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 چکیده 
سـاز در بـدن انسـان و    با توجه به بروز پاسخ فیزیولوژیک و ایمونولوژیک متعاقب فعالیت حاد وامانده و هدف: زمینه

 مصـرف  اثـر  بررسـی بـا هـدف    حاضـر  مطالعه ورا،شواهد موجود در زمینه تقویت سیستم ایمنی به دنبال مصرف آلوئه
سـاز   وامانـده  ورزشـی  فعالیـت  دختـران فعـال جـوان متعاقـب     استرس ایمونولوژیک بر ورا  گیاه آلوئهعصاره  مدت کوتاه

 انجام گردید. فیت کراس

 55/65 ± 36/6سـال؛ وزن   03/23 ± 33/2سالم (سـن   فعال جوان دختر 30 مطالعه نیمه تجربی، این درها: روش
 300تصـادفی در دو گـروه تجربـی (مصـرف      طـور  بـه  )مترمربعکیلوگرم/ 99/22 ± 47/2کیلوگرم؛ شاخص توده بدن 

سـاز) قـرار    گرم دارونمـا و فعالیـت وامانـده    یلیم 300ورا و فعالیت وامانده ساز) و کنترل (مصرف   گرم عصاره آلوئه یلیم
اجرا فیت را تا حد واماندگی و دارونما، فعالیت ورزشی منتخب کراس وراآلوئه يا دوهفتهگرفتند. دو گروه پس از مصرف 

آزمـون، پـس از دو هفتـه     یشپهاي ایمنی در شرایط مشابه در سه مرحله هاي خونی جهت سنجش متغیرکردند. نمونه
هـاي تـی مسـتقل، آنـالیز واریـانس بـا        گیري و بـا اسـتفاده از آزمـون   ساز اندازهمصرف عصاره و پس از آزمون وامانده

 .و تحلیل قرار گرفتند یه تجزمورد  >05/0Pگیري مکرر و آزمون تعقیبی بونفرونی در سطح  اندازه

) p=001/0(دار افزایش داد را به طور معنی A,G,Mها ایمونوگلوبولینورا مقادیر مصرف دو هفته مکمل آلوئه: نتایج
). از طرف دیگر میزان کورتیزول پس از یـک  p=001/0ها گردید (دار آنساز موجب کاهش معنیاما تمرین حاد وامانده

ورا ) که این افـزایش در گـروه مصـرف کننـده آلوئـه     p=001/0داري یافت (ساز افزایش معنیرین حاد واماندهجلسه تم
 ).p=621/0دار نبود (معنی

هاي سیستم ایمنی بدن و ممانعـت  ورا با بهبود فاکتور مصرف دو هفته عصاره گیاه آلوئه رسد به نظر میگیري: نتیجه
ساز بر سیستم ایمنی دختران جوان فعال د تا حدي آثار سرکوبگر فعالیت حاد واماندهتواناز افزایش غلظت کورتیزول می

 را تعدیل کند. 

 :  ها واژه دیکل
-ورا، فعالیت وامانـده   آلوئه

فیــــت،  ســــاز، کــــراس
 زولیکورتایمونوگلوبولین، 

 

 يشـر بـرا  نحقوق  یتمام
 یدانشگاه علـوم پزشـک  

محفــوظ  تربــت حیدریــه
 است.

 مقدمه 

هاي مهم در دانـش امـروزي ، بررسـی مـداخالت     مله شکافازج

مختلف جهت ایجاد تغییرات فیزیولوژیکی مطلوب و اثرگـذار بـر   

. )1(هاي حاد و مـزمن اسـت   سیستم ایمنی متعاقب انجام فعالیت

افزایش فعالیت سیستم سمپاتیک در پاسخ بـه اسـترس (فعالیـت    

ی ازجمله هاي استرسورزشی)، منجر به افزایش غلظت هورمون

گردد کـه اثـرات سـرکوبگر سیسـتم ایمنـی را بـه       کورتیزول می

 . )3, 2(دنبال دارد 
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سطح آمادگی افراد، شدت و مـدت فعالیـت ورزشـی بـر ترشـح      

