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 چکیده

اکسیدانی، ضد التهابی، مهار آدیپوژنز و آپوپتوز فنولی است که فعالیت آنتیهاي پلیچاي سبز حاوي مقدار زیادي آنتی اکسیدان :سابقه و هدف
و سطح این عامل پیش التهابی پس از  TNF-αبنابراین، در این پژوهش، تأثیر دو هفته مصرف عصاره چاي سبز بر بیان ژن . آدیپوسیت را دارند

  .فعالیت مقاومتی در افراد چاق مورد بررسی قرار گرفت
هفته  2به مدت ) kg.m-2 30باالتر از  BMI(مرد چاق  8 ،تصادفی، دوسوکور، کنترل شده با دارونما و متقاطعدر یک مطالعه  :هامواد و روش

مصرف کردند؛ سپس در ) گرمی مالتودکسترین در روزمیلی 500دو کپسول (و دارونما ) گرمی در روزمیلی 500دو کپسول (عصاره چاي سبز 
- پیش(قبل  TNF-αگیري بیان ژن و سطح سرمی هاي خون جهت اندازهنمونه. شرکت کردند% 1RM 75یک جلسه فعالیت مقاومتی با شدت 

  .از فعالیت مقاومتی گرفته شدند) آزمونپس(و بالفاصله بعد ) آزمون
بود،  تر از شرایط مصرف دارونماپایین %11آزمون و پس% 44آزمون در شرایط مصرف عصاره چاي سبز در پیش TNF-α mRNAبیان  :هایافته

در شرایط مصرف چاي   TNF-αهمچنین، غلظت). <05/0P(دار نبودند تفاوت درصدي در بیان ژن مشاهده شد اما این نتایج از نظر آماري معنی
  .تر بودنسبت به دارونما پایین) =05/0P(درصد  78/24آزمون و در پس) =83/0P(درصد  86/16آزمون سبز در پیش

  .پس از فعالیت مقاومتی در مردان چاق جلوگیري کند  TNF-αتواند از افزایش شاخص پیش التهابیسبز می مصرف عصاره چاي :گیري نتیجه
    التهابی، فعالیت مقاومتی عصاره چاي سبز، شاخص پیش :واژگان کلیدي

  مقدمه 
مطرح است  21گیر قرن  چاقی به عنوان یک بیماري همه

که یک مشکل عمده بهداشت عمومی در جهان است و شیوع 
هاي توسعه یافته و هم در آن به طور چشمگیري هم در کشور

شیوع چاقی . کشورهاي در حال توسعه در حال افزایش است
در کشور ما نیز از این قاعده مستثنی نیست و در مطالعات 

رسد که شیوع اضافه وزن و چاقی به یران به نظر میاملی 
چاقی . )1(باشد درصد می 9/25- 6/12و  38-27ترتیب حدود 

هاي  اي وخیم است که خطر ابتال به بیماري یک مشکل تغذیه
، بیماري عروق 2مانند فشار خون باال، چربی خون، دیابت نوع 

کرونر قلب، سکته مغزي، بیماري کبد چرب غیر الکلی، آرتروز، 
هاي آندومتریوز، پستان، پروستات، و آپنه خواب، و سرطان

  . )2(رد روده بزرگ را به همراه دا

فنولی هاي پلیچاي سبز یکی از منابع عالی آنتی اکسیدان
نامیده شده و  )Catechins( هاباشد که تحت عنوان کاتچینمی

کاتچین ، اپی)EGC(گالوکاتچین ، اپی)EC(کاتچین شامل اپی
باشند می) EGCG(گالوکاتچین گاالت و اپی) ECG(گاالت 

مصرف چاي سبز به عنوان یک روش درمانی براي چاقی . )3(
مطرح شده است که ممکن است به دلیل نقش آن در کاهش 

. )4(سیت و مهار آدیپوژنز باشد توده چربی بدن،  آپوپتوز آدیپو
  همچنین، دیگر فواید بیولوژیکی و فارماکولوژیکی چاي سبز

  
 باشدبی میاکسیدانی و ضد التها شامل آلرژنیک، فعالیت آنتی

که منجر به کاهش بیان ژن و عوامل التهابی از قبیل  )5، 6(
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 ١٠

لیپواکسیژناز، سیکلواکسیژناز، نیتریک اکساید سنتتاز و فاکتور 
  .)6(گردد می) TNF-α(نکروز دهنده تومور آلفا 

TNF-α   التهـابی مهـم اسـت کـه از     یک سـایتوکاین پـیش
هاي ، سلولTهاي اي، لنفوسیتهاي فاگوسیت تک هستهسلول
ایـن  . گـردد ال ترشح میهاي اندوتلیو سلول ) Kupffer( کوپفر

