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. انجـام شـد   سرم مـردان غیرورزشـکار   IgGو  IgAاثر یک دوره تمرینات هوازي بر غلظت ایمونوگلوبین هاي تحقیق حاضر با          

سال، قد  7/22±2/4غیر ورزشکار با میانگین سن  مرد 24نمونه آماري شامل . روش تحقیق، نیمه تجربی و از نظر هدف کاربردي است

و کنتـرل  ) هوازيتمرینات (نفره تجربی  12کیلوگرم بود که به صورت تصادفی به دو گروه  7/71±6/5سانتیمتر و وزن  01/5±6/173

و متغیرهـاي وابسـته شـامل غلظـت     ) شامل سه جلسه یک سـاعته در هفتـه  ( هوازيهفته تمرین  متغیرمستقل، هشت. تقسیم شدند

 هـاي خـونی   نمونه. انجام ندادند ورزشی فعالیت تحقیق دوره طی نیز کنترل گروه. می باشد )IgA( Aو ) G )IgGایمونوگلوبین هاي

تمام آخرین جلسـه پروتکـل تمرینـی جمـع     ازا ساعت پس 24و ساعت قبل IgA (24جهت ارزیابی ( و نیزبزاقی) IgGجهت ارزیابی (

نتـایج نشـان داد کـه یـک جلسـه تمـرین       . وابسته و مستقل انجام شد tتجزیه و تحلیل فرضیه ها با استفاده از آزمون هاي . شد آوري

  .تمرین کرده تاثیر معنی داري دارد مرداندر ) P=0001/0(سرم IgAو ) IgG )0001/0=Pوامانده ساز هوازي بر غلظت 

  

  . هوازي نیتمر، IgGو  IgA، ایمونوگلوبین: کلمات کلیدي 

 

  مقدمه  1-1

 يهاستمیس از ياریبس مانند بدن یمنیا ستمیس. کندورزش چالشی براي هموستاز در سراسر بدن فراهم می

ایمونولوژي ). 1999، و همکاران 1بیشاپ( شودمختل می یتوجه قابل به میزان ورزش جلسه کی اثر در گر،یدی کیولوژیزیف

هاي اخیر توسعه یافته و بیشتر علوم از جمله علوم ورزشی، پزشکی، پاتولوژي، ایمونولوژي و علوم ورزشی در طی سال

آقاعلی نژاد، ( کندهاي عفونی کمک میدهد و در نتیجه به زندگی سالم و جلوگیري از بیماريرفتاري را بهم ربط می

. هاي جزئی داشته باشدو هم تاثیر منفی بر سیستم ایمنی و حساسیت به بیماريتواند هم تاثیر مثبت ورزش می). 1377

گر آن است که ورزش با شدت این منحنی بیان. است "J"منحنی رابطه بین ورزش و استعداد ابتال به بیماري به شکل 

منی را باال ببرد در حالی که ورزش تواند عملکرد سیستم ایها را کاهش داده و میپایین تا متوسط، استعداد ابتال به بیماري

). 1389آذربایجانی و همکاران، ( کندها را افزایش داده و سیستم ایمنی را مختل میبا شدت باال استعداد ابتال به بیماري

اند که عملکرد سیستم ایمنی بین ورزشکاران و غیرورزشکاران تفاوت چندانی ندارد، برخی هرچند شواهد اندکی نشان داده

. اي گزارش کردند که فعالیت بدنی متوسط با افزایش عملکرد سیستم ایمنی همراه بوده استالعات نسبتاً قانع کنندهمط

شود و به اند که عملکرد سلول هاي مختلف سیستم ایمنی بعد از ورزش حاد مختل میبسیاري از مطالعات گزارش کرده

                                                 
1Bishop 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 
 

به ویژه ( هاي جزئیتمرین استقامتی بیشتر مستعد ابتال به بیماريهاي فشرده رسد که ورزشکاران درگیر در دورهنظر می

  ).2007، 1گلسون( هستند) عفونت دستگاه تنفسی فوقانی

در حال حاضر پذیرفته . توجه به ایمونولوژي ورزشی در اثر عالقه و نیاز جامعه به ارتقاي سالمتی به وجود آمده است

 با شدت هاي ورزشی ظاهراً تمرین. می براي ابتال به بیماریها استشده است که عدم فعالیت بدنی عامل خطرزاي مه

ها شدیداً  دستگاه ایمنی در برخی بیماري. ها است متوسط و منظم، یک راه کار اساسی براي جلوگیري از برخی بیماري

