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تأثیر تمرینات استقامتی شدید و مصرف ماست پروبیوتیک بر توان هوازی ،بیهوازی،
گلبولهای سفید ،لنفوسیتها ،منوسیتها و نوتروفیلهای خون بازیکنان جوان فوتبال
غالمرضا جهانی قیهقشالق ،*1کیومرث دهقانپور ،2اصغر خالدان

3

 .1استادیار گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی ،فیزیولوژی و تغذیه ورزشی ،واحد ابهر ،دانشگاه آزاد اسالمی ،زنجان ،ایران
 .2کارشناسارشد گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی ،واحد کرج ،دانشگاه آزاد اسالمی ،البرز ،ایران
 .8استاد گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی ،فیزیولوژی و تغذیه ورزشی ،واحد کرج ،دانشگاه آزاد اسالمی ،البرز ،ایران
*

نویسنده مسئول مکاتباتgholamrezajahani.1346@gmail.com :

(دریافت مفاله 38/11/11 :پذیرش نهایی)31/11/18 :

چکیده
هدف از این مطالعه بررسی تأثیر یک دوره تمرین استقامتی شدید بههمراه مصرف ماست پروبیوتیک بر توان هوازی ،بیهوازی و سلولهای
نوتروفیل ،لنفوسیت ،مونوسیت و گلبولهای قرمز خون در بازیکنان جوان فوتبال بود .بهاین منظور در مطالعهای نیمه تجربی 83 ،بازیکن
فوتبال جوان  13الی  13سال با میانگین قد  ،172±0/77 cmوزن  33/73 ± 1/37Kgو شاخص توده بدنی  21/27 ± 2/03به دو گروه تجربی
و کنترل تقسیم شدند .ابتدا معاینات پزشکی بهعمل آمد و سپس آزمونهای توان هوازی  HUFFو بیهوازی  RASTگرفته شد .گروه تجربی
روزانه  000میلیلیتر ماست پروبیوتیک را یک ساعت قبل از تمرین مصرف مینمود .هر دو گروه برنامه تمرینی را  3هفته ،سه جلسه در هفته
و هر جلسه  30تا  120دقیقه با شدت  30الی  71درصد در بخش هوازی و با شدت  30الی  100درصد حداکثر ضربان قلب در دقیقه در
بخش بیهوازی را انجام دادند .پیش از انجام برنامه تمرینی ،تفاوت معنیداری در میزان متغیرها در دو گروه وجود نداشت .پس از  3هفته
تمرین ،میزان نوتروفیل و لنفوسیت استراحتی افزایش معنیداری یافت .میزان توان هوازی ،بیهوازی و مقادیر مونوسیت و گلبولهای قرمز
افزایش غیر معنیداری داشت و ابتال به  URTIدر طول دوره تمرینی در گروه تجربی مشاهده نشد .پس از هشت هفته ،تمرینات استقامتی
شدید سبب بهبود توان هوازی ،بیهوازی در هر دو گروه شد و در گروه تجربی کاهش ابتال به  URTIدیده شد .بهنظر میرسد مصرف ماست
پروبیوتیک را بهطور روزانه به ورزشکارانی که تمرینات شدید استقامتی انجام میدهند ،میتوان توصیه نمود.
واژههای کلیدی :توان هوازی ،توان بیهوازی ،ماست پروبیوتیک ،گلبولهای سفید خون ،تمرینات استقامتی شدید
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اختصاص داده ،اشاره نمود .مطالعات انسانی و حیوانی