ــافتی نقــش دارد و   ســایتوکاین در تنظــیم التهــاب و آســیب ب
همچنـین، منجــر بــه افــزایش اســترس اکســیداتیو و مقاومــت  

را در  2گردد که توسعه دیابت نوع ها میانسولین در ادیپوسیت
افراد چاق نسبت به افراد سـالم کـاهش قـدرت و    . )7(پی دارد 

ــنفس   ــرد تـ ــتالل در عملکـ ــکلتی، اخـ ــله اسـ عملکـــرد عضـ
-دهند که بـا افـزایش   میتوکندریایی عضله اسکلتی را نشان می

میتوکندریایی همراه ) ROS(هاي در تولید گونه فعال اکسیژن 
همچنین، افراد چاق داراي درصد باالتري از تارهـاي  . )2(است 
عضله اسکلتی هسـتند کـه ایـن    I نسبت به تارهاي نوع  IIنوع 

 Iبیشتري نسبت به تارهاي نـوع   ROSنوع تارها دو تا سه برابر 
-TNFعالوه بر این نشان داده شده کـه  . )2، 8( کنندتولید می

α  تنها توسط تارهاي نوعII    و بـه   )9(گـردد  عضـله بیـان مـی
در استرس اکسیداتیو مشتق از  )catalyst( عنوان یک کاتالیزور

منجر به کاهش تولید  TNF-αتزریق . )10(کند عضله عمل می
و  )11(سـت  هاي حیـوانی شـده ا  نیروي عضله اسکلتی در مدل

از طریـق   )11(مستقیماً منجر به از دست رفتن پروتئین عضله 
  . )12(گردد می TNF-α/NF-kBسازي اکسیداتیو سیگنال  فعال

نتایج  TNF-αدر ارتباط با اثر فعالیت ورزشی بر بیان ژن 
که مطالعات افزایش  متناقضی گزارش شده است به طوري

و عدم تغییر  )15(، کاهش )TNF-α mRNA )14 ،13بیان 
همچنین، در ارتباط با اثرات . اندرا گزارش کرده )16(این ژن 

در سطوح استراحتی نیز  TNF-α mRNAچاي سبز بر بیان 
در پژوهشی  ).17-21( نتایج ناهمسوي گزارش شده است

Crouvezier  هاي انسانی را در لکوسیت )20(و همکاران
-EGC ) epigallocatechin ( ،ECG )epicatechin-3معرض 

gallate ( وEGCG )epigallocatechin-3-gallate(  قرار دادند
-TNFهاي مذکور تأثیري بر بیان و مشاهده کردند که کاتچین

α mRNA   ندارد، در حالی که مهار بیان ژنTNF-α mRNA 
و  Fujikiهمچنین،  ).19، 20( گزارش شده است EGCGبا 

منجر به مهار بیان ژن  EGCGنشان دادند که  )22(همکاران 
TNF-α  و ترشحTNF-α هاي مختلفی شده استدر سلول.  

هاي انجام شده افزایش که برخی از پژوهش با توجه به این
می بـر  و غلظت آن را در گردش خون سیسـت  TNF-αبیان ژن 

بنابراین جهت  ،)13، 14( انداثر فعالیت ورزشی حاد نشان داده
بـر عملکـرد عضـالنی، التهـاب      TNF-αکاهش اثـرات مخـرب   

ــی    ــولین م ــت انس ــتمی و مقاوم ــل سیس ــوان از مکم ــاي ت ه
فعالیـت مقـاومتی   . )5(اکسیدانی و ضدالتهابی استفاده کرد آنتی

اکسنتریک شامل انقباض اکسنتریک و کانستریک است که فاز 
ــاز    ــه ف آن ســبب ایجــاد آســیب عضــالنی بیشــتري نســبت ب

پاسخ فیزیولوژیکی به آسیب بافتی شامل . گردد کانسنتریک می
هـاي مختلـف   التهاب است که در برگیرنـده تولیـد سـایتوکاین   

ها و ها، مونوسیتها انتقال نوتروفیلاین سایتوکاین. )23(است 
. کننـد ها به بافت عضالنی آسیب دیده را تسهیل مـی لنفوسیت

ROS هـاي  ها جهت حمله به سلولتولید شده توسط نوتروفیل
هاي اطراف را نیـز تحـت تـأثیر    آسیب دیده ممکن است سلول

. )24(قـرار دهنـد و سـبب آســیب و التهـاب بیشـتري گردنــد      
سازي و انتقال فاکتور رونویسی  سبب فعال ROSافزایش تولید 

