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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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 27/03/99پذیرش مقاله:  

 یبر غلظت سرم یسواردوچرخه یاستقامت تیفعال کیحاضر اثر  قیهدف از تحق مقدمه و هدف:

 . کالرا بود یهانیو پروتئ Dسورفکتنت 

 آزمون و پس آزمون شیو با طرح دو مرحله پ یتجرب مهین قاتیحاضر از نوع تحق قیتحق شناسی:روش

سواران نفر، دوچرخه 10= نخبهسواران )دوچرخه سواراندوچرخهنفر از  20را  قیتحق یبود. نمونه آمار

سلول  یهانیپروتئ قیتحق نیسال بودند. در ا 30-20 یاستان تهران با دامنه سن در نفر( 10=  یحیتفر

 یمصرف ژنیدرصد حداکثر اکس 80-70با شدت  یاستقامت تیجلسه فعال کیبعد از   Dکالرا و سورفکتنت

سلول کالرا و  نیتئپرو یسطوح سرم ،یقیتحق یهاشد. پس از مداخله یریگاندازه قهیدق 30به مدت 

های آمار توصیفی )سن، تجزیه و تحلیل داده های با استفاده از روششد.  یبررس Dسورفکتنت  نیپروتئ

  .انجام گرفت 25نسخه  Spssافزار وابسته( با کمک نرمقد و وزن( و آمار استنباطی )تی مستقل و 

در هر دو گروه  ینیسلول کالرا بعد از مداخله تمر ینشان داد غلظت سرم قیتحق یهاافتهی نتایج:

  Dسورفکتنت نیپروتئ یسرم ریمقاد نیهمچن .داشت یداریمعن شیافزا یحیسواران نخبه و تفردوچرخه

 . داشت یداریمعن شیسواران نخبه افزافقط در گروه دوچرخه ینیپس مداخله تمر

کالرا و  یهانیپروتئ یسرم ریحاد مقاد شیباعث افزا یاستقامت تیجلسه فعال کیاحتماالً  گیری:نتیجه

 .شودیدر ورزشکاران م Dسورفکتنت 

 کلید واژگان 
 کالرا یهانیپروتئ

 Dسورفکتنت 

 یاستقامت تیفعال

 نخبهسواران دوچرخه

 یحیسواران تفردوچرخه
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 مقدمه
که تمرینات روزانه با التهاب مالیم مسیر  دهندینشان م تحقیقات

 1)کارجاالین ورزشی استقامتی همراه است یهاتنفسی در انواع رشته
 ها واغلب با نشانهتمرینات هوازی در ورزشکاران (. 2000و همکاران، 

بونسیونور و همکاران، عالئم التهاب مسیر هوایی همراه است. )
داشته  تواندیتغییرات و التهاب مسیر هوایی علل مختلفی م (.2001

تهویه عمیق و شدید ناشی از ورزش  باشد. این تغییرات حاصل تکرار
 دباشیم زاتیو یا قرار گرفتن در معرض هوای آلوده یا مواد حساس

مثبت ورزش  ریتأث ی(. مطالعات متعدد2012، 2کیپلین و اندرسون)
 دهند،یرا نشان م یو ضد التهاب یالتهاب یهانیتوکایبر سا

از  یاهستند که به عنوان دسته یمیتنظ یهانیپروتئ ها،نیتوکایسا
ده و و ترشح ش دیتول یمختلف یهااز سلول یدیپپت یپل یهاکیپ

 ،یخون یاجزا ،یمنیا یها: کنترل پاسخریاز اعمال، نظ یاریبس
 کندیم یگریانجیبافت را م ییزاختیزخم، و ر امیالتهاب، الت

اپی تلیال هنگام قرار  یها(. سلول2010و همکاران،  روسی)مد
 کنندیرا آزاد م التهابی متنوعی یهایانجیگرفتن در این شرایط ، م
 بخشدیبهبود مها را ها  به داخل ششکه فراخوانی لکوسیت