بررسی رابطه بین شدت ،حجم و مدت هر جلسه

بهطور یکسان در حال حاضر اشاره به نشان دادن تأثیر

تمرین ،تعداد جلسات تمرینی در طول هفته و احتمال

مثبت باکتریهای پروبیوتیک در اختالالت دستگاه

بروز بیماری عفونی بهویژه عفونتهای مجاری تنفسی

گوارش همراه با اسهال و یا یبوست و عفونتهای

فوقانی در ورزشکاران مانند سرماخوردگی ،سرفه،

دستگاه تنفسی کرده است (.)Rodas, 2000

عفونتهای گلو و گوش میانی از موضوعات موردعالقه

پروبیوتیکها که ایمنوبیوتیک نیز خوانده میشوند،

محققین میباشد .در اثر انجام تمرینات هوازی

اثرات مختلفی چون کاهش اثرات جانبی آنتیبیوتیکها،

(استقامتی شدید) و یا مقاومتی (قدرتی شدید) تولید

کاهش حساسیت به شیر در نوزادان ،کاهش

گونههای اکسیژن واکنشگر ( )ROSدر سلول افزایش

حساسیتهای پوستی و عفونتهای تنفسی ،کاهش

مییابد ،بهطوریکه سبب آسیب سلولی و به موازات آن

عالئم سندروم تحریکپذیر و آرتریت روماتوئید ،بهبود
پیلوری،

اختالل در عملکرد طبیعی سلولهای ایمنی میشود

هلیکوباکتر

( )Buetner, 2000در همین راستا بهدنبال تمرینات

( )Shenderov, 2013خاصیت ضدمیکروبی ،بهبود

ورزشی با شدت زیاد احتمال بروز  URTIو اختالالت

کارایی دستگاه گوارش ،کاهش کلسترول خون و تقویت

گوارشی افزایش مییابد .بیماریهایی مانند URTI

سیستم ایمنی بدن را دارند (.)Arseneault, 2012

کاهش

ایمنی

واکنشهای

و GISبهطور جدی میتواند عملکرد و سالمتی

مطالعات انجام شده برروی ورزشکاران بسیار کم

ورزشکار را تحت تأثیر قرار دهد .بروز هر گونه التهاب

میباشد ( .)Shenderov, 2013مطالعات نشانگر آن

و عفونت در دستگاه تنفسی سبب بروز اختالل و کاهش

است که مصرف مکملهای گوناگون میکروبهای

عملکرد دستگاه تنفسی و در نتیجه کاهش حداکثر

پروبیوتیک در حال افزایش میباشد که از بین آنها
النگوم،

بیفیدوباکتریوم

اکسیژن مصرفی در دقیقه میشود .از طرفی بروز هرگونه

الکتوباسلیوس

کازئی،

عفونت بهویژه در دستگاه فوقانی تنفس منجر به تغییر

بیفیدوباکتریوم

بروی،

در  pHو افزایش اسیدیته خون میشود .انجام تمرینات

الکتوباسیلوس اسیدوفیلوس ،الکتوباسیلوس رامنوسوس،

شدید در این شرایط احتماالً سبب کاهش در

استرپتوکوس سالیواروس ترموفیلوس و الکتوباسیلوس

عملکردهای هوازی و بیهوازی ورزشکار میشود

دلبروکی بولگاریوس بیشترین مصرف را دارند

( .)Buetner, 2000بههمین منظور تحقیقات بسیاری در

(.)Arseneault, 2012; Shenderov, 2013

بیفیدوباکتریوم

بینفنتیس،

زمینه مصرف برخی مواد غذایی و اثرات آنها قبل ،حین

مطالعات متعددی افزایش گلبولهای سفید خون را

و بعد از تمرینات ورزشی انجام شده است .از جمله این

بهدنبال مصرف مکملهای پروبیوتیکی عنوان نموده

مواد غذایی میتوان به مواد غذایی حاوی پروبیوتیکها

است ،این موضوع میتواند سبب تقویت سیستم ایمنی

که امروزه بخش وسیعی از صنعت غذایی را به خود

شود .از طرفی تمرینات شدید نیز به علت افزایش

30

دوره  ،7شماره  ،1پیاپی  ،52بهار 1931

بهداشت مواد غذایی

مدتی

موجب

طوالنی

افزایش

ترشح

آزادسازی گلبولهای سفید میتواند اثرات مشابه

برای

مکملهای پروبیوتیکی را داشته باشد .تمرینات شدید

اسیدکلریدریک و آنزیمهای تبدیل کننده پروتئین مانند

عامل افزایش گذرای گلبولهای سفید است ،بهطوری

پپسینوژن و تریپسینوژن میشود .ترشح این آنزیمها

که تعداد گلبولهای سفید بعد از یک مایل دویدن با

ممکن است افراد تحت استرس را آماده برای مبتال شدن

شدت زیاد دو تا سه برابر زمان استراحت میشود .بعد

به زخمهای معدهای-رودهای کند (.)Gleeson, 2000

از پایان یک دوی ماراتن تا  1برابر افزایش مییابد.

