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انالد   از ورزش به دور بالوده  يمدت طوالن يکه برا يورزشاار

 يهالا  تيال آن اغلب مگعاقالب فعال  يري[. نوع تاخ1] دهد يرخ م

[. 2] گردد يم جاديگرا ا برون يها انقباض ژهيو هب يعضالن ديشد

 يورزشال  يپس از اجرا يها ساعت يکه ط ينوع از کوفگگ نيا

کالرد   روز ادامه دارد اغلالب بالا افالت عمال      نيشروع و تا چند

همالراه   يعضالالن  يو خسالگگ  يتورم، الگهاب عضالالن  ،يعضالن

از انجالام   يمدت يواسطه آن برا هب ريافراد درگ که يطور هاست ب

عضالله   ،يشناس [. از نظر بافت3،4] کنند يم يدور يبدن تيفعال

سالاخگار   ،يليبريوفيال م بيال تخر رينظ ييها يژگيبا و دهيد بيسآ

ها  نامنظم ارگان  گاهيسارکولما و جا بي، تخرZ نامنظم خطوط

 زيال به نوع ورزش ن يعضالن يها بي[. شدت آس5] همراه است

از  تر شيبرونگرا به مراتب ب يها انقباض که ياست. طور يمگا

 [.6] شود يمنجر م يعضالن بيها به آس ورزش ريسا

مگعالدد، هنالوز    يهالا  هيال مطالعات گسالگرده و نظر  رغم يعل

 يايو مگالابول  يهورمون يها در خصوص پاسخ ياديابهامات ز

وجالود   نيسالنگ  يورزش تيپس از فعال يعضالن يها بيبه آس

 ،يدرمان ماساژ رينظ يمگفاوت يکارها راه ريدارد و در دو دهه اخ

هالا جهالت کالاهش     مام  ايداروها  يو مصرف برخ يدرمان خي

 بيمعالرف آسال   يهالا  ميو تعادل سطوح آنز يعضالن يها بيآس

[. 7،8،9پالس از آن اراهاله شالده اسالت ]     يهالا در روز يعضالن

 C و E ها نيگاميو رينظ ييها مصرف مام  زيمطالعات ن يبرخ

 يداروهالا  ريو سا نوفنياسگام ن،يآسپر پروفن،يا ريو داروها نظ

 وردم يناش يعضالن يها بيآس ايرا جهت کاهش درد  ينيکده

از اخالگالل سالطوح    ي[. منابع علمال 10،11] اند مطالعه قرار داده

در پاسالخ   يعضالن بيمعرف آس يها ميها و آنز هورمون يبرخ

 يمنالابع علمال   يبرخ نه،يزم نيدارند. در ا تيحاا دهيپد نيبه ا

و الکگات  (CK) نازيک نيکرات رينظ ييها ميترشح آنز شيبه افزا

 انالالد اشالالاره نمالالوده طيشالالرا نيالالتحالالت ا (LDH) دروژنازيالالد ه

مگنالاق  و نالاهمگون در    يهالا  افگهيوجود  رغم ي[. عل12،13]

، LDH[9،14]  و CK ها بالر سالطوح   مام  نيا ريخصوص تاث

 نوترانسفرازيسطوح آسپارتات آم شيبه افزا زيمطالعات ن يبرخ

(AST) نوترانسفرازيآم نيو آالن (ALT)  يهالا  ميبه عنوان آنالز 

 ديشالد  يعضالالن  يهالا  تيال پالس از فعال  يعضالن بيمعرف آس

مطالعالات   يبرخال  کاله  يانالد، طالور   برونگرا اشاره نموده ژهيو هب

روزها پس از  يها و حگ ها را تا ساعت ميآنز نيسطوح باالتر ا

 ،ي[. از طرفالال15،16،17انالالد ] گالالزارش نمالالوده ديشالالد تيالالفعال

 يها بيکننده آس نييتع ياينيکل يمذکور از پارامگرها يها ميآنز

 همراه اسالت  يکرد کبد آن با کاهش عم  شيبوده و افزا يکبد

[15.] 

مصالرف   زيال مطالعات ن يبرخ ،ييدارو يها بر مام  عالوه

را با هدف کاهش طالول دوره   نيگلوتام ريها نظ نيپروتئ يبرخ

 CK رينظ يعضالن بيمعرف آس يها ميآنز اي يريتاخ يکوفگگ

 زيال ن گالر يمطالعالات د  ي[. برخال 11] انالد  مطالعه نموده LDHو 

 بيآسال  يها ميرا بر آنز Q10 ميکوآنز رينظ ييها مصرف مام 

پالالس از  يريتالالاخ يهالالا در دوره LDHو  CK ريالالنظ يعضالالالن

[. در يزي]چنگ اند کرده سهيبا گروه دارونما مقا يورزش مقاومگ

 ميدر گالروه کالوآنز   CKتالر   نييمطالعه مذکور اگرچه غلظت پا

Q10  در  ينسبت به گروه دارونما مشاهده شد اما تفالاوتLDH 

 يو نيئ[. اما تاکنون نقش پالروت 18] دو گروه مشاهده نشد نيب

 ي[ رو17] ناله يآم يدهايسرشالار از اسال   نيپروتئ کيعنوان  هب

AST  وALT نيپالروتئ  ينوع يو نيمطالعه نشده است. پروتئ 

عضله  زيسا شيآن به افزا يساز است که مام  ريموجود در ش

منجالر   يمقالاومگ  يهالا  نيبعد از تمالر  ژهيو هب يو قدرت عضالن

 ريال آب پن يبه عبارت اي عيما ياز و يو ني[. پروتئ19] شود يم

شالود و از   يمال  ديال تول نيکالازه  ايال  ريال پن ديال تول يندهايفرآ يط

 يهالا  کام  و زود اثالر بالا ارزش   ينيپروتئ يها مام  نيتر مهم

ها و مواد  نيگاميهمراه با و نهيآم دياس 149تا  104 يايولوژيب

 يهالا  ورزشااران در رشگه ازيرشد مورد ن يو فاکگورها يمعدن

 ريواسطه ذخالا  هب نينوع پروتئ ني[. ا20] است يمخگلف ورزش

آن باله   يدار و قدرت جذب بالاال  شاخه نهيآم يدهاياس تر شيب

شده اسالت   يمعرف ينيپروتئ يها مام  ريمراتب موثر تر از سا

باله   يو نيپروتئ يساز مطالعه، مام  کيدر  که يطور ه[. ب21]

