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تین متفاوت و گلوتامین بر مقادير کرا GIتأثیر خوردن دو کربوهیدرات با 

 کیناز و زمان واماندگی در زنان فعال
 

 3عباسعلی گائینی –  2جید کاشف م  – 1 پری منیره نقدی

ن، .کارشناسی ارشد،گروه فیزيولوژی ورزشی، دانشکدة تربیت بدنی، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجايی تهرا1
ی تهران، .استاد گروه فیزيولوژی ورزشی، دانشکدة تربیت بدنی، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجاي2  تهران، ايران

 فیزيولوژی ورزش، دانشکدة تربیت بدنی، دانشگاه تهران، تهران، ايران استاد گروه. 3 تهران، ايران

 

 

 چکیده

 کیناز کراتین هایایزوآنزیم مقادیر بر وگلوتامین متفاوت GI با کربوهیدرات دو خوردن این پژوهش با هدف بررسی تأثیر

و  سال 24 /82±  4/3انگین سنی دانشجو با می 40های این پژوهشفعال انجام گرفت. آزمودنی زنان در واماندگی زمان و

گلیسمی کم و گلوتامین، شاخص گلیسمی متر، داوطلبانه انتخاب شدند و در چهار گروه شاخصسانتی 25/165 ± 1/5قد 

 135) عدسگلیسمی پایین،  دارونما تصادفی قرار گرفتند. بنابراین برای شاخص و گروهین گلوتامزیاد و گلوتامین، گروه 

– 130gr یبسیسمی باال، گل شاخص( و( 170 – 175زمینی gr گلوتامین مصرفی برای هر سه ،)روه به مقدار گ

g/KgBW 5/0  عد از آزمون بیری خون قبل و گنمونهو دارونما نیز همین میزان استفاده شد.  ی آبسیس 250محلول در

رونی یری مکرر و یکراهه با آزمون تعقیبی بونفگاندازهها با استفاده از تحلیل واریانس وتحلیل یافتهیهتجزبروس انجام گرفت. 

گلیسمی متفاوت و گلوتامین درات با شاخص انجام پذیرفت. نتایج نشان داد خوردن کربوهی  α≤ 05/0معناداری  در سطح

گلیسمی  شاخص ولی گلوتامین تنها نسبت به گروه کربوهیدرات با رد،ندا CK MBو CK totalمقادیر  تأثیر معناداری بر

گلیسمی متفاوت و گلوتامین مدت زمان فعالیت خوردن کربوهیدرات با شاخص شد و CK MMکم مانع از افزایش مقدار 

گلیسمی متفاوت و گلوتامین، گلوتامین تنها توان استفاده از کربوهیدرات با شاخص واماندگی را افزایش داد. بنابراین میتا 

 کاهش آسیب سلولی توصیه کرد. برای افزایش زمان فعالیت و
 

 های کلیدیواژه

 آزمون بروس، زمان واماندگی، شاخص گلیسمی، کراتین کیناز، گلوتامین.

 

                                                           

  : 09124764719: تلفن  نويسندة مسئول                                       monir.pari@yahoo.com :Email 
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 مقدمه
، بروز خستگی پردازندیم مدتیطوالنی بدنی سنگین و هاتیفعالاز مشکالت اصلی ورزشکارانی که به  یکی

 عملکردعضالنی است که کاهش  کوژنیو گلکاهش سطح گلوکز خون  . از دالیل احتمالی آناستزودرس 

که ورزشکاران در  استی متداول در تغذیة ورزشی این هاپرسشبدن را در پی دارد. به همین علت از 

روزهای تمرین و مسابقه چه نوع غذایی مصرف کنند. برخی متخصصان تغذیه و ورزش معتقدند مصرف 

. این شودیمکربوهیدرات در زمان تمرین موجب جلوگیری از کاهش غلظت گلوکز خون رژیم غذایی کم

کاهش تخلیة  مسئله موجب جلوگیری از خستگی زودرس و حفظ میزان گلوکز خون در حد طبیعی،

. در حال حاضر نوع کربوهیدرات مصرفی شودیمگلیکوژن عضالنی و در نتیجه بهبود عملکرد ورزشکاران 

