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    بر روي دوچرخه کارسنج فعالیت هوازي دقیقه30ثیرتأ
   سرم دانشجویان تربیت بدنیIgGبر غلظت 

  
   1میرزا حسین نوروزي کمره

 فیزیولوژي ورزشکارشناسی ارشد 
  

  دکتر ناصر بهپور 

  استادیار دانشگاه رازي
  

  دکتر وحید تادیبی 

  استادیار دانشگاه رازي
  

  ر امیرعباس منظمیدکت

  انشگاه رازياستادیار د

  چکیده

 21 دانشجو مرد تربیت بدنی با دامنه سنی 10بدین منظور .  سرم بودIgGپژوهش بررسی اثر فعالیت هوازي بر غلظت هدف از 

فعالیت  .مربع به صورت داوطلبانه در این پژوهش شرکت کردند کیلوگرم بر متر22/22ص توده بدن  سال و میانگین شاخ24تا 

قبل و بعد .  درصد حداکثر ضربان قلب بیشینه انجام شد75 تا 70 دقیقه با شدت 30کارسنج به مدت هوازي بر روي دوچرخه 

 وابسته t با آزمون زمونآ    و پسزمون آ  سرم در پیشIgGتغییرات غلظت . ها نمونه خونی گرفته شد از آزمودنی هوازياز فعالیت

 IgGمعناداري در غلظت  تأثیر داد که یک جلسه فعالیت هوازي زیر بیشینهنتایج نشان  . آنالیز شدspssافزار با استفاده از نرم

 سرم ندارد IgG غلظت برثیري  جلسه فعالیت هوازي زیر بیشینه تأگیرد که یک این پژوهش نتیجه می).p=357/0(سرم نداشت

  .کندمیی را مختل و نگرانی براي ورزشکاران و مربیان وجود ندارد که فعالیت زیر بیشینه عملکرد سیستم ایمن

  .، سیستم ایمنیIgGفعالیت هوازي، : واژگان کلیدي

  

                                                             
1 mirzahoseynnorozi@yahoo.com 
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  مقدمه

ی کیولوژیزی فيهاستمیس از ياریبس مانند بدن یمنیا ستمیس. کندورزش چالشی براي هموستاز در سراسر بدن فراهم می

هاي اخیر توسعه یافته ر طی سال ایمونولوژي ورزشی د.)1(شودمختل می یتوجه قابل به میزان ورزش جلسه کی اثر در گر،ید

دهد و در نتیجه به زندگی و بیشتر علوم از جمله علوم ورزشی، پزشکی، پاتولوژي، ایمونولوژي و علوم رفتاري را بهم ربط می

ثیر منفی بر سیستم ایمنی و تواند هم تأثیر مثبت و هم تأورزش می). 9(کندهاي عفونی کمک میسالم و جلوگیري از بیماري

این منحنی .  است"J"منحنی رابطه بین ورزش و استعداد ابتال به بیماري به شکل. هاي جزئی داشته باشداسیت به بیماريحس

تواند استعداد ابتال به بیماري را کاهش دهد و عملکرد سیستم ایمنی را گر آن است که ورزش با شدت پایین تا متوسط میبیان

چند  هر. کنددهد و سیستم ایمنی را مختل میاال استعداد ابتال به بیماري را افزایش میباال ببرد در حالی که ورزش با شدت ب

اند که عملکرد سیستم ایمنی بین ورزشکاران و غیرورزشکاران تفاوت چندانی ندارد، برخی مطالعات شواهد اندکی نشان داده

بسیاري از . عملکرد سیستم ایمنی همراه بوده استاي گزارش کردند که فعالیت بدنی متوسط با افزایش نسبتاً قانع کننده

رسد که شود و به نظر میهاي مختلف سیستم ایمنی بعد از ورزش حاد مختل میاند که عملکرد سلولمطالعات گزارش کرده

اه تنفسی فونت دستگبه ویژه ع(هاي جزئی مستعد ابتال به بیماريهاي فشرده تمرین استقامتی بیشترورزشکاران درگیر در دوره

 يها يماریب مانند هايماریب از ياریبس به ابتال خطر عواملترین و عدم فعالیت بدنی نیز امروزه یکی از بزرگ) 2(هستند) فوقانی

