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 خالصه 

ورزش  کهيدرحال، شییوديمفعالیت ورزشییي  ا شییدو م وسیی  مویت سیويت سیییسیی   ايم ي  :مقدمه

  ریسأث.دف از انجام اين مطالعه  ررسیییي عملكرد سییییسییی   ايم ي  دن را کا.  د.د   سوانديمشیییديد 

عملكرد سیییسیی   ايم ي پ  از ورزش .وازی وامانده سییاز در  ی.اشییا  سییازی یی سیی    ر مكمل

  ود  فعال مردان یوان

سال  ه شكل    8/21±5/2 دانشجوی پسر فعال  ا میانگین سن    20در اين مطالعه نیمه سجر ي  روش کار:

گروه سجر ي و ک  رل  ه سرسیت روزانه   ی.ايآزمودنسصادفي در دو گروه سجر ي و ک  رل قرار گرف  د  

روز مصیییرف کردند  .مه     10مكمل یی سییی   يا دارونما سدکسییی روزه را  ه مدو         گرممیلي 1036

پ  از دوره مكمل سییازی در آزمون .وازی شییاسل ران شییرکت کردند  سییطو  سییرمي     .ايآزمودن

مكمل سازی و  الفاصله پ  از  و کورسیزول در سه مرحله پايه، پ  از A ،G ،M.ای ايمونوگلو ولین

 ا اسییی فاده از آزمون سحلیل واريان  در       .ا داده لی وسحلهي سجزشیییدند    یریگاندازه آزمون ورزشیییي 

 سكراری انجام شد  ی.ایریگاندازه

  Aدر سیییطو  سیییرمي ايمونوگلو ولین   یداريمع پ  از آزمون .وازی وامانده سیییاز سفاوو   نتایج: 

ه و .ورمون کورسیزول   =42/0pس Mايمونوگلو ولین     ه،=p 86/0س Gه، ايمونوگلو ولین    =p 73/0س

  ین دو گروه سجر ي و ک  رل ویود نداشت  ه=p 96/0س

  مدوکوساهکرد که مكمل سیییازی   گیرین یجه  سوانيماين مطالعه    ی.ااف ه ي  ر اسیییا   :گیرینتیجه 

سخ     س    ر پا ساز در مردان یوان       ی.اشا   یی  س   ايم ي  ه ورزش .وازی وامانده  سی عملكرد 

 ندارد  یریسأثفعال 

 ورزش وامانده ساز، یی س  ، ايمونوگلو ولین، کورسیزول کلیدی: یهاواژه
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 مقدمه

