 

 (یگروه  درون)

#P 

 (ها آزمون )پيش
P‡ 

 (ها آزمون )پس

 ها لکوسيت

 بر ميکروليتر( 103)

 001/0* 01/0* 001/0* 55/7±4/1 43/5±65/0 صبح

 001/0* 95/9±26/1 29/6±93/0 عصر

 ها لنفوسيت

 بر ميکروليتر( 103)

 005/0* 68/0 001/0* 32/3±64/0 15/2±29/0 صبح

 001/0* 04/4±54/0 94/1±24/0 عصر

 ها نوتروفيل

 بر ميکروليتر( 103)

 001/0* 003/0* 03/0* 35/3±97/0 75/2±69/0 صبح

 001/0* 01/5±08/1 82/3±93/0 عصر

 ؛ ها در دو نوبت صبح و عصر آزمون : مربوط به مقایسه پیش# ؛آزمون هر فعالیت آزمون و پس +: مربوط به مقایسه پیش
 .P<05/0داری  *: نشانه تفاوت معنی ؛ها در دو نوبت صبح و عصر مونآز : مربوط به مقایسه پس‡

 

در عصر  یورزش تیپس از فعال ن،یبر ا عالوه

 نازیک نیغلظت کرات نیب داری یارتباط مثبت و معن

(001/0=P ،854/0=r)  012/0) دروژنازیدهو الکتات=P ،

724/0=r )شماره نمودار شد )مشاهده  ها تیبا تعداد لنفوس

با  نازیک نیکرات راتییتغ نیتنها در نوبت عصر ب نیهمچن(. 1

 شماره )نمودار( P ،661/0=r=027/0ها ) تیلنفوس راتییتغ

 راتییبا تغ دروژنازیالکتات ده راتییتغ نیالف( و ب /2

ب( و  /2 شماره )نمودار( P ،636/0=r=036/0ها ) تیلکوس

 ج( /2 شماره )نمودار( P ،759/0=r=007/0ها ) لینوتروف

 وجود داشت. یدار یارتباط مثبت و معن
 

 
 آزمون عصر کيناز و الکتات دهيدروژناز در پس ها با غلظت کراتين همبستگی بين تعداد لنفوسيت :1نمودار شماره 

 

 
 ها با تغييرات غلظت کراتين ها و نوتروفيل ها، لنفوسيت همبستگی بين تغييرات تعداد لکوسيت :2نمودار شماره 

 الکتات دهيدروژناز در عصرکيناز و 
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 :بحث
 ها، تیحاضر نشان داد که تعداد لکوس قیتحق جینتا