پاسخهای هورمون کورتیزول نسبت به فعالیتهای

اغلب افزایش سلولی شامل نوتروفیلهای سگمانته

ورزشی غیرمستمر و مختلف میباشد .برای مثال در

است ،هرچند لنفوسیتها نیز ممکن است غالب باشند

تمرینات ورزشی سبک یا متوسط ممکن است تغییری

(.)Attaran, 2003

در سطوح کورتیزول خون به وجود نیاید و یا کاهش

با توجه به تغییرات فوق از نظر تئوری میتوان فرض

اندکی حاصل گردد ،با این حال اگر فعالیتهای ورزشی

کرد که ورزش میتواند مقاومت بدن را در مقابل

طوالنی و خسته کننده باشند ،ممکن است افزایشی در

عفونت باال ببرد .با این حال تمام مطالعات

کورتیزول خون مشاهده شود .در مجموع افزایش ترشح

اپیدمیولوژیک این اثر را تأیید نمیکنند .در ورزشهای

کورتیزول پاسخی عمومی به فشارهای جسمانی و

با شدت متوسط عقیده بر این است که این نوع از

تمرینات ورزشی بسیار شدید است .تمرینهای ورزشی

ورزشها عملکرد سیستم ایمنی و مقاومت در مقابل

میتوانند اثراتی مثبت یا منفی روی عملکرد سیستم

عفونتها را افزایش میدهند .اما در مورد ورزشهای

ایمنی داشته باشند .تعداد و توان عملی لکوسیتها با

بسیار شدید و درمانده ساز ،نتایج حاکی از آن است که

افزایش شدت تمرین و تکرار دفعات ورزش طوالنی

ورزشهای شدید اغلب باعث کاهش عملکرد سیستم

مدت و سنگین کاهش مییابد (.)Young, 2001

ایمنی طی چند ساعت بعد از فعالیت میگردد

اثرات مسابقات فوتبال بر روی توابع لنفوسیتها و

( .)Attaran, 2003احتماالً این تغییرات مربوط به

نوتروفیلها بر روی  13زن فوتبالیست بررسی شد .در

افزایش میزان هورمونهای استرس (کورتیزول ،آدرنالین

این مطالعه آنزیمهای سرمی میوژنیک تابع نوتروفیلها،

و )...در خون میباشد ،زیرا هورمونهای نامبرده باعث

از جمله گونههای اکسیژن واکنشی ( )ROSفعالیت

مهار سیستم ایمنی میشود .یافتههایی مبنی بر تضعیف

فاگوسیتوز ( )PAو میزان فعالیت آن و همچنین

سیستم ایمنی و در نتیجه احتمال زیاد ابتال به عفونتها

لنفوسیتگیری پیش و پس از مسابقه فوتبال مورد

در ورزشکاران وجود دارد .مثالً  URTIدر ورزشکاران

بررسی قرار گرفت و بهطور معنیداری لوکوسیتها،

نسبت به سایر افراد جامعه بیشتر دیده میشود و حتی

نوتروفیلها و لنفوسیتها افزایش یافتند .ضمن اینکه

طول مدت درمان آنها نسبت به دیگران بیشتر است

انجام مسابقه ،منجر به تغییرات دژنراتیو و آسیب به

( .)Alexandr, 2002باقی ماندن کورتیزول زیاد در خون

گردید

بافتهای

عضالنی

و

ایجاد

استرس
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( .)Tsubakihara, 2013اثرات حاد و شدید تمرینات

افرادی که بهدلیل تأمین سالمتی از ترکیبات پروبیوتیک

فوتبال بر روی تعداد گلبولهای سفید خون در بازیکنان

در ایاالت متحده استفاده میکردند را حدوداً  2میلیون

زن نخبه یونان مورد بررسی قرار گرفت .تعداد  10زن

نفر تخمین زد ( .)French, 2009روی شیر پروبیوتیک

ملیپوش و  3زن غیر ورزشکار بهمدت  2ساعت با

و تأثیرات بلند مدت آن در کودکان مطالعه شد و در

شدت تمرینی  %71حداکثر ضربان قلب تمرین کردند.

پایان کاهش معنیداری در عفونتهای تنفسی مشاهده

نتایج حاصله حاکی از افزایش تمامی سلولهای خونی

گردید ( .)Hattaka, 2001از طرفی مصرف ماست

در افرادی که تمرینات را انجام دادند ،بود .افزایش

پروبیوتیک سبب تسریع در احیای مکانیسمهای دفاعی

گلبولهای سفید خون حتی پس از  0ساعت از گذشت

در برابر استرپتوکوک پنومونیه در موشهای دچار سوء

تمرین به میزان  %73بیشتر از پیش از تمرین بود ،میزان

تغذیه پروتئینی شده است ( .)Villena, 2006همچنین

نوتروفیلها در افراد تمرین کرده و تمرین نکرده تفاوت

تأثیر مثبت مصرف ماست حاوی الکتوباسیلوس کازئی

معنیداری داشت ،اما میزان لنفوسیتها پس از پایان

در پیشگیری از عفونت به علت سودوموناس

تمرین و بین دو گروه تفاوت معنیداری نداشت

آیروجینوزا در موشهای جوان گزارش گردید

( .)Avloniti, 2007تأثیر مصرف مکمل پروبیوتیک

( .)Alvareze, 2001در مطالعهای تأثیر مصرف ماست

الکتوباسیلیوس سالیواروس بر شدت و مدت عفونت و

پروبیوتیک و  3هفته تمرین ،بر روی  03دختر شناگر

ایمنی مخاط در ورزشکاران استقامتی مرد و زن درد و

بررسی گردید ،یافتهها حاکی از آن بود که مصرف

گروه  88نفره طی مدت  0ماه بررسی شد .میزان

ماست پروبیوتیک سبب کاهش تعداد دفعات ابتال بر

لکوسیتها ،نوتروفیل ،مونوسیت و لنفوسیتهای دو

برخی عالیم عفونتهای تنفسی و کاهش مدت زمان

گروه تغییری نیافت ،شدت و مدت عالیم درمان تفاوت

ابتال به برخی از عالیم مانند خسخس و گوش درد شد

معنیداری نداشت ( .)Gleeson, 2012در بررسی هفت

و بهبود معنیداری در میزان حداکثر اکسیژن مصرفی

ساله در مراحل ابتدایی زندگی هیچ اثری از

بهدنبال مصرف ماست پروبیوتیک مشاهده شد .اما

پروبیوتیکها بر حساسیتهای تنفسی مشاهده نشد و

کاهش در میزان رکورد  000متر کرال سینه و کاهش

در بررسی  130کودک از طفولیت تا  7سالگی آنها را

عالیم مشکالت گوارشی ورزشکاران بهدنبال مصرف

به دو گروه پروبیوتیک و دارونما تقسیم کردند و نتایج

این نوع ماست از لحاظ آماری معنیدار نبود

حاصله بدین صورت بود :شروع آسم  %11درگروه

(.)Ghadamali, 2009

پروبیوتیک در برابر  %13درگروه دارونما %27( ،در

تعداد  20نفر از دوندگان ماراتن بهمدت  13هفته و

برابر ( ،)%20اگزما  %21در برابر  )%13اما شاخصهای

مصرف روزانه یک عدد کپسول پروبیوتیک تمرین

رشد و عالئم گوارشی در هر دو گروه مشابه بود

نمودند ،تفاوت معنیداری بین دو گروه از نظر مدت

( .)Arseneault, 2012; Abrahamsson, 2013تعداد

زمان ابتال به عالئم عفونتهای تنفسی مشاهده گردید
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( .)Cox, 2008در مطالعه دیگری در همین راستا تأثیر

