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چكيده:

هدف از پژوهش حاضر بررســی تأثیر مکملگیری کوتاهمدت گلوتامین و تمرین تناوبی بر پاســخ  HSP72و CK
ســرم در بازیکنان فوتبال بوده اســت .بدین منظور  29بازیکن فوتبال باشگاهی (میانگین سن  19/3±4سال ،وزن
 69/3±2کیلوگرم ،قد  176/6±1/2ســانتیمتر ،درصد چربی بدن  12/1±1/7درصد ،شــاخص تودة بدن 2kg/m
 22/01±2/3و حداکثر اکسیژن مصرفی  )53/5±1/3 ml/min.kgبه صورت داوطلب از میان بازیکنان تیم راه آهن
تهران انتخاب و به صورت تصادفی به چهار گروه کنترل ( ،)n=7مکمل ( ،)n=7مکمل -فعالیت ورزشــی()n=8
و فعالیت ورزشــی ( )n=7تقســیم شــدند .تمامی آزمودنیها قبل از انجام پژوهش در تمرینات روزانة تیم فوتبال
شرکت داشتهاند ،و فقط دو گروه مکمل -فعالیت ورزشی و فعالیت ورزشی ،پروتکل تناوبی پژوهش را انجام دادند.
نمونههای خونی پایه (پس از  14-12ســاعت ناشتایی شبانه) ،پیشآزمون ،پسآزمون و  90دقیقه پس از آزمون از
ورید پیشبازویی دســت غیربرتر گرفته شــد .مکمل (گلوتامین) و دارونما (دکسترین) به مقدار  0/5g/kgBWو
حجم  5ml/kgBWدر یک ســاعت قبل از اجرای پروتکل فعالیت تناوبی مصرف شــد .پروتکل فعالیت تناوبی
شــامل سه مرحله دویدن  20دقیقهای با شــدت  %80حداکثر ضربان قلب بیشینه و استراحت  5دقیقهای پیادهروی
بین مراحل بود .مقادیر  HSP72و  CKبه ترتیب با اســتفاده از روش االیزا و آنزیماتیک سنجیده شد .جهت تحلیل
دادههــای پژوهش در چهار گروه در مراحل چهارگانــه از آزمون تجزیه و تحلیل واریانس با اندازههای تکراری و
عامل بین گروهی و آزمون تعقیبی بونفرونی در سطح  P≤ 0/05استفاده شد .نتایج نشان داد مقادیر  HSP72به میزان
 )P=0/001( %21در مرحلــة پسآزمون در گروه مکمل و  )P=0/001( %16در مرحلة پسآزمون در گروه مکمل-
فعالیت ورزشی نسبت به مرحلة پایه و  )P=0/001( %41در مرحلة  90دقیقه پس از آزمون در گروه مکمل -فعالیت
ورزشــی نسبت به مرحلة پایه افزایش داشته است .همچنین ،مقادیر  HSP72بین مرحلة پسآزمون در گروه مکمل
نسبت به مرحلة پسآزمون در گروه کنترل )P=0/047( %15 ،افزایش داشت .مقادیر  HSP72بین مرحلة پسآزمون
در گروه مکمل -فعالیت ورزشــی نســبت به مرحلة پسآزمون در گروه کنترل  )P=0/001( %20افزایش داشت و
مقادیر  HSP72بین مرحلة  90دقیقه پس از آزمون در گروه مکمل -فعالیت ورزشی نسبت به مرحلة  90دقیقه پس
از آزمــون در گروه کنترل )P=0/033( %40 ،افزایش داشــت .مقادیر  HSP72در گروه مکمل در مرحلة پسآزمون
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( )P≤0/001و در گروه مکمل -فعالیت ورزشــی در مرحلة پسآزمون ( )P≤0/001و 90دقیقه پس از آزمون ( )P≤0/001نســبت
به مرحلة پایه افزایش داشت .تحلیل نتایج برآمده از تحقیق نشان میدهد که در آزمودنیهای ورزشکار ،ممکن است مصرف مکمل
گلوتامین محرک پاسخ  HSP72باشد و فعالیت ورزشی تناوبی نقش مؤثری در پاسخ  HSP72نداشته است.

واژگان کلیدی :مکمل گلوتامین ،فعالیت ورزشی تناوبی ، HSP72 ،کرتین کیناز ،بازیکنان فوتبال.
*Email: karami.sp@srttu.edu

مقدمه

سلولها ،در پاسخ به استرس ،یک گروه
از پروتئینها موسوم به پروتئینهای شوک
گرمایی )HSP(1را تولید میکنند .این پروتئینها
نقش کام ً
ال حفاظتی دارند و در تمام موجودات زنده
وجود دارند .وظایف این پروتئینها در بدن عبارت
است از تسهیل یکپارچگی و انتقال پروتئینها ،اتصال
به پروتئینهای تخریب شده و کمک به فعالسازی
مجدد ،ترمیم و طراحی کمپلکسهای پروتئینی،
جلوگیری از تجمع پروتئینهای ناپایدار و کمک به
پروتئینهای تازه سنتز شده جهت رسیدن به حالت
طبیعی ( .)1این پروتئینها نگهبانان داخل سلولی
محسوب میشوند و بر اساس عملکرد و اندازه
به چندین خانوادة اصلی یعنی HSP 40، HSP 60،
 HSP 70، HSP 90و HSP 110طبقهبندی میشوند
( HSP 72 .)1پروتئین  70کیلودالتونی این خانواده
است که در پاسخ به عواملی از قبیل موارد زیر
تولید میشود :کاهش دسترسی به گلوکز ،افزایش
کلسیم درونسلولی ،افزایش اسیدیته ،ایسکمی و
استرس گرمایی ،تغییرات در شارژ انرژی ،تخریب
پروتئینی ،استرس اکسيداتيو ،هورمونهای استرسی،
رادیکالهای آزاد و هایپوکسی ( .)1تأثیر فعالیت

