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تأثیر سه ماهة پرش عمقی و مصرف مکمل اسیدهای آمینة شاخهدار بر فعالیت آنزيم
کراتین کیناز کشتیگیران
. 2علی اوصالی  .1 - 1احمد آزاد –  .9فرهاد مردانه
 .2دانشجوی دکتری فیزيولوژی ورزشی دانشگاه تهران .1 ،استاديار دانشگاه زنجان.9 ،کارشناس ارشد آسیب شناسی
ورزشی دانشگاه اراک
چکیده
هدف از این تحقیق ،بررسي تاثیر مصرف مكمل اسیدهای آمینة شاخهدار در یك برنام ة تمرین ي س هماه ة پ ر ممق ي ب ر
فعالیت آنزیم كراتین كیناز كشتيگیران بود .به این منظور  22كشتيگیر مرد طي نمونهگی ری هدفمن د ت تص ادفي س اد از ب ین
كشتيگیران زنجان(سن  22/25±3/22سال ،تزن  77/21± 3/67كیلوگرم ،قد  271/37±2/52س انتيمت ر ت ش اخت ت ودة ب دن
 23/35±2/76كیلوگرم بر متر مربع) انتخاب ت بهطور تصادفي ساد به دت گرت تقسیم شدند .طي این مدت سهماهه ،هر دت گ رت
سامت  6077صبح صبحانه ت سامت  7صبح نیز تمرینات پر ممقي را در شش ست پیاپي تا سرحدخستگي ،با فاصلة  2دقیق ه در
بین ستها انجام دادند ت مكمل ت دارتنمای خود را بهصورت دتسوكور بعد از پر های ممقي دریافت كردن د .گ رت ی ك kgBW
 52 mg/میلي گرم به ازای هر كیلوگرم تزن بدن از هر یك از آمینو اسیده ای (تال ین ،لوس ین ت ایزتلوس ین) ب هص ورت محل ول
 5ml/kgBWدریافت كردند .گرت دارتنما نیز از محلولي همكالری ( 52 mg/kgBWمیليگرم گلوكز به ازای ه ر كیل وگرم تزن
بدن) ت همحجم لیمو ت نمك مصرف كردند .خونگی ری در دت مرحل ة قب ل (ناش تا) ت  51س امت بع داز پ ر ممق ي ب همنظ ور
انداز گیری فعالیت آنزیم  CKانجام گرفت.از رت آماری تحلیل تاریانس یكطرف ه ت ت ي زت ي ب هترتی ب رای بررس ي مق دار
تغییرات  CKت مملكرد استفاد شد ت سطح معنيداری ( )α=7072در نظر گرفته شد .نتایج نش ان داد ك ه می زان فعالی ت آن زیم
كراتین كیناز در هر دت گرت ( 51سامت بعد از پر ممقي) هم در بررسيهای درتنگرتهي ت هم ب ینگرته ي تف اتت معن اداری
نداشتند ( .)P>7072احتماال آسی در سطح سلول ت افزایش  CKپالسما به خستگي بر ميگردد .ب ا تو ه ب ه اف زایش مملك رد،
پیشنهاد مي شود برای اطمینان بیشتر ،در تحقیقات بعدی افراد پس از سه ما تمرینات پر ممقي برای بررسي  CKبا همان ب ار
كار سه ما قبل فعالیت نمایند.

واژههای کلیدی
پالیومتریك ، BCAAs ،پر

ممقي ،آنزیم كراتین كیناز ،مكمل.

 -2نويسندة مسئول  :تلفن 34129164313:

Email:osalialiphd@gmail.com
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مقدمه
كشتي از مله رشته های ترزشي است كه قدرت بیشینه ت توان ت سرمت در آن نقش اساسي دارد .مربیان
بدنسازی از انواع تمرینات برای افزایش قدرت توان ت سرمت كشتي گیران استفاد مي كنند كه تمرینات
پالیومتریك 2یكي از این رت های تمریني است.
تمرینات پالیومتریك شامل اممال مضالني تیژ ای به نام چرخة كشش ت كوتا شدن است( .)21براساس
بررسي ها این توالي انقباضي اسنتریك(2كشش) ت كانسنتریك(3كوتا شدن) بهتر از به كارگیری فقط انقباض
كانسنتریك ،مو

