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چکیده

هدف از این پژوهش ،تعیین تأثیر مصرف کربوهیدرات به همراه فعالیت ورزشی ترکیبی بر میزان برخی عوامل

دستگاه ایمنی ( CD4، CD8و نسبت  CD4به  )CD8بود.بدین منظور 24 ،دانشجوی دختر غیر ورزشکار ،با سن 1/6
 20/39سال ،وزن 56/12 8کیلوگرم و درصد چربی بدن  30/5 4/6به صورت تصادفی در  3گروه تمرین با مصرف
کربوهیدرات (گروه  ،)1دارونما و تمرین (گروه  )2و کنترل (گروه  )3تقسیم شدند.روش پژوهش از نوع نیمه تجربی و
طرح پژوهش از نوع پیش آزمون -پس آزمون گروههای تصادفی بود.گروههای تجربی  1و  2به مدت  8هفته ،هر هفته
 3جلسه و هر جلسه به مدت  60تا  90دقیقه در تمرین ترکیبی (هوازی تداومی و بی هوازی تناوبی) شرکت کردند.
در تمام جلسات تمرین ،گروه تجربی  ،1محلول گلوکز 5درصد و گروه تجربی  ،2دارونما را نیم ساعت قبل از تمرین و
بالفاصله پس از پایان تمرین تداومی ،مصرف کردند .برای اندازه گیری متغیرهای پژوهش 24 ،ساعت قبل از نخستین
جلسه و  24ساعت پس از آخرین آن ،از آزمودنیها نمونه خونی به میزان  2سی سی از سیاهرگ آنتی کوبیتال گرفته شد.
تحلیل کوواریانس و آزمون  Tوابسته نشان داد؛ تمرین همراه با مصرف مکمل کربوهیدرات یا بدون مصرف آن بر پاسخ
تعداد سلول های  CD4، CD8و نسبت  CD4به  CD8ناشی از  8هفته تمرین ترکیبی تأثیری نداشته است (.)P < %5
بنابراین به نظر میرسد که این شدت و حجم از تمرین به همراه مصرف مکمل غذایی کربوهیدرات بر عوامل
دستگاه ایمنی در حالت استراحت تأثیر ندارد.
واژههای کلیدی :کربوهیدرات ،تمرین ترکیبی CD4 ،و .CD8
 -1کارشناس ارشدتربیت بدنی و علوم ورزشی و مدرس مدعو دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج
 -2استاد دانشگاه تهران
 -3استادیار دانشگاه آزاد واحد کرج
 -4دانشیار دانشگاه تربیت معلم
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مقدمه