س   ايم ي      سی ورزشي از موضوعاو    ی.اتیفعال ه  دن پاسخ 

ا یر از ديدگاه س درسیی ي و ورزش   ی.اسییالمهمي اسییت که در 

فه  یه  حر يه     گرف ه اسییییت    قرارای مورد سو پا   ی.ا پژو.  ر 

    ر عملكرد سیییسیی   ايم ي دارد یادوگانه ریسأث ورزش شییدهانجام

که سمري او م ظ  و  ا شیییدو م وسییی  مویت  هبود        یاگونه  ه 

س   ايم ي     سی شي    در حالي که فعالیت ،ه1س شوند يمعملكرد  ورز

 شییود   عملكرد سیییسیی   ايم ي  دن م جر ه کا. سوانديم شییديد

شان   مطالعاو ر ي  ه 2س   ه دلیل شديد  ی.اتیفعال. گام  انددادهن

آدرنالین عملكرد سییییسییی    و کورسیزول  مان د يي.ا.ورمونسولید 

گزارش  .مچ ین  ه 3س ا د ي يمکا.   ناپايداری     طور ه   دن  ايم ي

که   يد  ا سوییر سیییطو          شییییده اسییییت  یت ورزشیییي شیییید عال ف

مویت سرکوب سیس   ايم ي و     سوانديم.ای سرم  ولینمونوگلو يا

 ه 4س ورزشكاران  ه عفونت دس گاه س فسي شود ا  ال

س فاده از     ضر ا  ژهيو هگوناگون  یاهيسوذ ی.ا رنامهدر حال حا

مل مصیییرف  غذايي  رای  اال  ردن عملكرد ايم ي  دن      ی.ا مك

عال . گام   ياف ه اسیییت      ی.ا تی ف  نی نيدرا  ه5س ورزشیییي ا.میت 

گیا.ي  ه سییبت داشیی ن سرکیباو زيسیی ي فعال و اثراو  ی.امكمل

مورد سویه قرار  که  ر  دن دارند  یشیی ر  یاگسیی ردهفیزيولوژيكي 

س فاده از اين  که  یاگونه ه اندگرف ه شكاران    .امكملا در  ین ورز

ست س       ش ه ا شمگیری دا ش ه افزاي  چ س   از  ه  6در د.ه گذ یی 

سعديل عملكرد سیییسیی   ايم ي    یمله گیا.ان دارويي اسییت که  ا  

یاومت  دن در  را ر         مل  مویت  اال رف ن م و  هبود  زایمار ی عوا

 اند دادهدر اين را طه م ا ع علمي نشیییان   ه  7س شیییوديمس درسییی ي  

س   در   شگیری یی  سرطان، ديا ت نوع   پی س خوان 2از  ،  ، پوکي ا

ه   7-10اسیییت س مؤثرعفوني  ی.ا یمار ی و  کبدی  ی.ا ینا. جار  

.دی مب ي  ر   يسازگ  ه  ید نیز شیییوا یاه دارويي در   اثراو مف اين گ

ایزای فعال  ه  11است س  شده ارائهپیشگیری از عفونت س فسي حاد   

 ی.االكلیی سیی   را یی سیی وسییید.ا، پلي سییاکاريد.ا، پ  ید.ا و 

شكیل     س یک س ش ر اثراو   طورمعمول ه حالني اا  د. ديمپلي ا  ی

سبت       س وسید.ا ن که از  انددادهفارماکولوژيكي یی س   را  ه یی 

ال هییا ي،    آپوپ یییک، ضیییید    آن ي اکسییییییداني، آن ي       ی.ییايژگ ي و

 ا سویه  ه   ه12سیس   ايم ي  ر وردارند س   س گي و سحريک  ضد 

س    ر کارايي     مؤثرنی   صرف یی  س گاه م  مخ لف  دن، ی.اد

پژو.شي  سیار کمي که گزارش شده است . وز      ی.ااف هيسبت    ه

عملكرد   ی.اشا    ر سوییراو  اين مكمل گیا.يدر مورد اثراو 

شییديد شیی ا ت دقییي  ورزشییي  ی.اتیفعالسیییسیی   ايم ي . گام 

ندارد    جام شیییده       يک  ی.ا اف ه ي ویود  عاو ان  ی.ا مدل در مطال

ست     شان داده ا س      که حیواني ن صرف مكمل یی  .ای در روم

. گام ایرای   سرم .ای  ولینمونوگلو يا سطو   افزاي  نر مویت

يد      یت شیییید عال عه ديگری        5س گردديمف طال که در م حالي  ه  در 

گزارش شییده اسییت مكمل سییازی یی سیی    ر سوییراو ناشییي از 

شديد   فعال  سال  و   ی.ايآزمودن زاقي  A ولینمونوگلو ياورزش 

 ر اين اسیییا   ا سویه  ه شیییوا.د علمي        ه 13مطلو ي ندارد س  ریسأث 

  ذاری مكمل سیییازی یی سییی   در سعديل      ناکافي در مورد اثرگ   

ورزشي   ی.اتیفعالپ  از  دن سیس   ايم ي عملكرد  ی.اشا  

صرف کوساه مدو     ،شديد  سي اثراو م اين اين مطالعه  ا .دف  رر

.ای سیییرم و   ونوگلو ولینمكمل گیا.ي  ر سوییراو سیییطو  ايم   

ساز   از ایرای يک فعالیت .وازی .ورمون کورسیزول پ   وامانده 

  انجام شددر مردان یوان 

 

 کارروش 

که        مه سجر ي  عه نی طال کور و  سیییوکي  صیییورو ه در اين م

دانشییجوی پسییر رشیی ه علوم    20سكراری انجام شیید،  گیریاندازه

ورزشییي دانشییگاه آزاد اسییالمي سییاوه که داوطلت شییرکت در      

ا  دا   .ا يآزمودن .دفم د ان خاب شیییدند        طور ه پژو.   ودند  

سالمت و           سي  صاو فردی و  رر شخ ش امه مر وط  ه م س شی ه  پر پی

س    ا .دف پژو. ، روش و مراحل    سكمیل نمودند  ار ورزشي 

، مكان و  گیری ونایرای آن از قبیل ایرای پروسكل ورزشیییي،   

آشییی ا   ، مصیییرف مكمل و  طراو اح مالي  مدو ایرای پژو.  

