شماره  ،28زمستان  .1394صص 73-86

فيزيولوژي ورزشي

تأثیر مکمل گلوتامین و تمرینات آمادگی جودو بر پروتئینهای مثبت و منفی فاز
حاد در جودوکاران جوان
3

فالح رحمانی ،1اصغر توفیقی ،2غفور غفاری
*

 .1کارشناس ارشد دانشگاه ارومیه
 .2دانشیار دانشگاه ارومیه
 .3کارشناس ارشد دانشگاه ارومیه

تاريخ دريافت1393/06/17:

تاريخ پذيرش1394/03/05 :

چکیده
هدف از پژوهش حاضر ،بررسي تأثير مصرف مکمل گلوتامين و تمرينات آمادگي جودو بر پروتئينهاي مثبت و منفي
فاز حاد در جودوکاران جوان ميباشد .بدينمنظور در يک مطالعۀ نيمهتجربي ـ دوسويه کور 48 ،جودوکار با ميانگين
سني  21/34±5/13سال ،قد  173/54±3/7سانتيمتر و وزن  70/56±4/14کيلوگرم بهصورت غيرتصادفي و آمادۀ
دردسترس ،انتخاب شدند و بهطور تصادفي در چهار گروه 12نفري ورزش ـ دارونما ،ورزش ـ مکمل ،مکمل و دارونما
قرار گرفتند .نحوۀ مصرف مکمل گلوتامين به اين صورت بود که قبل و بعد از هر جلسه تمرين ،به ازاي هر کيلوگرم
از وزن بدن آزمودني 0/1 ،گرم مکمل گلوتامين يا دارونما (مالتودکسترين) در ترکيب با  300ميليليتر آب به وي
داده ميشد .برنامۀ تمريني شامل تمرينات آمادگي جودو بهمدت 14روز و پنج جلسه در هفته بود .بهمنظور تجزيه
و تحليل دادهها ،از تحليل واريانس دوراهه و تي همبسته استفاده گرديد .نتايج نشان ميدهد که نهتنها اثرات
جداگانۀ مکمل و تمرين باعث کاهش هاپتوگلوبين سرم ميگردد ،بلکه مداخلۀ توأمان ورزش و مکمل ،اثر همافزايي
بر کاهش غلظت اين پروتئين فاز حاد دارد ( .)P<0.05عالوهبراين ،آلبومين سرم در گروه تمرين ـ مکمل و گروه
تمرين ـ دارونما بهطور معناداري در پسآزمون نسبت به وضعيت پايه افزايش يافت ( .)P<0.05اين در حالي است
که مصرف مکمل گلوتامين بهتنهايي باعث کاهش سطوح هاپتوگلوبين سرم گشت؛ اما مقدار  CRPپروتئين واکنش
پذير c-سرم در طول دورۀ تمريني در گروههاي پژوهش بدون تغيير باقي ماند .بهطورکلي ،نتايج پژوهش حاضر
نشان ميدهد که دو هفته تمرينات آمادگي جودو مي تواند باعث پاسخ ماليم و مثبت فاز حاد گردد .همچنين ،مصرف
مکمل گلوتامين منجر به افزايش سنتز پروتئينها و تقويت سيستم ايمني در جودوکاران جوان ميشود.
واژگان کلیدی :تمرينات آمادگي جودو ،گلوتامين ،هاپتوگلوبين ،آلبومين ،پروتئين واکنش پذيرc-
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مقدمه
دستگاه ايمني ،1در میان دستگاههاي عملكردي بدن از جايگاه ويژهاي برخوردار است ،به گونهاي که
نه تنها زمینة مناسب رشد و سالمت را فراهم ميکند ،بلكه پايداري بدن را در مقابل بسیاري از اختالالت
و نارساييها افزايش ميدهد و از بروز بیماريهاي مختلف نیز جلوگیري بعمل ميآورد .عوامل بيشماري
ميتوانند در جهت تقويت و يا تضعیف سیستم ايمني بدن عمل کنند ( .)1خستگي جسمي ناشي از
کار بدني بهويژه فعالیتهاي ورزشي ميتواند بسیاري از اجزا و عملكردهاي دستگاه ايمني را تحتتأثیر
قرار دهد .مطالعات ايمونولوژي ورزشي اخیر بر اجزاي کلیدي عملكردهاي ايمني ،ايمونوگلوبینها،
گلوتامین و تأثیر عوامل محیطي ،تغذيهاي و تمريني متمرکز شده است ( .)2شناخت اين فاکتورهاي
ايمونولوژيكي کموکیف و اطالع از تاثیرات افزايش يا کاهش آنها در سیستم گردش خون ،مي تواند
کمكي جهت تقويت عملكرد دستگاه ايمني بدن و کمک به افزايش سازگاريها در مقابل شرايط
مختلف زندگي شود .تمرينات آمادهسازي تیمهاي ورزشي يكي از اجزاي مهم چرخههاي تمريني است
که مربیان و مسئوالن طي اجراي آنها ،بیشتر به باالبردن آمادگي بدني و افزايش مهارتها و تاکتیکها
توجه کرده و به سالمتي و عملكرد دستگاه ايمني بدن ورزشكاران توجه کافي ندارند؛ لذا ،گاهي
مشاهده ميکنیم که تمرينات بیش از حد حین اردوهاي آمادهسازي و يا پس از آن و نیز عدم بازيافت
مناسب ،دستگاه ايمني بدن ورزشكاران را تضعیف ميکند و زمینة ابتال به سندروم بیشتمريني2و