در گروه سنی  13-13سال انتخاب و جمعیت مورد

پروبیوتیکها بر روی دو گروه شامل دوندگان ماراتن و

مطالعه متشکل از  83نفر که گروه تجربی و گروه کنترل

افراد سالم غیر ورزشکار پس از سه ماه تمرین هوازی به

هر کدام  13نفر بودند .جهت برآورد کالری مصرفی

همراه مصرف پروبیوتیک  LGGبررسی شد ،لنفوسیت

روزانه از پرسشنامه  self reportغذایی در زمان

سرمی و زیر گروههای آن و گرانولوسیتها در هر دو

استراحت سه روز قبل از شروع برنامه تمرینی ،استفاده

گروه بدون تغییر ،مونوسیتهای سرمی گروه ورزشکار

شد.

کمتر از گروه دیگر گزارش شد (.)Kekkonen, 2007

پس از تعیین آزمودنیها ،اطالعات الزم در خصوص

افزایش  IgAسرمی و سیستم ایمنی در  10مرد 22

اهداف و مراحل انجام پژوهش برای کلیه آنان طی

الی  13ساله بهدنبال  23روز مصرف مکمل حاوی

جلسهای توضیح داده شد ،و آزمودنیها فرم رضایتنامه

الکتوباسیلوس فرمنتوم گزارش شد ( .)Olivar, 2007با

شرکت در آزمون را امضاء نمودند .بر اساس اطالعات

توجه به اینکه بیشتر مربیان ورزشی با اعتقاد بر یک

بهدست آمده از پرسشنامه و معاینه بالینی توسط پزشک

باور دیرینه که هیچگونه پایه اساس علمی ندارد تصور

متخصص داخلی ،مشخص شد که هیچیک از

میکنند که خوردن ماست در وعدههای غذایی پیش از

آزمودنیها سابقه بیماری مزمن و حاد ،اختالالت

تمرین منجر به خواب آلودگی و کاهش عملکرد

رفتاری ،جراحی ،مصرف دخانیات ،مصرف مکملها،

جسمانی ورزشکاران میشود ،بازیکنان را از خوردن

مواد نیروزا ،بیماریهای عفونی ،کلیوی ،کبدی ،قلبی

ماست در وعدههای پیش از مسابقه و تمرین منع

عروقی نداشته و در زمان پژوهش تحت درمان هیچ نوع

میکردند .هدف این مطالعه بررسی اثر ماست

دارویی نبودند و از سالمتی مناسبی برخودار بودند .از

پروبیوتیک بر روی عملکرد بازیکنان بهویژه در بخش

کلیه آنان خواسته شد که در طول دوره تحقیق از

توان هوازی ،بیهوازی و برخی از سلولهای سیستم

مصرف هر گونه مواد تأثیرگذار برروی متغیرهای وابسته

میباشد.

خودداری نمایند .در طول هشت هفته تمرین کلیه
شرکتکنندگان توسط پزشک متخصص داخلی معاینات

مواد و روشها

دورهای میشدند .الزم بهذکر است این اطمینان به

روش تحقیق نیمهتجربی ،یک مطالعه مداخلهگر و از

آزمودنیها داده شد که تمامی اطالعات بهدست آمده از

نوع میدانی میباشد و مقادیر متغیرها در قبل و بعد از

آنها محفوظ بوده و در هر زمان که بخواهند میتوانند

تمرین مورد مقایسه قرار گرفت .ویژگیهای عمومی

از ادامه شرکت در مطالعه کنارهگیری نمایند .جهت

آزمودنیهای گروه تجربی و کنترل در جدول ( )1ارائه

ارزیابی میزان اثربخشی برنامه تمرینی طراحی شده ،از

شده است .جامعه آماری از بین بازیکنان جوان فوتبال

آزمون هاف ) (Huffبهعنوان گواهی بر تأثیر تمرینات

دسته اول باشگاه فوتبال پرسپولیس شرق (پدیده) تهران

هوازی و آزمون رست ) (RASTبهعنوان شاخصی برای
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برآورد توان بیهوازی در آغاز و پس از هشت هفته

واصل افزایش تدریجی شدت تمرین با در نظر گرفتن

تمرین استفاده شد .تعداد ضربان قلب زمان استراحت و

مدت ،شدت ،تعداد تکرار و حجم تمرین بهمدت هشت

در هنگام تمرین و پس از آن در زمان بازگشت بهحالت

هفته ،سه جلسه در هفته و هر جلسه به مدت  30الی

اولیه بالفاصله بعد از  8و  1دقیقه بهمنظور تعیین شدت

 120دقیقه با شدت تمرینی زیر بیشینه  30الی 71

تمرین و میزان آمادگی با استفاده از دستگاه ضربانسنج

درصد دوهای استقامتی و همچنین دوهای سرعتی و

دیجیتالی پوالر (زیمنس ،آلمان) و وزن کلیه افراد با

تمرینات استقامت در سرعت را با شدت بیشینه  30الی

ترازوی پزشکی به واحد کیلوگرم و قد افراد با استفاده

 100درصد حداکثر ضربان قلب در دقیقه انجام دادند.

