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 ي علوم تربیتی و روانشناسیدانشکده

  گروه آموزشی تربیت بدنی وعلوم ورزشی

 
 

  ي کارشناسی ارشدنامه براي دریافت درجهپایان

  يي تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش فیزیولوژي ورزشی کاربرددر رشته
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  دکتر فرناز سیفی
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  بهمن :ناماصل                                  اعتباري: دانشجو خانوادگی نام

بررسی تاثیر حاد فعالیت هوازي شدید بر میزان پروتئینوري پسران نوجوان فعال و غیر فعـال شـهر    :نامهپایان عنوان

  اردبیل

  دکتر آیدین ولیزاده: رمشاو استادکوهیان، دکتر فرناز سیفی      پروفسور معرفت سیاه :اراهنم اساتید

  تربیت بدنی  :رشته                                           کارشناسی ارشد   :یتحصیل مقطع 

    اردبیلی محقق :دانشگاه                              فیزیولوژي ورزشی کاربردي                :گرایش

  74:اتصفح تعداد        29/6/1396 :دفاع تاریخ    علوم تربیتی و روانشناسی   :دانشکده

  : چکیده

 علوم از متخصصان بسیاري توجه یکدیگر ها برو کلیه ورزش متقابل تأثیر ها وکلیه عملکرد بر ورزشی هايفعالیت تأثیر

ر هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر حاد فعالیت هوازي شدید بر میزان بدین منظو .است کرده جلب خود به را ورزشی

پسر نوجوان بودند که به دو گروه فعال  28هاي این پژوهش شامل آزمودنی. پروتئینئوري پسران نوجوان شهر اردبیل بود

ه بدنی کیلوگرم، شاخص تود 56/49±69/3سانتیمتر، وزن  85/149±74/2سال، قد  85/12±46/0میانگین سنی (

سانتیمتر، وزن  21/153±08/4سال، قد  92/12±18/0میانگین سنی (و غیرفعال ) کیلوگرم بر متر مربع 1/1±06/22

ضمن اینکه در هر . قرار گرفتند) متر مربعکیلوگرم بر  86/23±50/1کیلوگرم، شاخص توده بدنی،  82/7±85/55

بالفاصله  ،قبل. متر بود 1600پروتکل تمرینی آزمون . رفتندنفر در گروه کنترل قرار گ 7نفر در گروه تجربی و  7گروه 

متغیرهاي تحقیق حاضر عبات . شد منتقل شگاهیآزما و به شده جمع آوري يادرارهاي نمونه  آزمونساعت بعد یک  و

کرر براي اندازه گیري تغییرات درون گروهی از آزمون اندازه گیري م. آلبومین، پروتئین تام و کراتینین: بودند از

)Repeated measure(  در بررسی . تی مستقل استفاده شدو جهت مقایسه دو گروه در تمام مراحل از آزمون آماري

مستقل نشان داد، بین دو  Tتغییرات بین گروهی دو گروه فعال تجربی و کنترل پسران نوجوان فعال، نتایج آزمون 

 بعد ساعت بعد آزمون و یک بالفاصله در مرحله ادرار درین و کراتین تام نیپروتئآلبومین،  دفع زانیمگروه از لحاظ 

دفع  نینیکرات زانیم، از لحاظ آزمون بعد ساعت 1فقط در مرحله ). P<05/0(تفاوت معناداري وجود ندارد  آزمون

در زمینه  .تفاوت معناداري وجود داشت 004/0ی و کنترل با سطح معناداري تجرب فعال بین دو گروه ادرارشده در 

 زانیمداري بین غییرات درون گروهی گروه تجربی، نتایج آزمون تحلیل واریانس با اندازه گیري مکرر نشان داد که تفاوت معنات

  .وجود ندارد آزمون مراحل بین در تجربی گروه هاي آزمودنی ادرار دردفع شده  تام نیپروتئ

 و کراتینین ادراري در مرحله يادرار نیآلبوم زانیمدر مورد پسران نوجوان غیرفعال نیز، بین دو گروه از لحاظ 

 نیآلبوم زانیمتغییرات درون گروهی . تفاوت معناداري وجود نداشت آزمون بعدساعت  آزمون و یک بعد بالفاصله

 تام نیپروتئتغییرات . )P<05/0(آزمون نیز غیرمعنادار بود  مراحل بین ي و کراتینین ادراري گروه تجربی نیز درادرار

، ) =009/0p( آزمون بعد ساعتآزمون غیر معنادار، اما در مرحله یک  بعد بالفاصله بین دو گروه در مرحله يادرار

 بین در تجربی گروه هاي آزمودنی ادرار دردفع شده  تام نیپروتئ زانیمداري بین همچنین تفاوت معنا. معنادار بود

  . وجود نداشت آزمون مراحل

به نظر می رسد اجراي پروتکل مورد نظر تحقیق در پسران نوجوان فعال و  با توجه به نتایج مطالعه حاضر،

  .هر چند که انجام تحیققات بیشتر در این زمینه ضروري می باشد. غیرفعال بالمانع می باشد

  .هوازي، پروتئینوري، پسران نوجوان، فعال، غیرفعال :هاواژه کلید
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 مقدمه :1- 1

هاي بدنی نسبت به تمرینات گوناگون ي علمی چگونگی و سازگاريفیزیولوژي ورزشی به مطالعه

 گیرد،هاي بدنی تحت تاثیر قرار میعالیتعواملی را که در ف. پردازدهاي مختلف میورزشی در محیط

هاي آن هاي متعددي در سراسر کشور در زمینه فیزیولوژي ورزشی و زیر شاخهپژوهش. کندعه میمطال

، پیشرفت تکنولوژي. گشایداي از علم و دانش را براي مرزهاي ناشناخته این علم میگیرد، دریچهانجام می

ت بدنی فراهم کرده و تربی زمینه هاي مطالعاتی و پژوهشی فراوانی را در زمینه مربوط به علوم ورزشی

گائینی ( با پیشرفت و توسعه علوم ورزشی زمینه یابی براي پژوهش در تربیت بدنی ایجاد شده است. است

  .)1388؛ حسینی، 1384و دبیدي روشن، 

اي نیز در برخی خطرهاي بالقوه هاي ورزشیباید اذعان داشت علیرغم آثار مثبت شرکت در فعالیت

هایی است که کلیه یکی از ارگانیسم .)1384ساري صراف، ( کندافراد را تهدید میها، فرد یا از این فعالیت

از اعضاي مهم و حیاتی  هاکلیه). 1383، رجبی( هاي ورزشی بر عهده دارداي در فعالیتنقش عمده

ها نقش مهمی را در کنترل حجم، فشار کلیه. دهندهستند که اعمال مختلفی را در بدن انجام می

کوچکی شلمانی و همکاران، ( توي الکترولیتی و ثبات محیط داخلی بدن بر عهده دارنداسمزي،مح

1382.(  

درصد برون ده قلبی یا حدود  22میزان جریان خون در دو کلیه هنگام استراحت به طور طبیعی 

 نهاي ورزشی، این میزااما هنگام فعالیت). 1388حسینی، ( دهدمیلی لیتر را به خود اختصاص می 1100

  ).1387آتشگائیان، ( رسدبرون ده قلبی می درصد 5 تا 3به 

بنابراین جریان . یابدهاي ورزشی جریان خون در عضالت درگیر در فعالیت، افزایش میدر فعالیت

