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  (مقاله پژوهشی) 

 تیجلسه فعال کیاز  یناش کیمونولوژیبر استرس ا C نیتامیو یریروز مکمل گ 5اثر 

 درمانده ساز در زنان جوان یهواز
 

 2، الهام دهقان2، فخرالسادات هاشمی*1مینو طالب زادگان

 

 چکیده
موورر بور   از عوامل  Cفعالیت بدنی و برخی آنتی اکسیدان ها مانند ویتامین  زمینه و هدف:

سیستم ایمنی هستند. تحقیق حاضر بر آن است تا واکنش سیستم ایمنی بودن اا نسو ت بو     
 متعاقب یک فعالیت بدنی هوازی تعیین نماید.  Cمصرف ویتامین 
سوال  بو  اون نمونو  ییوری دا      24زن  42دا تحقیق نیم  تجربی حاضر،  روش بررسی:

فوری  یورو  اوت تجربوی رمصورف     ن 24دسترس انتخاب و بصوات تصادفی بو  دو یورو    
دا پیش آزمون انداز  ییوری هوای   ( تقسیم شدند. دااونما( و یرو  دوم تمرین رCویتامین 

 555 تجربوی  یورو   ب  یک اا اوزان  اوز، 5 مدت ب  سپس. شد انجام یرو   دو هر از پای  
 خوون  ییوری  نمون  یرو  دو هر از مجددا پنجم، اوز از بعد شد.  داد  C ویتامین یرم میلی

ر  دامانود  سواز   هوازی بدنی فعالیت از پس بالفاصل  ششم اوز نهایت دا. یرفت صوات
 بو   ایمونولوژیوک  های براسی بمنظوا سپس و آمد بعمل خون ییری نمون  ،(بروس آزمون

 .شد آوای جمع مواد نیاز اطالعات ها، داد  تحلیل و تجزی  از پس و منتقل آزمایشگا 
بو  صووات معنوی     IgA ،IgGمیوزان  پس از فعالیت هووازی،  ان داد ک  نتایج نش یافته ها:
بیشتر بود  C، نس ت ب  یرو  بدون مصرف ویتامین Cیرو  مصرف کنند  ویتامین دا داای 

دا حووالی کوو  سووتی کووواتیزوت پالسووما بوو  صوووات معنووی داای کمتوور بووود  (>55/5Pر
 .(>55/5Pر
دنی هووازی بور سوتی ایمونویلوبوولین     متعاقب فعالیت ب Cمصرف ویتامین  نتیجه گیری: 

و ستی هوامون کواتیزوت سرم تاریر دااد و آرواا سورکوبگر سیسوتم ایمنوی     G و  Aهای 
 ناشی از تمرین اا تا حدودی کاهش می دهد.

 
، G، ایمونویلوبولین A، فعالیت بدنی هوازی، ایمونویلوبولین Cویتامین  :های کلیدیواژه

 .کواتیزوت
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 ایران.

یرو  فیزیولوژی وازشی، دانشگا  آزاد -4

اسالمی، یرو  تربیت بدنی واحد علوم و 

 تحقیقات بوشهر، بوشهر، ایران.
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 مقدمه

