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هـاي سیسـتم ایمنـی دانشـجویان     هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر زمان فعالیت هوازي ویژه بر برخی از شـاخص : هدف    

  ل دانشگاه محقق اردبیلی بود.دختر غیر فعا

 15بـدین منظـور   بـود.   آزمـون بـا گـروه کنتـرل    پس  -نیمه تجربی و با طرح پیش آزمون : تحقیق حاضرشناسی روش    

و در دو گروه تمرین (صبح و عصـر) و یـک    شدند سال از دانشگاه محقق اردبیلی انتخاب 35تا  25دانشجوي دختر غیرفعال 

 %70بـا شـدت    دقیقه 45به مدت  18و گروه عصر در ساعت  8 گروه صبح در ساعت هايآزمودنی گروه کنترل قرار گرفتند.

هاي خـون از وریـد   نمونهساعت بعد،  24ضربان قلب بیشینه روي تردمیل دویدند. قبل از تمرین، بالفاصله بعد از ریکاوري و 

ها شـمارش  ها و ائوزینوفیلها، نوتروفیلها، منوسیتت، تا تعداد لنفوسیو به آزمایشگاه منتقل شد شدآوري جمع قدامی بازو،

بنفرونـی   بـا آزمـون   نیز تفاوت بین گروهی هاي مکرر و تی مستقل،گیريآزمون اندازه با ها. پس از تجزیه و تحلیل دادهشود

  شد.  بررسی

ي قبـل،  هـا هـا و ائوزینوفیـل  منوسـیت  هـا، ها، نوتروفیـل لنفوسیت نامعنادار بودن تغییرات تعداد نتایج حاکی از : هایافته    

  بود. بین دو گروه صبح و عصر نیز تفاوت معناداري مشاهده نشد.   ساعت بعد 24بالفاصله و 

ضـربان قلـب بیشـینه و بـه      %70تمرین هوازي با شدت ، توان گفتهاي تحقیق حاضر میبا توجه به یافته : گیرينتیجه    

هـا و نوتروفیـل خـون    ها، ائوزینوفیـل ها، منوسیتغییرات معنادار در تعداد لنفوسیتدقیقه، شدت کافی براي بروز ت 45مدت 

    دانشجویان غیرفعال دانشگاه محقق اردبیلی نداشته است.  

 ائوزینوفیل، لنفوسیت، منوسیت، نوتروفیل، تمرین هوازي، دختران غیرفعال. :هاواژه کلید
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 مقدمه  -1- 1

اخیرا تغییرات فیزیولوژیکی و هماتولوژیکی ناشی از فعالیت بدنی در خون، مورد توجه بسیاري از 

متخصصان علوم ورزشی شده است. تمرینات مختلف موجب ایجاد تغییرات متفاوت در خون و عوامل 

ند. هر تغییر تاثیر بسزایی بر عملکرد  موفقیت ورزشکار دارد. بنابراین همچنان شومربوط به آن می

  هاي این حوزه ادامه دارد تا بتوان به بهترین شناخت رسید.پژوهش

- تقریبا همه فرایندهاي فیزیولوژیکی و بیولوژیکی بدن انسان از یک ریتم شبانه روزي پیروي می

ها و روز، یا همان ساعت زیستی بدن، عملکرد هورمونشبانه ریتم )،2011، 1کنند (ویپنگ و همکاران

کند. یافته هاي اخیر نشان داده است بدن انسان در طول شبانه روز متحمل هاي فرد را تنظیم میسلول

ها و کارکردهاي سیستم ها، مولفهتغییرات زیادي می شود و در هر ساعت توانایی خاصی دارد، ویژگی

ها تحت تاثیر زمان هاي ایمنی و سطح سایتوکیندهند، تعداد سلولوزانه نشان میایمنی بدن تغییرات ر

  ). 2013و همکاران،  2روز و دوره خواب و بیداري هستند (سرماکیان

افتد، در این ساعات دماي ها، اوج عملکرد انسان در اوایل عصر اتفاق میبه طور کلی، طبق یافته

ولیسم را افزایش داده و ارتباط اکتین میوزین را تسهیل میکند. را باال مرکزي بدن باال رفته و انرژي متاب

