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 چکيده
 

دقيقه( با تمرينات  30حداكثر اكسيژن مصرفی ) %85مقايسه اثرات ورزش در  هدف از مطالعه حاضر :هدف

ساعت( بر روي تعداد لکوسيت 5/1حداكثر اكسيژن مصرفی بيش از  %60طوالنی مدت در بار كار پايين تر)

ورزشکار مرد  15:شناسيروش خون و درصد زير رده هاي لکوسيتی خون مردان جوان ورزشکار می باشد. 

سانتيمتر(  2/174±64/3قد  گرم،كيلو5/56±72/5سال، وزن 3/22±6/2)ميانگين و انحراف معيار سن دانشجو

دويدن بر روي نوارگردان الکتريکی  پس از انجام معاينات پزشکی، آزمودنی ها  مطالعه شركت نمودند. ندر اي

جرا نمودند. سپس در جلسه بعدي، به فاصله كمتر از يک دقيقه( را ا 30حداكثر اكسيژن مصرفی) %85با شدت 

حداكثر اكسيژن مصرفی  %65ساعت و با شدت  5/1به مدت  ، آزمودنی ها مجددا بر روي همان نوارگردانهفته

به فعاليت پرداختند. نمونه هايی خون آزمودنی ها، قبل و بالفاصله بعد از تمرين از وريد محيطی بازو جمع 

مورد تجزيه  t آماري و با استفاده از آزمون هاي MedCalcات بدست آمده توسط نرم افزاراطالعآوري شد. 

 نتایج:( در نظر گرفته شد. P<= يا05/0سطوح معنی داري براي آزمون هاي آماري ) و تحليل قرار گرفت.

تعداد لکوسيت ميانگين  نتايج هر دو تالش تمرينی بطور معنی داري موجب باال رفتن تعداد لکوسيت خون شد.

حداكثر اكسيژن  %85ساعت( و 5/1حداكثر اكسيژن مصرفی ) %60هاي خون به ترتيب بعد از اجراي تمرين در 

افزايش يافت. بعد ( ×ml/610) 85/9±2به  32/6 ±75/0و  26/10 ± 3/3به  4/6± 69/5دقيقه( از  30مصرفی )

( خون به %11( و نوتروفيل هاي)%25/1سيت ها )، درصد منودر بار كار پايين تر طوالنی مدت از اجراي تمرين

( خون به طور معنی داري، نسبت به آنچه در فعاليت %75/11طور معنی داري باالتر و درصد لنفوسيت هاي)

درصد منوسيت تفاوت معنی داري در هرچند  (.P<05/0)حداكثر اكسيژن مصرفی مشاهده شد، كمتر بود 85%

وقتی  ،نشان می دهد مطالعه حاضر نتايجبحث: (. P<05/0) ی مشاهده نشدهاي خون بعد از هر دو تالش تمرين



يا نسبت به آنچه بعد از تمرينات خسته  طبيعی بزرگترعملکرد ايمنی  زمان تمرين طوالنی مدت است، كاهش

 مجموع پاسخ هاي مشاهده شده در اين از همين رو،  كننده با بار كار باالتر مشاهده می شود،كمی بيشتر است.

پيشرفت تندرستی و طول  برايممکن است در جهت محافظت در برابر بيماري ها بکار گرفته شده و يا مطالعه 

 عمر ورزشکاران مورد استفاده قرار گيرد.

 

 تعداد لکوسيت، زير رده هاي لکوسيتی، شدت تمرين، مردان ورزشکار: واژه هاي كليدي

 

 

 

 مقدمه

فعاليتهاي بدنی اثرات متفاوتی را بر سيستمهاي مختلف بدن بجا می گذارد و تحقيقات زيادي نيز در 

مورد اين اثرات صورت گرفته است. در اكثر موارد می توان براي ورزش، نقش مثبت و سازنده اي را 

اوت است. در ابتدا عملکرد اين سيستمها در نظر گرفت، اما اين موضوع در مورد سيستم ايمنی متف در

تصور بر اين بود كه انجام تمرينات و مسابقات ورزشی تاثير تقويت كنندگی بر ايمنی بدن انسان دارد 

ات بيشتر قو اين اثر با افزايش شدت و مدت فعاليت، بيشتر خواهد شد. به تدريج و با انجام تحقي

