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چکیده

تاریخ دریافت مقاله: 1394/9/18 تاریخ پذیرش مقاله:1395/4/1

مقدمه: هدف از مطالعه ى حاضر بررسى اثر 8 هفته ورزش صبحگاهى بر ایمونوگلوبولین A  و کورتیزول سرم و رابطه ى بین آنها در بانوان بود. 

روش کار: ایــن مطالعــه از نــوع تجربــى بــوده و تعــداد 32 زن غیــر فعــال ســالم 30 تــا 40 ســاله، متوســط وزن 3.5 ± 60.5 کیلوگــرم  و متوســط قــد 4.5 ±165 ســانتى متــر  

بــه طــور تصادفــى انتخــاب و بــه دو گــروه آزمــون و شــاهد تقســیم شــدند. گــروه آزمــون بــه مــدت 8 هفتــه و هفتــه اى 3 جلســه در ســاعت 6 صبــح ورزش صبحگاهــى را 

اجــرا کردنــد و گــروه شــاهد فعالیــت عــادى روزمــره ى خــود را انجــام دادنــد. نمونه هــاى خــون بــه صــورت ناشــتا در روز قبــل از ورزش و در روز ورزش پــس از پایــان برنامــه ى 

تمرینــى در زمانــى یکســان )8 صبــح( جمــع آورى شــده و مــورد آزمایــش قــرار گرفتنــد. اطالعــات و داده هــاى بــه دســت آمــده بــا اســتفاده از روش  آمــارى ضریــب همبســتگى 

پیرســون در ســطح )P<0.001( تجزیــه و تحلیــل شــدند.

نتایــج: نتایــج نشــان داد یــک دوره ى 8 هفتــه اى ورزش صبحگاهــى موجــب افزایــش معنــى دار ســطح کورتیــزول ســرم خــون بانــوان بــا میانگیــنµg/dl  6.02 ± 17.7 در 

ــن  ــى داری بی ــروه مشــاهده نشــد )P>0.05(. همبســتگى معن ــاى دو گ ــن A خــون آزمودنى ه ــرى در ســطح ایمونوگلوبولی ــه تغیی ــون شــد )P<0.001(. هیچ گون ــروه آزم گ

ایمنوگلوبولیــن A و کورتیــزول ســرم مشــاهده نشــد.

نتیجــه گیــری: نتیجــه گیــری مى شــود کــه هشــت هفتــه ورزش منظــم، کورتیــزول ســرم خــون بانــوان را افزایــش داده کــه ناشــى از استرس ــهای فیزیولوژیکــى و پاســخ

هــای هورمونــى بانــوان باشــد ولــى تأثیــری در تغییــر ایمونوگلوبولیــنA ســرم نــدارد.

 واژگان کلیدی: سرم، ایمنوگلوبولین، کورتیزول، ورزش صبحگاهى
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مقدمه
ــاه  ــهای کوت ممکــن اســت ایمنوگلوبولیــن هــای ســرمى  پــس از ورزش 

ــد  ــا طوالنــى مــدت تغییــر نماینــد البتــه دیگــر پژوهشــگران معتقدن ی

ــتقامتى  ــهای اس ــس از ورزش  ــرمى  پ ــری در Ig س ــه تغیی ــه هیچ گون ک

ــزان   ــواران می ــه س ــال در دوچرخ ــوان مث ــه عن ــد. ب ــود نمى آی ــه وج ب

غلظــت ســرمى  IgG  ،IgA و IgM بعــد از یــک دوچرخــه ســواری دو 

ســاعته تغییــری مشــاهده  نشــده اســت )12(. 

ــگ و  ــت،  فرهن ــد بهداش ــى و رش ــای علم ــه ه ــترش یافت ــر و گس نش

آگاهــى روزافــزون مــردم  بــه ویــژه بانــوان  بــه تأثیــر ورزش بــر 

تندرســتى،  موجــب روی آوردن عمــوم افــراد بــه خصــوص بانــوان بــه  

فعالیــت هــای بدنــى شــده اســت. بــه ایــن ترتیــب ســؤالى کــه بــرای 

ــا شــرکت منظــم در  ــه وجــود آمــده ایــن اســت کــه آی پژوهشــگران ب

ــا شــدت متوســط،   ــى ب ــن هــای بدن ــا تمری ورزش هــای صبحگاهــى ب

مى توانــد موجــب تقویــت شــاخص  هــای سیســتم ایمنــى بــدن بانــوان 

ــه بیــان دیگــر آیــا ورزش صبحگاهــى مى توانــد باعــث تغییــر  شــود؟ ب

در کورتیــزول و IgA ســرم خــون بانــوان شــود؟ از ایــن رو بررســى تأثیر 

ــى  ــر برخــى شــاخص  هــای دســتگاه ایمن ورزش منظــم صبحگاهــى ب

بانــوان در شهرســتان شــهرکرد و تعییــن تمریــن  هــای صبحگاهــى بــر 

ــوان )ایمونوگلوبولیــن A  و کورتیــزول  ــى بان عملکــرد ایمنــى و هورمون

ــت.  ــد داش ــای خواه ــت ویژه  ــرم( اهمی س

 بدیهــى اســت در تأمیــن ســالمتى و تندرســتى افــراد، ورزش و 

ــروزه  ــژه ای برخوردارمى باشــد )1(. ام ــت وی ــى از اهمی ــای بدن فعالیت ه

ــه  ــراد جامع ــه اف ــرای کلی ــه ب ــکاران بلک ــرای ورزش ــا ب ــه تنه ورزش ن