هوازي، مهارتهاي حرکتی ریز و درشت، از ریتم ). آمادگی هوازي و بی2011برد (ویپنگ و همکاران، می

  کنند.  شبانه روزي مشخصی پیروي می

                                                
1  . Weipeng et al. 
2 Cermakian et al. 
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تحت تاثیر ریتم شبانه هاي بدن است که بر اساس برخی تحقیقات دستگاه ایمنی یکی از دستگاه

  گیرد. روزي قرار می

هاي مختلف ورزشی است. در کنار از سوي دیگر، تمرین هوازي از تمرینات اصلی رشته

متغیرهاي تمرین، توجه به زمان تمرین و تعیین ساعت تمرین، از عوامل مورد نظر در طراحی تمرین 

  شود. عامل پرداخته تاثیراست. در پژوهش حاضر سعی شده است به 

  

  بیان مساله -1-2

هاي ایمنی ساعته است که منجر به پاسخ 24عملکرد سیستم ایمنی بدن تحت تاثیر یک دوره 

روزي، به دلیل اثري که بر دوره هاي شبانهریتم  .)2013و همکاران،  3گردد (وینکی کوئراریتمیک می

انند بر عملکرد بدن و سالمتی تاثیر توها و ... دارند، میخواب و بیداري، دماي بدن، عملکرد هورمون

اند که تحت تاثیر ساعت زیستی بدن است، از بگذارند. تحقیقات اخیر پارامترهاي جدیدي نیز دست یافته

اي، برونده قلبی، فشار خون، جریان خون عروقی، میزان متابولیسم، تعریق و انعطاف جمله حجم ضربه

  ). 2015، 4پذیري باالتنه (بوکلیا

ین ساعت زیستی و عملکرد ورزشی در چند زمینه مورد بررسی قرار گرفته است. این ب تعامل

عوامل ممکن است درونی باشند، شامل تغییرات فیزیولوژیکی همچون، دماي مرکزي بدن، یا عوامل 

بیرونی مانند تغییرات محیطی همچون بی خوابی و زمان تمرینات روزانه. شناسایی عوامل اثرگذار بر 

وفق معموال دشوار است، زیرا عملکرد تحت تاثیر عوامل درونی و بیرونی بسیاري است عملکرد م

اي به احتمال وجود ارتباط بین زمان روز (در موقعیت معمولی) و ).  اطالعات گسترده2015(بوکلیا، 

کی اجراي ورزشی اشاره دارند، با این وجود، در مورد اهمیت نسبی عوامل بیرونی و درونی اطالعات اند

تواند به سواالت کاربردي و اساسی در این خصوص پاسخ اي به تنهایی نمیوجود دارد. هیچ مطالعه

                                                
3. Vinciquerra et al. 
4. Boukelia 
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شود. در ). از این رو، لزوم مطالعات بیشتر همچنان احساس می2005و همکاران،  5مناسب دهد (دراست

) بر سیستم تحقیق حاضر سعی شده است تاثیر ساعت زیستی بدن (تمرین هوازي ویژه در صبح یا عصر

) مورد مطالعه قرار گیرد. تا بتوان بهترین زمان ایمنی (میزان لنفوسیت، منوسیت، نوتروفیل و ائوزنوفیل

  تمرین را براي افراد غیرفعال شناسایی نمود. 

  

  اهمیت و ضرورت پژوهش -3- 1

است. هاي سفید خون عامل پیش بینی کننده قوي براي بیماري کرونري قلب برآورد تعداد گلبول

درصد خطر مرگ  40ها تا حدود ها و گرانوسیتاند که تعداد باالي نوتروفیلمطالعات بسیاري نشان داده

و همکاران،  7؛ میچیشیتا2012و همکاران،  6دهد (جانسونناشی از بیماري عروق کرونري را افزایش می

هاي کرمی و یا تال به بیماريتواند دلیلی براي ابهاي خون می). همچنین، افزایش درصد ائوزینول2010

هابی شود، در بیماريهاي خون نیز که نوتروفیلی نامیده میحساسیتی باشد. افزایش درصد نوتروفیل

