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چکیده
زمینه و هدف با توجه به جلوگيری از تضمملي سمميسممتم ایمنی پ از الاليتهای ورزشممی واماندهسمماز و ن
ریزمغمییهما در این زمينمه ،همدز از این معمالله ،بررسمممی تملير مکمی ویتامين  Cبر غلظت ایمونوگلوبولين ،A
كورتيزول و پروتئين تام بزا،ی بهدنبال برنامة الاليت بدنی واماندهساز بود.
مواد و روشها در این پژوه نيمهتجربی 43دختر الال ،با ميانگين سن  66/44±6/34سال ،وزن 55/31±4/54
كيلوگرم ،نمایة تودة بدن  61/55±6/65كيلوگرم بر مترمربع بهصمورت داوللبانه ضضور داشتند كه بهلور تصادای
به سمه گروه تمرین -مکمی ویتامين ( Cش نفر) ،گروه تمرین (پنج نفر) و گروه كنترل (ش نفر) ت سيم شدند.
گروه تمرین -مکمی ویتامين  Cبهمدت هفت روز برنامة الاليت بدنی پژوه را در دو نوبت صبح و عصر با دریاات
روزانه یک عدد ،رص  511ميلیگرمی ویتامين  Cدر وعدة ناهار اجرا كردند .گروه تمرین ،تمرینات را بدون دریاات
مکمی انجام دادند و گروه كنترل در تمرینات شمممركت نداشمممتند و مکمی نيز دریاات نکردند .نمونههای بزا،ی یک
روز ،بی از شمرو برنامة تمرینی 61 ،و  36سماعت بلد از آخرین جلسمة تمرین ،ساعت  9/31صبح جمعآوری شد.
آزمون آماری تحليی واریان با اندازهگيری مکرر ( )repeated measureبرای بررسمممی تغييرات متغيرها لی سمممه
مرضله آزمون و تفاوت ميانگينهای گروهها استفاده شد .سعح ملناداری  1/15در نظر گراته شد.
یاافتهها نتمایج نشمممان داد كه تفاوت ملناداری در غلظت  ،IgAكورتيزول و پروتئين تام بزا،ی بين گروهها وجود
نممدارد .همچنين ،تفمماوت ملنمماداری بين مراضممی منتل انممدازهگيری ،بممهجزء در غلظممت كورتيزول گروه تمرین
( )p=1/115مشاهده نشد.
نتیجهگیری معابق با یااتههای تح يق ضاضممر میتوان نتيجه گرات كه مصممرز مکمی ویتامين  Cبهدنبال برنامة
تمرینی واماندهساز یک هفتهای بر ایمنی منالی دختران الال تملير ندارد.
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فتحی و همکاران
ة اراماراتن  91كيلومتری را بررسی كردند .بروز URTI

مسماب
در گروه دارونما  45درصمممد گزارش شمممد كه بهلور ملناداری
بي از گروه مکمی ویتامين  Cبود و  URTIدر گروهی كه سه
هفته ،بی از مسممماب ه روزانه  411ميلیگرم مکمی ویتامين C
مصرز میكردند ا ط  33درصد گزارش شد [.]44
همچنين ،پترس و همکاران [ ]46گزارش كردند كه مصرز
ویتامين  Cو،و  URTIرا كاه میدهد .همچنين ،مصممرز
آن واكن هورمونهای آدرنالی (سمممركوبكنندة ایمنی مانند
كورتيزول و آدرنالين) به الاليتهای ورزشی را كاه میدهد.
گاریوا و همکاران [ ]43نشممان دادند كه مصممرز تركيبی از
ویتامين  Cو پروبيوتيک در كودكان در پيشمممگيری از URTI
مفيد اسمت .هرچند  URTIعارضمهای كوتاهمدت و گیراست و
ممکن اسمممت در ااراد عادی شمممایع و كماهميت باشمممد ،در
ورزشمکاران ،بهویژه در زمانهای ضسماس مساب ه و تمرین كه
باید در شرایط جسمانی و روانی مناسبی باشند ،بسيار پرهزینه
و خعرناک است و با اات شدید توانایی ورزشکاران ،بر عملکرد
آنها تملير منربی دارد [ IgA .]41بزا،ی شاخش مفيدی برای
شمناسایی خعر ابتل به  URTIاست .همچنين ،در ارزیابی آلار
تمرینی منفرد و مممداوم بر سمممنج كممارایی ایمنی منممالی
اسممتفاده میشممود [ .]45از لرز دیگر ،همانلور كه میدانيم
در برخی رشمتههای ورزشمی ،اصمی آمادهسمازی و یا مساب ات
بسيار اشرده است و ورزشکار لی یک هفته تحت اشار ر،ابت
و یا تمرینات سنگين ورزشی (ميکروسيکیها) ،رارمیگيرد ،كه
عواملی مانند  URTIیا مواردی مشابه موجب اختلل جدی در
ر،ابت و یا دوران ضساس تمرینی میشود .در این بين ،مشنش
شممده اسممت كه ریزمغییهایی مانند ویتامين  Cخعر عفونت
نمماشمممی از ورزش را كمماه میدهممد و از آنجمما كممه در زمرة
ویتممامين هممای محلول در آب اسممممت ،خعر كمماه آن در
ورزشممکارانی زیاد اسممت كه مدام در ملره كاه و داع آب
بمدنانمد .لمیا ،ضمممرورت دارد كه در مورد آلار اضتمالی آن بر
ااكتورهای مرتبط با  URTIپژوهشمممی صمممورتگيرد .بنابراین،
هممدز پژوه ضمماضمممر ارزیممابی آلممار ویتممامين  Cبر غلظممت
ایمممونموگلوبولين  Aبزا،ی ،كورتيزول و پروتئين تممام بزا،ی
بهدنبال برنامة تمرینی واماندهساز ،بهمنظور پيشگيری از بروز
URTIاست.

