
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


  94گنبدکاووس بهمن                     تندرستیء اي و ارتقاعلوم ورزشی نوین،ورزش حرفههمایش ملی اولین 
 

 

  

 

استقامتی با دوچرخه  تمرین جلسه غیرفعال بعد از یک میانسال بزاقی زنان و کورتیزول A سطوح ایمونوگلوبولین تغیرات
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 احمد شهدادي

 استادیار بیومکانیک دانشگاه سیستان وبلوچستان، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
shahdadi@hamoon.usb.ac.ir 

  چکیده 

. است ورزشی و جسمانی هايفعالیت سن، افزایش با خصوص به ایمنی سیستم عملکرد و توانایی کاهش از جلوگیري هايروش از یکی :هدف و زمینه

S-I( بزاقی A ایمونوگلوبین ga (هاي شاخص دیگر و آن بر موثر عوامل از یکی و باشد می فوقانی تنفسی مجاري در ایمنی سیستم بخش ترین اصلی 

 روش. است شده انجام  مخاطی ایمنی و هورمونی پاسخ بر استقامتی تمرین تاثیر بررسی هدف با مطالعه این. باشد می کورتیزول هورمون ایمونولوژیکی

 ضربان درصد 70 تا 60 شدت با جلسه یک در را استقامتی تمرین سال، 33/45 سنی میانگین با  میانسال زن 30 تجربی نیمه ي مطالعه این در: تحقیق

I سطوح. شد آوريجمع فعالیت جلسه یک پایان از پس بالفاصله و قبل نشده تحریک بزاق لیتر میلی4. دادند انجام دقیقه 45 مدت به بیشینه قلب gA و 

. گردید تحلیل و تجزیه مستقلT و وابسته T ، اسمیرنوف -کولموگروف آماري هايآزمون کمک به ها داده. شد گیري اندازه االیزا روش به بزاقی کورتیزول

I سطوح میانگین استقامتی، تمرین جلسه یک از پس: ها یافته gA کورتیزول سطوح میانگین و معنادار کاهش آزمون،پیش به نسبت تجربی گروه افراد 

I و کورتیزول) آزمونپس تا پیش( تغییرات تفاوت نیز، گروهی بین مقایسه با راستا همین در). p>05/0( داشت معنادار افزایش gA شد معنادار گروه دو 

)05/0<p .(استراحتی سطوح کاهش به توجه با داد نشان مطالعه این نتایج: گیري نتیجه S-I gA شدید تمرین انجام کورتیزول استراحتی سطوح افزایش و 

 توصیه. باشدمی بدنیفعالیت شدت از تابعی بدنیتمرین به هورمونی و مخاطی ایمنی پاسخ و شده ایمنی سرکوب موجب تمرین از بعد بالفاصله استقامتی

    .شود تجویز سالمندان و میانساالن براي احتیاط با و کمتر زمان مدت و شدت با تمرینات این شودمی

  .استقامتی تمرین بزاق، کورتیزول، ،Aایمونوگلوبولین: کلیدي کلمات 

  
  مقدمه

 نظر در با  .است اجتماعی ضرورت یک مرحله، نیازهاي این و مسائل به توجه که است بشر زندگی از دوران حساسی میانسالی و سالمندي،

 بسیارمهمی امر نیز سالمندان در زندگی کیفیت و دهنده سالمت ارتقاء رفتارهاي به توجه دوران، این خاص داشتن نیازهاي

 گردد یمسن محسوب  شیافزا ندیفرآ یط شیفرسا راتییتغ نیاز مهم تر یهورمون راتییتغ .)17گیرد (می قرار غفلت مورد عمدتاً  که است

 فعالیت). 19(دهد می قرار تاثیر تحت را ایمنی عملکرد هايجنبه از بسیاري و شودمی فیزیولوژیک و هورمونی سازگاري موجب تمرین .)5(

 دوره یک طریق از زابیماري عوامل اثر براي و زمینه را کنندمی تضعیف را ایمنی سیستم تمرین بعد بالفاصله و تمرین حین اغلب، ورزشی هاي
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 مشکالت ترینشایع از یکی ایمنی دستگاه تضعیف). 20(یابد می افزایش عفونت به ابتال احتمال کنند ومی فراهم بدن در 1باز پنجره اصطالح به

