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  چكيده

 تاثير بررسي هدف با مطالعه اين. باشد داشته نقش التهابي فرايندهاي كنترل و بهبود در تواند مي گلوتامين مانند ها مكمل از برخي مصرف
 30 تجربي العهمط يك  در.است شده طراحي  التهابي عامل يك عنوان به سرمي hs – CRP روي درمانده ورزش و  گلوتامين مكمل مصرف

 دادن از قبل. شدند انتخاب  تصادفي صورت به )نفر15(  كنترل و نفر)15( آزمايش گروه دو به متوسط فيزيكي فعاليت داراي مردان جوان از نفر
 ماده كنترل گروه به و گلوتامين مكملآزمايش ،  گروه به. شد اخذ سي سي 5 ميزان به ناشتا خوني نمونه،  گروه دو هر از دارونما ماده و مكمل
 سرمي  hs – CRP   آزمايش براي خوني نمونه ساز درمانده ورزش از پس همچنين و دوم هفته انتهاي در. شد داده روز 15 مدت به دارونما
  گرفتند.داده ها مورد تجزيه و تحليل قرار  براي گروههاي مستقل T-Test مونبكارگيري آزو  SPSS 21با استفاده از نرم افزار .  شد گرفته

 سرمي سطح ميانگينبين نتايج نشان داد كه  hs-CRP اري وجود نترل قبل از دادن مكمل تفاوت معنادو ك آزمايش گروهدو  در
 در  hs-CRP ميانگين ساز درمانده ورزشروز مكمل و سپس انجام  15مصرف  از پسو لذا گروهها متجانس بودند ولي  )P=652/0(نداشت
 مصرف كه دهد مي نشان حاضر مطالعه نتايج.  )P=027/0( دار بوداين تفاوت نيز از نظر آماري معنا بود و آزمايش وهگر از بيشتر كنترل گروه

   .كند جلوگيري  ساز درمانده ورزش از پس hs-CRP سرمي سطح افزايش از تواند مي گلوتامين مكمل

  .ساز درمانده ورزش گلوتامين، مكمل ، hs – CRP واژگان كليدي:
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  مقدمه 

(كاساپيس و  شود باال حساسيت با C واكنشگر پروتئين و زا التهاب عوامل افزايش سبب گذرا، و حاد طور به تواند مي شديد بدني فعاليت
 24 و بالفاصلهC  واكنشگر پروتئين مقادير در زودگذري اما توجه قابل افزايش دادندكه نشان ايي مطالعه طي همكاران و ويت .)2005تامپسون،

 در حد از بيش ورزش از بعد است ممكن التهابي هاي شاخص. )1389افشار جعفري و همكاران،( شود مي مشاهده ماراتن مسابقه از سپ ساعت
 است ممكن متعارف غير تمرينات دنبال به آن متعاقب سفتي و درد و عضالني تخريب شروع). 2015اسپيز و همكاران،( شود مي بيان تاندون
 از ناشي نامطلوب آثار و التهاب فرآيند كاهش جهت عمده كارهاي راه از يكي ).1996گيوليك و كيمورا،( باشد آزاد  يها راديكال آثار نتيجه
 انرژي منبع عنوان به گلوتامين ي آمينه اسيد مكمل و است ويژه هاي مكمل و غذايي مواد از استفاده حاد، ساز ه واماند و شديد هاي فعاليت
 و كارگوتيج( باشد مي ورزشكاران ويژه به مختلف افراد توجه مورد ها عفونت با مقابله جهت كننده تقويت لعام يك و ايمني هاي سلول

 گلوتاتيون توليد باعث گلوتامات به تبديل با الزم موارد در و رود مي شمار به گلوتاتيون كننده ذخيره ماده عنوان به گلوتامين). 2005همكاران،
 محافظت بدن از اكسيداتيو استرس مقابل در تواند مي كه است بدن اكسيدان آنتي مواد ترين همم از يكي گلوتاتيون. شود مي

 گلوتامين كاهش.  يابد مي كاهش حد از بيش تمرين و مدت طوالني ساز درماندهورزش  از پس پالسما گلوتامين ميزان) . 2009(فان،نمايد
 مكمل مصرف كه است شده داده نشان. شود شديد بسيار ورزش از پس بدن نيايم سيستم عملكرد در موقت كاهش باعث است ممكن پالسما

 با مطالعه اين). 2013ناگاشيما و همكاران،( شود شده ورزش طي در فعال اكسيژن هاي گونه مهار باعث گلوتاتيون افزايش طريق از گلوتامين
  .است شده طراحي  التهابي عامل يك عنوان به ميسر hs – CRP روي درمانده ورزش و  گلوتامين مكمل مصرف تاثير بررسي هدف

