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ABSTRACT
Introduction & Purpose: The aim of the present study was to
investigate the effect of a cycling endurance activity on serum
concentrations of surfactant D and Clara proteins.
Methodology: The present study was a quasi-experimental study with
two stages of pre-test and post-test. The statistical sample of the
research was 20 cyclists (elite cyclists = 10 people, recreational cyclists
= 10 people) in Tehran province with an age range of 20-30 years. In
this study, Clara cell and surfactant D proteins were measured after
one session of endurance activity with an intensity of 70-80% of
maximum oxygen consumption for 30 minutes. After research
interventions, serum levels of Clara cell protein and surfactant D
protein were assessed.
Results: Data analysis was performed using descriptive statistics (age,
height and weight) and inferential statistics (Independent and
dependent t-test) using Spss software version 25. Findings showed
that the serum concentration of Clara cell after training intervention
was significantly increased in both groups of elite and recreational
cyclists. Also, serum levels of D-surfactant protein increased
significantly after training intervention only in elite cyclists.
Conclusion: That one session of endurance activity may increase the
serum levels of Clara and surfactant D proteins in athletes.
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اثر یک فعالیت استقامتی دوچرخهسواری بر غلظت سرمی سورفکتنت  Dو پروتئینهای کالرا
زهرا نظری ،1سمانه صفری حسن آبادی ،2ابراهیم برارپور ،3رامین

منصوری* 4

 -1کارشناسی ارشد ،گروه فیزیولوژی ورزشی ،دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی ،دانشگاه تهران
 -2کارشناسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد زرین دشت
 -3کارشناسی ارشد ،گروه فیزیولوژی ورزشی ،دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی ،دانشگاه مازندران.
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مقدمه و هدف :هدف از تحقیق حاضر اثر یک فعالیت استقامتی دوچرخهسواری بر غلظت سرمی
سورفکتنت  Dو پروتئینهای کالرا بود.

کلید واژگان
پروتئینهای کالرا
سورفکتنت D
فعالیت استقامتی
دوچرخهسواران نخبه
دوچرخهسواران تفریحی

روششناسی :تحقیق حاضر از نوع تحقیقات نیمه تجربی و با طرح دو مرحله پیش آزمون و پس آزمون
بود .نمونه آماری تحقیق را  20نفر از دوچرخهسواران (دوچرخهسواران نخبه=  10نفر ،دوچرخهسواران
تفریحی =  10نفر) در استان تهران با دامنه سنی  30-20سال بودند .در این تحقیق پروتئینهای سلول
کالرا و سورفکتنت Dبعد از یک جلسه فعالیت استقامتی با شدت  80-70درصد حداکثر اکسیژن مصرفی
به مدت  30دقیقه اندازهگیری شد .پس از مداخلههای تحقیقی ،سطوح سرمی پروتئین سلول کالرا و
پروتئین سورفکتنت  Dبررسی شد .تجزیه و تحلیل داده های با استفاده از روشهای آمار توصیفی (سن،
قد و وزن) و آمار استنباطی (تی مستقل و وابسته) با کمک نرمافزار  Spssنسخه  25انجام گرفت.
نتایج :یافتههای تحقیق نشان داد غلظت سرمی سلول کالرا بعد از مداخله تمرینی در هر دو گروه
دوچرخهسواران نخبه و تفریحی افزایش معنیداری داشت .همچنین مقادیر سرمی پروتئین سورفکتنتD
پس مداخله تمرینی فقط در گروه دوچرخهسواران نخبه افزایش معنیداری داشت.
نتیجهگیری :احتماالً یک جلسه فعالیت استقامتی باعث افزایش حاد مقادیر سرمی پروتئینهای کالرا و
سورفکتنت  Dدر ورزشکاران میشود.
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از نیم ماراتون در دوندگان آماتور بدون آسم شد .عالوه بر این ،در این
تحقیق مقدار پروتئین سلول کالرا نیز افزایش داشت (شیمنتی و
همکاران .)2010 ،یکی دیگر از پروتئینهای ضد التهابی دستگاه
تنفسی پروتئین سورفکتنت  Dمیباشد .پروتئین سورفکتنت یک
گلیکو پروتئین متصل به کلسیم و از خانواده کولکتین میباشد
(وینکلر 7و همکاران .)2011 ،پروتئین سورفکتنت  Dدر سلولهای
کالرا و پنوموسیت نوع  2سنتز میشود (کیشر 8و همکاران.)2006 ،
پروتئین سورفکتنت Dمیتواند در سرم یافت شود و افزایش سطح
سرمی آن در بیماریهای ریوی مانند بیماری گرفتگی مزمن ریوی و
در بیماریهای عفونی مانند ذاتالریه باکتریایی گزارش شده است
(الما9س و همکاران .)2009 ،پروتئین ترشحی سلول کالرا و پروتئین
سورفکتنت  Dبعد از شنا کردن حاد در استخر ،در اپی تلیوم ششها
ترشح میشوند و از آنجا به درون سرم آزاد شوند .تغییرات در غلظت
سرمی این دو پروتئین به عنوان نشانه ایی از تغییر در اپی تلیوم
ششها محسوب میشود (بوگالت و همکاران .)2013 ،غلظت سرمی
پروتئین سورفکتنت  Dبعد از  41دقیقه شنا کردن و  41دقیقه
تمرین بر روی دوچرخه ثابت در  17نفر از شناگران  19ساله به طور
معنیداری افزایش یافت (بولگر 10و همکاران .)2011 ،با توجه به
اینکه دوچرخهسوران اکثرأ هر روز فعالیت استقامتی انجام میدهند،
محقق قصد دارد ،اثر یک فعالیت استقامتی دوچرخهسواری بر غلظت
سرمی سورفکتنت  Dو پروتئینهای کالرا مورد بررسی قرار دهد.