 که باعث افزایش نفوذپذیري گلومرول، کاهش باز. یابدهاي داخلی از جمله کلیه کاهش میخون در ارگان

-ایی که به طور طبیعی فیلتره شده اند و تغییر در وضعیت همودینامیک کلیه میهجذب توبولی پروتئین

هاي ورزشی، ترکیبات عالوه بر کاهش جزئی جریان خون کلیوي و تشکیل ادرار به هنگام فعالیت. شود

  .)1383نیکبخت، ( پروتئینی نیز ممکن است در ادرار دیده شود



٣ 

به  نظرو ) 1380ثاقبی، ( باشدوجود پروتئین در ادرار میهاي بیماري کلیوي، افزایش از اولین نشانه

لذا با توجه به ). 1997، 1پورتمنس و همکاران( اینکه دفع پروتئین در ادرار به شدت ورزش بستگی دارد

هاي بدنی بر دوش مربیان تربیت بدنی است، مربیان تربیت بدنی موظف فعالیتاینکه برنامه ریزي اصولی 

هاي بدنی آگاه باشند تا به خوبی بتوانند با توجه به دامنه سنی فراگیران ز آثار فعالیتبه این هستند که ا

  .هاي خود را هدایت نمایندبرنامه

  یان مسالهب: 2- 1

 هاي فعالیت انجام لذا .شود می بدن مختلف هاي دستگاه عملکرد بهبود باعث ورزشی فعالیت

 حاالت بعضی در ورزش اند داده نشان تحقیقات ،این دوجو با اما .شود می توصیه سنین تمام در ورزشی

 کلیه .باشد می ها کلیه عملکرد بر تاثیر شدید ورزش عوارض از یکی شود، می عوارض بعضی بروز سبب

 ).1390جعفري، (دارد  عهده بر ورزشی فعالیت هاي عمده اي در نقش که است ارگانیسم هایی از یکی

از  ي بسیار توجه یکدیگر بر کلیه ها و ورزش متقابل تأثیر و ها کلیه دعملکر بر ورزشی هاي فعالیت تأثیر

 در درگیر سازوکارهاي همچنین و تأثیر این شناخت .است کرده جلب خود به را ورزشی علوم متخصصان

گائینی و همکاران، (است  ورزشی فعالیت نوع و تمرینی هاي برنامه تنظیم و طراحی در مهمی آن عامل

 متغیر میزان به فیلترا مواد از حذف و پالسما کردن فیلتره با را خود اعمال ترین مهم ها کلیه. )1390

 نمی ها کلیه کلیوي، بیماري به ابتال با). 2006، 2هال و همکاران( دهند می انجام بدن نیازهاي به بسته

کلیوي مزمن  ارسایین کنند اعمال را کننده تنظیم کارکردهاي یا زاید متابولیک هاي فرآورده دفع توانند

 کند، افزایش می مطرح را کلیه بیماري که عالیمی ترین مهم از یکی). 2008، 3دگلر(گردد  می ایجاد

 این عبور از ممانعت جهت الزم توانایی دهد کلیه می نشان که است) پروتئینوري( ادرار در پروتئین دفع

  ).1391رفعتی نیا و همکاران، (است  نداشته را ماده

 .شود می استفاده آن طبیعی دامنۀ از فراتر پروتئین ادراري دفع براي توصیف پروتئینوري اصطالح

 لیتر دسی در میلی گرم 10 یا روز در میلی گرم 150 سالم در  افراد ادرار در پروتئین دفع بیشینه ي حد

 بسته کودکان، در پروتئینوري میزان. اند خوانده را  پروتئینوري مذکور مقدار از بیش پروتئین دفع. است

 40 و دارد گلومرولی منشاء شده دفع ادراري پروتئین درصد 60. می کند فرق بدن، مقطع سطح و سن به

                                                
1 . Poortmans et al. 
2. Hall et al. 
3. Degler et al 
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 1الکترواستاتیکی تعامالت و ملکولی اندازة و وزن مانند عواملی. شود می دفع ها توبول از مانده باقی درصد

 عبور گلومرولی هاي مویرگ دیوارة در منفی بار داراي ذرات و گردش خون در موجود هاي مولکول بین

 خون جریان این، وجود با ).1390همکاران،  گائینی و( کنند محدد می را گلومرولی فیلتراي از پروتئین

 فعال عضالت به رسانی خون و مجدد خون توزیع امکان تا می یابد کاهش ورزشی فعالیت هنگام کلیوي

 نفوذپذیري افزایش باعث تصفیۀ گلومرولی میزان بر تأثیر با کلیوي خون جریان کاهش این. شود فراهم

 وزن با پروتئینی هاي که مولکول شود می باعث ها گلومرول در خون آهستۀ جریان. شود می گلومرولی

 پروتئینوري" که شود می وضعیتی بروز سبب و یابند راه ادراري مجاري درون به فعالیت از پس زیاد و کم

 فعالیت از بعد معموال ورزشی که پروتئینوري ).1996، 3پورتمانس و همکاران(شود  می نامیده " 2ورزشی

 با که بوده پذیر و برگشت مالیم فرایند یک است، رایج بیشتر شدید هاي در فعالیت و افتد می اتفاق بدنی

 به که تاي اس پدیده ورزشی هاي فعالیت از بعد ادرار، در ها دفع پروتئین. نیست همراه بالینی عالئم

 میزان ناچیز به و کنند نمی عبور گلومرولی ي دیواره از هاي سنگین پروتئین. است شده شناخته خوبی

پروتئینوري  آن به که یابد می افزایش ادرار در آنها گلومرولی، میزان ضایعات در اما دارند، وجود ادرار در

پروتئین هاي دفعی در فرایند یکی از اصلی ترین  ).2000، 4کارول و تمت(گویند  می گلومرولی

پروتئین  کوچکترین از دالتون 69000 حدود ملکولی وزن با آلبومین .می باشد 5پروتئینوري، آلبومین

 که باشد بدن می در مهم بسیار نقش دو داراي آلبومین. گردد می سنتز کبد در و بوده پالسما هاي

 چرب و اسیدهاي ها هورمون مانند ترکیبات زا بعضی انتقال و اسمزي فشار نگهداري و حفظ از عبارتند

 ادرار در آلبومین شدن دیده بنابراین. کند عبور نمی گلومرولی غشاء از آلبومین عادي حالت در. خون در

 از سنگین پروتئین هاي). 1988 ،6همکاران و کرامر(می باشد  گلومرولی عملکرد در اختالل دهنده نشان

 میزان گلومرولی ضایعات در اما دارند، وجود ادرار در میزان ناچیز به و ندکن نمی عبور گلومرولی ي دیواره

 حضور ).2000 ،تمت و کارول( گویند می گلومرولی اوري آن پروتئین به که یابد می افزایش ادرار در آنها

 ومرولیگل اوري پروتئین در. باشد می گلومرولی اوري پروتئین نوعی نیز اوري آلبومین یا ادرار آلبومین در

تغییر  افزایش بیشینه، تمرین بار شود می شناسایی پالسما سنگین هاي پروتئین دفع افزایش که توسط

                                                
1. Electrostatic interactions 
2. Exercise- induced proteinuria. 
3. Poortmans et al. 
4. Carroll and Temte 
5. Albomin 
6. Kramer et al. 
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در زمینه تغییرات  ).2006 ،1اوچینسکی و پورتمن( می کند تحریک را گلومرولی غشاي نفوذپذیري