و نیز جلوگیري از هاي ایمنی به فعالیت ورزشی براي شناخت آثار فعالیت ورزشی  شود، لذا عالقه به مطالعه پاسخ درگیر می

ممکن است فعالیت . استرس به عنوان عامل تحریک کننده عملکرد ایمنی شناخته شده است. ها است برخی بیماري

ورزشی مدل مناسبی براي مطالعه نحوه سازگاري با استرس باشد، زیرا فعالیت ورزشی به آسانی اندازه گیري شده و به 

به عنوان ابزاري براي بازشناسی سلول هاي خودي از  2ین است که دستگاه ایمنیعقیده بر ا. میزان زیادي قابل تکرار است

هاي بدن براي بازشناسی عوامل بی شمار مهاجم و مبارزه  ییتوانا. بدن تکامل پیدا کرده است3مواد بیگانه و حفظ هموستاز

هاي بیگانه و  بدن بر علیه مولکولهاي دفاعی  در واقع، در دستگاه ایمنی، تمام پاسخ. با آنها فوق العاده پیچیده است

  ).1996، 4هولسبر( بیشتر اجزاي دستگاه ایمنی تغییرات ریتمیک دارند. پیوندد نوظهور به وقوع می

نمودن سیستم کمپلمان، عمل  بادي در پاسخ ایمنی ثانویه، ضمن فعال ، به عنوان مهمترین آنتیG ایمونوگلوبولین

که  IgA . خواري و التهاب را میسر میسازد هاي مؤثر بر بیگانه بلع باکتریها را تسهیل میکند و آزادسازي فراورده

مک ( هاي تنفسی فوقانی است ایمونوگلوبولین غالب در ترشحات مخاطی است، عامل مقاومتی مهمی در مقابله با عفونت

  ).1991و همکاران، 5دول

هاي ورزشی منظم  هاي انجام شده در رابطه با تاثیر فعالیت ورزشی بر عملکرد سیستم ایمنی، بر فعالیتپژوهش اکثر

اند و تحقیقات خیلی اندکی تاثیر یک جلسه فعالیت هوازي بر سیستم ایمنی به خصوص ایمنی همورال را متمرکز شده

که یک جلسه فعالیت هوازي تا سرحد خستگی سبب افزایش  نشان داند) 2001( و همکاران6وسیاتزاي ل. اندبررسی کرده

گزارش دادند که یک جلسه هوازي وامانده ساز ) 2004( در حالی که لنکستر و همکاران. شودغلظت کورتیزول پالسما می

امانده رو پژوهش حاضر به بررسی تاثیر یک جلسه فعالیت هوازي وازاین. تاثیر معنی داري بر غلظت کورتیزول سرم نداشت

  .ساز بر غلظت کورتیزول سرم خواهد پرداخت

گزارش کرده اند غلظت ایمونوگلوبولین هاي موجود در خون ورزشکاران پس از فعالیت ) 2006( اسمیت و همکارانش

مایل  13مایل و  18پس از دویدن مسافت . یابند ماند و یا فقط اندکی افزایش می ورزشی در حد مقادیر استراحتی ثابت می

ساعت از  24مقادیر استراحتی تغییري در ایمونوگلوبولین هاي دوندگان مرد استقامتی بالفاصله یا حتی پس از گذشت  در

همین نتایج در دوچرخه سواران پس از یک جلسه فعالیت ورزشی دوساعته گزارش شده . فعالیت ورزشی دیده نشده است

ساعت ادامه داشته باشد و حتی فعالیت ورزشی  24تواند تا  دنی میاز طرف دیگر، تغییرات ناشی از فعالیتهاي شدید ب. است

توان به آسانی وادار  ورزشکاران را نمی. تواند باعث تحریک چشمگیر دستگاه ایمنی براي چندین ساعت شود سبک نیز می

ی واقعی به دست به همین دلیل، حالت استراحت. کرد تا از برنامه تمرینی روزانه خود حتی براي یک روز دست بردارند

  ).1998و همکاران،  7تونی( کنند آید و در مطالعات بیشتر از مدلهاي حیوانی استفاده می نمی
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غلظت ایمونوگلوبولین . است (URTI)1ایمنی مخاطی اولین خط دفاعی بدن در مقابل آسیب دستگاه تنفسی فوقانی

