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Abstract 

Background: Heat shock proteins (HSP) are from proteins family playing a crucial role in 
maintaining cellular hemostats and protecting cells in acute and chronic stressful conditions. The 
objective of this study is to investigate the alternation of heat shock proteins (HSP70) levels after 
Wingate and Strand tests in female students.  

Materials and Methods: In this semi-experimental study, 40 female students (20 athletic and 
20 non-athletic) with the mean age of 22.3±3 and 23.2±2 years, height of 159.2±5 and 161.2±4 cm, 
and mean weight of 59.3±3 and 65.4±2 kg, respectively were selected randomly and underwent 
training protocols of Wingate and Strand tests with 3-day intervals. Five cc brachial vein blood 
samples were taken immediately before and after performing tests in order to analyze the data using 
repeated measures analysis method.  

Results: The findings showed a significant increase after aerobic Strand test in athletic and 
non-athletic females (P<0.01). However, after aerobic Wingate test, a significant increase was 
observed only in athletes' group (P>0.05). There was an insignificant reduction in the non-athletic 
group.  

Conclusion: The results showed that exercise duration is more important than exercise 
intensity in HSP70 production. 
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 مقاله پژوهشی                                                                                                               مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اراك

 19-27، 1392مرداد ، )74شماره پیاپی (5، شماره16                         سال                                                                                             

  

هوازي بر تغییرات سطوح  تأثیر دو نوع آزمون ورزشی منتخب هوازي و بی
  در زنان جوان70پروتئین شوك حرارتی 
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 چکیده

ا هستند که نقش حیاتی در نگهداري هموستاز سلولی و محافظت ه اي از پروتیئن هاي شوك خانواده پروتئین: زمینه و هدف
 (HSP70)حرارتیپروتئین شوك  هدف تحقیق حاضر بررسی تغییرات .کنند زاي مزمن و حاد بازي می سلول در شرایط استرس

  . باشد پس از دو آزمون وینگیت و آستراند در دانشجویان دختر می
صورت داوطلبانه، به ه ب)  نفر غیر ورزشکار20 نفر ورزشکار و 20( دختر40تعداد  بی،در این مطالعه نیمه تجر :ها روش مواد و

کیلوگرم، انتخاب  4/65 ± 2 و 3/59 ± 3متر و وزن   سانتی2/161 ± 4 و 2/159 ± 5  سال، قد2/23 ±2  و3/22 ± 3ترتیب با 
نمونه خونی قبل و بالفاصله پس از اجراي . جام دادند روز ان3ها دو آزمون وینگیت و آستراند را با فاصله زمانی  آزمودنی. شدند

گیري مکرر بهره گرفته  ها از روش اندازه براي تجزیه و تحلیل داده.  سی سی از سیاهرگ بازویی گرفته شد5ها و به مقدار  آزمون
  .شد

  بین ورزشکاران و غیرداري دری  پس از آزمون هوازي آستراند، افزایش معنHSP70 نتایج نشان داد در میزان :ها یافته
مشخص ) >05/0p(دار تنها در ورزشکاران ی هوازي وینگیت، افزایش معن اما پس از آزمون بی). p>01/0(ورزشکاران وجود دارد

  .داري مشاهده نشدی گردید و در غیر ورزشکاران تغییر معن
تري برخوردار  حرارتی، از اهمیت بیش مدت فعالیت ورزشی نسبت به شدت آن، بر میزان تولید پروتئین شوك :گیري نتیجه

 . باشد می

  هوازي، زنان جوان آزمون هوازي، آزمون بی پروتئین شوك حرارتی، :گانکلید واژ
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  مقدمه
تمامی موجودات زنده، حیوانات، گیاهان یا 

ها به افزایش درجه حرارت به عنوان یک استرس،  میکروب
در رویارویی با استرس و ). 1(دهند عکس العمل نشان می

حفظ هموستاز سلولی، مسیرهاي درونی متعددي درگیر 
هاي سلولی به استرس،  ترین پاسخ یکی از مشخص. باشند می

