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،  هدف از این پژوهش بررسی اثر حااد یا، بنابراین. هدف از فعالیت ورزشی موجب تغییراتی در سیستم ایمنی و هورمونی بدن انسان میشود:چکیده
 نفاره8  ساه گاروه، باه هماین دلیاس. و كورتیزول بزاقی دانشآموزان ابتدایی باودA دو و سه جلسه درس تربیتبدنی در هفته بر مقادیر ایمونوگلوبولین
 گاروه، گروه اول فقط یا جلساه. سانتیمتر حضور داشتند142±00  كیلوگرم و قد90±04  وزن، سال13±5 دانشآموزان پسر ابتدایی با میانگین سن
، سااتت بعاد از اولاین24  بعاد و، نمونه بزاقای قلاس. دقیقه) شركت كردند53(  جلسه در هفته در برنامه درسی تربیتبدنی9  جلسه و گروه سوم2 دوم
 پا از. و كاورتیزول جما آوری شادA  دوم و سوم برای تعیین مقادیر ایمونوگلوبولین،دومین و سومین جلسه درس تربیتبدنی به ترتیب در گروه اول
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 ساتت پ از اولین جلسه فعالیت ورزشی (در گروه اول) نسلت به قلس از فعالیت افازایش معنایداری داشاته اسات24 كورتیزول بزاقی آزمودنیها تنها
 بزاقای و هورماونA  باا توجاه باه تادم تغییار معنایدار مقاادیر ایمونوگلوباولین.) و این مقادیر در گروه دوم و سوم تغییر معنیدار نداشتP=3/312(
 به نظر می رسد افزایش ساتات درس تربیت بادنی مادارس ابتادایی بار سیساتم ایمنای ایان،سركوبگر ایمنی و كاتابولیکی كورتیزول در مطالعه حاضر
.دانشآموزان اثر سوئی نخواهد داشت
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Acute Effects of One, Two and Three Bouts of Physical Education Lessons
in Week on Salivary IgA and Salivary Cortisol of Elementary School
Students
Abbas A. Gaeini1, F. NadriPari2, S. Satrifard3, M. Faramarzi4
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Professor Tehran Uni., 2Assistant Professor Payame Noor Uni., 3Assistant Professor Tehran Uni.,
4
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Abstract: Exercise cause alterations in the immune and hormonal system of human body. Therefore, the
purpose of this study was to determine the acute effects of one, two and three bouts of physical education
lessons in week on salivary IgA and salivary cortisol of elementary school students. In this quasi-experimental,
three groups of 8 boys elementary schools students were with mean age (10 ± 5) years, weight (36 ± 64) kg and
high (142 ± 66) cm. First group had participated in physical education lesson program just one session in a
week, the second group two sessions and third group three sessions. The saliva samples was collected for
determinate IgA and cortisol concentrations before, after and 24 h after of the first, second and tertiary physical
education lesson session (in first, second and third group). There was no any significant difference in salivary
IgA concentrations of subjects in first (p=0.222), second (p=0.223) and third (p=0.072) groups. The cortisol
concentration increased significantly only 24 h after exercise than pre exercise in first group (p=0.012) and this
levels were no significantly changed in second (p=0.131) and third (p=0.882) groups. Given the lack of
significant changes of salivary IgA levels and immunosuppressant and catabolic hormone of cortisol in present
study, it seems that increase physical education lessons hours in week in elementary school will not have
adverse effects on the students immune system.
Keywords: Physical Activity, Student, Cortisol, IgA
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منجرماایشااود] .[1،1و چااون ایمونوگلوبااولین  Aبزاقاای
توسط لنفوسیتهای  Bتولید میشود تحت تأثیر كااهش
و یا تضعیف تملکرد این سلولها تغییر میكند و میتواند
موجلااات تضااعیف یااا تقویاات ایمناای را فااراهم كنااد.
دورینگتون و همکاارانش ( )2339نشاان دادناد فعالیات
بدنی متوسط موجب افازایش مقاادیر ایمونوگلوباولین A
بزاقی و تقویات سیساتم ایمنای كودكاان مایشاود ،اماا
فعالیت بدنی شدید با كاهش مقادیر این آنتیبادی هماراه
است.
از آنجاااییكااه،یکی از ملاحاا جامعااه تربیااتباادنی و
متخصصااان اماار تعلاایم و تربیاات افازایش ساااتات درس
تربیتبدنی مدارس ،به تنوان راهلردی برای توسعه میزان
آمادگی بدنی و ارتقای تندرستی دانشآموزان مطرح شده
است .لذا ،بررسی تلمی آثار اینگونه فعالیتها بار تواماس
فیزیولوژیایی بدن داناشآماوزان اماری حیااتی باه نظار
میرسد .بنابراین ،هدف از این پژوهش بررسای اثار حااد
ی  ،دو و سه جلسه درس تربیتبدنی در هفته بر مقاادیر
ایمونوگلوبولین  Aو كورتیزول بزاقی دانشآموزان مقطا

