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  چکیده
هدف از . شود بازیافت ناکافی بین جلسات تمرینی سبب سرکوب سیستم ایمنی میاند،  تحقیقات نشان داده :مقدمه     

ها،  ها، لنفوسیت اومتی و استقامتی بر تعداد لکوسیتهاي ورزشی مق  جلسات مکرر فعالیت تأثیرپژوهش حاضر مقایسه
  .بوددختران ورزشکار  کـورتیزول در ها و مقدار پالسمایی هورمون ها، منوسیت نوتروفیل

 در دو مرحله و در  داوطلب شرکت در پژوهش) سال25 تا 20 سنی در دامنه( دختر ورزشکار91 :ها مواد و روش      
ها در پروتکل تجربی اول   آزمودنیبه این صورت که،.  را اجرا کردند هفته دو پروتکل تجربی یکدو روز مجزا، با فاصله

 جلسه فعالیت 2و در پروتکل تجربی دوم ) یک تکرار بیشینه درصد 65 حرکت با 8( جلسه فعالیت ورزشی مقاومتی2
جلسه اول در . را اجرا کردند) خیرهضربان قلب ذ درصد 65 دقیقه کار روي دوچرخه کارسنج با شدت 60(ورزشی استقامتی

هاي خون قبل و بالفاصله پس از اجراي فعالیت اول، قبل  نمونه.  عصر اجرا شد15 صبح و جلسه دوم در ساعت 9ساعت 
  آزمون هاياز. ها گرفته شد و بالفاصله پس از اجراي فعالیت دوم و نیز یک ساعت پس از اجراي فعالیت دوم از آزمودنی

  .گیري مکرر استفاده شد  مستقل و تحلیل واریانس درون گروهی با اندازهt،  سیمونفوگروفآماري کولم
هاي  ها، منوسیت ، نوتروفیلها جلسات مکرر فعالیت استقامتی باعث افزایش تعداد لکوسیت:یافته هاي پژوهش     

 مقایسه )P<0.05.(هاي خون گردید  مقدار کورتیزول پالسما و فعالیت مقاومتی تنها باعث افزایش تعداد لنفوسیتخون و
    )P<0.05.(هاي خون تفاوت معناداري را نشان داد دو نوع فعالیت ورزشی تنها در تعداد منوسیت

 بین جلسات مکرر فعالیت ورزشی مقاومتی و استقامتی در یک روز، تفاوت ، نتایج نشان داد:گیرينتیجهبحث و       
  .مون کورتیزول وجود نداردمعناداري بر متغیرهاي ایمنولوژیکی و هور
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  مقدمه
هاي فیزیولوژیکی، در    سیستم ایمنی همانند دیگر دستگاه       

پاسخ به یک جلسه فعالیت ورزشی اختالالت قابل توجهی را  
 شی سـنگین مـی    یک جلسه فعالیت ورز   ). 1(،دهد نشان می 

تواند به طور موقت اجزاء سیستم ایمنی ذاتـی و اکتـسابی را          
 در واقع فعالیت ورزشـی شـدید بـا          ).2(،تحت تأثیر قرار دهد   

هـاي   ایجاد تغییرات قابل توجه در تعداد و توزیـع لکوسـیت         
برهم خوردن وضـعیت  هاي آن باعث    رده گردش خون و زیر   
هاي گردش  کوسیتاي که ل شود به گونه هموستاز بدن می  

یابـد و تـا    خون تا چندین برابر سطوح استراحتی افزایش می 
توانـد   ها پس از فعالیت ورزشی نیز این وضعیت مـی         ساعت

  )3(.ادامه یابد
گاهی متعاقب یک فعالیت ورزشـی بـا شـدت زیـاد کـه                   

 زمان رقابت ورزشـکار را     اي از تمرینات ورزشی    بخش عمده 
 کوب دستگاه ایمنی اتفاق می    دهد یک دوره سر    تشکیل می 

 باز از دستگاه ایمنـی دگرگـون   افتد که اشاره بر ایجاد پنجره  
 ساعت طول بکـشد و  72 تا 3شده دارد که ممکن است بین   

اگر چه  ). 4(،ابتالء فرد به عفونت افزایش یابد     در نتیجه خطر    
طبیعت واقعی این پاسخ نامشخص است اما ارتبـاط نزدیـک       

