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تین کیناز، تعداد لکوسیت ها و اسیداوریک خون با دو شدت متوسط و باال بر آنزیم کرا اومتیقم تمرین اثر

 دانشجویان پسر غیرورزشکاردر 

 مجری طرح: دکتر آمنه پوررحیم

 چکیده 

شدت تمرین مقاومتي در شروع برای کاهش آسيب عضله؛ التهاب و پاسخ آنتي اکسيداني در مردان غيرفعال به 

با دو شدت متوسط و باال بر کراتين کيناز،   تياومقم تمرین اثرررسي درستي مشخص نيست. هدف تحقيق حاضر ب

؛ قد)سانتيمتر(:  16/20±21/1 دانشجو )سن)سال(: 19بود. لکوسيتها و اسيداوریک دانشجویان پسر غيرورزشکار 

ت باال و متوسط را با شدتکراری تمرین مقاومتي 15ست 3( 74/65±37/1: )کيلوگرم(و وزن75/1±21/178

ساعت  72ساعت و  48ساعت،  24، دو ساعت، بالفاصله اجرا کردند. نمونه خوني قبل،دقيقه ای  3فواصل استراحت 

تفاوت متغيرها در فواصل  اندازه گيری شد. یکاسيد اورلکوسيت و کراتين کيناز، فعاليت و اخذ پس از فعاليت بدني 

همبسته بررسي شد. -tروه با اندازه های مکرر، بونفروني و تفاوت ميانگين بين دو گ-دوراهه Anovaزماني مختلف با 

ساعت پس از هر دو شدت در مقایسه با مقادیر پایه به طور معني  72و  48کراتين کيناز  نشان داد کهیافته ها 

ساعت پس از شدت باال در مقایسه با شدت متوسط به طور معني داری بيشتر بود  72داری افزایش یافت. این افزایش 

(001/0>P تعداد لکوسيت .)ساعت پس از هر دو شدت در مقایسه با مقادیر پایه به طور معني داری 72و  48، 24

افزایش یافت، اما دو ساعت پس از هر دو شدت در مقایسه با قبل و بالفاصله پس از فعاليت به طور معني داری کاهش 

 72ساعت و  48ساعت پس از شدت باال و دو ساعت، 72ساعت و  24(. مقدار اسيداوریک دو ساعت، P<05/0یافت)

ساعت 48ساعت پس از شدت متوسط در مقایسه با  قبل فعاليت افزایش معني داری داشت. وليکن در فاصله زماني 

 افراد غيرورزشکار بنابراین،(. >0001/0Pپس از شدت باال در مقایسه با شدت متوسط کاهش معني داری داشت )

 نند.ک شروع متوسطبا شدت  تمریني خود را برنامهبرای جلوگيری از کوفتگي عضالني و حفظ سالمتي 



 ح
 

 ، دانشجویان غيرورزشکارالتهابآنتي اکسيدان، ، آسيب عضالني، مقاومتي تمرین :یکلیدواژه های 
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 مقدمه  1-1

 و قدرت ایشافز ی شيوه سایيناش به مربوط علمي های پژوهش اخير سال چند در ویژه به و متمادی های سال      

، گوناگون های روش معرفي ضمن رابطه این در و است بوده توجه مورد همواره ورزشکاران غير و ورزشکاران در استقامت

 بين تا است مشکل افراد از بسياری برای نتيجه در .است شده معرفي استقامت و قدرت افزایش برای ای ویژه ابزارهای

 از روشني تصویر ی ارائه با است زمد. الکنن انتخاب در شروع  را تمرینشدت  بهترین گوناگون، تمریني های روش

 (. 1390)ناظمي،  شود ارائه قدرتي تمرینات برای فردی و منطقي ساده، رویکردی نمودن فراهم همراه به جدید اطالعات

جلب کرده است،  تمرین مقاومتي یکي از شيوه های تمریني است که در سالهای اخير توجه زیادی را به خود     

تمرین مقاومتي قدرت، هيپرتروفي، توان عضالني، استقامت عضالني و وضعيت سالمتي را افزایش مي (. 1382)گائيني، 

افراد مختلف با اهداف متفاوتي از قبيل بهبود عملکرد ورزشي، افزایش توده بدون چربي و کاهش چربي بدن، دهد. 

ت مقاومتي را انجام مي دهند. یک برنامه تمرین مقاومتي که به درستي افزایش قدرت و افزایش حجم عضله، تمرینا

طراحي شده و پيوسته اجرا شود، مي تواند هر یک از این اهداف را برآورده سازد. بيشتر افرادی که به صورت تفریحي و 

ز سيستم های برای سالمتي تمرین با وزنه را انجام مي دهند هدفشان کسب قدرت و حجم عضالني است. بسياری ا

)شدت( و فواصل مقاومت ،تمرین مقاومتي با دستکاری متغيرهای اساسي این نوع تمرین )مانند نوبت ها، تکرارها

 (.1382، و رجبي گائيني) ( مي توانند افزایش معني داری را در قدرت و حجم عضالني ایجاد کننداستراحت

 مهم را آن ورزشي علوم متخصصان از بسياری و بوده زشيور حرکات اجرای اساس و پایه عضالني قدرت چه اگر      

 رب ورزشي مختلف های رشته ورزشکاران و مربيانو  دانند، مي سنگين حرکات اجرای و جسماني آمادگي عامل ترین

 تمریني ی برنامه در متغير چندین دستکاریبه تدوین برنامه های تمرین مقاومتي خود مي پردازند، ولي  اساس همين

 و ها فعاليت بين استراحت های دورهن، تمری شدت، ها فعاليت یا حرکات ترتيب ت،تمرینا نوع شامل کارانورزش

در شروع تمرینات مقاومتي در افراد  ریکاوری و تحریک های دوره تا باشد، مي مهم تمریني جلسات تعداد همچنين

آسيب عضالني، واکنش التهابي و پاسخ آنتي  کمترین موجب و( 1390)ناظمي،  شده فراهم بهينه صورت بهغيرورزشکار 

 شود.  اکسيداني
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 به يخارج انواع مقاومت های اعمال با که است آماده سازی برنامه های از يبخش عنوان به ،يمقاومت ناتیتمر انجام

ي م به کار افراد مختلف در ياستقامت عضالن و توان قدرت، حفظ ،يعضالن حجم کاهش از ریيجلوگ ای شیافزا منظور

  -مکانيکي فشارهای افزایش به دليل مقاومتي، مثبت تمرینات اثرات از جدای(. 2010ماچادو و همکاران، ) رود

 سازوکار بروز و التهابي فرآیندهای شروع عضالني، به آسيب دیدگي منجر عضالني سلولهای غشای به وارده متابوليکي

مي شود  تمرینات نوع این از استفاده کننده افراد در فعاليت از پس ساعت 36 الي 12 تأخيری عضالني کوفتگي

 2و کوفتگي عضالني تأخيری 1کوفتگي عضالني با توجه به زمان بروز به دو نوع کوفتگي عضالني حاد(.2007گليسن، )

تقسيم مي شود. کوفتگي عضالني حاد در هنگام و بالفاصله بعد از تمرین ایجاد مي شود که احتمااًل ناشي از فقدان 

ریان خون به عضالت فعال مي باشد.کوفتگي عضالني تأخيری حالت ناخوشایندی است که با محدودیت حرکتي، ج

(. کوفتگي عضالني تأخيری با آزاد 2006گاری و همکاران، سفتي، درد، ضعف و اسپاسم در عضالت درگير همراه است )

ایجاد آسيب و افزایش التهاب (. 2002همکاران، نایمن و )در خون قابل اندازه گيری است  سازی آنزیم کراتين کيناز

