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 بر پاسخ سيستم ایمني بازیكنان فوتبال دختر و پسر دقيقه ای 09 تأثير یک جلسه فعاليت تناوبي شدید

 
 گنجي، مجيد، باقری، مریم، باقری، عبداهلل، غنيمتي، رضا

 

سندرم پیش تمرینی از جمله اختالالتی است که در شرایط تمرینی باعث بروز عفونت شده و سالمت سیستم ایمنی را تهدید  مقدمه:

رو، پژوهش حاضر به از این. [2و 1] را نشان داده اندهای بدنی در دو جنس ها، تأثیر متفاوت فعالیتکند. همچنین، برخی از پژوهشمی

 ایمنی بازیکنان فوتبال دختر و پسر انجام شد. منظور بررسی تأثیر فعالیت تناوبی شدید بر پاسخ سیستم

ای دقیقه 03صورت تصادفی انتخاب شده و در پروتکل پسر( به 11دختر و  11بازیکن فوتبالیست ) 03بدین منظور  شناسي:روش

های خون، د و نمونهگیری به عمل آمساعت پس از انجام آزمون( خون 1ها در دو مرحله )قبل و ویژه فوتبال شرکت کردند. از آزمودنی

 ها( مورد آزمایش قرار گرفت. ها و نوتروفیلها، لکوسیتبرای تعیین میزان عوامل سیستم ایمنی خون )تعداد لنفوسیت

 p) >331/3داری )ای در بازیکنان فوتبال در دو جنس، باعث افزایش معنیدقیقه 03انجام یك جلسه فعالیت تناوبی شدید  ها:یافته

 شود. ها میها و نوتروفیلها، لکوسیتدر شمار لنفوسیت

گتر متوقتی بترای    زا و سترکوب ای در بازیکنان فوتبال یك عامل استتر  دقیقه 03انجام یك جلسه فعالیت تناوبی شدید  :گيرینتيجه

هتای مجتاری   بتتال  بته عفونتت   شود و ممکن است تکرار چنین الگویی بازیکنان جوان فوتبال را در معرض اسیستم ایمنی محسوب می

 تنفسی فوقانی قرار دهد.  
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