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 زنان سالمند غیرفعالسرم  الکتوفرین سطوح استراحتی تمرین ترکیبی برهفته  8تاثیر 

 
 5مردانپور، زهرا ،4، فرامرزی، محمد3، باقری، الله2طالبی، ابراهیم، بنی1شیروانی، محمد

 

دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزشی،  -3دانشگاه شهرکرد،  استادیار -2، واحد یاسوج اسالمی، فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه آزاد دانشجوی کارشناسی ارشد -1

 کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه شهرکرد -5دانشیار دانشگاه شهرکرد،  -4دانشگاه شهرکرد، 

 

در برابر  ’immunosenescence‘یابد. تخریب عملکرد ایمنی با افزایش سن عملکرد ایمنی با افزایش سن کاهش می: مقدمه

ها و ی به ویژه پروتئینذات یها سمیمکان. (1)های مختلف ناشی از افزایش سن بسیار اهمیت داردهای عفونی و بیماریبیماری

 و هستند بدن درون زا بهیماریعوامل بورود از  یریدر درجه اول مسئول جلوگ ، مانند الکتوفرین(AMPs) پپتیدهای آنتی میکروبیال

دهد. هرچند درمورد فعالیت بدنی سیستم ایمنی را تحت تاثیر قرار می .(2)کنندرا آغاز می عیواکنش سر هنگام رخداد عفونت یک

تمرین هفته  8. لذا هدف تحقیق حاضر بررسی تاثیر (3)تاثیر فعالیت ورزشی بر سیستم ایمنی افراد سالمند شناخت کمتری وجود دارد

 ترکیبی بر غلظت الکتوفرین افراد سالمند غیرفعال است.

 kg 06/3±64/65، وزن: cm 01/0±155، قد:34/00±82/0)دامنه سنی:  سالم غیرفعال نفر از زنان سالمند 21تعداد  :شناسیروش

 ( تقسیم شدند. برنامه=9n( و کنترل )=12nو گروه تمرین ترکیبی )( انتخاب و بطور تصادفی ساده در دBMI:03/0±82/30و 

درصد  01-88تمرین استقامتی شامل کار برروی دوچرخه کارسنج )با شدت  روز در هفته انجام شد. برنامه 3هفته و  8تمرینی به مدت 

(MHR  با شدت ( 1درصد  40-65و برنامه تمرین قدرتی شامل تمرین های منتخب باالتنه و پایین تنهRM ،18-8 .بود )24تکرار 

ساعت پس از اتمام دوره تمرینی خونگیری به منظور ارزیابی غلظت سرمی الکتوفرین به روش االیزا به عمل آمد. از  48ساعت قبل و 

 آزمون تی وابسته جهت تغییرات درون گروهی و از آزمون تی مستقل جهت بررسی اختالف بین دو گروه استفاده شد.

هفته تمرین  8همچنین  .( p< 0.05)داری در گروه تجربی کاهش یافتالکتوفرین به طور معنی نتایج نشان داد میزان: هایافته

 (. p< 0.05)و درصدچربی بدن گردید BMIترکیبی منجر به کاهش وزن، 

دهد و این کاهش ممکن است می هفته تمرین ترکیبی ترشح الکتوفرین را در زنان سالمند کاهش 8دهد نشان می نتایج: گیرینتیجه

نشان داده شده است تمرین طوالنی مدت ممکن است تاثیر منفی بر غلظت . (3)فرد را درمعرض خطر بیشتر عفونت و بیماری قرار دهد

AMPs افزایشاحتماالً برنامه تمرین ترکیبی استفاده شده در این تحقیق از شدت باالیی برخوردار بوده و موجب . (3)داشته باشد 

ن است هرچند سیستم ایمنی ممک .(3)در افراد سالمند شده که منجر به کاهش سطح الکتوفرین شده است یاسترس هایهورمون

 باشد.یط فیزیولوژیکی بسیاری قرار گیرد و تحقیقات بیشتری در این زمینه نیاز میتحت تاثیر شرا

 : تمرین ترکیبی، الکتوفرین، سالمندهای کلیدیواژه

 

 منابع
1. Bruunsgaard H, Pedersen BK. Effects of exercise on the immune system in the elderly population. 

Immunology and Cell Biology. 2000;78(5):523-31. 

2. West NP, Pyne DB, Renshaw G, Cripps AW. Antimicrobial peptides and proteins, exercise and 

innate mucosal immunity. FEMS Immunology & Medical Microbiology. 2006;48(3):293-304. 

3. He C-S, Tsai M-L, Ko M-H, Chang C-K, Fang S-H. Relationships among salivary immunoglobulin 

A, lactoferrin and cortisol in basketball players during a basketball season. European journal of 

applied physiology. 2010;110(5):989-95 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