آنها در این . ده اندپژوهشی انجام دا ) 2014(  همکاران و آلبومین با انجام فعالیت هاي ورزشی خدایی

 هاي آزمایش. سال پرداختند 14 تا 12 آموزان دانش در اي دوره بدنی تأتیر فعالیت پژوهش به بررسی

 فعالیت از بالفاصله بعد آلبومینوري دار معنی افزایش و شد انجام از تمرین بعد دقیقه 45 و بالفاصله ادرار

. جام تمرینات مقامتی نیز مورد بررسی قرار گرفته استهمچنین تغییرات دفع پروتئین با ان .نمود بیان را

 آزمایش سال، 25 تا 20 جوان زن 7 در تمرین مقاومتی، هفته 8 از بعد ،) 2013( همکاران و کهن پور

  .داشت را بیان پروتئینوري دار افزایش معنی وي. داد انجام تمرین از بعد ساعت یک و را بالفاصله ادرار

 یک که داد نشان تحقیقی طی) 1391(جام گرفته در این زمینه، صالحیان در دیگر پژوهش هاي ان

نخبۀ مشت  ورزشکاران در پروتئینوري ایجاد بی هوازي باعث تمرین جلسه یک و هوازي جلسه تمرین

 در دویدن بعد از که دادند نشان دیگري تحقیق در )2007( 2همکاران و سنتوركهمچنین، . می شود زنی

 نوارگردان، روي بیشینه بر قلب ضربان درصد 90و  85، 80به ترتیب  شدت هاي با دقیقه اي 4 ست 3

 به کاهش می توان پروتئینوري در درگیر جمله مکانیسم هاي از .پروتئینوري شدند دچار آزمودنی ها

 طی توبولی جذب کاهش باز و الکتات گلومرولی، افزایش میزان فیلتراسیون کلیوي، افزایش خون جریان

  ).2004، 3اوتا و همکاران(کرد  اشاره و برخوردي باال شدت با اتتمرین

 و شدت باال با ورزشی فعالیت هاي انجام که نشان می دهند شده انجام تحقیقات اکثر کلی به طور

 با توأم و بوده نوع برخوردي از که ورزش هایی به ویژه دارند سیستم ادراري بر مخربی اثرات طوالنی مدت

 افزایش مطالعات از برخی طوري که به). 2012، 4روسو و همکاران(هستند  شدید نه ايتکا و ضربه ها

 افراد سالم از گروه دو هر در را بیشینه هاي شدت در هم و بیشینه هاي زیر شدت در هم ها پروتئین دفع

 شدت با وريا پروتئین میزان و نوع بر فعالیت بدنی متفاوت الگوهاي اثرات لذا. اند کرده مشاهده بیمار و

 فعالیت شدت خصوص اندك در اطالعاتی دیگر طرف از اما. نیست مشخص ثابت، در مدت و مختلف هاي

 دارد وجود مدت و شدت کنترل با متفاوت حرکتی در الگوهاي ها پروتئین ادراري دفع و بیشینه زیر

  ).1390بابایی و همکاران، (

                                                
1. Poortmans and Ouchinsky. 
2. Senturk et al. 
3. Ota et al. 
4. Russo et al. 
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خرب فعالیت بر کلیه ها و سیستم هاي بدنی م اثرات جهت پیشگیري از مناسب راهکاري ارائه لذا

 از هدف بنابراین .بیافزاید افراد سالمتی و بهداشت بر ورزشی مثبت فعالیت تاثیرات به تواند دیگر، می

 غیر و فعال نوجوان پسران پروتئینوري برمیزان شدید هوازي فعالیت حاد تاثیر بررسی حاضر ى مطالعه

  .باشد اردبیل مى شهر فعال

  رورت و اهمیت تحقیقض: 3- 1

نارسـایی هـاي    و اختالالت بروز احتمال دارد وجود ورزشی فعالیت هاي مورد در که نگرانی هایی از

 و پزشـکی  نظـران  صاحب توجه موارد مورد یکی از این گونه .است بدن مختلف دستگاه هاي در گوناگون

 کـه  آنجـا  از .اسـت  آن ازوکارسـ  و کلیـه  عملکـرد  بـر  و فیزیکـی  بـدنی  هـاي فعالیـت  تأثیر ورزشی، علوم

است و با  اهمیت حائز ورزشی هاي فعالیت تنظیم و طرح براي عملکرد کلیوي کننده کنترل سازوکارهاي

 افـراد  در هنـوز  دارد، وجـود  جسمانی هاي فعالیت فرآیند که در پروتئینوري هاي سازوکار توجه به اینکه

 و سـیگل  ).1388حسـینی،  (دارد  بیشتري هاي شپژوه به نیاز است و نشده شناخته کامل طور به سالم

 بعـد از  درصـد  18 .نمودنـد  تسـت  دویـدن،  از بعـد  روز سه و بالفاصله را قبل، ماراتن دوندگان ،1همکاران

 پروتئینوري ناشی نمودند اعالم محققین این. داشت بعد ادامه ساعت 48 تا و پروتئینوري داشتند مسابقه

 هـاي  پژوهش. است مؤثر آن در شخصی هاي و محدودیت تکرار که است خیمی خوش شرایط از ورزش،

 پروتئینـوري  دچـار  بـدنی  شـدید  تمرینات و ورزشی از فعالیت بعد ورزشکاران که اند داده نشان گوناگون

 ایـن ). 1388حسینی، (یابد  می افزایش بدنی فعالیت متعاقب از ادرار ها پروتئین دفع و شوند می ورزشی

 فقـط  و ندارد خاصی عالئم پروتئینوري .است متفاوت فیزیولوژیک، و طبیعی ر شکلاز نظ پروتئینوري نوع

 فعالیـت هـاي   بدنی، تربیت ساعات در مدارس، در با توجه به اینکه .است تشخیص ادرار قابل آزمایشات با

 عالئـم  همـانطور کـه بیـان شـد، پروتئینـوري      و انجام می شود متفاوت شدت هاي و شکل ها به ورزشی

 تـا  می دهـد  رخ غیرورزشکار افراد براي بیشتر ندارد و همچنین با توجه به تحقیقات، پروتئینوري ظاهري

مـی   فعالیـت  بـه  بـدنی  تربیـت  ساعت در مدارس در که دانش آموزانی و )1390جعفري، (افراد ورزشکار 

 مـنظم  فعالیـت  و تمـرین  مدرسـه  از خارج اغلب و دارند تحرك شدید طور به این ساعت در فقط پردازند

 عالقـه  مـورد  ورزش انجام به انرژي تمام با می گذارند قدم ورزشی محیط به و هنگامی که ندارند ورزشی

 اهمیت این پروتئین، دفع اهمیت و بدنی شدید فعالیت هاي در کلیه عملکرد به با توجه. می پردازند خود

                                                
1. Siegel et al. 
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ورزشـی در نوجوانـان    ینـوري پروتئ و فعالیت ورزشی شـدید  بین رابطه اي چه تا بدانیم می شود احساس

 مردان بر هماتوري و پروتئینوري زمینه در بیشتر تحقیقات اینکه به توجه با و دارد وجود فعال و غیر فعال

 مـردان  در تنهـا  همـاتوري  کردنـد،  می محققان تصور برخی که جایی تا است، شده متمرکز و ورزشکاران