دهد که با  گذارد. شواهد نشان میهاي استرس تأثیر میهورمون

افزایش شدت فعالیت ورزشی تا حد واماندگی، عملکـرد سیسـتم   

. )5, 4(یابـد  ولیـه بعـد از فعالیـت کـاهش مـی     ایمنی در سـاعات ا 

فعالیت ورزشی شدید قادر به ایجاد تغییـر در غلظـت پالسـمایی    

هـاي گـردش خـون،    هاي در گردش، تعـداد لکوسـیت  سایتوکاین

. )3(ها و فعالیت فاگوسـیتوز اسـت   میزان ترشح ایمونوگلوبولین

تند ها از عوامل و اجزاي مهم دستگاه ایمنـی هسـ  ایمونوگلوبولین

 زا عمـل  عنوان سد دفاعی در برابـر تکثیـر عوامـل بیمـاري     که به

هـاي سـرم هسـتند کـه     باديها آنتی. ایمونوگلوبولین)6(کنند می

-هاي لنفوسیتها تولیدشده و توسط سلول سل وسیله پالسما به

هـا از اجـزاي مهـم    گردند. این ایمونوگلوبـولین می تنظیم Bهاي 

 .)7(آیند مار میسیستم ایمنی هومورال به ش

 ,Ig Aهاي مختلف ایمونوگلوبولین سـرم ( گیري ایزوتوپاندازه

Ig G, Ig Mتواند در شناسایی انواع نقـص سیسـتم ایمنـی    ) می

. عوامل بسـیاري ازجملـه نسـبت و تعـداد     )7, 2(مفید واقع شود 

ــلول ــایتوکاین  س ــایش س ــردش، ره ــدي در گ ــاي لنفوئی ــا و ه ه

دي و همچنــین تغییــرات عصــبی هــاي لنفوئیــحساســیت گیرنــده

ــولین  ــیم ایمونوگلوب ــونی در تنظ ــلول هورم ــط س ــا توس ــاي ه ه

. کورتیزول از عوامل مؤثر بر )8, 5(مشارکت دارند  Bلنفوسیت 

-باشد که افـزایش آن، کـاهش بافـت   ها میغلظت ایمونوگلوبولین

از بافـت   Bویژه لنفوسـیت   ها بهباديهاي لنفوئیدي، کاهش آنتی

ــدي، ا ــزایشلنفوئیـ ــد   فـ ــاهش تولیـ ــه کـ ــارخون و درنتیجـ فشـ

ها و تضعیف سیستم ایمنی و ابتالء به عفونت را ایمونوگلوبولین

 .)10, 9(به همراه دارد 

ــاال   ــا شــدت ب افــزایش غلظــت  ســببانجــام فعالیــت ورزشــی ب

هـا و  هاي تولیدکننده ایمونوگلوبولینکورتیزول، کاهش لنفوسیت

. بابایی و همکـاران  )1(درنتیجه تضعیف سیستم ایمنی می گردد 

در یک مطالعه نشان دادند که انجام یک جلسه تمرینی بـا شـدت   

هـا  باال (آزمون استاندارد بروس)، کاهش میزان ایمونوگلوبـولین 

را در پسران دانشجو بـه همـراه دارد. همچنـین افـزایش غلظـت      

کـــورتیزول متعاقـــب فعالیـــت ورزشـــی بـــا کـــاهش میـــزان  

 . )11( اط استها در ارتبایمونوگلوبولین

ــی،   از ــر تضــعیف سیســتم ایمن اســترس دیگــر عوامــل مــؤثر ب

هـاي آزاد در طـی   باشـد کـه بـا افـزایش رادیکـال     اکسیداتیو مـی 

ازجملـه   .)12(هـا مـی گـردد    فعالیت ورزشی سبب آسیب سلول

تمرینات با شدت باال که اخیراً مورد توجه محققـان قـرار گرفتـه    

بـر   زیـادي  تمرکـز  ه تمرینیباشد. این برنامفیت میکراس ،است

عروقـی   قلبـی  هـاي  فعالیـت  و عملکـردي، بنیـادي   حرکـات  روي

 . )14, 13(زدن) دارد  (دویدن یا پارو

فیت برنامه تمرینی شامل قدرت، استقامت، سرعت و تـوان   کراس

 ایجاد شـد. ایـن    Glassmanتوسط  1995باشد که در سال می

 ،قلبی عروقی مسیستباشد و داراي حرکات کاربردي می ورزش

 شـوند. تمرینـات  مـی  درگیـر  تنفسی و عصـبی عضـالنی در آن  

روز  تمـرین  بـه نـام   که است حرکات عملکردي فیت شامل کراس

)Workout of the dayدر یک مطالعه )15, 14(دارند  ) شهرت .

ــی  ــاوت معن ــخ    تف ــیداتیو و پاس ــیب اکس ــس داري در آس ردوک

)Redox ( نیامـد  فیـت و تسـت تردمیـل بدسـت      بین کـراس)16( .

اي راه گشاي مناسبی براي افراد کـه در معـرض   مداخالت تغذیه

 بـار زیـان  هاي اکسیداتیو  محسوب می شـود. آثـار  خطر آسیب

 جداگانـه  صـورت هـا بـه  ویتـامین  از اندازه بیش  مقادیر مصرف

-به هاویتامین یاريکه مکمل ازآنجایی و است آن فواید از بیشتر

-آنتـی  از ترکیبـی  بـاالي  ادیرمصـرف مقـ   یـا  جداگانـه  صـورت 

 بایـد  ورزشـکاران  و فعـال  افراد شود،توصیه نمی هاياکسیدان

 و هـا میـوه  در موجـود  اکسـیدانی  آنتـی  از ترکیبـات  ايمجموعه

 از شـده  تهیه هاينوشیدنی از استفاده کنند. را مصرف هاسبزي

باشـد. ازجملـه مـوارد     جایگزین بهترین تواندمی گیاهان و میوه

 باشـد ورا مـی اکسیدان گیـاه آلوئـه  توجه آنتی ادیر قابلحاوي مق

)17(.  