رها شده به وسیله  یهایانجی(. م2010و همکاران،  3یمنتی)ش
ها به نوبه خود ممکن است بر اپی تلیال و تراوش لکوسیت یهاسلول

پی ا یهااپی تلیال و فرآیندهای مرگ سلولی سلول یهاتمایز سلول
این تغییرات با افزایش پروتئین  (.2006تسفائیگزی، ) تلیال اثر گذارد

اپی تلیال دستگاه تنفسی همراه است که نشانگر افزایش  یهالولس
(. یکی از این 2013و همکاران،  4گوئرا) هستند یآسیب تنفس

( CC16. پروتئین کالرا )باشدی، پروتئین سلول کالرا  مهانیپروتئ
 یهاکیلو دالتونی است که توسط سلول 16یک نشانگر بیولوژیکی 

و  شودیاپی تلیالی بدون مژک هستند، ترشح م یهاکه سلول کالرا
 قرار دارند و هاژکیها غالبًا در بخش انتهایی و تنفسی نااین سلول

متعلق به خانواده سکرتوگلوبین  هستند. ولی در دستگاه ادراری نیز 
خاصیت ضدالتهابی، ضد سمی و  سلولاین و  شودییافت م

غلظت سرمی پروتئین  (.1397یزدانی و همکاران، ) ضدتوموری دارد
بافتی ریوی مفید است و  یهایماریدر تشخیص تعدادی از ب کالرا

 یهایماریدر معرض ب ترشیها، فرد را بکمبود این پروتئین در شش
،  و همکاران 5)بوگالت دهدیویروسی و استرس اکسایشی قرار م

 (. 2003و همکاران،  بروکارتو  2013
تمرینات عادی روزانه  دهدیوجود دارد که نشان م تحقیقات زیادی

 در ورزشکاران استقامتی با التهاب مالیم مسیر هوایی همراه است
التهاب مسیر هوایی که غالباً ناشی ، که (2010ی و همکاران، منتی)ش

، در ورزشکاران اسکی صحرایی و باشدیاز نوتروفیل  و ائوزینوفیل  م
(. همچنین 2010و همکاران،  6لکرووشناگران مشاهده شده است )

تمرین استقامتی باعث افزایش آپوپتوزیس، مقدار نوتروفیل بزاق،  بعد 

                                                           
1. karjalaien 

2  . Kippelen  & Anderson 

3. Chimenti 

4  . Guuerra 

5  . Bougault 

عالوه بر این، در این  از نیم ماراتون در دوندگان آماتور بدون آسم شد.
و  یتمنشی) نیز افزایش داشت تحقیق مقدار پروتئین سلول کالرا

ضد التهابی دستگاه  یهانییکی دیگر از پروتئ. (2010همکاران، 
 یک پروتئین سورفکتنت باشد.می D تنفسی پروتئین سورفکتنت

 باشدیگلیکو پروتئین متصل به کلسیم و از خانواده کولکتین  م
 یهادر سلول D (. پروتئین سورفکتنت2011و همکاران،  7وینکلر)

 (.2006و همکاران،  8)کیشر شودیسنتز م 2 کالرا و پنوموسیت نوع
در سرم یافت شود و افزایش سطح  تواندیم Dپروتئین سورفکتنت

 و ریوی مانند بیماری گرفتگی مزمن ریوی یهایماریسرمی آن در ب
 باکتریایی گزارش شده است هیالرعفونی مانند ذات یهایماریدر ب

(. پروتئین ترشحی سلول کالرا و پروتئین 2009س و همکاران، 9الما)
ها نا کردن حاد در استخر، در اپی تلیوم ششبعد از ش D سورفکتنت

و از آنجا به درون سرم آزاد شوند. تغییرات در غلظت  شوندیترشح م
سرمی این دو پروتئین به عنوان نشانه ایی از تغییر در اپی تلیوم 