مقدمه
تحقیقات نشان میدهند که تمرینات روزانه با التهاب مالیم مسیر
تنفسی در انواع رشتههای ورزشی استقامتی همراه است (کارجاالین1

و همکاران .)2000 ،تمرینات هوازی در ورزشکاران اغلب با نشانهها و
عالئم التهاب مسیر هوایی همراه است( .بونسیونور و همکاران،
 .)2001تغییرات و التهاب مسیر هوایی علل مختلفی میتواند داشته
باشد .این تغییرات حاصل تکرار تهویه عمیق و شدید ناشی از ورزش
و یا قرار گرفتن در معرض هوای آلوده یا مواد حساسیتزا میباشد
(کیپلین و اندرسون .)2012 ،2مطالعات متعددی تأثیر مثبت ورزش
بر سایتوکاینهای التهابی و ضد التهابی را نشان میدهند،
سایتوکاینها ،پروتئینهای تنظیمی هستند که به عنوان دستهای از
پیکهای پلی پپتیدی از سلولهای مختلفی تولید و ترشح شده و
بسیاری از اعمال ،نظیر :کنترل پاسخهای ایمنی ،اجزای خونی،
التهاب ،التیام زخم ،و ریختزایی بافت را میانجیگری میکند
(مدیروس و همکاران .)2010 ،سلولهای اپی تلیال هنگام قرار
گرفتن در این شرایط  ،میانجیهای التهابی متنوعی را آزاد میکنند
که فراخوانی لکوسیتها به داخل ششها را بهبود میبخشد
(شیمنتی 3و همکاران .)2010 ،میانجیهای رها شده به وسیله
سلولهای اپی تلیال و تراوش لکوسیتها به نوبه خود ممکن است بر
تمایز سلولهای اپی تلیال و فرآیندهای مرگ سلولی سلولهای اپی
تلیال اثر گذارد (تسفائیگزی .)2006 ،این تغییرات با افزایش پروتئین
سلولهای اپی تلیال دستگاه تنفسی همراه است که نشانگر افزایش
آسیب تنفسی هستند (گوئرا 4و همکاران .)2013 ،یکی از این
پروتئینها ،پروتئین سلول کالرا میباشد .پروتئین کالرا ()CC16
یک نشانگر بیولوژیکی  16کیلو دالتونی است که توسط سلولهای
کالرا که سلولهای اپی تلیالی بدون مژک هستند ،ترشح میشود و
این سلولها غالب ًا در بخش انتهایی و تنفسی نایژکها قرار دارند و
متعلق به خانواده سکرتوگلوبین هستند .ولی در دستگاه ادراری نیز
یافت میشود و این سلول خاصیت ضدالتهابی ،ضد سمی و
ضدتوموری دارد (یزدانی و همکاران .)1397 ،غلظت سرمی پروتئین
کالرا در تشخیص تعدادی از بیماریهای بافتی ریوی مفید است و
کمبود این پروتئین در ششها ،فرد را بیشتر در معرض بیماریهای
ویروسی و استرس اکسایشی قرار میدهد (بوگالت 5و همکاران،
 2013و بروکارت و همکاران.)2003 ،
تحقیقات زیادی وجود دارد که نشان میدهد تمرینات عادی روزانه
در ورزشکاران استقامتی با التهاب مالیم مسیر هوایی همراه است
(شیمنتی و همکاران ،)2010 ،که التهاب مسیر هوایی که غالب ًا ناشی
از نوتروفیل و ائوزینوفیل میباشد ،در ورزشکاران اسکی صحرایی و
شناگران مشاهده شده است (وولکر 6و همکاران .)2010 ،همچنین
تمرین استقامتی باعث افزایش آپوپتوزیس ،مقدار نوتروفیل بزاق ،بعد

