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 مقاله پژوهشي 

  CRP سلول کالرا ون یپروتئبر غلظت  یاستقامت يشناک جلسه ی تأثیر
  یحینخبه و تفر یمردان شناگر استقامتدر 

  
  ٣ين براتيرحسيام ،٢يفرامرز يزدان، ١*پوريضيفدعال يس

 
  06/11/1397تاریخ پذیرش  01/08/1397تاریخ دریافت 

 
 يدهچک

، است يفستنو دستگاه ها هير اليتلياپ هايسلولکالرا از  سلول يهاني. پروتئاست يسلولب يآس عالئمدر خون از  اليتلياپ هايسلول وجود: هدف و زمينهپيش
سلول  نيپروتئ يبر غلظت سرمشنا  يت استقامتيک جلسه فعالي تأثير يهدف پژوهش حاضر بررس نشانه التهاب است. CRPمانند  ينيتوکايوجود سا، نيهمچن
  بود. يحيمردان شناگر نخبه و تفردر  CRPو کالرا 

 ۱۰(نخبه=مرد  شناگراننفر از  ۲۰ق را يتحق ينمونه آمار بود. آزمونپسو  آزمونشيپو با دو مرحله  يمه تجربيقات نيق حاضر از نوع تحقيتحق: کار روشمواد و 
 يچرب، لوگرميک ۷/۶۳±۱۲/۵وزن ، ۱۷۴±۰۴/۴قد ، لوگرم بر مترمربعيک ۰/۲۱±۲۴/۰۳ شاخص توده بدن، سال ۴۱/۲۱±۱۵/۲سن ، نفر ۱۰=سالم يحيتفر، نفر
به  يژن مصرفيدرصد حداکثر اکس ۷۰-۷۵با شدت  يت استقامتيک جلسه فعاليبعد از  CRPسلول کالرا و  يهانيپروتئ دادند.يل ميتشکدرصد)  ۳۵/۱±۴۱/۹

  ).P=۰۵/۰( قرار گرفت تحليلوتجزيهمورد مکرر  يهايريگاندازهانس با يل واريتحل يآزمون آماربا  هادادهشد.  يريگاندازهقه يدق ۲۰مدت 
). P=۰۰۱/۰( داشت يدارمعنيش يافزا يحيتفر ونخبه  شناگرانگروه دو در هر ينيتمر بعد از سلول کالرا ينشان داد غلظت سرم يآمار يهايبررس: هايافته
 ونخبه  هايگروه CRPو  سلول کالرا آزمونپسن مقدار يانگيسه ميج حاصل از مقاينتا ش داشت.يافزا دارمعني طوربهز ين )CRP )۰۰۳/۰=Pن يپروتئ، نيهمچن

  .بود دارمعني) ۰۰۲/۰=P( CRP) و هم P=۰۰۱/۰( سلول کالران يپروتئزان يمدر هم ن يانگين تفاوت ميانگر آن بود که ايب يحيتفر
شناگران نخبه و در  CRPو  سلول کالرا نيپروتئ ير سرميش حاد مقاديباعث افزاشنا  يت استقامتيجلسه فعالک يکه  رسديمبه نظر : گيريبحث و نتيجه

  .نبود مدنظراگرچه سابقه  شوديم يحيتفر
 ياستقامت يشنا، نيتوکايسا، سلول کالراي، دستگاه تنفس، اليتلياپ : هاکليدواژه

  
 ١٣٩٨ ينفرورد، ۷۸-۸۵ ص، اول شماره، مايسدوره ، يهارومي پزشکمجله 

  
  ٠٩٣٠٦٩٧٠٣٠٠ تلفن: ،يورزش و علوم يبدنتيگروه ترب، يدانشکده علوم ورزش، ييرجا دير شهيت دبيدانشگاه تربتهران،  :آدرس مکاتبه

Email: alafeizipour @gmail.com 

  
  مقدمه

 يازيژن نيرات غلظت اکسيياحساس و پاسخ به تغ ييتوانا
 يعوامل متعدد، است هاسميارگانهمه  يبقا يبرا ياساس
 يانجيو م يپوکسيبه ها يمولکول يهاپاسخ يديکل کنندهميتنظ

 يابر يضرور يکيولوژيزيو ف يسلول ياز سازوکارها يعيدامنه وس

                                                             
سنده ي(نو راني، ا، تهرانييرجا دير شهيت دبي، دانشگاه تربي، دانشکده علوم ورزشيورزش و علوم يبدنتيگروه ترب ،ييد رجاير شهيت دبيکارشناس ارشد دانشگاه ترب ١

 مسئول)
 رانيهران، ا، ت ييد رجاير شهيت دبي، دانشگاه تربي، دانشکده علوم ورزشيورزشو علوم يبدنتيگروه ترب ،ييد رجاير شهيت دبيدانشگاه ترب يدکتر يدانشجو ٢
 راني، تهران، اييد رجاير شهيت دبي، دانشگاه تربي، دانشکده علوم ورزشيورزشو علوم يبدنتيگروه ترب ،ييد رجاير شهيت دبيار دانشگاه تربيدانش ٣