  شود. همچون آپاندیسیت حاد، پنومونی (سینه پهلو)، مننژیت چرکی، دیفتري و.. دیده می

ت بسیاري مورد مطالعه قرار اثرات تمرین هوازي بر عوامل روانی، جسمی و عملکردي در مقاال

توانند موجب کنترل وزن گرفته است و ثابت شده که تمرینات هوازي در صورت طراحی اصولی می

- (بهبود ترکیب بدن)، افسردگی، افزایش ظرفیت سوخت و سازي، کاهش خستگی، پیشگیري از بیماري

؛ فیاضی و 1394ی و همکاران، ؛ حقیق1386هاي قلبی و ریوي، سرطان و... شوند (یونسیان و همکاران، 

). 2011، 9؛ آندریا و هالورستاد2002، 8سلرینگک موسترت و ؛0139،و همکاران ؛ تأدیبی1395همکاران، 

                                                
5. Drust et al. 
6. Johannson et al. 
7. Michishita et al. 
8. Mostert & Kesselring 
9. Andrea & Halverstadt 
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هاي قلبی، ریوي و چاقی در جامعه حاضر موجب تمایل مردم غیر فعال به شرکت در شیوع بیماري

حاضر در تعیین زمان مناسب براي تمرین رو تحقیق ها را حل کند. از اینتمریناتی شده که مشکل آن

  هوازي ویژه و معرفی فواید دیگر تمرین هوازي سودمند خواهد بود.

همچنین، مشغله زیاد در زمان حاضر موجب شده است تا عموم مردم خواهان دستیابی به بهترین 

ینات هوازي با نتیجه در زمان اندکی شوند، شرکت در تمرینات کوتاه مدت از سوي افراد غیرفعال، تمر

تعداد جلسه کم، در بین مردم پرمشغله حال حاضر محبوب شده است. تمرینات هوازي به دلیل اثر مثبتی 

که بر سالمتی دارند، در بین مردم شناخته شده هستند. از این رو، یافتن اثرات مثبت و منفی تمرینات 

تخاب زمان مناسب براي تمرین یکی رسد. انهوازي اندك بر عوامل ایمنی و سالمتی ضروري به نظر می

هاي تمرین کنندگان است. هدف تحقیق حاضر یافتن اثر تمرین هوازي در دو نوبت صبح و از دغدغه

تواند براي مربیان، هاي تحقیق حاضر میعصر بر عوامل ایمنی دانشجویان دختر غیرفعال است. یافته

  قع شود. ورزشکاران، عموم مردم، برنامه نویسان ورزشی مفید وا

  

  اهداف پژوهش -4- 1

  هدف کلی - 4-1- 1

هاي تاثیر زمان فعالیت هوازي ویژه بر برخی از شاخص هدف از اجراي تحقیق حاضر، بررسی

  باشد.سیستم ایمنی دانشجویان دختر غیرفعال دانشگاه محقق اردبیلی می
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  اهداف فرعی - 4-2- 1

اي دانشجویان دختر غیر فعال دانشگاه محقق هتعیین تاثیر فعالیت هوازي صبح بر میزان لنفوسیت )1

 اردبیلی.

هاي دانشجویان دختر غیر فعال دانشگاه محقق تعیین تاثیر فعالیت هوازي صبح بر میزان منوسیت )2

 اردبیلی.

هاي دانشجویان دختر غیر فعال دانشگاه محقق تعیین تاثیر فعالیت هوازي صبح بر میزان نوتروفیل )3

 اردبیلی.

هاي دانشجویان دختر غیر فعال دانشگاه محقق لیت هوازي صبح بر میزان ائوزنوفیلتعیین تاثیر فعا )4

 اردبیلی.

هاي دانشجویان دختر غیر فعال دانشگاه محقق تعیین تاثیر فعالیت هوازي صبح بر میزان لنفوسیت  )5

 اردبیلی.

عال دانشگاه هاي دانشجویان دختر غیر فتعیین تاثیر فعالیت هوازي بعد از ظهر بر میزان منوسیت )6

 محقق اردبیلی.