بر اساس شواهد روزافزون علمی ،ورزشکارانی که در برنامه تمرینی و مسابقهای سنگین

درگیر هستند ،بیشتر در معرض ابتالء به عفونتهای راههای تنفسی فوقانی ( 1)URTIقرار دارند.
در حمایت از این دیدگاه ،مطالعات زیادی نشان دادهاند که جنبههای مختلف عملکرد دستگاه
ایمنی به دنبال فعالیت ورزشی شدید به صورت موقتی مختل میشوند ( .)4اگر چه دستگاه
ایمنی یک ورزشکار مشابه دستگاه ایمنی یک فرد بی تحرک است اما یک دورهی سخت
تمرینی یا طوالنی شدن دورههای سنگین تمرین میتواند روزنهای برای تغییر ایمنی بدن شود
و ممکن است  3تا  72ساعت ادامه پیدا کند و در نتیجه خطر ابتالء به عفونت را افزایش دهد
( .)37در حالیکه فعالیتهای ورزشی سبک ممکن است که گسترش  URTIرا کاهش دهد
( .)37تمرین طوالنی و سنگین که با تغییرات بی شمار بیوشیمی و هورمونی در ارتباط است ،به
طور بالقوه تأثیرات زیان آوری روی عملکرد دستگاه ایمنی بدن دارند (.)33
به طور کلی در حین تمرین ،تعداد تمامی زیرگروههای لنفوسیت  Tافزایش مییابد (،)7
در این میان ،سلولهای  CD4از اهمیت خاصی برخوردار است ،زیرا این سلولها منشأ تولید و
ترشح بسیاری از مواد دستگاه دفاعی بدن هستند و نابودی آنها سبب تضعیف واقعی دستگاه
ایمنی میشود .همچنین ،نسبت سلولهای  CD4به  CD8نیز نقش بسزایی دارد ( .)9در حقیقت،
هر دو نوع سلول  CD4و  CD8به هنگام و بالفاصله پس از تمرینهای بیشینه کوتاه مدت
افزایش مییابند؛ ولی تغییرات نسبی در سلولهای  CD8بیشتر از تعداد  CD4است؛ به همین
دلیل ممکن است در زمان انجام و بالفاصله پس از ورزش بیشینه کوتاه مدت یا تمرینهای
طوالنی ،نسبت  CD4به  CD8به دلیل افزایش بیشتر سلولهای  CD8نسبت به سلولهای
،CD4کاهش یابد (.)7
افزون بر این ،تغذیه نامناسب یا نا كافی میتواند تأثیر منفی تمرین سنگین یا طوالنی مدت
1 - Upper respiratory tract infection
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را دو چندان کند ،زیرا نیازمندی فرد در هنگام فعالیت بدنی افزایش مییابد ( )12ورزشکاری که
در حالت تخلیه کربوهیدرات ،تمرین را ادامه میدهد ،افزایش بیشتری را در هورمونهای استرسی
موجود در خون و اختالل بیشتری را در شاخصهای متعدد عملکرد ایمنی تجربه میکند (.)4
بنابراین به نظر میرسد مصرف کربوهیدرات هنگام تمرین ،هم اختالالت هورمونهای تنظیم
کننده ایمنی و هم شاخصهای ایمنی مثل تعداد سلول و عملکرد لنفوسیتهای  Tرا به حداقل
برساند یا کاهش دهد ( .)28از طرفی کافی نبودن اکسیداسیون کربو هیدرات هنگام تمرین
میتواند مشکالتی را برای ورزشکار به همراه داشته باشد ( .)23همچنین با توجه به ارتباط بین
هورمونهای استرسی و پاسخ ایمنی به فعالیتهای شدید بلندمدت ،خوردن کربوهیدرات میتواند
سطوح گلوکز پالسما را حفظ کند ،افزایش در هورمونهای استرسی را کمتر نماید و به موجب آن
تغییرات دستگاه ایمنی را کاهش دهد (.)4
در تحقیقاتی که اثر یک جلسه فعالیت بدنی را بر دستگاه ایمنی اندازه گیری کردهاند نتایج
تقریب ًا مشابهی به چشم می خورد .در مطالعهای که سالر و همکاران )2006( 1انجام دادند22 ،
مرد در  1ساعت تمرین شدید قایقرانی با مصرف کربوهیدرات قبل ،در طی و بعد از تمرین تعداد
لنفوسیتها افزایش یافت این در حالی بود که سلولهای  CD4و  CD8کاهش یافتند ( .)40در
پژوهش دیگری که مایر و دیگران )2006( 2انجام دادند ،در نتیجهی  3جلسه دوچرخه سواری
 4ساعته)در  14مرد دوچرخه سوار رقابتی در رشته سه گانه با  70درصد  maxVO2و با مصرف
کربوهیدارت  6و  12درصد ،در طی تمرین هیچ تفاوت معنی داری در تعداد لنفوسیتها مشاهده
نشد ( .)39همچنین در مطالعه کاترین و همکاران 2/5 )2003( 3ساعت دوچرخه سواری در 2
جلسه با شدت  85درصد  maxVO2در  6مرد دوچرخه سوار تمرین کرده و با مصرف کربوهیدرات
 6درصد قبل بعد و هر  15دقیقه تفاوت معنی داری در تعداد  CD4و  CD8مشاهده نشد (.)28
1 - Sellar
2 - Meyer
3 - K a therine
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در پژوهش چن و همکاران 8 )2008( 1مرد استقامتی با زمان  1ساعت به مدت  3جلسه با 70
درصد  maxVO2بر روی تردمیل دویدند ،نتایج نشان داد :مصرف رژیم پر کربوهیدرات قبل از
تمرین منجر به کاهش نگران کننده تعداد لنفوسیتهای در گردش شد ( .)18در پژوهش نیکولت
و همکاران 7 )2009( 2مرد تمرین کرده به مدت  2ساعت با  60درصد  maxVO2و در  2جلسه
دویدند ،نتایج نشان داد :در گروهی که کربوهیدرات مصرف کرده بودند تعداد  CD4و