مقدمه
سميسمتم ایمنی ترشمحی سازوكاری مؤلر در داا ميزبان عليه
ميکروبهای بيماریزا در سعوح مجاری تنفسی اراهم میآورد
كمه اختلل در عملکرد آن به عفونت مجاری تنفسمممی او،انی
( )upper respiratory tract Infectionمنجر میشمممود كه در
بين ورزشممکاران نيز گزارش شممده اسممت [ .]4دسممتگاه ایمنی
منالی و مهمترین ایمونوگلوبولين آن ،یلنی ایمونوگلوبولين A
ترشمممحی ( ،)Salivary Immunoglobolin Aم اومت در برابر
عفونتهای مجاری تنفسی را موجب میشود [ ،]6بهلوری كه
كمماهم  S-IgAخمعمر ابتل بممه  URTIدر ااراد ملمولی و
ورزشمممکماران ننبمه را اازای میدهمد و از بروز بماكتریها
جلوگيری و سم آنها را خنثی میكند [.]3
بين پاس م های ایمنی و هورمونی ارتباط وجود دارد و یکی
از عوامی مؤلر بر  IgAبزا،ی ،هورمون كورتيزول اسممت كه یکی
از آلار آن سممركوب سمميسممتم ایمنی اسممت .در ضين و پ از
الاليت بدنی سمممعوح بزا،ی این هورمون اازای مییابد [.]1
كورتيزول مهم ترین هورمون كاتابوليکی بدن است كه از بن
،شمری غدة اوقكليوی ترشمح میشود [ .]5عامی تليينكنندة
دیگر وضممليت ایمنی منالی ،غلظت پروتئين تام بزا،ی اس مت.
پروتئين تمام بزا،ی به مجموعهای از آنزیمها ،ایمونوگلوبولينها
و سممایر عوامی ضممدباكتریایی گفته میشممود كه  3درصممد از
پروتئينهای پلسما را تشکيی میدهد [.]4
در پژوهشمی با موضو مکمیگيری كوتاهمدت گلوتامين و
ایمونوگلوبولين  Aدر بزاق پسمممران المال ،بمهدنبممال الماليممت
درماندهسماز مشمنش شمد كه مصرز گلوتامين بر غلظت IgA
بزاق تملير ملناداری دارد [ .]3همچنين ،معاللة دیگر با موضو
پاسمم ایمونوگلوبولينهای  G ،Aو كورتيزول سممرم و مصممرز
مکممی ویتامين  Cدر بازیکن اوتبال نشمممان داد كه مصمممرز
مکمی ویتامين  Cدر دورة ریکاوری تغييرات ایمونوگلوبولينهای
 G ،Aو كورتيزول سممرم را تلدیی میكند [ .]3مشممنش شممده
اسممممت كممه ویتممامين  Cمنجر بممه اازای غلظممت  IgAو
IgGمیشممودكه بهنوبة خود باعث ت ویت عملکرد ایمنی،كاه
خعر ابتل بمه بيمماریهمای عفونی ،كاه ،ابیتوجه سمممعوح
كورتيزول ،همچنين بهبود برخی شماخشها در سيستم ایمنی
بمدن میشمممود [ .]5كماریلو و همکاران [ ]9گزارش كردند كه
ویتامين  Cسممعوح كورتيزول بلد از ورزش مشممابه ماراتون یا
نيمه ماراتون در شرایط هوای گرم را كاه میدهد [.]9
ویتامين  Cبرای توليد گویچههای سمممفيد خون دسمممتگاه
ایمنی ،ضمممروری اسمممت [ .]41پيترز و همکماران [ ]44تملير
ویتممامين  Cبر بروز  URTIدر یممک دورة دو هفتممهای بلممد از

مواد و روشها
جماملة آماری این پژوه نيمهتجربی كه با لرح پي آزمون-
پ آزمون با گروههای منتل صورت گرات ،دانشجویان دختر
با دامنة سممنی 61تا  69سممال بودند .ننسممت ،پرسممشممنامة
خلقوخوی برومز ( )POMSدر ميممان آنممان توزیع شممممد تمما
01
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بررسی اثر مصرف ویتامین  Cبعد از یک دوره ...

