
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


Arc
hi

ve
 o

f S
ID

 

 1387 تابستان) 42پیاپی  (2 شماره -انزدهم شسال 

  1387 تابستان) 42پیاپی  (2 شماره -انزدهم شسال 
فت

ریا
خ د

اری
 ت

 :
26/2/

86  
یب

صو
خ ت

اری
 ت

 :
28/7/

86  

39  
  ۀاثر حاد یک و دو جلسه تمرین فزایند

  بر برخی شاخصهایساز   درمانده
 در دختران فعالنی ایم

  * بدنی و علوم ورزشی دانشگاه مازندران  ارشد تربیت   کارشناس؛ملردی  محبوبه بهاری 
    استادیار دانشگاه مازندران؛دکتر شادمهر میردار 

  دانشگاه مازندران استادیار ؛ دبیدی روشناهللا  دکتر ولی 
   بالینی دکترای علوم آزمایشگاهی ؛دکتر حمید سفیری 

 و لنفوسیتها لوکوسیتها، تعداد بر روز در تمرین جلسه دو و یک حاد تأثیر بررسی از است عبارت مطالعه این از هدف  :چکیده
 سال، 77/20±93/1 سنی میانگین با بدنی  تربیت ۀرشت دختر دانشجوی 21 منظور بدین .فعال دختران در نوتروفیلها

 ازای به لیتر  میلی 07/41±5/11 ۀبیشین مصرفی اکسیژن و ،متر  سانتی 17/162±62/5 قد کیلوگرم، 37/57±54/5 وزن

 آزمون این در داوطلب طور به ،بودند کامل سالمت در یروح و جسمی لحاظ از که دقیقه در بدن وزن کیلوگرم هر

 گروه ،)نفر 8 تمرین، جلسه دو( 1 تجربی گروه :قرارگرفتند گروه 3در تصادفی طور به آزمودنیها .کردند شرکت

 تعیین جهت( قبل ساعت 24 شامل مرحله 2 طی افراد از .)نفر 6( کنترل گروه و ،)نفر 7 ،تمرین جلسه یک( 2 تجربی

 از ها  داده تحلیل و تجزیه .دآم عمل به گیری  خون ظهر از بعد تمرینی برنامۀ انجام از پس بالفاصله و )پایه سطوح

 داریامعن سطح در 13 نسخۀ  SPSSافزار  نرم از استفاده با وابسته  tو یتوک آزمون واریانس، آنالیز آزمونهای طریق

05/0 P≤ نسبت 2 و 1 تجربی گروه در نوتروفیلها و ،لنفوسیتها لوکوسیتها، تعداد که بود این از حاکی نتایج .شد انجام 

 و لنفوسیتها تعداد ،این بر عالوه ).≥05/0P( تاس داشته معناداری افزایش کنترل گروه با مقایسه در نیز و پایه سطح به
 دارامعن تفاوت این ولی بود بیشتر 2 تجربی گروه به نسبت 1 تجربی گروه در نوتروفیلها تعداد برخالف لوکوسیتها

)05/0P>( تمرین جلسه یک به نسبت روزانه تمرین جلسه ود داد نشان تحقیق این نتایج ،طورکلی هب .است نبوده 

 تمرین برنامۀ از بعد بالفاصله فعال دختران ینوتروفیلها و ،لنفوسیتها لوکوسیتها، تعداد بر ای  مالحظه قابل تأثیر

  .رسد  می نظر به ضروری زمینه این در بیشتری تحقیقات حال این با .است نداشته

  . و نوتروفیلها،لسه تمرین فزاینده، لوکوسیتها، لنفوسیتهااثر حاد، یک و دو ج :واژگان کلیدی

*  E.mail: baharymelerdy@yahoo.com 

  مقدمه
 روان و جسم سالمت بر اثرگذار عوامل شناخت

 آنها کشف دنبال به همواره بشر که است عواملی از

 بدن خستگی دهد  می نشان یقاتتحق ).3( است بوده
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  40 اثر حاد یک و دو جلسه تمرین فزایندۀ درمانده ساز بر برخی شاخصهای ایمنی در دختران فعال