بیماريهاي عفوني را افزايش ميدهد ( .)1انجام فعالیت هاي شديد و طوالنيمدت ،بدن ورزشكاران
را در معرض خطر قرار ميدهد و باعث ايجاد فاز حاد3ميشود ( .)3پروتئینهاي فاز حاد ،گروهي از
پروتئین هاي سرمي مستقل هستند که در پاسخ به بسیاري از عوامل از قبیل عفونت ،التهاب و ضربه
از کبد آزاد شده و به درون خون رها ميشوند؛ مهاجرت سلولي به مناطق آسیبديده را تقويت کرده
و باعث فعالشدن سیستم کمپلمان ميگردند که از اين نظر ،بهعنوان شاخصهاي مهم ارزيابي وضعیت
تندرستي افراد در نظر گرفته ميشوند ( .)4اين پروتئینها را ميتوان به دستة پروتئینهاي مثبت و
منفي فاز حاد تقسیم نمود ( .)5هاپتوگلوبین يكي از مهمترين پروتئینهاي سرمي مثبت فاز حاد است
که به هموگلوبین آزاد سرم در خون متصل ميشود و کمپلكس هاپتوگلوبین ـ هموگلوبین4را تشكیل
ميدهد ( .)5برخي از پژوهشگران گزارش کردهاند که فعالیتهاي بدني موجب بروز تغییرات مهمي
در سطح هاپتوگلوبین ورزشكاران ميشود .در همین زمینه ،اون5و همكاران ( )1987گزارش کردند
1. Immune system
2. Overtraining syndrome.
)3. Acute phase response (APR
4. Hemoglobin-haptoglobin complex
5. Owens
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که اجراي آزمون نوار گردان بروس1موجب کاهش سطح هاپتوگلوبین سرم در دوندگان ميشود (.)6
آلبومین نیز يكي ديگر از پروتئینهاي منفي فاز حاد است که انتقالدهندۀ مهم اسید چرب ،هورمونها
و آنزيمها در خون ميباشد ( .)7آلبومین از مهمترين شاخصهاي تعیینکنندۀ فشار اسمزي پالسما
محسوب ميشود و تغییرات آن در طول فعالیت بدني ،اثرات فعالیت بدني بر متابولیسم خون را نشان
ميدهد ( .)3دانیل2و همكاران ( )2008در پژوهشي که برروي پنج مرد جوان انجام دادند گزارش
کردند که بعد از يک فعالیت شديد هوازي شامل دويدن برروي تريدمیل تا سطح واماندگي ،سطح
سرمي آلبومین پالسما بهطور معناداري افزايش مييابد ( .)8پروتئین واکنش پذير3C -يكي ديگر از
پروتئینهاي فاز حاد بوده و فراوانترين آن ميباشد که در پاسخ به جراحات متعددي مانند جراحي،
آسیب بافتي ،التهاب و ورزش از کبد خارج ميشود و ممكن است ورزش شديد و طوالنيمدت باعث
افزايش بیش از  20برابري در غلظت  CRPخون شود ( .)9امروزه ،استفاده از مكملهاي ورزشي و
غذايي با تفكر تقويت عملكرد ورزشي در گروه ورزشكاران رايج شده است .اسید آمینة گلوتامین،
فراوانترين اسید آمینه در عضالت اسكلتي ميباشد .عضلة اسكلتي مهمترين بافتي است که گلوتامین
ميسازد و در حالت سیري ،حدود  50میليمول در ساعت گلوتامین به داخل خون ريخته ميشود؛
ازاينرو ،فعالیت عضلة اسكلتي ميتواند بهطور مستقیم روي سیستم ايمني اثرگذار باشد .گلوتامین به
میزان زيادي توسط لنفوسیتها و ماکروفاژها و به میزان کمتري توسط نوتروفیلها مصرف ميشود تا
شرايط بهینه و انرژي الزم براي سنتز نوکلئوتیدها را مهیا کند ( .)10نتايج پژوهشهاي بسیاري نشان
داده است که بعد از تكرار وهلههاي تمرين شديد يا مداوم ،غلظت گلوتامین پالسما تا حد زيادي
کاهش پیدا ميکند ()11،12و بهنظر ميرسد کاهش گلوتامین پالسما بعد از فعالیت بدني ،نقش مهمي
در تضعیف عملكرد ايمني داشته باشد؛ بنابراين در شرايطي که گلوتامین پالسما کاهش پیدا ميکند،
استفاده از گلوتامین مكمل ميتواند براي سلولهاي سیستم ايمني مفید باشد ( .)13در اين زمینه،
نتايج مطالعات زيادي نشان داده است که مصرف چهار تا  12گرم گلوتامین قبل و هنگام تمرين،
غلظت گلوتامین پالسما را افزايش ميدهد که اين مسأله به افزايش سنتز پروتئینها منجر ميشود و
عملكردهاي ايمني را بهبود ميبخشد .برايناساس و با توجه به ماهیت حرکات و برخوردهاي بدني در
ورزشهاي رزمي ،وقوع صدمات و پاسخهاي التهابي شديد در اين ورزشها اجتنابناپذير است (.)10
ورزش جودو نیز مصون از اين پديده نیست .اين ورزش بهعنوان يک فعالیت قدرتي ـ سرعتي محسوب