مطالعه تغییرات ایمونوگلوبولین ها در افراد ورزشکار، لی با هدف . کند بزاقی در پاسخ به دوره هاي تمرینی شدید تغییر می

روزه  30فرد غیرفعال را در یک دوره  18فرد فعال و  21شناگر زبده و  14تعداد ) 2005( و همکارانش 2نن فرانسیس

وناگون ساعت در هفته به فعالیتهاي گ 10الی  3کردند، افراد فعال  ساعت تمرین می 20شناگران هفته اي . کنترل کردند

 12از افراد شرکت کننده مجموعاً . دادند ساعت فعالیت متوسطی را انجام می 3الی  1پرداختند و افراد غیرفعال  ورزشی می

بیشتري  IgGنتیجه تحقیق نشان داد، شناگران ماهر از تغییرپذیري غلظت . اندازه گیري شدIgG بار نمونه بزاق اخذ و 

  . نسبت به افراد فعال و غیرفعال برخوردارند

ها بررسی شده  ها و ایمونوگلوبولین در بسیاري از مطالعات تأثیر فعالیتهاي بدنی گوناگون بر هورموناز سوي دیگر، 

اد نتیجۀ مطالعه نشان د. بزاقی را بررسی کردند IgA تأثیر یک نیمه بازي راگبی را بر ،)2007( و همکاران 3کخ. است

با هدف مقایسۀ ، )2005( و همکاران 4فرانسیس. تأثیر است بزاقی بی IgA تمرینات قدرتی همچون راگبی در غلظت

بزاقی IgM و IgA نتیجۀ پژوهش نشان داد در شناگران غلظت. تحرك پژوهشی را انجام دادند شناگران زبده و افراد کم

ها  لعهاي نشان داد فعالیت ورزشی شدید میزان ایمونوگلوبولیندر مطا ،)2002(5کلنترو. باشد تحرك می بیشتر از افراد کم

شده و خطر ابتال به عفونت را  IgA دهد، درحالی که فعالیت بدنی با شدت متوسط باعث افزایش میزان را کاهش می

  .بزاقی را بعد از تمرین شدید نشان داده است IgA افزایش و کاهش غلظت ،)2002(6نیمن. دهدی کاهش م

در یک مطالعه نشان داده شد که . اندها بررسی کردهاندکی تاثیر حاد فعالیت هوازي را بر ایمونوگلبولینمطالعات 

در ). 2002گانگا ( ها شده استفعالیت هوازي بیشینه ماراتون در دوندگان مرد باعث افزایش غلظت سرمی ایمونوگلبولین

  . ها نداردالیت هوازي تاثیري بر غلظت سرمی ایمونوگلبولینگزارش داده اند که فع) 2005( حالی که کرسباي و همکاران

در ارتباط با تأثیر زمان فعالیت ورزشی بر متغیرهاي فیزیولوژیک مانند ترشح مقدار ایمونوگلوبولین ها، تحقیقات کم و 

که شدت نیست با وجود این، هنوز معلوم . عمدتاً پراکنده اي انجام شده است که بعضاً نتایج آنها ضد و نقیض است

تحقیق حاضر با این هدف  ؟ها تأثیر دارد یا خیر Igیعنی  مورالدقیقاً چه تاثیري بر شاخصهاي ایمنی هوتمرینات ورزشی 

مطالعه کند سرم مردان غیرورزشکار  IgGو  IgAتمرینات هوازي بر غلظت ایمونوگلوبین هاي  یک دوره انجام شد تا تاثیر

  .ابهامات موجود بپردازد تا به سهم خود به رفع تناقضات و

  

  روش شناسی پژوهش 2- 1

 بوده سالم مرد غیرورزشکار 24 شاملنمونه آماري تحقیق . روش تحقیق، نیمه تجربی و از نظر هدف کاربردي است

به صورت داوطلبانه و هدفمند  ،کهکه حداقل در طی یک سال گذشته به طور منظم در فعالیت هاي ورزشی شرکت نداشته

روش نمونه . تقسیم شدند) نفر 12(و کنترل) نفر 12(به طور تصادفی به دو گروه تجربی وپژوهشی شرکت در این طرح 

  . داوطلبانه و در دسترس است ،گیري
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  :روش اجراء  1- 2- 1

 مردانپس از ارائه توضیحات کامل در مورد اهداف طرح و مراحل اجراي آن در یک جلسه توجیهی، به دو گروه 

پس از شرح پروتکل و اهداف تحقیق براي . داراي وزن طبیعی تقسیم می شوند مردانو  اضافه وزنغیرورزشکار داراي 

