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 تاثیر شدت فعالیت هوازي زیر بیشینه بر پروتئین اوري در فوتبالیست هاي جوان
  الهام قنبرپناه، محمد علی کهن پور، محمد حسن بوستانی ،  امیر حمزه زارع

دانشجوي دکتري گروه فیزیولوژي ورزشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران  -2کارشناس ارشد گروه فیزیولوژي ورزش دانشگاه شیراز؛  -1
 ت و تحقیقات علمی ورزش پارسیانکارشناس ژنتیک و مدیر مرکز مطالعا -4اداره کل آموزش و پرورش استان فارس؛  -3مرکزي؛ 

 مقدمه
اوري ورزشی که معموال بعد از  باشد، اما پروتئین ها در ادرار می اوري یک نارسایی کلیوي به معناي حضور پروتئین پروتئین

بالینی  پذیر بوده که با عالئم هاي شدید بیشتر رایج است یک فرایند مالیم و برگشت افتد و در فعالیت فعالیت بدنی اتفاق می
کنند و به میزان ناچیز در ادرار  ي گلومرولی عبور نمی از دیواره مانند گلوبولین و آلبومین پروتئینهاي سنگین .همراه نیست
. )3(اوري گلومرولی می گویند  یابد که به آن پروتئین ، اما در ضایعات گلومرولی میزان آنها در ادرار افزایش می وجود دارند

هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر  بنابراین، ).1(یابد  بدنی شدید دفع پروتئین در ادرار افزایش می هاي بدنبال فعالیت
 .باشد هاي جوان می اوري ورزشی در فوتبالیست هاي مختلف فعالیت هوازي زیر بیشینه بر پروتئین شدت

 روش شناسی
سانتیمتر،  4174سال، قد  5/018میانگین سنی با فوتبالیست جوان مرد رقابتی  10شامل  شرکت کنندگان در پژوهش 

14/2لیتر در کیلوگرم در دقیقه و شاخص توده بدن  میلی 6/47±83/4کیلوگرم، حداکثر اکسیژن مصرفی  64/342/64وزن 
27/21  ابتدا . را داشتندایران سال گذشته سابقه بازي در لیگ برتر استان فارس  3بودند که در کیلوگرم بر مجذور قد به متر

 48بعد از  .)2( گیري شد اندازهدر حضور پزشک بوسیله آزمون بروس روي نوارگردان  در روز اول توان هوازي شرکت کنندگان
 دقیقه دویدن 30هوازي شامل  جلسه تمرین 3در  آنها .لین جلسه تمرین حاضر شدندساعت استراحت، شرکت کنندگان در او

 شرکت کنندگاندقیقه بعد از تمرین از  20قبل و . شرکت کردندبه  درصد ضربان قلب بیشینه 85و  70،  55با سه شدت 
استیودنت ویژه گروههاي  Tز آزمون ا جلسه تمرین 3براي بررسی تغییرات متغیرها درون هر کدام از . نمونه ادرار گرفته شد

 .وابسته استفاده شد
 نتایج

میکروگلوبولین ادراري را با افزایش شدت تمرین نشان  2به ترتیب تغییرات آلبومین، توتال پروتئین و بتا 3و  2، 1نمودارهاي  
 ).>P 05/0(اوري به طور معنادار افزایش یافت  با افزایش شدت تمرین، پروتئین. می دهند

 

 تغییرات آلبومین ادراري با افزایش شدت تمرین: 1شکل 

و افزایش آلبومین ادراري بعد از ) >P 05/0(درصد ضربان قلب بیشینه معنادار بود  85و  70آلبومین اوري در تمرین با شدت 
 ).<P 05/0(درصد ضربان قلب بیشینه معنادار نبود  55تمرین با شدت 
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 دراري با افزایش شدت تمرینتغییرات توتال پروتئین ا: 2شکل 

، افزایش بعد از )>P 05/0(درصد ضربان قلب بیشینه معنادار بود  85افزایش توتال پروتئین اوري فقط در تمرین با شدت 
درصد ضربان قلب بیشینه  55و بعد از تمرین با شدت ) <P 05/0(درصد ضربان قلب بیشینه معنادار نبود  70تمرین با شدت 
 .ادراري توتال پروتئین مشاهده نشدتغییري در دفع 

 
 میکروگلوبولین ادراري با افزایش شدت تمرین 2تغییرات بتا: 3شکل 

و  (٠.٠۵>P)درصد ضربان قلب بیشینه به طور معنادار افزایش یافت  85میکروگلوبولین اوري فقط در تمرین با شدت  2بتا
 .درصد ضربان قلب بیشینه تغییري در دفع ادراري آن مشاهده نشد 70و  55 هاي بعد از تمرین با شدت

 بحث و نتیجه گیري
ضربان قلب % 85اوري توبولی فقط در شدت  پروتئین. اوري با افزایش شدت تمرین، افزایش یافتند در پژوهش حاضر پروتئین 

هاي  در شدت. افتد هاي پائینتر اتفاق نمی بولی، در شدتاوري تو دهد که پروتئین بیشینه افزایش معنادار داشت و این نشان می
اوري  ضربان قلب بیشینه پروتئین% 70افتد و در شدت پائینتر از  اوري اتفاق می پائینتر آلبومین اوري و نوع گلومرولی پروتئین

گاهی مورد بررسی پزشکی  شود وضعیت کلیه را هر از هاي جوان و سایر ورزشکاران پیشنهاد می به فوتبالیست. کند بروز نمی
 .تواند محدود کننده فعالیت بدنی باشد اوري بعد از ورزش نمی البته پروتئین. قرار دهند

 .میکروگلوبولین 2فعالیت هوازي زیر بیشینه، پروتئین اوري، آلبومین، توتال پروتئین، بتا: کلید واژه ها
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