ــت و  ــده اس ــده ش ــرک آفری ــان،  متح ــه انس ــرا ک ــرورت دارد چ ض

ــده از  ــا،  آکن ــون م ــان پیرام ــت )2(. جه ــالمتى اس ــه س ــت الزم فعالی

عوامــل عفونــت زایــى اســت کــه انســان را از هــر ســو تهدیــد مى کننــد 

ــای  ــاز و کاره ــل از س ــن عوام ــا ای ــه ب ــرای مقابل ــان ب ــدن انس )1(. ب

دفاعــى الزم برخــوردار اســت )2(. در ورزشــکاران پــس از انجــام فعالیت

هــای شــدید بدنــى و طوالنــى مــدت،  میــزان کورتیــزول ســرم افزایــش 

ــد  ــزول از تولی ــاالی کورتی ــای ب ــاص،  غلظت ه ــرایط خ ــه و در ش یافت

آنتــى بــادی جلوگیــری می کنــد و در نتیجــه افزایــش کورتیــزول ســرم،  

ــن  ــه تمری ــود )2(. البت ــراد مى ش ــى اف ــتم ایمن ــف سیس ــث تضعی باع

ــر کارایــى بــدن  ــا شــدت متوســط، اثــر مثبــت ب هــای منظــم بدنــى ب

ــزول  ــد )3(. کورتی ــا دارن  و حفــظ ســالمتى و پیشــگیری از بیمــاری  ه

ــم  ــه در تنظی ــت ک ــتروئیدی اس ــای اس ــن هورمون ه ــى از مهم تری یک

عملکردهــای قلبــى و عروقــى، ایمونولوژیکــى، هموســتازی و متابولیکــى 

ــز،   ــتاب گلوکونئوژن ــب ش ــن موج ــى  دارد. هم چنی ــش مهم ــدن نق ب

ــد  ــگران معتقدن ــود )2،3(. پژوهش ــدن مى ش ــز در ب ــز و پروتئولی لیپوژن

عواملــى ماننــد شــدت ورزش، تغییــرات حجــم پالســما و خــون،  

تغییــرات درجــه حــرارت محیــط و فشــارهای روانــى ناشــى از فعالیــت و 

شــدت ورزشــى، غلظــت کورتیــزول ســرم را در ورزشــکاران تحــت تأثیــر 

قــرار مى دهــد )4(. بــه طوریکــه در یــک تحقیــق بــر روی 13 دونــده بــر 

روی نوارگــردان در مــدت زمــان 30 دقیقــه،  موجــب افزایــش غلظــت 

ــاط  ــى ارتب ــور کل ــه ط ــه ب ــد )5(. البت ــون گردی ــرم خ ــزول س کورتی

کورتیــزول بــا واســطه  هــای متابولیکــى بــه  ویــژه هنــگام فعالیــت  هــای 

ورزشــى،  بــه  خوبــى روشــن نشــده اســت )5،4( .هم چنیــن پاســخ هــای 

فیزیولوژیــک بــه فعالیــت بدنــى از زمــان اجــرای آن در طــول شــبانه روز 

قابــل تغییــر هســتند )7،6(. یافتــه هــای  مطالعــه هــای محققــان نشــان 

داد کــه غلظــت کورتیــزول در هندبالیســت هــا بعــد از تمریــن افزایــش 

معنــى داری پیــدا می کنــد،  در حالــى کــه درســایر ورزشــکاران از جملــه 

شــناگران چنیــن یافتــه  ای بــه دســت نیامــد )8( یافتــه  هــای مطالعــه  

ی مذکــور حاکــى از آن بــود کــه غلظــت کورتیــزول ســرم بــه عواملــى 

از جملــه نــوع رشــته  ی ورزشــى،  شــدت فعالیــت، اســترس گرمایــى و 

وضعیــت بــدن بســتگى دارد )8(. گــزارش هــا نشــان مــى   دهنــد کــه 

ایمنوگلوبولین )Ig( ســرمى   توســط ورزش ــهای ســبک یا شــدید، نســبتًا 

بــدون تغییــر باقــى مــى   مانــد )9(. در برخــى از ورزشــکاران اســتقامتى 

بــا عملکــرد بــاال غلظــت Ig ســرمى  پاییــن اســت )7(. ورزشــکارانى کــه 

ســطح Ig ســرمى  آنهــا پاییــن اســت ممکــن اســت در هنــگام تمریــن 

هــای شــدید در خطــر ابتــال بــه بیمــاری  هــای عفونــى باشــند )11،10(. 
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روش کار
ــه  ــد در کمیت ــس از تایی ــه پ ــوده  ک ــى ب ــوع تجرب ــه از ن ــن مطالع  ای