از  يناشالال يعضالالالن بيهنگالالام آسالال هپالسالالما بالال LDHکالالاهش 

با گالروه   سهيدر افراد سالم در مقا ديشد يبرونگرا يها انقباض

 يها مشخص شده است که انقباض ،ي[. از طرف22] دارونما شد

 ريال نظ ويال واکگيب يهالا  ميآنالز  يبرخال  شيبه افالزا  يعضالن ديشد
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LDH ،CK  وAST    [. 23] شالود  يدر گردش خالون منجالر مال

 شيقالدرت و افالزا    ياز تحل يريشگيپ ،يعضالن بيکاهش آس

پالس از   دهيد بيآس يعضالن يتارها ميو ترم يااوريسرعت ر

 يو نيپالروتئ  يسالاز  مگعاقب مام  ديشد يمقاومگ يها تيفعال

[. عالالوه بالر   24] گزارش شده است نيشيمطالعات پ يدر برخ

 يسالاز  انالد کاله مامال     آشالاار نمالوده   يمنابع علم يبرخ ن،يا

 يهالالا در مالالوش ASTدار  يبالاله کالالاهش معنالال  يو نيپالالروتئ

 AST شکالاه  ،ي[. از طرف25شود ] يمنجر م يميپرکلسگروليها

 مالاران ياسالگراحت در ب  طيواسطه مصرف آن در شرا هب ALTو 

مطالعاله   کيال در  کاله  يطالور  ه[. ب26گزارش شده است ] يکبد

هفگه  12مدت  يبرا يو نيگرم پروتئ 20مصرف روزانه  گر،يد

کبد چرب منجالر   مارانيدر ب ALTو  ASTدار  يبه کاهش معن

 نآ يسالاز  اثرات سودمند مامال   زيمطالعات ن ي[. برخ27] شد

و  کيالالزوکنگيا نالالاتيمگعاقالالب تمر LDHو  CKسالالطوح  يرو

 نيال [. بالا ا 28،29اند ] برونگرا را گزارش نموده ايو  کيزوتونيا

و  AST يهالا  ميآن بالر آنالز   ريکه تالاث  يا ن مطالعهوجود، تاکنو

ALT را  دهيدر افراد ناورز يعضالن ديشد يها مگعاقب انقباض

حاضر بالا   مطالعهرو،  نيخورد. از ا يبه چشم نم دينما يابيارز

 يرهالا يمگغ نيال ا يرو نينوع پروتئ نياثر مصرف ا نييهدف تع

 يعضالالالن يهالالا ( مگعاقالالب انقبالالاضAST ،ALT) ييمايوشالاليب

ورزشالاار انجالام    ريال پسر غ انياز دانشجو يگرا در گروه ونبر

 .رديگ يم

 

