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چكيده
، که باعث تخلیه گلیكوژنی عضالت میشود، استقامتی واماندهساز-هدف تحقیق حاضر بررسی تأثیر مكملسازی گلوکز وگلوتامین طی چهارهفته تمرین تناوبی
 نفر مرد سالم که فعالیتبدنی منظم نداشتند انتخاب شدند و بهطور تصادفی در چهار گروه تحت02  بدینمنظور. سرم مردان غیرورزشكار بودHSP72 بر
 گروه مكملسازی گلوتامین به همراه تمرین تخلیة گلیكوژنی،)1  مكمل،n=5(  گروه مكملسازی گلوکز بههمراه تمرین تخلیة گلیكوژنی:مطالعه قرار گرفتند
 نمونههای خونی در ابتدای دوره.) کنترل،n=5(  دارونما) و یک گروه بدون هرگونه دستكاری،n=5(  گروه تمرین تخلیة گلیكوژنی،)0  مكمل،n = 5(
 ساعت پس از آخرین جلسه تمرینی از سیاهرگ زند اعلی جمعآوری84  وRHIET  استقامتی واماندهساز براساس آزمون-چهارهفتهای پروتكل تمرینی تناوبی
 اثرات اصلی و متقابل با استفاده از آزمون آماری آنووای دوراهه اندازهگیری و بهوسیله. اندازه گرفته شدELISA  سرم بهوسیله تكنیکHSP72  غلظت.شد
 سرمHSP72  نتایج تحقیق نشان داد که متغیر مستقل تمرین باعث کاهش معنیدار. انتخاب شدα=0.05  سطح معنیداری نیز.آزمون تعقیبی توکی کامل شد
 نتایج آزمون تعقیبی.[ شدF(1,17)= 15.362 P<0.01]  سرمHSP72  متغیر مستقل مكمل نیز باعث کاهش معنیدار.[ شدF(1,17)= 6.362 P<0.05]
 اثر متقابل بین.) بودندp<0.01( 0 ) و بین گروههای دارونما با گروه مكملp<0.05(1 توکی حاکی از اختالف معنیدار بین گروههای دارونما با مكمل گروه
 نتایج تحقیق پیشنهاد میکند که مكملسازی گلوکز یا گلوتامین در وضعیت تمرینی تخلیه، بهطور کلی.دو متغیر مستقل مكملسازی و تمرینی معنیدار نبود
. سرم در مردان غیرورزشكار پس از چهارهفته میشودHSP72 گلیكوژنی باعث کاهش میزان
. مردان غیرورزشكار، سرمHSP72 ، تمرین تخلیة گلیكوژنی، مكملسازی گلوتامین، مكملسازی گلوکز:واژههای کليدی
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Abstract
The aim of the present study was to investigate the effect of glucose and glutamine supplementation on serum HSP72, in
non-athlete men during four weeks exhaustive endurance - intermittent training that causes glycogen depletion. For this
purpose 20 non-athlete healthy men were selected and randomly divided into four groups including: glucose
supplementation with glycogen depletion training group (n = 5, supplement 1), glutamine supplementation with glycogen
depletion training group (n = 5, supplement 2), glycogen depletion training group (n = 5, placebo) and a group without
any treatment (n = 5, control). The blood samples were collected at the onset of training protocol period and 48 hours
after final training session from anticubital venous. Serum HSP72 concentration were determined by ELISA technique.
The main and interaction effects of variables were determined using TWO WAY ANOVA compeleted with Tukey post-hoc
test. The significant level was chosen as α = 0.05.The results showed the significant effect of training variable for serum