 ایمنی دستگاه .دارد ارتباط بیماریها به ابتال افزایش اب

 قرار بدنی فعالیت چون مختلفی عوامل تأثیر تحت
 دستگاه این سالمت طریق از فرد سالمت و گیرد  می

 پاسخهای تمام .شود  می حاصل ها دستگاه دیگر نارک رد

 در نوظهور و بیگانه مولکولهای علیه بدن دفاعی

 حفظ در که پیوندد  می وقوع به ایمنی دستگاه

 و سالمت تأمین .)4( دارد مهمی نقش بدن تازهموس
 گرایش اصلی اهداف از ورزشکاران عملکرد بهبود

 و مربیان رو این از .تاس ورزش و بدنی فعالیتهای به
 را ورزشکاران سالمت تا کوشند  می ورزشکاران

   .)4،32( کنند حفظ ورزشی رقابت و تمرین هنگام
 فعالیتهای معتقدند گروهی ،دیگر طرف از

 برابر در بدن مقاومت شدیدتر و بیشتر ورزشی

 شواهد که حالی در د،ده می افزایش را بیماریها

 از پس ورزشکاران از بسیاری است داده نشان علمی

 به سنگین، رقابتهای و شدید تمرینات انجام

 تنفسی مجاری عفونت هجمل از ،عفونی بیماریهای

 یزن برخی .)31،24،14،5( شوند  می مبتال ،فوقانی

 دستگاه بهبود در متوسط و سبک تمرینات معتقدند

 ).23،33( دارند کننده  تعیین نقش انسان بدن ایمنی

 کاهش به روزانه منظم تمرین  است حاکی مطالعات

 از .)32،41،42( انجامد می افراد در بیماری های  نشانه

 و مدت  طوالنی تمرینات ثیرأت بیانگر شواهد ،سویی
 تخریب نتیجه در و بدن تمقاوم کاهش بر شدید

 ).14،39،40( است ایمنی دستگاه موقت
 ۀـالعـمط در )1993( وود  یـت و )1993( نـمـینِ

 با ساعته 3 تا 1 مدت  طوالنی تمرینات آثار جداگانه

 و هنگام در نوتروفیلها تعداد بر را متوسط شدت
 بررسی بازیافت دورۀ در نیز و ورزش از بعد بالفاصله

 میزان تمرین وضعیت سه هر دریافتند آنها .کردند

 که حالی در ).5( دهد  می افزایش را نوتروفیلها|

 طی داد نشان )2000( همکارانش و مالم مطالعات

 افزایش نوتروفیلها تعداد گرا درون تمرینات
 ایجاد لنفوسیتها افزایش در تغییری ولی ،یابد می

   ).26( است نشده
 در را تریکم کاهش )1996( همکاران و بالنین

 در سال  میان سواران  دوچرخه ینوتروفیلها تعداد

 دقیقه 15 از پس رغیرورزشکا شاهد گروه با مقایسه

 گزارش وات 150 ثابت بارکار با سواری  دوچرخه

   .)8( کردند
 17 یرو بر که)2003( گرین  جی  کی تحقیق در

 95 با دقیقه 60 مدت به ورزیده استقامتی دوندۀ

 ننوارگردا دستگاه روی ای  ویهته ۀآستان درصد
 تکثیر ، Tیسلولها ساز  پیش مالحظۀ بدون شد، انجام

   .)17( شد رو روبه کاهش با لنفوسیتها
 طی النفوسیته غلظت دریافت )2000( پدرسون

 بعد ولی ،یابد  می کاهش مدت  طوالنی و شدید ورزش

 ،2( دهد  می نشان افزایش لنفوسیتها غلظت آن از
 مرد 8 یلنفوسیتها غلظت ،دیگر ویس از .)22،35

 شکل به ای  دقیقه 6 مداوم کار نوبت 3 که ماهر قایقران

 انجام روز 2 مدت به دستی جکارسن روی پاروزدن

  ).29( بود یافته افزایش تمرین از بعد بالفاصله دادند،
 تمرینات ندداد شانن لسیات مطالعات مرکز محققان