 و شدت آن به سختي عضالني ناشي از فعاليت مقاومتي در پژوهش های متعددی گزارش شده است که ميزان

 این (.2010ماچادو و همکاران، بستگي دارد ) عضله تمریني سطوح یا وضعيت عملکرد چنين هم فعاليت، مدت

)پارجا باالنکو و  مي باشد گذشته در مورد شدت مناسب تمرین مقاومتي متناقض تحقيقات نتایج که است حالي در

افزایش سطح ( 2013؛ رجبي و همکاران، 2012؛ آتشک و همکاران، 2015؛ گادروني و همکاران، 2016همکاران، 

تکرار درصد یک  70 با اسکات و سينه پرس حرکت تکراری )دو12 مقاومتي فعاليت وهله یککراتين کيناز پس از 

 4دیگران و توسط گادروني  مقاومت کششي باند نوبت 3 اجرایو ، (2016) 3دیگران و باالنکو  بيشينه توسط پارجا

(، یک 2012درصد یک تکرار بيشينه توسط آتشک و همکاران ) 100متعاقب یک جلسه فعاليت مقاومتي با ، (2015)

روز پس  7یک ساعت تا تا  ،(2013ين رجبي و همکاران )مچنجلسه فعاليت مقاومتي شدید )پرس پا( در مردان توسط ه

                                                           
1- Acute Muscle Soreness 

1 - Delay Onset Muscle Soreness 

 
3 - Pareja-Blanco et al. 
4 - Gadruni et al. 
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پس از فعاليت مقاومتي حاد با ، (2008)  1همکاران و مردان سالم توسط پترسون در مقاومتي )وزنه برداری( از فعاليت

 24؛ تا (1395عجم زبيد و همکاران )درصد یک تکرار بيشينه در سه نوبت در زنان سالم غيرفعال جوان توسط  85

در مردان واليباليست توسط  درصد یک تکرار بيشينه 80با  وامانده ساز فعاليت مقاومتيعت پس از یک جلسه سا

بالفاصله عدم تغيير معني دار سطوح کراتين کيناز  در طرف مقابل،( گزارش شده است. 1392ضرغامي خامنه و جعفری )

 یک از بعد، (2010) 2توسط باکلي و دیگران ن غيرفعالمردا در زانو بيشينه گرای برون انقباض یک از بعد ساعت 24تا 

 فعاليت از پس ؛(2006) 3همکاران و اتسوستوسط ماستراحت  دقيقه یک و تکرار 10با  بار بدون مقاومتى تمرین جلسه

، (1998) 5همکاران و ( توسط ایوانسMVC) 4ارادی انقباض حداکثر درصد 80 و 60 شدتهای با طول هم مقاومتي

( 2010یک جلسه تمرین مقاومتي برونگرای بازو توسط قنبری و همکاران )ساعت پس از تمرین  24و  2، بالفاصله

 .است گذار اثر آنزیم این سازى بر آزاد تمرین شدت و بازیافت زمان تمرین، نوع رسد مى نظر به گزارش شده است.

به  ایمني های سلول فراخواني و عضالني آسيب موجب باال، شدت های با ورزشي فعاليت اجرای از طرف دیگر،      

سيستم ایمني همانند دیگر دستگاه های فيزیولوژیکي در پاسخ به شود.  مي التهابي شرایط ایجاد و دیده آسيب ناحيه

نتایج تحقيقات انجام (. 2010ماچادو و همکاران، یک جلسه فعاليت ورزشي اختالالت قابل توجهي را نشان مي دهد )

% 65تمرین با  8پس از دو جلسه تمرین مقاومتي )افزایش تعداد لکوسيت وص نيز متناقض است. شده در این خص

1RM درصد یک تکرار  75تا  70با  مقاومتي حرکت 10 متعاقب( و 2014توسط جعفری )( در دختران جوان ورزشکار

 از بعد لکوسيتي سطوح يرتغي ( گزارش شده است. برعکس عدم2010) 6دیگران و فاتورس غيرفعال مردان بيشينه در

 جلسه چند یک و پس از (،2010دیگران ) و باکلي توسط ، فعال غير مردان در زانو بيشينه گرای برون حرکت یک

 حرکت 6 با تمرین مقاومتي دقيقه 45و  ( 2001) 7سيمونسني در ورزشکاران قدرتي توسط مقاومت تمرین

دقيقه در بعداز ظهر و همچنين اجرای  90به مدت  1RM درصد 80تکراری با شدت  8 دورة 3 در تمریني وزنة

این در ( گزارش شد. 1387این تمرین در دو نوبت صبح و بعد از ظهر ، در پسران جوان فعال توسط اراضي و همکاران )

                                                           
1 - Pettersson et al. 
2 - Buckley et al. 
3 - Matsus et al. 
4 - Maximal Voluntary contraction 
5 - Evans et al. 
6- Fatouros et al.  
7 - Simonson 
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( نشان دادند تمرینات ورزشي گوناگون با شدت های متفاوت اثر مختلفي بر پاسخ 2012) 1ترا وهمکارانحالي است که 

 تحت برای محرکي منزلة به  مقاومتي های فعاليت عالوه بر این نتایج متناقض، اگر. یمني و زیررده های لکوسيتي  داردا

 این حد چه تا و شدتي چه ورزشي، فعاليتهای نوع چه مشخص شود است تلقي شود، الزم ایمني سيستم دادن قرار تأثير

 اجرا و شدت رنظ )از مقاومتي های فعاليت صحيح انتخاب جهت در بتوان تا دهند قرار مي خود تأثير تحت را سيستم

اراضي و اتخاذ شود ) درست تصميماتي بدني، سالمت توسعة و اوليه( حالت به برگشت برای نياز مورد زمان طور همين

 .(1387همکاران، 

ولوژی و آنتي اکسیيدان هیای موجودات هوازی برای خنثي کردن اثر رادیکال های آزاد مجهز به ضد اکسایش های بي     

افیزایش اسیت.  انسیان در پورین متابوليسم نهایي محصول اوریک اسيدآنزیمي و غيرآنزیمي مانند اسيداوریک مي باشند. 

اوره و کراتينين خون از نشانه های تحليل عضالني است که به ترتيب حاصل متابوليسم پیورین هیا و کیراتين موجیود در 

 جمع آوری مهم عامل یک به عنوان آسيب اکسيداتيو شرایط در اوریک اسيد(. 1392مکاران، ميرزایي و هعضالت است )

بیه دنبیال غلظیت اسیيد اورییک (. 1386سيفي و همکاران، مي شود ) گرفته نظر در سلولي داخل آزاد رادیکالهای کنندة

ميیزان . (1392رزاییي و همکیاران، ميدر خون به مقدار زیادی افزایش مي یابد ) انقباض شدید عضالنيتمرین جسماني و 

افزایش شدت، مدت، بار تمیرین در خون تحت تأثير فعاليت های بدني با شدت و مدت مختلف قرار مي گيرد.  اسيداوریک

افزایش غلظت اسيد اورییک خیون  (.28و رقابت موجب ایجاد اثرات متناقض بر بهبود سيستم آنتي اکسيدانت مي شوند )

 2ماچیادو و همکیارانو  2015و همکیاران )  ي، گیادرون(2016و همکاران ) باالنکو  پارجاوسط پس از یک جلسه تمرین ت

درصید ییک تکیرار  70تیا  60بیا  ساعت پس از تمرین  مقیاومتي 24و عدم تغيير اسيداوریک خون بالفاصله و  (2010)

گیزارش شید. ( 1392کیاران )سیط ميرزاییي و همتوتکرار توسط مردان سالمند ورزشکار و غيرورزشیکار  8-12بيشينه، 

با توجیه بیه اهميیت ایین بنابراین  .التهاب منجر به ضعف عملکرد ورزشي مي شود تخریب بافتي ناشي ازآسيب عضالني و

ضروری به نظیر بررسي شدت مناسب تمرین مقاومتي در شروع فعاليت ، افرادموضوع در حيطه ورزشي و افزایش سالمتي 

آسیيب عضیالني واکینش  برای جلیوگيری از بیروزتحقيق، شدت مناسب تمرین مقاومتي  بنابراین با اجرای این. مي رسد

 التهابي و نيز ميزان پاسخ آنتي اکسيداني در دانشجویان پسر غيرورزشکار مشخص مي شود. 