 هامواد و روش
دوسالو کالور را    يتجربال  ماله يمطالعاله ن  نيال ا يجامعه آمالار 

سال  22 ± 3 يدامنه سن دانشگاه در رفعاليپسر غ انيدانشجو

 يتصادف وهيدهند که به ش يم  يتشا لوگرميک 77 ± 12و وزن 

و دارونمالالا ( n=15) يو نيپالالروتئ يسالالاز امالال در دو گالالروه م

(15=n ) ريال ورزشاار و غ ريغ لعهگرفگند. افراد مورد مطاقرار 

 ينيماه گذشگه در برنامه تمر 6در  که يطور ههسگند. ب يگاريس

مالاه گذشالگه از    6طالول   در نيچن اند. هم شرکت نداشگه يمنظم

اسگفاده نارده  يخاص ييغذا ميو رژ ييغذا يها دارو و مام 

 کيال تالر از   مالاه گذشالگه کالم    6هالا در طالول    و نوسان وزن آن

مزمن  يها يماريسابقه ب يکه دارا ييها بوده است. آن لوگرميک

 ريآسالم و سالا   ابالت، يصرع، د ،يعروق-يقلب يها يماريب رينظ

هسگند از شرکت در مطالعه منع شالدند.   يايمگابول يها يماريب

از  يارتوپد يها يناهنجار اي يداشگن مشاالت حرکگ نيچن هم

ناماله جهالت    تيخروج از مطالعه هسگند. فالرم رضالا   يارهايمع

 د.ش  يها تام يهمه آزمودن طشرکت در مطالعه توس

و وزن افراد، بدون کفالش   قد

 يهالا  يريال گ شالد. انالدازه   يريال گ پوشالش انالدازه   نيتالر  و با کم

مشالگر    يريال گ نفر با ابالزار انالدازه   کيتوسط  يايآنگروپومگر

با دقالت   Seca يوزن بدن از ترازو يريگ اندازه يانجام شد. برا

با دقت  يواريقد از قدسنج د يريگ اندازه يو برا لوگرميک 5/0

. شاخص توده بالدن  ديمگر اسگفاده گرد يانگس 5/0تر  کم يخطا

 .با اسگفاده مجذور قد به وزن بدن محاسبه شد

 پالس 

تا  10تمام افراد مگعاقب  ،يسنج تن يها شاخص يريگ ز اندازها

تا  8 يها ساعت نيشبانه در حالت ناشگا ب يساعت گرسنگ 12

 قاله يدق 15. پالس از  افگنديخون حضور  شگاهيصبح در آزما 9

جهالت   ييبالازو  ديال خالون از ور  گالر يل يليم 5اسگراحت، مقدار 

گرفگه  ALT و AST يها ميآنز تيفعال هيسطوح پا يريگ اندازه

و  يو نيمطالعه در هر دو گالروه پالروتئ  شد. سپس افراد مورد 

تناله را   نييپالا  ديشد يبرونگرا يها جلسه انقباض کيدارونما 

همالراه بالا    يمگالر  يسالانگ  50رفگن از پله  نييدر قالب باال و پا

رصالد وزن بالدن اجالرا نمودنالد و     د 14معادل  ييها حم  وزنه

سالاعت   72و  48، 24 ،بالفاصالله  طيخون در شالرا  يها نمونه

 24 يآزمالون ورزشال   يپس از آزمون تارار شد. مالدت اجالرا  

بالا فواصال     يا قاله يدق 5مرحلاله   4باشد که در قالالب   يم قهيدق

 يآزمالودن  قهيو در هر دق رديگ يانجام م يا قهيدق کي ياسگراحگ

 14معادل  ييها مرحله( را همراه با وزنه 4پله ) ا يس 24 ديبا

قالرار دارد انجالام    دمب  در دسالت   درصد وزن بدن که در قاب

بالو  در   96با اسگفاده از مگرونوم،  قهيها در دق دهد. تعداد گام

رفگن  نييمرحله باال و پا 24بگواند  يشد تا آزمودن ميتنظ قهيدق

مرحلاله، دو مرحلاله بالاال     4 نيال . از اديکام  از پله را اجرا نما

 شروعچپ  يرا با پا گريراست و دو مرحله د يرفگن را با پا
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 48شالد کاله در فاصالله     ديها تاک ي[. به آزمودن30،31] کند يم

 ديشالالد ياالاليزيف تيالالآزمالالون از فعال يسالالاعت قبالال  از اجالالرا

در  زيال و دارونمالا ن  يو نيپالروتئ  يهالا  . مام ندينما يخوددار

هالر   يگالرم باله ازا   4/0 زانيال اول، دوم و سالوم باله م   يروزها

 .[ انجام گرفت28] از وزن بدن لوگرميک

 يهالا  جلسه انقباض کيمطالعه در قالب  نينگاه: ا کي در

 ايال  يو نيپالروتئ  يسالاز  سه مرحلاله مامال    د،يشد يبرونگرا

 زانيال م يريال گ بالا هالدف انالدازه    يريدارونما و پنج نوبت خونگ

 وهيانجالالام گرفالالت و شالال ALT و AST يهالالا ميآنالالز تيالالفعال

 :است ريخون به شرح ز يها يريگ و نمونه يساز مام 

 آزمالالون ← آزمالالون( شي)پال  خالالون يريالالگ نموناله اول:  روز

 ←( يپاسالخ آنال   ~ آزمون )پس خون يريگ نمونه ← يورزش

 يساز مام 

 ←ساعگه(  24 يري)پاسخ تاخ خون يريگ نمونهدوم:  روز

 يساز مام 

سالاعگه(   48 يريخون )پاسالخ تالاخ   يريگ نمونهسوم:  روز

 يساز مام  ←

 (ساعگه 72 يريخون )پاسخ تاخ يريگ چهارم: نمونه روز

 يسرم يها مذکور از نمونه يها ميآنز يها يريگ اندازه يبرا

سالرم   يخون جهت جداساز يها نمونه که يطور هاسگفاده شد. ب

 وژيفيسالانگر  قهيدق 10در زمان  قهيدور در دق 2000با سرعت 

 زرياز دسگگاه اتوآنالاال  ALT و AST يريگ اندازه يشدند. برا

RA-100 خودکار و دقت  يميساخت کشور کانادا به روش آنز

 يهالا  تيال بالا اسالگفاده از ک   گالر يبالر ل  يالمللال  نياز واحد بال  1/0

 .ديشرکت پارس آزمون اسگفاده گرد يشگاهيآزما

باله صالورت    يفيتوصال  يها ها، داده داده يآور از جمع پس

از  نالان يو انحراف اسگاندارد گزارش شدند. جهالت اطم  نيانگيم

اسالگفاده   رنوفيکولموگروف اسمها از آزمون  نرمال داده عيتوز

دو گروه از آزمالون   نيب رهايمگغ هيسطوح پا سهيشد. جهت مقا

  يال ه و تحليال به منظور تجز نيچن . همديمسگق  اسگفاده گرد يت

بالا   طرفه کي انسيوار  يتحل ياز روش آمار قيتحق يها افگهي

 p[. 32] مسگق  اسگفاده شد يمارر و آزمون ت يها يريگ اندازه

 .دار در نظر گرفگه شد يدرصد معن 5تر از  کم
 

 نتايج
مسگق  نشان داد که  يحاص  از آزمون ت يآمار يها افگهي

 يايآنگروپومگر يها از شاخص کي چيدر ه يدار يتفاوت معن

 (.1)جدول  و دارونما وجود ندارد يو نيدو گروه پروتئ نيب

 يکبالد  يهالا  ميآزمون( آنالز  شي)پ هيسطوح پا سهيمقا يبرا

 هيال مسگق  اسگفاده شد. بالر پا  يت يدو گروه از آزمون آمار نيب

 هيال در سطوح پا يدار يمسگق ، تفاوت معن يآزمون ت يها افگهي

 .(2)جدول  دو گروه مشاهده نشد نيب ALTو  ASTهر دو 

 AST تيال بالر سالطوح فعال   ياثر آزمون ورزشال  نييتع يبرا

 هيالال. بالر پا ديالالزوج اسالگفاده گرد  ي( از آزمالالون تال ي)پاسالخ آنال  

در  AST تيفعال زانيدر م يدار يمعن شيافزا ،يآمار يها افگهي

 يو نيدر هالالر دو گالالروه پالالروتئ يپاسالالخ بالاله آزمالالون ورزشالال 

(000/0=p( و دارونما )015/0=pمشاهده شد. در ا ) جالا  نيال 

 نيالي باله جهالت تع   زوج صالرفا   يشود که از آزمون تال  يم هاشار

 نيال اسگفاده شده است و تا ا يبه آزمون ورزش AST يپاسخ آن

 در دو گروه انجام نگرفگه است.   يساز مام  چيمرحله هنوز ه

 يهالا  يريال گ بالا انالدازه   هيسو کي انسيوار  يتحل زيآنال از

 ساله يمقا نيچنال  و هالم  AST راتييتغ يالگو نييمارر جهت تع

از آزمالون   نيچنال  دو گروه اسگفاده شد. هم نيب راتييتغ يالگو

 نيب يريگ در هر مرحله از نمونه AST سهيمسگق  جهت مقا يت

 دو گروه اسگفاده شد.