اشد و بسيار پيچيده تر از ب خطی داشتهمشخص شدكه اين رابطه نمی تواند ارتباطی مستقيم و 

اين موضوع به عنوان مسئله روز رشته طب پيشگيري درآمد و  90تصورهاي اوليه است. از ابتداي دهه 

(. با اين حال هنوز هم سواالت زيادي در اين 38تحقيقات وسيعی در اين زمينه صورت پذيرفت )

م ايمنی چگونه است، نمی توان با زمينه مطرح است و در پاسخ به اين سوال كه ارتباط ورزش و سيست

بسياري از افراد بر اين  شود. عملکرد اين سيستم می يقاطعيت گفت كه فعاليت همواره باعث ارتقا

باورند كه فعاليت زياد و شديد مقاومت سيستم ايمنی را افزايش می دهد، در صورتی كه تحقيقات 

يد بر سيستم ايمنی، شيوع عفونت قسمت انجام شده در باره اثرات تکرار و تمرين بلند مدت و شد

با وجود اين  (.  3، 14، 19، 25، 33فوقانی مجاري تنفسی و تخريب عوامل ايمنی را نشان می دهد.)



هاي دستگاه تنفسی در اغلب مردم يک ناراحتی مختصر به حساب می آيد، اين امر در  كه عفونت

جسمانی و روانی عالی باشند، بسيار مهم تلقی  ورزشکاران زبده و قهرمانانی كه هميشه بايد درشرايط

(. به هر حال سواالت زيادي در اين باره وجود دارد كه بايد پاسخ داده شوند.10می شود )  
 

  تعریف مسئله

ورزش به عنوان يک استرسور قوي، بدن را با طيف وسيعی از نيازها مواجه ساخته و موجب تغييرات 

وليسم، ترشحات همورال و سيستم ايمنی می شود. اجزاء سلولی فيزيولوژيک بسياري در ميزان متاب

سيستم ايمنی در بخش هاي مختلف بدن مانند: خون، ارگان هاي لنفی اوليه و ثانويه، گره هاي منطقه 

اي لنف، و بيشتر اندام ها ) مغز، كبد، كليه ها، ريه و پوست( وجود دارند. اما سلول هاي ايمنی موجود 

ابليت دسترسی آسان، به عنوان بهترين و بزرگترين منابع ارزيابی شاخص هاي در خون به دليل ق

(. بيشتر 22سيستم ايمنی بدن در تحقيقات فيزيولوژيک و كلنيکی مورد استفاده قرار می گيرند)

مطالعات اوليه صورت گرفته در زمينه ارتباط ورزش و عملکرد سيستم ايمنی بدن بر روي 

(. اما در سال هاي اخير، پارامتر هاي موثر در پاسخ هاي 24تمركز دارد )لکوسيتوزيس ناشی از ورزش 

سيستم ايمنی به اجراي فعاليت هاي ورزشی توجه بسياري از محققين فيزولوژي ورزشی را به خود 

جلب نموده است. نتايج مطالعات صورت گرفته در اين زمينه نشان می دهد، پاسخ هاي سيستم ايمنی 

اي ورزشی تحت تاثير عوامل بسياري مانند: شدت و مدت تمرين، نوع تمرين ، به اجراي فعاليت ه

(. بعالوه توليد 19،33وضعيت آمادگی افراد، سن، جنس و مقطع زمانی شركت در تمرينات قرار دارد)

استرس هورمون ها، تغييرات هموديناميک و افزايش دماي بدن كه در پی انجام فعاليت ورزشی رخ 

ميزان تغييرات تعداد كل گلبول هاي سفيد و گرانولوسيت هاي خون و همچنين می دهند نيز بر 

(. از سوي ديگر اجراي فعاليت هاي حاد ورزشی 29فراخوانی سلولهاي ايمنی به جريان خون موثرند)

به طور گسترده اي با صدمات و آسيب هاي بدنی همراه است، كه ميزان اين صدمات به شدت، مدت 



ت ورزشی بستگی دارد. از همين رو انجام تمرينات با شدت باال صدمات بافتی، و شکل اجراي فعالي

توليد استرس هورمون ها و تغييرات كمی و عملکردي سلولهاي مختلف ايمنی موجود در خون را به 

(. بعالوه تمرينات استقامتی طوالنی مدت و خسته كننده نيز منجر به آشفتگی در پارامتر 24دنبال دارد)