ورزشی به عنوان استرس بر این پروتئینها ،در
نمونههای انسانی و حیوانی بررسی شده است.
مقادیر این شاخص پس از دویدن در حیوانات ()1
و در انسانها ( ،)4پس از دوچرخهسواری ( )5و
فعالیتهای سرعتی تناوبی ( )6افزایش مییابد.
بیشتر مطالعات در زمینة فعالیت ورزشی فعالیتهای
تداومي طوالنيمدت نظیر دوچرخهسواری ،همچنین
فعالیتهای مقاومتی به ویژه از نوع برونگرا را بررسی
کردهاند و فقدان بررسي پاسخ اين پروتئينها به ساير
فعالیتها ،از جمله فعالیتهای تناوبي به وضوح آشکار
است که جزء مهمی از تمرینات رشتههای مختلف ،از
جمله فوتبال محسوب میشود .به طور کلی ،فعالیت
تناوبی شامل نوبتهای مکرر فعالیتهای شدید تا
متوسط است که در بین این نوبتهای شدید ،دورة
فعالیتهای سبک یا استراحت مطلق وجود دارد (.)7
وابستگی پاسخ  HSP72به شدت و مدت استرس
را میتوان با فعالیت ورزشی مشخص کرد که یکی
از عوامل مؤثر بر پاسخ  HSP72است .مطالعات قبلی
نشان دادهاند که فعالیت ورزشی ،پاسخ  HSP72در
عضلة اسکلتی را تحریک میکند .این امر به شدت
و مدت فعالیت ورزشی بستگی دارد .در همین راستا،
اوگاتا و همکارانش ( )8مشاهده کردند که در پاسخ
1. Heat Shock Protein
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به فعالیت طوالنیمدت ،سطوح  HSP72افزایش
مییابد .کاياني و همکارانش ( )9نیز افزايش معنادار
 HSP72را در عضالت موشها پس از فعالیت شدید
مشاهده کردند .همچنین ،پیک و همکارانش ()10
دریافتند که دویدن با شدت باال به پاسخ بزرگتر
 HSP72نسبت به شدت متوسط میانجامد.
از طرف دیگر ،فهرنباچ و همکارانش ( )11بیان
کردند فعالیت استقامتی طوالنیمدت پاسخ بزرگتر
 HSP72را در قیاس با فعالیت شدید کوتاهمدت
سبب میگردد .پولسن و همکارانش ( )12بیان
کردند که ميزان باالي سطوح  HSP72در بخش
ميوفيبريلي نشاندهندة نقش حمايتي اين پروتئینها
در جلوگيري از آسيبهاي درون عضالنی است.
در مجموع ،چنین به نظر میرسد که پاسخ
 HSP72به فعالیتهای شدیدتر و طوالنیمدت
افزایش مییابد و با عوامل برهمزنندة هومئوستاز به
مقابله میپردازد .به عنوان یک اصل کلی ،گلوتامین
اسید آمینهای غیرضروری محسوب میشود و در
شرایط طبیعی این اسید آمینه فراوانترین اسید
آمینة موجود در پالسما ،عضلة اسکلتی ،گردش
خون و سایر بافتهاست که در شرایط آسیب،
جراحی و عفونت به سرعت کاهش مییابد (.)13
گلوتامین در محافظت از سلول پس از جراحت
نقش کلیدی بر عهده دارد که این امر همراه با
افزایش  HSP72است .سازوکاری که به واسطة آن
گلوتامین موجب افزایش پاسخ  HSP72میشود
هنوز به روشنی مشخص نیست ،اما به نظر میرسد
این امر به احتمال خیلی زیاد به سوختوساز
گلوتامین وابسته باشد ( .)14پژوهشهای گوناگون
به صورت محض و در محیط کشت سلولی نشان
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دادهاند كه گلوتامين باعث پاسخ  HSP72ميشود
(.)17 ،16 ،15 ،14
در همین ارتباط نیسیم و همکارانش ( )15نشان
دادند اضافه کردن گلوتامین به سلولهای کلیة نوعی
پستاندار به افزایش پاسخ HSP72انجامید .ارنفرید و
همکارانش ( ،)14و چو و همکارانش ( )17مشاهده
کردند مکملگیری گلوتامین به مقدار  8میلیمول
در لیتر در سلولهای اپیتلیال روده در رتها
محرک پاسخ  HSP72است.
از سوی دیگر ،ويشمير و همكارانش ( )16نتیجه
گرفتند هر چه غلظت گلوتامین اضافه شده به محیط
کشت سلولی اپیتلیال روده بیشتر از  2میلیمول در
لیتر شود ،افزایش معنادارتری در پاسخ  HSP72دیده
میشود .به طور کلی ،چنین به نظر میرسد که تغییر
فاکتورهای سوختوسازی حین فعالیت ورزشی،
مانند گلوتامین پالسما ،پاسخ  HSP72را تحریک
میکند.
از وظایف دیگر  HSP72جلوگیری از آسیب
سلولی و التهاب در بافتهای مختلف است (.)1
لیو و همکارانش ( )18بیان کردند مشخصة آسیب
عضالنی افزایش سطوح  CKپالسماست که این
مرتبط با افزایش  HSP72درونعضالنی است.
همچنین HSP72 ،ممکن است اثر محافظتی بر
آسیب عضالنی داشته باشد ( .)18همراه با سازگاری
عضالنی به فعالیت ورزشی ،آسیب عضالنی به
تدریج با پیشرفت سازگاری کاهش مییابد .یکی
از سازوکارهای درگیر در این امر پاسخ HSP72
است .مشاهده شده است با افزایش سطح پاسخ
 ،HSP72رهایی  CKحین دورة تمرینی کاهش
مییابد ( .)18این مطلب مستند است که  HSP72در
سال بیست و یکم شماره( 3پياپي  )63پاییز 1392
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و عدم امكان كنترل تمام متغيرهاي مزاحم ،پژوهش
حاضر از نوع نیمهتجربی بود که به شکل میدانی
با سه گروه تجربی و یک گروه کنترل به اجرا
درآمد .به منظور دستیابی به اهداف پژوهش28 ،
فوتبالیست باشگاهی ردة امید تیم راه آهن تهران به
صورت داوطلب انتخاب و به صورت تصادفی ،به
چهار گروه کنترل ( ،)n=7مکمل( ،)n=7مکمل-
فعالیت ورزشی ( )n=8و فعالیت ورزشی ()n=7
تقسیم شدند .بر اساس اطالعات بهدست آمده از
پرسشنامههاي سابقة پزشكي و پرسشنامة فعاليت بدني
 ،r-Par-Qآزمودنیها سابقة بیماری خاص نداشتند
و در سه ماه گذشته هیچگونه مکمل کربوهیدراتی،
اسید آمینهای ،کافئینی ،آنتیاکسیدانی ،مصرف
الکل و تنباکو مصرف نکرده بودند.
پس از کسب رضایتنامه ،ویژگیهای فردی
آزمودنیها (جدول  )1اندازهگیری شد .قد و وزن