 زانيال در م يدار يمعنال  شياشاره شد افزا که قبال  طور همان

 يدر هر دو گروه بالفاصله پس از آزمون ورزشال  AST تيفعال

اثالر تعامال  زمالان و گالروه      يدار يصورت گرفت اما عدم معن

(238/0=p يالالحاصال  از آزمالالون تحل  يهالالا افگاله ي هيالال، بالر پا  

بالر   يو نيپالروتئ  يسالاز  مامال   ريعالدم تالاث   انگري( بانسيوار

نسبت به گروه دارونما است )جالدول   AST يريتاخ يها سخپا

، 24) يريگ ها در هر مرحله از نمونه داده سهيمقا ،ي(. از طرف3

 يدو گالروه توسالط آزمالون تال     ني( بيريساعت تاخ 72و  48

هاست کاله معالرف    آن نيتفاوت ب يدار يعدم معن انگريمسگق  ب
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 نسبتدر هر مرحله  AST تيفعال نيب يو نيپروتئئ ريعدم تاث

 (.3)جدول  به گروه دارونما است

زوج نشالان   يحاص  از آزمون ت يها افگهي، ASTمشابه با 

)پاسخ  ALT تيدار فعال يمعن شيبه افزا يداد که آزمون ورزش

( و دارونمالالا p=011/0) يو ني( در هالالر دو گالالروه پالالروتئيآنالال

(015/0=pنسبت به سطوح پا )شود.  يآزمون( م شي)پ هي 

باله   هيسالو  کيال  انسيوار زيحاص  از آزمون آنال يها افگهي

(. p=011/0  زمالان و گالروه اشالاره دارد )   اثر تعام يدار يمعن

در  ALT راتييال تغ يباله تفالاوت الگالو    يدار يتفاوت معن نيا

 نيپالروتئ  يها گروه نيب يپس از آزمون ورزش يريمراح  تاخ

 يريال گ جاله ينگ گوناله  نيال ا ،يو دارونما اشاره دارد. به عبارت يو

 يهالا  پاسالخ  يالگالو  يو نيپالروتئ  يسالاز  شوند که مامال   يم

( را مگاثر نموده يريساعت تاخ 72و  24 ،48)  ALTيريتاخ

بالا   ساله ياست. الزم به ذکر است که در گالروه دارونمالا، در مقا  

در فواصال    ALT تيال در فعال يدار يمعن شيافزا ه،يسطوح پا

( و p=014/0سالاعت )  48 ،(p=008/0ساعت ) 24 يريتاخ

مشالاهده شالد.    ي( پس از آزمون ورزشp=023/0ساعت ) 72

 ميآنالز  نيال ا رييال به عدم تغ يو نيپروتئ يساز مام  ،ياز طرف

سالاعت پالس از آزمالون     72و  24 يريدر فواص  تالاخ  يکبد

(. <05/0p) نسبت به سطوح قب  از آزمون منجر شالد  يورزش

دهالد کاله    يدو گالروه نشالان مال    يهالا  افگاله ي سهيمقا ،يعبارتبه 

در  ALT تيالالفعال شياز افالالزا يو نيپالالروتئ يسالالاز مامالال 

در  يساعت پس از آزمون ورزش 72و  24 يريتاخ يها دوره

اگرچاله   ،يآورد. از طرف يعم  م هورزشاار ممانعت ب ريافراد غ

 زانيال باله م  هيساعت نسبت به سطوح پا 48آن پس از  تيفعال

با گالروه   سهي( اما در مقاp=001/0) داشت شيافزا يدار يمعن

 نيبال  سهيمقا ن،يچن تر بود. هم نييپا يدار يمعن زانيبه م دارونما

 48، 24 يريتالاخ  يها يريگ از نمونه کيدر هر  ALT يگروه

و  يو نيپروتئدو گروه  نيرا ب يدار يساعت تفاوت معن 72و 

 .(1 شا ، 4)جدول  دارونما نشان داد
 میانگین و انحراف استاندارد شاخص های آنتروپومتریکی در گروه های پروتئین وی و دارونما .1جدول 

 (ρسطح معنی داری ) گروه دارونما گروه پروتئین وی متغیر

 101/0 9/21 ± 1/1 3/22 ± 1/1 سن )سال(

 292/0 179 ± 2/2 171 ± 9/3 قد )سانتی متر(

 731/0 77 ± 9/1 3/71 ± 1/12 وزن )کیلو گرم(

 610/0 1/21 ± 2/1 6/21 ± 31/3 شاخص توده بدن )کیلوگرم بر متر مربع(

 میانگین و انحراف استاندارد سطوح پایه آنزیم های کبدی در گروه های پروتئین وی و دارونما )پیش آزمون(.2جدول 

 (ρسطح معنی داری ) گروه دارونما گروه پروتئین وی متغیر

 p=  911/0 21 ± 9/7 22 ± 9/1 آسپارتات آمینوترانسفراز  )واحد بر لیتر(

 p=  336/0 21 ± 9/7 21 ± 3/11 آالنین آمینوترانسفراز )واحد بر لیتر(

 

 (M ± SDدر هر یک از مراحل نمونه گیری بین گروه های پروتئین وی و دارونما ) ASTمقایسه سطوح فعالیت . 3جدول 

 گروه

 ASTمراحل اندازه گیری 

 نمونه گیری پنجم

 ساعت ریکاوری( 72)

 نمونه گیری چهارم

 ساعت ریکاوری( 11)

