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کلیدواژهها:
اینترلوکین  ،6اینترلوکین
 ،10آزمون رسددت ،پروتئین
وی ،مددکددمددل یدداری
کربوهیدرات.

اهداف تحةیةات پی شین اازایش سایتوکاینهای پیشالتهابی و ضدالتهابی را متعاتب اعالیت شدید بدنی ن شان
دادهاند .هدف پژوهش حا ضر تعیین اثر ت ییر ن سبت مکملیاری کربوهیدرات -پروتنین بر پا سخ سایتوکاینهای
 IL-6و  IL-10پ از اعالیت شدید در دختران جوان سال بود.
مواد و روشها تعداد  27دختر جوان سدددال با دامنة سدددنی  25-20سدددال در گروههای دارونما ،کربوهیدرات-
پروتنین با ن سبت  1:3و کربوهیدرات -پروتنین با ن سبت  1:4تة سی شدند .پ از نا شتایی شبانه ،در ساعت 8
صبحانهای ا ستاندارد به آزمودنیها داده شد .در ساعت  ،10نمونهها آزمون بیهوازی  RASTرا اجرا کردند .مکمل
در سدده نوبت پیش از آزمون ،پ از آزمون و یک سدداعت پ از آزمون مصددرف شددد .خونگیری پیش از آزمون،
بالاا صله پ از آزمون و دو ساعت پ از آزمون انجام شد .آزمونهای آنالیز واریان چندگانه و آنالیز واریان با
اندازهگیری مکرر در بررسی دادهها استفاده شد .سطن معناداری  p>0/05در نظر گراته شد.
یافتهها در هر سدده گروه پ از اعالیت سددایتوکاینهای  IL-10و  IL-6بهطور معناداری اازایش یاات .دو سدداعت
پ از اعالیت  IL-6کاهش یاات ولی  IL-10هنوز باال باتی ماند .سدددایتوکاین های  IL-6و  IL-10در بین گروه ها
تفاوت معناداری نداشت ،هر چند در گروه مکمل کربوهیدرات -پروتنین با نسبت  4به  1تمایل به باالماندن IL-10
و کاهش بیشتر  IL-6در دو ساعت بعد از اعالیت وجود داشت.
نتیجهگیری مکمل کربوهیدرات -پروتنین با نسبت  4به  1تا حدی موجب بهبود پاسخ سایتوکاینی در دو ساعت
بعد از اعالیت با شدت باال شد.

مقدمه
بی شتر آثار اعالیت ورز شی بر سی ست ایمنی با هورمونهایی از
تبیل آدرنالین ،کورتیزول و هورمون رشدددد و سدددایتوکاینهای
پیش و ضدددد التهابی ایجاد میشدددود [ .]1آثار سدددایتوکاینی
ایجادشده بهوسیلة اعالیت ورزشی به تعادل بین سایتوکاینهای
پیش التهابی  IL-6 ،IL-1و  )TNF-αو سدددایتوکاینهای ضدددد
التهابی  IL-4و  )IL-10بسدددتگی دارد [ .]2بیشدددتر تحةیةات
صددورتگراته روی پاسددخ سددایتوکاینها به اعالیت ورزشددی از
اعالیتهای طوالنیمدت استفاده کردهاند و در مورد اعالیتهای

شدددید تحةیةات کمتری صددورت گراته اسددت و در نتایج این
مطالعات تناتض وجود دارد .برنر و همکاران [ ]3ن شان دادند که
 5دتیةه دوچرخه سواری در  90درصد حداکثر اکسیژن مصرای
ت ییری در غل ظت اینترلوکین  )IL-6 6و اینترلوکین IL- 10
 )10ایجاد نمیکند .زوالت و همکاران [ ]4پ از اعالیت تناوبی
با شدددت باال  8تناوب  60ثانیهای دوچرخهسددواری با  75ثانیه
اسدددتراحت اعال) اازایش  IL-6را بالااصدددله ب عد از اعالیت و
اازایش  IL-10را  45دتیةه بعد از اعالیت نشان دادند.
مطالعات متعدد از عوامل ت ذیهای متفاوتی برای کاهش
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نصیری فارسانی و همکاران

