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1387مهر 

    صمد: نام  اسمعیل زاده:  نام خانوادگی

بین ) WBC(سفید خونھایگلبولو ) HS-CRP(فاز حادواکنش دھنده سی مقایسھ پروتئین :عنوان پایان نامھ
  ورزشکاران و غیر ورزشکاران

  دکتر معرفت سیاھکوھیان: راھنما)اساتید(استاد 
  دکتر عباس نقی زاده و دکتر عباس معمار باشی: مشاور)اساتید(استاد

  فیزیولوژی ورزشی :گرایش    تربیت بدنی: رشتھ تحصیلی  کارشتاسی ارشد: مقطع تحصیلی
  ١٦/٧/٨٧: تاریخ فارغ التحصیلی      ادبیات و علوم انسانی: دانشکدهمحقق اردبیلی    : دانشگاه

  ٥٣:تعداد صفحھ

  بودن، ورزشکارسلول ھای سفید خون،با حساسیت باالواکنش دھنده Cپروتئین : کلید واژه

  چکیده 

و سلول ھای سفید ) HS-CRP(با حساسیت باال واکنش دھندهCپژوھش حاضر با ھدف مقایسھ پروتئین : ھدف

با ) فوتبالیست(بیست نفر ورزشکار مرد: روش. بین ورزشکاران و غیر ورزشکاران بھ عمل آمد) WBC(خون
کیلوگرم و بیست نفر ) ٢/٦٦±٥/٦(سانتی متر، وزن) ٣/١٧٦±٣/٤(سال، قد) ٩/١٩±٦/١(میانگین سنی

سانتی متر، ) ٨/١٧٦  ±٩/٦(سال، قد) ٦/٢٠±٢٥/١(سالم با میانگین سنی) کنترلگروه (غیرورزشکار مرد
سیگار، الکل، بیماری ھای عفونی، بیماری : ھمچون(کیلوگرم، بعد از تعدیل عوامل ایجاد خطا) ٥/٧١±٤٥/١١(وزن

العھ وارد چارت مقایسھ ، بھ عنوان آزمودنی ھای این مط)عروقی، بیماری ھای ریوی، آسم، دیابت، آرتروز- ھای قلبی

مقایسھ برای.با روش شمارش گر سلولی سیس مکس برآورد شدWBCبا روش توربی چک و CRP. شدند

با وجود اختالف : نتایج. مستقل استفاده شدtبین دو گروه از آزمون آماری ) CRP,WBC(شاخص ھای التھابی

P(معنادار در اندازه حداکثر اکسیژن مصرفی ≤ P(درصد چربیو ) 0.001 ≤ سطوح شاخص ھای )0.002

بھ طور مشابھ در ھر دو گروه مقدار CRPسطوح متوسط .در بین دو گروه تفاوتی نداشت) CRP,WBC(التھابی

mg/Lو سطوح٣٦/٠WBCدر ورزشکاران مقدار بھ طور متوسطبا تفاوت جزئی در بین دو گروه

cells/cummمقدار ر متوسطبھ طوغیرورزشکارانو در٦٣٥٢±١٢١٨cells/cummبود٦٦٣٦±١٠٤٦.

بین ورزشکاران ) CRP,WBC(تفاوتی بین شاخص ھای التھابینشان داد کھاین مطالعھازبدست آمدهاطالعات
  . و غیر ورزشکاران مرد وجود نداشت) فوتبالیست(مرد
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  مقدمه

واژه ایمونولوژي و ورزش در چند سال گذشته با جلب توجه محققین رشته هاي مختلف علمی   

عالقه و . چون علم تمرین، ایمونولوژي، فیزیولوژي و علوم رفتاري به سرعت گسترش یافته است

ه شدگیري منجر به پیدایش ایمونولوژي ورزش نیاز جامعه به ارتقاء سالمتی و طب پیش

عامل اصلی مرگ در دنیاي 2CHDقلب ياز سوي دیگر بیماري عروق کرونر).1999، 1نونمکی(است

جدا از . که رابطه آن با ایمنی به صورت نامفهوم ولی قطعی تشخیص داده شده است صنعتی است

تأثیر بر میزان مرگ و میر، این بیماري باعث اثرات مهمی در میزان معلولیت، ناتوانی و کاهش قدرت 

در طی  ،CHDمیزان مرگ و میر ناشی از ،تشخیص و درمانهايبا بهبود روش. شودمیباروري 

متحده به تنهایی، در  ولی با این وجود، در ایاالت. تدریج کاهش یافته است چندین دهۀ گذشته به

حدود . یا حوادث مرگ بار قلبی می شوند 3MIدمیلیون نفر دچار انفارکتوس میوکار 2/1هر سال 

ها در کشورهاي در حال توسعه به مرگ% 25ها در کشورهاي صنعتی و حدود تمام مرگ نیمی از

به عنوان عامل اصلی مرگ و  CHD، 2020می باشد و پیش بینی می شود که تا سال  CHDعلت 

  ).2007، 4آندرولی و همکاران(بگیرد یها پیشناتوانی در کل دنیا از بیماري

     سال گذشته  40هدایت شده و مطالعات پزشکی هدایت شده در اگر چه مطالعات همه گیر شناسی   

شناخته   خوبی را به) پر فشار خونی، سیگار و غیرههمچون افزایش کلسترول،تري گلیسرید،(عواملی

این نیز یقینًا ثابت شده که ،عروقی معروف است -که به نام عوامل خطرزاي کالسیک بیماري قلبی

شناسایی قطعی رخدادهاي در  داراي قابلیت محدودي )زاي کالسیکعوامل خطر(این پارامترها

CHD 2004،  5دیسپرز(باشندمی.(  

بر اساس تحقیقات انجام یافته فعالیت بدنی بعنوان یک عامل محوري پیشگیري از عوامل اولیه   

