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  ساز در  اي فزاینده و درمانده تأثیر یک هفته تمرین یک جلسه

  هاي ایمنی دختران فعال   روز بر برخی شاخص

 1ملردي محبوبه بهاري

 2دکتر شادمهر میردار

  3 دبیدي روشنهللادکتر ولی ا

  4دکتر حمید سفیري

  چکیده

ن و چکونگی اجراي آن از جمله عواملی است که بر سالمت جسمی ورزشکاران در هنگام تمرین و نیز کسب موفّقیـت آنـان در   نوع تمری

تعـداد  در روز بـر  سـاز   اي فزاینده و درمانده جلسه یکتمرین  یک هفته هدف این پژوهش بررسی تأثیر، بر این اساس. ها تأثیر دارد رقابت

ی دانشـجوي دختـر رشـتۀ تربیـت بـدنی بـا میـانگین سـنّ         13، بدین منظور. دها در دختران فعال بو نوتروفیلها و  ها، لنفوسیت لوکوسیت

میلی لیتر بـه ازاي   88/40± 06/5 اکسیژن مصرفی بیشینه، سانتیمتر 83/161±1/5کیلوگرم، قد  80/56±17/6سال، وزن 73/1±33/20

به طور تصادفی ها  آزمودنی. ی به طور داوطلب در این آزمون شرکت کردندحجسمی و روو سالمت کامل  هر کیلوگرم وزن بدن در دقیقه

مرحله  5 دراز افراد  گیري خون. قرار گرفتند) نفر 6(کنترل  و گروه) نفر7به تعداد  جلسه تمرین در روزیک (گروه تجربی : گروه شامل 2 در

سـاعت بعـد از    24در روزهاي اول، سوم و هفتم و  رنامۀ تمرینیبپس از انجام بالفاصله ، )جهت تعیین سطوح پایه(ساعت قبل  24شامل 

 3 وهلـه دویـدن   6برنامۀ تمرینـی عبـارت بـود از   . انجام شد) ساعت هیچگونه فعالیتی نداشتند 24در مدت (اجراي آخرین جلسه تمرینی 

 که بعد از هر استراحت یک ننوارگرداروي دستگاه  کیلومتر در ساعت 6اولیۀ  اي با یک دقیقه استراحت فعال بین هر تکرار با سرعت دقیقه

استراحت . درجه بود 1شیب دستگاه نیز در تمام مدت اجراي برنامۀ تمرینی . کیلومتر در ساعت بر سرعت آن افزوده می شد 2دقیقه اي؛ 

درصـد ضـربان قلـب     95تا  75لیت شدت فعا. در نظر گرفته شد ننوارگرداکیلومتر در ساعت روي  3فعال به صورت راه رفتن با سرعت 

 وابسته در tو آزمون  LSDیک طرفه، آزمون تعقیبی  تحلیل واریانسهاي آماري  نبا استفاده از آزمو ها تجزیه و تحلیل داده. بیشینه بود

ین بـود کـه تعـداد    ها حاکی از ا نتایج حاصل از این بررسی. انجام شد SPSS 13با استفاده از نرم افزارهاي  ≥P 05/0داري  سطح معنی

ت کنترل افزایش معناداري داشته اس ها در گروه تجربی نسبت به سطح پایه و نیز در مقایسه با گروه ها و نوتروفیل ها، لنفوسیت لوکوسیت

)05 /0P≤( .ساعت استراحت، شمار آنها به سطوح  24هاي مورد نظر شده بود، ولی پس از  دار شاخص هرچند تمرین موجب افزایش معنی

ها بیشتر از دو شاخص دیگـر تغییـر    ها همسو بود و تعداد نوتروفیل ها و نوتروفیل تغییرات تعداد لوکوسیت. )≥0P/ 05(اولیۀ خود برگشت 

  . هاي مورد نظر روند کاهشی داشت با تداوم تمرین از روز اول به روز هفتم تعداد شاخص. کرد

به مدت یک هفتـه  جلسه تمرین در روز  رسد یک ژوهش حاضر به نظر میهاي پ ه طور کلّی با توجه به برگشت شمار شاخصب

  . ها بر دستگاه ایمنی تأثیر مخربی ندارد علی رغم افزایش اولیه آن

  

  . ها ها و نوتروفیل ها، لنفوسیت ، لوکوسیتساز تمرین فزاینده و درمانده، تداوم تمرین :هاي کلیدي واژه

__________________________________________________  
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Abstract 
Introduction: The type of training and quality of performance affect health and athletic 

success.  The purpose of this research was to study the continuous effect of one week 
of progressive and exhaustive exercise in day on immune parameters in active girls. 

Method: 13 healthy girl student of physical education with age 20.33±1.73 years, 
weight 56.80±6.17 kg, height 161.83±5.10 cm, aerobic capacity 40.88±5.06 
ml/kg/min participated in this study voluntarily, were selected and randomly divided 
in 2 groups: experimental group (single session of exercise in a day , n=7) and 
control group(n=6).  

Blood samples were taken 5 times: 1) 24 h before exercise for detecting baseline of 
leucocytes, lymphocytes and neutrophiles (pre- test condition); 3 times after exercise 
in the first, third and seventh, and last day of the exercise and 24 h after last exercise. 
(Post-test condition)   

Statistical operations: ANOVA test, LSD post hoc test and paired t-test were used to 
analyze data at significance p≤0.05.  

Result: The findings of this study indicated that the count of leucocytes, lymphocytes 
and neutrophiles increased significantly in 3 post tests relative to baseline and in 
comparison with control group (p≤0.05). 2) However, the training brought significant 
increases in count of parameters but they were returned to baseline after 24 h rest. 3) 
The count of leucocytes and neutrophiles was changed similarly and the neutrophiles 
count increased more than other parameters. 4) Repeated training caused reduction in 
number of leucocytes, lymphocytes and neutrophiles from first day to seven day in 
experimental group. 

