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  ، مقدار جریان بزاق، Aي ایمونوگلوبولین ها فوتبال بر پاسخ ۀیک مسابق تأثیر

  تام مردان فوتبالیست نسبت ایمونوگلوبولین به پروتئین پروتئین تام بزاقی و
  5بابی سان عسگري، 4حسن قدیمی ایلخانالر، 3 علی برزگري، 2دکتر وحید ساري صراف، 1وند ایوب مهدي

  

  چکیده

سیستم ایمنی مخاطی  شدید سبب سرکوبی ي ورزشیها یتفعالکه  کنددیدگاه حمایت می از اینمدارك معتبري  :سابقه و هدف

ي ایمنـی  هـا  تواند بر پـارامتر یت میفعال شدتي ورزشی است که به دلیل باال بودن ها یکی از رشته ،فوتبال .گرددورزشکاران می

مقـدار  ، IgAيهـا  فوتبال در شرایط واقعی بر پاسـخ  ۀیک جلسه مسابق تأثیر، هدف تحقیق حاضر .منفی داشته باشد تأثیرمخاطی 

  . باشدوتبالیست میو پروتئین تام بزاقی مردان ف IgA/Proنسبت ، جریان بزاق

 6/24±1/2شاخص تـودة بـدنی  ، سال 21±2سنی( بازیکن مرد فوتبالیست لیگ دسته سوم ایران با میانگین 22: شناسی روش

رژیـم غـذایی و    .در این تحقیق شرکت کردنـد  )دقیقه/کیلوگرم/لیترمیلی( 1/51±3/3اکسیژن مصرفی حد اکثر، مربع  متر/کیلوگرم

، زمانی ۀمرحل 3ي بزاقی تحریک نشده در ها ساعت بعد از انجام مسابقه کنترل و نمونه 24ساعت قبل تا  48از  ها ت آزمودنییفعال

، ي شـاپیرو ویلـک  ها از آزمون ها براي تجزیه و تحلیل داده .گردید آوري جمعساعت بعد از انجام مسابقه  24بالفاصله بعد و ، قبل

  . استفاده شده است >05/0Pداري در سطح معنی SPSS16مون تعقیبی بونفرونی و نرم افزار آز، رمکرّ يها تحلیل واریانس با آزمون

و  IgA/Pro  دار نسبتپروتئین تام بزاقی و کاهش معنی، IgAدار غلظت فوتبال باعث افزایش معنی ۀیک جلسه مسابق: ها یافته

   .)<05/0P( نداشته است IgA ترشّحان داري بر میزمعنی تأثیرکه  درحالی .بزاق گردیده استجریان مقدار 

انجام یک مسابقه فوتبال ، رغم کاهش مقادیر جریان بزاقیعلی، توان گفت میبه نتایج این تحقیق  توجهبا  :گیري بحث و نتیجه

  . گردد میبزاقی منجر به سرکوبی عملکرد ایمنی مخاطی ن IgAی ترشّحمقادیر  دار معنیبه دلیل عدم کاهش   میرس

 

  .فوتبال، پروتئین تام بزاقی ،Aایمونوگلوبولین ، بزاق :ي کلیديها واژه
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Abstract 

Background and Purpose: would support a view that intense physical activity 

to cause suppression mucosal immune system athletes. The purpose of this 

study was to determine effect of single bout of soccer on salivary IgA and total 

protein responses in male soccer players.  

Methodology: In this investigation participants Twenty two soccer male 

players of league three in Iran with (age 21±2 yr,BMI 24.6± 2.1 kg/m2,VO2max 

51.1 ±3.3 ml.kg-1. min) Before, immediately and 24 hours post-exercise, 

salivary samples were collected. Data were statistically analyzed by Shapiro 

wilk-test, bonfferoni test and one way ANOVA.  

Results: The results showed that single match soccer increases salivary IgA 

concentration, Total protein levels and decrease s-IgA/Pro ratio and flow rate 

(P<0.05) significantly, but had no effect on salivary IgA secre�on rate (P<0.05). 
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Discussion: Findings of this study indicate despite decrease salivary flow rate, a 

single soccer match caused non significantly reducing of IgA secretion rate, 

lead to not suppression mucosal immune performance.  