رضایت نامه کتبی گرفته شد و سپس ویژگی هاي آنتروپومتریک آزمودنی ها شامل سن و وزن و قد  هاآزمودنی ها از آن

و توجیح آزمودنی ها با آزمون تمرینی برگزار  یک جلسه تمرین براي آشنایی ،اصلی اتروز قبل از انجام تمرین 2. ثبت شد

  .شد

ها زیر نظر محقق به  در هر جلسه، آزمودنی. برنامه تمرینی شامل سه بخش گرم کردن، فعالیت اصلی و سردکردنبود

درصد ضربان قلب 70دقیقه با استفاده از حرکات کششی و نرمشی بدن را گرم کرده و سپس در ابتدا با شدت  10مدت 

درصد ضربان قلب بیشینه با 85هفته بر شدت فعالیت افزوده و تا  6دقیقه دویدند و به تدریج تا پایان  30به مدتبیشینه 

ثانیه از طریق سرخرگ  10شدت دویدن با محاسبه مسافت طی شده و شمارش ضربان قلب به مدت . همان مدت دویدند

  .شد هاي مختلف دویدن کنترل می کاروتید در زمان

درصد آن براي هر فرد محاسبه  85تا  70استفاده شد و سپس  220 -ضربان قلب بیشینه از فرمول سن براي تعیین 

در پایان دویدن، با اجراي حرکات کششی و دویدن نرم به ). 1384گائینی، ( گردید تا بر اساس آن، دوي هواي انجام شود

  .شد دقیقه، عمل بازیافت انجام می 5مدت 

 تمرینات ازشروع پیشساعت  24و جمع آوري بزاق دهان، در دو مرحله پیش آزمون و پس آزمون، عمل خونگیري

در هر مرحله، از . شد انجام، )ناشتا ساعت 12- 14 بعداز( گروه سه هر در تمرین هفته پایان شش از بعدساعت  24و

 گرفته) صبح 10 تا هشت ساعت بین( ساعد از لیترخون میلی پنج استراحت، وضعیت در و نشسته درحالت آزمودنی ها

  . ندهند انجام شدیدي فعالیت هیچ آزمون از قبل دوروز تا خواسته شد ها ازآزمودنی خونگیري انجام اول،براي درمرحله. شد

براي تعیین آنتی بادي اختصاصی در نمونه هاي سرمی  .سرم از روش نفلومتري استفاده شد IgGجهت ارزیابی 

). کوت می شود( متصل شده) از جنس پلی استیرن( واکنش این سیستم آنتی ژن به جدار چاهک هادر . استفاده می شود

پس از افزودن نمونه و طی زمان انکوباسیون شستشو انجام . سپس نمونه حاوي آنتی بادي به چاهک ها اضافه می شود

بر حسب اینکه چه کالسی از آنتی ( .شده و سپس آنتی هیومن گلوبولین نشاندار شده با آنزیم به چاهک اضافه می شود

 از آنتی هیومن IgG   بادي براي اندازه گیري اهمیت دارد نوع آنتی هیومن مورد استفاده نیز متفاوت است مثأل براي

IgG استفاده می شود.  

براي جلوگیري از جذب غیر اختصاصی پروتئین . اختصاصیت روش بستگی به آنتی ژن کوت شده در چاهک ها دارد

 Sample( وجود در سرم و جلوگیري از اشغال نقاط اتصال آنتی ژن نمونه بوسیله بافر رقیق کننده نمونههاي م

Diluent (رقیق شود.  

 ابتدا. ازکیتهاي اختصاصی استفاده شد استفاده با شفتومتریک و متریور تور بیدي از روش IgAجهت ارزیابی 

 قائم حالت به ها آزمودنی. نوشیدند لیترآب میلی200آبی کم از وجهت جلوگیري شسته آب با را خود دهان ها آزمودنی

 براي شد سفارش آنان به. خودرا فرودادند دهان آب دقیقه یک سپس باشد، جلوخم به سمت سرشان طوریکه به نشستند،

 میلی4 درنهایت نشود، ، تحریک)بطورمصنوعی( بزاق شد باعث موضوع این ندهند، انجام عمدي تالشهیچ  بزاق تولید

  .گردید آوري جمع هرآزمودنی لیترنمونه بزاقی

هاي بزاقی  نمونه آوري ازجمع پس. شد انجام گیري دوم نمونه ساعت پس از اتمام آخرین جلسه تمرینات، مرحله 24