                                                           
1 - Terra et al. 
2 - Machado et al. 
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اعتقاد بر این است فعاليت بدني مي تواند سبب حفظ و ارتقای سطح تندرستي شود و بدون فعاليت بدني حيات      

مي تواند باعث افزایش  با این حال فعاليت بدني در شرایط خاص )مثالً شدت باال و مدت طوالني( ،ي به خطر مي افتدآدم

(. در هر گونه از فعاليت های بدني زیربيشينه یا 1386آسيب عضالني، پاسخ آنتي اکسيداني و التهاب شود )سيفي، 

تریک، بسته به سهم فرایندهای فعال متابوليک هوازی و بي هوازی بيشينه، ایزومتریک یا ایزوتونيک، اکسنتریک یا کانسن

، ميزان آسيب پذیری بافت عضله و پاسخ آنتي اکسيداني و واکنش ود هر و همچنين مدت و شدت تمرین و یا ترکيبي از

 (.2006؛ فيناد و همکاران، 1379ایمني متفاوت است )بيژه ، 

( و ایزوآنزیم های LDHانگر آن است که فعاليت تام الکتات دهيدروژناز )یافته های ناشي از بيوپسي عضالني بي     

LDH تمرینات مقاومتي شدید در افراد ناورزیده با آسيب عضالني . ي متفاوت است(در ورزشکاران استقامتي و قدرت

سم سلولهای عضالني گردش خون، آسيب پروتوپال -، افزایش سطوح آنزیمهای سلوليارتباط دارد که دارای نشانه های

ساعت پس از تمرین  48تا  24عضالني، پاسخ التهابي حاد در عضله که سبب ادم، نفوذ سلولهای التهابي و کوفتگي عضله 

. تمرینات مقاومتي همچنين موجب افزایش استرس اکسيداتيو بدن و در نتيجه موجب بروز پاسخ آنتي مي شود، مي باشد

؛ 2003اکا، س؛ نو 2007گزل،؛ 2006فيناد،  ؛2002؛ کالرکسون، 1379ه ،بيژ؛ 1386)افرونده، اکسيداني مي شود 

و التهاب به  ياز آن جهت تفاوت در واکنش های آسيب عضالني و پاسخ آنتي اکسيدان (.2003ویلوقبي،  ؛2006پيک،

جالب توجه اکسنتریک با شدت متوسط   -اکسنتریک با شدت باال در مقابل تمرینات کانسنتریک  -تمرینات کانسنتریک 

 . است

مطالب عنوان شده حاکي از آن است که نتایج تحقيقات گذشته در مورد افزایش ميزان فعاليت آنزیم کراتين کيناز      

ضد و نقيض است، بنابراین به نظرمي رسد تعيين شدت مناسب تمرین مقاومتي به عنوان عامل مهم در نوع اثرگذاری 

ی سفيد خون ضروری به نظر مي یم کراتين کيناز، اسيد اوریک و تعداد گلبول هاتمرین مقاومتي بر ميزان فعاليت آنز

با توجه به کمبود مطالعات در این زمينه )اهميت موضوع(، ضرورت تحقيق در این زمينه به شدت احساس مي شود . رسد

هميت آن به عنوان تا شدت تمرین قدرتي طوری تعيين شود که آسيب عضالني ناشي از فعاليت بدني کنترل شده و ا

شود. انجام تحقيق حاضربه شناخت اثرات ناشي از انجام فعاليت بدني با دو شدت  ابزاری برای افزایش تندرستي حفظ

 مختلف کمک خواهد کرد. 
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همانطور که عنوان شد، تحقيقاتي که تأثير تمرین مقاومتي درون گرا یا برون گرا را بر شاخص های آسيب عضله،      

م آنتي اکسيدانتي و واکنش های التهابي و رابطه بين آنها را بررسي کردند، نتایج متناقضي را به دست آوردند پاسخ سيست

که علت این تناقض مربوط به اختالف شدت، هدف و نوع فعاليت و سطح آمادگي آزمودني های به کار گرفته شده در این 

حوزه مربوط به تمرینات استقامتي بوده، و در صورت به تحقيقات است. همچنين بيشتر تحقيقات انجام شده در این 

مطالعات زیادی در زمينه بررسي ارتباط بين . از طرفي کارگيری تمرینات قدرتي شدت تمرین در نظر گرفته نشده است

 تمرین مقاومتي، آسيب عضالني، پاسخ سيستم  آنتي اکسيدانتي و واکنش التهابي به دنبال فعاليت بدني و نقش انواع

پاسخ آنتي اکسيدانتي و واکنش التهابي صورت  مختلف انقباض های عضالني و تمرین بدني در ایجاد آسيب عضالني،

ویلوقبي،  ؛2006پيک،؛ 2003 ،؛ نوزاکا 2007گزل، ؛ 2002؛ کالرکسون، 1379؛ بيژه ، 1386گرفته است )افرونده، 

شدت مناسب تمرین مقاومتي برای فعاليت افراد (. وليکن مطالعات کمي در زمينه تندرستي با هدف تعيين 2003

غيرفعال با توجه به تأثير نوع انقباض صورت گرفته است. در حالت کلي شدت مطلوب فعاليت بدني برای بهبود قدرت 

درصد یک تکرار بيشينه ذکر شده است که این ميزان با توجه به سن و سطح فعاليت متفاوت است  80 تا 60عضالني، 

 (.1382، جبيو ر )گائيني

با توجه به تأثير درجات متفاوت تمرین بدني بر روی شاخص های مختلف آسيب عضالني، پاسخ آنتي اکسيداني و      

با توجه به اینکه  –التهاب و همچنين اثر تمرینات شدید و خستگي زا و به خصوص تمرینات مقاومتي بر این شاخص ها 

ررسي های ب -دگي جسماني نسبتاً مطلوب بوده و بيشتر از همه توصيه شده اند این نوع تمرینات جزئي از برنامه های آما

با دو شدت  بيشتر جهت روشن تر شدن موضوع ضروری است. بنابراین ضرورت تحقيق برای بررسي اثر تمرین مقاومتي

و رابطه بين آنها زیربيشينه و بيشينه  بر شاخص های آسيب عضالني، پاسخ سيستم آنتي اکسيدانتي و واکنش التهابي 

 احساس مي شود.