)URTI تنفسی مجاري عفونت به ابتال احتمال و است ورزشی هايفعالیت انجام هاي متعدد نتایج پژوهشبر اساس ). 30(کند می را زیاد 2(

هاي عفونی به ویژه هاي استقامتی فعالیت دارند، به سبب افت عملکرد ایمنی در معرض خطر ابتال به بیماريورزشکارانی که در رشته

 روده از تنها نه دستگاه این. است بدن انسان در ایمنی جزء بزرگترین مخاطی ایمنی ). دستگاه3هاي مجاري تنفسی فوقانی قرار دارند (عفونت

  ).12(دارد  تناسلی مجاري و ها چشم دهان، تنفسی، دستگاه در مشابهی نقش بلکه کندمی دفاع هاعفونت برابر در

  βهايسلول توسط اختصاصی طور به و باشندمی فعال ایمنی سیستم در که هستند گلیکوپروتئینی هايمولکول از ايدسته 3هاایمونوگلوبولین

I باديآنتی). 1(شوند می ترشح هاژنآنتی علیه gA و شودمی تولید مخاطی ایمنی سیستم وسیله به هاباديآنتی سایر از بیشتر روز طول در 

 تضیعف و ورزش بین). 25، 1(دهد می تشکیل را بزاق هايایمونوگلوبولین درصد 90 از بیش و است مخاطی ترشحات در باديآنتی مهمترین

 بیشتر پردازند،می شدید و سنگین تمرینات به که افرادي شده گزارش اگرچه است، نشده مشخص روشنی ارتباط قطع طور به ایمنی سیستم

). کورتیزول مهمترین 11( باشد یمنیقدرتمند پاسخ ا يتواند فرمانروایم زولی). کورت7(هستند  عفونت و ایمنی سیستم تضیعف معرض در

ي فوق کلیوي ترشح می شود هورمون گلیکوکورتیکوئیدي است که در پاسخ به تحریکات بدنی، روانشناختی و فیزیولوژیکی از بخش قشري غده

بافت  یجیتدر بیتخربه عبارتی  .است یمنیا ستمیس یعیمهار پاسخ طب یمنیا ستمیبر س زولیاثر کورت ).2و آثار کاتابولیکی بر بدن دارد (

 خزیمه و همکاران). 20گیرد (یمتحت تاثیر کورتیزول قرار  يدیلنفوئ يهاسلول تیو فعال يبادینتآ دین کاهش تولآو به دنبال  دیلنفوئ

 ايافراد غیر حرفه یافزایش میانگین میزان کورتیزول بزاق ازتاثیر ورزش استقامتی بر تغییرات کورتیزول را بررسی کردند. نتایج حاکی  )،2012(

 بر روز یک در ژیمناستیک تمرین تکراري هايوهله تاثیر عنوان با به تحقیقی )2008(همکاران  و ). فرزانگی15بدنبال تمرین استقامتی بود (

I پاسخ gA که داد نشان تحقیق هايیافته. پرداختند بزاقی کورتیزول و I gA اماغلظت. نداشت تغییرمعناداري روزانه تمرین جلسه دو از پس 

بادي ) که نشان دادند مقادیر بسیار زیاد کورتیزول از تولید آنتی2009و همکاران ( که متناقض با نتایج مریرا )9یافت ( افزایش کورتیزول

ن سالم در ز30) با انجام تحقیق بر روي 2002). کوپلند (18باشد (کند و باعث کاهش غلظت ایمونوگلوبولین بزاقی می شود، میجلوگیري می

). همچنین 6سال، کاهش معناداري در سطوح کورتیزول بعد از مداخله تمرین استقامتی مشاهده کرد ( 69تا  16پنج گروه سنی متفاوت 

هاي سیستم تواند موجب بهبود برخی از شاخصهفته ورزش منظم با شدت متوسط در صبح می 8) نتیجه گرفتند 2008نورشاهی و همکاران (

S-I ایمنی مخاطی gA ) پس مخاطی ایمنی سیستم ویژه به ایمنی و هورمونی تغییرات خصوص در مطالعات ). نتایج23در افراد میانسال شود 