(هفمت روز ،یمک ،رص  511ميلیگرمی) در وعدة غیایی ناهار
مصرز میكردند [.]9
گروه كنترل نمه در برنامة تمرینی شمممركت داشمممتند و نه
مکمی دریاات كردند .برای رسمماندن آزمودنیها به واماندگی از
 vVO2maxاستفاده شد كه بهمدت هفت روز در دو نوبت صبح
و عصممر اجرا میشممد .بهاین منظور ،ننسممت آزمودنیها دو روز
،بی از شمممرو برنامة تمرینی به محی اجرای برنامه اراخوانده
شمدند .سس  ،بهمدت ش د،ي ه با ضداكثر تلش میدویدند
و مسماات لیشمدة آزمودنیها لبت میشمد .با ت سيم مساات
لیشمممده بر ممدت زممان (بمه د،ي ه)  vVo2maxهر آزمودنی
محاسممبه و بر مبنای این شمماخش شممدت الاليت (با تر از 41
درصد  )vVO2maxبرای تمام آزمودنیها در نظر گراته میشد.
هر ارد مسمير تليينشده را ننست بهمدت  4د،ي ه با 41
درصممد  vVO2maxمیپيمود .پ از  3د،ي ه اسممتراضت الال
دوباره به دویدن ادامه میداد و این كار را تا سممر ضد واماندگی
اجرا میكرد ،بهلوری كه دیگر ،ادر به ادامة تمرین نباشد [،45
 .]49با این آزمون ارد با ضداكثر تلش بيشممينه ضمممن لحا
تفاوتهای اردی وارد تمرین میشد .آزمودنیهای این پژوه
هر روز در دو نوبت صمبح (ساعت  )9-41و عصر (ساعت )5-4
در این برنمامة تمرینی (هفت روز بدون اسمممتراضت) شمممركت
میكردند [.]64 ،61
این زمانهای انجام تمرین با درنظرگراتن آهنگ شممبانهروزی
ترشمممح ایمونوگلوبولين  ،Aكورتيزول و پروتئين تممام بزا،ی بوده
اسممت .بهنظر میرسممد كه زمان بهينه در تمرین یلنی زمانی از روز
كه ضدا،ی تملير سمركوبی ایمنی را داشته باشد و عصرهنگام است،
زیرا سممعوح كورتيزول در ضالت پایه و بلد از ورزش كم و ميزان
ترشمح ایمونوگلوبولين  Aدر اوج خود است (چه ،بی از تمرین چه
بلمد از تمرین) و ميزان غلظمت پروتئين تمام بزا،ی ،بی از الاليت
ورزشی در عصر نسبت به صبح بيشتر است [.]66

دانشمجویان درگير مشمکلت روضی -روانی یا دائماً مضعرب از
نمونة آماری ضیز شموند [ .]44سمس  ،از بين واجدان شرایط
 61نفر بهصممورت داوللبانه انتناب و بهلور تصممادای به سممه
گروه تمرینی (ش م نفر) ،تمرینی -مکمی ویتامين ( Cهشممت
نفر) و گروه كنترل (هشت نفر) ت سيم شدند.
هدز و روش اجرای تح يق برای آزمودنیها تشممریح شممد.
،بمی و بلد از دورة الاليت بدنی ،د ،وزن و چربی زیرپوسمممتی
آزمودنیها با استفاده از كاليسر اندازهگيری شد .یک روز ،بی از
شمممرو برنماممه ،بما اسمممتفاده از پلة هوازی كویين VO2max
آزمودنیها ارزیابی شد (جدول .)4
از آزمودنیها خواسمته شد كه پرسشنامة علیم عفونتهای
مجاری تنفسمممی او،انی را تکميی كنند و لی دورة هفت روزة
برنامة تمرینی ،ضممربان ،لب صممبحگاهی خود را هر روز صممبح
،بی از بلندشمممدن كامی از روی تنت شممممارش و لبت كنند.
آزمودنیها در خوابگاه از برنامة غیایی مشابه استفاده میكردند.
به آنان توصيه شد از مصرز دارو و مکمی غیایی در  61ساعت
،بی از شمممرو برنامة تمرینی و نيز كی دورة برنامة تمرینی ،از
مصمممرز كماائين و مواد كماائيندار از جملمه ،هوه ،كماكائو و
شمممکلت در  46سممماعمت ،بمی از نمونمهگيریهای بزا،ی ،از
مسممواکزدن ،نوشمميدن آب ،جویدن آدام و مصممرز آبنبات
یمک سممماعمت ،بمی از نمونهگيری [ ،]43همچنين از هر گونه
الماليمتبمدنی شمممدیمد خودداری كنند .باید یادآوری كرد كه
بهعلت عدمهمکاری برخی آزمودنیها در مراضی دوم و سممموم،
تلممداد آزمودنیهمما بممه  43نفر ،گروه تمرینی (پنج نفر) ،گروه
تجربی -مکمی ویتامين ( Cشمم نفر) و گروه كنترل (شمم
نفر) كاه یاات.
گروه تمرینی ،پروتکمی پژوه را بمهمدت هفت روز بدون
دریماامت مکمی ویتامين  Cاجرا كردند .گروه تمرینی -مکمی،
علوهبر پروتکمی الاليتبدنی 511 ،ميلیگرم ویتامين Cدر روز