ساعت به  21تم ايمنی می شود، كه گاه ممکن است دوره ريکاوري آن تا سطوح نرمال، هاي سيس

(. نتايج مطالعات مختلف نشان می دهد، تعداد گلبول هاي سفيد خون در مدت 26،28طول انجامد)

ساعت پس فعاليت  6كمی پس از فعاليت استقامتی افزايش يافته و تعداد آنها ممکن است حداقل تا 

باقی بماند. در جريان فعاليت با زمان طوالنی تعداد نوتروفيل ها زودتر افزايش پيدا كرده و  در حد باال

مدتها پس از فعاليت در حد باال باقی می ماند. تعداد لنفوسيت ها نيز به تدريج افزايش پيدا می كند كه 

عوامل ديگري مقادير افزايش آن بيشتر به مدت و شدت تمرين وابسته بوده و تا حدود كمتري به 

بستگی دارد)21، 18(. ناتال 1و همکاران )2003(، در گزارش تحقيقی خود كه با هدف ارزيابی تاثير 

سه نوع تمرين مختلف بر روي تعداد لکوسيت هاي خون صورت گرفت، به اين نتيجه دست يافتند كه 

رخ می دهد. بيشترين واكنش سيستم ايمنی نسبت به ورزش در طی تمرينات طوالنی مدت هوازي 

 تمرينات هوازي در اوج اجرا، افزايش   %60(vo2maxبعالوه در مقايسه با تمرينات شدت متوسط)

بيشتري را درتعداد كل لکوسيت هاي گردش خون موجب می شوند. اين در حالی است كه افزايش 

ه نوع تمرين معنی داري در تعداد كل لکوسيت ها ، نوتروفيل ها و لنفوسيت ها بالفاصله بعد از هر س

(. حال با توجه به مطالب ذكر شده مبنی بر گستردگی عوامل تاثير گذار بر پاسخ 24مشاهده شد. )

سيستم ايمنی بدن به ورزش و اهميت سيستم ايمنی بدن در تداوم سالمتی ورزشکاران و همچنين 

شود كه تناقضات موجود در پاسخ سيستم ايمنی به اجراي فعاليت ورزشی اين سئوال مطرح می 

تغييرات شدت و مدت تمرين به عنوان اصلی ترين شاخص هاي اجراي فعاليت بدنی چه تاثيري بر 

                                                 
1. Natle et al 



تعداد كل لکوسيت هاي خون و درصد زير رده هاي لکوسيتی گردش خون دارند؟ از همين رو 

درصد حداكثر  85تمقايسه تاثيرات اجراي فعاليت ورزشی با ميانگين شدتحقيق حاضر با هدف 

دقيقه با ميانگين شدت 90دقيقه( با فعاليت ورزشی بلند مدت و كم شدت ) 30مصرفی)اكسيژن 

vo2max 60% ( برروي تعداد لکوسيت ها ي خون و درصد زيررده هاي لکوسيتی مردان ورزشکار به 

راهکار هاي علمی و عملی در اختيار  ،و در نهايت با استفاده از نتايج بدست آمدهاجرا در خواهد آمد. 

ين و دست اندركاران قرار خواهد گرفت. محقق  

 

 ضرورت و اهميت پژوهش

ارزيابی تاثير فعاليت بدنی بر عملکرد سيستم ايمنی كه نقش محافظت بدن در برابرعوامل بيگانه 

زا  را برعهده دارد، يکی از چالش هاي موجود در زمينه فيزيولوژي ورزشی و به ويژه وبيماري

رود. زيرا با توجه به اهميت تاثير ورزش بر عملکرد سيستم ايمنی و  ايمنولوژي ورزشی به شمار می

هاي عفونی بر عملکرد ورزشی ورزشکاران و با وجود تحقيقات انجام همچنين تاثير متقابل بيماري

هاي مختلف ورزشی بر عملکرد سيستم ايمنی، هنوز پاسخ روشنی به شده در زمينه تاثير فعاليت

هاي پژوهشی نيز نتايج يکسانی از پاسخ هاي سيستم ه است. بعالوه يافتهسئواالت موجود داده نشد

( .24، 27، 28ايمنی نسبت به ورزش نشان نمی دهد)  

هاي ورزشی از نظر شدت، مدت، درگير بودن ساير عوامل فيزيولوژيک از آنجايی كه انواع فعاليت