مطالعات زیادی در زمينه نقش مختلف انواع انقباض های عضالني و تمرینات مقاومتي در ایجاد آسيب عضالني،      

التهاب و متابوليسم پروتئين انجام شده است وليکن مطالعات کمي در زمينه تندرستي با هدف تعيين شدت مناسب 

. بنابراین، تعيين شدت مناسب تمرین مقاومتي استفعاليت در افراد غيرفعال صورت گرفته تمرینات مقاومتي در شروع 

در شروع تمرینات در رابطه با اثر گذاری مناسب این تمرینات در تندرستي و ایجاد کمترین آسيب عضالني، التهاب و 
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متوسط و باالی تمرین مقاومتي را در   متابوليسم پروتئين مهم است. همچنين، با توجه به اینکه تاکنون تحقيقي دو شدت

افراد یکسان بررسي نکرده است و با توجه به تناقضات و ابهامات موجود و اینکه اغلب مربيان ورزشي با استناد به این 

 6متوسط )با دو شدت  اومتيقاثر تمرین ممدارک به تنظيم برنامه های مقاومتي مي پردازند، هدف از تحقيق حاضر،  

0%1RM باال( و (1RM  %85 ) جوان در مردان  تعداد لکوسيت ها و اسيداوریک خون، آنزیم کراتين کينازبر

 آستانه توانتا باثر این دو شدت تمرین مقاومتي بر فاکتورهای موردنظر نيز با هم مقایسه مي شود  ورزشکار مي باشد.غير

که کمترین آسيب عضالني، به طوری عيين کرد ت درصد یک تکرار بيشينه بر اساستمرین مقاومتي  شروعبرای  ناسبيم

 .به وجود آوردغيرورزشکار  را در شروع تمرینات در افراد پاسخ آنتي اکسيداني و واکنش التهابي

انجام پژوهش های بيشتر برای روشن شدن نکات مبهم موجود ضرورت مي یابد. از سوی دیگر چون بيشتر پژوهش      

مدت زمان بسيار طوالني انجام گرفته و به بعد تندرستي و شدت های متوسط تمرین،  های انجام شده، در شدت باال و

در این  توجه نشده است، پژوهش حاضر برای پاسخگویي به سؤاالت و ابهامات موجود در این زمينه طراحي شده است.

و  ( %60ربيشينه )برونگرا با دو شدت زی -راستا، هدف از این مطالعه بررسي اثر تمرین مقاومتي درون گرا 

بر شاخص های آسيب عضالني )فعاليت آنزیم کراتين کيناز(، پاسخ آنتي اکسيداني)اسيد ( % 80بيشينه ) 

مي باشد تا به این  آزاد سرابالتهاب )تعداد گلبول های سفيد خون( در دانشجویان پسرغيرفعال دانشگاه  اوریک( و

 دهيم :سؤاالت اساسي پاسخ 

(  چه تأثيری بر ميزان آسيب عضالني )فعاليت آنزیم درصد یک تکرار بيشينه )  60تمرین مقاومتي با شدت  -1

 )اسيد اوریک( و التهاب )تعداد گلبول های سفيد خون( خون دارد؟ يکراتين کيناز(، پاسخ آنتي اکسيدان

(  چه تأثيری بر ميزان آسيب عضالني )فعاليت آنزیم درصد یک تکرار بيشينه )  80تمرین مقاومتي با شدت  -2

 )اسيد اوریک( و التهاب )تعداد گلبول های سفيد خون( خون دارد؟ يکراتين کيناز(، پاسخ آنتي اکسيدان

شدت و التهاب بيشتری نسبت به تمرین مقاومتي با  يآیا تمرین مقاومتي با شدت باال آسيب عضالني، پاسخ آنتي اکسيدان -3

پایين ایجاد مي کند؟ به عبارت دیگر، آیا بين آسيب عضالني، پاسخ سيستم آنتي اکسيدانت و التهاب ناشي از تمرین 

( تفاوت معني داری %  60با شدت پایين تر ) ( و تمرین مقاومتي%  80با شدت باالتر ) مقاومتي

افراد غيرفعال برای بهبود تندرستي و افزایش قدرت بدني،  برنامه تمریني خود را از وجود دارد؟ اگر تفاوت  معني دار بود، 
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همان ابتدای کار از تمرینات شوک برای افزایش قدرت  تمرینات با شدت پایين تر شروع کنند. اگر تفاوت معني دار نبود،

عضالني، هایپرتروفي، قدرت، -ازگاری عصبي استفاده کرده و از شدت باالتر شروع کنند، تا سریعتر به نتایج مورد نظر )س

 ( دست یابند....توان و 

آیا مي توان آستانه معيني برای شدت تمرین مقاومتي )درصد یک تکرار بيشينه( را به گونه ای تعيين کرد که ضمن  -4

دگي جسماني ایجاد کمترین آسيب عضالني، پاسخ آنتي اکسيداني و التهاب، بيشترین اثر گذاری را در تندرستي و آما

 افراد غير فعال به وجود آورد؟ 

آیا بين آسيب عضالني)ميزان فعاليت آنزیم کراتين کيناز(، پاسخ آنتي اکسيداني )اسيداوریک( و التهاب )تعداد گلبول  -5

، 24،  2% یک تکرار بيشينه همبستگي وجود دارد؟ )قبل، بالفاصله،  60های سفيد خون( در تمرین مقاومتي با شدت 

 ساعت پس از تمرین، به صورت جداگانه( 72و  48

)تعداد گلبول  )ميزان فعاليت آنزیم کراتين کيناز(، پاسخ آنتي اکسيداني )اسيد اوریک( و التهابي آیا بين آسيب عضالن -6

، 24، 2% یک تکرار بيشينه همبستگي وجود دارد؟ )قبل، بالفاصله،  80های سفيد خون( در تمرین مقاومتي با شدت 

  اعت پس از تمرین، به صورت جداگانه(س 72و  48

 هدف پژوهش 1-2

 :هدف کلی 1-2-1

اثر تمرین مقاومتي با شدت متوسط و باال بر شاخص های آسيب عضالني، ررسي هدف کلي از انجام تحقيق حاضر ب     

 مي باشد.  التهاب و پاسخ آنتي اکسيداني در دانشجویان پسر غيرورزشکار

  اهداف اختصاصی 1-2-2

بر ميزان فعاليت آنزیم کراتين   (1RM  %85) باال و  (1RM 60%متوسط )شدت دو تمرین مقاومتي با اثر یسه مقا .1

  دانشجویان پسر غيرفعال کيناز
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تعداد لکوسيت دانشجویان پسر بر   (1RM  %85) باال و  (1RM 60%متوسط )شدت دو تمرین مقاومتي با اثر مقایسه  .2

  غيرفعال

دانشجویان  مقدار اسيد اوریک بر   (1RM  %85) باال و  (1RM 60%متوسط )شدت دو ومتي با تمرین مقااثر مقایسه  .3

  پسر غيرفعال

 واالت تحقیقئفرضیات و س  1-3

 بر ميزان فعاليت آنزیم کراتين کيناز  (1RM  %85) باال و  (1RM 60%متوسط )شدت دو تمرین مقاومتي با بين اثر  .1

 .داردوجود  ني دارمعفاوت ت دانشجویان پسر غيرفعال

تعداد لکوسيت دانشجویان پسر بر   (1RM  %85) باال و  (1RM 60%متوسط )شدت دو تمرین مقاومتي با بين اثر  .2

 دارد.وجود  معني دارفاوت ت غيرفعال

 معني دارفاوت تر اسيداوریک بر مقدا (1RM  %85) و باال  (1RM 60%متوسط ) شدتدو تمرین مقاومتي با بين اثر  .3

 دارد.وجود 

 نظری و عملیاتی مفاهیمتعریف  1-4

 تمرین مقاومتی 1-4-1

ها )نه عضالت غير ارادی مانند قلب، ریهارادی یا مخطط  تمرین مقاومتي، هر شکلي از تمرین است که عضالت اسکلتي

 استفاده هانقباضا ایجاد برای( وزنه مانند) خارجي مقاومت یک از تمرینات، این در. کندمي شدن منقبض به وادار را( …و

د )گایيني و رجبي، شونقدرت، استقامت، و استحکام مي عضالني، یتوده افزایش به منجر هاانقباض آن و شود،مي

ایجاد انقباض عضالني در ناحيه بازو و آرنج با استفاده از وزنه های آزاد  منظور از تمرین مقاومتي در این تحقيق (.1392

 مي باشد. 