غیـر ورزشـکار    مـدارس  آموزان دانش حالی که، اغلب و در) 1392آتشگائیان و همکاران، (اتفاق می افتد 

تـاثیرات   زمینـه  در بیشـتري  تحقیقـات  تا می کند ایجاب ضرورت هستند و در سنین نوجوانی قرار دارند،

  .گیرد ورزشی افراد نوجوان صورت فعالیت ورزشی بر پروتئینوري

وه فعال و یا غیر فعال همچنین با توجه به پیشینه تحقیق، اغلب پژوهش ها فقط به بررسی یک گر

آزمودنی ها پرداخته اند و تحقیقات زیادي با هدف بررسی و مقایسه گروه فعال و غیر فعال به صورت 

 با دوگروه فعال و غیر فعال از نوجوانان و با هدف حاضراز این رو، پژوهش . همزمان انجام نشده است

  .انجام می شودپسران نوجوان  يراو نیپروتئ زانیبرم دیشد يهواز تیحاد فعال ریتاث یبررس

 فرضیه هاي پژوهش: 4- 1

  .تاثیر معناداري دارد دفع آلبومین در ادرار پسران فعال زانیم بر دیشد يهواز تیفعال - 1

  .دارد يمعنادار ریتاث رفعالیدفع آلبومین در ادرار پسران غ زانیم بر دیشد يهواز تیفعال - 2

  .دارد يمعنادار ریتاث پسران فعال تام در ادرار نیوتئدفع پر زانیم بر دیشد يهواز تیفعال - 3

  .دارد يمعنادار ریتاث رفعالیپسران غ تام در ادرار نیدفع پروتئ زانیمبر  دیشد يهواز تیفعال - 4

  .دارد يمعنادار ریتاث پسران فعال در ادرار نینیدفع کرات زانیمبر  دیشد يهواز تیفعال - 5

  .دارد يمعنادار ریتاث رفعالیپسران غ در ادرار نینیفع کراتد زانیم بر دیشد يهواز تیفعال -6

 اهداف پژوهش: 5- 1

  هدف کلی: 1- 5- 1

 ياور نیپروتئ زانیبرم دیشد يهواز تیحاد فعال ریتاث یبررسهدف کلی از اجراي پژوهش حاضر 

  .سال می باشد11- 13ال رده سنی فع ریپسران نوجوان فعال و غ

 اهداف جزئی: 2- 5- 1

  .میزان دفع البومین در ادرار پسران فعال ر حاد فعالیت هوازي شدید برتعیین تاثی-1

  .فعالغیرپسران  در ادرار نیدفع البوم زانیم بر دیشد يهواز تیحاد فعال ریتاث نییتع -2
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  .پسران فعال در ادرار پروتئین تامدفع  زانیم بر دیشد يهواز تیحاد فعال ریتاث نییتع -3

  فعالغیر پسران تام در ادرار نیدفع پروتئ زانیم بر دیشد يهواز تیحاد فعال ریتاث نییتع -4

  .پسران فعال در ادرارکراتینین دفع  زانیم بر دیشد يهواز تیحاد فعال ریتاث نییتع -5

  .فعالغیرپسران  در ادرارکراتینین دفع  زانیم بر دیشد يهواز تیحاد فعال ریتاث نییتع -6

 محدودیت هاي پژوهش: 6- 1

  ودیت هاي قابل کنترلمحد: 1- 6- 1

 )پسران(جنسیت  )1

 )13تا  11(سن  )2

 فعالو غیر فعال )3

 مکان )4

 محدودیت هاي غیرقابل کنترل: 2- 6- 1

 هیتغذ )1

 دما )2

 ژنتیک )3

 آزمون يها به هنگام اجرا یو اضطراب آزمودن جانیعدم امکان کنترل ه )4

قبـل از   يهـا در روزهـا   یاسـتراحت و خـواب آزمـودن    تیـ فیو ک زانیـ بـر م  یعدم کنتـرل کـاف   )5

 زمونآ

  تعریف مفهومی واژگان: 7- 1

میلی گرم پروتئین در شبانه روز از راه ادرار را پروتئینوري  150تا  100بیش از  دفع: پروتئینوري

 ).1،2007هییري و همکاران( گویند

                                                
1  .  Hieri et al. 
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  :تعریف عملیاتی واژگان :8- 1

پروتئین تام در آلبومین، کراتینین و  هايپروتئیندفع باالتر از نرمال در این پژوهش : پروتئینوري

هاي ادراري قبل، بالفاصله و یک ساعت بعد از فعالیت به عنوان شاخص هاي پروتئینوري در نظر نمونه

  . گرفته شده است

متر به عنوان فعالیت هوازي شدید در نظر  1600حاضر آزمون  پژوهشدر : فعالیت هوازي شدید

  .گرفته شده است
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  :فصل دوم

  مبانی نظري پژوهش
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  مقدمه: 2-1

اهمیت، هدف کلی و اهداف  در فصل اول مطالبی در مورد مقدمه پژوهش، بیان مسئله، ضرورت و

  .اختصاصی، فرضیه ها، تعریف واژه ها و محدودیت هاي قابل کنترل و غیر قابل کنترل پژوهش بحث شد

، ساختمان و فیزیولوژي کلیه، و دفع در این فصل به مبانی نظري شامل فیزیولوژي دستگاه ادراري

در پایان فصل پژوهش هایی که با موضوع ارتباط دارند . فیزیولوژیک پروتئین از ادرار پرداخته می شود

  .ارائه شده است

  فیزیولوژي دستگاه ادراري: 2-2

  :دستگاه ادراري شامل قسمتهاي زیر می باشد

  .قع خون را تصفیه می نمایندکه ترشح ادرار می نمایند و در وا: کلیه ها) الف

  .که ادرار مترشحه از کلیه ها را به طرف پایین هدایت می کنند: حالب ها) ب

  .که به منزله مخزن، براي جمع شدن ادرار است: مثانه) ج

گائینی و دبیدي روشن، ( که ادرار جمع شده در مثانه را به خارج تخلیه می نماید: مجراي ادرار) د

1384.( 

  تمان و فیزیولوژي کلیهساخ: 2-2-1

کلیه هاي انسانی، یک جفت ارگان لوبیایی شکل هستند که در فضاي خلف صفاقی و در دو طرف 

به خاطر وجود کبد، . ستون فقرات در سطح مهره هاي سینه اي تحتانی و کمري فوقانی واقع شده اند

گرم وزن 170تا120د بالغ، حدود هر یک از کلیه هاي فر. کلیه راست کمی پایین تر از کلیه چپ قرار دارد

در قسمت ). 1388، و همکاران حسینی( سانتی متر می باشد 3×6×12دارد و ابعاد آن به طور تقریبی 

داخلی کلیه، یک فرورفتگی وجود دارد که محل عبور شریان و ورید کلیوي، لنفاتیک ها، اعصاب کلیه و 
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ها به مثانه می برد می باشد، این ناحیه ناف کلیه نام همچنین میزناي یا حالب که ادرار نهایی را از کلیه 

  .)2016، 1ولز و همکاراناسک( دارد

کلیه را از باال  اگر. دور تا دور کلیه را کپسول فیبروزي سفتی احاطه نموده که محافظ کلیه می باشد

