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چکیده
مقدمه :هدف از مطالعهى حاضر بررسى اثر  8هفته ورزش صبحگاهى بر ایمونوگلوبولین  Aو کورتیزول سرم و رابطهى بین آنها در بانوان بود.
روش کار :ایــن مطالعــه از نــوع تجربــی بــوده و تعــداد  32زن غیــر فعــال ســالم  30تــا  40ســاله ،متوســط وزن  60.5 ± 3.5کیلوگــرم و متوســط قــد  165± 4.5ســانتی متــر
بــه طــور تصادفــى انتخــاب و بــه دو گــروه آزمــون و شــاهد تقســیم شــدند .گــروه آزمــون بــه مــدت  8هفتــه و هفت ـهاى  3جلســه در ســاعت  6صبــح ورزش صبحگاهــى را
اجــرا کردنــد و گــروه شــاهد فعالیــت عــادى روزمــرهى خــود را انجــام دادنــد .نمونههــاى خــون بــه صــورت ناشــتا در روز قبــل از ورزش و در روز ورزش پــس از پایــان برنامـهى
ش آمــارى ضریــب همبســتگی
تمرینــى در زمانــى یکســان ( 8صبــح) جمـعآورى شــده و مــورد آزمایــش قــرار گرفتنــد .اطالعــات و دادههــاى بــه دســت آمــده بــا اســتفاده از رو 
پیرســون در ســطح ( )P<0.001تجزیــه و تحلیــل شــدند.
نتایــج :نتایــج نشــان داد یــک دورهى  8هفت ـهاى ورزش صبحگاهــى موجــب افزایــش معن ـىدار ســطح کورتیــزول ســرم خــون بانــوان بــا میانگیــن 17.7 ± 6.02 µg/dlدر
گــروه آزمــون شــد ( .)P<0.001هیچگونــه تغییــرى در ســطح ایمونوگلوبولیــن  Aخــون آزمودنىهــاى دو گــروه مشــاهده نشــد ( .)P>0.05همبســتگی معنــی داری بیــن
ایمنوگلوبولیــن  Aو کورتیــزول ســرم مشــاهده نشــد.
ســهای فیزیولوژیکــی و پاســخ
نتیجــه گیــری :نتیجــه گیــری می شــود کــه هشــت هفتــه ورزش منظــم ،کورتیــزول ســرم خــون بانــوان را افزایــش داده کــه ناشــی از استر 
هــای هورمونــی بانــوان باشــد ولــی تأثیــری در تغییــر ایمونوگلوبولیــن Aســرم نــدارد.
واژگان کلیدی :سرم ،ایمنوگلوبولین ،کورتیزول ،ورزش صبحگاهی
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مقدمه
بدیهــی اســت در تأمیــن ســامتی و تندرســتی افــراد ،ورزش و
فعالیتهــای بدنــی از اهمیــت ویــژهای برخوردارمیباشــد ( .)1امــروزه
ورزش نــه تنهــا بــرای ورزشــکاران بلکــه بــرای کلیــه افــراد جامعــه
ضــرورت دارد چــرا کــه انســان ،متحــرک آفریــده شــده اســت و
فعالیــت الزمــه ســامتی اســت ( .)2جهــان پیرامــون مــا ،آکنــده از
عوامــل عفونــت زایــی اســت کــه انســان را از هــر ســو تهدیــد می کننــد
( .)1بــدن انســان بــرای مقابلــه بــا ایــن عوامــل از ســاز و کارهــای
دفاعــی الزم برخــوردار اســت ( .)2در ورزشــكاران پــس از انجــام فعالیت
هــای شــدید بدنــی و طوالنــی مــدت ،میــزان كورتیــزول ســرم افزایــش
یافتــه و در شــرایط خــاص ،غلظتهــای بــاالی كورتیــزول از تولیــد
آنتــی بــادی جلوگیــری میكنــد و در نتیجــه افزایــش كورتیــزول ســرم،
باعــث تضعیــف سیســتم ایمنــی افــراد می شــود ( .)2البتــه تمریــن
هــای منظــم بدنــی بــا شــدت متوســط ،اثــر مثبــت بــر کارایــی بــدن
و حفــظ ســامتی و پیشــگیری از بیمــاریهــا دارنــد ( .)3كورتیــزول

یكــی از مهمتریــن هورمونهــای اســتروئیدی اســت كــه در تنظیــم
عملكردهــای قلبــی و عروقــی ،ایمونولوژیكــی ،هموســتازی و متابولیكــی
بــدن نقــش مهمــی دارد .همچنیــن موجــب شــتاب گلوكونئوژنــز،
لیپوژنــز و پروتئولیــز در بــدن می شــود ( .)2،3پژوهشــگران معتقدنــد
عواملــی ماننــد شــدت ورزش ،تغییــرات حجــم پالســما و خــون،
تغییــرات درجــه حــرارت محیــط و فشــارهای روانــی ناشــی از فعالیــت و
شــدت ورزشــی ،غلظــت كورتیــزول ســرم را در ورزشــكاران تحــت تأثیــر
قــرار می دهــد ( .)4بــه طوریکــه در یــک تحقیــق بــر روی  13دونــده بــر