NF-кB گردد که در آنجا منجر بـه تنظـیم   به هسته سلول می
از سوي . )25(گردد هاي بیشتري میافزایشی سنتز سایتوکاین

 IIدیگر افراد چاق به دلیل داشتن درصد باالتر تار عضالنی نوع 
بیشتري نسـبت بـه افـراد داراي وزن     I ،ROSنسبت به تار نوع 

ــی ــد م ــدنرمــال تولی ــین ســطح   )2، 8( کنن  TNF-αو همچن
اثر مصرف عصاره چاي سبز بر بیـان ژن  . )9(باالتري نیز دارند 

TNF-α  ناشی از فعالیت مقاومتی در افراد چاق مشخص نیست
بـه دلیـل   . و در هیچ پژوهشی مورد بررسی قرار نگرفتـه اسـت  

و کاهش رونویسی  NF-кBپتانسیل چاي سبز در مهار فعالیت 
هـا  ها، سایتوکایناز عوامل پیش التهابی از قبیل پروستاگالندین

ها، فرض بر این است که مصرف عصاره چـاي سـبز   و کموکاین
در  TNF-αدر مقایسه با دارونمـا منجـر بـه کـاهش بیـان ژن      

گـردش خـون در افـراد چـاق در      TNF-αها و سـطح  لکوسیت
، در پژوهش حاضر، رو نیاز ا .گرددپاسخ به فعالیت مقاومتی می

و  TNF-αاثر دو هفته مصرف عصاره چـاي سـبز بـر بیـان ژن     
سطح غلظت این عامل پیش التهابی پـس از فعالیـت مقـاومتی    

 .تمرین نکرده مورد بررسی قرار گرفت در افراد چاقِ

  هامواد و روش  
پژوهش حاضر از نوع نیمه تجربی است که بـه روش پـیش   

بـه صـورت مطالعـه تصـادفی، دوسـوکور،      پس آزمـون  -آزمون
جامعه آماري مردان . کنترل شده با دارونما و متقاطع انجام شد

بودند که هیچ گونه فعالیت ورزشی  30 - 40 چاق با دامنه سنی
مرد به صورت تصادفی  10منظمی نداشتند و از بین داوطلبان 

-نفر از آزمودنی 2انتخاب شدند که در مراحل مختلف پژوهش 
. دادنـد نفر تشـکیل   8انصراف دادند و نهایتاً نمونه آماري را ها 

ي  هـا دعـوت بـه عمـل آمـد تـا در جلسـه       در ابتدا، از آزمودنی
هماهنگی و توجیهی با حضور محقق در سالن ورزشی شـرکت  

گیـري، فـرم   هاي اندازهپس از شرح کامل اهداف و روش. کنند
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هـاي  امهنامه شرکت در پژوهش تکمیل شده و پرسشـن  رضایت
ــد   ــالمتی و یادآم ــاعته 24س ــار   س ــذایی در اختی ــم غ ي رژی

در هفتـه اول مشخصـات عمـومی و    . هـا قـرار گرفـت    آزمودنی
گیري گردید و در همین هفته اندازه) 1جدول (آنتروپومتریکی 

  . ها و حرکات فعالیت مقاومتی آشنا شدندها با دستگاهآزمودنی
  

در شرایط مصرف هاي جسمانی افراد چاق ویژگی. 1جدول 
  چاي سبز و دارونما

  استاندارد انحراف ±میانگین  گروه  متغییر
  12/37±66/5  عصاره چاي سبز   )سال(سن  

  12/37±66/5  دارونما

  77/1±07/0  عصاره چاي سبز   )متر(قد  
  77/1±07/0  دارونما

  66/102±43/14  عصاره چاي سبز   )کیلوگرم(وزن  
  42/102±56/13  دارونما

  53/32±52/2  عصاره چاي سبز   )kg.m-2(شاخص توده بدن 
  48/32±39/2  دارونما

WHR  99/0±03/0  عصاره چاي سبز  
  1±03/0  دارونما

  
  

گیري  ، براي اندازه)1RM(در هفته دوم یک تکرار بیشینه 
ها در حرکات  ها در هر ایستگاه، آن حداکثر قدرت آزمودنی

کش، جلو پا با دستگاه، جلو پرس سینه، پرس پا، زیر بغل سیم
گیري گردید بازو ایستاده و پشت پا در باشگاه بدنسازي اندازه

ساعت قبل از شروع  24ها خواسته شد که از از آزمودنی. )26(
چاي، قهوه، نسکافه، (دوره از مصرف مواد حاوي کافئین 