  . شد طبی منتقل تشخیص آزمایشگاه به بررسی براي ها نمونه در هر مرحله،

  .انجام شد) α≥ 05/0(، در سطح معنی داريوابسته و مستقل tتجزیه و تحلیل فرضیه ها با استفاده از آزمون 
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مقایسه داده هاي پیش آزمون و پس آزمون گروه تجربی نشان می دهد که میزان غلظت 

0001/0=P .(  ،گـروه کنتـرل،    دردر مقابـل

مستقل،  tدو گروه با آزمون  IgGمقایسه میزان تغییرات 

 غیـر  مـردان  سـرم در  IgGبر غلظت  هوازي

  مردان غیرورزشکار IgGمیزان تغییرات غلظت 

t مستقل   

Sig.t Sig. 

0
48/4 -  0001/0  

0

  دو گروه تجربی و کنترل

مقایسه داده هاي پیش آزمون و پس آزمون گروه تجربی نشان می دهد که میزان غلظت 

0001/0=P .(    ،در مقابـل، در گـروه کنتـرل

مستقل،  tدو گروه با آزمون  IgAهمچنین مقایسه میزان تغییرات 

سـرم در مـردان   IgA نتیجه اینکه شش هفتـه تمـرین هـوازي بـر غلظـت      
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مقایسه داده هاي پیش آزمون و پس آزمون گروه تجربی نشان می دهد که میزان غلظت ،  IgG در خصوص تغییرات

0001( تغییـر معنـی داري داشـت    هوازيآزمودنی ها قبل و بعد از انجام تمرین 

مقایسه میزان تغییرات همچنین ). P=45/0( مشاهده نشدمعنی دار بین دو مرحله 

هوازيهفته تمرین  ششنتیجه اینکه  ).P=0001/0( نیز تفاوت معنی داري نشان داد

  .داشتورزشکار تاثیر معنی داري 

میزان تغییرات غلظت بر بررسی تأثیر شش هفته تمرین هوازي :   1

 

 

 میانگین و انحراف استاندارد 

)میکروگرم بر دسی لیتر(  
t وابسته   

 .t Sig پس آزمون پیش آزمون

 6/2تجربی  69/11  9/2   76/9  45/4  001/0  

 57/1کنترل  03/11  58/1   05/11  77/0 -  45/0  

دو گروه تجربی و کنترل IgGمقایسه تغییرات غلظت :  1شماره نمودار 

مقایسه داده هاي پیش آزمون و پس آزمون گروه تجربی نشان می دهد که میزان غلظت ،   IgAدر خصوص تغییرات

0001( آزمودنی ها قبل و بعد از انجام تمرین هوازي تغییـر معنـی داري داشـت   

همچنین مقایسه میزان تغییرات ). P=14/0( مشاهده نشدتغییر معنی دار بین دو مرحله 

نتیجه اینکه شش هفتـه تمـرین هـوازي بـر غلظـت       ).P=0001/0( نیز تفاوت معنی داري نشان داد

  .غیرورزشکار تاثیر معنی داري داشت

تجربی کنترل

11.69

11.03

9.76

11.05

آزمون

آزمون

 

  

  

  یافته ها 1-3

در خصوص تغییرات

IgG  آزمودنی ها قبل و بعد از انجام تمرین

معنی دار بین دو مرحله  تغییر

نیز تفاوت معنی داري نشان داد

ورزشکار تاثیر معنی داري 

  

  

1جدول شماره 

 تجربی

 کنترل

 

  

در خصوص تغییرات

 IgA   آزمودنی ها قبل و بعد از انجام تمرین هوازي تغییـر معنـی داري داشـت

تغییر معنی دار بین دو مرحله 

نیز تفاوت معنی داري نشان داد

غیرورزشکار تاثیر معنی داري داشت

  

  

  

آزمونپیش

آزمونپس
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  مردان غیرورزشکار IgAمیزان تغییرات غلظت 

t مستقل   

t Sig. 

