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 یقبزا کورتیزول و IgA  غلظت روی بر  کوچک های محوطه در بازی صورت به تمرین جلسه یک تاثیر

 نخبه فوتبال بازیکنان در

 
 3مقصودپیری  ،2جواد ،یانامان ،۱وحید ،فاضلی

 

 -3،  مرکز تهران واحد اسالمی آزاد دانشگاه ورزشی فیزیولوژی ارشد کارشناس -2، اسالمی آزاد دانشگاه جوان پژوهشگران باشگاه عضو -1

 مرکز تهران واحد اسالمی آزاد دانشگاه دانشیار

 

 تنفسی دستگاه عفونتهای مقابل در مقاومت با نزدیکی ارتباط که است مخاطی ترشحات در غالب ایمونوگلوبین IgA: مقدمه

 های محوطه در بازی تاثیر. ( 2) گردد می ایمنی سیستم سرکوب باعث کورتیزول هورمون افزایش طرفی از .(1د)دار فوقانی

 بررسی تاکنون ها ایمونوگلوبین غلظت روی بر( 3) گیرد می بر در را فوتبال های تیم تمرینات از ای عمده بخش که کوچک

 نخبه فوتبال بازیکنان در بزاغی کورتیزول و  IgA غلظت روی بر تمرینات نوع این تاثیر بررسی به پژوهش این لذا است نشده

 . پردازد می

 داوطلب تحقیق در شرکت برای کشور اول دسته لیگ در حضور سابقه با بازیکن 22 پژوهش هدف به توجه با: شناسیروش

 4 با ای دقیقه 4 وهله 12 بصورت و بود 5 مقابل در 5 کوچک محوطه در بازی تجربی گروه برای تمرینی پروتکل  .شدند

 با و شد گرفته پروتکل از بعد بالفاصله و قبل دقیقه 12 بزاقی های نمونه .گرفت انجام ، ها وهله بین فعال ریکاوری دقیقه

 مقایسه برای زوجی و همبسته استیودنت تی آماری روش از . شد گیری اندازه بزاغی کورتیزول و IgA میزان االیزا روش

 .گردید استفاده گروهی بین و گروهی درون نتایج

 نسبت معناداری افزایش بزاغی کورتیزول میزان و (P=0/006) داشت معنادار کاهش IgA  میزان که داد نشان نتایج: هایافته

 .(P=0/002) داشت پروتکل انجام از قبل به

 لذا شود می ایمنی سیستم تضعیف باعث تمرینی شیوه این رسد می نظر بهحاضر  پژوهش نتایج به توجه با: گیرینتیجه

 IgA کاهش های بیماری به ابتال امکان متعدد های میکروسیکل طول در تمرین نوع این زیاد حجم به توجه با فوتبال بازیکنان

 .است ناپذیر اجتناب امری فوتبال بازیکنان ایمنی سیستم تقویت برای حلی راه یافتن به نیاز و دارند را
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