جدول  .2مشخصات آزمودنیهای تحقیق ()X±SD

ویتامين  -Cتمرین

تمرین

كنترل

متغير

گروهها

سن (سال)

61/53±1/95

63/11±3/61

66/33±6/65

ضداكثر اكسيژن مصرای (ميلیليتر /كيلوگرم /د،ي ه)

55/59±4/65

55/55±4/51

55/93±4/94

درصد چربی زیرپوستی (درصد)

63/33±5/44

69/53±9/41

63/11±1/53

نسبت دور كمر به لگن ()WHR

1/36±1/13

1/33±1/11

1/33±1/11

شاخش تودة بدن (( )BMIكيلوگرم /مترمربع)

61/51±6/44

64/61±6/55

61/93±4/46

كورتيزول و  IgAتملير بگیارد از آزمودنیها خواسته شد كه 41
د،ي مه ،بمی از نمونمهگيری ،دهمان خود را بمهمدت یک د،ي ه
شممسممتشممو دهند [ ]44و در ادامه بهضالت ،ائم روی صممندلی

از آزمودنیها در سمممه مرضله نمونهگيری بزا،ی ،بی 61 ،و
 36سمماعت بلد از آخرین جلسممة تمرین بهعمی آمد [ .]9برای
ازبينبردن كلرین و مواد مشممابه كه ممکن اسمممت بر سمممعوح
02
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برای لب هبندی و توصممي دادههای خام برای هر متغير از
آمار توصيفی استفاده شد .پ از كسب المينان از لبيلیبودن
توزیع دادههما  Shapiro-Wilkو همگنی واریمان ها  Leveneدر
ادامممه برای م ممایسمممة اختلز ميممانگينهممای مراضممی منتل
انمدازهگيری ،همچنين تفماوت بين گروههما از آزمون پارامتریک
تحليی واریان مکرر ( )repeated measureاستفاده شد .عمليات
آمماری پژوه بما نرماازار  SPSSنسمممنمة  61انجام و سمممعح
ملناداری آزمونها  p1/15در نظر گراته شد.

بنشمينند و سمرشمان را به سمت جلو خم كنند كه بتواند لی
ضمدود  1د،ي ه  4/5ميلیليتر بزاق كامی غيرتحریکی را درون
ظرز منصممموص جمعآوری كننممد [ .]9بلامماصممملممه پ از
جمعآوری (روی ی خشمک) نمونهها به آزمایشگاه انت ال داده
شد .در دمای  1درجه بهمدت  45د،ي ه و  3111 rpmدور در
د،ي ه همة نمونهها سمممانتریفيو و بلااصمممله برای اندازهگيری
ااكتورهای بزا،ی جداسمازی و اندازهگيری شد [ .]9زم بهذكر
اسممت هر سممه نوبت نمونهگيری بزا،ی در سمماعت  9/31صممبح
بهمنظور جلوگيری از تملير ریتم شبانه روزی ایمونوگلوبولين A
بزا،ی و هورمون كورتيزول انجام شد.

یافتهها
در جممدول  ،6تغييرات  ،IgAكورتيزول و پروتئين تممام بزا،ی
گروههممای كنترل ،تمرین و تمرین -مکمممی در مراضممی پي و
پ آزمون و در جممدول  ،3نتممایج آزمون تحليممی واریممان بمما
اندازهگيری مکرر شماخشهای بزا،ی دختران الال برای هر گروه
در مراضی منتل اندازهگيری نشان داده شده است.
نتمایج آناليز آماری دادهها با اسمممتفاده از آزمون آنوای مکرر
نشمممان داد كمه در غلظت  IgAو پروتئين تام بزا،ی بين مراضی
منتل نمونهگيری تفاوت ملناداری وجود نداشمممت (،)p>1/15
ولی در غلظت كورتيزول در گروه تمرین بين مراضی نمونهگيری
تفماوت ملنماداری وجود داشمممت ( )p 1/11در نتيجه پيگيری
آزمون تل يبی با اسمممتفاده از كانترسمممت وجود تفاوت ملنادار را
بين ميمانگين زمانهای  61سممماعت بلد از تمرین و پي آزمون
نشمان داد ( .)p=1/14همچنين ،این تفاوت بين زمان  61ساعت
بلد از تمرین و  36ساعت بلد از تمرین نيز وجود داشت (1/16
 )pولی تفماوت ملنماداری بين پي آزمون و  36سممماعت بلد از
تمرین وجود نممداشمممت .همچنين ،تلممامممی بين گروه و زمممان
نمونهگيری تفاوت ملناداری بين هيچ یک از گروهها نشمممان نداد
(p>1/15؛ جمدول  .)3در ممدت معماللمه ،هيچ كمدام از گروهها،
نشانههای  URTIرا گزارش نکردند.