 (1RMو یک تکرار بیشینه )مقاومتی  شدت تمرین 1-4-2
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 در مهمي املع چنين هم. شود گرفته نظر در باید تمریني ی برنامه تجویز در که است مهمي متغير تمرین شدت     

 .شود مي انبي حرکت هر در بيشينه تکرار از درصدی صورت به که است عضالني هایپرتروفي یا عضالني قدرت تغيير

 مي تمرین ی دهنده تشکيل مهم اجزای از و معين زماني ی دوره یک در ورزشکار توسط شده انجام کار جزءکيفي شدت

بود )ناظمي،  خواهد باالتر تمرین شدت باشد، بيشتر زمان از معيني واحد در ورزشکار شده انجام کار هرچه .باشد

ي ( م1RM %85اال )( و شدت ب1RM %60شدت متوسط ) منظور از شدت تمرین مقاومتي در این تحقيق(. 1390

 باشد. 

 :عضالنی قدرت 1-4-3

 از حاصله وانرژی نيرو بستن کار به معني به دیگرقدرت عبارت به کرد، اعمال یکبار توان مي که نيرویي حداکثر     

 .(1382)گایيني و همکاران،  ستاه فعاليت اجرای حين در عضالت

 آسیب عضالنی 1-4-5

 ز مي کند.را کاتالي این آنزیم واکنش قابل برگشت کراتين به کراتين فسفات کیناز:کراتین کیناز یا کراتین فسفو     

ا واکنش قابل برگشتي ر  ATPسفوترانسفراز است؛ این آنزیم مي تواند در حضور ف -N -کراتين -ATPنام دیگر این آنزیم 

. منظور از (2006 و همکاران، که منجر به اضافه شدن یک مولکول فسفات به کراتين مي شود را باعث شود )فيناد

ر، با توآناالیزاتگاه کراتين کيناز در این پژوهش، ميزان فعاليت آنزیم است که پس از تزریق نمونه مورد آزمایش به دس

 و بر اساس مقدار اختالف جذب نوری محاسبه مي شود.  IFCC/DGKCروش 

 التهاب 1-4-6

پاسخ فيزیولوژیک بدن به آسيب های دفاعي بدن هستند. التهاب، عمده ترین گروه سلول های سفید خون: گلبول     

بافتي است که پس از پاسخ التهابي موضعي با پاسخ عمومي به نام پاسخ فاز حاد دنبال مي شود. این پاسخ با ایجاد تب، 

فيد و توليد مقادیر و هيدروکورتيزول، افزایش توليد گلبول های س 1افزایش توليد هورمون هایي نظير آدرنوکورتيکوتروپين

                                                           
1 - Aderno Cortico Tropin Hormone (ACTH) 
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منظور از گلبول های سفيد خون در این پژوهش، (. 1380زیادی پروتئين فاز حاد در کبد مشخص مي شود )وجگاني، 

 مي شود.  2و از طریق شمارشگر سلول شمارش 1تعداد گلبول سفيد خون است که بعد از تزریق نمونه به دستگاه سيمکس

 پاسخ آنتی اکسیدانی 1-4-7

این ماده فرآورده نهایي متابوليسم پورین و آنتي اکسيدان محلول در آب است و به دنبال انقباض وریک: اسیدا     

درون  ATPعضالني شدید، غلظت این ماده در خون به مقدار زیادی افزایش مي یابد که علت آن ناکافي بودن منابع 

در پاسخ به استرس اکسيداتيو مي باشد و نشانه ای عضالني است. افزایش اسيد اوریک نشانه افزایش دفاع آنتي اکسيدان 

(. منظور از اسيداوریک در این پژوهش، مقداری 2000غيرمستقيم مبني بر ایجاد استرس اکسيداتيو مي باشد )راداک، 

و براساس رابطه زیر محاسبه  IFCC/DGKC، با روش 3است که پس از تزریق نمونه مورد آزمایش به دستگاه اتوآناالیزر

 شود. مي 

 دغلظت اسيداوریک در استاندار× مقدار اسيداوریک در نمونه= جذب نوری نمونه/ جذب نوری استاندارد

 ترکیب بدن 1-4-8

وهيان، سياه کشود) ترکيب بیدن به مقادیر نسبي چربي و توده بدون چربي یعنیي عضله ، استیخوان و آب اتالق مي     

ردان م در مهیي و استخوانهای بیدن اتالق مي شودکه هم در زنیان و . ترکيب بدن به مجموعه عضالت ، چرب(1383

ده عالوه تو بدن به ترکيب بدن انسان را تشکيیل مي دهد . منیظیور از ترکيب بیدن در این تحقيق توده  چربي مجموعاً

 (.1378پاتریشيا و همکاران، ) ( مي باشدLBMبدون چربي )

 شاخص توده بدن  1-4-9

(. منظور از شاخص توده بدن در تحقيق حاضر ، نسبت  همان منبع) قد  مي باشد× ده بدن نسبت  وزن / قد شاخص تو       

                                                                       . زمودني استآقد  × وزن / قد 

                                                           
1 - Symex 
2 - Cell counter 
3 - Autoanalyzer 
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 درصد چربی بدن 1-4-10      

سياه ذخيره شده است که به صورت درصد بيان مي شود) و احشایي چربي زیرپوستي ، مقادیرمنظور از درصد چربي          

است  و در نواحي احشایي مقدار چربي ذخيره شده در زیرپوست تحقيق(. منظور از درصد چربي در این 1383کوهيان، 

        ازه گيری شد. به صورت مجزا اند ( Omron HBF  400استاندارد دیجيتالي مدل )که با ترازوی وزن کشي ژاپني 

 محدودیت های تحقیق  1-5  

 محدودیت های قابل کنترل 1-5-1

را تحت تأثير قرار دهد، مواجه بود. از  تحقيقنتایج  ست حاضر، محقق با برخي از عوامل که مي توان تحقيقدر اجرای      

 ، مي توان به موارد ذیل اشاره کرد:درجمله عواملي که محقق مي تواند آنها را کنترل کرده و در اختيار خود درآو

زمودني ها شامل دانشجویان پسر غيرورزشکار  آبرای کنترل اثر متغير جنس در نتایج تحقيق، جامعه مورد مطالعه ) -1

 .(بودند

 .صورت گرفته است( سال تحصيليها )اندازه گيری ها در  زمان اجرای آزمون  -2

 .(آزمون های مختلف مي باشد اجرایمدت طول ها )منظور  مدت زمان اجرای آزمون -3

 .تحت کنترل محقق بود(متغيرهای تحقيق وط به یدازه گيری های مربیامي انیها ) تم ام آزمونیی انجدمتص -4

انحراف معيار  1انحراف معيار  باالتر از ميانگين گروه و  1زمودني ها در دامنه آوزن: منظور از وزن در این تحقيق وزن  -5

 ن گروه قرار مي گيرد.آي است که فرد در پایين تر از ميانگين گروه

-Vo2max ،1، درصد چربي، توده چربي، توده بدون چربي بدن، BMIویژگي های جسماني آزمودني ها )سن، قد ،  -6

RM) 

 شرایط تمرین آزمودني ها )زمان، مکان، سابقه فعاليت، نوع و شدت تمرین( -7

 تمریني( )دو ماه پيش از اجرای پروتکل سالمت جسماني آزمودني ها  -8
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  برنامه تمریني آزمودني ها -9

 مصرف مکمل های آنتي اکسيداني و داروهای ضد التهابي غير استروئيدی )دو ماه پيش از اجرای پروتکل تمریني( -10

 مصرف سيگار، الکل و آهن توسط آزمودني ها -11

 خوردند(تغذیه آزمودني ها )کليه آزمودني ها ساکن خوابگاه بودند و از سلف سرویس دانشگاه غذا مي  -12