Conclusions: In general, the result of this study demonstrated that single session of 
exercise training for one week increased significantly the number of leucocytes, 
lymphocytes and neutrophiles in active girls but, the count of parameters returned to 
the baseline after 24h rest, presumably, there were no negative effect on immune 
system in active girls.  

 
Keyword: continuous training; progressive and exhaustive exersise; Leucocytes; 

Lymphocytes; Neutrophiles; activity girl. 
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  مقدمه

هاي مختلفی تشکیل شده است که در تعامل با یکدیگر شرایط داخلـی بـدن را در برابـر     بدن انسان از دستگاه

با توجه به . بخش مهمی از این فعل و انفعاالت مربوط به سیستم ایمنی است. کنند متغیرهاي بیرونی حفظ می

عملکرد مثبت آن متضمن سالمت بدن خواهد نقش مهم دستگاه ایمنی در حفظ سالمت بدن، تقویت و بهبود 

  ). 1، 2، 4(از جمله عوامل مؤثّر بر این دستگاه مهم و حیاتی، فعالیت بدنی است . بود

هاي  ایمونولوژیست. اند اي تأثیر فعالیت بدنی بر این دستگاه را مورد بررسی قرار داده تحقیقات گسترده

هاي  یافتند که انواع فعالیت ورزشی، شدت و مدت آنها بر شاخصورزشی با بررسی ویژه در بیست سال اخیر در

آنها نشان دادند که تمرینات مالیـم و سـبک احتمـاالً موجـب افـزایش عملکـرد       . این دستگاه تأثیرگذار است

؛ اما تمرینات تا سر حد خستگی ممکن است مقاومت بدن را کـاهش  )24(شود  هایی از دستگاه ایمنی می جنبه

بـه ایـن ترتیـب    . عملکرد آن را براي چندین ساعت تا یک هفتـه یـا بیشـتر تحـت تـأثیر قـرار دهـد       داده و 

برخـی از  ). 17، 40(شـود   پذیري ورزشکار نسبت به التهـاب حـاد و مـزمن تـوده عضـالنی بیشـتر مـی        آسیب

مان بسیاري دارند که ورزش منظم با شدت متوسط، نقش مهمی در پیشگیري و احتماالً در ها بیان می پژوهش

این در حالی است که برخی دیگر از تحقیقات تأثیر منفـی و مخـرب تمرینـات    ). 41، 20، 6(ها دارد  از بیماري

انـد   هاي عفونی نظیر عفونت مجاري تنفّسی فوقـانی نشـان داده   هاي سنگین را در بروز بیماري شدید و رقابت

لیت ویژه ي آمادگی جسمانی با تکرار دو جلسـه در  اثر هشت هفته فعا) 1379(ناصر درزي ). 35، 25، 15، 14(

هـا و   هـا، لنفوسـیت   هاي سفید دانشجویان پسر مورد بررسـی قـرار داد و کـاهش لوکوسـیت     هفته را بر گلبول

هـاي   افزایش تعداد نوتروفیلها و لنفوسـیت ) 1384(در حالی که رویا عسگري ). 3(ها را مشاهده نمود  نوتروفیل

. جلسه در هفته گزارش کـرد  4هفته تمرین آمادگی جسمانی با تناوب  12ختر را در پی دانشجویان ورزشکار د

هاي سـرمی   دار تعداد نوتروفیل ها و کاهش معنی تعداد لنفوسیت دار معنیدر عین حال نتایج او، بیانگر افزایش 

هـا را   افزایش لوکوسیتاي  نیز در تحقیقات جداگانه) 1995( 2ین پو ) 1992( 1هاك ). 4(در زمان استراحت بود 

بیـان کـرد دویـدن و    ) 1996(ین پهمچنین، ). 38(اي نشان دادند  هفته 12مدت  بعد از یک دوره تمرینی میان

  ).39(دهد  داري افزایش می ر معنیها را به طو سواري میان مدت در مردان نیز تعداد لوکوسیت دوچرخه

ین استقامتی کامل با تکرار یک جلسـه در روز  ساعت تمر 5. 1تأثیر ) 1996(همکاران  و3» سوزوکی«

بر این اسـاس تعـداد   . نکرده مورد بررسی قرار دادند ها در مردان تمرین را به مدت یک هفته بر تعداد نوتروفیل

ي دار معنـی ها بالفاصله بعد از تمرین در روزهاي اول، چهارم و هفتم نسبت به قبـل از آن افـزایش    نوتروفیل

یرات ایجاد شده در اثر تمرین به طور عمومی با قرار گرفتن در معـرض تکـرار روزانـۀ تمـرین     داشتند؛ ولی تغی

به هر حال با وجود تحقیقات گسترده در مورد اثرات ورزش بر دستگاه ایمنی، ). 42(استقامتی کاهش یافته بود 

__________________________________________________  
1. Hack 
2. Pyne DB  
3. Suzuki K 
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هاي  ي ناشی از نوع فعالیتها رسد به دلیل تفاوت می رتوافق کلی در نتایج به دست آمده وجود ندارد که به نظ

، 36، 30، 28(، سـابقۀ ورزشـی افـراد    )12، 17، 5(، شدت و مدت متفاوت تمرینات ورزشـی  )13، 8، 7(ورزشی 

بر ایـن  . سازد باشد و این مسأله، خود انجام تحقیقات بیشتر در این زمینه را آشکار می) 10، 31(و جنسیت ) 43