ميشود و بهطور قابلمالحظهاي به مسیرهاي بيهوازي انرژي و سطوح بیشینة قدرت ،توان و استقامت
1. Bruce
2. Daniella
)3. C-Reactive Protein (CRP
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عضالني نیاز داردو جودوکاران حین و پس از تمرين يا مسابقات ،با التهابات شديدي روبهرو ميشوند
و دستگاه دفاعي بدن آنها بهشدت تحريک خواهد شد ()14؛ لذا ،براساس تأثیر تمرينات آمادگي
شديد جودو و انجام مبارزات مكرر بر دستگاه دفاعي بدن ،اهمیت تغییرات سطوح پروتئینهاي مثبت
و منفي فاز حاد در ورزش برخوردي جودو و نیز اهمیت غلظت گلوتامین پالسما در عملكردهاي ايمني،
پژوهشگر بر آن شد تا پژوهشي را با هدف بررسي تأثیر مصرف مكمل گلوتامین و تمرينات آمادگي
جودو بر پروتئینهاي مثبت و منفي فاز حاد در جودوکاران جوان انجام دهد.
روش پژوهش
مطالعة حاضر از نوع نیمهتجربي و به صورت پیشآزمون ـ پسآزمون با گروه کنترل بود .آزمودنيهاي
اين پژوهش 48 ،نفر از جودوکاران باشگاههاي شهرستان ارومیه با دامنة سني  16-26سال بودند که
هرکدام از آنها حداقل چهار سال سابقة فعالیت در اين رشته ورزشي را داشتند .اين افراد به شیوۀ
غیرتصادفي و از نمونههاي در دسترس انتخاب شدند .بدينمنظور طي يک جلسة توجیهي ،اهداف و
روش اجراي پژوهش تشريح گرديد و به تمامي افراد دعوتنامهاي شامل هدف و چگونگي اجراي
پژوهش ،فرم رضايتنامه و شرکتداوطلبانه ،پرسشنامة سالمت و مصرف مكمل گلوتامین و نیز برنامة
زمانبندي پژوهش ارائه شد .جهت آگاهي از وضعیت تندرستي ،مصرف داروها ،مكملهاي ورزشي و
فعالیت بدني ورزشكاران ،پرسشنامة ويژهاي با استفاده از تجارب پژوهشگران گذشته تنظیم گرديد
( )15و روايي اين پرسشنامه با نظرخواهي از متخصصان تربیتبدني و آمار مورد ارزيابي و تأيید قرار
گرفت (ضريب همبستگي  .)0/76همچنین ،بهمنظور تعیین پايايي آن از آزمون آلفاي کرونباخ استفاده
شد که مقدار  0/88بهدست آمد .اطالعات تنسنجي مربوط به آزمودنيها در جدول 1ارائه شده است.
آزمودنيها در قالب طرح نیمهتجربي چندگروهي دوسويه کور و به صورت تصادفي در چهار گروه 12
نفري ورزش ـ دارونما ،ورزش ـ مكمل ،مكمل و دارونما تقسیم شدند .شايان ذکر است که طي يک
جلسة توجیهي قبل از اجراي پژوهش ،تمامي آزمودنيها بهمدت دو هفته از انجام تمرينات جودو منع
شدند و به آنها گفته شد که هیچگونه فعالیت ورزشي انجام ندهند تا اثر ورزش بر افراد شرکتکننده
در پژوهش از بین برود .پس از اين دو هفته بيتمريني ،از تمامي آزمودنيها تست استانداردشدۀ بروس
جهت اندازهگیري متغیرهاي پژوهش گرفته شد .پس از انجام اين پیشآزمون ،برنامة تمرينات آمادگي
جودو براي گروه ورزش ـ مكمل و ورزش ـ دارونما شروع شد تا آمادگي اين افراد به سطح پايه و پیش
از شروع دو هفته بيتمريني برگردد .اين تمرينات بهمدت دو هفته طول کشید و آزمودنيها هر هفته،
پنج روز و در دو نوبت صبح و بعدازظهر و هر روز به مدت يک ساعت و 10دقیقه به تمرين پرداختند.
اين درحالي بود که طي اين دو هفته ،آزموديهاي گروه مصرفکنندۀ مكمل و دارونما در برنامة
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تمرينات آمادگي جودو و هیچ برنامة تمريني و فعالیت ديگري شرکت نكردند .پس از اتمام دو هفته
تمرينات جودو براي افراد شرکتکننده در گروه ورزش و مصرف مكمل در افراد شرکتکننده در گروه
مصرف مكمل ،دوباره تست بروس بهصورت پسآزمون از تمام آزمودنيهاي شرکتکننده در گروههاي
پژوهش به منظور بررسي تأثیر جداگانة ورزش و مصرف مكمل و همچنین ،اثر تعاملي آنها گرفته
شد .هر جلسه تمرين شامل پنج دقیقه برنامة حرکات کششي 10 ،تا  15دقیقه برنامة گرمکردن پويا45 ،
دقیقه تمرينات اختصاصي جودو و  10دقیقه سردکردن و برگشت به حالت اولیه بود .شدت تمرينات
اختصاصي جودو در طول دورۀ تمريني در دامنة  80تا  90درصد ( HRmaxحداکثر ضربان قلب) در
نظر گرفته شد .حداکثر ضربان قلب آزمودنيها با استفاده از فرمول (منهاي سن )220-محاسبه گرديد