 دستگاه رتدق افزایش موجب مستمر و منظم یورزش

 ورزشکار زنان بدن به عفونت ورود از عمان و ایمنی

 ورزشی فعالیتهای انجام با که حالی در ،شود  می

  .است شده گزارش معکوس نتایج متناوب و سنگین
 ورزشهای دهد  می نشان تتحقیقا این از برخی

 جمله از ،زنان بدنی دستگاههای به هرچند سنگین

 اختالل موجب ولی ،درسان  نمی آسیبی ،مثل تولید

 دهد  می نشان مطالعات .)44( شود  می ایمنی دستگاه

 دناکارآم علمی نظر از ورزشکاران ایمنی دستگاه
 مطالعات گستردگی به توجه با اما ).11( نیست

 ایمنی دستگاه و ورزشی تمرینات پیرامون
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  41   دبیدی روشن، دکتر حمید سفیریمحبوبه بهاری ملردی، دکتر شادمهر میردار، دکتر ولی اله

 به که دارد وجود احتمال این )19،21،22،31،36(

 در اندک، چند هر تغییرات ورزشی، فعالیتهای دنبال

 براین، عالوه ).11( دهد رخ ایمنی عوامل برخی

 زمینه این در زیادی مسائل هنوز معتقدند پژوهشگران

  ).36( است مانده پاسخ  بی
 شرایط به ایمنی دستگاه پاسخ ،تحقیقات بیشتر در

 ،دیگر سوی از .است شده گزارش متفاوت مختلف
 ،نوتروفیلها تها،لوکوسی تغییرات محدودی مطالعات

 فزاینده فعالیتهای پی در را زنان یهاتلنفوسی و

 نتایج متعمی وانگهی .کردند بررسی ورزشی

 با زنان به مردان از شده انجام پژوهشهای

   .)6،27( سترو روبه خاص محدودیتهای
 یک از بیش تمرینی برنامۀ نقش این بر عالوه

 است مهمی پرسش نیز ورزشکاران در انهروز ۀجلس

 داردثیرأت منتخب ایمنی دستگاه پاسخهای بر که

 رتأثی است کوشیده حاضر پژوهش ،رو این از ).13(
 دو و یک ساز  درمانده فزایندۀ تمرینی برنامۀ حاد

 و لنفوسیتها، لوکوسیتها، تعداد بر را روزانه ای  جلسه
  . کند بررسی فعال دختران نوتروفیلهای

  شناسی  وشر
  آزمودنیها

 بدنی  تربیت رشتۀ دانشجوی 60 را اریآم جامعۀ

 یورزش سابقۀ سال 2 حداقل با مازندران دانشگاه
 آزمون مطابق ورزشکاران این از .دادند تشکیل

 در روحی و جسمی لحاظ از که نفر 21 ،بروس بیشینۀ

 باالتر بیشینۀ مصرفی اکسیژن با ،بودند کامل سالمت

 فیتصاد طور به و شدند انتخاب ml/kg/min 30 از

 1 تجربی گروه .1 :قرارگرفتند زیر گروه سه در
 جلسه یک( 2 تجربی گروه .2 ،)تمرین دوجلسه(

   .کنترل گروه .3 و ،)تمرین

  اطالعات آوری  جمع نحوۀ
 بدنی  تربیت دانشکدۀ در رسانی  اطالع از پس

 تکمیل از پس که کردند آمادگی اعالم نفر 60 تعداد

 .شدند انتخاب نفر 34 شده،  تنظیم سالمتی نامۀ پرسش
 وزن، قد، سن، اصلی، آزمون انجام از قبل هفته یک

 آنان از و شد گیری  اندازه آنان زیرپوستی چربی و

 آخرین در .آمد عمل به )1( بروس بیشینۀ آزمون

 اکسیژن میزان باالترین که نفر 34 از نفر 21 مرحله،

 در مندرج مشخصات با داشتند، را بیشینه مصرفی

 سه در تصادفی طور به و شدند خابانت 1 جدول

   .قرارگرفتند گروه
  

  تحقیق آزمودنیهای مشخصات .1 جدول
  آماری شاخص  )نفر6( کنترل گروه  ) نفر7( 2 تجربی گروه  )نفر8( 1 تجربی گروه