دهـد   و دستگاه نورواندوکرین نشان مـی     بین دستگاه ایمنی    
ریز، پتانسیل تغییر دسـتگاه   فعال شدن دستگاه عصبی درون 

هـاي کوتـاه مـدت     اي از پاسخ ایمنی را دارد و بخش عمده    
 و توانـد از نظـر سـاز    دستگاه ایمنی به فعالیت ورزشـی مـی       

. )5(،هاي استرسی ارتباط داشته باشد     کاري با تغییر هورمون   
رسد فعالیت ورزشی که منجر بـه خـستگی      نظر می یعنی به   
هاي استرسی بـر   شود، ممکن است با ایجاد پاسخ     شدید می 

عملکرد ایمنی تاثیر بگـذرد و ترکیبـی از خـستگی ناشـی از         
بازگشت به حالت اولیه ناکافی بین جلسات تمرینی همراه بـا     

) بـه ویـژه کـورتیزول     (هاي استرسی  افزایش پایدار هورمون  
ها شود و کـاهش اثـر    گردش لکوسیت فت مقادیر درباعث ا 
هاي ایمنـی، کـاهش      هاي سفید خون و دیگر سلول      گلبول

یــه عفونــت را بــه دنبــال خواهــد عملکــرد دفــاعی بــدن عل
  )5،6(.داشت

رینی ـهـاي تمـ   هـرنامـ ـملکرد، بـیدن به اوج عـبراي رس     
د ـنـــل چـوالً شامـــعمـــبه، مـخـــاران نـکـــه ورزشـروزانــ

ـ ـ م ).7-9(،تـ اس دیدـی ش ـت ورزش ـالیـسه فع ـلـج ات ـطالع
ـ یاري ن ـسـب ـ  اب انـد  ان داده ـشـ تلفی از عملکـرد    ـخـ ـعاد م ــ

ـ  ـعالیت ورزشـ  ــس از ف  ـت پ ـوقـور م ـنی به ط  ـایم ییر ـی تغ
دید ـرر فعالیـت ورزشـی شـ   ـات مکـ  ـســ جل). 8،10(،یابد می
ـ  ـ ـب هـا ممکــن اسـت ســبب    ی بـین آن ـت کافـــدون بازیاف

ــزمن، کاهـــخــس شتر ـــش بیـلکرد و کاهـــش عمـــتگی م
  لکرد ـعم

هـاي سیـستم ایمنـی ذاتـی و           بخـش  .)8،11(،ایمنی گـردد  
 ،)11(،اکتسابی ممکن است به طور موقت پس از یک جلـسه          

). 10،11(،هاي ورزشی سرکوب شـود     یا جلسات مکرر فعالیت   
عدم تعادل بین فشار رقابت یا تمـرین و بازیافـت بـه عنـوان         
ــده   ــشنهاد ش ــی پی ــستم ایمن ــرکوب سی ــل س  یکــی از عوام

  )11،12(.است
جلـسات مکـرر فعالیـت ورزشـی     کی اثر  اخیراً مطالعات اند      

ــر ــی  پاســخشــدید ب ــاي ایمن ــرده -ه ــددي را بررســی ک  غ
رسـد،   اند که به نظـر مـی       نتایج نشان داده  . )8،9،11،13(،اند

ً منفـی   ب اثر بیشتر و احتماالجلسات مکرر فعالیت ورزشی سب  
 18 تـا   3بـین   ( عملکرد سیستم ایمنی براي فاصله کوتاهی      بر

شـده و فعالیـت ورزشـی دوم    ت ورزشـی    پس از فعالی  ) ساعت
غـددي بـارزتري نـسبت بـه فعالیـت          -موجب اختالل ایمنی  

  )7(.گردد ورزشی اول می
سـت  هاي ورزشی شدید به صورت روزانه ممکـن ا   فعالیت    

 بـر سیـستم ایمنـی داشـته     یک اثر سرکوب کنندگی تجمعی    
 اسـتراحت بـین جلـسات       زمـان جـایی کـه      از آن ). 11(،باشد

ورزشی ممکن است محدود باشد و هنگامی کـه       هاي   فعالیت
ورزشکار باید دو جلـسه فعالیـت را در یـک روز انجـام دهـد،       
آگاهی از میزان زمان الزم براي بازیافت کافی پـس از انـواع            

سرگیري جلسه بعدي    هاي ورزشی، قبل از از     مختلف فعالیت 
  .  اي برخوردار است فعالیت ورزشی از اهمیت ویژه