بهبود توان ت سرمت كشتي گیران مي شود ( .)22،26،22براساس گزار ها ،استفاد از

تمرینات پالیومتریك مي توان مو

برتز آسی

در بخش های مختلف بدن از مله مهر های تاحدهای

استخواني مفصلي ت همچنین ساختارهای مضالني شود (.)7،27،22
بررسيها نشان ميدهد كه تمرینات پالیومتریك مو

كوفتگي ت آس ی مض الت اس كلتي ( )2،2،25ت در

نتیجه افت طوالني مدت مملكرد مضالني شامل كاهش قدرت ت توان تولیدی ،انعطافپذیری ت سرمت دین امیكي
مضله ( ،)22بنابراین لوگیری از آسی مضالت اسكلتي به هر رتشي اهمیت بسیاری دارد.
در اثر آسی های ساختاری ناشي از تمرینات پالیومتریك ،كراتین كیناز سلولهای مضالني به داخل گرد
خون نشت میكند ( .)2،2،23تاكنون در تحقیقات متعددی اثر آسی زایي ( ،)7،27،22،27،27،27،21اثر بخش ي
( )22،23،27ت استفاد از مكملهای مختلف هت تخفیف اثر آس ی زای تمرین ات پالیومتری ك بررس ي ش د
(.)2،25،27،37
كراتین كیناز 5پالسما پس از تمرینات اسنتریك ت پالیومتریك اف زایش م يیاب د ( .)5،2،7،22،22،27،37از
طرفي در بعضي از بررسي ها برای لوگیری از آسی مضالني ناش ي از تمرین ات اس نتریك ی ا پالیومتری ك از
مكمل اسید آمینة شاخهدار 2برای تخفیف آسی

مضالني استفاد شد ( .)2،25،27،37مثال كومبس ت همكاران
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1 - Plyometric
2 - Eccentric
3 - Concentric
)4 - Creatine kinase (CK
)5 - Branched chain amino acid (BCAAs
6 - Coombes & et al
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( ،)2777كوبا ت همكاران )2776( 2اثر مثبت مكمل  BCAAsبر پیشگیری از افزایش كراتین كین از پالس ما را
پس از فعالیت استقامتي گزار

ميكنند( .)25،27به طور خالصه ك وبمس ت همك اران ت اثیر مص رف  27گ رم

 BCAAsرا قبل ت بعد از  227دقیقه فعالیت رتی دتچرخة كارسنج بر آنزیم  CKبررسي كردند ت دریافتند كه
مصرف  BCAASمو

كاهش معنيدار مقدار  CKسرمي در افرادی كه  BCAAsمصرف ك رد بودن د ،در

مقایسه با گرت كنترل ميشود .كوبا ت همكاران نشان دادند كه مصرف  27گرم  BCAAsدر مقایسه با دارتنمای
همكالری سب

كاهش مقدار  CKپالس ما م ي ش ود .درح اليك ه زبل ین ت همك اران ،)2776( 2امیرساس ان ت

همكاران )2722( 3مدم تاثیر مكمل  BCAAsبر شاخت آسی

مضالني  CKرا مشاهد كردند ( .)2،37زبلین

ت همكاران مصرف  1گرم مكمل  BCAAsرا قبل از فعالیت مقاتمتي سبك بررسي كردند ت دریافتند كه مصرف
مكمل  BCAAsقبل از فعالیت مورد نظر تاثیری بر شاخت كراتین كین از س رمي  51س امت پ س از فعالی ت
ندارد .همچنین امیرساسان ت همكاران مصرف مكمل  BCAAsرا در دت دتز متفاتت بررسي كردند ك ه یك ي از
گرت ها  227میليگرم به ازای هر كیلوگرم تزن بدن ت گرت دیگر  527میليگرم به ازای هر كیلوگرم تزن ب دن
را  37دقیقه قبل ت بعد از فعالیت مقاتمتي سنگین مصرف كردند .آنها مشاهد كردن د مص رف مق ادیر متف اتت
 BCAAsتاثیر معنيداری در مقایسه با گرت دارتنما بر شاخت های سرمي  CKمض الني  51س امت پ س از
فعالیت سنگین نداشت .مرتر پیشینة مربوط به تمرینات پالیومتریك ت آسی مضالني ت مصرف مكمل اسیدآمینة
شاخهدار برای تخفیف آسی