سصادفي در دو گروه سجر ي    نامهتيرضا فرم  ديیسأپ  از  و شدند 

کد          ه قرار گرف  د   نفر 10ه و ک  رل سنفر 10س حاضیییر  ا  عه  طال م
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IR.SSRI.REC.1399.811    در کییمییییی ییه ا ییال  در پییژو.یی

 شده است  ديیسأو علوم ورزشي  ي دنتیسر پژو.شگاه 

 ي  در دام ه سیی .ايآزمودنمطالعه ورود  ه  یار.ایمع ر اسییا  

، از سیییالمت کامل  ر وردار  ودندسیییال قرار داشییی  د،  24سا  18

  ماه گذشییی ه سحت درمان دارويي يا رژي        6در  سییییگاری نبودند،  

صي نبودند  شي    ساعت  4و حداقل  غذايي  ا در .ف ه فعالیت ورز

ش  د  سیت         م ظ  دا سا ش ن ح ه رعايت نكردن پروسكل مطالعه، دا

لعه   سوییر در رژي  غذايي معیار.ای  روج از مطا     .رگونه مكمل و  

  ودند 

 ا  .اآنوزن  قد و .ايآزمودن رای ارزيا ي مشییخصییاو  دني  

آلمان   ديجی الي سیییكا سیییا ت     قد سییی   و سرازوی   ازاسییی فاده  

  ت رحسییشیید  شییا   سوده  دن نیز از سیسییی  وزن   گیریاندازه

  م ر  ه دسیییت آمد   رای ارزيا ي  رحسیییتکیلوگرم  ر مجذور قد 

انجام  گیری ون .ايآزمودندر سه مرحله از  م ویر.ای  یوشیمیايي  

ريد   و ون از محل    ریليلیم 5 حدود  گیری وندر .ر  ار   شییید 

رمي  سسعیین سطو   م ظور ه.ا پی  آرنجي دست راست آزمودني

 و .ورمون کورسیزول گرف ه شیید  Mو  A ،G.ای ولینمونوگلو يا

سرم  ه روش ايمونوسور یديم ريک   ولینمونوگلو يا  وسط  ا  .ای 

سییطس سییرمي  شییرکت پار  آزمون ايران و  ی.اتیکاسیی فاده از 

سییا ت   Monobind ه روش االيزا  ا اسیی فاده از کیت  کورسیزول

در   گیری ونی اولین مرحله شیییدند  گیریاندازهکشیییور آمريكا 

صرف   ساعت  حالت پايه و قبل از م -12 صبس  عد از  8مكمل در 

  .ايآزمودن در اين مرحله ازانجام شیید   ناشیی ايي شییبانه سییاعت 10

فعالیت  گیری از انجام .ر گونه واس ه شد که دو روز قبل از نمونه  

 ورزشي س گین پر.یز ک  د 

مرحلییه     پ    ین  مونییه   از اول ن  یری گ مكمییل   دوره گیری   ی 

گروه سجر ي روزانه دو عدد ک سیییول  و شییید  شیییروع .ايآزمودن

س   س  گرميلیم 518مح وی  شام   یی  صبحانه و  يک عدده   عد از 

سا ت شرکت میسن وي امی ز آی ان سي/ آمريكا  ا شماره پروانه       

ش ي   شت را  ه مدو   000000269398425 هدا   10از وزارو  هدا

ند    ما  ه .مین       روز مصیییرف کرد که افراد گروه دارون حالي  در 

دارونما مصییرف   ع وان همح وی دکسیی روز را  ی.اک سییولمیدار 

کور ایرا   سو کي صورو  هاين پژو.   کهنيا ا سویه  ه  کردند 

  آگاهمصرفي  ی.اک سولاز مح وياو  .ايآزمودناز  کدامچی.شد 

ارائه شیید و  یاهيسوذ ی.اهیسوصییدو گروه  ی.ايآزمودن ه   نبودند

شد در اين مدو از .رگونه سوییر در رژي  غذايي      .اآناز  س ه   وا

مرحله دوم  ورزشیییي  ود  ودداری نماي د     ی.ا تی فعال و عادی  

