
  

  

  خون  PGE2و  G-CSF تاثیر یک جلسه فعالیت برونگرا بر

 1فرح نامنی

 استادیارگروه تربیت بدنی ، دانشگاه آزاد اسالمی واحد ورامین پیشوا 1

  چکیده

مقدمه:فعالیت ورزشی برونگرا معموال موجب آسیب عضالنی می شود.مراحل اولیه  وقایعی که منجر به آسیب عضالنی 

مکانیسم هایی است که سارکومرها را تخریب  کرده و به دنبال آن زوجهاي انقیاضی  تحریکی  از هم می  می شود

پاشند. پاسخ التهابی  به این آسیب عضالنی  توسط ترشح و تولید سایتوکاین هاي پیش التهابی مشخص می شوند.هدف 

جلسه فعالیت برونگرا است.روش شناسی تحقیق:  ار این تحقیق بررسی  غلظت پالسمایی واسطه هاي التهابی به  به یک

دقیقه استراحت بین  2تکرار و  12بیست نفرزن تمرین کرده برنامه انقباضات اکسنتریک را با وزنه ، سه ست با 

با استفاده از  آنهاتوسط دست غیر مسلط انجام دادند. قبل، بالفاصله  بعد و دو ساعت بعد از فعالیت، نمونه خون اخذ شد.

 LSD ر توصیفی میانگین ، جداول و انحراف استاندارد و آنالیز واریانس با اندازه گیري هاي مکرر وآزمون تعقیبیآما

معنادار  PGE2  و G-CSF یافته هاي تحقیق: نتایج تحقیق نشان داد تغییرات .(P <0.05)اطالعات بررسی شدند

فعالیت اکسنتریک موجب تخریب مکانیکی  نتایج: بودند که توسط آزمون تعقیبی هم تایید شده است. بحث و بررسی

سارکومرها شده که نشانه هاي این آسیب ظهور پروتئینها  در خون است.تغییرات اندك مشاهده شده ناشی از پاکسازي 

سریع عوامل از خون و نیازهاي متابولیک و اکسیداتیو اندك در حین فعالیت خاص می باشد. شدت فعالیت برمیزان 

  سازي واسطه هاي التهابی و کوفتگی عضالنی موثر است.  آسیب، آزاد

   دستگاه ایمنی،واسطه هاي التهابی ،G-CSF ، PGE2 واژه هاي کلیدي : 

 
The effect of  one  both  eccentric exercise   on  G-CSF, PGE2 

Introduction : Eccentric  exercise commonly results in muscle damage. The primary sequence of events leading 
to exercise-induced muscle damage is believed to involve initial mechanical disruption of sarcomeres,followed 
by impaired excitation-contraction coupling. The inflammatory response to exercise-induced muscle damage is 

characterized by leukocyte infiltration and production of pro-inflammatory cytokines . The aims of this study 

were to examine the plasma concentrations of inflammatory mediators induced by a single bout of eccentric 
exercise. Methods: Twenty  training female  performed one  bout ,3 sets  of 12 maximal eccentric actions of the 
elbow flexors of the nondominant arm .G-CSF and PGE2  were measured before, immediately after, and for 2 
hours after exercise. Results: All data are expressed as means ±SEM and analysis of variance(ANOVA) repeated 
measures and  LSD test was used for post (P value was <0.05). Changes  of   G-CSF  and  PGE2  were  
Significantly (p < 0.05) . Discussion: In conclusion, although there was evidence of severe muscle damage after 
the eccentric exercise, this muscle damage was not accompanied by any large changes in plasma concentrations. 
The minor changes in systemic concentration found in this study might reflect more rapid clearance from the 
circulation, or a lack of any significant metabolic or oxidative demands during this particular mode of exercise. 
Our results suggest that the intensity of  exercise affects the magnitude of muscle soreness and blood markers of 
muscle damage and inflammation. 
Key words: G-CSF, PGE2,  immune system, inflammation  mediators  

  

 مقدمه

  فیزیولوژي و تغذیه ورزشی



در اثرفعالیت اکسنتریک و ایجاد کوفتگی حاد عضالنی دربافت درگیرو در خون بیومارکرهاي ایمنی و واسطه 