کیلوگرم وزن بدن هر  15دتیةه) دادند .نتایج ن شان داد که
 6بهطور معناداری بعد از اعالیت و  12سدداعت بعد از اعالیت در
هر دو گروه اازایش یا ات .هی ت فاوت مع ناداری بین دو گروه
مکمل در مةادیر  IL-6مشاهده نشد [ .]14کرازیوتی و همکاران
[ ]15پ از اعالیت  2ساعتی دوچرخهسواری در  65-60درصد
حداکثر اک سیژن م صرای به مردان اعال یا مکمل کربوهیدرات-
پروتنین وی با نسددبت  3/5به  1یا مکمل کربوهیدرات با کالری
مشددابه در طول  4سدداعت ریکاوری دادند .مکمل کربوهیدرات-
پروتنین باعث کاهش معنادار  IL-6و اازایش غیرمعنادار ،IL-10
 4سددداعت پ از اعال یت شدددد .ناکلریو و همکاران [ ]16به
اوتبالیسدددتهای آماتور مکملی ترکیبی کربوهیدرات ،پروتنین
وی ،گلو تامین و کارنیتین تار تات) ،یا مک مل کربوه یدرات یا
دارون ما ت بل ،هن گام و ب عد از آزمون دو های سدددرعتی تکراری
دادند .نتایج نشددان داد که هی ت ییری در غلظت  IL-6اورا1 ،
سددداعت و  24سددداعت بعد از اعالیت بین گروهها نبود .در همة
گروهها  IL-6بالااصددله بعد از اعالیت و  1سدداعت بعد از اعالیت
اازایش یاات و  24سددداعت بعد از اعالیت به وضدددعیت اولیه
برگشت.
بددا این همدده ،در مطددالعددات نسدددبددت دتیف مکمددل
کربوهیدرات -پروتنین برر سی و تعیین ن شده ا ست و این سؤال
مطرح اسددت که ت ییر نسددبت مکمل کربوهیدرات -پروتنین چه
اثری بر پاسدددخ سدددایتوکاینهای  IL-6و  IL-10دارد .همچنین،
پاسددخ سددایتوکاینهای  IL-6و  IL-10به اعالیت با شدددت باال و
کوتاهمدت بهخوبی برر سی ن شده ا ست .تحةیف حا ضر در جهت
پاسخ به این پرسشها انجام شده است.

این آثار اعالیت اسدددتفاده کردهاند .مکمل کربوهیدرات با حفظ
سددطوح باالی گلوکز پالسددمایی موجب میشددود که اازایش در
اپینفرین و کورتیزول و سدددایتوکاینهای پیش و ضدددد التهابی
کمتر باشدددد [ .]5موریرا و همکاران [ ]6در مطالعهای مروری با
برر سی تعداد زیادی از مطالعات صورتگراته این نتیجه حا صل
شدددد که دریاات کربوهیدرات تبل یا هنگام اعالیت در برخی
مطالعات بدون اثر و در برخی دیگر موجب کمترشددددن اازایش
سدددایتو کاین های  IL-6و  IL-10پ از ا عال یت های ع مد تا
استةامتی میشود.
همچنین ،اسددیدهای آمینة شدداخهدار  )BCAAبه آلفا-
کتوگلوتارات ،سپ به گلوتامات و در نهایت به گلوتامین تبدیل
میشددوند .سددلولهای ایمنی از تبیل لنفوسددیتها ،ماکروااژها و
نوتروا یل ها از م ةادیر باالیی گلو تامین اسدددت فاده میکن ند و
شاخصهای عملکردی ب سیاری در سی ست ایمنی مانند تکثیر
سددلول  ،Tتةسددی لنفوسددیت  ،Bااگوسددیتوز ماکروااژ ،عرضددة
آنتیژن و تولید سایتوکاین با گلوتامین ارتةا مییابد [.]7
برخی محة ةان از مک مل ترکیبی کربوه یدارت -پروتنین
با احتمال اثربخ شی بی شتر ا ستفاده کردهاند .جامعة بینالمللی
ت ذ یة ورزشدددی ب یان کرده اسددددت که اازودن پروتنین به
کربوه یدرات به نسددد بت  1به  3یا  1به  4عملکرد را بهبود
میبخشددد ،سددنتز پروتنین و سددنتز مجدد گلیکوژن را اازایش
مید هد و از آسددد یب عضدددالنی پ از ا عال یت های م ةاومتی
جلوگیری میکند [ .]8مطالعة متاآنالیز اسدددترنز و همکاران []9
نشدددان داد که اازودن پروتنین به کربوه یدرات موجب اازایش
 7/4درصدی عملکرد در مةایسه با نوشیدنی با کربوهیدرات برابر
شد ،اما در مطالعات با کالری برابر 4 ،در صد اازایش دیده شد.
همچنین ،مطالعات تحریک بی شتر درون سلولی سنتز پروتنین
پ از دوچرخه سدددواری طوالنی مدت [ ،]10کاهش HSP 72
شاخص استرس) پ از اجرای تناوبی شدید در اوتبالیستهای
باشگاهی [ ،]11کاهش میزان کراتین کیناز و الکتات دهیدروژناز
و درد عضالنی بعد از اعالیت مةاومتی برونگرا در مردان داوطلب
غیرورزشددد کار [ ]12و کاهش الک تات خون و  pHادرار پ از
اعالیتهای شدددید تناوبی دوچرخهسددواری [ ]13را با مصددرف
ترکیب مکمل کربوهیدرات -پروتنین نشان دادهاند.
تحةیةات کمی اثر مکمل ترکیبی کربوهیدرات -پروتنین
را بر سدددایتوکاین های  IL-6و  IL-10پ از اعالیت بررسدددی
کردهاند .کوزیولی ما و همکاران [ ]14به دوچر خهسدددواران مرد
هنگام  2/5سددداعت دوچرخهسدددواری در  75درصدددد حداکثر
اک سیژن م صرای یا مکمل کربوهیدرات یا مکمل با ن سبت  4به
 1کربوهیدددرات -پروتنین هر دو گروه  4میلی لیتر در هر