 ایمنی سیستم عوامل مهمترین ها، از ایمونویلوبولین

ویژیی تمرین،  ب  توج  پاسخ آن با ک  شوند محسوب می

شدت، مدت و حجم تمرین و همچنین ستی آمادیی بدنی 

 شدید بدنی های فعالیت .(2رباشد  و تعذی  بدن متفاوت می

 توان می ااستا این دا دااد  ایمنی سیستم بر سرکوبگر تاریر

 های سلوت فعالیت و تعداد ها، لنفوسیت تعداد کاهش ب 

 دا .(4, 2رنمود  اشاا  بادی آنتی تولید و ط یعی کشند 

 ک  است برجست  قدای ب  ایمنی تضعیف موااد برخی

 نمایند می باز تش ی  پنجر  ب  اا دفاعی نظر از بدن وضعیت

 قابل بسیاا بالینی های عفونت احتمات شرایط این دا ک 

 آنتی مهمترین عنوان ، ب G. ایمونویلوبولین (2راست  انتظاا

 سیستمفعات نمودن  ضمن رانوی ، ایمنی بادی دا پاسخ

 آزادسازی وکند می تسهیل اا هاباکتری عمل بلع مپلمان،ک

می  میسر اا التهاب و خواای بیگان  مؤرر بر هایفراواد 

 دا موضعی های عفونت مقابل دا Aایمونویلوبولین  .سازد

 مؤرری دفاعی نقش یواان، و دستگا  تنفس مثل: نقاطی

 25 الی 25 تنها A ایمونویلوبولین چند هر .(2رکند  می ایفا

 دهد، می تشکیل اا سرم های ایمونویلوبولین کل از داصد

 های عفونت ب  مقاومت با نزدیکی بسیاا هم ستگی اما

 سات دا باا اولین برای .(8, 5ردااد  فوقانی تنفسی مجاای

 قراا براسی مواد ایمنی بر بدنی تمرینات تاریر 2094

 اسکی دا IgA غلظت داد نشان متالع  این نتایج. یرفت

 پس و بود  تفریحی وازشکااان از تر پایین استقامتی بازان

شد  بیشتر هم باز کاهش این نوادی صحرا اسکی مسابق  از

 تاریر خصوص دا مختلفی متالعات کنون تا زمان آن از (8ر

 شد  انجام ایمنی سیستم پاسخ بر بدنی های فعالیت انواع

 اا متالعات نتایج دا تناقض موجود ادبیات براسی .است

 یک ب  پاسخ براسی دا متالعات از برخی دهد  می نشان

 غلظت ایمونویلوبوین های سرم اا کاهش فعالیت جلس 

 دیگر متالعات برخی مقابل دا اما (9, 7, 2رنمودند  یزاان

. (22, 22رنمودند  یزاان اا تغییر عدم یا (24-0ر افزایش

ک  ضروات نیاز ب  تحقیقات بیشتر دا این زمین  و ااای  

ااهکااهای جهت کاهش سرکوب سیستم ایمنی اا نشان می 

  دهد.

 یکی عنوان ب  C ویتامین ک  شد  مشخص طرفی از   

 بین مایع و سیتوزوت دا آب، دا محلوت های ویتامین از

 اوی ای بالقو  تاریر تواند می و شود می یافت سلولی

باشد  داشت  ایمنی سیستم کل و میزبان دفاع های نیسممکا

 نوتروفیل دا C ویتامین غلظت ک  شد  مشخص .(27-25ر

 پاسخ دا نوتروفیلی عملکرد برای احتماالً و است زیاد ها

بر  C  دا خصوص ارر ویتامین (20, 29راست  الزم ایمنی

 مکمل ک  کردند یزاان همکااان و رسپیت سیستم ایمنی،

 تنفسی مجاای های عفونت وقوع تواند می C ویتامین

 آدانالی های هوامون وازشی فعالیت ب  پاسخ و فوقانی

 تقلیل اا آدانالین و کواتیزوت مانند ایمنی کنند  سرکوب

 مزیتی C مکمل . همچنین عنوان شد  ک  مصرف(45ردهد 

 و ندااد وازشی فعالیت از بعد نوتروفیلی کااکرد برای

 تنفسی مجاای عالئم کاهش مکانیسم ک  کردند پیشنهاد

 تقویت نتیج  دا C ویتامین مصرف ( باURTIر فوقانی

 بر فرض تئوایکی لحاظ از .(42رنیست  نوتروفیلی عملکرد

 عضالنی کوفتگی پیشرفت C ویتامین مصرف ک  است این

 های آسیب پیدایش عضالنی کوفتگی. داد خواهد کاهش اا

 می ایجاد شدید وازشی فعالیت وسیل  ب  ک  است عضالنی

 شامل عضالنی آسیب ب  بدن پاسخ از بخشی. شود

 این. است عضالنی بافت دا ماکروفاژها فیلتراسیون

 اها شتربی های آسیب برای اا آزاد های اادیکات ماکروفاژها،

 این تواند می ها اکسیدانت آنتی افزایش بنابرین سازند می

 کوفتگی و آسیب نتیج  دا و کند خنثی اا آزاد های اادیکات

 و تاناکا .(44ردهد  کاهش اا ایمنی سرکوب و عضالنی

 دا آسکوابیک اسید مشتقات ک  کردند یزاان همکااان

 ب  انسانی محیتی خون شد  داد  کشت های لنفوسیت

کند  می عمل بادی آنتی تولید دا ایمنی محرك یک عنوان
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 شرکت جهت بازیکنان سازی آماد  فصل دا مربیان .(42ر

