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ارشد فیزيولوژي ورزش، دانشگاه فردوسی  کارشناسی -2، کارشناس تربیت بدنی و علوم ورزشی، موسسه آموزش عالی سناباد، واحدگلبهار -1

دانشجوي دکتري  -5، ارشد فیزيولوژي ورزش، دانشگاه آزاد اسالمی واحد کالله کارشناسی -4، استاديار دانشگاه فردوسی مشهد -3، مشهد

 ، دانشگاه فردوسی مشهدفیزيولوژي ورزش
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عملکرد ايمنیی بیا    يهاجنبهعملکرد ايمنی همراه است. در اين دوران تمام  يهاجنبهسالمندي با بی نظمی در تعداد زيادي از  مقدمه:

تیايیر  هدف از انجام اين پژوهش، بررسی . (3-2)ابديیمحفظ شده و برخی ديگر افزايش  هاجنبهو برخی  (1)کندینمپیري کاهش پیدا 

 بود.غیرفعال  سالمندهماتولوژيک مردان  يهاشاخصمقاومتی( بر سطوح ايمنی هومورال و -هوازيترکیبی )هشت هفته تمرينات 

( بیه روش نمونیه گییري در    نفیر  12( و کنتیرل ) نفیر  12آزمودنی در دو گروه تجربیی )  24در اين مطالعه نیمه تجربی،  :شناسيروش

میدت  به  جلسه 3، هرهفته وي نوارگردان براي مدت هشت هفتهتمرين هوازي شامل دويدن ر . برنامهدسترس و هدفمند انتخاب شدند

درصد يیک تکیرار بیشیینه     02شدت درصد حداکثر ضربان قب ذخیره بود. برنامه تمرينات مقاومتی نیز با  02تا  02شدت دقیقه با  22

تکیراري اسیتفاده شید و نتیاي  در      يهااندازهدرون گروهی و بین گروهی از روش آنالیز واريانس  يهانیانگیماجرا گرديد. براي مقايسه 

 آزمايش شدند. p<25/2سطح معنی داري 

سطوح کیورتیزول سیرمی   و  (=240/2Pکرد )معنی داري پیدا کاهش پس از تمرينات ترکیبی  IgGنتاي  نشان داد که سطح  :هاافتهي

سرمی پس از تمرينات اين تغییرات از لحاظ آماري معنیی   IgM يدرصد 55/11رغم کاهش  یعل .(=22/2Pداشت )معنی دار افزايش 

 (. P>25/2نبود )دار ، گلبول سفید، لنفوسیت، مونوسیت و نوتروفیل در هر دو گروه معنیIgA يهاشاخص(. =310/2Pنبود )دار 

 سیتم یس فیتضع موجب است ممکن یکیکاتابول روند شيافزا با مدت یوطوالن ديشد نيتمر آمده دست به  ينتا براساس گيری:نتيجه

 .شود یمنيا

 غیرفعال سالمند، تمرين ترکیبی، مردان کورتیزول، ايمونوگلبولین ها کليدی: یهاواژه
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