IL-

مواد و روشها
در پژوهش حاضر از نمونههای انسانی استفاده شد .روش تحةیف
حاضر از نوب تمام تجربی و کاربردی است .اجرای آزمون RAST
را آزمودنی ها با ن ظارت و ارز یابی دو نفر از اسدددات ید رشددد تة
تربیت بدنی انجام دادند و به این دلیل که آزمونگرها و نمونه ها
در جریان تفاوت نوشدددیدنی نبودند ولی پژوهشدددگر در جریان
تفاوت نو شیدنی بود ،تحةیف حا ضر از نوب دو سوکور double-
 )blindاست.
از آزمودنیها خواسدته شدد که شدب تبل از آزمونگیری
شددام را تبل از سدداعت  8مصددرف کنند .بعد از آن در جلسددة
آزمونگیری ا صلی ،صبم به صورت نا شتا در محل آزمونگیری
حا ضر شدند و در ساعت  8صبحانهای ا ستاندارد شامل 120
گرم نان سدددف ید 10 ،گرم کره 15 ،گرم مربا و  120میلیلیتر
چای [ ]17به آزمودنیها داده شددد .در سدداعت  ،10نخسددتین
نمونهگیری خونی بهعنوان پیشآزمون گرا ته شدددد .سدددپ ،
340
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تأثیر مکملیاری کربوهیدارت -پروتئین با نسبتهای ...

تحةیف کنار گذاشدددته شددددند .همچنین ،یک نفر از نمونهها در
جل سة آزمونگیری مواف به اتمام آزمون ر ست  )RASTن شد؛
ب نابراین ،در ن هایت  27نفر ،گروه دارون ما  8نفر) ،گروه مک مل
کربوهیدرات -پروتنین با نسدددبت  3به  9 1نفر) و گروه مکمل
کربوه یدرات -پروتنین با نسددد بت  4به  10 1نفر) در ارای ند
بررسی نهایی شرکت داشتند.

نمونهها یکی از مکملها را م صرف کردند حدود  5تا  10دتیةه
ت بل از ان جام تسدددت برای هر نفر 250 ،میلیلیتر در ز مان 5
دتیةه) .بعد از مصدددرف مکمل ،آزمون  RASTاز نمونهها گراته
شد آزمون  RASTشامل شش تکرار دوی سریع در م ساات
 35متر و با حداکثر شدت است که با ااصلة استراحت  10ثانیه
در بین هر تکرار ان جام میشدددود) .در پا یان آزمون ،م جددا
خونگیری انجام گرات.
مکمل دو نوبت دیگر یکی بالااصدددله پ از اتمام آزمون
 250میلیلیتر در  5دتیةه) و دیگری یک سدداعت بعد از اتمام
آزمون  500میلیلیتر در  10دتیةه) به آزمودنیها داده شد .در
نهایت ،آخرین خونگیری دو سددداعت بعد از اتمام آزمون انجام
شد.
از آزمودنیها درخواست شد که حداتل یک هفته تبل از
روز آزمون از انجام اعالیتهای ورزشدددی پرهیز کنند .سدددرم با
دسددتگاه سددانتریفیوژ در دور  4هزار ،به مدت  5دتیةه از خون
جدا و برای ح فا ظت در د مای منفی  80در جة سدددانتیگراد
نگهداری شد .سپ  ،نمونههای خونی برای بررسی سطوح IL-6
و  IL-10در اختیار آزمایشددگاه رازی شددهر کرج ترارگرات .برای
برر سی سطوح  IL-6از کیت  Diacloneساخت ک شور اران سه و
برای برر سی سطوح  IL-10از کیت  Quantikineساخت ک شور
آمریکددا اسدددتفدداده شددددد Quantikine; R & D systems,
.)Minneapolis, MN-USA

مکمل کربوهیدرات -پروتئین

در پژوهش حاضدددر ،از نسدددبتهای مکمل  1به  22/5 3گرم
پروتنین وی و  67/5گرم کربوه یدرات در  1لیتر آب) و مک مل
 1به  18 4گرم پروتنین وی و  72گرم کربوهیدرات در  1لیتر
آب) استفاده شد .همچنین ،گروه دارونما شیرینکنندة آسپارتام
 10میلیگرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن در  1لیتر آب)
مصدددرف کرد ند [ .]12برای مک مل کربوه یدرات از کربومک
حاوی  90تا  95درصدددد تندهای سدددادة گلوکز و اروکتوز و 5
در صد کربوهیدرات پیچیده) ا ستفاده شد .برای مکمل پروتنین
وی از ایزو وی  92درصد آب پنیر خالص) استفاده شد.
روشهای آماری