پايان دوره    گیری ون .مان د مرحله اول در       گیریمكمل پ  از 

 وضعیت ناش ا انجام شد 

شاسل ران ای  گیری ونپ  از  صله را و دوم آزمون  پ    الفا

ان آزمون شیییاسل رسیییوم انجام شییید   گیری ونآزمون ایرای از 

ک مسیییر  ييک آزمون .وازی وامانده سییاز اسیی اندارد در  ع وان ه

سافت     س یی   ه م شت رفت صورو  هم ر  20م س فاده از   و رگ و  ا ا

يک دسیی گاه صییوسي م اسییت  رای پخ  آ.   سصییدای آژيره   

 ر اسیییا  شییییوه ایرای آزمون،   مخصیییوز آزمون ایرا شییید   

صییدای آژير  ا سییرعت آ.سیی ه از نیطه شییروع   ا شیی یدنآزمودني 

سافت  ح صدای آژير  عدی   20رکت کرده و م ،  دوديمم ری را سا 

ا ان های مسییییر   که . گام پخ  آژير آزمودني در ا  دا ي     یاگونه  ه 

اسییت و سییرعت     مرحله 21 دارای آزمون اينم ر قرار دارد   20

  5/0کیلوم ر در سیییاعت اسیییت و در .ر مرحله     5/8دويدن اولیه   

 کهیطور ه، شییوديمدويدن اضییافه  سییرعت هکیلوم ر در سییاعت 

عداد دور.ای      زمان .  زمان  ین دو   و رگشیییترفت  ا افزاي  س

 ا   زمان . چ انچه آزمودني ن واند      ا د ي يمکا.    صیییدای آژير

آزمون   م ر  رسییاند 20صییدای آژير  ود را  ه ا  دا يا ان های مسیییر 

  ه14س شوديمسلیي  شدهسمام رای او 

 ا اسییی فاده از آزمون  .ادادها  دا وضیییعیت طبیعي  ودن سوزيع 

طبیعي  ودن  ديیسأکولموگروف اسییمیرنوف  ررسییي شیید  پ  از  

 رای میايسه سطو  پايه م ویر.ا از آزمون سي مس یل       .ادادهسوزيع 

حل مخ لف        و  .ا در مرا يک از م ویر یايسییییه سوییراو .ر   رای م

ندازه  .ا از آزمون    مصیییرف  ریسأث و سعیین  گیریا مل  ر م ویر مك

شد     گیریاندازهسحلیل واريان   ا  س فاده    وسحلیلسجزيه سكراری ا
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انجام شیید و  16نسییخه  SPSS افزارنرم از  ا اسیی فاده .اداده آماری

  در نظر گرف ه شد 05/0کم ر از  یداريسطس مع 

 

 نتایج

سیییطو  پايه م ویر.ای     ي و ند   ی.ا يژگيومر وط  ه   ی.ا داده

 ر اسا  ن اي  ارائه شده است   1در یدول  .ايآزمودن  یوشیمیايي

  ر.ایم و.ر يک از اين مطالعه در قبل از شییروع  آزمون سي مسیی یل،

  هp>05/0 ین دو گروه ویود نداشت س یداريمع  سفاوو

 

 ی  دني و سطو  پايه م ویر.ای  یوشیمیايي دو گروه مكمل و دارونما.ايژگيومیايسه . 1جدول 

 p-value گروه دارونما مكملگروه   م ویر

 62/0 5/21 ±7/2 1/22 ±5/2 سن سساله

 34/0 9/2±01/177 8/7±6/179 هسان یم رسقد 

 87/0 5/5±2/75 8/75±8/9 سکیلوگرمه وزن

 55/0 7/1±02/24 2/2±47/23 سکیلوگرم/م رمر عه شا   سوده  دن

 13/0 4/217 ±4/38 1/177 ±9/69 ه(A mg/dl نولیمونوگلو يا

 18/0 8/1209 ±15/183 2/1362±06/289 ه(G mg/dl نولیمونوگلو يا

 24/0 6/109 ±1/40 7/87±5/40 ه(M mg/dl نولیمونوگلو يا

 8/0 64/458 ±7/72 81/465±2/51 ه(nmol/L کورسیزول

 

