
  

  

  

  

  

 شناسیعلوم تربیتی و روان يدانشکده

  گروه آموزشی تربیت بدنی و علوم ورزشی

  

  

  تخصصی ي دکترايرساله براي دریافت درجه

  ي تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش فیزیولوژي ورزشدر رشته

  

هاي التهابی، استرس اکسایشی و دماي محیط بر خستگی و برخی شاخص تأثیر

  گیران نوجواندر کشتی DNAآسیب 

  

  :راهنمااساتید 

  دکتر لطفعلی بلبلی

  بهمن میرزایی پروفسور

  

  

 :پژوهشگر

 نوید لطفی

  

  

  1395 تابستان



 

  نوید :ناملطفی                                                       :دانشجو خانوادگی نام

در  DNA بیو آسـ  یشـ یاسـترس اکسا  ،یالتهـاب  يهـا شاخص یو برخ یبر خستگ طیمح يدما تأثیر رساله: عنوان

  نوجوان رانیگیکشت

  بهمن میرزایی پروفسوردکتر لطفعلی بلبلی،  :راهنما اساتید

                 و علوم ورزشی تربیت بدنی :رشتهکتراي تخصصی                                         د ی:تحصیل مقطع

    اردبیلی محقق :دانشگاهفیزیولوژي ورزش                                                   :گرایش

  157 ات:صفح تعداد              20/6/1395 دفاع: تاریخ             شناسیعلوم تربیتی و روان :دانشکده

  :چکیده

 يبـر اجـرا   تواندیدما م جملهاز  یطیعوامل مح ،یکیو تکن شناختیروان ،یکیولوژیزیف ،یعالوه بر عوامل جسمان

برخـی  بـر   طیمحـ  يدمـا  اثـر  یرو، هدف از مطالعه حاضر بررس نای از. باشد اثرگذار هاسالمت آن ژهیوورزشکاران و به

در  یکشـت  شـده يسـاز هیشـب  نینوجوان متعاقب تمـر  رانیگ یدر کشت و التهابی هاي عملکردي، فیزیولوژیکیشاخص

حـائز   یدر مسـابقات اسـتان   1394نوجوان استان کردستان که در سال  رانیگ یکشت نینوجوان بود. از ب رانیگ یکشت

 متـر، سـانتی  47/163±39/7قـد:   لـوگرم، کی 20/59±67/12: وزن سال، 04/15± 8/0نفر (سن:  21مقام شده بودند، 

انتخـاب شـدند. سـپس، بـر      یورود به مطالعه به عنوان آزمـودن  يارهایمع اساس بر) درصد 03/10±39/3بدن:  یچرب

 جـاد یشـدند. پـس از ا   میتقسـ  نییپا يو دما یعیطب يباال، دما يبه سه گروه دما هایآزمودن ،يفرد هايیژگیاساس و

 یبـر فنـون کشـت    یمبتنـ  ینیپروتکل تمر هایزمودن) آگرادیسانتدرجه  10و  18، 30 يمورد نظر (دما ییدما طیشرا

 30بالفاصـله و   ت،یـ قبـل از فعال  هـاي در زمـان  یخـون  يها) را انجام دادند. نمونهيارهیدابه صورت  ستگاهیا 8(شامل 

 یبـونفرون  یبـ یمکـرر و آزمـون تعق   يرگیبا اندازه انسیوار لیتحل يهاشدند. از آزمون يآورجمع تیبعد از فعال قهیدق

 ينشان داد کـه دماهـا   جیاستفاده شد. نتا 05/0 داريمعنیدر سطح  یگروه نیو ب یگروهدرون راتییتغ یبررس يراب

 اثرگـذار نوجـوان   رانگیـ یکشت یکیولوژیزیو عوامل ف یخستگ ،یشیاسترس اکسا ،یبر عوامل التهاب توانندیم یطیمح

رده  نیـ و مسابقات ا ینیتمر هاي¬سالن يکه به دما شودیم هیتوص یدوره نوجوان تیرو، با توجه به اهم نیا ازباشند. 
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  قدمهم 1-1

در حال پیشرفت است. مربیان و ورزشکاران با روز زمان با سایر علوم روز به علم تمرین و ورزش هم

بر موفقیت در جهت بهبود عملکرد و کسب نتیجه، سطح  مؤثرکمک محققان درصددند که با شناسایی عوامل 

-در این بین، رشته ورزشی کشتی به عنوان ورزش اول کشور و مدالتوانایی ورزشکاران خود را ارتقا دهند. 