CD8

به دنبال تمرین کاهش یافت اما  1ساعت پس از تمرین تعداد  30 ،CD4درصد افزایش یافت
( .)36این یافتهها منطقی به نظر میرسد زیرا سلولهای دستگاه ایمنی تا حد زیادی به گلوکز
خون (به عنوان سوبسترای انرژی) نیاز دارند و مصرف کربوهیدرات با کاهش رهایش کورتیزول،
میتواند مانع از کاهش بازده دستگاه ایمنی پس از فعالیت ورزشی شود ( .)32-21همچنین
مصرف کربوهیدرات به جلوگیری از تخلیه گلوتامین (که یک اسیدآمینه ضروری در واکنشهای
ایمنی است) کمک میکند ( .)9به نظر میرسد محدودکردن حجم تمرینهای سنگین و تکرار
رقابتها ،در کاهش آمادگی ابتال به  URTIدر ورزشکاران نقش دارد .فشارهای روانی ناشی از
تمرین و رقابت میتواند عملکرد دستگاه ایمنی ورزشکاران را تغییر دهد ،این دگرگونی احتماال
در اثر تغییر میزان ترشح هورمونهای استرس تنظیم ایمنی بدن انجام میشود .اغلب مطالعات
انجام شده در ورزشکارانی که تمرینهای متوسط و مناسب داشته اند ،نشان میدهند که در
مقایسه با افراد غیر ورزشکار ،تعداد گلبولهای سفید در گردش و در حال استراحت این افراد
در حد طبیعی میباشد ( .)7عالوه بر این مطالعات نشان میدهند در اشخاص غیر ورزشکار که
قبال تمرین نداشته و به مرور تمرینهای متوسط انجام داده اند ،هیچگونه تغییری در گلبولهای
سفید در حال استراحت دیده نمیشود ( .)7به هر حال از آنجا که طیف وسیعی از مقاالت بر
روی ورزشهای مختلف استقامتی و متناوب شدید در زیر ردههای لنفوسیت  Tکاهش را نشان
دادهاند و با توجه به اینکه کاهش ذخیره کربوهیدراتی بدن در حین ورزش ممکن است افزایش
1 - Chen
2 - Nicolette
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پاسخهای کورتیزول را به همراه داشته باشد و این موضوع ممکن است منجر به تضعیف دستگاه
ایمنی شود از طرفی در طوالنی مدت سازگاریهای مثبت و منفی را بدنبال داشته باشد ،لذا در
این پژوهش این سؤال مطرح است که :آیا تمرینات نسبت ًا سنگین ورزشی که تناوب تکرار آنها
پایین باشد ( 3جلسه در هفته)در افراد غیر ورزشکار میتواند تاثیری بر دستگاه ایمنی داشته باشد
و آیا مصرف مکمل کربوهیدراتی میتواند این سازگاریها را تحت تأثیر قرار دهد؟
روش شناسی