اندازهگیری متغیرهای بیوشیمیایی
برای اندازهگيری غلظت ایمونوگلوبولين  Aو كورتيزول بزا،ی از
كيمت دیمامترا ایتماليا ( )Italy Diametra Kitو بهروش ا یزا و
برای انممدازهگيری پروتئين تممام بزا،ی از كيممت زلبممایو آلمممان
( )Germany Zelbio Kitو بهروش براداورد اسمممتفاده شمممد.
ضسمماسمميت كيت ایمونوگلوبولين  ،1/5 )µg.ml-1( Aكورتيزول
( 4 (ng.ml-1و پروتئين تام ( 5 )µg.ml-1بود.
برای ارزیممابی ابتل بممه عفونممت مجمماری او،ممانی تنفسمممی از
پرسشنامة ارزیابی نشانههای  URTIدر دو نوبت استفاده شد .بدین
منظور ،مرضلة ننسممت یک روز ،بی از شممرو دوره و مرضلة دوم،
روز بلد از آخرین جلسممة تمرین توسممط آزمودنیها تکميی شممد.
نشمممانههای  URTIبا اسمممتفاده از كدهایی مانند سمممرماخوردگی
(آبریزش بينی ،سممراه و گلودرد) ،آلر ی (خارش چشممم و گراتگی
بينی) ،سمردرد ،تب ،ضالت تهو  ،استفراغ ،اسهال ،خستگی ،آسيب
عضملنی ،مفصلی ،استنوانی ،مشکلت ،اعدگی و سایر موارد لبت
میشمد .از ااراد خواسمته شمد نشانهها را با وا ههای كم ،متوسط و
شمدید گزارش كنند ،اگرچه ممکن است درک شدت نشانهها بين
ااراد متفاوت باشد كه اعتبار دادهها را پایين میآورد.

جدول  .1شاخصهای بزاقی دختران فعال شرکتکننده در تحقیق در طی مراحل پژوهش ()X±SD

متغير
پروتئين تام
()µg.ml-1
كورتيزول
()ng.ml-1
غلظتIgA

()µg.ml-1

گروهها
كنترل
تمرین
ویتامين  -Cتمرین
كنترل
تمرین
ویتامين  -Cتمرین
كنترل
تمرین
ویتامين  -Cتمرین

،بی از تمرین
1/53±1/61
1/33±1/45
1/55±1/13
1/54±4/15
1/31±6/59
1/31±4/55
51/11±44/6
43/64±61/66
14/64±5/44
01

 61ساعت بلد
1/33±1/45
1/39±1/41
1/44±1/43
5/91±1/45
41/91±1/31
9/33±1/59
56/15±31/41
51/46±44/94
33/11±44/36

 36ساعت بلد
1/55±1/44
1/51±1/69
1/31±1/65
5/93±1/31
5/45±6/45
3/55±4/33
11/54±61/55
46/64±61/99
35/54±46/34
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جدول  .9نتایج تحلیل واریانس با اندازهگیری مکرر شاخصهای بزاقی دختران فعال برای هر گروه در مراحل اندازهگیری

گروهها

درجة آزادی

ميانگين مجیورات

F

Sig

p≤0/05

كنترل
تمرین
ویتامين  -Cتمرین
كنترل

6
6
6
6

1/13
1/113
1/11
31/16

درونگروهی
4/3
1/6
1/1
6/3

درونگروهی
1/6
1/5
1/15
1/4

بينگروهی
1/4

تمرین

6

59/5

65/5

*1/11

1/3

6
ویتامين  -Cتمرین
6
كنترل
6
تمرین
غلظتIgA
6
ویتامين  -Cتمرین
*تفاوت ميانگينها در سعح ( )p 1/15ملنادار است.

414/1
91/3
649/9
66/94

5/6
1/1
1/6
1/3

1/14
1/4
1/3
1/4

متغير
پروتئين
تام
كورتيزول

1/3

شکل  .2تغییرات غلظت  IgAپیشآزمون 10 ،ساعت و  71ساعت پس از فعالیت بدنی واماندهساز

كاه و اات عملکرد آن شممود .ورزش نياز بدن به مواد مغیی
را اازای میدهد كه این امر با اازای انر ی مورد نياز برای
عملکرد ایمنی نامرتبط نيسمت [ .]63رمز ضفظ دستگاه ایمنی
كمارآممد جلوگيری از كمبود مواد مغیی اسمممت كه ن های
ضروری در شرو  ،تلامی ،تمایز یا بيان عملی سلولهای ایمنی