گاه هاي التهابی ظاهر می شوند.این مولکولها در تمام سلولهاي ارگانهاي موجودات زنده نقش محوري در دست

).اما هنگام فعالیت ورزشی بااسترسهایی 6،3ایمنی دارند و در وضعیت پایدار داراي غلظت طبیعی هستند(

مانندافزایش دما،ایسکمی،هایپوکسی،کاهش پروتئین، اسیدوز و تشکیل رادیکالهاي آزاد، غلظت آنها در سلول 

قباضات برونگرا با وزنه)و ویژگی ).فعالیتهاي جسمانی( هوازي،شدید،طوالنی مدت، ان4تغییر خواهند کرد(

تمرین بخصوص نوع برنامه، شدت، مدت، نحوه اجرا،سن و جنس از عوامل موثر بروز تحریک و پاسخ واسطه 

).یک جلسه فعالیت طوالنی مدت،انقباضات برونگراودرونگراي 4،6ها در خون و سایر ارگانها است(

قاومتی ازبرنامه هاي تمرینی مورد استفاده بوده عضالنی،دویدن در سرازیري،پرس نیمکت،تمرین باوزنه م

).تحقیقات نتایج منتاقضی را در زمان بروز و ظهور واسطه ها در جریان خون نشان می دهد.برخی تا 1،3است(

). محققان نتوانسته اند برخی عوامل را 5ساعتها پس از فعالیت و در دوره بازیافت افزایش را گزارش کرده اند(

(فاکتورمحرك  G-CSF).دراین تحقیق تغییرات6کنند وتغییرات همیشه معنادارنبوده اند( بررسی و ردگیري

) با استفاده از تمرینات اکسنتریک عضالت خم کننده   E2(پروستاگالندین PGE2کلونی گرانولوسیت) و 

 آرنج در دختران بررسی می شوندو این سواالت مطرح است که،آیا اصوال انجام برنامه تمرینی موجب

  G-CSFخون می شوند؟آیااین تغییرات معناداراست؟ مقایسه تغییرات PGE2و G-CSFتغییروتحریک عملکرد

درفعالیت اکسنتریک چه نتایجی را ارائه خواهدکرد؟ آیا این تغییرات در دوره بازیافت قابل ردیابی   PGE2و

 هستند؟

  روش شناسی تحقیق

با طرح پیش آزمون و پس آزمون در یک گروه انجام این تحقیق کاربردي است و به صورت نیمه تجربی  

نفر به عنوان نمونه  تحقیق با روش  20نفر دانشجویان دختر کارشناسی رشته تربیت بدنی  120شد.از میان 

تصادفی ساده برگزیده شدند. قبل از شروع فعالیت  از هر یک از شرکت کنندگان و از ورید آنتی کوبیتال 

شد.آزمودنی ها بر روي صندلی که از قبل طراحی شده بود قرار گرفته و دست  خون اخذ  CC 7دست راست 

 180هر فرد بود توسط انقباض برونگرا باز شده و زاویه آرنج به   RM  درصد 80غیر مسلط با وزنه اي که 

 2تکرار و 12ست با  3درجه می رسید.بازگشت دست بدون تاثیر وزنه و توسط محقق صورت  گرفت.هر یک 

قه استراحت بین هر ست، برنامه تمرینی را انجام دادند.بالفاصله  پس از انجام فعالیت و دو ساعت بعد در دقی

دوره بازیافت، در همان وضعیت قبلی نمونه هاي خون جمع آوري شد.ازآمار توصیفی میانگین،جداول 

گیري هاي مکرروآزمون وانحراف استاندارد،آزمون کلموگراف اسمیرنوف ولوین،آنالیزواریانس با اندازه 

   (P<0/05)استفاده شد  LSDتعقیبی

       یافته ها

خون به یک جلسه فعالیت ورزشی  اکسنتریک در  G-CSFو  PGE2آزمون هاي آماري نشان داد، بین پاسخ 

  ) .1هم تایید شد( جدول   LSDفلکسورهاي آرنج تفاوت معنی داري وجود دارد که توسط آزمون 