روی نوارگــردان در مــدت زمــان  30دقیقــه ،موجــب افزایــش غلظــت
كورتیــزول ســرم خــون گردیــد ( .)5البتــه بــه طــور کلــی ارتبــاط
كورتیــزول بــا واســطههــای متابولیكــی بـه ویــژه هنــگام فعالیـت هــای
ورزشــی ،بـ ه خوبــی روشــن نشــده اســت (. )5،4همچنیــن پاســخ هــای
فیزیولوژیــک بــه فعالیــت بدنــی از زمــان اجــرای آن در طــول شــبانه روز
قابــل تغییــر هســتند ( .)7،6یافتــه هــای مطالعــه هــای محققــان نشــان
داد کــه غلظــت کورتیــزول در هندبالیســت هــا بعــد از تمریــن افزایــش
معنــی داری پیــدا میكنــد ،در حالــی کــه درســایر ورزشــکاران از جملــه
شــناگران چنیــن یافتـه ای بــه دســت نیامــد ( )8یافتــههــای مطالعـه
ی مذكــور حاکــی از آن بــود کــه غلظــت کورتیــزول ســرم بــه عواملــی
از جملــه نــوع رشــتهی ورزشــی ،شــدت فعالیــت ،اســترس گرمایــی و
وضعیــت بــدن بســتگی دارد ( .)8گــزارش هــا نشــان مــی دهنــد کــه
شــهای ســبک یا شــدید ،نســبتاً
ایمنوگلوبولین ) (Igســرمی توســط ورز 
بــدون تغییــر باقــی مــی مانــد ( .)9در برخــی از ورزشــکاران اســتقامتی
بــا عملکــرد بــاال غلظــت  Igســرمی پاییــن اســت ( .)7ورزشــکارانی کــه
ســطح  Igســرمی آنهــا پاییــن اســت ممکــن اســت در هنــگام تمریــن
هــای شــدید در خطــر ابتــا بــه بیمــاریهــای عفونــی باشــند (.)11،10
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شــهای کوتــاه
ممکــن اســت ایمنوگلوبولیــن هــای ســرمی پــس از ورز 
یــا طوالنــی مــدت تغییــر نماینــد البتــه دیگــر پژوهشــگران معتقدنــد
کــه هیچگونــه تغییــری در  Igســرمی پــس از ورزشــهای اســتقامتی
بــه وجــود نمی آیــد .بــه عنــوان مثــال در دوچرخــه ســواران میــزان
غلظــت ســرمی  IgG ،IgAو  IgMبعــد از یــک دوچرخــه ســواری دو
ســاعته تغییــری مشــاهده نشــده اســت (.)12
نشــر و گســترش یافتــه هــای علمــی و رشــد بهداشــت ،فرهنــگ و
آگاهــی روزافــزون مــردم بــه ویــژه بانــوان بــه تأثیــر ورزش بــر
تندرســتی ،موجــب روی آوردن عمــوم افــراد بــه خصــوص بانــوان بــه
فعالیــت هــای بدنــی شــده اســت .بــه ایــن ترتیــب ســؤالی کــه بــرای
پژوهشــگران بــه وجــود آمــده ایــن اســت کــه آیــا شــرکت منظــم در
ورزش هــای صبحگاهــی بــا تمریــن هــای بدنــی بــا شــدت متوســط،
می توانــد موجــب تقویــت شــاخص هــای سیســتم ایمنــی بــدن بانــوان
شــود؟ بــه بیــان دیگــر آیــا ورزش صبحگاهــی می توانــد باعــث تغییــر
در کورتیــزول و  IgAســرم خــون بانــوان شــود؟ از ایــن رو بررســی تأثیر
ورزش منظــم صبحگاهــی بــر برخــی شــاخصهــای دســتگاه ایمنــی
ن هــای صبحگاهــی بــر
بانــوان در شهرســتان شــهركرد و تعییــن تمریـ 
عملکــرد ایمنــی و هورمونــی بانــوان (ایمونوگلوبولیــن  Aو کورتیــزول
ســرم) اهمیــت ویژهــای خواهــد داشــت.