غلظت سرمی  (.2013 بوگالت و همکاران،) شودیها محسوب مشش
دقیقه  41دقیقه شنا کردن و  41بعد از  D پروتئین سورفکتنت

ساله به طور  19نفر از شناگران  17تمرین بر روی دوچرخه ثابت در 
(. با توجه به 2011و همکاران،  10بولگر) داری افزایش یافتیمعن

، دهندیهر روز فعالیت استقامتی انجام م سوران اکثرأدوچرخهاینکه 
ظت بر غل یسواردوچرخه یاستقامت تیفعال کیاثر محقق قصد دارد، 

 مورد بررسی قرار دهد. کالرا یهانیو پروتئ Dسورفکتنت  یسرم

 شناسیروش 
ه و با طرح دو مرحل یتجرب مهین قاتیحاضر از نوع تحق قیتحق

نفر از  20را  قیتحق یآزمون و پس آزمون بود. نمونه آمار شیپ
سواران نفر، دوچرخه 10سواران نخبه= )دوچرخه سوارانوچرخهد

سال بودند.  30-20 ینفر( استان تهران با دامنه سن 10=  یحیتفر
بعد از   Dسلول کالرا و سورفکتنت یهانیپروتئ قیتحق نیدر ا

درصد حداکثر  80-70با شدت  یاستقامت تیجلسه فعال کی
شد. پس از  یریگاندازه قهیدق 30به مدت  یمصرف ژنیاکس

سلول کالرا و  نیپروتئ یسطوح سرم ،یقیتحق یهامداخله
 شد. یبررس Dسورفکتنت  نیپروتئ

سواران بودند که در شامل دوچرخه قیتحق یآمار جامعه
سال دو داشتند و حداقل در دقیقه  30فعالیت استقامتی باالی 

حداقل  آن ها یهفتگ نیتمر نیانگیمنظم داشتند و م تیفعال ریاخ
 تیفعال یدارا ریافراد  حداقل در شش ماه اخ نیا ،بود لومتریک 60
 تیرضا لیها بعد از تکم یآزمودن نیبودند. همه ا نیو تمر یبدن

تیشرکت در فعال ینامه، پرسشنامه سالمت و پرسش نامه آمادگ
شرکت کردند.  قیبه طور داوطلبانه در تحق یجسمان یها
را قبل،  یضد التهاب یافراد اجازه استفاده از داروها نیا نیمچنه

6. Voelker 

7. Winkler 

8  . Kisher 

9  . Lamas 

10  . Bolger 
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ها خواسته یرا نداشتند. از تمام آزمودن یورزش تیبعد و هنگام فعال
انجام ندهند. روز قبل  نیسنگ نیهفته قبل از آزمون تمر کیشد 

بدن و وزن ورزشکاران  یدرصد چرب یریاز ازمون و قبل از خون گ
ت بود صور نیبه ا یاستقامت نیبرنامه تمر خابشد. انت یریگاندازه

 یمصرف ژنیدرصد حداکثر اکس 80-70بر اساس  نیکه شدت تمر
ت بود صور نیمصرف بد ژنیحداکثر اکس نیشده بود. تخم میتنظ

 وارد نیمورد نظر را در فرمول سو یمصرف ژنیاز اکس یکه درصد
دهد یمرا به ما  نهیشیاز ضربان قلب ب یفرمول درصد نیکرده و ا

دهد یرا انجام م نیمحاسبه شده، تمرو ورزشکار در ضربان قلب 
توسط  یریگ(. ورزشکاران قبل از انجام تست، جهت خون30)

از آن  و بعد افتندیحضور  شگاهیپرستار و پزشک متخصص در آزما
مورد نظر حضور به عمل آوردند. در  ستیانجام آزمون در پ یبرا

با و  قهیدق 30به مدت  یحیو تفر خبهاز ورزشکاران ن کیادامه هر
دور  نهیشیب یمصرف ژنیدرصد حداکثر اکس 80تا  70شدت 