هاي دانشجویان دختر غیر فعال دانشگاه تعیین تاثیر فعالیت هوازي بعد از ظهر بر میزان نوتروفیل )7

 محقق اردبیلی.

هاي دانشجویان دختر غیر فعال دانشگاه تعیین تاثیر فعالیت هوازي بعداز ظهر بر میزان ائوزنوفیل )8

 محقق اردبیلی.
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  هاي پژوهشفرضیه -5- 1

هاي دانشجویان دختر غیر فعال دانشگاه محقق اردبیلی تاثیر فعالیت هوازي صبح بر میزان لنفوسیت )1

 معناداري دارد.

هاي دانشجویان دختر غیر فعال دانشگاه محقق تعیین تاثیر فعالیت هوازي صبح بر میزان منوسیت )2

 اردبیلی تاثیر معناداري دارد.

هاي دانشجویان دختر غیر فعال دانشگاه محقق نوتروفیل تعیین تاثیر فعالیت هوازي صبح بر میزان )3

 اردبیلی تاثیر معناداري دارد.

هاي دانشجویان دختر غیر فعال دانشگاه محقق اردبیلی تاثیر فعالیت هوازي صبح بر میزان ائوزنوفیل )4

 معناداري دارد.

محقق اردبیلی تاثیر هاي دانشجویان دختر غیر فعال دانشگاه فعالیت هوازي صبح بر میزان لنفوسیت )5

 معناداري دارد.

هاي دانشجویان دختر غیر فعال دانشگاه محقق اردبیلی فعالیت هوازي بعد از ظهر بر میزان منوسیت )6

 تاثیر معناداري دارد.

هاي دانشجویان دختر غیر فعال دانشگاه محقق اردبیلی فعالیت هوازي بعد از ظهر بر میزان نوتروفیل )7

 تاثیر معناداري دارد.

هاي دانشجویان دختر غیر فعال دانشگاه محقق اردبیلی فعالیت هوازي بعداز ظهر بر میزان ائوزنوفیل )8

 تاثیر معناداري دارد.
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  پژوهش هايمحدودیت -6- 1

 کنترل قابل هايمحدودیت -6-1- 1

در اجراي تحقیق حاضر محقق با برخی از عوامل دخیل که می توانسته نتایج پژوهش را تحت 

  قرار دهد مواجه بوده است. از جمله این موارد که کنترل شده است، عبارتند از: الشعاع خود

 هاجنسیت و دامنه سنی آزمودنی - 

 زمان و مکان اجراي تمرینات - 

 مصرف مواد دارویی - 

 هاي تمرینیابزار و دستگاه - 

 گیري و آزمونگر یکسان براي همه افرادابزار و وسایل اندازه - 

 دوره تحقیق ها درفعالیت ورزشی آزمودنی  - 

 هاتغذیه آزمودنی - 

  کنترل غیرقابل هايمحدودیت  - 6-2- 1

در طول اجراي پژوهش حاضر، محقق با چند عامل و متغیر که ناخواسته بر نتایج تحقیق اثرگذار 

  هستند مواجه بود که عبارتند از:

 هاروانی آزمودنی- انگیزه و وضعیت روحی - 

 خواب و استراحت، فعالیت روزانه - 

 هافردي و ژنتیکی آزمودنیهاي تفاوت - 
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  اصطالحات و گانعملیاتی واژ تعریف  -7- 1

 تمرین هوازي - 

ورزش هاي هوازي به هر ورزش با شدتی که باعث می شود اکسیژن براي گروه هاي 

عضالنی اصلی بدن طی یک دوره زمانی به طور مداوم تامین شود و فشار و تاکید بر روي سیستم 

  شود.میقلب و عروقی بدن باشد گفته 

ورزش هوازي ورزشی است که با سرعتی منظم طی مدتی طوالنی تر انجام دهید نه مثل 

نرم، دو  يپیاده روي، دو .انفجارهاي کوتاه انرژي در تمریناتی مثل دو اینتروال یا وزنه برداري

در استقامت، شنا و دوچرخه سواري، استفاده از تردمیل، دستگاه استپ، الپتیکال، و دوچرخه ثابت 

باشگاه یا در خانه جزء تمرینات هوازي می باشد. مهمترین منبع سوخت در تمرینات ایروبیک یا 

 .)2005، 10(بومپا هوازي، گلوکز خون، گلوکز ذخیره بدن و چربی ها هستن

درصد ضربان قلب بیشینه هستند، عضالت بزرگ را  85تا  60تمرینات هوازي معموال بین 

- ظرفیت بدن براي تهیه انرژي در حضور اکسیژن را گفته می نیز به ظرفیت هوازيدرگیر میسازند. 