روش کار
ایــن مطالعــه از نــوع تجربــی بــوده کــه پــس از تاییــد در کمیتــه
اخــاق معاونــت پژوهــش و فــن آوری دانشــگاه آزاد اســامی  شــهرکرد
در ســال  1393انجــام شــد .در ایــن بررســی  32زن30 - 40ســاله
منطقــه ای در شهرســتان شــهركرد كــه حداقــل  ۶مــاه پیــش از شــروع
ی حــاد ،بیمــاری
برنامــه غیرفعــال بــوده و هیــچ گونــه ســابقه بیمــار 
هــای قلبــی عروقــی ،تنفســی ،بیمــاری هــای عفونــی ،حساســیت و
اختــاالت هورمونــی و یــا مصــرف دارو را نداشــتند ،و پــس از تکمیــل
پرسشــنامه تندرســتی و ســامتی ،انتخــاب شــدند وســپس بــه صــورت
تصادفــی ســاده در گــروه هــای آزمــون و شــاهد قرارگرفتنــد .بــه منظــور
گــرد آوری داده هــا پــس از هماهنگــی هــای الزم بــا بانــوان و ســایر
همــکاران بــرای انجــام تمرینــات ورزشــی از جملــه حــرکات کششــی
و ریتمیــک هــوازی ،مقدمــات الزمــه صــورت گرفــت .پــس از انتخــاب
آزمودنــیهــا ،ابتــدا موضــوع تحقیــق ،هــدف و روش اجــرای آن و همین
طــور کاربردهــای احتمالــی بــه آگاهــی آن هــا رســید .ســپس آزمودنــی
هــا داوطلبانــه رضایــت نامــه کتبــی بــرای شــرکت درمراحــل پژوهــش
را امضــا کردنــد و از طریــق پرسشــنامه ،وضعیــت و تاریخچــه ســامتی
آنهــا در چنــد مــاه گذشــته مــورد بررســی قرارگرفــت .همچنیــن از
فصلنامه علمی پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی
معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
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آزمودنــی هــا خواســته شــد کــه تــا حــد امــکان از مصــرف داروهــای
مختلــف در طــی ایــن پژوهــش خــودداری نماینــد .مشــخصات کلــی
بانــوان مــورد بررســی از جملــه ســن ،قــد و وزن آن هــا مــورد بررســی
قــرار گرفــت .بــه ایــن صــورت ســن آنهــا از طریــق پرسشــنامه و قــد آن
هــا بــا اســتفاده از وســیله ســانتی متــر بــا دقــت  1میلــی متــر و وزن
آنهــا بــا اســتفاده از وســیله توزیــن پزشــکی مــدل ســیکا  2000ســاخت
کشــور آلمــان بــر حســب کیلوگــرم تعییــن گردیــد .گــروه هــای آزمــون
را در برنامــه تمرینــی شــامل ورزش صبحگاهــی۳ ،جلســه در هفتــه و
بــه مــدت  ۸هفتــه انجــام داده و گــروه شــاهد زندگــی روزمــره خــود
را بــه طــور طبیعــی ادامــه دادنــد .از آزمودنــی هــای گــروه کنتــرل
خواســته شــد کــه طــی  ۸هفتــه دوره پژوهــش از انجــام هــر گونــه
فعالیــت ورزشــی منظــم پرهیزکننــد .هــر دو هفتــه یــک مرتبــه طــی
یــک جلســه هماهنگــی ،از عــدم انجــام فعالیــت ورزشــی گــروه کنتــرل
اطمینــان حاصــل میشــد .از طــرف دیگــر ،برنامــه ورزشــی گــروه
آزمــون ،در هــر جلســه از ســاعت  ۶صبــح و بــه مــدت  ۶۰دقیقــه ادامــه
یافــت .یعنــی پــس از  ۱۵دقیقــه گــرم کــردن۳۰ ،دقیقــه حــرکات
کششــی و ریتمیــک هــوازی (انــواع دوهــا ،انــواع پرشــها ،حــرکات
زمینــی ،حــرکات کششــی و انــواع حــرکات هماهنــگ دســت هــا و
پاهــا) از ســاده بــه مشــکل و از شــدت کــم بــه شــدت بــاال بــرای هــر
آزمودنــی مشــخص گردیــد .الزم بــه ذکــر اســت کــه بــرای جلوگیــری از
خســتگی آزمودنــی هــا ســعی شــد تمرینــات بــه صــورت متنــوع برگــزار
گــردد .بــرای ایجــاد نشــاط و شــادابی و جلوگیــری از خســتگی ،درخالل
تمرینــات ،از حــرکات و ورزش هــای ســبک و متنــوع مثـ ً
ا بدمینتــون و
تنیــس روی میــز اســتفاده شــد .دمــای محیــط محــل انجــام ورزش هــا
برابــر بــا  15-13درجــه سلســیوس و رطوبــت نســبی  20 -15درصــد
انــدازه گیــری شــد .محــل اجــرای ورزش صبحگاهــی واقــع در پــارک
مخصــوص بانــوان در شــهركرد ،مرکــز اســتان چهارمحــال و بختیــاری
بــود .پــس از پایــان  ۸هفتــه برنامــه ورزش صبحگاهــی ،از هــر دو گــروه
آزمــون و شــاهد در ســاعت مشــخص صبــح روز بعــد از پایــان برنامــه،
نمونــه گیــری خــون وریــدی بــه میــزان  10ســی ســی بــه عنــوان پــس
آزمــون گرفتــه شــد و ســریعاً بــه مجتمــع آزمایشــگاهی دانشــگاه آزاد
اسالمی شــهرکرد منتقــل شــدند .در آزمایشــگاه بــا اســتفاده از دســتگاه
ســانتریفیوژ ســرم آن هــا جــدا شــده و بــه میکروتیــوب هــای مخصــوص
منتقــل شــده و مــورد آزمایــش قــرار گرفتنــد .ایمنوگلوبولیــن  Aســرم
بــه روش ایمنودیفوزیــون بــا حساســیت  1.0نانــو گــرم بــر میلــی
لیتــر و بــا اســتفاده از کیــت بهارافشــان ســاخت کشــور ایــران و میــزان
کورتیــزول ســرم بــه روش رادیــو ایمنواســی ) (RIAبــا حساســیت 6.0
نانوگــرم بــر میلــی لیتــر بــا اســتفاده از کیــت  RADIMســاخت کشــور
ایتالیــا مــورد آزمایــش قــرار گرفتنــد .بــرای بررســی توزیع طبیعــی داده
هــا از آزمــون کولموگــروف اســمیرنف 1اســتفاده شــد .کلیــه اطالعــات