  روش تحقيق 
 متوسط فيزيكي فعاليت داراي 10/23±89/3و شاخص توده بدن  20/19±56/1ميانگين سني  با پسر دانشجويان از نفر 30 تجربي مطالعه در
 باليني كارآزمائي مركز در ثبت و مطالعه از خروج و ورود گرفتن نظر در با رضايت اخذ از بعد) N= 15( كنترل و) N= 15( آزمايش گروه دو در

 ماده و مكمل دادن از قبل. شدند انتخاب تحقيق براي تصادفي صورت به IRCT2016092129895N1  كد با جمهوري اسالمي ايران
 گرم 15 با همراه گرم  5/3 ميزان به گلوتامين دوز روزانه آزمايش گروه به. شد اخذ سي سي 5 ميزان به ناشتا خوني نمونه گروه دو هر از دارونما

 هفته انتهاي در. شد داده روز 15 مدت به آب سي سي 250 در شيرين كننده گرم 15 كنترل گروه به و آب سي سي 250 در شيرين كننده
 ورزش از پس بالفاصله و شد انجام درماندگي حد تا بروس آزمون در هر دو گروه  ها آزمودني روي سپس و اخذ مجدداً ناشتا خوني نمونه دوم

. شد استفاده ايمونوتوربيدومتري روش به آزمون پارس تشخيصي كيت از hs-CRP پروتئين سنجش براي. شد گرفته خوني نمونه ساز درمانده
 سپس شد، داده قرار سانتيگراد درجه 37 دماي در دقيقه 5 مدت به 1 معرف ميكروليتر 200 با سرم ميكروليتر 20 ابتدا كيت بروشور اساس بر

 در جذب و شد اضافه است انساني CRP بادي آنتي عليه بز كلونال پلي و موش منوكلونال بادي آنتي حاوي كه 2 معرف ميكروليتر 200
  .شد گيري اندازه mg/l حسب بر nm  500 موج طول در Abbot اتوآنااليزر با ثانيه 90و 30 زمانهاي
  نتايج
 گروه در  hs-CRP ميانگين ساز درمانده ورزش انجام سپس و مكمل روز 15 مصرف از پس كه داد نشان 1با توجه به جدول شماره  نتايج

 مكمل مصرف كه دهد مي نشان حاضر مطالعه نتايج) . P=027/0( بود معنادار آماري نظر از نيز تفاوت اين و بود آزمايش گروه از بيشتر كنترل
 . كند جلوگيري  ساز درمانده ورزش از پس hs-CRP سرمي سطح افزايش از تواند مي گلوتامين
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  ساز درمانده ورزشي فعاليت متعاقبدو گروه قبل از مداخله و بعد از مداخله  hs‐CRP ميانگين مقايسه:   1 جدول

  مراحل اندازه گيري
hs-CRP   

   hs-CRP  گروه
 (M±SD)  

 معناداري t درجه آزادي

  652/0 - 455/0  28  11/1±95/0  مداخله  قبل از مداخله
        26/1±90/0  شاهد  

بعد از مداخله و ورزش 
  درمانده ساز

  027/0 - 327/2  28  88/1±81/0  مداخله

        51/2±66/0  شاهد

  

  بحث و بررسي

با حساسيت باال در سرم مي شود. در   Cمطالعه حاضر نشان داد كه انجام ورزش درمانده ساز باعث افزايش شاخص التهابي پروتئين واكنشگر 
 hs-CRPدر  دارمعنا افزايش باعث ساز وامانده ورزشهاي كهند داد نشان) 2004) و استافر و همكاران(2007كيم و همكاران (يافته ،  تائيد اين

 درمانده ورزش از پس hs-CRP سرمي سطح افزايش از تواند مي گلوتامين مكمل مصرف كه داد نشان حاضر مطالعه نتايج همچنين . دنشو مي
 مي بدن معموال يابد، مي انتقال بدن هاي ارگان ساير به خون جريان طريق از سپس و شده ساخته عضالت در گلوتامين .كند جلوگيري  ساز
 اين در كه دهند مي كاهش را گلوتامين سطح سنگين هاي ورزش مانند خاص شرايط اما كند، توليد را خود نياز مورد گلوتامين مقدار تواند

  .كنيم دريافت غذايي هاي مكمل يا و تغذيه طريق از گلوتامين بيشتري مقدار است نيار شرايط
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