HSP72 concentration, [F(1,17)= 6.362 P<0.05] . The effect of supplementation variable was significant for serum HSP72
concentration, [F(1,17)= 15.362 P<0.01] . Post-hoc test showed the significant difference between placebo with
supplement 1 group (p<0.05) and placebo with supplement 2 group (p<0.01). The interaction effect between two variables
was not significant. In summery, the results suggested that in glycogen depletion training condition, glucose or glutamine
supplementation have significant effect on serum HSP72 concentration.
Keywords: Glucose supplementation, Glutamine supplementation, Glycogen depletion training, Serum HSP72, Nonathlete men
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مقدمه
پروتئینهای شوکگرمایی ( 1)HSPsمجموعهای از پروتئینهایی در نظر گرفته میشوند که تظاهر آنها بر اثر
شوک گرمایی و مجموعهای از استرسهای دیگر است .)1( ،این پروتئینها به منزلة سیگنال خطر در پاسخ به
استرس اکسیداتیو ،عدم تعادل کلسیمی ،تخلیة گلوکز و گلیكوژن یا کاهش فراهمی گلیكوژن ،عناصر سنگین،
کاهش  PHخون ،استرس سرمایی ،هایپرترمیا ،ورزش و فعالیتبدنی ،تعدادی از هورمونهای استرسی نظیر
کورتیزول و کاتكوالمینها تولید میشوند و در وهلة اول نقش حفاظت از سلول را بهعهده دارند (،8 ،3 ،0 ،1
 .)9 ،4 ،7 ،6 ،5اما در مواقعی که غشای سلول آسیب ببیند ،پروتئینهای شوک گرمایی بهداخل خون ریخته
میشوند و به سیستم ایمنی کمک میکنند .از دیدگاه بیماریشناسی HSPs 0با بسیاری از سرطانها ،مشكالت
قلبی-عروقی و دیابت ارتباط دارد ( .)11 ،12 ،3مطالعات متعددی رابطه افزایش میزان  HSP70و برخی از
HSPهای دیگر را با تومورزایی و تكثیر سلولهای توموری در برخی سرطانها ازجمله سرطان سینه ،اندومتر،
دهان ،پروستات و ریه نشان دادهاند .)10 ،11 ،12( .در تحقیقی درباب موشهای تمرینکرده مبتال به سرطان
پس از چندهفته تمرین استقامتی روی نوارگردان 3میزان  HSP72کمتر از گروه سرطانی غیرتمرینی بود (،)10
اما در بسیاری از تحقیقات میزان  HSPsدر آزمودنیهای سرطانی درقیاس با غیرسرطانیها بیشتر بود (،12 ،3
 .)18 ،13خانوادة پروتئینهای شوک گرمایی با وزن مولكولی  72تا  73کیلودالتون فراوانترین آنها بودهاند و
به دو شكل ساختاری HSP73( 8و  )HSC73و عملكردی HSP72( 5و  (HSP70وجود دارند( .)1این
پروتئینهای عملكردی از خانوادة پروتئینهایی هستند که در موقعیت فشار روانی تولید میشوند (.)15 ،1
 HSP70یكی از ژنهای مسئول در مراحل اولیة بیوژنز میتوکندریها است و همانطور که قبالً نیز ذکر شد،
ایزوفرم  HSP72است ( .)1بهدلیل نقش  HSP70در سنتز میتوکندری در مراحل اولیة سنتز آن میتوان
غیرمستقیم یكی دیگر از نقشهای مهم  HSP72را شاخص عملكردی مهم حین فعالیتهای ورزشی در نظر
گرفت و نقشهای مختلف آن را مرکز توجه قرار داد ( .)1با توجه به نقشهای متفاوتی که پروتئینهای شوک
گرمایی در سطح درون و برون سلولی برعهده دارند و احتماالً تغییرات حاد و مزمن آنها متفاوت خواهد بود،
شاید بتوان افزایش آنها را شاخصی از عملكرد ورزشی ورزشكاران قلمداد کرد .یكی از استرسورهای