در صبح و عصر  نیپس از تمر ها تیو لنفوس ها لینوتروف

 نیمحقق یبرخ یها افتهیکرد.  دایپ یدار یمعن شیافزا

(. از 15-17باشد ) یحاضر م قیتحق یها افتهیراستا با  هم

 یها افتهیراستا با  هم نیقمحق یبرخ یها افتهی گریطرف د

و عبدالصالح  که یطور (. به18-20نبودند )حاضر  قیتحق

با شدت  دنیدو قهیدق 30نشان دادند که همکاران 

و  ها تیو لنفوس ها تیمتوسط باعث کاهش لکوس

 اننش یگریمطالعه د جهی(. نت18شد ) ها لینوتروف شیافزا

بعد  ها تیو لنفوس ها لینوتروف ها، تیداد که تعداد لکوس

با شدت متوسط در مردان  لیتردم یرو دنیاز دو

 (.15کند ) یم دایپ یدار یمعن ریغ شیافزا

 یهواز نیهفته تمر 16شده است که  مشخص

 در زنان چاق  ها تیلکوس دار یباعث کاهش معن

داد که در  اننش Erdemirمطالعه  جهی(. نت19شود ) یم

ربان قلب درصد ض 85با شدت  قهیدق 70) نیتمرمردان 

 ها تیتعداد لکوس دار ی( در صبح باعث کاهش معننهیشیب

 ها تیتعداد لنفوس دار یمعن ریو کاهش غ ها لیو نوتروف

در نوبت عصر تعداد  نیهنگام تمر ی. ولشود یم

هر سه کاهش  ها تیو لنفوس ها لینوتروف ها، تیلکوس

 نیا یاحتمال لی(. دال20کردند ) دایپ یدار یمعن

، نوع نیتمرزمان جلسه   بتوان به مدت دیشاها را  تفاوت

 نسبت  نیتمرو نوع  نیتمر، طول دوره یآزمودن

مطالعه حاضر نشان  جینتا نی. همچن(15،18،19،20) داد

و  ها تیصبح و عصر در تعداد لکوس نیداد که ب

 و  آزمون شیپ یرگی در مراحل اندازه ها لینوتروف

تفاوت  نآزمو تنها در پس ها تلنفوسی و آزمون پس

 در ها تعداد آن که یطور بهوجود داشت،  یدار یمعن

بر  یگذشته مبن یها افتهیاز صبح بود که با  شتربی عصر

 یروز خون از چرخه شبانه دیسف یها سلول یریرپذیتأث

 (.11دارد ) یهمخوان

Bridges  که در مردان  دنشان دادنهمکاران و

چرخه  یخون دارا دیسف یها سالم تجمع سلول

 طور به ها چنانکه تجمع آن باشد، یم یروز نهشبا

 گریصبح کمتر از ساعات د 9در ساعت  یدار معنی

در مطالعه حاضر  ،نی(. عالوه بر ا11است )روز  شبانه

 نیضربان قلب ب نهیشیدر ب یمشاهده شد که هرچند تفاوت

بر ) نیتمرشدت  نیاما ب شتصبح و عصر وجود ندا

ح و عصر تفاوت ضربان قلب( در صب نیانگیاساس م

ضربان قلب در عصر  نیانگیوجود داشت و م یدار یمعن

شدن تفاوت تعداد  دار یبر معن تواند یمبود که  شتریب

 آزمون پس نیب ها تیو لنفوس ها لینوتروف ها، تیلکوس

 نیانگیتفاوت در م نینباشد. ا ریتأث بی عصر و صبح

 Atkinson در صبح و عصر توسط تیفعال نیضربان قلب ب

 مشخصها  آن جیاست. بنابر نتا شده  گزارش Reilly و

  اعمال تیفعال شدت بهاست که پاسخ ضربان قلب  شده 

 دییکه در تأ باشد یدر صبح کمتر از عصر م شده

؛ (21د )باش یدر مطالعه حاضر م آمده  دست  به یها افتهی

 راتییبر تغ زین نیشدت تمر که  ییآنجا از نیبنابرا

در  تیبودن شدت فعال شتریب ،است اثرگذار ها تیلکوس

 تواند یم ها تیلکوس یروز عصر در کنار چرخه شبانه

 .(2) در عصر باشد ها تیبودن تعداد لکوس شتریبر ب یلیدل

 یمنیا ستمیس که یهنگام ،است شده  مشخص

 یرهاساز قیمغز از طر رد،یگ یاسترس قرار م ریتحت تأث

 ستمی( به سNeuroendocrine) نینرواندوکرا یها یانجیم

 کی عنوان به یورزش تی(. فعال22کند ) یکمک م یمنیا

 لیاز قب کیسمپات تیفعال شافزای باعث زا عامل استرس

 شیافزا نیا زانیکه م شود یم ها نیکاتکوالم یرهاساز

 نیا شیافزا ،جهیدرنتدارد که  یبستگ تیفعال شدت به

(. 23شود ) یخون م دیسف یها سلول شیعوامل، باعث افزا

به خاطر دارا بودن تعداد  ها نیکاتکوالم گریاز طرف د

و  ها تیلنفوس یبتا، باعث فراخوان یها رندهیگ یادیز

 توان یم نینابراب؛ (25،24شوند ) یدر خون م ها تیمنوس

خونی را تغییر در ترشح  یها علت تغییرات در تعداد سلول

( در طی روز Melatoninمالتونین )هورمون کورتیزول و 

 (.26کرد )یرات هورمونی ناشی از فشار مزمن بیان و تغی
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به خون فراخوانده  ها تیورزش، لکوس انیجر در

