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Abstract 
Background: Heat shock proteins (HSP) can act as a cellular protection by facilitating 

reconstruction of denatured proteins. The aim of this study is evaluation of protective effects of 
glutamine consumption on HSP70 and cortisol response. 

Materials and Methods: In this experimental study, 28 soccer players divided into 4 groups: 
control (n=7), supplement (n=7), exercise (n=7) and exercise supplement (n=7). Supplements 
(glutamine) and placebo (Dextrin) to a 0/5 gram per kg of body weight and volume of 5 ml per kg of 
body weight one hour prior to the exercise protocol was used. exercise protocol include a 3-stage 20-
minute run at 80% of maximum heart rate and rest 5 minutes. Blood samples of basal (after 12-14 hour 
overnight fasting), post exercise, and 90 minutes after exercise were gathered and HSP70 of serum and 
cortisol were measured with Elisa and RIA respectively. Data were analyzed with multivariate repeated 
measures (MANOVA) at p≤0/05 level. 

Results: There was significant difference in HSP70 amounts between supplement group and 
exercise supplement group compared to the control group (p≤0/09, p≤0/019) and also supplement group 
with exercise supplement group (p≤0/032). Also there was significant difference Between post exercise 
and 90 min after exercise stages compared to basal stage (p≤0/08, p≤0/06) and between post exercise 
and 90 min after exercise (p≤0/030). In cortisol amounts between basal and 90 min after exercise stages 
(p≤0/026) there was significant difference. 

Conclusion: glutamine sitimulate of HSP70 induction and combination of supplement with 
exercise has a great HSP70 response thus athletes who wish to compete or have intense exercise, 
glutamine consumption is recommended. 
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 برابر در کورتیزول کاهش و HSP70 پاسخ واسطهه ب گلوتامین محافظتی راث
  ورزشی فعالیت استرس

  
  1الوار مهري یعقوب ،2کاشف مجید دکتر ،*1کرمی سجاد
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  ، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران، ایران ژي ورزشفیزیولو دانشیار،گروه -2
  

 9/7/93 :پذیرش تاریخ4/5/93 :دریافت تاریخ
 

   چکیده
 عنوان به شده دناتوره هاي پروتئین بازسازي در تسهیل طریق از دنتوا می (HSP) گرمایی شوك پروتئین :هدف و زمینه
 و ورزشی فعالیت از ناشی استرس برابر در گلوتامین محافطتی ثرا بررسی حاضر مطالعه از هدف .کند عمل سلولی محافظ
  .باشد می کورتیزول و HSP70 پاسخ با آن ارتباط
 و ورزشی فعالیت –مکمل مکمل، کنترل، برابر گروه چهار در فوتبالیست 28 تجربی مطالعه این در :ها روش و مواد

میلی لیتر به  5 حجم وگرم به ازاي هر کیلوگرم وزن بدن  5/0 مقدار به را دارونما و مکمل .تقسیم شدند ورزشی، فعالیت
 دویدن مرحله 3 شامل ورزشی فعالیت .کردند مصرف ورزشی فعالیت اجراي از قبل ساعت یکازاي هر کیلوگرم وزن بدن 

 90 و مونآز پس پایه، خونی نمونه .بود اي دقیقه 5 فعال استراحت و بیشینه قلب ضربان  درصد80 شدت با اي دقیقه 20
 با ها داده .شد سنجیده RIA و االیزا روش از استفاده با ترتیب به کورتیزول و سرم HSP70 و گرفته آزمون از پس دقیقه

   .شد تحلیل ≥p 05/0 سطح در متغیره چند مکرر گیري اندازه در واریانس تحلیل آزمون از استفاده
 و )≥09/0p و ≥p 019/0( کنترل گروه به نسبت ورزشی لیتفعا مکمل و مکمل گروه بین HSP70 مقادیر در :ها یافته
 به نسبت آزمون از پس دقیقه 90 و آزمون پس مراحل بین چنین هم و )≥032/0p( ورزشی فعالیت مکمل با مکمل گروه

 وجود دار معنی تفاوت )≥030/0p( آزمون از پس دقیقه 90 و آزمون پس مرحله بین و )≥08/0p و ≥06/0p( پایه مرحله
   .داد نشان دار معنی تفاوت )≥026/0p( آزمون از پس دقیقه 90 و پایه مراحل بین کورتیزول مقادیر .اشتد

 HSP70 از تري بزرگ پاسخ ورزشی فعالیت –مکمل ترکیب و بوده HSP70 بیان محرك گلوتامین مکمل :گیري نتیجه
  .شود می توصیه گلوتامین مصرف دارند را شدید تمرینات در شرکت قصد که ورزشکارانی به لذا شود می لشام را

