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Abstract
Aims: The aim of this study was to investigate the acute effect of four Karate Competitions on
serum Creatine Kinase and lactate Dehydrogenase enzymes levels and serum C3 and C4
components of the complement system levels in karate-ka soldiers.
Methods For this purpose, 10 karate-ka from a military training center in Iran voluntarily
participated in the study and periodically competed in two tables of minus 68 kg, height
equivalent to 168.8±4.4 cm, BMI equivalent to 21.72±1.01 kg/m2 and minus 78 kg, height
equivalent to 172.8±7.25 cm, BMI equivalent to 22.85±1.76 kg/m2. Each of them participated
in 4 competitions in a day by the official competition. Blood samples were taken 24 hours
before and after the competition and were assessed in specialized laboratories. T-test, ANOVA
with repeated measures and Tukey’s test were used for comparison of means before and after
the test.
Results: The results showed that 24 hours after the period, serum Creatine Kinase level in total
of both groups 145.75% significantly increased (P=0.012) and lactate Dehydrogenase enzyme
level showed 66.5% non-significant increment (P=0.124). On the other hand, C3 and C4
components of the complement system levels showed 15.75% and 24.5%, respectively, nonsignificant decrease in total of both groups (P=0.104 and P=0.138, respectively).
Conclusion: One day after doing a semi-official karate (kumite) tournament, signs of muscle
damage are seen, which are probably due to the mechanical stress caused by repeated strikes.
However, further follow-up is needed to obtain clearer results.
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چکیده
اهداف :هدف از این تحقیق بررسی اثر حاد چهار مسابقه کاراته بر سطوح سرمی آنزیم کراتینکیناز ،الکتات دهیدروژناز و اجزاء  C3و C4
سیستم کمپلمان در سربازان کاراتهکا میباشد.
روشها :بدین منظور  10کاراتهکا از یکی از مراکز آموزش نظامی ایران بهصورت داوطلبانه در این پژوهش شرکت کردند و در دو جدول
منهای  68کیلوگرم با قد معادل  168/8 ±4/40سانتیمتر و  BMIمعادل  21/72 ±1/01کیلوگرم بر مجذور قد ،منهای  78کیلوگرم با قد
معادل  172/8 ±7/25سانتیمتر و  BMIمعادل  22/85 ±1/76کیلوگرم بر مجذور قد ،بهصورت دورهای به رقابت پرداختند و هر کدام در
یک روز  4مسابقه به روش مسابقات رسمی برگزار کردند .نمونههای خونی  24ساعت قبل و بعد از مسابقات گرفته شد و در آزمایشگاه
تخصصی مورد سنجش قرار گرفت .برای مقایسه میانگینها در مراحل قبل و بعد ،از آزمونهای آماری  tوابسته ،آنالیز واریانس با اندازه
گیریهای مکرر و آزمون تعقیبی توکی استفاده شد.
یافتهها :نتایج نشان داد که سطوح سرمی آنزیم کراتینکیناز در مجموع هر دو گروه  145/75درصد افزایش معنیدار ( )P=0/012و آنزیم
الکتات دهیدروژناز در مجموع هر دو گروه  66/5درصد افزایش غیر معنیدار ( )P=0/124نشان داد .درحالیکه اجزاء  C3و  C4سیستم