و داده هــا بــا اســتفاده از آمارتوصیفــی و اســتنباطی (آزمــون  )tوبــا
اطمینــان  %95و بــرای تعییــن رابطــه بیــن ســطوح ایمنوگلوبولیــن A
ســرمی و کورتیــزول ســرم از ضریــب همبســتگی پیرســون و از طریــق
برنامــه  SPSSنســخه  13مــورد تجزیــه و تحلیــل قرارگرفــت.

نتایج
مشــخصات کلــی بانــوان مــورد بررســی در جــدول  1مشــخص شــده
انــد .دو گــروه از نظــر ســن ،قــد و وزن اختــاف آمــاری معنــی داری
نداشــتند .یافتــه هــای بــه دســت آمــده نشــان داد کــه پــس از  8هفتــه
ورزش صبحگاهــی میانگیــن غلظــت ایمنوگلوبولیــن  Aســرم گــروه
هــای آزمــون و شــاهد اختــاف آمــاری معنــی داری مشــاهده نشــد
( P>0.05و .)r= 0.54البتــه میانگیــن غلظــت کورتیــزول ســرم در
گــروه هــای آزمــون و شــاهد اختــاف آمــاری معن یــداری مشــاهده شــد
( )P<0.001جــدول  .2براســاس نتایــج بدســت آمــده از بررســی رابطــه
بیــن  IgAســرمی و کورتیــزول توســط ضریــب همبســتگی پیرســون،
اختــاف آمــاری معنیــداری وجــود نــدارد ( P>0.05و.)r= - 0.19

بحث
بــه طــور کلــی ورزش و فعالیتهــای بدنــی از عوامــل مهــم در پیشــرفت
و بهبــود سیســتم هــای فیزیولوژیکــی و هورمونــی مــی باشــد (.)1

سیســتم ایمنــی بــدن ارتبــاط نزدیکــی بــا سیســتمهای قلبــی عروقــی،
عصبــی ،تنفســی و عضالنــی دارد ( .)2در مطالعــه حاضــر تمرینــات
ورزش صبحگاهــی تاثیــر معن یــداری بــر  IgAســرمی بانــوان نداشــت.
ایمنوگلوبولیــن Aســرم یکــی از مهمتریــن ایمنوگلوبولیــن هــای
ســرمی می باشــد و کارکــرد طبیعــی آن بــرای عملکــرد سیســتم
ایمنــی بــدن بســیار مهــم میباشــد ( .)3البتــه برخــی پژوهــش هــا
افزایــش ایمنوگلوبولینهــای ســرمی را متعاقــب فعالیــت بدنــی و ورزش
هــای منظــم نشــان داده انــد و ایــن افزایــش را بــه دلیــل فعالیت بیشــتر
سیســتم ســمپاتیک عصبــی دانســتهاند (.)12همچنیــن دربررســی
دیگردرســال  2004گــزارش گردیــد کــه میــزان ایمنوگلوبولیــن هــا در
زنــان بــا فعالیــت بیشــتر جســمانی در مقایســه بــا زنــان بــدون فعالیــت
جســمانی در ســطح باالتــری قــرار دارد ،بــه طــوری کــه در زنــان بعــد از
فعالیــت هــای بیشــتر ،ســطح  IgAســرم خــون افزایــش می یابــد کــه
احتمــاالً بــه علــت ورود ایمنوگلوبولیــن هــا از محــل هــای قبلــی خــود
بــه جریــان خــون باشــد ،در همیــن بررســی غلظــت  IgAرا قبــل و بعــد
از ورزش متوســط در گرمــا و در حالــت کــم آبــی و آب کافــی انــدازه
گیــری کردند،بــه طــوری کــه غلظــت  IgAپالســما در حــال اســتراحت،
در حیــن و بعــد از ورزش در حالــت کــم آبــی به طــور معنــی داری باالتر
از حالــت داشــتن آب کافــی بــود کــه بــه دلیــل تغییــرات حجــم پالســما
و خــروج  IgAاز ذخایــر خــارج عروقــی می باشــد کــه البتــه شــاید