و ضربان قلب بهوسیلة دستگاه سنجش ضربان قلب پالر 1به همراه آموزش آزمودنيها و کنترل
پژوهشگر و مربي جودو تا حد ممكن اندازهگیري شد .نحوۀ مصرف مكمل گلوتامین به اين صورت بود
که قبل و بعد از هر جلسه تمرين ،به ازاي هر کیلوگرم از وزن بدن آزمودني 0/1 ،گرم مكمل گلوتامین
در ترکیب با  300میليلیتر آب به وي داده ميشد ( .)16مكمل گلوتامین ساخت شرکت داروسازي
و مكملهاي غذايي ـ حیاتي کارن ايران با مارک تجاري 2PNCبود و افراد در گروه مصرفکنندۀ
دارونما نیز به همان صورت از دارونماي مالتودکسترين استفاده نمودند .بهمنظور تجزيه و تحلیل
متغیرهاي پژوهش ،پس از  12ساعت ناشتايي در مراحل پیشآزمون (ابتداي پژوهش) و پسآزمون (48
ساعت پس از آخرين جلسة تمرين) ،در شرايط آزمايشگاهي از دست چپ آزمودنيها مقدار  10سيسي
خون سیاهرگي با استفاده از سرنگهاي ونوجک استريل حاوي مادۀ ضد انعقاد اتلین اسیتیک اسید 3گرفته
شد و در ظرف يخ قرار داده شد .سرم با استفاده از سانتريفوژ  1500دور براي  15دقیقه بهدست آمد و در
دماي -70درجة سانتيگراد براي آنالیزهاي بعدي ذخیره شد .سطوح سرمي هاپتوگلوبین با استفاده از
کیت آزمايشگاهي نفستار 4ساخت کشور انگلیس به روش نفلومتري با حساسیت  0.07 µg/mlو
ضريب تغییر  0.078 µg/ml-20 µg/mlاندازهگیري شد .آلبومین سرم نیز با استفاده از کیت
آزمايشگاهي پارسآزمون ساخت کشور ايران به روش االيزا با حساسیت  3 ng/mlو ضريب تغییر
 3.125 ng/ml-200 ng/mlاندازهگیري گرديد .عالوهبراين CRP ،سرم با استفاده از کیت آزمايشگاهي
امگا 5ساخت کشور اسكاتلند با حساسیت  0.022 ng/mLو ضريب تغییر  0.78-50 ng/mLبه روش
نفلومتري محاسبه گشت.
1. Polar Electro Oy, Kempele, Finland
2. Pooyan Nutrition Company
3. Ethlen Diamine Tetra Acetic Acid
4. Nephaster laboratory kit
5. Omega laboratory kit
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بهمنظور تجزيه و تحلیل دادهها ،ابتدا پس از انجام آزمون فرض طبیعي بودن توزيع متغیرها و آزمون
برابري واريانسها در مدل خطي عمومي ،از آزمون آنالیز واريانس دوراهه براي تعیین اثر متقابل دو
عامل تمرين و مكمل بر متغیرهاي پژوهشي استفاده شد .در صورت معناداري تست آنالیز واريانس،
آزمون تعقیبي توکي جهت تعیین تفاوتهاي بینگروهي بهکار ميرفت .بهمنظور تعیین تفاوت موجود
بین مقادير پیشآزمون با پسآزمون در هر گروه نیز از آزمون تي همبسته استفاده شد .سطح معناداري
در سطح خطاي آلفاي ( )P<0.05در نظر گرفته شد.
نتایج
در جدول 1ويژگيهاي بدني آزمودنيهاي پژوهش نشان داده شده است .نتايج آزمون تي همبسته در
جدول 2نشان ميدهد که سطوح پالسمايي هاپتوگلوبین در گروههاي ورزش ـ مكمل (،)P=0.002
ورزش ـ دارونما ( )P=0.001و مكمل ( )P=0.048در پسآزمون نسبت به وضعیت پايه بهطور معناداري
کاهش يافته است .اين در حالي است که مقدار سرمي اين پروتئین فاز حاد در گروه دارونما ،افزايش
خفیفي را در پسآزمون نسبت به وضعیت پايه نشان ميدهد .در شرايطي که اين افزايش از لحاظ
آماري به سطح معناداري نرسیده است (( )P=0.174جدول .)2ازسويديگر ،سطوح پالسمايي آلبومین
در گروهاي ورزش ـ مكمل ( )P=0.012و ورزش ـ دارونما ( )P=0.003در پسآزمون نسبت به وضعیت
پايه بهطور معناداري افزايش يافته است (جدول .)2در پسآزمون گروه مكمل ( )P=0.463و گروه
کنترل ( ،)P=0.763اختالف معناداري در سطوح پالسمايي اين پروتئین فاز حاد نسبت به وضعیت
پايه مشاهده نميشود .عالوهبراين ،سطوح پالسمايي  CRPدر گروه ورزش ـ مكمل ( ،)P=0.129در
پسآزمون نسبت به وضعیت پايه کاهش يافته است؛ اما اين کاهش از لحاظ آماري درسطح معناداري
نميباشد .همچنین در پسآزمون گروه کنترل ،افزايش خفیفي در CRPسرم نسبت به وضعیت پايه
مشاهده ميشود .اين افزايش نیز از لحاظ آماري معنادار نميباشد (( )P=0.767جدول.)2

