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چکیده
زمینه وهدف :انجام تمرینات با شدتهای مختلف می تواند عوامل سیستم ایمنی را دستخوش تغییر کند.
این تغییرات ممکن است بیش از دامنه مجاز بوده و باعث تضعیف این سیستم گردد .بنابراین هدف
تحقیق حاضر مقایسه تأثیر یک جلسه تمرین شدید هوازی و بی هوازی بر عوامل سیستم ایمنی است.
مواد و روش ها :تعداد  95دانشجوی دختر غیرورزشکار داوطلب با میانگین سن  35/6±6/6سال در
سه گروه  65نفری کنترل ،آزمون بیشینه هوازی و بی هوازی بطور تصادفی تقسیم شده و در این
آزمونها شرکت کردند .از آزمودنی ها در دو مرحله قبل و پس از انجام آزمون ،نمونه گیری
خونی(لکوسیت) به عمل آ مد .برای اعمال تمرین بیشینه هوازی از آزمون الستاد و برای بی هوازی از
آزمون کانینگهام فالکنر استفاده گردید .برای تجزیه و تحلیل داده ها از تحلیل واریانس یکراهه و آزمون
تعقیبی  LSDو برای مقایسه دو آزمون از  tهمبسته استفاده گردید .یافته ها :یافته های نتایج تحقیق
حاکی از آن بود که میزان لکوسیت در پی انجام فعالیت بی هوازی بطور معناداری افزایش یافته
( .)P=0.000ازسویی تمرین هوازی الستاد تغییر معناداری بر فاکتور مورد بررسی نداشت (.)P=0.858
بحث ونتیجه گیری :نتایج پژوهش حاضر افزایش درلکوسیت ها بالفاصله بعد از اتمام یک جلسه آزمون
بی هوازی رانشان داد .ولی مقادیرلکوسیتها براثر آزمون هوازی تغییر معناداری نکرد .علیرغم تفاوتهای
جزئی در تاثیر ات فعالیت بدنی بر پاسخ سیستم ایمنی ،نوع فعالیت برای افراد باید مورد توجه قرار گیرد.
 . 6کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزش،آموزش و پرورش شهرستان گرگان
 . 3کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزش ،موزش و پرورش شهرستان گرگان
 . 9دکترای فیزیولوژی ورزشی،آموزش و پرورش شهرستان گرگان
 . 8استادیار گروه فیزیولوژی ورزش ،دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج ،کرج ،ایران
 . 0استاد گروه فیزیولوژی ورزش دانشگاه شهید بهشتی
 . 1استادگروه فیزیولوژی ورزش دانشگاه شهید بهشتی
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مقدمه
فعالیت های بدنی اثرات متفاوتی را بر سیستمهای مختلف بدن بجا می گذارد و بررسی های
زیادی نیز در مورد این اثرات صورت گرفته است( .)6،3در اکثر موارد می توان برای ورزش ،نقش مثبت
و سازنده ای را در عملکرد این سیستمها در نظر گرفت ( .)9، 8اما این موضوع در مورد سیستم ایمنی
ممکن است متفاوت باشد ( .)0، 6، 3در ابتدا تصور بر این بود که انجام تمرینات و مسابقات ورزشی تاثیر
تقویت کنندگی بر ایمنی بدن انسان دارد و این اثر با افزایش شدت و مدت فعالیت ،بیشتر خواهد شد
( .)6 ،1به تدریج و با انجام تحقیقات بیشتر مشخص شد که این رابطه نمی تواند ارتباطی مستقیم و
خطی داشته باشد و بسیار پیچیده تر از تصورهای اولیه است (.)3، 4
دراین راستا نشان داده شده است که تمرین هوازی ،چاقی و مقاومت انسولینی راکاهش می
