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 فعالغیر و ان فعالوتپیشکس سیستم ایمنیهای ها و نوتروفیلمونوسیتمقایسه سطوح استراحتی بررسی و 

 تنیس روی میز

 
 3، آذربایجانی، محمدعلی2، متین همایی، حسن1حدادگر، علی

 
زشی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران استادیار فیزیولوژی  ور -2دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکز،  ی،کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزش -1

 دانشیار فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکز -3مرکز، 
1- ramin_pingpong@yahoo.com 

 

هتد  از پتژوهش حا تر     شتود  نی مدت سبب تضعیف سیستت  ایمنتی متی   ، تمرینات شدید و طوالها نشان داده استپژوهش مقدمه:

استتان   تنتی  روی میتز  رشتته  غیتر فعتا    ان فعتا  و  پیشکسوتسیست  ایمنی   یهانوتروفیل وها سیتاحتی مونومقایسه سطوح استر

   باشد سمنان می

 ± 7/6نفر( با میانگین قتد   11)پیشکسوت فعا  ،  1ها به صورت هدفمند در سه گروه شامل گروه بدین منظور آزمودنی شناسی:روش

 ± 6/5نفر (با میانگین قد  11)پیشکسوت غیر فعا  ،  2سا  ، گروه  4/56 ± 2/3کیلوگرم و سن  5/67 ± 4/4متر ، وزن سانتی 8/171

نفر( با میانگین 11 افراد بزرگسا  غیر ورزشکارسا  و  گروه کنتر  ) 3/54 ± 3/2کیلوگرم و سن  5/76 ± 8/3متر ، وزن سانتی 2/173

 صتب  بته   9هتا ستا ت   از آزمتودنی  سا  قرار گرفتنتد   4/56 ± 1/4رم و سن کیلو گ 11/76 ± 4/4متر ، وزن سانتی 5/174 ± 4/6قد 

هتای اختااصتی و بته رو     ها با استفاده از کیتت ها و نوتروفیلو مونوسیت گیری خونی به  مل آمدصورت ناشتا به طور همزمان نمونه

بتین گروهتی( و آزمتون تعقیبتی     ) یکطرفته تحلیل واریان   وابسته و T آزمون ها ازجهت تجزیه و تحلیل داده .گیری شدنداالیزا اندازه

 شد   استفاده  P ≤ 15/1داری در سط  معنی SPSSبا استفاده از نرم افزار توکی 

پیشکسوت غیر فعا  در مقایسته   های حالت استراحت در گروهمونوسیتها و نوتروفیل شاخص  حا ر نشان دادنتایج پژوهش  ها:یافته

هتای حالتت استتراحت در    شتاخص نوتروفیتل   داری مشاهده شد ها تفاوت معنیلیتنها در شاخص نوتروفاما  هتر بودبیش دیگرگروه دوبا 

از گتروه پیشکستوت   داری مچنین در گروه کنتر  به طور معنیو هباالتر از دو گروه دیگر داری ر معنیگروه پیشکسوت غیر فعا  به طو

 ها مشاهده نشد بین گروه دارینیوت معتفا هاشاخص مونوسیتدر  وفعا  باالتر بود 

بتاالتر بتوده    ها در گروه پیشکسوت غیر فعتا  ها و نوتروفیلگیری کرد سطوح استراحتی مونوسیتتوان نتیجهبنابراین می گیری:نتیجه

ناستب در طتو    استراحت کافی و تغذیته م  ه  چنین  دم ریکاوری، و تنی  روی میزسر ت و شدت باالی ورز  که احتماال به دلیل 

 باشد ه در پیشکسوتان فعا  این رشته میو مسابقات سالیانتمرینات 

 لنوتروفی ومونوسیت ، پیشکسوت فعا  ، پیشکسوت غیرفعا  ،  تنی  روی میز  :های کلیدیواژه
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