1. Kolmogorov-Smirnov

صفح ـ ـ ـ ـ ـ ــه
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وضعیــت قــرار گیــری بــدن و طــرز قــرار گرفتــن بــازو در حیــن خــون
گیــری نیــز ممکــن اســت بــر روی ســطح  IgAســرمی تأثیــر گــذار
باشــد ( .)13هــر چنــد اغلــب مطالعــات مقایســه ای نشــان می دهنــد
کــه ســطح ایمنوگلوبولیــن هــای ســرمی در ورزشــکاران در حــال
اســتراحت تفاوتــی بــا غیــر ورزشــکاران و مقادیــر طبیعــی آن نــدارد،
ولــی در دونــده هــای دارای تمریــن شــدید و در رقابــت هــای ســنگین
بیــن ورزشــکاران حرفــه ای ،غلظــت  IgAســرمی و تولیــد آنتــی بــادی
اختصاصــی کاهــش پیــدا میکنــد ( .)10،12گــزارش شــده کــه هــر
چنــد تمریــن هــای ورزشــی شــدید بــه خــودی خــود ممکــن اســت
ســطح آنتــی بــادی و  IgAســرم را کــم نکننــد ،ولــی ترکیــب تمریــن
هــای شــدید و رقابــت هــای ســنگین ممکــن اســت باعــث کاهــش
غلظــت ایــن ایمنوگلوبولیــن هــا شــوند ( .)14گــزارش دیگــری کــه در
مــورد شــصت مــرد و زن ورزشــکار مختلــف (شــنا،دو میدانــی ،دوچرخه
ســواری ،فوتبــال ،بســکتبال ،تنیــس و ســه گانــه) می باشــد ،نشــان
می دهــد کــه در حیــن ســه مــاه تمریــن شــدید ،ســطح ســرمی IgA
هــا کاهــش پیــدا می کنــد ( .)11البتــه انجــام تمریــن هــای ورزشــی
متوســط بــا افزایــش نســبتاً کمــی در ســطح ســرمی ایمنوگلوبولیــن هــا
همــراه اســت .در یــک مطالعــه تصادفــی در  50زن چــاق و میــان ســال
کــه بــی تحــرک بودنــد ،در یــک برنامــه ی فعالیــت بدنــی متوســط
یعنــی پنــج جلســه  45دقیقــه ای پیــاده روی تنــد در هفتــه بــا %60
ضربــان قلــب شــرکت نمودنــد ولــی گــروه کنتــرل در طــول ایــن مــدت