کمپلمان در مجموع هر دو گروه به ترتیب  15/75و  24/5درصد کاهش غیر معنیدار (به ترتیب P=0/104 :و  )P=0/138پیدا کردند.
نتیجهگیری :به نظر میرسد یک روز پس از انجام چهار مسابقه کاراته (سبک کومیته) ،نشانههایی از آسیب عضالنی در سربازان بروز
میکند که احتماالً به دلیل استرس مکانیکی ناشی از ضربات متوالی است .البته برای کسب نتایج روشنتر به پیگیریهای بیشتری نیاز است.
کلید واژهها :کاراته ،کومیته ،سیستم کمپلمان ،کراتینکیناز ،الکتات دهیدروژناز
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افراد پایور همیشه باید از آمادگی جسمانی و حرکتی مطلوبی
برخوردار باشند که جهت نیل به این هدف برنامههای تمرینی
متنوعی بکار گرفته میشود .این در حالی است که در بسیاری از
مراکز آموزشی برای آماده سازی ویژه سربازان جهت نبردهای تن
به تن به ورزشهای رزمی نیز پرداخته میشود .کاراته بهعنوان
یکی از این ورزشها ،یک هنر رزمی مبتنی بر دفاع و مبارزه با
دست خالی است که شامل ضربات دست ،پا ،سر و انواع فنون
پرتابی و گالویزی میباشد [ .]1در واقع ،کاراته به دلیل تکنیکهای
مبارزهای آن جذابیت پیدا کرده و برخی معتقدند که کاراته بهمثابه
روش جادویی برای جنگیدن میباشد که قادر به کشتن یا مجروح
کردن حریف در یک چشم برهم زدن است [ .]2کومیته نیز به زبان
ژاپنی به معنای مبارزه و یکی از سه بخش اصلی تمرینات ورزش
کاراته است که در آن از فنون آموخته شده در مقابل یک حریف
واقعی به کار گرفته میشود [.]3
عالوه بر پیامدهای مثبتی که فعالیتهای ورزشی بهویژه
ورزشهای رزمی مانند کاراته برای بدن انسان به همراه دارند
متأسفانه ماهیت ،شدت ،مدت و نوع حرکات برخی ورزشها نیز
ممکن است بدن ورزشکاران را در معرض خطر آسیب دیدگی بافتی
و تضعیف سیستم ایمنی قرار دهد .محققین در بررسیهای خود
شواهدی از هماچوری ) ،]4[ (Hematuriaرابدومیولیز
) ]5[ (Rhabdomyolysisو کوفتگی عضالنی تأخیری
) ]6[ (DOMSرا در کاراتهکاها گزارش دادهاند.
کوفتگی عضالنی تأخیری ( Delayed Onset Muscle
 )Sorenessنوعی درد عضالنی است که معموالً یک یا دو روز
پس از یک جلسه تمرین شدید احساس میشود .بسیاری از
نظریههای موجود ،اعمال برونگرا ( )Eccentric Actionرا عامل
اصلی آن میدانند .این یافته اولین بار توسط تاالگ ( )1973در
پژوهشی به دست آمد که به بررسی ارتباط بین  DOMSو اعمال
برونگرا ،درونگرا و ایستا پرداخته بود و نتایج نشان داد که تنها
گروهی که تمرینات برونگرا انجام داده بودند کوفتگی عضالنی
شدیدی را تجربه کردند [ .]7بسیاری از محققین ،آسیبهای
ساختاری و واکنشهای التهابی را دو بخش اصلی DOMS
میدانند .حضور آنزیمهای عضالنی از قبیل کراتینکیناز و الکتات
دهیدروژناز در خون پس از تمرینات ورزشی شدید ،داللت بر برخی
آسیبهای ساختمانی در غشای سلولهای عضالنی دارد.
شوندی و همکاران ( )1391مشاهده کردند که یک جلسه تمرین
شدید ویژه کاراته به مدت  2ساعت باعث افزایش معنیدار مقادیر
 CKخون و ادرار در فاصله  1و  6ساعت پس از این نوع تمرینات
در مردان کاراته کار نخبه شد [ .]8در همین راستا ،فرزانگی و
همکاران ( )2014نیز نشان دادند که مارکرهای آسیب عضالنی
 (LDH,CK) 48ساعت پس از یک دوره  4هفتهای تمرینات
شدید کاراته که بهصورت  3جلسه در هفته برگزار میشد ،افزایش