سازگاری عضله برای محافظت از آسیب عضالنی
درگیر است ( .)19نقش تحریکی گلوتامین بر پاسخ
 HSP72و ارتباط آن با آسیب سلولی ،همچنین سایر
عملکردهای مهم این پروتئین استرسی به هنگام
فعالیت ورزشی در نمونههای انسانی کمتر مورد
توجه پژوهشگران قرار گرفته است.
لذا ،در پژوهش حاضر فرض بر این است که
مصرف مکمل گلوتامین به واسطة افزایش پاسخ
 HSP72با عوامل برهمزنندة هموستئاز و آسیب
سلولی به مقابله پردازد و عملکرد ورزشکاران را ارتقا
بخشد .بنابراین ،سؤال اصلي اين تحقيق اين است كه
آيا مصرف مكمل گلوتامين بر پاسخ  HSP72و CK
ناشی از استرس فعالیت ورزشی تأثیری دارد؟

روششناسی

با توجه به اهداف و استفاده از نمونههاي انساني

جدول  .1میانگین و انحراف معیار مشخصات آزمودنیهای تحقیق حاضر

متغیر  /گروه

کنترل

مکمل

مکمل -فعالیت ورزشی

فعالیت ورزشی

تعداد

7

7

8

7

سن (سال)

20/4 ± 1/9

19 ± 0/8

19/6 ± 1/1

18/4 ± 0/7

قد (سانتیمتر)

177 ± 2/9

175 ± 4/3

177 ± 2/6

176 ± 2/9

وزن (کیلوگرم)

72/7 ± 3

69 ± 6/7

69 ± 4/9

66 ± 1/3

درصد چربی ()%

12/9 ± 1/1

11/3 ± 1/1

12/7 ± 1/4

11/3 ± 1/2

( BMIکیلوگرم بر مترمربع)

23/1 ± 1/2

22/2 ± 2/3

21/5 ± 1/2

21/2 ± 1/3

VO2max
(میلیلیتر بر کیلوگرم در دقیقه)

52/1 ± 3/3

53/9 ± 4/8

52/2 ± 3/4

55/3 ± 3/6
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آزمودنیها با استفاده از ترازوی پزشکی مجهز به
قدسنج ( :seca mod 220ساخت کشور آلمان)،
شاخص تودة بدن از فرمول( m2قد Kg /وزن) و
درصد چربی آزمودنیها با استفاده از مجموع چین
پوستی هفتنقطة سهسر بازو ،تحت کتفی ،دوسر
بازو ،فوق خاصره ،فوق خاری ،شکم و ران ،با
استفاده از کالیپ ر �Skin Fold Caliper Base
 lineساخت کشور آمریکا اندازهگیری شد (.)20
همچنین ،حداکثر اکسیژن مصرفی نیز با استفاده از
پروتکل بروس برآورد شد (.)21
نمونههای خونی این پژوهش پس از 14–12
ساعت ناشتایی شبانه در مرحلة پایه به حجم  8سیسی
خون سیاهرگی ،از ورید پیشبازویی دست غیر برتر
گرفته شد .پس از اولین خونگیری ،آزمودنیها در
چهار گروه به صرف صبحانة استاندارد دعوت شدند.
صبحانهای استاندارد تلقی میشود که دست کم
حاوی  300کیلوکالری انرژی باشد .در این پژوهش
صبحانه حاوی تقریباً  315کیلوکالری (کربوهیدرات
 ،50%پروتئین  ،20%چربی )30%حدودا ً  45گرم نان،
 15گرم کره و یک لیوان آب جوش بود (.)22
دو گروه مکمل و مکمل -فعالیت ورزشی به
همراه صبحانه ،مقدار  0/5گرم به ازای هر کیلوگرم
وزن بدن و حجم  5میلیلیتر به ازای هر کیلوگرم از
وزن بدن گلوتامین مصرف کردند .گروه کنترل و
فعالیت ورزشی نیز به همان مقدار و حجم دارونما
استفاده کرد .مقدار مکمل مصرفی با توجه به پیشینة
پژوهش و ٌدز مصرفی مرتبط با سالمت انتخاب شد
( .)23پس از گذشت یک ساعت ،نمونة خونی
پیشآزمون به حجم  8سیسی از تمامی آزمودنیها
گرفته شد .سپس ،گروههای کنترل و مکمل بدون
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هیچ گونه فعالیتی در محل پژوهش حضور یافتند و
گروه مکمل -فعالیت ورزشی و فعالیت ورزشی در
ابتدا به مدت پنج دقیقه با سرعت  5کیلومتر در ساعت
مرحلة گرم کردن را روی نوارگردان انجام دادند.
سپس ،سرعت نوارگردان تا زمانی که ضربان قلب
آزمودنیها به  80درصد ضربان قلب بیشینه برسد به
صورت تدریجی افزایش یافت و هر آزمودنی سه
مرحلة دویدن  20دقیقهای با وهلههای استراحتی پنج
دقیقهای پیادهروی را به اتمام رساند.
دلیل انتخاب پروتکل فعالیت ورزشی حاضر این
بود که پژوهشگر تأکید بر وارد نمودن استرس کافی
بر آزمودنیها از نظر شدت و مدت را داشت ولی با
توجه به این امر که آزمودنیها توانایی تحمل یک
ساعت دویدن با شدت 80درصد ضربان قلب بیشینه
را نداشتند ،پروتکل فعالیت ورزشی به سه مرحلة 20
دقیقهای فعالیت با وهلههای استراحتی پنج دقیقهای
پیادهروی تعدیل شد.
نمونة خونی پسآزمون به حجم  8سیسی
بالفاصله پس از آزمون از تمامی آزمودنیها در هر
چهار گروه گرفته شد ،و پس از  90دقیقه استراحت
غیرفعال ،آخرین مرحلة نمونهگیری نیز به حجم 8
سیسی از آزمودنیها به عمل آمد.

