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  چکیده:

 

مواد زائد می باشد. از جمله موادي که می تواند اثـر   کردن خنثی یا دفع ورزشی هاي¬یکی از مسایل مهم در پاسخ و سازگاري به فعالیت

 هـا ¬هسـتند. ایـن پـروتئین    (HSPs) مواد زائد متابولیکی را حین یک جلسۀ تمرینی خنثی کرده یا تا حدي با آن مبارزه کند گرمایی

(HSPs) هـاي ¬آزاد ناشـی از فعالیـت   يها¬همانند آن ها در جهت مقابله با رادیکال و داشته اکسیدانی¬عملکردي مشابه با دفاع آنتی 

 هـاي ¬پـروتئین  تـرین ¬عین حـال شـاخص   در و ترین¬فراوان و ترین¬یکی از معروفHSP72 .(1( کنند¬مدت هوازي عمل می بلند

 دیگـر  طرفـی  از). 1( شوند¬می HSP72 ژنی عضالت از جمله عواملی است که باعث افزایش تخلیه ذخایر گلیکو که است گرمایی شوك

صل آماده سازي بارها در شرایط دشوار تمرینات طاقت فرسا قرار می گیرنـد. مصـرف مکمـل هـاي کربوهیـدرات همـراه       ورزشکاران در ف

پروتئین در یک دوره بازگشت به حالت اولیه سریع باعث افزایش در میزان انسولین و متعاقب آن افزایش در بازسازي گلیکوژنی می شـود  

). 3( شـود ¬در انسان مـی  HSP72 موجب افزایش حاد بیان ژنی و میزان پروتئین بدنی¬لیتافع و تمرین اند¬). تحقیقات نشان داده2(

جهـت جلـوگیري از تخلیـۀ گلیکـوژنی     ) کربوهیـدراتی  هـاي ¬مکمـل  مصـرف  و بـدنی ¬تحقیق حاضر به منظور بررسی نقش فعالیت لذا

فعالیـت هـاي تنـاوبی ویـژه فوتبـال(اکبلوم)      انسـان بـه    HSP72 کربوهیدرات و خواص آنابولیکی) و جهـت ارزیـابی پاسـخ و سـازگاري    

  . است شده ریزي¬طرح

  .، تمرینات تناوبی، بازیکنان فوتبالHsp72نوشیدنی زمزم،  کلمات کلیدي:

 

  

  مقدمه

مواد تواند اثر  یباشد. از جمله موادي که م هاي ورزشی دفع یا خنثی کردن مواد زائد مییکی از مسایل مهم در پاسخ و سازگاري به فعالیت

) HSPsهـا ( ) هستند. ایـن پـروتئین  HSPsزائد متابولیکی را حین یک جلسۀ تمرینی خنثی کرده یا تا حدي با آن مبارزه کند گرمایی (

هـاي بلنـد مـدت هـوازي     هاي آزاد ناشی از فعالیتها در جهت مقابله با رادیکال اکسیدانی داشته و همانند آنعملکردي مشابه با دفاع آنتی

کـه  تخلیـه   سـت  هاي شوك گرمایی اپروتئین تریندر عین حال شاخصترین و فراوانترین و یکی از معروفHSP72  ).1ند (کنعمل می

ورزشکاران در فصـل آمـاده سـازي     از طرفی دیگر .)1شوند (می HSP72ژنی عضالت از جمله عواملی است که باعث افزایش  ذخایر گلیکو

هاي کربوهیدرات همراه پروتئین در یک دوره بازگشت بـه حالـت    مصرف مکمل .گیرند فرسا قرار میبارها در شرایط دشوار تمرینات طاقت 

انـد تمـرین و   تحقیقـات نشـان داده  ). 2( شـود  اولیه سریع باعث افزایش در میزان انسولین و متعاقب آن افزایش در بازسازي گلیکوژنی می

نقـش   بررسـی لذا تحقیق حاضـر بـه منظـور    ). 3شود (میدر انسان  HSP72بیان ژنی و میزان پروتئین حاد بدنی موجب افزایش فعالیت

جهت ارزیابی پاسخ نی کربوهیدرات و خواص آنابولیکی) و هاي کربوهیدراتی (جهت جلوگیري از تخلیۀ گلیکوژمکملبدنی و مصرف فعالیت

  ریزي شده است طرح تبال(اکبلوم)انسان به فعالیت هاي تناوبی ویژه فو  HSP72و سازگاري 

 