از قدسنج پزشکی در حالت ایستاده در واحد سانتیمتر

پس از پایان آخرین جلسه تمرین (هفته هشتم) روز

اندازهگیری گردید .مقادیر شاخص توده بدنی محاسبه

بعد ،پس از  10±2ساعت استراحت 3 ،صبح ناشتا،

گردید .در آزمایشگاه تخصصی شرق تهران قبل از

همانند روز اول از گروهها نمونه خونی گرفته شد .از

شروع هشت هفته برنامه تمرینی و بعد از  10±2ساعت

کلیه شرکتکنندگان تستهای آمادگی جسمانی جهت

استراحت در ساعت  3صبح و ناشتا ،پس از  80دقیقه

ارزیابی میزان اثربخشی برنامههای تمرینی گرفته شد.

استراحت در حالت نشسته تعداد ضربان قلب در دقیقه

گروه تجربی روزانه یک وعده ماست پروبیوتیک شرکت

ثبت گردید و سپس  1میلیلیتر نمونه خون وریدی از

پگاه بهمیزان  000میلیلیتر که حاوی 0 × 1010 cfu/ml

سیاهرگ آنتیکوبیتال دست چپ جمعآوری شد.

میباشد را یک ساعت قبل از شروع تمرین مصرف

نمونههای خونی جهت سانتریفیوژ و اخذ سرم در

نمودند .ماست پروبیوتیک در قوطیهای 110020

لولههای آزمایش ساده ریخته شد ،و پس از کدگذاری

گرمی حاوی  103 cfu/mlدارای باکتریهای

به آزمایشگاه ارسال گردید .پس از صرف صبحانه

الکتوباسیلوس اسیدوفیلوس ،الکتوباسیلوس رامنوسوس،

مختصر حدوداً حاوی  700الی  300کیلوکالری و یک

بیفیدوباکتریوم بیفیدوم ،استرپتوکوس سالیواروس

ساعت استراحت ،کلیه آزمون شوندگان در زمین چمن

ترموفیلوس ،الکتوباسیلوس دلبروکی بولگاریکوس

مصنوعی در نیمه اول مرداد ماه در استادیوم تختی تهران

بودند .حداقل غلظت آن برابر با  1تا  10میلیون از یک

جهت برآورد میزان حداکثر اکسیژن مصرفی در دقیقه

باکتری جهت ایجاد تأثیر پروبیوتیک (بههنگام مصرف و

آزمون هاف و هیلگارد (شامل  3دقیقه دویدن با توپ

تا آخرین روز تاریخ انقضای محصول) مورد نیاز است.

به مسافت  230متر بهمنظور برآورد توان هوازی) و از

 -تجزیه و تحلیل آماری

آزمون رست (شامل شش بار دویدن  81متر با حداکثر

از آزمون لون برای سنجش همگنی گروهها و از

سرعت با فواصل استراحتی  10ثانیه به منظور برآورد

آزمون کلموگروف اسمیرنوف جهت سنجش برقراری

توان بیهوازی) استفاده شد ( .)Hoff, 2002پس از آن

شرط توزیع نرمال دادهها استفاده شد .از آزمون آماری

برنامه تمرینی بهطور منظم و با رعایت اصل اضافه بار

یومن ویتنی و آزمون  tوابسته جهت تعیین اختالف
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درون گروهی و از آزمون آماری  tمستقل برای تعیین

یافتهها

اختالف بین دوگروه تجربی و کنترل استفاده گردید.

ویژگیهای عمومی آزمودنیهای گروه تجربی و کنترل

تمامی محاسبات با نرمافزار  SPSS 20و نمودارها و

در جدول شماره ( )1ارائه شده است.

جداول با نرمافزار  Excel 2010رسم گردید.

جدول ( -)1اطالعات دموگرافیک آزمودنیها (میانگین و انحراف استاندارد) ویژگیهای
فردی آزمودنیها به تفکیک گروهها
گروه تجربی

گروه کنترل

مشخصات
سن (سال)