  میانگین ± معیار انحراف  میانگین ± معیار انحراف  میانگین ± معیار انحراف          متغیر
  33/20±36/1  14/20±11/2  5/21±32/2  )سال( سن
  98/56±79/6  62/57±55/5  52/57±59/4  )کیلوگرم( وزن
  39/159±83/4  27/164±36/5  87/162±68/6  )متر  سانتی( قد

  ml/kg/min (  23/5±46/41  18/5±24/42  94/4±51/39( بیشینه مصرفی اکسیژن
  35/21±28/3  40/19±51/2  21/21±91/2  )درصد( زیرپوستی چرب
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  42 اثر حاد یک و دو جلسه تمرین فزایندۀ درمانده ساز بر برخی شاخصهای ایمنی در دختران فعال

  مرینیت برنامۀ
 چند کمک با )10( انتخاب از پس تمرینی برنامۀ

 سابقۀ سال دو با دانشجو دختر ورزشکاران از نفر

 شده  اعمال تغییرات از پس و بررسی منظم ورزشی

 3 تکرار 6 برنامه این .شد اصالح زیر صورت به
 با تکرار هر بین فعال استراحت دقیقه یک با ای  دقیقه

 دستگاه روی ساعت در کیلومتر 6 اولیۀ سرعت

 استراحت هر از بعد که شد می شامل را ننوارگردا

 آن سرعت بر ساعت در کیلومتر 2 ای،  دقیقه یک

 اجرای مدت تمام در نیز دستگاه شیب .شد  می افزوده

 صورت به فعال استراحت .بود درجه 1 تمرینی برنامۀ

 روی ساعت در کیلومتر 3 سرعت با رفتن راه

 شیب و سرعت بودن  ثابت به توجه با .بود ننوارگردا

 شدت آزمودنیها، آمادگی سطح نیز و دستگاه

 در که پالر سنج  ضربان دستگاه کمک با فعالیت

 تا 75 شد، نصب ورزشکاران قلب روی و سینه ناحیۀ

 مدت در .شد تعیین بیشینه قلب ضربان درصد 95

 بود متصل آزمودنیها به سنج  ضربان نیز آزمون انجام

  .شد  می کنترل آنان قلب ضربان و

  آزمون اجرای روش
 آزمودنیها از اصلی برنامۀ شروع از قبل ساعت24

 خون سی  سی 2 طبی تشخیص آزمایشگاه محیط در

 متغیرهای استراحتی طوحس گیری  اندازه جهت

 گروه دو سپس .شد گرفته غیرناشتا حالت در تحقیق

 ساعت 24 روز در جلسات تعداد تناسب به تجربی

 دستگاه روی را تمرینی برنامۀ اولیه گیری  خون از بعد

 عصر 20 تا 17 و صبح 11 تا 8 ساعتهای در 1نوارگردان

 گروه( 17 الی 14 ساعت در و )1 تجربی گروه(

 با شروع از پس فعالیت این .کردند آغاز )2 تجربی

 واماندگی به رسیدن زمان تا مرحله به مرحله اجرای

 آزمون کمک با دگیوامان حد.تیاف  ادامه ارادی

 ارادی ناتوانی اظهار همچنین ،)1( بورگ فشار درک

 1 .شد تعیین فعالیت ادامۀ از آزمودنی
 انجام از بعد بالفاصله تجربی گروه دو هر از

 در کنترل گروه از زمان هم و ظهر از بعد فعالیت

 خون سی  سی 2 مقدار به بدنی تربیت آزمایشگاه

 را خون قطره کی آزمایشگاه متخصص .شد گرفته

 و کرد ثابت و کشید الم روی بر دستی شمارش برای
 حاوی مخصوص ای  شیشه های  لوله در را مابقی

mg/dl2 2ضدانعقاد مادۀ )EDTA( برای و ریخت 

 .برد آزمایشگاه به آزمایشگاهی تحلیل و تجزیه
 بار دو و دستی روش به بار یک مربوط شاخصهای

 -N21; KX-1000Sysmex K 3خون آنالیز دستگاه با

  .شدند شمارش
 از شد خواسته افراد از طرح اجرای مدت در

 غذاهای خوردن از و وندنش خارج پژوهش مکان

 2 تا 5/1 آزمودنیها ،همچنین .کنند خودداری سنگین
 قندی مواد خوردن از فعالیت شروع از قبل ساعت