تحریککنندة تولید  ،HSP72تخلیة گلیكوژنی یا کاهش محتوا و دردسترسبودن گلیكوژن درونعضالنی است
که بهواسطه انقباضات مكرر طی فعالیتهای ورزشی به وقوع میپیوندد ( .)14 ،17 ،16در تحقیقی که با اجرای
پروتكل تمرینی خاصی روی چرخ کارسنج بهمدت دوونیمساعت به صورت موضعی و حاد 6باعث تخلیة
گلیكوژن عضالت ساق پا شد ،افزایش پروتئینی  HSP72را گزارش کردهاند ( .)17 ،16اما درباره تغییرات مزمن
یا سازگاری میزان و محتوای  HSP72پژوهشی که آزمودنیهای انسانی را مطالعه کرده باشد نیافتیم و اکثر
کارهای تحقیقی پاسخ  HSPsرا بررسی کرده بودند .تحقیقات نشان دادهاند تمرین و فعالیتبدنی موجب
افزایش حاد بیان ژنی و میزان پروتئین  HSP72در انسان و حیوانات میشود و به صورت مزمن در حیوانات
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کاهش مییابد ( .)17-19 ،10 ،16 ،5تحقیقات بلندمدت تمرینی که اکثر آنها موشها را مطالعه کردهاند .کاهش
میزان  HSPsرا نشان میدهند ( .)02 ،10در برخی تحقیقات دیگر نتایج حاکی از افزایش  HSPsاست (،13
 .)01 ،14با اجرای این پژوهش هم میتوان نوآوری کرد و نوعی پروتكل تمرینی تخلیة گلیكوژنی میدانی ابداع
کرد و درکنار آن تغییرات مزمن میزان پروتئین  HSP72در خون انسان را ارزیابی کرد .یكی دیگر از استرسورهای
محرک تولید  HSPsبرخی مكملها مانند گلوتامین است ( .)6تحقیقات قبلی نشان داده شدهاند که گلوتامین
باعث افزایش  HSP72میشود ،اما این تحقیقات با تمرین همراه نبوده است ( .)00گلوتامین نقشهای آنابولیكی
و تحریكی متفاوتی همچون سنتز پروتئینها ،افزایش تعادل نیتروژنی ،تحریک سیستم ایمنی ،اثرات آنابولیكی
و ضد کاتابولیكی بر روی عضالت ،تنظیم و تعدیل گلوکز از مسیر گلوکونئوژنز ،تولید اسید آمینه شاخهدار
بهخصوص لیزین ،راهاندازی مسیرهای ترانسآمیناسیون و دآمیناسیون دارد که تأمینکنندة نیازهای اسیدآمینهای
است ( .)05 ،08 ،03اما آیا مصرف مكمل گلوتامینی که محرک تولید  HSP72است و مكمل گلوکزی ،که شاید
از افزایش  HSP72جلوگیری کند ،طی چهار هفته تمرین شدید متناوب استقامتی میتواند تغییراتی در سطوح
 HSP72سرم را در آزمودنیهای انسانی ایجاد کند؟ بنابراین سؤال اصلی تحقیق این است که آیا مصرف مكمل
گلوکز و گلوتامین طی چهار هفته تمرین تناوبی استقامتی وامانده ساز میتواند بر سازگاری پروتئین HSP72
خون انسان تأثیر بگذارد؟ لذا تحقیق حاضر بهمنظور بررسی نقش فعالیتبدنی و مصرف مكملهای گلوکزی
(جهت جلوگیری از تخلیة گلیكوژنی) و گلوتامینی (با خواص آنابولیكی و پیشسازی) جهت ارزیابی سازگاری
 HSP72سرم انسان به تمرینات منقطع تخلیة گلیكوژنی طرحریزی شده است تا نیل به هدف اصلی این مطالعه
را آسان کند که بررسی تأثیر مصرف مكملهای گلوکز و گلوتامین طی یک دورة تمرینی چهار هفتهای تخلیة
گلیكوژنی بر میزان  HSP72سرم در انسان است.
روششناسي تحقيق
تحقیق حاضر از نوع تجربی با استفاده از گروه دارونما و کنترل بوده است .جامعة آماری تحقیق را دانشجویان
پسری که نیمسال دوم  44-49واحد تربیت بدنی عمومی ( )1داشتند ،در پردیس کرج دانشگاه خوارزمی تشكیل
دادند که  02نفر آزمودنی از جامعة آماری فوق به صورت داوطلبانه انتخاب شدند .نداشتن سابقة ورزشی یا
فعالیتبدنی منظم آزمودنیها ازطریق پرسشنامة rPar-Q