شناخته  هاي خطرزاي جدیداما ارتباط بین این شاخص .شناخته شده استCHDمرتبط با

.هنوز به خوبی معلوم نیستفعالیت بدنیو CHDمرتبط با)مرتبط با ایمنی وامل التهابیع(شده

                                               

1.Mackinnon
2. Coronery Heart Disease
3.Miocardiac Infarection
4.Andreoli et al
5.Despres  
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 - آیا تمام انواع فعالیت هاي ورزشی با کاهش عوامل خطرزاي قلبی :این که بخصوص

  ؟یا خیر رابطه دارد) مخصوصاً عوامل خطرزاي شناخته شده جدید(عروقی

ارتباط آن با تغییر در  ، انواع آن وفعالیت بدنی اطالعات مشاهده اي در مورد تغییرات سطوح 

مدارك قانع کننده تري از علت تاثیر فعالیت  )هاي خطرزاي جدیدشاخص(هاي التهابیشاخص

داروهاي  در کنار بنابراین این امکان وجود دارد که. بدنی در مورد این رابطه به ما ارائه خواهد داد

کاهش فرایندهاي التهابی باعث بهبودي  یاو زایش فعالیت بدنیافبا کاهش وزنیا،کاهش دهنده لیپید

  .)2005، 2ا و همکارانکجور،2006، 1کونیگ و همکاران(دشوعروقی  -در عوامل خطرزاي قلبی

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                               

1.Konig et al  
2. Jurca et al  
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  تعریف مساله

و  ودبه شمار می ر در دنیا میرعوامل مهم مرگ و عروقی به عنوان یکی از-هاي قلبیبیماري  

هاي عروقی محیطی می سکته مغزي و بیماريسکته قلبی،)CHD(بیماري کرونري قلب:شامل

بی هاي قلبیماري ،در آمریکا 1999لبر اساس آمار به دست آمده از انجمن قلب آمریکا در سا.باشد

یعروق-هاي مهم قلبیاز بیماريیکی.میر را به خود اختصاص داده بود و از مرگ% 37.4و سکته 

CHDمیوکارد و آنژین ناپایدار فارکتوس حادممکن است ناشی از انبیماري کرونري قلب.می باشد

 ابه وسیله ترکیب آسیب زاي آترواسکلروتیک یا تسهیل ب بیماري کرونري قلب.در بیماران باشد

و تنگ شدن سلول هاي عضالنی صاف دیواره هاي عروق  لکوسیتاجزاء لیپوپروتئین، ماکروفاژ،

  .)2005، 1سالمت دولت استرالیا دپارتمان(کرونري شریانی به وجود می آید

زاي بیولوژیکی با بصورت نهفته تحت تاثیر عوامل خطردر طوالنی مدت بیماري کرونري قلب   

ی یابد و در تشکیل یافته و گسترش م 2هاي آترواسکلروزمحیط شروع شده و پالكواسطه وراثت و

و عاقبت این رویداد ها  می کندیال را تخریب کرده و تنگی شریان را تسریع تلهاي اندونتیجه سلول

جورسا و (انفارکتوس میوکاردیال و مرگ ناگهانی می شودباعث ظهور عالئم بالینی آنژین،

  .)2005همکاران،

ک نقش حیاتی در در حال حاضر این موضوع به خوبی شناخته شده است که فرایندهاي التهابی ی   

این موضوع پیچیده اي می  لیدارد و )بیماري تنگی شریان کرونري قلبی(روززایی آترواسکلبیماری

شواهد زیادي وجود دارد که نقش التهاب و چندین سیتوکاین و ).2005، 3و همکاران وکو(باشد

نشان می )CVD(4عروقی -هاي قلبیپیشگویی بیماري برايرا  با حساسیت باالواکنش دهنده هاي

  .)2005، 5پیس و همکاراناکاس(دهند

با آسیب ساختار اندوتلیال و تشکیل  کرونري قلبی فاکتورهاي التهابی در مراحل اولیه بیماري    

لخته خون که شروع کننده  طور در رخدادهاي تشکیلهاي چربی مضر و پالك و همینسلول

از طرف دیگر.)2003، 6پیرسون وهمکاران(دنقش دار استهاانفارکتوس میوکاردیال و برخی سکته

اخیرا به صورت ،تنفسی -سنجش آمادگی قلبی وهاي التهابی با سطوح فعالیت بدنی ارتباط شاخص

                                               
1. Australian Governement Department of Health and Ageing
2. Atheroescloros
3. Kuo et al
4. Cardiovasecular Disease
5. kasapis et al
6. pearson et al
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 -بین فعالیت بدنی و آمادگی قلبی یمعنی دار معکوس ارتباطار گرفته ورگسترده اي مورد ارزیابی ق

هاي سفید و سلول)HS-CRP(1با حساسیت باال Cسطوح پایه پروتئین واکنش دهندهبا تنفسی 

از سوي دیگر از . تتر گزارش شده اسساالن و افراد مسنبزرگدر میان3و فیبرینوژن)WBC(2خون

  رترین و قابل اعتماد ترین عامل براي  استفاده بالینی در حال حاضبین این عوامل قابل دسترس

HS-CRP2005ا و همکاران ، کجور(می باشد(.  