مضالني نشان ميدهد كه اغل

پ ژتهشه ا از پرتتك ل تمرین ي ی ك لس های ت

مصرف كوتا مدت مكمل پیش ت پس از فعالیت استفاد كرد اند ت تاكنون هیچ گزارش ي در م ورد اث ر س ه م ا
تمرینات پر

ممقي 5همرا با مصرف مكمل  BCAAsبر شاخت آسی مضالني گزار

نشد است .بن ابراین

این تحقیق در نظر دارد اثر دت مامل مؤثر آمادگي سماني ت مكمل  BCAAsبر شاخت آسی مضالني ()CK
را در تعدادی از كشتيگیران بررسي كند ت سازتكارهای آثار مربوط را مورد بحث قرار دهد.

1 - Koba & et al
2 - Zebblin & et al
3 - Amirsasan & et al
4 - Drop Jumping
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روش تحقیق
آزمودنیهای تحقیق
 22كشتيگیر مرد طي نمونهگیری هدفمند ت تصادفي ساد از بین كشتيگی ران زنجان(س ن 22/25±3/22
سال ،تزن  77/21±3/67كیلوگرم ،قد 271/37±2/52سانتي متر ت شاخت تودة بدن 23/35±2/76كیل وگرم ب ر
متر مربع) انتخاب ت به طور تصادفي ساد به دت گرت تقسیم شدند.
شایان ذكر است هیچ یك از این آزمودنيها طي شش ما گذشته ،سابقة مصدتمیت نداشتند ت كلیة آنها قادر
به ا رای حركت پرس پا با تزنه ای معادل دت برابر تزن خود بودند.
این آزمودنيها به دت گرت  22نفری همگن از نظر سن ،شاخت تودة بدن ،تعداد پر ه ای ممق ي ت مق دار
كراتین كیناز استراحتي تقسیم شد ت سپس به طور تصادفي ساد به منوان گرت مصرف مكمل اسیدهای آمین ة
شاخهدار ت گرت دارتنما انتخاب شدند.
پروتکل تحقیق
ی ك هفت ه پ س از برگ زاری لس ة ت و یهي ،ب رای ان داز گی ری می زان فعالی ت آن زیم  CKدر حال ت
استراحت(حالت پایه) ،از آزمودنيهای دت گرت نمونههای خوني ناشتایي سامت  6077صبح توسط دستیار محقق
از محل ترید آنتي كوبیتال به مقدار  2میليلیتر گرفته شد .طي این مدت سه ماهه آزمودني ه ا در ه یچ ی ك از
فعالیت های بدني خارج از برنامه شركت نكردند.
پس از خونگیری اتلیه ،بهمنظور سنجش خستگي در ا رای پ ر ه ای ممق ي ،س امت  7077ص بح كلی ة
آزمودنيها پر های ممقي را در شش ست تا سرحدخستگي انجام دادند .شایان ذكر است كه ب ین ه ر س ت 2
دقیقه فاصلة زماني استراحت ت ود داشت .قبل از ا رای آزمون كلی ة آزم ودني ه ا  2دقیق ه گ رم ك ردن رتی
دتچرخة كارسنج ت  2دقیقه حركات كششي را پشت سر گذاشتند .در این تحقیق برای ا رای پر ه ای ممق ي
چهار سكو به ارتقاع  57سانتيمتری ت چهار مانع  77سانتيمتری استفاد شد .ابتدا مربعي ب ه اض الع ی ك مت ر
رتی زمین آزمایشگا فیزیولوژی ترزشي دانشگا زنجان رسم شد ت چهار سكوی پر

 57سانتيمتری در چه ار
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گوشة این مربع طوری قرار گرفتند كه فاصلة سكوها از همدیگر یك متر بود (شكل .)2چهار مانع  77سانتيمتری
نیز در حد فاصل سكوها قرار داد شد كه فاصلة آنها از یك سكو  17سانتيمتر ت از س كوی دتم  27س انتيمت ر
بود.