1

کنترل شد( .)06وضعیت سالمت ،داشتن

ویژگیهای الزم برای شرکت در تحقیق و سوابق پزشكی آزمودنیها از طریق پرسشنامه سالمتی ارزیابی شد
( .)06وضعیت تغذیهای آزمودنیها نیز بهوسیلة پرسشنامة وضعیت تغذیهای کنترل شد ( .)06سپس برخی
ویژگیهای آنتروپومتریكی آزمودنیها اندازهگیری شد و بهصورت تصادفی به چهارگروه پنجنفره شامل گروه
اول اجرای تمرین همراه با مصرف گلوکز ،گروه دوم اجرای تمرین همراه با مصرف گلوتامین ،گروه سوم
اجرای تمرین توأم با مصرف دارونما و گروه چهارم یا کنترل که هیچکدام از موارد مزبور را انجام نمی دادند،
1. Revised Physical Activity
)Readiness Questionnaire (RPar-Q

3
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تقسیم شدند .نتایج آزمون  ANOVAاختالف معنیداری بین گروههای تحقیق از نظر  HSP72در مرحله
پیشآزمون نشان نداد ،بنابراین هر چهار گروه همگن بودند.
پس از کنترل سوابق پزشكی ،وضعیت تغذیهای و فعالیت بدنی و تقسیمبندی گروهها ،برخی اندازهگیریهای
آنتروپومتریكی انجام و نمونههای خونی مرحلة پیشآزمون از هرچهارگروه گرفته شد .سپس گروه تجربی اول
تمرین تخلیه گلیكوژنی به همراه مصرف مكمل گلوکز ،گروه تجربی دوم تمرین تخلیه گلیكوژنی همراه با
مصرف گلوتامین و گروه سوم تمرین تخلیه گلیكوژنی توأم با مصرف دارونما را به مدت چهارهفته و هرهفته
دوجلسه انجام دادند .گروه چهارم یا کنترل هیچکدام از این تمرینها را انجام نمیدادند .به گروه تجربی اول
نوشیدنی ورزشی حاوی  %14گلوکز به مقدار و حجم  5ml/kgBWدو و نیم ساعت قبل از اجرای پروتكل
ورزشی و حاوی  %6گلوکز به مقدار و حجم  2ml/kgBWحین اجرای پروتكل ورزشی تخلیة گلیكوژن داده
شد ( .)04 ،07گروه تجربی دوم نیز نوشیدنی ورزشی حاوی  04گرم اسیدآمینة گلوتامین به مقدار و حجم
 0.4g/kgBWو 5ml/kgBWدو و نیم ساعت قبل از اجرای پروتكل ورزشی و به مقدار و حجم
 0.4g/kgBWو 2ml/kgBWحین اجرای پروتكل ورزشی تخلیة گلیكوژن داده شد ( .)04 ،07گروه سوم
نیز دارونما حاوی  %0گلوکز به مقدار و حجم  5ml/kgBWدو و نیم ساعت قبل از اجرای پروتكل تمرینی
و حاوی نوشیدنی  %0گلوکز به مقدار و حجم  2ml/kgBWحین اجرای پروتكل تمرینی تخلیة گلیكوژن
مصرف میکردند ( .)04 ،07گروه چهارم نیز هیچگونه فعالیت بدنی منظم نداشتند و مكملی نیز دریافت
نمیکردند .گروه تجربی اول و دوم بههمراه گروه دارونما هرهفته دوجلسه تمرین انجام میدادند و مصرف
مكملها و دارونما طی چهارهفته تمرین تخلیه گلیكوژنی ادامه یافت .جهت ازبینرفتن اثرات حاد آخرین جلسة
تمرینی 84 ،ساعت پس از اتمام آخرین جلسه تمرینی نمونههای خونی پسآزمون از هرچهارگروه گرفته شد.
در ادامه ،جهت ارزیابی سازگاریهای حاصلشده در متغیر وابستة تحقیق HSP72 ،سرم آزمودنیها در
آزمایشگاه اندازهگیری شد.
پروتكل تمرين تناوبي -استقامتي واماندهساز

جهت تخلیة گلیكوژن از آزمون  RHIETکه در شكل  1نشان داده شده است به عنوان پروتكل تمرینی استفاده
شد .الگوی اجرایی آن بدین صورت بود که هشت مخروط در دو ردیف چهارتایی با فاصلة دومتر از همدیگر
قرار گرفتند و در ردیفهای چهارتایی فاصلة مخروطها از یكدیگر پنجمتر بود .هر آزمودنی با فرمان شروع
اجرای تمرین را آغاز کرد ،پنجمتر اول را به صورت رفتوبرگشت انجام داد ،دوباره از مخروط اول تا مخروط
سوم را که  12متر است به طور رفتوبرگشت پیمود و درنهایت دوباره تا مخروط چهارم که در فاصلة 15
متری قرار دارد رفتوبرگشت را انجام داد .در یکبار تكرار این الگوی تمرینی کل مسافت طیشده  62متر
است که در  32ثانیه انجام میشود .هر آزمودنی باید ششبار بدون استراحت در زمانهای  32ثانیهای این آزمون
را اجرا کند که در نهایت کل زمان آزمون  142ثانیه خواهد شد .اگر هرآزمودنی در حین اجرای یک تكرار
زودتر از  32ثانیه رفتوبرگشت را کامل کند ،بایستی تا انتهای زمان  32ثانیه منتظر بماند و سپس مرحلة بعدی
را آغاز کند .این الگوی تمرینی که زمان کامل یک وهلة آن سه دقیقه است به دفعات متعدد انجام میشود(.)04
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زمان استراحت بین هروهلة سهدقیقهای ازطریق مطالعة مقدماتی که قبل از شروع پژوهش حاضر صورت گرفت
 32ثانیه و زمان کل هر جلسة تمرینی دو و نیم ساعت بهدست آمد تا با توجه به شاخص گلوکز خون انتهای
جلسه تمرینی ،تخلیة گلیكوژنی رخ دهد .در این مطالعة مقدماتی با دستكاری زمانهای استراحت بین هرتكرار،
زمان کل هرجلسه تمرینی و اندازهگیری گلوکز خون در ابتدا و پایان جلسة تمرینی و در فواصل زمانی مشخص
حین تمرین بهعنوان شاخصی برای وقوع تخلیة گلیكوژنی ،به موارد فوق دست یافتیم .در یک تحقیق به میزان
 3/49میلیمول بر لیتر گلوکز خون پس از تخلیة گلیكوژن و در تحقیق دیگری به میزان  3/67±2/11میلیمول
بر لیتر گلوکز خون پس از تخلیة گلیكوژن اشاره شده است که در تحقیق حاضر مورد استفاده قرار گرفتهاند
( .)32 ،09این زمان تمرینی و فواصل استراحت ،همانطور که در باال نیز گفته شد 32 ،ثانیه استراحت بین
هرسه دقیقه کار و زمان کل تمرینی در هر جلسة تمرینی دو و نیم ساعت بهدست آمد که این موقعیت تمرینی
بهعنوان تمرین مرجع برای وقوع تخلیة گلیكوژنی در نظر گرفته شد و به منزلة پروتكل تمرینی تخلیة گلیكوژنی
از آن استفاده شد.