تجزیه و تحلیل نمونههای خونی

متغیرهای آزمایشگاهی این تحقیق HSP72
و  CKبود .از هر آزمودنی در چهار مرحلة پایه،
پیشآزمون ،پسآزمون و  90دقیقه پس از آزمون
حدود  8سیسی خونگیری بهعمل آمد 6 .سیسی
به صورت لخته ،جهت تهیة سرم (لخته حدود
 20دقیقه در دمای محیط ماند و  10دقیقه با دور
 rpm2500سانتریفیوژ شد) و  2سیسی جهت
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تهیة پالسما درون لولة محتوی 1EDTAریخته و
چند دقیقه آرام مخلوط شد .سپس ،پالسما در دور
 rpm3000به مدت ده دقیقه سانتریفیوژ شد .سرم
در چند میکروتیوب و پالسما در یک میکروتیوب
 1میلیلیتری برای انجام آزمایشهای بعدی آماده
و در دمای  -20درجة سانتیگراد نگهداری شد.
 HSP72سرم به روش االیزا و با استفاده از کیت
سنجش high-sensitivity HSP70( HSP72
 )kit EIA ADI- EKS-715ساخت کشور
آمریکا ،دستگاه االیزا ریدر مدل استاتفی2100
اوارنس 2ساخت کشور آمریکا و دستگاه اتوآناالیزر
مدل هیتاچی  912روشه 3ساخت کشور آلمان و با
استفاده از منحنی استاندارد غلظت  HSP72سرم بر
حسب نانوگرم در میلیلیتر تعیین گردید .همچنین،
روش تعیین میزان  CKخون ،به روش آنزیماتیک
(کیت سنجش  :CKپارس آزمون ساخت کشور
ایران) بود.

روشهای آماری

توزیع طبیعی دادهها و همگنی واریانسها به
ترتیب با آزمون کولموگروف -اسمیرنوف و آزمون
لوین تأیید شد .سپس ،از آزمونهای پارامتریک
استفاده شد .در بررسی دادههای پژوهش در چهار
گروه در مراحل چهارگانه از آزمون تجزیه و تحلیل
واریانس با اندازههای تکراری و عامل بین گروهی و
آزمون تعقیبی بونفرونی استفاده شد .سطح معناداری
 P≤0/05در نظر گرفته و تمامی دادهها با استفاده از
 SPSSنسخة  18تحلیل شد.

یافتهها

اطالعات مربوط به مقادیر  HSP72و  CKبه
صورت میانگین  ±انحراف استاندارد در جدول 2
و  3ارائه شده است .نبود تفاوت معناداری در مقادیر
پایة  HSP72و  CKدر بین چهار گروه پژوهش
حاکی از همسان بودن گروهها قبل از اجرای
پژوهش است .نتایج آزمون تجزیه و تحلیل واریانس
با اندازههای تکراری و عامل بین گروهی در
ارتباط با مقادیر  HSP72حاکی از معنادار بودن این
تغییرات بر اثر مرحله ( )P=0/001و اثر تعامل گروه
با مرحله ( )P=0/001بود .در ارتباط با مقادیر CK
نتایج آزمون تجزیه و تحلیل واریانس با اندازههای
تکراری و عامل بین گروهی ،تغییرات معناداری را
در هیچ یک از اثر مراحل و تعامل گروه با مرحله
نشان نداد .همچنین ،آزمون تعقیبی بونفرونی تفاوت
در تغییرات  HSP72را در گروهها و مراحل مختلف
پژوهش به تصویر کشید (جدول .)2
نتایج آزمون تجزیه و تحلیل واریانس با
اندازههای تکراری و عامل بین گروهی در تعامل
گروهها و مراحل نشان داد مقادیر  HSP72به میزان
 )P=0/001( 21%در مرحلة پسآزمون در گروه
مکمل و  )P=0/001( 16%در مرحلة پسآزمون در
گروه مکمل -فعالیت ورزشی نسبت به مرحلة پایه،
همچنین  )P=0/001( 41%در مرحلة  90دقیقه پس
از آزمون در گروه مکمل -فعالیت ورزشی نسبت به
مرحلة پایه افزایش داشته است .همچنین ،تحلیل نتایج
نشان داد که مقادیر  HSP72بین مرحلة پسآزمون
1. Ethyl Diamine Tetra Acetate
2. Statfay 2100 awerness
3. Hitachi 912 Roche
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جدول  .2میانگین  ±انحراف معیار مقادیر ( HSP72نانوگرم در میلیلیتر) چهار گروه در مراحل چهارگانة پژوهش