 انواع مصرف است که داده شده نشان از نظر شاخص گلیسمی برای ورزشکاران اهمیت زیادی دارد. اخیراً

ی حفظ میزان قند خون شاخص در نتیجه برا. دهدینم افزایش میزان یک به را خون قند کربوهیدرات،

ی که اهیتغذاز جمله مالحظات  نیهمچن(. 1) استگلیسمی کربوهیدرات از اهمیت بسزایی برخوردار 

 ی غذایی جهت بهبود عملکرد ورزشی است.هامکملامروزه در علوم ورزشی کاربرد فراوان دارد، استفاده از 

یی هستند که ورزشکاران برای به حداکثر رساندن عملکرد خود هاروشاز جمله  هامکملاستفاده از 

یی که امروزه توجه بیشتر مربیان و ورزشکاران را به خود هامکمل نیترمهم(. از 2) کنندیماستفاده  آنهااز 

 60تا  50اسید آمینة آزاد موجود در بدن انسان است که نیترفراوان. گلوتامین استجلب کرده، گلوتامین 

درصد کل ذخایر اسید آمینة پالسما را  20کل ذخایر اسید آمینة آزاد عضالت اسکلتی و حدود درصد 

و سرانجام به  شودیم(. گلوتامین در عضالت اسکلتی سنتز شده و به جریان خون رها 3) دهدیمتشکیل 

اثر تمرینات های عضالنی که بر (. از نظر تئوری، از تجزیة سلول4) شودیمی مختلف بدن منتقل هابافت

از فعالیت  پس. بسیار سازنده استگلوتامین در تنظیم گلوکز (. 5کند )دهد، جلوگیری میشدید روی می

عنوان سوبسترا برای تشکیل گلوکز و ، گلوتامین بهشوندیورزشی ذخایر گلیکوژن عضله و کبد تخلیه م

 عنوانبه(. گلوتامین هم 6) دهدیافزایش میند، تولید گلوکز و ذخایر گلیکوژن عضله را ااین فر ةکنندمیتنظ

(. پس از یک جلسه تمرین )فعالیت 7) کندیمة متابولیسم گلوکز عمل کنندلیتعد عنوانبهسوبسترا و هم 

سوبسترا برای تشکیل گلوکز و  عنوانبه، شوندیمبا شدت باال و حاد( ذخایر گلیکوژن عضله و کبد تخلیه 

( 1390(. سجاد کرمی )8) دهدیمید گلوکز و ذخیره گلیکوژن را افزایش ة این فرایند، تولکنندمیتنظ

است. گلوکو نئوژنز  رگذاریتأثنفرین بر روی متابولیسم گلوتامین گزارش داد که انسولین، گلوکاگن و اپی

درصد کل گلوکز بدن سهیم  20-25. گلوکو نئوژنز کلیوی در تولید دهدیمگلوتامین اغلب در کلیه رخ 
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درصد از گلوکز سیستماتیک است و تولید  5کلی، گلوکونئوژنز گلوتامین مسئول پیدایش  طورهباست. 

. به این دیآیم حساببهشده از گلوتامین درصد از گلوکز مشتق 75کلیوی گلوکز از گلوتامین نزدیک به 

گلوتامات  کهیدرحال، استکه گلوتامین عامل مهمی در هموستاز گلوکز کل بدن  رسدیمنظر ترتیب، به

( گلوتامین هم سوبسترا و هم 2010و همکاران )1آلی سیو مولفینو(. در پژوهش 9) ستینچنین 

ی هاسلولای برای سنتز چربی در مادهپیش عنوانبه. کربن گلوتامین استکنندة متابولیسم گلوکز یلتعد

خاص باعث  طوربهت و کنندة مهم عملکرد سیستم ایمنی اسیکتحرشود. گلوتامین چربی استفاده می

 .(11شود )یمها یتلنفوستحریک تکثیر 

 هاییستمس بدنی، هاییتفعال در هیدروژن یون تولید و PH تغییرات مقابل در دفاعی خط اولین

 حداقل به ار هیدروژن یون غلظت تغییرات که قادرند بافرهااست.  خون بافرهای و یسلولدرون بافری

