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 ل،هندبا ورزشکاران در  IgG و IgA، IgM سطح سرمی برمیزان  هوازیبی شدید تمرین جلسه یک اثر

 کوهنوردی و والیبال
 

 4حمدعلیم ،شیبک، 3ینبز ،علیدادی، 2لیعسینح ،خزاعی، 1رمانآ ،جلیلی

 

 ،دارش ارشناسک -3، نزاهدا پزشکی علوم دانشگاه ایمونولوژی اریدانش -2، دانشگاه تهران ی،دکتری فیزیولوژی ورزشدانشجوی  -1

 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تهران -4 
 

 تعیین حاظر تحقیق از هدف مهاجم میباشد. عوامل گونه هر مقابل در بدن ایمنی محافظت  سیستم وظایف از یکی :مقدمه

 ورزشی ی رشته ورزشکاران در( IgA، IgM، IgG) هاایمونوگلوبولین سرمی سطح بر ساز وامانده تمرین جلسه یک اثر

 میباشد. (کوهنوردی، والیبال، هندبال)

 32تا  22 سنی میانگین هندبال با و والیبال کوهنوردی، های رشته ای حرفه ورزشکار 44 : دراین مطالعه تعدادشناسیروش

 از تحقیق این در شدند. همکاری به دعوت هدفمند صورت به اند داشته شرکت یک دسته و کشوری برتر لیگ در هک سال

 از بعد ساعت دو و بعد بالفاصله قبل، خونی های نمونه شد. استفاده هوازی بی توان ارزیابی برای ثانیه 32 وینگیت آزمون

 شد. گیری اندازه نفلومتری روش به  Mو  G, A ایه ایمونوگلوبولین سطح سرمیو شد آوری جمع تمرین

 سه در تمرین از پس ساعت دو و بعد سرمی قبل،  IgG و IgA، IgM  سطوح که داد نشان تحقیق از حاصل نتایج :هایافته

 .( P>0.05) نداشت معناداری تغییر ورزشی رشته

 .نداشت ورزشکاران ایمونوگلوبولین سرمی سطح بر معناداری تاثیر هوازی بی مدت کوتاه تمرین داد نشان نتایج: گیرینتیجه

   IgG و IgA، IgM :های کلیدیواژه
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