1. Interleukin1,8 
2. Hypoxia inducible factor –1α 
3. C-Reactive Protein 

مانند  ييهانيتوکايسا). ۱ژن است (يبا اکس يسازگار
ن يپروتئ، ٢ک آلفاي يپوکسيها ييعامل القا، ۸،۱١نينترلوکيا

 يهاسلولمانند  اليتلياپاز  يترشح يهانيپروتو  ٣يگرسواکنش
 اي طيمح يعيطب ژنياکس زاني(م يط نوروموکسيکالرا در شرا

، ). اگرچه۲( ابدييمش يافزا يپوکسيا) و هايدر سطح ژنياکس
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ر ضربان قلب د کاهش سودمند مثل يراتييباعث تغ ينات هوازيتمر
ر د يرگيمو يش چگاليفزاا، ياش حجم ضربهيافزا، حالت استراحت

از  يش برخيافزاي، شياکسا يهاميش آنزيافزا، رامون عضالتيپ
عداد ت و يتوکندريتراکم م ش اندازه ويافزاي، زيکوليگل يهاميآنز
د يت شديفعال يول شوديمو ... حجم خون ، ن عضالتيوگلوبيم

ت ي). انجام فعال۳( باشد زابيآس توانديم يپوکسيو ها ينوروموکس
 يکيولوژيزيد فيفوا، يسواردوچرخهي، روادهيپ، دنيمانند دو يورزش

 يهاتيفعالر ينسبت به سا يشتريد بياما ورزش شنا فوا، دارند ياديز
کشش  شيافزاتر، کمشتر بدن با فشار يب کار کردنمانند ، دارد يهواز

 يريجلوگ، کنترل وزن بدن، بدن يريپذانعطافبهبود ، و قدرت عضله
وجه با ت هااندامبه  يرسانخونش اندازه به مفاصل و بهبود ياز فشار ب

 باوجود). ۲( شوديمبدن در حالت شنا کردن را شامل  يبه حالت افق
شان ن ياديقات زيشواهد و تحق، بر بدن شناد يا و اثرات مفيتمام مزا

م يبا التهاب مالد شنا در استخر يشدنات روزانه يدهند که تمريم
 تهمراه اسشنا  ياستقامت يورزش يهادر انواع رشته ير تنفسيمس

کردن  فعال با يپوکسياست و ها يپوکسيها يشنا ورزش ).۴(
نات ياست. هرچند تمر مؤثر ييزابيآس در هالينوتروف و ماکروفاژها

در  شنانات يتمراما ، شوديمانجام  يرهوازيو غ يبه دو شکل هواز
 ييهوا يتنفسر يعالئم التهاب مس و هانشانهورزشکاران اغلب با 

 انجام )۲۰۱۷همکاران ( و سگال توسط که ايمطالعه همراه است. در

 ادراري شاخص روي بر استخر در ياستقامت تيفعال اثر، گرفت

، تيفعال که بود آن انگريب جينتا کردند. يبررس کالرا سلول نيپروتئ
. که دهديمش يسلول کالرا در ورزشکاران را افزا يسطح دفع

از  ين شاخص نسبت به آسم ناشياز حساس بودن ا يحاک توانديم
ر يمس ازحدشيبت يش حساسيافزا، زين اخيراًو ) ۵ورزش باشد (

 يهارشتهر در ياز ورزشکاران نخبه درگ يدر گروه بزرگ ييهوا
دهند که يقات نشان ميتحق). ۶( شده است گزارش يمختلف ورزش

عث با، ابديادامه  يمدت طوالن يد برايشد يهواز يورزش تيفعالاگر 
 يتنفس با شدت باال برا ).۷( شوديم يير هوايمس اليتلياپب يآس

ر يمس سموکو توجهقابلون يدراسيو ده يباعث خنک يمدت طوالن
 همراه يالتهاب يهايانجيش ميون با رهايدراسين دهيشده و ا ييهوا

رات و ييتغ .شوديم يير هوايباعث تنگ شدن مس تيدرنهااست که 
رات يين تغيتواند داشته باشد. ايم يعلل مختلف يير هوايالتهاب مس

ر ا قرار گرفتن دياز ورزش و  يناشد يق و شديه عميحاصل تکرار تهو
 هايسلول). ۸( باشديزا متيا مواد حساسيآلوده  يمعرض هوا

 يالتهاب يهايانجيم، طين شرايال هنگام قرار گرفتن در ايتلياپ
دها) را آزاد يپپت دها ويپيل، هانيموکاک، هانيتوکاي(سا يمتنوع

. خشدبيبهبود مها را ها به داخل ششتيلکوس يکه فراخوان کننديم

                                                             
4. Mounier 

ال و تراوش يتلياپ هايسلول لهيوسبه رهاشده يهايانجيم
ال و يتلياپ هايسلولز يخود ممکن است بر تما نوبهبهها تيلکوس