0
52/16  0001/0  

  دو گروه تجربی و کنترل

 

 .تاثیر معنی داري دارد غیرورزشکار مردان

سرم است و اعمال مهمی  IgAدرصد 15

یافته ). 1991، 1نیمان( داردهمچون فعالکردن سیستم کمپلمان، آگلوتیناسیون و خنثیسازي سموم و مانند آنها را بر عهده 

تمرین کرده تاثیر معنی  مردانIgG هاي تحقیق حاکی از آن است که یک جلسه تمرین وامانده ساز هوازي بر غلظت 

 میزان بر خستگی مرز تا هوازي شدید فعالیتهاي

، نشان )1392( نتایج تحقیق شیروانی و همکاران

دقیقهاي در بازیکنان جوان فوتبال، باعث کاهش معنی داري در غلظت 

که مسابقه فوتبال، سطوح ایمونوگلوبولین 

سرم،  IgG دریافت که غلظت، )1997(نیمان

و پس از ) درصد7/6(بالفاصله پس از اتمام یک مسابقه ماراتن و تا سه ساعت اول بهبودي، کاهش معنی داري پیدا میکند 

بالفاصله پس از یک آزمون فزاینده تا سر حدخستگی 

 IgG و 4مک کانی. سرم را گزارش کرد

مسابقه فوق (س از یک جلسه فعالیت فوق استقامتی 

  .که با نتیجه تحقیق حاضر هم راستا می باشد

                                                 
1Nieman 
2Tsubakihara 
3Poortmans 
4Mckune 
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میزان تغییرات غلظت ر ببررسی تأثیر شش هفته تمرین هوازي :   2

 

 

 میانگین و انحراف استاندارد 

)میکروگرم بر دسی لیتر(  
t وابسته   

 .t Sig پس آزمون پیش آزمون

 6/7تجربی  7/122  2/5   5/103  68/16  0001/0  

 6/3کنترل  52/100  5/3   65/100  57/1 -  14/0  

دو گروه تجربی و کنترل IgAمقایسه تغییرات غلظت :  2شماره نمودار 

  بحث و نتیجه گیري

مردانIgG هوازي بر غلظت دوره تمرینات نتایج تحقیق حاضر نشان داد که یک 

15، فراوانترین ایمونوگلوبولین موجود در سرم است که بیانگر حدود 

همچون فعالکردن سیستم کمپلمان، آگلوتیناسیون و خنثیسازي سموم و مانند آنها را بر عهده 

هاي تحقیق حاکی از آن است که یک جلسه تمرین وامانده ساز هوازي بر غلظت 

فعالیتهاي که رسید نتیجه این به خود تحقیق در ،)1392( 

A وG نتایج تحقیق شیروانی و همکاران .دارد داري معنی تاثیر دانشجو پسران سرم

دقیقهاي در بازیکنان جوان فوتبال، باعث کاهش معنی داري در غلظت  90، انجام یک جلسه فعالیت تناوبی شدید 

که مسابقه فوتبال، سطوح ایمونوگلوبولین  دریافتند) 2013(و همکاران 2ساباکی هارا .شدG سرمی ایمونوگلوبولین هاي

نیمان. دهد طور قابل توجهی افزایش می ، را در بازیکنان زن فوتبالیست، به

بالفاصله پس از اتمام یک مسابقه ماراتن و تا سه ساعت اول بهبودي، کاهش معنی داري پیدا میکند 

بالفاصله پس از یک آزمون فزاینده تا سر حدخستگی ، )1999(3پورتمانس. از مسابقه، به سطوح اولیه باز میگردد

 IgGدرصدي در 12دقیقه بود، افزایش  21بر روي دوچرخه کارسنج که مدت آن 

س از یک جلسه فعالیت فوق استقامتی تام سرم را بالفاصله پ IgG نیز افزایش معنی دار

که با نتیجه تحقیق حاضر هم راستا می باشد.در دوندگان نخبه گزارش کردند) 

 

تجربی کنترل

122.7

100.52103.5 100.65

آزمون

آزمون

 

2جدول شماره 

 تجربی

 کنترل

 

بحث و نتیجه گیري 4- 1

نتایج تحقیق حاضر نشان داد که یک 

، فراوانترین ایمونوگلوبولین موجود در سرم است که بیانگر حدود Gایمونوگلوبین 

همچون فعالکردن سیستم کمپلمان، آگلوتیناسیون و خنثیسازي سموم و مانند آنها را بر عهده 

هاي تحقیق حاکی از آن است که یک جلسه تمرین وامانده ساز هوازي بر غلظت 

  .داري ندارد

 و همکاران بابایی

A هاي ایمونوگلوبولین

، انجام یک جلسه فعالیت تناوبی شدید داد که

سرمی ایمونوگلوبولین هاي

IgGرا در بازیکنان زن فوتبالیست، به ،

بالفاصله پس از اتمام یک مسابقه ماراتن و تا سه ساعت اول بهبودي، کاهش معنی داري پیدا میکند 