ها است که معروف به   یک گروه از پروتئینتولید
 Heat shock(حرارتی هاي شوك گرمایی پروتئین

protein- HSP (هستند)ها   هدف از تولید این پروتئین.)2
برگرداندن هموستاز، ترمیم و حفاظت از سلول در برابر 

 1962ها در سال  این نوع پروتئین). 3(هاي بیشتر است  آسیب
آنها متوجه . و همکارانش کشف شدتوسط فروچیو ریتوزا 

شدند شوك گرمایی سبب ایجاد ظهور غیرعادي ژن در 
 1974با این حال در سال . شود هاي غدد بزاقی می کروموزوم

 شکل HSPها شناسایی و واژه  اولین محصوالت این ژن
اي از  خانواده  حرارتیهاي شوك پروتئین). 1(گرفت

گهداري هموستاز ها هستند که نقش حیاتی در ن پروتیئن
سلولی و محافظت سلول در شرایط استرس زاي مزمن و حاد 

 در ابتدا آسیب HSPاساس شناسایی ). 4(کنند بازي می
پذیر بودن آن در مقابل افزایش حرارت بود اما تاثیر 

جز حرارت، موجب گردید که نام  هاي دیگر به  استرس
). 5(هاي استرسی براي آنها منظور گردد عمومی پروتئین

هاي استرسی به خانواده چند ژنی تعلق دارند که از  پروتئین
 کیلو دالتونی قرار 15 الی 10نظر مولکولی در دامنه 

با توجه به وزن حرارتی هاي شوك  پروتئین ).4(گیرند می
، 70، 90،  110هاي کوچکHSP مولکولی و عملکرد به 

ها،   HSP).6(شوند بندي می  کیلو دالتونی دسته40 و60
هاي  هاي محافظ در درون سلول صد باالیی از پروتئیندر

دهند و از نظر  پروکاریوت و یوکاریوت را تشکیل می
ها  مکان این پروتئین). 6، 5(ساختمانی به هم شباهت دارند

باشد اما در پاسخ به آسیب  در هسته و سیتوپالسم سلول می
توانند به سمت  بافتی یا در شرایط فیزیولوژیکی خاص می

ج از سلول حرکت کنند و وظایف خود را جهت خار
 در HSPهاي  پروتئین). 3(محافظت از سلول انجام دهند

از جمله تجمع و ) تحت شرایط استرس(فرآیندهاي متعددي
ها، عبور و مرور پپتیدها و پردازش آنتی ژن  انتقال پروتئین
هاي وابسته به شوك  همچنین پروتئین). 7(نقش دارند 

هاي مکانیکی، تخریب  رژیم غذایی، استرسگرمایی به دلیل 
هاي آزاد  پروتئینی، کاهش دسترسی به گلوکز و یا رادیکال

هاي مربوط به شوك  هر کدام از پروتئین). 8(شوند ساخته می
. دهند ها واکنش نشان می گرمایی با گروه خاصی از مولکول
هاي   به زنجیرهHSP70به عنوان مثال اعضاي خانواده 

هاي در حال همانند سازي  گلوبین و کمپلکسسنگین ایمنو
شوند و  ترکیب می) DNA(اسید دي اکسی ریبونوکلئیک

در نگهداري ساختمان آنها و یا در تجزیه آنها بعد از استفاده 
 هاي  افزایش و تجمع سطوح پروتئین. کنند شرکت می

HSP70القاء  طبیعی شرایط در محرك در اثر چندین
 ایسکمی، گرمایی، بیش به توان جمله می از شوند، که می

 هاي گونه تشکیل و اسیدوز انرژي، تخلیۀ هیپوکسی،

 تمامی اعضاي خانواده .)9(کرد اشاره اکسیژن واکنشی
 HSP70به آدنوزین تري فسفات)ATP (شوند،  متصل می

باشند و احتماال با استفاده از  داراي میل ترکیبی شدیدي می
متحمل تغییرات ، ATPانرژي آزاد شده از هیدرولیز 

در برخی تحقیقات مشخص شده ). 10(شوند ساختمانی می
است ورزش ممکن است یک محرك قوي براي ظهور  