 استرس ،HSP70  گلوتامین، ورزشی، فعالیت کورتیزول، :کلیدي واژگان
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   مقدمه
 و متابولیکی اختالالت بروز و همئوستاز در اختالل

 پاتولوژیک و فیزیولوژیک هاي نشانه از سلولی هاي آسیب
 پس بالفاصله که باشد می ورزشی فعالیت از پس توجه قابل

 به پروتئینی سنتز و سلولی ترمیم انتقال، فرآیندهاي آن از
 سطح در .شود می آغاز سلولی همئوستاز بازیابی جهت

 از سري یک بیان سلولی، استرس پاسخ اتمطالع سلولی،
 شوك هاي پروتئین عنوان تحت استرسی هاي پروتئین
 اثبات خوبی به را (Heat Shock Protein-HSP) گرمایی

 در ورزشی فعالیت دنبال به ها پروتئین این بیان .است کرده
 و است متفاوت ورزشی فعالیت هاي پروتکل از مختلفی انواع

 ورزشی فعالیت نوع یا و مدت شدت، نظیر مختلفی عوامل به
 در تسهیل شامل بدن در ها پروتئین این نقش .)1(دارد بستگی

 به اتصال ها، پروتئین انتقال و جابجایی ها، پروتئین یکپارچگی
 مجدد، سازي فعال به کمک و شده تخریب هاي پروتئین

 تجمع از جلوگیري پروتئینی، هاي کمپلکس طراحی و ترمیم
 وسیله به ژن آنتی عرضه و تهیه در موثر ناپایدار، هاي  نپروتئی

 Major)بافتی سازگاري اصلی کمپلکس

histocomphability complex -MHC1) شاخص و 
 .)2(باشد می درمانی و تشخیصی اهداف در سلولی آسیب
 به سلول معمول و رایج واکنش یک HSP70 پاسخ

 مشخصه و است ورزشی فعالیت همانند خارجی هاي استرس
 در از پس آنها بالفاصله سنتز ها پروتئین از دسته این ویژه

 و اوگاتا .باشد می زنده موجود گرفتن قرار استرس معرض
 طوالنی تمرینات به پاسخ در که کردند مشاهده همکاران

 رانهمکا و کایانی .)3(یابد می افزایش HSP72 سطوح مدت،
 تمرین هاي موش عضالت در را HSP72 دار معنی افزایش نیز

 چنین هم .)4(کردند مشاهده شدید تمرینات از پس کرده
 به نسبت باال شدت با دویدن که دریافتند همکاران و پیک

 منجر را HSP72 از تري بزرگ پاسخ متوسط شدت
 کردند بیان همکاران و فهرنباچ دیگر طرف از .)5(شود می

 HSP72 از تري بزرگ پاسخ مدت طوالنی استقامتی تمرین
 .)6(گردد می سبب مدت کوتاه شدید تمرینات با قیاس در را

 سطوح باالي میزان که کردند بیان همکاران و پولسن

HSP72 این حمایتی نقش دهندة نشان میوفیبریلی بخش در 
 عضالنی درون هاي آسیب از جلوگیري در ها پروتئین

 Hsp70 پاسخ کردند مشاهده همکاران و نتینگ .)7(باشد می
 فشار به و یابد می کاهش کرده تمرین افراد اسکلتی عضله در

 و روشن دبیدي .)8(کند می داللت Hsp70 پاسخ بر تمرین
 صورت به وزنه با تمرینات که کردند مشاهده همکاران

 جلسه یک از پس سرم Hsp70 بیشتر افزایش باعث گرا برون
 به چنین مجموع در .)9(شد استقامتی دوي به نسبت تمرین

 طوالنی و شدیدتر تمرینات به HSP72 پاسخ که رسد می نظر
 مقابله به هومئوستاز زننده برهم عوامل با و یافته افزایش مدت

 موجود اسیدآمینه ترین فراوان عنوان به گلوتامین .پردازد می
 متفاوتی تحریکی و آنابولیکی هاي نقش داراي خون در
 تحریک نیتروژنی، تعادل افزایش ها، پروتئین سنتز چون هم

 روي بر کاتابولیکی ضد و آنابولیکی اثرات ایمنی، سیستم
 تولید گلوکونئوژنز، مسیر از گلوکز تعدیل و تنظیم عضالت،
 Branched Chain Amino)دار شاخه آمینه اسیدهاي

Acid-BCAA)، و آمیناسیون ترانس مسیرهاي اندازي راه 
 .)10(باشد می پروتئین سازشی سنتز محرك و دآمیناسیون

 پاسخ گوناگونی عوامل که اند داده نشان فراوان هاي پژوهش
HSP72 شامل  عوامل این .)10-3(دهد می قرار تاثیر تحت را
 درون کلسیم افزایش استرسی، هاي هورمون گلوکز، کاهش
 و ایسکمی آزاد، فسفات افزایش اسیدیته، افزایش سلولی،
 تخریب هایپوکسی، انرژي، شارژ تغییرات ایی،گرم استرس