شـده از خـانواده    ورا یکی از گیاهان دارویـی شـناخته  گیاه آلوئه

هاي قـوي از خـانواده پلـی    اکسیدانلیلیاسیه است که شامل آنتی

 باشـد کـه تقویـت سیسـتم     و داراي خواص ضدالتهابی مـی  فنول
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. این گیاه با توجه به خواص )19 ,18(هومورال را به همراه دارد 

هـاي گلوتـاتیون پرکسـیداز و    اکسیدانی باال به تنظیم آنـزیم آنتی

 در شواهدي. )17(کند سوپراکساید دیسموتاز و کاتاالز کمک می

 ایمنی سیستم بر ورامصرف عصاره گیاه آلوئه خصوص تأثیر

 مـورد  ایـن  علمـی انـدکی در   پـژوهش  اما. )22-20(دارد  وجود

 بـدیهی  .اسـت  ورزشـی در دسـترس   فعالیت متعاقب بخصوص

گیـاه   تأثیرات مختلـف  شناسایی و هامکانیسم شدن آشکار است

 فعالیـت  وهلـه  به یک پاسخ در ایمنی سیستم رفتار در وراآلوئه

 هـاي مداخلـه  تدوین ارزشمندي در گشاي راه تواند می ورزشی

 لذا، .دباش ورزشکاران در فعالیت بدنی بر مؤثر ايتغذیه مختلف

 مدت عصاره کوتاه مصرف اثر ارزیابی پژوهش حاضر با هدف

 و  M،G  ،Aهـاي   بـر پاسـخ ایمونوگلـوبین    وراگیـاه آلوئـه  

 وامانـده  ورزشی فعالیت جوان متعاقب فعال دختران کورتیزول

 .  فیت انجام شدکراس ساز

 هاروش 
پژوهش حاضر به روش نیمـه تجربـی بـا دو گـروه (تجربـی و      

 بـدین اي) انجـام گردیـد.   گیري مکرر (سه مرحلهندازهکنترل) و ا

 19نفر دختر جوان سالم تمرین کرده با دامنـه سـنی    30منظور، 

سال به شیوه هدفمند و با توجـه بـه معیارهـاي ورود بـه      26تا 

 آگاهانه وارد مطالعه شدند.  انتخاب و پس از اخذ رضایتمطالعه 

 تغییــرات و  G Power افــزار نــرم از اســتفاده بــا حجــم نمونــه

 انجـام  8/0پـاور   و 05/0آلفـا   سطح در ایمونولوژیک مارکرهاي

شرایط ورود به طرح و انتخاب مشارکت کننـدگان بـر    .)26شد (

اساس فعال بودن و داشـتن فعالیـت ورزشـی، عـدم اسـتفاده از      

مکمل یا داروي خاص، عدم مصرف سیگار و الکل، عدم ابتال بـه  

وي، کبدي، تیروئیـدي، پاراتیروئیـدي،   هاي  زمینه اي (کلیبیماري

عفونی، دستگاه ایمنی و التهـابی) بـود. همـه مشـارکت کننـدگان      

کننـدگان بـه    توانایی شـرکت در پـژوهش را دارا بودنـد. شـرکت    

نفـري   15کشی) به دو گـروه همگـن   روش تصادفی ساده (قرعه

 ± 95/1سـاز (سـن   ورا و فعالیـت وامانـده  تجربی: مصرف آلوئه

 73/167 ± 1/6کیلــوگرم، قــد  45/66 ± 68/5، وزن ســال 86/22

کیلــوگرم بــر  09/23 ± 27/2متــر، شــاخص تــوده بــدن ســانتی

 ± 27/2سـاز (سـن   مترمربع) و کنترل: دارونما و فعالیت وامانده

 33/165 ± 9/5کیلــوگرم، قــد  66/64 ± 04/7ســال، وزن  20/23

کیلــوگرم بــر  89/22 ± 73/2متــر، شــاخص تــوده بــدن ســانتی

 مربع) تقسیم شدند.متر

 300گروه اول بـه مـدت دو هفتـه روزانـه یـک عـدد کپسـول        به 

گرمی عصاره آلوئه ورا بعد از صبحانه داده شـد و بعـد از    میلی

فیـت   دو هفته در یـک جلسـه فعالیـت حـاد وامانـده سـاز کـراس       

. گروه دوم نیز همانند گروه اول به مـدت دو  )18(شرکت کردند 

کریسـتال)   ي پـودر سـلولز میکـرو   کپسول دارونمـا (حـاو  هفته 

سـاز را انجـام دادنـد.    مصرف کرده و سپس فعالیت حاد وامانده

دو هفته بعد از  -2ابتداي برنامه؛ -1نمونه خونی طی سه مرحله: 

بعد از فعالیـت   -3مصرف مکمل و دارونما قبل از فعالیت حاد و 

آوري شـد.   در یـک روز) جمـع   3و  2سـاز (مرحلـه   حاد وامانده

ــهکپســو ــاه آلوئ ــارك ســوپرنچرال شــرکت ل عصــاره گی ورا م

هــاي معتبــر جهــت اســتفاده در  لوترالــب کانــادا و از داروخانــه

 پژوهش تهیه شد. 