یک پروتئین پالسما بوده و یک شکل فعال از واکنش  با حساسیت باالCپروتئین واکنش دهنده   

می باشد که هم توسط کبد و هم توسط آدیپوسیت ها تولید می شود و هم  با حساسیت باالدهنده 

است که سطوح آن به صورت سریع در هنگام فرآیند هاي  4پنتراکسینردیف خانواده پروتئین هایی از

پالسما است 6-5این افزایش در نتیجه افزایش سطوح غلظت اینترلوکین .رودالتهابی در بدن باال می 

همزمان با آدیپوسیت تولید می ،Tهاي هاي آندوتلیال و سلولکه آن نیز توسط ماکروفاژ سلول

  .)2005، 6الو و همکاران(شود

میلی گرم در خون بسیار کم می باشد و مقدار کمتر از یک  CRPمیزان سطوح  طبیعی در حالت  

میلی گرم بر لیتر با خطر متوسط و مقدار بیشتر  3الی  1کاهش خطر و مقدار با ) mg/l 1.0>(بر لیتر 

پیرسون وهمکاران، (میلی گرم بر لیتر با افزایش خطر بیماري قلبی در جمعیت بالغین مرتبط است 3از 

ت فعال در فرآیند هاي راین موضوع به خوبی نشان داده شده است که به صو CRPدر مورد ). 2003

از این ایده حمایت شود تا نقش دارد و این موضوع سبب شده است قی وعر -بیماري کرونري قلبی

.)2005کوو و همکاران، (عروقی است –یک فاکتور خطرزاي بیماري قلبی CRPکه

که در ها دانست می توان برگرفته از ماکروفاژها و دیگر فاگوسیت نیز را سلول هاي سفید خون   

سلکروز اهاي التهابی افزایش می یابد و در آسیب عروقی و پیشرفت آتروهنگام عفونت و بیماري

هایم و (باشدمی عروقی- عوامل خطرزاي قلبیدیگر  و پیشگویی کننده مستقل ازنقش دارد

  .)7،2004همکاران

به صورت عروقی –به عنوان یک عامل پیشگویی کننده مستقل از رویدادهاي قلبی WBCتعداد    

cells/lکه محتواي آن باالتر ازو زمانیگسترده و در عین حال ارزان بوسیله خون بر آورد می شود

حتی اگر اشخاص ،قلبی می باشد بیماري بااليدر هر دو جنس نشان دهنده خطر  ،باشد  6/7×109

                                               
1. High Sensitive C-Reactive protein
2. White Blood Cells
3.Fibrinogen
4. pentraxin
5-Interlukin
6. Lau et al  
7.Haim et al  
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و  زولیگمار(اشندنب )کلسترول وغیره,LDLهمچون (عروقی سابق –در معرض عوامل خطرزاي قلبی

  .)2005، 1همکاران

در مقایسه با غیر ورزشکاران یک کاهش احتمالی اما هاي منظمدر میان شرکت کنندگان در ورزش

کینگ (و فیبرینوژن مشاهده شده است CRP ،WBCهاي التهابی معنادار با ارزیابی سطوح شاخص

معیت هاي عمومی نشان داده شده است طور در گزارشاتی که بر پایه جهمین .)2003، 2و همکاران

یک ارتباط مستقل مثبت بین افزایش سطوح فعالیت بدنی با کاهش سطوح شاخص هاي التهابی 

  .)2002، 3آبرامسون و همکاران(و فیبرینوژن وجود دارد CRP ،WBCهمچون

وامل اولیه گیري از ععنوان یک عامل محوري پیشه فعالیت بدنی ب تحقیقات انجام یافته بر اساس

 CHDمرتبط با هاي خطرزاي جدیداما ارتباط بین این شاخص ،شناخته شده استCHDمرتبط با 

براي  .اندتحقیقات مختلف نتایج متنوعی ارائه داده و و فعالیت بدنی هنوز به خوبی معلوم نیست

بدنی تفریحی  ارتباط معنادار معکوسی بین افزایش سطوح فعالیت)2002(4همکارانو ثیوانام:مثال

تفاوتی در )1995(5نایمن و همکاران.را نشان دادندCRP ،WBCسطوح شاخص هاي التهابی با 

کینگ .محتواي لکوسیت و لنفوسیت سطوح پایه دونده هاي ماراتن و گروه کنترل مشاهده نکردند

ي سطوح متفاوت شاخص ها ،ها ع ورزشانوادر)1984(6همکاران و دوفاکسو )2003(وهمکاران

که در  به طوري را مشاهده کردند،)CRP  ،WBCهمچون (عروقی-التهابی مرتبط با بیماري قلبی

در برخی مشابه با گروه خی از فعالیت هاي ورزشی با سطوح پایین شاخص هاي التهابی،بر

در مقایسه )1992(7هاك و همکاران.و در برخی حتی بیشتر از گروه کنترل بود)فوتبالیست ها(کنترل

تفاوت معناداري بین سطوح ،دونده هاي مسافت هاي طوالنی و ورزشکاران سه گانه با گروه کنترل

با توجه به .بیگانه خواري و شیموتاکسی در این سه گروه مشاهده نکردندپایه تعداد نوتروفیل ها،

تري شبیاهمیت دستگاه قلب و عروق و توجه به اهمیت فعالیت بدنی در این زمینه لزوم تحقیقات 

بخصوص با شناختن شاخص هاي (ورزش ها  یکه آیا تمام سازدروشن  تا،احساس می شود

داراي اثرات ) و فیبرینوژن CRP ،WBCعروقی همچون  -خطرزاي جدید مرتبط با بیماري قلبی

اطالعات مشاهده اي در مورد تغییرات سطوح می باشد؟ یک موثرتر و کدام یا نه، یکسانی هستند

 در موردقانع کننده تر  یمدارک می تواند هاي التهابیو ارتباط آن با تغییر در شاخصفعالیت بدنی 

                                               
1. Margolis et al
2. King et al
3. Abramson et al
4. Wannamethee et al
5.Nieman et al  
6.Dufaux et al
7.Hack et al  



  کلیات  تحقیق/ فصل اول 

٨  

 کهوجود دارد  احتمالبنابراین .ما ارائه خواهد دادعروقی به  -بر روي بیماري قلبیتاثیر فعالیت بدنی 

ودي در باعث بهب نیز کاهش فرایند هاي التهابی یاو افزایش فعالیت بدنی با ،کاهش وزندر کنار 