شكل  .3نموگرام يک وهله از تمرين تناوبي -استقامتي واماندهساز يا )Repeated High-Intensity Endurance Test (RHIET

خونگيري و نمونههاي خوني

در این مطالعه قبل از شروع دورة تمرینی ،یعنی در مرحلة پیشآزمون و  84ساعت پس از اتمام آخرین جلسة
تمرینی تخلیة گلیكوژنی ،یعنی طی مرحلة پسآزمون ،از هر آزمودنی خونگیری ازطریق ورید زند اعلی به
حجم سهمیلیلیتر انجام شد .سپس سرم خون جهت اندازهگیری غلظت  HSP72سرم ازطریق یک SST
 )Systems, Plymouth.UK BD Vacutainer( vacutainerاز تیوب سه میلیلیتری از محتوای خون
داخل لوله شیشهای حاوی لخته ناشی از پالگ بهدست آمد و همة نمونههای خونی در دمای  -02°Cبرای
تجزیه و تحلیلهای بعدی نگهداری شدند(.)9 ،7
برای تعیین میزان  HSP72سرم خون از روش ارزیایی ایمونوسوربنت متصل شده به آنزیمEnzyme-
 )linked) immuno-sorbent assayیا بهطور مختصر  ELISAازطریق استفاده از آنتیبادی طبق
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دستورالعمل کارخانة سازندة [ HSP72 ELISA Kit (ADI - EKS-715,Enzo,BIOMOL, Stress
) ] Genاستفاده شد (.)30 ،01 ،9 ،7
برای تحلیل از آزمون کولموگروف -اسمیرنوف توزیع طبیعی دادهها بررسی شد .همچنین از آزمون Leven
جهت بررسی همگنبودن واریانس گروهها استفاده شد .جهت تجزیه و تحلیل دادهها و انجام کارهای آماری
از تفاوت 1عددی بین مقادیر پیش و پسآزمون جهت مقایسه چهار گروه استفاده شد .جهت تجزیه و تحلیل
دادهها و بررسی معنیداری تفاوت بینگروهها و درونگروهها از آزمون تحلیل واریانس دوراهه و آزمون تعقیبی
توکی استفاده شد .در تمام تجزیه و تحلیلهای آماری سطح معنیداری برابر با  α = 0.05بوده است .برای
تجزیه و تحلیل دادهها از نرمافزار کامپیوتری  SPSS 16و جهت ترسیم نمودارها از نرمافزار Excel 2007
استفاده شد.
نتايج تحقيق

خالصه ویژگیهای آنتروپومتریكی آزمودنیهای تحقیق در جدول  1آمده است .نتایج دادههای چهار گروه
تمرینی قبل از آغاز دوره تمرینی و  84ساعت پس از آخرین جلسه تمرینی  8هفتهای برای غلظت HSP72
سرم در نمودار  1آمده است.
جدول شماره  .3ميانگين و انحراف استاندارد ويژگيهاي آنتروپومتريكي آزمودنيها
گروهها

گلوكز و تمرين

گلوتامين و تمرين

دارونما و تمرين

كنترل

02/6±0/6

19/4±3/1

02/5±0/7

02/4±0/0

170/0±5/31

168/0±7/10

175/0±6/80

172/0±5/45

وزن (كيلوگرم)

69/13±12/8

67/13±11/4

71/13±9/6

78/13±4/6

( BMIكيلوگرم بر مترمربع)

03/66±3/0

08/86±3/7

00/03±8/0

05/83±8/1

چربي بدن (درصد)

17/64±6/0

16/75±7/1

15/75±4/3

14/75±5/7

متغير
سن (سال)
قد (سانتيمتر)

1. Different
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1.77±0.87

1.87±0.92

1.96±0.67

1.72±.0.97

3

1.37±0.65

1.86±0.71

0.7±0.48

0.89±0.47

2
پیش آزمون HSP72

1.5

پس آزمون HSP72

1

0.5

]serum HSP72 [ng/ml

2.5

0
دارونما وتمرین گلوتامین و تمرین

کنترل

گلوکز و تمرین

شكل  .3مقادير  HSP72سرمي گروههاي تحقيق

جدول  0اثر معنیداری برای متغیر مستقل تمرین بین گروههای تحقیق برای متغیر وابسته  HSP72سرم را
نشان میدهد ].[F(1,17)= 6.362 P<0.05
جدول  .3نتايج آزمون تحليل واريانس دوراهه در مورد ميزان  HSP72سرم
مجموع مربعات