79

تأثير مکمل گلوتامين و تمرينات آمادگي جودو بر پروتئينهاي ...

جدول1ـ مقادير مربوط به ميانگين تغييرات پيشآزمون ـ پسآزمون متغيرهاي تنسنجي در گروههاي
مختلف پژوهش
ورزش ـ مکمل

ورزش ـ دارونما

مکمل

دارونما

متغير
سن (سال)

21/31±4/18

20/18±3/26

22/88±5/56

22/13±4/94

قد (سانتيمتر)

174/54±3/07

172/49±4/89

174/71±4/92

172/66±6/92

قبل
بعد

70/78±9/23
69/94±9/36

69/94±11/22
69/39±10/41

70/36±12/12
70/21±12/23

69/42±9/13
70/89±10/41

قبل
بعد
قبل
بعد

9/78±2/60
8/98±2/04

9/44±1/59
8/88±2/02

10/66±2/88
10/93±2/98

11/03±2/96
11/87±3/03

22/54±3/36
21/92±2/88

24/12±4/17
23/32±3/44

23/24±3/89
23/08±3/13

24/84±3/33
25/44±3/99

وزن (کیلوگرم)
درصد چربي بدني
( درصد)
شاخص تودۀ بدني
(کیلوگرم بر مترمربع)

قبل :مقادير پیشآزمون؛ بعد :مقادير پسآزمون
مقادير به شكل انحراف معیار  ±میانگین بیان شده است.
جدول2ـ مقايسۀ ميانگين پروتئينهاي مثبت و منفي فاز حاد در گروههاي مختلف پژوهش
آماره **

HP
)(g/l

ALBUMIN
)(g/dl

CRP
)(mg/l

گروهها

مراحل تمرين

ارزش p

پيشآزمون

پسآزمون

ورزش+مكمل

0/6532±0/60231

0/4523±44/674

*0/002

ورزش+دارونما

0/9467±0/17974

0/3925±0/23157

*0/001

مكمل
دارونما
ورزش+مكمل
ورزش+دارونما
مكمل
دارونما
ورزش+مكمل
ورزش+دارونما
مكمل
دارونما

0/9217±0/37576
0/8569±0/03336
5/32651±0/41236
4/6333±0/13027
5/0001±0/23551
5/8701±0/89657
3/2698±0/70011
3/0167±0/48773
3/4000±0/30151
3/4974±0/21365

0/5883±0/31331
0/9921±0/21456
6/56470±0/12789
6/8000±0/07385
5/9417±0/24293
5/1028±0/23654
2/9215±0/23663
2/8583±0/24293
2/7500±0/10000
3/8932±0/48070

*0/048
0/174
*0/012
*0/003
0/463
0/763
0/129
0/295
0/364
0/767

**آزمون تي همبسته
*معناداري در سطح خطاي آلفاي ()P<0.05
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عالوه بر اين ،نتايج آزمون آنالیز واريانس دوطرفة همبسته نشان ميدهد که اثر تعاملي معناداري بین
ورزش و مكمل در کاهش غلظت فاکتور هاپتوگلوبین سرم در جودوکاران جوان وجود دارد ()P<0.05؛
بنابراين ،تغییرات هاپتوگلوبین سرم نه تنها تحتتأثیر اثر جداگانة ورزش و مكمل قرار دارد ،بلكه
مداخلة توأمان ورزش و مكمل ،اثر همافزايي بر کاهش معنادار غلظت اين پروتئین فاز حاد ميگذارد
(جدول .)3همچنین ،تست تعقیبي توکي نشان ميدهد که در میانگین تغییرات اين توزيع بین
گروههاي ورزش و مكمل با مكمل ( ،)P=0.014ورزش و مكمل با دارونما ( )P=0.000و ورزش با مكمل
( )P=0.017تفاوت معناداري وجود دارد ( .)P<0.05عالوه براين ،اثر مكمل بهطور جداگانه بر غلظت
آلبومین سرم معنادار نميباشد ( .)P>0.05اين درحالي است که مداخلة توأمان مكمل و تمرين و نیز
اثر جداگانة تمرين ،باعث افزايش غلظت اين پروتئین فاز حاد در جودوکاران جوان شده است ()P<0.05
(جدول .)3تست تعقیبي توکي نیز نشان ميدهد که در میانگین تغییرات اين توزيع بین گروههاي
ورزش و مكمل با دارونما ( )P=0.001و ورزش با دارونما ( )P=0.031تفاوت معناداري وجود دارد
( .)P<0.05همچنین ،نتايج آنالیز واريانس دوطرفة همبسته در  CRPسرم نشان ميدهد که اثر متقابل
ورزش و مكمل و نیز اثرات جداگانة ورزش و مكمل بر روي اين پروتئین فاز حاد معنادار نميباشد
(( )P>0.05جدول .)3براساس نتايج تست تعقیبي توکي ،در میانگین تغییرات اين توزيع ،تنها میان
گروههاي ورزش و مكمل با دارونما ( )P=0.035تفاوت معنادار وجود دارد (.)P<0.05
جدول3ـ نتايج آزمون تحليل واريانس پروتئينهاي مثبت و منفي فاز حاد در گروههاي مختلف پژوهش
آماره **
HP
)(g/l

ALBUMIN
)(g/dl

CRP
)(mg/l

منبع تغيير

مجذور مربعات

درجۀ آزادي

ميانگين مربعات

F

سطح معنا داري

اثر مكمل
اثر ورزش
اثر متقابل
خطا
اثر مكمل
اثر ورزش
اثر متقابل
خطا
اثر مكمل
اثر ورزش
اثر متقابل
خطا