 یهانقش از یکی دیگر، طرف از. کندیم ایفا را نقش بیشترین کربناتیب خونی، بافرهای میان در. برسانند

 جلوگیری خون PH از تتغییرا این که ،ستهاکربناتیب تولید با بافری ظرفیت افزایش گلوتامین مکمل

 بیشتری وازیه توان به ورزشکاران و کندیم ممانعت مصرفی اکسیژن حداکثر شکست از نتیجه در و کرده

شده  همراه آن با نخو گلوکز و شودیم استفاده عضله گلیکوژن بدنی فعالیت در ضمن در. یابندیم دست

 را خود گلوکز از ریمقدا هم کبد ادامه در شود. فراهم فعال بافت برای الزم انرژی تا شودیم عضله وارد و

 گلیکوژن باشد، بکمیا خون گلوکز کهیهنگام بنابراین. کندیم خون وارد هیپوگلیسمی از جلوگیری برای

 .(22)دهد یم افزایش را آن دارکربوهیدرات غذایی رژیم یک که کندیم پر را آن کبد

بر  ینپروتئ-یدراتمکمل کربوهتأثیر زمان بارگیری »( در تحقیقی با عنوان 2008و همکاران ) 2وایت

 هاگروهفعل و انفعاالت در بین  نشان دادند که تفاوتی در زمان« حاد عضالت در تمرینات سخت آسیب

ساعت  48افزایش یافت و افزایش دردناکی عضالت در  هاگروهوجود ندارد، اگرچه کراتین کیناز در تمامی 

-( اثر مصرف آالنین2005و همکاران ) 3(. مارسلو ماکو12ید )رسپس از تمرین به باالترین میزان خود 

بررسی کردند و نتیجه  هاموشساز را بر روی عالیت درماندهگلوتامین بر غلظت گلوتامین پالسما پس از ف

سازی را افزایش نداد گلوتامین بر روی غلظت گلوتامین تأثیر دارد، اما زمان درمانده-گرفتند که آالنین

بر  دارشاخههای ینهآمة پرش عمقی و مصرف مکمل اسید ماهسه( تأثیر 1392آزاد و همکاران )(. 13)

                                                           
1. Alessio Molfino 

2 . White 

3. Marcelo Macedo 
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گیران را بررسی کردند. نتایج نشان داد که آنزیم کراتین کیناز هم در فعالیت آنزیم کراتین کیناز کشتی

( 1392فرخشاهی و همکاران ) .(14گروهی تفاوت معناداری نداشت )ی و هم بینگروهدرونهای یبررس

ز متعاقب تمرینات و تغییرات سطح آنزیم کراتین کینا شدهادراکتأثیر مکمل گلوتامین بر شدت درد 

ساعت پس  48و  24نکرده را بررسی کردند، کراتین کیناز و درک درد عضالنی گرا در مردان تمرینبرون

یری شد. نتایج تحقیق نشان داد هیچ نوع تفاوت معناداری بین دو گروه مکمل و دارونما گاندازهاز تمرین 

 از قبل گلوکز مصرف داد نشان تمرین و نولیزگلیکوژ بر گلیسمی شاخص تأثیر (. مطالعة15مشاهده نشد )

اکنون هم .(5)ندارد  بارزی تأثیر فعالیت زمان افزایش و عضالنی گلیکوژن بر آن گلیسمیو شاخص  تمرین

نوع کربوهیدرات مصرفی از نظر شاخص گلیسمی برای ورزشکاران از اهمیت خاصی برخوردار گردیده 

توانند بر عملکرد ورزشی و کاهش اسیدالکتیک اثرگذار مینیز ها بر کربوهیدرات برخی از مکملعالوه .است

(. این اسید آمینة غیرضروری که 16)باشند. اما برخی از آنها ممکن است عواقب مرگباری داشته باشند 

از تجزیة عضالت  شود و سوخت اصلی سیستم ایمنی است، احتمال داردهای عضالنی یافت میدر سلول

و ضعف سیستم ایمنی جلوگیری کند، اما مستندات کافی برای اثبات این احتمال وجود ندارد. اگرچه 