هاي و فعالیت) شکالت کاکائو، و هر ماده غذایی داراي کافئین
زم به یادآوري است که افراد مذکور ال. ورزشی خودداري کنند

غیر از فعالیت عادي روزانه در این مدت هیچ گونه فعالیت 
ورزشی انجام ندادند و در طی دوره مذکور از مصرف هر گونه 

در هفته دوم پس از . مکمل، دارو، سیگار و غیره به دور بودند
ها در یک مطالعه تصادفی، ، آزمودنی1RMگیري اندازه

کنترل شده با دارونما، متقاطع به دو گروه تقسیم دوسوکور، 
 30(هاي عصاره چاي سبز هاي حاوي کپسولشده و قوطی

-میلی 500کپسول  30(و دارونما ) گرمیمیلی 500کپسول 
ها روزانه دو آزمودنی. را دریافت کردند) گرمی مالتودکسترین

به هاي پس از ناهار و شام کپسول مکمل یا دارونما را در وعده
و در روز پانزدهم  )27(روز با آب کافی مصرف کردند  14مدت 

جهت انجام فعالیت مقاومتی در سالن ورزشی حاضر شدند، 
صبح روز پانزدهم یک کپسول مکمل یا دارونما و یک ساعت 

-قبل از انجام فعالیت ورزشی نیز یک کپسول دیگر مصرف می
هاي عصاره چاي سبز و دارونما از نظر شکل کپسول. کردند

مکمل عصاره چاي سبز . ظاهري، رنگ و طعم همسان بودند
)Green Tea extract ( از شرکتOlimp  لهستان خریداري

. باشدمی EGCGگرم میلی 250گردید که هر کپسول حاوي 
قبل و بالفاصله بعد از انجام فعالیت مقاومتی نمونه خون از 

و  TNF-αها جهت تعیین غلظت سرمی ورید بازویی آزمودنی
ست  3فعالیت مقاومتی شامل . گرفته شد TNF-αبیان ژن 

کش، جلو پا با کات پرس سینه، پرس پا، زیر بغل سیمحر(
 با ) دستگاه، جلو بازو ایستاده و پشت پا با دستگاه خوابیده

1RM 75 % ها بود  ها و ایستگاهدقیقه استراحت بین ست 2و
ها برنامه گرم کردن عمومی و که قبل از انجام آن آزمودنی

بعد . دادندکشید، انجام میدقیقه طول می 10اختصاصی را که 
، )هفته مصرف عصاره چاي سبز یا دارونما 2(از اتمام دوره اول 

 )Wash Out( هفته جهت پاکسازي 2ها به مدت آزمودنی
، سپس با تغییر مکمل و دارونماي آنها )27( استراحت کردند

هفته دیگر با همان شرایط قبلی به مصرف مکمل و  2به مدت 
دارونما پرداختند و دوباره در فعالیت مقاومتی با همان شرایط 

هاي مخصوص ون در لولههاي خنمونه. قبلی شرکت کردند
به آزمایشگاه منتقل  mRNAجهت جداسازي سرم و استخراج 

هاي سرم در شدند در آزمایشگاه پس از جداسازي سرم، نمونه
غلظت سرمی . گراد نگهداري شدند درجه سانتی -20دماي 

TNF-α  به روش االیزا و با کیت شرکتEASTBIOPHARM 
  . یري گردیدگاندازه CK-E10110با شماره کاتالوگ 

توسط  RNAاستخراج  :cDNAو سنتز  RNAاستخراج 
و طبق پروتکل کیت ) YT9063(کیت شرکت یکتا تجهیز 

از کلروفرم و ایزوپروپانول و  RNAبراي جداسازي . انجام گردید
جهت از بین بردن . استفاده گردید% 75شستشوي آن از اتانول 

 DNaseبراي از بین بردن  RNase-freeاز  DNAهاي آلودگی
-ها با دستگاه نانودراپ جهت اندازهکل نمونه. استفاده گردید

و  280/260هاي و سنجش غلظت در طول موج RNAگیري 
با  cDNAسنتز . )28(مورد سنجش قرار گرفتند  280/230

و بر اساس ) YT4502(استفاده از کیت شرکت یکتا تجهیز 
 Rnaseشرکت سازنده و با اضافه کردن  cDNAپروتکل سنتز 

inhibitor  جهت از بین بردن آلودگی سنتزcDNA  انجام
  . گردید

-TNFگیري سطح بیان ژن به منظور اندازه :TNF-αبیان ژن 

α  از روشReal time-PCR  با استفاده از کیتSyber green 
هر واکنش شامل . شرکت یکتا تجهیز آزما استفاده گردید

cDNA µL 2  ،الگوµL 10  ،10مسترمیکسX PCR Buffer 
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µL 8/6  )آب( ،µL 1  ،از هریک دو پرایمر جلویی و عقبیµL 
 µبود، حجم نهایی واکنش  Tag DNA Polymeraseاز  4/0