درجه آزادي

ميانگين مربعات

F

معنيداري

منبع تغييرات

13/373

1

13/373

15/660

2/221

مکملسازي

5/830

1

5/830

6/360

2/200

تمرين

14/652

0

9/305

3/448

2/139

اثرمتقابل

18/514

17

2/458

09/378

02

خطا
كل

نتایج آزمون آماری تحلیل واریانس دوراهه اثر معنیداری برای متغیر مستقل تمرین بین گروههای تحقیق برای
متغیر وابسته  HSP72سرم را نشان داد ] .[F(1,17)= 6.362 P<0.05همچنین نتایج آزمون آماری آنالیز
واریانس دو راهه اثر معنیداری برای متغیر مستقل مكمل بین گروههای تحقیق برای متغیر وابسته HSP72
سرم را نشان داد ] .[F(1,17)= 15.362 P<0.01نتایج آزمون تعقیبی توکی حاکی از اختالف معنیدار بین
گروههای دارونما با گروه مكمل )p<0.05( 1و بین گروههای دارونما با گروه مكمل  )p<0.01( 0بود .تمام
اختالفهای معنیدار بهدستآمده با کاهش همراه بوده است .نتایج تحقیق به کاهش معنیدار  HSP72سرم
پس از چهارهفته تمرین تخلیه گلیكوژنی بین گروه دارونما با دو گروه مكملسازی دیگر تحقیق اشاره دارد.
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بحث و نتيجهگيري
هدف از اجرای این تحقیق بررسی تأثیر مصرف گلوکز و گلوتامین طی چهارهفته تمرین تخلیهکنندة گلیكوژن
عضالت بر سازگاریهای احتمالی  HSP72سرم خون مردان غیرورزشكار بود .نتایج تحقیق حاکی از کاهش
معنیدار  HSP72سرم پس از چهارهفته تمرین برای هردو متغیر مستقل مكملسازی و تمرین تخلیه گلیكوژنی
و کاهش معنیدار  HSP72سرم بین گروه دارونما با سهگروه دیگر تحقیق یعنی گروههای دریافتکننده
گلوکزی ،گروه دریافتکننده گلوتامینی و گروه کنترل بود .طبق پیشینه تحقیق ،یک جلسه تمرین باعث افزایش
 HSP72میشود ( )33 ،30 ،01 ،13 ،4اما اگر تمرین بهمدت طوالنیتر و طی چندین هفته انجام شود،
سازگاری  HSP72با کاهش همراه است ( .)10نتایج تحقیق حاضر نیز حاکی از سازگاری  HSP72همراه
با کاهش بوده است .اما در دستهای دیگر از تحقیقات سازگاری  HSP72با افزایش همراه بوده است (،02
 )38که با نتایج تحقیق حاضر متفاوت است البته در این دسته از تحقیقات نوع تمرین و الگوی اجرای تمرین
و نوع آزمودنیها با تحقیق ما متفاوت است و شاید این عوامل در سازگاری  HSP72مؤثر بوده است .ازطرفی
در تحقیقی نشان داده شده است که پاسخ  HSP72در هنگام ورزش بهشدت تمرین وابسته است ()33؛ از
اینرو شاید بتوان نتایج متفاوت را بهدلیل شدت و نوع تمرین نیز دانست .یكی از عواملی که باعث تحریک
افزایش پاسخ  HSP72میشود ،کاهش دسترسی به منابع کربوهیدراتی و بهعبارت دیگر تخلیه گلیكوژنی در
حین تمرین و فعالیت بدنی است ( .)17در این تحقیق سعی شده است با استفاده از مكملسازی و دادن مكمل
گلوکزی درحین تمرین به آزمودنیها ،از تخلیه منابع گلیكوژنی جلوگیری شود تا جلو یكی از استرسورهای
 HSP72یعنی تخلیه محتوای گلیكوژنی گرفته شود تا با این پیشفرض ،اثر آنرا پس از چهارهفته بر میزان
 HSP72بسنجیم و سازگاری آنرا با دادن گلوکز به آزمودنیهای تحقیق مشخص کنیم .نتایج تحقیق حاکی از
کاهش معنیدار گروه دریافتکننده گلوکزی بههمراه تمرین تخلیه گلیكوژنی نسبت به گروه دارونما بود که
صرفاً تمرین تخلیه گلیكوژنی را داشتند .این بدینمعنی است که مصرف مكمل گلوکزی طی چهارهفته باعث
کاهش میزان  HSP72سرم شده است؛ البته این کاهش بین دوگروه گلوکزی و دارونما بوده است و دریافت
گلوکز نتوانسته باعث کاهش  HSP72سرم نسبت به دریافت مكمل گلوتامینی یا گروه کنترل شود .بدینمعنی
که مصرف مكمل گلوکزی نسبت به مكمل گلوتامینی مزیتی ندارد .میتوان گفت دریافت گلوکز درحین تمرین
باعث کاهش  HSP72میشود و این مزیت است ،زیرا کاهش  HSP72استراحتی بهمعنی استرس و فشار