 

Key words: Saliva, immunoglobulin A, total protein, soccer. 
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 مقدمه

عقیده بـر ایـن اسـت کـه ورزشـکاران بسـیار مسـتعد ابـتال بـه           ،ي ورزشیها ان و پزشکان تیممربی، بین ورزشکاران

ي تمرینـی شـدید و مسـابقات    هـا  طـی دوره  URTI(1( ی فوقـانی تنفّسي عفونی خصوصاً عفونت مجاري ها یماريب

طـور مطالعـات    دهنـد و همـین  یی کـه پزشـکان معـالج از ورزشـکاران مـی     ها گزارش مشاهدات و .باشندبزرگ می

 2بزاقـی  Aایمونوگلوبـولین   .)12، 29( باشـند ی بعد از مسـابقات مـی  تنفّسي ها حاکی از شیوع عفونت شناسی گیر همه

، م دفـاعی در برابـر ورود  مقـد  و اجزاي دستگاه ایمنی مخاطی است که بـه عنـوان خـطِّ    ها ترین پروتئیناز مهم یکی

ی فوقـانی را باعـث   تنفّسـ ي مجـاري  ها رود که مقاومت در برابر عفونتزا به شمار میسکونت و تکثیر عوامل بیماري

ي مجـاري  هـا  ي بـروز عفونـت  تواند زمینه می IgAهرگونه تضعیف در عملکرد یا کاهش در  ین رو،از ا. است گردیده

پژوهشگران در مطالعات انجام شده به این نتیجه رسیدند کـه ورزش بـر سیسـتم     .)2، 6(ی را فراهم آوردتنفّسفوقانی 

باعـث تضـعیف سیسـتم     )فوتبال( مانند مدتي سنگین و طوالنی ها  که ورزش به نحوي، گذار استتأثیرایمنی افراد 

و افـزایش احتمـال بـروز     هـا  شود و تضعیف سیستم ایمنی نیز موجب اخـتالل در کـارآیی ایمونوگلوبـولین    میایمنی 

، ماهـه  12در تحقیقـی   ،)2005( و همکاران در این ارتباط فالمن .)2، 13، 22( شود عفونت و تشدید عالئم در فرد می

ی را در بازیکنان فوتبال دانشگاهی در امریکا مورد بررسـی قـرار   تنفّسو عفونت مجاري فوقانی  بزاقی IgAرابطه بین 

ی فوقانی ارتباط وجود دارد بـه ایـن   تنفّسی و شیوع عفونت مجاري ترشّح IgAداده و مشاهده کردند که بین کاهش 

   .)12( مشاهده کردند IgA ترشّحداري را در میزان صورت که کاهش معنی

در بزاق بـه عنـوان دیگـر     IgA/Proـ  sو نسبت  IgA ترشّحمیزان ، غلظت پروتئین تام بزاقی، مقدار جریان بزاق     

- آنـزیم  ۀتام بزاقی به مجموعي ها پروتئین .)6( گیردایمنی مخاطی مورد استفاده قرار می وضعیتعالئم تعیین کننده 

مقادیر جزئـی آلبـومین    ،)موسین( ي موکوسیها گلیکوپروتئین، اکتریالبآنتی ي ها و سایر فاکتور ها ایمونوگلوبولینها،  

سـه   تنهـا لیتـر اسـت و   میلی 100در هر  )گرممیلی 200( تقریباًشود که می ي بزاق گفتهها و الیگوپپتید ها پپتیدو پلی

  

1. Upper Respiratory Tract Infection(URTI) 
2. Salivary IgA ( s-IgA) 



  57... ، مقدار جریان بزاق،Aهاي ایمونوگلوبولین  ک مسابقۀ فوتبال بر پاسختأثیر ی

 Aایمونوگلوبـولین  کـه سـطوح    اند دادهقین گزارش محقّ .)14( دهندي پالسما را تشکیل میها درصد غلظت پروتئین

 مکینـون ، نقش این پادتن دلیلکند و به درصد کاهش پیدا می 65 که پادتن بزاقی است بر اثر تمرینات شدید بیش از

زیـرا   ؛ارتباط دارد ها یتفعالي عفونی در ورزشکاران با این نوع ها ؛ گزارش کرده بود که افزایش میزان بیماري)1997(