 نمونه گیری سوم

 ساعت ریکاوری( 21)

 نمونه گیری دوم

 )پس آزمون(

 نمونه گیری اول

 )پیش آزمون(

 22 ± 9/1 22 ± 1/2 22 ± 1/10 22 ± 2/11 21 ± 1/12 گروه پروتئین وی

 21 ± 9/7 27 ± 9/6 21 ± 6/6 21 ± 6/2 26 ± 1/7 گروه دارونما

 p 119/0  =p 321/0  =p 211/0  =p 911/0  =p=  311/0 سطح معنی داری

 

 (M ± SDدر هر یک از مراحل نمونه گیری بین گروه های پروتئین وی و دارونما ) ALTمقایسه سطوح فعالیت  . 1جدول 

 گروه

 ALTمراحل اندازه گیری 

 نمونه گیری پنجم

 ساعت ریکاوری( 72)

 نمونه گیری چهارم

 ساعت ریکاوری( 11)

 نمونه گیری سوم

 ساعت ریکاوری( 21)

 نمونه گیری دوم

 )پس آزمون(

 نمونه گیری اول

 )پیش آزمون(

 21 ± 3/11 22 ± 1/16 23 ± 3/11 27 ± 6/12 22 ± 1/12 گروه پروتئین وی

 21 ± 9/7 27 ± 1 29 ± 9/1 31 ± 3/1 31 ± 1/7 گروه دارونما

 p 021/0  =p 019/0  =p 097/0  =p 366/0  =p=  013/0 سطح معنی داری
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در گروه های پروتئین وی و دارونما.  ALTالگوی تغییرات . 1شکل 

در کنار یافته های آماری بیانگر این است که  ALTالگوی تغییرات 

های  در دوره ALTمکمل سازی پروتئین وی با مهار افزایش فعالیت 

تاخیری پس از یک جلسه انقباض های برونگرای شدید در مردان غیر 

 ورزشکار همراه است. 

 

 گيريبحث و نتيجه
با گروه  سهيمطالعه حاضر آشاار نمود که در مقا يها افگهي

 زانيمذکور م وهيبه ش يو نيپروتئ يساز دارونما، اگرچه مام 

 يمناسالب رو  ياثربخشال  کينداد اما با  رييرا تغ AST تيفعال

در  يپس از آزمون ورزشال  يريتاخ يها در دوره ALT تيفعال

که مگعاقالب   يطور هورزشاار همراه بود. ب ريپسر غ انيدانشجو

( يآنال  شي)افزا يبالفاصله پس از آزمون ورزش ALT شيافزا

 يهالا  از زمالان  کيال در هالر   ميآنالز  نيدر ا ينزول ريس کياما 

 نه،يزم نيبا گروه دارونما مشاهده شد. در ا سهيدر مقا يريتاخ

 يرو يو نياگرچالاله مطالعالالات در خصالالوص نقالالش پالالروتئ   

امالا   دمحالدود هسالگن   يورزش تيمگعاقب فعال يکبد يها ميآنز

باله   يو نيانالد کاله مصالرف پالروتئ     شاره نمودهمطالعات ا يبرخ

 ايال  ياالاور يسالرعت ر  شيبالا افالزا   ينال يموازات جلسات تمر

و الکگالات   نازيک نيو بهبود سطوح کرات هيبرگشت به حالت اول

همالراه   يعضالالن  بيمعرف آس يها ميبه عنوان آنز دروژنازيده

 [.33] است

از نوع  ژهيو هب ديشد يمقاومگ يها انقباض ايورزش  که نيا

کبالد   رينظ ييها بافت يو پرکار يسلول يغشا بيبرونگرا با آس

بالا   يآثار که باله نالوع   نيهمراه است بارها عنوان شده است. ا

در آن دسگه از  تر شيهمراه هسگند ب يريتاخ يعضالن يکوفگگ

 ايال اند  دور بوده يورزش نيادياز م يمدت يکه برا يورزشااران

فعالال برخالوردار    ريال غ يزنالدگ  يالگو کياز  که قبال  ييها آن

اغلالب مطالعالات    ناله، يزم نيال . در استياند دور از انگظار ن بوده

 يريتالاخ  يعضالالن  ياز حضور کالوفگگ  يو شواهد تجرب يعلم

 هيال در جلسالات اول  يعضالالن  ديانقباضالات شالد   يپس از اجرا

جلسالات   خالالل در  ديو شالد  يناگهان ياضافه بارها اي نيتمر

 ايال کاهش شالدت درد   ،ياز طرف[. 2] اند نموده تيحما يورزش

 يکارهالا  واسطه اراهه راه هب يعضالن يکاهش طول دوره کوفگگ

و محققالان علالوم    انيال مرب ياصالل  يهالا  از دغدغه يايمناسب 

 رينظ يتجرب يها درمان رياست. جدا از سا يورزش و تندرسگ

از  گفادهمحققالان اسال   يبرخال  ،يدرمالان  خيال  ايال  يماساژ درمالان 

را  نوفنياسالگام  ن،يآسالپر  پالروفن، يا ريکاهنده درد نظ يداروها

 نيال [. در ا10،11] انالد  مطالعاله نمالوده   ايمنظور اراهه  نيجهت ا

هالا   دانتياکسال  يآنگال  رينظ يا هيتغذ يها اسگفاده از مام  نه،يزم

مطالعالات مالورد اسالگفاده قالرار      يدر برخ Eو  C نيگاميمث  و

 [. 11گرفگه است ]

