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  چکیده

دقیقه) با تمرینات طوالنی مدت  VO2max 85) %30 : هدف از مطالعه حاضر مقایسه اثرات ورزش در هدف

ساعت) بر تعداد لکوسیت خون و درصد زیر رده هاي لکوسیتی 5/1% بیش از VO2max60در بار کار پایین تر(

(میانگین و انحراف معیار پانزده مرد ورزشکار دانشجو روش شناسی:  خون مردان جوان ورزشکار می باشد.

کیلوگرم/ متر مربع) در این مطالعه شرکت کردند.  6/21±95/1سال و شاخص توده بدنی  3/22±6/2سن

دقیقه) را اجرا  VO2max60) %90 پس از معاینات پزشکی، آزمودنی ها دویدن بر روي نوارگردان با شدت 

دقیقه و با  30ا مجددا روي همان نوارگردان به مدتنمودند. جلسه بعد، به فاصله کمتر از یک هفته، آزمودنی ه

% به فعالیت پرداختند. نمونه هاي خون، قبل و بالفاصله بعد از تمرین از ورید محیطی بازو VO2max 85شدت 

تجزیه و  tو با استفاده از آزمون هاي آماري  SPSSجمع آوري شد. اطالعات بدست آمده توسط نرم افزار

هر دو تالش تمرینی به طور معنی داري موجب باال رفتن تعداد لکوسیت خون شد.  یافته ها: تحلیل شد.

 69/5% از VO2max 85% و VO2max 60میانگین لکوسیت هاي خون به ترتیب بعد از اجراي تمرین در 

) افزایش یافت. بعد از اجراي تمرین ×106(میلی لیتر/ 85/9±2به  32/6 ±75/0و  26/10 ± 3/3به  ±4/6

%) به طور معنی داري باالتر و 11%) و نوتروفیل ها(25/1طوالنی مدت در شدت کار پایین، درصد منوسیت ها (

% مشاهده شد، کمتر VO2max 85%) به طور معنی داري، نسبت به آنچه در فعالیت 75/11درصد لنفوسیت ها(

ي در درصد منوسیت هاي خون بعد از هر دو تالش تمرینی مشاهده ). هرچند تفاوت معنی دارP>05/0بود(

نتایج نشان می دهد، تعداد گلبول هاي سفید چرخه خون بالفاصله پس از نتیجه گیري:  ).P>05/0نشد (

تمرینات شدید و تمرینات طوالنی مدت با بار کار پایین تر افزایش می یابد، اما مکانیسم انباشتگی و درصد زیر 

لکوسیتی خون بین دو نوع تمرین متفاوت است. هرچند لزوم انجام مطالعات بیشتر در این زمینه بدیهی  رده هاي

  است. 

  : لنفوسیت ها، نوتروفیل، شدت تمرین، مردان ورزشکارواژگان کلیدي

Abstract 
Background: The aim of the present study was to compare the effects of exercise at 85% VO2max (30min) 
with prolonged exercise at a lower work rate (60% VO2max for up to1.5 h) on blood leukocyte count and the 
percent blood leukocyte subsets in young men athletes. Methods: fifteen athlete male university students (mean 
± SD age 22.3±2.6 yr and BMI 21.61.95 kg/m2) participated in this study. After physical examinations, 
subjects performed running on an electrically treadmill at 60% VO2max (90 min). On another occasion, 
separated by at least one week, subjects performed exercise on the same treadmill at 85% VO2max for 30 min. 
Blood samples were collected from a peripheral arm vein before and immediately after exercise sessions, and 
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served for determination of total and differential leukocyte counts. The acquired data were analyzed by SPSS 
software and using t-tests. Results: Both exercise bouts caused significant elevations of the blood leukocyte 
count (p<0.05). Mean blood leukocyte count were increased from 6.4±0.79 to 10.26±3.3 and 6.32±0.75 to 
9.85±2 (×106/ml) after exercise at the 60% VO2max (1.5 h) and 85% VO2max (30min) respectively. After 
exercise at the lower work rate for a longer duration, blood monocytes (1.25%) and neutrophil percent (11%) 
were significantly higher and blood lymphocytes (11.75%) were significantly lower than those observed at 85% 
VO2max. However, No significant differences were observed in the blood monocytes percent after the both 
exercise bouts (p<0.05).Conclusions: The results showed that the total number of white blood cells (WBCs) are 
increased in the blood circulation immediately after intensive exercise and prolonged exercise at a lower work 
rate, but the mechanism of accumulation and the percent blood leukocyte subsets is different among the two 
types of exercise. However, obviously it is necessary to do further studies.  
 