 ها، لیغلظت نوتروف شیآن افزا جهیکه نت شوند یم

 نیآدرنالغلظت  شی. افزاباشد یم ها تیو منوس ها تیلنفوس

(Adrenalineو به م )نینورآدرنال شیکمتر افزا زانی 

(Noradrenalineفاکتور )یمسئول فراخوان یاصل یها 

. باشند یم دیورزش شد انیدر جر ها تیلنفوس

به همراه هورمون رشد ممکن است اثرات  ها نیکاتکوالم

  یحال کنند، در یگر یانجیرا م ها لینوتروف یبر رو دیشد

 ساعت بعد اعمال  2اثر خود را  زولیکورت که

اعث ب توانند یم قیاز دو طر ها نی(. کاتکوالم27کند ) یم

بر  میبرون ده قلب و اثر مستق یشوند؛ اثر بر رو توزیلکوس

(. عالوه بر 28ها ) تیلکوس یرهاساز یبرا ومیاندوتل یرو

ممکن است ناشی از  ها لیها، افزایش نوتروف هورمون نیا

تر به  فعال یها ها و وارد شدن سلول توزیع مجدد آن

گردش خون نیز باشد و ممکن است هر دو عامل فوق 

 .(30،29) زمان وارد عمل شوند طور هم به

 شیافزا زانیحاضر مشخص شد که م قیتحق در

بود.  دار یدر نوبت صبح معن نیپس از تمر نازکی نیکرات

 یطور  . بهباشد ینم کسانی نهیزم نیدر ا قاتیتحق جینتا

 قیتحق یها افتهیراستا با  هم نیمحقق یبرخ یها افتهی که 

 یها افتهی گریز طرف د( و ا31-33،4باشد ) یحاضر م

 حاضر  قیتحق یها افتهیراستا با  هم نیمحقق یبرخ

نشان داد  یا مطالعه جهیمثال نت عنوان (. به34،32نبودند )