 کمتر خطر سبب گلوتامین مصرف و نیوشولم کستل تحقیقات ها با یکدیگر در تضادند، درنتایج پژوهش

 ترکیب بر را اثری هیچ( 1998) ابه مانند برخی کهدرحالی بود، ایمنی هایسلول افزایش دلیلبه عفونت

از نظر تئوری گلوتامین احتماالً در جلوگیری از تجزیة  .نکردند مشاهده عضالت تجزیة و آن عملکرد و بدنی

گلوتامین نقش (. 5دهد، نقش دارد )روی میطور طبیعی در تمرینات سخت های عضالنی که بهسلول

کربنات کمک های بیکند. این فرایند به تولید یونمهمی در تنظیم تعادل اسیدی و بازی در بدن بازی می

تر و با دهد به مدت طوالنیکند تا اسید الکتیک را خنثی کند. منابع کافی گلوتامین به شما اجازه میمی

 نمایة با کربوهیدرات مصرف مورد در که ناقضاتیت به توجه با (. بنابراین10)شدت باالتری فعالیت کنید 

 گلوتامین مصرف است که این شودمی مطرح که سؤالی دارد، وجود گلوتامین مصرف و متفاوت گلیسمی

 فعالیت زمان و کیناز کراتین ایزوآنزیم سطح بر تأثیری چه زیاد و کم گلیسمی شاخص با کربوهیدرات و

 دارد؟ سازدرمانده فعالیت هنگام واماندگی، تا

 

 روش

جامعة آماری  .است آزمونپس و آزمونیشپتجربی است. طرح تحقیق از نوع نوع نیمه ازحاضر  وهشپژ

نفر  40سال رشتة تربیت بدنی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی بودند.  20-30شامل دانشجویان دختر 
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 32/60±6/8متر و وزن سانتی 25/165±1/5سال و قد  82/24 ± 4/3با میانگین سنی از دانشجویان 

 (n=10تصادفی در چهار گروه ) طوربهداوطلبانه انتخاب شدند و  طوربه 46/17±7/6کیلوگرم و درصد چربی 

گلوتامین و کربوهیدرات با شاخص گلیسمی زیاد، گلوتامین و کربوهیدرات با شاخص گلیسمی کم، 

از اجرای آزمون از داوطلبان خواسته شد در محل انجام گلوتامین و دارونما قرار گرفتند. یک هفته قبل 

عنوان شاخص های انتروپومتریک و تست بروس اولیه انجام گرفت. عدس بهیریگاندازهآزمون حاضر شوند 

نظر گرفته شد و در  گرم کربوهیدرات است، در 25گرم که حاوی  130-135گلیسمی کم به میزان 

گلوتامین  g/kgbw 5/0همراه قطره لیمو به آن اضافه شد و به درصد نمک پخته شده و چند 2محلول 

آزمون استفاده شد. در مورد شاخص گلیسمی باال ی آب قبل از اجرای سیس 250محلول در صورتبه

گرم کربوهیدرات است، به همان روش استفاده شد و  25گرم که حاوی  170-175زمینی به مقدار سیب

ی آب سیس 250محلول در  گروه دارونما قرص گندم را گلوتامین و g/kgbw5/0به مقدار گروه گلوتامین 

منظور به یریگخون اول مرحلة ساعت یک گذشت آزمون مصرف کردند. پس ازیک ساعت پیش از اجرای 

 و نشسته حالت در هایآزمودن از خونی ةنمون CK Total،CK MM،CK MBهای یمآنز سطوح یریگاندازه

لیتر از هر آزمودنی یلیم 6شد که در هر مرحله حدود  گرفته ساعد سیاهرگ از استراحت حالت در

ها خواسته شد آزمون بروس را انجام دهند. بالفاصله پس از اتمام مرحلة یآزمودنسپس از . یری شدگخون

فاده شد از کیت پارس آزمون ساخت ایران است CKیری گاندازهیری انجام گرفت. برای گخون مجدداًدوم 

از آمار توصیفی بود.  مدنظرو برای زمان واماندگی تست بروس استفاده شد که زمان فعالیت تا واماندگی 