  .)2006کونیک و همکاران، (شودعروقی  -عوامل خطر زاي قلبی

با شاخص فعالیت بدنی  و انواعفعالیت بدنی سطوح ، رابطهت آمدهبنابراین با توجه به نتایج بدس   

که برخی  به طوري ،عروقی جدید هنوز به خوبی مشخص نیست –هاي مرتبط با عوامل قلبی

به این  )1984(همکاران دوفاکسو )2003(یق کینگ و همکارانتحقیقات انجام شده همچون تحق

عروقی و  -بیماري قلبی زايخطر عوامل که همه اشکال فعالیت ورزشی با کاهش ندنتیجه دست یافت

فهم آن کمک زیادي به حل از این رو  و،و فیبرینوژن مرتبط نیستند CRP,WBCباالخص کاهش

لذا .خواهد کرد ،عروقی -قلبیبیماري  هاي بهبودشرو با فعالیت بدنیاین مشکل یعنی رابطه

پژوهش حاضر بر آن است تا با توجه به اهمیت عملکرد دستگاه قلب و عروق در سالمتی بدن و 

عروقی  –تاثیر فعالیت بدنی بر روي این سیستم و همچنین تاثیر ورزش بر روي عوامل خطرزاي قلبی

خون CRP,WBCکه آیا میزان سطوح پایهد پاسخ ده پرسشاین  به،  WBCوCRPجدید نظیر 

داراي فعالیت ورزشی خاص و در عین حال منظم، که در این تحقیق فوتبالیست در (کارشمردان ورز

 )نظر گرفته شده است و حداقل داري دوسال سابقه فعالیت ورزشی منظم در این رشته می باشند

داري دارد یا ادیگر اختالف معنیکبا )در هر دو گروه سال19با متوسط سن  (غیر ورزشکار مردانو

  ؟خیر

  

  

  

  

  

  

  

  



  کلیات  تحقیق/ فصل اول 

٩  

  

  ضرورت و اهمیت تحقیق 

یک از بیماريتالتهاب به عنوان یک عامل خطرزاي جدید در شروع، پیشرفت و میانجیگري ترومبو   

 ،و فعالیت بدنی هنوز به خوبی معلوم نیست CHDاما ارتباط بین التهاب و ،دارد نقشCHDهاي

کاهش سطوح شاخص هاي التهابی  راي اثبات رابطه بین سطوح فعالیت بدنی و تاثیر آن بزیرا بر

به عنوان مثال در یک مطالعه سطوح ). 2005جورسا و همکاران ، (دالیل تجربی مورد نیاز است

CRP ران از غیر حتی در بعضی ورزشکاودیگر متفاوت بودورزشکاران رشته هاي مختلف با هم

یک رابطه معکوس  طور هماهنگبه  يمطالعات مقطعی دیگراز سوي دیگر .ر بودورزشکاران بیشت

، 1جفکن و همکاران(اندرا نشان داده CRPپایین سطوحبا  تنفسی -بین فعالیت بدنی و سالمت قلبی

در تحقیق دیگري زمان صرف شده براي فعالیت تفریحی و اوقات فراغت نیز یک رابطه  .)2001

در مطالعه اي . )2002آبرامسون،(ا در مطالعه روي بزرگساالن نشان دادر CRPمعکوس با سطوح 

در مردان مرتبط بود ولی در زنان ارتباطی  CRPفعالیت هوازي شدید با سطوح پایه پایین  ،دیگر

با بیماري هایی  WBCدیگر سطوح باالي از طرف.)2005س و همکاران، اپیکاس(وجود نداشت

). 2006کونیک و همکاران، (عروقی مرتبط است -و مرگ و میر قلبی همچون انفارکتوس میوکاردیال

ه می شود با دعروقی سنجی –مطالعات سالمت قلبی ازمانی که فعالیت بدنی در رابطه بهم چنین

جفکن و (مرتبط می باشد WBC  ،CRPسطوح پایین معنادار شاخص هاي التهابی همچون 

.)2001همکاران،

در انواع مختلف  عروقی-جدید مرتبط با بیماري قلبی هاي التهابیشاخصلذا از آنجائیکه سطوح    

مقادیر  احتماالً افراد غیر ورزشکار مقایسه با ورزش ها که نیازمند سطوح مختلف انرژي هستند در

مختلفی از خود نشان می دهد و همچنین ارتباط دقیقی بین میزان فعالیت هاي منظم ورزشی با کاهش 

بررسی تاثیر تمرینات منظم  از جنبه هايتحقیق حاضر ،هاي التهابی وجود نداردسطوح پایه شاخص

،  CRPعروقی همچون  - از جنبه بررسی عوامل خطرزاي قلبی )حداقل دو سال(و طوالنی مدت

WBC داراي  سال 19و گروه غیر ورزشکار با متوسط سن )فوتبالیست(در دو گروه ورزشکار

مناسب  نوعراهکارهاي عملی در مورد نقش فعالیت بدنی و طریق بتواند تا از این  ،اهمیت خواهد بود

بیشتر به سوي شناسایی  گامی از این طریق وهاي التهابی ارائه دهدآن براي کاهش سطوح شاخص

 و همچنین پیشگیري زیرا براي پیشگویی .عروقی برداشته شود –هاي قلبیعوامل ایجاد کننده بیماري

                                               
1. Jeffken et al  



  کلیات  تحقیق/ فصل اول 

١٠  

عروقی شناسایی دقیق عوامل بوجود آورنده آن از  –مختلف بویژه امراض  قلبیهاي از بروز بیماري

  .پیش نیازها خواهد بود

  اهداف تحقیق 

  هدف کلی)الف

-HS(با حساسیت باالواکنش دهنده  Cمقایسه میزان پروتئین هدف کلی از انجام پژوهش حاضر  

CRP (هاي سفید خونو گلبول)WBC (جوان شهرستان ر ورزشکارورزشکار و غیمرداندر بین

  .می باشداردبیل

  