ن يا). ۹( اثرگذار باشدال يتلياپ هايسلول، يمرگ سلول يندهايفرآ
 يسال دستگاه تنفيتلياپ هايسلولن يش پروتئيرات با افزاييتغ

ن ياز ا يکياست.  يتنفسب يش آسيکه نشانگر افزا بودههمراه 
ک ي) CC16ن کالرا (ي. پروتئاستن سلول کالرا يپروتئ، هانيپروتئ

را کال هايسلولاست که توسط  يلو دالتونيک ۱۶ يکيولوژينشانگر ب
 ،بدون مژک هستند ياليتلياپ هايسلولکه ، کالب) هايسلول(

  ).۱۰( شوديمافت يز ين يشود و در دستگاه ادراريترشح م
شده کامل کشف ن صورتبهن کالرا يپروتئ يکيولوژيعملکرد ب

، يت ضدالتهابيخاص مولکولن يکه ا دهديماست. اما شواهد نشان 
ص ين کالرا در تشخيپروتئ يغلظت سرم .دارد يضد تومورو  ضد سم

ن يئن پروتيد است و کمبود ايمف يوير يبافت يهايمارياز ب يتعداد
و استرس  يروسيو يهايماريتر در معرض بشيفرد را ب، هاششدر 

د يشد يت ورزشيفعال، ني). همچن۱۱( دهديقرار م يشياکسا
 يهانيپروتئد يک توليموجب تحر توانديمجاد التهاب يا واسطهبه

ته گف يهانيپروتئفاز حاد به  يهانيپروتئشود.  CRPفاز حاد مانند 
يي، ايعفونت باکتر، نکروز، هم چون التهاب يکه در اثر عوامل شوديم
ر ييمقدارشان در پالسما و سرم خون انسان تغ هايميبدخو  يروسيو
ر د يعات التهابيکاهش ضا، هانيپروتئن ينقش ا ).۱۰-۱۲( ابدييم

 ،سبب دفع عامل التهاب، هاآنکه  بيترتنيابه. باشديم هابافت
 تيدرنهاو  دهيدصدمه ين بردن قطعات بافتيخارج کردن و از ب

بوده  ياتذ يمنيستم ايجزء س هانيپروتئن ي. اشونديم يم بافتيترم
نس و اغلب از ج کننديمت يشروع به فعال ياختصاص يمنيو قبل از ا

 يهاتيهپاتوس، هاآنسنتز  ين هستند و منبع اصليکوپروتئيگل
مختلف  يهارندهيگدر واکنش با  CRP ييتوانا ).۱۳( باشديم يکبد
ستم کمپلمان و باند شدن با يمتفاوت و فعال کردن س يهاسلولدر 

 يالتهاب يهاپاسخ يرو CRPکه اثرات  دهديمگاندها نشان يل
 هايسلول يهانيپروتئ). ۱۰( باشديمر يمختلف متفاوت و متغ

 يبعد از شنا CRPسلول کالرا و  ين ترشحيال مانند پروتئيتلياپ
. گردنديمسرم وارد  ازآنجاو  شدهترشحوم يتليدر اپ، استخردر  حاد

ر در يياز تغ يانشانه عنوانبهن ين دو پروتئيرات در غلظت اييتغ
 در )۲۰۰۹همکاران ( و ٤ري). مون۱۲( شوديمحسوب م وميتلياپ

 ينات استقامتيتمر يافتند که طيجه دست ينت نيا به خود مطالعات
 يگارن پاسخ سازياول، آلفاک ي يپوکسيها يعامل القا يسيرونو، شنا

را  يو التهاب يزيکوليگل هايواکنشاست که  يپوکسيها يبه فشارها
به ). ۱۳( کنديم ميتنظ هابافت ژنياکس نييپا در پاسخ به سطوح

 انجام يت استقامتيهر روز فعالو شناگران  نکه دوندگانيا ليدل
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، تندهس يستميو س يتنفس يهابيآسشتر در معرض يب ودهند يم
 يسرم تغلظ نکهيا نيا به توجه باشند و بايم يب تنفسيمستعد آس

 يبرا ينيبال لحاظ به يس گرواکنشن يپروتئ و کالرا سلول نيپروتئ
 دو نيا کاهش، باشديم مهم يو قلب يوير يهايماريب صيتشخ
 دستگاه در اختالل و بيآس نشانه سرم در آن شيو افزا نيپروتئ
ن موضوع يدر رابطه با ا يقات اندکيتحق ي). ول۱۴باشد (يم يتنفس

ک جلسه ي تأثير يانجام شده است. هدف از مطالعه حاضر بررس
در  CRP سلول کالرا و يهانيبر غلظت پروتئ ياستقامت يشنا