برای بررسدددی طبیعیبودن توزیع دادهها از آزمون کولموگروف-
ا سمیرنوف و برای برر سی تجان واریان گروهها از آزمون لون
ا ستفاده شد .برای برر سی همگنی گروهها ،پیشآزمون با آزمون
آنالیز واریان یکراهه بررسددی شددد .در آزمون آنالیز واریان با
اندازهگیری های مکرر و آزمون تعةیبی بونفرونی ن تایج در مورد
هر گروه در زمانهای مختل تجزیهوتحلیل شددد .برای مةایس دة
نتایج در گروه های مختل از آزمون آنالیز واریان چندگانه و
آزمون تعةیبی توکی اسدتفاده شدد .تمامی محاسدبات آماری در
سطم معناداری  0/05و با ا ستفاده از نرماازار  SPSSن سخة 18
انجام گرات.

جامعه و نمونة آماری

جامعة آماری تحةیف حاضددر دانشددجویان دختر دانشددگاه آزاد
اسالمی واحد شهر تدس با دامنة سنی  20تا  25سال بودند که
در ترم تابستان  1394درس تربیتبدنی عمومی  1یا  2داشتند.
پ از تکم یل ارم سدددالمتی و ا عال یت بدنی از بین وا جدان
شرایط که  41نفر بودند تعداد  30نفر خان دارای شاخص تودة
بدنی  18 )BMIتا  25که داوطلبانه تمایل به همکاری در کار
پژوه شی دا شتند به صورت ت صادای ساده و با انجام ترعهک شی
انتخاب شدند .نمونهها نخ ست در جل سة آ شنا سازی با ت ست
شرکت کردند و بر ا ساس نتایج توان میانگین در آزمون RAST
که میانگین توان در شش دوی  35متر بود در سه دسته با توان
م یانگین  249-200 ،300-250و  199-150ترارگرات ند و با
انجام مجدد ترعهکشی برای نمونهگیری تصادای طبةهای سعی
شد در سه گروه همگن دارونما ،مکمل کربوهیدرات -پروتنین با
ن سبت  3به  1و مکمل کربوهیدرات -پروتنین با ن سبت  4به 1
ترارگیرند هر گروه  10نفر) .با توجه به اینکه نتایج آزمایشگاهی
دو نفر از نمونهها اختالف بسددیار زیادی با نتایج نرمال داشددت از

یافتهها
نتایج آزمون کولموگروف -اسمیرنوف نشان داد که تمامی دادهها
نرمال بود .همچنین ،با توجه به نتایج آزمون لون مشددخص شددد
که وار یان گروه ها مت جان بود .ب نابراین ،پیشارض های
اسدددتفاده از آزمونهای پارامتریکی وجود داشدددت .آزمون آنالیز
واریان یکراهه نشدددان داد که گروه ها در پیشآزمون تفاوت
معناداری نداشدددتند و بهطور همگنی تةسدددی شدددده بودند.
ویژگی های اردی آزمودنی ها ع بارت بود از سدددن ،تد ،وزن و
شاخص تودة بدن جدول .)1

341

دانشگاه علوم پزشکی سبزوار ،آذر و دی  ،1396دورة  ،24شمارة 5

نصیری فارسانی و همکاران

جدول  .1میانگین و انحراف معیار شاخصهای آنتروپومتریکی افراد شرکتکننده در پژوهش
گروه
دارونما ()n=8
مکمل )n=9( 1:3
مکمل )n=10( 1:4

سن (سال)
21/62±1/3

23/33±1/22
22/60±1/26

قد (سانتیمتر)

وزن (کیلوگرم)

)BMI (kg/m2

160/50±3/54

57/37±4/06

22/25±1/28

161/11±4/16
163/30±3/94

21/01±1/54

55/66±5/38

22/40±1/61

59/80±5/22

جدول  . 2میانگین و انحراف معیار مقادیر پالسمایی  IL-6در پیشآزمون ،پسآزمون و دو ساعت پس از آزمون RAST

بالفاصله پس از آزمون
* 5/96±0/64
* 5/68±0/65
* 5/76±0/59

پیشآزمون
گروهها
متغیر
2/23±0/45
دارونما
2/19±0/37
مکمل 1:3
)IL-6 (pg/ml
2/12±0/31
مکمل 1:4
 #معنادار نسبت به پ آزمون
* معنادار نسبت به پیشآزمون

