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 مقدمه

های عفونی همراه با کاهش عملکرد سیستم ایمنی در ورزشکاران وجود ، امکان ابتال به بیماریاده کهمطالعات زیادی نشان د

شود و های سیستم ایمنی میکنند که فعالیت بدنی سبب تغییراتی در سلول(. دالیل زیادی این نظریه را تأیید می1دارد )

که اساس ایمنی هومورال و  هاایمونوگلوبولین (.2گردد )ونی میوجود ایمنی ذاتی و اکتسابی موجب مصونیت در برابر عوامل عف

شوند. این مواد در ساخته و ترشح می 1هاو پالسما سل 2Bهای های گلیکوپروتئینی هستند که توسط سلولمولکولاند، مخاطی

در مقابل عوامل و مخاطی رال های محلول باعث ایمنی هوموسرم و سایر مایعات بدن مثل بزاق وجود دارند که به عنوان واسطه

ها با وجود دارا بودن ساختار پایه مشابه، بر اساس (. ایمونوگلوبولین2، 3شوند )ها میها و انگلها، ویروسعفونی از قبیل باکتری

-عمده IgE .IgGو  IgA ،IgG ،IgM ،IgDشوند که عبارتند از: کالس مختلف تقسیم می 5های اختصاصی دیگر به ویژگی

. در مقاالت مربوط به (2) ایمونوگلوبولین غالب در ترشحات مخاطی است IgAن ایمونوگلوبولین موجود در سرم و تری

کورتیزول، هورمونی استروئیدی است که افزایش ترشح  تأکید شده است. Mو  A ،Gایمونولوژی ورزشی اغلب بر سه کالس 

شود میکم لنفوئیدی  بادی از بافتتولید آنتیآن اه است و در نتیجه های لنفوئیدی سرتاسر بدن همرآن در بدن با آتروفی بافت

  گیرد.منی کاهش یافته و بدن در معرض بیماری قرار میعملکرد ای ورتیزولتحت تأثیر ک بنابراین، .(1، 2)

ارآفرین به تواند به عنوان عاملی فشیکی از عوامل محرک سیستم ایمنی استرس است و فعالیت بدنی و مسابقه ورزشی می

تغییراتی در سیستم ایجاد پیشنهاد شده است که استرس روانی ناشی مسابقه با (. 2، 4تغییراتی در این سیستم منجر شود )

، در این زمینه(. 2دهد )های ورزشی معمول افزایش میهای عفونی در ورزشکاران را بیش از فعالیتآمادگی بیماری ،ایمنی

کاهش ، طور مشابهیبه(. 5تر از جلسه تمرینی است )پس از مسابقه رسمی فوتبال طوالنی IgAنشان داده شده که بازیافت 

IgA دار علیرغم افزایش معنی از طرفی،(. 1ای فوتسال گزارش گردید )بزاقی پس از دو مسابقه سطح باال در بازیکنان حرفه

در  (.4نشد ) هدهامش IgAتغییری در میزان ، جیتسو -جیوسازی شده هر دو نوع مسابقه رسمی و شبیهکورتیزول پس از 

 متناقضبا توجه به  ،در مجموع(. 6)تغییر نیافت  ای فوتبالدقیقه 07یک مسابقه پس از بزاقی  IgAمطالعه دیگری سطوح 

پس از شرکت در  ورزشکاران مخاطی و هومورالهای ایمنی پاسخشناخت روشنی از سازوکار  مطالعات انجام شدهنتایج بودن 

کورتیزول  و IgA غلظت هایپاسخبر رقابت ورزشی ر بررسی اثبا هدف حاضر مطالعه  بنابراین، .میسر نیستیک مسابقه رسمی 

 .اجرا شد بزرگسالکاران کاراته درو کورتیزول سرمی  IgA ،IgGو نیز غلظت  بزاقی

 سیاشنروش

کیلوگرم بر متر  6/22 ± 9/1یلوگرم و نمایه توده بدن ک ،4/106 ± 3/8، قد سال 9/22±6/2 سنمیانگین کای بالغ )ده کاراته

ها آزمودنی ند.های این پژوهش انتخاب شدایالم راه یافته بودند، به عنوان آزمودنی پایانی قهرمانی استانکه به مسابقه ( مربع

یک از امه هیچداوطلبانه رضایت کتبی خود را جهت شرکت در پژوهش امضاء کردند. بر اساس اطالعات حاصل از پرسشن
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قبل از اجرای مسابقه  کردند.ها سابقه بیماری عفونی، ریوی و اختالالت هورمونی نداشتند و هیچ دارویی مصرف نمیآزمودنی

دو ساعت پس از پیش، بالفاصله و و خونی نشده  تحریکهای بزاقی نمونهشد. های آنتروپومتریکی انجام گیریفینال اندازه

ساخت کشور  DiaMetraاز کیت مدل به روش االیزا  و کورتیزول بزاقی IgA میزانگیری جهت اندازه .آوری شدرقابت جمع

کیت مدل از به روش االیزا و کورتیزول  نپلیت مدل بهارافشان ساخت ایرااز  1SRIDبه روش  سرمی IgGو  IgA ،ایتالیا

Monobind  (. 0پالسما از معادله دیل و کاستیل استفاده شد )برای برآورد تغییرات حجم شد.  استفادهساخت کشور آمریکا

داور و با اجرای کامل قوانین فدراسیون جهانی کاراته  5، با حضور مفید ایدقیقه 3رده سنی در یک زمان  نای رمسابقه کاراته د

 گیری مکرر،اندازها ( بANOVAتحلیل واریانس ) ویلک، -شاپیرو از آزمونها دادهبرای تجزیه و تحلیل آماری برگزار گردید. 