قابل توجه نشان داده است [ .]9نامنی و همکاران ( )1383با مطالعه
بر روی  21زن جوان ضمن تأیید رابطه بین مقادیر  CKو LDH
نشان دادند که مقادیر  CPKو  LDHدر فاصله  24و  48ساعت
پس از انقباضات برونگرا افزایش معناداری یافته است [ .]10اما
هیساشی و همکاران ( )2014گزارش کردند که یک جلسه تمرین
خسته کننده ویژه جودو (شامل 15 :دقیقه گرم کردن 20 ،دقیقه
مرور فن 70 ،دقیقه فعالیت ورزشی شبه مسابقه و  15دقیقه سرد
کردن) تغییرات قابل مالحظهای در مقادیر  CKسرم در جودوکاران
دانشگاهی ایجاد نکرده است [ .]11ماتسوس و همکاران ()2006
بعد از انجام یک پروتکل ورزشی هیبرید با تمرکز روی فلکسور و
اکستنسورهای آرنج ،تغییر معنیداری در فعالیت پالسمایی  CKو
 LDHدر فواصل بالفاصله 2 ،1 ،و  7روز پس از اجرا در مردان
سالم غیرورزشکار مشاهده نکردند [ .]12جونیر و همکاران ()2013
نیز در رتهای ویستار ،کاهش سطح  CKرا تا  24ساعت پس از
یک جلسه شنای  30دقیقهای با وزنهای معادل  4/5درصد وزن
بدن در گروه کنترل در مقایسه با گروه دیابت گزارش کردند [.]13
از طرفی آسیب بافتی مانند دیگر محرکها ،سیستم ایمنی بدن را
وادار به پاسخهای التهابی میکند .واسطههای محلول در خون و
سایر مایعات بدن که در واکنشهای التهابی سیستمیک دخالت
میکنند شامل :سایتوکاینها ،کمپلمان و پروتئینهای فاز حاد
میباشند .کمپلمان سیستم پیچیدهای مرکب از بیش از  20پروتئین
پالسمایی است که بهصورت هماهنگ برای مقابله با عفونتهای
باکتریایی و روندهای التهابی عمل میکنند .برخی از اجزاء کمپلمان
مانند جزء  C3و  C4بهعنوان واسطههای پپتیدی التهاب بهحساب
میآیند .این اجزاء باعث فراخوانی سلولهای التهابی به محل
عفونت یا آسیب میگردند [.]14
اسپرسن و همکاران ( )1991نیز در تحقیقی بروی دوندگان
استقامتی ورزیده مشاهده کردند که پس از انجام یک مسابقه دوی
 5کیلومتری ،تغییر معنیداری در غلظت  C3پالسمایی به وجود
نمیآید [ ]15اما ترتیبیان و همکاران ( )1388گزارش کردند که 6
هفته تمرینات آمادهسازی کاراته باعث کاهش غیر معنیدار (2/56
درصدی) جزء  C3خون در سه هفته اول میشود ،اما غلظت C4
افزایش معنیدار ( 18/5درصدی) داشته است ،اما در پایان دوره
سطوح  C3و  C4به حالت پایه بازگشتند [ .]16از طرفی ،کاراکابی
و همکاران ( )2005مشاهده کردند که بالفاصله پس از اجرای
پروتکلهای تمرینی هوازی و بیهوازی در بازیکنان نخبه والیبال
در غلظت اجزاء  C3و  C4کاهش معنیدار به وجود میآید و چهار
ساعت بعد به مقادیر پایه بر میگردند [ .]17تادآهیرو و همکاران
( )2014دریافتند که  7روز تمرین شدید جودو تغییری در غلظت
 C3ایجاد نمیکند اما باعث افزایش معنیدار  C4پالسمایی میشود
[ .]18بنابراین با توجه به ماهیت حرکات و برخوردهای جسمانی در
ورزشهای رزمی ،وقوع صدمات و پاسخهای التهابی شدید در این
ورزشها اجتناب ناپذیر است .ورزش کاراته نیز از این پدیده مصون
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روشها
این مطالعه یک تحقیق شبه تجربی با طرح تحقیق پیش آزمون و
پس آزمون است .جامعه آماری شامل کلیه کاراتهکاران سرباز استان
تهران با حجم نمونه بالغ بر نفر  100بود که از بین آنها
کاراتهکاران یکی از مراکز آموزشی نظامی بهصورت نمونهگیری در
دسترس و تمام شمار انتخاب شد .آزمودنیهای این پژوهش 10
نفر بودند که بهطور داوطلبانه در تحقیق شرکت کردند و معیار ورود
آنها داشتن حداقل یک عنوان استانی یا کشوری در طی دو سال
گذشته و نداشتن هیچ بیماری یا اختالل ایمنی ،التهابی و عضالنی
اثرگذار بر شاخصهای مورد مطالعه (از قبیل :میوزیت التهابی،
دیستروفی عضالنی ،بیماریهای میوکارد و رابدومیولیز و غیره) بود.
پس از انتخاب آزمودنیها ،ابتدا موضوع پژوهش ،هدف و روش
اجرای آن ،همین طور کاربردها و عوارض احتمالی به آگاهی آنها
رسید .سپس ،آزمودنیها داوطلبانه رضایتنامه کتبی شرکت در
مراحل پژوهش را امضاء کردند .برای جلوگیری از آسیبدیدگی
احتمالی ،شرکت کنندگان در آزمون به دو گروه وزنی منهای 68
کیلوگرم و منهای  78کیلوگرم تقسیم شدند .تعداد شرکت کنندگان
در هر گروه وزنی  5نفر بود که در دو جدول جداگانه به رقابت
پرداختند .به دلیل آنکه امکان خونگیری و اندازهگیری ،C4 ،C3
کراتینکیناز و الکتات دهیدروژناز در مسابقات رسمی وجود نداشت،
در این پژوهش سعی شد یک دوره مسابقه کاراته عیناً شبیه سازی
شود و با فراهم آوردن حداکثر شرایط الزم (جوایز نقدی و غیر
نقدی) ،مسابقات مذکور را به شرایط برگزاری مسابقههای رسمی
کاراته نزدیک نمود .بدین ترتیب ،انتظار میرفت استرسی که هنگام
مسابقه رسمی کاراته بر ورزشکار تحمیل میشود ،پدید آید.
آزمودنیها بهصورت دورهای هر کدام  4مسابقه کومیته به مدت 3
دقیقه مفید با فواصل استراحت  5تا  15دقیقه (که فواصل مسابقات
پایانی نسبت به مسابقات اول کوتاهتر بود و بسیار نزدیک به شرایط