دهد( .)65از ابتدای دهه  35این موضوع به عنوان مسئله روز رشته طب پیشگیری درآمد و تحقیقات
وسیعی در این زمینه صورت پذیرفته است ( .)8با این حال هنوز هم سواالت زیادی در این زمینه که
ارتباط ورزش و سیستم ایمنی چگونه است مطرح است ،البته نمی توان با قاطعیت گفت که فعالیت
همواره باعث ارتقای عملکرد این سیستم می شود دراین رابطه بنی طالبی وهمکاران ( )3569تغییرات
فیبرینوژن و برخی شاخص های هورمونی و ایمنی درپاسخ به استرس رقابت را بر ،داوران فوتبال بررسی
نمودند که نتایج حاکی ازافزایش معنادار فیبرینوژن کورتیزول ولنفوسیت ها بعد مسابقات حساس فوتبال
نسبت به وضعیت استراحت بود درحالی که تفاوت معناداری درمیزان هورمون تستوسترون،نسبت
تستوسترون به کورتیزول ،لکوسیت ونوتروفیلها ومونسیت به دست نیامد( .)6ازطرفی بسیاری از افراد بر
این باورند که فعالیت زیاد و شدید مقاومت سیستم ایمنی را افزایش می دهد ( ،)66،3در صورتی که
تحقیقات انجام شده دیگر در باره اثرات تکرار و تمرین بلند مدت و شدید بر سیستم ایمنی ،شیوع
عفونت قسمت فوقانی مجاری تنفسی و تخریب عوامل ایمنی را نشان می دهد ( .)63،69با توجه به
نکات ذکر شده در مورد احتمال تضعیف سیستم ایمنی در پی تمرینات شدید و اینکه این موضوع یکی
از عوامل بسیار مهم برای سالمتی ورزشکاران می باشد ،و بخصوص ورزشکاران را مستعد بیماری های
عفونی مجاری فوقانی تنفسی و به تبع آن تضعیف عملکرد می نماید و با توجه به تناقضات موجود در
این زمینه ،پژوهش حاضر قصد دارد به این سوال پاسخ دهد که دو فعالیت هوازی و بی هوازی چه
تأثیری بر سلول های سفید خون (لکوسیت ها) در دانشجویان دختر غیر ورزشکار دارد؟
روششناسی
این پژوهش از نوع پژوهش های نیمه تجربی است .جامعه آماری تحقیق حاضر  605نفر از
دانشجویان زن غیر ورزشکار دانشگاه آزاد اسالمی گرگان می باشند که  95نفر از این دانشجویان با
میانگین سنی  ،35/6±6/6میانگین شاخص توده بدنی  39/3±6/9و میانگین وزن 15/6±3/9به عنوان
نمونه هدفمند و در دسترس بصورت داوطلبانه در آزمون شرکت کردند .بعد از جمع آوری فرم های
سالمت و رضایت نامه ،بطور تصادفی به سه گروه  65نفره (هوازی،بی هوازی و کنترل) تقسیم شدند.
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روش کار بدین صورت بود که پس از مشخص شدن آزمودنی ها وهماهنگی با آزمایشگاه پزشکی،
آزمودنی ها  84ساعت قبل از اجرای آزمون ،از هرگونه فعالیت ورزشی منع شدند؛ سپس در زمان مقرر
(3صبح) و 3ساعت پس از صرف صبحانه در آزمایشگاه فیزیولوژی ورزشی آزمون به عمل آمد .نحوه انجام
آزمون بدین شرح بود:
پس از هماهنگی با آزمایشگاه پزشکی و فرد نمونه گیر(خون گیر) ،ابتدا فشار خون توسط
فشارسنج پزشکی وضربان قلب استراحت پس از  0دقیقه استراحت بر روی صندلی گرفته شد؛ قد و وزن
آنها با استفاده از ترازو و قدسنج سکا اندازه گیری شد .سپس با استفاده از کالیپر) (Langeالیه چربی