  متغیرها آزمون اندازه گیري مکرر. نتایج 1جدول 

  متغیرها

 منبع تغییرات

PGE2 G-CSF 

F 91/1603 91/658 

Sig. 000/0 000/0 

)P<0/05  

  بحث و نتیجه گیري

با انجام فعالیت ورزشی اکسنتریک افزایش نشان داده اند که تا دو ساعت پس از PGE2 و  G-CSFغلظت 

نوعی پاسخ   PGE2 نظرآماري این تاثیر معنادار بوده است.افزایشفعالیت همچنان ادامه داشته است و از 

آنابولیک عضله به این نوع فعالیت است.در این پژوهش فعالیت شدید اکسنتریک و کوفتگی عضالنی تاخیري با 

). به هم ریختگی 2را تحریک کرده است(   PGE2 افزایش تولید اسید آراشیدونیک همراه بوده است که تولید

میوفیبوالر و شکستگی غشاء نشانه آسیب عضالنی حاصل از فعالیت ورزشی است و باعث کاهش ظرفیت تولید 

نیرو می شود، بدنبال آن وقایع التهابی اتفاق می افتدکه براي ترمیم، بازسازي و سازگاري ضروري هستند.سلول 

در تثبیت ساختمانی میوفیبوالر آزاد می شود که نقش مهمی   PGE2 ها مکانیسم حفاظتی را آماده کرده و

 G-CSF ).افزایش2در ارتباط با واکنش مرحله حاد و سازگاري عضالنی است. ( PGE2 ).تغییرات 2،3دارند(

ممکن است کوچک باشد و به دلیل تصفیه و پاکسازي سریع از خون  و حساسیت کیت قابل ردیابی 

بیشتر خواهد  G-CSFدرگیر بیشتر باشد افزایش).هرچقدر میزان آسیب وارد شده به سلول هاي 2،3نباشند(

از التهاب ناشی از فعالیت ورزشی و آسیب  G-CSFشدودردوره بازیافت هم ادامه خواهد داشت. افزایش سطح 

عضالنی مهم است و به عنوان واسطه ضد التهابی در مقابل استرس هاي اکسیداتیو و ایمنی شناخته می 

زایش عملکرد ایمنی، یک محرك و یک القاءکننده و عاملی ). فعالیت ورزشی موجب اف5،2شوند(

  ).2،5است ( G-CSFفیزیولوژیک در تولید 
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سازي سیر بر حجم اکسیژن مصرفی بیشینه در ورزشکاران و بررسی تأثیر یک هفته مکمل

  سازغیرورزشکاران مرد متعاقب یک جلسه فعالیت وامانده

  2زاده ، مهدي عالی1آیالر ایمانی 
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 زاده، دانشجوي دکتراي بیوشیمی و متابولیسم ورزشی، دانشگاه تبریزمهدي عالی- 2

  

  چکیده

هاي متعددي مطرح ها در پژوهشبررسی عوامل مختلف مؤثر بر متغیرهاي قلبی تنفسی ، به خصوص مکمل

هاي هاي قلبی و عروقی و دیگر بیمارياست. سیر به عنوان گیاه دارویی شناخته شده، جهت درمان بیماري

سازي هدف از این مطالعه بررسی تأثیر یک هفته مکمل .باشدمتابولیکی داراي واحدهاي فتوشیمیایی فعال می

سیر بر حجم اکسیژن مصرفی، دي اکسید کربن تولیدي و نسبت تبادل تنفسی در آستانه هوازي، آستانه بی 

جوان ورزشکار و غیر ورزشکار  مرد 60رزشکاران مرد با مزاج گرم بود. هوازي و بیشینه ورزشکاران و غیرو

غیرورزشکار - و دارونما غیرورزشکار- ورزشکار، مکمل- ورزشکار، دارونما- سالم به چهار گروه همگن مکمل

هاي دارونما گرم مکمل قرص سیر و گروهمیلی 1000هاي مکمل به مدت یک هفته هر روز تقسیم شدند. گروه

سازي ها قبل و پس از مکملي آزمودنیگرم نشاسته مصرف کردند. همهمیلی 500یک هفته هر روز به مدت 

در آستانه هوازي، بی هوازي و  متغیرهاي قلبی تنفسیساز وابسته به فرد شرکت کردند. سیر در پروتکل درمانده

ها، از راي تجزیه و تحلیل دادهگیري شد. بو تحلیل گازهاي تنفسی اندازه ي دستگاه تجزیهبیشینه به وسیله