سـاز ایـن پـژوهش متـد تمرینـی      برنامه تمرینی حـاد و وامانـده  

-فیت بـود. کـراس  سیندي ازجمله تمرینات رشته ورزشی کراس

ن اسـت. تمرینـات   فرسا مبتنی بـر زمـا  فیت شامل تمرینات طاقت

CINDY  یک نمونه از تمریناتAMRAP   یا بیشترین تعـداد دور

اجـراي   شـامل  کـه باشد تا حد امکان در بازه زمانی مشخص می

 20تکـرار اسـکات در    15تکـرار شـنا و    10پنج تکرار بارفیکس، 

تـرین تعـداد دور    دقیقه است. رکورد فـرد در ایـن تمـرین، بـیش    

 کننـدگی مخـدوش  اثـر  کنترل منظوربه. )16(باشد  شده می انجام

 بـا  انـرژي  دریافـت  میـزان  بدنی، فعالیت و غذایی دریافتی رژیم

 ثبت مطالعه پایان و آغاز در غذایی ساعته 24 آمد یاد پرسشنامه

 ).26شد (

و  )Seca( سـکا  تـرازوي  با هاوزن آزمودنی حاضر پژوهش در 

سکا  سنج قد با قد و کفش بدون و لباس حداقل با ناشتا حالت در

 از اسـتفاده  بـا  بدنی توده شاخص شد. کفش سنجیده بدون و با

رسـاندن   حداقل به براي شد. گیرياندازه بدن وزن قد به مجذور

ي همـه  روزيشـبانه  ریـتم  و روز زمـان  مصـرفی،  غـذاي  تـأثیر 
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 1 از حداقل پس 10تا  8 ساعت بین و صبح در خونی هاينمونه

 گـراد)،  سـانتی  درجـه  28تا  26( دماي در شبانه ناشتایی ساعت

 تکنسـین  یک توسط یکسان نور محیطی و تهویه %)،50( رطوبت

 گرفته شد.  آزمایشگاه

فیـت حاضـر   ساز کـراس هر دو گروه براي انجام فعالیت وامانده

شدند و قبل از شروع پروتکل تمرینی نحوه اجرا صحیح حرکات 

تـا   30دت دقیقه گرم کردن با ش 10مجدد توضیح داده شد. ابتدا 

% حداکثر ضربان قلب انجام شد (با استفاده از ضربان سنج)  40

دقیقه به اجراي پروتکـل   20کنندگان به مدت  و بعد از آن شرکت

 25تمرینی سیندي پرداختند و در انتها پنج دقیقه سرد کـردن بـا   

 در شده تهیه نمونه مقدار% حداکثر ضربان قلب انجام شد.  30تا 

از سیاهرگ بـازویی هـر   بود که  لیتر پنج میلی گیري خون بار هر

ــع  آوري شــد.  آزمــودنی در وضــعیت نشســته و اســتراحت جم

 3000 سـرعت  بـا  خـونی  هاي نمونه بالفاصله پس از لخته شدن،

حاصـله   سرم و شد سانتریفیوژ دقیقه 10 مدت به دقیقه در دور

 نگهـداري گـراد  درجه سانتی -20در دماي  هاداده تحلیل زمان تا

 گاماکـانتر و  دستگاه از استفاده با کورتیزول سرمی مقادیر .شد

 سـنجش  ایمونورادیومتریـک  روشه بـ  فرانسه ساخت RIA کیت

 از G، A و M هـاي  ایمونوگلوبـولین  سـنجش  براي چنین هم. شد

 سـایت  بینـدینگ  کیـت  و آمریکا کشور ساخت دستگاه نفلومتري

 ادهاسـتف  اسـپکتروفومتري  روش بـه  ،)انگلسـتان  کشور ساخت(

 ها،گروه همگنی براي سنجش لون آزمون از پژوهش این در .شد

هــا از آزمــون شــاپیروویلک و بــراي  تعیــین طبیعــی بــودن داده

و بــین گروهــی از آنــالیز  یگروهــ گیــري تغییــرات درون انــدازه

گیــري مکــرر و آزمــون تعقیبــی بــونفرونی  واریــانس بــا انــدازه

داري کمتـر از   معنی ها در سطح تحلیل داده ینچن استفاده شد. هم

انجـام   21ویـرایش   SPSSافزار آماري  و با استفاده از نرم 05/0

 . شد

 نتایج 
بــین دو گــروه در ابتــداي تحقیــق از نظــر شــاخص تــوده بــدنی 

)BMI005/0دار وجود نداشت ()، سن، قد، وزن، تفاوت معنیP> 

 .)1جدول 

ر در گیـري مکـر  بر اساس نتایج آزمون تحلیل واریانس با اندازه

-و کورتیزول اثر زمـان  A,G,Mها مورد مقادیر ایمونوگلوبولین

 p=001/0دار بـود ( گیـري و اثـر گـروه معنـی    هاي مختلف اندازه

 ). 2جدول 

 هاها در پژوهش به تفکیک گروه. ویژگی هاي دموگرافیک و ترکیب بدنی آزمودنی1 جدول

 عوامل
 )=15nگروه تجربی (

 میانگین) ±(انحراف معیار 

 )=15nگروه کنترل (

 میانگین) ±(انحراف معیار 
t P 

 670/0 -430/0 20/23 ± 27/2 86/22 ± 95/1 سن (سال)

 357/0 937/0 33/165 ± 9/5 73/167 ± 1/6 قد (سانتی متر)

 449/0 -766/0 66/64 ± 04/7 45/66 ± 68/5 وزن (کیلو گرم)

 829/0 217/0 89/22 ± 73/2 09/23 ± 27/2 شاخص توده بدن (کیلوگرم/مترمربع)
 

و کـورتیزول   A,G,Mها با توجه به اینکه مقادیر ایمونوگلوبولین

-ورا + تمرین و گروه تمرین در زمانمتعلق به گروه مکمل آلوئه

دار بـود، آزمـون   گیـري داراي تفـاوت معنـی   هاي مختلف انـدازه 

). بر اساس نتایج آزمون تعقیبـی  3اجرا شد (جدول  LSDتعقیبی 

LSD ،ها ایمونوگلوبولینورا مقادیر مصرف دو هفته مکمل آلوئه

A,G,M 001/0(دار افـزایش داد  را به طور معنی=p(،    امـا تمـرین

). p=001/0ها گردید (دار آنساز موجب کاهش معنیحاد وامانده

از طرف دیگر میزان کورتیزول پس از یـک جلسـه تمـرین حـاد     

) که این افـزایش  p=001/0داري یافت (ساز افزایش معنیوامانده

 ).p=621/0دار نبود (ورا معنیدر گروه مصرف کننده آلوئه



 
15 

  