روش پژوهش از نوع نیمه تجربی بود ،پژوهشگربادرنظرگرفتن محدودیتها از سه گروه

استفاده کرده و سه عامل رادستکاری نموده است ازاین رو طرح تحقیق پيش آزمون -پس
آزمون گروههاي تصادفي ميباشد 24.دانشجوی دخترغیرفعال بامیانگین سنی 39/20و وزن
 12/56و درصد چربی 5/30 1از مجموع  91نفر دانشجوی دختر مقطع کارشناسی دانشگاه
آزاد اسالمی واحد کرج در نیمسال اول سال تحصیلی  86-85که با استفاده از پرسشنامه
بامشخصات پژوهش همگن شدند ،دراین پژوهش شرکت داشتند .متغیرهای استفاده شده در
پرسشنامه عبارت بودند از :وضعیت خواب  -بیماری خاص  -تاهل  -سن  -مصرف داروی
خاص  -وزن  -جنس  -آخرین باری که فعالیت کرده اند_ کیفیت تغذیه  -قد وتحصیالت.
ابتدا از دانشجویان دختر دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج ،دعوت به همکاری شد .پس از
تکمیل پرسشنامه اطالعات فردی ،افرادی که واجد شرایط نبودند حذف شدند و  24نفری که
پژوهشگر با روش پرسشنامه همسان کرده بود ،به عنوان نمونه تجربی پژوهش مورد پذیرش
قرار گرفتند 24 .نفر برگزیده به روش تصادفی به  3گروه  8نفری تجربی  1و تجربی  2و گروه
کنترل تقسیم شدند .کلیه آزمودنیها در طول مدت پژوهش از مصرف هرگونه دارو منع شدند
و درهیچ گونه فعالیت ورزشی خارج از طرح پژوهشی نیز شرکت نکردند.
1 - Percent body fat
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قد آزمودنیها با استفاده از دیوار مدرج و وزن آزمودنیها با استفاده از دستگاه تجزیه و
تحلیل بدنی مدل  ،In body 220اندازه گیری شد .نوار گردن مدل تکنوجیم 1ساخت کشور
ایتالیا برای اجرای آزمون بروس جهت برآورد بیشینه اکسیژن مصرفی آزمودنی هامورد استفاده
قرار گرفت ( .)9-6همچنین برای اندازهگیری دما به هنگام انجام آزمایشهای خونی و همه
آزمونهای وابسته یا مرتبط به فیزیولوژیک و محیط تمرین آزمودنیها ،از دماسنج معمولی
استفاده شد.
برای اندازهگیری  CD4و  CD8و سنجش نسبت آنها به یکدیگر از فلوسایتومتر XL-MCL

و از روش منوکلونال پادتنی و لیزر استفاده شد .متغیر مستقل در این پژوهش دو محلول
کربوهیدراتی  200میلی لیتری  5درصد گلوکز و متغیر وابسته شامل تعداد سلولهای

(CD4،

 CD8و نسبت سلولهای  CD4به  )CD8بود .آزمون ورزشی در مرکز سنجش تندرستی و آمادگی
جسمانی پایگاه قهرمانی شهرستان کرج از ساعت  8صبح الی  12ظهر و در دمایی بین  19الی
 21درجه سانتیگراد و خون گیری در آزمایشگاه تخصصی کریمخان زند شهر تهران از ساعت
 8الی  10صبح ،در دمایی بین  21الی  22درجه سانتیگراد و آزمایشهای فلوسایتومتری نیز در
بخش فلوسایتومتری آزمایشگاه تخصصی پیشگام انجام شد .از تمام آزمودنیها رضایت نامه
شرکت در پژوهش اخذ گردید.
برنامه تمرین آزمودنیها شامل ترکیبی از تمرینهای تداومی و ترکیبی تناوبی بود.
تمرینهای تداومی شامل دویدنهای پیاپی بود که با  12دقیقه دویدن در جلسه نخست آغاز،
و بطور فزاینده در جلسههای پایانی به  40دقیقه دویدن رسید.
تمرینها با شدتی بین  50تا  55درصد بیشینه حجم اکسیژن مصرفی ( 134-140ضربان
قلب در دقیقه) در هفته نخست آغاز شده و در هفته هشتم با  85درصد حجم اکسیژن مصرفی
( 178-185ضربان قلب در دقیقه) پایان یافت .ضربان قلب آزمودنیها با ضربان سنج 2کنترل شد.
1 - RUNRACE HC 1200
2 - DtPulsetronic 7000
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تمرینهای تناوبی که به دنبال تمرینهای تداومی انجام شد .مجموعهای از تمرینهای
بیشینه در زمان مشخص بود که از طریق کاهش نسبت کار به استراحت و یا افزایش تعداد
تکرارها ،بر شدت تمرین افزوده شد .ضمن ًا از افراد خواسته شد که با حداکثر قدرت و سرعت
این فعالیتها را انجام دهند.
گروه تجربی  1مکمل کربوهیدرات  5درصدی رادرهر  24جلسه و در دو وعده (یکی نیم
ساعت پیش از تمرین و دیگری بالفاصله پس از پایان تمرین تداومی) به صورت دو محلول
 200میلی لیتری مصرف کرد .گلوکز مصرفی ساخت کشور چین و تحت اجازه مرک آلمان بود.
دارونمای مصرفی در این پژوهش قرصی به نام کاندرل (شیرین کننده کم کالری با آسپارتام)
ساخت آلمان ،شرکت کروگر جی ام بی اچ ( )51469KGبرگیش گالدباخ ،ویژه شرکت مری
سانت بود .گروه تجربی  2در هر  24جلسه ،دارونما را نیم ساعت پیش از تمرین و بالفاصله
پس از پایان تمرین تداومی مصرف کرده ند .مقدار مصرف قرص در هر جلسه  1/5عدد بود.
برای مقایسه تغییرات درون گروهی عوامل ایمنی در گروههای تجربی  2 ،1و کنترل از
آزمون  tوابسته استفاده شد .برای آزمون فرضیههای پژوهش و مقایسه بین سه گروه تجربی ،1
 2و گروه کنترل از آمار استنباطی (آزمون آنالیز کوواریانس) استفاده گردید .برای بررسی نرمال
بودن توزیع دادهها با استفاده از آزمون کلمو گروف اسمیرونف نحوه توزیع دادهها بررسی شد.
از نرم افزار آماری – کامپیوتری  spss:pc13برای تحلیلهای آماری استفاده شد (.)p>0/05
یافتههای پژوهش