برای بررسدددی همگنی گروه ها در مورد شددداخص های
آنتروپومتریکی نمونهها از آزمون آنالیز واریان یکراهه استفاده
شد .نتایج نشان داد که گروهها در شاخصهای وزن ،)p=0/211
تد  )p=0/287و  ،)p=0/115 BMIبهصددورت همگن تةسددی
شددند ،ولی در مورد شداخص سدن  ،)p=0/035در بین گروهها
اختالف معناداری وجود داشددت .آزمون تعةیبی توکی مشددخص
کرد که بین گروه دارون ما و گروه کربوه یدرات -پروتنین با
نسدددبت  3به  ،1اختالف معناداری وجود دارد  ،)p=0/027اما
بین گروه دارونما و گروه کربوهیدرات -پروتنین با نسبت  4به 1
 )p=0/254و بین گروه کربوهیدرات -پروتنین با ن سبت  3به 1
و گروه کربوه یدرات-پروتنین با نسددد بت  4به )p=0/429 1
اختالف معناداری مشاهده نشد.

دو ساعت پس از آزمون
*3/28±0/41 #
*3/11±0/23 #
*2/93±0/28 #

مکمل کربوهیدرات -پروتنین با ن سبت  4به  1م شخص کرد که
مةددادیر  IL-6بددهطور معن داداری بالادداصدددلدده پ از آزمون
 )p>0/001و دو سدداعت پ از آزمون  )p>0/001نسددبت به
پیشآزمون باالتر بود .همچنین ،در دو سدددا عت پ از آزمون
مةدار  IL-6بهطور معناداری  )p>0/001نسدددبت به بالااصدددله
پ از آزمون پایینتر بود.
نتایج آزمون آنالیز واریان چندگانه در مورد سایتوکاین
 IL-6نشددان داد که بین گروههای دارونما ،مکمل کربوهیدرات-
پروتنین با نسدددبت  3به  1و مکمل کربوهیدرات -پروتنین با
نسدددبت  4به  ،1در پیشآزمون  ،)p=0/808بالااصدددله پ از
آزمون  )p=0/641و دو ساعت پ از آزمون  )p=0/086تفاوت
معناداری وجود نداشددت .با توجه به اینکه در دو سدداعت پ از
آزمون مةدار  pبه سطم معناداری نزدیک بود ،از آزمون تعةیبی
توکی اسدددتفاده شدددد .نکتة تابلذکر اینکه مةادیر  IL-6در دو
ساعت پ از آزمون در گروه کربوهیدرات -پروتنین با نسبت 4
به  1نسددد بت به گروه دارون ما پایینتر بود ،ا ما مع نادار نبود
 .)p=0/071اما بین گروه دارونما و گروه کربوهیدرات -پروتنین
با نسدددبت  3به  )p=0/516 1و گروه کربوهیدرات -پروتنین با
نسددبت  3به  1و گروه کربوهیدرات -پروتنین با نسددبت  4به 1
 )p=0/451اختالای وجود نداشت.

مقادیر  IL-6سرمی

نتددایج آزمون آنددالیز واریددان بددا اندددازهگیری مکرر در مورد
سایتوکاین  IL-6ن شان داد که در همة گروهها تفاوت معناداری
در پیشآزمون ،بالااصله پ از آزمون و دو ساعت پ از آزمون
وجود دارد .آزمون تعةیبی بونفرونی مشدددخص کرد که در گروه
دارونما مةادیر  IL-6بهطور معناداری بالااصدددله پ از آزمون
 )p>0/001و دو سدداعت پ از آزمون  )p=0/002نسددبت به
پیشآزمون باالتر بود .همچنین ،در دو سدددا عت پ از آزمون
مةدار  IL-6بهطور معناداری  )p>0/001نسدددبت به بالااصدددله
پ از آزمون پددایینتر بود .آزمون تعةیبی بونفرونی در گروه
مکمل کربوهیدرات -پروتنین با ن سبت  3به  1م شخص کرد که
مةددادیر  IL-6بددهطور معن داداری بالادداصدددلدده پ از آزمون
 )p>0/001و دو سدداعت پ از آزمون  )p=0/001نسددبت به
پیشآزمون باالتر بود .همچنین ،دو سدداعت پ از آزمون مةدار
 IL-6بهطور معناداری  )p>0/001نسددبت به بالااصددله پ از
آزمون پایینتر بود .همچنین ،آزمون تعةیبی بونفرونی در گروه

مقادیر  IL-10سرمی

نتددایج آزمون آنددالیز واریددان بددا اندددازهگیری مکرر در مورد
سایتوکاین  IL-10نشان داد که در همة گروهها تفاوت معناداری
در پیشآزمون ،بالااصله پ از آزمون و دو ساعت پ از آزمون
وجود دارد .آزمون تعةیبی بونفرونی مشدددخص کرد که در گروه
دارونما مةادیر  IL-10بهطور معناداری بالااصدددله پ از آزمون
 )p=0/001و دو سدداعت پ از آزمون  )p=0/007نسددبت به
پیشآزمون باالتر بود .ولی مةدار  IL-10در دو سددداعت پ از
342

دانشگاه علوم پزشکی سبزوار ،آذر و دی  ،1396دورة  ،24شمارة 5

تأثیر مکملیاری کربوهیدارت -پروتئین با نسبتهای ...