کمتر است؛ ازاینرو کاهش  HSP72پس از چندهفته تمرین ،شاخص مناسب و مفیدی برای فرد تلقی میشود؛
یعنی چنین شخصی در قیاس با فردی با همان ویژگیها با کاهش استرس و درنتیجه افزایش عملكرد روبهرو
است .افزایش بیشتر  HSP72درحین تمرین ،اگرچه شاخص محافظتی قلمداد میشود ،بهمنزله افزایش استرس
و فشار بر فرد است؛ بنابراین کاهش  HSP72در حین تمرین و پس از تمرین شاخص مفیدی در افراد سالم
به شمار میآید .در بسیاری از تحقیقات میزان  HSP72در افراد دارای مشكالت و بیماریهایی از قبیل سرطان،
مشكالت قلبی ،چاقی ناشی از مقاومت انسولینی و ایدز بیشتر از افراد سالم است؛ بنابراین از جنبه پاتولوژیكی
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هم کاهش  HSP72شاخص مفیدی تلقی میشود ( HSP72 .)35 ،18 ،12یک سیگنال خطر و عامل ایمنی
در دستگاه ایمنی بدن است و طبق پیشینه تحقیقات عملكردهای ایمنی دارد ( .)6 ،1بنابراین میتوان به افرادی
که در فعالیتهای بلندمدت شرکت میکنند ،جدا از اثرات جانبی و مفید مصرف گلوکز از جنبه کاهش استرس
وارد شده به بدن و از جنبه ایمونولوژیكی ،توصیه کرد که درحین چنین فعالیتهایی گلوکز مصرف کنند.
درحین تمرینات فوق استقامتی که منجر به افزایش  HSP72میشود ،میتوان با مصرف گلوکز اثر مداخلهای
ایجاد کرد و مانع افزایش  HSP72شد و درواقع از استرسورهایی که موجب تحریک  HSP72میشوند
جلوگیری کرد؛ زیرا طبق نتایج تحقیق مصرف مكمل گلوکزی از افزایش  HSP72جلوگیری میکند .این مسئله
شاید بهدلیل تأخیر در اتمام ذخایر گلیكوژنی در حین تمرین باشد ،چون دریافت گلوکز درحین تمرین بهصورت
بلندمدت باعث کاهش  HSP72نسبت به تمرین بدون گلوکز شد .نتایج این تحقیق حاکی از کاهش معنیدار
 HSP72سرم پس از چهارهفته در گروه گلوتامینی نسبت به گروه دارونما نیز بود .اگرچه محقق درباره ورزش،
چه بهصورت حاد ،چه بهصورت مزمن و مصرف گلوتامین تحقیقی نیافت ،درباره نقش گلوتامین و اثر آن بر
 ،HSP72پیشینه تحقیق نشان داده است که گلوتامین باعث افزایش بیان و محتوای پروتئینی HSP72میشود
( .)00ازطرفی ْ،گلوتامین نقشهای دیگری نیز دارد که از آن جمله در هنگام اتمام منابع کربوهیدراتی میتواند
تحریککننده سنتز و تجمع گلیكوژن باشد و همانند گلوکز از تخلیه گلیكوژن جلوگیری کند و اثرات آن مشابه
با مصرف گلوکز باشد ( .)05گلوتامین به سیستم ایمنی که  HSP72نیز جزئی از عملكرد این سیستم است
کمک میکند و باعث ارتقای عملكرد سیستم ایمنی میشود ( .)05 ،11اما همانطور که در باال نیز گفته شد،
هر عاملی که بتواند در بلندمدت باعث کاهش  HSP72شود ،شاخص مفیدی قلمداد میشود .چون کاهش
 HSP72نشاندهنده استرس کمتر واردشده به بدن است ،بنابراین از این منظر مصرف گلوتامین میتواند عالوه
بر اثرات مفید دیگر برای بدن ( )05 ،08 ،03از نظر شاخص  HSP72هم مؤثر واقع شود .اما در زمینه نقش
گلوتامین و  HSP72نوعی تناقض وجود دارد ،زیرا ازجهتی مصرف مكمل گلوتامین باعث افزایش پاسخ
 HSP72البته پس از یکجلسه میشود ( )00اما در تحقیق حاضر بهصورت بلندمدت مصرف مكمل گلوتامین
باعث کاهش  HSP72شد .در پاسخ به یک وعده مصرف گلوتامین افزایش  ،HSP72مطابق با پیشینه تحقیق
صورت میگیرد و شاید گلوتامین بدن را درحین یکجلسه تمرین برای مقابله با استرس بهتر آماده میکند و
افزایش  HSP72دارای مزیت است ،اما در بلندمدت بدن سازگارتر میشود و خود را با مصرف گلوتامین
سازگار میکند و پس از مدتی با کاهش  HSP72روبهرو میشود که این کاهش در سطوح استراحتی شاخص
مفیدی تلقی میشود و این پارادوکس نیز توجیه می گردد .افزایش یک فاکتور یا ماده در بدن حین فعالیت