 ا توجه به استفاده ورزشکاران از انواع فعالیت    در این میان ب       
در طی تمرینات و    ) از قبیل مقاومتی و استقامتی    (هاي ورزشی 

هـاي    فعالیـت اثـر مسابقات خود، آگاهی از تفـاوت احتمـالی         
هاي ایمنولوژیکی و هورمـونی در       ورزشی مختلف بر شاخص   

تغییرات  آگاهی از . شی ضروري است  زبندي تمرینات ور   زمان
زیولوژیک ایجاد شده از جمله تغییرات بـه وجـود آمـده در             فی

توانـد بـه شـناخت مـا از         هاي سیـستم ایمنـی مـی       شاخص
بـراي بازگردانـدن تغییـرات     بازیافت   اقدامات مناسب در دوره   

بـا وجـود ایـن کـه اثـر      . ایط طبیعی یاري نمایدر به ش  حاصله
ـ   هاي ورزشی و برنامه    برخی از انواع فعالیت    ی بـر  هاي تمرین

اسـت، دربـاره اثـر نـوع فعالیـت         سیستم ایمنی مطالعه شـده      
اي  ورزشی به صورت مکرر و روزانه بر سیستم ایمنی مطالعه          

ایـن در تحقیـق حاضـر تـالش          بـر  بنا. صورت نگرفته است  
اثر دو نوع فعالیـت ورزشـی مقـاومتی و اسـتقامتی بـه        گردید  

  و صورت مکرر و با دوره استراحت یکسان بین جلسه اول 
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  منوسیت،ها  لنفوسیت،ها  نوتروفیلا،ه تعداد لکوسیتدوم بر  
 دختـران ورزشـکار    هاي خون و مقدار کـورتیزول پالسـمایی       

  . دبررسی گرد
  ها مواد و روش

  آماري این مطالعه شامل دختران فعال و با دامنههجامع     
و شهر پس از فراخوان در سطح . سال بود 25 تا 20سنی

 دختر ورزشکار براي شرکت در 120ی هاي ورزش باشگاه
ها  آزمودنی بودن معیار ورزشکار. پژوهش اعالم آمادگی کردند

در )  مقاومتی یا استقامتی جلسه تمرین3(تعداد جلسات تمرین
همه افراد شرکت کننده در این . بودطی سه سال گذشته هفته 

گونه  مطالعه از سالمت کامل جسمانی برخوردار بودند و هیچ
اي مبنی بر اختالالت هورمونی و یا هرگونه بیماري  هسابق

 .عفونی حداقل دو ماه قبل از شروع تحقیق نداشتند خونی و
قیق توسط محقق و تکمیل تشریح اهداف و مراحل تح پس از

. طور آگاهانه و داوطلبانه وارد تحقیق شدنده  ب،نامه فرم رضایت
ستقیم از روش ها به صورت غیرم ابتدا قدرت بیشینه آزمودنی

 و حداکثر اکسیژن مصرفی با استفاده از آزمون ،)14(،بزریکی
ها دو  آزمودنیسپس ). 15(،ایل دویدن برآورد گردیدم 5/1

در .  در دو روز مجزا انجام دادندرا  ویژهفعالیت ورزشیمرحله 
اي  ها ابتدا فعالیت ورزشی مقاومتی دایره مرحله اول آزمودنی

نه، پرس شانه، جلو بازو با هالتر، پرس سی( حرکت8شامل 
کشش جانبی، قایقی نشسته، پشت ران با دستگاه، جلو ران با 

یک   درصد65 تکراري با شدت 8 ست 3در ) دستگاه و پرس پا
 صبح و سپس در ساعت 09:00تکرار بیشینه را در ساعت 

 دقیقه و بین 2ها  استراحت بین ست.  عصر اجرا کردند15:00
ها  پس از گذشت یک هفته، آزمودنی. بود دقیقه 1حرکات 

ابتدا فعالیت ورزشی : مرحله دوم را به شرح ذیل اجرا نمودند
 دقیقه کار روي دوچرخه کارسنج 60استقامتی تداومی شامل 

 صبح 09:00ضربان قلب ذخیره را در ساعت   درصد65با شدت 

فعالیت جهت ارزیابی شدت .  عصر15:00و سپس در ساعت 
  متی بر حسب درصدي از ضربان قلب بیشینه از  استقاورزشی
جهت فعالیت ورزشی استفاده شد و در حین ) 220- سن(فرمول