تمریــن نداشــتند ،مقایســه نتایــج بــه دســت آمــده از افــراد شــاهد پــس
از  6و  15هفتــه ،نشــان داد کــه غلظــت ســرمی  IgAتــا حــدود %20
در گــروه تمریــن داده شــده افزایــش پیــدا میکنــد .بــا ایــن حــال هــر
چنــد تجزیــه و تحلیــل آمــاری نشــان داد کــه بــه طــور کلــی افزایــش
فــوق العــاده و معنــی داری در گــروه ورزش دیــده می شــود ،ولــی
غلظــت  IgAدر هــر زمــان تفــاوت قابــل مالحظــه ای بیــن دو گــروه
نداشــته و حجــم پالســما بــا تمریــن هــای ورزشــی تغییــر نمی یابــد،
بنابرایــن افزایــش غلظــت  IgAدر ســرم را میتــوان بــه تغییــرات ســایر
پارامترهــای ایمنــی مثــل گلبــول هــای ســفید ،تعــداد لنفوســیت هــا
یــا تکثیــر لنفوســیت هــا نســبت داد (.)15ارتبــاط افزایــش پاســخ IgA
بــه عفونــت در جلوگیــری از بیمــاری هــای عفونــی در اثــر ورزش هــای
شــدید هنــوز بــه درســتی کامــل مشــخص نشــده اســت ( .)16انجــام
یــک برنامــه تمریــن ورزشــی متوســط بــه مــدت  15هفتــه در زنــان بــا
کاهــش مــوارد بــروز عفونــت هــای دســتگاه تنفســی فوقانــی و افزایــش
ســطح  IgAســرمی همــراه اســت .افزایــش غلظــت  IgAســرمی بــه
طــور قابــل توجهــی بــا تســهیل مقاومــت نســبت بــه عفونــت هــای
دســتگاه تنفســی فوقانــی و بهبــود آمادگــی بــدن همــراه اســت (.)17
البتــه ورزشــکاران و مربیــان معتقدنــد کــه ورزشــکاران حیــن ورزش
هــای شــدید ،رقابتهــای ســنگین و دورههــای تمرینــی بیــش از حــد،
نســبت بــه بیماریهــای خاصــی مثــل عفونــت هــای ویروســی دســتگاه
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تنفســی فوقانــی مســتعدترند ( .)18ایــن مشــاهدات بــا گزارشــهایی
کــه پزشــکان معالــج ورزشــکاران ارائــه مینماینــد و همیــن طــور
مطالعــات همــه گیــری شناســی بــر روی ورزشــکاران اســتقامتی کــه
حاکــی از شــیو ع بیشــتر عفونــت هــای تنفســی بعــد از مســابقات مــی
باشــد ،تأییــد میشــود ( .)19افزایــش مــوارد عفونــت در افــراد غیــر
ورزشــکار و یــا کســانی کــه تمریــن داشــته ولــی مســابقه نــداده انــد،
دیــده نمیشــود ( .)18برخــی از پژوهــش هــا نشــان داده انــد ،تمریــن
بــا شــدت بــاال موجــب کاهــش ب IgA،افزایــش غلظــت کورتیــزول و
در نهایــت تضعیــف سیســتم ایمنــی مــی شــود ( .)14،1بــا ایــن حــال،
تعــداد دیگــری از پژوهــش هــا نشــان داده انــد کــه غلظــت  IgAپــس
از تمرینهــای اســتقامتی ،قدرتــی و هــوازی افزایــش پیــدا میكنــد
(.)21،20
نتایــج بررســی حاضــر در ارتبــاط بــا ایمنوگلوبولیــن  Aســرم بــا نتایــج
برخــی پژوهشــگران در دونــده هــای دو هــای مختلــف در ســال 2012
( )21و درافــراد شــرکت کننــده درســالن های بدنســازی درســال 2013
()22هــم خوانــی دارد ،بــه طــوری کــه ایــن پژوهشــگران مشــاهده
نمودنــد کــه بــه دنبــال ورزش و فعالیتهــای بدنــی و بدنســازی و انجــام
دو هــای مختلــف از جملــه دوهای نــرم  13کیلومتری،غلظت  IgAســرم
تغییــری نمی یابنــد کــه احتمــاالً بــه خاطــر تغییــر در سیســتم ایمنــی
هورمونــی و ســازگاری آنهــا بــا تمرینــات در قبــل از شــرکت در آزمــون
هــا باشــد .بنابرایــن احتمــاالً فعالیــت ورزشــی بــه عنــوان یــک اســترس
فیزیولوژیکــی قلمــداد شــده کــه باعــث تغییــر در شــرایط متابولیکــی
و نورواندوکرینــی خواهــد شــد و در نهایــت بــر روی ایمنوگلوبولیــن
هــای ســرم تأثیــر میگــذارد ( .)23،17البتــه مکانیســم هــای متفاوتــی
در ارتبــاط بــا تأثیــر ورزش و فعالیــت هــای بدنــی بــر روی میــزان
آنتــی بــادی هــا و ایمنوگلوبولیــن هــای ســرمی وجــود دارد .بــه طــوری