شـود و دلیـل آن را نیـز کـاهش     و شدید موجب کاهش غلظت این پادتن در بزاق مـی  تمد ي طوالنیها تیفعالکه 

اي و  مسـابقات تـک جلسـه    تـأثیر در تحقیقـی   ،)2006( ساري صراف و همکاران .)19( ندا همیزان جریان بزاق دانست

پـروتئین  ، IgAیـزان  نتایج حاکی از آن بـود کـه م   .مورد بررسی قرار دادند IgAي ها را بر پاسخ )آزمایشگاهی( مداوم

و مقـدار   IgA ترشّـح ولی میزان ، ت نسبت به حالت پایه افزایش داشتهیفعالبه پروتئین تام بعد از  IgAنسبت ، بزاقی

و ظهـور عالئـم    IgA بـا کنتـرل تغییـرات روزانـه     ،)2006( ناکامورا و همکـاران  .)27( جریان بزاق کاهش یافته بود

URTI  ترشّـح میـزان   درصـد و  31ماه گزارش دادند که مقدار جریان بـزاق 2ی در طی بازیکن فوتبال دانشگاه12در 

IgA 20 نیـز در پژوهشـی کـاهش    )2003( آکیموتـو و همکـارانش   .) 21( درصد کاهش یافته بود IgA  بزاقـی را در

در  در تحقیقـی  )2010( ونـد و همکـاران  مهـدي  .)8( بازیکنان فوتبال نخبه زن در طی مسابقه فوتبال گزارش کردند

ي فوتبـال عنـوان   ي مختلف بازیکنان فوتبال با یک جلسه مسابقهها ایمنی مخاطی پستي ها مورد تغییرات شاخص

 میـزان ، داري داشـته اسـت  افزایش معنی، ي مختلفها میزان جریان بزاق و پروتئین تام بزاقی بازیکنان پست، نمودند

دار بوده ولی در فبک معنیها درگروه تنها IgA/Proآنکه تغییرات  حالدار بوده مدافعین معنی درگروه تنهابزاق  ترشّح

 تعدیل اثرات ورزش که دهندمی نشان موجود شواهد یکلّ طور به .)7( دار نبوده استجمین معنیهاو مگروه مدافعین 

 مثـل  لفـی مخت عوامـل  میـانجیگري  ۀوسـیل  به است ممکن اثرات این، دارد بدن ایمنی سیستم عملکرد بر کنندگی

 اي و شـرایط روانـی   تغذیـه  وضـعیت ، استرس يها هورمون، ورزش ۀوسیل به یالتهاب پیش يها سایتوکاین سازيها ر

   .)25( دگیر صورت

توانـد بـر سیسـتم ایمنـی مخـاطی      رود کـه مـی  ي بدنی سنگین بـه شـمار مـی   ها یتفعالورزش فوتبال از جمله      

فوتبـال بـر سیسـتم     ۀگذار یـک مسـابق  تأثیري ها مطالعه بر روي مکانیسم رو، از این. ورزشکاران اثرات منفی بگذارد
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نشـان داده اسـت کـه در اغلـب تحقیقـات بـراي        هـا  بررسـی  .باشد اهمیتتواند حائز ایمنی مخاطی ورزشکاران می

خونی به صـورت   گیري به اینکه گرفتن نمونه توجهبا  .ي خونی استفاده شده استها از نمونه IgAي سطوح گیر اندازه

آیـد در  راحتی به دست مـی  گیري بزاق بهکه نمونهشود و اینمی ها درد و یا آسیب ورید، باعث ایجاد استرس  میجهات

در مخـاطی   به مطالعات انجام شده در مـورد سیسـتم ایمنـی    توجهبا  .)6، 20( این تحقیق از بزاق استفاده شده است

بزاقی و در نتیجـه بـروز    IgA ترشّحه کاهش مقادیر جریان بزاق با تغییرات در دیده شده است ک، ي مختلفها ورزش

باشـد   ي بسیار سنگین میها از ورزشیکی در مورد ورزش فوتبال که  .ی ارتباط نزدیکی داشته استتنفّسي ها بیماري

 از ایـن رو . باشـد گاهی مـی و ببیشتر تحقیقات انجام شده آزمایش است گرفتهصورت   میکدر شرایط واقعی تحقیقات 