گروه  /مراحل

پایه

پیشآزمون

پسآزمون

90دقیقه پس از آزمون

کنترل

0/1680±0/06654

0/2291±0/13793

0/2751±0/16087

0/3100±0/11605

 ǂمکمل

0/4514±0/17373 0/2500±0/111790

*0/5829±0/19190

0/2883±0/21445

 ǂ ǂمکمل-
فعالیت ورزشی

0/2670±0/26485

0/3303±0/29082

*0/6900±0/39850

**1/3475±0/33307

فعالیت ورزشی

0/3126±0/30347

0/5280±0/34756

0/5257±0/23804

0/7086±0/17649

( )ǂ ǂمقادیر  HSP 72در گروههای چهارگانه در سطح  P≤0/001معنادار است )**( .مقادیر  HSP 72در مراحل چهارگانه در سطح  P≤0/001معنادار است.
( )ǂمقادیر  HSP 72در گروههای چهارگانه در سطح  P≤ 0/05معنادار است )*( .مقادیر  HSP 72در مراحل چهارگانه در سطح  P≤ 0/05معنادار است.
جدول  .3میانگین  ±انحراف معیار مقادیر(  CKواحد در لیتر) چهار گروه در مراحل چهارگانة پژوهش

گروه  /مراحل

پایه

پیشآزمون

پسآزمون

90دقیقه پس از آزمون

کنترل

140/57±51/94

125±46/99

130±44/97

131/14±46/61

مکمل

133/71±42/37

133/71±41/1

235/29±99/77

188/71±91/22

مکمل -فعالیت
ورزشی

154/25±20/65

161/88±17/82

305/25±175/16

296/50±157/85

فعالیت ورزشی

187±36/47

164±31/91

191/71±59/77

181/86±63/55

در گروه مکمل نسبت به مرحلة پسآزمون در
گروه کنترل )P=0/047( 15% ،افزایش داشت.
همچنین ،مقادیر  HSP72بین مرحلة پسآزمون
در گروه مکمل -فعالیت ورزشی نسبت به مرحلة

پسآزمون در گروه کنترل  )P=0/001( 20%افزایش
داشت .مقادیر  HSP72بین مرحلة  90دقیقه پس از
آزمون در گروه مکمل -فعالیت ورزشی نسبت به
مرحلة  90دقیقه پس از آزمون در گروه کنترل،
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 )P=0/033( 40%افزایش داشت .در گروه فعالیت
ورزشی مقادیر  HSP72در تمامی مراحل پژوهش
افزایش داشت اما این مقدار تغییرات معنادار نبود.
در ارتباط با  ،CKنتایج حاکی از عدم تفاوت
معنادار مقادیر این شاخص بین گروههای مختلف در
مراحل چهارگانة پژوهش بود .نتایج آزمون تجزیه
و تحلیل واریانس با اندازههای تکراری و عامل بین
گروهی بر اثر مراحل نشان داد که در گروه مکمل
مقادیر  HSP72در تمام مراحل آزمون افزایش داشت
اما این مقدار بین مرحلة پایه و پسآزمون ()P=0/001
تفاوت معنادار نشان داد .در گروه مکمل -فعالیت
ورزشی مقادیر  HSP72در تمام مراحل آزمون افزایش

داشت اما این مقدار بین مرحلة پایه و پسآزمون
( ،)P=0/001همچنین مرحلة پایه و  90دقیقه پس از
آزمون ( )P=0/001تفاوت معناداری نشان داد و در
گروه فعالیت ورزشی نیز مقادیر  HSP72در تمام
مراحل آزمون افزایش داشت ولی این تغییرات در
مقادیر  HSP72تفاوت معناداری در مراحل مختلف
آزمون نداشت .نتایج آزمون تجزیه و تحلیل واریانس
با اندازههای تکراری و عامل بین گروهی بر اثر
مراحل نشان داد که  CKدر تمامی گروهها در مراحل
چهارگانة آزمون افزایش داشت ولی این تغییرات
در مقادیر  CKتفاوت معناداری در مراحل مختلف
آزمون از خود نشان نداد.

90دقیقه پس از آزمون  90دقیقه پس از آزمون پسآزمون پسآزمون پسآزمون

90دقیقه پس از آزمون پسآزمون پسآزمون

(مکمل فعالیت ورزشی) (کنترل) (مکمل فعالیت ورزشی) (مکمل) (کنترل)

(مکمل فعالیت ورزشی) (مکمل فعالیت ورزشی) (مکمل) (مکمل فعالیت ورزشی) (مکمل)

شکل  .1تغییرات مقادیر  HSP72در مرحلة پسآزمون

و  90دقیقه پس از آزمون نســبت بــه مرحلة پایه در

گروههای مکمل و مکمل -فعالیت ورزشی )*( .در سطح
 P≤0/001معنادار است .ارزشها به صورت میانگین ±
انحراف معیار بیان شده است.