 فشرد  و منظم تمرینات از بعد، فصل های اقابت دا آنان

 تمرین جلسات بازیکنان دوا  این دا. نمایند می استفاد 

 ب  نیز آن پایان تا دوا  آغاز از تمرینات شدت. فشرد  دااند

 هر انجام اساس این بر. یابد می افزایش فزایند  صوات

 ایمنی سیستم دا ارراتی بروز موجب بدنی فعالیت  جلس

 جلسات تکراا دلیل ب  دیگر طرف از. شود می وازشکااان

 ب  توج  با ک  دااد وجود احتمات این دوا  طوت دا تمرین

 اررات تمرین، از جلس  هر از پس ایکاوای دوا  طوت

 توج  با. باشد داشت  وجود ایمنی سیستم بر هنوز ق ل جلس 

 و حیت  این دا شد  انجام متالعات اغم وعلی نکت  این ب 

 ،نیشیپتحقیقات  های یافت  دا با توج  ب  نتایج مختلف

 اا بدن ایمنی سیستم واکنش تا است آن بر حاضر تحقیق

 تاریر و براسی C یک دوا  کوتا  ویتامین مصرف ب  نس ت

 ایمنی سیستم با مرت ط های شاخص پاسخ بر ها سازیاای

 زنان دا( G و A های ایمونویلوبین و واتیزوتک هوامونر

 واماندیی، سرحد تا جوان اا ب  یک جلس  فعالیت هوازی

 دهد. قراا براسی مواد

 