پـروتئین تـام   ، Aي ایمونوگلوبـولین  هـا  پاسخ بر  میفوتبال رس ۀیک مسابق تأثیردر این پژوهش سعی شده است که 

 IgA/Proو همینطـور نسـبت    IgAـ  s ترشّحمیزان ، ي فرعی چون مقدار جریان بزاقها طور شاخص بزاقی و همین

و  هـا  د تا از این طریق به نتایج مفید در جهت کاهش بـروز آسـیب  گیر  اري دیگر مورد بررسی قرها به عنوان شاخص

 . ی برسیمتنفّسي ها شیوع بیماري

  

  شناسی روش

  روش تحقیق )الف

  . باشد میپژوهش حاضر از نوع نیمه تجربی ، به ماهیت موضوع و اهداف پژوهش توجهبا 

   ها آزمودنی )ب

ـ  ها تیم تیم از 2آماري تحقیق حاضر را  ۀجامع جـدول رده بنـدي قـرار     ۀي فوتبال لیگ دسته سوم ایران کـه در میان

بعـد از   .سـال بودنـد   27تـا   18ی سـنّ  ي پژوهش داراي دامنـۀ ها آزمودنی .شدند دار انتخاب صورت هدف به ،داشتند

 اهـ  بـه آزمـودنی   تغذیه اي و تشریح روند پـژوهش  ـ  ورزشی ـ  ي پزشکیها آگاهی نامه پرسشنامه و  تکمیل رضایت
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 48کاکـائو تـا   ، دخانیات ،مصرف قهوه، غذایی مکمل، مصرف دارو، یت بدنی شدیدفعالتوصیه شده بود که از هر گونه 

  . نمونه بزاقی امتناع ورزند آوري جمعساعت بعد از آزمون تا زمان  24ساعت قبل از انجام آزمون و 

  

  ات و روش اجراي آزموناطّالع آوري جمعنحوة 

چربـی زیـر   ، وزن، قـد ، از قبیـل سـن   هـا  ي آنتروپومتریکی آزمودنیها ویژگی، فوتبال ۀنجام مسابقیک هفته قبل از ا

ي ایـن تحقیـق ثبـت شـده     ها ات آزمودنیمشخّص 1در جدول  .ي و ثبت گردیدگیر اندازه، یتودة بدنشاخص ، پوستی

 .) 17( اسـتفاده شـده اسـت    ها دنیآزمو )VO2max( ژن مصرفی اکثر اکسی از آزمون شاتل ران براي برآورد حد .است

 90 مـدت در شـرایط واقعـی بـه    ، اي بین دو تیم برخوردار بود ت ویژهفوتبال که از حساسی ۀدر یک مسابق ها آزمودنی

ـ   دومـین ، دقیقه قبـل از آغـاز مسـابقه در حالـت اسـتراحت      15بزاقی  ۀلین نموناو .دقیقه شرکت کردند بزاقـی   ۀنمون

باشـد بـه   الزم به ذکـر مـی   .آوري گردید ساعت بعد از مسابقه جمع 24بزاقی  ۀقه و سومین نمونبالفاصله بعد از مساب

دقیقـه   4 مـدت نمونه بزاقی براي ، نها پس از شستشوي د ها از آزمودنی، 1بزاق تحریک نشده آوري جمععلت نیاز به 

 )لیتـري میلـی  25( ت در ظروف مخصـوص در هر نوب آوري جمعي بزاقی بالفاصله بعد از ها نمونه .)7، 18( گرفته شد

میـزان آب   .و پروتئین تام بزاقی بـه آزمایشـگاه انتقـال یافـت     IgAي ها غلظت، ي میزان جریان بزاقگیر براي اندازه

تـام از  پـروتئین  ،IgA( يها متغیربراي آزمایش  .سی بوده استسی 75در این تحقیق  ها آزمودنی میمصرفی براي تما

با کمـک یـک گـروه از دانشـجویان      ها گیري نمونه ۀیکلّ( .شده است االیزا مونودیفوزیون استفاده آزمایشگاهی   روش

  .)تربیت بدنی مقطع کارشناسی ارشد انجام گردیده است

  

  

  

1. unstimulated 
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 ي آماريها روش

ویلـک   ــ  مورد نظر از آزمون شـاپیرو  ۀو ارزیابی اختالف نمونه با جامعدر حالت پایه ها  براي بررسی همگن بودن داده