 بود. يحينخبه و تفر يشناگران استقامت
  

  مواد و روش کار
ضر از  يتحق ق يقتح نيدر ابود.  يتجربمه ينقات ينوع تحقق حا

ت استقام  يمواد شنا مرد که در  ينخبه استقامت  شناگران نفر از  ١٠
ــتند و يفعال ــال اخن بود که يار ورود ايمعت داش ر يحداقل در دو س
 شده بودند و  يجان شرق يآذرباقهرمان استان  ، ت منظم داشته يفعال

قل    ها آن ين هفتگين تمريانگي م ماه   ١و در  لومتر بوديک ٢٠حدا
شند که ورزشکاران مصدوم و دارا     ير دچار مصدوم ياخ شده با  يت ن
 .ق منع شــدنديک از شــرکت در تحقيآلرژ يو حت يتنفســ يماريب

 يحفظ سالمت باهدفکه  نفر از ورزشکاران مرد ١٠تعداد ، نيهمچن
ن افراد در يا. دادنديانجام م شــنا نيتمر يجســمان يو حفظ آمادگ
 نيهمه ا بودند.منظم ن يو تمر يدنب تيفعال ير دارايشــش ماه اخ 

ــايتل يها بعد از تکميآزمودن ــالمت و  نامه، رضـ ــنامه سـ ــشـ پرسـ
) PAR-Q( يجســمان يهاتيفعالشــرکت در  ينامه آمادگپرســش

ــر در      يداوطلبانه در تحق   طوربه  ــرکت کردند. همه افراد حاضـ ق شـ
قه  ســــالم بوده و ق يتحق نه هيچســــاب گر يو د يوير يمار يب گو

ــتند.    ينيبال  يها يمار يب ن يازه موي ت کلي ق با رعا  ين تحقيارا نداشـ
ــگــاه تهران بــا مجوز يکم دييــتــأمورد  ياخالق تــه اخالق دانشـ

)IR.ut.Rec.1395015.انجام شده است (  
ن يک هفته قبل از آزمون تمريها خواسته شد   ياز تمام آزمودن

ــنگ ــه روز قبل از آزمون يس در رابطه با  ياطالعاتن انجام ندهند. س
ــهر يهوا و دما يزان آلودگيم ــ  ش ــناس ــازمان هواش ــتان  ياز س اس

ــد و  ي در ــه هفته قبل از آزمون     ياز آزمودن کي چيهافت شـ ها سـ
ــرماخوردگ  ــتند. روز قبل از آزمون و قبل از      يسـ  يريگخوننداشـ

شد. انتخاب برنامه   يريگبدن و وزن ورزشکاران اندازه  يدرصد چرب 
درصد   ٧٠-٧٥ن بر اساس  يصورت بود که شدت تمر  ن ين به ايتمر

ــ ــرفيحداکثر اکس ــده بود. تخميتنظ max)2(VO يژن مص ن يم ش
س  صرف يحداکثر اک صد  يژن م س  يکه در صرف ياز اک  رموردنظ يژن م

ــربان قلب  ٧٠-٧٥ و وارد کرده ٥کاروننرا در فرمول بود  ــد ض درص

                                                             
5. Karvonen 

ن يتمر، شده محاسبه و ورزشکار در ضربان قلب    محاسبه نه را يش يب
سن ٦داد [را انجام  ضربان قلب هدف ٢٢٠-/. ( شکاران قبل  . ])=  ورز

توسط پرستار و پزشک متخصص       يريگخونجهت ، از انجام تست 
ستخر در  ستخر محل آزمون در  بعدازآنافتند و يحضور   ا  موردنظر ا

 ٢٠به مدت  يحيک از ورزشکاران نخبه و تفري. در ادامه هراجرا شد 
ه نيش يب يژن مصرف يدرصد حداکثر اکس   ٧٥تا  ٧٠قه و با شدت  يدق

سنج پوالر کنترل     ضربان  شنا    شد يمکه با  ستخر   انيپاو در  در ا
قه يدق ٦٠ هايآزمودنقه بدن خود را سرد کردند.  يدق ١٠ز ين نيتمر

ــک    يريگخون مجدداً، پس از اتمام آزمون ــتار و پزش ــط پرس توس
  .خذ شدمتخصص ا
ندازه  ــامل   يآزمودن يکيآنتروپومتر يها يريگا وزن ، قد : ها شـ

ــک     ندارد پزشـ تا ــ کال  يدرصــــد چرب، )SECA ي(ترازو اسـ پر ي(
Harpenden   در  يپوست نيچ يريگاندازهبا  س)يساخت کشور انگل

ي، (عضــله تحت کتف جکســون محاســبه-نقطه و با فرمول پوالک ٣
  )يانهيسو عضله  ييعضله سه سربازو

퐵퐷 = 1/1125025 − 0/0013125(푥)  + 0/

0000055(푥2) − ــاخص توده بدن  (سن)0/0002440  باو ش
 هين سـطوح اول ييتع يشـد. برا  يريگاندازه) مجذورقد فرمول (وزن/
دو مرحله و در مرحله اول پس  يط، هايآزمودن CRPو  سلول کالرا