�(هاي آماري آنکووا و مجذور اومگا آزمون
�

استفاده شد. نتایج نشان داد مصرف مکمل سیر بر حجم  )

) P≥05/0داري دارد (اکسیژن مصرفی بیشینه ورزشکاران و نسبت تبادل تنفسی بیشینه غیرورشکاران تأثیر معنی

توان گفت احتماالً مصرف سیر بر % مشاهده شد. باتوجه به نتایج می32% و 20که اندازه اثر آنها، به ترتیب 

  افراد ورزشکار و غیرورزشکار سالم تأثیر دارد. متغیرهاي قلبی تنفسیبرخی از 

  سیر، حجم اکسیژن مصرفی، نسبت تبادل تنفسی واژگان کلیدي:
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Abstract 
Various factors affecting the cardio-respiratory indices, particularly supplementation studies are considered. 
Garlic that is known as a medicinal plant for the treatment of cardiovascular and other metabolic diseases, 
include active photochemical units. Purpose of this study was to investigate the acute effects of garlic 



supplementation on oxygen consumption volume (Vo2), the volume of produced carbon dioxide (Vco2), and 
respiratory exchange ratio (RER) of aerobic and anaerobic thresholds as well as maximal state, among athlete 
and non-athletes warm natured men. Sixty young healthy male athletes and non-athletes divided into four 
groups: supplementation-athletic, placebo- athletic, supplementation-nonathletic and placebo- nonathletic. The 
supplement groups received each day for a week 1000 mg of garlic pill and placebo groups each day for a week 
500 mg of starch. All of the subjects participated before and after supplementation on self-dependent exhaustive 
protocol. Cardiorespiratory variables of anaerobic and aerobic threshold and maximal state was measured with 

the respiratory gas analysis system. Analysis of covariance (ANCOVA) as well as the Omega Square (ω2) was 
used to analysis the data. Our results indicate that taking garlic pill has a significant effect on the maximal 
oxygen consumption volume in athletes and maximal respiratory exchange ratio in non-athletes. According to 
the results it could be concluded that garlic consumption presumably impact on some cardiorespiratory variables 

in healthy male athletes and non-athletes. 
Key Words: Garlic, Oxygen consumption volume, Respiratory exchange ratio. 

 

  مقدمه

شود. براي جلوگیري از تغییرات شده که این منجر به ایجاد خستگی می PHبدنی باعث تغییرات انجام فعالیت

ن دارویی است که . سیر از جمله گیاها)1(هاي خوراکی توصیه شده است ناشی از ورزش، مصرف مکمل

ها، پایین آوردن گلوگز ي تجمع پالکتداراي تأثیراتی چون پایین آوردن کلسترول، فیبرینولیتیک، بازدارنده

 Vo2 maxباشد. در پژوهشی که با هدف بررسی تأثیر تمرین استقامتی و مصرف سیر بر خون و فشار خون می

در سه گروه مکمل، تمرین دارونما، تمرین مکمل در  Vo2 maxافراد غیرفعال سالم انجام شد، نتایج نشان داد 

مکمل در مقایسه با گروه  - چنین زمان اجراي آزمون در دو گروه دارونما و تمرین مقایسه با گروه دارونما و هم

 Vo2داري داشت. بنابراین نتیجه گرفتند که تمرین استقامتی و مصرف سیر بر افزایش دارونما افزایش معنی

max مدت روغن سیر بر متابولیسم سازي کوتاهدر پژوهشی با هدف تأثیر مکمل. )2(د غیرفعال تأثیر دارد افرا

گرم آلیسین سیر تأثیري بر میلی 54/0اکسیدانی نشان داده شد مکمل سازي روزانه لیپید و وضعیت آنتی

باشد، اند که سیر داراي خاصیت همورئولوژیکی میبرخی از مطالعات فارماکولوژي گفته. )3(فشارخون ندارد 

یابد. با توجه رسانی بافتی بهبود میه و اکسیژنلذا باعث تجزیه فیبرین شده و در نتیجه، سیالیت خون افزایش یافت

هاي قلبی از یک سو و نبود سازي کوتاه مدت سیر بر شاخصبه تنوع نتایج تحقیقاتی در خصوص تأثیر مکمل