 که عواملی از یکی .باشند  میاکسیداتیو استرس و پروتئینی
 است بوده اثرگذار HSP72 پاسخ بر سلولی کشت محیط در

 اضافه که دادند نشان همکاران و نیسیم .باشد می گلوتامین
 به منجر پستاندار نوعی کلیه هاي سلول به گلوتامین کردن

 مشاهده همکاران و ارنفرید .)11(شد HSP72 پاسخ شافزای
 در لیتر در مول میلی 8 مقدار به گلوتامین گیري مکمل کردند
 پاسخ محرك تواند می ها رت در روده تلیال اپی هاي سلول

HSP72 که دریافتند همکاران و چو چنین هم .)12(باشد 
 تلیال اپی هاي سلول در را HSP72 پاسخ تواند می گلوتامین

 همکاران و ویشمیر دیگر سوي از .)13(دهد افزایش روده
 محیط به شده اضافه گلوتامین غلظت چه هر گرفتند نتیجه
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 لیتر در مول میلی 2 از بیشتر روده تلیال اپی هاي سلول کشت
 دیده  HSP72پاسخ در تري دار معنی افزایش شود،

 فاکتورهاي تغییر رسد می نظر به مجموع در .)14(شود می
 و پالسما گلوتامین مانند ورزشی فعالیت حین بولیکیمتا

 کورتیزول مانند هورمونی -عصبی فاکتورهاي از برخی
 کورتیزول .کنند تحریک را HSP72 پاسخ تواند می

 به پاسخ در کلیوي فوق قشر از که استروئیدي هورمونی
 .شود می ترشح مدت بلند ورزشی فعالیت و ACTH افزایش

 این در و شود می ترشح استرس شرایط در هورمون این
 گرفته نظر در سلولی استرس از شاخصی عنوان به پژوهش

 افزایش که کردند مشاهده همکاران و ویتهام .است شده
 همراه کورتیزول و نفرین اپی بیشتر پاسخ با Hsp70 پاسخ

 استرسی هاي هورمون است حاکی ها یافته این .باشد می
 شده ناشی Hsp70 پاسخ شافزای در مهمی واسطه توانند می

 که دادند نشان همکارن و باسو .)15(باشند تمرین وسیله به
 هاي بافت در استرس پی در را Hsp70 سطوح کورتیزول

 به همکاران و روشن دبیدي .)16(کند می تعدیل ها ماهی
 نوارگردان روي بر واماندگی حد تا استقامتی دویدن دنبال
 و میانی مراحل در را کورتیزول ناچیز افزایش شیب بدون
 مطرح موارد به توجه با .)9(کردند گزارش فعالیت پایانی
 مکمل مصرف آیا که است این تحقیق این اصلی سوال شده،

 از ناشی کورتیزول و Hsp70 پاسخ بر تواند می گلوتامین
   باشد؟ داشته تاثیري ورزشی فعالیت استرس

  
   ها روش و مواد

 شکل به که دبو تجربی نوع از حاضر مطالعه
 آمده در اجرا به کنترل گروه 1 و تجربی گروه 3 با میدانی

 فوتبالیست 28 ،پژوهش اهداف به دستیابی منظور به .است
 داوطلب صورت به تهران آهن راه تیم امید رده باشگاهی

 ،)=7n( کنترل گروه چهار به تصادفی، صورت به و انتخاب
 فعالیت و )=7n( ورزشی فعالیت –مکمل ،)=7n( مکمل

 دست به اطالعات اساس بر .شدند تقسیم )=7n( ورزشی
 فعالیت نامه پرسش و پزشکی سابقه هاي نامه پرسش از آمده
 در و نداشته خاص بیماري سابقه ها آزمودنی ،r-Par-Q بدنی

 اي، اسیدآمینه کربوهیدراتی، مکمل گونه هیچ گذشته ماه سه
 .نداشتند را کوتنبا و الکل مصرف اکسیدانی، آنتی کافئینی،

 دفعات تعداد و احتمالی مشکالت مطالعه، در شرکت شرایط
 توضیح ها آزمودنی براي واضح و کامل طور به گیري خون
 گرفته آگاهانه نامه رضایت شرکت براي آنها از و شد داده
 معاونت تاییدیه چنین هم و نامه رضایت کسب از پس .شد

 متغیرهاي تهران، رجایی شهید دبیر تربیت دانشگاه پژوهشی
 وزن و قد .شد گیري اندازه )1 جدول( آنتروپومتریکی

 سنج قد به مجهز پزشکی ترازوي از استفاده با ها آزمودنی
)220 seca mod: بدن توده شاخص ،)آلمان کشور ساخت 