اخــالق معاونــت پژوهــش و فــن آوری دانشــگاه آزاد اســالمى  شــهرکرد  

ــاله  ــى 32 زن40  30س ــن  بررس ــد. در ای ــام ش ــال 1393 انج در س

منطقــه ای در شهرســتان شــهرکرد کــه حداقــل 6 مــاه پیــش از  شــروع 

ــاری  ــاری  حــاد، بیم ــابقه بیم ــه س ــچ گون ــوده و هی ــال ب ــه غیرفع برنام

ــیت و  ــى، حساس ــای عفون ــاری ه ــى، بیم ــى، تنفس ــى عروق ــای قلب ه

اختــالالت هورمونــى و یــا مصــرف دارو را نداشــتند، و پــس از تکمیــل 

پرسشــنامه تندرســتى و ســالمتى، انتخــاب  شــدند وســپس بــه صــورت 

تصادفــى ســاده در گــروه هــای آزمــون و شــاهد قرارگرفتنــد. بــه منظــور 

ــوان و ســایر  ــا بان ــای الزم ب ــس از هماهنگــى ه ــا پ ــرد آوری داده ه گ

ــه حــرکات کششــى  ــرای انجــام تمرینــات ورزشــى از جمل همــکاران ب

و ریتمیــک هــوازی، مقدمــات الزمــه صــورت گرفــت. پــس از انتخــاب 

آزمودنــى  هــا، ابتــدا موضــوع تحقیــق، هــدف و روش اجــرای آن و همین 

طــور کاربردهــای احتمالــى بــه آگاهــى آن  هــا رســید. ســپس آزمودنــى 

هــا داوطلبانــه رضایــت نامــه کتبــى بــرای شــرکت درمراحــل پژوهــش 

را امضــا کردنــد و از طریــق پرسشــنامه، وضعیــت و تاریخچــه ســالمتى 

ــن از  ــت. هم چنی ــى قرارگرف ــورد بررس ــته م ــاه گذش ــد م ــا در چن آن ه
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بــه طــور کلــى ورزش و فعالیت هــای بدنــى از عوامــل مهــم در پیشــرفت 

ــد )1(. ــى  باش ــى م ــى و هورمون ــای فیزیولوژیک ــتم ه ــود سیس و بهب

سیســتم ایمنــى بــدن ارتبــاط نزدیکــى بــا سیســتم های قلبــى عروقــى، 

ــات  ــر تمرین ــه حاض ــى دارد )2(. در مطالع ــى و عضالن ــى، تنفس عصب

ــوان نداشــت. ــر IgA ســرمى  بان ــداری ب ورزش صبحگاهــى تاثیــر معنی 

ــای  ــن ه ــن     ایمنوگلوبولی ــى از مهم تری ــرم یک ــنA س ایمنوگلوبولی

ســرمى  مى باشــد و کارکــرد طبیعــى آن بــرای عملکــرد سیســتم 

ــا  ــش ه ــى پژوه ــه برخ ــد )3(. البت ــم می باش ــیار مه ــدن بس ــى ب ایمن

افزایــش ایمنوگلوبولین هــای ســرمى  را متعاقــب فعالیــت بدنــى و ورزش 

هــای منظــم نشــان داده انــد و ایــن افزایــش را بــه دلیــل فعالیت بیشــتر 

ــى  ــن دربررس ــته اند )12(.هم چنی ــى دانس ــمپاتیک عصب ــتم س سیس

 دیگردرســال 2004 گــزارش گردیــد کــه میــزان ایمنوگلوبولیــن هــا در 

زنــان بــا فعالیــت بیشــتر جســمانى در مقایســه بــا زنــان بــدون فعالیــت 

جســمانى در ســطح باالتــری قــرار دارد، بــه طــوری کــه در زنــان بعــد از 

فعالیــت هــای بیشــتر، ســطح IgA ســرم خــون افزایــش مى یابــد کــه 

احتمــااًل بــه علــت ورود ایمنوگلوبولیــن هــا از محــل هــای قبلــى خــود 

بــه جریــان خــون باشــد، در همیــن بررســى غلظــت IgA را قبــل و بعــد 

ــدازه  ــى ان ــى و آب کاف ــت کــم آب ــا و در حال از ورزش متوســط در گرم

گیــری کردند،بــه طــوری کــه غلظــت IgA پالســما در حــال اســتراحت، 

در حیــن و بعــد از ورزش در حالــت کــم آبــى به طــور معنــى داری باالتر 

از حالــت داشــتن آب کافــى بــود کــه بــه دلیــل تغییــرات حجــم پالســما 

ــاید  ــه ش ــه البت ــد ک ــى مى باش ــارج عروق ــر خ ــروج IgA از ذخای و خ

بحث
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ــا حــد امــکان از مصــرف داروهــای  ــى هــا خواســته شــد کــه ت آزمودن