  ها مواد و روش

  فیزیولوژي و تغذیه ورزشی



گیـري در   نفـر بـه صـورت نمونـه     16باشـد. کـه تعـداد     می شهر کرمان هاي مرد منتخب باشگاهی جامعه آماري تحقیق شامل فوتبالیست

. گـروه  ندتقسـیم شـد  گروه مساوي مصرف نوشیدنی ایزوتونیک زمزم و دارونمـا   2و بصورت تصادفی در  دسترس (هدفمند) انتخاب شدند

 و گروه دوم نوشیدنی حاوي مواد شیرین کننده بدون انرژي( اسـپارتام)  خواهند کرددریافت نوشیدنی ایزوتونیک زمزم  اول، هنگام فعالیت

در انتهـاي وهلـه    ). و بعد از آن پروتکل تمرین مورد نظر آغاز شـد 41شود ( می نامیدهدارونما  گروه کنند که در پژوهش حاضر مصرف می

). 9( کردنـد نوشـیدنی مصـرف    ml/kg4 (نیمـه اول)   3همچنین در انتهاي وهلـه  مصرف کردند.نوشیدنی یک  5وml/kg 4،2،1هاي 

هاي  اجراهاي تناوبی با استفاده از گرفتن نمونه ساعت پس از 24ساعت و  1هاي خونی در حالت استراحتی، بالفاصله، اطالعات پایه ونمونه

با استفاده از آزمـون   .شود گیري می هاي مربوطه اندازه آوري، و پس از آن به آزمایشگاه تخصصی انتقال و توسط دستگاه ي جمعخونی ورید

کلموگروف اسمیرنوف از نرمال بودن جامعه اطمینان حاصل شد. براي ارزیابی تغییرات ایجـاد شـده در متغیرهـا و تعامـل آنهـا از تحلیـل       

) بررسی و تجزیـه و تحلیـل آمـاري    a>05/0ها در سطح اطمینان ( د. یافتهاستفاده ش گیري مکرر ) با اندازهtwo-wayواریانس دوطرفه (

  انجام شد. 17نسخه   spssبا نرم افزار ها داده

  

   

  ها یافته

  

  گروه

  

  متغیر

خون بالفاصله پس   خون زمان  استراحت

  از فعالیت 

ساعت پس  1خون

  از فعالیت 

ساعت پس  24خون

  از فعالیت 

انحراف ±میانگین

  معیار

انحراف ±میانگین

  معیار

انحراف ±میانگین

  معیار

انحراف ±میانگین

  معیار

نوشیدنی 

  ایزوتونیک زمزم

HSP72)ng/ml( 96/0±75/3 *1/2±57/7  *14/2±65/6  96/0±25/4 

HSP72)ng/ml(  81/0±14/3 87/2±46/9  دارونما  92/2±05/8  81/0±12/4 

نوشیدنی 

  ایزوتونیک زمزم

  mg/dL  01/6±24/86 *67/7±71/94 *42/5±24/93گلوکز

  mg/dL  25/11±15/84 66/10±36/87 25/11±05/80گلوکز  دارونما

 
  

  بحث

ی گروه هاي نوشـیدنی  تناوب يها پس از فعالیت ساعت 1نتایج تحقیق حاضر نشان دهنده افزایش معنادار در میزان گلوکز خون بالفاصله و 

هاي استقامتی و نیمـه اسـتقامتی،    هاي گزارش شده بویژه در طی فعالیت ایزوتونیک زمزم نسبت به دارونما بود؛ که با نتایج بیشتر پژوهش

- هاي کربوهیدرات با افزایش میزان قند خون و اکسیداسیون قندي، بازده گلوکز کبدي را کاهش می ). مصرف نوشیدنی4همسو می باشد(

لیه گلیکوژنی کبد و عضالت را به تاخیر انداخته و نقش مهمی بر افزایش عملکردهاي ورزشکاران و جلوگیري از خستگی و متعاقباً تخ دهد

). مکانیزم جذب گلوکز بوسـیله  4یابد ( آنها خواهد شد. عالوه بر این با افزایش حساسیت انسولینی میزان گلوکز جذبی عضالت افزایش می

گیرد.  در تحقیقی نشان داده شده است ورزشکارانی که پس از گذشت دو ساعت  ) صورت میGlut4لوکز (فعالیت مکانیزم انتقال دهنده گ

درصد کمتر از ورزشکارانی که در طی دوره حداکثر حساسیت پذیري انسولین کربوهیـدرات   50کربوهیدرات مصرف کرده بودند در حدود 

اي که می توان از این موضوع برداشت نمود، این است که اگـر بالفاصـله    نتیجه). 4( اند گلیکوژن عضالت خود را ترمیم کردند مصرف کرده

انرژي کمتري براي  و ی خود را به طور کامل ترمیم کنندپس از ورزش کربوهیدرات مصرف نشود، عضالت قادر نخواهید بود ذخایر گلیکوژن

  مسابقه یا تمرین بعدي در دسترس خواهد بود. 