بعد  نازکی نیکرات زانیم پسر ورزشکار انیکه در دانشجو

شدت با  یا قهیدق 20 دنیسه مرحله دو) یتناوب نیاز تمر

 نیکه ا ابدی یم شی( افزانهیشیدرصد ضربان قلب ب 80

نشان داد که  یا مطالعه جهینت .(32نبود ) دار یمعن شیافزا

 شیباعث افزا ستیبالیدر مردان وال بالیوال نیهفته تمر 6

 یاحتمال لی(. دال34شود ) یم نازکی نیکرات دار یمعن ریغ

 ای نیتمرزمان جلسه   بتوان به مدت دیرا شا اه تفاوت نیا

 .(34،32) داد نسبت نیتمرطول دوره 

در عصر باعث  نینشان داد که تمر جینتا نیهمچن

 نهیزم نیشد. در ا دوژنازدهی الکتات زانیم دار یمعن شیافزا

 اضرح قیتحق یها افتهیهمسو با  نیمحقق یبرخ یها افتهی

با  نیمحقق یبرخ یها افتهی(، اما 34-36،4باشند ) یم

  (.35،37،38باشند ) یحاضر همسو نم قیتحق یها افتهی

  یتناوب نیهفته تمر 8نشان داد که  یا مطالعه جهینت

در  دوژنازدهی الکتات زانیم دار یمعن ریغ شیباعث افزا

 گری(. در مطالعه د35شود ) یسالمند م یها یآزمودن

 ریتأث یسوار ساعت دوچرخه 3مشخص شد که 

(. 37ندارد ) دوژنازیده الکتات زانیبر م یدار یمعن

جلسه  کینشان داد که ان همکارو  یزیچنگ یها افتهی

 رییتغ نهیشیتکرار ب کیدرصد  75با  یا رهیدا تیفعال

 نیمردان تمر دوژنازدهی در سطوح الکتات یدار یمعن

را  ها افتهی یکسانی عدم یاحتمال لی(. دال38ندارد )کرده 

 ایو  نیتمر، نوع ینیتمربتوان به طول دوره  دیشا

 .(38،37،35) نسبت داد ینیتمرزمان جلسه  مدت

از  دوژنازدهی و الکتات نازکی نیکرات شیافزا

(، 40،39باشند ) یم یعضالن بیآس ژهیو یها شاخص

و  نازکی نیکرات یها میآنز زانیشده است که م  گزارش

که  دیشد یورزش یها تیدر فعال دروژنازدهی الکتات

 ردیگ یانجام م نیبا سطح زم یادیز یمعموالً برخوردها

 یکیزیف یها کشش گرید رتعبا  به (.41) ابدی یم شیافزا

ممکن است  یبدن تیاز فعال یناش یکیمتابول یها و استرس

 تیفعال نینچشود. هم یعضالن یها بیآس شیموجب افزا

در عضالت  یخون کم جادیممکن است با ا دیشد یورزش

ها شده  آن شیآزاد و رها یها کالیراد دیفعال موجب تول

به  جهیامر درنت نیکه ا شود برهایف یبه غشا بیو باعث آس

 ن،یبنابرا؛ انجامد یتارها م یسلول درون اتیمحتو شیرها

 میممکن است موجب خروج آنز دیشد یبدن تیفعال

 خون  انیبه جر یا چهیماه یبرهایاز ف نازکی نیکرات

را  نازکی نیکرات شیافزا لیاز دال یکی(. 42شوند )

به همراه  یبافت عضالن یموضع بیبه آس توان یم

تکه شدن خطوط  حاصل از تکه کیارکومرس یها بیسآ

Z ساختار  نیبه ا تواند یم دیشد یها نینسبت داد که تمر

موجب  قیطر نیصدمه وارد کرده و از ا یعضالت اسکلت

 ی(. ساختار سلول43،41گردد ) نازیک نیکرات شیافزا

 ست،یطور واضح مشخص ن به دروژنازدهی ترشح الکتات

در بافت  یرات ساختارییتغ نیمحقق یبرخ وجود نیباا

 (.44دانند ) یآن م لیرا دل دیشد تیعضله در اثر فعال
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که دو عامل  دهند ینشان م یتجرب شواهد

مرتبط با  یعضالن بیکه باعث آس یاصل زای استرس

 یو عوامل استرس یکیمکان یفشارها شوند، یورزش م

که در طول  یکی(. فشار مکان40هستند ) یکیمتابول

 لهیوس معموالً به شود یعضله اعمال م یورزش بر رو

باعث اختالل در دستگاه  کیسارکومر یها کشش

مرتبط با  یها نیعضله و پروتئ یاسکلت سلول ،یانقباض

در طول  کیمتابول یها (. استرس45شوند ) یسارکولما م

  میآزاد و کلس یها کالیراد شیورزش باعث افزا

 (.46گردد ) یم

ه ارتباط مثبت و مطالعه حاضر مشخص شد ک در

و  نازکی نیبا کرات ها تیتعداد لنفوس نیب یدار یمعن

در نوبت عصر وجود  نیپس از تمر دروژنازدهی الکتات

 نیکرات راتییتغ نیتنها در نوبت عصر ب نیدارد. همچن

 الکتات راتییتغ نیو ب ها تیلنفوس راتییبا تغ نازکی

ارتباط  ها لیو نوتروف ها تیلکوس راتییبا تغ دروژنازیده

 جینتا نهیزم نیوجود داشت. در هم یدار یمثبت و معن

که همه  یزمان ،ددننشان داهمکاران و  Dornelesمطالعه 

الغر، شدند )مطالعه باهم در نظر گرفته  یها یآزمودن

و  نازکی نیکرات راتییتغ نیوزن و چاق( ب  اضافه یدارا

از بالفاصله بعد  ها تیلکوس دبا تعدا دروژنازدهی الکتات

وجود  یدار یرابطه مثبت و معن دیشد یتناوب تیفعال

از  یاست که برخ شده  گزارش نی(. همچن47دارد )