نتایج
اطالعات مربوط به سن (سال) ،وزن (کیلوگرم) ،قد (سانتی متر)،
شاخص تودة بدن (کیلوگرم بر متر مربع) بهصورت mean± SED
در جدول  1آمده است.
همانطور که در جدول  2مشاهده میشود ،نتایج تجزیه و تحلیل
درونگروهی نشان داد که مقادیر  CKسرم در  24ساعت قبل و
بعد از دوره در گروه منهای  68کیلوگرم ( )P=0/002و همچنین
در گروه منهای  78کیلوگرم ( )P=0/023افزایش معنیدار داشته
است .از طرفی تجزیه و تحلیل بین گروهی نشان داد که یک دوره
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نیست و ورزشکاران این رشته ممکن است در حین و پس از تمرین
یا مسابقات ،با التهاب شدید روبهرو شوند و سیستم ایمنی/التهابی
بدن آنها تحریک شود [.]18 ،16
بنابراین هرچند ،بهکارگیری تمرینات جسمانی و ورزشهای رزمی
جهت آماده سازی نیروی پایور نظامی امری مهم است اما توجه
بهسالمتی و عملکرد آنها امری مهمتر است .از این رو در پژوهش
حاضر سعی شده است با بررسی شاخصهای التهاب و آسیب
عضالنی مورد نظر و تغییرات به وجود آمده پس از مسابقات کاراته،
بستری مناسب برای پژوهشهای بیشتر و گستردهتر فراهم آورد تا
در صورت لزوم و بهمنظور جلوگیری از صدمات ناشی از این
تغییرات ،تجدید نظری در زمان استراحت بعد از مسابقات بهمنظور
بازیافت بهتر صورت پذیرد ،ضمن آنکه میتواند با دادن آگاهیهای
الزم به افراد آموزش دهنده و پایوران کاراتهکا ،عملکرد مطلوب
آنها را در کسب نتایج بهتر موجب شود.