17/20 ± 0/77

17/00 ± 0/18

قد ()cm

177/37 ± 1/71

177/00 ± 3/11

پیش آزمون

33/73 ± 1/37

30/38 ± 3/37

پس آزمون

33/10 ± 1/33

30/11 ± 3/20

پیش آزمون

21/27 ± 2/03

20/11 ± 1/33

پس آزمون

21/00 ± 2/23

20/02 ± 1/70

وزن ()Kg
توده

بدنی ()Kg/m2

با توجه به نتایج ،مقادیر توان هوازی در هر دو گروه

با توجه به نتایج بهدست آمده مقادیر استراحتی

تجربی و کنترل پس از  3هفته تمرین افزایش یافت .اما

گلبولهای سفید خون پس از  3هفته تمرین در هر دو

این افزایش درگروه کنترل بهطور معنیداری بیشتر از

گروه کاهش یافته است .این تغییرات از نظر آماری

گروه تجربی بود .مقادیر حداقل توان بیهوازی پس از

معنیدار نبودند .تعداد گلبولهای سفید خون پس از 3

 3هفته تمرین در هر دو گروه افزایش یافت .اما این

هفته تمرین بالفاصله پس از آزمونهای جسمانی

افزایش درد و گروه کنترل و تجربی از نظر آماری

افزایش یافته است .این تغییرات در دو گروه از نظر

معنیدار نبود .در گروه تجربی میانگین توان بیهوازی

آماری معنیدار نمیباشند .در گروه تجربی مقادیر

اندکی کاهش یافت ،اما در گروه کنترل افزایش مشاهده

استراحتی لنفوسیتهای خون اندکی کاهش و مقادیر آن

شد .اما این تغییرات در دو گروه کنترل و تجربی از نظر

در گروه کنترل اندکی افزایش داشته است .این تغییرات

آماری معنیدار نبود .مقادیر حداکثر توان بیهوازی در

در دو گروه از نظر آماری معنیدار نبودند .پس از 3

هر دو گروه اندکی افزایش داشت ،اما این تغییرات در

هفته تمرین بالفاصله پس از آزمونهای جسمانی در

دو گروه کنترل و تجربی از نظر آماری متفاوت نبودند

گروه تجربی تعداد لنفوسیتهای خون افزایش

(جدول .)2

معنیداری ( )p ≤ 0.05داشت ،اما در گروه کنترل تعداد
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لنفوسیتها کاهش یافت که معنیدار نبود .در گروه

بود ،اما این تغییرات در دو گروه کنترل و تجربی از نظر

تجربی مقادیر استراحتی مونوسیتهای خون اندکی

آماری معنیدار نبود.

کاهش و مقادیر آن در گروه کنترل اندکی افزایش یافته
جدول ( - )2میانگین و انحراف استاندارد مقادیر مربوط به توان هوازی ،و حداکثر توان بیهوازی
قبل از  8هفته

بعد از  8هفته

تمرین

تمرین

گروه تجربی توان هوازی ()ml/kg.min

13

13/30± 1/38

38/88± 8/33

0/000

گروه کنترل توان هوازی ()ml/kg.min

13

00/10± 3/72

11/2± 8/01

0/00001

87/31%

گروه تجربی توان بیهوازی ()w

13

181/00± 77/17

170/80± 71/17

0/2003

3/11%

غیرمعنیدار

گروه کنترل توان بیهوازی ()w

13

072/3± 30/31

120/18± 101/03

0/830

10/31%

معنیدار

تعداد

شاخص

مقدار P

 %تغییرات

نتیجه

11/03%

معنیدار
معنیدار

تعداد مونوسیتهای خون هر دو گروه تجربی و

غیرمعنیدار یافته است .این تغییرات در دو گروه کنترل

کنترل پس از هشت هفته تمرین بالفاصله پس از

و تجربی از نظر آماری معنیدار بوده است .در گروه

آزمونهای جسمانی افزایش غیرمعنیداری داشته است.

تجربی پاسخ نوتروفیلهای خون پس از هشت هفته

در گروه تجربی مقادیر استراحتی نوتروفیلهای خون

بالفاصله پس از آزمونهای جسمانی ،کاهش معنیدار

افزایش معنیدار و مقادیر آن در گروه کنترل کاهش

( )p ≤ 0.05داشته است (جدول .) 8

جدول ( -)8میانگین و انحراف استاندارد مقادیر گلبول های سفید خون ،نوتروفیل ،لنفوسیت ،مونوسیتها
گروه

زمان

WBC

نوتروفیل ()%

لنفوسیت()%

مونوسیت()%

تجربی

قبل از تست و تمرین

3318/88 ± 1033/10

17/88 ± 3/02

83/37 ± 3/18

2/07 ± 0/03

بعد از تست و قبل از تمرین

3018/88 ± 1830/27

30/20 ± 7/71

83/00 ± 7/12

2/20 ± 0/01

قبل از تست و بعد از تمرین

3800/00 ± 1201/10

30/30 ± 7/11

81/37 ± 7/03

1/38 ± 0/03

بعد از تست و تمرین

3020/00 ± 2110/31

11/37 ± 3/10

00/30 ± 3/00

2/07 ± 0/23

قبل از تست و تمرین

3830/00 ± 1711/27

13/30 ± 3/31

87/30 ± 3/81

2/80 ± 0/03

بعد از تست و قبل از تمرین

7330/00 ± 1310/31

11/70 ± 3/11

83/30 ± 1/83

2/00 ± 0/12

قبل از تست و بعد از تمرین

3000/00 ± 1711/12

18/10 ± 0/38

02/80 ± 1/32

2/20 ± 0/38

بعد از تست و تمرین

7310/00 ± 2202/21

13/70 ± 3/13

81/30 ± 3/83

2/00 ± 0/70

کنترل

30

دوره  ،7شماره  ،1پیاپی  ،52بهار 1931

بهداشت مواد غذایی

آمده مقادیر استراحتی گلبولهای سفید خون در هر دو

بحث و نتیجهگیری
با توجه به افزایش مقادیر توان هوازی در هر دو

گروه اندکی کاهش یافته است اما این تغییرات از نظر

گروه تجربی و کنترل در این پژوهش ،بهنظر میرسد

آماری معنیدار نبودند .این نتایج نشان میدهد که

مصرف ماست پروبیوتیک تنها عامل افزایش توان

احتماال مصرف ماست پروبیوتیک اثر معنیداری بر
ً

هوازی در اثر تمرین نمیباشد و عامل تمرین علت

مقادیر استراحتی گلبولهای سفید خون ندارد و ممکن

اصلی افزایش توان هوازی در هر دو گروه میباشد که با

است در اثر تمرین چنین تغییراتی رخ داده است .تعداد

نتایج مطالعهای همخوانی نداشت (.)Ghadamali, 2009

گلبولهای سفید خون پس از هشت هفته تمرین،

مقادیر حداقل توان بیهوازی در هر دو گروه افزایش

بالفاصله پس از آزمونهای جسمانی ،افزایش یافته

یافته است .در گروه تجربی میانگین توان بیهوازی

است ،این تغییرات از نظر آماری معنیدار نیستند.