پس از تجزیه و تحلیل داده ها ،تفاوت معنی داری در مقادیر  CD4،CD8و نسبت  CD4به

 CD8مشاهده نشد .جدول  1اطالعات این متغیرها را نشان میدهد.
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جدول  .1مقایسه مقادیر  CD4، CD8و نسبت  CD4به  CD8در دو مرحله پیش آزمون و پس آزمون

»Ì¤f

ÃÁ³

CHO

P

C

½Â»MÌa

41/8±4/3

40/7±6/3

41/1±4/8

½Â»Ma

41±4/6

42/2±4/2

43/8±5/7

½Â»MÌa

25±6/5

23/7±4/6

25/3±7

½Â»Ma

24/2±5/8

20/6±4/5

24/2±7

¿^Ä] CD4 d

½Â»MÌa

1/72±0/43

1/79±0/58

1/72±0/47

CD8

½Â»Ma

1/76±0/38

1/86±0/54

1/93±0/56

CD4

CD8

»Ä¸u

در این پژوهش ،نتایج آزمون تحلیل کوواریانس در هیچ یک از متغیرهای وابسته پژوهش
(تعداد  CD4، CD8و نسبت  CD4به )CD8در گروه کنترل و دو گروه تجربی  1و  2در سطح
 P>%5اختالف معنی داری را نشان نداد.اختالف معنی داری در نتایج آزمون  tوابسته در مورد
تغییرات درون گروهی پارامترهای  CD4، CD8و نسبت  CD4به  CD8در سه گروه نیز مشاهده
نشد.
نتایج درباره میزان متغیر  CD4، CD8و نسبت  CD4به  CD8دستگاه ایمنی ،نشان میدهد
که پس از کنار گذاشتن اختالفهای ناشی از سن آزمودنی ها ،بین مقدار این متغیرها پس از
شرکت در  8هفته تمرین ترکیبی و استفاده از مکمل کربوهیدرات ،تفاوت معنی داری وجود
ندارد.
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جدول  .2جدول تحلیل کوواریانس میزان تغییرات متغیر  CD4، CD8و نسبت  CD4به  CD8دستگاه ایمنی
پس از مصرف مکمل کربوهیدرات و  8هفته تمرین ترکیبی