عوامل مؤثر در موفقیت در کشتی شامل عوامل اي برخوردار است. ویژه آورترین رشته المپیکی از اهمیت

ها است. این عوامل در مطالعات مختلف مورد بررسی جسمانی، روانی، تکنیکی، تاکتیکی و ارتباط موجود بین آن

قرار گرفته و گزارش شده است که در صورت قرارگیري صحیح این عوامل در کنار یکدیگر، فرد به سطوح 

  .)2009و همکاران،  میرزایی( رسدي عملکرد خود میباال

با وجود شناسایی عوامل مؤثر بر آمادگی جسمانی، عوامل دیگري از قبیل دما، رطوبت و ارتفاع محیط 

کننده اي بر عملکرد ورزشی فرد اثر گذاشته و حتی تعیینکنترل نشده طوربهرقابت وجود دارند که ممکن است 

کنترل این شرایط در اختیار مربیان و ورزشکاران نیست، اما با آگاهی  نکهیا باپیروزي یا شکست ورزشکار باشد. 

ران کاست. ی از اثرات منفی آن بر عملکرد ورزشکاتوجهقابلتوان تا حد از اثرات بالقوه این شرایط محیطی می

ي مختلف هادستگاهشرایط آب و هوایی مختلف از جمله دما، ارتفاع، رطوبت همواره به عنوان عوامل اثرگذار بر 

 بلندمدتتوانند بر سالمت و عملکرد افراد اثرات شوند. عوامل مربوط به محیط فعالیت میبدن در نظر گرفته می

). در این بین، دما به عنوان یکی از عوامل محیطی بسیار مهم 0720، 1داشته باشد (تایکا و همکاران مدتکوتاهیا 

  مورد توجه پزشکان، دانشمندان و مربیان قرار گرفته است.

 

                                                
1. Tyka et al  
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  مسئله بیان 1-2

ي است که ممکن است اثرات منفی بر اگونهبههاي ورزشی رقابتی سنگین مانند کشتی ماهیت اغلب رشته

ي اخیر مطالعه عوامل مؤثر بر سیستم هاسال، در رونیازاداشته باشد.  کنندهشرکتسالمت و سیستم ایمنی افراد 

هایی از جمله شاخصدر مطالعات مختلف ایمنی ناشی از تمرینات ورزشی مورد توجه زیادي قرار گرفته است. 

آالنین )، AST( 3آسپارتات آمینوترانس فراز )،LDH( 2، الکتات دهیدروژناز)CK( 1ي کراتین کینازهامیآنزسطح 

 -2هیدروکسی  -8) و MAD( 5هاي آسیب سلولی و مالون دي آلدئیدبه عنوان شاخص) ALT( 4ترانس آمیناز

گیري و اي مورد اندازهطور گستردههاي استرس اکسایشی به) به عنوان شاخصOHdG -8( 6دي اکسی گوانوزین

هاي اي، اکسیژن مصرفی و تولید رادیکالویژه در سطوح حرفهاند. تمرینات ورزشی سنگین بهبررسی قرار گرفته

اکسیدانی عدم آنتی-اکسیدانی 7دهد. در نتیجه ممکن است در هومئوستازتوجهی افزایش میطور قابلآزاد را به

اکسیدانی، هاي آزاد نسبت به توانایی سیستم آنتیبنابراین، در صورت افزایش تولید رادیکال تعادل ایجاد کند؛

هاي اکسایشی لیپیدها، محصوالتی از قبیل مالون دي آلدئید تولید شود. در اثر آسیبد میفشار اکسایشی ایجا

بنابراین، ورزش  )؛2013رضایی و همکاران، شود (شود که به عنوان شاخص آسیب چربی در نظر گرفته میمی