نگرانی که براي ورزشکاران وجود دارد این است که یک عفونت ). 9(ن استاستخوا یپوک و باال خون فشار ابت،ید ،یچاق ،یقلب

ورزش متوسط بر سیستم ایمنی  تأثیر ).13( قابل توجهی به همراه داشته باشد عملکرد ورزشی را به میزانتواند افتجزئی می

مکانیسم افزایش بهبود عملکرد سیستم ایمنی در اثر فعالیت متوسط مشخص . همواره براي ورزشکاران و مربیان مهم است

در رابطه با اثر ورزش بر عملکرد سیستم ). 7(نی نیاز داردهاي سلولی سیستم ایمنیست و به مطالعات بیشتري در سطح فاکتور

 تأثیر هاي مختلف،ایمنی متغیرهاي زیادي از جمله مدت فعالیت، شدت فعالیت، نوع برنامه ورزشی و و استفاده از آزمودنی

  ).8(گذارند

 و مایعات بافتی مانند ها در سرمولینایمونوگلب. شوند ترشح میBهاي هایی هستند که از سلولها گلیکوپروتئینایمونوگلبولین

هاي سرمی دارد در بین ایمونوگلبولین بیشرین مقدار را IgG کهشوند  دسته کلی تقسیم می5به   وشوندک یافت میبزاق و اش

 ندهاي مورد استفاده براي ارزیابی یکپارچگی عملکرد سیستم ایمنی هستها، بخشی از دادهسطوح سرمی ایمونوگلوبولین). 1(

را گزارش سرم  IgGاند، افزایش غلظت را بررسی کردهسرم  IgG بر غلظت فعالیت هوازيثیر  برخی از مطالعات اندکی که تأ).6(

رو هدف این پژوهش اثر یک جلسه فعالیت  از این).11و4،3(اند، در حالی که برخی هیچ تفاوتی را مشاهده نکرده)7و8(اند داده

  .بود سرم IgGهوازي بر غلظت 
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  روش شناسی تحقیق

 دنی به صورت داوطلبانه و دردانشجو مرد تربیت ب 10. باشد داراي جنبه کاربردي میتجربی بوده که مطالعه حاضر از نوع نیمه

ها نمونه ثابت انجام دادند، قبل و بعد از فعالیت از آزمودنی دقیقه فعالیت هوازي با شدت 30ها آزمودنی.  انتخاب شدنددسترس

  .رفته شدخونی گ

  

  هاآزمودنی

. انتخاب شدنددسترس  که به صورت داوطلبانه و در دانشجوي مرد تربیت بدنی بودند 10کننده در این پژوهش  افراد شرکت

. ها گرفته شدنامه کتبی از آزمودنی فرم رضایت. ل دخانیات را نداشتندها سابقه هرگونه بیماري، مصرف دارو و یا استعماآزمودنی

ها مانند وزن، شاخص توده بدن و درصد چربی با استفاده از دستگاه تجزیه و تحلیل ترکیب بدن  توصیفی آزمودنیهايویژگی

)ZEUS 9.9استفاده شد) سنجقد(کش آنتروپومتري  خطبراي سنجش قد از. گیري شداندازه) ، ساخت کشور کره جنوبی .

  . ارائه شده است1ها  در جدول هاي توصیفی آزمودنیویژگی

  هاهاي توصیفی آزمودنی ویژگی)1(جدول 
  حداکثر  حداقل  انحراف استاندارد  میانگین  

  00/24  00/20  07/1  60/21  )سال(سن
  00/192  00/169  55/6  5/177  )مترسانتی(قد

  10/78  50/54  39/7  98/69  )کیلوگرم(جرم بدن
  00/25  10/19  00/2  22/22  )کیلوگرم بر مترمربع(شاخص توده بدن

  40/16  60/6  58/3  95/10  بیدر صد چر
  

  

  فعالیت هوازي

 دقیقه بود به این صورت 30به مدت )  ساخت کشور سوئدE839مونارك مدل (فعالیت هوازي بر روي دوچرخه کارسنج هوازي 

با  دقیقه را با ضربان قلب یکنواخت 20 وات شروع کردند و70 دقیقه را به عنوان گرم کردن با توان 10ها ابتدا که آزمودنی

در .  دور در دقیقه بود60سرعت رکاب زدن در سراسر فعالیت .  درصد حداکثر ضربان قلب بیشینه رکاب زدند75 تا 70شدت 