) AXN300(کنترل شدت مورد نظر از ضربان سنج پالر مدل
. استفاده شد و کمربند ساخت فنالند مجهز به سیستم هشدار

 از فعالیت ورزشیچه ضربان قلب آزمودنی در حین  چنان
و داد  سنج هشدار می شد ضربان  میده خارجوده تعیین شمحد

 ضربان محقق با کم یا زیاد کردن سرعت دوچرخه کارسنج
 دقیقه 5هر جلسه فعالیت ورزشی با  .کرد قلب را کنترل می

 5گرم کردن آغاز، سپـس با برنامه ویژه هر جلسه ادامه و با 
  خون قبل و بعد ازهاي نمونه. یافتدقیقه سرد کردن خاتمه 

 نمونه.  یک ساعت پس از جلسه دوم اخذ شدهر جلسه و نیز
 و پس از ،آوري به آزمایشگاه منتقل هاي خون پس از جمع

گیري کورتیزول از روش االیزا و  جهت اندازهجداسازي سرم 
ت کشور آمریکا با  ساخMonobind صیکیت اختصا

ساخت  و از دستگاه شمارشگر سلولی g/dl µ 36/0حساسیت
براي تعیین تعداد  sismex kx-21Nپن مدل  ژاکشور

فاده استها  ها و منوسیت ها، نوتروفیل ها، لنفوسیت لکوسیت
آزمون ها با استفاده از  پس از تأیید طبیعی بودن توزیع داده. شد

به منظور بررسی تغییرات درون گروهی ، سیمونف-کولموگروف
 با  آزمون تحلیل واریانس درون گروهیمختلفدر مراحل 

- و در صورت معناداري اختالف درون گیري مکرر انـدازه
  جهت مقایسه تغییرات بین دو مرحله آزمون توکی ویگروه

در نظر  P<0.05  سطح معناداري. مستقل به کار رفتtآزمون 
  vol.16ها از نرم افزار  جهت تجزیه و تحلیل داده.گرفته شد

SPSSاستفاده شد .  
  یافته هاي پژوهش

یانگین و انحراف معیار مشخصات  م1  شماره جدولدر     
  .نشان داده شده است ها عمومی آزمودنی

  
  

  ها مشخصات عمومی آزمودنی. 1 شماره جدول
 سن 

  )سال(
 وزن 

  )کیلوگرم(
BMI  

  )کیلوگرم بر متر مربع(
VO2max  

لیتر بر کیلوگرم در  میلی(
  )دقیقه

RM1 پرس سینه 
  )کیلوگرم(

RM1 پرس پا 
  )کیلوگرم(

 ربان قلب ض
  )ضربه در دقیقه(

± 1/24  7/2  ± 4/57  3/6  ± 3/25  1/4  ± 7/31  4/2  ± 8/33  2/4  ± 1/48  6/5  ± 2/62  3/6  

  
هاي آن  رده ها، زیر تغییرات تعداد لکوسیت 2  شمارهجدول

  فعالیت ورزشیجلسه دوو غلظت کورتیزول پالسما متعاقب 
 تحلیل .دهد نشان میرا روز یک در مقاومتی و استقامتی 

 ،نشان دادگیري مکرر  واریانس درون گروهی با اندازه
 جلسات مکرر فعالیت استقامتی باعث افزایش تعداد لکوسیت
 هاي خون پس از جلسه دوم نسبت قبل از جلسه اول

P<0.026و پس از جلسه دوم نسبت به قبل از جلسه دوم ، 
P<0.022هاي خون پس از جلسه  ؛ افزایش تعداد نوتروفیل

، قبل از جلسه P<0.04اول نسبت به قبل از جلسه اول 
و نیز پس از P<0.03 دوم نسبت به قبل از جلسه اول 

؛ افزایش P<0.02جلسه دوم نسبت به قبل از جلسه اول 
هاي خون بالفاصله پس از جلسه دوم نسبت  تعداد منوسیت
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 و یک ساعت پس از جلسه P<0.029به قبل از جلسه اول 
 و P<0.025فاصله پس از جلسه دوم دوم نسبت به بال

کاهش مقدار کورتیزول پالسمایی قبل از جلسه دوم نسبت 
، پس از جلسه دوم با قبل از P<0.005به قبل از جلسه اول