فاوتی دارند، و با توجه به تناقضات ها و همچنين عوامل روانشناختی  پاسخ هاي متمانند نقش هورمون

موجود در نوع واكنش سيستم ايمنی به برنامه هاي مختلف تمرينی، مشخص كردن نوع پاسخ هاي 

(. با آگاهی از تغييرات 24رسد)ايمنی بدن به اجراي فعاليت هاي مختلف ورزشی ضروري به نظر می

هاي ورزشی و ارزيابی اثرات مثبت و تهاي لکوسيتی پس از اجراي فعاليها و برخی زيرردهلکوسيت

هايی را در جهت سالمت بيشتر افراد ورزشکار درگير با تمرينات مختلف توان توصيهمنفی آن، می



تواند راهکار هاي مناسبی ورزشی ارائه نمود. بنابراين انجام پژوهش حاضر و ديگر تحقيقات مشابه  می

ا استفاده از انجام فعاليت بدنی مناسب براي ورزشکاران به ي ارتقاء عملکرد سيستم ايمنی برا در زمينه

ارمغان آورد و همچنين راهنماي خوبی براي مربيان و ورزشکارانی باشد كه به فعاليت مختلف ورزشی 

می پردازند. بعالوه نتايج مطالعات صورت گرفته نشان می دهد، علی رغم اهميت نقش شدت و مدت 

ايمنی، بويژه تغييرات لکوسيتی خون توجه اندكی به اين زمينه  اجراي فعاليت ورزشی بر سيستم

مطالعاتی در كشورمان صورت گرفته است. و همچنان ابهامات فراوانی در اين زمينه وجود دارد. 

بنابراين به نظر می رسد انجام تحقيقات بيشتر در مورد تاثير هر يک از پارامتر هاي موثر در ميزان 

و زير مجموعه آن طی اجراي فعاليت هاي مختلف ورزشی ضروري است. تغييرات كل لکوسيت ها   

 

 هاي پژوهشهدف

 هدف كلي: -الف 

درصد  85تهدف كلی از اجراي اين پژوهش مقايسه تاثيرات اجراي فعاليت ورزشی با ميانگين شد

ن دقيقه با ميانگي 90دقيقه( با فعاليت ورزشی بلند مدت و كم شدت ) 30حداكثر اكسيژن مصرفی)

 60% ( برروي تعداد لکوسيت ها ي خون و درصد زيررده هاي لکوسيتی مردان vo2maxشدت 

می باشد. ورزشکار  
 

 اهداف ویژه : -ب

 اهداف ويژه اين تحقيق شامل موارد ذيل می باشد:

 60% وvo2max 1- تعيين ميزان تغييرات تعداد لکوسيت هاي خون در پاسخ به دو برنامه تمرينی

vo2max . 85% در مردان ورزشکار 



 60% وvo2max 2- تعيين ميزان تغييرات درصد نوتروفيل هاي خون در پاسخ به دو برنامه تمرينی

vo2max  .85% در مردان ورزشکار 

 60% وvo2max 3- تعيين ميزان تغييرات درصد لنفوسيت هاي خون در پاسخ به دو برنامه تمرينی

vo2max .85% در مردان ورزشکار 

 60% وvo2max 4- تعيين ميزان تغييرات درصد منوسيت هاي خون در پاسخ به دو برنامه تمرينی

vo2max .85% در مردان ورزشکار 

 

 فرضيات پژوهش

هاي خون مردان ورزشکار، پيش و پس از اجراي برنامه تفاوت معنی داري بين تعداد لکوسيت -1

  60% وجود دارد. vo2maxتمرينی با شدت

هاي خون مردان ورزشکار، پيش و پس از اجراي برنامه تعداد لکوسيت تفاوت معنی داري بين -2

  85% وجود دارد. vo2maxتمرينی با شدت

تفاوت معنی داري بين درصد نوتروفيل هاي خون مردان ورزشکار، پيش و پس از اجراي برنامه  -3

  60% وجود دارد. vo2maxتمرينی با شدت

هاي خون مردان ورزشکار، پيش و پس از اجراي برنامه تفاوت معنی داري بين درصد نوتروفيل  -4

  85% وجود دارد. vo2maxتمرينی با شدت

تفاوت معنی داري بين درصد لنفوسيت هاي خون مردان ورزشکار، پيش و پس از اجراي برنامه  -5