زیر پوستی برای برآورد درصد چربی بدن آزمودنی ها ،اندازه گیری شد و بالفاصله نمونهی خون (مرحله
اول) از ورید ساعد دست راست گرفته شد ،سپس برای گرم کردن  0دقیقه کشش عضالت درشت و9
دقیقه حرکات جنبشی انجام شد .فرستنده الکتریکی دستگاه سانتو برای کنترل ضربان قلب بر روی
سینه آزمودنی ها نصب شد و آزمودنی ها بر روی نوارگردان قرار گرفته و آزمون اجرا شد .زمان اجرای
آزمون توسط کرونومتر ثبت شد .بالفاصله پس از اجرای آزمون ،ضربان قلب آزمودنی ها ثبت شده و
نمونه خون (مرحله دوم) گرفته شد .بعد از هر مرحله خونگیری ،نمونهها برای بررسی به آزمایشگاه
پزشکی منتقل شدند شمارش لکوسیت ها توسط دستگاه شمارشگر تمام اتوماتیک EXCELL22
انجام شد .این مراحل هم برای آزمون هوازی (الستاد)و هم برای آزمون بیهوازی (کانینگهام فالکنر)
انجام گردید.
پروتکل تمرینی
فعالیت هوازی (آزمون الستاد :)6پروتکل 6مرحله ای الستاد ،جهت برآورد توان هوازی بیشینه
) (vo2maxبه مدت  61دقیقه به حالت دویدن صورت می گیرد .هر گاه آزمودنی قادر به ادامه آزمون
نباشد فعالیت متوقف می شود وبالفاصله در دوره بازیافت ضربان قلب آزمودنی در مدت  60ثانیه ثبت
می گردد .در  8مرحله اول شیب 65درصد ،سرعت به ترتیب8 ،9 ،6/6و 0مایل بر ساعت و زمان اجرا به
ترتیب3 ،3 ،9و  9دقیقه و در  9مرحله آخر شیب60درصد ،سرعت به ترتیب 6 ،1و 4مایل بر ساعت و
زمان اجرا درهر  9مرحله 3دقیقه می باشد (.)68
فعالیت بی هوازی (آزمون کانینگهام فالکنر :)3یک آزمون بیشینهی بیهوازی است که روی
تردمیل با سرعت  4مایل بر ساعت و شیب  35درصد آغاز میشود و تا زمانی که آزمودنی خسته شود و
قادر به ادامهی آزمون نباشد ،ادامه پیدا خواهد کرد(.)60
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روش تجزیه و تحلیل آماری داده ها
اطالعات بدست آمده براساس میانگین و انحراف استاندارد دسته بندی و توصیف شدند .برای
آزمون فرضیه های پژوهش ،پس ازتایید توزیع نرمال داده ها بااستفاده ازآزمون کولموگروف -
اسمیرنوف،ازتحلیل واریانس6یک راهه برای اثبات معنی داری،و در صورت معنادار بودن مقادیر  Fفیشر،
از آزمون تعقیبی  LSDو همچنین از آزمون  tهمبسته برای مقایسه میانگین نمرات متغیر های
تحقیق استفاده شد .محاسبه ها با استفاده از نرم افزار آماری  SPSSنسخه  68انجام وسطح معناداری
آزمون ها P<0.05درنظرگرفته شد.
یافته ها
تمرین هوازی الستاد تأثیر معناداری بر فاکتور مورد بررسی در این تحقیق نداشته
است( .)P=0.858بنابراین می توان گفت تفاوت آزمون و پس آزمون فاکتور لکوسیت معنادار نیست
(جدول. .)6میزان لکوسیت در پی انجام فعالیت بی هوازی بطور معناداری افزایش یافته
است(( )P=0.000جدول ،6نمودار .)6در مرحله پیش آزمون تفاوت فاکتور مورد بررسی بین سه گروه
معنادار نبوده است(( )P=0.858جدول .)6در مرحله پس آزمون اختالف بین فاکتور لکوسیت در سه
گروه معنادار بود (( ،)5.59جدول،6نمودار.)6