ـ  ویلک حاکی از آن بود که اخـتالف معنـی   ـ  به اینکه نتایج آزمون شاپیرو توجهو با . استفاده شد در  ۀداري بـین نمون

شده همگـن و منحنـی مربوطـه از نـوع طبیعـی       آوري جمعي ها بنابراین داده، دسترس با جامعه مورد مشاهده نشده

ي شـده از آزمـون تحلیـل    گیـر  ي انـدازه ها فوتبال بر شاخص یک مسابقه تأثیردر ادامه جهت تعیین  .شودفرض می

از آزمـون   يگیـر  زمانی نمونـه  ةاختالف بین سه دور ةاستفاده گردید که در صورت مشاهد ري مکرّها واریانس آزمون

ـ کلّ .تعقیبی بونفرونی استفاده شد  عملیـات آمـاري بـا اسـتفاده از نـرم افـزار       ۀی SPSS   درسـطح معنـی   16نسـخه -

  . انجام شده است >05/0Pداري

  

  ) n=22( ي پژوهشها ات فردي آزمودنیمشخّصمیانگین و انحراف معیار  .1جدول 

 

 ها یافته

به پـروتئین تـام بزاقـی بالفاصـله بعـد از       A است که مقدار جریان بزاق و نسبت ایمونوگلوبولینگر آن نشان ها  یافته

 24 ـ  بالفاصله بعد از مسابقه و قبـل  ـ  داري کاهش یافته بود که این کاهش بین قبلي فوتبال به طور معنیمسابقه

 میانگین ±انحراف معیار ي اندازگیري شدهها شاخص

 21±2 ) سال( سن

 3/177±2/6 ) متر( قد

 5/75±1/8 ) کیلوگرم( وزن

 6/17±4/4 ) درصد( درصد چربی بدن

 6/24±1/2 ) مربع ر مترکیلوگرم ب( تودة بدنشاخص 

 1/51±3/3 ) لیتر برکیلوگرم وزن بدن در دقیقه میلی( اکسیژن مصرفی بیشینه

 5/62±7/5 ) تعداد در دقیقه( ضربان قلب استراحت



  61... ، مقدار جریان بزاق،Aهاي ایمونوگلوبولین  ک مسابقۀ فوتبال بر پاسختأثیر ی

و پـروتئین تـام بزاقـی     Aمقادیر غلظت ایمونوگلوبولین  .)3و  2 جدول( داري بوده است ساعت بعد از مسابقه نیز معنی

 بالفاصله بعد از مسابقه و قبـل  ـ  چنین بین مقادیر قبل هم .ته استي داشدار معنینیز بالفاصله بعد از مسابقه افزایش 

 Aا در شاخص ایمونوگلوبـولین  ام ؛داري وجود داشته استتفاوت معنی ،پروتئین تام بزاقی، ساعت بعد از مسابقه 24 ـ

 24قـادیر قبـل و   داري مشاهده شـده بـود و بـین م   ي قبل و بالفاصله بعد از مسابقه اختالف معنیدر مرحله تنهاتام 

ي در شـاخص  دار معنیاختالف  نهایتدر  .)3 و 2جداول ( ي مشاهده نشده بوددار معنیساعت پس از مسابقه اختالف 

آمـده   2و 3جدولت تغییرات در یکم .)3و2 جداول( .ي مشاهده نشده بودگیر نمونه ۀمرحل 3بزاقی در  IgA ترشّحمیزان 

 . است

   

ساعت بعد از  24بالفاصله بعد و ، قبل( ي پژوهش در مراحل مختلفها متغیریار میانگین و انحراف مع. 2جدول 

  ) n=22(  )مسابقۀ فوتبال

 میانگین ±انحراف معیار مرحله شاخص

  مقدار جریان بزاق

1ـ( min.l( 

 50/528±60 قبل

 22/425±40/51 بالفاصله بعد

 49/475±38/53 ساعت بعد 24

  IgAـ sغلظت 

)mg. 11ـ( 

 68/170±34/75 قبل

 50/197±46/78 بالفاصله بعد

 45/190±44/78 ساعت بعد 24

  غلظت پروتئین تام

)g. l 1ـ( 

 54/0±31/0 قبل

 91/0±42/0 بالفاصله بعد

 01/1±33/0 ساعت بعد 24

  IgAـ s ترشّح

1ـ( min.g( 

 66/90±66/40 قبل

 28/83±79/31 بالفاصله بعد

 04/92±44/37 ساعت بعد 24

 25/442±27/322 قبل  Aنسبت ایمونوگلوبولین 
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 میانگین ±انحراف معیار مرحله شاخص