  :اهداف اختصاصی)ب

  خون مردان ورزشکار و غیر ورزشکار CRPمقایسه میزان  -1

  خون مردان ورزشکارو غیر ورزشکار WBCمقایسه میزان  -2

  :فرضیات تحقیق

  .بین ورزشکاران و غیر ورزشکاران وجود دارد ،سرم CRPتفاوت معناداري در میزان  -1

.بین ورزشکاران و غیر ورزشکاران وجود دارد ،سرم WBCتفاوت معناداري در میزان   -2

  

  هاي تحقیقمحدودیت

  

  هاي قابل کنترلمحدودیت)الف

هاسن آزمودنی-1

هاسالمت جسمانی آزمودنی-2

هاي ضد میکروبی، آسپرینمصرف سیگار، الکل، قرص-3

آرتریت،،عروقی-بیماري قلبی،رما خوردگیسدندان درد،هاي عفونی،بیماريفشار خون،-4

، چاقی و بویژه چاقی ناحیه مرکزي بدنآسمبیماري هاي ریوي،دیابت،

  هاآزمودنی بدنی میزان فعالیت-5

  زمان-6

مکان-7

  هاي غیر قابل کنترلمحدودیت)ب



  کلیات  تحقیق/ فصل اول 

١١  

روش زندگی-1

خواب-2

وضعیت روانی-3

  

  تعاریف نظري و عملیاتی واژگان

1-CRP:تئین فعال پروC)CRP ( یک پروتئین مرحله حاد است که در آسیب بافتی موضعی و

التهاب افزایش می یابد و شاخص خونی قابل اعتمادي براي اندازه گیري شدت پاسخ ایمنی به التهاب 

بدست پس از  مقداري است که در این پژوهش CRPمنظور از ).1999، مکینون(و آسیب است

 در آزمایشگاه دانش 1توربی چکروش با استفاده از کیت پارس آزمون و،نمونه هاي خونی آوردن

  .دمبدست آ

را می توان برگرفته از ماکروفاژها و دیگر سفید هايگلبول:)WBC(هاي سفیدگلبول-2

فاگوسیت ها دانست که در هنگام عفونت و بیماري هاي التهابی افزایش می یابد و در آسیب عروقی 

در این سفید هايگلبولمنظور از.)2004هایم و همکاران،(وز نقش داردسلکراو پیشرفت آترو

سیس  شمارش گر سلولی روش با،نمونه هاي خونی آوردنبدستپس از  مقداري است که پژوهش

  .بدست آمددر آزمایشگاه دانش 212ایکسکامکس

از % 70بیش از  و هاي سفید را به خود اختصاص می دهندبیشترین تعداد گلبول:هانوتروفیل-3

 مقداري است که در این پژوهش نوتروفیل هامنظور از.هاي در گردش را تشکیل می دهندسلول

در 21کا ایکسسیس مکس  شمارش گر سلولی روش با،نمونه هاي خونی آوردنبدستپس از 

  ..بدست آمدآزمایشگاه دانش

که در مراحل اولیه ) میکرومتر 18-10(ندستهی نسبتاً بزرگ های سلول ها مونوسیت: هامونوسیت -4

هاي دکه از سییهاها، بخصوص باکتريایمنی ذاتی، به منظور بیگانه خواري و بلع میکروب

5-2در خون  هامیزان طبیعی آن .)2006، 3گایتون(دنمی شوپوششی بدن عبور کرده اند وارد عمل

بدستپس از  قداري است کهم در این پژوهش مونوسیتمنظور از.)می باشد WBCکل درصد

در آزمایشگاه دانش21کا ایکسسیس مکس  شمارش گر سلولی روش با،نمونه هاي خونی آوردن

  .بدست آمد

                                               
1.Turby-Check  System   
2 .Sysmex K x21 Cell Counter
3.Guayton



  کلیات  تحقیق/ فصل اول 

١٢  

هاي سفید در گردش را تشکیل داده و قادرند ائوزینوفیل ها درصد کمی از گلبول:ائوزینوفیل ها-5

ها در دفاع بر علیه عفونت یت این سلولبیشترین فعال. ها را بیگانه خواري کنندبعضی از میکروب

پس  مقداري است که در این پژوهشائوزینوفیل منظور از).2006گایتون، (انگلی دیده می شود يها

در  21کا ایکسسیس مکس  شمارش گر سلولی روش با،نمونه هاي خونی آوردنبدستاز 

  .بدست آمدآزمایشگاه دانش

غیر فعالی هستند که داراي فعالیت ورزشی منظمی نمی  وانج مردانمنظور :گروه غیر ورزشکار-6

  .و ماه قبل از اجراي این آزمون نیز داراي فعالیت ورزشی نبوده اندد حداقلباشند و

ورزشی هستند که داراي سابقه فعالیت، مردان جوانی منظور از ورزشکاران:گروه ورزشکار-7

  .حداقل به مدت دو سال باشند،فوتبالورزشی در رشته  )مرتبه در هفته 3-5(منظم



  کلیات  تحقیق/ فصل اول 

١٣  

  ایمنی شناسی

شناسی به معنی مطالعه واکنش هاي ایمنی و بررسی مقاومت بدن در مقابله با عوامل مهاجم می  یایمن   

د و همچنین اثرات سوء و یا مفیدي شوباشد و مراحلی را که منجر به ایجاد مصونیت و تولید آنتی کور می 

  .)1381لیلوي و همکاران، (ایجاد می کنند، بررسی می نماید را که واکنش هاي فوق در بدن

ال بطور ثابت با هر عامل عفونت زا لیها شامل گویچه هاي سفید و سیستم ریتکولوآندوتدسته اي از بافت

راه مختلف عمل این بافتها براي جلوگیري از بیماري به دو. که سعی در حمله به بدن دارد مبارزه می کند