  ).22،44( شدند منع

  آماری روش
 رنوف،اسمی –کولموگروف آزمون به توجه با

 تحلیل برای .بود طبیعی آزمودنیها در ها  داده توزیع

 تحلیل آزمونهای و توصیفی آمار پژوهش های  یافته

 .رفت کار به وابسته t و توکی آزمون ،واریانس
 نسخۀ SPSS رافزا  نرم از استفاده با نیز آماری عملیات

 .پذیرفت انجام≥P 05/0 یدارامعن سطح در 13

  ها  یافته
 دو هاینوتروفیل و ،لنفوسیتها کوسیتها،لو تعداد

  افزایش پایه سطح هـب تـنسب 2 و 1 یـربـتج روهـگ

                                                               
1. Power jack 100  
2. Ethylene  Diamine  Tetra  Acetate 
3. Cell Counter دستگاه هماتولوژی  

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID
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  43   دبیدی روشن، دکتر حمید سفیریمحبوبه بهاری ملردی، دکتر شادمهر میردار، دکتر ولی اله

 تعداد میان این در که ،)>001/0P( داشت معناداری

 و 2 تجربی گروه اینوتروفیله و لوکوسیتها
 داشت را افزایش بیشترین 1تجربی گروه یلنفوسیتها

 و ،تهالنفوسی لوکوسیتها، تعداد ).1 شکل و 2 جدول(
 کنترل گروه به نسبت 2و1 تجربی درگروه نوتروفیلها

 و 1شکل ( داشت )>05/0P( معناداری افزایش
 ).3 جدول

 هایگروه در بررسی مورد شاخصهای مقادیر

 ،)3جدول و 2 شکل( بود اوتـمتف 2 و 1 ربیـتج
 1 تجربی گروه در نوتروفیلها نمیزا که طوری به

 و )1P=450/0( کاهش 2 تجربی گروه به نسبت
 لوکوسیتها و ،)2P=405/0( لنفوسیتها تعداد

)989/0=3P( دو در تغییرات این اما ،داشت افزایش 

  ).<05/0P( نبود دارامعن کرده  تمرین گروه
  

 در 2و 1 تجربی هایدرگروه نوتروفیلها و ،لنفوسیتها لوکوسیتها، تعداد تغییرات میانگین .2 جدول
  آزمون  پس و آزمون  پیش

 متغیر اآزمودنیه
  آماره

 انحراف  میانگین اختالف  )مترمکعب  میلی( تعداد  مراحل
 P مقدار  استاندارد

 6/7328 ± 61/1559 آزمون  پیش

یت
وس
وک
ل

 

 43/1282 ± 74/1946 آزمون  پس
  

(*)5496- 
  
421/0 

  
000/0 

 14/2936 ± 76/897 آزمون  پیش

یت
وس
لنف

 

 14/4647 ± 09/679 آزمون  پس
  

(*)000/1711-  
  

83/285  
  
001/0  

 00/4245 ± 26/606 آزمون  پیش

روه
گ

 
ربی

تج
 2 )

ک
ی

 
سه
جل

 
یت

فعال
(  

 

فیل
ترو

نو
  

  28/8043 ± 97/1708 آزمون  پس
  

(*)28/3798- 
  

55/540 
  
000/0 

  0/7525± 85/1020 آزمون  پیش

یت
وس
وک
ل

 
 75/1283 ± 25/2167 آزمون  پس

  
(*)5313- 

  
652/0 

  
000/0 

  37/2995 ± 92/421 آزمون  پیش
یت

وس
لنف

  

 00/5013 ± 39/1043 آزمون  پس
  

(*)62/2017- 
  

31/375 
  
001/0 

 75/4250 ± 82/1003 آزمون  پیش
روه

گ
 

ربی
تج

 دو( 1 
سه
جل

 
یت

فعال
فیل )

ترو
نو

 

  87/7534 ± 70/1130 آزمون  پس
  

(*)12/3284- 
  

22/403 
  
000/0 

  