 -1مقدمه
دستگاه ایمنای بادن انساان كاه و یفاه دفااو از تواماس
بیماریزای ارگاانیزم موجاود زناده را باه تهاده دارد باه
فعالیت ورزشی بسیار پاسخگاو اسات .مطالعاات گازارش
كردهاند ،بین اثر فعالیت ورزشی بر سیستم ایمنی و خطر
تفونت ارتلاط وجود دارد] .[1هم چنین ،نشان داده شاده
است ،فعالیت ورزشی منظم با شدت متوساط باه تقویات
سیستم ایمنی بدن منجر میشود ،در حاالیكاه فعالیات
ورزشی كوتاه مدت شدید یاا واوینی مادت باه تضاعیف
ایمنی ،ورود آسانتر تواماس بیمااریزا باه بادن و ایجااد
تفوناات و بیماااری ماایانجامااد.ایمونوگلوبولین  Aبزاقاای
مهمترین ترشح مخاوی و اولین خط دفاتی قوی در برابر
توامس بیماریزا و تفونتهای ویروسی است].[2
بهتالوه ،میتواند پیوند ویروسها و باكتریها با اپیتلیاوم
مخاوی و تکثیر ویروسها را مهار كناد و موجاب جاذب
آنتیژن در سرتاسر سطوح مخاوی و خنثی سازی ساموم
و باكتریها شود] .[9گازارش شاده اسات ،مقاادیر IgA
مایعات موكوسی نسلت باه دیگار آنتایباادیهاای بادن
ارتلاط نزدی تری با تفونتهای تنفسی فوقاانی دارد].[4
كاهش ایمونوگلوبولین  Aبزاقی تاماس احتماالی افازایش
آمادگی ابتالی ورزشاکاران باه تفونات مجااری تنفسای
فوقااانی( )URTIقلمااداد شااده اساات] .[4در ایاان باااره،
ممکن است غلظت ناچیز ایمونوگلوبولین  Aبزاقای باتا
ورود آسانتر پاتوژنها از راه سطوح اپیتلیاال باه داخاس
بدن شود.
در مقابس ،گفته شده است .مقادیر زیاد ایمونوگلوباولینA
بزاقاای بااا ابااتالی كاام بااه  URTIارتلاااط دارد].[5،4
همچنین ،مشاهده شده اسات باین پاساخهاای ایمنای و
هورمونی ارتلاط وجود دارد .در همین رابطه پژوهشاگران
بسیاری كورتیزول را به تنوان هورمون تنظیمكننده و در
واقاا سااركوبكنناادهی پاسااخهااای ایمناای و مساا ول
تغییرهااای ایمناای ناشاای از فعالیاات ورزشاای مطاارح
كااردهانااد] .[2،1فران ا  1و همکااارانش( )2313گاازارش
كردند كورتیزول میتواند فرمانروای قدرتمند پاسخ ایمنی
باشد] .[0این هورمون با تخریب تدریجی بافت لنفوئیادی
و بااه دنلااال آن كاااهش تولیااد آنتاایبااادی و فعالیاات
سلولهای لنفوئیدی به مهار پاسخ ولیعی سیستم ایمنی
Frank M. G.