(Body mass Index-BMI) چربی درصد و محاسبه نیز 
 چین وعمجم( اي نقطه هفت فرمول از استفاده با ها آزمودنی

 بازو، دوسر کتفی، تحت بازو، سر سه :نقطه هفت پوستی
 کالیپر از استفاده با )ران شکم، خاري، فوق خاصره، فوق
 کشور ساخت(Skin Fold Caliper Basline) الین بیس

 اکسیژن حداکثر .گردید محاسبه و گیري اندازه آمریکا
 ايه نمونه .شد تعیین بروس پروتکل از استفاده با نیز مصرفی

 به پایه مرحله در شبانه ناشتایی ساعت 12 - 14 از پس خونی
 دست بازویی پیش ورید از سیاهرگی، خون سی سی 8 حجم

 در ها آزمودنی گیري خون اولین از پس .شد گرفته برتر، غیر
 .شدند دعوت استاندارد  صبحانه صرف به گروه چهار

 300 حاوي کم دست که شود می تلقی استاندارد اي صبحانه
 حاوي صبحانه پژوهش این در .باشد انرژي کیلوکالري

 20 پروتئین ، درصد50 کربوهیدرات( کیلوکالري 315 تقریباً
 و کره گرم 15 نان، گرم 45 حدود ) درصد30چربی ،درصد

 -مکمل و مکمل گروه که )17(بود جوش آب لیوان یک
 هر ازاي به گرم 5/0 مقدار صبحانه، همراه به ورزشی فعالیت

 از کیلوگرم هر ازاي به لیتر میلی 5 حجم و بدن وزن گرمکیلو
 فعالیت و کنترل گروه کردند، مصرف گلوتامین بدن وزن

 .کرد استفاده دارونما حجم، و مقدار همان به نیز ورزشی
 مصرفی دوز پژوهش، پیشینه به توجه با مصرفی مکمل مقدار
 ساعت، 1 گذشت از پس ،)18(شد انتخاب سالمت با مرتبط

 تمامی از لیتر میلی 8 حجم به آزمون پیش خونی ونهنم
 بدون مکمل و کنترل هاي گروه سپس و گرفته ها آزمودنی
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 -مکمل گروه و حضور پژوهش محل در فعالیتی گونه هیچ
 با دقیقه 5 مدت به ابتدا در ورزشی فعالیت و ورزشی فعالیت
 نوار روي را کردن گرم مرحله ساعت در کیلومتر 5 سرعت
 که زمانی تا نوارگردان سرعت سپس دادند، انجام گردان
 برسد بیشینه قلب ضربان درصد 80به ها آزمودنی قلب ضربان

 مرحله 3 آزمودنی هر و یافت افزایش تدریجی صورت به
 پیاده اي دقیقه 5 استراحتی هاي وهله با اي دقیقه 20 دویدن

 حاضر تمرینی پروتکل انتخاب دلیل رساند، اتمام به را روي
 بر کافی استرس نمودن وارد بر تاکید محقق که بود ینا

 به توجه با ولی داشت را مدت و شدت نظر از ها آزمودنی
 با دویدن ساعت 1 تحمل توانایی ها آزمودنی که امر این

 پروتکل لذا نداشتند را بیشینه قلب ضربان درصد 80شدت
 استراحتی هاي وهله و فعالیت اي دقیقه 20 مرحله 3 به تمرین

 به زمون آپس خونی نمونه .شد تعدیل روي پیاده اي دقیقه 5
 تمامی از آزمون از پس بالفاصله لیتر میلی 8 حجم

 دقیقه 90 از پس و شد، گرفته گروه 4 هر در ها آزمودنی
 ها آزمودنی از گیري نمونه مرحله آخرین غیرفعال استراحت

 .آمد عمله ب به

  
   ها آزمودنی مشخصات .1 جدول

-فعالیت مکمل  مکمل  کنترل  : روهگ متغیر
  ورزشی

-فعالیت
  ورزشی

  7  7  7  7  تعداد
  4/18±7/0  6/19±1/1  19±8/0  4/20±9/1   )سال( سن
  cm(   9/2±177  3/4±175  6/2±177  9/2 ±176( قد

  kg(   3±7/72  7/6±69  9/4±69  3/1±66( وزن
  3/11±2/1  7/12±4/1  3/11±1/1  9/12±1/1    % چربی

BMI)kg/m2(  2/1±1/23 3/2±2/22  2/1±5/21 3/1±2/21 

VO2max 
)ml/min.kg(  

3/3±1/52  8/4±9/53  4/3±2/52  6/3±3/55  

  است شده بیان معیار انحراف ± میانگین صورت به اعداد
  

 و HSP70 تحقیق این آزمایشگاهی متغیرهاي
 پایه، مرحله چهار در آزمودنی هر از .بود سرم کورتیزول