  60% وجود دارد. vo2maxتمرينی با شدت

زشکار، پيش و پس از اجراي برنامه تفاوت معنی داري بين درصد لنفوسيت هاي خون مردان ور -6

  85% وجود دارد. vo2maxتمرينی با شدت



تفاوت معنی داري بين درصد منوسيت هاي خون مردان ورزشکار، پيش و پس از اجراي برنامه  -7

  60% وجود دارد. vo2maxتمرينی با شدت

اجراي برنامه  تفاوت معنی داري بين درصد منوسيت هاي خون مردان ورزشکار، پيش و پس از -8

  85% وجود دارد. vo2maxتمرينی با شدت

تفاوت معنی داري بين ميانگين تغييرات تعداد لکوسيت هاي خون مردان ورزشکار، در پاسخ به دو  -9

 85% وجود دارد.   vo2max 60% وvo2max برنامه تمرينی 

ن ورزشکار، در پاسخ به تفاوت معنی داري بين ميانگين تغييرات درصد نوتروفيل هاي خون مردا -10

 85% وجود دارد.   vo2max 60% وvo2max دو برنامه تمرينی 

تفاوت معنی داري بين ميانگين تغييرات درصد لنفوسيت هاي خون مردان ورزشکار، در پاسخ به  -11

 85% وجود دارد.   vo2max 60% وvo2max دو برنامه تمرينی 

درصد منوسيت هاي خون مردان ورزشکار، در پاسخ به  تفاوت معنی داري بين ميانگين تغييرات -12

 85% وجود دارد.   vo2max 60% وvo2max دو برنامه تمرينی 

    

 هاي پژوهشمحدودیت

 محدودیت قابل كنترل

تواند نتايج پژوهشی را در اجراي پژوهش حاضر، محقق با برخی از عوامل دخيل كه می

از جمله اين عوامل كه محقق آنها را در كنترل خود الشعاع قرار دهد، مواجه خواهد بود. تحت

توان به كاليبره كردن ابزار اندازه گيري داده ها و همچنين جنس، دامنه سنی، تعيين درآورده است، می

سطوح فعاليت روزانه و عادات زندگی نمونه هاي مورد مطالعه، اشاره نمود. بعالوه از آنجايی كه 

گر قرار نداشته اند نسبت به اهداف انجام آزمون وعواملی كه می آزمودنی ها تحت اختيار آزمون

توانند در نتايج آزمون موثر باشند توجيه شده اند، كه از جمله اين موارد می توان به عدم ابتال به 



بيماري هاي عفونی مزمن و حاد، عدم مصرف دارو هاي خاص در روز آزمون و روز قبل از آن، و 

روز آزمون و غيره اشاره كرد. همچنين جهت اطمينان بيشتر كليه آزمودنی ها انجام فعاليت بدنی در 

قبل از آزمون مورد معاينات پزشکی قرار گرفتند. به عبارت ديگر، با توجه به امکانات موجود مجري 

طرح سعی نموده كه عمده عوامل موثري كه ممکن بوده بر نتايج تحقيق اثر گذار باشد را كنترل 

 نمايد.

 

 رقابل كنترلهاي غيدیتمحدو

برخی از عوامل اثرگذار به نتايج پژوهش وجود خواهد داشت كه پژوهشگر قادر به كنترل آنها 

توان به وضعيت تغذيه، مصرف مواد دارويی، ميزان خواب و به نخواهند بود. از جمله اين عوامل می

عروقی اشاره نمود. -بی گيري آمادگی قلطور كلی عوامل روانی به هنگام اجراي آزمون اندازه  

 

 تعریف واژگان و اصطالحات

باشند كه جزء هاي سفيد خون میمنظور از لکوسيتها در اين تحقيق همان گلبولها: لکوسيت -1

(. منظور از لکوسيتها در اين تحقيق تعدادي است كه توسط دستگاه تمام 8عوامل ايمنی ذاتی هستند )

 اتوماتيک سل كانتر شمارش  می شود.

كند باشند كه در فاگوسيتوز عوامل عفونی نقش مهمی ايفا میاز عوامل ايمنی می نوتروفيل ها: -2

(. منظور از نوتروفيل ها در اين 8باشد )هاي سفيد میدرصد گلبول 62و ميزان كمّی آن در خون 

 تحقيق درصدي است كه توسط دستگاه تمام اتوماتيک سل كانتر اندازه گيري می شود.