 
 1400 بهار .1شماره  .9دوره             جله دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریهم

 و همکاران يودممح                                                                                            ... ورا بر  مصرف عصاره گیاه آلوئه تأثیر

 و کورتیزول A,G,Mها ایمونوگلوبولینگیري مکرر براي مقادیر . نتایج تحلیل واریانس با اندازه2 جدول

 سطح معناداري F میانگین مربعات درجۀ آزادي شاخص منابع تغییرات هامتغیر

 A ایمونوگلوبولین
 001/0 21/25 63/1361 2 اثر زمان

 001/0 91/38 77/2101 2 اثر زمان در گروه

 Gایمونوگلوبولین 
 001/0 886/26 156/37417 35/1 اثر زمان

 001/0 07/46 365/64119 35/1 اثر زمان در گروه

 Mایمونوگلوبولین 
 001/0 15/27 01/458 44/1 اثر زمان

 001/0 83/23 98/401 44/1 اثر زمان در گروه

 کورتیزول
 001/0 69/34 250/0 79/1 اثر زمان

 001/0 15/48 346/0 79/1 اثر زمان در گروه

 

هاي و کورتیزول بین زمان A,G,Mها ایمونوگلوبولینهاي زوجی مقادیر در خصوص مقایسه LSD. نتایج آزمون تعقیبی 3 جدول

 مختلف اندازه گیري

 داري)(معنی P* مقدار  انحراف استاندارد اوت میانگینتف مراحل هاگروه هامتغیر

 Aایمونوگلوبولین 

 تجربی
 001/0 43/12 -66/2 مرحله دوم –مرحله اول 

 028/0 67/11 38/7 مرحله سوم –مرحله دوم 

 کنترل
 772/0 06/5 38/0 مرحله دوم –مرحله اول 

 001/0 71/6 09/1 مرحله سوم –مرحله دوم 

 Gلین ایمونوگلوبو

 تجربی
 001/0 34/70 -20/1 پس از مصرف مکمل -سطح پایه 

 001/0 04/25 56/3 پس از فعالیت -پس از مصرف مکمل

 کنترل
 92/0 94/31 49/0 پس از مصرف مکمل -سطح پایه 

 001/0 58/18 56/4 پس از فعالیت -پس از مصرف مکمل

 Mایمونوگلوبولین

 تجربی
 004/0 09/0 08/0 مرحله دوم –مرحله اول 

 621/0 07/0 -009/0 مرحله سوم –مرحله دوم 

 کنترل
 302/0 07/0 022/0 مرحله دوم –مرحله اول 

 001/0 17/0 -32/0 مرحله سوم –مرحله دوم 

 کورتیزول

 تجربی
 004/0 09/0 08/0 مرحله دوم –مرحله اول 

 621/0 07/0 -009/0 مرحله سوم –مرحله دوم 

 کنترل
 302/0 07/0 022/0 مرحله دوم –اول مرحله 

 001/0 17/0 -32/0 مرحله سوم –مرحله دوم 
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بـر مقـادیر    دهنده این مطلب است که زمـان  ها نشان یافته همچنین

 A )001/0=p ، (G  )001/0=p ،(Mهـــــاي ایمونوگلوبـــــولین

)001/0=p) 001/0) و کورتیزول=p  تأثیر معناداري دارد؛ بـدین (

شـده  ر از عامل گروه، فعالیت حاد مقـادیر یـاد  نظ معنی که صرف

بـر   زمـان × دهد. همچنین اثر تعامل گـروه   را تحت تأثیر قرار می

ــولین ــادیر ایمونوگلوب ــاي مق  A )001/0=p(  ،G )001/0=p ،(Mه

)001/0=p) 001/0) و کورتیزول=pعبارت دیگر  ) معنادار بود؛ به

ه زمـان باشـد.   تواند وابسته ب اثر مکمل مصرفی در دو گروه می

گیـري در مقـادیر    همچنین نتایج نشان داد که بین مراحـل انـدازه  

و کورتیزول در دو گروه تجربـی   A،G  ،Mهاي ایمونوگلوبولین

و کنترل اختالف معناداري وجود دارد. به این معنا کـه مصـرف   

طور معناداري از  ورا در گروه تجربی توانسته بهاي آلوئه دوهفته

و افزایش  A، G ، Mهاي ادیر ایمونوگلوبولینکاهش نامطلوب مق

ساز ممانعـت   مقادیر کورتیزول بالفاصله پس از فعالیت وامانده

و دامنـه   A،G  ،Mهـاي  کند. دامنه کاهش مقادیر ایمونوگلوبولین

افزایش مقادیر کورتیزول در گروه تجربی کمتر از گروه کنتـرل  

 . ه استرویت شد 4-1هاي بود و این تغییرات در نمودار

 

 
 گروه گیري دو در مراحل مختلف اندازه  A ایمونوگلوبولین تغییرات . نمودار1شکل 

 