سـاز بـر تعـدادي از     تـداوم یـک جلسـه تمـرین فزاینـدة درمانـده       اساس، هدف پژوهش حاضر بررسی تـأثیر 

  . ها در دختران فعال و ورزشکار بود ها و نوتروفیل ها، لنفوسیت هاي اصلی این دستگاه لوکوسیت شاخص

  شناسی تحقیق روش

  

 ها آزمودنی

سـال   2 حـد اقـل  بـا   مازنـدران  رشتۀ تربیت بدنی دانشگاه دختر نفر از دانشجویان 60پژوهش، آماري جامعۀ 

یـک هفتـه قبـل از    . نفر انتخـاب شـدند   34نامۀ سالمتی، تعداد  ی بودند که پس از تکمیل پرسشسابقۀ ورزش

گیـري شـد و از همـۀ آنـان      انـدازه  انجام آزمون اصلی، سن، قد، وزن و چربی زیر پوستی آنان به وسیلۀ کالیپر 

در سـالمت  ی نفر که از لحـاظ جسـمی و روحـ    13 این ورزشکاران میان از. آزمون بیشینۀ بروس به عمل آمد

شـدند و بـه   انتخاب داشتند،  میلی لیتر بر کیلوگرم در دقیقه 35بوده و اکسیژن مصرفی بیشینه باالتر از کامل 

ها را نشـان   مشخّصات آزمودنی 1جدول. تقسیم شدند) نفر 6(و کنترل ) نفر 7(طور تصادفی در دو گروه آزمون 

 . دهد می

  

 ها شخّصات آزمودنیم. 1جدول 

  شاخص آماري           

  متغیر    

  )=6n(گروه کنترل   )=7n(گروه تجربی 

  میانگین ±انحراف معیار   میانگین ±انحراف معیار 

  33/20±36/1  14/20±11/2  ) سال(سن 

  98/56±79/6  62/57±55/5  ) کیلوگرم(وزن 

  39/159±83/4  27/164±36/5  ) سانتی متر(قد 

  51/39±94/4  24/42±18/5   )دقیقه/کیلوگرم/میلی لیتر(فی بیشینه اکسیژن مصر

  35/21±28/3  40/19±51/2  ) درصد(چرب زیر پوستی 

 

 برنامۀ تمرینی

با انجام مطالعه مقدماتی بر روي چند نفر از ورزشکاران دختر دانشجو با دو ) 11(برنامۀ تمرینی پس از انتخاب 

 6برنامه مـذکور شـامل   . رفت و پس از تغییرات اعمال شده، اصالح شدسال سابقۀ ورزشی مورد بررسی قرار گ

کیلـومتر در سـاعت روي    6اولیـۀ   اي با یک دقیقه استراحت فعال بین هر تکرار با سرعت دقیقه 3 وهله دوي

. شد  کیلومتر در ساعت بر سرعت آن افزوده می 2دقیقه اي،  که بعد از هر استراحت یک بود ننوارگردادستگاه 

اسـتراحت فعـال بـه صـورت راه رفـتن بـا       . درجه بود 1شیب دستگاه نیز در تمام مدت اجراي برنامۀ تمرینی 
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با توجه به ثابت بودن سرعت و شـیب دسـتگاه و   . ودتعیین شده ب ننوارگرداکیلومتر در ساعت روي  3سرعت 

سنج پالر کـه در   ک دستگاه ضربانها، شدت فعالیت با کم نیز سطح آمادگی در نظر گرفته شده براي آزمودنی

در مـدت انجـام   . درصد ضربان قلب بیشینه ثبت شد 95تا  75ناحیۀ سینه و روي قلب ورزشکاران نصب شد، 

 . شد ها متصل بود و ضربان قلب آنان کنترل می تمرین نیز ضربان سنج به آزمودنی

  

 روش اجراي آزمون

  ها جهت خون از آزمودنی سی سی 2ایشگاه تشخیص طبی محیط آزم در اصلی برنامۀقبل از شروع  ساعت 24

ها به مـدت یـک    سپس آزمدنی. در حالت غیر ناشتا گرفته شد طوح استراحتی متغیرهاي تحقیقس گیري اندازه

در ) هـا از ادامـه فعالیـت    اظهار ناتوانی آزمودنی(هفته و در هر روز یک جلسه برنامۀ تمرینی را تا حد واماندگی 

در سه مرحله بالفاصله بعد از اجراي برنامۀ تمرینی در روزهاي اول، چهارم و . صبح اجرا کردند 11ا ت 8ساعت 

در هر بـار  . گیري به عمل آمد ها خون ساعت پس از اتمام برنامۀ تمرینی از آزمودنی 24هفتم و یک مرحله نیز 

شمارش دستی بالفاصله بر روي یک قطره از آن جهت . ها اخذ گردید سی سی خون از آزمودنی 2گیري  خون

ریختـه شـده و    1هاي مخصوص حاوي مادة ضـد انعقـاد خـون    الم کشیده شده و ثابت شد و ما بقی در شیشه

دستگاه آنـالیز   ها با کمک ها و نوتروفیل ها، لنفوسیت بالفاصله پس از اتمام کار جهت شمارش تعداد لوکوسیت

ها خواسـته شـد کـه از مکـان      مدت اجراي طرح از آزمودنیدر . به آزمایشگاه تشخیص طبی ارسال شد 2خون

ساعت قبـل   2تا  5/1ها  همچنین، آزمودنی. پژوهش خارج نشوند و از خوردن غذاهاي سنگین خودداري کنند

 ). 23(از شروع فعالیت از خوردن مواد قندي منع شدند 

   

  هاي آماري روش 

بنابر این، از . گروف ـ اسمیرنوف مورد ارزیابی و تأیید قرار گرفت ها با استفاده از آزمون کولمو توزیع نرمال داده