 سنی، انجام رده این در تحقیقات کمبود و ورزشی تمرینات در زنان گسترده افزایش به توجه با است. متفاوت و تمرینات استقامتی متناقض از

میانساالن و  طرفی از و دارد ضرورت ابهامات به پاسخگویی براي زمان ورزش مدت و نوع جمله از مختلف متغیرهاي با متعدد پژوهشهاي

 یک جلسه ورزش اثر بررسی مطالعه، این هدف بنابراین .فراوان نیستند دفعات و شدت با مدت طوالنی هاي ورزش انجام قادر به سالمندان

                                                
1- window period  
2- Upper Respiratory tract Infection(URTI)  
3- Immunoglobulin 
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I   استقامتی بر تغییرات gAاست تا بتوان از این رهگذر به فعالیت هاي ایمنی متناسب با سیستم  فعال غیر میانسال زنان وکورتیزول بزاقی

  . ایمنی دست یافت

  هامواد و روش

در  استقامتی تمرین گروه هايآزمودنی. بود کنترل گروه یک و تجربی گروه یک با آزمون پس و آزمون پیش طرح با تجربی نیمه نوع از تحقیق

 میانسال کارمندان ازمیان آماري ونمونه جامعه. نداد انجام تمرینی گونه هیچ کنترل گروه و دادند انجام را تمرینی یک جلسه پروتکل

 پژوهش، در شرکت داوطلب 57 میان از تحقیق فراخوان اعالم از پس. شدند تصادفی ساده انتخاب بصورت زاهدان شهر سطح هايبیمارستان

 گروه ویک تجربی یک گروه( گروه دو به ساده تصادفی صورت به سال 55 تا 40 سنی دامنه با داشتند را پژوهش ورود به شرایط که زن30

 نوع هیچ نداشتن ریوي، و عروقی قلبی کامل سالمت از برخورداري ها بر اساس پرسشنامه، آزمودنی انتخاب مالك. شدند تقسیم) کنترل

 عدم همچنین ماهیانه، عادت سیکل در قرارگیري و دارو مصرف عدم و هورمونی اختالالت عدم تحقیق، آغاز از پیش ماه یک حداقل بیماري

 تحقیق مراحل مورد در هاآزمودنی جسمانی، کامل سالمت از اطمینان و پزشکی معاینات انجام از پس. بود منظم ورزشی هايفعالیت سابقه

 جلسه. کردند تکمیل را عمومی سالمت و 4بدنی فعالیت ارزیابی هاينامهپرسش و پژوهش شرکت در رضایتنامه فرم سپس و شدند توجیه

 به صورت تصادفی ساده )نفر 15( کنترل و) نفر15(هاي استقامتیگروه در هاآزمودنی و شد برگزار هماهنگی جلسه از بعد هفته یک آزمون

 شدید بدنی فعالیت از تمرین جلسه از قبل ساعت 24 شد گفته هاآزمودنی به. شد انجام صبح 10 تا 7 ساعات بین جلسه آزمون. شدند تقسیم

 ساعت نیم هاآزمودنی بزاقی نمونه اولین. نکنند مصرف آب از غیر مایعاتی یا غذا گونه هیچ و کافئین آزمون از قبل ساعت دو و کنند اجتناب

 آبیکم از جلوگیري جهت و شسته آب با را خود دهان افراد ابتدا. شد آوريجمع استاندارد صورت به نشسته حالت در آزمون اجراي از قبل

 خود دهان آب دقیقه یک سپس باشد، خم جلو سمت به سرشان که طوري به نشستند، قائم حالت به هاآزمودنی. نوشیدند آب لیترمیلی 200

 چهار نهایت در. نشود تحریک )مصنوعی صورت به(بزاق تا ندهند انجام عمدي تالش هیچ بزاق تولید براي شد سفارش هاآن به. دادند فرو را

  .شد گرفته شدید تمرین انجام از پس بالفاصله بزاقی ينمونه دومین. گردید آوريجمع آزمودنی هر بزاقی ينمونه لیترمیلی