ــى  ــد. مشــخصات کل ــن پژوهــش خــودداری نماین ــف در طــى ای مختل

بانــوان مــورد بررســى از جملــه ســن، قــد و وزن آن هــا مــورد بررســى 

قــرار گرفــت. بــه ایــن صــورت ســن آنهــا از طریــق پرسشــنامه و قــد آن 

هــا بــا اســتفاده از وســیله ســانتى متــر بــا دقــت 1 میلــى متــر  و وزن 

آنهــا بــا اســتفاده از وســیله توزیــن پزشــکى مــدل ســیکا 2000 ســاخت 

کشــور آلمــان بــر حســب کیلوگــرم تعییــن گردیــد. گــروه هــای آزمــون 

را در برنامــه تمرینــى شــامل ورزش صبحگاهــى،  3جلســه در هفتــه و 

بــه مــدت 8 هفتــه انجــام داده  و گــروه شــاهد زندگــى روزمــره خــود 

ــرل  ــروه کنت ــای گ ــى ه ــد. از آزمودن ــه  دادن ــى ادام ــور طبیع ــه ط را ب

ــه  ــر گون ــام ه ــش از انج ــه دوره پژوه ــى 8 هفت ــه ط ــد ک ــته ش خواس

فعالیــت ورزشــى منظــم پرهیزکننــد. هــر دو هفتــه یــک مرتبــه طــى 

یــک جلســه هماهنگــى، از عــدم انجــام فعالیــت ورزشــى گــروه کنتــرل 

ــروه  ــى گ ــه ورزش ــر، برنام ــرف دیگ ــد. از ط ــل می ش ــان حاص اطمین

آزمــون، در هــر جلســه از ســاعت 6 صبــح و بــه مــدت 60 دقیقــه ادامــه 

ــرکات  ــه ح ــردن،   30دقیق ــرم ک ــه گ ــس از 15 دقیق ــى پ ــت. یعن یاف

ــرکات  ــها، ح ــواع پرش  ــا، ان ــواع دوه ــوازی )ان ــک ه ــى و ریتمی کشش

ــا و  ــت ه ــگ دس ــرکات هماهن ــواع ح ــى و ان ــرکات کشش ــى، ح زمین

پاهــا( از ســاده بــه مشــکل و از شــدت کــم بــه شــدت بــاال بــرای هــر 

آزمودنــى مشــخص گردیــد. الزم بــه ذکــر اســت کــه بــرای جلوگیــری از 

خســتگى آزمودنــى هــا ســعى شــد تمرینــات بــه صــورت متنــوع برگــزار 

گــردد. بــرای ایجــاد نشــاط و شــادابى و جلوگیــری از خســتگى، درخالل 

تمرینــات، از حــرکات و ورزش هــای ســبک و متنــوع مثــاًل  بدمینتــون و 

تنیــس روی میــز اســتفاده شــد. دمــای محیــط محــل انجــام ورزش هــا 

ــا 1513 درجــه سلســیوس و رطوبــت نســبى 15 20 درصــد  ــر ب براب

ــارک   ــدازه گیــری شــد. محــل اجــرای ورزش صبحگاهــى واقــع در پ ان

مخصــوص بانــوان در شــهرکرد، مرکــز اســتان چهارمحــال و بختیــاری 

بــود. پــس از پایــان 8 هفتــه برنامــه ورزش صبحگاهــى، از هــر دو گــروه 

آزمــون و شــاهد در ســاعت  مشــخص صبــح روز بعــد از پایــان برنامــه، 

نمونــه گیــری خــون وریــدی بــه میــزان 10 ســى ســى بــه عنــوان پــس 

آزمــون گرفتــه شــد و ســریعًا  بــه مجتمــع آزمایشــگاهى دانشــگاه آزاد 

اسالمى 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 A ســرم 

ــى  ــر میل ــرم ب ــو گ ــیت 1.0 نان ــا حساس ــون  ب ــه  روش ایمنودیفوزی ب

لیتــر و بــا اســتفاده از کیــت بهارافشــان ســاخت کشــور ایــران و میــزان 

کورتیــزول ســرم بــه روش رادیــو ایمنواســى )RIA( بــا حساســیت 6.0 

نانوگــرم بــر میلــى لیتــر بــا اســتفاده از کیــت  RADIM ســاخت کشــور 

ایتالیــا مــورد آزمایــش قــرار گرفتنــد. بــرای بررســى توزیع طبیعــى داده 

هــا از آزمــون کولموگــروف اســمیرنف1 اســتفاده شــد. کلیــه اطالعــات 

1. Kolmogorov-Smirnov

ــا  ــون t( وب ــتنباطى )آزم ــى و اس ــتفاده از آمارتوصیف ــا اس ــا ب و داده ه

  A اطمینــان 95%  و بــرای تعییــن رابطــه بیــن ســطوح ایمنوگلوبولیــن

ســرمى  و کورتیــزول ســرم از ضریــب همبســتگى پیرســون و از طریــق 

برنامــه SPSS نســخه 13 مــورد تجزیــه و تحلیــل قرارگرفــت.