هـاي تحلیـل    آزمـون آمـار توصـیفی و    هاي پـژوهش از  تحلیل یافتهبراي . هاي پارامتریک استفاده شد آزمون

آمـاري بـا اسـتفاده     تمـامی عملیـات  . وابسته استفاده شد tو آزمون  LSDیک طرفه، آزمون تعقیبی  واریانس

 . پذیرفتانجام  ≥P 0/ 05ي دار در سطح معنی 13نسخه SPSS زارنرم اف از

 

  تحقیقهاي  یافته

ـ هـا در سـه    ها و نوتروفیل ها، لنفوسیت در گروه تجربی تعداد لوکوسیت نبـت بـه سـطوح     3و1، 2س آزمـون  پ

  ). 2و نمودار  1نمودار(را نشان داد ) ≥0P/ 05(داري  افزایش معنی) پیش آزمون(استراحتی 

هاي مورد نظر نسبت به گـروه   دار شاخص حاکی از افزایش معنی 2هاي پژوهش در نمودار  این، یافتهعالوه بر

دهد پـس از گذشـت    نشان می 3کنترل است؛ اما با توجه به نتایج به دست آمده همان طور که نمودار شمارة 

__________________________________________________  
1. Ethylene Diamine Tetra  Acetate 
2. Cell Counter ; Sysmex K – 1000; KX – 21N  



18  89ار و تابستانبه/شماره یازدهم/سال ششم/نامۀ فیزیولوژي ورزشی کاربردي پژوهش 

هـا در گـروه تجربـی بـه      فیلها و نوترو ها، لنفوسیت تعداد لوکوسیت) 4پس آزمون (ساعت از دوره تمرینی  24

 . سطوح استراحتی بازگشتند

ها و تغییرات ایجاد شده در تعـداد   تغییرات تعداد لوکوسیت 2با توجه به نتایج به دست آمده در جدول 

  . ها بیشتر از دو شاخص دیگر دستخوش تغییر شده بود همچنین تعداد نوتروفیل. ها هم سو بوده است نوتروفیل

که افـراد فاقـد تمـرین     4مبین این است که بدون احتساب پس آزمون  4حاضر در نمودار  هاي پژوهش یافته

رخ داده اسـت و   1نسـبت بـه پـس آزمـون      2ها و در پـس آزمـون   بودند، بیشترین کاهش در تعداد نوتروفیل

  . بوده است 2نسبت به پس آزمون  3ها در پس آزمون  کمترین میزان کاهش مربوط به تعداد لنفوسیت

هاي مورد نظر از روز اول به روز هفتم روند  حاکی است با تداوم تمرین تعداد شاخص 3و نمودار  2ایج جدولنت

  . کاهشی داشته است
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نسبت به پـیش   4و 3و2و1هاي  ها در پس آزمون ها و نوتروفیل ها، لنفوسیت تغییرات تعداد لوکوسیت. 1نمودار 

  آزمون
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در مراحل مختلف نسبت به یکدیگر در ها  ها و نوتروفیل لنفوسیتها،  لوکوسیت تغییرات تعدادمقایسه . 2ول جد

  ) میلی لیتر مکعب(گروه تجربی 

  ها شاخص

  

  مراحل

  نوتروفیل  لنفوسیت  لوکوسیت

انحراف ±میانگین اختالف

 معیار
 مقدار

P 

درصد 

  تغییرات
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 Pمقدار

د درص
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  هاي تجربی و کنترل کوسیت، لنفوسیت و نوتروفیل در گروهتغییرات لو. 2نمودار 
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   4ها در گروه تجربی در  ها و نوتروفیل ها، لنفوسیت تغییرات تعداد لوکوسیت. 3نمودار 

  پس آزمون نسبت به سطوح استراحتی
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  ها در مراحل  ها و نوتروفیل ها، لنفوسیت د لوکوسیتدرصد تغییرات تعدا. 4نمودار

  مختلف آزمون نسبت به یکدیگر
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  گیري بحث و نتیجه

تحقیقات انجام شده در مورد تأثیر فعالیت بدنی بر دستگاه ایمنی حاکی از تـأثیر تمرینـات متناسـب بـا تکـرار      

نتـایج تحقیـق   ). 43، 42، 38، 34، 33، 26(اي است  هفته 12تا  4جلسات تمرینی در طول هفته در یک دورة 

ساز در روز به مدت یک هفته بـر دسـتگاه ایمنـی     حاضر نشان داد که تداوم یک جلسه تمرین فزاینده درمانده

ها نسبت به سطوح استراحتی و گروه  ها و نوتروفیل ها، لنفوسیت تأثیر گذاشته و موجب افزایش تعداد لوکوسیت

  . شود میکنترل 

نسـبت بـه   ) روزهاي چهارم و هفتم( 3و  2هاي  ها در پس آزمون تعداد نوتروفیل: ها یلتغییرات نوتروف

درصد افزایش یافـت کـه بـه لحـاظ     ) =006/0p( 64و ) =003/0p( 52سطوح استراحتی، به ترتیب به میزان 

درصـدي   19و  دار معنـی حـاکی از کـاهش    1آزمـون   بـا پـس   2بود؛ اما مقایسۀ پس آزمـون   دار معنیآماري 

 228/0p(نبود  دار معنیآزمون سه با پس آزمون یک،  درصدي در مقایسۀ پس 13ها است؛ اما کاهش  نوتروفیل

درصدي را نشان داد کـه میـزان آن نیـز بـه      8افزایش  2آزمون  نسبت به پس 3در عین حال پس آزمون ). =