  ). 2005شود (بومپا، 

درصد ضربان  70در تحقیق حاضر، تمرین هوازي در قالب دویدن روي تردمیل و با شدت 

  دقیقه است.  45قلب بیشینه و به مدت 

 آستانه هوازي - 

الکتات خون از سطح استراحت  تر از سطح متابولیسیم انرژي، که در آن تجمعپایین نقطه

کنند. یابد، همچنین سطحی است که درآن تارهاي عضالنی از دستگاه هوازي استفاده میافزایش می

  دهد. این نقطه عموما پیرامون دو میلی مول الکتات در خون روي می

                                                
10. Bompa 
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خ گفته شده آستانه هوازي به دلیل تغییر در نوع تار عضالنی بکار گرفته شده در فعالیت ر

، آستانه هوازي به عنوان جایی تعریف شده است که درآن 11دهد. از نظر اسکینر و مک لنانمی

براي اولین بار مورد استفاده قرار میگیرند، که موجب افزایش الکتات  llaتارهاي تند انقباض نوع 

 ). 2011، 12(نولتی شودخون می

 شدت تمرین - 

تمرینات هوازي بر اساس درصدي از شدت تمرین متغیر کیفی تمرینی است که در مورد 

شود و تابعی از تحریکات عصبی بکار گرفته بیشترین اکسیژن مصرفی، یا ضربان قلب بیشینه بیان می

درصد ضربان قلب  70در تحقیق حاضر، شدت  ).2002 ،13و شفارد اوروینشده در تمرین است (

 بیشینه با توجه به منابع انتخاب شده است. 

  

 شاخص هاي ایمنی  - 

 ها بعنوان شاخص ایمنی ها، بازوفیل، ائوزوفیل، نوتروفیل، لنفوستدر تحقیق حاضر، تعداد منوسیت

 اند. انتخاب شده

 هاي سفید خون است که از عوامل ایمنی بدن هستند.ها: منظور از لکوسیت همان گلبوللکوسیت 

 کنند و میزان مل عفونی ایفا میها: از عوامل ایمنی هستند که نقش مهمی را در فاگوسیتوز عوانوتروفیل

 هاي سفید است. درصد گلبول 62آن در خون 

 هاي سفید خون را درصد گلبول 3/5هاست که در حالت طبیعی هاي لکوسیتها: از زیر ردهمنوسیت

 ). 1386شود (دیلمی، شامل می

                                                
11. Skinner & McLellan 
12. Nolte 
13. Urwin & Sheppard 
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 ها، برابر باکتري کنند که بدن از خودش دربراي تولید پادتن حیاتی بوده و کاري می: هالنفوسیت

 .شده محافظت کندهاي شناختهها و سایر تهدیدویروس

 کنند ها هشدار داده و مواد شیمیایی را داخل جریان خون ترشح میها نسبت به ورود عفونت وفیلزبا

 .کندها مقابله میکه عموماً با آلرژي

 رند و بخشی از واکنش آلرژیک هاي سرطانی مسئولیت داها و سلولها براي تخریب انگل ائوزنوفیل

 ).2006و همکاران،  14(میل شوندمحسوب می

هاي باال، عددي است که توسط دستگاه تمام در تحقیق حاضر، منظور از هریک از شاخص

  شود.اتوماتیک سل کانتر محاسبه می

 

  تغییرات روزانه

- ساعته رخ می 24هاي فیزیولوژیکی که در مدت یک دوره تغییرات و نوسانات ناشی از واکنش

). در تحقیق حاضر تغییرات و نوسانات شبانه روزي در دو زمان (ساعت نه صبح و 1389دهد (عابدینی، 