 استفاده شد. >75/7pداری با سطح معنی فرونیزمون تعقیبی بنآ

 

 اهیافته

 و کورتیزول سرمی در پیش، بالفاصله و دو ساعت پس از مسابقه رسمی کاراته IgA ،IgGو کورتیزول بزاقی و  IgAمقادیر . 1جدول 

 متغیر
 از مسابقه پیش

 ن(میانگی ±)انحراف معیار 

 بالفاصله پس از مسابقه
 میانگین( ±)انحراف معیار 

 ساعت پس از مسابقه 2
 میانگین( ±)انحراف معیار 

IgA بزاقی 

 لیتر()میکروگرم بر میلی
5 ± 64/17 6/6 ± 2/17 6/0 ± 48/12 

 کورتیزول بزاقی

 لیتر()نانوگرم بر میلی
3 ± 62/6 9/2 ± 0/0 3 ± 62/4** 

IgA سرمی 

 لیتر(سیگرم بر د)میلی
2/10± 0/214 6/27 ± 8/319* 4/19 ± 4/279 

IgG سرمی 

 لیتر(گرم بر دسی)میلی
5/01 ± 0/1161 4/171 ± 2/1173* 5/92 ± 6/1118 

 کورتیزول سرمی

 لیتر()میکروگرم بر دسی
9/4± 2/10 6/4 ± 2/21 0/3± 5/11** 

 (.>75/7pدار با بالفاصله پس از مسابقه در سطح )وت معنی: تفا**(؛ >75/7pدار با پیش از مسابقه در سطح ): تفاوت معنی*

 

 گیریبحث و نتیجه

، شد)با در نظر گرفتن تغییرات حجم پالسما(  سرمی IgGو  IgAکاهش غلظت مسابقه رسمی کاراته موجب در مطالعه حاضر 

ی ناشی از اثر فعالیت ورزش های سرمی درتغییرات سطوح ایمونوگلوبولین. ی مشاهده نشدبزاق IgAولی تغییری در غلظت 

های لنفوئیدی های لنفوئیدی در داخل گردش خون و بافتدر اثر فعالیت ورزشی شدید نسبت سلول عوامل متعددی است.

شود. همچنین، اجرای فعالیت ورزشی های سرمی میبادییابد که باعث افزایش، کاهش یا عدم تغییر میزان آنتیتغییر می

ون همراه است که ممکن است از عوامل تغییر های مختلف به داخل گردش خشدید با تغییر جریان لنف و ریزش پروتئین

افزایش دمای مرکزی بدن، تهویه  های سرمیر میزان ایمونوگلوبولیناز دیگر عوامل مؤثر ب .(8) های سرم باشدبادیسطح آنتی

ر سطوح تأثیری مسابقه باز طرفی بی .(3، 8) ریوی، الکتان خون و نیز تغییرات هورمونی ناشی از فعالیت ورزشی شدید است

                                                 
1- Single Radial Immune Diffusion 
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IgA رسد مسابقات ورزشی با ای ناشی از مدت زمان کوتاه مسابقه و ماهیت تناوبی آن باشد و به نظر میبزاقی ممکن تا اندازه

 اثرگذار باشند. IgAتر بر زمان طوالنی

ر روانی عدم تغییر کورتیزول پس از مسابقه ممکن است به علت دارا بودن راهبردهای مناسب کنترل استرس رقابتی و فشا

 نتیجه قابل توجه مطالعه حاضر کاهش میزان کورتیزول دو ساعت پس از مسابقه بود،. (2) ناشی از مسابقه در ورزشکاران باشد

ا شرایط طبیعی زندگی ورزشکاران، در این پژوهش ورزشکاران مجاز به ابقت مطالعه انجام شده باز آنجایی که به منظور مط

دار و دور از انتظار کورتیزول در دو ساعت پس از پس از مسابقه بودند لذا، کاهش معنی مصرف آب و آبمیوه طی دو ساعت

 مسابقه نسبت به بالفاصله پس از آن ممکن است در نتیجه افزایش قند خون ورزشکاران باشد. 

متفتاوت  رقابتت ورزشتی    در اثرکاران بزرگسال نتایج این مطالعه نشان داد که تغییرات سیستم ایمنی مخاطی و هومورال کاراته

طوری که ایمنی هومورال نسبت به ایمنی مخاطی متعاقب رقابت رسمی با کاهش بیشتری همراه بتود. از طرفتی، دوره   به ،است

عالوه، نتتایج متا   بهرسد. نظر میدو ساعته استراحت پس از مسابقه برای بازیافت تغییرات ایجاد شده در ایمنی هومورال کافی به

  .وابسته به حجم تمرین نیست ران بزرگسالکاتغییرات غلظت کورتیزول کاراتهکند که راهم میشواهدی را ف

   علمی پژوهش -پیام اجرایی

ها به ویتژه در  کاراته به استراحت کافی بین آنبرگزاری مسابقات  بندیزمانشود در ن  برگزاری مسابقات توصیته میبه مسئوال

برگتزاری مستابقه در جلستات تمرینتی نیازهتای       بتا هتای ورزشتی بایتد    مربیان تتیم . باشندمسابقات رسمی کاراته توجه داشته 

 مالحظات بهداشتتی ، پس از مسابقات رسمی باید ورزشکارانچنین همسازی کنند. فیزیولوژیکی و روانی مسابقه رسمی را شبیه

 .  جلوگیری از به خطر افتادن سالمت خود رعایت نمایندرا جهت 

 استرسکورتیزول،  ،ایمنی ،رقابت ورزشیایمونوگلوبولین،  :های کلیدیواژه
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