پایه

پایه

شکل  .2تغییرات مقادیر  HSP72در گروههای مکمل و
مکمل فعالیت ورزشــی نسبت به گروه کنترل در مرحلة
پسآزمــون و  90دقیقه پس از آزمــون در گروه مکمل
فعالیت ورزشی نســبت به  90دقیقه پس از آزمون در

گروه کنترل )ǂ( .در ســطح  P≤0/05و ( )ǂ ǂدر ســطح
 P≤0/001معنادار است .ارزشها به صورت میانگین ±
انحراف معیار بیان شده است.
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90دقیقه پس از آزمون پسآزمون پیشآزمون

پایه

شــکل  .4تغییرات مقادیر  HSP72در مراحل چهارگانة

پژوهــش در گروه مکمل .مرحلة پسآزمون نســبت به

پژوهــش در گروه مکمــل -فعالیت ورزشــی .مرحلة

مرحلة پایه افزایش معنادار داشــته است )*( .در سطح

پسآزمون و  90دقیقه پس از آزمون نســبت به مرحلة

 P≤0/001معنادار است .ارزشها به صورت میانگین ±

پایه افزایش معنادار داشــته اســت )*( .در ســطح

انحراف معیار است.

 P≤0/001معنادار اســت .ارزشها به صورت میانگین
 ±انحراف معیار است.

بحث و نتیجهگیری

یافتههای پژوهش حاضر نشان داد مقادیر
 HSP72به میزان  )P=0/001( 21%در مرحلة
پسآزمون در گروه مکمل و  )P=0/001( 16%در
مرحلة پسآزمون در گروه مکمل -فعالیت ورزشی
نسبت به مرحلة پایه و  )P=0/001( 41%در مرحلة
 90دقیقه پس از آزمون در گروه مکمل -فعالیت
ورزشی نسبت به مرحلة پایه افزایش داشته است.
همچنین ،مقادیر  HSP72بین مرحلة پسآزمون در
گروه مکمل نسبت به مرحلة پسآزمون در گروه
کنترل )P=0/047( 15% ،افزایش داشت .مقادیر
 HSP72بین مرحلة پسآزمون در گروه مکمل
3
فعالیت ورزشی نسبت به مرحلة پسآزمون در گروه
کنترل  )P=0/001( 20%افزایش داشت و مقادیر
 HSP72بین مرحلة  90دقیقه پس از آزمون در گروه

مکمل -فعالیت ورزشی نسبت به مرحلة  90دقیقه
پس از آزمون در گروه کنترل)P=0/033( 40% ،
افزایش داشت .مقادیر  HSP72در گروه مکمل در
مرحلة پسآزمون ( )P≤0/001و در گروه مکمل-
فعالیت ورزشی در مرحلة پسآزمون ()P≤0/001
و  90دقیقه پس از آزمون ( )P≤0/001نسبت به
مرحلة پایه افزایش داشت .همچنین ،نتایج نشان داد
که بین مقادیر  CKدر مراحل مختلف پژوهش در
گروههای پژوهش تفاوت معنادار وجود ندارد.
همسو با نتایج دیگر پژوهشها (،15 ،14 ،13
4
 )17 ،16و در نمونههای انسانی ،گلوتامین توانست
محرک پاسخ  HSP72در گروههای مکمل و مکمل-
فعالیت ورزشی باشد ،و ترکیب مکمل -فعالیت
ورزشی منجر به پاسخ بزرگتری در  HSP72شد.
این امر نقش تحریکی گلوتامین و فعالیت ورزشی
را در پاسخ  HSP72پیشنهاد میکند .نتایج تحقیقات
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اخیر حاکی از آن است که  HSP72در محافظت از
سلول در برابر استرس سلولی ،ایسکمی ،هایپوکسی،
آتروفی ،آسیب سلولی ،آپوپتوسیس ،هایپرترمیا،
هیپوترمیا ،کاهش گلوکز خون و گلیکوژن عضله،
اسیدیته و سایر مواردی که همراه یا به دنبال فعالیت
ورزشی رخ میدهد نقش گستردهای دارد .بنابراین،
احتماالً افزایش پاسخ  HSP72بر توانایی تحمل
استرس ورزشی در ورزشکاران اثر مثبتی داشته باشد.
به عالوه ،مطالعات اخیر نشان میدهند افزایش
پاسخ  HSP72ممکن است بهواسطة گلوتامین
تحریک شود .هر چند این مطالعات همگی در
آزمایشگاه و در محیط کشت سلولی بوده است،
اما این میزان افزایش در پاسخ  HSP72توانست
از سلولها در برابر استرس اکسیداتیو ،همچنین
نوسانات دما محافظت کند و حیات آنها را افزایش
دهد .به عنوان یک اصل کلی ،گلوتامین اسید
آمینهای غیرضروری است ،با این حال در بسیاری
از شرایط حاد -از قبیل آسیب ،جراحی و بیماری-
کام ً
ال الزم و ضروری است .در شرایط طبیعی این
اسید آمینه فراوانترین اسید آمینة موجود در پالسما،
عضلة اسکلتی ،گردش خون و سایر بافتهاست که
مقادیر آن در شرایط آسیب ،جراحی و عفونت به
سرعت کاهش مییابد ( .)13گلوتامین در محافظت
از سلول پس از جراحت نقش کلیدی بر عهده دارد
که این امر همراه با افزایش  HSP72است.
به هر حال ،سازوکاری که به واسطة آن
گلوتامین موجب افزایش بیان  HSP72میشود هنوز
به روشنی مشخص نیست ،اما به نظر میرسد این