، قبل از جلسه دوم نسبت به پس از P<0.046جلسه اول 
 پس از جلسه دوم نسبت به پس از P<0.002جلسه دوم
 و افزایش مقدار کورتیزول پالسما P<0.006 جلسه اول

  یک ساعت پس از جلسه دوم نسبت به قبل از دوم

P<0.04 در حالی که، جلسات مکرر . گردیددار   معنا
 فعالیت مقاومتی سبب تنها باعث افزایش تعداد لنفوسیت

 و قبل از جلسه P<0.032 هاي خون پس از جلسه اول
  هم.دید نسبت به قبل از جلسه اول گرP<0.006دوم 

بین اثر جلسات مکرر نشان داد،   مستقلt چنین نتایج آزمون
هاي  فعالیت ورزشی مقاومتی و استقامتی بر تعداد منوسیت

 تفاوت P<0.02 خون یک ساعت پس از جلسه دوم
  . معناداري وجود دارد

  
  
  

تعاقب دو جلسه فعالیت مقاومتی و هاي آن و غلظت کورتیزول پالسما م رده ها، زیر تغییرات تعداد لکوسیت. 2شماره جدول 
 )انحراف معیار±میانگین(استقامتی

  عصر17  عصر16  عصر15  صبح10  صبح9 
 لکوسیت 7500±1714  7371±1286  7414±1624 7600±1762 6914 ±1924 مقاومتی
 6066 ±2828 ** 8050±2442 *7083±1938 6966 ±2124 5933 ±1737 استقامتی

 نوتروفیل 4791±1598 4645±1234 4631±1539 5078 ±1711 4456 ±1794 مقاومتی
 3677 ±1701 *** 4914 ±1877 ** 4641±1904 * 4636±2006 3512 ±1112 استقامتی
 لنفوسیت 2453±1117 2527 ±824 ** 2631±740 * 2278±630   2234±673 مقاومتی
 2308 ±1231 2946±887 2298±394 2214±216 2306±730 استقامتی
 تمنوسی 152±72 146±44 114±54 147±85 127 ±58 مقاومتی
 ** 62±44   *167±60 116±58 74±66 82±62 استقامتی
 کورتیزول 5/6±9/3 7/5±4/3 8/5±8/4 9/6±1/3 7/9±6/5 مقاومتی
 **** 9/6±6/3 *** 8/4±7/1 ** 3±1 * 8/6±6/1 9/9±4/4 استقامتی

  
  بحث و نتیجه گیري

بـه   ایمنـی  سیستم سرکوب و ورزش میان تعامل تاکنون    
 موجود، از پژوهشی هاي یافته. است نشده روشن یقین طور

 .دارد حکایـت  ورزش بـه  نسبت ایمنی پاسخ دوگانهطبیعت 
 هـاي  فعالیت انواع گستردگی توان می را موضوع این علت

 عوامـل  سـایر  بـودن  درگیـر  مـدت،  شـدت،  نظر ورزشی از
 یختشـنا  روان وامـل ع نیز و ها هورمون فیزیولوژیک مانند

هـاي پـژوهش حاضـر     بر اساس یافتـه  .)16(،دانست مرتبط
بین تأثیر دو جلسه فعالیت مقاومتی و استقامتی در یـک روز            

ي خـون   هـا  ها و نوتروفیـل    ، لنفوسیت ها بر تعداد لکوسیت  
 تعـداد منوسـیت  فعالیت مقاومتی  و تنها  تفاوتی وجود نداشت  

نسبت فعالیت اسـتقامتی  را یک ساعت پس از جلسه دوم      ها  
  .افزایش داد

هـاي رونـسن و همکـاران     نتایج این پـژوهش بـا یافتـه         
ها  خوانی دارد که نشان دادند تعداد لکوسیت        هم ،)9(،2001

اي فعالیـت اسـتقامتی در شـدت        دقیقه 75پس از دو جلسه     
VO2max 70 ــی درصــد ــزایش م ــد اف ــی و گ. یاب ــسونل  لی

هـا را پـس از جلـسه         وسیتنیز افزایش تعداد لک   ،  )8(،2004
ــدت   ــاب زدن در ش ــد VO2max 60دوم رک ــزارش  درص گ

هـاي پـژوهش و فاصـله        ورزشـکار بـودن آزمـودنی     . کردند
توانـد از علـل    بازیافت یکسان بین جلسات مکرر فعالیت می  