پروتکل دمایی به صورت دناتوراسیون اولیه در . تهیه شد 25
سیکل به  40دقیقه، به دنبال آن  10به مدت  ºC95دماي 

نیه، ثا 15به مدت  ºC95صورت دناتوراسیون در دماي 
ثانیه، پلیمریزاسیون در  60به مدت  º C60چسپیدن در دماي 

توالی . ثانیه انجام شد 60به مدت  ºC90تا دماي  º C50دماي 
 βارائه شده است و از ژن  2پرایمرهاي مورد استفاده در جدول 

Actin هاي میزان بیان ژن. به عنوان ژن کنترل استفاده گردید
  . ارائه شده است  CT∆∆و  ∆CTمورد نظر نیز با روش 

∆Ct [(Supplement)pre] =CT(TNF-α)-CT(B ACTIN) 

∆Ct [(Expression) pre] = 2-∆CT 

 

∆Ct [(Supplement) post] =CT(TNF-α)-CT(B ACTIN) 

∆Ct [(Expression) post] = 2-∆CT 

∆CT[(placebo)pre] =CT(TNF-α)-CT(B ACTIN) 

∆CT[(placebo)post] =CT(TNF-α)-CT(B ACTIN) 

 
∆∆CT [(TNF-α) pre] =∆Ct (supplement) -∆CT(placebo) 

∆∆CT [(TNF-α) post] =∆Ct (supplement) -∆CT(placebo) 

 

Fold Change pre = 2-∆∆CT  

Fold Change post = 2-∆∆CT  

 
 β Actinو  TNF-α توالی پرایمرهاي. 2جدول 

  ' 3به  '5توالی در جهت     پرایمر
TNF-α Forward CTGCACTTTGGAGTGATCGG  

Reverse  AGCTTGAGGGTTTGCTACAAC 

β Actin  Forward CCTTCCTTCCTGGGCATGC  
Reverse  CGATCCACACGGAGTACTTG  

 
ها با اسـتفاده از نـرم افـزار    تجزیه و تحلیل داده :آنالیز آماري

SPSS  جهـت بررسـی توزیـع طبیعـی     . انجام گردید 21نسخه
همچنین، از آزمون . ویلک استفاده شد-شاپیروها از آزمون داده

تفاوت (مستقل  Tگیري مکرر و آزمون تحلیل واریانس با اندازه
استفاده ) تفاوت درون گروهی(وابسته  Tو آزمون ) بین گروهی

  .در نظر گرفته شد >05/0Pداري آماري سطح معنی. گردید

 هایافته  
مسـتقل در ارتبــاط بـا ویژگـی جســمانی     Tنتـایج آزمـون   

ارائـه شـده اسـت کـه حـاکی از عـدم        1در جدول ها آزمودنی
ــی ــاوت معن ــد، تف ــین دو  WHRو  BMIدار در ســن، وزن، ق ب

  ).<05/0P(باشد شرایط مصرف عصاره چاي سبز و دارونما می

در شکل  TNF-αژن  ∆ Ctنتایج تحلیل واریانس مربوط به
دار بین شرایط از عدم تفاوت معنی ارائه شده است که حاکی 1

مصرف عصاره چـاي سـبز و دارونمـا در پـیش آزمـون و پـس       
  ). =46/0F(3, 39)و  =71/0P(باشد آزمون می

  

  
پـیش و بالفاصـله پـس از     TNF-αمربوط بـه ژن   CT∆تغییرات  .1شکل 

فعالیت مقاومتی در دو شرایط مصرف عصاره چاي سبز و دارونما بـه مـدت   
  دو هفته در افراد چاق

 
ژن  ∆ Ct Expressionنتـایج تحلیـل واریـانس مربـوط بـه     

TNF-α  ارائه شده است که حـاکی از عـدم تفـاوت     2در شکل
دار بین شرایط مصـرف عصـاره چـاي سـبز و دارونمـا در      معنی

  ). =49/0F(3, 39)و  =80/0P(باشد یش آزمون و پس آزمون میپ
  
  

پیش و  TNF-αمربوط به ژن CT Expression∆ تغییرات  .2شکل  
بالفاصله پس از فعالیت مقاومتی در دو شرایط مصرف عصاره چاي سبز و 