 8 حدود آزمون زا پس هدقیق 90 و آزمون پس آزمون، پیش
 صورت به لیتر میلی 6 .آمد عمله ب گیري خون لیتر میلی

 محیط دماي در دقیقه 20 حدود لخته( سرم تهیه جهت لخته،
 2 و )شد سانتریفیوژ rpm 2500 دور با دقیقه 10 و مانده
 EDTA محتوي لوله درون پالسما تهیه جهت لیتر میلی

 دور در پالسما سپس شد، مخلوط آرام دقیقه چند و ریخته
rpm3000 چند در سرم .شد سانتریفیوژ دقیقه 10 مدت به 

 براي لیتري میلی 1 میکروتیوب یک در پالسما و میکروتیوب
 درجه -20 دماي در و آماده بعدي آزمایشات انجام

 روش به سرم Hsp70 گیري  اندازه.شد نگهداري گراد سانتی
 HSP70 high sensitivity EIA kit سنجش کیت( االیزا

ADI-EKS-715 - و براساس پروتکل کیت انجام  )آمریکا

 کیت با و RIA روش از  نیزسرم کورتیزول .گرفت
Immunotech )گرم نانو حسب بر و )فرانسه کشور ساخت 

  .شد سنجیده لیتر میلی در
 ها داده طبیعی توزیع آماري، تحلیل و تجزیه منظور به

 -کولموگروف مونآز با ترتیب به ها واریانس همگنی و
 از سپس گرفت، قرار تایید مورد مخلی آزمون و اسمیرنوف

 مطالعه جهت به .شد استفاده پارامتریک هاي آزمون
 مختلف مراحل و ها گروه در گروهی درون داري معنی

 چند مکرر گیري اندازه در واریانس تحلیل آزمون از تحقیق
 طحس .شد استفاده بونفرونی تعقیبی آزمون با متغیره
 با ها داده کلیه و گرفته نظر در 05/0 کمتر از داري معنی

   .شد تحلیل 18 نسخه SPSS از استفاده
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   ها یافته
 کورتیزول و HSP72 مقادیر به مربوط اطالعات

 ارائه 3 و 2 جداول در استاندارد انحراف±میانگین صورت به
 سطوح مقادیر در داري معنی تفاوت گونه هیچ .است شده

HSP72 وجود پژوهش گروه سه بین پایه کورتیزول و 
 از قبل ها گروه بودن همسان از حاکی امر این که نداشت
  .باشد می پژوهش اجراي

  
  پژوهش گانه سه مراحل در گروه چهار )لیتر میلی در نانوگرم( HSP72 مقادیر معیار انحراف و میانگین .2جدول

   مراحل
    گروه

  نآزمو از پس دقیقه90  آزمون پس پایه

 3100/0±11605/0 2751/0±16087/0 1680/0±06654/0  کنترل
ǂǂ 2883/0±21445/0 *5829/0±19190/0 2500/0±111790/0  مکمل 

ǂǂ3475/1±33307/0 *6900/0±39850/0 2670/0±26485/0   فعالیت ورزشی- مکمل* 
 7086/0±17649/0 5257/0±23804/0 3126/0±30347/0  ورزشیفعالیت

  .است دارمعنی ≥p 05/0 سطح در مختلف هايگروه در  HSP72 مقادیر ǂǂ .است دارمعنی ≥p 05/0 سطح در پژوهش چهارگانه مراحل در  HSP72 مقادیر *
  .است شده ارائه استاندارد انحراف ± میانگین صورت به اطالعات

  
 در نانوگرم( کورتیزول مقادیر معیار انحراف و میانگین .3جدول
  پژوهش گانه سه مراحل در گروه چهار )لیتر میلی

 از پس دقیقه90  آزمون پس پایه  گروه:مراحل
  آزمون

 04/12±59/2 38/9±48/5 42/14±27/4  کنترل
 *42/9±05/2 *68/10±92/2 07/15±21/6  مکمل
 -مکمل

 فعالیت
  ورزشی

54/2±28/16 8/7±25/16 66/6±85/13 

-فعالیت
  ورزشی

44/6±36/14 9/5±32/14 44/4±78/15 

 دارمعنی ≥05/0p سطح در پژوهش چهارگانه مراحل در ورتیزولک مقادیر *
  .است

  .است شده ارائه استاندارد انحراف ± میانگین صورت به اطالعات
  

 مکرر گیري اندازه در واریانس تحلیل آزمون نتایج
 مقادیر دار معنی افزایش از حاکی HSP72 ویژه متغیره، چند

HSP72 019/0(  درصد21 میزان بهp=( پس رحلهم در 
 مرحله در )=09/0p( د درص16 و مکمل گروه در آزمون