0/619
0/058
1/559
2/973
0/007
0/013
0/120
0/958
7/680
5/741
2/803
5/255

1
3
3
32
1
3
3
32
1
3
3
32

0/619
0/058
1/559
0/068
0/007
0/013
0/120
0/022
7/680
5/741
2/803
0/119

0/359
0/860
23/072
0/344
0/612
5/510
64/304
48/068
23/472
-

*0/036
*0/004
*0/000
0/438
*0/041
*0/023
0/354
0/774
0/231
-

** آزمون تحلیل واريانس دوطرفة همبسته

* معناداري در سطح خطاي آلفاي ()P<0.05
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بحث و نتیجهگیری
هدف از پژوهش حاضر ،بررسي تأثیر مصرف مكمل گلوتامین و تمرينات آمادگي جودو بر پروتئینهاي
مثبت و منفي فاز حاد در جودوکاران جوان بود .تاکنون ،پژوهشي که با استفاده از يک متدولوژي
مشخص نقش دو عامل ورزش و مكمل گلوتامین را بر پروتئینهاي مثبت و منفي فاز حاد در
جودوکاران به آزمايش گذاشته باشد انجام نشده است (تا بتوانیم يافتههاي مطالعة حاضر را با آنها
مقايسه کنیم) .اکثر مطالعات ،تنها پاسخ التهابي فاز حاد را درمورد فعالیتهاي کوتاهمدتي نظیر دويدن
و دوچرخهسواري بررسي کردهاند ( .)5،17نتايج پژوهش حاضر نشان داد که مداخلة توأمان ورزش و
مصرف مكمل و نیز اثرات جداگانة ورزش و مكمل ميتواند باعث کاهش معنادار هاپتوگلوبین سرم در
جودوکاران جوان شود .تلفورد1و همكاران ( )2003در بررسي تأثیر دو نوع فعالیت بدني بر روي نوار
گردان و دوچرخة کارسنج ،کاهش معنادار سطوح هاپتوگلوبین سرم ورزشكاران را بالفاصله پس از
اتمام فعالیت گزارش کردند .اين کاهش در يک ساعت پس از اتمام دويدن به اوج خود رسید که با
يافتههاي پژوهش حاضر همخواني دارد ( .)18دوکا 2و همكاران ( )2006نیز در پژوهشي مشابه که
بر روي هشت دوندۀ استقامتي انجام دادند ،کاهش سطوح هاپتوگلوبین دوندگان را بالفاصله پس از
پايان دويدن مسافت  21کیلومتري گزارش کردند ( .)19در مغايرت با يافتههاي پژوهش حاضر،
تسوکانكا3و همكاران ( )2000مطالعهاي را برروي هشت دوندۀ زن حرفهاي و هشت فرد عادي انجام
دادند .برنامة تمريني اين پژوهش شامل دويدن برروي تريدمیل و دوچرخة ارگومتر بود وآزمودني
ميبايست بهمدت  20دقیقه بر روي تريدمیل بدود و سپس ،به انجام کار بر روي ارگومتر بپردازد .در
اين مراحل ،تعداد ضربان قلب آزمودني بهعنوان شدت تمرين در نظر گرفته ميشد .نتايج نشان دادکه
میزان هاپتوگلوبین بعد از کار با ارگومتر در هر دو گروه بهمیزان قابلتوجهي افزايش يافت ( )20که با
پژوهش حاضر همخواني ندارد و بهنظر ميرسد دلیل اصلي اين مغايرت ،تفاوت در بهکارگیري نوع
آزمون ورزشي و شدت و مدت تمرينات باشد .کاهش سطوح هاپتوگلوبین سرم در پژوهشهاي تلفورد
و همكاران و دوکا و همكاران که با نتايج يافتههاي پژوهش حاضر همخواني دارد ميتواند بهدلیل
همولیز ناشي از ضربات مكرر به بدن در نتیجة شدت و سختي تمرينات باشد ( .)20چنانچه جودوکاران
نیز اين شدت و سختي کار را طي تمرينات آمادگي خود تجربه ميکنند ( .)21بهخوبي ثابت شده
است که طي همولیز ناشي از شدت و سختي تمرينات و نیزآسیبهاي مكانیكي به سلولهاي قرمز،
سطوح هاپتوگلوبین آزاد افزايش مييابد و هموگلوبین با هاپتوگلوبین سرم تشكیل يک کمپلكس
1. Teleford
2. Duca
3. Tsukanaka