 دما و رطوبت -13

  محدودیت های غیرقابل کنترل 1-5-2

ازجمله این عوامل نبود، وجود خواهد داشت که پژوهشگر قادر به کنترل آنها  تحقيقبرخي از عوامل اثر گذار بر نتایج      

 مي توان به موارد ذیل اشاره کرد:

 استرس و اضطراب احتمالي ناشي از خون گيری در آزمودني ها -1

 عيت خواب و استراحت شب قبل از آزمون گيریوض -2

مصرف مواد دارویي توسط آزمودني )هر چند که به تک تک آزمودني ها سفارش شده بود که هر گونه مصرف مواد  -3

 دارویي را در پرسش نامه مربوطه قيد نمایند(

 وضعيت رواني آزمودني ها -4

 زیر پوست آن( قابليت فشردگي بافت بدن،آزمودني ها )پوست + چربي -5

 آزمودني ها به دليل تعداد دفعات مکرر خون گيری به صورت داوطلبانه انتخاب خواهند شد. -6

 

 تحقیقمبانی نظری  1-6

، پاسخ (CK) مطالعات پاسخ مرحله حاد به تمرین شدید را مورد بررسي قرار داده و افزایش آسيب عضالنيتعدادی از      

وقتي آسيب اتفاق مي . را بعد از تمرین نشان داده اند( گلبول های سفيد خون)التهاب  و( اسيد اوریک)آنتي اکسيداني 
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شاخص  و تغييرات دیگر اتفاق مي افتد، برای مثال ميزانافتد ساختار عضله تغيير مي کند، پاسخ التهابي شروع شده  

لتهاب )تعداد گلبول های سفيد( در ، پاسخ آنتي اکسيداني )اسيداوریک( و ا)آنزیم کراتين کيناز( های آسيب عضالني

 ؛2003نوساکا و همکاران  ؛2006؛ فيناد و همکاران، 2005، و همکاران ؛ کالرکسون1379بيژه، خون افزایش مي یابد )

(. از جمله عوامل آسيب زا انجام تمرین مقاومتي 2003ویلوقبي، ؛ 2008ن، اتکسيرا و همکار؛ 2006؛ پيک،2007گزل،

موجب آسيب عضالني شده، قدرت را کاهش مي دهد و موجب کوفتگي عضالني تأخيری و تورم  است. تمرین مقاومتي

 ( . 2003 ،قبي و همکارانوویل؛  2003اکا و همکاران، وسنعضالت مي شود )

عضالني بيشتر را بدنبال فعاليت بدني شدید گزارش کردند که این امر منجر به آزاد سازی  برخي از محققين آسيب     

آسيب عضله شامل آسيب های ریز در تارهای عضله اسکلتي و کراتين کيناز و ميوگلوبين به خون مي شود.  آنزیم

چند شاخص مستقيم و  (.2003ماتریکس برون سلولي است که با پاسخ های التهابي دنبال مي شود )نوساکا و همکاران، 

، (DOMS، کوفتگي عضالني تأخيری )ولي، تجمع کلسيم سلمستقيم آسيب عضله، شامل قطع بافتهای انقباضيغير

( ، الکتات CKکاهش مداوم قدرت عضالني و دامنه حرکت و افزایش حضور پروتئين های عضله مثل کراتين کيناز )

اخص غيرمستقيم استرس اکسيداتيو نيز هست چون ش CK  .( مي باشدMb( و ميوگلوبين )LDHدهيدروژناز )

 (.2005، و همکاران آسيب غشاء سلولي مي شود )فيناد پراکسيداسيون چربي مي تواند منجر به

( Mb( و ميوگلوبين )CKوقتي عضله آسيب مي بيند، قطع سارکولما به پروتئين های عضله مانند کراتين کيناز )     

اسطه تمرینات مقاومتي به واجازه مي دهد تا از سلول به درون جریان خون از طریق مایع ميان بافتي و  لنف وارد شوند. 

آسيبي که در بافت عضله ایجاد مي کنند، آنزیم های بافت عضله اسکلتي را افزایش مي دهند که حساس ترین 

کراتين . (2003)نوساکاو همکاران،  مي باشد LDHو با درجه حساسيت کمتر  CPKنشانگرهای بيوشيميایي به آسيب، 

ری متابوليکي به تمرینات جسماني در عضالت ( شاخص درجه سازگاLDH( و الکتات دهيدروژناز )CKکيناز سرم )

اسکلتي است. هر دو آنزیم در متابوليسم عضله درگير بوده و غلظت های سرمي آنها معموالً پایين است که در نتيجه 

خستگي فيریولوژیکي و پارگي سلول از عضله خارج مي شوند. آنها بعد از تمرین شدید و در پاتولوژی )آسيب( عضالني به 

 ارزی افزایش مي یابد. طور ب
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مهم است که خاطر نشان شود که وسعت آسيب عضله به شدت بار به کار برده شده بستگي دارد. برای مثال تمرین      

قدرت ایزومتریک بيشينه در زاویه  ٪50برونگرای فلکسورهای آرنج که بار زیربيشينه را به کارگرفته اند )یک دمبل که با 

ين شده(، آسيب کمتری را نسبت به تمرین برونگرای بيشينه شامل مي شود در حاليکه دامنه درجه مفصل آرنج تعي 90

(. نوساکا و 2003حرکت هر دو بار تمریني زیربيشينه و بيشينه در طي تمرین با دمبل یکسان بود )نوساکا و همکاران، 

ودني های تمرین کرده در مقایسه با پالسما به طور معني داری در آزم CKهمکاران نشان دادند که افزایش فعاليت 

 آزمودني های تمرین نکرده کمتر است.

درجه بيشتری از آسيب  انقباضات ایستا انقباضات پویای عضالني )طویل شدگي همراه با توليد نيرو( در مقایسه با     

که با کوفتگي  ( توليد مي کند ROMعضالني را که منجر به کاهش شدید قدرت عضالني و دامنه حرکت مي شود )

مانند کراتين کيناز ]عضالني و تورم / التهاب همراه است. این رویدادها با افزایش سطح شاخص های آسيب عضالني سرم 

(CK  و تروپونين  ،)– I (sTnIعضله اسکلتي )] التهاب ،[6-مانند اینترلوکين (IL-6 ) و ، ] های دروني فشارهای شاخص

 .(1386)افرونده،  است همراه[ (CORTکورتيزول )فيزیولوژیکي ]مانند

عالوه بر این انقباضات برونگرا منجر به درجه بيشتری از آسيب ميوفيبریلي ناشي از کشيدگي بيش از حد سارکولما      

مي شود که معموالً با کشيدگي بيش از حد ميوفيبریل ها همراه است و در نتيجه سارکولما پاره شده و ساختار انقباضي 

یب مي شود. این رویدادها سرانجام منجر به کاهش قدرت عضالني به دليل عدم کارایي جفت شدگي تحریک عضله تخر

 (. 1387،  همکاراننقباض مي شود )اراضي و  –

برای آسيب  فرضيهدهد. دو مي اکسيداتيو و آسيب سلولي را افزایش  احتماالً استرسبرنامه تمرین مقاومتي فزاینده       

انقباضات شدید عضله، منجر به کاهش در نظر گرفته شده  است. فرضيه اول حاکي از آن است که مجدد تزریق -ایسکمي

پس از انقباض )استراحت بنابراین ایسکمي  مي شود.  در نتيجه موقت جریان خون و قابليت دسترسي به اکسيژن و

عضله(، برقراری مجدد جریان خون موجب دسترسي  به 
2O  2شده و  باعث  تغيير شکل رادیکال