 
 گروه گیري دو در مراحل مختلف اندازه  G ایمونوگلوبولین تغییرات نمودار. 2شکل 
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 گروه گیري دو در مراحل مختلف اندازه  M ایمونوگلوبولین تغییراتنمودار . 3شکل 

 

 
 گروه گیري دو در مراحل مختلف اندازه کورتیزول تغییراتنمودار . 4شکل 

 بحث   
سـاز  بررسی نتایج حـاکی از آن بـود کـه فعالیـت حـاد وامانـده      

توانـد  زا مـی ولوژیـک اسـترس  عنوان یک عامل فیزی فیت بهکراس

و افـزایش کـورتیزول    A,G,Mهاي باعث کاهش ایمونوگلوبولین

هـاي  در دختران فعال جوان شود. نتیجه پژوهش حاضر با یافته

، بابــایی و )24(و همکــاران  Poderoso، )23(عظیمــا و همکــاران 

پیشــینه مشــابهت دارد.  )25(، طــالبی و همکــاران )11(همکــاران 

ها متعاقب انجـام  می دهد،کاهش ایمونوگلوبولینپژوهشی نشان 

هـاي  تواند به دلیل کـاهش سـلول  ساز میفعالیت شدید و وامانده

TCD4 سازي لنفوسیت  باشد. این تغییرات کاهش فعالB  و مهار

هــا را بــه همــراه دارد. همچنــین تخلیــه ســاخت ایمونوگلوبــولین

ث صـدمه بـه   ها به دنبال فعالیت شدید می تواند باعـ کاتکوالمین

. )26, 3(هـا شـود   ژنها در مقابله با آنتی بادي تولید و پاسخ آنتی

هاي استرسـی نقـش کلیـدي در توزیـع     در غلظت هورمونتغییر 

هاي در گردش به هنگـام ورزش دارد. افـزایش   دوباره لنفوسیت

هاي استرسـی ازجملـه کـورتیزول کـه ناشـی از      مزمن هورمون
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تواند باعـث  وري ناکافی است میهاي تکراري شدید با ریکاوهله