2000
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14000

ه ای
س جل

ک 
ی

ه ای
س جل

دو رل ت
کن

ب)
کع

ر م
 مت

لی
(می

اد 
عد

ت

لوکوسیت

لنفوسیت 

نوتروفیل

  
  گانه 3 گروههای در )3mm( نوتروفیلها و ،لنفوسیتها لوکوسیتها، تعداد تغییرات میانگین .1 شکل
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-1000
0

1000
2000
3000
4000
5000
6000

لوکوســیت ــیت لنفوس نوتروفیــل

ب 
مكع

تر 
ي م

ميل

تجربی 1 به تجربی 2

تجربی 1 به کنترل

تجربی2به کنترل

 
   گانه  سه گروههای در )3mm( نوتروفیلها و ،لنفوسیتها لوکوسیتها، تعداد تغییرات مقایسۀ .2 شکل

  
   لکنتر و 2 و 1 تجربی گروههای در )3mm( نوتروفیلها و ،لنفوسیتها لوکوسیتها، تعداد تغییرات .3 دولج

 P مقدار  میانگین اختالف ± استاندارد خطای (J)آزمودنی (I)آزمودنی وابسته متغیر  متغیر
 989/0 1/132 ± 29/968 2 تجربی دوجلسه
  آزمون  پس لوکوسیت 000/0 17/5454 ± 41/1010 کنترل  1 تجربی
 000/0 95/5440 ± 88/1040 کنترل 2 تجربی
 405/0 86/365 ± 19/429 2 تجربی 1 تجربی
 آزمون  پس لنفوسیت 000/0 00/1947 ± 86/447(*) کنترل 1 تجربی
 003/0 14/1581 ± 37/461(*) کنترل 2 تجربی
 746/0 - 41/508 ± 33/658 2 تجربی 1 تجربی
 آزمون  پس نوتروفیل 000/0 87/3371 ± 97/686(*)  کنترل  1 تجربی
 000/0 28/3880 ± 68/707(*)  کنترل  2 تجربی

  
  بررسی و بحث

 و یک حاد تأثیر خصوص در حاضر تحقیق نتایج
 بر روز در ساز  درمانده ۀفزایند تمرین جلسه دو

 این داد  نشان فعال دختران ایمنی شاخصهای برخی

 دارامعن تغییرات ایجاد سبب تمرینی برنامۀ

 تمرینی گروههای در گروهی  بین و گروهی  درون

 مطالعات با یافته این .است  شده   کنترل گروه به نسبت

 ،)2005 ،1991( نیمن .سی  .دی ،)1988( کارتی  مک
 و )2000( پدرسون رلوندکال و ،)1995( بنونی .جی

 شد طرح ای  جلسه یک تمرین صورت به که دیگران

 ،)36 ،35 ،31 ،29 ،23 ،22 ،17 ،7( دارد همسویی
 1 تجربی گروههای در ایمنی شاخصهای یبرخ ولی
   .نداشت معناداری تغییر 2 و

 باالی افزایش علت که دارد وجود احتمال این

 افزایش دهندۀ  نشان که 1 شکل به توجه با لوکوسیتها

 دلیل به لنفوسیتهاست، به نسبت نوتروفیلها بیشتر

 رو، این از .باشد نوتروفیلها معنادار و زیاد افزایش

 و اسمیت ال تحقیق نتایج پژوهش این ایه  یافته
 تعداد معنادار افزایش علت که را )1989( همکاران

 نوتروفیلها تعداد غیرمعنادار افزایش را لوکوسیتها
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 ملأت قابل یافته این و کند می ییدأت )42( دانستند

 بیشتر یـبررس هـب که تـاس اضرـح وهشژـپ
   .نیازدارد
 یا گرا  نبرو تمرینات الگوی براین عالوه

 ایمنی شاخصهای تعداد بر است ممکن نیز گرا  درون

 در )1999( همکاران و مالم کریستر .باشد اثرگذار

 گرا  برون تمرینات اظهارداشتند خود مطالعۀ

 را نوتروفیلها و لوکوسیتها تعداد )اکسنتریک(

 لنفوسیتها تعداد در تغییری ولی دهد، می افزایش

)B– cell; T- cell( کند نمی ایجاد )25.(   
 در اینکه به توجه با دارد وجود احتمال این