نتایج
ــورد بررســى در جــدول 1 مشــخص شــده  ــوان م ــى بان مشــخصات کل

ــاری معنــى داری  ــد و وزن اختــالف آم ــد. دو گــروه از نظــر ســن، ق ان

نداشــتند. یافتــه هــای بــه دســت آمــده نشــان داد کــه پــس از 8 هفتــه 

ــروه  ــرم گ ــن  A س ــت ایمنوگلوبولی ــن غلظ ــى میانگی ورزش صبحگاه

ــد  ــاهده نش ــى داری مش ــاری معن ــالف آم ــاهد اخت ــون و ش ــای آزم ه

)P>0.05  وr= 0.54(. البتــه میانگیــن غلظــت کورتیــزول ســرم در 

گــروه هــای آزمــون و شــاهد اختــالف آمــاری معنی ــداری مشــاهده شــد 

)P<0.001( جــدول 2.  براســاس نتایــج بدســت آمــده از بررســى رابطــه 

بیــن IgA ســرمى  و کورتیــزول توســط ضریــب همبســتگى پیرســون، 

.)r=  0.19و  P>0.05( ــدارد ــود ن ــداری وج ــاری معنی  ــالف آم اخت
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وضعیــت قــرار گیــری بــدن و طــرز قــرار گرفتــن بــازو در حیــن خــون 