هاي درصد گلبول 3/5باشد كه در حالت طبيعی ها میهاي لکوسيتاز زيررده ها:وسيتمون -3

(. منظور ازمونوسيت ها در اين تحقيق درصدي است كه توسط 8دهد )سفيد خون را تشکيل می

 دستگاه تمام اتوماتيک سل كانتر اندازه گيري می شود.



 مباني نظري پژوهش

 ایمونولوژيي تاریخچه

ست كه با واكنش    سی علمی ا شنا سر ايمنی  هاي ايمنی بدن در مقابله با ورود عوامل يا مواد خارجی 

كنند. آغاز اين علم و كار دارد. در اين علم عوامل فيزيکی شــيميايی و بيولوژيکی متعددي دخالت می

ـــاهده ـــدند و ازي اين پديده بود كه افرادي به عفونت مبتال میبا مش يافتند و در آينده آن بهبود می ش

ديگر به آن بيماري مبتال نمیشدند. اولين كسی كه بطور تجربی با اين علم برخورد نمود، ادوارد جنر2 

كوبی براي پيشـــگيري از آبله را انجام داد. زنی روســـتايی به او گفته بود، من ديگر به آبله بود كه مايه

دانيم كه ويروس آبله گاوي از وي مبتال و خوب شــدم. ما اكنون میشــوم زيرا قبالب به آبله گامبتال نمی

ساختمان آنتی ستور عمل مايهنظر  ست. گرچه لوئی پا سان ا شبيه به ويروس آبله ان كوبی بر ژنی خيلی 

سياه زخم را نيز با موفقيت انجام داد ولی اصول و مکانيسمی كه بوسيله ي آن افراد نسبت به يک ضد 

بيماري ايمن میشدند نامعلوم بود تا اينکه در سال 1888 رو3 و يرسين4 پادتن يعنی همان مادهاي را كه 

پس از ورود جســـم خارجی )آنتیژن( به بدن بوجود میآيد كشـــف نمودند. ســـالها بعد مچنيکف5 

 خوار را در بدن كشف و به علم ايمونولوژي عرضه نمود. از آن تاريخ علم ايمونولوژيهاي بيگانهياخته

در دو جنبهي ياختهاي و هومورال6 مورد بررســی و مطالعه قرار گرفت. ايمونولوژي ابتدا بطور محدود 

گرفت، ولی بعدها اين علم در زا به بدن مورد مطالعه قرار میو فقط در رابطه با ورود ميکروب بيماري

ي حوزه در نتيجهرابطه با واكنش بدن در مقابل ورود هر جســـم خارجی مورد بررســـی قرار گرفت و 

(.4كاربرد آن وسعت يافت)  

  

                                                 
2  -Edward Jenner 
3 - Rouv  
4 - Yersin  
5 - Metchnikoff  
6 - Humoral  



 تعریف ایمني

هاست. تمام اين عوامل حتی در ها و انگلها، قارچها، ويروسبدن ما پيوسته در معرض باكتري   

اي، حالت طبيعی نيز وجود دارند و به درجات مختلف در پوست، دهان، راههاي تنفسی، دستگاه روده

شود. بسياري از عوامل قادرند در ها و حتی دستگاه ادراري نيز ديده میي چشمغشاهاي پوشاننده

تر باعث عفونت شديد شوند. بدن ما عالوه بر تماس با عواملی كه هاي عميقصورت تهاجم به بافت

هاي مسري نيز قرار دارند و اين ها و ويروسبطور طبيعی وجود دارند، مکرراب در معرض ساير باكتري

هاي مهلک مثل ينومونی، عفونت استرپتوكوكی و حصبه شوند. بدن ند سبب بيماريتواعوامل می

ها و اعضاء را ها و سمومی كه قصد آسيب به بافتانسان قادر است در برابر تقريباب تمام انواع ارگانيسم

(.8گويند)دارند مقاومت كند، به اين ظرفيت ايمنی می  

 

 مروري بر سيستم ایمني 

هاي خودي از مواد عاالن اين رشته، سيستم ايمنی به عنوان ابزاري جهت بازشناسی سلولي فبه عقيده   

بيگانه و حفظ هوستازي بدن تکامل پيدا كرده است. در واقع ايمونولوژي با درك چگونگی افتراق 

هاي بدن براي بازشناسی عوامل بيشمار  مهاجم و بدن بين خودي و غيرخودي سر و كار دارد. توانايی