 یهاداده لیو تحل هیتجز یبراکردند. سواری میدوچرخه ستیپ
)سن، قد و وزن( و آمار استنباطی  یبرا یفیاز آمار توص قیتحق نیا
 یابر مستقل و یاز ت یگروه نیب یهانیانگیم سهیمقا  یبرا)

 یسطح معناداردر وابسته  یاز ت یگروهدرون یهانیانگیم سهیمقا
P≤0/05 ها با استفاده از داده لیو تحل هیتجز. استفاده شد

 انجام گرفت. 25نسخه  SPSSافزار  نرم

 هایافته
 دهد.تحقیق را نشان میهای توصیفی یافته( 1جدول )

 انحراف استاندارد( ±)میانگین هایفردی آزمودن یهایژگیو. 1جدول 

 سواران تفریحیدوچرخه سواران نخبهدوچرخه متغیرها

 2⁄78±24 3⁄26±25 سن

 0⁄42±1⁄76 0⁄04±1⁄64 متر(قد )سانتی

 4⁄83±72⁄5 5⁄12±53⁄7 وزن )کیلوگرم(

 1⁄22±23⁄18 1⁄24±41⁄03 شاخص توده بدن )کیلوگرم بر مترمربع(

 2⁄09±15⁄2 1⁄37±6⁄1 چربی بدن )درصد(

 

 یسنجتن یهاشاخص یو پراکندگ یمرکز شیگرا یهاآماره
در جدول  یحیسواران تفرو دوچرخه یسواران نخبه استقامتدوچرخه

 شیمقدار پ نیانگیم سهیحاصل از مقا جینتانشان داده شده است.  (1)
سواران ( دوچرخهCC16) سلول کالرا نیآزمون و پس آزمون پروتئ

 یبا استفاده از آزمون آمار ،یحیسواران تفرو دوچرخه ینخبه استقامت
 ریدر متغ نیانگیتفاوت م نیآن بود که ا انگریوابسته، ب یت کیپارامتر
معنادار است.  یگروه به لحاظ آمار ودر هر د سلول کالرا نیپروتئ

 نیتوانسته بود، سطوح پروتئ یهواز یورزش نیکه تمر یمعن نیبد
توانسته بود مقدار  یورزش نیتمر نیدهد. همچن شیرا افزا کالر
 شیافزا یحیسواران تفررا در گروه دوچرخه D سورفکتنت نیپروتئ

ون و پس آزم آزمون شیمقدار پ نیانگیم سهیحاصل از مقا جیدهد. نتا
سواران نخبه، با استفاده از گروه دوچرخه  D سورفکتنت نیپروتئ

 وتتفا نیآن بود که ا انگریوابسته، ب یت کیپارامتر یآزمون آمار
 یبه لحاظ آمار D سورفکتنت نیوابسته پروتئ ریدر متغ نیانگیم

مقدار پس آزمون  نیانگیم سهیحاصل از مقا جی. نتاستیمعنادار ن
ن با استفاده از آزمو ،یحینخبه و تفر یهاکالرا گروه سلول نیپروتئ
 نیانگیتفاوت م نیآن بود که ا انگریمستقل، ب یت کیپارامتر یآمار

 ج،ینتا نی. همچنستین داریسلول کالرا معن نیوابسته پروتئ ریدر متغ
وابسته   ریمتغ یبرا یگروه نیب سهیرا در مقا یداریتفاوت معن

 د.ندا نشان D سورفکتنت نیپروتئ

   CC16سلول کالرا   نیپروتئو ( تری)نانوگرم بر ل Dغلظت و سورفکتنت نیانگیم .2جدول

 (n=10) ی حیسواران تفردوچرخه  (n=10) سواران نخبهدوچرخه متغیرها

 پس آزمون    پیش آزمون     پس آزمون    پیش آزمون     
CC16(ng/l) 
SP-D(ng/l) 