بحث
ورزشهای سممنگين و تغییه هر دو اعمال و آلار جداگانهای در
عملکرد سمميسممتم ایمنی بهجای میگیارد .بهنظر میرسممد این
تمليرات با تغییة نامناسمب و اسمترسهای ناشی از ورزش باعث
09
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بزا،ی و سيتوكينهای التهابی مردان جوان بررسی كردند .آنها
كاه ملنادار غلظت  IgAبزاق و ميزان ترشمممح آن را گزارش
كردند.
سممازوكار ايزیولو یکی اضتمالی برای تملير شممدت و مدت
الاليت ممکن اسممت این باشممد كه هر چه الاليت با شممدت و
مممدت لو نیتری اجرا شمممود ،اازای تهویممة ریوی موجممب
تغييراتی در سعح مناط دهان می شود كه این پدیده سركوب
ترشح  S-IgAرا از عره اپیتليوم منالی بههمراه دارد [.]44
زممان جمعآوری نمونمة بزا،ی نيز ممکن اسمممت ضدا،ی تا
ضدودی مسمئول مشماهدة تفاوتهای موجود بين نتایج ضاصی
از تح ي ات متفاوت باشممد .در معاللات پيشممين ،گزارش شممده
اسممت كه الاليت ورزشممی به اات غلظت  S-IgAبين  6تا 61
ساعت پ از یک جلسه الاليت لو نیمدت میانجامد [.]64
سممازوكارهای متلددی برای توجيه تغييرات در ایمونوگلوبولين
Aبزا،ی وجود دارد ،از جملممه ميزان ترشمممح هورمونهممای
سممركوبگر مانند كورتيزول ،بتاآندوراين و انکفالين ،اسممترس
جسمانی و روانشناختی و كاه جریان بزاق [.]35
بممه نظر می رسممممد كممه كمماه لو نی مممدت در برخی
ایمونوگلوبولين همما ،بممه دليممی تركيممب پمماسممم هممای روانی و
ايزیولو یکی به تمرینهای بي از ضد باشممد .عوامی عصممبی-
مهمی در این پاس م ها دارد ،ولی مللوم نيسممت
هورمونی ن
كه محرک اوليه روانی است یا ايزیولو یکی ،چون تمرین شدید
ضاوی هر دو نو اسمممترس روانی و ايزیولو یکی اسمممت .با
درنظرگراتن اهميت نوراپینفرین در سمماختهشممدن آنتیبادی،
ممکن اسممت در ورزشممکاران هنگام دورههای تمرینی شممدید
تنلية كاتکو مينها ،باعث صمممدمه به توان توليد و پاسممم
آنتیبادی در م ابله با آنتی نها شممود .با توجه به اات انتنابی
برخی ایمونوگلوبولينها ،بهخصمموص لنفوسمميتها به دورههای
لو نی ورزش شمدید ضسماستر است [ .]3نتایج ضاضر نشان
داد ،ایمن تمنملميممة كمماتکو مينی و در نهممایممت سمممركوب
ایمونوگلوبولينهما در این نو الاليتهای وامانده سممماز اتفاق
نيفتاده اسمممت و یک هفته مکمیسمممازی ویتامين  Cبههمراه
برنامة تمرینی وامانده ساز به تغيير در غلظت ایمونوگلوبولين A
بزا،ی ننواهد انجاميد.
از لرای ،نتایج ما نشان داد كه تغييرات هورمون كورتيزول
در گروههما تغيير ملناداری به یک دورة هفت روزة مکمیدهی
ویتامين  Cبهدنبال یک دوره الاليت بدنی واماندهسمماز نداشممت
كه ممکن اسممت مصممرز ویتامين Cنيز در عدمتغيير آن ن
داشمته باشد .نتایج ما با موریرا و همکاران [ ]34همسوست كه
عدم تغيير در غلظت كورتيزول اوتباليسممتهای ضراهای را در