ــذار  ــر گ ــرمى  تأثی ــر روی ســطح IgA س ــن اســت ب ــز ممک ــری نی گی

باشــد )13(. هــر چنــد اغلــب مطالعــات مقایســه ای نشــان مى دهنــد 

ــال  ــکاران در ح ــرمى  در ورزش ــن هــای س ــطح ایمنوگلوبولی ــه س ک

ــدارد،  ــر طبیعــى آن ن ــر ورزشــکاران و مقادی ــا غی ــى ب اســتراحت تفاوت

ولــى در دونــده هــای دارای تمریــن شــدید و  در رقابــت هــای ســنگین  

بیــن ورزشــکاران حرفــه ای، غلظــت IgA ســرمى  و تولیــد آنتــى بــادی 

ــر  ــه ه ــده ک ــزارش ش ــد )10،12(. گ ــدا می کن ــش پی ــى کاه اختصاص

ــه خــودی خــود ممکــن اســت  ــن هــای ورزشــى شــدید ب ــد تمری چن

ســطح آنتــى بــادی و IgA ســرم  را کــم نکننــد، ولــى ترکیــب تمریــن 

ــش  ــث کاه ــت باع ــن اس ــنگین ممک ــای س ــت ه ــدید و رقاب ــای ش ه

غلظــت ایــن ایمنوگلوبولیــن هــا شــوند )14(. گــزارش دیگــری کــه در 

مــورد شــصت مــرد  و زن ورزشــکار مختلــف )شــنا،دو میدانــى، دوچرخه 

ــان  ــد، نش ــه( مى باش ــه گان ــس و س ــکتبال، تنی ــال، بس ــواری، فوتب س

 IgA  مى دهــد کــه در حیــن ســه مــاه تمریــن شــدید، ســطح ســرمى

ــن هــای ورزشــى  ــه انجــام تمری ــد )11(. البت ــدا مى کن هــا کاهــش پی

متوســط بــا افزایــش نســبتًا کمــى در ســطح ســرمى  ایمنوگلوبولیــن هــا 

همــراه اســت. در یــک مطالعــه تصادفــى در 50 زن چــاق و میــان ســال 

ــط  ــى متوس ــت بدن ــه ی فعالی ــک برنام ــد، در ی ــرک بودن ــى تح ــه ب ک

ــا %60  یعنــى پنــج جلســه 45 دقیقــه ای پیــاده روی تنــد در هفتــه ب

ضربــان قلــب شــرکت نمودنــد ولــى گــروه کنتــرل در طــول ایــن مــدت 

تمریــن نداشــتند، مقایســه نتایــج بــه دســت آمــده از افــراد شــاهد پــس 

از 6 و 15 هفتــه، نشــان داد کــه غلظــت ســرمى   IgA تــا حــدود %20 

در گــروه تمریــن داده شــده افزایــش پیــدا می کنــد. بــا ایــن حــال هــر 

چنــد تجزیــه و تحلیــل آمــاری نشــان داد کــه بــه طــور کلــى افزایــش 

ــى  ــود، ول ــده مى ش ــروه ورزش دی ــى داری در گ ــاده و معن ــوق الع ف

غلظــت IgA  در هــر زمــان تفــاوت قابــل مالحظــه ای بیــن دو گــروه 

ــد،  ــر نمى یاب ــن هــای ورزشــى تغیی ــا تمری نداشــته و حجــم پالســما ب

بنابرایــن افزایــش غلظــت IgA در ســرم را می تــوان بــه تغییــرات ســایر 

پارامترهــای ایمنــى مثــل گلبــول هــای ســفید، تعــداد لنفوســیت هــا 

 IgA یــا تکثیــر  لنفوســیت هــا نســبت داد )15(.ارتبــاط افزایــش پاســخ

بــه عفونــت در جلوگیــری از بیمــاری هــای عفونــى در اثــر ورزش هــای 

ــه درســتى کامــل مشــخص نشــده اســت )16(. انجــام  شــدید هنــوز ب

یــک برنامــه تمریــن ورزشــى متوســط بــه مــدت 15 هفتــه در زنــان بــا 

کاهــش مــوارد بــروز عفونــت هــای دســتگاه تنفســى فوقانــى و افزایــش 

ــه  ــرمى  ب ــش غلظــت IgA س ــراه اســت. افزای ــرمى  هم ســطح IgA س

ــای  ــت ه ــه عفون ــت نســبت ب ــا تســهیل مقاوم ــى ب ــل توجه ــور قاب ط

دســتگاه تنفســى فوقانــى و بهبــود آمادگــى بــدن همــراه اســت )17(. 

ــن ورزش  ــکاران حی ــه ورزش ــد ک ــان معتقدن ــکاران و مربی ــه ورزش البت

هــای شــدید، رقابت هــای ســنگین و دوره هــای تمرینــى بیــش از حــد، 

نســبت بــه بیماری هــای خاصــى مثــل عفونــت هــای ویروســى دســتگاه 

ــهایى  ــا گزارش  ــاهدات ب ــن مش ــتعدترند )18(. ای ــى مس ــى فوقان تنفس

ــور  ــن ط ــد و همی ــه می نماین ــکاران ارائ ــج ورزش ــکان معال ــه پزش ک

ــه  ــر روی ورزشــکاران اســتقامتى ک ــری شناســى ب ــات همــه گی مطالع

حاکــى از شــیوع  بیشــتر عفونــت هــای تنفســى بعــد از مســابقات مــى

ــر  ــراد غی ــت در اف ــوارد عفون ــش م ــود )19(. افزای ــد می ش ــد، تأیی باش