O  مي شود. دیگر

تمرین برونگرای شدید منجر به آسيب . رادیکال های آزاد، فشار مکانيکي است فرضيه مورد استفاده برای توضيح افزایش
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منجر به توليد نهایت  بافت عضالني مي شود. این امر موجب شروع فرآیند التهاب و پراکسيداسيون چربي شده  که در

 . (2007شود )گزل و همکاران، رادیکال های آزاد اکسيژن مي 

در حالت معمولي، التهاب پس از آسيب اوليه برای ترميم مطلوب ضروری است. پاسخ التهابي در تمرین برونگرا مثل      

ل ها در عضالت آسيب دیده یک تا دو آسيب ناشي از کشش باعث بروز نوتروفيليا، فعال سازی نوتروفيلي و تجمع نوتروفي

ساعت پس از تمرین مي شود. در این مرحله از التهاب اوليه، آثار سلولي از طریق تراوش )نفوذ( نوتروفيل ها دفع شده و 

از طریق پاسخ بازسازی در طي تکثير سلول های ساتالیت که جایگزین عضله آسيب دیده و فاگوسيته شده مي شود، 

عالوه برفاگوسيتوز، تهاجم و فعال سازی نوتروفيلي به رها سازی رادیکال آزاد اکسيژن و پروتئازها که ادامه مي یابد. 

آنزیم هيدروليتيک و مولکول های  40موجب آسيب عضالني مي شوند، منجر مي شود. نوتروفيل ها محتوی بيش از 

د آنيون سوپراکسيداز، پراکسيداز هيدروژن و سمي در گرانول هایشان مي باشند و مي توانند اکسيدانت های مختلف مانن

در نوتروفيل های و ماکروفاژهای موجود را فعال کرده  و  NADPHاسيدهيپوکلروز توليد کننده کمپلکس اکسيداز 

موجب شروع انفجار تنفسي شود که منجر به توليد آنيون پراکسيداز شود که سریعاً به پراکسيدهيدروژن منجر مي شود. 

، ميلوپراکسيداز، آنزیم موجود در نوتروفيل ها و ماکروفاژها، باعث توليد اسيد هيپوکلروز، که یک عامل عالوه براین

های التهابي و آسيب عضالني ثانویه قباًل ره زماني کامل برای پاکسازی سلولاکسيدکننده قوی است، مي شود. اگرچه دو

به تنهایي بررسي کرده است، نشان داده اند که اوج آسيب بحث شده است، مطالعات اخير که اثر آسيب ناشي از کشش را 

همزمان با حداکثر تهاجم نوتروفيلي در بافت آسيب دیده روی مي دهد، این نظریه را تقویت مي کند که نوتروفيل ها 

تهابي احتمااًل تا حدودی موجب آسيب مي شوند.آسيب مکانيکي اوليه موجب ایجاد پارگي ميوفيبریل و نفوذ سلول های ال

مي شود. نوتروفيل ها احتمااًل از طریق رهاسازی رادیکال آزاد اکسيژن و پروتئازهای واالستازی ليزوزومي موجب آسيب 

 بيشتر مي شوند.

از طرفي آسيب مکانيکي به آسيب اوليه عضالني وآن هم منجربه آسيب ثانوی عضالني منجر مي شود که طي این روند 

های التهابي افزایش یافته و مي تواند باعث ایجاد بيماری های اسکلتي و عضالني و  گونه های فعال اکسيژن و شاخص

 (.2002پاسخ های التهابي شود )کالرکسون و همکاران، 
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بعد از اینکه آسيب بافتي اتفاق مي افتد، التهاب حاد شروع مي شود که شروع التهاب منجربه تغييرات عروقي در      

نبال آن تراوش انواع سلول ها به ناحيه مزبور اتفاق مي افتد که بافت آسيب دیده را ترميم ناحيه آسيب مي شود و به د

مي کنند. نوتروفيل ها اولين سلول هایي هستند که به ناحيه التهابي وارد مي شوند و به دنبال آن ماکروفاژها وارد مي 

التهابي دنبال مي شود که اعتقاد بر این است  ها از طریق پاسخآسيب به ميوفيبریل(. 2005شوند )پترسون و پدرسون، 

که برای بازسازی عضله ضروری است. در طي این فرآیند، نوتروفيل ها و ماکروفاژها به تارهای عضالني آسيب دیده نفوذ 

کرده و پروتئين های آسيب دیده کاهش مي یابند. با وجود این، این احتمال به نظر مي رسد که این فرآیند تخریب 

 تاً وقتي که آسيب مرکزی )متمرکز( بوده و شدید نيست، روی نمي دهد. ضرور

سطح کوفتگي وتورم / التهاب با درجه آسيب عضالني رابطه دارد و افزایش محيط عضو بعد از انقباض برونگرا به تورم      

خ التهابي موضعي مرحله ناشي از التهاب وابسته است. به عالوه به نظر مي رسد که آسيب عضالني ناشي از تمرین پاس

و  روز پس از ورزش گزارش شده )نایمن 3تا  CPK (CK) 1زمان اوج (. 1996)نوزاکا،  حاد را تحریک مي کند

 با تأخير و به ميزان بسيار زیاد است CK(. در طول ورزش مقاومتي کوتاه مدت افزایش در ميزان 2005، همکاران

عضالت اسکلتي در ورزش و تمرینات گوناگوني که موجب آسيب عضالني مي  انواع گوناگوني از آسيب .(1386)افرونده، 

شوند، روی مي دهد. وقتي که تمرین شامل انقباض عضالني برونگراست، بار اضافي بر عناصر انقباضي و بافت های همبند 

اًل به آسيب عضالت و احتما -که نيروی عضالني مورد نياز فراتر از نيروی عضالني در حالت عادی است -وارد مي شود

اسکلتي منجر مي شود. در حالت معمولي، التهاب پس از آسيب اوليه برای ترميم مطلوب ضروری است. پاسخ التهابي در 

تمرین برونگرا مثل آسيب ناشي از کشش باعث بروز نوتروفيليا، فعال سازی نوتروفيلي و تجمع نوتروفيل ها در عضالت 

تمرین مي شود. در این مرحله از التهاب اوليه، آثار سلولي از طریق تراوش نوتروفيل  آسيب دیده یک تا دو ساعت پس از

ها دفع شده و از طریق پاسخ بازسازی در طي تکثير سلول های ساتالیت که جایگزین عضله آسيب دیده و فاگوسيته 

رها سازی رادیکال آزاد اکسيژن و شده مي شود، ادامه مي یابد. عالوه برفاگوسيتوز، تهاجم و فعال سازی نوتروفيلي به 

پروتئازها که موجب آسيب عضالني مي شوند، منجر مي شود. مطالعات اخير نشان داده اند که اوج آسيب همزمان با 

حداکثر تهاجم نوتروفيلي در بافت آسيب دیده روی مي دهد، این نظریه را تقویت مي کند که نوتروفيل ها احتمااًل تا 

شوند.آسيب مکانيکي اوليه موجب ایجاد پارگي ميوفيبریل و نفوذ سلول های التهابي مي شود.  حدودی موجب آسيب مي
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نوتروفيل ها احتمااًل از طریق رهاسازی رادیکال آزاد اکسيژن و پروتئازهای واالستازی ليزوزومي موجب آسيب بيشتر مي 

 .(1386)سيفي،  شوند

ي است که برای محاسبه تقریباً دو سوم فعاليت الشه خواری رادیکال ( آنتي اکسيدان آبدار فراوانUAاسيداوریک )     

با رادیکال های آزاد مشتق از اکسيژن عمل مي کند و طي تمرین خيلي شدید در  UAآزاد در سرم انسان به کار مي رود. 