تحقیق حاضر از نوع تحقیقات نیمه تجربی و با طرح دو مرحله
پیش آزمون و پس آزمون بود .نمونه آماری تحقیق را  20نفر از
دوچرخهسواران (دوچرخهسواران نخبه=  10نفر ،دوچرخهسواران
تفریحی =  10نفر) استان تهران با دامنه سنی  30-20سال بودند.
در این تحقیق پروتئینهای سلول کالرا و سورفکتنت Dبعد از
یک جلسه فعالیت استقامتی با شدت  80-70درصد حداکثر
اکسیژن مصرفی به مدت  30دقیقه اندازهگیری شد .پس از
مداخلههای تحقیقی ،سطوح سرمی پروتئین سلول کالرا و
پروتئین سورفکتنت  Dبررسی شد.
جامعه آماری تحقیق شامل دوچرخهسواران بودند که در
فعالیت استقامتی باالی  30دقیقه داشتند و حداقل در دو سال
اخیر فعالیت منظم داشتند و میانگین تمرین هفتگی آن ها حداقل
 60کیلومتر بود ،این افراد حداقل در شش ماه اخیر دارای فعالیت
بدنی و تمرین بودند .همه این آزمودنی ها بعد از تکمیل رضایت
نامه ،پرسشنامه سالمت و پرسش نامه آمادگی شرکت در فعالیت
های جسمانی به طور داوطلبانه در تحقیق شرکت کردند.
همچنین این افراد اجازه استفاده از داروهای ضد التهابی را قبل،
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بعد و هنگام فعالیت ورزشی را نداشتند .از تمام آزمودنیها خواسته
شد یک هفته قبل از آزمون تمرین سنگین انجام ندهند .روز قبل
از ازمون و قبل از خون گیری درصد چربی بدن و وزن ورزشکاران
اندازهگیری شد .انتخاب برنامه تمرین استقامتی به این صورت بود
که شدت تمرین بر اساس  80-70درصد حداکثر اکسیژن مصرفی
تنظیم شده بود .تخمین حداکثر اکسیژن مصرف بدین صورت بود
که درصدی از اکسیژن مصرفی مورد نظر را در فرمول سوین وارد
کرده و این فرمول درصدی از ضربان قلب بیشینه را به ما میدهد
و ورزشکار در ضربان قلب محاسبه شده ،تمرین را انجام میدهد
( .)30ورزشکاران قبل از انجام تست ،جهت خونگیری توسط
پرستار و پزشک متخصص در آزمایشگاه حضور یافتند و بعد از آن
برای انجام آزمون در پیست مورد نظر حضور به عمل آوردند .در

مجله علوم حرکتی و رفتاری 257-262 ،)1399( 3

ادامه هریک از ورزشکاران نخبه و تفریحی به مدت  30دقیقه و با
شدت  70تا  80درصد حداکثر اکسیژن مصرفی بیشینه دور
پیست دوچرخهسواری میکردند .برای تجزیه و تحلیل دادههای
این تحقیق از آمار توصیفی برای (سن ،قد و وزن) و آمار استنباطی
(برای مقایسه میانگینهای بین گروهی از تی مستقل و برای
مقایسه میانگینهای درونگروهی از تی وابسته در سطح معناداری
 P≤0/05استفاده شد .تجزیه و تحلیل دادهها با استفاده از
نرمافزار  SPSSنسخه  25انجام گرفت.

یافتهها
جدول ( )1یافتههای توصیفی تحقیق را نشان میدهد.

جدول  .1ویژگیهای فردی آزمودنیها (میانگین ±انحراف استاندارد)
متغیرها

دوچرخهسواران نخبه

دوچرخهسواران تفریحی

سن

26⁄3±25

78⁄2±24

قد (سانتیمتر)

04⁄0±64⁄1

42⁄0±76⁄1

وزن (کیلوگرم)

12⁄5±7⁄53

83⁄4±5⁄72

شاخص توده بدن (کیلوگرم بر مترمربع)

24⁄1±03⁄41

22⁄1±18⁄23

چربی بدن (درصد)