  پروتکل تمرین

 قلب ضربان درصد 70 تا 60 با ایتالیا کشور ساخت 5کارسنج دوچرخه روي فعالیت دقیقه 45شامل  استقامتی تمرین جلسه یک تحقیق این در

 دقیقه 45 مدت به نیز کنترل گروه. شد استفاده) فنالند کشور ساخت(سنج پوالر ضربان از تمرین شدت دقیق کنترل منظور به .بود بیشینه

گیري هر براي اندازه .گرفت انجام مجرب مربی و محقق نظر زیر تمرینی حرکات يهمه. ندادند انجام فعالیتی گونه هیچ و نشستند صندلی روي

منظور به .استفاده شد ELAISA GDV ) ساخت کشور ایتالیا و دستگاهDIAMETRA( کیت دیامترا بزاقی ازIgA و دو متغیر کورتیزول 

                                                
4- PAR-Q 
5-Technogym  

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


  94گنبدکاووس بهمن                     تندرستیء اي و ارتقاعلوم ورزشی نوین،ورزش حرفههمایش ملی اولین 
 

 

  

 

داد توزیع متغیرها اسمیرنف نشان  – انجام آزمون کولموگروف استفاده شد. اسمیرنف –، از آزمون کولموگروف هابودن داده یعیطب یبررس

-هاي پارامتریک استفاده شد. بدین منظور براي بررسی معناداري تغییرات درونهاي تحقیق، از آزمونطبیعی است و لذا براي آزمون فرضیه

-نمونه tامتریک هاي وابسته و براي بررسی معناداري اختالفات بین گروهی متغیرها، از آزمون پارنمونه tگروهی متغیرها، از آزمون پارامتریک 

 21 نسخه SPSS تحلیل آماري نتایج با نرم افزار درنظر گرفته شد. p>05/0ها سطح معناداري در تمام آزمونهاي مستقل استفاده شد.

  انجام گرفت.

   ها یافته

 ± BMI (41/2بدنی (و نمایه توده  33/45 ± 93/3با میانگین سنی  نفر 30 کردند شرکت حاضر مطالعه در که هاییآزمودنی کل تعداد

 است.  هاآزمودنی فردي مشخصات دهندهنشان) 1(بودند. جدول  98/24

  ها در حالت پایه) مشخصات فردي آزمودنی1جدول (

  انحراف استاندارد±میانگین  متغیر

 3/45±93/3  سن (سال)

  cm(  46/7±1/159قد (

 kg(  15/7±70/65وزن بدن (

 90/34±83/0  درصد چربی بدن

 41/2±98/24  (kg/m2)نمایه توده بدنی 

  WHR(  06/0±79/0نسبت دور کمر به باسن (

 µg/dl(  43/1±79/3کورتیزول (

IgA )mg/dl( 34/69±81/202  

  

آزمون آزمون نسبت به پیشدرپس IgAتجربی، مقادیر که در گروه  نشان دادوابسته  يهانمونه tاستفاده از آزمون گروهی، در مقایسه درون

آزمون افزایش معناداري پیدا کرده است (سطح آزمون نسبت به پیش) و مقادیر کورتیزول در پس019/0کاهش معنادار (سطح معناداري برابر با 
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در گروه کنترل، تفاوت معناداري وجود نداشت  IgAآزمون آزمون و پیش). همچنین مشاهده شد که بین مقادیر پس035/0معناداري برابر با 

-در ردیف پس #) (عالمت 001/0)، اما مقادیر کورتیزول آن کاهش معناداري پیدا کرد (سطح معناداري برابر با 787/0ناداري برابر با (سطح مع

دو گروه با یکدیگر تفاوت  IgAتغییرات کورتیزول و  که مستقل نشان داد tاستفاده از آزمون ). در مقایسه بین گروهی، 2آزمون جدول 

گروه تجربی به میزان معناداري بیش از گروه کنترل است (سطح معناداري به  IgAطوري که افزایش کورتیزول و کاهش معناداري دارد؛ به

و  Aنوگلوبولین ایمو میانگین و انحراف استاندارد ) مقایسه2).جدول (2در ردیف تغییرات جدول  *) (عالمت 028/0و  004/0ترتیب برابر با 