هاي ها از سوي دیگر و همچنین انجام پژوهشهاي علمی کافی همزمان با همگن سازي مزاج آزمودنیداده

ي ورزش، پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر ان قلبی و عدم مطالعات کافی در حیطهمشابه بیشتر بر روي بیمار

  سازي سیر بر حجم اکسیژن مصرفی بیشینه در ورزشکاران و غیرورزشکاران مرد به اجرا درآمد. یک هفته مکمل

  روش بررسی

آزمون با گروه پس –آزمون تجربی بوده و طرح مورد استفاده در این مطالعه از نوع پیشپژوهش حاضر از نوع 

باشد. جامعه آماري این پژوهش، دانشجویان مرد ورزشکار و غیرورزشکار دانشگاه محقق اردبیلی کنترل می

 1000هاي مکمل به مدت یک هفته هر روز گیري بصورت تصادفی بود. گروهنفر) بودند. روش نمونه 60(

گرم نشاسته مصرف میلی 500یک هفته هر روز  هاي دارونما به مدتگرم مکمل قرص سیر و گروهمیلی

وابسته به فرد را تا سر حد واماندگی ارادي انجام دادند.  ها پروتکلها آزمودنیکردند. به منظور جمع آوري داده



رسید، آزمودنی به مدت درصد قلب ذخیره بیشینه می 75تا  70که ضربان قلب آزمودنی به گونه زمانیبدین

پرداخت. سپس به ازاي هر دقیقه دو کیلومتر بر ساعت بر سرعت مرحله به فعالیت می یک دقیقه در آن

یافت ها، افزایش فشار کار تا آنجا ادامه میشد. با توجه به میزان آمادگی جسمانی آزمودنینوارگردان افزوده می

قبل و بعد از مصرف سیر در رسید. که آزمودنی قادر نبود بار کار را حفظ کند و به حالت بازماندگی ارادي می

  شد. آوري ها دستگاه گازآنالیزر جمعتمامی مدت آزمون گازهاي تنفسی آزمودنی

ي نتایج پس آزمون همراه با ویلک، براي مقایسه - ها از آزمون شاپیرو براي بررسی طبیعی بودن توزیع داده

وا و براي سنجش اندازه  اثر متغیر مستقل کنترل نتایج پیش آزمون به عنوان کوواریانس، از آزمون آماري آنکو

�بر متغیرهاي وابسته از آزمون آماري مجذور اومگا (
�

) استفاده گردید. معنی داري بین متغیر ها در سطح 

05/0≤P افزار ها، نرممورد توجه و براي تجزیه و تحلیل دادهSPSS  مورد استفاده قرار گرفت. 16نسخه  

  هایافته

دار حجم اکسیژن مصرفی بیشینه در ورزشکاران و شد مکمل سیر باعث افزایش معنیمصرف یک هفته اي 

)05/0≤P.(  

 آزمون پس و آزمون شیپ مرحله دو هر در هایآزمودنحجم اکسیژن مصرفی  اریمع انحراف و نیانگیم  - 1 جدول

  بعد از مصرف سیر  قبل از مصرف سیر  هاگروه  متغیرها
- معنیسطح 

  داري

اکسیژن مصرفی در 

  ي هوازيآستانه

- (میلی

  لیتر/کیلوگرم/دقیقه)

  89/9 ± 69/3  25/9 ± 44/4  ورزشکار- مکمل
324/0  

  11/12 ± 49/6  81/8 ± 08/3  ورزشکار- دارونما

  39/7 ± 18/2  87/7 ± 01/2  غیرورزشکار- مکمل
831/0  

  41/9 ± 48/4  22/10 ± 21/4  غیرورزشکار- دارونما

اکسیژن مصرفی در 

  هوازيي بیآستانه

- (میلی

  لیتر/کیلوگرم/دقیقه)

  38±95/6  23/34±80/10  ورزشکار- مکمل
187/0  

  81/32±75/9  38/35±51/9  ورزشکار- دارونما

  57/26 ± 04/6  37/33 ± 7/9  غیرورزشکار- مکمل
079/0  

  63/29 ± 96/8  27/29 ± 80/6  غیرورزشکار- دارونما

  بیشینهاکسیژن مصرفی 

- (میلی

  لیتر/کیلوگرم/دقیقه)