ورزشــکار و یــا کســانى کــه تمریــن داشــته ولــى مســابقه نــداده انــد، 

ــد، تمریــن  دیــده نمی شــود )18(. برخــى از پژوهــش هــا نشــان داده ان

ــاال موجــب کاهــش ب،IgA افزایــش غلظــت کورتیــزول و  ــا شــدت ب ب

در نهایــت تضعیــف سیســتم ایمنــى مــى شــود )14،1(. بــا ایــن حــال، 

تعــداد دیگــری از پژوهــش هــا نشــان داده انــد کــه غلظــت IgA پــس 

ــد  ــدا می کن ــش پی ــوازی افزای ــى و ه ــتقامتى، قدرت ــای اس از تمرین ه

  .)21،20(

نتایــج بررســى حاضــر در ارتبــاط بــا ایمنوگلوبولیــن A ســرم بــا نتایــج 

برخــى پژوهشــگران در دونــده هــای دو هــای مختلــف در ســال  2012 

)21( و درافــراد شــرکت کننــده درســالن های بدنســازی درســال 2013 

ــاهده  ــگران مش ــن پژوهش ــه ای ــوری ک ــه ط ــى دارد، ب ــم خوان )22(ه

نمودنــد کــه بــه دنبــال ورزش و فعالیت هــای بدنــى و بدنســازی و انجــام 

دو هــای مختلــف از جملــه دوهای نــرم 13 کیلومتری،غلظت IgA ســرم 

تغییــری نمى یابنــد کــه احتمــااًل بــه خاطــر تغییــر در سیســتم ایمنــى 

هورمونــى و ســازگاری آن هــا بــا تمرینــات در قبــل از شــرکت در آزمــون 

هــا باشــد. بنابرایــن  احتمــااًل فعالیــت ورزشــى بــه عنــوان یــک اســترس 

فیزیولوژیکــى قلمــداد شــده کــه باعــث تغییــر در شــرایط متابولیکــى 

ــن  ــر روی ایمنوگلوبولی ــت ب ــد و در نهای ــد ش ــى خواه و نورواندوکرین

هــای ســرم تأثیــر می گــذارد )23،17(. البتــه مکانیســم هــای متفاوتــى 

ــزان  ــر روی می ــى ب ــای بدن ــت ه ــر ورزش و فعالی ــا تأثی ــاط ب در ارتب

آنتــى بــادی هــا و ایمنوگلوبولیــن هــای ســرمى  وجــود دارد. بــه طــوری 

ــر از  ــوص کمت ــه خص ــادی  ب ــى ب ــح آنت ــزان ترش ــالف در می ــه اخت ک

میــزان 10 درصــد باعــث تغییــر در میــزان غلظــت آنتــى بــادی هــای 

ــالف  ــد ناشــى از اخت ــرات  می توان ــن تغیی ــه ای ــد شــد ک ســرمى  خواه

بیــن ترکیبــات داخــل و خــارج عروقــى باشــد. از طــرف دیگــر جریــان 

ــده و  ــى بیشــتر ش ــای بدن ــت ه ــام فعالی ــع ورزش و انج ــف در مواق لن

باعــث ایجــاد تغییــر در میــزان ورود پروتئیــن ها بــه درون جریــان خون 

ــای ســرمى  در  ــن ه ــر ایمنوگلوبولی ــدار نیمــه عم ــن مق شــود. هم چنی

شــرایط های مختلــف از جملــه شــدت ورزش و فعالیــت هــای جســمانى 

ــالف  ــث اخت ــه باع ــه در نتیج ــد ک ــاوت مى باش ــان آن متف ــدت زم و م

ــای ســرمى  شــود )15،14(.  ــا و ایمنوگلوبولین ه ــادی ه ــزان آنتی ب در می

ــای  ــت ه ــون و باف ــردش خ ــا در گ ــیت ه ــداد لنفوس ــن تع هم چنی

ــا  ــات ه ــای لنفوســیتى و غلظــت الکت ــده ه ــاوی، حساســیت گیرن لنف

در خــون از دیگــر عوامــل بســیار مؤثــر و قابــل توجــه در میــزان آنتــى 

بــادی هــا و غلظــت ایمنوگلوبولیــن هــای ســرمى  محســوب مى شــوند. 

ــک ســمپاتیک  ــى اندوژنی ــن سیســتم عصب ــر تداخــل بی از طــرف دیگ
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ــف ورزشــى و فعالیــت هــای  ــا سیســتم ایمنــى در شــرایط های مختل ب

شــدید بدنــى همــراه بــا اســترس باعــث  افزایــش تعــداد گیرنــده هــای 

ــد  ــب آن تولی ــا ادرنرژنیــک در غشــای لنفوســیت هــا شــده و متعاق بت

ــش  ــرمى  افزای ــای س ــن ه ــا و ایمنوگلوبولی ــادی ه ــى ب ــنتز آنت و س

مى یابــد )15(.