6⁄27±0⁄54 

54/15±9/42 
6⁄7±0⁄36 

54/45±9/23 
 

 گیریبحث و نتیجه

 تیوهله فعال کی یاثربخش یحاضر بررس قیهدف از تحق
درصد حداکثر  80-70با شدت  قهیدق 30به مدت  یاستقامت

سلول کالرا و  یهانیپروتئ یبر غلظت سرم یمصرف ژنیاکس
و  یسواران نخبه استقامتدر دوچرخه Dسورفکتنت

 زانیم یدر حالت عاد رسدیبود. به نظر م یحیسواران تفردوچرخه

به داخل خون اندک  ییهوا یهاکالر از راه نیتراوش سطوح پروتئ
و  ندهیمواد آال ات،یاوزون، دخان رینظ یعوامل شیباشد. اما افزا

 نیئوح پروتتراوش سط شیبا شدت باال باعث افزا یورزش تیفعال
که  هاهیو باعث کاهش محافظت ر شودیکالر به داخل خون م
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 1رمبرگ) شودیم باشد،یکار م نیدار اکالر عهده نیسطوح پروتئ
 (.   2013و همکاران،  2و توفوسون 2011و همکاران،  

آزمون و پس  شیمقدار پ نیانگیم سهیحاصل از مقا جینتا
 و یسواران نخبه استقامتسلول کالرا دوچرخه نیآزمون پروتئ

 یت کیپارامتر یبا استفاده از آزمون آمار ،یحیسواران تفردوچرخه
 نیروتئپ ریدر متغ نیانگیتفاوت م نیآن بود که ا انگریوابسته، ب

معنادار است.  یدونده به لحاظ آمار وهسلول کالرا در هر دو گر
 نیتوانسته بود سطوح پروتئ یهواز یورزش نیکه تمر یمعن نیبد

مقدار پس  نیانگیم سهیحاصل از مقا جینتا دهد. شیکالرا را افزا
فاده با است ،یحینخبه و تفر یهاسلول کالرا گروه نیآزمون پروتئ

 نیآن بود که ا انگریمستقل، ب یت کیپارامتر یاز آزمون آمار
ار سلول کالرا معناد نیوابسته پروتئ ریدر متغ نیانگیتفاوت م

و  یمنتیش یهاافتهیبا  قیتحق جیخصوص نتا نی. در استین
 بی( آس2010) و همکاران یمنتیش .( همسو بود2010همکاران)

ور در مردان آمات نمارات مین نیتمر کیرا بعد از  ژکینا الیتل یاپ
 یکه غلظت سرم دندیرس جهینت نیها به اکردند. آن یمرد را بررس

ج تحقیق نتایداشت.  شیماراتن افزا میبعد از ن ول کالراسل نیپروتئ
 است. حاضر قیتحق جی( همسو با نتا1397) یزدانی و همکاران

مشاهده شنا کردن  قهیدق 40 سلول کالرا نیغلظت پروتئ شیافزا
( اثر 2011) (. رمبرگ  و همکاران1397یزدانی و همکاران، ) شد
شاخص  یرو بر تولیمان نیو همچن ردر استخ یورزش تیفعال

ه آن بود ک انگریب .کردند یسلول کالرا بررس نیپروتئ یادرار
کالرا را در ورزشکاران  یتوانسته بود سطح دفع یورزش تیفعال
 یشاخص نسبت به آسم ناش نیش دهد که از حساس بودن ایافزا

 نیا جی(. نتا2014و همکاران،  3کورفسکیاست ) یورزش تیاز فعال
و یزدانی و  ( 2003بروکارت  و همکاران ) قیتحق جیبا نتا قیتحق

دوچرخه سوار  24 قیتحق نیهمسو است. در ا( 1397همکاران )
. زدند،یرا رکاب م یلومتریک 40و 30شرکت داشتند که مسافت 