 هادادهارزیابی توزیع طبیعی  منظوربهی و محاسبة میانگین، انحراف استاندارد استفاده شد. بندطبقهبرای 

یرنوف و آزمون لوین استفاده شد. برای اسم -ترتیب از آزمون کولموگروفبه هاانسیوارو همگن بودن 

درون  معناداری مکرر و در صورت مشاهدة اختالف ریگاندازهاز آزمون تحلیل واریانس در  هاهیفرضآزمون 

ی قبل و بعد از فعالیت از آزمون تحلیل هااندازهو برای بررسی تفاضل  از آزمون تعقیبی بونفرونی هاگروه

در نظر گرفته شد. عملیات آماری پژوهش  ≥05/0αمقدار  هایبررساستفاده شد که در این  کطرفهواریانس ی

 .انجام گرفت 19نسخة  SPSS افزارنرمیلة وسبه
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 نتایج 

 پایین گلیسمی با کربوهیدرات گروه چهار در هایآزمودن آنتروپومتریک هاییژگیو معیار انحراف و میانگین

 گروه و گلوتامین گروه و گلوتامین همراهبه باال گلیسمی با کربوهیدرات گروه و گلوتامین همراهبه

 .شده است داده نمایش 1 جدول در دارونما

 

 (M±SDی چهارگانة پژوهش )هاگروهدر  هایآزمودنی آنتروپومتريک هایژگيو. 1جدول 

 گروه

 متغیر

 GLکربوهیدرات

 و گلوتامین

کربوهیدرات 

GH 

 و گلوتامین

 دارونما مکمل گلوتامین

 10 10 10 10 تعداد

 2/27 ±5/3 9/24 ±2/2 2/23 ±7/2 24±  4 سن)سال(

 1/6± 5/165 6± 5/165 4± 3/164 7/4± 7/165 (cmقد)

 1/7± 4/59 6/9± 9/58 6/7± 7/62 6/10± 1/60 (kgوزن)

bf% 8/18 ±8/6 3/19 ±6/7 3/14 ±5/6 3/17 5±/4 چربی 

(2kg/m)BMI 1/2± 6/21 3± 6/21 8/2± 1/23 4± 9/21 

WHR 82/0 82/0 85/0 82/0 

مدت زمان تست 

 بروس

8/0±2/15 1/2±7/14 9/1±6/14 9/0±8/12 

 

 تیقبل و بعد از فعالکراتین کیناز قلبی و کراتین کیناز عضالنی ام، کراتین کیناز ت ریمقاد نیانگیم

پس از یک یر متغبا توجه به نتایج هر چهار  .شده استداده  شینما 2جدول در چهار گروه در  هایآزمودن

 .اندافتهساز افزایش یفعالیت درمانده
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  (M±SD)ی چهارگانة پژوهش هاگروهمتغیرهای تحقیق قبل و بعد از فعالیت در . 2ول جد

 CK T متغیر

IU/L 

CK MB 

IU/L 
CK MM 

IU/L 
 مرحله

 بعد قبل بعد قبل بعد قبل گروه

کربوهیدرات 
GL 

 گلوتامینو 
6/64±7/148 74±2/165 5/4±9/15 7/4± 17 9/64±7/132 8/73±1/148 

کربوهیدرات 
GH 

 و گلوتامین
7/83± 118 2/91±8/129 8±8/16 4/8±7/19 1/84±1/101 7/89± 110 

مکمل 

 گلوتامین
5/138±4/124 4/141±1/131 7/3± 14 5/5±3/17 8/138±110 8/139±7/115 

 6/150±9/77 6/138 ±7/72 8/19±6/11 4/18±7/13 3/170±9/80 157 ±9/75 دارونما

 

ی کراتین هامیآنزی مکرر برای ایزو ریگاندازهی تحقیق با استفاده از آزمون تحلیل واریانس در هاهیفرض

بررسی شدند که نشان داد که یک فعالیت  کراههکیناز و در مورد زمان واماندگی از طریق تحلیل واریانس ی

 CK ریمتغساز تأثیر معناداری بر هر سه متغیر داشت. در قسمت تعامل گروه با مرحلة دارای دو درمانده

T  وCKMB  یی مانند کربوهیدرات با گلیسمی هامکملاختالف معناداری مشاهده نشد، یعنی مصرف

تعامل گروه با مرحله معنادار  CK MMمتفاوت و گلوتامین بر میزان آن تأثیری نداشته است. ولی در مورد 

استفاده  کراههی قبل و بعد از فعالیت از آزمون تحلیل واریانس یهااندازهبرای بررسی تفاوت تفاضل است. 