جدول  . 6میانگین وانحراف معیار لکوسیت آزمودنیها در دو مرحله پیش آزمون و پس آزمون
لکوسیت
گروه

زمان انجام توصیف

کنترل

درصدمیانگین

انحراف معیار

()mmol/Lit

هوازی
بی هوازی

پیش ازمون

6.83

5.38

پس آزمون

6.03

5.31

پیش ازمون

6.36

5.30

پس آزمون

1.31

5.96

پیش ازمون

6.63

5.36

پس آزمون

33.6

5.31

. ANOVA

1
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نمودار )6مقایسه تعداد لکوسیت در قبل و بعد از آزمون در سه گروه

بحث
تعداد لکوسیت ها ،قبل و پس از انجام آزمون هوازی الستاد مورد بررسی قرار گرفت .یافته های
پژوهش حاضر نشان داد که هیچ یک از فاکتورهای مورد مطالعه تغییر معناداری از خود نشان نداده
است .همچنین نتایج واریانس یک راهه حاکی از عدم تفاوت معنادار گروه هوازی با گروه کنترل پس از
آزمون بود .که با یافته های شارهاگ و همکاران ( )3550که اثر  8ساعت دوچرخهسواری با شدت
65درصد آستانه بیهوازی را بررسی نمودند ( )61همسو می باشد دراین راستاگاوریلی و همکاران
( )3554نیز اثر ورزش هوازی بر روی عملکرد سلول های نوتروفیل در 39آزمودنی مرد که به مدت 95
دقیقه با  65درصد حداکثر اکسیژن مصرفی به فعالیت بر روی تردمیل پرداختند را مورد بررسی قرار
داد و تغییر معناداری در نوتروفیل نشان نداد ( )4در تناقض با این یافته ها شک و همکاران ( )6330در
مطالعه ای که روی  65دونده استقامت مرد انجام دادند دریافتند که تعداد لکوسیت ها پس از فعالیت
استقامتی با افزایش مواجه شد ( .)66به نظر می رسد این افزایش ممکن است بدلیل تطابق ورزشکاران
به فشارهای تمرین استقامتی در مقایسه با افراد غیرورزشکار مورد بررسی در پژوهش حاضر بوده باشد.
تعداد لکوسیت ها ،قبل و پس از انجام آزمون بی هوازی کانینگهام فالکنر مورد بررسی قرار گرفت،
تغییرات معناداری در میزان لکوسیت های گروه تمرین بی هوازی ایجاد گردیده است در این راستا پاکیو
و همکاران ( )3556افزایش میزان لکوسیت و نوتروفیل و کاهش میزان لنفوسیت ها را بعد از یک
مسابقه فوق استقامتی مشاهده کردند ( )3و در بررسی دیگر توسط نیلسن و همکاران ( )6331نیز
افزایش در لکوسیت و زیر رده های آن گزارش شده است .این بررسی نشان داد که انجام یک نوبت
فعالیت  1دقیقهای روی ارگومتر پاروزنی تعداد لکوسیتها را به عنوان بازتابی از افزایش غلظتهای
لنفوسیتها ،مونوسیتها و نوتروفیلها افزایش میدهد .دو ساعت پس از پارو زدن تعداد نوتروفیلها و
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لکوسیتها در حد باال حفظ شد ،در حالی که تعداد لنفوسیتها به پایینتر از مقدار اولیه کاهش
یافت( .) 64در این بررسی مقادیر گزارش شده لنفوسیت که کاهشی را در تعداد سلول ها نشان می دهد
با عدم تغییر این فاکتور در تحقیق حاضر مغایرت دارد ،دلیل این مغایرت ممکن است زمان خون گیری
با تاخیر  3ساعته پس از اتمام تمرین باشد .همچنین به خوبی مشخص شده است مغایرت زمانی ممکن
است بر سیستم های هورمونی ومتعاقب ان سیستم ایمنی بدن تأثیرات متفاوتی را ایجاد نماید ،بنابراین
می توان متصور شد زمان خون گیری بر پارامتر مورد بررسی تأثیرخواهد داشت .اگرچه این ویژگی ها
می تواند موثر باشد ولی با توجه به اینکه سابقه تحقیقی در این رابطه کمتر می باشد نیاز به پژوهش
های بیشتر در این رابطه وجود دارد.ازطرفی هاک و همکاران ( ،) 6336اثرات  4هفته تمرین بیهوازی
را بر تعداد لکوسیتها و عملکرد لنفوسیتها بررسی کردند .نتایج نشان داد تمرین شدید تعداد
لکوسیتها راکاهش می دهد ( ،)63این عدم همسویی ممکن است دالیل گوناگونی داشته باشد .از جمله
اینکه طول دوره تمرینات ممکن ا ست باعث نوعی سازگاری بدن نسبت به فشارهای تمرین بی هوازی
گردد که در نتیجه در مقایسه با تمرین یک جلسه ای دربررسی حاضر ،باعث ایجاد تطابق و عدم تغییر
در تعداد سلول های ایمنی می شود ازطرفی شدت بیشینه تمرین فراتر از حداکثر باعث نوعی شکست