  .)1391و همکاران،  عزیزي(بار باشد و پراکسیداسیون لیپیدي را افزایش دهد تواند بالقوه زیانشدید می

در  ترشیگوناگون و ب يهامحلول در آب هستند که از سلول ینیپروتئ يهااز مولکول يادسته 8هانیتوکایس

 ،نیتوکایحضور س آمدیدارند. پ عهده برها را سلول نیب امیانتقال پ فهیو وظ شوندمی ، ترشحکیتحر کیپاسخ به 

مرگ سلول است. کنش و  ایو  رتغیی د،رش هترشح شده از جمل نیتوکایس رندهیگ يدارا يهادر رفتار سلول رتغیی

 تواندیم یول ،گرددیهمان سلول شامل م رامونیپ يهابر سلول ترشیب ،سلول کیشده از  دیتول نیتوکایاثر س

در خود سلول  ریی(تغ نیاثر اتوکر يدارا نیتوکایاثر داشته باشد. س هااندام یو بر تمام سیستمی داشته کنش

 اریبس يهابر سلول یهورمون اثرات کیمانند  تواندیها) بوده و مسلول گریدر د ریی(تغ نیاکر) و پارکنندهترشح

  . )2001، 9و همکاران گودمن( داشته باشد زیدورتر از خود ن

                                                
1. Creatine kinas  
2. Lactate Dehydrogenase  
3. Aspartat Amino Transferase 
4. Alanin Transaminas  
5. Malondialdehyde  
6. 8-hydroxy- 2 Deoxyguanosine  
7. Homeostasis  
8. Cytokine  
9. Goodman et al  
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ها از قبیل اند که فعالیت بدنی و ورزش سبب افزایش سطوح برخی سایتوکینمطالعات مختلف نشان داده

در این بین،  ؛ که)2005، 3پدرسن(شود ) میIL-6( 62-اینترلوکین) و α-TNF( 1فاکتور نکروز دهنده توموري آلفا

6-IL کننده فرایندهاي شود. این سایتوکین، تنظیمتر تولید میها در اثر ورزش بیشنسبت به سایر سایتوکین

هاي مرحله حاد و همچنین، مهار بازخورد التهابی و پروتئینهاي پیشالتهابی بسیاري از جمله تحریک میانجی

 TNFα. )2000، پدرسن(باشد. این امر، در آغاز فرایندهاي التهابی نقش مهمی دارد ها میسایتوکین 4باشآماده

هاي هاي دفاع میزبان علیه عفونتترین واسطهشود، از مهمو ماکروفاژها تولید می NKهاي نیز که از سلول

  . )2000، 5و کیرکندال گارت(آید حساب میبه IL-6ها براي تولید ترین محركویروسی و باکتریایی و از قوي

شود و هاي مرحله حاد و تب میسبب ایجاد پروتئین IL-6به همراه  TNF-αدر مجموع، آثار عمومی 

سبب  تواندمیبار باشد و در صورت عدم کنترل ها ممکن است زیانبنابراین، عملکرد موضعی این سایتوکین

به عنوان یک  TNF-α. از طرف دیگر، )1390و عبدالهی،  موسوي(گسترش عفونت و ایجاد شوك گردد 

 شودها میسایتوکین متابولیکی مطرح است و موجب کاهش سنتز پروتئین در عضالت و افزایش تجزیه آن

هاي التهابی و رسد تغییرات بیوشیمیایی ناشی از ورزش، تولید سایتوکین. به نظر می)1997، 6فراست و همکاران(

(وایدر و  استرس اکسایشی را افزایش داده و بر سیستم ایمنی ورزشکاران اثر منفی داشته باشدهاي شاخص

هاي ناشی از ورزش را با آسیب عضالنی مرتبط عالوه بر این، برخی محققان، تولید سایتوکین). 2001، 7همکاران

  . )2001پترسن و همکاران، (اند دانسته

نایبو و ( شودعصبی زودرس می 8از طرف دیگر، نشان داده شده است که گرماي زیاد سبب خستگی

یران تسریع بخشد. گتواند وقوع خستگی را در کشتی. بنابراین، دماي زیاد محیط رقابت می)2001، 9همکاران