  به پروتئین تام بزاقی

)mg. g 1ـ( 

 30/244±73/114 بالفاصله بعد

 43/196±25/71 ساعت بعد 24

  

  ) IgA ترشّحو میزان  IgAغلظت  ،مقدارجریان بزاق( P Valueمقادیر  )الف .3جدول

 IgA ترشّحمیزان  IgAظت غل مقدار جریان بزاق شاخص

 قبل مرحله
بالفاصله 

 بعد
 قبل

24  

ساعت 

 بعد

 قبل
بالفاصله 

 بعد
 قبل

24  

ساعت 

 بعد

 قبل
بالفاصله 

 بعد
 قبل

24  

-ساعت

 بعد

  

P. 

value  
 

 

0005/0=P 002/0=P 0001/0=P 09/0=P 06/0=P 21/0=P 

  

   )IgA/Proـ s پروتئین تام بزاقی و نسبت، کورتیزول( P Valueمقادیر  )ب .3جدول

 IgA/Proـ s تام بزاقیپروتئین شاخص

 قبل مرحله
بالفاصله 

 بعد
 قبل

24  

 ساعت بعد
 قبل

بالفاصله 

 بعد
 قبل

24  

 بعدساعت

P. value 0002/0=P 0001/0=P 006/0=P 009/0=P 

  

  يگیر بحث و نتیجه

پروتئین تام بزاقـی و  ، Aبولین ي ایمونوگلوها فوتبال بر پاسخ ۀیک جلسه مسابق تأثیرنتایج تحقیق حاضر در خصوص  

به پروتئین تـام   Aبزاقی و نسبت ایمونوگلوبولین  IgA ترشّحمیزان ، ي دیگري همچون مقدار جریان بزاقها شاخص

  :بزاقی مردان فوتبالیست نشان داد که



  63... ، مقدار جریان بزاق،Aهاي ایمونوگلوبولین  ک مسابقۀ فوتبال بر پاسختأثیر ی

یافتـه بـا نتـایج    ن ای .شده است ها فوتبالیست دار مقدار جریان بزاقمعنیفوتبال باعث کاهش  ۀیک جلسه مسابق      

ـ فعالمبنی برکاهش مقدار جریان بزاق پـس از انجـام یـک     )23، 27 ،28، 29( اغلب تحقیقات ت ت طـوالنی یو  مـد

و  مـدت  ت طـوالنی یفعال ،که گزارش کرده بودند )9( و همکاران و با نتایج تحقیق بالنین است شدید همخوانی داشته

احتمـاالً   دلیل ابن تنـاقض  .تناقض داشت ،شوددار در مقدار جریان بزاق نمیباعث تغییر معنی )سواري دوچرخه( شدید

، 18، 27( باشـد  میدرجه حرارت محیط و استرس ، تیفعالمحیط انجام ، هیدراسیون، تیفعالبه علت تفاوت در ماهیت 

اب سمپاتیک شـده و ایـن امـر    سیستم اعص یتفعالبدنی موجب افزایش  یتفعالکه  اند نمودهاکثر تحقیقات عنوان  .)7

مکانیسم مطرح شده براي توجیـه ایـن تغییـرات     .یابد میرا کاهش داده و در نتیجه حجم بزاق کاهش  ها قطر شریان

ن باز و افزایش میزان تهویه ریـوي بخـش اعظـم آب بـزاق     ها با د تنفّسمجازي بر این اصل استوار است که در اثر 

  .)3( یابد میفزایش تبخیر یافته و ویسکوزیته بزاق ا

کـه بـا نتـایج     شـده بـود   هـا  فوتبالیسـت  IgA دار سطوح غلظـت معنیباعث افزایش فوتبال  ۀمسابقیک جلسه       

، 16، 26، 30( خـورد از سویی دیگر تحقیقات مغایري نیز بـه چشـم مـی    .همخوانی دارد )9، 11، 28، 29( يها پژوهش