 م ویر.ای  یوشیمیايي يگرو.درونمیايسه سوییراو . 2جدول 

 P مرحله سوم مرحله دوم مرحله اول گروه م   م ویر مممم وي

 A نیمونوگلو وليا

 هmg/dlس

 000/0* 2/188 ± 1/77 8/175 ± 8/74 1/177 ±9/69 مكمل

 002/0* 4/225 ± 5/42 9/213 ± 1/35 4/217 ±4/38 دارونما

 G نولیمونوگلو يا

(mg/dl) 

 ± 07/310 3/1323±1/257 2/1362±06/289 مكمل
2/1402 

*000/0 

 ± 8/210 1/1182 ± 9/179 8/1209 ±15/183 دارونما
3/1265 

*003/0 

 M نولیمونوگلو يا

(mg/dl) 
 002/0* 4/91 ± 3/41 1/84 ± 6/37 7/87±5/40 مكمل

 11/0 8/108 ± 1/44 5/103 ± 2/43 6/109 ±1/40 دارونما
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 کورسیزول

(nmol/L) 
 ± 4/102 2/441 ± 5/69 81/465±2/51 مكمل

65/425 

32/0 

 57/0 74/414 ± 2/97 65/440 ± 1/86 64/458 ±7/72 دارونما

 هp<05/0* سفاوو مع ي دار  ین مرحله دوم و سوم س

سییوییییییییراو  ، يگییرو.ییدرون ییرای  ییررسییییي سییوییییییییراو    

  در .ا گروه.ر يک از  در  زول.ای سیییرم و کورسی ینولايمونوگلو 

ندازه مخ لف  ی.ا نو ت  ،  هگیریمكمل پی  از نو ت اول س ، گیریا

نو ت سییوم سپ  از آزمون  و  هپی  از آزمون شییاسل راننو ت دوم س

  ی.اگروهيک از   ر اسییا  ن اي  در .ر ررسییي شیید   شییاسل رانه 

س ه یز ايمونوگلو ولین  .ای سرم ینول ین ايمونوگلو  دارونماو  مكمل

M  پی   يع ي  گیریاندازهدوم و سوم  ی.انو تدر در گروه ک  رله

آزمون سفاوو مع ي  از آزمون شییاسل ران و  الفاصییله پ  از ایرای  

میادير سیییرمي کورسیزول در     ین ا اين حال   داری ویود داشیییت  

مكمل    ی.ا گروهدر داری سفاوو مع ي  گیریاندازه مراحل مخ لف  

  ه2سیدول  ویود نداشت و دارونما

چه سوییراو درون گرو.ي ايم  .ای سیییرم     ولیننوگلوواگر

ما  ا    یه  ه مع ي دار نبودن    مع ي دار  ود ا مل گروه و    سو عا  اثر س

مان  .ای سیییرم و .ورمون    ايمونوگلو ولینسیییطو  سوییراو  ،ز

ي داری کورسیزول  ین دو گروه مكمییل و دارونمییا سفییاوو مع 

مصیرف مكمل   ا سویه  ه اين ن اي   ه    ا ر اين3نداشیت سیدول  

داری مع ي ریسأثاين م ویر.ا ناشي از ورزش   ر سوییراو یی س    

 نداش ه است 

 

 سكراری ی.اگیریاندازهن اي  آزمون سحلیل واريان  در  .3جدول 

 F P م بع سوییراو م ویر

 A نیمونوگلو وليا

 

 000/0 1/14 اثر زمان

 73/0 22/0 اثر سعامل گروه و زمان

 G نولیمونوگلو يا

 

 000/0 2/15 اثر زمان

 86/0 14/0 اثر سعامل گروه و زمان

 M نولیمونوگلو يا

 

 002/0 4/7 اثر زمان

 42/0 87/0 اثر سعامل گروه و زمان

 09/0 5/2 اثر زمان کورسیزول

 96/0 04/0 اثر سعامل گروه و زمان

 