سرعت افزایش دهد. از این رو، اعتقاد بر این است تواند دماي مرکزي بدن را بههاي پویا میتولید گرما در فعالیت

(میوسن و  باشدهاي بلندمدت یک علت مستقل در خستگی میویژه فعالیتکه هایپرترمی در هنگام فعالیت و به

خوبی روشن نشده م مسئول خستگی ناشی از گرما در هنگام فعالیت بهبا وجود این، مکانیس). 2010، 10همکاران

ها خستگی ناشی از هاي هوازي پرداخته است. بر اساس گزارشو پیشینه موجود نیز تنها به اثر گرما بر فعالیت

                                                
1  . Tumor Necrosis Factor Alpha 
2  . Interleukin-6 
3. Pedersen 
4  . Alarm 
5. Garrett and Kirkendall 
6. Frost et al 
7. Vider et al 
8. Fatigue  
9. Nybo et al 
10. Meeusen et al 
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هاي سیستم قلبی عروقی، سیستم عصبی، هاي متعددي از جمله محدودیتگرما ممکن است به دلیل مکانیسم

این موضوع در رشته ورزشی کشتی که . )2007، 1ت و همکارانون(دماي باالي بدن و یا متابولیسم عضله باشد 

تري دارد. چرا که در فاصله کوتاه بین دو فرد ممکن است در یک روز در چند رقابت شرکت کند، اهمیت بیش

  دقیقه بین دو مسابقه) باید به سطح مطلوب پیش از مسابقه قبلی بازگردد.  30مسابقه (

، 2(ریچهولد و همکاران باشدورزشی شدید میپس از فعالیت  DNAگزارش اخیر حاکی از آسیب وارده به 

) مورد ROS( 3ي اکسیژن فعالهاگونهدر نتیجه قرارگرفتن در معرض  DNAایجاد تغییرات ساختاري  ).2009

هایی مانند شناسی بیماريگران است. چرا که چنین تغییراتی نقش مهمی در بروز پیري و سببتوجه پژوهش

به  OHdG -8هاي متعددي . در پژوهش)2004، 4و همکاران وو(سرطان، دیابت، آرترواسکلروز و آلزایمر دارد 

 5تنها باعث  OHdG-8مورد بررسی قرار گرفته است. با وجود این که  DNAعنوان شاخص آسیب اکسایشی 

زیادي که دارد، بخش زیادي از این ، ولی به دلیل پتانسیل موتاسیونی است DNAدرصد از کل آسیب اکسایشی 

  ).1998، 5(کانتر و همکاران ها متوجه این ماده بوده استپژوهش

طبیعی بدن  يهاواکنشسبب ایجاد تغییرات مختلف در  تواندیمبر اساس پیشینه تحقیق، فعالیت بدنی 

قرار  تأثیرایمنی فرد را تحت سیستم  تواندیمالتهابی ایجاد شده ناشی از ورزش و فعالیت بدنی  يهاواکنششود. 

التهابی،  يهاواکنشبر  مؤثربنابراین، شناسایی عوامل محیطی ؛ گوناگون نماید هايیماريبمستعد  امراداده و 

  در کاهش عملکرد جسمانی و بروز مشکالت سالمتی مفید باشد.  تواندیماسترس اکسایشی و تشدید خستگی 

  

  و ضرورت پژوهش تیاهم 1-3

و ارزیابی است. با وجود این، حتی  کنترلقابلی توجهقابلگیران تا حد و روانی کشتیآمادگی جسمانی 

عوامل محیطی مختلف از جمله  تأثیریابد، ممکن است تحت زمانی که فرد به سطوح باالي آمادگی دست می

دقیق مسئول خستگی ناشی از تمرین  سمیمکانارتفاع، دما و رطوبت محیط قرار گیرد. بر اساس پیشینه پژوهش، 

اي که به بررسی اثر خستگی ناشی از دماهاي در محیط گرم روشن نشده است و از سوي دیگر، تاکنون مطالعه

هاي بدنی شدید و هوازي پرداخته باشد، انجام نشده است. همچنین، ماهیت فعالیتهاي بیمحیطی در فعالیت