از مسابقه، به سطوح اولیه باز میگرددساعت  21

بر روي دوچرخه کارسنج که مدت آن 

نیز افزایش معنی دار) 2005(همکاران 

) کیلومتري 90ماراتن 

پیش

پس
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سازي فوتبال بر  تأثیر یک جلسه تمرین شبیهدر تحقیق خود با موضوع  ،)1391( و همکاراناسدبختی در مقابل 

آزمون، در  در مرحلۀ پیش IgG غلظتدریافت که  کورتیزول بزاقی در بازیکنان فوتبال مردو  IgM  ،IgG  ، IgA غلظت

نتایج . که با تحقیق حاضر همخوانی ندارد فاصله بعد از آزمون و دو ساعت بعد از آزمون تفاوت معنی داري نداشتالمقایسه ب

  . آمادگی افراد باشد دلیل تفاوت در شدت، مدت، نوع برنامۀ تمرینی و سطح تواند به متفاوت می

اند که از جمله  ها پیشنهاد کرده عنوان عامل اثرگذار بر غلظت ایمونوگلوبولین پژوهشگران سازوکارهاي متفاوتی را به

. هاي سرکوبگر سیستم ایمنی مانند کورتیزول، فعالیت سیستم عصبی سمپاتیک اشاره کرد میتوان به افزایش هورمون

. ها، هورمون کورتیزول است اند که یکی از عوامل مؤثر بر غلظت ایمونوگلوبولین برخی پژوهشگران چنین گزارش کرده

ویژه  ثري بر عملکرد برخی سلولهاي سیستم ایمنی، بهؤنقش مکه کورتیزول یکی از هورمونهاي استرس است 

). 1992، 1دوویل مک( کند تضعیف این سلولها تغییر می ها در اثر کاهش یا دارد و غلظت ایمونوگلوبولین ایمونوگلوبولین ها

هاي متابولیکی  تغییرات حجمی پالسما، افزایش فراورده: را به عواملی از قبیل )IgG( بادي پژوهشگران تغییرات این آنتی

 حاصل از تمرینات شدید، افزایش درجه حرارت بدن، آسیب بافت عضالنی و واکنشهاي ایمنی بدن نسبت به لیپوپلی

  ).2005انی و همکاران، مک ک(دهند  ساکاریدهاي خون نسبت می

 .تاثیر معنی داري دارد مردان غیرورزشکارIgA هوازي بر غلظت  اتتمرین دومنتایج تحقیق حاضر نشان داد که یک 

و همکاران 2ملیساکان، )1389( و همکارانآذربایجانی ، )1392( و همکاران بابایینتایج تحقیق حاضر با پژوهش هاي 

و اسدبختی  ،)1392( و همکاران شیروانیدر مقابل با تحقیقات . ، همخوانی دارد)2013(و همکاران 3، ساباکی هارا)2014(

  .همخوانی ندارد) 1391( و همکارانطبرستانی  ،)1391( همکاران

مکانیسم فیزیولوژیک احتمالی که براي تاثیر شدت و مدت فعالیت عنوان شده این است که هر چه فعالیت با شدت و 

شود افزایش تهویه ریوي موجب تغییراتی در سطح مخاط دهان میشود که این پدیده سرکوب مدت طوالنی تري اجرا 

آوري نمونه بزاقی نیز، ممکن است  زمان جمع). 1999، 4مکینون( را از عرض اپی تلیوم مخاطی به همراه دارد IgA ترشح

مداخله محور . ت باشدحداقل تا حدودي مسئول مشاهده تفاوتهاي موجود بین نتایج حاصل از تحقیقات متفاو

آلگرو و همکاران، ( بالفاصله پس از فعالیت بعید به نظر میرسد IgA غدد فوق کلیوي براي تنظیم -هیپوفیز -هیپوتاالموس

ساعت پس از  24تا  2بین  IgA از اینرو، در مطالعات پیشین گزارش شده که فعالیت ورزشی منجر به افت غلظت). 2008

گیري مانند  همچنین، در برخی مطالعات که نمونه). 2007و همکاران،  5کخ( دت می شودیک جلسه فعالیت طوالنی م

؛ کخ 2009و همکاران،  6تزاي( تحقیق حاضر بالفاصله پس از اتمام آزمون انجام شده است، به نتایج مشابهی دست یافته اند