پ از آزمون تفاوت معناداری نداشدددت  .)p=0/332همچنین،
آزمون تعةیبی بونفرونی در گروه مک مل کربوه یدرات -پروتنین
با نسبت  4به  1مشخص کرد که مةادیر  IL-10بهطور معناداری
بالااصددله پ از آزمون  )p=0/001و دو سدداعت پ از آزمون
 )p>0/001نسددبت به پیشآزمون باالتر بود .ولی مةدار IL-10
در دو سددداعت پ از آزمون و بالااصدددله پ از آزمون تفاوت
معناداری نداشت .)p=0/450

آزمون و بال ااصددد له پ از آزمون ت فاوت مع ناداری نداشدددت
 .)p=0/078هر چند در دو سددداعت پ از آزمون پایینتر بود،
ولی معن دا دار نبود .آزمون تعةیبی بونفرونی در گروه مکمددل
کربوهیدرات -پروتنین با ن سبت  3به  1م شخص کرد که مةادیر
 IL-10بهطور معناداری بالااصله پ از آزمون  )p=0/001و دو
سدداعت پ از آزمون  )p=0/001نسددبت به پیشآزمون باالتر
بود .ولی مةدار  IL-10در دو سدداعت پ از آزمون و بالااصددله

جدول  . 3میانگین و انحراف معیار مقادیر پالسمایی  IL-10در پیشآزمون ،پسآزمون و دو ساعت پس از آزمون RAST

متغیر
)IL-10 (pg/ml

گروهها
دارونما
مکمل 1:3
مکمل 1:4

بالفاصله پس از آزمون
* 1/29±0/42
* 1/23±0/29
* 1/21±0/20

پیشآزمون
0/54±0/20
0/60±0/19
0/57±0/18

دو ساعت پس از آزمون
* 0/94±0/20
* 1/03±0/19
* 1/11±0/10

* معنادار نسبت به پیشآزمون

تحةیف حاضددر اازایش اورا بعد از اعالیت دیده شددد .شدداید از
دالیل وجود ت فاوت بین این مطالعه و مطالعات دیگر بتوان به
شدددت باالتر آزمون در مطالعة حاضددر اشدداره کرد که با تحریک
مرکزی باالتر و اازایش بیشتر دمای بدن موجب اازایش سریع و
زیاد سددطم هورمونهای اسددترسددی میشددود .همچنین ،بهدلیل
اینکه نمونههای تحةیف حا ضر غیرورز شکار بودند ،اثر اعالیت بر
هورمونهای ا ستر سی شدیدتر ا ست .هر چند در مطالعة حا ضر
سددطم هورمونهای اسددترس ،همچنین میزان آسددیب عضددالنی
اندازهگیری ن شد ،ن شان داده شده ا ست که اعالیت بدنی شدید
سطوح ا ستراحتی کورتیزول ،کاتکول آمینها و آ سیب ع ضالنی
را تحت تأثیر ترارمیدهد .این ت ییرات بهنوبة خود به ت ییر در
 IL-10و  IL-6میانجامد .تحةیةات حیوانی نشدددان دادهاند که
اازایش اپینفرین هنگام استرس عامل اازایش  IL-6است [.]20
از عوامل اازایشدهندة اپینفرین میتوان به اازایش دمای بدن
و عوامل مرکزی اشددداره کرد .همچنین ،اازایش دمای بدن در
اازایش سایتوکاینها نیز نةش دارد [ .]21همچنین ،عنوان شده
است که اجزای خردشدة پروتنین که از عضالت آسیبدیده آزاد
میشدددود و با گلبول های سدددف ید و دیگر سدددلول ها م ثل
ایبروبالسددتها برخورد میکند و موجب اازایش سددایتوکاینها
پ از اعالیت شددددید میشدددود [ .]22عوامل گوناگون دیگری
مانند جنسدددیت و هورمونها نیز بر شددداخصهای التهابی مؤثر
اسددت .چنانچه برخی تحةیةات گزارش کردهاند که زنان بهدلیل
برخورداری از هورمون استروژن در مةایسه با مردان ،در مواجهه
با شدداخصهای التهابی و رادیکالهای آزاد آسددیبهای کمتری
میبینند [ .]23البته ،در مطالعة حا ضر تفاوت بین زنان و مردان
برر سی ن شده ا ست ،ولی شاید نمونههای جن سیتی متفاوت در
تحةیةات باعث بروز پاسخهای متفاوتی میشود.