مرکز یا . ستبه پایین برش دهیم، یک ناحیه خارجی یا قشر و یک ناحیه داخلی یا مدوال در ان مشهود ا

مدوالي کلیه حاوي ساختارهاي هرمی شکلی به نام هرم می باشد که پهلو به پهلوي یکدیگر قرار گرفته 

قاعده هرم هاي کلیه از مرز بین قشر و مدوالي کلیه شروع شده و راس آن ها به پاپیالهاي کلیوي . اند

هاي بزرگ و وچک به کالیسپاپیالهاي کلیه نهایتا به کالیس هاي کوچک، کالیس هاي ک. رسدمی

سپس حالب از لگنچه کلیوي، ادرار را جمع آوري . هاي بزرگ به لگنچه کلیوي ختم می شوندکالیس

  ).1384، و همکاران ساري صراف( ریزدکرده و آن را به داخل مثانه می

 

 
  ها و دستگاه ادراريسازمان کلی کلیه :1- 2شکل 

  نفرون: 2-2-2

هر یک از کلیه هاي انسان به طور ). 2-2 شکل( لکردي کلیه، نفرون استعم واحد اصلی ساختاري و

جزء فیلتر کننده ) 1: تقریبی، یک میلیون نفرون دارد و هر نفرون از دو قسمت عمده تشکیل شده است

                                                
1. Schulz et al. 
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 توبول هاي متصل به آن) 2که در برگیرنده یک شبکه درهم پیچیده عروقی به نام جسمک کلیوي است و 

  .)2016، 1کارانتورتورا و هم(

اغلب اجزاي جسمک کلیوي، درون گلومرول جاي گرفته و شامل کپسول بومن است که به نوبه خود 

: ترتیب عبارتند ازشوند به اجزاي توبولی که از کپسول بومن خارج می. کندمجموعه عروقی را محصور می

که از ( مستقیم، قوس هنله ، یک قسمت پیچ خورده و یک بخش)توبول پروگزیمال( لوله پیچیده نزدیک

هاي با لوپ بلند و قسمت مستقیم توبول پروگزیمال، بازوي باریک نزولی، قسمت باریک صعودي نفرون

: و توبول دیستال، که خود شامل این بخش ها است) قسمت ضخیم صعودي مدولري تشکیل شده است

ت کرده و ماکوال دنسا و جزء قسمت کورتیکال بازوي صعودي ضخیم که در نزدیکی قطب گلومرولی حرک

در ادامه، سیستم مجاري جمع کننده قرار . سازند و قسمت پیچیده توبول دیستالپس ازماکوال را می

داشته که شامل بخش ارتباطی و مجاري جمع کننده بوده و داراي هر دو بخش کورتیکال و خارجی و 

  .)1388، همکارانو  حسینی( دباشداخلی مدولري می

  )گلومرول( سمک کلیويج: 2-2-3

هایی است که بین شریانچه هاي آوران و وابران آویزان به فردي از مویرگ گلومرول شبکه منحصر

مویرگ ها در ساختاري ). کپسول بومن(شوند تلیالی محصور میهستند و توسط یک ساختمان اپی

هاي آندوتلیالی پوشیده ازك سلولاند و توسط یک الیه نهاي گلومرولی سازمان یافتهلوبولی، به نام دسته 

هاي مزانژیال و ماتریکس مزانژیالی قسمت مرکزي گلومرول حاوي مزانژیال بوده که از سلول. اندشده

هاي اپیتلیال غشاي پایه گلومرولی و سلول: اجزاي دیگر گلومرول عبارتند از. شوداطراف آن تشکیل می

شوند و کپسول ن از قطب عروقی گلومرولی وارد و خارج میهاي آوران و وابراشریانچه. جداري و احشایی

وابران، شبکه مویرگی دیگري  شریانچه. یابدبومن در قطب ادراري به صورت توبول پروگزیمال امتداد می

. گیردهاي مجاور را براي تشکیل شبکه مویرگی اطراف توبولی در بر میدهد که توبولرا تشکیل می

اپتلیوم جداري کپسول بومن، اپتلیوم احشایی محصور کننده، : کلیوي عبارتند ازبنابراین، اجزاي جسمک 

هاي مزانژیال ها، غشاي پایه گلومرولی و سلولهاي اندوتلیال مفروش کننده مویرگکالفه گلومرولی، سلول

پذیري این اجزا بصورت همزمان به منظور حفظ نفوذ. داخل گلومرولی که در ماتریکس مزانژیال قرار دارند

                                                
1. Tortora et al. 
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 شوندفرایند اولترافیلتراسیون میباالي مایعات عمل کرده و باعث نفوذپذیري انتخابی اندازه و بار، در 

  .)2017، 1و ویپز و همکاران1388حسینی، (

 
  برشی از کلیه انسان و عروق اصلی آن و جریان خون هر نفرون :2- 2شکل 

 غشاي پایه گلومرولی: 2-2-4

هاي در هایی است که داراي رشتهدار حاوي گالیکوپروتئیناي از ژل آبیهي گلومرولی، الغشاي پایه

نانوتر متغیر  375تا  315ضخامت غشاي پایه گلومرولی در انسان از  .)Vو نوع  IVنوع ( هم بافته کالژن 

هاي مزانژیال گلومرولی در حفظ یکپارچگی غشاي پایه  گلومرولی هاي اپیتلیال و سلولسلول. است

. کند و علت آن اندازه منافذ و بار منفی آن استاین غشا به عنوان سد فیلتراسیون عمل می. دارند اهمیت

به طوریکه  براي یک مولکول مشخص، ذرات داراي بار منفی سخت تر از ذرات داراي بار مثبت فیلتره 

  .)2017، 2انسوح و همکار( شود بنابراین آلبومین به دلیل بار سطحی منفی، فیلتره نمی. شوندمی

  مزانژیوم: 2-2-5

هاي کنند که از سلولیوم حرکت میهاي گلومرولی در داخل ساختمانی به نام مزانژمویرگ

ها مشخصات ساختمانی این سلول. اي مزانژیومی تشکیل شده استمزانژیومی واقع در یک ماده زمینه

ها را میسر قدرت انقباضی آن هاي عضله صاف است که داراي اکتین و میوزین هستند وهمانند سلول

شود و ممکن است فیلتراسیون هاي مزانژیال سبب تغییر سطح فیلتراسیون میانقباض سلول. سازدمی

  .)1383، همکارانرجبی و ( گلومرولی را کاهش دهد

                                                
1. Wei PZ et al. 
2. Suh et al. 
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  گلومرولی) فیلتراسیون(ان پاالیش میز: 2-2-6

 ریزل توسط نیروهاي استارلینگ، گلومروهمانند بسترهاي مویرگی در نقاط دیگر بدن، خون در 

شود، میزان پاالیش گلومرولی طبیعی که به اندزه، سن، رژیم غذایی و وضع فیزیولوژیک بدن پاالینده می

لیتر در دقیقه در میلی 20÷1میلی لیتر در دقیقه و در مردان  100بستگی دارد، بطور معمول در زنان، 

دن تغییرات میزان پاالیش گلومرولی، از طریق کراتینین ترین روش تخمین زشایع. شودنظر گرفته می

تواند موجب کاهش تغییرات مختلفی در عملکرد گلومرول، می. سرم و میزان تصفیه کراتینین ادرار است