Key words: lymphocytes, neutrophil, exercise intensity, male athletes 

  

  مقدمه  

سلول هاي ایمنی موجود در خون به دلیل قابلیت دسترسی آسان، به عنوان بهترین و بزرگترین منابع ارزیابی 

شاخص هاي سیستم ایمنی بدن در تحقیقات فیزیولوژیک و کلنیکی مورد استفاده قرار می گیرند. بیشتر 

وزیس ناشی از ورزش تمرکز دارد مطالعات اولیه در زمینه ارتباط ورزش و عملکرد سیستم ایمنی بدن بر لکوسیت

). برخی مطالعات اخیر لکوسیتوز ناشی از تمرین را به صورت نوتروفیلیا و یا افزایش لنفوسیت ها و زیر رده 4(

). همچنین مشخص شده نوتروسیتوز با تغییرات سطوح آدرنوکورتیکوتروپین و 3هاي آنها گزارش نموده اند(

ا، گرانولوسیت ها و منوسیت ها با افزایش سطوح کاتکول آمین ها در لکوسیتوز ناشی از افزایش لنفوسیت ه

). اما این که 5) و تغییرات سطوح استرس هورمون ها به شدت و مدت تمرین بستگی دارد(5ارتباط است(

تغییرات تراکمی زیر رده هاي لکوسیتی خون با چه آستانه ترکیبی از شدت و مدت تمرین همراه است، هنوز 

نیست و این موضوع می تواند منتج از عوامل متفاوت موثر بر پاسخ سیستم ایمنی مورد بررسی در  کامال مشخص

اجراي فعالیت ورزشی با میانگین  حاد مقایسه تاثیراتمطالعات باشد. از همین رو تحقیق حاضر با هدف 

دقیقه با 90دقیقه) با فعالیت ورزشی بلند مدت و کم شدت ( 30درصد حداکثر اکسیژن مصرفی( 85تشد

به  مردان ورزشکار خون %) برروي تعداد لکوسیت ها و درصد زیررده هاي لکوسیتیvo2max 60میانگین شدت 

  اجرا در آمده است.

  شناسی تحقیق  روش

در پژوهش حاضر که با استفاده از طرح پیش آزمون پس آزمون تک گروهی با رعایت فاصله اندازه گیري 

)wash out(  میانگین و انحراف معیار سن 15به اجرا در آمده، تعداد) 3/22±6/2دانشجوي مرد ورزشکار 

شرکت  ) بر اساس شاخص هاي ورود به آزمون به طور داوطلبانه 6/21 95/1سال، شاخص توده بدنی 

شاخص هاي ، پس از تکمیل پرسشنامه تندرستی و تعیین سطح فعالیت بدنی و معاینات پژشکیکردند. 

گرفت. به منظور کنترل شدت مورد اندازه گیري قرار ژن مصرفی آزمودنی ها  و حداکثر اکسی آنتروپومتریک

اعمال بار کار در طی اجراي دو برنامه تمرینی، مقادیر درصدي حداکثر ضربان قلب هر آزمودنی بر اساس 

مرحله اول آزمون، آزمودنی  ) محاسبه شد. در1994درصد حداکثر اکسیژن مصرفی، با استفاده از روش سوین (

را در حداقل شیب به اجرا   vo2max 60%با میانگین شدت  دویدن روي نوارگردان دقیقه 90ها  برنامه تمرینی



% در vo2max 85 گذاشتند. به فاصله یک هفته بدون انجام فعالیتی سنگین بدنی،  دومین برنامه تمرینی (شدت 

شد. در هردو مرحله آزمون نمونه خون قبل و بالفاصله بعد از اجرا  دقیقه) بر روي نوارگردان اجرا 30مدت 

جمع آوري شد. جهت کنترل تغییرات همودینامیک، میزان تعریق و آب دفع شده با اندازه گیري تغییرات جرم 