 روش بررسی

حاضر ک  ب  صوات یک سو  تجربی نیم  دا تحقیق

 های پایان  دا شرکت شاغل زن 42انجام شد، تعداد  کوا

تخاب شدند و اندسترس دا  ییری نمون  اون ب  ایران نفتی

 مصرف یرو  نفری 24 یرو  دو ب  ب  صوات تصادفی

 ها آزمودنی تمام. دااونما تقسیم شدند و یرو  C ویتامین

 بالینی معاینات تحت دوا  توسط پزشک متخصص آغاز دا

 دا ها آزمودنی تمامی داد نشان نتایج معاینات. یرفتند قراا

 اساس بر. بودند سالم تنفسی -قل ی نظر متالع  از زمان

 ها آزمودنی اظهاای خود از آمد  دست اطالعات ب 

خواب،  اختالالت سابق  آنها از یک هیچ .مشخص شد

مشکالت  و آلرژیک حساسیت های مزمن، دادهای

 صوات منظم ب  اا خاصی دااوی و نداشت  ایمونولوژیک

 مرحل  این پس از. کردند نمی استفاد  دامانی مقاصد جهت

 برای جلس  ای تفصیل طی ب  شپژوه مراحل و اهداف

 نام  اضایت فرم ها و آزمودنی شد داد  شرح ها آزمودنی

 نمودند.  امضاء پژوهش اا این دا ی آیاهان ، جهت شرکت

 یتجرب یرو  ب  یک اا اوزان  اوز، 5 مدت ب  ابتدا

 این طوت دا .(45, 42رشد  داد   C نیتامییرم و یلیم 555

 سپس از .ادندد ادام  اا خود معموت فعالیت ها نمون  اوز 5

 ساعت دا شد  تعیین اوزهای دا تا شد خواست  ها آزمودنی

 از تست ازاجرای ق ل یابند. حضوا آزمون انجام برای مقرا

 کردن یرم ب  سپس. یرفت صوات کشی وزن ها آزمودنی

یرم کردن شامل تمرینات  دقیق  9-25 شامل ک  پرداختند

 اوی  اه آزمودنی آن، از پس. پرداختند هوازی و کششی

آزمون داماند   کیبروس ک   آزمون و یرفت  قراا نواایردان

 آزمودنی ها ابتدا، دا، اجرا شد. (48ر باشد یم یساز هواز

 با و افتند می اا  یردان نواا اوی کم سرعت و شیب با

 افتن اا  ب  چهاام و سوم مرحل  از شیب و سرعت افزایش

 فعالیت ادام  برای توانایی صوات دا و پرداختند می سریع

 سرعت و شیب بعد، مراحل دا کردند. می دویدن ب  شروع

 و اسید  خستگی اوج ب  فرد تا افتی می افزایش نواایردان

 دچاا فرد هریا  .(2رجدوت ن اشد  فعالیت ادام  ب  قادا

 ن ود، فعالیت ادام  ب  قادا دیگر و می شد مفرط خستگی

 انتها دا قلب ضربان و فعالیت زمانشد.  یمتوقف م فعالیت

 بر حسب میلی مصرفی اکسیژن حداکثر مقیاس .شد می ر ت

دقیق  دا نظر یرفت   دا بدن وزن یرم وکیل هر ازای ب  لیتر

 خون ییری نمون  آزمون، اجرای از پس بالفاصل  .شد

 برای خونی، های نمون  آوای جمع از بعد. یرفت صوات

 آنجا دا و منتقل آزمایشگا  ب  ایمونولوژیک های براسی

 .شد آوای جمع الزم اطالعات تحلیل، و تجزی  از پس

 ها آزمودنی از وابست  ایمتغیره انداز  ییری منظوا ب 

اوز اوت پیش آزمون، اوز ششم ق ل از انجام رس  مرحل   دا

( تست بروس و اوز ششم بالفاصل  بعد از تست بروس

 ساعد قدامی واید از هر مرحل  دا .آمد بعمل خون ییری
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 شد یرفت  خون سی سی 5 نشست  آزمودنی ها دا وضعیت

دا  بالفاصل  خت ل لول . شد تقسیم جدایان  دو لول  ب  و

 سرم. دقیق  قراا داد  شد دا دوا 2555 با سانتریفیوژ دستگا 

 دا بعدی تحلیل های و جهت تجزی  ها نمون  از شد  جدا

 . شدند داج  نگهداای -95فریزا با دمای 

 برای تجزی  و تحلیل آماای اطالعات بدست آمد  از

 متغیری چند واایانس تحلیل و t-testآماای  اون های

تمامی محاس ات با . شد استفاد  توکی تعقی ی و آزمون انوام

 ستی شد و انجام 42نسخ    SPSS افزاا نرم از استفاد 

 .شد یرفت  نظر دا (α=  55/5رداای  معنی

 

 

 و سرعت  در آزمون بروس بیش :9جدول 

 شیب رداصد( ساعت(متر دا رکیلو سرعت مرحل 

 25 7/4 اوت

 24 2 دوم

 22 5/5 سوم

 28 9/8 اامچه

 29 9 پنجم

 45 9/9 ششم

 44 8/0 هفتم
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 یافته ها

مربوط ب  مشخصات توصیفی سن، وزن و  4جدوت 

ها ب  تفکیک یرو  های تحقیق می باشد. تفاوت قد آزمودنی

دا دو یرو  ها  یآزمودنمعنی داای بین سن، جنس و وزن 

 .ن ود و دو یرو  همگن بودند

توصیفی متغیرهای انداز  ییری مشخصات  2جدوت 

 شد  دا مراحل تحقیق می باشد.

 ، مقداا2 با توج  ب  مقایس  بین یروهی دا جدوت

IgG، IgA همرا تمرین ب   های یرو  بین کواتیزوت و 

 معنی تفاوت آزمون مرحل  پیش دا و دااونما Cویتامین 

 (.P >55/5ر نداشت وجود داای

 t-testای آماای ، مربوط ب  نتایج آزمون ه5جدوت 

جهت مقایس  تغییرات داون یروهی و بین یروهی 

متغیرهای مواد براسی دا دو مرحل  پیش آزمون و مرحل  

دوم رق ل از آزمون وازشی( می باشد. با توج  ب  ستی 

و کاهش  IgGو  IgAمعنی داای افزایش معنی داای دا 

 Cمعنی داای دا ستی کواتیزوت پس از مصرف ویتامین 

( اما دا براسی تغییرات بین یروهی P<552/5  شد رمشاهد

 (.P > 55/5تفاوت معنی داای مشاهد  نشد ر

شود ستوح  مشاهد  می 8همانتوا ک  دا جدوت 

ها، بیانگر آن است ک  میانگین  داای هم  آزمون معنی

ها از نظر تأریر تمرین اوی هوامون کواتیزوت،  آزمون

دا دو یرو   G و ایمونویلوبولین Aایمونویلوبولین 

 تفاوت معناداای وجود داشت. و دااونما Cمصرف ویتامین 

تفاوت معنی داای دا  ، 7با توج  ب  نتایج جدوت 

 و A ایمونویلوبولین کواتیزوت، ستوح هوامون

بین یرو  های تحقیق دا مرحل  سوم  G ایمونویلوبولین

 .(P <552خون ییری مشاهد  شد ر

 