شتا    ١٢از  س    ييساعت نا  ٥به مقدار  يقدام يياهرگ بازويشبانه از 
ــ ــيس ــاعت بعد ازيبه عمل آمد و  يريگخون يس ز ين نيتمر ک س
 اه نمونه  يآوربه عمل آمد. پس از جمع    يريگخون، ن مقدار يهم

وژ يفيقه سانتر يدق ١٥و به مدت  قهيدر دقدور  ٣٠٠٠فوراً با سرعت  
ــده ندازه  يو برا شـ مام آزمون در    موردنظر يرها يمتغ يريگا تا ات

سرم    ينگهدار گرادسانتي درجه  -٨٠ز يط فريشرا   يشدند. غلظت 
ستفاده از روش   يپس از انتقال به آزما CRPو  سلول کالرا  شگاه با ا

 يبرا .شد يريگکا اندازهيآمر East Biopharmت شرکت يزا و کيال
س     يپروتئ سا سلول کالرا درجه ح (نانوگرم بر  ٥١/٠ت برابر يت کين 

ــد و برا ١٠از  ترکم (CV) يزان دقت درون يم، )تريليليم  يدرصـ
ســـلول کالرا  يبرا، نيدرصـــد بود. همچن ١٢از  ترکم يرونيدقت ب
 يبود. برا تريليليمنانوگرم بر  ٣٦٠ تا ١ت از يک صيتشخقابلدامنه 
CRP ــ ــاسـ ، )تريليليم(نانوگرم بر  ٤٤/٢ت برابر يت کيدرجه حسـ

ــد و برا ١٠از  ترکم (CV) يزان دقت درون يم  يرونيدقت ب  يدرصـ
صد بود و  ١٢از  ترکم شخ قابلدامنه  CRP يبرا در  ٥ت از يک صيت
از آمار  اهداده تحليلوتجزيه يبرا بود. تريليليمنانوگرم بر  ١٠٠٠تا  

نرمال  يبررس  يار) استفاده شد. برا  ين و انحراف معيانگي(م يفيتوص 
ــم       هــابودن داده  ز از آمــار ي رنوف و ن  ي از آزمون کولموگروف اسـ
ــتنباط ــه يمقا يبرا ياس ــتفاده  هاگروهس ــد. اس ل يتحلاز آزمون ش
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با  ي وار ندازه انس  ــه يمقا  يمکرر برا يرها يگا  يو برا ها نيانگي مسـ
ــد.  يبونفرن يبياز آزمون تعق يداريمعنن ييتع ــتفاده ش ــطح  اس س

جهت آزمون  يريگميضـــابطه تصـــم عنوانبه P≤0/05 يدارمعني
 افزارنرمبا اســتفاده از  هاداده تحليلوتجزيه ه اســتفاده شــد.يفرضــ

SPSS افزارنرمو نمودارها با  ٢٢ نسخه EXCEL .انجام گرفت  
  هايافته

ــاخص يو پراکندگ يش مرکزيگرا يهاداده ــنجتن يهاش  يس
ستقامت  شناگران  شده     ۱در جدول  يحيتفر و ينخبه ا شان داده  ن

تا  ــت. ن ــل از مقا   ياسـ ــه ميج حاصـ و  آزمونشيپن مقدار  يانگي سـ
 و ينخبه اســتقامت  در شــناگران ن ســلول کالرا  يپروتئ آزمونپس

ــناگران  ــتفاده از آزمون آمار    يحيتفر شـ  ليتحلک ي پارامتر  يبا اسـ
 ن ســلول کالرا در ين پروتئيانگيمرا در  يداريمعنتفاوت ، انسيوار

بد P=۰۰۱/۰( نشـــان داد ها يآزمودنگروه  دوهر  که   ين معني). 
ــنا نيتمر ــطوح پروتئ شـ ــته بود سـ ش دهد يکالرا را افزان يتوانسـ

سته بود مقدار  ين ورزش ين تمريچنمه ).۲(جدول  را در  CRP توان
ش يافزا داريمعن طوربه )P=۰۰۳/۰( يحيتفرنخبه و  شناگران گروه 
 CRP آزمونپسو  آزمونشيپن مقدار يانگيســـه ميج مقاي. نتادهد

 يرهايگاندازهانس با يل واريتحلبا استفاده از آزمون  ، شناگران گروه 
ست     شده ا صل از مقا ينتا ).۲جدول (مکرر ارائه  ن يانگيسه م يج حا

ــلول کالرا يپروتئ آزمونپسمقدار  با  يحيتفرو نخبه  يهاگروهن س
ــتفاده از آزمون  ــان داد يداريمعن تفاوت، انسيل واريتحلاس  را نش

)۰۰۱/۰=P .(ــه بيرا در مقا يدارمعنيتفاوت ، جينتا نيهمچن ن يسـ
 .)P=۰۰۲/۰( افت شدي CRP يبرا يگروه