  آزمونهاي تجربی و کنترل در پیش و پسکورتیزول بزاقی در گروه

  تجربی  کنترل    متغیر

  )µg/dlکورتیزول (

 73/3±65/1  85/3±24/1  آزمونپیش

  #43/4±42/1  #51/3±22/1  آزمونپس

  69/0±15/1  - 34/0±31/0  *تغییرات

      

IgA )mg/dl(  

 59/196±14/50 03/209±81/85  آزمونپیش

  #85/143±67/55  08/207±20/91  آزمونپس

 - 74/52±35/77 -95/1±48/27  *تغییرات

  اند.انحراف استاندارد نشان داده شده ±اطالعات به صورت میانگین

هاي وابسته معنادار است (تفاوت معنادار در هر گروه قبل و بعد از یک هفته تمرین) نمونه tآزمون  #

)05/0p<.(  

آزمون دو گروه با یکدیگر) هاي مستقل معنادار است (تفاوت معنادار تغییرات پیش تا پسنمونه tآزمون  *

)05/0p<.( 
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  گیري نتیجه و بحث

 نتایج به توجه با. بود فعال غیر میانسال زنان IgA و کورتیزول سطوح بر استقامتی ورزشی تمرین جلسه یک اثر بررسی پژوهش این کلی هدف

 کاهش آزمون،پیش به نسبت تجربی گروه افراد IgA سطوح میانگین استقامتی، تمرین جلسه یک از پس گروهی،درون مقایسه با حاضر، مطالعه

 تا پیش( تغییرات تفاوت نیز، گروهیبین مقایسه با راستا همین در).p>05/0( داشت معنادار افزایش ایشان کورتیزول سطوح میانگین و معنادار

 معناداري میزان به تجربی گروه IgA کاهش و کورتیزول افزایش که صورت بدین ؛)p>05/0( شد معنادار گروه دو IgA و کورتیزول) آزمونپس

 و IgA کاهش در استقامتی ورزشی تمرین جلسه یک انجام گفت توانمی تحقیق این از حاصل نتایج بنديجمع با. بود کنترل گروه از بیش

. کنندبزاقی را متعاقب یک جلسه فعالیت بدنی گزارش می IgA مطالعات متعددي کاهش .است موثر فعال، غیر میانسال زنان کورتیزول افزایش
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 بر بیشتري تاثیر فعالیت کردند مشاهده خود تحقیق در) 2005(همکاران  و ابراهیم خسرو کهطوري به  است، کننده تعیین افراد آمادگی سطح

اثرات حاد ورزش شدید  )2011همکاران ( و یوساي ).8(دارد  ايحرفه ورزشکار گروه با مقایسه در تفریحی گروه نوجوانان بزاق IgA کاهش

بزاقی و ترشحی پس از IgA به این نتیجه رسیدند که غلظت را بررسی کردند. آنها هاي التهابی کرهاي استرس و سیتوکینمارمدت روي طوالنی

 در کامال حاضر پژوهش در آن تغلیظ و بزاق آب کاهش يمساله ).29یابد (نیز کاهش می میزان جریان بزاق و اسمواللیته آن و ورزش کاهش

 خود که است بزاق حجم تغییرات بدنی فعالیت متعاقب S-IgA یکی از تغییرات توجیه در .بود مشهود فعالیت نیز پایان از بعد گیرينمونه زمان

 بزاق آب اعظم بخش ریوي تهویه میزان افزایش و باز دهان با تنفس اثر در. گردد S-IgA غلظت تغییر موجب مجازي صورت به است ممکن

از طرفی ). 16(یابد  تغییر مجازي صورت به S-IgA مطلق غلظت است ممکن شرایط این در. یابدمی افزایش بزاق ویسکوزیته و گشته تبخیر

درصد  80تا  50هاي هاي این محقق دویدن با شدترا اعالم کرد. بر اساس یافته S-IgA)، عدم تغییر در 2005نایمن ( هايپژوهش نتایج

داري افزایش معنا) با مشاهده 2008همکاران ( و نورشاهی  ).21تاثیر ندارد ( S-IgAدقیقه بر سطح  45تا  15حداکثر اکسیژن مصرفی به مدت 