کــه اختــاف در میــزان ترشــح آنتــی بــادی بــه خصــوص کمتــر از
میــزان  10درصــد باعــث تغییــر در میــزان غلظــت آنتــی بــادی هــای
ســرمی خواهــد شــد کــه ایــن تغییــرات میتوانــد ناشــی از اختــاف
بیــن ترکیبــات داخــل و خــارج عروقــی باشــد .از طــرف دیگــر جریــان
لنــف در مواقــع ورزش و انجــام فعالیــت هــای بدنــی بیشــتر شــده و
باعــث ایجــاد تغییــر در میــزان ورود پروتئیــن ها بــه درون جریــان خون
شــود .همچنیــن مقــدار نیمــه عمــر ایمنوگلوبولیــن هــای ســرمی در
شــرایطهای مختلــف از جملــه شــدت ورزش و فعالیــت هــای جســمانی
و مــدت زمــان آن متفــاوت می باشــد کــه در نتیجــه باعــث اختــاف
در میــزان آنتیبــادی هــا و ایمنوگلوبولینهــای ســرمی شــود (.)15،14
همچنیــن تعــداد لنفوســیت هــا در گــردش خــون و بافــت هــای
لنفــاوی ،حساســیت گیرنــده هــای لنفوســیتی و غلظــت الکتــات هــا
در خــون از دیگــر عوامــل بســیار مؤثــر و قابــل توجــه در میــزان آنتــی
بــادی هــا و غلظــت ایمنوگلوبولیــن هــای ســرمی محســوب می شــوند.
از طــرف دیگــر تداخــل بیــن سیســتم عصبــی اندوژنیــک ســمپاتیک
فصلنامه علمی پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی
معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
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بــا سیســتم ایمنــی در شــرایطهای مختلــف ورزشــی و فعالیــت هــای هــای جهانــی و المپیــک هــای ورزشــی و حتــی مصــرف مکمــل هــا
شــدید بدنــی همــراه بــا اســترس باعــث افزایــش تعــداد گیرنــده هــای و ویتامیــن هــا از جملــه ویتامیــن  Cدر افــراد و ورزشــکاران دارد کــه
بتــا ادرنرژنیــک در غشــای لنفوســیت هــا شــده و متعاقــب آن تولیــد ایــن عوامــل باعــث افزایــش غلظــت کورتیــزول ســرم می شــوند (.)24
و ســنتز آنتــی بــادی هــا و ایمنوگلوبولیــن هــای ســرمی افزایــش
می یابــد (.)15
نتیجه گیری
در مطالعــه حاضــر تمرینــات ورزش صبحگاهــی باعــث افزایــش معنــی
دار ســطح کورتیــزول ســرم خــون بانــوان گردیــد ( .)P<0.001در ارتباط
بــا ســطح کورتیــزول ســرم بــا نتایــج ســایر محققیــن در ارتبــاط
بــا دونــده هــای  21تــا  30ســاله در شــرایط تمرینــی شــدید ( )7و
همچنیــن در بازیکنــان هاکــی همســو نمی باشــد ( ،)24بــه طــوری
کــه در ایــن بررســی هــا اختــاف معنــی داری بیــن میــزان کورتیــزول
ســرم خــون در گــروه هــای آزمــون و شــاهد مشــاهده ننمودنــد ،کــه
البتــه شــاید یکــی از مهمتریــن عوامــل اثــر گــذار در ایــن خصــوص
تأثیــر عوامــل روحــی و روانــی بــر افــراد شــرکت کننــده در فعالیــت
هــای ورزشــی باشــد ( .)24مطالعــه حاضــر بــا نتایــج ســایر بررســی
هــا در ارتبــاط بــا افزایــش معنــی دار ســطح کورتیــزول ســرم خــون
متعاقــب ورزش و فعالیــت هــای بدنــی مطابقــت دارد (.)22،21،17
البتــه عوامــل بســیار متعــددی درافزایــش کورتیــزول ســرم متعاقــب
ورزش و تمریــن هــای بدنــی وجــود دارد کــه یکــی از مهمتریــن علــت
آن افزایــش ترشــح هورمــون هــا از غــده آدرنــال می باشــد کــه باعــث
تحریــک محــور هیپوفیــز  -هیپوتاالمــوس شــده و افزایــش ترشــح
هورمــون  ACTHاز هیپوفیــز شــده و در نتیجــه باعــث افزایــش ترشــح
کورتیــزول می شــود ( .)21بنابرایــن در طــول ورزش و فعالیــت هــای
بدنــی محــور فــوق فعــال شــده و باعــث افزایــش ترشــح کورتیــزول
می شــوند ( .)22کورتیــزول یــک هورمــون اســترس زا در ارتبــاط بــا
غــده آدرنــال بــوده و بنابرایــن فعالیــت هــای شــدید بدنــی و ورزش
هــای مختلــف باعــث ترشــح کورتیــزول می شــود ( .)23البتــه شــدت
ورزش در فعــال نمــودن محــور هیپوفیــز – هیپوتاالمــوس نقــش بســیار