 مودنی هانتایج دموگرافی آز :7جدول 

 شاخص آماای یرو  متغیرها

 تعداد انحراف معیاا میانگین

 C 55/24 7927/2 24ویتامین  (ساتر سن

 24 8782/2 22/24 دااونما

 C 55/259 9202/2 24ویتامین  (سانتیمترر قد

 24 0228/2 92/257 دااونما

 C 02/85 2455/5 24ویتامین  وزن رکیلویرم

 24 0882/2 84/50 دااونما
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 قیتحق های گروه و کورتیزول در IgA ،IgGمتغیرهای  مشخصات توصیفی :3جدول 

 یرو  مرحل  متغیر
 شاخص آماای

 تعداد انحراف معیاا میانگین

IgG (g/l) 

 نمون  ییری

 اوت راستراحت(

 C 20/0 4822/2 24ویتامین 

 24 4270/2 85/0 دااونما

 و و -2859/5 تفاضل دو یرو 

 نمون  ییری

 دوم رتأریر ویتامین(

 C 08/22 2572/4 24ویتامین 

 24 2752/2 42/0 دااونما

 و و 7275/2 تفاضل دو یرو 

 نمون  ییری

 سوم رتأریر تمرین(

 C 89/24 2252/4 24ویتامین 

 24 5598/2 44/9 دااونما

 و و 2822/2 تفاضل دو یرو 

IgA (g/l) 

 نمون  ییری

 حت(اوت راسترا

 C 94/2 5890/5 24ویتامین 

 24 5845/5 97/2 دااونما

 و و -5528/5 تفاضل دو یرو 

 نمون  ییری

 دوم رتأریر ویتامین(

 C 48/4 2928/5 24ویتامین 

 24 2275/5 84/2 دااونما

 و و 8245/5 تفاضل دو یرو 

 نمون  ییری

 سوم رتأریر تمرین(

 C 22/4 2252/4 24ویتامین 

 24 5598/2 25/2 ااونماد

 و و 75/5 تفاضل دو یرو 

 کواتیزوت

 رمیلیگرم(

 نمون  ییری

 اوت راستراحت(

 C 45/70 2552/22 24ویتامین 

 24 2259/42 88/80 دااونما

 و و 59/0 تفاضل دو یرو 

 نمون  ییری

 دوم رتأریر ویتامین(

 C 92/28 7487/24 24ویتامین 

 24 2272/25 22/77 دااونما

 و و -59/25 تفاضل دو یرو 

 نمون  ییری

 سوم رتأریر تمرین(

 C 22/59 5272/27 24ویتامین 

 24 5524/48 22/255 دااونما

 و و - 02/28 تفاضل دو یرو 
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 آزمون پیش در ، و کورتیزولIgA IgG میانگین مقایسه :4جدول 

 یرو  متغیر
 داصد 05ستی اطمینان 

P فاوت میانگین هات ختای معیاا 
 حدپایین حد باال

IgA  ویتامینC & 5528/5 4420/5 944/5 -5225/5 2224/5 دااونما+ 

IgG  ویتامینC & 2859/5 2250/5 828/5 -0255/5 5922/5 دااونما+ 

 و59/0 52/22 202/5 -44/45 20/20 دااونما & Cویتامین  کواتیزوت

 

 مرحله اول و دوممقایسه متغیرهای تحقیق در  :5جدول 

 P < 55/5ستی معنی داای *
 

 ) مانوا ( نتایج تحلیل واریانس چند متغیری :6جدول 

 P ختا آزادی داج  F df مقداا نام آزمون

 45,555 2,555 40,250 5922 اررپیالیی
*552/5 

 45,555 2,555 40,250 5298 ویلکز الم دای آزمون
*552/5 

 45,555 2,555 40,250 2,288 اررهیلتینگ آزمون
*552/5 

 45,555 2,555 40,250 2,288 اوی ایش  بزایترین آزمون
*552/5 

 P < 55/5ستی معنی داای *

 