هاي سیستم ایمنی شاخصتواند موجب بهبود برخی از هفته ورزش منظم با شدت متوسط در صبح  می8بزاقی نتیجه گرفتند،  IgAدر غلظت 

 آمادگی میزان و سن تمرین، و نوع مدت شدت، به توانمی هاناهمخوانی این احتمالی دالیل ). از23در افراد میانسال شود ( S-IgAمخاطی 

 یک متعاقب S-IgA کاهش مکانیسم فیزیولوژیک. )4کرد ( اشاره تمرین محیط شرایط و بزاق آوري جمع وشگیري، ر نمونه زمان جسمی،

 از یکی پالسما گلوتامین کاهش .است شده گزارش کاهش این توجیه براي احتمالی هايمکانیسم اما نیست، معلوم دقیقا بدنی فعالیت جلسه

 در و شده بدن در شانفعالیت و هالنفوسیت تعداد کاهش باعث خود دنبال تمرینات شدیدبه پالسما گلوتامین کاهش. باشدمی احتمالی عوامل

 دیگر، مکانیسم).24، 22(شود می ترطوالنی نیز هابیماري بهبود هايدوره آن دنبال شده و به تضعیف بدن دفاعی سیستم عملکرد نتیجه

 باديآنتی تولید از خود ينوبه به که شده نفرین اپی و کورتیزول افزایش باعث شدید ورزشی هايفعالیت .باشد می کورتیزول ترشح افزایش

از طرفی در این پژوهش فعالیت  ).18(کند  می تضعیف را بدن ایمنی سیستم و A ایمونوگلوبولین غلظت کاهش باعث و کندمی جلوگیري

  باشد.  IgA بدنی شدید توام با افزایش میزان کورتیزول بزاقی بوده است که می تواند یکی ازدالیل کاهش

ها به عنوان منابع اولیه سوخت و ورزشهاي طوالنی مدت نیازمند سیستم هوازي و انجام واکنش اکسیداسیون و احیاست که طی آن چربی   

به کار گرفته می شوند. در اینجاست که نقش کورتیزول به عنوان مهمترین هورمون انتقال و بسیج لیپیدها از بافت چربی به جریان  تولید انرژي

شوند هایی که موجب هیپوکسی میدهد، کورتیزول در فعالیتتحقیقات نشان می ).10گردد (هاي عضالنی مطرح میخون و باالخره به سلول

). بنابراین احتمال دارد افزایش کورتیزول در اثر تمرین 27یابد (شوند، افزایش بیشتري مییی که موجب هیپوکسی نمیهانسبت به فعالیت

 دنبال به ریوي تهویه . همچنین افزایشاستقامتی در تحقیق حاضر به دلیل مدت زمان نسبتا طوالنی آن بوده که موجب هیپوکسی شده است

 تلیوم اپی عرض از را ترشحی قطعه یا و S-IgA ترشح سرکوب پدیده، این که شودمی دهان مخاط سطح در تغییراتی استقامتی موجب ورزش

   ).16(داشت  خواهد همراه به مخاطی
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 ترینمهم از مصرفی اکسیژن حداکثر 60% بیش از بدنی فعالیت که طوري به تغییرات کورتیزول به نوع، شدت و مدت فعالیت بستگی دارد

و در نتیجه افزایش ترشح کورتیزول  ACTHرسد فعالیت جسمانی شدید موجب افزایش ترشح . به نظر میاست این هورمون ترشح هايمحرك

 بررسی مردان روي بر بالک هوازي آزمون بدنبال را پالسما هايمتابولیت برخی و کورتیزول تغییرات) 2009( همکاران و ترتیبیان ).13شود(می

 که داد نشان تحقیق این هايیافته مجموع، در. داد نشان معناداري افزایش هوازي شدید بدنیفعالیت از بعد بالفاصله کورتیزول سطوح. کردند

عالوه بر این افزایش کورتیزول تنها به شدت فعالیت جسمانی ).26(باشد  بدنیفعالیت شدت از ناشی شاید جوان دوندگان در کورتیزول افزایش