در هر دو مردان و  کالرادر سطوح  دارمعنا شیافزا انگریب جینتا
 نیا جینتا نیهمچن (. 2003، زنان بود )بروکارت  و همکاران

( ناهمسو است. 1394و همکاران) یمعظم قیتحق جیبا نتا قیتحق
بر  یهواز یورزش تی( اثر فعال1394و همکاران ) یمعضلم

را در افراد  زولیو کورت یدالتون لویک 16کالرا  یسلول نیپروتئ
ها آن قیتحق جیکردند. نتا یبه مواد مخدر را بررس یوابستگ یدارا

 تیکه فعال یکالرا در گروه نیپروتئ ینشان داد که غلظت سرم

 یگروه نیب یورزش را انجام داده بود به صورت درون گروه
به  جیعلت تناقض نتا ،رسدیمداشت. به نظر  یکاهش معنادار

 نیتئپرو یبر غلظت سرم یورزش تیحاد فعال ریتاث یبررس لیدل
 .حاضر باشد قیدر تحقرسلول کالرا

آزمون و پس  شیمقدار پ نیانگیم سهیحاصل از مقا جینتا
توانسته  یورزش نینشان داد، تمر D سورفکتنت نیآزمون پروتئ

سواران را در گروه دوچرخه D سورفکتنت نیبود مقدار پروتئ
 شیپ مقدار نیانگیم سهیحاصل از مقا جیدهد. نتا شیافزا یحیتفر

 سوارانوچرخهگروه د D سورفکتنت نیآزمون و پس آزمون پروتئ
آن  نگرایوابسته، ب یت کیپارامتر ینخبه، با استفاده از آزمون آمار

 ج،یتاو ن ستیمعنادار ن یبه لحاظ آمار نیانگیتفاوت م نیبود که ا
  وابسته ریمتغ یبرا یگروه نیب سهیرا در مقا یتفاوت معنادار

ی یزدان جیحاضر، با نتا قیتحق نشان نداد. D سورفکتنت نیپروتئ
بوگالت و همکاران  ( همسو و با نتایج تحقیق1397و همکاران )

 سهی( با مقا2013( ناهمسو است. بوگالت و همکاران )2013)
 نیتمر قهیدق 41شنا کردن و  قهیدق 41بعد از  ییهوا ریمس بیآس

ساله، غلظت  19نفر از شناگران  17دوچرخه ثابت در  یبر رو
 یکردند. غلظت سرم یریگاندازهرا  D سورفکتنت نیپروتئ یسرم
 یبه طور معنادار تیبعد از هردو نوع فعال Dسورفکتنت نیپروتئ

 .افتی شیافزا
در  D سورفکتنت نیپروتئ یحاضر غلظت سرم قیتحق در

سواران برخالف دوچرخه نیسواران نخبه قبل بعد از تمردوچرخه
( و بوگالت و همکاران 2011و همکاران ) نکلریو قیتحق ،یحیتفر

در  شیعدم افزا نیا لینداشت. احتماال دل شی( افزا2013)
متفاوت  یادر زمان ه یریگخون لیسواران نخبه به دلدوچرخه

با  ترشیب یسازگار لیبعد از آزمون است و ورزشکاران نخبه به دل
. افتدیها زودتر اتفاق مدر آن یبازساز ندیفرآ نات،ینوع تمر نیا

خبه در ورزشکاران ن یورزش تیفعال نییشدت پا گر،ید لیدل دیشا
 باشد. احتماال شدت یحیسواران تفرنسبت به دوچرخه یاستقامت

 یبرا قهیدق 30و مدت  یمصرف ژنیاکس داکثردرصد ح 70-80
 یسواران نخبه کافبه داخل خون در دوچرخه  Dترشح سورفکتنت

اال آن بود که احتم انگریب قیتحق یهاافتهی جه،ی. در نتشدباینم
را و سلول کال یهانیپروتئ شیباعث رها یاستقامت یورزش نیتمر

 شود. به داخل خون  D سورفکتنت
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