HSPبرخی از محققان اثرات حاد و مزمن ). 4، 3( باشد
. استرس ورزشی بر این پروتئین را مورد بررسی قرار دادند

 مرد ورزشکار را انتخاب و 14در تحقیقی پژوهشگران 
آزمون ( را با سه نوع برنامه تمرینیHSP70ت تغییرا

مورد ) درونگرا، آزمون برونگرا و آزمون برونگراي مکرر
 ترین افزایش نتایج نشان داد بیش. ارزیابی قرار دادند

HSP70با (ترین آسیب به عضالت اي که بیش  در برنامه
رسیده بود، مشاهده ) گیري کراتین فسفوکیناز اندازه

از طرف دیگر القاي ). 11) ( مکررآزمون برونگراي(شد
HSP70هر چند ) 2( به میزان شدت ورزش نیز بستگی دارد

 .)7، 3(برخی از تحقیقات نتایج متفاوتی را به دست آوردند
یکی از این محققان در مقاله خود پیشنهاد داد به منظور 

هاي استاندارد ورزشی استفاده شود  تر از آزمون بررسی دقیق
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د باالتري از اطمینان، به نتایج تحقیق استناد تا بتوان با درص
ورزش با شدت باال تاثیر بیشتري بر تحریک ). 3(کرد

در همین زمینه نتایج . هاي شوك گرمایی دارد واکنش
دهد شدت تمرین عاملی مهم در میزان  تحقیقات نشان می

پیک و همکاران دو برنامه ). 12(است HSP70تولید 
وي نوار گردان بدون شیب با دویدن یک ساعته ر(تمرینی 

. را مورد مقایسه قرار دادند)  Vo2Maxدرصد 85 و 60شدت 
بالفاصله پس از تمرین در  HSP70نتایج نشان داد غلظت 

یابد اما با باال رفتن شدت تمرین،  هر دو گروه افزایش می
 درصد 30در تمرین متوسط (افتد  افزایش بیشتري اتفاق می

مطالعه محققان در ). 12) (صد در310و در تمرین شدید 
هاي  دیگر دریافتند در دوي ماراتن نسبت به برخی رشته

در ). 13(شود تولید می HSP70 ترین مقدار دیگر، بیش
مقابل در پژوهشی دیگر بیان شد انجام تمرینات کوتاه مدت، 

گونه افزایشی در این پروتئین شوك گرمایی ایجاد  هیچ
دهد عامل شدت  وق نشان مینتایج تحقیقات ف). 14(کند نمی

هاي  در فعالیتHSP70 یا مدت تمرین روي تغییرات 
زمان تعیین  ورزشی مورد بررسی قرار گرفته است اما هم

در یک آزمون ورزشی ) شدت یا مدت(عامل موثرتر
زمان بر  چنین مطالعه هم هم. استاندارد صورت نگرفته است

 آنان به ورزشکاران و غیر ورزشکاران و بررسی پاسخ بدن
  .هاي ورزشی استاندارد مورد توجه قرار نگرفته است آزمون

لذا در پژوهش حاضر محققان به دنبال مطالعه تاثیر 
چنین مقایسه  زمان مدت و شدت فعالیت ورزشی و هم هم

هاي  پاسخ بدن یک فرد ورزشکار و غیر ورزشکار در آزمون
بر تغییرات ) غیر هوازي(و وینگیت) هوازي(آستراند

HSP70بنابر این هدف کلی از انجام این تحقیق .  هستند
مقایسه تاثیر دو نوع آزمون استاندارد ورزشی بر تغییرات 

 در زنان جوان ورزشکار و غیر ورزشکار HSP70سطوح 
  .باشد می

  
  ها مواد وروش

مطالعه حاضر از نوع نیمه تجربی است که به 
 1390صورت میدانی و با طرح پیش و پس آزمون در سال 

 40تعداد . در دانشگاه آزاد گچساران انجام گرفته است
به صورت )  نفر غیر ورزشکار20 نفر ورزشکار و 20(زن