ساختن آنتی بادي ها در مقابل عوامل مهاجم که ) 2جم به وسیله فاگوسیتوز اانهدام عامل مه )1: می کنند

  .)2006گایتون، (خود این آنتی بادي ها موجب نابودي مهاجم می شوند

  

  عوامل مؤثر بر سیستم ایمنی

عوامل ولیکی، بژنتیکی، سن، جنس، عوامل متاعوامل ی چون لهاي سیستم ایمنی توسط عواممکانیزم   

  .)2006،گایتون(تحت تأثیر قرار می گیرند و فعالیت بدنی میکروبی ،فیزیولوژیکی

هاي متفاوت در مقابله با یک عامل عوامل وراثتی موجودات مختلف باعث بروز پاسخ: عوامل وراثتی -1

براي مثالً عارض شدن یک بیماري که به مرگ موجود می انجامد، ممکن است  ،دشوبیماریزاي یکسان می 

  .)2000، 10رسندپ(سایر موجودات هم نوع دیگر اثرات سوء کمتري داشته باشد

 ودر برابر عوامل بیماریزا  ،سیستم ایمنی هر موجود زنده اي به تبع سن و جنس:عوامل سن و جنس -2

نشان داده شده است که عملکرد سیستم ایمنی با باال رفتن . هاي مختلفی را بروز می دهدپاسخ ،عفونت

  .)2006گایتون، (ن به طور معنی داري کاهش می یابدس

نی، بخصوص هورمونوبرخی از عوامل مانند ازدیاد و کاهش ترشح ترکیبات هورم:یکیلعوامل متابو -3

ها را کاهش می هایی که از تیروئید و لوزالمعده ترشح می شوند، زمینه ابتال به عفونت

  .)1382مسعود،(دهند

ها و ذرات خارجی که بیشتر از مجاري بدن به آن نفوذ می کنند، در کار وبمیکر: عوامل میکروبی -4

  .)1382مسعود، (سیستم ایمنی اختالل بوجود می آورند

عواملی چون تغذیه، شرایط جغرافیایی، روش زندگی و خواب می :عوامل محیطی و فیزیولوژیکی -5

  .)1385وجگانی، (توانند در عملکرد سیستم ایمنی تأثیر گذار باشند

که به صورت چند گانه  است فعالیت بدنی از جمله عوامل مهم و مؤثر بر سیستم ایمنی:فعالیت بدنی -6

متغیر هاي بسیاري در ارتباط میان فعالیت بدنی وعملکرد سیستم ایمنی . بر سیستم ایمنی اثر می گذارد

است که موجب می شود اثر ترین این متغییر ها شدت و مدت فعالیت بدنی از مهم. مداخله می کنند

                                               
1.Pedersen



  کلیات  تحقیق/ فصل اول 

١٤  

عالیت فیعنی، همزمان با افزایش شدت . شکل باشد Jفعالیت بدنی بر عملکرد سیستم ایمنی، یک رابطه ي

هاي عفونی افزایش خواهد  به بیماريالبدنی و بار تمرین عملکرد سیستم ایمنی تضعیف و خطر ابت

  .)1994، 11نایمن(یافت

  

  هاي سفید خونگلبول

هاي قرمز و پالکت ها از یک نیاي هاي خونی مثل گلبولها و همین طور سایر سلولاین سلول    

سلول . که در مغز استخوان وجود دارد سرچشمه می گیرند 12از جوانه ايسمشترك به نام سلول خون

هاي سلول پیش ساز لنفوئیدي و جوانه اي در مغز استخوان ابتدا به دو سلول پیش ساز دیگر به نام

 -از پیش ساز لنفوئیدي و مونوسیت) Bو Tهاي سلول(هانفوسیتل. تقسیم می شود 13ديمیلوئی

رده . هاي خونی از پیش ساز میلوئیدي منشأ می گیرندو سایر سلول 15گرانولویست ها ،14ماکروفاژها

ها این سلول. هاي دانه درشت هنوز معلوم نیستیا لنفوسیت  16هاي کشنده طبیعیسلولی دقیق سلول

  .)2006گایتون،(ن است از دسته سوم پیش ساز ها منشأ گرفته باشندممک

  

  هاي ایمنی رده میلوئیديسلول

هاي بیگانه خوار و عرضه کننده آنتی ژن هستند که از ها و ماکروفاژها دسته اي از سلولمونوسیت   

ش خون وجود دارند تدا در گردبها در امونوسیت. هاي پیش ساز در مغز استخوان منشعب می شوندسلول

این . ها جایگزین شوندولی در جریان جراحت، التهاب و عفونت می توانند از خون خارج شده و در بافت

  .)1382مسعود، (ها تمایز پیدا کرده و ماکروفاژ نام می گیرند ها بعدها در داخل بافتسلول

  

  مونوسیت ها

که در مراحل اولیه ایمنی ذاتی، به منظور بیگانه ) میکرومتر 18-10(مونوسیت، سلولی نسبتاً بزرگ است   

وارد عمل می  )هاي پوششی بدن عبور کرده انددهاي که از سبخصوص باکتري(هاخواري و بلع میکروب

هاي اکتسابی بعدي نیز دخالت کرده و عالوه ماکروفاژ در پاسخ -هاي مونوسیتعالوه بر این، سلول. شود

هاي در گردش به طور مونوسیت. عرضه می کنند Tهاي ژن را نیز به سلولبر تولید سایتوکاین ها، آنتی 

هایی مثل ها در بافتاین سلول. هاي مختلف بدن شده و تبدیل به ماکروفاژ می شوندمداوم وارد بافت

                                               
  

1.Nieman
2. Hematopoietic Stem Cell  
3.Lymphoid and Myeloid Progenitor   
4. macrophages  
5.Granulocytes
6 .Natural Killer  
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بافت پیوندي، مجاري تنفسی تحتانی و در اطراف عروق خونی کبد و طحال به صورت مستقیم یافت می 