هاي دفاعی بدن بر عليه مولکولهاي بيگانه و العاده پيچيده است. در واقع تمام پاسخبارزه با آنها فوقم

اي كه سيستم ايمنی در مقابل آنها پاسخ پيوندد. عوامل بيگانهنوظهور در سيستم ايمنی به وقوع می

هاي ها، سلولها، انگلرچها، قاها، باكتريها، ويروسزا، ميکروبهاي ايمنیدهند شامل پروتئينمی

ها سال پيش در مورد عملکرد لنفوسيت 40(. تا 10هاي پيوند شده هستند)هاي بافتسرطانی، سلول

اطالعات زيادي وجود نداشت؛ تا زمانيکه تجربيات انجام شده توسط گوانز7 نشان داد كه لنفوسيتها 

                                                 
1- Goanese 



ايمنی توانايی خود را در تشخيص و باشند و بدون آنها سيستم اجزاي اصلی سيستم ايمنی بدن می

(.7دهد)ژن از دست میپاسخ به آنتی  

هاي فيزيولوژيکی است كه بدن را به شناخت مواد بيگانه، خنثی ايمنی بدن شامل تمام مکانيسم   

ي سيستم ايمنی بدن دفاع در برابر سازد. اولين وظيفهكردن، حذف و يا متابوليزه كردن آنها قادر می

باشد و در صورتی كه اين وظيفه از طرف سيستم ايمنی انجام شود بدن بر زا میل بيماريهجوم عوام

هاي آسيب ديده است كه بطور مداوم در ي دوم در واقع دفع سلوليابد. وظيفهعامل عفونی غلبه می

ها و ي جهش و يا عوامل ديگري چون ويروستوانند در اثر پديدهها میآيند. اين سلولبدن بوجود می

(.7عوامل شيميايی ايجاد شوند)  

 

 هاي ایمنيانواع پاسخ

شوند.اند كه از دو طريق مانع از بيماري میهاي تشکيل يافتهدستگاه ايمنی از سلول  

 با تخريب واقعی عوامل مهاجم. (1

هايی ها نسبت به عوامل بيگانه واكنشهاي حساس. اين سلولباديها و لنفوسيتبا تشکيل آنتی (2

 شوند.بندي میدهند كه در قالب دو نوع پاسخ طبقهنشان می

 

 ایمني ذاتي: )طبيعي، غيراكتسابي(

شود و اين عناصر همواره گردد كه شخص با آنها زاده میايمنی ذاتی از عناصري مشتق می   

(. در واقع 5بدون آمادگی قبلی جهت محافظت فرد در مبارزه با مهاجم خارجی حضور دارند)

شود، ايمنی ذاتی است. اين وجه از ايمنی مواجه می تم ايمنی كه با عامل بيگانهاولين بخش سيس

هايی كه در باشد، سلولهاي محلول و سدهاي فيزيکی و شيميايی در سطوح بدن میشامل واسطه

ي قبلی، عوامل بيگانه را توانند بدون سابقههاي مربوطه به ايمنی ذاتی بدن درگير هستند میپاسخ



كرده و عليه آنها وارد عمل شوند. بدنبال برخوردهاي مکرر با عوامل بيگانه، هيچگونه  شناسايی

شود. ايمنی ذاتی براي جلوگيري از عفونت، هاي ايمنی ذاتی حاصل نمیپيشرفتی در كيفيت پاسخ

گيرد:چند مکانيزم عمومی را بکار می  

ه داخل بدن مثل پوست و زا بسدهاي ساختمانی براي جلوگيري از ورود عوامل بيماري -1

هاي پوششی.سلول  

عوامل شيميايی) -2 PH كند.ها ايجاد میو عوامل محلول( كه محيطی نامناسب براي ميکروب   

كنند.ها را شناسايی و مفهوم میخوار كه ميکروبهاي بيگانهسلول -3  

سبند و آنها چها يا سموم خارجی میوجود بعضی تركيبات شيميايی در خون كه به ارگانيسم -4

كننده ساكاريد خرابكنند. بعضی از اين مواد عبارتند از ليزوزوم كه يک پلیرا منهدم می

پيتيدهاي بازي، كند. پلیكند و آنها را متالشی میها حمله میموكوس است كه به باكتري

(.10باشند)ها از انواع ديگر آن میكمپلکس كمپلمان لنفوسيت  

 