. )3(سرکوب سیستم ایمنی گذرا حتی در نبود تروما بافتی شود 

شـود محـور    مسیري که باعث سـاخت و تولیـد کـورتیزول مـی    

ــال ( -هیپــوفیز -هیپوتــاالموس -Hippothalamic-pituitaryآدرن

adrenal (HPA)( زا (ورزش ویـا بیمـاري)    نام دارد. شرایط تنش

هـــاي پـــاراونتیکوالر نوکلئـــوس    باعـــث تحریـــک نـــورون  

)Paraventicular nucleus( شود کـه نتیجـه    در هیپوتاالموس می

هـاي فـاکتور آزادسـازي     سازي دو نوروهورمون به نـام  آن رها

کورتیکوتروپین و آرژنـین وازوپرسـین اسـت. ایـن دو مـاده از      

ن خون به غده هیپوفیز منتقل شده تا در نهایت باعث طریق جریا

تولیــــــد و ترشــــــح هورمــــــون آدرنوکورتیکوتروپیــــــک 

)Adrenocorticotropic hormone     شـوند. ایـن هورمـون باعـث (

ساخت و ترشح گلوکوکورتیکویدها مانند کورتیزول از قشر غدد 

ــه مــی  ــوق کلی شــود. کــورتیزول داراي خاصــیت ضــدالتهابی   ف

التهـابی را   هاي پـیش  صورت که مقدار سایتوکاینباشد، بدین  می

دهد. همچنین باعث کاهش هیسـتامین، محـدود کـردن     کاهش می

، Bهــاي  هــاي تحریــک شــده توســط ســلول بــادي فعالیــت آنتــی

، مهار تولید بعضی از مواد مانند Tهاي  جلوگیري از تکثیر سلول

 12) و اینترلـوکین  Interferon gamma (IFN-γ)اینترفرون گاما (

هاي  از طریق سلول 13و  10، 4و همچنین بازتنظیمی اینترلوکین 

T بنابراین در پـژوهش حاضـر   ). 5شود ( کمک کننده نوع دو می

-ساز کراسشاید بتوان افزایش کورتیزول بعد از فعالیت وامانده

 شدت و مدت این فعالیت نسبت داد. فیت را به

صاره گیاه نتایج پژوهش حاضر همچنین نشان داد که مصرف ع

هـاي   ورا به مدت دو هفته از کاهش سطوح ایمونوگلوبولین آلوئه

A، G  وM    و افزایش شدید غلظت کورتیزول جلـوگیري کـرده و

موجب تعدیل این مقادیر در دختران جـوان بعـد از فعالیـت حـاد     

شـود. قبـل از پـرداختن بـه موضـوع      فیت میساز کراسوامانده

ن نکته را خاطرنشـان کـرد کـه در    ورا، باید ایبررسی گیاه آلوئه

هاي سیستم ایمنی تـا  ورا بر متغیرزمینه تأثیر عصاره گیاه آلوئه

 اي بدسـت نیامـد کـه مـورد     زمان اجراي ایـن پـژوهش، مطالعـه   

بررسی و تحلیل قرار گیرد و مبناي تفسیر نتـایج مطالعـه سـایر    

هاي پـژوهش حاضـر   اکسیدانی قرار گرفتند. یافتههاي آنتیمکمل

و ماسـت   Cکـه از مکمـل ویتـامین     )27, 26(نتـایج مطالعـاتی    با

باشـد. در ایـن مطالعـات    پروبیوتیک استفاده کردنـد مشـابه مـی   

توانـد نقـش   اکسیدانی مـی نشان داده شد که تقویت سیستم آنتی

 کننده در جلـوگیري از سـرکوب سیسـتم ایمنـی ایفـا کنـد.       تعدیل

 Cدهـی ویتـامین    نتایج پژوهش مشایه نشان داد پنج روز مکمـل 

ــولین  ــزایش ایمونوگلوب ــبب اف ــاي  س ــاهش   Gو  Aه ــرم و ک س

توانـد آثـار   شـود کـه ایـن تغییـرات مـی      هورمون کورتیزول می

سـاز را تـا    گر سیستم ایمنـی ناشـی از تمـرین وامانـده     سرکوب

هاي پژوهش دیگر بیان داشـت  حدودي کاهش دهد همچنین یافته

در گـروه   Aنوگلوبـولین  هـا و ایمو ها، نوتروفیلمقادیر لنفوسیت

داري داشته است و افـزایش مقـادیر   تمرین افزایش معنی -مکمل

تمـرین سـبب بهبـود عملکـرد     -هاي ایمنی در گروه مکمـل سلول

. خـواص آنتـی اکسـیدانی گیـاه     )28(سیستم ایمنـی شـده اسـت    

ورا در مطالعات فراوانی مورد بررسی و تائیـد قرارگرفتـه   آلوئه

 ).29است (

تر ذکر شـد، مصـرف دو هفتـه عصـاره گیـاه       پیش طور که همان

 A,G,Mهاي ورا توانست بر افزایش سطوح ایمونوگلوبولین آلوئه

اثر گذارد و همچنین از افزایش شدید غلظـت کـورتیزول بعـد از    

فیت ممانعت کند. با توجه به تشابه دو ساز کراسفعالیت وامانده

سـاز و  انـده ها، پروتکـل وام سطح آمادگی آزمودنی ازنظرگروه 

رسـد  کنترل مواد غذایی از طریق پرسشنامه غذایی، به نظـر مـی  

هـا و کـورتیزول در دو   این عوامل علت تفـاوت ایمونوگلوبـولین  

-عامل تفاوت، مصرف عصاره گیاه آلوئـه  احتماالًگروه نبوده و 

کـه  هایی مبنـی بـر ایـن   ورا بوده است. در منابع مروري گزارش

یش کارایی سیستم ایمنی بدن شده و در ورا باعث افزاگیاه آلوئه

شـود. ایـن   یرگذار اسـت، مشـاهده مـی   تأثها درمان انواع عفونت

یروسـی  ضدوی و ضـدالتهاب اکسـیدانی،  ها، ترکیبات آنتیگزارش

کننـده سیسـتم ایمنـی     یتتقوورا را موجود در عصاره گیاه آلوئه

 . )29, 22, 20(اند هاي ایمنی عنوان کردهبدن در برابر تهدید

اکسیدانی خـود از   ورا با خاصیت آنتی رسد گیاه آلوئه به نظر می

هاي فعال اکسیژن جلوگیري کرده که خـود   ازحد گونه یشبتولید 



 
19 

  

 
 1400 بهار .1شماره  .9دوره             جله دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریهم

 و همکاران يودممح                                                                                            ... ورا بر  مصرف عصاره گیاه آلوئه تأثیر