 مرحله به نسبت ورزشی فعالیت -مکمل گروه در آزمون پس
 دقیقه 90 مرحله در )=032/0p(  درصد41 چنین هم و پایه
 به نسبت ورزشی فعالیت -مکمل گروه در آزمون از پس

 در HSP72 مقادیر ورزشی فعالیت گروه در .بود پایه مرحله
 خود از داري معنی افزایش گونه هیچ پژوهش مختلف مراحل

 بین HSP72 مقادیر که داد نشان نتایج تحلیل .نداد نشان
 پس مرحله به نسبت مکمل گروه در آزمون پس مرحله

 افزایش )=06/0p(  درصد15 کنترل، گروه در آزمون
 در آزمون پس مرحله بین HSP72 مقادیر چنین هم .داشت
 در آزمون پس مرحله به نسبت ورزشی لیتفعا -مکمل گروه
 مقادیر و داشت افزایش )=08/0p(  درصد20 کنترل گروه

HSP72 مکمل گروه در آزمون از پس دقیقه 90 مرحله بین- 
 در آزمون از پس دقیقه 90 مرحله به نسبت ورزشی فعالیت
 در .داشت افزایش )≥030/0p(  درصد40 کنترل، گروه
 مراحل تمام در شاخص این رمقادی ورزشی فعالیت گروه

 تفاوت افزایش این ولی داشت افزایش پژوهش مختلف
 واریانس تحلیل آزمون نتایج .نداد نشان خود از داري معنی

 از حاکی کورتیزول ویژه متغیره چند مکرر گیري اندازه در
 مراحل در .باشد می پژوهش مکمل گروه در دار معنی تفاوت

  درصد29 مونآز پس مراحل بین پژوهش مختلف
)032/0p≤( درصد48 آزمون از پس دقیقه 90 و  
)026/0p≤( مشاهده دار معنی تفاوت پایه مرحله به نسبت 

  .شد
  

  بحث
 مکمـل  مـصرف  که داد نشان حاضر پژوهش نتایج

ــه اســید ــامین اي آمین ــه گلوت ــر   5/0 مقــدار ب ــه ازاي ه گــرم ب
میلی لیتر به ازاي هـر کیلـوگرم       5 حجم وکیلوگرم وزن بدن    

 افـزایش  واسـطه ه  بـ  توانـست  انـسانی  هـاي  نمونـه  دروزن بدن   
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 مقابلـه  بـه  ورزشـی  فعالیـت  از ناشـی  استرس با HSP72 پاسخ
 در )=019/0p(  درصـد  21 میـزان  به HSP72 مقادیر .بپردازد
 )=09/0p(  درصـد  16 و مکمـل  گروه در آزمون پس مرحله

 ورزشــی  فعالیـت  -مکمـل  گـروه  در آزمـون  پـس  مرحلـه  در
 در )=032/0p(  درصـد  41 چنـین   هـم  و پایـه  رحلهم به نسبت
 فعالیـت  -مکمـل  گـروه  در آزمـون  از پـس  دقیقـه  90 مرحله

 فعالیت گروه در .داشت افزایش پایه مرحله به نسبت ورزشی
 گونه هیچ پژوهش مختلف مراحل در HSP72 مقادیر ورزشی
 داد نـشان  نتـایج  تحلیل .نداد نشان خود از داري معنی افزایش

 مکمـل  گـروه  در آزمـون  پس مرحله بین HSP72 مقادیر که
  درصـد  15 کنتـرل،  گـروه  در آزمـون  پـس  مرحلـه  بـه  نسبت

)06/0p=( ــین هــم .داشــت افــزایش ــین HSP72 مقــادیر چن  ب
 نـسبت  ورزشـی  فعالیـت  -مکمل گروه در آزمون پس مرحله

 )=08/0p( درصـد  20 کنتـرل  گروه در آزمون پس مرحله به
 از پـس  دقیقه 90 مرحله ینب HSP72 مقادیر و داشت افزایش
 90 مرحلـه  به نسبت ورزشی فعالیت -مکمل گروه در آزمون

 )≥030/0p(  درصد 40 کنترل، گروه در آزمون از پس دقیقه
 شـاخص  این مقادیر ورزشی فعالیت گروه در .داشت افزایش

 ایـن  ولـی  داشـت  افـزایش  پـژوهش  مختلـف  مراحل تمام در
 بـا  ارتبـاط  در .نـداد  نـشان  خـود  از داري معنی تفاوت افزایش

ــون ــایج کــورتیزول هورم ــژوهش نت ــشان حاضــر پ ــه داد ن  ک
گـرم بـه     5/0 مقدار به گلوتامین اي آمینه اسید مکمل مصرف

 بـه ازاي هـر    لیتـر  میلـی  5 حجم وازاي هر کیلوگرم وزن بدن      
 توانـست  انـسانی  هـاي  نمونـه  در تنهـایی  بهکیلوگرم وزن بدن    