 يهالا  تر، مصالرف مامال   ديال مطالعات جد يبرخ ،يطرف از

را عنالوان   يعضالالن  يبه مالوازات اجالرا   اي ييبه تنها ينيپروتئ

 يياغذ يها از مامالال  دهسگفامثالالال، ا ي[. بالالرا11] انالالد نمالالوده

 در شيورزکرد  عم  تقويت تفار با گلوتامين و تيناکر نهمچو

وجود، اثرات مصالرف   ني[. با ا34،35] ستا يجرا رانشااورز

 ياز کالوفگگ  يبر عالوارض ناشال   يا هيتغذ اي ييدارو يها مام 

 تيفعال زانياخگالل در م اي يالگهاب رخ مين شيافزا رينظ يريتاخ

مثال، اگرچاله   ي. براسگنديهمسو ن يعضالن اي يکبد يها ميآنز

بالر عوامال     نيکالافئ  يمطالعات در خصوص اثرات ضالد الگهالاب  

اما در مطالعاله   دمحدود هسگن يريتاخ ياز کوفگگ يناش يالگهاب

بالا بهبالود    نيکالافئ  ايال صرف قهوه [، م2008] و همااران يکگان

 همالراه بالود   يعضالالن  يريتاخ ينگام کوفگگه به يالگهاب رخ مين

، (2009) در مطالعالاله ماکالالادو و هماالالاران کالاله ي[. در حالالال36]

را نسبت به گروه  يالگهاب يها از شاخص کي چيمصرف قهوه ه

 [. 37] کنگرل مگاثر نارد

 ينال يمنبع پروتئ کيبه عنوان  زين يو نيپروتئ ان،يم نيا در

 يهالا  يژگال يشالاخه دار همالراه بالا و    نهيآم يدهايسرشار از اس

اثالرات   کاله  يطالور  ه[. بال 17] شناخگه شده اسالت  يدانياکس يآنگ

 نيشده است. در ا دييآن توسط اغلب محققان تا يدانياکس يآنگ
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 کاله نشالان داد   ديال جد مطالعاله نسالبگا    کيال  يهالا  افگاله ي نه،يزم