»cYÌÌ¤e^À

{É{YMÄm

»¬|FY

»¬|PY

¿ÄnÌf

CD4

1

0/28

0/60

ÉY{ÊÀ »Ì£

CD8

1

1/20

0/28

ÉY{ÊÀ »Ì£

CD8Ä] CD4

1

1/38

0/25

ÉY{ÊÀ »Ì£

نتیجه این آزمونها نیز نشان میدهد که هیچ اختالف معنی داری بین این متغیرها در دو
مرحله آزمون در هیچ یک از گروهها وجود ندارد ( .)P>0/05جداول 3،4و 5نتایج بدست آمده از
متغیرها در مراحل پیش آزمون و پس آزمون را نشان میدهد.
جدول  .3مقایسه میانگین تغییرات  CD4در مرحله پیش آزمون و پس آزمون

CD4

½Â»MÌa

½Â»Ma

{É{YMÄm

»¬|tY

»¬|PY

1Ê]neÃÁ³

40/88

41/03

8

0/07

0/94

2Ê]neÃÁ³

40/7

42/25

7

1/10

0/35

µfÀ¯ÃÁ³

41/11

43/87

8

1/57

0/07

جدول  .4مقایسه میانگین تغییرات  CD8در مرحله پیش آزمون و پس آزمون

CD8

½Â»MÌa

½Â»Ma

{É{YMÄm

»¬|tY

»¬|PY

1Ê]neÃÁ³

25/60

24/20

7

0/71

0/50

2Ê]neÃÁ³

23/78

23/65

6

0/14

0/89

µfÀ¯ÃÁ³

25/36

24/27

7

1/93

0/28
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جدول  .5مقایسه تغییرات  CD4به  CD8در مرحله پیش آزمون و پس آزمون