 تا 70 که در پایان دقیقه آخر از مرحله گرم کردن ضربان قلب به شد اضافه اياندازهسه دقیقه آخر از مرحله گرم کردن توان به 

  .نه رسید درصد حداکثر ضربان قلب بیشی75
  

  خونگیري

 بعد از ضد عفونی کردن محل ابتدا گارول در قسمت باالي آرنج بسته شد و. نمونه خونی از دست در حالت نشسته گرفته شد

نمونه خونی به مدت   اجازه داده شد که.سی خون از ورید زنداسفلی گرفته شد سی10 به مقدار ، درصد96گیري با الکل  نمونه
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 دور در 3000ها داخل دستگاه سانتریفوژ با بعد از لخته شدن خون، لوله.  لخته شودکامالً  بماند تاعمولی در دماي مدقیقه 30

ی ذخیره شد و براي آزمایشات بعدي در دماي یهاسرم در چهار قسمت در میکروتیوبل.  دقیقه قرار دادیم15دقیقه به مدت 

 از روش نفلومتري IgGگیري براي اندازه. یشگاه انتقال داده شددر پایان پژوهش یک قسمت از سرم به آزما.  فریز شد-70

  .استفاده شد

  

  هاي آماريروش

اسمیرنف براي بررسی توزیع -از آزمون کلموگروف. از آمار توصیفی براي محاسبه میانگین و انحراف استاندارد استفاده شد

آزمون و  همبسته براي مقایسه نتایج پیشtها از آزمون ها استفاده شد و پس از اطمینان از توزیع طبیعی دادهطبیعی داده

 در نظر 05/0ها استفاده شد و سطح معناداري کمتر از  براي تجزیه و تحلیل دادهSPSS 18افزار از نرم. آزمون استفاده شد پس

  .گرفته شد

  

  هایافته

 tبا استفاده از آزمون آزمون  زمون و پسآ پیشسرم در IgG  سرم، غلظت IgGبه منظور بررسی اثر فعالیت هوازي بر غلظت 

  ).2 جدول(همبسته، با هم مقایسه شد 

  آزمون آزمون و پس پیشدر ) g/l(سرم IgG غلظت  )2(جدول 
  سطح معناداري   مشاهده شدهt  آزمون پس  آزمون پیش

61/2±08/12  76/1±55/12  970/0-  357/0  
  

 درصدي داشت که این افزایش از 9/3ر فعالیت هوازي افزایش  سرم در اثIgGشود غلظت  دیده می جدولهمانطور که در

  .لحاظ آماري معنادار نبود

  

  گیري و نتیجهبحث

 IgGمعناداري در غلظت  تأثیر  دقیقه فعالیت هوازي زیر بیشینه بر روي دوچرخه کارسنج30در این پژوهش مشاهده شد که 

خوان است و با نتایج مطالعات کرسباي و ناهم) 2002(گا و همکاران هاي ما با تحقیق گانکه در این رابطه یافته. سرم نداشت

  .خوانی داردهم) 2005(و مطالعه دیگر کرسباي و همکاران ) 2005(همکاران 

تواند دالیل زیادي از جمله مدت فعالیت، شدت فعالیت و ر میهاي پژوهش حاضعه گانگا با یافتهخوانی نتایج مطالعلت ناهم

ها دوندگان دو ماراتون بودند که مسابقه دو ماراتون را انجام دادند میانگین مدت در مطالعه گانگا آزمودنی. شدمحیط فعالیت با
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همچنین در مطالعه گانگا شدت فعالیت .  دقیقه بود30ر لعه حاض ساعت بود در حالی که مدت فعالیت مطا7/2ها فعالیت آن

فعالیت مطالعه . ضربان قلب بود درصد حداکثر 75 تا 70لیت زیر بیشینه با شدت فعا حاضر بیشینه بود در حالی که در مطالعه

علت . باز انجام شدر در آزمایشگاه که محیطی بسته است انجام شد در حالی که در مطالعه گانگا فعالیت در فضاي حاض

دالیل زیادي از جمله مدت و تواند ر با دو پژوهش انجام شده توسط کرسباي و همکاران میهاي پژوهش حاضخوانی یافته هم

 درصد حداکثر اکسیژن 70 تا 60 دقیقه دویدن روي نوارگردان با شدت 30در مطالعات کرسباي فعالیت. شدت فعالیت باشد