ابتدایی بود.
 -2روش تحقیق
در این پاژوهش نیماهتجربای  24داناشآماوز پسار دوره
ابتدایی  11-3ساله مجتما آموزشای غیردولتای رهیاار
منطقه  5تهران با میانگین سن  13 ± 5سال ،وزن ± 04
 90كیلوگرم و قد  142 ± 00سانتیمتر به وور داوولاب
با تکمیس فرم رضایتنامه توسط والدین ملنی بار شاركت
در این پژوهش حاضر شدند .آزمودنیها به واور مسااوی
به سه گروه  8نفره تقسیم شدند.
گروه اول فقط ی جلساه (شانله) ،گاروه دوم  2جلساه
(شنله و دوشنله) و گروه سوم  9جلسه در هفته (شانله،
دوشنله و سهشنله) در برنامه درسی تربیتبادنی شاركت
كردند.جلسههای فعالیت ورزشی ساتت  8صلح به مادت
53دقیقه شامس  5تا  13دقیقه حركات كششی و نرمشای
(بازی تور ماهی) 15 ،دقیقه فوتسال 15 ،دقیقه بسکتلال
و در نهایت  5دقیقه آخر سرد كردن بود .سانجش نموناه
بزاقی روشی غیر تهاجمی و مناسب باهویاژه در كودكاان
برای اندازهگیاری متغیرهاای بیوشایمیایی اسات .نموناه
بزاقی (بدون تحری ) قلس ،بعد و  24ساتت بعد از اولین،
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اثر حاد ی

دومین و سومین جلسه درس تربیتبادنی باه ترتیاب در
گروه اول ،دوم و سوم برای تعیین مقادیر ایمونوگلوباولین
 Aو كورتیزول جم آوری شد .مقادیر ایمونوگلوباولین A
و كاورتیزول باا اساتفاده از كیات اییازای Dia Metra
انگلی مشخص شدند .به دلیس بای بودن مقادیر انحاراف
معیار ،از آزمونهای آماری فریدمن برای بررسی اخاتالف
درون سه گروه (درونگروهای) ،كروساکال والای بارای
بررسی اختالف بین سه گروه (برون گروهی) و در صورت
مشاهدهی اختالف معنیدار از آزمون ویلکاكسون استفاده
شد .سطح معنیداری  p≤3/35در نظر گرفته شد.

تفاوت معنیدار با مرحله قلس از فعالیت
شکس  -2مقادیر كورتیزول بزاقی سه گروه (ی جلسهای ،دو
جلسهای و سه جلسهای) دانشآموزان قلس ،بعد و  24پ از فعالیت
بدنی