 بحث

شاسل ران وامانده ساز  آزمون حاضر پژو.  ی.ااف هي ر اسا  

دو گروه  ی.ايآزمودن.ای سرم در ايمونوگلو ولینمویت افزاي  

ورزشي  ر  ی.اتیفعالشد  مطالعاو مر وط  ه  ررسي اثراو حاد 

د. ده پیچیدگي پاسخ سیس   ايم ي .ای سرم نشانايمونوگلو ولین

 کوردوا و .مكاران که یاگونهورزشي است   ه  ی.اتیفعال ه 

از يک .ای سرم را پ  ونوگلو ولینسطو  ايمافزاي  ه 2010س

شیرواني از سويي ديگر ه  15 یشی ه فزاي ده گزارش کردند س آزمون

که  انددادهنشان  ه1396ه و کرم پور و .مكاران س1392و .مكاران س

.ای  ونوگلو ولیني شديد  ه کا.  سطو  ايمورزش ی.اتیفعال
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مطالعاو ديگری نیز ویود دارد که   ه16،4س شوديمسرم م جر 

سوییری در  .وازی شديد ي ی.اتیفعالدر پاسخ  ه  انددادهنشان 

کلي  طور هه  17س شودينم.ای سرم ايجاد  ايمونوگلو ولین

ر حج  پالسما و نفوذ مخ لفي از یمله سویی ی.اس یمكان

سوییراو .ای ل فاوی  ه گردش  ون  رای  ررسي ايمونوگلو ولین

ورزشي پیش هاد شده  ی.اتیفعال.ای سرم پ  از  ايمونوگلو ولین

ورزشي حاد  ه داليل مخ لفي از یمله  ی.اتیفعالاست  در پاسخ  ه 

افزاي  فشار .یدرواس اسیک درون مويرگي ناشي از افزاي  فشار 

 ون و نیز انباش ه شدن فراوده .ای م ا ولیكي در عضالو و در پي 

 ا دييمآن افزاي  فشار اسمزی درون سلولي، حج  پالسما کا.  