82

فيزيولوژي ورزشي شماره  ،28زمستان 1394

مولكولي را ميدهند که از گردش خون خارج ميشوند؛ بنابراين در چنین حالتي ،سطوح هاپتوگلوبین
خون نیز کاهش مييابد ( .)22يكي ديگر از يافتههاي اين پژوهش ،تأثیر دو هفته مكملگیري گلوتامین
در کاهش هاپتوگلوبین سرم ميباشد .برخي مطالعات نشان دادهاند که بهطور معمول ،غلظت گلوتامین
پالسما در ورزشكاران ورزيده بهدنبال ورزش طبیعي است؛ اما در هنگام دورههاي طوالني ورزش و
تمرينات شديد ممكن است کاهش يابد ()22،23؛ بنابراين بهنظر ميرسد در چنین
ورزشهايي ،استفاده از مكمل گلوتامین بتواند اثرات سودمندي در کاهش گلوتامین پالسما داشته
باشد .چنانکه کروزات 1و همكاران ( )2010در پژوهشي که بر روي موش ها انجام دادند به اين نتیجه
رسیدند که مكمل گیري گلوتامین آزاد با آالنیل گلوتامین بر ذخاير گلوتامین مؤثر بوده است که
ميتواند سطوح پالسمايي کراتین کیناز و پاسخ هاي التهابي ايجاد شده بوسیله ورزش طوالني مدت را
کاهش دهد ( .)25عالوهبراين ،کرمي و همكاران ( )1392پژوهشي را با هدف بررسي تأثیرمصرف
مكمل گلوتامین بر تغییرات  ،HSP72کورتیزول و گلوکز پالسمادر  28فوتبالیست باشگاهي ردۀ امید
تیم راهآهن تهران انجام دادند .يافتهها نشان داد که مصرف مكمل اسید آمینة گلوتامین به مقدار
 0/5گرم به ازاي هر کیلوگرم وزن بدن و حجم پنج میليلیتر به ازاي هر کیلوگرم وزن بدن در
نمونههاي انساني توانست به واسطة افزايش پاسخ  HSP72با استرس ناشي از فعالیت ورزشي به مقابله
بپردازد .مقادير  HSP72در گروه مكمل و گروه مكمل ـ فعالیت ورزشي در مرحلة پسآزمون نسبت
به مرحلة پايه بهترتیب  21درصد و  16درصد افزايش داشت که اين افزايش در محافظت از سلول در
برابر استرس سلولي ،ايسكمي ،هیپوکسي ،آتروفي ،افزايش دماي بدن و کاهش آن و نیز کاهش گلوکز
خون نقش گستردهاي دارد ( .)26بههرحال ،بهنظر ميرسد سازوکاري که بهوسیلة آن گلوتامین
ميتواند باعث کاهش  HSP72در پژوهش کرمي و همكاران و نیز هاپتوگلوبین سرم در پژوهش حاضر
شود ،به احتمال خیلي زياد به سوختوساز گلوتامین وابسته است؛ زيرا بهطور معمول ،غلظت گلوتامین
پالسما در ورزشكاران ورزيده بهدنبال ورزش طبیعي است؛ اما در هنگام دورههاي طوالنيمدت ورزش
و تمرينات شديد ممكن است کاهش يابد که اين باعث تخلیة ذخاير عضلة اسكلتي بهعنوان بزرگترين
منبع ذخیرۀ گلوتامین در بدن ميشود؛ بنابراين بهنظر ميرسد که در چنین شرايطي ،استفاده از
گلوتامین مكمل جهت تعادل در غلظت پروتئینهاي فاز حاد بهعنوان شاخصهاي مهم ارزيابي وضعیت
تندرستي افراد مفید باشد ( .)11مكانیسم مؤثر ديگر مكمل گلوتامین در کاهش پروتئینهاي فاز حاد
اين است که هنگام اجراي تمرينات شديد و طوالنيمدت ،پديدۀ تنفس سلولي شديدتر ميشود و
راديكالهاي آزاد اکسیژن را تولید ميکند .تجمع بیش از حد راديكالهاي آزاد ،به غشاهاي سلولي
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بهويژه سلولهاي عضالني آسیب وارد ميکند .گلوتامین بهعنوان يک بازدارندۀ پروستوگالندينها و نیز
بهعنوان يک آنتياکسیدان و سوخت سلولهاي ايمني عمل ميکند ()11؛ بنابراين فراهمکردن
گلوتامین ،اثرات سودمندي خواهد داشت و از ضعف و سرکوب سیستم ايمني و افزايش پروتئینهاي
فاز حاد بهواسطة تمرين جلوگیري ميکند .يكي ديگر از يافتههاي پژوهش حاضر ،تأثیر توامان ورزش
و مصرف مكمل گلوتامین و نیز اثر جداگانة تمرين بدون در نظرگرفتن اثر مكمل در افزايش آلبومین
سرم در پسآزمون نسبت به وضعیت پايه بود .ناگاشیما1و همكاران ( )2000در پژوهشي که بر روي
افراد سالم غیرورزشكار انجام دادند گزارش کردند که سطوح آلبومین سرم به دنبال  72دقیقه ورزش
شديد افزايش يافته است ( .)27دانیل و همكاران ( )2009نیز پژوهشي را برروي پنج مرد جوان انجام
دادند و بیان کردند بعد از يک فعالیت شديد هوازي شامل دويدن برروي تريدمیل تا سطح واماندگي،
سطح سرمي آلبومین پالسما بهطور معناداري افزايش يافت ( .)9يافتههاي پژوهشهاي ناگاشیما و
همكاران و دانیل و همكاران با يافتههاي پژوهش حاضر در زمینة افزايش آلبومین سرم همسو ميباشد.
چندين عامل ميتواند در افزايش سطوح آلبومین پالسما نقش داشته باشد .توزيع مجدد آلبومین
بهعلت افزايش بازگشت لنفاتیک آلبومین بینابیني طي ورزش و پس از آن ميتواند باعث توزيع مجدد
آلبومین از فضاي بین سلولي به فضاي درون عروقي شود که احتماالً ،اين مهمترين سازوکار افزايش
سطوح آلبومین پالسما ميباشد ( .)28عامل ديگر در افزايش سطوح آلبومین پالسما ،افزايش جريان
لنف طي ورزش و بالفاصه پس از آن است که در حد باال باقي ميماند و باعث تراوش خاص آلبومین
به داخل جريان خون ميشود .اشاره شده است که اگر میزان جريان لنف در دورۀ بازگشت به حالت
اولیه در سطح باال باقي بماند ،محتواي آلبومین پالسما نیز بههمین ترتیب افزايش خواهد يافت (.)9،29