  ). = 442/0p(نبود  دار معنیلحاظ آماري 

ها در گروه تجربی مشاهده شد که تعداد آنها در ایـن گـروه در    تروفیلدر نگاه کلّی به روند تغییرات نو

  ). 3نمودار (ي داشته است دار معنیاثر تمرین مداوم روند کاهشی اما غیر 

هـاي ایمنـی در مـردان سـالم      به بررسی طوالنی مدت تمرین بر پاسـخ ) 1996(سوزوکی و همکاران 

درصـد اکسـیژن مصـرفی     70ساعت دو بـا شـدت    5/1با ماهیت آنان برنامۀ تمرینی . تمرین نکرده پرداختند

مشاهدات آنـان نشـان داد کـه تـداوم     . بیشینه را به صورت یک جلسه در روز و به مدت یک هفته اجرا کردند

هـا از روز   تعـداد نوتروفیـل   دار معنیتمرینات به مدت یک هفته و به صورت یک جلسه در روز موجب کاهش 

در نتایج تحقیق حاضر علی رغم هم سویی با تحقیق سـوزوکی، کـاهش بـه    ). 42(ده بود اول به روز هفتم ش

و  دار معنیدهندة افزایش  نتیجۀ دیگري که در تحقیق حاضر به دست آمد نشان. مشاهده نشد دار معنیصورت 

همسـو  ) 1995(ها نسبت به گروه کنترل بود که با نتایج تحقیق پین و همکاران  قابل مالحظۀ تعداد نوتروفیل

هـا در دونـدگان اسـتقامتی کـار مـرد در حـین        که تعداد نوتروفیـل ) 1994(هاك و همکاران  و با تحقیق) 38(

) 18(هاي گروه شاهد کاهش یافتـه بـود    هاي تمرینی سبک و آزمودنی هاي شدید تمرینی نسبت به دوره دوره

ها که در شـرایط   ب در عضالت بدن، نوتروفیلرسد در اثر فعالیت شدید و ایجاد التها به نظر می. است وناهمس

قرار دارند به گردش خون رها  1هاي خونی چسبیده و در حالت ذخیره هاي اپی تلیال دیوارة رگ عادي به سلول

هرچنـد تـا ایـن    ). 9(هاي گردش خون شدند  و با ایجاد حالت نوتروفیلی موجب افزایش تعداد نوتروفیل 2شدند

قاي سوزوکی بود، با تداوم تمرین با توجه به این کـه در تحقیـق حاضـر تمـرین     قسمت نتایج مشابه تحقیق آ

هاي تحقیق حاضـر   ساز اجرا شد، این حالت در آزمودنی بود و در شدت فزاینده و وامانده) 20ـ   25(کوتاه مدت 

__________________________________________________  
1. margination 
2. migration 



22  89ار و تابستانبه/شماره یازدهم/سال ششم/نامۀ فیزیولوژي ورزشی کاربردي پژوهش 

ایـن نتیجـه در تحقیـق    . بود دار معنیحفظ شده است و روند کاهشی آن در مدت یک هفته بسیار ناچیز و غیر 

  . پین و همکاران نیز به دست آمد

 3و  2هـاي   هـا در پـس آزمـون    نتایج حاصل پژوهش نشان داد تعداد لنفوسیت: ها تغییرات لنفوسیت

درصد افزایش داشت که بـا  ) =013/0p( 42و ) =004/0p( 49نسبت به سطوح استراحتی به ترتیب به میزان 

 10و ) =213/0p( 6به ترتیـب   1بود؛ ولی دو پس آزمون فوق نسبت به پس آزمون  ردا معنی pتوجه به مقادیر

)282/0p= ( 2نسبت بـه پـس آزمـون     3این مقادیر در پس آزمون . را نشان دادند دار معنیدرصد کاهش غیر 

نبودنـد   دار معنـی بـه لحـاظ آمـاري     pدرصدي را آشکار نمود که هـیچ کـدام بـا توجـه بـه مقـادیر       5کاهش 

)681/0p= .((ه به نتایج کلّی از مراحل مختلف آزمون در گروه تجربی تعداد لنفوسیتها در طی جلسات  با توج

  ). =282/0p(داشته است  دار معنیتمرینی روند کاهشی و غیر 

ها در طول مدت فعالیت شـدید بـدنی کـاهش     نتایج تحقیق حاضر همچنین نشان داد تعداد لنفوسیت

و برخـی دیگـر از محقّقـان همسـو     ) 2000(و کالرلونـد پدرسـون   ) 1988(مـک کـارتی    یابد که با تحقیق می

تحقیـق  ). 27(مغـایرت داشـته اسـت    ) 2005(ولی با نتایج تحقیق مـاکراس و همکـارانش   ) 37، 33(باشد  می

دار تعـداد   که از نظر دورة تمرینی مشابه تحقیق حاضر بـود کـاهش غیـر معنـی    ) 1996(سوزوکی و همکاران 

. دار گزارش شـد  ها را از روز اول به روز هفتم گزارش داد که در تحقیق حاضر این روند کاهشی معنی یتلنفوس

ها نشان دهنده افزایش مقادیر آنها در گروه تجربـی   از طرف دیگر نتایج تحقیق حاضر در مورد تعداد لنفوسیت

نیـز  ) 1379(مرتضـی ملیجـی    و) 1993(نسبت به گروه کنترل بود که در تحقیق دي سی نـیمن و همکـاران   

  ). 38، 2(مشاهده شد 

از جمله اینکه ممکن اسـت ناشـی از افـزایش    . تواند دالیل متعددي داشته باشد این روند کاهشی می

هاي مـذکور در پالسـما از تکثیـر     بر این اساس به نظر می رسد هورمون. کورتیزول و اپی نفرین پالسما باشد