هاي نوشیدنی ایزوتونیک زمزم نسبت بـه دارونمـا    هاي تناوبی گروه پس از فعالیت 1خون بالفاصله و  HSP72کاهش معناداري در میزان 

در خون نشان دهندة آسیب بیشتر و افزایش درگیري سیستم ایمنی بـوده و از طـرف دیگـر نشـان      HSP72مشاهده شد. افزایش میزان 

). بنابراین افزایش یا کاهش میزان 5باشد(هاي مختلف میهاي ناشی از استرسآسیبها در برابر ها و سلولدهندة محافظت و دفاع از بافت



HSP72 اند، کاهش میزان ها روي موش اجرا شده داراي نوعی تناقض است. تحقیقات بلندمدت تمرینی که اکثر آنHSPs را نشان می -

  ).6است ( HSPsدر برخی تحقیقات دیگر نتایج حاکی از افزایش  .)5دهند (

ساعت پـس از فعالیـت هـاي تنـاوبی اکبلـوم تـاثیر معنـاداري بـر          1نتیجه این که مصرف نوشیدنی ایزوتونیک زمزم در پیش، در حین و 

HSP72 و گلوکز خون  نسب به مصرف دارونما دارد، که می توان در دسترس بودن گلوکز را عاملی موثر بر تغییراتHSP72   در گـردش

 -هاي متفاوت و تاکید بر نقش کلیدي کربوهیـدرات  مدت طی چند روز یا چند هفته یا با پروتکل و آزمودنیاحتماالً مصرف بلند ذکر کرد. 

هـاي و   هاي بیشتر بافت شناسی و تغییرات پـروتئین  پروتئین در دوره بازگشت به حالت اولیه نتایج متفاوتی بدست آید؛ که نیاز به پژوهش

  باشد. رات منابع گلیکوژن عضالنی میفاکتورهاي در گیر بویژه با تاکید بر تغیی

  

توان گفت که ورزشکاران براي بهبود اجرا و کاهش عوامل التهابی همرا با ورزش از  با توجه به نتایج پژوهش حاضر میگیري:  نتیجه

  نوشیدنی هاي داراي کربوهیدرات استفاده کنند

 کارایی، به تاخیر انداختن خستگی و کاهش عوامل استرسی و التهابیاست مربیان ورزشی  به منظور افزایش  مطلوب: پیام علمی اجرایی

  درصد استفاده کنند 8تا  4کاران خود توصیه کنند که از نوشابه هاي ورزشی داراي کربوهیدرات به ورزش

  

1-Ivy, J.L., P.T. Res, R.C. Sprague, and M.O. Widzer. Effect of a carbohydrate-proteinsupplement on 
endurance performance during exercise of varying intensity. Int. J. SportNutr. Exerc. Metab. 13:388-
401, 2003. 
2-Hashimoto H, Ishijima T, Hayashida H, Suzuki K, Higuchi M. Menstrual cycle phase and 
carbohydrate ingestion alter immune response following endurance exercise and high intensity time 
trial performance test under hot conditions. J Int Soc Sports Nutr. 2014 Aug 12;11:39.  
3-Garaiova Iveta et al. (2004) The relationship between antioxidant systems and some markers of 
oxidative stress in persons with Down syndrome. Biologia , Bratislava. 59/6 :787-794. 
4-Hashimoto H, Ishijima T, Hayashida H, Suzuki K, Higuchi M. Menstrual cycle phase and 
carbohydrate ingestion alter immune response following endurance exercise and high intensity time 
trial performance test under hot conditions. J Int Soc Sports Nutr. 2014 Aug 12;11:39.  
5- Febbraio, M.A., and Koukoulas, I. (2000) HSP72 gene expression progressively increases in 
human skeletal muscle during prolonged, exhaustive exercise. J Appl. Physiol. 89: 1055–1060 
6- Marshall, H.C., Richard A.F., and Myra A.N. (2006) Human resting extracellular heat shock 
protein 72 concentration decreases dur... .Cell Stress & Chaperones, 11(2):129-134 
 

 