در سلول های ایمنی شده که مقداری از سلولهای تولیدی را شکسته و تغییر معناداری را نمایان نمی
کند ،یعنی نوعی سرکوب ایمنی را ایجاد می نماید ( )3ازطرفی افزایش اولیه فاکتورهای ایمنی بالفاصله
پس از ورزش شدید ممکن است بدلیل افزایش سریع در سطوح هورمون های استرس کاتکوالمین
وکورتیزول باشد ( .)35،36بنابراین ،این افزایش ممکن است پس از گذشت مدت کوتاهی از اتمام تمرین
بدلیل افت سطوح هورمونی دوباره به کاهش تبدیل شود ( ،)35،36اگر چه میزان تغییرلکوسیت ها
متفاوت است ،تغییر در میزان لکوسیتها و زیر رده های آن ها به استرس های فیزیکی و روانی دارای
پاسخ های دو مرحله ای است که با میزان شدت استرس رابطه دارد ( )33ازطرفی شدت و مدت تمرین
دوعامل اثرگذار برفاکتورهای ایمنی است ()3،69،6دراین راستاکونیگ و همکاران ( )3555دربررسی
تأثیر تمرین مزمن و زودگذر باشدت باال ،افزایش معناداری درشیوع عفونت مجاری فوقانی تنفسی
مشاهده کردند ،در حالی که تمرینات با شدت متوسط یک محافظ در برابر عفونت تلقی می گردد (.)63
ازسویی دیگر دراین پژوهش نشان داده شد که شدت تمرینی باال (آزمون بی هوازی کانینگهام فالکنر)
باعث افزایش تعدادلکوسیت ،گردیده است این درحالی است که رابسون و همکاران ( )6333نشان
دادند 9ساعت تمرین با شدت  00درصد حداکثر اکسیژن مصرفی در تعداد لکوسیت ها و عملکرد
نوتروفیل ها و غلظت گلوتامین ،نسبت به تمرین با شدت  45درصد حداکثر اکسیژن مصرفی در کمتر از
 6ساعت ( 94دقیقه) ،تغییرات بیشتری را ایجاد می کند .بعالوه  38ساعت پس از تمرین شدید کوتاه
مدت ( 94دقیقه ای) عملکرد لکوسیت ها به سطح قبل از تمرین بازگشت ،اما عملکرد نوتروفیل ها در
تمرین بلند مدت ( 9ساعتی) با شدت پایین در  38ساعت پس از تمرین ،هنوز بطور معنی دار سرکوب
شده باقی مانده بود( .)39بنابراین جلسات تمرینی بلند مدت ،ممکن است عملکرد ایمنی را در
ورزشکاران سرکوب نماید .یافته دیگر پژوهش حاضر نشان داد تمرین هوازی الستاد تغییر معناداری بر
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لکوسیت ها نداشت .دراین راستاترتیبیان و همکاران ( )3553در بررسی تأثیر دو نوع دویدن بر
لوکوسیت و زیر رده های آن در مردان تمرین نکرده عنوان نمودند که تمرین باشدت متوسط(15درصد
حداکثر اکسیژن مصرفی) و تمرین شدید (60درصدحداکثر اکسیژن مصرفی) به مدت  95دقیقه برروی
تردمیل باعث افزایش تعداد لکوسیت پس از تمرین می شود .ولی در فاکتورهای دیگر سیستم ایمنی
تفاوت معنا داری مشاهده نشد( .)6ازطرفی نتایج این بخش ازپژوهش با بررسی شورو همکاران
()6333نیز همسونمی باشد( .) 1دلیل این مغایرت می تواند مدت زمان بیشتر تمرین نسبت به مدت
زمان کمتر آزمون های الستاد و کانینگهام فالکنر بکار گرفته شده در تمرین حاضر و یا جنس آزمودنی
ها باشد .به نظر می رسد یکی از عوامل اصلی این تغییرات در شاخص ها و عملکرد سیستم
ایمنی،هورمون های استرس باشد که پس از زمان فعالیت های استرس زا تغییر پیدا می کنند که
بررسی بیشتر این موضوع حائز اهمیت است(.)35،36
نتیجه گیری
آنچه از بررسی نتایج پژوهش حاضر بدست می آید حاکی از افزایش لکوسیت ها بالفاصله بعد از
اتمام یک جلسه آزمون بی هوازی است که این مطلب در مورد آزمون هوازی الستاد صادق نمی باشد.
آنچه مسلم است این است که تفاوت در نوع و طول مدت تمرینات ،جنس و سن آزمودنی ها و از همه
مهم تر شدت بکار گرفته شده در تمرینات بعنوان عوامل تأثیرگذار در این نتایج متفاوت قابل بررسی می
باشد .نتایج این پژوهش را می توان به عنوان یک کاندیدای بالقوه جهت بررسی اثرات فعالیت هوازی
وبی هوازی برتغییرات لکوسیت ها درنظرگرفت.علیرغم تفاوتهای جزئی در تاثیر ات شدت ومدت فعالیت
بر پاسخ سیستم ایمنی،نوع فعالیت نیز باید برای افراد ،با دقت مورد توجه قرار گیرد.
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