 در مطالعــه حاضــر تمرینــات ورزش صبحگاهــى باعــث افزایــش معنــى 

دار ســطح کورتیــزول ســرم خــون بانــوان گردیــد )P<0.001(. در ارتباط 

ــاط  ــن در ارتب ــایر محققی ــج  س ــا نتای ــرم ب ــزول س ــطح کورتی ــا س ب

ــدید )7( و   ــى ش ــرایط تمرین ــاله در ش ــا 30 س ــای 21 ت ــده ه ــا دون ب

ــوری  ــه ط ــد )24(، ب ــو نمى باش ــى  همس ــان هاک ــن در بازیکن همچنی

کــه در ایــن بررســى هــا اختــالف معنــى داری بیــن میــزان کورتیــزول 

ســرم خــون  در گــروه هــای آزمــون و شــاهد مشــاهده ننمودنــد، کــه 

ــن خصــوص  ــذار در ای ــر گ ــل اث ــن عوام ــى از مهم تری ــاید یک ــه ش البت

ــت  ــده در فعالی ــراد شــرکت کنن ــر اف ــى ب ــل روحــى و روان ــر عوام تأثی

ــى  ــایر بررس ــج س ــا نتای ــر ب ــه حاض ــد )24(. مطالع ــى باش ــای ورزش ه

ــزول ســرم خــون  ــى دار ســطح کورتی ــش معن ــا افزای ــاط ب ــا در ارتب ه

ــت دارد )22،21،17(.  ــى مطابق ــای بدن ــت ه ــب ورزش و فعالی متعاق

ــب  ــزول ســرم متعاق ــش کورتی ــددی درافزای ــل بســیار متع ــه عوام البت

ورزش و تمریــن هــای بدنــى وجــود دارد کــه یکــى از مهم تریــن علــت 

آن افزایــش ترشــح هورمــون هــا از غــده آدرنــال مى باشــد کــه باعــث 

ــح  ــش ترش ــده و افزای ــوس ش ــز  هیپوتاالم ــور هیپوفی ــک مح تحری

هورمــون ACTH از هیپوفیــز شــده و در نتیجــه باعــث افزایــش ترشــح 

ــای  ــت ه ــول ورزش و فعالی ــن در ط ــود )21(. بنابرای ــزول مى ش کورتی

ــزول  ــح کورتی ــش ترش ــث افزای ــده و باع ــال ش ــوق فع ــور ف ــى مح بدن

ــا  ــاط ب ــترس زا در ارتب ــون اس ــک هورم ــزول ی ــوند )22(. کورتی مى ش

ــى و ورزش  ــای شــدید بدن ــت ه ــن  فعالی ــوده و بنابرای ــال ب ــده آدرن غ

هــای مختلــف باعــث ترشــح کورتیــزول مى شــود )23(. البتــه شــدت 

ورزش در فعــال نمــودن محــور هیپوفیــز – هیپوتاالمــوس نقــش بســیار 

زیــادی ایفــا مى نمایدبــه طــوری کــه افزایــش غلظــت کورتیــزول ســرم 

خــون نیــز بســتگى بــه نــوع فعالیــت ورزشــى از جملــه فعالیــت هــای 

هــوازی یــا  بــى هــوازی نیــز دارد )24(.یکــى دیگــر از دالیــل احتمالــى 

ــن  ــاط بی ــزول ســرم ورزشــکاران، ارتب ــزان کورتی ــش می ــر و افزای تغیی

الکتــات ســرم و ســطح کورتیــزول دارد بــه طــوری کــه غلظــت الکتــات 

خــون در انتهــای  مــدت زمــان ورزش و فعالیــت بدنــى افزایــش قابــل 

ــزول  ــزان کورتی ــش می ــث افزای ــه باع ــته و درنتیج ــه ای داش مالحظ

ــری  ــدد دیگ ــل متع ــد )23،22(. عوام ــد ش ــتراحت خواه ــان اس در زم

ــب  فعالیــت هــای  ــزول ســرم متعاق ــزان غلظــت کورتی ــش می در افزای

ــان  ــدت و زم ــوع، ش ــه ن ــتگى ب ــه بس ــود دارد ک ــى وج ــف بدن مختل

تمریــن، فشــار گرمایــى، رطوبــت نســبى محیــط، اختــالف ســطح زمیــن 

از دریــا، وضعیــت بــدن، جنســیت، تغییــر در میــزان الکترولیــت هــای 

بــدن، انگیــزش افــراد، اســترس زا بــودن فعالیــت، شــرکت در مســابقه 

ــى و المپیــک هــای  ورزشــى و حتــى مصــرف مکمــل هــا  هــای جهان

ــراد و ورزشــکاران دارد کــه  ــه ویتامیــن C در اف و ویتامیــن هــا از جمل

ایــن عوامــل باعــث افزایــش غلظــت کورتیــزول ســرم مى شــوند )24(.

 بنابرایــن بــا توجــه بــه اینکــه ورزش و فعالیــت هــای بدنــى بــه عنــوان 

ــد  ــى و فیزیولوژیکــى محســوب شــده و باعــث تولی ــک اســترس روان ی

ــرو  ــل ن ــت عوام ــش فعالی ــق افزای ــای B از طری و ترشــح لنفوســیت ه

ــزان  ــش می ــث افزای ــه باع ــده و در نتیج ــى ش ــى و متابولیک اندروکرین

ــری می شــود  ــذا نتیجــه گی ــد شــد ل ــای ســرم خواه ــن ه ایمنوگلوبولی

کــه انجــام  ورزش صبحگاهــى  در بانــوان ایــن منطقــه بــر روی افزایــش 

ایمنوگلوبولیــن هــای ســرم )IgA( از نظــر آمــاری معنــى دار نمی باشــد 

کــه احتمــااًل بــه دالیــل روحــى و روانــى ارتبــاط داشــته باشــد ولــى در 

ــا افزایــش کورتیــزول ســرم خــون معنــى دار مى باشــد. ارتبــاط ب

نتیجه گیری

بدینوســیله از حــوزه معاونــت پژوهشــى و فــن آوری دانشــگاه آزاد 

اسالمى شــهرکرد در طــرح پژوهشــى مصــوب بــه شــماره 12876 

ــع  ــغ  و  مجتم ــى دری ــای ب ــت ه ــل حمای ــه دلی ــورخ 1392/8/7  ب م

آزمایشــگاهى دانشــگاه آزاد اسالمى شــهرکرد بــه دلیــل کمــک در 

ــود.  ــى  ش ــکر م ــر و تش ــا تقدی ــش ه ــام آزمای انج

تشکر و قدردانی
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جدول 1: مشخصات کلى بانوان در شهرکرد در گروه های شاهد و آزمون مورد بررسى برای اندازه گیری سطوح ایمنوگلوبولین A و کورتیزول سرم در سال 1393

متغیر ها
گروه شاهد

 )انحراف معیار± میانگین(
گروه آزمون

 )انحراف معیار± میانگین(
2 ±  232.25±  33.5سن )سال(

3.5± 360.5±  61وزن )کیلوگرم(
4.5± 3165± 160قد )سانتى متر(

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

گروه های مورد بررسى
متغیر ها 

گروه شاهد
 )انحراف معیار± میانگین(

گروه آزمون قبل از تمرین
 )انحراف معیار± میانگین(

 گروه آزمون
بعد از تمرین

 )انحراف معیار± میانگین(

)mg/dl( سرم A 0.35± 0.481.39± 0.561.25 ±64 .1  ایمنوگلوبولین
)µg/dl( 6.02±  17.7**4.01±  2.13*4.99 ±60 .10کورتیزول سرم

)P<0.001( و ** اختالف آماری معنى دار بین گروه های آزمون قبل و بعد از تمرین در خصوص میزان کورتیزول سرم خون بانوان شرکت کننده مشاهده مى شود*

1-7 8-15
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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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