 ؛1383، همکارانرجبی و ( میزان پاالیش گلومرولی شود و این کاهش مشخصه اصلی بیماري کلیه است

  .)2017، 1لی و همکاران

  توبولی - تعادل گلومرولی: 2-2-7

 مقدار سدیم بازجذب شده علیدهد، آنجا که ي پروگزیمال رخ میهااین مکانیسم در سطح توبول

این تعادل توسط تغییرات حجم گردش خون موثر . ماندرغم تغییرات میزان پاالیش گلومرولی ثابت می

توبولی به  - و افزایش تعادل گلومرولیدر حاالت تجربی، این تعدیل و تنظیم شامل کاهش . شودتعدیل می

باشد که این تغییرات مستقل از تغییرات میزان پاالیش ترتیب در حاالت افزایش حجم و کاهش حجم می

هر نفرون دو مکانیسم فیدبکی دارد . توبولی باید دقیق باشد - فیدبک گلومرولی. دهندگلومرولی روي می

تنگ کننده عروق آرتریول  )بگشاد کننده عروق آرتریول آوران  )الف: تا این تعادل برقرار باشد که شامل

  .)1383 همکاران،رجبی و ( باشدوابران می

  اعمال کلیه: 2-3

ها، تنظیم تعادل کلسیم و حفظ و تنظیم ترکیبات بدن، دفع محصوالت زائد متابولیسم و گزنوبیوتیک

- در ادرار، در هموستاز مایعات بدن شرکت می کلیه با دفع آب و مواد زائد. باشدفسفر، از اعمال کلیه می

اي به نام اریتروپوئیتین که اثر تحریک کنندگی هاي نیز نقش دارد، زیرا مادهکلیه در تشکیل گلبول. کند

همچنین کلیه به عنوان یک منبع تامین انرژي مشخص شده . سازدهاي قرمز دارد میروي سنتز گلبول

  .)2017صدیقی و همکاران، ( است

ر چند که اهمیت نسبی این عضو در نگهداري گلوکز خون در حد طبیعی به هنگام فعالیت ورزشی ه

گلوکزسازي از اسیدهاي آمینه و (اما این نکته معلوم شده است که مکانیسم گلوکونئوژنز . روشن نیست

                                                
1. Lee et al. 
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غالم ( کندا میهاي ورزشی و رژیم غذایی کم کربوهیدرات افزایش پیدها به وسیله فعالیتدر کلیه) الکتات

  .)2017پور و همکاران، 

  فشارخون کلیه: 1- 2-3

 1300در حال استراحت است و جریان پالسماي کلیه تقریبا  ml/min 800در هر دو کلیه تقریبا

 .)1383، همکارانرجبی و ( یابدمیلی لیتر در دقیقه است و با ورزش شدید کاهش می

گردد، کنند، اما آنچه از طریق ادرار دفع میتصفیه میلیتر مایع را  180ها در هر شبانه روز کلیه

لیتر مایع را با انجام فرایندهاي  178فقط حدود یک تا دو لیتر در شبانه روز است که در نتیجه کلیه 

گردش خون کلیوي . باشدها میمسئولیت کامل تشکیل ادرار به عهده نفرون. گرداندمی کلیوي از بدن باز

هاي دور توبولی دارد هاي گلومرولی و مویرگه فرد استکه دو بستر مویرگی، مویرگاز این نظر منحصر ب

اند که به تنظیم هاي وابران از یکدیگر جدا شدهاند و توسط آرتریولکه به طور سري با یکدیگر قرار گرفته

  .)1978، 1برنر و استیتر( کنندها کمک میفشار هیدرواستاتیک در هر دو دسته از مویرگ

  ادرار و مکانیسم عمل کلیه هاترشح : 2- 2-3

ها سه عمل  عمده وجود دارد که توسط آن. دهدهر قسمت نفرون یک عمل اختصاصی انجام می

  :شودادرار تشکیل می

هاي کوچک نفوذپذیر دیواره گلومرول نسبت به آب و سایر مولکول: فیلتراسیون تحت فشار - 1

از آنجایی که خون در گلومرول . روتئین غیر قابل نفوذ استهاي خونی و یا پاست ولی نسبت به سلول

کند که این مایع به نام تراوه داراي فشار است، بخشی از محتویات آن از داخل کپسول گلومرولی عبور می

میلی لیتر خون از گلومرول عبور  600در هر دقیقه . شود و ترکیبی شبیه پالسما داردگلومرولی نامیده می

چنانچه تمام تراوه گلومرولی، . آیدمیلی لیتر آن به صورت تراوه گلومرولی در می 125ود کند و حدمی

ولی مقدار متوسط ادرار دفع شده در . لیتر ادرار بایست دفع شود 180تا  150دفع شود در هر شبانه روز 

  .لیتر است، که بدین ترتیب حتما بایستی جذب مجدد صورت گیرد 5/1هر شبانه روز 

هاي پیچیده قادرند آب، گلوکز، امالح و هاي تشکیل دهنده لولهسلول: مجدد انتخابیجذب  -2

در حالت طبیعی تمام گلوکز دوباره جذب شده و . هایی را که مورد نیاز بدن هستند، جذب نمایندیون

                                                
1. Brenner and Stetter  
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د، که روهاي جذب کننده میلیتر آب در روز به لوله 5/1در نتیجه . شوندبیشتر آب و امالح نیز جذب می

  .در صد اوره دارد 2معموال 

ها این توانایی را دارند که موادي را از خون شبکه مویرگی هاي دیواره  لولهسلول :ترشح فعال -3

و توسط  دد آب در لوله پیچیده متغیر بودهجذب مج. هاي ادراري ترشح کنندثانویه به داخل حفره لوله

شود، آب کمتري در لوله این هورمون باعث می شود و کاهشترشح هورمون ضد ادراري کنترل می

ها با که تولید این هورمون. بدین ترتیب آب زیادتري بصورت ادرار دفع گردد و. دیستال جذب مجدد شود

کنترل عصبی به همراه . یابدها افزایش یا کاهش میتوجه به نیاز بدن به آب یا امالح و الکترولیت

لین باعث حفظ فشار خون در سطح الزم براي فیلتراسیون در کالف هاي آدرنالین و نورآدرناهورمون

  .شودمویرگی می

 500در هر دقیقه حدود یک لیتر خون که حاوي . کندبنابراین گلومرول مثل صافی عمل می

) صدده در(متر مکعب سانتی 100حدود  متر مکعب پالسما است، از تمام گلومرول عبور نموده و درسانتی

باشد، از وراء صافی پالسما که حاوي امالح، گلوکز و سایر عناصر می. شودها صافی میمرولاز وراء گلو

ها قادر به گذشتن از وراء غشا صافی نیستند و در جریان خون هاي خونی و پروتئینگذرد، ولی سلولمی

  .)2017، 1و همکاران کیم( مانندباقی می

 مشخصات ادرار طبیعی: 3- 2-3

ولی معموال بر حسب مقدار مایعات وارده به بدن . لیتر است 2تا  1ساعت  24ار در مقدار متوسط ادر

مقدار ادرار . همچنین در مواردي که مقدار زیادي پروتئین وارد بدن شده باشد. کندمقدار آن تغییر می

  .)2013 ،2ا و همکارانهورکاجاد( ایجاد شده در بدن رقیق و دفع شود شود تا به این وسیله اورهزیاد می