ها و  عالوه براین کورتیزول موجب کاهش عملکرد لنفوسیت). 44، 37، 19، 21(کنند  ها جلوگیري می لنفوسیت

ها به داخل خون شده و مهـاجرت آنهـا را    و نیز مانع ورود لنفوسیت شود می 2نیز کاهش رهایش اینترلوکین ـ  

، 19، 21، 23( شـود  مـی در نتیجه موجب کاهش آنها در خـون  . کند هاي لنفوسیتی تحریک می به درون بافت

ها از خـون   همچنین ممکن است التهاب ایجاد شده در اثر تمرین موجب مهاجرت لنفوسیت). 44، 37، 16، 18

  ). 9(هاي ملتهب شده باشد که این امر نیز موجب کاهش تعداد آن در خون شده باشد  به بافت

ها  کوسیتاز دیگر نتایج به دست آمده در تحقیق حاضر افزایش قابل مالحظه لو: ها تغییرات لوکوسیت

تمرینـی را در   که حجـم و شـدت زیـاد   ) 1996(نتایج تحقیق لهمان . در طی اجراي برنامۀ تمرینی بوده است

از آنجـا کـه حجـم بزرگـی از تعـداد      . هفته مورد بررسی قرار داد؛ همسو با نتایج تحقیـق حاضـر بـود    4مدت 

تشـکیل مـی دهنـد،    ) درصـد  25حدود (ها  و لنفوسیت) درصد 55ـ   60حدود(ها  هاي خونی را نوتروفیل سلول

علّـت  لهمـان نیـز   ). 6( شود میها  ها موجب تغییر در تعداد لوکوسیت تغییرات بزرگ در تعداد این سلول عبالطب

بـا توجـه بـه    ). 22( کند میها بیان  ها و لنفوسیت افزایش تعداد نوتروفیلدر تحقیق خود را ها لوکوسیتافزایش 

باشـد و   ها در مدت یک هفته می ها و نوتروفیل د تغییري یکسان تعداد لوکوسیتکه نشان دهندة رون 3نمودار 
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هـا در تحقیـق حاضـر افـزایش      توان اینگونه بیان کرد که علّت افزایش تعداد لوکوسیت می 2نیز نتایج جدول 

 . ندا ها نیز در این افزایش بی تأثیر نبوده ها بوده است، هر چند لنفوسیت دار تعداد نوتروفیل معنی

نشـان  ) 42، 29، 23، 10(هاي دیگـر در ایـن زمینـه     بررسی نتایج این پژوهش در مقایسه با پژوهش

ها با توجه به اهمیت آن و نیز ماهیت تمرینی در بروز تغییـرات   دهد سطح آمادگی بدنی و جنسیت آزمودنی می

  . شاخص ایمنی فوق ممکن است در تفاوت نتایج مؤثّر بوده باشد

هاي مورد نظر نسبت بـه سـطوح اسـتراحتی و     ق حاضر مشاهده شد که در گروه تجربی تعداد شاخصدر تحقی

هفتـه   4کـه تـاثیر   ) 1992(اندون و همکاران  نتایج پژوهش جی. اي داشتند گروه کنترل افزایش قابل مالحظه

ردة فعـال مـورد   کـ  فعالیت شدید بدنی طوالنی مدت را به صورت جلسات متناوب هفته اي بر مـردان تمـرین  

این مطلب بیانگر نقش مؤثّر فعالیت بـدنی بـر دسـتگاه    ). 32(بررسی قرار داده بودند نیز مؤید همین نتایج بود 

  . ایمنی است

بـدون  (سـاعت اسـتراحت    24در تحقیق حاضر بعد از : ساعته 24ها بعد از استراحت  تغییرات شاخص

نتـایج حاصـل بـا    . بررسی به سطوح استراحتی خود بازگشتندهاي مورد  تعداد شاخص) هیچگونه فعالیت بدنی

ساعت بعد از اتمام برنامۀ تمرینی  24او در تحقیق خود بیان کرد . مغایرت دارد) 1384(نتایج تحقیق عسگري 

دار داشـتند   هاي سرمی کـاهش معنـی   دار و تعداد نوتروفیل هاي سرمی استراحت افزایش معنی تعداد لنفوسیت

مرتبط باشـد  ... ع ممکن است به نوع برنامۀ تمرینی و ماهیت افزایشی آن و نیز سطح آمادگی واین موضو). 4(

  . طلبد که خود تحقیقات بیشتر در این زمینه را می

 یـک  فشـردة  تمرینـی  دورة یـک  انجـام  که گرفت نتیجه چنین توان می حاضر ۀمطالع مجموع، از در

 روز در بیشینه قلب ضربان درصد 95 تا 75 ةفزایند شدت با زرو در دقیقه 18 ـ24 جلسه یک تکرار با اي هفته

 ؛دارد نگـه  بـاالیی  حد در استراحت سطوح به نسبت را ها نوتروفیل و ها ها، لنفوسیت لوکوسیت مقادیر تواند می

 مخربـی  تـأثیر  ایمنـی  دسـتگاه  بر احتماالً پایه سطوح به نظر مورد هاي شاخص تعداد برگشت به توجه با ولی

 . رسد می نظر به ضروري زمینه این در بیشتر حال، تحقیق این با. داشت هدنخوا

 
  منابع

بر متغیرهاي سیستم ایمنی در پی یک فعالیت  Cو Eهاي  ؛ بررسی تأثیر ویتامین)1379( د؛نژاد، حمی آقاعلی. 1