فاصله يک متر

شکل  -2نحوه قرار گیری سکوهای پرش عمقی

نحوة ا رای پر های ممقي به این صورت بود كه آزمودني رتی سكوی اتل قرار مي گرفت ت از رتی این
سكو با ا رای پر

اف ت به لو به حد فاصل بین سكوی اتل ت مانع اتل مي پرید .سپس بالفاصله با ا رای پر

رت به باال ت گذشتن از مانع  77سانتي متری اتل به رتی سكوی  57سانتي متری دتم مي پرید ت این حركت را تا
ارتكاب چهار خطای پر (برخورد با موانع  77سانتي متری) در بین سكوهای دیگر تكرار مي كرد .ارتكاب چهار
خطا بهمنزلة تقوع خستگي در آزمودني بود ت پایان یك ست تمریني نیز قلمداد ميشد .شدت تمرین با تمپومتر
كنترل مي شد .تمپومتر در هر دقیقه  57بار به صدا در مي آمد به صورتي كه با هر ضرب آهنگ فرد یك پر
انجام مي داد .تعداد پر ها در هر ست توسط دستیار محقق ثبت مي گردید .شایان ذكر است كه آزمودني ها
هنگام مبور از موانع زانوها را به طرف شكم مع ميكردند.
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كلیة آزمودنيها به مدت سه ما  ،هفتهای سه لسه ت هر لسه تكرار پر های ممقي را سامت  7077ص بح
تا سرحدخستگي پشت سر گذاشتند .طي این مدت سه ماهه ،هر دت گرت سامت  6077صبح صبحانه ت س امت 7
صبح نیز تمرینات پر

ممقي را را در شش ست پیاپي تا سرحدخستگي ،با فاصلة  2دقیقه در بین ستها انج ام

دادند ت مكمل ت دارتنمای خود را به صورت دتسوكور قبل ت بعد از پر ه ای ممق ي دریاف ت م يكردن د .گ رت
یك  52 mg/kgBWمیليگرم به ازای هر كیلوگرم تزن بدن از هر ی ك از آمین و اس یده ای تال ین ،لوس ین ت
ایزتلوسین به صورت محلول  5ml/kgBWدریافت كردند .گرت دارتنما نیز محل ولي ه م ك الری (mg/kgBW
 52میليگرم گلوكز به ازای هر كیلوگرم از تزن بدن) ت هم حجم لیمو ت نمك مصرف كردند .شایان ذكر است كه
در پایان تمرینات رتزانه به منظور بازگشت به حالت اتلیه كلیة آزمودنيها به مدت  27دقیقه با شدت برابر با 52
درصد حداكثر اكسیژن مصرفي( )Vo2maxميدتیدند .در پایان دترة تمرین سه ماهه ،پس از  2رتز اس تراحت،
كلیة آزمودنيها اقدام به ا رای پر های ممقي تا سرحدخستگي كردند .قبل ت پ س از  51س امت پ ر ه ای
ممقي نمونههای خوني توسط دستیار محقق از محل ترید آنتي كوبیتال به مقدار  2میليلیتر بهمنظ ور س نجش
میزان فعالیت  CKگرفته شد .برای سنجش میزان فعالی ت آن زیم  CKاز رت

اس پكترتفتومتری ( )7اس تفاد

شد.
تجزيه و تحلیل آماری
در این تحقیق از رت های آمار توصیفي برای بیان میانگین ت انحراف معیار داد ها استفاد ش د .ب همنظ ور
تحلیل داد ها ابتدا از طریق آزمون  K-Sاز طبیعي بودن توزیع كلیة داد ها اطمینان حاص ل ش د .در ه ر گ رت
برای تحلیل تغییرات  CKاز آزمون تحلیل تاریانس یكطرفه استفاد شد .برای مقایسة  CKدت گ رت تحقی ق ت
همچنین مقایسة درتنگرتهي ت میانگرتهي مملكرد آزمون پر های ممقي از آزمون تي زت ي در گ رت ه ای
مستقل ت همبسته استفاد كردیم .در كلیه تجزیه ت تحلیلها سطح معنيداری  α=7/72در نظر گرفته شد.
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نتایج و یافتههای تحقیق
در دتل  2برخي از تیژگيهای گرت مصرف مكمل ت گرت دارتنما مقایسه شد است .براس اس یافت هه ای
این دتل ،بین حالت استراحتي  ،CKمملكرد ،سن ت شاخت تودة بدن دت گرت تفاتت معني داری ت ود ندارد.
جدول-1مقایسة برخی از ویژگیهای دو گروه تحقیق
متغیر