 کانسنتریک نوع از تمرینات اجرای حاضر تحقیق

 است بوده )باال سمت به درجه 1 شیب در دویدن(

 .باشد مغایر ایشان تحقیق نتایج با حاصل نتایج
 زیربیشینۀ تمرینات اند  داده نشان بعدی تحقیقات

 و لوکوسیتها دتعدا )رونده  پیش( فزاینده
 تحقیق .دهد می افزایش را آن های  زیرمجموعه

 تمرین نوع اینکه با داد، نشان را مشابه ای  نتیجه حاضر

   .است بوده فزاینده بیشینه
 اثرگذار عوامل از تمرینی کار بار رسد  می نظر به

 نتایج این .است ایمنی دستگاه سلولهای افزایش بر

 در شد، مشاهده )1996( همکاران و موینا تحقیق در

 فزاینده زیربیشینۀ تمرینات تأثیر که حالی

 مردان خون جریان لوکوسیتهای بر را )رونده  پیش(

 نتایج این ).28( کردند  بررسی غیرفعال و فعال زنان و

 به تأییدکردند، نیز )1997( همکاران و الراکیم را

 با دویدن دقیقه 20 کردند مشاهده آنان که طوری

 نوارگردان روی )دقیقه در ضربه 170-180( شدت

 و نوتروفیلها، لوکوسیتها، تعداد معنادار افزایش به
  ).13( انجامد می ژیمناست دختران لنفوسیتهای
 را نسبی رطوبت و محیط دمای محققان برخی

 لوکوسیتها تعداد در تمرین از حاصل تغییرات در نیز

 لیم ال سی .اند  دانسته مؤثر آن های  زیرمجموعه و

 انجام به آزمودنیها که هنگامی داشت اظهار )2005(

 ۀدرج 35 گرمایی فشار تحت بدنی فعالیت
 پرداختند، درصد 55 نسبی رطوبت و گراد  سانتی

 فعالیت از بعد بالفاصله خونشان ینوتروفیلها تعداد

 کاهش لنفوسیتها تعداد ولی ،یافت افزایش بدنی

   ).21،22( داد نشان معناداری
 تعداد افزایش که دارد وجود احتمال این

 ال سی نتایج با مغایر که حاضر تحقیق در لنفوسیتها

 محیط پایین تقریباً دمای میزان دلیل به است لیم

 و )گراد  سانتی درجۀ 16( تمرینی برنامۀ اجرای
   .باشد )درصد 5/77( محیط باالی نسبی رطوبت
 )1998( همکاران و رود توماس دیگر سویی از
 میزان و لنفوسیتها کاهش یا افزایش بین دکردن اشاره

 هر .دارد وجود مستقیم ارتباط پالسما نگلوتامی

 نشده مطالعه حاضر پژوهش در ارتباط این چند

  ).38( خواهدشد بررسی آینده مطالعات در است،
 همکاران و کاپِل های  یافته با حاضر تحقیق نتایج

 افتۀی  افزایش غلظت آنها .دارد مطابقت نیز )1998(

 در را شدید بسیار بدنی فعالیت طی نورآدرنالین

 که  طوری به اند،  دانسته مؤثر ایمنی دستگاه تغییرات

 و حین نوتروفیلها و لنفوسیتها، لوکوسیتها، تعداد
 آزمودنیهای به نورآدرنالین تزریق از بعد بالفاصله

 رسد  می نظر به بنابراین، ).18( یافت افزایش انسانی

 ایمنی دستگاه واکنشهای بر ونیهورم دستگاه

  .باشد داشته مؤثری نقش سلولی
 نیز و دریافتی کالری کاهش محققان برخی

 شدید فعالیت کنار در کافی خواب از محرومیت

 ایمنی دستگاه تحریک دیگر عامل را بدنی

 نوتروفیلها تعداد مطالعات دست این در .اند  برشمرده

 لریکا شدید،کاهش بدنی فعالیت تأثیر تحت

 معناداری طور به خواب از محرومیت و دریافتی
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 حالی در داد، نشان افزایش کنترل گروه به نسبت
 داشت درصدی 40 کاهش لنفوسیتها تعداد که