ورزشی پاسخ محسوب میشود که با توجه بهمدت و شدت فعالیت میتواند متغیر باشد و باعث میشود بدن
در موقعیت فشارزای جدید آماده باشد ( )36لذا افزایش بسیاری از مواد و فاکتورها ازجمله  HSP72که
بهعنوان فاکتور ضداسترس و ایمونولوژیكی محسوب میشود ( ،)6نشاندهنده تطابق بیشتر و بهتر بدن با
موقعیت فشارزا است که این موقعیت در تحقیق حاضر فعالیت بدنی فوق استقامتی است .ازطرف دیگر،
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سازگاریهای ایجادشده در بدن در هر موقعیت استرسزای جدید میتواند متغیر باشد ،اما درباره ،HSP72
که فاکتوری ضد استرس است ،کاهش سطوح استراحتی مبین موقعیت استرسی نازل و شاخصی مفید است (،1
 .)10بنابراین ،هم مصرف گلوکز و هم مصرف گلوتامین درحین تمرین و فعالیت بدنی بهخصوص فعالیتهای
فوق استقامتی بلندمدت ،میتواند مؤثر باشد و میزان استراحتی  HSP72سرم را کاهش دهد .اما یكی دیگر از
نتایج این تحقیق معنیدار نبودن  HSP72در گروه دارونما نسبت به گروه کنترل بود .اگرچه در برخی تحقیقات
پس از چند هفته افزایش و در برخی دیگر از تحقیقات کاهش  HSP72گزارش شده است ،مطابق با نتایج
تحقیق معنیدار نبودن  HSP72بهمنزله بیتأثیر بودن تمرین تخلیه گلیكوژنی درجهت افزایش یا کاهش
 HSP72نسبت به گروه کنترل است .اما در اینجا بحث این است که چرا تمرین تخلیه گلیكوژنی نتوانسته
است باعث تغییر معنیدار بهخصوص کاهش در گروه دارونما شود که فقط تمرین داشتند ،چراکه مطابق پیشینه
تحقیق پس از چندهفته تمرین با الگوهای متفاوت ،برخی تحقیقات با افزایش و برخی دیگر با کاهش HSP72
همراه بودهاند .اما در تحقیق حاضر تفاوتی را مشاهده نكردیم بدینمعنی که تمرین تخلیه گلیكوژنی نتوانسته
است باعث تفاوت معنیداری بین این دو گروه شود؛ برخالف دو گروه دیگر که مكمل دریافت میکردند .به
نظر میرسد در تحقیق حاضر این مسئله بهدلیل تفاوت نوع تمرینهای تحقیق حاضر باشد .البته شاید یكی
دیگر از دالیل این مسئله استفاده از نوع آزمونهای تعقیبی بود ،چراکه با استفاده از آزمون تعقیبی LSD
معنیداری بین گروه دارونما با کنترل بهدست آمد ،که نشاندهنده تأثیر تمرین تخلیه گلیكوژنی نسبت به گروه
کنترل بر  HSP72بود .آزمون بهکار رفته در تحقیق حاضر از نوع آنووای دوراهه بود؛ این نوع آزمون آماری
اثر متقابل دو متغیر مستقل را نیز اندازهگیری میکند اما در این تحقیق اثر متقابل مكمل و تمرین معنیدار نشد،
پس استفاده از مكمل و تمرین تخلیه گلیكوژنی اثر مشترکی بر  HSP72ندارند و هرکدام از این متغیرها اثرات
خاص خودشان بر  HSP72هستند و بنابراین اثر تعاملی مشترکی ندارند .بهدلیل معنیداری بیشتر مكمل
 P<0.01نسبت به تمرین  P<0.05تأثیر و سازگاری مكمل بر میزان  HSP72بیشتر از تمرین است.
نتيجهگيري
بهطور کلی ،میتوان نتیجه گرفت که مكملسازی گلوکز یا گلوتامین درحین تمرین تخلیه گلیكوژنی میتواند
در طوالنیمدت باعث کاهش  HSP72سرم شود و مصرف مكملهای فوق میتواند ،عالوه بر اثرات مفید در
بدن ،ازحیث  HSP72نیز مؤثر باشد و باعث افزایش  HSP72سرم پس از چهارهفته شود .از کاهش
 HSP72که شاخصی مفید در زمان استراحتی محسوب میشود و توسط گلوکز و گلوتامین پس از چندهفته
همراه با تمرین ایجاد میشود ،میتوان به افرادی که در فعالیتهای ورزشی شرکت میکنند توصیه کرد که
همراه با تمرین و فعالیت بدنی بهخصوص فعالیتهای بلندمدت استقامتی گلوکز یا گلوتامین مصرف کنند ،زیرا
 HSP72سرم در گروه دارونما افزایش یافت ،ولی در دو گروه مكملی که تمرین نیز داشتند  HSP72سرم
کاهش نشان داد.
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