است که پ  از فعالیت  شوا.د پژو.شي نشان دادهه  .مچ ین 18س

 از ل ف و ذ اير  ارج عروقي  ه.ا ايمونوگلو ولینورود ورزشي 

ممكن است پاسخ  از اين روه  19س ا دييمافزاي  گردش  ون 

 یااندازهسا ورزشي شديد  ی.اتیفعال  ه.ای سرم  ايمونوگلو ولین

افزاي  یريان ل ف و سوییراو حج  پالسما قرار گیرد   ریسأثسحت 

 رای درک  ه ر اثراو حاد  پیش هاد شده است از سوی ديگر

ايم ي عواملي .مچون میزان  ی.اشا  ورزشي  ر  ی.اتیفعال

، نوع و شدو فعالیت ورزشي و عوامل .ايآزمودنآمادگي  دني 

 ر اسا  ياف ه ديگر اين  ه 20محیطي مورد سویه قرار گیرند س

پژو.  پ  از فعالیت وامانده ساز شاسل ران سوییر مع ي داری در 

دو گروه ايجاد نشد که  ا  ر ي  ی.ايآزمودنسطس کورسیزول سرم 

ممكن است   ا اين حاله  21مطالعاو انجام شده .مخواني دارد س

عواملي مان د  ریسأثورزشي سحت  ی.اتیفعالپاسخ کورسیزول  ه 

، شدو و مدو فعالیت، فشار.ای رواني و .ايآزمودن ی.ايژگيو

 قرار گیرد  زمونآایرای زمان 

.ای ايمونوگلو ولینپژو.  پاسخ اصلي  ی.ااف هي ر اسا  

A، G  وM  در شاسل ران وامانده ساز  آزمونو کورسیزول  ه

مصرف ک  ده مكمل نسبت  ه گروه دارونما سفاوو  ی.ايآزمودن

مع ي داری نداشت   ا سویه  ه مشا ه  ودن روند سوییراو اين 

مصرف روزانه مكمل  رسديمدر .ر دو گروه  ه نظر  ر.ایم و

 ی سرم.ا ايمونوگلو ولین ر سوییراو  روز، 10یی س    ه مدو 

ثیری أساز سکورسیزول پ  از فعالیت .وازی وامانده .ورمون و 

سازی نداش ه است  مطالعاو کمي در اره  ررسي اثراو مكمل

یی س    ر سوییراو ناشي از ورزش سیس   ايم ي  دن انجام شده 

 گزارش شده است که، پژو.  حاضر ی.ااف هي.مسو  ا است  

در روز  گرممیلي 400.شت .ف ه مكمل سازی یی س    ه میزان 

 و زاقي  A ايمونوگلو ولین ر سوییراو ناشي از ورزش شديد 

ه  13مطلو ي ندارد س ریسأثفعال  ی.ايآزمودنسیس   ايم ي مخاطي 

.ر چ د مدو و میزان مصرف مكمل در اين مطالعه  ا پژو.  

 ه نظر  .ااف هي ودن  م فاوو است، اما  ا سویه  ه مشا ه حاضر

مكمل سازی کوساه يا  ل د مدو یی س   در پاسخ  رسديم

   ا ک دينمشديد سوییری ايجاد  ی.اورزش.ا  ه  ايمونوگلو ولین

حیواني اثراو  ی.انمونهاين حال در يک مطالعه انجام شده در 

 ی.اتیفعالسودم د یی س    ر عملكرد سیس   ايم ي . گام 

روز  28رف شده است  در اين مطالعه مص ديیسأورزشي شديد 

مكمل یی س   در رو .ای نر  ا افزاي  سطو  سرمي 

. گام ایرای فعالیت شديد  Mو  A، G.ای  ايمونوگلو ولین

ه   ا سویه  ه م فاوو  ودن روش مكمل سازی در 5.مراه  ود س

انساني و ک  رل  یش ر  ی.انمونهحیواناو آزمايشگا.ي نسبت  ه 

عوامل محدود ک  ده در مطالعاو حیواني، ممكن است يكسان 

نسبت داده شود   .ايآزمودن ه نوع  یااندازهسا  .ااف هينبودن اين 

انساني ممكن  ی.انمونهعالوه  ر اين در مطالعاو انجام شده در 

رژي  غذايي، سبک عوامل مخ لفي مان د  ریسأثاست ن اي  سحت 

 و مصرف دارو.ای ديگر .ايآزمودنگي، فعالیت ورزشي زند

.مچون میزان و مدو مصرف نیز عوامل ديگری  ه 22قرار گیرد س

کار رف ه ممكن است در اين زمی ه ه مكمل و پروسكل ورزشي  

 ا  ررسي اثراو مصرف  ر ي مطالعاو  .مچ ین  اش د  مؤثر

 ی.اتیفعالیی س    ر پاسخ پارام ر.ای ديگر سیس   ايم ي  ه 

در اين ه  24،23م فاوسي را گزارش کردند س ی.ااف هيورزشي 

.ف ه مكمل سازی  5نشان دادند ه 2008را طه  یوندو و .مكاران س

 ,+CD3+, CD4+, CD16 ی.اتیل فوسیی س    ر 

CD20+ سطو  کورسیزول و عملكرد نوسروفیل .ا پ  از ،
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است  ریسأثفعالیت ورزشي  ا شدو م وس  در مردان غیر فعال  ي 

 4ه  از طرفي اين پژو.شگران در مطالعه ديگری درياف  د که 23س

 ی.اسلول ی.انسبت.ف ه مكمل سازی یی س    ا کا.  