 ایمني اكتسابي

تک العاده بر ضد تکانسان عالوه بر ايمنی ذاتی داراي توانايی توليد ايمنی اختصاصی فوقبدن    

هاي خارجی ساير ها و سموم كشنده و حتی بافتها، ويروسعوامل مهاجم از قبيل باكتري

گويند.حيوانات است، اين نوع ايمنی را ايمنی اكتسابی می  

كورها و شود كه آنتیصاصی ايجاد میايمنی اكتسابی توسط يک سيستم ايمنی اخت   

ها و يا سموم خاص حمله كرده و آنها را كند كه به ارگانيسمهاي فعال شده را توليد میلنفوسيت

هاي ايمنی اكتسابی خاطره برخورد قبلی با عوامل عفونی را در خود حفظ سازد. پاسخمنهدم می

ها ايمنی براي پيشگيري از بيماريكرده و در برخوردهاي بعدي همين خاصيت پايه و اساس 



تر و باشد. عملکرد ايمنی اكتسابی بدليل داشتن دو خاصيت ويژگی و خاطره بسيار پيچيدهمی

(. 5، 8، 10تر از سيستم ايمنی ذاتی است)پرتوان  

ي آن است و در افتراق آن از ساير كنندهي عمومی دارد كه مشخصايمنی اكتسابی چندين جنبه   

ها عبارتند از:كند. اين جنبهي فيزيولوژيک بدن نظير گردش خون و تنفس كمک میهاسيستم  

شوند هاي سلولی مختلف كه به آن عرضه میتوانايی تمايز بين ساختمان اختصاصي بودن: -1

و بجاي پاسخ اتفاقی و مشابه، پاسخ اختصاصی و انحصاري به يکی از آنها كه مورد نياز است، 

 دارد.

هايی كه قبالب با آنها برخورد نکرده و ممکن اســت قبالب يی پاســخ به مولکولتوانا سازگاري: -2

 اند.هرگز در روي زمين وجود نداشته

سخ ايمنی، يکی از جنبه تمایز بين خودي و غيرخودي: -3 صی بودن پا صا سی اخت سا هاي ا

سخ به مولکول شناخت و پا ستند و اجتناتوانايی آن در  ست كه بيگانه و غيرخودي ه ب از هايی ا

 هايی كه خودي هستند.پاسخ به مولکول

خصوصيتی مشترك با سيستم عصبی، توانايی به خاطر آوردن تماس قبلی به  خاطره ایمني: -4

سخ به روش آموختهمولکول سريعتر)هاي بيگانه و پا سخی بزرگتر و  (. چون 7هاي خود ما يعنی پا

ــم  ــط يک ارگانيس ــتين تهاجم توس ــابی تا بعد از نخس ــم خارجی بوجود نمیايمنی اكتس آيد،                   يا س

سم خارجی تقريباب داراي يک  شد. هر نوع ارگاني شته با شناخت اين تهاجم دا سمی براي  بايد مکاني

ژن نام يا چند تركيب شيميايی خاصی است كه با تمام تركيبات ديگر متفاوت است. اين مواد آنتی

 (.9سابی هستند)ي ايمنی اكتدارند كه عامل بوجود آورنده

 



Effects of exercise intensity and duration on 

blood leukocyte subsets in male athletes. 

 
 

Abstract 

  
Objective: 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, weight 

65.5±5.72 Kg and height 174.2±3.64 cm) participated in this study. After physical 

examinations, subjects performed Running on an electrically treadmill at 85% VO2max (30 

min). On another occasion, separated by at least one week, subjects performed exercise on 

the same treadmill at 60% VO2max for 1.5 hour. Blood samples were collected from a 

peripheral arm vein before and immediately after exercise sessions, and served for 

determination of total and differential leukocyte counts. The acquired data were analyzed by 

MedCalc software and using t-tests. Statistical significance was set at P < or = 0.05. Results: 

Both exercise bouts caused significant (p<0.05) elevations of the blood leukocyte count. 

Mean blood leukocyte count were increased from 6.4±0.79 to10.26±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 80% 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 when exercise is very prolonged, the 

diminution of innate immune function is greater, than or at least as great as that observed 

after fatiguing exercise at higher work rates. The sum of acute responses observed in this 

study may exert a protective effect against sickness and may be used to improve health and 

lifespan in athletes. 
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