  دارونما به مدت دو هفته در افراد چاق
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دار بـین  وابسته حاکی از عدم تفاوت معنـی  Tنتایج آزمون 
∆∆CT  وFold change  ژنTNF-α     پـس از دو هفتـه مصـرف

؛ 3و2شـکل  (باشـد  چاي سبز و پـس از فعالیـت مقـاومتی مـی    
09/0t= ،92/0P=  92/0و-t= ،37/0P= .( ــل ــایج تحلیـــ نتـــ

دار در گیري مکرر حاکی از وجود تفاوت معنیواریانس با اندازه
ــا   TNF-αغلظــت  ــین شــرایط مصــرف چــاي ســبز و دارونم ب

)007/0P=  88/9وF(1, 14)= (باشد که براي بررسی بیشتر از می
ــون    ــایج آزم ــد و نت ــونفرونی اســتفاده گردی ــی ب ــون تعقیب آزم

-TNFدار در پیش آزمـون  بونفرونی حاکی از عدم تفاوت معنی

α  83/0(بین دو شرایطP= (  در پـس   اردو وجود تفـاوت معنـی
ـ . باشـد مـی ) =016/0P(بین دو شرایط  TNF-αآزمون  ایـن   رب

بـه میـزان    TNF-αاساس، نتایج حاکی از پایین بـودن غلظـت   
درصـد بعـد از    78/24درصد قبل از فعالیت مقاومتی و  86/16

انجام فعالیت مقاومتی در شرایط مصرف چاي سـبز نسـبت بـه    
دار درون گروهـی در  معنـی  همچنین، تفـاوت . باشددارونما می

یعنــی ) =012/0P(شــرایط مصــرف دارونمــا مشــاهده گردیــد 
پس از انجام فعالیت مقاومتی نسبت به قبـل از   TNF-αغلظت 

در شـرایط مصـرف    داري انجام فعالیت مقاومتی به طـور معنـی  
   .پیدا کرد) درصد 40/12(دارونما افزایش 

  
پیش و بالفاصله پـس از   TNF-αمربوط به ژن  CT∆∆تغییرات  .3شکل 

فعالیت مقاومتی پس از دو هفته مصرف عصاره چاي سبز در افراد چـاق در  
  مقایسه با شرایط دارونما

  
  بحث  

در پژوهش حاضر، مردان چاق به مدت دو هفته اقدام به 
مصرف عصاره چاي سبز و دارونما به صورت مطالعه تصادفی، 
دوسوکور، کنترل شده با دارونما، متقاطع کردند پس از پایان 

% 1RM 75این مدت در یک جلسه فعالیت مقاومتی با شدت 
جهت بررسی اثرات مصرف چاي سبز بر بیان . شرکت کردند

TNF-α mRNA  و سطحTNF-α  پیش(گردش خون در قبل-
گیري خون فعالیت مقاومتی نمونه) آزمونپس(و بعد از ) آزمون

پس از  TNF-α mRNAانجام شد و نتایج نشان داد که بیان 
تر از شرایط پایین% 44دو هفته مصرف عصاره چاي سبز 

. وددار نبمصرف دارونما بود اما این اختالف از نظر آماري معنی
هاي فردي یا حجم اندك نمونه  که ممکن است به دلیل تفاوت

 )20(و همکاران  Crouvezierهاي این نتایج با یافته. باشد
و  ECG ،EGCهاي باشد که نشان دادند کاتاچینهمسو می

EGCG داري بر بیان اثر معنیTNF-α mRNA با . نداشتند
بر اثر  TNF-α mRNAدار بیان این وجود، کاهش معنی

EGCG هاي لکوسیت انسانی موجود در چاي سبز در سلول
 TNF-αاز سوي دیگر مهار بیان . )29(گزارش شده است 

mRNA هاي مختلف بر اثر در سلولEGCG ها یا کاتاچین
  . )19، 21، 22( گزارش شده است

هاي بشري در درك چاقی ظهور  ترین پیشرفت یکی از مهم
 chronic low-grade( مفهوم التهاب مزمن درجه پایین

inflammation(  است که پایه و اساس مبناي این دیدگاه
افزایش سطح سرمی چندین شاخص التهابی شامل 

باشد هاي فاز حاد می التهابی و پروتئینهاي پیش سایتوکاین
، IL-6ترین آنها  یابد و مهمکه در چاقی سطح آنها افزایش می

TNF-a  و پروتئین واکنش دهنده با مادهc )CRP  (باشدمی 
بر اثر چاي سبز  TNF-α mRNAبیان % 44کاهش . )30(