ولی ممکن است عناصر موکوسی و مخاطی بطور . ادرار به رنگ کهربائی روشن و فاقد رسوب است

  ph=6ادرار بوي خاصی ندارد، واکنش آن اسیدي است و بطور متوسط داراي. شناور در آن دیده شود

 1000ساعت در شرایط طبیعی  24حجم ادرار در . متغیر است 1025تا  1010وزن مخصوص بین . است

ترشح ادرار، متناسب با وزن فرد . باشدلیتر در زنان میمیلی 1200تا  900لیتر در مردان و میلی 1500تا 

                                                
1. Kim et al. 
2. Horcajada et al. 
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دار، بعضی داروها و دارو پروتئینبوده، سن، نوشیدن مایعات، ساعات روز و شب،صرف غذاهاي نمک

  .)1383، همکارانرجبی و ( باشدتحریکات عصبی بر مقدار مترشحه ادرار موثر می

  ترکیبات ادرار طبیعی: 4- 2-3

در شخصی که رژیم غذایی او در حال تعادل . شامل مقدار زیادي آب و قدري اوره و کلروسدیم است

مقدار درصد ترکیبات ادرار به شرح . گرم مواد پروتئینی مصرف کند 100ساعت در حدود  24بوده و در 

  :باشدزیر می

ها، مکرورها، اکساالت: درصد اکثرا2درصد اوره و  2: درصدکه شامل 4درصد، مواد سخت  96آب 

اوره یکی از محصوالت نهایی . ها و مقدار بسیار کمی اسیداوریک استها، اوراتها، سولفاتفسفات

آید و از طریق گردش خون عمومی، خون به متابولیسم پروتئین است که از اسیدهاي آمینه به وجود می

  .)1383، همکارانرجبی و ( شودها رسیده و دفع میکلیه

  دفع فیزیولوژیک پروتئین از ادرار: 5- 2-3

تا  20در انسان به طور طبیعی حدود . گردندها کنترل میاي بوسیله کلیهها به شکل پیچیدهپروتئین

هاي گلومرولی به داخل کپسول بومن فیلتر شده و از درصد از حجم پالسماي خون موجود در مویرگ 25

ترکیب این مایع با توجه به غلظت مواد محلول که اغلب داراي وزن . کندهاي آن عبور میدیواره مویرگ

جوردیچویچ  ؛1382کوچکی شلمانی و همکاران، ( باشدالعاده میمولکولی پائینی هستند، یک فیلتراي فوق

 ). 2013، 1و همکاران

طور طبیعی پاالیش  به. کنندهاي چالسما مثل یک صافی عمل میها براي پروتئینگلومرول

-عموما انتقال مولکول. شان بستگی داردها از گلومرول، به اندازه مولکولی و به غلظت پالسماییپروتئین

، و همکاران آتشگائیان( یابدها با افزایش اندازه پروتئین کاهش میهاي پروتئینی از طریق غشاي گلومرول

1387(. 

گرم پروتئین به داخل فیلتراي گلومرولی فیلتره  30هر روز  :سازو کار اختصاصی جذب پروتئین

شود، هر گاه پرئتئین بدن بازگردانده نشود، دفع این مقدار پروتئین براي بدن از نظر متابولیک مشکل می

چون مولکول پروتئین بزرگتر از آن است که توسط روندهاي عادي انتقال حمل شود، لذا . کندایجاد می

به این ترتیب . شودتلیوم توبول ابتدائی بوسیله پینوسیتوز جذب مجدد میاپی پروتئین از حاشیه بر روي

                                                
1. Djordjevic et al. 
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. کندچسباند و پس از این غشا بطرف داخل سلول فرورفتگی پیدا میکه پروتئین ابتدا خود را به غشا می

اش تجزیه شده و سپس همین که پروتئین داخل سلول شود، احتماال به اسیدهاي آمینه تشکیل دهنده

 شونداسید آمینه به طور فعال از طریق قاعده و پهلوهاي سلول بدرون مایعات دور توبولی جذب می این

 .)1383، و همکاران نیکبخت(

نانومتر قابل قیاس  3.44اي با قطر غشاي پایه گلومرول با یک غشاي مصنوعی محتوي منافذ استوانه

ولی و ضریب ، ارتباط معکوسی با وزن مولکهاي پروتئینیبه طوري که دفع گلومرولی مولکول. باشدمی

اشمی نژاد و مهدي ه( باشدها در پالسما متناسب میبه طور مستقیم با غلظت آن ها داشته وانتشار آن

  .)2015، 1و و همکارانو لی 1372صادق، 

به طور طبیعی ). 1380 ثاقبی،( بین اندازه مولکولی و نفوذپذیري رابطه معکوسی وجود دارد

. شوندها پاالیش نمیجز به میزان بسیار کم از گلومرول IgM هاي با وزن مولکولی باال مثلپروتئین

آلبومین به دلیل اینکه، اوال غلظت پالسمایی باالیی دارد و ثانیا وزن مولکولی پایینی دارد،  مقادیر کمی از

به راحتی پاالیش ) وندالت 15000- 40000(وزن مولکولی هاي با پروتئین .شوداز گلومرول پاالیش می

هییري و ( یابندها پاالیش مییابند، اما به دلیل غلظت پاالسمائی کمی که دارند، مقادیر کمتري از آنمی

  .)2008، 2سنتورو

به طور کلی هر چه . کندها ایفا میهمچنین بار الکتریکی مولکولی نیز نقش مهمی در عبور پروتئین

که . شد، دیواره کاپیلرهاي گلومرولی نسبت به آن کمتر نفوذپذیر استبار منفی یک ماکرومولکول بیشتر با

هاي آندوتلیال مویرگی و سلول. احتماال علت آن اثر منفی موجود در دیواره کاپیلرهاي گلومرولی است

هاي سولفات هپارین پروتئوگلیکان هایی مانندآنیوناي براي پلیژهغشاي پایه گلومرول شارژ منفی وی

بنابراین از بین . باشدهایی مانند آلبومین نیز میکند که این شارژ منفی یک سد براي آنیونایجاد می

هاي گلومرولی با افزایش نفوذپذیري کاپیلرهاي گلومرولی نسبت به رفتن بار منفی حاصله ازاین آنیون

راي کاپیلرهاي اي از وهاي کاتونیک داراي انتقال تسریع یافتهآلبومین همراه است، برعکس پروتئین

  ). 2013، 3گیلبرت و همکاران ؛1380ثاقبی، ( گلومرولی هستند
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-ها و تسهیل انتقال پلیآنیونپیشنهاد شده است که عناصر مسئول براي محدودیت خاص پلی

- هاي اپیهاي کربوکسیلی است که در الیه اندوتلیال و سلولهاي موجود در گروهگلیکوپروتئین ها،کاتیون

آسیب گلومرولی که موجب دفع ادراري . اندشی از ساختمان غشاي پایه گلومرولی قرار گرفتهتلیال و بخ

با . باشدها میهاي انتخاب شارژي این مویرگگردد، در ارتباط نزدیک با از دست دادن ویژگیپروتئین می

د، معقول به نظر گردساعت دفع می 24هاي پالسما در هر میلی گرم از پروتئین 20دانستن اینکه تقریبا 

با وجود فهم این مطلب، با این حال . ها بازجذب شوندها در توبولدر صد از پروتئین 95رسد که تقریبا می

  .)1373آقا علی نژاد و همکاران، ( باشدها در دسترس میاطالعات اندکی درباره طبیعت عملکرد توبول