 -3نتایج و بحث

فعالیت ورزشی میتواند بسیاری از جنلههاای تملکاردی
سیستم ایمنی بدن را دستخوش تغییار ساازد كاه ایان
تغییرات میتوانند مثلات ،منفای و یاا خنثای باشاد].[9
پاسخ ایمونوگلوبولین  Aبزاقی باه تناوان اولاین ساد در
برابر ورود ،ساکونت و تکثیار تواماس خطارزا باه فعالیات
ورزشی میتواند افزایش ،كاهش و یا بدون تغییار باشاد و
گفته شده است ایان پاساخ مایتواناد متاأثر از تغییارات
هورمون كورتیزول باشد .بناابراین ،هادف از ایان مطالعاه
بررسی اثر حاد ی  ،دو و سه جلسه درس تربیتبادنی در
هفتااه باار مقااادیر ایمونوگلوبااولین Aو كااورتیزول بزاقاای
دانشآموزان مقط ابتدایی بود.
براساس یافتههای مطالعه حاضار ،تادم تغییار معنایدار
مقادیر ایمونوگلوبولین  Aبزاقی آزمودنیهاای ساه گاروه
پاا از فعالیاات باادنی و  24ساااتت پاا از فعالیاات و
كورتیزول بزاقی سه گروه پ از فعالیت بدنی نسالت باه
قلس از فعالیت بدنی مشااهده شاده اسات كاه باا برخای
پژوهشهای صورت گرفته در این باره همسو ] [8،3،13و
بااا برخاای دیگاار ناهمسااو ][11،12اساات .در مطالعااه
دورینگتون و همکارانش ( )2339مقادیر ایان آنتایباادی
در كودكان با فعالیت بدنی متوسط افازایش و باا فعالیات
بدنی شدید كاهش یافته بود ] .[12گازارش شاده اسات،
فعالیااات بااادنی از وریاااق فعالیااات سیساااتم تصااالی
ساامتاتیکی ا افاازایش مقااادیر كاااتکویمینی ا ا موجااب
انقلاض تروق خونی غدد بزاقی و در نتیجه موجب كاهش
برونده بزاقی و مهاجرت ایمونوگلوبولین  Aاز سالولهاای
تولیدكننده آن(لنفوسیت  )Bبه مخاط موجاود در حفاره
دهانی میشاود] .[19باهتاالوه ،نشاان داده شاده اسات

نتایج تحقیق نشان داد كه اختالف معنیداری بین مقادیر
ایمونوگلوبولین  Aبزاقی آزمودنیها (درون گروهی) گاروه
اول ( ،)p=3/222دوم ( )p=3/229و سااااوم ()p=3/312
مشاهده نشد(.شکس .)1
بین مقادیر ایمونوگلوباولین  Aبزاقای قلاس (،)p=3/280
بعد ( )p=3/948و  24ساتت بعد ( )p=3/231از فعالیات
ورزشاای سااه گااروه تفاااوت معناایداری مشاااهده نشااد
(شکس.)2
مقادیر كورتیزول بزاقای آزماودنیهاا  24سااتت پا از
اولین جلسه فعالیت ورزشی (در گروه اول) نسلت به قلس
از فعالیت افزایش معنیداری داشته است ( ،)p=3/312اما
بین این مقادیر پ از فعالیت ورزشای نسالت باه قلاس
( )p=3/883و  24سااااتت بعاااد از فعالیااات ورزشااای
( ،)p=3/101تفاوت معنیداری مشاهده نشد (شکس .)2
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بدنی
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با كاهش غلظت ایمونوگلوبولین  Aبزاقی موجب افازایش
خطر تفونت یاا تالئام تفاونی و واكانشهاای ویروسای
شود].[18
لذا ،مطالعات گذشته پا از یا جلساه فعالیات بادنی
كاهش] ،[13افزایش] .[23،11و یا تادم تغییار].[21،19
غلظت این آنتیبادی را گزارش كردند .تلت این یافتههای
متناااقم ماایتوانااد بااه متفاااوت بااودن ساان و جاان
آزمودنی هاا ،ناوو ،مادت و شادت فعالیات بادنی ،میازان
آمادگی آزماودنیهاا ،محایط پاژوهش ،وضاعیت تغذیاه،
حایت روانی آزمودنیها و دیگر توامس ناشاناخته مرباوط
باشد .تادم كنتارل رژیام غاذایی و تادم كنتارل دقیاق
فعالیااتهااای حركتاای روزانااه آزمااودنیهااا از جملااه
محدودیتهای این پژوهش بود.