نسبت به دارونما در مردان چاق ممکن است منجر به تنظیم 
و  Molina. )31(هاي التهابی در این افراد گردد کاهشی  پاسخ

هفته مصرف چاي سبز سبب  8همکاران نشان دادند که 
و  IL-2 ،IL-6 ،IL-1βالتهابی هاي پیشکاهش سایتوکاین

TNF-α ه همراه کاهش بیان ژن بTLR4 هاي چاق در موش
هاي مسئول ابراین ممکن است یکی از مکانیسمبن. )31(گردید 
در پژوهش حاضر به  TNF-αبیان ژن ) درصدي 44(کاهش 

توسط چاي سبز باشد که در  TLR4دلیل مهار سیگنال 
-پاسخ EGCGهاي قبلی این امر نشان داده شده که پژوهش

و سطح  TLR4هاي التهابی را مستقیماً از طریق سرکوب بیان 
منجر به  TLR4سازي  فعال. )32(کند یپروتئین آن تنظیم م

گردد که منجر می NF-кBو  MAPKتحریک مسیر سیگنالی 
از . )31(گردند التهابی میبه افزایش رونویسی عوامل پیش

منجر به رونویسی از عوامل  NF-кBآنجایی که مسیر سیگنالی 
رسد که یکی از گردد؛ بنابراین به نظر میالتهابی میپیش

در پژوهش حاضر  TNF-α mRNAهاي کاهش بیان مکانیسم
هاي قبلی گزارش باشد که در پژوهش NF-кBمهار سیگنال 

و  Jooو  )32(و همکاران   Byun. )32-34( شده است
نیز نشان دادند که کاهش مسیر سیگنالی  )33(همکاران 
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TLR4  ناشی از کاتاچینEGCG  چاي سبز مسئول کاهش
است که توسط مهار  IL-6هاي مانند بیان پروتئین سایتوکاین

همچنین، . گیردصورت می DNAبه  NF-кBیا کاهش اتصال 
دوتلیال میکرووسکوالر اي و انتلیال رودههاي اپیدر سلول

را  NF-кBتوانایی مهار  EGCGمغزي انسان مشاهده شده که 
 .)35، 36( دارد

پس از انجام فعالیت مقاومتی به  TNF-α mRNAبیان 
درصد در شرایط مصرف چاي سبز نسبت به دارونما  11میزان 
نایمن و همکاران . دار نشدتر بود، اما از نظر آماري معنیپایین

را پس از  TNF-α mRNAدار بیان نیز کاهش غیر معنی )13(
 3توان بیشینه در اثر مصرف % 57سواري با شدت دوچرخه

در ارتباط با اثر . مشاهده کردند )Quercetin( هفته کورستین
نتایج  TNF-α mRNAفعالیت مقاومتی به تنهایی بر بیان 

که در  به طوري )13، 15، 16( متناقضی گزارش شده است
، )TNF-α mRNA )14 ،13برخی از مطالعات افزایش بیان 

-را گزارش کرده )16(و عدم تغییر بیان این ژن  )15(کاهش  
 TNF-αدرصدي در بیان  11در پژوهش حاضر کاهش . اند

mRNA  در شرایط مصرف چاي سبز پس از انجام فعالیت
مقاومتی مشاهده شد که با نتایج پژوهش لویس و همکاران 

را پس از فعالیت  TNF-α mRNAیش بیان اکه افز( )37(
 )38(راو و همکاران .  باشدناهمسو می )مقاومتی گزارش کردند

هاي بیوپسی را در نمونه TNF-α mRNAنیز افزایش بیان 
عضالت پس از انجام فعالیت مقاومتی مشاهده کردند اما در 

 TNF-α mRNAهیچ پژوهشی اثر مصرف چاي سبز بر بیان 
   .در پاسخ به فعالیت مقاومتی مورد بررسی قرار نگرفته است

و از طریق  M1به  M2چاقی موجب القاي ماکروفاژهاي 
سبب  TNF-αو افزایش تولید  IL-10کاهش تولید آرژیناز، 

هاي چربی و عضالت سلولکه در  )39(گردد ایجاد التهاب می
را مهار کرده  IRS-1فسفوریالسیون تیروزین  TNF-αاسکلتی، 

گردد که نتیجه آن ابتال و سبب کاهش پیام رسانی انسولین می
در افراد چاق  TNF-αغلظت . )39(باشد می 2به دیابت نوع 

کپسول در روز که  2(پس از مصرف دو هفته عصاره چاي سبز 
درصد نسبت به دارونما  86/16) چاي سبز mg 500شامل 
 )40(هاي بوگدانسکی و همکاران  تر بود که با یافتهپایین