توانند بر سالمت فرد اثرگذار باشند. حال اگر یی میتنهابهي است که اگونهبههاي اکسایشی مرتبط به آن استرس

                                                
1. Wendt et al 
2. Reichhold et al 
3. Reactive Oxygen Species  
4. Wu et al 
5. Kanter et al 
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ممکن است عالوه بر افت شدید عملکرد، سالمت فرد  ،این عوامل با فشار گرمایی و سرمایی محیط ترکیب شوند

توانند یهاي محیطی، مربیان و ورزشکاران مد. با شناسایی اثرات احتمالی این استرسنرا نیز به خطر انداز

  تمرینات مناسبی را در جهت ایجاد سازگاري و کاهش اثرات کاهنده و گاه مخرب این عوامل به کار گیرند.

به فشار تمرینی و گرمایی مورد  ساالنبزرگهاي نوجوانان و از سوي دیگر، در مطالعات مختلف پاسخ

ساالن نسبت به توده بدن، با بزرگ بررسی قرار گرفته و گزارش شده است که کودکان و نوجوانان در مقایسه

و ظرفیت  همچنین، کودکان و نوجوانان سطح آستانه تعریق باالتر ).2000نام، (بی کنندتري تولید میگرماي بیش

 تیعالفساالن در صورت انجام تري دارند. این عوامل سبب شده است که این افراد نسبت به بزرگتعریق پایین

  .)2005نام، بی(گیرند قرار  1گرماییتري از جمله بیشی در محیط گرم در معرض خطرات بیشبدن

اند و بر اساس پیشینه، اغلب مطالعات به بررسی اثر ارتفاع و محیط تمرین بر عملکرد هوازي پرداخته

هوازي شدید بررسی کرده باشد، انجام نشده است. هاي بیهاي مختلف را در رشتهاي که اثرات دماتاکنون مطالعه

ي است که عالوه بر این که خود به دلیل فشارهاي تمرینی و رقابتی، سالمت اگونهبهماهیت رشته ورزشی کشتی 

. شودزوده این فشارها اف شدتبهعوامل محیطی  تأثیردهد، ممکن است تحت قرار می تأثیرورزشکار را تحت 

است، اهمیت  زیبرانگبحثها در تمرینات سنگین این موضوع، در رده سنی نوجوانان که حتی شرکت آن

  .)2002نمت و همکاران، ؛ 2005نام، (بیدوچندانی دارد 

هاي التهابی، اي به بررسی اثر دماهاي مختلف بر شاخصبا وجود اهمیت موضوع، تاکنون در هیچ مطالعه

اثرات شرایط دمایی مختلف بر عوامل فیزیولوژیکی  شکاران نوجوان پرداخته نشده است.اکسایشی و عملکرد ورز

مهمی است که در حال حاضر پاسخ روشنی براي آن وجود  سؤالهوازي هاي ورزشی بیو عملکردي در رشته

توانند از این ندارد. پاسخ به این پرسش براي ورزشکاران و مربیان اهمیت زیادي دارد، چراکه این افراد می

بینی تغییرات بالقوه فیزیولوژیکی و عملکردي در مسابقات ورزشی سازي بهتر و یا پیشآماده منظوربهاطالعات 

  نمایند. استفاده

  

  

  

                                                
1. Overheating  



8 

 

  اهداف پژوهش 1-4

  هدف کلی 1- 1-4

  از: عبارت استدف کلی از انجام مطالعه حاضر ه

هاي التهابی، استرس اکسایشی و آسیب دماي محیط تمرین بر خستگی و برخی شاخص تأثیربررسی 

DNA گیران نوجوان.در کشتی  

  

  ویژهاهداف  2- 1-4

  از: عبارتنداهداف جزئی از انجام مطالعه حاضر 

گیران ) در کشتیIL ،TNF-α-6هاي التهابی (ی در دماهاي مختلف بر شاخصبدن تیفعالاثر  تعیین - 1

 نوجوان

گیران ) در کشتیMDAهاي استرس اکسایشی (اثر فعالیت بدنی در دماهاي مختلف بر شاخصتعیین  - 2