 و الکتات نازکی نیبا سطوح کرات یمنیا ستمیس یها ژن

 (.39دارند )رابطه  دروژنازدهی

 قیتحق یرهایدر متغ جادشدهیا راتییمورد تغ در

 تمیر ریتأث یدر دو نوبت صبح و عصر و به عبارت

نکته توجه  نیبه ا دیبا راتییتغ نیا یبر رو یروز شبانه

 یداخل یدما لیاز قب یادیز رگذاریداشت که عوامل تأث

وجود دارند  نیمانند مالتون ییها ترشح هورمون ایبدن 

 یها بدن در ساعت یداخل تیضعبر و توانند یکه م

آن، بدن  جهیباشند که درنت رگذاریروز تأث مختلف شبانه

را  یمتفاوت طیروز شرا مختلف شبانه یها در ساعت

 یها در ساعت توانند یم طیشرا نیکه ا کند یتجربه م

 یورزش تیو فعال یمختلف بر نحوه عملکرد بدن

که  است شده  گزارش وجود نیباا(. 17باشند ) رگذاریتأث

متفاوت است و  باهمدر صبح و عصر  یعملکرد جسمان

 (.10باشد )اثرگذار  یبر عملکرد بدن تواند یزمان روز م

در  یبدن تیفعال یاست که اجرا شده  گزارش

 ریینبوده و دچار تغ کسانیمختلف روز  یها زمان

است که زمان روز همانطور  نیچن  نیو به نظر ا شود یم

بر  تواند یبدن اثرگذار است م یروز که بر چرخه شبانه

چراکه  .باشد رگذاریهم تأث یبدن تیفعال یروند اجرا

کرده  رییروز تغ زمان باهمراه  یورزش یعملکردها شتریب

است که اوج عملکرد را در  یبه نحو راتییتغ نیو ا

 کیدهنده ارتباط نزد که خود نشان میعصر شاهد هست

از  یاری(. بس9دارد )با حداکثر درجه حرارت بدن 

را در طول  ینوسانات منظم یمنیا ستمیس یپارامترها

 بر ریبا تأث یروز  خه شبانه. چردهند یروز نشان م  شبانه

 ها تیدر تعداد لکوس رییباعث تغ نینرواندوکرا ستمیس

 (.48شود ) یم

 

 ی:رگی جهینت
حاضر نشان داد  ی مطالعه جیخالصه نتا طور به

با شدت  یتناوب تیکه در اثر فعال یعضالن بیکه آس

و  ها تیاست با تعداد لنفوس شده جادیاباال در عصر 

ارتباط دارد و به نظر  ها لیو نوتروف ها تیلکوس راتییتغ

 یورزش، بخش تیاز فعال یناش توزیلکوس رسد یم

 بیآس میرمستقیغ یشانگرهان شیافزا لیبه دل تواند یم

 باشد. یعضالن

 
 ی:و قدردان تشکر

حاضر حاصل طرح مصوب دانشگاه  ی مطالعه

 JUsport/1396/10با کد  29/01/1396جهرم مورخ 

 یدانشگاه جهرم و تمام یت پژوهش، لذا از معاونباشد یم

را  نیمطالعه محقق نیکه در انجام ا ییها یآزمودن

 .میسپاسگزار مانهیکردند صم یهمراه
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Background and aims: Increase in the number of white blood cells is called leukocytosis which 

usually can be seen after exercise. This study aimed to investigate the effect of creatine kinase 

and lactate dehydrogenase on young men's leukocytosis after a session of high intensity interval 

exercise in the morning and evening. 

Methods: In this quasi-experimental study, 11 sport sciences male students participated. 

Subjects in two separate sessions at an interval of three days performed high-intensity interval 

exercise (Based on maximum heart rate) in the morning and evening. In each session, blood 

samples were taken before and immediately after performing the exercise protocol. Repeated 

measures analysis of variance and dependent t-test were used to compare changes of variables 

levels. The relationship between variables were evaluated by Pearson correlation coefficient and 

the level of statistical significance was set at P<0.05. 

Results: The results showed that the concentration of creatine kinase after exercise in the 

morning (P=0.025), lactate dehydrogenase in the evening (P=0.01), the number of total 

leukocytes, neutrophils and lymphocytes in both morning and evening (P<0.05) significantly 

increased. Significant difference in pre-test and post-test was observed in leukocytes and 

neutrophils counts (P<0.05), and no difference in levels of creatine kinase and lactate 

dehydrogenase between the morning and evening (P>0.05). There was Significant correlation 

between creatine kinase and lactate dehydrogenase with lymphocytes in the evening (P<0.05). 

Conclusion: The results showed that the muscle damage caused by high-intensity interval exercise 

in the evening is associated with changes in leukocytes and it seems that the exercise-induced 

leukocytosis partly could be due to increased indirect markers of muscle damage. 

 
Keywords: Leukocytosis, Creatine kinase, Lactate dehydrogenase, High-intensity interval 

exercise. 