  پس از مصرف  TNF-αهمچنین، کاهش غلظت . همخوانی دارد

، 34( هاي چاق مشاهده شده استعصاره چاي سبز در موش
در افراد چاق  TNF-αدر ارتباط با تغییرات غلظت سرمی . )31

به مقدار (ها حاکی از کمتر بودن پس از فعالیت مقاومتی یافته
پس از مصرف عصاره چاي سبز نسبت  TNF-α)  درصد 8/24

در ارتباط با تأثیر عصاره چاي سبز بر غلظت . به دارونما بود
TNF-α اي پس از فعالیت مقاومتی در افراد چاق هیچ مطالعه

هاي پژوهشی در ارتباط با اثر صورت نگرفته است اما یافته
حاکی از افزایش این  TNF-αفعالیت مقاومتی بر غلظت 

 باشدهابی پس از انجام فعالیت مقاومتی میالتشاخص پیش
در پژوهش حاضر مصرف دو هفته عصاره چاي . )37، 43-41(

توانست ) چاي سبز mg 500کپسول در روز که شامل  2(سبز 
در مردان چاق در حالت پایه  TNF-αاز افزایش غلظت سرمی 

و بعد از انجام فعالیت مقاومتی جلوگیري کند که این امر 
توسط  NF-кBو  TLR4ز طریق مهار سیگنال ممکن است ا

هاي هاي موجود در چاي سبز باشد که در پژوهشکاتچین
  .         )32، 33( قبلی گزارش شده است

) EGCG mg 500(در مجموع، مصرف عصاره چاي سبز 
% 11و % 44توسط مردان چاق طی دو هفته منجر به کاهش 

تی گردید که قبل و پس از فعالیت مقاوم TNF-α mRNAبیان 
نشان دهنده اثر مثبت چاي سبز در تنظیم کاهشی عامل 

 8/24و  86/16همچنین، کاهش . باشدالتهابی میپیش
بر اثر مصرف عصاره چاي سبز   TNF-αدرصدي در غلظت 

)EGCG mg 500 ( قبل و بعد از انجام فعالیت مقاومتی در
وان تبا توجه به نتایج مذکور می. مردان چاق مشاهده گردید

توانند از عصاره چاي سبز به  پیشنهاد کرد که مردان چاق می
اي جهت تنظیم عملکرد سیستم ایمنی عنوان یک روش تغذیه

التهابی ناشی از استفاده کنند تا از عوارض افزایش عوامل پیش
  . چاقی جلوگیري گردد

  سپاسگزاري
گان در پژوهش حاضـر تشـکر و قـدردانی    از شرکت کننده

هـاي ایـن پـژوهش توسـط معاونـت پژوهشـی       ینههز. گرددمی
 28278/14شـماره  (دانشگاه کردستان تامین اعتبار شده است 

، بدین وسیله از همکـاري و حمایـت مـالی    )15/6/1394تاریخ 
  .گرددمعاونت پژوهشی دانشگاه کردستان تشکر و قدردانی می
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Background and Objectives: Green tea contains large amounts of polyphones antioxidants which has great impacts 
such as antioxidant activity, anti-inflammatory, inhibition adipogenesis and apoptosis of adipocytes. Therefore, in this 
study, effects of two weeks of green tea extract on the expression of TNF-α and the level of this pro-inflammatory 
factor after resistance exercise in obese individuals were study. 

Materials and Methods: In a randomized, double-blind, placebo-controlled, cross-over study, eight obese men (BMI 
greater than kg.m-2 30) were recruited. The subjects did not have any regular physical activity prior to the study subjects 
were allocated in the green tea extract (two capsules of 500 mg per day) group and placebo (two capsules of 500 mg 
maltodextrin days) for 2 weeks.; following the 2 weeks, participants were subjected to sessions of resistance exercise 
with 75% of 1RM intensity. Blood samples were taken before (pre test) and immediately after (post test) the resistance 
exercise to measure gene expression and serum levels of TNF-α. 

Results: TNF-α mRNA expression was lowered a result of green tea extract consumption by  44% in pre test and 11% 
in post test compared with placebo, a percentage difference in gene expression were observed but these results were not 
statistically significant (p>0.05). Also, the concentrations of TNF-α in green tea consumption was lower in pre-test 
16.86% (P=0.83) and the post-test 24.78% (P=0.05) compared to placebo. 

Conclusion: Green tea extract supplements can prevent the increases in the pro-inflammatory marker of TNF-α after 
resistance exercise in obese men. 

Keywords: Green tea extract, Inflammatory marker, Resistance exercise  
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