  شود.گیري میعصر) اندازه 5

  افراد غیرفعال

گونه سابقه ورزشی نداشته و جز فعالیت روزمره منظور از افراد غیرفعال، دانشجویانی است که هیچ

  ردازند.پبه فعالیت دیگري نمی

  

  

 

  

                                                
14 . Male et al. 
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  ومدفصل 

  پژوهش مبانی نظري
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 مقدمه -2-1

هاي فیزلوژیکی است که هدف آن دفاع از ارگانیسم اي از مکانزیمپیچیده سیستم ایمنی، مجموعه

روزي، تغییرات باشد. ریتم شبانهدر برابر عوامل بیرونی، مانند باکتري، ویروس، سلولهاي سرطانی و.. می

ها توسط ساعتهاي ساعته است که تقریبا در همه فرایندهاي فیزیولوژیکی وجود دارد. این ریتم 24ونی رد

لبرکیو و ها، از جمله سلولهاي دستگاه ایمنی بدن قرار دارند (اند و در اغلب سلولزیستی ایجاد شده

 سالمتورزشی و ن حوزه تربیت بدنی، علوم هاي دانشمندایافته از قسمتیاین فصل ). 2015، 15سرماکیان

  ها تحقیق و اندیشه متخصصان علوم ورزشی است.حاصل سال کند کهدر این خصوص ارائه می را

  

  مبانی نظري -2- 2

  شناخت ساعت زیستیاهمیت  - 2-1- 2

هاي ریتمیک هاي زیستی در بدن انسان، ممکن است سرانجام منجر به درمان ناراحتیشناخت ریتم

هاي شبانه روزي بدن نقش دارد و در است که مالتونین، در کنترل ریتم شود. بطور نمونه، عقیده براین

هاي ناشی از مسافرت (بی خوابی و ناراحتی16نتیجه فرض بر این بوده که عالیم ناشی از جت زدگی

شناخت رفتار ریتم ). 2005(دراست و همکاران،  دهدطوالنی با هواپیما) را در ورزشکاران کاهش می

اقعی ممکن است اطالعات مفیدي در مورد مکانزیم ریتم ارائه دهد. لذا، شناخت زیستی در دنیاي و

  رسد. هاي شبانه روزي در بدن ضروري به نظر میمکانزیم و اثرات ریتم

                                                
15. Labrecque & Cermakian 
16. Jet lag 
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روزي در تحقیقات بسیاري مورد بررسی قرار گرفته است، همانطور که در هاي شبانهوجود ریتم

)، نشان دادند که گرانروي خون از ریتم خاصی 2009ران (شود، کیمورا و همکامشاهده می 1-2شکل 

  کند. پیروي می

روزي در فشار خون استراحتی، از یک شیب شبانه و بدنبال آن یک موج بلند تغییرات شبانه

کند. تغییرات موج صبحگاهی چنان قوي هستند که حتی با وجود استراحت چهار صبحگاهی پیروي می

  ).1390وجود دارند (خدادادي، ساعته در عصر نیز همچنان 

 
(کیمورا و همکاران،  شب 21:30صبح و  7:30: تغییرات گرانروي خون، ضربان قلب، دماي بدن و هماتوکریت بین ساعت 1- 2شکل 

2009(  
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روزي در تحقیقات بسیاري مورد بررسی قرار گرفته اسـت ولـی بیشـتر ایـن     اهمیت نواخت شبانه

این عامل بر عوامل انعقـادي، بیمـاري قلبـی، حـداکثر اکسـیژن مصـرفی       مطالعات به بررسی اثر احتمالی 

  ). 1392؛ کوشکی جهرمی و همکاران، 1390اند (خدادادي، پرداخته

 

  سیستم ایمنی - 2-2- 2

اي در توسـعه یـک   سیستم ایمنی متشکل از انواع مختلف سلولهایی است که هر یک نقـش ویـژه  

شـوند.ناهمگنی  هاي هماتولوژیکی مغز استخوان مشتق مـی سلولها از این سلولپاسخ ایمنی موثر دارند. 