باله   يبالردار  وزناله  نالات يدر طول تمر يو نيپروتئ يساز مام 

 دانياکسال  يآنگال  کيال به عنوان  يکبد ونيسطوح گلوتات شيافزا

شالواهد مالذکور، امالا در     رغالم  ي[. علال 38] شود يمنجر م يقو

پس از  يريتاخ يها در دوره AST تيفعال زانيمطالعه حاضر م

 روهنسبت باله گال   يو ينيپروتئ يساز آزمون در پاسخ به مام 

آن  تيال فعال زانيال نشالد. م  يدار يمعنال  رييدارونما دسگخوش تغ

 شيافالزا  يدار يمعنال  زانيبه م يبالفاصله پس از آزمون ورزش

 ياالاور يسالاعت ر  72و  48، 24اما سطوح آن پس از  افتي

شالد. در واقالع، اگرچاله     کيال نزد هيو به سطوح پا افگهيکاهش 

بالا   اهال  از آن کيال هر  يعدد يها اندازه نيب يدار يتفاوت معن

تالوان   يکاهش را نم نينشد. اما ا سطوح قب  از آزمون مشاهده

در  نا يالگو ع نينسبت داد چراکه ا يو نيپروتئ يساز به مام 

رو،  نيال مشالاهده شالد. از ا   زيال گروه مام  شده بالا دارونمالا ن  

پالس   يو نيپروتئ يساز شود که مام  يم يريگ جهينگ گونه نيا

را مگعاقالب   AST تيلفعا زانيم ،يعضالن ديشد يها از انقباض

وجالود،   نيال کنالد. بالا ا   يبرونگرا مگاثر نم يعضالن يها انقباض

 ينال يمنبالع پروتئ  کيال به عنوان  يو نياغلب مطالعات از پروتئ

 يهالالا يژگالاليدار بالالا و شالالاخه نالالهيآم يدهايسرشالالار از اسالال 

مطالعات  ي[. برخ17،38] اند نموده تيحما يقو يدانياکس يآنگ

در  نيمحر  سنگز پروتئ نيعنوان موثرتر هرا ب يو نيپروتئ زين

انالالد.  نمالالوده يمعرفالال ينالاليجلسالالات تمر ياالالاورير يهالالا دوره

بالفاصالله   اينگام ه به يو نيگرم پروتئ 20مصرف  که يطور هب

سالنگز   زانيال م ايسرعت  شيرا جهت افزا يقدرت نيپس از تمر

[. 39] انالد  نمالوده  شنهاديپس از ورزش پ يعضالن يها نيپروتئ

 زيدروليال ه يها نيپروتئ کهخورد  يبه چشم م زين گريد يشواهد

را مگعاقالب   رويال ن ديتول تياز ظرف هيشده، برگشت به حالت اول

 کي يها افگهي نه،يزم نيدهد. در ا يم شيگرا افزا برون ناتيتمر

 کيال مگعاقب  يو نيگرم پروتئ 25مطالعه نشان داد که مصرف 

همراه  يريتاخ يکه با کوفگگ ديشد يجلسه انقباضات برونگرا

 24و  6، 2، 1 يدر فواص  زمان TNF-αو  CKش يبود از افزا

هالا   سطوح آن که يکرد در حال يريساعت پس از آزمون جلوگ

 [.40] افتي شيافزا يدار يمعن زانيدر گروه دارونما به م

بالر   يو نيپالروتئ  ريعالدم تالاث   رغم يمطالعه حاضر، عل در

ASTتيفعال زاني، اما م ALT در  يساز مام  نيدر پاسخ به ا

 يسالاز  مام  نيا که يطور همطالعه حاضر به شدت مگاثر شد. ب

 48، 24 ياالاور ير يها در دوره ALT تيفعال شيبه عدم افزا

نسبت باله گالروه دارونمالا     يساعت پس از آزمون ورزش 72و 

سالاعت   24پالس از   ALT تيفعال زانيم ،يشد. به عبارت جرمن

برگشالت. از   هيتر از سطوح پا نييپا يحگ يريبه مقاد يااورير

 يدار يمعن شيساعت افزا 48اگرچه سطوح آن پس از  ،يطرف

باله   ساعت مجددا  72نشان داد اما بعد از  هينسبت به سطوح پا

 يالگالو  اب راتييتغ يالگو نيا سهيشد. مقا کينزد هيسطوح پا

 يسالاز  وه دارونمالا باله اثالرات سالودمند مامال      در گر راتييتغ

 بيمعرف آس يها ميآنزاز  يايبه عنوان  ALTبر  يو نيپروتئ

در افالراد   ديشد يعضالن يها مگعاقب انقباض يکبد اي يعضالن

در گالروه   ميآنز نيا راتييتغ يکه الگو آماده اشاره دارد. چرا نا

از لحظاله   ميآنالز  نيال ا تيعالدار ف يمعن يصعود ريدارونما از س

 نيال کنالد. از ا  يم تيحاا يااوريساعت ر 72توقف آزمون تا 

 72و  48، 24در فواصال    ميآنالز  نيا تيفعال شيرو، مهار افزا

نسالبت باله گالروه دارونمالا را      يساعت پس از آزمالون ورزشال  

 يريدر طالول دوره تالاخ   يو نيپالروتئ  يساز توان به مام  يم

نسبت داد. الزم به ذکر است که اگرچه سالطوح آن در فاصالله   

دار نسبت باله   يمعن يصعود ريس کيساعت پس از آزمون  48

با سطوح آن در گروه دارونما  که يداشت اما هنگام هيسطوح پا

تالر   نييپا يدار يمعن زانيآن به م يعدد يها شد ارزش سهيمقا

 يو نيپالروتئ  يسالاز  مام  ياز گروه داونما بود که از اثربخش

 کند.  يم تيحما

 ياينيمطالعات کل يبرخ ،يو نيپروتئ تيخصوص اهم در

[. 41] انالد  آن در بافالت کبالد اشالاره نمالوده     يبه اثرات محافظگ

انالد کاله    ( عنالوان نمالوده  2006) و هماالاران  وميال ک که يطور هب

 تيدر هپات ALTو  ASTسطوح  شيافزا ،يو نيمصرف پروتئ

مطالعالات   نيال [. ا42کند ] يرا مهار م نيگاالکگوزام-از د يناش

در  عيبالا تسالر   يو نيکه مصرف پالروتئ  هيفرض نياز ا يگجمل

همالراه اسالت    دهيال د بيآسال  يکبد يها سلول ميو ترم يبازساز

 رييال ، اما عالدم تغ ALTبهبود  رغم ي[. عل41] ندينما يم تيحما
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در  يو نيپالروتئ  يسالاز  در پاسخ باله مامال    AST يدار يمعن

 ،ياسالت. از طرفال   زيال برانگ بحال   يا مطالعه حاضالر تالا انالدازه   

 يرو يو نيدار اثر پالروتئ  عهده يمولاول-يسلول يها سميماان

نوز به طالور کامال  مشالخص نشالده اسالت.      ه يکبد يها ميآنز

هسالگند   يکبالد  يها بيمعرف آس  ALT و ASTاگرچه هر دو 

 يها بياند که در شناخت آس اشاره نموده ياينياما مطالعات کل

 ASTنسالبت باله    يتالر  شيبال  تيال از اهم ALT ،يالگهاب کبالد 

توانالد در پاسالخ باله     يم AST ،ي[. از طرف43] ستبرخوردار ا

 کاله  يطالور  ه. بال ابالد ي شيبدن افزا گريد يها بافت يبرخ بيآس

 گريد يها بافت يتوسط برخ AST ،يکبد يها عالوه بر سلول

سالنگز و   زيال مغز و پالاناراس ن  ه،يکل ،يقلب، عضله اسالگ رينظ

در  تالر  شيبال  ALT از  ،يال دل ني[. باله همال  41] شالود  يترشح م

 يسالاز  شالود. مامال    ياسالگفاده مال   يکبالد  يها بيشناخت آس

 قيتحت تزر يها در موش ALTبه کاهش سطوح  يو نيپروتئ

 يحضالور د  شي[. افالزا 41] شود يمنجر م نيگروزامين  يمگ يد

آن باله   قيال واسالطه تزر  هبال  اي يعيطب يبه طور نيگروزامين  يمگ

 يکبد يها و مرگ سلول يزيبه خونر يشگاهيآزما يها موش

 ALPو  AST  ،ALTيکبالد  يها ميزشود و خروج آن يمنجر م

[. مارشالال و هماالاران   44] آن است يامدهاياز پ گوزولياز س

به کالاهش   يو نياند که مصرف پروتئ اشاره نموده زي( ن2004)

 B روسيال از و يناشال  يعفالون  يهالا  يمالار يدر ب ALTسطوح 

مشخص شده اسالت کاله    نيچن [. هم45شود ] يمنجر م تيهپات

سرم باله کالاهش    نيآلبوم حسطو شيواسطه افزا هب يو نيپروتئ

ALT شواهد مذکور، بهبود سطوح  هي[. بر پا41شود ] يمنجر م

ALT  با گروه  سهيدر مقا يو نيپروتئ يساز در پاسخ به مام

 يبرخ نه،يزم نيدارونما از نقاط قوت مطالعه حاضر است. در ا

 نيدر پاسخ به مصالرف پالروتئ   ALTاز کاهش  گريمطالعات د

ا [. ب46] اند نموده تيحما يالال ريغ ربکبد چ مارانيدر ب يو

، مصرف روزاناله  (2009) گاپاناروکسيوجود، در مطالعه چ نيا

کبالد   مارانيهفگه توسط ب 12 يبرا زولهيا يو نيگرم پروتئ 20

کبد چرب  مارانيدر ب  ALT و ASTدار  يچرب به کاهش معن

 [.47] منجر شد

از  يريشالالگيپ ايالالدر مهالالار  يو نيسالالودمند پالالروتئ اثالالرات

 ريال نظ يکبالد  اي يعضالن بيمعرف آس يها ميآنز ريسا شيافزا

LDH يهالا  از انقباض يناش يعضالن يها بيپالسما بعد از آس 

 گالزارش شالده اسالت    زيال ن در افراد سالم قالبال   ديشد يبرونگرا

 بيآسالال يومارکرهالالايب يرو ياثالالر کاهنالالدگ ،ي[. از طرفالال28]