  ).2007و همکاران، 

مکانیسم . گردد IgA ت مجازي موجب تغییر غلظتمکانیسم دیگر تغییرات حجم بزاق است که ممکن است به صور

مطرح شده براي توجیه این تغییرات مجازي بر این اصل استوار است که در اثر تنفس و افزایش میزان تهویه ریوي بخش 

به صورت  IgA در این شرایط ممکن است غلظت مطلق. اعظم آب بزاق تبخیر گشته و ویسکوزیته بزاق افزایش می یابد

یابد؛  میزان جریان بزاق کاهش می بدنی شدید و طوالنی مدت،هاي  ر یابد از آنجایی که به دنبال انجام فعالیتمجازي تغیی

بزاق را می توان به   IgAبنابراین عدم تغییر. دهد کند و یا افزایش نشان می بزاق تغییر نمی IgA میزان غلظت مطلق

   و یا آلبومین به جاي اندازه گیري مطلق IgAبت غلظت کاهش جریان بزاق نسبت داد، محققان معتقدند استفاده از نس

IgA  شاخص بهتري براي تشخیص تغییرات واقعی IgA براین اساس در این تحقیق میزان ). 1999مکینون، ( می باشد

IgA براي بررسی دقیق تر تغییرات IgA مورد اندازه گیري قرار گرفت .  

                                                 
1MC Dowell 
2Melissa Kane 
3Tsubakihara 
4Mackinnon 
5Koch 
6Tzai 
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متعاقب  IgAیکی از دالیل این افزایش ). 2010کخ، ( می شود IgAمعموال ورزش، موجب افزایش آشکار در میزان 

افزایش ترشح پروتئین به . فعالیت بدنی احتماالً کاهش آب بزاق در اثرافزایش تهویه ریوي و تبخیر آب موجود در بزاق است

و همکاران،  1بالنین( داخل مجراي بزاقی در اثر تحریک سمپاتیک نیز یکی دیگر از دالیل افزایش پروتئین بزاقی است

هایی که در تحقیقات متفاوت به آن اشاره شده است؛ تغییر میزان جریان بزاقی متعاقب  یکی از مهمترین مکانیزم). 1998

مطالعات پیشین، شاهد پاسخ میزان جریان بزاقی به فعالیت ورزشی . فعالیت ورزشی می باشد که این اثر بحث برانگیز است

حال آنکه برخی از محققان شاهد کاهش مقادیر جریان ). 2008 و همکاران، 2آلگرو( نبود هاي بیشینه و زیربیشینه با شدت

دلیل این تضاد ممکن است در دو حوزه خالصه شود؛ غدد ). 2004و همکاران،  3انجل( بزاقی متعاقب فعالیت ورزشی بودند

در هنگام انجام فعالیت ورزشی، . بزاقی توسط اعصاب کولینرژیک پاراسمپاتیک و آدرنرژیک سمپاتیک تحریک می شوند

تزاي و ( تحریک سمپاتیکی افزایش می یابد و منجر به انقباض عروقی می گردد که میزان ترشح بزاق را محدود میکند

نسبت به گروه کنترل پس از  تجربیتام بزاقی در گروه  در این تحقیق نیز میزان افزایش غلظت پروتئین). 2009همکاران، 

دلیل مدت اجراي فعالیت هوازي باشد که در نتیجه آن تغییرات تهویه ریوي، ه صل شد که می تواند بتمرین معنی داري حا

  .شود یبزاق امت پروتئین معنی دار افزایش موجب ه بتواندک بوددهیدراسیون و کاهش جریان بزاق آن قدر 

توانسته  ر ویژگیهاي آنتوجه به مدت، شدت و سای با ،غیرورزشکار مرداندر  هوازيطور کلی به نظر میرسد، انجام  به

 که در رشته افرادي ه عبارت دیگر، احتمال داردب. بوجود آورد Aو  Gاست تغییر معنی داري در سطوح ایمونوگلوبین هاي 

قرار گیرند؛ بنابراین انجام IgG و  IgA تمرین میکنند در معرض ابتال به بیماریهاي مربوط به کاهش هاي مختلف ورزشی

بر غلظت  ورزشی مختلف با شدت و مدت هاي گوناگونتحقیقات بیشتر در مورد میزان تأثیرگذاري تمرینات 

  .تواند از چالشهاي پیش روي محققان باشد میو یافتن راهی براي تقویت سیستم ایمنی  ایمونوگلوبولینها
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