37⁄1±1⁄6

09⁄2±2⁄15

دهد .نتایج حاصل از مقایسه میانگین مقدار پیش آزمون و پس آزمون
پروتئین سورفکتنت  Dگروه دوچرخهسواران نخبه ،با استفاده از
آزمون آماری پارامتریک تی وابسته ،بیانگر آن بود که این تفاوت
میانگین در متغیر وابسته پروتئین سورفکتنت  Dبه لحاظ آماری
معنادار نیست .نتایج حاصل از مقایسه میانگین مقدار پس آزمون
پروتئین سلول کالرا گروههای نخبه و تفریحی ،با استفاده از آزمون
آماری پارامتریک تی مستقل ،بیانگر آن بود که این تفاوت میانگین
در متغیر وابسته پروتئین سلول کالرا معنیدار نیست .همچنین نتایج،
تفاوت معنیداری را در مقایسه بین گروهی برای متغیر وابسته
پروتئین سورفکتنت  Dنشان نداد.

آمارههای گرایش مرکزی و پراکندگی شاخصهای تنسنجی
دوچرخهسواران نخبه استقامتی و دوچرخهسواران تفریحی در جدول
( )1نشان داده شده است .نتایج حاصل از مقایسه میانگین مقدار پیش
آزمون و پس آزمون پروتئین سلول کالرا ( )CC16دوچرخهسواران
نخبه استقامتی و دوچرخهسواران تفریحی ،با استفاده از آزمون آماری
پارامتریک تی وابسته ،بیانگر آن بود که این تفاوت میانگین در متغیر
پروتئین سلول کالرا در هر دو گروه به لحاظ آماری معنادار است.
بدین معنی که تمرین ورزشی هوازی توانسته بود ،سطوح پروتئین
کالر را افزایش دهد .همچنین تمرین ورزشی توانسته بود مقدار
پروتئین سورفکتنت  Dرا در گروه دوچرخهسواران تفریحی افزایش

جدول .2میانگین غلظت و سورفکتنت( Dنانوگرم بر لیتر) و پروتئین سلول کالرا CC16
متغیرها

دوچرخهسواران نخبه )(n=10
پیش آزمون

)CC16(ng/l
)SP-D(ng/l

پس آزمون

6⁄27±0⁄54
54/15±9/42

دوچرخهسواران تفریحی )(n=10
پیش آزمون پس آزمون
6⁄7±0⁄36
54/45±9/23

تراوش سطوح پروتئین کالر از راههای هوایی به داخل خون اندک
باشد .اما افزایش عواملی نظیر اوزون ،دخانیات ،مواد آالینده و
فعالیت ورزشی با شدت باال باعث افزایش تراوش سطوح پروتئین
کالر به داخل خون میشود و باعث کاهش محافظت ریهها که

بحث و نتیجهگیری
هدف از تحقیق حاضر بررسی اثربخشی یک وهله فعالیت
استقامتی به مدت  30دقیقه با شدت  80-70درصد حداکثر
اکسیژن مصرفی بر غلظت سرمی پروتئینهای سلول کالرا و
سورفکتنت Dدر دوچرخهسواران نخبه استقامتی و
دوچرخهسواران تفریحی بود .به نظر میرسد در حالت عادی میزان
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ورزش را انجام داده بود به صورت درون گروهی بین گروهی
کاهش معناداری داشت .به نظر میرسد ،علت تناقض نتایج به
دلیل بررسی تاثیر حاد فعالیت ورزشی بر غلظت سرمی پروتئین
سلول کالراردر تحقیق حاضر باشد.
نتایج حاصل از مقایسه میانگین مقدار پیش آزمون و پس
آزمون پروتئین سورفکتنت  Dنشان داد ،تمرین ورزشی توانسته
بود مقدار پروتئین سورفکتنت  Dرا در گروه دوچرخهسواران
تفریحی افزایش دهد .نتایج حاصل از مقایسه میانگین مقدار پیش
آزمون و پس آزمون پروتئین سورفکتنت  Dگروه دوچرخهسواران
نخبه ،با استفاده از آزمون آماری پارامتریک تی وابسته ،بیانگر آن
بود که این تفاوت میانگین به لحاظ آماری معنادار نیست و نتایج،
تفاوت معناداری را در مقایسه بین گروهی برای متغیر وابسته
پروتئین سورفکتنت  Dنشان نداد .تحقیق حاضر ،با نتایج یزدانی
و همکاران ( )1397همسو و با نتایج تحقیق بوگالت و همکاران
( )2013ناهمسو است .بوگالت و همکاران ( )2013با مقایسه
آسیب مسیر هوایی بعد از  41دقیقه شنا کردن و  41دقیقه تمرین
بر روی دوچرخه ثابت در  17نفر از شناگران  19ساله ،غلظت
سرمی پروتئین سورفکتنت  Dرا اندازهگیری کردند .غلظت سرمی
پروتئین سورفکتنت Dبعد از هردو نوع فعالیت به طور معناداری
افزایش یافت.
در تحقیق حاضر غلظت سرمی پروتئین سورفکتنت  Dدر
دوچرخهسواران نخبه قبل بعد از تمرین برخالف دوچرخهسواران
تفریحی ،تحقیق وینکلر و همکاران ( )2011و بوگالت و همکاران
( )2013افزایش نداشت .احتماال دلیل این عدم افزایش در
دوچرخهسواران نخبه به دلیل خونگیری در زمان های متفاوت
بعد از آزمون است و ورزشکاران نخبه به دلیل سازگاری بیشتر با
این نوع تمرینات ،فرآیند بازسازی در آنها زودتر اتفاق میافتد.
شاید دلیل دیگر ،شدت پایین فعالیت ورزشی در ورزشکاران نخبه
استقامتی نسبت به دوچرخهسواران تفریحی باشد .احتماال شدت
 80-70درصد حداکثر اکسیژن مصرفی و مدت  30دقیقه برای
ترشح سورفکتنت Dبه داخل خون در دوچرخهسواران نخبه کافی
نمیباشد .در نتیجه ،یافتههای تحقیق بیانگر آن بود که احتماال
تمرین ورزشی استقامتی باعث رهایش پروتئینهای سلول کالرا و
سورفکتنت  Dبه داخل خون شود.