 تعقیبی توکی استفاده شد. آزمون معنادار است، بنابراین از 05/0ها در سطح آلفای شد. اختالف اندازه

گلوتامین بوده است، بنابراین مصرف گلوتامین  به نفعی قبل و بعد از فعالیت هااندازهمعناداری تفاضل 

تفاوت کند. همچنین یمنسبت به مصرف کربوهیدرات با گلیسمی کم از آسیب سلولی بیشتر جلوگیری 

توان های مورد مقایسه زمان فعالیت تا واماندگی در مورد چهار گروه وجود داشت، مینگینمعنادار بین میا

گلوتامین بر زمان فعالیت تا  همراهبهبا دو نمایة گلیسمی کم و زیاد نتیجه گرفت مصرف کربوهیدرات 

 .واماندگی تأثیر معناداری دارد

فعالیت تا واماندگی بین گروه کربوهیدرات نتایج آزمون توکی تفاوت معناداری را بین میانگین زمان 

همراه همراه گلوتامین و گروه دارونما و نیز بین گروه کربوهیدرات با گلیسمی زیاد بهبا گلیسمی کم به
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همراه گلوتامین مصرف هایی که کربوهیدرات بهعبارت دیگر، گروهدهد. بهگلوتامین و گروه دارونما نشان می

 کردند. تری را فعالیتزمان طوالنی کردند، نسبت به دارونما

 

 بحث 

های پژوهش تفاوتی مشاهده نشده است. در گروه CK MBو  CK totalنتایج این تحقیق نشان داد که بین 

 افزایش سببهمراه گلوتامین همچنین نتایج نشان داد مصرف کربوهیدرات با شاخص گلیسمی متفاوت به

شد،  سنجیده بروس تست هایزمان مقایسة از طریق که خستگی را و واماندگی زمان و شد فعالیت زمان

کند. این یافته در به تعویق انداخت. میزان آنزیم کراتین کیناز در سرم هنگام فعالیت افزایش پیدا می

هنگام و بعد از فعالیت، بیشتر تحقیقات قبلی به اثبات رسیده و در تحقیق حاضر نیز تأیید شده است. 

. بیشترین فعالیت سرمی کنندمیرا تعیین  هاآنزیممیزان افزایش فعالیت سرمی هر کدام از عوامل بسیاری 

از جمله دوی فوق ماراتن  مدتطوالنیورزشی رقابتی  هایفعالیتآنزیمی ناشی از فعالیت ورزشی، پس از 

 عضالنی هایاضانقبو شامل  شودمیکه وزن در آنها تحمل  هاییورزش. شودمییافت  گانهسهیا مسابقات 

کنند می ایجاد را هاآنزیم سرمی فعالیت در افزایش بیشترین سراشیبی، در دویدن مانند هستند، گرابرون

 در خون داخل به CK (. سطح پایة این آنزیم در شرایط طبیعی به وراثت افراد بستگی دارد. تراوش18)

 باشد مرتبط نیز افراد فعالیت سطح به تواندمی بنابراین است، کمتر نکردهتمرین به نسبت کردهتمرین افراد

نتایج  CK MMتفاضل بین قبل و بعد بررسی شد. در مورد  CK MMهمین منظور در ارتباط با  به(. 17)

همراه گلوتامین تفاوت معناداری نشان داد که بین گروه گلوتامین با گروه کربوهیدرات با گلیسمی پایین به

که با کربوهیدرات با گلیسمی پایین مصرف ت، به این معنا که گلوتامین زمانیبه نفع گلوتامین وجود داش

 CKتواند به این مهم دست یابد. در حقیقت، تنهایی میکند، اما بهشود، از تخریب سلولی جلوگیری نمی