 رحله سوم )پس از تمرین(مقایسه بین گروهی متغیرهای تحقیق در م :2جدول 

 F P آزادی داج  من ع تغییرات

 یرو 
IgA 2 225,222 

*552/5 

IgG 2 955,222 
*552/5 

 229,295 2 وتکواتیز
*552/5 

 

 

 یرو  متغیر
 شاخص آماای

 SD df t P تغییرات تفاوت میانگین

IgA 
 + 8/ 457 22 4280/5 افزایش +C 2245/5ویتامین 

*555/5 

 590/5 -98/2 22 2895/5 کاهش -4528/5 دااونما

IgG 
 + 8/ 257 22 5294/4 افزایش +C 2759/2ویتامین 

*555/5 

 257/5 -527/2 22 0254/5 کاهش -2575/5 دااونما

کواتیز

 وت

 و 522/2 22 725/22 کاهش وC 2288/24ویتامین 
*555/5 

 482/5 +292/2 22 72/44 افزایش +75/7 دااونما
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 گیری نتیجه و بحث

نتایج تحقیق حاضر نشان داد ک  فعالیت هوازی 

و  G و A های داماند  ساز موجب کاهش ایمونویلوبولین

سرم دا زنان جوان سالم دا هر دو یرو   افزایش کواتیزوت

و کنترت شد اما این تغییرات دا یرو   Cمصرف ویتامین 

ب  صوات معنی داای کمتر از یرو  دااونما بود.  Cویتامین 

پس از انجام تست هوازی داماند  ساز کاهش معنی داای 

 میان این شد دا G و A های دا  ستوح ایمونویلوبولین

 تکثیر افزایش مانند بسیاای عفونت دض اعمات C ویتامین

 و دهد می انجام اا هاویروس تکثیر مهاا و ها لنفوسیت

 آسیب از آب دا محلوت مهم اکسیدان آنتی یک بعنوان

 مایعات دا وازشی، های فعالیت ناشی از آزاد های کاتیااد

 نشان تحقیقات .(44رکندمی جلوییری سلولی برون و داون

 نمی فشرد  مسابق  و تمرین شرایط دا هافوت الیست ک  داد 

 میزان وجود اغم علی اا ویتامین این بهین  ستی توانند

 تمرین . بعالو (47ر کنند حفظ خود غذایی اژیم دا مجاز

 علیرغم اا اکسایشی آسیب از باالیی ستوح نیز منظم

اند  داد  نشان ژنزیاندو اکسیدانت آنتی ظرفیت افزایش

 .(20, 28ر

 و یلوکاین کواتیزوت، پالسمایی غلظت شدید وازن

 و نظری م انی ب  توج  با. دهدمی افزایش اا آدانالین

 هوازی فعالیتعلت   ب یرو  دو هر دا آماای اطالعات

 کواتیزوت افزایش و IgGو  IgA کاهش ساز داماند 

همسو  (7, 8, 2ر تحقیقاتبرخی های ک  با یافت  ،دااد وجود

 هاایمونویلوبولین کاهش این دااونما یرو  دا اماباشد، یم

 یرو  ویتامین از بیشتر معناداای بتوا کواتیزوت افزایش و

C نشان دهند   زین (20, 28, 2ر  پیشین . نتایج تحقیقاتبود

حسنلویی باشد.  یم یمنیا ستمیبر س C نیمتاینقش مث ت و

 Cیرم ویتامین میلی 555و همکااان نشان دادند ک  مصرف 

موجب به ود عملکرد سیستم ایمنی دا وازشکاان کااات  

-نتایج تحقیق شیروانی و همکااان نیز نشان. (45رکاا شد 

 Aدا تعدیل تغییرات ایمونویلوبین  Cدهند  نقش ویتامین

. ک  (27رو کواتیزوت پس از مسابقات فوت ات می باشد  Gو 

دا تعدیل پاسخ سیستم ایمنی  Cنشان دهند  نقش ویتامین 

 ک  نشان داد  قاتیتحقباشد. پس از تمرینان شدید می

 آدانالی های هوامون تغییرات تواند می C ویتامین مکمل

 تقلیل اا آدانالین و کواتیزوت مانند ایمنی کنند  سرکوب

 غشای جمل  از ایمنی هایسلوت ساختااهای و ازدهد 

 دا آنها های اندامک دیگر و سااکوپالسمی ش ک  پالسمایی،

 محافظت آزاد های اادیکات آسیب و اکسایشی فشاا مقابل

عمل  بادی آنتی تولید دا ایمنی محرك یک عنوان کرد  و ب 

یزاان کردند،  لیجاك منات و ماکس و .(49, 42, 45ر کند

مصرف کرد   C نیتامییرم و یلیم 255اوز  42افرادی ک  

یرم( بعد از  یلیم 255با یرو  دااونما ر س یاند دا مقا

 یاز نظر قدات و عملکرد انق اض یوازش یعضالن بیآس

شود ک  یم شنهادیپ نیاند. بنابراشد  افتیتر بازعیسر

از جمل  غشای  یمنیای سلوت های ااز ساختااه C نیتامیو