نتایج آزمون آنالیز واریان چندگانه در مورد سایتوکاین
 IL-10نشان داد که بین گروههای دارونما ،مکمل کربوهیدرات-
پروتنین با نسدددبت  3به  1و مکمل کربوهیدرات -پروتنین با
نسدددبت  4به  ،1در پیشآزمون  ،)p=0/812بالااصدددله پ از
آزمون  )p=0/851و دو ساعت پ از آزمون  )p=0/123تفاوت
معناداری وجود نداشددت .با توجه به اینکه در دو سدداعت پ از
آزمون مةدار  pبهسددطم معناداری نزدیک بود ،از آزمون تعةیبی
توکی اسدددتفاده شدددد .نکتة تابلذکر اینکه مةادیر  IL-10در دو
ساعت پ از آزمون در گروه کربوهیدرات -پروتنین با نسبت 4
به  1نسددد بت به گروه دارون ما پایینتر بود ،ا ما مع نادار نبود
 .)p=0/103اما بین گروه دارونما و گروه کربوهیدرات -پروتنین
با نسدددبت  3به  )p=0/511 1و گروه کربوهیدرات -پروتنین با
نسددبت  3به  1و گروه کربوهیدرات -پروتنین با نسددبت  4به 1
 )p=0/569اختالای وجود نداشت.

بحث و نتیجهگیری
در تحةیف حا ضر اعالیت ورز شی شدید سایتوکاینهای  IL-6و
 IL-10در گروه دارون ما و گروه های مک مل را بال ااصددد له و دو
ساعت بعد از اعالیت نسبت به پیش از اعالیت اازایش داد .نتایج
تحةیف حاضر دربارة اازایش  IL-6پ از اعالیت شدید با برخی
تحةی ةات همسدددوسدددت [ 18 ،4و  ،]19ولی با تحةیف برنر و
همکاران [ ]3ناهمخوانی دارد .نتایج تحةیف حاضر دربارة اازایش
 IL-10پ از اعالیت شددددید با تحةیف پیک و همکاران []19
مبنی بر اازایش سدددایتوکاین  IL-10اورا و یک سددداعت پ از
اعالیت شدددید همخوانی دارد ،اما با تحةیف برنر و همکاران []3
همخوانی ندارد .همچنین ،در برخی تحةی ةات [ 4و  ]18تأخیر
 15و  45دتیةهای در اازایش  IL-10دیده شددد ،در حالی که در
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عضدددالنی ذکر کردهاند ،ولی اازایش  2تا  2/5برابری در مةادیر
 IL-6پ از دویدن اینتروال گزارش شددده اسددت که با مةادیر
دیدهشددده در تحةیف حاضددر برابر اسددت .دلیل احتمالی آن را
آسیب بااتی دانستهاند [.]4
نتایج تحةیف حاضدددر نشدددان داد که هی اختالای بین
گروه های تحةیف در مةادیر  IL-10پالسدددمایی تبل ،بعد و دو
ساعت بعد از اعالیت وجود ندا شت .در دو ساعت بعد از اعالیت
سطم  IL-10در گروه مکمل کربوهیدرات -پروتنین با ن سبت 4
به  1نسدددبت به گروه دارونما باالتر بود ،ولی این تفاوت معنادار
نبود .نتیجة تحةیف حاضدددر با نتایج تحةیف کرزیوتی و همکاران
[ ]15همسدددو بود .در هر دو تحةیف ،اازایش غیرمعنادار IL-10
پ از اعالیت در مکمل کربوهیدرات -پروتنین دیده شدددد ،هر
چند شدددت اعالیت در دو تحةیف متفاوت بود .شددواهد نشددان
میدهد که منبع ا صلی بیان و تر شم  IL-10سلولهای  Bو T
اسددت ،اگرچه بیان این سددایتوکاین در بااتهای دیگر نیز تأیید
شدددده اسدددت [ .]26تحةی ةات ا ندکی پاسدددخ  IL-10پ از
اعالیتهای شدددید را بررسددی کردهاند و سددازوکارهای ترشددم
سددایتوکاینها به ورزش بسددیار پیچیده اسددت و تاکنون بهخوبی
شناخته نشده است .تفسیر نتایج در این زمینه نیاز به مطالعات
بیشتری دارد.
در تحةیف حاضر ،گروه دارونما از مکمل آسپارتام استفاده
کردند .آ سپارتام شیرینکنندة صنعتی غیر ساکاریدی ا ست که
 200برابر شیرینتر از ساکاروز ا ست .مةدار آ سپارتام مورد نیاز
برای تولید یک نوشددیدنی شددیرین آنةدر ک اسددت در تحةیف
حاضددر کمتر از  1گرم در گروه دارونما) که سدده کالریکی آن
نادیده گراته میشدددود .آسدددپارتام در رودة کوچک هیدرولیز
میشددود و به اسددید آسددپارتیک  40درصددد) ،انیلآالنین 50
در صد) ،و متانول  10در صد) تبدیل می شود ،ولی مةدار آن در
آسددپارتام بسددیار کمتر از آن چیزی اسددت که در منابع غذایی
معمولی مانند شددیر و گوشددت وجود دارد .درتحةیةات پیشددین
غلظت پال سمایی ا سید ا سپارتیک ،انیلآالنین و متانول پ از
مصددرف مةدار ک آسددپارتام  10میلیگرم بهازای هر کیلوگرم
وزن بدن در  1لیتر آب) بدون ت ییر یا با اازایش اندک گزارش
شده است [.]27
این احتمال وجود دارد که با اازایش تعداد داعات و زمان
اندازهگیری سایتوکاینها تا  24ساعت) ،ت ییری در نتایج دیده
شدددود و مک ملگیری بتوا ند در طول ز مان اثر خود را ب گذارد.
بهنظر میر سد نیاز به تحةیةات بی شتری با پروتکلهای متفاوت
در این زمینه وجود داشته باشد.