 نوجوان

گیران ) در کشتیDNA )OHdG -8آسیب  اثر فعالیت بدنی در دماهاي مختلف بر شاخصتعیین  - 3

 نوجوان

گیران ) کشتیALTو  ASTي آسیب سلولی (هاشاخصیین اثر فعالیت بدنی در دماهاي مختلف بر تع - 4

 نوجوان

 گیران نوجوانتعیین اثر فعالیت بدنی در دماهاي مختلف بر الکتات خون کشتی - 5
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ورزشی  رویدادهاي طول در بدنی اجراي در فعالیت از ناشی است از اختالل خستگی عبارتخستگی: 

و  )RPF( 2میزان درك خستگیگیري اندازه). در مطالعه حاضر منظور از خستگی، 2011، 1نیکر و همکاران(

  توانایی حفظ تکرار است.

منجر به غلبه سطوح  تواندیاکسیژن فعال در تمرینات ورزشی م يهاافزایش تولید گونهاسترس اکسایشی: 

بدن شود. این حالت استرس اکسایشی  اکسیدانییآزاد و سایر عوامل اکسیدان بر سیستم دفاعی آنت هايیکالراد

ها شده و بدین ترتیب به و سایر مولکول DNA، هاینباعث اکسایش لیپیدها، پروتئ تواندیکه م شودینامیده م

). منظور از استرس اکسایشی در مطالعه حاضر 2004، 3(بلومر و همکارانساختار و عملکرد سلول آسیب برساند 

  .است OHdG-8و  MDA يهاشاخص تغییرات بررسی

 بیبه سلول، آس بیسلول است. درصورت تداوم آس بیآس ییمرحله نها یمرگ سلولمرگ سلولی: 

  . میردیمسلول وجود نداشته و سلول  يحالت امکان بهبود نی. در اشودیمبرگشت  رقابلیغ

انواع  یاست که به بررس یپزشک یستز يهااز شاخه یکی شناسییمنیاایمونولوژي یا ایمونولوژي: 

  .پردازدیم زايماریدر برابر عوامل ب تیمصون جادیو روند ا گانهیب هايژنیآنتجانداران در برابر  یمنیواکنش ا

در مطالعه حاضر، منظور از  است. سلول بیتخر ایواردشده  بیبافت در برابر آس یپاسخ حفاظالتهاب: 

  التهابی است.پیش هايیتوکینسا افزایش سطحالتهاب 

هاي دستگاه ایمنی از سلول يهابه استرسهستند که معموالً در پاسخ  هاییینپپتیدها یا پروتئ :هایتوکینسا

  .)2008 گلیسون،(شوند ایمنی تولید و ترشح می

                                                
1. Knicker et al 
2. Rating of Perceived Fatigue 
3. Bloomer et al 
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Abstract: 

In addition to physical, physiological, psychological and technical factors, the 

environmental factors such as ambient temperature can also affect the performance of athletes and 

especially their health. Therefore, the purpose of the present study was to investigate The effects of 

ambient temperature on some physical, physiological and inflammatory indices in cadet wrestlers 

after circuit training based on wrestling technique in cadet wrestlers. Among cadet wrestlers of 

Kurdistan clubs who were champions in provincial competitions 2015, 21 wrestlers (Age: 

15.04±0.8 years, weight: 59.20±12.67 kg, height: 163.47±7.39 cm, body fat percent: 10.03±3.39%) 

were selected as subjects based on inclusion criteria. Then, according to personal characteristics, 

subjects were divided into three groups: high temperature, normal temperature and low temperature 

groups. After providing the desired temperature (30, 18 and 10 °C), subjects complete a circuit 

training protocol based on wrestling techniques (8 stations in a circle training). Blood samples were 

collected before the exercise, immediately and 30 minutes after exercise. ANOVA with repeated 

measures and bonferroni post hoc tests at a significance level of 0.05 were used to investigate the 

differences within and between groups.The results showed that ambient temperatures can affect on 

inflammatory, oxidative stress, fatigue and physiological factors of cadet wrestlers. Thus, due to 

the importance of the adolescence period, special attention should be paid to the ambient 

temperature of competition and training gyms of this age- group. 
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