دارد.
لی چند سال اخير ،برای شناسایی مکمیهای غیایی مؤلر
در كمماه الر المماليممت هممای ورزشمممی بر تغييرات ایمنی
پژوه هایی انجام شممده اسممت .همچنين ،بررسممیهای اخير
نشمان داده اسمت كه ورزشمکاران در زمان تمرینهای شدید و
مسماب ات ضساس در م ابی عفونتهای مجاری تنفسی او،انی
( )URTIمستلدترند [.]61
از لرای ،مح ان نتيجه گراتند كه تمرینهای ورزشممی
شممدید ممکن اسممت ذخایر ویتامين  Cبدن را تنليه كند و
امکان  URTIرا اازای دهد .لیا ،در پژوه ضاضمممر تملير
مصممرز مکمی ویتامين  Cبر ایمونوگلوبولين  ،Aكورتيزول و
پروتئين تمام بزا،ی بمهدنبمال یمک دوره برنامة الاليت بدنی
واماندهسماز بر دختران الال دانشمگاهی بررسمی شد .نتایج این
پژوه نشمممان میدهد اختلز تغييرات غلظت  IgAبزاق بين
مراضممی منتل انممدازهگيری و نيز بين سمممه گروه بممهدنبممال
مکممیسمممازی تفماوت ملناداری نداشمممت .در وا،ع ،یک دوره
الماليت هوازی تا سمممر ضد واماندگی تملير ملناداری بر ميزان
معلق  IgAنمدارد .تح يق ضماضمممر بما نتایج برخی پژوه ها
همسمموسممت كه عدم تغيير ملنادار در غلظت معلق  IgAبزا،ی
را پ از الاليت گزارش كردهاند؛ و با نتایج برخی پژوه های
دیگر متضماد اسمت كه شاهد كاه این ااكتور سيستم ایمنی
بودهانمد و اازای این عمامی ایمنی منالی را گزارش كردهاند
[ .]36-65 ،41نتمایج متفاوت تح ي ات ممکن اسمممت بهدليی
تفاوت در شمدت ،مدت ،پروتکی ورزشممی مورد استفاده ،سن و
سمممعح آمممادگی آزمودنیهمما ،تغييرات ضجم بزاق و زمممان
نمونه گيری باشمد ،زیرا چندین گروه پژوهشممی نشان دادند كه
سمعح  IgAبا شمدت ،مدت و نو الاليت ،سن و سعح آمادگی
جسمممممانی آزمودنیها و عوامی درگير تحت تملير ،رارمیگيرد
[ .]33در این پژوه شمممدت برنامة تمرینی و مدت یک هفته
اجرای برنامه ،جن  ،سعح آمادگی آزمودنیها ،همچنين شيوة
بيان غلظت  IgAكه در این تح يق بهصممورت معلق بيانشممده
نيز ممکن است دليی متفاوتبودن نتایج باشد.
نتایج برخی پژوه ها با نتيجة پژوه ضاضر همراستاست
كه در آنها از پروتکیهایی با شمدت پایين استفاده شده است؛
برای مثال لی و راش [ ]65كه الر دو ساعت دوچرخهسواری با
شدت  55درصد توان اوج بر ترشح  IgAبزا،ی مردان را بررسی
كرده بودند ،عدم تغيير  IgAرا گزارش كردند كه ممکن اسمممت
علت آن شدت پایين پروتکی ورزشی باشد.
یوسمممای و همکماران [ ]31الر  41د،ي مه ورزش شمممدید
لو نیمدت با  35درصد  VO2maxرا روی نشانگرهای استرس
00
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ملنادار آن را گزارش

و همکاران [ ]34مغایرت دارد كه اازای
كردهاند.
یکی از سمممازوكارهایی كه موجب تغيير در غلظت پروتئين
تام میشمود ،رهایی سملولی پروتئينهای ذخيرهشده در غشای
سمملولی گرانوليسممتهای ترشممحی مانند آميلز اسممت كه لی
تمرین بر الر الاليت سممساتيکی تحریک میشود .همچنين ،از
دیگر سمممازوكارهای اضتمالی درگير در روند ترشمممح پروتئين
متلا،ب الاليت بدنی اتسمما غدد ترشممحی ،انبسمماط و ان باه
عضممملت ،اازای ویسمممکوزیتة بزاق ،كمآبی و اازای الاليت
سمميسممتم سمممساتيکی غدد بزا،ی اسممت [ .]11ملمو ً ورزش
موجب اازای آشمممکار در ميزان پروتئين تام بزا،ی میشمممود.
یکی دیگر از د یمی این اازای پروتئين تمام متلما،ب الاليت
بممدنی اضتممما ً كمماه آب بزاق در الر اازای تهویممة ریوی و
تبنير آب موجود در بزاق اسمممت .اازای ترشمممح پروتئين به
داخی مجرای بزا،ی در الر تحریک سمساتيکی نيز یکی دیگر از
د یی اازای پروتئين تام بزا،ی است [.]14