 20ها در مطالعات کرسباي میانگین سنی آزمودنی. ر استت و مدت بسیار شبیه با مطالعه حاضمصرفی بود که از لحاظ شد

  .بسیار نزدیک است) 6/21(ر هاي مطالعه حاضین سنی آزمودنیانگسال بود که به می

مشاهده  حاضر همانطور که در مطالعه. اند انجام شدهIgGیک جلسه فعالیت هوازي بر غلظت  تأثیر مطالعات اندکی در زمینه

 سرم IgGبر غلظت معناداري  تأثیر  دقیقه فعالیت هوازي زیر بیشینه30شد، مطالعات کرسباي و همکاران نشان دادند که 

در رابطه با اثر ورزش بر عملکرد سیستم ایمنی متغیرهاي زیادي از جمله مدت فعالیت، شدت فعالیت، نوع برنامه . نداشت

تحت هرگونه استرس از جمله فعالیت ورزشی هورمون وازوپرسین باعث . گذارند تأثیر هاي مختلف، استفاده از آزمودنیشی وورز

در طی ورزش ). 8(شودورمون آدرنوکورتیکوتروپین میشود که سبب افزایش هافزایش هورمون آزاد کننده کورتیکوتروپین می

هاي بتا گیرنده). 12(شوند میدهاي عصبی سمپاتیک آزانفرین از پایانهنفرین از مدوالي غدد فوق کلیوي و نوراپیاپی

ها هستند که هایی براي دریافت سیگنال از کاتاکاالمین و ماکروفاژها محلT و Bهاي  بر روي لنفوسیتپتور موجودآدرنوس

بالفاصله بعد از فعالیت هوازي شدید و طوالنی مدت غلظت پالسما ). 12(شودها مین یا تغییرپذیري در آنباعث فعال شد

تر شدن ها سبب فعالاینترلوکین). 14(شود می6افزایش غلظت اینترلوکین کند که باعث ها افزایش پیدا میینکاتاکاالم

 درصد 60زمانی که شدت فعالیت هوازي از ). 5و14(شوند ها میشوند و باعث تولید بیشتر ایمونوگلبولین میBهاي لنفوسیت

 درصد اکسیژن مصرفی 80فعالیت با ). 8(شودها و کورتیزول میکاالمیناتاحداکثر اکسیژن مصرفی فراتر رود سبب افزایش ک

مارش و ). 1(شوددرصد حداکثر اکسیژن مصرفی می 50نفرین در مقایسه با فعالیت با سبب افزایش سه برابري در غلظت اپی

 دقیقه فعالیت هوازي بر روي 30مشاهده کردند که غلظت پالسمایی آدرنوکورتیکوتروپین و کورتیزول در اثر ) 2006(همکاران 

 دقیقه فعالیت 30 درصد حداکثر اکسیژن مصرفی، افزایش معناداري داشت، در حالی که در اثر 80دوچرخه کارسنج با شدت 

 درصد حداکثر اکسیژن مصرفی، افزایش داشت ولی از لحاظ آماري معنادار نبود 60هوازي بر روي دوچرخه کارسنج با شدت 

)10 .(  

 درصد حداکثر 60توان گفت که یک جلسه فعالیت هوازي با شدت باالتر از هاي پیشین می با استناد به پژوهشبه طور کلی

ها و شود که سبب افزایش سایتوکینها میاکسیژن مصرفی باعث افزایش معناداري در غلظت آدرنوکورتیکوتروپین و کاتاکاالمین

ها در اثر  در حالی که افزایش غلظت آدرنوکورتیکوتروپین و کاتاکاالمین.شودها میدر نتیجه افزایش غلظت ایمونوگلبولین
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ها در اثر  درصد حداکثر اکسیژن مصرفی ناچیز است و بنابراین، تغییر غلظت ایمونوگلبولین60فعالیت هوازي با شدت کمتر از

 30گیرد که ین پژوهش نتیجه می ا.تواند ناچیز باشد درصد حداکثر اکسیژن مصرفی می60فعالیت هوازي با شدت کمتر از

 سرم IgGمعناداري بر غلظت  تأثیر  درصد حداکثر ضربان قلب75 تا 70دقیقه فعالیت هوازي روي دوچرخه کارسنج با شدت 

  .نداشت
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