 ومین پالسما در ادرار انعکاسی از تغییرات کنند، با این که دیده شدن آلببرخی تحقیقات اشاره می

هایی با وزن مولکولی پایین که قابلیت تصفیه باالیی گلومرولی است، با این حال افزایش دفع پروتئین

و  1985، 1فولکس( باشدها میجذب توبولی طبیعی آندارند به احتمال زیاد درنتیجه دخالت در باز

 ).2016، 2و همکاران فلورس

هاي توبولی، گوارش درون کلیوي دهد، در سلولآوري کرده است که نشان میعاتی را جمع، اطالمک

هاي کاتابولیک در هاي سالم یا فرآوردهدهد و مولکولمیهاي بازجذب شده رخاي در پروتئینقابل مالحظه

و همکاران،  3ماك( شوندهاي پالسما به حالت عادي در جریان خون رها میکمک به برگرداندن پروتئین

1975( 

عالوه بر این موارد ، مشخصات همودینامیکی  میزان تصفیه گلومرول، انتقال ماکروسکوپی از دیواره 

گیري یک فیلتراي در واقع شکل. دهدها را به واسطه تغییر حجم تحت تاثیر قرار میمویرگی گلومرول

جود بین فشار گلومرولی، فشار اسمزي العاده به وسیله نیروهاي رانشی غیرفعال نظیرعدم تعادل موفوق

 .)1373آقا علی نژاد و همکاران، ( گرددکلوئیدي پالسما و فشار کپسول بومن کنترل می

-ممکن است بعد بوسیله لوله کنند،هاي پالسمایی که از وراي کاپیلرهاي گلومرولی عبور میپروتئین

هاي پالسما هر پروتئین به کل پروتئین نسبت). 1380ثاقبی و همکاران، ( هاي کلیوي جذب مجدد شوند

هاي با وزن پروتئین. ها دارداي آنشوند، بستگی به وسعت بازجذب لولهکه از طریق ادرار جذب می

ها به بازجذب لوله اي پروتئین. گردندمولکولی پایین به طور فعال در لوله نزدیک بازجذب و تجزیه می
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باشد که به اي میتلیال لولههاي اپیاي اختصاصی آن در سلولصورت اتصال یافتن پروتئین به رسپتوره

شوند و به وسیله ها متصل میهاي برداشتی به لیزوزوماین واکوئل شود وصورت پینوسیتوز برداشته می

ها به بدن آنگاه اسیدهاي امینه حاصل از هیدرولیز پروتئین. گردندهاي لیزوزومی هیدرولیز میآنزیم

 .)1372هاشمی نژاد و مهدي صادق، ( گردندبرمی

 هطور که گفته شد بها به روشنی مشخص نشده است، ولی هماناگر چه روند بازجذب توسط لوله

تلیال پروگزیمال از طریق یک مکانیسم وابسته به انرژي و با تشکیل هاي اپیرسد که در سلولنظر می

. باشدرد که داراي یک حداکثر جذب مجدد میها انجام میگیهاي آندوسیتوتیک و فاگولیزوزومواکوئل

هاي جذب مجدد شده نامعلوم است و مشخص نیست که آیا پروتئین به طورکامل به سرنوشت پروتئین

ثاقبی و همکاران، ( یابداي تغییر میهاي لولهگرد، یا اینکه به وسیاه سلولمیاي برکاپیلرهاي دور لوله

1380(.  

  رگیر در دفع پروتئین در ادرارمتغیرهاي اصلی د: 3-6- 2  

  هاي طبیعی و غیر طبیعی در پالسماافزایش غلظت پروتئین - 

  هاافزایش نفوذپذیري گلومرول - 

  اندهایی که به طور طبیعی فیلتر شدهکاهش بازجذب توبولی پروتئین

اري تغییر در وضعیت همودینامیک کلیه که باعث ترشح غیر طبیعی پروتئین به داخل سیستم ادر - 

  ).2013، 1نیگارد و همکاران( شودمی

  :هایی که براي دفع پروتئین وجود دارد در برگیرنده موارد ذیل استمکانیسم

آلبومین . ول استکه ناشی از تغییر در نفوذپذیري گلومر :افزایش فیلتراسیون گلومرولی )الف

- آن کمتر از سایر بیماري) ونیبا در نظر گرفتن میزان خ( شوددرار خیلی کم دیده میبطور طبیعی در ا

اندازه و بار مولکول ). 2017، 2پاراجولی و همکاران( هاي گلومرولی با ارزش استولی در بیماري. هاست

هاي دیواره). 2016، 3را و همکارانمیش( باشدها میتعیین کننده میزان فیلتراسیون از گلومرول پروتئین 

  هاي در میان غشاي پایه گلومرول است که مانع ورود مولکولکاپیلري گلومرول محتواي منافذ عملکردي 
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The effect of exercise activities on kidneys function and the interaction of exercise 
and kidneys on one another has attracted the attention of many sports scientists. The 
purpose of this study was to investigate the acute effects of severe aerobic activity on 
the proteinuria of adolescent boys in Ardebil. The subjects of this study included 28 
adolescent boys who were divided into two active groups (mean age 12.88 ± 0.46 years, 
height 149.5 ± 2.74 cm, weight 49.56 ± 3.69 kg, body mass index 22.66 ± 1.1 kg/cm2) 
and inactive (mean age of 12.92 ± 0.18, height 153.21 ± 4.08, weight 55.85 ± 7.82 kg, 
body mass index, 23.86 ± 1.50 kg/cm2). In addition, in each group, 7 peoples were in 
the experimental group and 7 peoples were in the control group. The test protocol was 
1600 meters. Before, immediately and one hour later, urine specimens were collected 
and transferred to the laboratory. The variables of the present study were albumin, total 
protein and creatinine. To measure intra-group changes, Repeated Measure test was 
used and to compare the two groups in all stages. Independent T-test was used. In 
intergroup analysis of two active experimental and control groups of active adolescent 
boys, the results of independent t-test showed that there is not a significant difference 
between the two groups in terms of the rate of excretion of albumin, total protein and 
creatinine in the urine immediately after the test and one hour after the test (p>0.05). 
Only in the stage of first hour after the test, there was a significant difference in the 
amount of excreted creatinine in the urine between the experimental and control groups 
with a significant level of 0.004. Regarding to intra-group changes in the experimental 
group, the results of repeated-measure ANOVA showed that there is no significant 
difference between the excreted total proteins in subjects' urine in the experimental 
group between the stages of the test. 

In inactive adolescent boys, there was no significant difference between the two 
groups in terms of the amount of urine albumin and urine creatinine immediately after 
the test and one hour after the test. Intragroup changes in the level of urine albumin and 
urine creatinine in the experimental group were also non- significant between the stages 
of test (P <0.05). The changes of urine total protein was non- significant immediately 
after the test, but in one hour after the test was significant (p = 0.009). There was also no 
significant difference between the amont of total protein excreted in urine subjects in the 
experimental group. There was also no significant difference between the amounts of 
total protein excreted in subjects' urine in the experimental group between the stages of 
the test. 

According to the results of this study, it seems that the implementation of the 
proposed protocol in active and inactive adolescent boys is inadmissible. Although 
further research is needed in this area. 
 Key Words: Aerobic, Proteinuria, adolescent boys, active, inactive. 
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