مسابقه رسمی بود) انجام دادند .از آزمودنیها به مقدار 5ccخون
گرفتهشد .نمونههای خونی را متخصص مربوط یک ساعت قبل و
بعد از مسابقات از ورید قدامی ساعد در حالت نشسته گرفت .غلظت
اجزاء  C3و  C4سیستم کمپلمان بهوسیله کیتهای SRID
اندازهگیری شد ،بدین ترتیب که در هر یـک از حفـرههـای کیت
 SRIDساخت شرکت بهار افـشان به ترتیب  2μlو  5μlاز
سرمهای کنترل و کالیبراتورها ریخته ،سپس درب حفرهها بـسته و
بر روی سطح تراز به ترتیب بـه مـدت  24و  48سـاعت قـرار داده
شد .برای اندازهگیری  C3و  C4الزم بود نمونههـا قبـل از ریخـتن
در حفرات با نسبت  1:40با سرم فیزیولـوژی رقیـق گردنـد .بعـد
از گذشت زمان الزم قطر رسوبهای حاصل بهوسیله خطکـش
ویـژه اندازهگیری و منحنی استاندارد بر روی کاغذ میلیمتـری
براسـاس غلظت کالیبراتورها رسم شد .با داشتن قطر رسوب نمونه
مجهول و با استفاده از منحنی استاندارد غلظت اجزاء کمپلمان
مـذکور محاسبه گردید .سطوح آنزیم کراتینکیناز و الکتات
دهیدروژناز نیز با کیت پارس آزمون و روش فتومتریک سنجش
شد .جهت اندازهگیری حجم پالسمای قبل و بعد از مسابقات نیز از
معادله دیل -کاستیل استفاده شد [ .]19در طول زمانی که
آزمایشات انجام میگرفت به جهت اینکه امکان کنترل
آزمایشگاهی در خصوص آزمون دهندگان وجود نداشت ،پژوهشگر
توصیههای الزم بهمنظور عدم استفاده از دارو و مکمل در حین
مسابقه و دوره بازیافت را به ورزشکاران گوشزد کرد و پس از پایان
مراحل خونگیری همگی اذعان داشتند از تغذیه و مکمل خاصی
بهمنظور انجام مسابقه استفاده نکردند .ویژگیهای توصیفی مورد
سنجش آزمودنیها شامل :قد ،وزن و شاخص توده بدنی یک روز
قبل از مسابقه سنجیده شد.
برای تجزیه و تحلیل دادهها ،ابتدا از آزمون کولموگروف اسمیرنوف
استفاده شد و نتایج ،طبیعی بودن توزیع دادهها را تائید کرد .برای
توصیف دادهها از میانگین و انحراف استاندارد و برای تحلیل
استنباطی درونگروهی از آزمون  tوابسته و بین گروهی از آزمون
آنالیز واریانس با اندازهگیریهای مکرر و آزمون تعقیبی توکی
استفاده شد .کلیه عملیات آماری توسط نرم افزار  SPSS 18انجام
شد و سطح معنیداری آزمونه ا  P ≤0/05در نظر گرفته شد.
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مسابقه کاراته باعث افزایش معنیدار ( )P=0/012در سطوح CK