مشخصات فیزیولوژیکی  .داوطلبانه انتخاب شدند
قد، وزن، درصد چربی بدن، و شاخص توده (ها آزمودنی

 1در دو گروه ورزشکار و غیر ورزشکار در جدول ) بدن
ئه توضیحات الزم در ارتباط با روند پس از ارا. آمده است

هدف و روش اجراي تحقیق، کاربردهاي (اجراي تحقیق
، فرم رضایت نامه توسط )تحقیق و عوارض احتمالی آن

هوازي وینگیت  ها ابتدا آزمون بی آزمودنی. افراد، تکمیل شد
 روز، آزمون هوازي آستراند را اجرا 3و سپس با فاصله 

 30فعالیت به مدت : گیت شامل برنامه آزمون وین.نمودند
ها  ثانیه با تمام نیرو روي دوچرخه مونارك بود که آزمودنی

 100کردند و هنگامی که سرعت به  شروع به رکاب زدن می
رسید آزمون به صورت خودکار با مقاومت  دور در دقیقه می

آزمون . شد  درصد وزن بدن هر فرد آغاز می5/7معادل 
.  بعد از آزمون وینگیت اجرا شد ساعت72آستراند به فاصله 

سنج پالر را روي قفسه سینه بسته و  ورزشکار دستگاه ضربان
شدت آزمون .  دقیقه آزمون آستراند را انجام داد6به مدت 

هوازي آستراند بر اساس تعداد دور رکاب در دقیقه 
در این آزمون بایستی ).  دور در دقیقه80 الی 75شدت (بود

 به حداکثر میزان خود نرسد و با دقت شود که ضربان قلب
باشد،  توجه به صفحه کنترلی که رو به روي ورزشکار می

کند  کند و سعی می فرد از سرعت رکاب اطالع پیدا می
هاي خونی  نمونه. سرعت را در دامنه خواسته شده، حفظ کند

 .ها گرفته شد قبل و بعد از هر آزمون از تمامی آزمودنی
گیري توسط  رکیبات خون، سرمجهت جلوگیري از تغییر ت

 دور در دقیقه در محل 4000دستگاه سانتریفیوژ با سرعت 
ابزار مورد نیاز شامل کیت . انجام آزمون، صورت گرفت

 – HSP70) SPA – 812 & SPAگیري  براي اندازه

، دوچرخه )Stressgen – Canada وشرکت 810
و براي ) ، ساخت کشور سوئد E839مدل(مونارك

اي چین زیر  ي درصد چربی بدن از روش سه نقطهگیر اندازه
فرمول جکسون و پوالك و با ) ران، شکم و سینه(پوستی

استفاده  )ساخت کشور آمریکا(استفاده از کالیپر مدل الفایت
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ها با استفاده از نرم  تجزیه و تحلیل آماري داده. شد
آمار صورت گرفت و از روش  16نسخه  .SPSSافزار

معیار و مقادیر  انحراف یانگین،م توصیفی جهت تعیین
با توجه به نتایج . ها استفاده شد حداقل و حداکثر توزیع داده

ها   اسمیرنوف، مشخص شد که داده-کولموگروف آزمون
از توزیع طبیعی برخوردارند، لذا از آمار پارامتریک استفاده 

 در مراحل مختلف  HSP70بررسی تغییرات منظور به .شد
گیري مکرر و تغییرات پس  ریانس اندازهاز آزمون تحلیل وا

 آزمون تیآزمون نسبت به پیش آزمون در هر گروه از
 در 05/0نیز کمتر از داري ی سطح معن. وابسته استفاده شد

  .نظر گرفته شد

  ) نفر غیر ورزشکار20 نفر ورزشکار، 20(تحقیق هاي آزمودنی فیزیولوژیکی و بدنی هاي ویژگی .1جدول 
  متغیر  )نفر 20(گروه غیر ورزشکار   )نفر 20(شکار گروه ورز