  48/49 ± 46/4  58/48 ± 45/9  ورزشکار- مکمل
011/0  

  37/33 ± 93/4  50/37 ± 91/6  ورزشکار- دارونما

  48/42 ± 51/4  89/44 ± 21/8  غیرورزشکار- مکمل
954/0  

  50/39 ± 76/7  45/39 ± 34/9  غیرورزشکار- دارونما

  

  گیريبحث و نتیجه

سازي سیر بر حجم اکسیژن مصرفی بیشینه در ورزشکاران هدف بررسی تأثیر یک هفته مکملپژوهش حاضر با 

ساز انجام گرفت. نتایج تحلیل کوواریانس نشان داد که و غیرورزشکاران مرد متعاقب یک جلسه فعالیت وامانده



افزایش یافت  داريمیزان اکسیژن مصرفی بیشینه در ورزشکاران بعد از یک هفته مصرف سیر به طور معنی

)05/0≤Pدار مشاهده نشد. همچنین در حجم اکسیژن مصرفی ها تفاوت معنیکه در سایرگروه) در حالی

ي هوازي، اکسید کربن تولیدي و نسبت تبادل تنفسی در آستانههوازي، حجم ديي بیي هوازي و آستانهآستانه

داري رزشکاران و غیرورزشکاران تفاوت معنیهوازي و بیشینه بین گروه مکمل و دارونما در وي بیآستانه

  وجود نداشت. 

ي پالسما و هماتوکریت توان به ویسکوزیتهمی Vo2maxاز عوامل تأثیرگذار بر سیالیت خون و در نتیجه 

ي معکوس دارد. یعنی رقیق شدن خون باعث . هماتوکریت با حداکثر اکسیژن مصرفی رابطه)4(اشاره کرد 

). سیر با ممانعت از جمع 4شود(ده قلبی و در نتیجه بهبود تحویل اکسیژن به عضالت درگیر میافزایش برون

. در )5(کند ي درون عروقی جلوگیري میوجود آمدن لختههاي خون و افزایش فیبرینولیز از بهشدن پالکت

 45- 65مدت پودر سیر بر خطر قلبی و عروقی در آزمودنی هاي مرد و زن  پژوهشی که با هدف تأثیر کوتاه

دار ماه درمان با آلیکور سیر، باعث کاهش معنی 12ي مبتال به بیماري کرونر قلبی انجام شد، نشان داد که ساله

  .)6(شود برابر در زنان می 3/1برابر در مردان و  5/1

افراد ورزشکار بررسی کرد و نتایج نشان داد که  VO2maxا بر انسی و همکاران تأثیر مصرف حاد سیر ر

  . )7(شود ورزشکاران در مقایسه با مصرف دارونما می VO2maxمصرف سیر باعث افزایش 

تواند هاي این پژوهش و تأثیرات فیزیولوژیکی سیر، که با داشتن ترکیبات مختلف میبنابراین با توجه به یافته

ي آن، با افزایش سیالیت روي خون و غلظت فیبرینوژن شده و در نتیجهروي پالسما، گرانباعث کاهش گران

زمان تأثیر مقادیر هاي مشابه همشود که پژوهشحداکثر حجم اکسیژن مصرفی، پیشنهاد می خون و افزایش

  هاي تنفسی را بررسی نمایند.هاي مختلف  بر سایر شاخصمختلف سیر در افراد با سنین و مزاج

ي خالص توانستیم به جاي استفاده از مکمل سیر از عصارهیابی به نتایج بهتر میدر پژوهش حاضر براي دست

سیر استفاده کنیم و همچنین مقدار سیر مصرفی هر فرد را براساس وزن تعیین کنیم که اثر سیر را به صورت دقیق 

هایی در کند، احتمال دارد انجام چنین پژوهشکرد. از آنجایی که مزاج افراد در هر زمان تغییر میمشخص می

عالوه بر این از آنجایی که خاصیت سیر گرم و خشک ها و سنین مختلف نتایج متفاوتی را به دست دهد. فصل

  تواند نتایج متفاوتی عرضه نماید.باشد، لذا پژوهش در مورد افراد سرد مزاج احتماأل میمی
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