P

گروه
مکمل

دارونما

12±4/41

11/33±9/19

3/91

قد

269/32±1/22

260/01±1/43

3/09

وزن

66/19±9/31

66/33±9/96

3/14

BMI

19/43±2/12

19/23±3/62

3/26

CK

233/32±23/96

131/01±24/43

3/89

عملکرد قبل از تمرين سه ماهه

28/96±2/10

28/48±2/83

3/83

سن

دتل  2تغییرات فعالیت آنزیم  CKت مملكرد در مراحل مختلف تحقیق دت گرت مكمل ت دارتنما را نش ان
ميدهد.
جدول  – 1تغییرات فعالیت آنزيم  CKو عملکرد در مراحل مختلف تحقیق دو گروه مکمل و دارونما
متغیر

مراحل اندازهگیری

مکمل

دارونما

P

CK
حالت استراحت

قبل از تمرين سه ماه

233/32

131/01

3/89

بعد از تمرين سه ماه

131/33

131/32

3/291

 40ساعت بعد از پرش CK

قبل از تمرين سه ماه

683/32

683/96

3/239

عمقی

بعد از تمرين سه ماه

680/88

666/20

3/91

قبل از تمرين سه ماه

28/96

28/48

3/83

بعد از تمرين سه ماه

12/91

23/96

*3031

عملکرد
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براساس یافته های دتل  ،2نتایج بین گرتهي نشان مي دهد كه مقدار كراتین كیناز  51سامت بعد از
پر های ممقي ،بعد از سه ما تمرین پر های ممقي تفاتت معني داری نداشت .همچنین مملكرد پس از
تمرین سه ماهه در گرتهي كه مكمل مصرف كرد بود ،بیشتر از گرت دارتنما بود ت این مقدار از لحاظ آماری
معنيدار میباشد.
جدول  - 9مقايسة درونگروهی فعالیت  CKو عملکرد در شرايط مختلف تمرين

گروه مکمل

گروه دارونما

قبل از تمرين سه ماهه

بعد از تمرين سه ماهه

P

 CKقبل از پرش عمقی

233032

131033

3092

 CKبعد از پرش عمقی

683032

680088

3002

عملکرد

28096

12091

*3033

 CKقبل از پرش عمقی

131001

131032

3039

 CKبعد از پرش عمقی

683096

666020

3040

عملکرد

28048

23096

*3033

*:معنی دار درسطح( .)P<3/38

براساس یافتههای درتنگرتهي دتل  3در كراتین كیناز  51سامت بعد از پر ه ای ممق ي ه ر دت گ رت
تفاتت معنيداری مشاهد نشد .همچنین مملكرد هر دت گرت نیز افزایش یافت كه این افزایش در هر دت گرت از
لحاظ آماری معنيدار است.
فعالیت آنزیم  CKهم قبل ت هم بعد از  51سامت از پر
كیناز در هر دت گرت بعد از پر

ممقي انداز گیری شد كه فعالیت آن زیم ك راتین

ممقي نسبت به حالت استراحت ه م قب ل از پرتتك ل س هماه ه ت ه م بع د از

پرتتكل سه ماهه بیشتر بود .تلي چون هدف ما بررسي تاثیر مصرف مكمل ت تمرین سه ماه ه ب ر فعالی ت آن زیم
 CKاست ،برای نتیجهگیری مقدار  51 CKسامت بعد از پر
درتنگرتهي ت چه بینگرتهي تفاتت معنيداری مشاهد نشد.