  انحراف استاندارد  میانگین  انحراف استاندارد  میانگین 
3/22 )سال(سن   3 2/23  2 

2/159 )متر سانتی(قد   5 2/161  4 

3/59 )کیلوگرم(وزن   3 4/65  2 

18/22 (kg/m2) شاخص توده بدن   5/2  26/23  5/1  

17/20 )درصد(درصد چربی بدن   46/5  26/22  45/4  

  
  ها یافته

دو گروه ورزشکار و غیر ورزشکار، میزان  در بین
با یکدیگر تفاوت ) پیش آزمون(پروتئین شوك گرمایی

 در پایان تحقیق مشخص گردید میزان . داري نداشتی معن
HSP70 پس از آزمون آستراند در هر دو گروه

ی معن) >05/0p(و غیر ورزشکاران ) >01/0p(ورزشکاران
اما پس از اجراي آزمون وینگیت تنها در گروه دار است 

هاي  چنین یافته هم. دار بودی معن) >01/0p(ورزشکاران
ی نشان داد در گروه غیر ورزشکاران تفاوت معن پژوهش

هوازي  بی ، بین آزمونHSP70داري در روند تغییرات 
اما در گروه ) >05/0p(شود وینگیت و آستراند، مشاهده می

در ). ، الف و ب1نمودار (مشاهده نشدورزشکاران تفاوتی 

این پژوهش مشخص گردید در گروه ورزشکاران پس از 
 7/11پروتئین شوك حرارتی آزمون آستراند باالترین میزان 

گرم در   نانو9/6ترین میزان برابر با  لیتر و کم نانوگرم در میلی
 1/8لیتر و پس از اجراي آزمون وینگیت باالترین میزان  میلی
گرم در   نانو2/5ترین میزان برابر با  لیتر و کم رم در میلیگ نانو

از طرف دیگر در گروه غیر ورزشکاران . باشد لیتر می میلی
 HSP70 ،2/7پس از آزمون آستراند باالترین میزان 

گرم در   نانو4/5ترین میزان برابر با  لیتر و کم گرم در میلی نانو
 1/5 باالترین میزانلیتر و پس از اجراي آزمون وینگیت  میلی
گرم در   نانو7/3ترین میزان برابر با  لیتر و کم گرم در میلی نانو

  .باشد لیتر می میلی
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پروتئین ) در پیش و پس از آزمون آستراند در زنان ورزشکار و غیر ورزشکار، ب) لیتر ، نانوگرم در میلیHSP70 (70پروتئین شوك گرمایی ) الف. 1نمودار

 در پیش و پس از آزمون وینگیت در زنان ورزشکار و غیر ورزشکار) لیتر ، نانوگرم در میلیHSP7 (70شوك گرمایی 
  

  بحث
هاي پژوهش حاضر نشان داد در ورزشکاران  یافته

 HSP70و غیر ورزشکاران، تفاوت معناداري در تغییرات 
و ) آستراند(پس از انجام دو نوع آزمون ورزشی هوازي

ها نشان  نتایج برخی پژوهش. ردوجود دا) وینگیت(هوازي بی
ها به تغییرات  محرك دهد ورزش نیز به مانند سایر می

در واقع مقدار . انجامد  می HSP70متابولیکی و تولید
HSPهاي مختلف بدن پس از تمرینات طوالنی و   در اندام

هر چند برخی ). 15، 13 ،12(یابد تمرینات شدید افزایش می
یکی از نقاط ). 14( کردندتحقیقات عدم تغییر را گزارش

مشترك در نتایج تحقیقات مختلف تاثیر شدت و مدت 
به عنوان مثال در .  استHSP70فعالیت ورزشی بر میزان 

تحقیقی مشخص گردید با افزایش شدت، میزان این پروتئین 
یابد و هر چه این شدت باالتر باشد،  افزایش می

قی دیگر چنین در تحقی هم). 12( بیشتر است HSP70تولید
مشخص گردید با افزایش مسافت و مدت زمان تمرین، 

) الف و ب(1در نمودار  ).13(یابد میزان آن افزایش می
شود که شدت و مدت فعالیت ورزشی روي  مشاهده می

دار در میزان ی ورزشکاران باعث ایجاد تغییرات معن

HSP70شود که میزان این پروتئین پس از انجام هر دو   می
یش یافته اما در ورزشکاران پس از انجام آزمون آزمون افزا