)9.(  
 عوامل ازجمله روانی، فشار این، بر عالوه

 و نوتروفیلها، لوکوسیتها، تعداد افزایش بر اثرگذار
 رهایفشا است ممکن رو این از .لنفوسیتهاست

 تحریک با آنان کارایی بر محیطی فشارهای و روانی

    .تأثیرگذارد ایمنی دستگاه
 همکاران و نردوی و )1984( همکاران و الندمان

 فشار دادند نشان جداگانه مطالعۀ در یک هر )2003(

 آدرنرژیک های  گیرنده سازی  فعال طریق از روانی

 انجامد  می ایمنی سلولهای تعداد افزایش به

)20،37.(   
 اشاره نکته این به نیز )2000( همکارانش و گوئبال

 فعالیت کنار در شدید روانی فشار که اند   کرده

 های  زیرمجموعه و لوکوسیتها افزایش به ورزشی

   ).37( انجامد می ورزشکاران در آن
 تغییرات در که احتمالی سازوکارهای جمله از

 دارد نقش نوتروفیلها و ،لنفوسیتها ا،وسیتهلوک
 افراد بدنی آمادگی سطح و تمرین تشد و مدت

  ).29،19( است
 از کار شدت وقتی شد آشکار حاضر تحقیق در

 افزایش بیشینه قلب ضربان درصد 95 به درصد 75

 افزایش به باشد، کوتاه آن مدت چند هر یابد،  می

 نوتروفیلها و ،النفوسیته لوکوسیتها، تعداد معنادار

 از ورزش جلسات تعداد ایشافز اگرچه انجامد، می

 تعداد کاهش یا افزایش بر روز در جلسه دو به یک

 معناداری تأثیر آن های  زیرمجموعه و لوکوسیتها

   .است نداشته
 هـنکت نـای هـب )1988( دال و یـارتـک  مک

 و سفید گلبولهای تعداد افزایش که کردند  اشاره
 رابطۀ تمرین مدت و شدت با آن های  زیرمجموعه

 نسبت افراد آمادگی میزان با ولی دارد، ستقیمم

   ).22( دارد معکوس
 با 2 و 1 تجربی گروه وقتی حاضر تحقیق در

 شدت بین مستقیم رابطۀ شدند، مقایسه کنترل گروه

 با 1 تجربی گروه وقتی اما .شد تأیید تمرین مدت و

 2 تجربی گروه با )جلسه دو( مضاعف تمرینی حجم
 و لوکوسیتها تعداد در اداریمعن افزایش شد، مقایسه

   .نشد دیده آن های  زیرمجموعه
 تغییرات این سازوکار مورد در رسد  می نظر به

 که طوری به باشند، داشته نقش نیز دیگری عوامل

 نسبت خاص سازوکار یک به تنها را آن توان  نمی

 ورزش ۀواسط به ایجادشده تغییرات حال، این با .داد

 و ،لنفوسیتها ،سیتهالوکو توزیع و تعداد در
 و ندناپایدار و موقتی تحقیقات اکثر در نوتروفیلها

 دستگاه میزان چه به عوامل این که نیست روشن

  ).3( دنده  قرارمی تأثیر تحت را ایمنی
 است حاکی پژوهش این های  یافته کلی طور به

 جلسه دو پی در سلولی ایمنی دستگاه تغییرات

 95 - 75 معادل شدتی با ساز   درمانده فزایندۀ تمرین

 دقیقه 30-20 مدت طی بیشینه قلب ضربان درصد

 در مشابه بدنی فعالیت جلسه یک به نسبت روز در

 تجربی گروههای فعال دختران ایمنی دستگاه

 حالی در است، نداده نشان ای  مالحظه قابل تفاوت

 نیز و استراحتی سطوح به نسبت متغیرها این که

 نظر به .اند  داشته ناداریمع افزایش کنترل گروه

 فعالیت به انسان ایمنی دستگاه پاسخ نیمرخ رسد  می

 و تر  طوالنی زمان در بیشتر مطالعات نیازمند ورزشی
  .باشد آن بر مؤثر متغیرهای بررسی
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