چنین، مشابه بـا نتـایج مطالعـه         هم. همسو بودن نتایج باشد   
در تعـداد   تغییـري را    ،  )17(،2009حاضر نـوس و همکـاران       

 .هاي خون پس از فعالیت مقاومتی گزارش نکردند        لکوسیت
- توانـد توجیـه کننـده بـی     عدم تغییر معنادار کورتیزول می   

- تأثیري جلسات مکرر فعالیت مقاومتی بر تعـداد لکوسـیت         
  .هاي خون باشد

هـاي رونـسن و همکـاران     نتایج این پـژوهش بـا یافتـه         
ارد که افزایش تعـداد     خوانی د   هم ،)13(،2002 و   ،)9(،2001

اي فعالیــت   دقیقــه75هــا را پــس از دو جلــسه  نوتروفیــل
لـی و  . نـشان دادنـد   درصد  VO2max 70استقامتی در شدت    

گلیــسون، افــزایش معنــادار کــورتیزول پالســمایی را علــت 
چنـین، مـشابه بـا      هـم  .دانند ها می  افزایش تعداد نوتروفیل  

 تغییري را   ،)17(،2009نتایج مطالعه حاضر نوس و همکاران       
هــاي خـون پــس از فعالیـت مقــاومتی    در تعـداد نوتروفیـل  

  .گزارش نکردند
دو جلسه  اثر  بین  توان گفت    با توجه به نتایج تحقیق، می         

با مدت و شدت معـادل      و مقاومتی   فعالیت ورزشی استقامتی    
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 تفاوت معناداري وجود  بر متغیرهاي ایمنولوژیکی   در یک روز  
 مربیـان و  ،تـوان پیـشنهاد نمـود     مـی  بر ایـن اسـاس     .ندارد

هـاي   ورزشکاران هنگام استفاده از جلسات تکراري فعالیـت       
توانند از فاصله اسـتراحت یکـسان        میمقاومتی و استقامتی    

ـ بـا ایـن وجـود،       . نمایند استفاده ات تکـراري  ـســ جام جلـان
 ساعت در یـک روز      3هاي ورزشی با فاصله بازیافت       فعالیت

هـاي منفـرد    روز پدیده تجمع اثر فعالیت    تواند منجر به ب    می

 شده و در نهایت باعث ایجاد وضعیت کاتابولیکی بدن و هـم       
هـاي   چنین تضعیف سیستم ایمنی در نتیجه ترشح هورمون       

ــایج  از آن.  شــوداسترســی ماننــد کــورتیزول جــایی کــه نت
مکرر هاي ورزشی  تحقیقات انجام شده در مورد تأثیر فعالیت  

 ضـد و  ها غلظت هورمون چنین   و هم ن  بد  سیستم ایمنی  بر
تر و کنترل شـده در ایـن    نقیض است، انجام مطالعات دقیق    

   .رسد حیطه ضروري به نظر می
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Abstract 
Introduction:  Researches have   shown that 
insufficient recovery between sessions ca-
uses immune suppression. The aim of this 
study was to investigate the effect of rep-
eated resistance and endurance exercises on 
blood leukocytes, lymphocytes, neutrophils, 
monocytes count and plasma cortisol level 
in athlete girls. 
 
Materials & Methods: 91 volunteer athlete 
girls (aged 20-25 years) participated in the 
study. The exercise protocol was executed 
in two phase and two separate days. At first, 
subject performed two bouts of resistance 
exercise (8 exercises with 65% IRM) at 
09:00 and 15:00. After one week rest, 
subject performed two   bouts of endurance 
exercise (60 min cycling on 65% HR 
Reserve). Blood samples were taken before 
and after each bout and 1 hour after second 
bout of exercise. Statistical analysis was 
performed using a Kolmogroph-Smirnoff, 

independent t-test and ANOVA with re-
peated measure. 
 
Findings:  Repeated bouts of endurance ex-
ercise significantly increased blood leuko-
cytes, neutrophils and monocytes count as 
well as plasma cortisol levels. However, r-
epeated bouts of resistance exercise only 
significantly increased blood lymphocytes 
count (P 0.05). Comparison of two types 
of exercises indicated only significant diff-
erence in blood monocytes count (P 0.05). 
 
Discussion & Conclusion: These results sh-
owed no significant differences between re-
peated bouts of resistance and endurance 
exercise in a day for immunological varia-
bles and cortisol hormone levels. 
 
Keywords: Immune system, leukocyte, cort-
isol  
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