MM طور خاصی به ساختار خط یک آنزیم سیتوزولی است که بهM یک -ای موجود در سارکومر تارچه

که شدت فعالیت ورزشی شود. زمانیمتصل می -پروتئین گوناگون 28ساختار پیچیدة متشکل از حداقل از 

به لحاظ متابولیکی در حد طبیعی قرار دارد، بافت عضالنی بدون تغییر خاصی در نفوذپذیری غشا فعالیت 

ها کند و آنزیماز این حد فراتر رود، نفوذپذیری تغییر می کند. با وجود این، اگر شدت فعالیت ورزشیمی

(. در نتیجه نتایج این تحقیق نشان داد که 17شوند )طبق مسیری که اشاره شد، وارد جریان خود می

کاهش دهد، بنابراین در  CK MMتواند نفوذپذیری غشا و سلول عضالنی را در تراوش گلوتامین می

 ثر است.جلوگیری از تخریب سلولی مؤ
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 فعالیت از ناشی گلیکوژنی تخلیة دورة از پس گلوکز پلیمر گرم 61 با همراه گلوتامین گرم 8 مصرف

 و دا آی کی مشاهدات این از حمایت در. (19شود )می تنهاییبه گلوکز درصد 25 افزایش سبب ورزشی،

 دارد بدن گلوکز هموستاز در مهمی نقش کلیه در گلوتامین گلوکونئوژنز که کردند تأیید( 2003)لواتا 

 تمرینات حین در را که سوزیعضله فرایند حدی تا تواندمی گلوتامین که معتقدند محققان (. بعضی20)

 زدگیتمرین یا تمرینیبیش دچار که ورزشکاری در خصوصبه امر این. بخشد تقلیل افتد،می اتفاق سنگین

 تحقیقات .(21کند )می مطرح ریکاوری فاز در مکملی عنوانبه را گلوتامین رواست، ازاین ترمحسوس شده،

 ذخایر ورزشی فعالیت از پس. دارد گلوکز تنظیم در ایسازنده نقش گلوتامین که است شده داده نشان

 این کنندةتنظیم و گلوکز تشکیل برای سوبسترا عنوانبه گلوتامین شود؛می تخلیه کبد و عضله گلیکوژن

(. مکمل گلوتامین در شرایط آسیب و استرس 19دهد )می افزایش را عضله گلیکوژن و گلوکز تولید، فرایند

(. در تحقیق حاضر با توجه 14سازی دارد )تأثیر مثبتی در جهت تعادل مثبت نیتروژنی و تحریک پروتئین

های گروه همراه مکمل گلوتامین تأثیر معناداری بینبه مصرف کربوهیدرات با نمایة گلیسمی متفاوت به

های کراتین کیناز( مشاهده نشد، اما مقایسة تفاضل آنزیم پژوهش در شاخص آسیب سلولی )ایزوآنزیم

CK MM همراه گلوتامین نسبت به قبل و بعد از تست بروس نشان داد کربوهیدرات با گلیسمی پایین به

های کرمی یج این تحقیق با تحقیقگلوتامین آنزیم کراتین کیناز عضالنی را بیشتر افزایش داده است. در نتا

( 1390(، فرخشاهی و همکاران )1392(، آزاد و همکاران )2008( وایت و همکاران )1390و همکاران )

( ناهمسوست، دلیل این ناهمسویی ممکن 2010همسوست و همخوانی دارد. اما با نتایج تحقیقات مولر )

هفته، اما در پژوهش حاضر  8ه در پژوهش مولر است نوع اسید آمینة مصرفی باشد یا زمان تمرینات، ک

 یک جلسة تمرین بوده است.