CD8

½Â»MÌa

½Â»Ma

{É{YMÄm

»¬|tY

»¬|PY

1Ê]neÃÁ³

1/72

1/76

7

0/29

0/77

2Ê]neÃÁ³

1/79

1/86

6

0/68

0/51

µfÀ¯ÃÁ³

1/72

1/93

7

1/93

0/09

بحث و نتیجه گیری

بررسی تغییرات زیر ردههای لنفوسیتی ناشی از  8هفته تمرین ترکیبی در این پژوهش

نشان میدهد که سلولهای  ،)P=0/60( CD4سلولهای  )P=0/28( CD8و نسبت  CD4به
 )P=0/25( CD8بین سه گروه تجربی  ،1تجربی  2و گروه کنترل ،تفاوت معنی دار ندارد.
نتایج این پژوهش با نتایج برین و همکاران)2004( 1؛ گلیسون و همکاران ،)1998( 2کاستا و
همکاران)2009( 3؛ و ناوالتا و همکاران ،)2011( 4همسوست ( .)34-25-19-15اما با نتایج
لنکستر و همکاران)2005( 5؛ گرین و همکاران)2003( 6؛ چن و همکاران )2008( 7و نیکلت و
همکاران )2009( ،8تفاوت دارد ( .)36-29-28-18دالیل احتمالی مغایرت این یافتهها با نتایج
پژوهشهای پیشین را شاید بتوان در عواملی همچون؛ شدت و مدت تمرین برشمرد .به خوبی
آشکار شده که تمرین و فعالیت شدید ورزشی با بروز تغییرات در چندین هورمون وابسته به
دستگاه ایمنی ارتباط دارد ( .)23تمرین عضالنی شدید و حاد ،غلظت هورمونهای تنش زایی
نظیر اپی نفرین ،نور اپی نفرین ،هورمون رشد ،اندروفین  ،Bتستوسترون و کورتیزول را در خون
1 - Brain
2 - Gleeson
3 - Gosta
4 - Navalta
5 - Lancaster
6 - Green
7 - chen
8 - Nicolette
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افزایش میدهد ،در حالی که غلظت انسولین کاهش مییابد (.)13
مصرف کربوهیدرات به افزایش غلظت گلوکز پالسما و کاهش غلظت کورتیزول پالسما
میانجامد ( ،)32-21-14-11در ضمن انباشت اپی نفرین (که تأثیرات خنثی کنندهای بر
دستگاه ایمنی دارد) به دلیل مصرف کربوهیدرات متوقف میشود ( )28و سرانجام اینکه؛ مصرف
کربوهیدرات ،تنش اثرگذار بر دستگاه ایمنی ورزشکاران را میکاهد ( .)32-21به نظر میرسد
افزایش هورمونهای تنش زا در این خصوص مؤثر باشد چراکه به عقیده برخی از پژوهشگران،
تغییرات در تعداد سلولها به علت افزایش هورمونهای تنش زای ناشی از تمرین و عوامل
هورمونی است که البته هر دوی این عوامل نیز به شدت فعالیت وابسته هستند ( .)32-21به
عبارت دیگر یک تا دو ساعت تمرین شدید با  70تا  80درصد  ،maxVO2شدیدترین محرک
دستگاه ایمنی همراه با رهاسازی هورمون تنش زا به شمار میآید ،اما مصرف کربوهیدرات
به هنگام تمرینهای سنگین بدنی میتواند آزادسازی هورمونهای تنش زا را کاهش دهد
و از اثر منفی آنهابر دستگاه ایمنی بکاهد ( .)15-14-11یکی از علل مغایرت یافتههای این
پژوهش با نتایج دیگران شدت اجرای تمرینها بود .برخی از پژوهشها نشان میدهد به دلیل
شدت باالی تمرین حتی مصرف کربوهیدرات نیز نمیتواند کاهش غلظت گلوکز را جبران کند
(.)17-14-11
ازطرف دیگربر اثر ورزش ممتد و پیوسته ،هیپوگلیسمی (کاهش قند خون) بروز میکند و
فعالیت نورونهای حساس به گلوکز درون هیپوتاالموس تحریک میشود که به افزایش غلظت
آدرنو کورتیکوتروپین هورمون و کورتیزول میانجامد ( .)29بنابراین بر اساس فرضیه نخست
شپردوشک ،وقتی ذخایر گلیکوژن رو به پایان است؛ رقابت بر سر اسید آمینههای ضروری مابین
سلولهای ایمنی و عضالت درگیر ،گسترش مییابد ( )20ولی مصرف مکمل کربوهیدرات
مانع از کاهش غلظت گلوکز پالسما میشود و در مرحله پایانی فعالیت به هنگام تخلیه منابع
گلیکوژنی کربوهیدرات بیشتری در دسترس قرار میگیرد ( .)1از دیگر عوامل تأثیرگذار بر
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دستگاه ایمنی بدن را میتوان به نوع فعالیت اشاره کرد .تمرینهای با انقباض برونگرا به دلیل
آسیب و التهاب بیشتر در عضالت ،موجب تحرک بیشتر سلولها و ورود آنها به داخل خون
میشوند و زیر ردههای لنفوسیت  Tرا بیشتر تحت تأثیر قرار میدهند ( .)7اما در این مطالعه،
بیشتر از تمرینهای با انقباض درونگرا استفاده شد .زیرا آزمودنی ها ،افراد تمرین نکرده بودند و
استفاده از تمرینهای برونگرا سطح آسیب را در آزمودنیها افزایش میداد .شاید شدت تمرین
در حدی نبوده که بتواند این سلولها را که منشأ لنفوئیدی دارند و بیشتر به تنش و فشار حساس
هستند تحت تأثیر قرار بدهد .از مجموع این یافتهها میتوان چنین نتیجه گرفت که ،تغییرات زیر
ردههای لنفوسیت  Tبعد از تمرینهای ترکیبی به عوامل گوناگونی همچون؛ شدت تمرین ،مدت
تمرین و عوامل دیگر (که روشن شدن آنها به پژوهشهای بیشتر و دقیق تری نیاز دارد) وابسته
است (.)32-29-28-22-20-15-9-8بنابراین به نظر میرسد سطوح استراحتی زیر ردههای
لنفوسیتی در شرایطی که در حد طبیعی باشند ،تحت تأثیر تمریناتی با شدت کم که افراد غیر
فعال اجرا میکنند و یا مصرف مکمل کربو هیدرات قرار نمیگیرد.
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