 ناتيبه موازات تمر نيپروتئ نيا يساز مام  واسطه هب يعضالن

 ي[. برخال 48] مشاهده شده اسالت  قبال  زيمدت ن يطوالن يهواز

 يرا باله برخال   ينال يمامال  پروتئ  نيال محققان، اثرات سالودمند ا 

 ن،يبگالا الکگالاگلوبول   ريال موجالود در آن نظ  ويال واکگيب يفاکگورها

و  دازيالکگالالور پراکسالال  ن،يالکگالالوفر ن،يآلبالالوم ن،يآلفالالاگلوبول

 گالر يمطالعات د ي[. برخ49] اند ها نسبت داده نيپوپروتئيفسفول

و  ديال اوماکروپپگيگل ريال آن نظ يايولالوژ يب يزابا اشاره به اجال 

 کيالالعنالالوان  هرا بالال يو نيهالالا، پالالروتئ نيمونوگلالالوبيا يبرخالال

 يضد فشارخون، ضد تومور، کاهنالده چربال   ،يقو دانياکس يآنگ

 ييتوانالا  شيهمالراه بالا افالزا    يو ضد باکگر روسيخون، ضد و

باورنالد   ني[. محققان بر ا45،50] اند نموده يمعرف يمنيا سگميس

آزاد  يهالا  االال يدر کاهش راد يو نيکه ساز و کار موثر پروتئ

 ونيبه گلوتات نيسگئيس نهيآم دياس يدرون سلول  يواسطه تبد هب

 کيال [. در 50] شالود  يم انينما يقو دانياکس يآنگ کيعنوان  هب

اسالت کاله    نيال از ا يحالاک  يمرور شالواهد پژوهشال   ،يبند جمع

 يعضالن بيآس  يها معرف اي يعوام  الگهاب يريتاخ يها پاسخ

 يبسگه نوع و فواص  زمان يا هيتغذ يها به انواع مام  يو کبد

مالورد   تيال در هالر تاالرار، جمع   يو دوز مصرف زانيمصرف، م

قب ،  که نيمام  بسگه به ا يتر از همه دوره مصرف مطالعه و مهم

. گرنالد يد کيباشد مگفاوت از  يشورز يپس از اجرا ايهنگام 

 يساز از اثرات سودمند مام  يحاضر به نوع مطالعه يها افگهي

 ديشالد  يهالا  پالس از انقبالاض   يدر فواص  زمالان  يو نيپروتئ

کنالد. در   يمال  تيال ورزشاار حما ريدر مردان جوان غ يعضالن

در پاسالالخ بالاله  ASTدار سالالطوح  يمعنالال رييالالعالالدم تغ ان،يالالپا

 يهالا  بگوان به تعداد کم نمونه ديرا شا يو نيپروتئ يساز مام 

زم به ذکر اسالت  نسبت داد. ال تنمرا يپراکندگ ايمورد مطالعه 

 ياصالل  يهالا  تيهالا در دو گالروه از محالدود    که تعداد کم نمونه

 مطالعه حاضر است.



 و همااران فروزان زاهدمنش                                                 ...

 

 

در  يکبالالد بيبالالا بهبالالود آسالال يو نيپالالروتئ يسالالاز مامالال 

در قالب  يجلسه ورزش مقاومگ کيپس از  يريتاخ يها دوره

مطالعاله  کاله در   همراه است. چالرا  ديشد يبرونگرا يها انقباض

در فواصال    ALT تيال آن به کالاهش فعال  يساز حاضر، مام 

بالا   ساله يدر مقا يساعت پس از ورزش مقالاومگ  72و  48، 24

 يريتالاخ  يهالا  در دوره ALTگروه دارونما شد. حفظ سالطوح  

 ريسالا  رييال تغ ابيال در غ يحگال  ديشالد  يمقالاومگ  نيپس از تمر

قاب  توجه اسالت. از   ينيبال دياز د AST رينظ يکبد يها ميآنز

مامال  مناسالب    يعنوان نوع هتوان ب يرا م يو نيرو، پروتئ نيا

 ديشالد  يهالا  مگعاقالب انقبالاض   يکبالد  يهالا  بيدر کاهش آس

وجود، شناخت  نينمود. با ا يمعرف دهياورزدر افراد ن يعضالن

بر  يو نيپروتئ تيدار اهم عهده يمولاول-يسلول يها سميماان

باله مطالعالات    ازمنالد ين يورزشال  نيمگعاقب تمر يکرد کبد عم 

 .است نهيزم نيدر ا تر شيب
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Introduction: Regarding high antioxidant property of whey protein, the role of its supplementation on 

liver and muscle damages after intense muscle contraction is not well understood. Relatively, this study 

aimed to determine the effect of a whey protein supplementation after intense muscle contraction on some 

liver enzymes in non-trained men. 

Materials and Methods: Thirty non-trained young men (78 ± 12 kg) were divided into 2 groups: 

glutamine supplementation (3 days/ 0.4 g per kg of body weight, n = 15) and placebo (n = 15) groups by 

randomly. Subjects performed an exercise test consist of intense eccentric contraction (up and down stairs). 

Blood samples were obtained before and 0, 24, 48 and 75 hours after exercise for measure aspartate 

transaminase (AST) and alanine transaminase (ALT). Supplementation was performed at first day (after 

exercise test) and repeated at the second and third days. 

Results: A significant increase was observed in AST and ALT after exercise when compared with 

pretest in two groups (p < 0.05). Based on analysis of variance data, the change pattern of AST at 24, 48 

and 72 recovery after exercise did not change by whey protein supplementation compared to placebo (ρ > 

0.05) but ALT activity was significantly lower in each stages of whey protein than placebo group(p < 0.05).  

.  

Conclusion: Despite no change in AST, but with emphasis on reducing the AST in response to whey 

protein supplementation after exercise test, it is concluded that whey protein supplementation after intense 

eccentric contractions lead to reduce liver damage in non-athletes young male. 
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