سـاري صـراف و    .باشد ها و سطح آمادگی جسمانی آزمودنی برنامۀ تمرینینوع ، ت متفاوت بودن نتایجاحتماالً علّ .)15

، IgA ترشّـح بـر میـزان غلظـت و     )فوتبـال ( ت ورزشی متناوبیفعال تأثیردر رابطه با در تحقیقی  )27( همکارن

غلظـت   گـزارش داد کـه   ورزشساعت بعد از  48ساعت و  24، بعد از ورزش، بزاقی پیش از ورزشپروتئین تام 

IgA  الداري افزایش و مقدار جریان بزاق بعد از به طور معنیپروتئین تام بزاقی ویت کاهش ِیافته بود که این فع

بعد از ورزش افزایش  IgA ترشّححال آنکه میزان  .یت برگشته بودفعالساعت به سطوح پیش از  24مقادیر بعد از 

ناشـی از کـاهش    ت بدنی احتماالًیفعالدر حین IgA افزایش در غلظت .افته بودساعت کاهش ی 24و سپس بعد از 

ي متفـاوتی جهـت توجیـه    هـا  مکـانیزم  .)29(باشدنی میها د تنفّسن به دلیل ها مخاط دجریان بزاق یا خشکی 

سـتم  ي سـرکوبگر سی ها هورمون ترشّحشده است که عبارتند از  پیشنهادبزاقی  IgA ترشّحتغییرات در میزان 

 یـت فعالکـاهش   .شناختی و کاهش جریان بزاق روان، ي جسمانیها استرس، اعصاب سمپاتیک یتفعال ،ایمنی
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 Aایمونوگلوبولین  یترشّحسمپاتیکی عروق خونی زیر مخاط زبان ممکن است موجب کاهش ساخته شدن جزء 

   .)3، 7( یابدکاهش می ي شدیدها یتفعالدر طی  Aایمونوگلوبولین  ترشّحشده و در نتیجه میزان 

ي را بـین  دار معنـی ارتبـاط  ، که بر روي بازیکنان فوتبـال انجـام دادنـد    در پژوهشی )2005( فالمن و همکارانش      

ي هـا  یکـی از مکـانیزم   .گزارش کردندپس از یک فصل تمرینات فوتبال  URTIبزاقی و وقوع  IgAکاهش غلظت 

ـ فعالکه  ي بدنی است و اینها یتفعالبزاق متعاقب  جریان کاهش، Aکاهش غلظت ایمونوگلوبین  موجـب   ،ت بـدنی ی

و در نتیجه حجـم بـزاق کـاهش     دهد میرا کاهش  ها این امر قطر شریان، شود ت اعصاب سمپاتیک مییفعالافزایش 

 IgAتغییـرات   تواند مقـادیر واقعـی  نمی IgA این است که میزان غلظت ،که باید اشاره کرد  یممه ۀنکت .)12( یابد می

اصـوالٌ بایـد کـاهش    IgA و شدید مقادیر تولیـد  مدتت ورزشی طوالنی یفعالبدین صورت که با انجام  .را به ما بدهد

ـ فعالبـا انجـام   IgA  ولی مقادیر غلظـت  ؛ی گرددتنفّستواند باعث بیماري عفونی می IgAکه این کاهش در ، یابد ت ی

ي میـزان  گیر با اندازه .باشدي تام بزاقی میها پروتئین ترشّحبزاق و افزایش افزایش یافته که در نتیجه کاهش جریان 

ـ فعالبعد از انجـام   IgAتري از تغییرات ات دقیقاطّالعتوان می IgA ترشّح شـاخص   از ایـن رو،  .آورد بـه دسـت  ت ی

   .)6( باشد می IgAتري از میزان غلظت  شاخص دقیق IgA ترشّحمیزان 

فوتبـال باعـث کـاهش     صورت بوده است که یک جلسه مسابقۀ به این IgA ترشّحمورد میزان  نتایج تحقیق در      

برعدم کـاهش  مبنی  )24( دار نبوده است که همسو با نتایج تحقیقاتولی این کاهش معنی استاین شاخص گردیده 

- کاهش معنـی  )23( نیمن ،)27( تحقیقاتی دیگري نظیر ساري صرافچنین  هم باشد و  میي در این شاخص دار معنی