اندامک های آنها دا  گریو د یش ک  سااکوپالسم ،ییپالسما

های آزاد محافظت  کاتیااد بیو آس یشیمقابل فشاا اکسا

 ستمیانداسون و همکااان نشان دادند ک  س .(49ر کندیم

حساس است و مکمل سازی  C نیتامیو افتیب  دا یمنیا

کند  می تعدیل اا انسان ایمنی هایاز جن    ااییآن بس

برای جلوییری  اکسیدانتی آنتی سیستم تقویت بنابرین .(40ر

از سرکوب سیتم ایمنی پس از فعالیت های شدید نقش 

 فعالیت متعاقب Cویتامین زیرا مصرف ای دااد،تعدیل کنند 

 ستی و G  و A های ایمونویلوبولین ستی بر هوازی بدنی

 سیستم سرکوبگر آراا و دااد ریرتا سرم کواتیزوت هوامون

 .دهد می کاهش حدودی تا اا تمرین از ناشی ایمنی

 های تحقیق حاضر مصرف دا کل با توج  ب  یافت 

اوز می تواند موجب  5ب  مدت  Cویتامین  یرم میلی 555

تقویت سیستم ایمنی و جلوییری از سرکوب آن پس از 

مونویولوبین ب  صوات افزایش ای دماند  ساز یهواز تیفعال

سرم و کاهش هوامون کواتیزوت شود. با  Gو  Aهای 
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توانند برای توج  ب  یافت  های تحقیق حاضر وازشکااان می

سنگین وازشی بر  ناتیتمرجلوییری از ارر سرکوب یر 

با دوز  Cاوز بااییری ویتامین  5سیستم ایمنی خود حتی با 

 یت کنند.خود اا تقو ایمنی میلی یرم دا اوز،  سیستم 555

 قدردانی

تحقیق حاضر بر گرفته از پایان نامه کارشناسی ارشد ثبت 

شده در داشنگاه آزاد اسالمی، گروه تربیت بدنی واحد علوم 

شرکت پایان های باشد. نویسندگان از و تحقیقات بوشهر می

و تمامی کسانی که در  ، بیمارستان خلیج فارسنفتی ایران

 د. قدردانی می کن تندداشتنگاتنگ ق همکاری این تحقی
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Abstract  
Background and Objective: Physical activity and some 

antioxidants, such as vitamin C, can affect the immune system. 

This The current research attempts to determine the immune system 

reaction following consumption of vitamin C after an aerobic 

physical activity. 

Subjects and Methods: In the present experimental work, 24 

females aged 32 y were selected by random sampling and divided 

into two 12-subjects groups, first group (vitamin C) and the second 

group (placebo). In the pre-test, the serum baseline measurements 

for IgG and IgA were made for both groups. Then, 500 mg of 

vitamin C was given to the experimental group once daily for 5 

days. After five days, blood samples were taken from both groups. 

Finally, on the 6th day immediately blood sampling was performed 

after aerobic physical exercise (Bruce test). And then was taken to 

the lab by immunological examination after analyzing the data, the 

required information was collected.  

Results: The results showed that after aerobic activity level of IgG 

and IgA were significantly higher (P <0.05), while plasma cortisol 

levels were significantly lower (P <0.05) in the vitamin C group 

compared to the placebo group. 

Conclusion: The consumption of vitamin C following aerobic 

exercise has an effect on the levels of A and G immunoglobulin’s 

and serum cortisol levels, and the repressive effects of the exercise-

induced immune system are somewhat reduced. 

 

Key word: Vitamin C, Aerobic physical activity, Immunoglobulin 

A, Immunoglobulin G, cortisol. 
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