 . ؛ دانشگاه تربیت معلّميساز؛ رسالۀ دکتر شدید و درمانده

سیاهکوهیان، معرّفت؛ آزاد، احمـد؛ چـو   : اندره؛ ال او تول، ماري؛ مترجمان ـ فراي،   بی کرایدر، ریچارد؛ سی. 2

 . 277ـ  290صفحات : ؛ بیش تمرینی در ورزش؛ نشر چکامه)1384(بینه، سیروس؛ 

هـاي سـفید خـون دانشـجویان؛      گلبـول  اي بـر  هفتـه  8اثر درس آمادگی جسـمانی  ) 1379(درزي، ناصر؛ . 3 

 . بدنی و علوم ورزشیچهارمین همایش تربیت 

هـاي   ؛ بررسی اثر تمرینات آمادگی جسمانی بر برخی شاخص)1384(رضا؛  عسگري، رؤیا؛ حامدي نیا، محمد. 4

27ـ 22): 3( 12) علوم پزشکی سبزوار(اسرار  ۀسیستم ایمنی در دانشجویان ورزشکار؛ نشری . 



24  89ار و تابستانبه/شماره یازدهم/سال ششم/نامۀ فیزیولوژي ورزشی کاربردي پژوهش 

نی فزاینده تا حـد خسـتگی روي فعالیـت بیگانـه     ؛ تأثیر فعالیت بد)1379(ملیجی، مرتضی؛ ابراهیم، خسرو؛ . 5

ها در کشتی گیران نخبۀ مرد و غیر ورزشکاران سالم؛ چهـارمین همـایش تربیـت بـدنی      خواري نوتروفیل

 . وعلوم ورزشی ـ دانشگاه گیالن

؛ ایمونولـوژي و ورزش؛ نشـر   )1382(طـاهره موسـوي؛ مجتبـی عبـداللهی؛     : مکینون، الرل تی؛ مترجمـان . 6

 . 65ـ  127صفحات): ع(ه امام حسین دانشگا

ل کمــ؛ تـأثیر م )1384(ینی، عباســعلی؛ رواسـی، علـی اصـغر؛ کــردي، محمدرضـا؛     بفرامـرزي، محمـد؛ گـا    .7

فوتبـال؛   اي ویـژة  دقیقـه  90هاي سیستم ایمنی به سه جلسه فعالیت تناوبی شـدید   کربوهیدرات بر پاسخ

 . م ورزشی ـ دانشگاه شهید بهشتیپنجمین همایش بین المللی تربیت بدنی و علو

بر تغییرات ناشی از فعالیـت   C؛ تأثیر استفاده از دو مکمل کربوهیدرات و ویتامین )1379(نیکبخت، مسعود؛ . 8

 . ؛ دانشگاه تهرانياي؛ رسالۀ دکتر اي و چند جلسه ساز تک جلسه درمانده

 . 301ـ  320صفحات : ت آستان قدس رضويانتشارا: ایمونولوژي): 1369: (همکاران: فرید حسینی، رضا. 9
10. Baj Z. ; Kantoreski J. ; Majewska E. ; Zeman K. ; Pokoca L. ; Fornalczyk E. ; 

Tchorzewski H. ; Sulowka Z. ; Lewicki R. ; (1994) ; Immunological status of 

competetive cyclists before and after the training season. Int J Sports Med15: 319 ـ 
324.  

11. Christofer John Gore; (2000). Physiological tests for elite athletes. Australian Sports 
Commission. Human Kinetics Progressive maximal test 

12. Eskola J. ; Runskanen O. ; Soppi E. ; Viljanen MK. ; Jorvinen M. ; Toivenen H. ; 
Kouvalainen K. ; (1978) ; Effect of sport stress on lymphocyte transformation and 

antibody formation. Clin Exp Immunol32 (2): 339 345 ـ.  

13. Flynn GM. ; Fahlman M. ; Braun WA. ; Lambert CP. ; Bouillon LE. ; Brolinson PG. 
and Armestrong CW. ; (1999) ; Effects of resistance training on selected indexes of 

immune function in elderly women. J Appl Physiol 86 (6): 1905 1913 ـ.  

14. Garret TTW. ; Kirkendalld; (2000) ; Exercise and sport science. Lippin Cott 

William & Wikins; Philadelphia; chapter 12; pp: 177190 ـ.  

15. Gleeson M. ; (2000) ; Mucosal immune responses and risk of respiratory illness in 

elite athletes; Exercise Immunology Review 6: 5 42 ـ.  

16. Gleeson M. ; Mc Donald WA; (2000) ; Immune status and respiratory illness for 

elite swimmers during a 12 week training cycle. Int J Sports Med 21 (4): 302307 ـ.  

17. Gleeson M. ; Nieman DC. ; Pedersen BK. ; (2004) ; Exercise, nutrition and immune 

function. J Sports Sci 22 (1): 115 125 ـ.  

18. Hack B. ; Strobel G. ; Weiss M. ; Weicker H. ; (1994) ; PMN cell counts and 
phagocytic activity of highly trained athletes depend on training period. Journal of 

Applied Physiology 77: 17311735 ـ.  

19. Henson DA. ; Nieman DC. ; Blodgett AD. ; Butterworth DE. ; (1999) ; Influence of 
exercise mode and carbohydrate on the immune response to prolonged exercise. Int 

J Sports Nutr 9 (2): 213228 ـ.  



   25 ...ساز اي فزاینده و درمانده تأثیر یک هفته تمرین یک جلسه

20. Kappel M; Poulsen T. D; Galbo H; Pedersen B. K; (1998) ; Effects of elevated 
plasma noradrenalin concentration on the immune system in humans; Medicine and 

Biomedical and Life Sciences79 (1): 9398 ـ.  