 روي بررويپیاده)2004(تراستادوتیر و همکاران  ).13باشد (فعالیت جسمانی (یا تعامل هر دو با هم) نیز موثر میبستگی ندارد بلکه مدت 

آوردند  بدست کورتیزول در معناداري کاهش شاهد گروه به نسبت تمرین گروه هايآزمودنی. دادند قرار مطالعه مورد را مسن زنان تردمیل

 تمرین مدت و شدت که داشت توجه باید باال، در شده اشاره مطالعات با حاضر مطالعه در آمده بدست نتایج اختالف علت توجیه مورد در).28(

 کاهش به منجر حاضر پژوهش استقامتی تمرین پروتکل گفت توانکرد. میمی خسته افراط حد به را هاآزمودنی حاضر، پژوهش در

  .است شده هاآزمودنی بزاقی و افزایش کورتیزول بزاقی A ایمونوگلوبولین

 تمرینات بدنی شدید و طوالنی مدت باعث افزایش ترشح هورمون هاي کورتیزول و اپی نفرین شده که در نتیجه آنها، ورود لنفوسیت ها به بافت

 بزاقی IgA ). چون14شود (هاي محیطی افزایش و میزان آنها در گردش خون کاهش یافته و باعث تضعیف عملکرد سیستم دفاعی بدن می

 Iga پاسخ يمطالعه مشغول زیادي تحقیقاتی هايگروه باشد،می فوقانی تنفسی دستگاه هايعفونت با مقابله در مهم مقاومتی عامل یک

 بدنیتمرین که ازآنجا .بشناسند را درورزشکاران هابیماري بروز افزایش احتمالی هايمکانیسم بتوانند تا هستند ورزش در وکورتیزول بزاقی

 پیشنهاد سالمتی، بر سنگین هايفعالیت منفی تاثیر بر مبنی موجود شواهد و گزارشات به توجه با باشد ومی بدنیفعالیت شدت از تابعی

قراردارند بپرهیزند  باالتري خطر معرض در که ترمسن افراد براي مخصوصا شدید بسیار و سنگین تمرینات انجام از ورزشکاران و مربیان شودمی

 جوانی دوره با متفاوت کامال فیزیولوژیک شرایط داراي که سالمندان و میانساالن براي احتیاط با و کمتر زمان ومدت شدت با تمرینات، و

  .یابند دست است عمر طول افزایش و سالمتی همانا که ورزش اصلی هدف به ورزشکاران سالمتی بهبود با شود تا تجویز هستند
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The changes level of salivary immunoglobulin A and cortisol   inactive middle-aged women after an 

endurance training session with bicycle ergometer 
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Abstract  
Background and Aim: One way of preventing the decrease in ability and performance of immune system, 

especially with aging is physical and sport activities. Salivary immunoglobulin A (S-Iga) is the most important part 

of the immune system in upper respiratory channels and one of the effective factors on this system and other 

immunological indexes of cortisol hormone. This research aims to study the effect of endurance and resistance 

training on hormone response and mucosal immunity. Materials and Methods: In this semi-experimental 

research, 45 middle-aged women with a mean age of 44.33 did endurance training in one session with intensity 60–

70% of each player’s HRmax for 45 minutes. 4ml unstimulated saliva was collected before and soon after finishing 

one session of exercise. salivary immunoglobulin A and cortisol content was determined with ELISA system. Data 

were analyzed by Kolmogrov- Smirnov statistical test, dependent T-Test and independent T-Test.Results: After 
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one session of endurance training, the mean of immunoglobulin A levels of subjects in experimental group has 

decreased significantly, and mean of the levels of cortisol had meaningful increase (p<0.05) in compare with before 

practice. Also, the results of comparing the groups (before and after practice) showed meaningful differences 

between IgA and cortisol's changes (p<0.05). Conclusion: Results showed that with regard to decrease in rest 

levels of S-IgA and increase in rest levels of cortisol, doing intense endurance and resistance exercise immediately 

after practice, results in immune suppression, and mucosal immunity and hormone response is the result of intense 

practice. Therefore it is suggested that these exercises should be prescribed with less intensity and time duration 

and more caution for middle-ages and elderly people. 

Keywords: Immunoglobulin A, cortisol, Saliva, Endurance Training. 
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