 تحلیـل  .باشـد  داشـته  مـون هور ایـن  مقادیر بر داري معنی تاثیر
 مکمــل مــصرف کـه  داد نــشان پـژوهش  هــاي داده از برآمـده 

 در مکمـل  گـروه  در را کـورتیزول  سطوح توانست گلوتامین
 پـس  دقیقـه  90 و )≥032/0p(  درصـد  29 آزمون پس مراحل

 کاهش پایه مرحله به نسبت )≥026/0p(  درصد 48 آزمون از
  .دهد

 بر به منجر دتوانن می ها استرس از گوناگونی انواع
 کل یا و اندام بافت، سلول، سطح در همئوستاز زدن هم

 خوردن هم بر این وسعت که شوند فیزیولوژیکی ساختار
 وابسته استرس مدت و شدت :قبیل از عواملی به همئوستاز

 فیزیولوژیکی هاي استرس از گوناگونی انواع .باشد می
 از و سیبآ به منجر که کنند می ایجاد را بیماري از حاالتی

 افزایش .)1(شود می پروتئینی ساختارهاي گسیختگی هم
 فیزیولوژیکی هاي استرس از پس استرسی هاي پروتئین میزان

 آسیب ترمیم ،سلولی همئوستاز بازیابی منظور به مختلف
 از جلوگیري جهت سلول از حفاظت چنین هم و سلولی
 به اسکلتی عضالت .)2(گیرد می صورت بیشتر هاي آسیب

 عضالنی انقباض : قبیل از ها استرس از مختلفی هاي هگرو
 فعالیت و ایسکمی محیطی، هاي استرس انرژي، با مرتبط

 چنین هم .دهند می پاسخ HSP72 تولید وسیله به ورزشی،
 تحریک را ها پروتئین این پاسخ که دیگري متعددي عوامل

 مکانیکی، استرس زیاد، حرارت درجه :شامل کند می
 ها، پروتئین تجزیه و تخریب واکنشی، یژناکس هاي گونه
 هاي عفونت نظیر زا بیماري عوامل ،ATP مقادیر در تغییر

 .)3(باشند می ایسکمی و التهاب و تب ویروسی، و میکروبی
 به خون گردش سیستم در HSP72 شناسایی قابل مقادیر
 و کند می عمل سلولی بین دهنده عالمت مولکول یک عنوان

 سیستم کننده تنظیم هاي واکنش از عیوسی طیف تواند می
 براي سلولی سطح هاي گیرنده با تعامل طریق از را ایمنی
-1(کند گري میانجی التهابی پیش فرآیندهاي نمودن تعدیل

 قلبی، اسکلتی، عضالت از ها پروتئین این رهایش .)5
 هاي بافت ها، مونوسیت و ها لکوسیت نظیر خونی هاي سلول

 هاي سلول نیز و لنفاوي غدد روده، طحالی، و کبدي
 گزارش ها استرس از بسیاري به پاسخ در مغز در اختصاصی

 که است آن از حاکی اخیر تحقیقات نتایج .)7، 6(است شده
HSP72 سلولی استرس برابر در سلول از محافظت در، 
 یس،زوتپآپو ،سلولی آسیب ،آتروفی ،هایپوکسی ،ایسکمی

 گلیکوژن و خون کزگلو کاهش هیپوترمیا، هایپرترمیا،
 به یا و همراه تواند می که مواردي سایر و اسیدیته عضله،

 داشته اي گسترده نقش دهد رخ ورزشی فعالیت دنبال
 توانایی بر تواند می HSP72 پاسخ افزایش بنابراین .)8-3(باشد

 داشته مثبتی اثر ورزشکاران سوي از ورزشی استرس تحمل
 پاسخ افزایش که دهند می ننشا اخیر مطالعات عالوه به .باشد

HSP72 14-11(شود تحریک گلوتامین واسطهه ب تواند می(. 
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 محیط در و آزمایشگاه در همگی مطالعات این چند هر
 پاسخ در افزایش میزان این اما، است بوده سلولی کشت

HSP72 و اکسیداتیو استرس برابر در ها سلول از توانست 
 به .دهد افزایش آنها حیات و محافظت دما نوسانات چنین هم

 ضروري غیر اي اسیدآمینه گلوتامین کلی اصل یک عنوان
 از حاد شرایط از بسیاري در حال این با شود، می محسوب

 ضروري و الزم کامالً بیماري و جراحی آسیب، قبیل
 ترین فراوان اسیدآمینه این طبیعی شرایط در .)12، 11(باشد می

 و خون گردش اسکلتی، عضله پالسما، در موجود اسیدآمینه
 آسیب، شرایط در آن مقادیر که باشد می ها بافت سایر