21. Koch AG; Potteiger JA; et al; (2001) ; Minimal influence of carbohydrate ingestion 
on the immune response following acute resistance exercise. Int J Sports Nut Exerc 

Metab 11 (2): 149 161 ـ.  

22. Lehmann M; Mann H; Gastmann U; Keul I; Vetter D; Steinacker J. M; Haussinger 

D; (1996) ; Unaccustomed High ـ Mileage vs Intensity Training ـ Related Changes 

in Performance and Serum Amino Acid Levels; Int J Sports Med17: 187192 ـ.  

23. Mac Carthy DA; Dall MM; (1988) ; The leucocytosis of exercise; Sports Med 25: 

  .195 ـ191

24. Mackinnion LT; Jenkins DG; (1993). Decreased salivary immunoglobulins after 
intense interval exercise before and after training. Med Sci Sports Exerc 25 (6): 678 

  .683 ـ

25. Mackinnon LT; (2000) ; Chronic exercise training effects on immune function; 

Sports Exercise 32 (7): 369 376 ـ.  

26. Mackinnon LT; (2000) ; Special feature for the Olympics. Immunol Cell Biol78 (5): 

  .509 ـ502

27. Makras P; Koukoulis GN & et all; (2005) ; Effect of 4 weeks of basic military 
training on peripheral blood lymphocytes and urinary excretion of catechulamines 

and cortisol. J Sports Sci 23 (8): 825 834 ـ.  

28. Malm C; Ekblom O; Ekblom B; (2004) ; Immunesystem altheration in response to 
increased physical training during a five day soccer training CAMP; Inter J Sports 

Med Agu 25 (6): 471476 ـ.  

29. Malm C; Nyberg P; Engesterom M; Sjodin B; Lenkei R; Ekblom B; Lundberg I; 
(2000) ; Immunological changes in human skeletal muscle and blood after eccentric 

exercise and multiple biopsy; J Physiol 15: 243262 ـ.  

30. Moyna NM; Acker GR; Weber KM; Fulton JR; Goss FL; Robertson RJ; Rabine BJ; 

(1996) ; The effect of incremental sub ـ maximal exercise on circulating leukocytes 

in physically active and sedentary males and females. Euro J Appl physiol Occup 

Physiol 74 (3): 211 218 ـ 

31. Mueller O; Villager B; Ocallagham B; Simon HU; (2001) ; Immunological effects 

of competitive versuse recreational sports in cross ـ country skiing. Inter J Sports 

Med 22 (1): 5259 ـ.  

32. Ndon JA; Snyder AC; Foster C; Wehrenberg WB; (1992) ; Effects of chronic 
intense exercise training on the leukocyte response to acute exercise. Int J Sports 

Med13 (2): 176 82 ـ.  



26  89ار و تابستانبه/شماره یازدهم/سال ششم/نامۀ فیزیولوژي ورزشی کاربردي پژوهش 

33. Nieman DC; Nehlsen ـ cannarella SL ; Donohue KM ; Chritton DB, Haddock BL, 

Stout RW, Lee JW; (1991) ; The effects of acute moderate exercise on leukocyte and 

lymphocyte subpopulations. Med Sci Sports Exerc23 (5): 578 85 ـ.  

34. Nieman D. C ; Henson D. A ; Gusewitch G ; Warren B. J Dotson R. C ; Butter 

Worth D. E ; Nehlsen ـ Cannarella S. L; (1993) ; Physical activity and immune 

fanction in elderly women. Med &Sci Sports Exerc 25: 823831 ـ.  

35. Nieman DC; (1997); Exercise immunology: Practical applications; Int J Sports Med, 

  .100 ـ1 :18

36. Nieman DC; Hensone DA; Austin Md; Brown VA; (2005) ; Immune response to a 

  .62 ـminute walk. Med Sci Sports Exerc, 37 (1): 57 ـ 30

37. Pedersen Bente Klarlund and Laurie Hoffman ـ Goetz; (2000). Exercise and the 

Immune System: Regulation, Integration, and Adaptation. Physiol. Rev. 80 (3): 

  .1081 ـ 1055

38. Pyne DB; Backer MS; Fricker PA; McDonald WA; Telford RD; Weidmann MJ; 

(1995) ; Effects of an intensive 12ـ weeks training program by elite swimmers on 

neutrophil oxidative activity. Med Sci Sports Exerc 27: 536 542 ـ.  

39. Pyne DB; Baker MS; Smith JA; Telford RD; Weidemann MJ; (1996) ; Exercise and 
the neutrophil oxidative burst: biological and experimental variability. European 

Journal of Applied Physiology and Occupational Physiology74 (6): 564571 ـ.  

40. Schultz G; (1893) ; Experimentelle Untersuchungen under das Vorkommen und die 

diagenostische Bedeutung der Leukocytose. Deutsch Arch F Klin Med 51: 234281 ـ.  

41. Shephard Roy J; et al; (1995) ; The leucocytosis of exercise. J Appl Physiol 20: 345 

  .360 ـ

42. Suzuki K; Naganuma S; Tutsuka M; Suzuki KJ; Mukizuki m Shirashi M; Nakaji S; 

Sugawara K; (1996) ; Effects of exhaustive endurance exercise and its one ـ week 

daily repetition on neutrophil count and functional status in untrained men. Int J 

Sports Med, 17 (3): 205 212 ـ.  

43. Tvede N; Steensberg J; Baslund B; Baslund; Kristensen JH; Pedersen BK; (1991) ; 

Cellular immunity in highly ـ traind elite racing cyclists and controls during periods 

of training with high and low intensity. Scandinavian J Sports Med, 1: 163166 ـ.  

44. Warner S; (2003) ; Information for energy: exercise and endurance. E Nutrition 1 
(9).  

 

 



 