  
  )استاندارد انحراف ±نيانگي(م هايآزمودن يفرد يهايژگيو :)۱جدول (

  P )نفر ۱۰( يحيتفرشناگران   )نفر ۱۰نخبه (شناگران   رهايمتغ

  سن (سال)
  قد (متر)

  لوگرم)يوزن (ک
  )kg/m2شاخص توده بدن (

  بدن (درصد) يچرب

۱۵/۲  ±۴۱/۲۱ 

۰۴/۴±۱۷۴  
۱۲/۵  ±۷/۶۳  
۲۴/۰۳  ±۰/۲۱  
۳۵/۱  ±۴۱/۹  

۳۸/۲  ±۹۸/۲۱  
۰۵/۷  ±۱۲/۱۷۳  

۸۳/۴  ±۵/۶۲  
۲۲/۱۸  ±۱/۲۳  
۰۹/۲  ±۲/۱۲  

۲۰۸/۰  
۵۰۳/۰  
۰۰۱/۰  
۰۰۱/۰  
۰۰۱/۰  

  
  CRPو سلول کالرا  انحراف استاندارد ±ن يانگيم: )۲جدول (

  P  آزمونپس  آزمونپيش  يآزمودن
  شناگران نخبه
  سلول کالرا

  )تريليليمبر  نانوگرم(

  
  
  

۵۵/۰ ± ۲۷/۶  
۳۷/۰ ± ۸۰/۶  

  
۰۰۱/۰  
  

  يحيشناگران تفر
  سلول کالرا

  )تريليليمنانوگرم بر (
۵۳/۰ ± ۱۵/۶  ۶۳/۰ ± ۷۸/۶  

۰۰۱/۰  
  

  شناگران نخبه
CRP  

  )تريليليمنانوگرم بر (

۹۱/۰ ± ۸۷/۱  
  

۷۵/۰ ± ۴۳/۱  
  

۰۰۲/۰  
  

 يحيشناگران تفر

CRP 

  )تريليليبر م(نانوگرم 

۸۲/۰ ± ۳۱/۱  
  
  

۴۲/۰ ± ۱۲/۲  ۰۰۳/۰  

  
قه با يدق ٢٠به مدت شنا  يت استقامتيفعالکه  دادنشان  جينتا  گيرينتيجهبحث و 

 داريش معنيافزااعث ب يژن مصرفيدرصد حداکثر اکس ٧٠-٧٥شدت 
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 ينخبه استقامت مردان شناگردر  CRPو سلول کالرا  يغلظت سرم
زان تراوش يم يدر حالت عاد رسديم. به نظر شوديم يحيتفر و

به داخل خون اندک باشد.  ييهوا يهاراه ياندام فوقان سلول کالرا در
ت ينده و فعاليمواد آال، اتيدخان، ر اوزونينظ يش عواملياما افزا

 به داخل خون کالراسلول ش تراوش يبا شدت باال باعث افزا يورزش
آن  دارعهده کالراسلول ها که هيشود و باعث کاهش محافظت ريم

با حاضر ق يج تحقين خصوص نتايدر ا ).١٥خواهد شد (، است
). از مطالعات ١٥( همسو بود) ۲۰۱۳(همکاران  بوگالت و يهاافتهي

 ٤١قه شنا کردن و يدق ٤١که بود  يقيتحق، ق حاضريهم سو با تحق
غلظت ، بود که دوچرخه ثابت در شناگران ين بر رويقه تمريدق

ت يهردو نوع فعال بعد از ٦ن ينترلوکيو ا ن سلول کالرايپروتئ يسرم
ش يل آن افزايدل احتماالًنشان داد که ش يافزا يدارمعني طوربه

تنفس با ). ١٧باشد ( يد بدنيت شديفعال بعد از يالتهاب يفاکتورها
 وجهتقابلون يدراسيو ده يخنک سبب يمدت طوالن يشدت باال برا

 يهايانجيش ميون با رهايدراسين دهيشده و ا يير هوايمس سموکو
ستگاه ال ديتلياپ هايسلولن يش پروتئيبا افزا همراه بوده و يالتهاب
 ).١٨( هستند يتنفسب يش آسيهمراه است که نشانگر افزا يتنفس

ب يآس، ) انجام شد٢٠١٢ل و همکاران (يکه توسط کاربون يقيدر تحق
م ماراتن در مردان آماتور مرد ين نيک تمريژک بعد از ينا اليتلياپ

 يدند که غلظت سرميجه رسين نتيبه ا هاآن. قرار گرفت يموردبررس
رسد يم به نظر ).١٩ابد (ييمش يم ماراتن افزايسلول کالرا بعد از ن

 هايسلولب يکه باعث تخر ييمادهاNCL)3 ( ديکلراتروژن ين
ر عملکرد د مدتکوتاهرات ييشده و سبب تغ يال دستگاه تنفسيتلياپ

). بولگر و همکاران ٢٠شود (يم يير هوايمسال يتلياپ يريو نفوذپذ
 ن سلول کالرا دريش غلظت پروتئيافزاي، قي) در تحق٢٠١١(