اندکی کاهش یافت اما در گروه کنترل افزایش مشاهده

مصرف ماست پروبیوتیک اثر معنیداری بر تعداد

شد .مقادیر حداکثر توان بیهوازی در هر دو گروه

گلبولهای سفید خون پس از هشت هفته تمرین ندارد.

اندکی افزایش داشته است ،اما تغییرات توان بیهوازی

این موضوع با نتایج ()Alvarez and Gleeson, 2000

در دو گروه از نظر آماری معنیدار نبودند که با نتایج

همخوانی دارد .در گروه تجربی مقادیر استراحتی

مطالعه مشابه همخوانی نداشت ( .)Ghadamali, 2009با

لنفوسیت های خون اندکی کاهش و مقادیر آن در گروه

توجه به نتایج بهدست آمده عنوان میشود که مصرف

کنترل اندکی افزایش یافت ،این تغییرات از نظر آماری

ماست پروبیوتیک اثر معنیداری بر حداکثر توان

معنیدار نبودند .اما در گروه تجربی تعداد لنفوسیتهای

احتماال در اثر تمرین چنین تغییراتی
ً
بیهوازی ندارد و

خون پس از  3هفته تمرین بالفاصله پس از آزمونهای

رخ داده است.

جسمانی افزایش داشته است و مصرف ماست

مقاومت در برابر عفونت بهشدت تحت تأثیر کارایی

پروبیوتیک لنفوسیتها در اثر فعالیت ورزشی کمتر

از

سرکوب شدهاند ،اما در گروه کنترل تعداد لنفوسیتها

میکروارگانیزمهای بیماریزا میباشد .عملکرد ایمنی

کاهش یافته بود .این نتایج نشان میدهد که مصرف

تحت تأثیر ژنتیک و عوامل محیطی میباشد بنابراین

ماست پروبیوتیک اثر معنیداری بر تعداد لنفوسیتهای

دارای درجهای از تغییر پذیری در مقاومت نسبت به

خون پس از هشت هفته تمرین دارد که این نتایج با

عفونتها در جمعیت بزرگساالن سالم است .عواملی

یافتههای یک پژوهش ( Kekkonen and Gleeson,

همانند سن ،جنس ،استرسهای روحی روانی ،تغذیه،

 )2012همخوانی دارد و با نتایج پژوهش دیگری

بیماریهای التهابی و خود ایمنی ،محیط زندگی،

( )Tsubakihara, 2013غیرهمخوان میباشد.

دستگاه

ایمنی

بدن

در

محافظت

میزبان

ورزش و  ...در مقاومت به عفونت و عملکرد ایمنی

در گروه تجربی مقادیر استراحتی مونوسیتهای

اثرگذار میباشد ( .)Cox, 2008با توجه به نتایج بهدست

خون اندکی کاهش و مقادیر آن در گروه کنترل اندکی
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افزایش یافته است ،که تغییرات از نظر آماری معنیدار