 .)14، 13(یابد می کاهش سرعت به عفونت و جراحی
 از پس سلول از محافظت در کلیدي نقش یک گلوتامین
 HSP72 افزایش با همراه امر این که دارد عهده بر جراحت

 بموج گلوتامین آن واسطه به که مکانیسمی .باشد می
 نیست، مشخص روشنی به هنوز شود می HSP بیان افزایش

 متابولیسم به زیاد خیلی احتمال به امر این رسد می نظر به اما
 تاثیر این براي احتمالی توضیحات .)14(باشد وابسته گلوتامین
 گلوتامین -1 :شامل HSP72 پاسخ بر گلوتامین تحریکی

 شود می HSP72 ژن پروموتور ناحیه فعالیت افزایش به منجر
 mRNA HSP72 تولید در افزایش وسیله به امر این که

 ثبات افزایش باعث گلوتامین -2 است، شده مشخص
mRNA HSP72 میزان افزایش به منجر این که شود می 

 کاتابولیک آنتی اثرات -3 و شود می HSP72 ژن ترجمه
 استرسی هاي پروتئین نوسازي در کاهش سبب گلوتامین

 پژوهش این در که رسد می نظره ب چنین ابرايبن .)14(شود می
 به منجر شده اشاره پیشنهادي مسیرهاي طریق از گلوتامین

  .است گردیده HSP72 مقادیر افزایش
 هورمون مقادیر تغییرات بررسی با ارتباط در

 که داشت اشاره نکته این به باید پژوهش این در کورتیزول
 استرس شرایط در که است استروئیدي هورمونی کورتیزول

 بیانگر و شود می ترشح کلیوي فوق غده قشري بخش از
 فعالیت .باشد می استرسی و کاتابولیکی حاالت افزایش
 پالسما کورتیزول غلظت رفتن باال موجب مدت بلند ورزشی

 بلکه پروتئین، کاتابولیسم تنها نه کورتیزول افزایش شود، می

 نیز را کلیه و اي روده معدي مجراي کبد، در گلوکونئوژنز
 فعالیت از پس پالسما کورتیزول سطح .)9(دهد می افزایش

 و ورزشی فعالیت شدت با مستقیمی ارتباط ورزشی،
 حساسیت .)9(دارد ورزشی استرس با فردي هاي سازگاري

 متفاوت تواند می گلوکوکورتیکوئیدها به مختلف هاي بافت
 ینا پاسخ در و نماید تغییر حاد استرس زمان در و باشد

 تواند می که دارد وجو اي عمده فردي هاي تفاوت هورمون
 وضعیت و سن از که را  هورمون این واکنش الگوي

 قرار تاثیر تحت پذیرد می تاثیر فرد جنسی هاي هورمون
 نقشی پروتئین سنتز در گلوتامین دیگر سوي از .)16(دهد

 پروتئولیز هاي آنزیم به نسبت قوي کننده مهار یک و برجسته
 ماده یک عنوان به گلوتامین اثر چنین هم رود، می شمار به

 کورتیزول باالي مقادیر تعدیل موجب کاتابولیک آنتی
 هاي نقش سایر شده ذکر موارد بر عالوه .)16(شود می

 متفاوتی تحریکی و آنابولیکی هاي نقش مانند گلوتامین
 تحریک نیتروژنی، تعادل افزایش ها، پروتئین سنتز چون هم

 روي بر کاتابولیکی ضد و آنابولیکی اثرات ایمنی، سیستم
 تولید گلوکونئوژنز، مسیر از گلوکز تعدیل و تنظیم عضالت،
 ترانس مسیرهاي اندازي راه دار، شاخه آمینه اسیدهاي

 را گوناگونی هاي محرك تواند می دآمیناسیون و آمیناسیون
 در کورتیزول کاهش و HSP72 پاسخ افزایش جهت
  .)16(دهد ارائه ورزشکار سانیان هاي نمونه

  
  گیري نتیجه

 هاي نمونه در ها پژوهش دیگر جنتای با راستا هم
 در HSP72 پاسخ محرك توانست گلوتامین انسانی
 ترکیب و باشد، ورزشی فعالیت -مکمل و مکمل هاي گروه

 HSP72 از تري بزرگ پاسخ به منجر ورزشی فعالیت -مکمل
 را ورزشی فعالیت و مینگلوتا تحریکی نقش امر این که شد
 به لذا .کند می پیشنهاد HSP72 پاسخ تحریک در

 تمرینات یا و مسابقات در شرکت قصد که ورزشکارانی
  .شود می توصیه گلوتامین مصرف دارند را شدید
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   قدردانی و تشکر
 .است ارشد کارشناسی نامه پایان حاصل مقاله این

 تمامی و اثر این وردا و مشاور راهنما، اساتید از وسیله بدین
   .دارم را قدردانی و تشکر کمال کردند یاریمان که عزیزانی
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