بنابرایــن بــا توجــه بــه اینکــه ورزش و فعالیــت هــای بدنــی بــه عنــوان
یــک اســترس روانــی و فیزیولوژیکــی محســوب شــده و باعــث تولیــد
و ترشــح لنفوســیت هــای  Bاز طریــق افزایــش فعالیــت عوامــل نــرو
اندروکرینــی و متابولیکــی شــده و در نتیجــه باعــث افزایــش میــزان
ایمنوگلوبولیــن هــای ســرم خواهــد شــد لــذا نتیجــه گیــری میشــود
کــه انجــام ورزش صبحگاهــی در بانــوان ایــن منطقــه بــر روی افزایــش
ایمنوگلوبولیــن هــای ســرم ( )IgAاز نظــر آمــاری معنــی دار نمیباشــد
کــه احتمــاالً بــه دالیــل روحــی و روانــی ارتبــاط داشــته باشــد ولــی در
ارتبــاط بــا افزایــش کورتیــزول ســرم خــون معنــی دار می باشــد.

تشکر و قدردانی
بدینوســیله از حــوزه معاونــت پژوهشــی و فــن آوری دانشــگاه آزاد
اسالمی شــهرکرد در طــرح پژوهشــی مصــوب بــه شــماره 12876
مــورخ  1392/8/7بــه دلیــل حمایــت هــای بــی دریــغ و مجتمــع
آزمایشــگاهی دانشــگاه آزاد اسالمی شــهرکرد بــه دلیــل کمــک در
انجــام آزمایــش هــا تقدیــر و تشــکر مــی شــود.

زیــادی ایفــا می نمایدبــه طــوری کــه افزایــش غلظــت کورتیــزول ســرم
خــون نیــز بســتگی بــه نــوع فعالیــت ورزشــی از جملــه فعالیــت هــای
هــوازی یــا بــی هــوازی نیــز دارد (.)24یکــی دیگــر از دالیــل احتمالــی
تغییــر و افزایــش میــزان کورتیــزول ســرم ورزشــکاران ،ارتبــاط بیــن
الکتــات ســرم و ســطح کورتیــزول دارد بــه طــوری کــه غلظــت الکتــات
خــون در انتهــای مــدت زمــان ورزش و فعالیــت بدنــی افزایــش قابــل
مالحظــه ای داشــته و درنتیجــه باعــث افزایــش میــزان کورتیــزول
در زمــان اســتراحت خواهــد شــد ( .)23،22عوامــل متعــدد دیگــری
در افزایــش میــزان غلظــت کورتیــزول ســرم متعاقــب فعالیــت هــای
مختلــف بدنــی وجــود دارد کــه بســتگی بــه نــوع ،شــدت و زمــان
تمریــن ،فشــار گرمایــی ،رطوبــت نســبی محیــط ،اختــاف ســطح زمیــن
از دریــا ،وضعیــت بــدن ،جنســیت ،تغییــر در میــزان الکترولیــت هــای
بــدن ،انگیــزش افــراد ،اســترس زا بــودن فعالیــت ،شــرکت در مســابقه
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جدول  :1مشخصات کلی بانوان در شهرکرد در گروه های شاهد و آزمون مورد بررسی برای اندازه گیری سطوح ایمنوگلوبولین  Aو کورتیزول سرم در سال 1393

متغیر ها
سن (سال)
وزن (کیلوگرم)
قد (سانتی متر)

گروه شاهد
(انحراف معیار ±میانگین)
33.۵ ±2
61 ±3
160 ±3

گروه آزمون
(انحراف معیار ±میانگین)
32.۲۵ ± 2
60.۵ ±۳.5
165 ±4.۵

جدول  :2مقایسه سطوح ایمنوگلوبولین  Aو کورتیزول سرم در گروه های آزمون و شاهد پس از ورزش صبحگاهی در بانوان شهرکرد در سال 1393

گروه های مورد بررسی
متغیر ها

گروه شاهد
(انحراف معیار ±میانگین)

گروه آزمون قبل از تمرین
(انحراف معیار ±میانگین)

ایمنوگلوبولین  Aسرم ()mg/dl
کورتیزول سرم ()µg/dl

1. 64± 0.۵۶
10. 60± 4.۹۹

1.۲۵ ±0.۴۸
۲.13 ±4.۰۱

*

گروه آزمون
بعد از تمرین
(انحراف معیار ±میانگین)
1.۳۹ ±0.۳۵
17.۷ ±6.۰۲

**

*و ** اختالف آماری معنی دار بین گروه های آزمون قبل و بعد از تمرین در خصوص میزان کورتیزول سرم خون بانوان شرکت کننده مشاهده می شود ()P<0.001
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Abstract
Introduction: The purpose of this study was to determine changes in serum immunoglobulin A concentrations & cortisol
levels in women’s after eight weeks exercise in the morning.
Material and Methods: This study was experimental study and 32, healthy, adult inactive women’s (aged 30-40
years, main weight 60.5± 3.5 kg and main height 165± 4.5 cm) were randomly selected and assigned to either the
control and the exercise group their exercise program consisted of three sessions a week, for eight weeks. Each subject
performed exercise at 06:00 a.m during the study, while controls continued their normal life style. Changes in fasting
IgA concentrations and cortisol serum levels were monitored at the beginning and end of exercise at every session. Data
Analysis was performed based on descriptive and analytical methods.
Results: There were not any significant differences between the mean levels of serum IgA in the exercise group than
control group (P>0.05), while, the levels of serum cortisol (17.7±6.2 µg/dl ) significantly greater in the exercise group
than control group (P<0.001). Significant correlation was not found between IgA and serum cortisol.
Conclusion: The results of this study showed that participation in training the control and the exercise group has no effect
on serum levels of IgA, but change levels of serum cortisol that may be due to hormonal response and physiological
stress.
Keywords: Serum, Immunoglobulin, Cortisol, morning exercise
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