ها، ماکروفاژها، پلی هاي دستگاه ایمنی عبارتند از: منوسیتهاي ایمنی وجود دارد. سلولعظیمی در سلول

و  18هـاي دکلـی  سـلول \، NKهـاي  ها، سـلول هاي چند ریختی)، گرانولوسیت(داراي هسته 17مورفونوکلیر

  ها.پالکت

  ا شامل موارد زیر هستند:هفاگوسیت

 منوسیت/ ماکروفاژها - 

هـاي هسـته   و نوتروفیـل  هـا ینوفیـل ائوز هـا، هاي هسـته چنـد ریختـی (بازوفیـل    گرانولوکسیت - 

 کنند.هاي خارج سلولی مقابله میکه اغلب با میکروب) چندریختی

 د (میلهاي آلوده به ویروس هستن)، که مسئول از بین بردن سلولNKهاي کشنده طبیعی (سلول - 

  ). 2006 ،و همکاران

 هستند و در هر میکرولیتر خون انسانهاي متنوعی نیز هاي سفید خون داراي مسئولیتانواع گلبول

 :گلبول سفید وجود دارد 7000حدود 

                                                
17. polymorphonuclear 
18. Mast cells 
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 کننـد کـه بـدن از خـودش در برابـر      ها که براي تولید پادتن حیاتی بوده و کـاري مـی   لنفوسیت

هـاي سـفید را   درصـد گلبـول   30و  شده محافظـت کنـد  هاي شناختههدیدها و سایر تها، ویروساکتريب

 دهد.تشکیل می

 درصد  62و  کنندهاي سفید قدرتمندي هستند که باکتري یا قارچ را نابود می ها گلبول نوتروفیل

 .شودهاي سفید را شامل میگلبول

 داخـل جریـان خـون ترشـح     ها هشدار داده و مواد شیمیایی را ها نسبت به ورود عفونتوفیلزبا

 دهند.هاي سفید خون را تشکیل میدرصد گلبول 4/0حدود  کندها مقابله میکنند که عموماً با آلرژيمی

 هاي سرطانی مسـئولیت دارنـد و بخشـی از واکـنش     ها و سلولها براي تخریب انگل ائوزنوفیل

 .نددههاي سفید را تشکیل میدرصد گلبول 3/2و شوندآلرژیک محسوب می

 یی هسـتند کـه وارد بـدن فـرد     هاها و باکتريها مسئول تهاجم و شکست ساختار جرممونوسیت

 .)2006و همکاران،  (میل دهدهاي سفید را تشکیل میدرصد گلبول 3/5و  ندشومی

  ارائه شده است. 1-2هاي باال در شکل تصاویر هریک از سلول

 
  هاي سفید: انواع گلبول2- 2شکل 

 

ـ از تغ در گــردش  دیســف يگلبولهــا شیافــزا ،شــودیمــ دهیــورزش د انیــکــه در جر یثــابت راتیی

و پـس   ابدی شیممکن است تا چهار برابر زمان استراحت افزا دیسف ي. تعداد گلبولهاباشدی) متوزی(لکوس

شدت و  به یو مدت آن بستگ شیافزا نیمقدار ا رسد،ی. به نظر مماند	یباق ییدر حد باال نیاز اتمام تمر
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 هـا، نقش دارند، مانند هورمون توزیجز ورزش در بروز لکوس يگریفرد دارد. عوامل د یآمادگ زیت و نمد

 هايگلبول شیامر است. افزا نیاز ا اي،نمونه نیبه دنبال تمر دهایکوسیو... . ترشح هورمون کورت يماربی

 و يدهنـو  ی(سـلطان  سـت هاتیو احتمـاال  منوسـ   هـا تیلنفوس یو اندک هالیاز نوتروف یناش شتریب دیسف

 ). باقریان

 

  نوتروفیل -1- 2-2- 2

-ها نقش حیاتی در دفاع از بدن فرد در مقابل هجوم عوامل میکروبی و نیز درمان عفونتنوتروفیل

 15هاي باریک اسـت.  داراي دو یا چهار لب پیوسته به هم توسط رشته ، هستهاي کرويهسلول ها دارند.