ماکروفاژ با آزاد کردن مواد سمی از لیزوزوم هاي خود و همین طور تولید  -اي مونوسیتهسلول. شوند

ه و از بین تهاي بلعیده شده را کشهاي اکسیژن و اکسید نیتریک، میکروبهاي فعالی مثل رادیکالمولکول

 )IL-1(ماکروفاژ هاي فعال شده می توانند سایتوکاین هایی مثل اینترلوکین یک - مونوسیت. می برند

ترشح کرده و باعث فعال شدن ) α-TNF(آلفا -و فاکتور نکروز دهنده تومور) IL-6(اینترلوکین شش 

ماکروفاژ ممکن است در مقابله با  -هاي مونوسیتسلول. لنفوسیت ها و تحریک فرآیندهاي التهابی شوند

ولی داشته لول کشی و یا توقف سلسهاي آلوده به ویروس، خواص مورها و سلولتوبرخی از 

  .)2000پدرسن و همکاران، (باشند

  

  نوتروفیل ها

هاي در گردش را از سلول% 70هاي سفید را به خود اختصاص می دهند، بیش از بیشترین تعداد گلبول   

هاي پروتئاز و ها داراي خواص بیگانه خواري بوده و با آزاد کردن آنزیماین سلول. تشکیل می دهند

ها و برخی ها، قارچها قادرند باکترينوتروفیل. بلعیده شده را می کشند یسیتوپالسمفسفولیپاز دانه هایی 

هاي هاي مبتال به نارسایی نوتروفیل، عفونتدر تعدادي از بیماري. م کننددهنها را بلعیده و ماز ویروس

و ) چند روز(ندها عمر کوتاهی دارنوتروفیل. ی و قارچی به صورت عود کننده دیده می شودایمکرر باکتری

این پدیده به علت وجود عوامل جاذبی که توسط سایر . هاي عفونی شده جلب می شوندبه سرعت به محل

عالوه بر این، . می شوند، صورت می گیردماکروفاژها ساخته و هاهاي ایمنی، بخصوص مونوسیتسلول

عقیده دارند . شوندمیها حاضرهایی هستند که در محل جراحت و التهاب بافتها اولین سلولنوتروفیل

هاي عضالنی هاي آسیب دیده بخصوص آسیببافت هضمانه خواري و گها نقش مهمی در بینوتروفیل

  ).2006گایتون، (ناشی از فعالیت بدنی شدید ایفا می کنند 

  ائوزینوفیل ها

ها بعضی از میکروبهاي سفید در گردش را تشکیل داده و قادرند ائوزینوفیل ها درصد کمی از گلبول   

انگلی دیده می  يها در دفاع بر علیه عفونت هابیشترین فعالیت این سلول. را بیگانه خواري کنند

  ).2006گایتون، (شود

  

  هاها و ماست سلبازوفیل

تصاص خهاي سفید گردش خون را به خود ادرصد بسیار کمی از گلبول 17هاها و ماست سلبازوفیل    

  ).1382مکینون، (هاي التهابی و حساسیتی درگیر می شوندپاسخداده و عمدتاً در 

                                               
Mast cells.1
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  هاي ایمنی رده لنفوئیديسلول

هاي سفید هستند که از سلول پیش ساز دسته اي از گلبول )NKهاي لولسو BوT(ها نفوسیتل   

 هاي عمل کننده درعمده ترین سلول) T،B(هااین سلول. لنفوئیدي در مغز استخوان منشعب می شوند

ها در حدود نفوسیتل. می باشند) NKهاي سلول(هاي ایمنی اکتسابی و بعضی از موارد ایمنی ذاتیپاسخ

این . ها را به وجود می آورندی از سلولنگمهاي ناههاي سفید را تشکیل داده و گروهاز گلبول% 20-25

ها در طیف لنفوسیت. ها بر اساس عملکرد و شاخص هاي سطحی خود طبقه بندي می شوندسلول

هاي ایمنی، تولید سایتوکاین ها، تولید آنتی بادي، کشتن وسیعی از اعمال ایمنی، از جمله شروع پاسخ

  .)1382مسعود، (هاي بیگانه و تومورها و بخوص ایجاد خاطره از عفونت قبلی، نقش اساسی دارندسلول

  هاي سفیدطول عمر گلبول

ساعت در خون به گردش می  8تا  4از مغز استخوان به مدت  گرانولوسیت ها در حالت پس از رها شدن   

پیش از پراکنده شدن از  ،مونوسیت ها هم. روز دیگر نیز در بافت ها زنده می مانند 5تا 4پردازند و سپس 

آنها پس از . دندر خون می مان) ساعت 20تا  10(ها مدت کوتاهیطریق غشاي مویرگی به درون بافت

اساس دستگاه ماکروفاژي بافتی را می  ،شوند و به صورت ماکروفاژهاي بافتی ورود به بافت بزرگ می

ها دائمًا به همراه تخلیه لنف از گرهلنفوسیت. هاسازند که وسیله اي است براي مقابله با عفونت در بافت

طریق آنها پس از چند ساعت از . خون می شوند گردش نفوئید وارد دستگاهلهاي هاي لنفاوي و سایر بافت

 هاي لنفوئیدي یا خونها بر می گردند و سپس دوباره وارد لنف می شوند و به بافتدیاپدز مجدداً به بافت

ها هفته ها، ماه ها، و سال لنفوسیت. ها پیوسته در حال گردش در بدن هستندباز می گردند، لذا لنفوسیت

روز  10هاي خون حدوداً هر پالکت. اردها، زنده می مانند ولی این مدت به نیاز بدن به آنها بستگی د

پالکت براي هر میکرولیتر خون ساخته می  30.000به عبارت دیگر روزانه حدوداً . جایگزین می شوند