در استخر بدون کلر و استخر  يت استقامتينخبه که فعال انشناگر
ر ن دين پروتئيغلظت ا، کردندگزارش  شده بود راکلر انجام  يدارا

ن يش غلظت پروتئيافزا يداشت ول يداريمعنش يط افزايهر دو شرا
ند که شنهاد کرديپ هاآنشتر بود. يسلول کالرا در استخر بدون کلر ب

 يدستگاه تنفس اليتلياپ هايسلولتراوش  يشدت ورزش عامل اصل
ق يج تحقينتا، نيهمچن). ٢١( استسه با کلردار بودن استخر يدر مقا
همسو است. در ) ٢٠٠٠(ق بروکارت و همکاران يج تحقيبا نتاحاضر 

را رکاب  يلومتريک ٤٠و  ٣٠مسافت  سواراندوچرخهق ين تحقيا
سلول کالرا و  در سطوح دارمعنيش يانگر افزايج بينتاکه . زدند
ارتباط  هاآنن يدر مردان وزنان بود. همچن يگرسواکنشن يپروتئ
 گزارش کالراسلول افته اوزون و يش ين سطوح افزايرا ب يدارمعني
 توفسون و همکاران، )٢٠١١( بولگر و همکاران يس). ٢٢( کردند

 يش غلظت سرميز افزاين) ٢٠١٤(و همکاران  يوکوروسک )٢٠١٣(

                                                             
1. Romberg 

-٢٣( .اندگزارش کرده يورزش تيفعال بعد ازرا  ن سلول کالرايپروتئ
بر  يهواز يت ورزشياثر فعال )٢٠١٥( و همکاران يمعظم). ٢٥

به مواد  يوابستگ يزول را در افراد دارايکالرا و کورت ين سلوليپروتئ
افراد وابسته به  نفر از ١٠ق به ين تحقيکردند. در ا يمخدر را بررس

همراه با متادون داده شد و  يت استقامتيجلسه فعال ٢٠مواد مخدر 
اد که ق نشان ديج تحقيگر فقط متادون مصرف کردند. نتاينفر د ١٠

ت ورزش را انجام يکه فعال ين کالرا در گروهيپروتئ يغلظت سرم
علت تناقض  رسديمداشت. به نظر  يدارمعنيداده بود به کاهش 

 يبر غلظت سرم يت ورزشيحاد فعال تأثير يبررس ليبه دلج ينتا
نکلر و همکاران ي). و٢٦( ق حاضر باشدين سلول کالرا در تحقيپروتئ

 ٤٠را بعد از  يتنفس يهادر نشانگر مدتکوتاهرات ييتغ) ٢٠١١(
ر يسالم و غ انشناگر يکلر بر رو يقه شنا کردن در استخر دارايدق
و  CRP يق غلظت سرمين تحقيدر ا هاآنکردند.  يبررس يگاريس

 شي. افزانمودند يريگاندازهن ياز تمررا قبل و بعد سورفکتنت 
 نين سورفکتنت بعد از تمريپروتئ يدر غلظت سرم يدارمعني

 جيبود که متناقض با نتا CRPش سطح ياما سبب افزا مشاهده نشد
 يژگينکلر و همکاران وين ويهمچن). ٢٧ق حاضر بود (يحاصل از تحق

 يويمزمن ر يگرفتگ يماران دارايه بيرا در سرم و ر CRPجامع 
)COPDيويو ر يسطح سرم هاآنکردند.  ي) بررس CRP  را با توجه

 جه گرفتند که درينت هاآنکردند.  يبررسو ورزش  يويبه عملکرد ر
بود  هاگروهر ياز سا ترکم هاهيردر  CRPسطح  COPD يافراد دارا

 يدر سطح باالتر هاگروهر يسه با سايآن در مقا يغلظت سرم يول
 يت ورزشيک فعاليبعد از  CRP ين غلظت سرميقرار داشت. همچن

ان آن را نش دارمعنيش يج افزايشد. که نتا يريگاندازه ياقهيدق ١٠
 ).٢٧-٢٦( باشديمق حاضر يتحقحاصل ج يدادند که همسو با نتا

 ريمتغ در نيانگيم تفاوت که بود آن انگريب زين يگروه نيب هايتفاوت
 نيتمر که يمعن نيبداست  دارمعني آماري لحاظ به کالرا سلول
ش يرا افزا کالرا يسلول نيپروتئ سطوح بود توانسته هوازي يورزش
ز ين CRP وابسته ريمتغ در يگروه نيب هايتفاوت، نيهمچن .دهد

 با قيتحق جينتا خصوص نيا در .است دارمعني آماري لحاظ به
، شده انجام مطالعه در .است تضاد در همکاران و ١رمبرگ هايافتهي

 يهاشاخص روي بر توليمان نيهمچن و استخر در يورزش تيفعال اثر
 ٥٥ شامل( شناگر نخبه ١٠١ روي قيتحق نيا .شد يبررس يالتهاب

