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 هاي مرد آماتور هاي مختلف دویدن هوازي در فوتبالیستاوري به شدت پاسخ حاد آلبومین

 ، محمد علی بوستانیمحمدعلی کهن پورمحمد حسن بوستانی، 

دانشجوي دکتري گروه فیزیولوژي ورزشی  2؛ باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، دانشگاه آزاد اسالمی واحد زرقان -1
 اداره کل آموزش و پرورش استان فارس -3؛ دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزي

 مقدمه

گرم در  3در بیشتر موارد، اولین و گاهی تنها یافته غیر طبیعی در بیماران مبتال به بیماري کلیوي است که بیشتر از  اوري آلبومین
اوري بزرگتر  آلبومین، )1( کلریکو و همکاران. وري یا خون ادراري همراه استتروز نشان دهنده تخریب گلومرول بوده و اغلب با هما

 ،در پژوهشی متعاقب تمرین شدید و کوتاه مدت ،)2( کولک پورتمن و ون. ز تمرین را مشاهده کردنداوري ناشی ا همراه با پروتئین
آنها افزایش آلبومین را بعد از تمرین کوتاه مدت شدید همراه با افزایش کلیرانس کلیوي آنها . کردند  را گزارش آلبومینافزایش دفع 

تاثیر  ،)3(وون دویالرد و همکارانش. آلبومین در حد باال باقی ماند ،ایان تمریندقیقه بعد از پ 45 ،گزارش کردند و در پژوهش آنها
و نشان دادند که میزان دفع آلبومین در  کردند نفر از دوندگان سالم مرد بررسی 70در  اوري آلبومین تمرین را بر میزان بروز  شدت 

بنابراین، هدف از پژوهش حاضر، تعیین پاسخ حاد آلبومین اوري به شدت هاي مختلف دویدن  .هاي مختلف، متفاوت است بین شدت
 .باشد هوازي در فوتبالیست هاي مرد آماتور می

 روش شناسی
سانتیمتر، وزن  4174سال، قد  5/018فوتبالیست جوان مرد آماتور با میانگین سنی  7شرکت کنندگان در پژوهش شامل 

64/342/64  14/2لیتر در کیلوگرم در دقیقه و شاخص توده بدن  میلی 6/47±83/4کیلوگرم، حداکثر اکسیژن مصرفی27/21 
 3شرکت کنندگان در . فارس را داشتندسال گذشته سابقه بازي در لیگ برتر استان  3کیلوگرم بر مجذور قد به متر بودند که در 

درصد ضربان قلب بیشینه به  100و  85،  70شدت  3دقیقه بر روي نوارگردان با  30جلسه تمرین هوازي شامل دویدن به مدت 
از در پژوهش حاضر . شد آوري دقیقه بعد از تمرین از شرکت کنندگان نمونه ادرار جمع 45قبل، بالفاصله بعد و . تمرین پرداختند

 . جفتی با اصالحیه بنفرونی استفاده شد Tو  )Repeated Measure(روش آماري تحلیل واریانس با اندازه گیري هاي مکرر 
 نتایج

با افزایش شدت . دهد نیز نتایج آماري مربوط به تغییرات آلبومین را بین سه جلسه تمرین با سه شدت مختلف نشان می 1جدول 
این افزایش بین هر سه شدت با هم . اوري بالفاصله بعد از تمرین افزایش یافت که بالفاصله بعد از تمرین معنادار بود دویدن آلبومین

 .از تمرین تفاوت بین جلسات تمرینی معنادار نبوددقیقه بعد  45اما . مشاهده شد
 تغییرات آلبومین ادراري بین سه جلسه تمرین با سه شدت مختلف : 1جدول 

تغییرات بین جلسات 
 تمرین

 معنا داري درصد 100 درصد 85 درصد 70

قبل از تمرین 
mg/min 

09/712/7 67/6002/7 84/1068/9 381/0 عدم تفاوت معنادار 

بالفاصله بعد از تمرین 
mg/min 

97/2714/68 94/3642/85 23/4871/105 003/0  *بین هر سه مسافت 

دقیقه بعد از تمرین  45
mg/min 

4/1008/17 91/935/17 73/1215/21 49/0 عدم تفاوت معنادار 

 α≥05/0معنا دار در سطح * 

 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

١٠٣ 
 

 بحث و نتیجه گیري 
اوري بالفاصله  در واقع، آلبومین. هاي پژوهش حاضر، با افزایش شدت تمرین، میزان دفع آلبومین ادراري افزایش یافت بر اساس یافته

این افزایش به شکل . اوري بالفاصله بعد از تمرین با شدت کمتر بود بعد از تمرین با شدت بیشتر به طور معنادار بیشتر از آلبومین
 45اوري  دقیقه بعد از تمرین اگرچه تفاوت معناداري بین سه جلسه تمرین نداشت، اما آلبومین 45اوري  لبومینآ. خطی مشاهده شد

 85و  70دقیقه بعد از تمرین با شدت هاي  45اوري  درصد ضربان قلب بیشینه، بیشتر از آلبومین 100دقیقه بعد از تمرین با شدت 
 . درصد ضربان قلب بیشینه بود

اوري بعد از ورزش  آلبومین. اي باشد تواند مسئله نگران کننده افتد، اما عالوه بر اینکه نمی اوري بعد از ورزش اتفاق می ناگرچه آلبومی
 .ها و دیگر ورزشکاران الزم است تواند محدود کننده فعالیت بدنی باشد، هرچند که معاینات ساالنه پزشکی براي فوتبالیست نمی

 اوري ، فعالیت هوازي، آلبومین، پروتئیناوري آلبومین: کلید واژه ها
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