كورتیزول با تاأثیر بار گیرناده خاود مایتواناد از وریاق
محدودیت در سنتز آنتیبادی لنفوسیت  Bمان از انتقاال
اپیتلیالی ایمونوگلوبولین  Aبزاقای شاود] .[14از ساوی
دیگر ،گزارش شده است مقادیر بسیار زیاد كاورتیزول در
پاسااخ بااه فعالیاات باادنی شاادید وااوینیماادت از تولیااد
آنتیباادی جلاوگیری مایكناد و باتا كااهش غلظات
ایمونوگلوبولین  Aبزاقی میشود] .[15با توجه باه اینکاه
فعالیتهای بدنی انجام شده در مطالعه حاضار در شادت
متوسط و یا پایینتر بودهاند و كودكان اغلب رغلتی بارای
انجام فعالیتهای بدنی پرفشار نشان نمیدهناد ،باه نظار
میرسد افزایش بسیار زیاد مقادیر كورتیزول در پاسخ باه
فعالیت بدنی هنگام درس تربیتبدنی امکانپاذیر نلاشاد.
همچنااین ،بااه تلاات رشااد ناكااافی سیسااتم ساامتاتیکی
كودكااان و مکااانیزم فااوقالااذكر افاازایش زیاااد مقااادیر
كاتکویمینی اماری دور از ههان اسات .بناابراین ،ممکان
است مقادیر كورتیزول و فعالیات سامتاتیکی در مطالعاه
حاضر در آن حدی نلوده كه بتواند موجب كاهش مقاادیر
ایمونوگلوبولین  Aبزاقی و متعاقلا سركوب ایمنای شاود.
بهتالوه ،گفته شده افازایش مقاادیر گلوكوكورتیکوئیادی
برای سركوب ایمنی یزم است اما كاافی نیسات] .[15در
این باره افزایش مقادیر كورتیزول بدون تغییار در مقاادیر
ایمونوگلوبولین  Aبزاقی به دنلال فعالیت ورزشی گازارش
شده است] .[10از ساوی دیگار ،نشاان داده شاده اسات
اجرای فعالیت بدنی با شادت متوساط مایتواناد موجاب
افاازایش مقااادیر ایاان آنتاایبااادی و تقویاات ایمناای باادن
شود].[1
در این مطالعه ،اگرچه غیر معنیدار ،مشاهده شده اسات.
شواهد موجود نشان دادناد ،فعالیات بادنی باتا تغییار
غلظت ایمونوگلوبولین  Aبزاقی میشود و این تغییرات به
ناوو ،شاادت و ماادت فعالیات ورزشاای و میاازان آمااادگی
ورزشکاران بستگی دارد] .[15گزارش شده است ،مقاادیر
این آنتیبادی در پاسخ به فعالیت بدنی پرشادت كااهش،
اما در پاسخ به فعالیت ورزشی كمشدت یا متوسط بادون
تغییر یا افزایش مییاباد] .[1،12نشاان داده شادهاسات،
فعالیاات باادنی بااا شاادت متوسااط بااا افاازایش غلظاات
ایمونوگلوبولین Aبزاقی و احتمای افازایش ترشاح SIgA
] .[12میتواند بات كاهش خطر تفونت مجاری تنفسای
فوقانی ( )URTIو فعالیت بدنی پرشدت یا ووینی مدت

-4نتیجهگیری
لااذا ،بااا توجااه بااه تاادم تغییاار معناایدار مقااادیر
ایمونوگلوباااولین Aبزاقااای و هورماااون ساااركوبگااار و
كاتابولیکی كورتیزول در مطالعهی حاضر ،به نظر میرسد
افزایش ساتات درس تربیت بدنی و فعالیات ورزشای (باا
تأكید بر شدت و مدت متوسط فعالیت)مدارس ابتدایی در
كوتاهمدت اثر سوئی بر سیستم ایمنی دانشآماوزان ایان
مقط نخواهد گذاشت .در مقابس ،ایان امار ممکان اسات
موجب ارتقای میزان تندرستی ،تقویت آمادگی جسامانی
و افزایش نشاط و شادابی آنها شود .با این حال ،پیشانهاد
ماایشااود مطالعااات آینااده بااه بررساای تااأثیر بلندماادت
(سازگاری) افزایش ساتات درس تربیت بدنی مادارس بار

توامس تندرستی ا سالمتی دانشآموزان بتردازند.
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