هفته تمرین دارد که با نتایج دو مطالعه ( Avloniti,

نیستند .این نتایج نشان میدهد که مصرف ماست

 )2007; Tsubakihara, 2013همخوانی داشت در

پروبیوتیک اثر معنیداری بر مقادیر استراحتی

حالیکه با نتایج پژوهش دیگری ()Gleeson, 2012

اال در اثر تمرین چنین
مونوسیتهای خون ندارد و احتم ً

متفاوت بود .مصرف ماست پروبیوتیک در گروه تجربی

تغییراتی رخ داده است .تعداد مونوسیتهای خون هر

سبب کاهش تعداد دفعات ابتال به عالیم عفونتهای

دو گروه تجربی و کنترل پس از هشت هفته تمرین

تنفسی و کاهش مدت زمان ابتال به برخی از عالیم

بالفاصله پس از آزمونهای جسمانی افزایش داشته

همچون سرفه ،آبریزش ،سرماخوردگی ،خسخس و

است .به این معنی که بعد از تمرین و بهدنبال مصرف

گوش درد شد .بر اساس معاینات دورهای که توسط

ماست پروبیوتیک ،مونوسیتها در اثر فعالیت ورزشی

متخصص داخلی انجام میشد ،از  13نفر شرکت کننده

کمتر سرکوب شدهاند .این تغییرات از نظر آماری

در گروه تجربی تمامی نفرات تا پایان هشت هفته

معنیدار نبوده است .این نتایج نشان میدهد که مصرف

تمرین حضور فعال در تمرینات داشتند ،در حالی که از

ماست پروبیوتیک اثر معنیداری بر تعداد مونوسیتهای

 13نفر گروه کنترل تنها  10نفر توانستند تا پایان

خون پس از فعالیت ورزشی ندارد که با نتایج مطالعاتی

تمرینات حضور فعال داشته باشند و  3نفر بهعلت

( )Gleeson, 2012همخوانی دارد و با نتایج دیگر

بیماری بهطور مستمر نتوانستند در تمرینات شرکت

( )Kekkonen, 2012غیرهمخوان میباشد .در گروه

نمایند .نتایج این قسمت با یافتههای چند مطالعه دیگر

تجربی مقادیر استراحتی نوتروفیلهای خون افزایش و

همخوانی داشت ( ;Villena, 2006; Hattaka, 2001

مقادیر آن در گروه کنترل کاهش یافته است و این

)Olivares. 2007; Gleeson, 2012; Kekkonen, 2012

تغییرات در دو گروه از نظر آماری معنیدار میباشد .این

اما با نتایج پژوهش دیگری همخوانی ندارد

نتایج نشان میدهد که احتماالً مصرف ماست پروبیوتیک

( .)Ghadamali, 2009فاکتورهای دخیل در ایمنی شامل

منجر به افزایش معنیدار مقادیر استراحتی نوتروفیلهای

جنس ،سن ،نژاد ،استعمال سیگار ،فعالیت بدنی ،مصرف

خون میگردد .در گروه تجربی پاسخ نوتروفیلهای

الکل ،چاقی ،حاملگی ،عوامل هورمونی و میکروفلور

خون پس از  3هفته بالفاصله پس از آزمونهای

گوارش هر فرد میباشد .از عوامل دخیل در تفاوت در

جسمانی کاهش داشته است به این معنی که بعد از

یافتههای مطالعه حاضر با سایر مطالعات را میتوان در

مصرف ماست پروبیوتیک نوتروفیلها در اثر فعالیت

عوامل محیطی و ژنتیکی برشمرد ( ;Gleeson, 2000

ورزشی بیشتر سرکوب شدهاند ،اما در گروه کنترل پاسخ

.)Gleeson, 2012

نوتروفیلها بهصورت افزایش بوده است .این نتایج نشان

از سازگاریهای شناخته شده نسبت به تمرینات

میدهد که مصرف ماست پروبیوتیک اثر معنیداری بر

ورزشی هوازی باشدت کم تا متوسط ،افزایش تولید و

افزایش تعداد نوتروفیلهای خون استراحتی پس از 3

میزان فعالیت سلولهای ایمنی بدن میباشد .میزان
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بهداشت مواد غذایی

ماتریکس است که برای رساندن به روده استفاده شده

تحریک و تغییر در سیستم ایمنی بدن بستگی به شرایط

 با توجه به اثر بخشی ماست پروبیوتیک در کاهش.است

 نوع، ژنتیک، نژاد، جنس، مدت و شدت تمرین،تمرینی

 میتوان مصرف روزانه آن را بهURTI ابتال به

 میزان آمادگی، نوع تارهای عضالنی درگیر،تغذیه

ورزشکارانی که تمرینات شدید آمادهسازی جسمانی را

 نتایج نشان میدهد که مصرف. سن دارد،جسمانی

. توصیه نمود،انجام میدهند

ماست پروبیوتیک منجر به افزایش معنیدار مقادیر
تعداد

تعارض منافع
نویسندگان هیچگونه تعارض منافعی برای اعالم
.ندارند

.میگردد

خون

نوتروفیلهای

استراحتی

 هفته تمرین بالفاصله پس3 لنفوسیتهای خون پس از
از آزمونهای جسمانی افزایش داشته است و پس از
مصرف ماست پروبیوتیک لنفوسیتها در اثر فعالیت
 مطالعات نشان داده که.ورزشی کمتر سرکوب شدهاند
انواع محصوالت حاوی پروبیوتیکهای مختلف با
یکدیگر متفاوت میباشند و اثربخشی آنان تحت تأثیر
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Abstract
The Aim of this study was to investigate the effect of intensive endurance exercise and probiotic
supplementation on aerobic, anaerobic power, white blood cell (WBC), lymphocytes (LYM), monocytes
(MON) and neutrophils (NUT) in young Football players. This study was semi-experimental, 36 young
Football players with height 172± 0.77 cm, weight 66.76±5.87 kg and BMI 21.27±2.09 kg/m2, randomly
assigned into control (n=18) and experimental (n=18) groups. Medical examinations and physical fitness
tests were performed before and after training done. They performed a training program for 8 weeks,
three times a week, every session 90 to 120 min. Experiment group consumed 400 ml probiotic yoghurt
one hour before every session of training. Both groups trained aerobic exercise with 60-75% and
anaerobic with 80-100% (MHR). To determine the variables blood samples were taken four times.
Initially, before the training program, there were not significantly different amounts of variables. After 8
weeks in the experiment group, the levels of lymphocytes and neutrophils significantly increased. Any
report about URTI infection was not observed. Eight weeks training improved the aerobic and anaerobic
power, meanwhile reduce the incidence of URTI after ingestion of probiotic yoghurt. As a conclusion, it
is recommended to the athletes to consume probiotic supplement before intensive endurance exercises.
Keywords: Aerobic power, Anaerobic power, Probiotic yoghurt, White blood cells, Intensive endurance
exercise
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