 يورزش تيفعال از پس ساعت کي و قبل وهله دو در و )زن ٤٦ و مرد
 بود توانستهي، ورزش تيفعال که بود آن انگريب جينتا بود شده انجام

نخبه  ورزشکارانرا فقط در  CRP يسلول کالرا و سرم يدفع سطح
 آسم به نسبت شاخص نيا بودن حساس از يحاک که دهد شيافزا

 يق حاضر غلظت سرميدر تحق). ٢٨( است يورزش تيفعال از يناش
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CRP  شناگرانن برخالف يتمر بعد از و نخبه قبل شناگراندر 
به  شين عدم افزايل ايدل احتماالًنداشت.  دارمعنيش يافزا يحيتفر
 اشد وب ناتين نوع تمريبا اورزشکاران نخبه شتر يب يسازگار ليدل

، گريل ديد دلي. شارديگيتر انجام معيسر هاآندر  يند بازسازيفرآ
بت به نس يدر ورزشکاران نخبه استقامت يت ورزشين فعالييشدت پا
درصد حداکثر  ٧٠-٧٥شدت  احتماالًباشد.  يحيتفر شناگران

به داخل خون  CRPترشح  يقه برايدق ٣٠و مدت  يژن مصرفياکس
 يهاتيمحدوداز  توانديم نبوده است که ينخبه کاف شناگراندر 
، ق حاضريتحق يهاتياز محدود، نيهمچن .باشديمق حاضر يتحق

 يريگخونها روز قبل از يه آزمودنيق خواب و تغذيعدم کنترل دق
و  گاريها در معرض دود سيآزمودن قرار نگرفتن يکنترل افراد برا و

قبل از مسابقه  يروزهاد در يشد يت بدنيفعالآلوده و  يهاطيمح
 عدمبه  توانيمحاضر  قيتحق گريد هايتيمحدود از، البته بود.

 .کرد اشاره، مطالعه انجام زمان يط هايآزمودن ساعته ٢٤ کنترل

ق يتحق از آمدهدستبه جينتا با قيتحق هايافتهي سهيمقا عدم، عالوهبه
  .بود قيتحق نيا گريد هايتيمحدود از يکي زين جلسهک يش از يبا ب

د و يات مفتأثيرشنا  يباين ورزش مفرح و زياگرچه تمر 
 يهاافتهي يبدن دارد ول يهابافتو  هادستگاهبر تمام  يسودمند

باعث د يشد ياستقامت يشنا احتماالًانگر آن بود که يبحاضر ق يتحق
شود که يبه داخل خون م CRP سلول کالرا و يهانيش پروتئيرها

ند مان يتنفس اختالالتباعث  احتماالً، مدتيطوالنط در ين شرايا
اط يبا احت، شود. لذايم يو برونشکتاز يويمزمن ر يآسم و گرفتگ

جهت  يول، استالزم  يافته در مراکز درمانين يکاربرد اگفت  توانيم
  از است.ين يشتريقات بيافته به تحقين يا دييتأ

  
  يتشکر و قدردان

ق حاضر که صبورانه ما را در   يدر تحق کنندهشرکت از شناگران  
  .شوديم يقدردان، کردند ياري ين کار پژوهشيا
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Abstract 
Background & Aims: The presence of epithelial cells in the blood is a symptom of cellular damage. 
Clara's cell proteins are the epithelial cells of the lungs and the respiratory tract, also, the existence of 
cytokines such as reactive protein C is a sign of inflammation. The purpose of the present study was to 
investigate the effect of one session of endurance swimming activity on the serum concentration of Clara 
proteins and reactive protein C in elite male swimmers. 
Materials & Methods: The present study was a semi-experimental research with two stage pretest and 
posttest design. 20 male swimmers (BMI 23/55±1/22 kg/m2, Height 174±9/12 cm, Weight 61/35±5/65 
kg, fat 19/19±2/4 percent, Elite: 10 male, recreational: 10 male) participated in this study. Clara cells 
and reactive protein C were measured after a session of endurance activity with an intensity of 70-75% 
of maximum oxygen consumption for 30 minutes. Data were analyzed by repeated measures analysis 
of variance (P≤0/05). 
Results: Statistical analysis showed that Clara's serum concentration increased significantly in both 
groups of elite and recreational swimmers after training intervention (p=0.001). Also, reactive protein 
C increased significantly (p = 0.003). The results of the comparison of the mean posttest for Clara cell 
and the reactive protein C of the elite and recreational groups showed that there was a significant 
difference in the amount of Clara cell protein (p = 0.001), and the amount of C-reactive protein 
(p=0.002). 
Conclusion: It seems that a session of endurance activity of the swimming-pool causes a sharp increase 
in the serum levels of Clara proteins and CRP in elite and recreational male swimmers, although the 
history was not intended. 
Keywords: Clara cell, Epithelial, Endurance swimming, cytokines, Respiratory system 
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