امر به احتمال خیلی زیاد به سوختوساز گلوتامین
وابسته باشد ( .)14توضیحات احتمالی این تأثیر
تحریکی گلوتامین بر پاسخ  HSP72به شرح زیر
است (:)15 ،14
 .1گلوتامین منجر به افزایش فعالیت ناحیة
پروموتور ژن  HSP72میشود که این امر با
افزایش تولید  HSP72 mRNAمشخص شده
است .ژن  HSP72حداقل دارای دو عامل
تنظیمی ( 1)HSEاست که با عامل رونویسی
شوک گرمایی ( 2)HSFدر ارتباط و تعاملاند.
پاسخ  HSP72مستلزم اتصال  HSEبه HSF
در ناحیة پروموتورژن  HSP72است .به نظر
میرسد گلوتامین آغازگر این روند و فسفوریله
شدن  HSFباشد و باعث حفاظت از سلولها به
واسطة پاسخ  HSP72میشود.
 .2گلوتامین باعث افزایش ثبات mRNA
 HSP72و در نتیجه افزایش میزان ترجمة ژن
 HSP72میشود.
 .3آثار آنتیکاتابولیک گلوتامین سبب کاهش
در نوسازی پروتئینهای استرسی میشود.
عالوهبر این ،سایر اعمال و نقشهای
گلوتامین -مانند نقشهاي آنابوليکي و تحريکي
متفاوتي همچون سنتز پروتئينها ،افزايش تعادل
نيتروژني ،تحريك سيستم ايمني ،آثار آنابوليكي
و ضد كاتابوليكي بر روي عضالت ،تنظيم گلوكز
از مسير گلوكونئوژنز -نیز محرکهای گوناگونی
را جهت پاسخ  HSP72ارائه میدهد .در مجموع،
تغییراتی که به واسطة فعالیت ورزشی و مصرف
1. Heat Shock Element
2. Heat Shock Factor
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مکمل گلوتامین در همئوستاز سلول ایجاد میشود
به پاسخ  HSP72میانجامد که این امر به خودی
خود حیات سلول را در مقابله با هر گونه استرس
افزایش میدهد.
نتایج این پژوهش در گروه فعالیت ورزشی
حاکی از افزایش اندک و یا عدم افزایش مقادیر
 HSP72است .در توجیه این عدم افزایش در مقادیر
 HSP72در این پژوهش که آزمودنیها ورزشکار
و از آمادگی باالیی برخوردار بودند ،میتوان
اصل سازگاری با فعالیت را مطرح کرد ،چرا که بر
اساس سازگاری عضالنی ،پاسخ  HSP72به فعالیت
ورزشی کاهش مییابد ( .)11بر اساس پیشینه ،پاسخ
 HSP72به فعالیت استقامتی بهطور واضحی نسبت به
فعالیت قدرتی با شدت باال متفاوت است ( .)24به
نظر میرسد که این امر به طور کامل ناشی از انواع
فعالیتهای ورزشی نیست ،زیرا شواهدی وجود دارد
که فعالیت استقامتی پاسخ  HSP72در عضلة اسکلتی
را تحریک میکند ( .)25کاهش پاسخ  HSP72بر
حسب سازگاری عضالنی در فعالیت استقامتی در
سایر تحقیقات نیز به تأیید رسیده است ( .)26محققان
دریافتند که تمرین شنای شدید (پنج مرتبه در هفته
به مدت سه ماه) به کاهش  HSP72 mRNAمنجر
میشود.
در ارتباط با مقادیر  ،CKنتایج پژوهش حاضر
حاکی از افزایش غیرمعنادار این شاخص در
گروههای مورد مطالعه بود .این افزایش غیرمعنادار
 CKحاکی از فقدان آسیب سلولی است و این امر
در گروههای مکمل و مکمل -فعالیت ورزشی که
 HSP72افزایش یافته بود ،ممکن است بدین معنا
باشد که منبع و منشأ  ،HSP72عضالت اسکلتی
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نیست و سایر بافتها نظیر روده در رهاسازی آن
نقش دارند .آسیب عضالنی ایجاد شده بهواسطة
فعالیت ورزشی ممکن است سازوکار درگیر در
پاسخ  HSP72باشد(.)27
مشاهده شده است که هنگام آسیب عضالنی
همراه با افزایش رهایش  CKدر حین فعالیت
ورزشی ،افزایشی مشابه در  HSP 72عضلة اسکلتی
همراه شده است ( .)23 ،31در حقیقت ،در عضلة
اسکلتی که آسیب را حین یا بعد از ورزش تحمل
میکند CK ،همراه با افزایش  HSP 72افزایش
مییابد ( .)29 ،28به خوبی مستند شده است که
 ،HSP 72محافظت علیه استرس و آسیب سلولی
را مهیا میکند ( .)30نقش محافظتی  HSP 72در
مقابل آسیب سلولی بهطور گستردهای در عضلة
میوکارد مطالعه شده است (.)32
لیو و همکارانش ( )31نشان دادند که همراه با
افزایش  ،HSP72سطح  CKحین یک دورة تمرین
بلندمدت کاهش یافت که این امر پتانسیل محافظتی
 HSP72را پیشنهاد میکند .بر اساس اصل سازگاری،
آسیب عضالنی همسو با سازگاری بهدست آمده از
تمرینات کاهش مییابد .یکی از سازوکارهای درگیر
در این امر ممکن است پاسخ  HSP72باشد .مشاهده
شده است که با افزایش سطح پاسخ  ،HSP72رهایی
 CKحین دورة تمرینی کاهش مییابد ( .)31در
پژوهش حاضر ،با توجه به افزایش غیرمعنادار مقادیر
 ،CKذکر چند نکته ضروری به نظر میرسد .اول
اینکه پژوهشگر نمونههای خونی را در دورة زمانی
پایه ،پیشآزمون ،پسآزمون و  90دقیقه پس از اتمام
آزمون جمعآوری کرده است و ممکن است مدت
زمان الزم به جهت پاسخ  CKدر این بازه زمانی
سال بیست و یکم شماره( 3پياپي  )63پاییز 1392

تأثیر مصرف مکمل گلوتامین و فعالیت ورزشی تناوبی...