ی ضـدالتهاب یجه، پاسـخ  درنتشود.  ها می باعث تخریب کمتر بافت

ــین  کــورتیزول نســبت بــه ایــن تخریــب کمتــر مــی  شــود. همچن

ش تحریـــک باعـــث افـــزای TCD4هـــاي ي ســـلولســـاز فعـــال

-ها را موجب میشده و افزایش ایمونوگلوبولین Bهاي  لنفوسیت

. نکته حائز اهمیت در نتایج بدست آمده این اسـت کـه    )30(شود 

سـاز در گـروه   سطوح کـورتیزول بعـد از فعالیـت حـاد وامانـده     

یداکرده اسـت.  پورا به میزان کمتري افزایش مصرف کننده آلوئه

یر گـذارد.  تـأث اي سیسـتم ایمنـی   هـ توانـد بـر پاسـخ   این امر مـی 

هاي فـراوان  هورمون کورتیزول به دلیل وجود گیرنده ازآنجاکه

-هاي سیستم ایمنی باعث کـاهش تولیـد سـلول   حساس به مارکر

 صـورت  بـه هـا  و همچنین کـاهش تولیـد ایمونوگلوبـولین    Tهاي 

شود، افزایش کمتر میزان غلظت آن پس از انجـام   یمیرمستقیم غ

هـاي سیسـتم   تواند نقش کلیدي در پاسـخ ساز میهفعالیت واماند

ورا  رسـد گیـاه آلوئـه    ین، به نظر میچن هم. )3(ایمنی داشته باشد 

نسـبت بـه سـایر     Mتأثیري کمتري بر سـطوح ایمونوگلوبـولین   

گذارد؛ هرچند علـت آن مشـخص نیسـت و     ها می ایمونوگلوبولین

 اقـع، درو باشـد.  تر در ایـن حیطـه مـی    هاي بیش نیازمند پژوهش

 سـنتز  کـاهش  بـه  منجـر  فرآیند کاتابولیسم طریق از کورتیزول

مصـرف   کـه  شودمی هاایمونوگلوبین افزایش تخریب و پروتئین

 احتمـاالً  حاضـر،  پـژوهش  ورا درآلوئـه  مدت عصاره گیاهکوتاه

 که مقـادیر  ازآنجایی است. شده کورتیزول مخرب تأثیر مانع این

 توانـد نمـی  بدن همیشه طمحی از بیرون در ایمونولوژي سیستم

 بـدن  محـیط  در هاي ایجادشدهپاسخ در اختالل از دقیقی بازتاب

 توانـد  مـی  تـر عمیـق  هـاي بـا تکنیـک   بیشتر مطالعات قطعاً باشد،

 به نسبت را ما بینش و کند تقویت را این زمینه در موجود شواهد

 .دهد افزایش ایمنی سیستم ورا برآلوئه تأثیرگذاري عصاره گیاه

کنتـرل روزانـه    عـدم  بـه  تـوان  می پژوهش این هايحدودیتم از

هـا،  آزمـودنی  روانـی  مسـائل  و خـواب  وراثتی، اي، عواملتغذیه

 از اشـاره کـرد. همچنـین    19استرس ناشـی از بیمـاري کوویـد    

 قرار لحاظ مورد نتایج تفسیر در که باید پژوهش این هاییویژگی

 و آمـادگی  حسـط  سـاز، وامانـده  فعالیـت  بـه نـوع   توان می گیرد

 مصـرف عصـاره گیـاه    مـدت  طـول  و دوز ها،جنسیت آزمودنی

 آزمایشـگاهی  هايتکنیک و روش تحقیق به درنهایت ورا وآلوئه

 .کرد اشاره

 گیرينتیجه 
مصـرف عصـاره    که داد نشان حاضر پژوهش نتایج مجموع در

و A,G,M ورا با افزایش مقادیر ایمونوگلوبـولین هـاي  آلوئه گیاه

-بعد از فعالیت حاد وامانـده  کورتیزول افزایش شدید ممانعت  از

 در شـرایط  ایمنـی  دسـتگاه  تغییـرات  تواند تـا حـدي در  ساز می

 طریق این از باشد و فیت اثر گذارساز کراس وامانده حاد فعالیت

 واقـع  جوان مـؤثر  فعال دختران ایمنی سیستم تقویت در احتماالً

 .گردد

 و قدردانی تشکر 
دانند از تمـامی  ندگان این مقاله بر خود الزم میوسیله نویسبدین

شرکت کنندگان در این مطالعه و تمام افرادي که به نحوي در به 

انـد، قـدردانی نماینـد.    ثمر رسیدن این اثر علمی مشارکت داشـته 

الزم به ذکر است که پژوهش حاضر در کمیتـه اخـالق دانشـگاه    

و تائیـد   ) ثبـت IR.UM.REC 1399.071فردوسی مشهد بـا کـد (  

 .شده است

 تضاد منافع 
در این پژوهش هیچ گونه تعـارض منـافعی توسـط نویسـندگان     

 .گزارش نشده است

 مشارکت نویسندگان:
 اـی ،اـه داده آوري عـجم یا ،مطالعه حیاطر و دازيپر ممفهو) 1(

ناهیـد محمـودي، مهـرداد     :اــ ه داده یرــ تفس و لــ تحلی و تجزیه

 نیفتحی، سید رضا عطارزاده حسی

ــب یا مقاله نویس پیش تهیه )2( ــجه آن بینیزاـــ ــت تـــ  ینودـــ

 ناهید محمودي: نهاندیشمندا ايوـمحت

ــب لساار از پیش ستنوشتهد نهایی تایید )3( ــمجل هـ ــرداد  :هـ مه

 فتحی، سید رضا عطارزاده حسینی
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   Abstract 

 Background & Aim: Acute exhaustive activities result in the physiological and 
immunological changes of the human body. The aim of this study was to evaluate the 
effect of short-term consumption of Aloe Vera extract on immunoglobulin M, G, A 
responses and cortisol concentrations in active girls following exhaustive CrossFit 
exercise. 

Methods: In this study, 30 healthy young girls (age 23.03 ± 2.33 years, weight 65.55 ± 
6.36 kg, BMI 22.99 ± 2.47 kg/m2) were randomly divided into two experimental group 
(consumption of 300 mg Aloe Vera extract and exhausting activity) and control group 
(consumption of 300 mg placebo and exhausting activity). After the two-week 
supplementation, both groups performed CrossFit workout until exhaustion. Blood 
samples were taken to measure the humoral immune variables in similar conditions in 
three stages of pre-test, after two weeks of Aloe Vera consumption and after the 
exhaustive activity. The data were analyzed using independent T-test, repeated 
measures analysis of variance (ANOVA) and Bonferroni’s post-hoc test in SPSS 
software (P-value≤ 0.05).  

Results: The results demonstrated that the levels of immunoglobulins A, G, and M (p = 
0.001) were significantly increased after two weeks of Aloe Vera consumption, 
however, the acute exhaustive exercise significantly reduced these factors. On the other 
hand, cortisol levels increased significantly after one session of acute exhaustive 
exercise (p = 0.001), which was not significant in the Aloe Vera consumer group (p = 
0.621). 

Conclusion: It seems that the consumption of Aloe Vera extract for two weeks can 
moderate the suppressive effects of acute exhaustive exercise on the immune system of 
active young girls through improving the immune system factors and preventing the 
increase of cortisol concentration. 
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