همچنین ،افزايش آلبومین در تمرينات شديد ميتواند ناشي از میزان افزايش سنتز آلبومین بین سه
تا شش ساعت پس از ورزش شديد باشد که افزايش سطوح هورمونهاي استرسي مانند کاتوالمینها،
کورتیزول و گلوکاگون در اين تمرينات ،احتماالً ميتواند بر افزايش سنتز آلبومین سرم تأثیر بگذارد.
چنانچه مشاهده شده است ،تجويز هورمونهاي استرسي از جمله کورتیزول ،اپي نفرين و گلوکاگون
باعث افزايش آلبومین سرم انسانها ميشود ( .)28پاسخ حاد و مزمن  CRPبه ورزش ،به عوامل
مختلفي از جمله شدت و مدت فعالیت بدني ،تغذيه ،وزن ،عوامل روحي رواني ،سن و جنسیت بستگي
دارد ( .)30در پژوهش حاضر مشاهده شد که بین هیچکدام از گروههاي پژوهش ،تفاوت معناداري در
میزان  CRPسرم در پسآزمون نسبت به وضعیت پايه وجود ندارد .اين عدم تغییر معنادار  CRPرا
ميتوان به طول دوره تمريني که عامل مهم و تعیین کننده تغییر  CRPدر اثر تمرين ميباشد ،نسبت
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داد به طوري که اکثر تحقیقات که کاهش  CRPرا گزارش کردهاند از برنامههاي تمريني (هوازي و
قدرتي) با مدت بیش از هشت هفته استفاده کرده اند ( .)30،31همچنین با توجه به اين که ارتباط
قوي و مثبتي بین مقادير پايه شاخصهاي التهابي و مقدار کاهش آن در نتیجه تمرين وجود دارد (،)30
ممكن است عدم کاهش مقادير  CRPبه سطح عادي و طبیعي پايه آزمودنيها در تحقیق حاضر ارتباط
داشته باشد .شواهد نشان مي دهد که هر قدر مقادير پايه شاخص هاي التهابي بیشتر باشد تأثیر تمرين
بر اين شاخص ها بارزتر است ( .)31از آن جا که در پژوهش حاضر مقادير پايه  CRPدر آزمودنيها در
محدوده تقريباً طبیعي قرار داشت ،احتماالً مقادير پايه اين شاخصها در آزمودني ها کمتر از حدي بود
که تمرين و همچنین مصرف گلوتامین بتواند پس از دو هفته بر آنها تأثیرگذار باشد.
بهطورکلي ،نتايج پژوهش حاضر حاکي از اين واقعیت است که فعالیتهاي شديد و مصرف مكمل
گلوتامین ،بهويژه اگر در دورههاي چند هفتهاي انجام شود ميتواند باعث پاسخ ماليم و مثبت فاز حاد
در اثر تمرين و افزايش سنتز پروتئینها و نیز بهبود عملكردهاي ايمني در اثر مصرف مكمل گلوتامین
شود.
پيام مقاله :با توجه به نتايج پژوهش حاضر ،مي توان نتیجه گرفت که بررسي و کنترل دقیق میزان
افزايش يا کاهش پروتئینهاي فاز حاد در ورزشكاران در طي فصل مسابقات و در دوره بازيافت بعد از
فصل مسابقات ،از عوامل اصلي بهبود سیستم ايمني بدن و پاسخ به نیازهاي ورزشي ورزشكاران است.
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Abstract
The purpose of this study was to investigate the effects of glutamine supplementation and
judo preparatory training on positive and negative acute phase proteins in young Judoists.
Accordingly, in a Quasi-experimental, double-blinded study, 48 young Judo (age:
21.34±5.13 years, height: 173.54±3.7 cm, weight: 70.56±6.14 kg) were randomly and
easily -accessible selected, and randomly divided into 4 groups (n=12 for each group):
exercise-supplementation, exercise placebo, supplementation, and control. Subjects in the
supplementation group and placebo (maltodextrin) in prior and post of each session
consumed 0.1 g/kg Bw supplement or placebo in Combined with 300 ml of water. The
exercise program comprised Judo fitness training for 14 days and 5 sessions per week.
Resulting data were analyzed by dependent t-tests and two-way ANOVA test at 0.5alpha
error levels (P<0.05). statistical test results indicated that not only reduction in Haptoglobin
was influenced by the separate effects of supplements and exercise, but combined
intervention on both exercise and supplements had a synergistic effect on the reducing the
concentrations of this acute phase protein. In addition, the effect of exercise alone and
exercise accompanied by glutamine led to significant increase in albumin level in the posttest compared to baseline. While the glutamine supplementation alone, only led to reduces
serum haptoglobin levels. Serum CRP levels during exercise in study groups remained
unchanged. In summary, research result show that two two-week judos preparatory training
can cause mild and positive acute phase response, and two weeks Glutamine
Supplementation Lead to increased protein synthesis and strengthens the immune system in
young judoists.
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