  .)1385وجگانی، (شود

  

  سایتوکاین ها

نفوئیدي دخالت می لنفوئیدي و غیر ل هايهاي بین سلولتیدي هستند که در ارتباطپپ سایتوکاین ها پلی   

عبارت سایتوکاین به گروهی از فاکتورهاي تنظیم کننده عمومی گفته می شود که شامل لنفوکاین هاي . ندکن

در واقع انواع مختلفی از . دباشها  و منوکاین هاي ساخته شده از مونوسیت ها می ساخته شده از لنفوسیت

توکاین ها در درجه اول، عوامل تنظیم سای. قادرند سایتوکاین ها را تولید نمایند) ایمنی و غیر ایمنی(هاسلول

. هاي التهابی را نیز داشته باشندکننده رشد هستند، ولی ممکن است اعمال دیگري مثل ایفاي نقش در پاسخ
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هاي هدف مختلفی تأثیر بگذارد و باعث به وجود آمدن یک سایتوکاین خاص ممکن است بر روي سلول

هاي ایمنی در گیر شده و ممکن است ا عمالً در تمام فعالیتسایتوکاین ه. پاسخ هاي ایمنی متفاوتی شود

از طرف دیگر برخی از عوامل طبیعی دیگر ممکن است در . هاي غیر ایمنی نیز اثر کنندبر روي سلول

 )IL(18وکین هالاز سایتوکاین ها می توان به اینتر.ار کنندمهعملکرد سایتوکاین تداخل کرده و اعمال آنها را 

  .)2006،ایمن و همکارانن(اشاره کرد) TNF(20و فاکتور نکروز دهنده تومور) IFN(19اون هراینترف

  

  هاي مرحله حادپاسخ

باعث القاء تولید و ترشح تعداد زیادي  IL-1 ،IL-6 ،-TNFهاي التهابی مثل آزاد شدن سایتوکاین   

این پروتئین ها اعمال . از کبد می شود حساسیت باال بالیکوپروتئین هاي متنوع به نام پروتئین هاي گاز

. هاي ایمنی نسبت به عوامل بیماریزا می شودمتنوعی را انجام می دهند که برخی از آنها باعث تقویت پاسخ

صد تا هزار برابر  با حساسیت باالدر جریان یک عفونت یا التهاب، ممکن است غلظت سري پروتئین هاي 

، IL-1 ،IL-6هاي نجا که محرك هاي زیادي ممکن است باعث رها شدن سایتوکاینآ از. افزایش پیدا کند

-TNF  ها، بلکه در مقابل هر عاملی تنها در پاسخ به عفونتنه نیز  با حساسیت باالشوند، پروتئین هاي

  .)1382ینون، کم(که بدن را تهدید کند آزاد می شوند

  (HS-CRP)با حساسیت باال  Cپروتئین واکنش دهنده

با یک پروتئین پالسما بوده و یک شکل فعال از واکنش دهنده با حساسیت باال  Cپروتئین واکنش دهنده   

می باشد که هم توسط کبد و هم توسط بافت آدیپوسیت تولید می شود و هم ردیف خانواده  حساسیت باال

صورت سریع در هنگام فرآیندهاي التهابی در بدن باال می است که سطوح آن به  پنتراکسینپروتئین هایی از 

الوو، (ها تولید می شود، همزمان با آدیپوسیتIL-6رود این افزایش در نتیجه افزایش سطوح غلضت 

  .)2000، 21دانش و 2004

افزایش ه دنممکن است نشان ده سطوح باالي آن التهاب است ویک نشانگر  Cپروتئین واکنش دهنده   

هاي فوق وقتی با روش CRPسطوح افزایش یافته . به پاره شدن پالك و ترمبوز را نشان دهد تمایل

به شدت با خطر سکته قلبی، سکته مغزي، ) HS-CRPیعنی همان(حساس جدید اندازه گیري می شود

کمتر از یک میلی گرم بر لیتر  HS-CRPسطوح.بیماري شریانی محیطی و مرگ ناگهانی قلبی مرتبط است

میلی 3با خطر متوسط و سطوح باال تر از  بر لیتر میلی گرم3-1خطر کم حوادث قلبی عروقی؛ سطوح  با

  .)2007، 22آندرولی و همکاران(با خطر باال در ارتباط استبر لیترگرم

                                               
Intorlukines1.
Interferons2.

3. Thomor Necrosis Factor  
  

1.Danesh
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  هاي سلولیهاي سفید خون و توزیع زیر جمعیتتعداد گلبول

افزایش تعداد گلبول(ورزش دیده می شود لکوسیتوزیس یکی از تغییرات چشمگیر و ثابتی که در جریان    

می باشد که ممکن است تا چهار برابر زمان استراحت افزایش پیدا کند و پس از ) گردش در هاي سفید

ها به مدت چندین ساعت باال باقی توقف ورزش در حد باال باقی مانده و بعد از اتمام بعضی انواع تمرین

با میزان  ومی رسد مقدار لکوسیتوز با شدت و مدت تمرین نسبت مستقیم  به طوري که به نظر .بماند

،23مک کارثی و دال(ترین عامل باشد البته ممکن است تمرین مهم. ت معکوس داردبسن آمادگی فرد

1988(.  

هاي سفید در حین و بالفاصله پس از تمرین غالباً به علت افزایش تعداد افزایش در تعداد گلبول   

ها نیز ممکن است افزایش اگر چه تعداد مونوسیت. ها می باشدها و به میزان کمتري لنفوسیتلنوتروفی

  .پیدا کند 

تمرین بیش از ( و مناسب داشته اند هاي متوسط تمرینکه اغلب مطالعات انجام شده در ورزشکارانی    

  سلول در 109× 11تا  4(که در مقایسه با معیارهاي طبیعی نشان می دهد ) حد نداشته اند
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