لیتر و به دنبال  گرم در میلی  نانو2/9آستراند میانگین آن به 
. رسد لیتر می  نانوگرم در میلی5/6اجراي آزمون وینگیت به 

 ماراشال و همکاران که نتایج تحقیق حاضر با نتایج تحقیق
هاي  یت برابري این پروتئین را در فعال16افزایش یک تا 

 90 تا 40هوازي با شدت حداکثر اکسیژن مصرفی بین 
 دقیقه گزارش 180 تا 45درصد و مدت زمان فعالیت 

در تحقیق حاضر با وجود آن ). 16(خوانی دارد اند، هم نموده
تري  که آزمون آستراند نسبت به وینگیت از شدت پایین

هاي بدن ورزشکار به منظور  برخوردار است اما سلول
 را تولید HSP70ز خود، میزان بیشتري از حفاظت ا

بنابر این از آن جا که هر دو آزمون توسط افراد . اند کرده
یکسانی اجرا شده است، شاید بتوان دلیل این تفاوت را 

 ثانیه براي 30اي براي آزمون آستراند و   دقیقه6(مدت زمان
ممکن است . هاي ورزشی دانست آزمون) آزمون وینگیت

هاي  ان انجام تمرین عاملی است که به سلولبتوان گفت زم
 از HSP70دهد تا بتواند از طریق تولید  فرد، فرصت می

هاي بدن جهت مقابله با  خود بهتر محافظت کند و سلول
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در همین . استرس فیزیکی احتیاج به زمان کافی داشته باشند
توان به تغییرات این پروتئین در غیر ورزشکاران  زمینه می

 1/4 از HSP70 به دنبال آزمون آستراند میزان .توجه کرد
اما در ) داری افزایش معن(رسد لیتر می گرم در میلی  نانو9/5به 

لیتر کاهش   نانوگرم در میلی1/4 به 2/4آزمون وینگیت از 
دهد حتی در  این موضوع نشان می. یابد دار میی غیر معن

ن افراد غیر ورزشکار مدت زمان تمرین نسبت به شدت تمری
تري برخوردار است و زمان اجراي آزمون  از اهمیت بیش

آستراند فرصت کافی به غیر ورزشکار را داده است تا 
 HSP70داري در میزان ی هاي فرد بتواند افزایش معن سلول

  . ایجاد کند
از طرف دیگر نتایج در تحقیق حاضر این اجازه را 

کدیگر دهد تا پاسخ بدن ورزشکار و غیر ورزشکار را با ی می
 پس از انجام آزمون ورزشی آستراند، . مقایسه کرد

HSP70در (داري پیدا کردندی در هر دو گروه افزایش معن
 درصد و در گروه غیر ورزشکاران 34/54گروه ورزشکاران 

رسد عادات ورزشی و  به نظر می). یابد  درصد افزایش می30
هاي ورزشی موضوعی است که تا  سازگاري افراد به فعالیت

را در گروه HSP70 تواند افزایش بیشتر مقادیر  حدودي می
هاي   نقش HSPهاي پروتئین. ورزشکاران توجیه نماید

ها، جا به  سازي پروتئین مختلفی از جمله تسهیل در یکپارچه
هاي تخریب  ها، اتصال به پروتئین جایی و انتقال پروتئین

 هاي سازي مجدد آنها و حذف پروتئین شده، کمک به فعال
به عالوه، آنها این  ).17(کنند ناپایدار را در بدن ایفا می

هاي آسیب سلولی و در  پتانسیل را دارند که به عنوان نشانه
). 9( شوند نتیجه جهت اهداف تشخیصی و درمانی استفاده

دهد بدن ورزشکار به  بنابر این در این تحقیق، نتایج نشان می
اي گفته شده با توجه به عملکرده(دلیل محافظت از خود

HSP70 (کند تري از این پروتئین را تولید می میزان بیش .
هوازي آستراند در هر دو گروه شرایطی را ایجاد  آزمون