یک از اگرچه نتایج این پژوهش نیز تأییدی بر افزایش میزان الکتات خون پس از فعالیت است، هیچ

شده و مکمل گلوتامین، کاهشی در میزان الکتات پس از فعالیت نشان نداد. نتایج این مواد غذایی مصرف

( و خازنی 1383(، آزاد و همکاران )1388خانلو و همکاران )(، قره1380نتایج تحقیقات نعمتی )تحقیق با 

(، دی 2005( همسوست و با آنها همخوانی دارد. اما با نتایج تحقیقات مارسلو مارکو و همکاران )1386)

همسو و مغایر ( و نا1382) همکاران و ساالرکیا (،1390(، ابوالفضل رزاقی )1991توماس و همکاران )

های ساالرکیا و دی توماس را به تفاوت در زمان مصرف کربوهیدرات است. شاید بتوان ناهمخوانی با تحقیق

نسبت داد. ناهمخوانی با نتایج رزاقی، دُز مصرفی گلوتامین است و همچنین دلیل ناهمخوانی با تحقیق 
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لعاتش را روی آزمودنی حیوانی )موش( مارسلو نوع متفاوت آزمودنی است، به این معنا که مارسلو مطا

 که این تحقیق روی آزمودنی انسانی انجام گرفته است.انجام داده، درحالی

، که این تغییرات از ستهاکربناتیبی مکمل گلوتامین افزایش ظرفیت بافری با تولید هانقشیکی از 

PH کند و ورزشکاران به یمعت خون جلوگیری کرده و در نتیجه از شکست حداکثر اکسیژن مصرفی ممان

شود و گلوکز یمیابند. در ضمن در فعالیت بدنی گلیکوژن عضله استفاده یمتوان هوازی بیشتری دست 

شود تا انرژی الزم برای بافت فعال فراهم شود. در ادامه کبد هم یمخون با آن همراه شده، وارد عضله 

که گلوکز یهنگامکند. بنابراین یممی وارد خون مقداری از گلوکز خود را برای جلوگیری از هیپوگلیس

دار آن را افزایش کند که یک رژیم غذایی کربوهیدراتیمخون کمیاب باشد، گلیکوژن کبد آن را پر 

(. از وظایف گلوتامین تنظیم و تعدیل و تولید گلوکز از مسیر گلوکونئوژنز است، بنابراین وقتی 22دهد )یم

توانند منابع الزم تولید انرژی برای فعالیت را فراهم کنند و مدت زمان فعالیت یمهر دو ماده همراه شوند، 

 تا خستگی را افزایش دهند.

 

 گیرییجهنت

 کند و همچنین در مورد زمانتنهایی از آسیب سلولی بیشتر جلوگیری میطور خالصه گلوتامین بهبه

 و کنند فراهم را فعالیت برای انرژی تولید زمال منابع تواندمی شود، همراه با کربوهیدرات اگر واماندگی

تناقضی که بین نتایج  .برند باال را که با زمان تست بروس سنجیده شد خستگی تا فعالیت زمان مدت

ها، توان تا حدودی به متفاوت بودن آزمودنیهای مطالعات دیگر وجود دارد را میتحقیق حاضر و یافته

ها، طول مدت تمرین ای بود و نوع مصرف مکملجلسهمدت زمان مصرف مکمل که در تحقیق حاضر تک

 و نوع پروتکل تمرینی نسبت داد.
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Abstract 

The aim of this study was to investigate the effect of the consumption of two 

types of carbohydrates with different GI and glutamine on creatine kinase 

isoenzymes and the exhaustion time in active women. 40 students (mean age 

of 24.82 ± 3.4 yr, height of 165.25 ± 5.1 cm) participated voluntarily in this 

study. Subjects were randomly divided into 4 groups: low glycemic index and 

glutamine, high glycemic index and glutamine, glutamine and placebo. Lentil 

(130-135 gr) was used as carbohydrate with low glycemic index, and potato 

(170 -175 gr) as high glycemic index; the consumed glutamine for all three 

groups was 0.5 g/kg BW dissolved in 250 cc of water and the similar amount 

of placebo was also used. Blood samples were collected before and after Bruce 

test. Data were analyzed with analysis of variance with repeated measures, 

one-way ANOVA and Bonferroni post hoc test at α≤0.05. The results showed 

that carbohydrate with different glycemic index and glutamine did not have a 

significant effect on CK total and CK MB, but the increase of CK MM was 

prevented in glutamine group compared with low glycemic index group. 

Carbohydrate with different glycemic index and glutamine increased the 

activity time to exhaustion.  Thus, carbohydrate consumption with different 

glycemic index and glutamine and also glutamine itself can be used to increase 

the activity time and decrease cell damage. 
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