ي میـزان  گیـر  شود در کنار انـدازه از مواردي که باعث می یکی .اند دادهیت را نشان فعالداري این شاخص بعد از انجام 

ـ فعالبـزاق بسـتگی بـه     ترشّـح ي شود این مورد است کـه  گیر نیز اندازه IgA ترشّحمیزان ، IgA غلظت ت سیسـتم  ی

ـ فعالدر طـی   .)6( توانـد تغییـر کنـد   یت مـی فعال شدتو  مدت تأثیرتحت  اعصاب خودکار دارد و این پارامتر ي هـا  تی

تحریک سمپاتیک غـدد بزاقـی باعـث افـزایش درجـه انقبـاض       مدت، ي شدید و طوالنی ها یتفعالورزشی خصوصاً 



  65... ، مقدار جریان بزاق،Aهاي ایمونوگلوبولین  ک مسابقۀ فوتبال بر پاسختأثیر ی

 ترشّـح بـر  ممکن اسـت   ،گیرداعصاب صورت می به وسیلۀروزي که شبانه عواملی مثل تغییرات ریتم پذیري عروق و

   .)5 ،6( بگذارند تأثیربزاق 

نتـایج ایـن    .دار پروتئین تام بزاقـی شـده اسـت   فوتبال باعث افزایش معنی ۀانجام یک مسابق ،در پژوهش حاضر      

 ،)9، 10( بالنـین  ،)28، 29( اسـترنبرگ ، تحقیق همسو با نتایج اکثر تحقیقات انجام شده نظیر نتـایج سـاري صـراف   

بدنی احتمـاالً   یتفعالیکی از دالیل افزایش پروتئین تام بزاقی متعاقب  .باشدمی) 1 ،4( ویلیامز، تودرنیمن اش، فرزانگی

پـروتئین بـه    ترشّـح افزایش  چنین هم .باشد میکاهش آب بزاق در اثر افزایش تهویه ریوي و تبخیر آب موجود بزاق 

آخـرین   .)3( باشـد  مـی یل افزایش پروتئین بزاقـی  داخل مجراي بزاقی در اثر تحریک سمپاتیک نیز یکی دیگر از دال

بـه   IgA ترشّـح دار در نسـبت میـزان   فوتبال باعث کـاهش معنـی   ۀیافته این تحقیق نشان داد که انجام یک مسابق

ـ فعال، ت بدنییفعال .است )1( این یافته همسو با نتایج ابراهیم .پروتئین تام بزاقی شده است ت اعصـاب سـمپاتیک را   ی

یت ممکـن اسـت یکـی از دالیـل آن افـزایش      فعالدهد و افزایش ببیشتر غلظت پروتئین بزاقی به دنبال  میافزایش 

تواند ریشـه در کـاهش جریـان     که این تغییرات انجام شده می، سمپاتیک در غدد بزاقی باشد )بتا( يها  ندهگیر  تیفعال

رابطه نزدیکی با گذشت زمان دارد و هرچه از زمـان  که میزات تغییرات این شاخص  یت اینهابزاق داشته باشد و در ن

   .)6، 27، 28( گردد میکاهش این نسبت نیز معنادارتر ، مسابقه بیشتر سپري گردد

ي ایمنـی مخـاطی مربـوط بـه     ها شده است که این تغییرات در فاکتور مشخّص، به تحقیقات انجام شده توجهبا       

ي فردي و تجربه ورزشـی افـراد   ها تفاوت، متفاوت تمرینات ورزشی مدتو  شدت ،ي ورزشیها یتفعالتفاوت در انواع 

 مجمـوع،  در .باشدله نیازمند تحقیقات بیشتري میأباشد و این مسي متفاوت عوامل سیستم ایمنی میها گیري و اندازه

آنکـه   ضـمن ، نمایـد  همواجـ  جـدي  خطـر  با سالمتی ورزشکاران را، امکان دارد عدم بازیافت به موقع سیستم ایمنی

 شودمی منجر در ورزشکاران باز پنجرة اصطالح به دوره یک به ورزشی یتفعال از پس ایمنی سیستم عملکرد کاهش

 مواجـه  اختالل با را او عملکرد نتیجه در و ورزشکار سالمتی و دهد می افزایش را باکتري و ویروس به ابتال خطر که
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