46

کافی نباشد ،لذا نیاز به ارزیابی تغییرات  CKدر
زمانهای بیشتری به چشم میخورد.
دوم اینکه سلول به صورت طبیعی سطح معینی
از آسیب و جراحت سلولی را دارد که از این طریق
عمل اندوسیتوز و اگزوسیتوز مولکولهای مختلف
را انجام میدهد .فعالیت ورزشی ،فعالیت اندوسیتوز
و اگزوسیتوز سلولها را از طریق انتقال مولکولهای
مختلف ،همچنین  CKاز غشای پالسمایی را افزایش
میدهد .این نظریه ممکن است توضیحی مناسب
هنگام افزایش غیرمعنادار مقادیر  CKدر مواردی در
نظر گرفته شود که آسیب بافتی مشهود نیست .در
حقیقت ،افزایش  CKسرم بدون آسیب سلولی هم
رخ میدهد (.)33
سوم اینکه آزمودنیهای پژوهش حاضر را
بازیکنان تیم فوتبال امید راهآهن تهران تشکیل
داده بودند که در فصل مسابقات حضور داشتند و
از نظر سازگاریهای فیزیولوژیکی از سطح خوبی
برخوردار بودند .این امر احتماالً بر میزان پاسخ CK
مؤثر خواهد بود.
به طور خالصه ،مصرف کوتاهمدت مکمل
گلوتامین به همراه تمرین تناوبی در بازیکنان فوتبال
میتواند بر پاسخ برخی شاخصهای استرسی و
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آسیب سلولی اثرگذار باشد و فوایدی را در زمینة
بهبود عملکرد ورزشی به ورزشکارن و مربیان ارائه
دهد .به طور کلی ،نتایج این پژوهش به شرح زیر
بیان میشود:
 .1پاسخ  HSP72و کراتینکیناز طی یک جلسه
فعالیت ورزشی شدید در افراد تمرین کرده که
نسبت به فعالیت ورزشی سازگاری پیدا کردهاند
بدون تغییر است و به نوع ،شدت و مدت فعالیت
ورزشی و سطح آمادگی افراد بستگی دارد.
 .2مصرف گلوتامین به تنهایی بر پاسخ HSP72
اثر دارد ولی ترکیب مصرف گلوتامین و فعالیت
تناوبی توانست پاسخ بزرگتری از  HSP72را
در گروه مکمل فعالیت ورزشی پدید آورد که
این امر نقش تحریکی گلوتامین را در پاسخ
 HSP72طی یک جلسه فعالیت ورزشی شدید
در افراد تمرین کرده بیان میکند.
 .3مقادیر کراتین کیناز در تمامی گروههای
حاضر در سرتاسر مراحل مختلف پژوهش
افزایش معناداری نداشت که این امر نقش
سازگاریهای احتمالی آزمودنیها را به استرس
ورزشی بیان میکند .همچنین ،گویای این
مطلب است که  HSP72منشأ غیرعضالنی دارد.
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The interval protocol consisted of three sets of running with
80% of maximum heart rate and rest times with 5 minutes
walking between them. Hsp72 and Ck values were measured using Elisa and Enzymatic methods respectively. For
data analyzing in four groups in 4 stages of test, analysis
of variance with repeated measures test and factor between
groups and bonferoni post hoc at P≤0/05 were used. The
results show that Hsp72 values 21% (P=0/001) at post test
in supplement group and 16% (P=0/001) at post test in supplement-exercise group and 41% (P=0/001) at 90 minutes
after exercise stage in supplement-exercise group has increased compared to the basal stage. Also Hsp72 values between post test stage in supplement group compared to post
test stage in control group, has increased 15% (P=0/047).
Hsp72 values between post test stage in supplement-exercise group compared to post test stage in control group has
increased 20% and Hsp72 values between 90 minutes after test stage in supplement-exercise group compared to 90
minutes after exercise stage in control group has increased
40% (P=0/033). Hsp72 values have increased in supplement group at post test stage (P≤0/001) and in supplementexercise group at post test stage (P≤0/001) and 90 minutes
after exercise (P≤0/001) compared to basal level. Analysis
of the results derived from the study show that in the subjects athlete glutamine supplementation may be effective in
stimulating of Hsp72 response and interval exercise had no
effective role in hsp72 response.
Keywords: CK, Glutamine Supplement, HSP72, Interval
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The purpose of this study was to determine the effect of
short-term consumption of Glutamine supplement and interval exercise on serum HSP72 and CK response in soccer players. For this reason, 29 soccer players (mean age,
19.3±4 years; weight, 69.3±2 kg; height, 176.6±1.2 cm;
body fat percentage, 12.1±1.7; body mass index, 22.1±2.3
kg/m2; Vo2max, 53.5±1.3 kg.ml-1min-1) Voluntary were
from Tehran Railway players and randomly divided into
four groups of control (n=7), supplement (n=7), supplement-exercise (n=8) and exercise (n=7). All subjects have
participated in daily soccer workouts before the study and
only supplement-exercise and exercise groups did interval exercise. Blood samples of basal (12-14 hours after
overnight fasting), pre test, post test and 90 minutes after
test were taken from antecubital vein of non-dominant
hand. Supplement (Glutamine) and placebo (dextrin) with
amount of 0/5 g/kgBW and 5 ml/kgBW respectively, were
consumed in one hour before interval exercise protocol.
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