ممقي را بررسي م يكن یم ك ه چ ه در بررس ي
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بحث و نتیجهگیری
پس از بررسي تغییرات فعالیت آنزیم كراتین كیناز  51سامت بعد از پر

ممقي نسبت به حالت اس تراحت،

افزایش معنيداری در مقدار  CKهر دت گرت هم قبل از تمرینات سهماهه ت هم بعد از آن مشاهد شد .به نظ ر
ميرسد كه مقدار آنزیم  CKسرمي بهدنبال آسی سلول مضالني در فعالیتهای ترزشي افزایش مي یابد .تقتي
نفوذپذیری غشای سلول مضالني افزایش ميیابد یا پارگي كامل سلول مضالني اتفاق ميافتد آنزیم به داخل خون
یا سیستم لنفاتی تارد ميشود( .)22از موامل تأثیرگذار بر فعالیت آنزیمهای سرمي ،ميتوان ب ه می زان آم ادگي
سماني ،نوع تارهای مضالني ،تودة مضالني ،نژاد ت سن ت تغذیه اشار كرد ،به طوری كه ترزشكاران ب ه نس بت
افراد غیرترزشكار ،تارهای كندانقباض به نسبت تندانقباض ،سفیدپوست به نسبت سیا پوس ت ت آزم ودني مس ن
نسبت به آزمودني

وان اف زایش كمت ری در می زان آن زیمه ای س رمي پ س از فعالی ته ای ترزش ي نش ان

ميدهند ( .)6،1،21میزان فعالیت آنزیمهای سرمي به تفاتت های نسي نیز بستگي دارد .هورمون استرتژن اث ر
محافظتي بر غشای سلولهای مضالني دارد ،بنابراین میزان افزایش آنزیمهای سرمي در زن ان ب همل ت هورم ون
استرتژن ت حجم مضلة كم نسبت به مردان كمتر است .تحقیقات نشان ميدهد كه در شرایط استراحت ،فعالی ت
 CKدر ترزشكاران نسبت به غیرترزشكاران بیشتر است .بنابراین پس از فعالیت ترزشي افزایش كمتری در مقدار
 CKسرمي ترزشكار مشاهد ميشود( .)6،1همچنین میزان فعالیت  CKممكن است پس از مص رف دارته ای
كاهندة كلسترتل ،آسم ،كم كاری تیرتئید ،استفاد از دارتهای تاكنشي ت مصرف استرتئیدهای آنابولیكي اف زایش
یابد( .)1اهمیت تغذیه در این است كه مصرف اسیدهای آمینة بهتیژ لوسین محیط را از طری ق تحری ك ترش ح
هورمون رشد ت ...آنابولیكي ميكند ت نیز از پرتتئولیز مضله لوگیری به ممل ميآترد .همچنین از طریق ت رانس
آمینیشن آلفا كتوایزتكاپرتات تولید مي كن د ك ه از فعالی ت مجموم ه آن زیم اس ید آمین ة ش اخهدار آلف ا كت و
دهیدرتژناز ( )BCKDHكه افزایشدهندة اكسیداسیون  BCAAsاست ،لوگیری ميكنند .در نتیجه مص رف
مكمل  BCAAsميتواند ترمیم مضله را از طریق كاهش اكسیداسیون پرتتئین ت اف زایش س اركومرتژنز بهب ود
ببخشد (.)23
تجزیه ت تحلیل داد های حاصل از تحقیق حاضر بیانگر این بود كه فعالیت آنزیم كراتین كیناز  51سامت بعد
از پر های ممقي چه در بررسيهای درتنگرتهي ت چه بینگرتهي تفاتت معنيداری نداشتند .افراد هر دت گرت
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از لحاظ سن ،تزن ت  BMIهمگن بودند ت همه آنها سفیدپوست ت از ی ك