ت عداد م طال عات م حدودی آ ثار مک مل کربوه یدرات-
پروتنین بر نشددانگران التهابی را بررسددی کردهاند .نتایج تحةیف
حاضر نشان داد که هی اختالف معناداری بین گروههای تحةیف
در مةادیر  IL-6پالسددمایی تبل ،بعد و دو سدداعت بعد از اعالیت
وجود نداشدددت و مکمل کربوهیدرات -پروتنین با نسدددبتهای
مختل ت ییری در پاسدددخ  IL-6ای جاد نکرد ،هر چ ند کاهش
بیشدددتر  IL-6در دو سدددا عت پ از ا عال یت در گروه مک مل
کربوهیدرات -پروتنین با نسددبت  4به  1نسددبت به گروه دارونما
دیده شددد .در توااف با نتایج تحةیف حاضددر در دوچرخهسددواران
مرد که یا مک مل کربوه یدرات یا مک مل با نسددد بت  4به 1
کربوهیدرات -پروتنین هنگام  2/5ساعت دوچرخهسواری در 75
درصددد حداکثر اکسددیژن مصددرای اسددتفاده کردند IL-6 ،بهطور
معناداری بعد از اعالیت و  12سددداعت بعد از اعالیت در هر دو
گروه اازایش یاات ،اما تفاوت معناداری بین دو گروه مکمل در
مةادیر  IL-6مشدداهده نشددد [ .]14همچنین ،همسددو با تحةیف
حاضدددر ،مک مل کربوه یدرات یا شدددیر مک مل کربوه یدرات-
پروتنین) ،اورا و دو ساعت پ از  100انةباض برونگرای ع ضلة
چهارسر ران در  120درصد یک تکرار بیشینه  )1RMدر مردان
تمریننکرده تفاوتی در پاسدخ  IL-6ایجاد نکرد و اعالیت برونگرا
موجب اازایش  IL-6بالااصله پ از اعالیت شد [.]24
همچنین ،همسدددو با تحةیف حاضدددر ناکلریو و همکاران
[ ]16به اوتبالیسدددتهای آماتور مکملی ترکیبی کربوهیدرات،
پروتنین وی ،گلوتددامین و کددارنیتین تددارتددات) ،یددا مکمددل
کربوه یدرات یا دارون ما ت بل ،هن گام و ب عد از آزمون دو های
سددرعتی تکراری دادند و هی ت ییری در غلظت  IL-6اورا ،یک
سددداعت و  24سددداعت بعد از اعالیت بین گروهها نبود .در همة
گروهها  IL-6بعد و یک ساعت بعد از اعالیت اازایش یاات و 24
ساعت بعد از اعالیت به و ضعیت اولیه برگ شت .اما ،کرزیوتی و
همکدداران [ ]15نشددددان دادنددد کدده در مردان اعددال مکمددل
کربوه یدرات -پروتنین نسددد بت به مک مل کربوه یدرات با عث
کاهش معنادار  ،IL-6چهار ساعت پ از اعالیت دوچرخهسواری
با شدت متوسط شد .دلیل این تفاوت ممکن است زمان بیشتر
اسدددتراحت پ از اعالیت در تحةیف کرازیوتی چهار سددداعت)
ن سبت به تحةیف حا ضر دو ساعت) با شد .اندازة پا سخ  IL-6به
اعالیت به شدت و مدت اعالیت ورزشی بستگی دارد.
دو منبع برای تولیددد  IL-6هنگددام و پ از اعددالیددت
پی شنهاد شده ا ست :ع ضالت اعال که دلیل احتمالی آن کاهش
گلیکوژن عضدددالنی اسدددت؛ و آسدددیب بااتی [ .]25در مطالعات
پیشدددین اازایش  IL-6پ از اعالیت ادامهدار طوالنی  4تا 40
برابر گزارش شده است که دلیل احتمالی آن را کاهش گلیکوژن
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