کند اما   میHSPکند که بدن احساس نیاز به تولید  می
گویی به این احساس  توانایی بدن عامل اصلی براي پاسخ

قیقی واکنش به عنوان مثال توپلینگ و همکاران در تح. است
 HSP70گیري  بدن غیر ورزشکاران به التهاب را با اندازه

 مرد غیر ورزشکار 10در این تحقیق . مورد بررسی قرار دادند
باز (ها یک برنامه تمرین با وزنه را انتخاب کردند و آزمودنی

نتایج نشان . انجام دادند) کننده زانو با انقباض ایزومتریک
نشان دهنده (یابد از افزایش میداد میزان کراتین فسفو کین

اما بالفاصله بعد از پایان برنامه تمرینی ) کوفتگی عضالنی
در تحقیق حاضر ). 18(کند  تغییري پیدا نمیHSP70میزان 

مشخص است که در آزمون آستراند با توجه به شدت 
براي هر دو گروه، )  دور رکاب در دقیقه80-75(یکسان

شود و بایستی براي  وارد میتري به غیر ورزشکارن  فشار بیش
هاي بدن غیر ورزشکار نسبت به  مقابله با این فشار سلول

بنابر این .  را تولید کندHSP70ورزشکار میزان بیشتري از 
. شود برخورد میHSP70 مجددا به موضوع توانایی تولید 

افتد که فرد   زمانی اتفاق میHSP70با وجود این که تولید 
شود و هرچه این استرس بیشتر باشد  با استرس رو به رو می

تري از این پروتئین را تولید  هاي بدن میزان بیش بایستی سلول
 HSP70کنند، اما نکته مهم در این جا توانایی ساخت 

چنین در ارتباط با آزمون وینگیت بایستی به این  هم. است
نکته توجه داشت، هرچند که دو گروه ورزشکار و غیر 

داشتند و بار دوچرخه براي هر دو ی مشابهورزشکار وزن 
، اما تغییرات ) درصد وزن هر فرد5/7(گروه یکسان بود

HSP70 ًدرصد کاهش، اما 4/2 در غیر ورزشکاران تقریبا 
.  درصد افزایش پیدا کرده است40در ورزشکاران در حدود 

هوازي  چنین در آزمون وینگیت، میزان توان بی هم
داد میزان میانگین توان نسبی گیري شد و نتایج نشان  اندازه

 وات در هر کیلوگرم از وزن بدن و در 3/12در ورزشکاران 
 وات در هر کیلوگرم از وزن بدن 8/5غیر ورزشکاران 

باشد که این موضوع نشان دهنده باالتر بودن توان  می
هوازي در ورزشکاران نسبت به غیر ورزشکاران است و  بی

داري بین توان ی تقیم و معناین تحقیق نشان داد که رابطه مس
 وجود HSP70هوازي در یک فعالیت و میزان  بی

  ). =83/0r(دارد
  

  گیري نتیجه
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جهت تولید پروتئین شوك گرمایی در 
ورزشکاران یا غیر ورزشکاران بایستی به چند نکته از جمله 
مدت زمان فعالیت ورزشی و شدت الزم جهت تولید 

ي بدن بایستی به میزان ها دقت شود چرا که سلول) آستانه(آن
الزم تحت فشار فیزکی قرار بگیرند تا جهت حفاظت از خود 

چنین شاید بتوان از این  هم. کنندHSP شروع به تولید 
تحقیق نتیجه گرفت تاثیر مدت نسبت به شدت فعالیت 

تري   از اهمیت بیشHSP70ورزشی بر میزان تولید 
زشکار برخوردار باشد و بدن ورزشکار نسبت به غیر ور

تواند در برابر استرس فعالیت ورزشی از خود بهتر دفاع  می
   ).HSP70افزایش میزان تولید (کند 

  
   قدردانیتشکر و 

این طرح تحت حمایت مالی معاونت پژوهشی 
بدین . دانشگاه آزاد اسالمی واحد گچساران انجام شده است

وسیله از همکاري معاونت پژوهشی دانشگاه کمال تشکر و 
  .آید ی به عمل میقدردان
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