نس بودن د ت در زم ان ش ركت در

آزمون از آمادگي یكساني برخوردار بودند ت از دارتهای كاهندة كلسترتل ،آسم ،كمكاری تیرتئید ت اس ترتئیدهای
آنابولیكي استفاد نميكردند .با تو ه به همة كنترلهای ممكن این مدم تفاتت ممكن است به این ملت باشد كه
هر دت گرت پر های ممقي خود را تا سرحدخستگي انجام دادند ت خستگي یكي از مهمترین موام ل آس ی در
ساركومرها است كه متعاق آن مقدار  CKخون افزایش پیدا ميكند كه این اتفاق هم قبل از تمرین سهماه ه ت
هم بعد از آن در هر دت گرت اتفاق افتاد.
یافتههای تحقیق حاضر با نتایج گرر ت همكاران )22( 2ت زبلین ت همكاران ،)37( 2امی ر ساس ان ت همك اران
( )2همخواني دارد ،اما با یافتههای ك ومبس ت همك اران ت كوب ا ت همك اران همخ واني ن دارد ( .)25،27كوب ا ت
همكاران )27( 3نشان دادند كه مصرف  27گرم مكمل  BCAAsدر مقایسه شبهدارتی همكالری سب ك اهش
فعالیت  CKميشود .كومبس ت همكاران ( )25تاثیر مص رف  27گ رم  BCAAsرا قب ل ت بع د از  227دقیق ه
فعالیت رتی دتچرخة كارسنج بر آنزیم  CKبررس ي كردن د ت دریافتن د ك ه مص رف  BCAAsس ب ك اهش
معنيدار فعالیت سرمي آنزیم  CKدر افراد سالم در مقایسه با گرت كنترل میشود .كوبا ت همكاران ت ك ومبس ت
همكاران 5تاثیر مصرف مكمل را قبل از پرتتك ل ترزش ي اس تقامتي در ترزش كاران اس تقامتي بررس ي كردن د.
درحاليكه در تحقیق حاضر تاثیر سه ما مصرف مكمل ت پر

ممقي (فعالیت ش دید انقب اض ب رتنگ را) را ب ر

كشتيگیران مورد بررسي شد .احتماال دلیل تناقض در آزم ودنيه ای اس تفاد ش د ت پرتتك ل تمرین ي باش د.
رهایش  CKدر ترزشكاران استقامتي نسبت به مقاتمتي كمتر است ( .)6،1،26چون  CKاز آنزیم های دس تگا
فسفاژن به شمار ميرتد ت در تارهای تندانقباض بیشتر از كندانقباض یافت ميشود ،نوع فعالیت نیز مهم است كه
اگر سرمتي ت انقباض برتنگرا باشد ،تارهای تندانقباض بیشتر درگیر ميشوند ت میزان  CKپالس ما در ای ن ن وع
فعالیتها نسبت به فعالیتهای استقامتي بیشتر است ( .)2،7،1،22از طرفي در پ ژتهش حاض ر از ی ك فعالی ت
مقاتمتي سنگین برای ایجاد آسی سلول مضالني استفاد شد بود .مغایرت یافتههای تحقیق حاضر با یافتههای
قبلي ممكن است به دلیل تفاتت پاسخ های هورمون آنابولیكي به مصرف مكمل  BCAAsدر فعالیت مق اتمتي ت
1 - Greer & et al
2 - Zebblin & et al
3 - Koba & et al
4 - Coombes & et al
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استقامتي باشد ،بهطوری كه در مطالع ات ك ارلي ت همك اران )7( 2مص رف  BCAAsقب ل از فعالی ت ترزش ي
مقاتمتي سب

افزایش هورمونهای آنابولیكي پس از فعالیت ترزشي ميشود .این یافتهها نشان ميدهد آن است

كه مصرف مكمل ت تمرین سهماهه تاثیری در كاهش  CKخون نداشته است .درحاليكه مملكرد هر دت گرت در
اثر تمرینات سهماهه پر

ممقي افزایش یافت ت این افزایش به لحاظ آماری معنيدار بود .در مقایسة بینگرتهي

نیز مملكرد گرتهي كه از مكمل استفاد كرد بودند ،بهتر از گرت دارتنما بود ت ای ن اف زایش ب ه لح اظ آم اری
معنيدار بود .آزمودنيهای هر دت گرت قبل ت بعد از تمرین سهماهه پر های ممقي را تا سرحدخس تگي انج ام
دادند ،با تو ه به اینكه مملكرد به لحاظ حجم (تعداد پر ها) در هر دت گرت بهتر شد بود .اگر هر دت گ رت ب ا
حجم تمریني سه ما پیش فعالیت ميكردند ،احتمال اینكه به سرحدخستگي نميرسیدند ،ت ود داشت .با تو ه
به تاثیر خستگي در ایجاد آسی مضالني ت اف زایش  CKپالس ما ،ش اید نتیج ة تحقی ق تأثیرگ ذاری تم رین ت
مصرف مكمل را نشان ميداد.
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