از تمرین درون سلولي به سرعت از طریق جذب آن از پالسما بعد  UAعضالت اسکلتي اکسيده مي شود. غلظت های 

سرم و  UAمجدداً جایگزین مي شود. مطالعه ای که قبالً انجام شده نشان داد که ارتباط معکوس معني دار ميان غلظت 

 UAفشار اکسيداتيو در طي تمرین هوازی شدید وجود دارد. این یافته ها پيشنهاد مي کنند که غلظت های باالی 

د فراهم مي کند و بيانگر آن است که احتمااًل در تنظيم فشار اکسيداتيو حمایت از بدن را در مقابل فعاليت رادیکال آزا

در گردش خون قادر به جلوگيری از استرس  UAیافته ها نشان مي دهد که غلظت باالی اهميت بيولوژیکي دارد. 

را در مقابل حفاظت  UAاکسيداتيو در بدن در طي فعاليت جسماني شدید مي باشد و این احتمال را افزایش مي دهد که 

پيامد  UAاسترس اکسيداتيو در دیگر شرایط فراهم مي کند. این یافته نشان مي دهد که خواص آنتي اکسيدانت 

به طور بالقوه اثر مهمي بر الشه خواری رادیکال آزاد در بدن دارد  UAفيزیولوژیکي و حمایتي از این تئوری را دارند که 

 (.1386سيفي، ؛ 2006)فيناد و همکاران، 

اسيد اوریک ماده ای است که ميزان آن در خون تحت تأثير فعاليت های بدني با شدت و مدت مختلف قرار مي گيرد.      

 بسياری از مطالعات نشان دادند که تمرین شدید منجر به بحران انرژی و متعاقبًا افزایش تجزیه نوکلئوتيد آدنين مي شود.

و  ب ایجاد اثرات متناقض بر بهبود سيستم آنتي اکسيدانت مي شوند )فينادافزایش شدت، مدت، بار تمرین و رقابت موج

 (، رادیکال سوپر اکسيدO(، مانند اکسيژن منفرد )RONSتوليد اکسيژن فعال و ذرات نيتروژني ) (.2006، همکاران

(2
.O( رادیکال هيدروکسيل ،)OH( و پراکسي نيتریت ،)



2ONO)  همزمان با متابوليسم به صورت پي در پي و

در  در حاليکه تحت شرایط فشار رواني و جسماني افزایش مي یابد. که به نظر مي رسد رخ مي دهد و طبيعي سلول 

شامل  RONSو سرعتي(، مسيرهای دیگر توليدتمرین بي هوازی )مثل تمرین مقاومتي، ایزومتریک، اکسنتریک 

، متابوليسم پروستانوئيد، فعاليت ناگهاني تنفس فاگوسيتي، NADPHتزریق مجدد، توليد گزانتين واکسيداز -ایسکمي

از طریق این  RONSتوليد فعال مي شود. احتمااًل  عدم جدایي پروتئين های محتوی آهن، و تغيير هموستاز کلسيم نيز
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 مي شود نيآسيب عضالایجاد باعث  است که این نوع فعاليت ها سنتریک عضله کاز فعاليت اناشي مسيرها تا حدودی 

 . (2007)گزل و همکاران، 

فعاليت  وارگومتر( ) عوامل مختلف مانند برنامه های آزمون ورزشي )تریدميل(، چرخ کارسنجهمانطور که عنوان شد،      

ر خون ان و توات، زميهای ميداني، شدت و زمان اجرا، شيوه اجرا )تناوبي و پيوسته(، ساعت بيولوژیک، پدیده بيش تمرین

تم خ سيسگيری، ریکاوری، سطح آمادگي بدن و کاربرد تکنيک های سنجش و اندازه گيری آسيب های عضالني، پاس

ليت تقدند فعاقين معبه نحوی که برخي از محق. نتایج ناهمگوني در برداشته است آنتي اکسيدانتي و واکنش های التهابي

واکنش  وانتي بدني با شدت باال و در مدت طوالني مي تواند باعث افزایش آسيب عضالني، پاسخ سيستم آنتي اکسيد

 ؛ پيک،2003کا، اس؛ نو 2007؛ گزل،1991هلسن،  ؛2002؛ کالرکسون، 1379بيژه،؛ 1386التهابي شود )افرونده، 

  (.2003ویلوقبي، ؛ 2006

 1آنزیم کراتین کیناز 1-6-1

سفوترانسفراز است. استفاده از واژه کراتين ف -Nآدنوزین تری فسفات: کراتين آنزیم کراتين کيناز که نام دیگر آن      

ات راتين فسفکبه  کراتين فسفوکيناز برای آن غلط است چون کيناز همان فسفوترانسفراز است. این آنزیم فسفوریالسيون

قلب مي  وط، مغز را به طور برگشت پذیر کاتاليز مي کند. فعاليت کراتين کيناز بيشتر در عضالت مخط ATPبه  ADPیا 

ا مثل کليه و هواحد برحسب هر گرم پروتئين مي باشند. در سایر بافت  470و  550، 2500باشد که به ترتيب محتوی 

م تروسيت ها این آنزیواحد برحسب هر گرم پروتئين مي باشد و در کبد و اروی 30یم کمتر از دیافراگم مقدار فعاليت آنز

لتون مي باشد. شکل دا 40000ها فعاليت ندارند. کراتين کيناز از دو زنجيره تشکيل شده است و وزن مولکولي آن حدود 

 . دو زیرواحد وجود دارد فعال این آنزیم دو رشته ای مي باشد و در آن سه جفت مختلف از ترکيب این

MM(CK-3                                  )MB(CK-2                          )BB(CK-1) 

1- CK-1  .به طور غالب در مغز، پروستات، روده، ریه، مثانه، رحم، جفت و تيروئيد وجود دارد 

2- CK-2 

                                                           
1- Creatine Kinase enzyme (CK) 
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         Abstract 

The effect of moderate and high resistance exercise on creatin 

kinase, leukocytes and uric acid in non-athlete male students 
 

Ameneh Pourrahim Ghouroghchi 
 

 

The intensity of the strength training at the beginning for reducing muscle damage, 

inflammation and intrinsic antioxidant in non-athlete men is not well defined.The purpose of 

the investigation was to evaluate the effect of moderate and high resistance exercise on creatin 

kinase, leukocytes and uric acid in non-athlete male students. Nineteen young untrained men 

(age(year):20.16±1.21, height(cm):178.21±1.75, weight(kg):65.74±1.37) completed 3 sets,15 

repetition, resistance exercise with two moderate 60and high 85%1RM intensities with 3 

minutes intervals. Venous blood samples were obtained at pre-exercise, immediately, 2h, 24h, 

48h and 72h after exercise. Blood samples were analyzed for creatin kinase activity (CK), total 

leucocytes, uric acid (UA). Anova with repeated measures and bonferroni post-hoc was used 

for determining variables differences during times  and dependent t-test was used for 

determining variables differences between two exercise intensities. Results showed that CK 

increased significantly 48h and 72h after both resistance training intensitis compared to base 

values. Increase this enzyme was significantly higher 72h after high intensity resistance 

training compared to moderate intensity (P<001). Total leuckocyte increased significantly 

24h,48h and 72h after both resistance training intensitis compared to base values, but was 

significantly decreased 2h after both intensity resistance training compared to before and 

immediately after exercise(P<0/05). Uric acid increased significantly 2h, 24h and 72h after 

high resistance training intensity and 2h, 48h and 72h after moderate resistance training 

intensity compared to base values. Whereas it was significantly decreased 48h after high 

intensity compare to moderate intensity (P<0/0001). Therefore, Untrained individuals start 

resistance training with moderate intensity for preventing muscular damage and maintaining 

health. 

Key Word: Resistance exercise, muscle damage, intrinsic antioxidant, inflammation, non-

athlete students. 
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