سطوح پروتئین کالر عهدهدار این کار میباشد ،میشود
و همکاران 2011 ،و توفوسون 2و همکاران.)2013 ،
نتایج حاصل از مقایسه میانگین مقدار پیش آزمون و پس
آزمون پروتئین سلول کالرا دوچرخهسواران نخبه استقامتی و
دوچرخهسواران تفریحی ،با استفاده از آزمون آماری پارامتریک تی
وابسته ،بیانگر آن بود که این تفاوت میانگین در متغیر پروتئین
سلول کالرا در هر دو گروه دونده به لحاظ آماری معنادار است.
بدین معنی که تمرین ورزشی هوازی توانسته بود سطوح پروتئین
کالرا را افزایش دهد .نتایج حاصل از مقایسه میانگین مقدار پس
آزمون پروتئین سلول کالرا گروههای نخبه و تفریحی ،با استفاده
از آزمون آماری پارامتریک تی مستقل ،بیانگر آن بود که این
تفاوت میانگین در متغیر وابسته پروتئین سلول کالرا معنادار
نیست .در این خصوص نتایج تحقیق با یافتههای شیمنتی و
همکاران( )2010همسو بود .شیمنتی و همکاران ( )2010آسیب
اپی تلیال نایژک را بعد از یک تمرین نیم ماراتن در مردان آماتور
مرد را بررسی کردند .آنها به این نتیجه رسیدند که غلظت سرمی
پروتئین سلول کالرا بعد از نیم ماراتن افزایش داشت .نتایج تحقیق
یزدانی و همکاران ( )1397همسو با نتایج تحقیق حاضر است.
افزایش غلظت پروتئین سلول کالرا  40دقیقه شنا کردن مشاهده
شد (یزدانی و همکاران .)1397 ،رمبرگ و همکاران ( )2011اثر
فعالیت ورزشی در استخر و همچنین مانیتول بر روی شاخص
ادراری پروتئین سلول کالرا بررسی کردند .بیانگر آن بود که
فعالیت ورزشی توانسته بود سطح دفعی کالرا را در ورزشکاران
افزایش دهد که از حساس بودن این شاخص نسبت به آسم ناشی
از فعالیت ورزشی است (کورفسکی 3و همکاران .)2014 ،نتایج این
تحقیق با نتایج تحقیق بروکارت و همکاران ( )2003و یزدانی و
همکاران ( )1397همسو است .در این تحقیق  24دوچرخه سوار
شرکت داشتند که مسافت  30و 40کیلومتری را رکاب میزدند.،
نتایج بیانگر افزایش معنادار در سطوح کالرا در هر دو مردان و
زنان بود (بروکارت و همکاران .)2003 ،همچنین نتایج این
تحقیق با نتایج تحقیق معظمی و همکاران( )1394ناهمسو است.
معضلمی و همکاران ( )1394اثر فعالیت ورزشی هوازی بر
پروتئین سلولی کالرا  16کیلو دالتونی و کورتیزول را در افراد
دارای وابستگی به مواد مخدر را بررسی کردند .نتایج تحقیق آنها
نشان داد که غلظت سرمی پروتئین کالرا در گروهی که فعالیت
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