نوتروفیل بـه ازاي هـر کیلـوگرم از بـدن انسـان در مغـز        1×910ا روزانه تقریب میکرومتر قطر دارند 12 -

 70دهنـد (بـیش از   هاي سفید را بـه خـود اختصـاص مـی    بیشترین تعداد گلبول شود.استخوان تولید می

هاي بالغ مستلزم یک سري تغییرات مورفولوژیک و کـارکردي اسـت   تولید و گسترش نوتروفیل درصد).

ها و وضعیت فعالیت آنها ارتباط تنگاتنگی با حفظ دفاع بـدن  افتد. تولید این سلولمیکه با بیان ژن اتفاق 

. و کـار فاگوسـیتوز (ریـزه خـواري)     ).3120و همکـاران،   19در هنگام جلوگیري از زخـم دارد (هنـدین  

هاي لکولها، موها، باکتريها قادر به از بین بردن قارچنوتروفیل .دهندرا انجام می جانداران میکروسکوپی

هـا عمـر کوتـاهی دارنـد (چنـد      ها هستند. نوتروفیلها و ویروسهاي آزاد)، میکروبسمی (مثل رادیکال

هایی هسـتند کـه در محـل    شوند. و در حقیقت، اولین سلولهاي عفونی جذب میروز) و سریع به محل

هاي (بخصوص آسیب هاي آسیب دیدهشوند و در از بین بردن بافتها حاضر میجراحت و التهاب بافت

  .  )1382(مسعود،  عضالنی) نقش دارند

 

                                                
19. Handin et al. 
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  )456صفحه  2013(هندین و همکاران  : روند تکامل نوتروفیل3- 2شکل

  

 
  456، صفحه 2013: نماي نوتروفیل سالم زیر میکروسکوپ الکترونی منبع : هندین و همکاران 4- 2شکل

  

  هالنفوسیت -2-2-2-2

هـاي  هاي سفید خون هستند که از سـلول )، گروهی از گلبولNKهاي و سلول B ،Tها (لنفوسیت

-هاي سفید خون را شامل میدرصد گلبول 25تا  20شوند و ساز لنفوییدي مغز استخوان منشعب میپیش

در ابمنـی ذاتـی نقـش دارنـد.      NKهـاي  هاي ایمنی اکتسـابی و سـلول  در پاسخ  Tو Bهاي شوند. سلول

ها، آنتی بـادي، از بـین   مال ایمنی، شروع پاسخ ایمنی، تولید سایتوکاینها در بخش وسیعی از اعلنفوسیت

  ).1382هاي بیگانه، تومور و ایجاد خاطره از عفونت قبلی نقش اساسی دارند (مسعود، بردن سلول
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Abstract: 

   Purpose: The aim of the current research was to study the effect of special aerobic activity 

time on some immune system of inactive female students in Mohaghegh (Ardabil, Iran) 

university.  

Methodology: this study was quasi-experimental in nature with pre-test, post-test, and 

control group. To carry out the study, 15 inactive female students with the ages range of 25-

35  from Mohaghegh (Ardabil, Iran) university assigned to two training groups (i.e: morning 

& afternoon) and a control group. Subjects in morning training group in 8 a.m. and the 

afternoon ones in 6 p.m. ran for 45 minutes on treadmill with 70% of maximum heart rate. 

Before practicing, immediately after recovery, and 24 hours later the blood samples from 

anterior vein of arm were taken and then transmitted to the laboratory in order to count the 

number of Lymphocytes, Monocytes, Neutrophils, and Eosinophils. For analyzing the data, 

the repeated test of measurement, independent T test, and also for clarifying the inter-groups 

differences the Benforny test were applied.  

Results: according to the findings no meaningful change was observed in the number of 

lymphocytes, monocytes, neutrophils, and eosinophils before, immediately, and 24 hours 

after experiment. Also no meaningful differences were observed between two training 

(morning & afternoon) groups.  

Conclusion: due to the findings of the current study it can be claimed that aerobic activity 

with 70% maximum heart rate for 45 minutes is not strong enough to make meaningful 

change in the number of lymphocytes, monocytes, neutrophils, and eosinophils of inactive 

female students in Mohaghegh (Ardabil, Iran) university. 
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