CD28+  ی.اسلول وسام CD4+CD28+  و افزاي  عملكرد

وس  در نوسروفیل .ا پ  از ایرای فعالیت ورزشي  ا شدو م 

 .اآن .ااف هيزنان غیر ورزشكار .مراه است   ا در نظر گرف ن اين 

پیش هاد کردند ممكن است اثراو یی س    ر پاسخ ايم ي  دن  ه 

ه   ا سویه 24ورزشي  ین زنان و مردان م فاوو  اشد س ی.اتیفعال

که گزارش شده است  یاپراک ده ی.ااف هي ه مطالعاو اندک و 

اثر گذاری یی س    ر سوییراو ناشي از ورزش  رسديم ه نظر 

سیس   ايم ي  دن . وز موضوعي  حث  ر انگیز  ی.اشا  

گذاری  ریسأثمر وط  ه  ی.اس یمكاناست،  ه ويژه آنكه در اره 

ورزشي  ی.اتیفعالیی س    ر پاسخ سیس   ايم ي  دن  ه 

ش ا ت و آگا.ي الزم ویود ندارد   ا اين حال شوا.دی ویود 

د که اثراو سودم د یی س    ر عملكرد ايم ي  دن را  ه ندار

یی س وسید.ا و پلي ساکاريد .ای محلول سرکیباو فعال آن مان د 

پلي ساکاريد .ای  رسديماما  ه نظر ه  25س انددادهدر آب نسبت 

ه  در اين 26سنولوژيكي  یش ری دارند محلول در آب اثراو ايمو

زمی ه گزارش شده است که پلي ساکاريد.ای مویود در 

و  ک  ديمرا سحريک  .اتیل فوسسكثیر یی س   

 د. ديمکش ده طبیعي را افزاي   ی.اسلول سی وسوکسیسی ي

.مچون کوچک  ودن  يي.اتيمحدودمطالعه حاضر  ا  ه 27س

مورد  یر.ایم وحج  نمونه و عدم  ررسي سوییراو سطو  سرمي 

در دروه ريكاوری پ  از فعالیت .مراه  ود که پیش هاد مطالعه 

 در مطالعاو  عدی مورد سویه قرار گیرند  شوديم

 

  گیرینتیجه
کرد که  گیرین یجه سوانيماين پژو.   ی.ااف هي ر اسا  

و  ه  گرممیلي 1036مكمل سازی یی س    ا مصرف روزانه 

عملكرد سیس   ايم ي  ی.اشا  روز  ر پاسخ  ر ي  10مدو 

و .ورمون کورسیزول  ه فعالیت سرم .ای  ايمونوگلو ولین.مچون 

ثیری ندارد   ا اين ویود سأورزشي وامانده ساز در مردان یوان 

عوامل مخ لفي .مچون  ریسأثممكن است کارايي یی س   سحت 

، پروسكل .ايآزمودنرژي  غذايي، سبک زندگي، نوع و ويژگي 

میزان و مدو مصرف مكمل قرار گیرد   ا کار رف ه و ه ورزشي  

اندکي که در اين زمی ه انجام  ی.اپژو. سویه  ه اين موارد و 

ش ا ت دقیق اثراو یی س    ر  رسديمشده است  ه نظر 

 ی.اپژو. پ  از فعالیت ورزشي نیازم د عملكرد ايم ي  دن 

  یش ر است 

 تشکر و قدر دانی

یزيولوژی کارش اسي ارشد ف نامهانيپااين میاله  رگرف ه از 

ز .مه ا   دي وسیله  اشديمآزاد اسالمي ساوه ورزشي از دانشگاه 

شرکت  ی.ايآزمودن.مكاری داش  د  ه ويژه   ا ماکساني که 

  شوديمک  ده در پژو.  قدرداني 
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 Abstract 

Introduction: Moderate-intensity exercise boosts immune system, while 

intense exercise can reduce the immune system function. The purpose of this 

study was to investigate the effect of ginseng supplementation on immune 

system function indices after exhaustive aerobic exercise. 

Methods: In this semi-experimental study, 20 active male students with the 

mean age of 21.8±2.5 years were randomly divided into experimental (n=10) 

and control (n=10) groups. Subjects of the experimental and control groups 

respectively received 1036 mg of ginseng supplement or placebo (dextrose) 

daily for ten days. All subjects were participated in the aerobic shuttle run test 

after supplementation period. Serum IgA, IgG, IgM and cortisol levels were 

measured in three phases; baseline, after supplementation and after aerobic 

exercise test. Data were analyzed by repeated measure ANOVA. 

Results: There were no significant differences in serum levels of IgA 

(P=0.73), IgG (P=0.86), IgM (P=0.42) and cortisol (P=0.96) between 

experimental and control groups following exhaustive aerobic exercise test. 

Conclusion: Based on the findings of this study, it can be concluded that 

short-term ginseng supplementation has no effect on the response of immune 

system function indices to exhaustive aerobic exercise in young males. 

Keywords: Exhaustive Exercise, Ginseng, Immunoglobulin, Cortisol. 

 

 