بدن و مقادیر آب مصرفی محاسبه شد. الزم به ذکر است که هر دو شدت اعمال شده در بر نامه هاي تمرینی به 

و با   SPSSاطالعات بدست آمده توسط نرم افزار رت تداومی ( به استثناي زمان مصرف آب) اجرا شد.صو

  مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.) P>05/0در سطح معنی داري( tاستفاده از آزمون هاي آماري 

  ها   یافته

ها و درصد زیر رده هاي لکوسیتی خون پیش و  مستقل براي مقایسه میانگین تفاوت هاي تعداد لکوسیت t. نتایج آزمون 1جدول

  پس آزمون در پاسخ به دو برنامه تمرینی. 

  متغیر 

  

  

  آزمون همگنی 

  واریانس ها

اختالف 

  میانگین ها

  سطح t  درجه آزادي

  معنی داري

F معنی داري  

  )× 10 3گلبول سفید (میکرولیتر/

  لنفوسیت (درصد)

  منوسیت (درصد)

 نوتروفیل (درصد)

824/2  

047/3  

48/4  

63/3  

099/0 =P  

078/0 =P  

02/0 =P  

042/0 =P  

351/0 -  

75/11  

25/1 -  

11 -  

28  
28  
28  
28  

352/0 -  

437/4  

454/2 -  

708/3 -  

728/0 =P 

0002/0 =P 

0225/0 =P 

0012/0 =P 

  

  بحث و نتیجه گیري 

% درصد نوتروفیل ها و vo2max60 دقیقه اي با شدت 90برنامه تمرینی نتایج نشان می دهد، پس از اجراي 

% ، کاهش vo2max85 دقیقه اي با  30لنفوسیت ها به ترتیب با افزایش و کاهش معنی دار همراه است و تمرین 

اندك و غیر معنی دار درصد نوتروفیل ها و افزایش معنی دار مقادیر لنفوسیت ها را موجب شده است. همچنین 

تفاوت معنی داري بین درصد منوسیت پس از اجراي هر دو برنامه تمرینی بوجود نیامده است. هرچند بین درصد 

). نتایج 1ی تفاوت معنی داري وجود دارد(جدولنوتروفیل ها، لنفوسیت ها و منوسیت ها دو برنامه تمرین

دیگرمطالعات نشان می دهد نوتروسیتوزیس ناشی از تمرین بیشتر به مدت تمرین وابسته است تا شدت 

) و تاثیر تمرینات شدید کوتاه مدت بر سطوح نوتروفیل بسیار زود گذر بوده و با تغییر سطوح کاتکول 5تمرین(

). از سوي دیگر تمرینات شدت متوسط طوالنی در مقادیر و 5را به همراه دارد(آمین ها، افزایش لنفوسیت ها 

) و سهم لنفوسیت ها در افزایش مقادیر کلی لکوسیت ها 2عملکرد نوتروفیل ها تغییرات بیشتري ایجاد می کند(

 بسیار اندك است. همچنین مدت اجراي تمرین عامل اصلی ایجاد تغییر منوسیت هاي خون است، اما این

تغییرات به آستانه اي از شدت تمرین وابسته است. به طوري که تمرینات زیر بیشینه در دوره هاي زمانی مختلف 

ها ایجاد نمی کند. به عالوه تاثیر متغیر هاي شدت و مدت تمرین بر  تغییرات قابل توجهی در تعداد کل مونوسیت

تاهی یا  بالفاصله پس از تمرین به حالت اولیه باز منوسیت ها بسیار کوتاه مدت بوده و این تغییرات در مدت کو



). بنابراین شاید بتوان چنین نتیجه گیري نمود، با اجراي هر دو نوع فعالیت طوالنی شدت متوسط و 1می گردد(

شدید کوتاه مدت، مقادیر لکوسیت هاي خون افزایش می یابد. اما این افزایش به طور یکسان در همه زیر رده 

رخ نمی دهد و تغییر شدت و مدت تمرین و یا هر دو فاکتور بر تاثیر پذیري، مدت و میزان ایجاد هاي لکوسیتی 

  تغییرات آثار متفاوتی دارد. 
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