ر،ابت دوسممتانه عنوان كردند؛ و با نتایج لالبی و همکاران []5
مغمایرت دارد كه اازای غلظت كورتيزول بزا،ی بلد از الاليت
را گزارش كردنمد .صمممرزنظر از نو گروه ،بين مراضی منتل
نمونمهگيری در گروه تمرین تفاوت ملناداری وجود داشمممت و
پ يگيری آزمون تل يبی تفمماوت ملنمماداری را بين ميممانگين
زمانهای  61ساعت بلد از تمرین و پي آزمون ،همچنين بين
 36سماعت بلد از تمرین و  61سماعت بلد از تمرین نشان داد.
همانلور كه در شممکی  4نمایان اسممت ميزان كورتيزول در هر
سه گروه در مرضلة دوم نمونهگيری ( 61ساعت بلد از تمرین)
نسبت به مرضلة اول (پي آزمون) اازای داشته است .سس ،
در مرضلة سوم ( 36ساعت بلد از تمرین) نسبت به مرضلة دوم
رو به كاه و در ضال برگشممت به ضالت اوليه بوده اسممت و تا
ضدود مرضلة ننسمت نمونهگيری كاه یااته است .همچنين،
بين گروه تمرین -مکمی و گروه تمرین و كنترل اختلز وجود
داشمممت ،ولی این اختلز به اندازهای نبود كه سمممبب اختلز
ملنمادار از لحا آماری شمممود .بنابراین ،در تلامی بين گروه و
زمان نمونهگيری نيز اختلز ملناداری مشاهده نشد.
ترشح هورمون كورتيزول در شرایط استرسزا مانند عفونت
و الاليت ورزشممی اازای مییابد و موجب سممركوب ایمنی
میشمود و ميزان ترشمح آن به شدت و مدت الاليت بدنی ،نو
محيط تمرین ،اشممارهای روانی و دمای محيط بسممتگی دارد
[.]33
پژوهشمممگران در بسممميماری از پژوه هما به این نتيجه
رسمميدهاند كه تغيير در غلظت كورتيزول به شممدت ،مدت ،نو
محيط تمرین ،سمعح آمادگی جسمانی آزمودنیها ،اشار روانی
و دمای محيط بسمممتگی دارد .بنابراین ،اضتما ً د یی تفاوت
نتایج پژوه ضاضممر با پژوه های پيشممين بهدليی تفاوت در
نو رشمتة ورزشی ،محيط تمرین ،شدت و مدت تمرین ،سعح
آمادگی جسممانی آزمودنیها ،سمن و جن آزمودنیها و اشار
روانی وارد بر آنهاست [.]61
با توجه به یااتة ضاصممی از این پژوه در مورد كورتيزول
میتوان گفت كه ممکن اسمت شمدت برنامة تمرینی انجامشده
نتوانسمممته محرک كاای برای محور هيسوتا موس -هيسوايز-
آدرنال باشمد یا اینکه مصرز ویتامين  Cدر تلدیی تحریک این
داشته است.
محور و رهای كورتيزول در دختران الال ن
نتمایج متغير سممموم پژوه نشمممان میدهد كه یک دوره
مکمیسمممازی هفت روزة ویتامين  Cبهدنبال یک دوره الاليت
بمدنی وامماندهسممماز تملير ملناداری بر ميزان پروتئين تام بزاق
نمدارد كمه بما تح ي ات ك و همکاران [ ،]64پالمر و همکاران
[ ،]39و لبرسمتانی و همکاران [ ]35همسوست كه عدم تغيير
ملنادار پروتئين تام را گزارش كردند؛ و با تح يق سمماریصراز

نتیجهگیری
بهلور خلصممه ،یااتههای این تح يق نشممان داد مکمیسممازی
كوتاهمدت ویتامين  Cبهدنبال یک دوره الاليتبدنی واماندهساز
بر تغييرات غلظممت  IgAبزا،ی ،كورتيزول و پروتئين تممام بزا،ی
تملير ،ابیتوجهی نداشته است .در نتيجه این ارضيه را ضمایت
نمیكنمد كمه كماه ویتمامين  Cبمهدنبال الاليت شمممدید و
درماندهسمماز با تنریب بلدی عملکرد ایمنی مرتبط اسممت و الر
تنریمبكننمدهای بر ایمنی منالی برجاینمیگیارد و موجب
ابتل به عفونت مجاری تنفسممی او،انی بهصممورت ضاد ننواهد
شد.

تشکر و قدردانی
این م اله با ضمایت ملاونت پژوهشممی دانشممگاه لرسممتان انجام
شممد .نویسممندگان این م اله مراتب تشممکر و سممساس خود را از
آزمودنیها و همه كسمممانی كه در اجرای این پژوه همکاری
كردند اعلم میدارند.
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Abstract
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Background & Objectives According to avoid the attenuation the Accepted: 2018/01/08
immune system after exhaustive exercise and the role of
micronutrients on this background, the aim of this study was to
investigate the effect of vitamin C supplementation on salivary
immunoglobulin A, cortisol and total protein concentration following
an exhaustive physical activity program.
Methods The subjects of this semi-experimental study were 17 active
girl (age 22.11±2.36), weight 55.70±6.81 kg, and body mass index
20.88±2.25 kg.m2 who voluntarily participated in this study. They
randomly assigned into three groups: exercise-vitamin C
supplementation (n=6), exercise (n=5) and control group (n=6).
Exercise-vitamin C supplementation group performed an exhaustive
physical activity program (7 days in AM and PM) with receive daily
500 mg vitamin C tablets at lunch time. Exercise groups performed
same protocol without supplementation receive, and the control
group performed neither the physical activity nor received the
supplement. Saliva samples were collected one day before starting
the physical activity program and also 24 and 72 hours after the last
session, in 9:30 morning. Analysis of variance with repeated
measures was used for assessing changes in variables during the three
stages of testing and the differences between group averages. The
Keywords: exhaustive physical
significant level was p<0.05.
activity, salivary immunity, vitamin C.
Results The results showed there were no significant difference
between groups in Immunoglobulin A, cortisol and salivary total
protein concentration. Except in the concentration of cortisol in
training group (p<0.005) also there was not observed significant
differences between time courses of factors.
Conclusion According to the findings of the present study, it can be
concluded that intake of vitamin C supplementation had not effect on
active girls mucosal immunity after one week exhaustive physical
activity program.
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