سرم در بعد از دوره در مقایسه با سطوح پایه شده است و نتایج
آزمون تعقیبی نشان داد که این اختالف معنی دار بین گروههای:
پیش آزمون  -68و پس آزمون  ،)P=0/002( -68پیش آزمون
 -78و پس آزمون  ،)P=0/02( -78پیش آزمون  -68و پس آزمون
 ،)P=0/001( -78پیش آزمون  -78و پس آزمون -68
( )P=0/014بوده است .در مورد مقادیر  LDHسرم نتایج
درونگروهی نشان داد که در گروه منهای  78کیلوگرم در مراحل
پیش آزمون و پس آزمون افزایش معنیدار ( )P=0/010ایجاد شده
اما آنالیز بین گروهی هیچگونه تفاوت معنیداری ( )P=0/124را
بین گروههای مختلف نشان نداد.

جدول  .1ویژگیهای دموگرافیک آزمودنیها
سن (سال)

وزن (کیلوگرم)

قد (سانتیمتر)

)(Kg/m2

اوزان
منهای  68کیلوگرم

18/34 ± 1/96

57/10 ± 1/96

168/8 ± 4/40

21/72 ± 1/01

منهای  78کیلوگرم

19/54 ± 1/51

69/8 ± 9/63

172/8 ± 7/25

22/85 ± 1/76

BMI

جدول  .2تغییرات غلظت آنزیمهای  CKو  LDHدر  24ساعت قبل و بعد از مسابقات
شاخص آنزیمي
CK
)(U/L

مرحله آزمون

انحراف معیار  ±میانگین

پیش آزمون ()-68
پس آزمون ()-68

238/10± 81/73
319/60± 70/56

تحلیل درون گروهي
درصد افزایش

تحلیل بین گروهي

ارزش T

ارزش P

4/18

** 0/002

2/49

* 0/023

1/78

0/098

3/57

* 0/010

75/50

ارزش F

2/875

مقادیر طبیعی
پیش آزمون ()-78
259/21 ± 28/30
()52-336
پس آزمون ()-78
354/18 ± 31/2
پیش آزمون ()-68
188/10± 21/13
LDH
23/00
)(U/L
پس آزمون ()-68
221/60± 28/36
مقادیر طبیعی
پیش آزمون ()-78
198/15 ± 21/20
43/50
()122-243
پس آزمون ()-78
216/28 ± 19/89
* معنی داری با  ** ،P ≥ 0/05معنی داری با  *** ،P ≥ 0/01معنی داری با .P ≥ 0/001
70/25

1/99

ارزش P

* 0/012

0/124

جدول  .3تغییرات غلظت اجزای ( C3و  )C4سیستم کمپلمان در  24ساعت قبل و بعد از مسابقات
اجزاء سیستم
کمپلمان

C3
)(mg/dl
مقادیر طبیعی
()75-135
C4
)(mg/dl
مقادیر طبیعی
()12-72

مرحله آزمون

انحراف معیار ±
میانگین

پیش آزمون ()-68

84/20± 31/41

پس آزمون ()-68
پیش آزمون ()-78

77/50± 19/11
88/15 ± 28/20
80/18 ± 22/2
27/25 ± 8/79
23/20± 5/85
38/15 ± 8/20
33/18 ± 10/2

پس آزمون ()-78
پیش آزمون ()-68
پس آزمون ()-68
پیش آزمون ()-78
پس آزمون ()-78

تحلیل بین گروهي

تحلیل درون گروهي
درصد کاهش

ارزش t

ارزش P

8/50

-0/69

0/499

7/25

-0/73

0/384

13/50

-1/23

0/232

11/00

-1/49

0/102

ارزش F

2/086

1/988

ارزش P

0/104

0/138

جدول  .4تغییرات درصد حجم پالسما در  24ساعت قبل و بعد از مسابقات
اجزاء سیستم
کمپلمان

حجم پالسما
()%

مجله طب نظامي

مرحله آزمون

انحراف معیار  ±میانگین

پیش آزمون ()-68
پس آزمون ()-68
پیش آزمون ()-78
پس آزمون ()-78

51/88 ± 2/13
50/98 ± 1/78
54/20 ± 2/68
55/08 ± 2/24

دوره  ،17شماره  ،3پاییز 1394

تحلیل درون گروهي
ارزش t

ارزش P

-0/889

0/132

0/235

0/145

تحلیل بین گروهي
ارزش F

2/198

ارزش P

0/166
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همانطور که جدول  3نشان میدهد ،سطوح جزء  C3سیستم
کمپلمان سرم در گروه منهای  68کیلوگرم  8/50درصد کاهش و
در گروه منهای  78کیلوگرم  7/25درصد کاهش داشته اما این
کاهش معنی دار ( )P=0/104نبوده است .به همین ترتیب سطوح
جزء  C4سیستم کمپلمان سرم در گروه منهای  68کیلوگرم 13/50
درصد کاهش و در گروه منهای  78کیلوگرم  11/00درصد کاهش
داشته که این کاهش معنی دار ( )P=0/138گزارش نشده است.
در جدول  4تغییرات درصد حجم پالسما ارائه شده است .نتایج
نشان داد در فاصله  24ساعت پس از اجرای مسابقات تغییر معنی
داری در حجم پالسما در هر گروه و بین گروهها نشده است
(.)P=0/166
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آسیب بافت عضالنیاسکلتی با تغییرات فراساختاری قابلمشاهده
(مانند گسیختگی ساختاری خطوط  ،Zشکستن ساختار طبیعی
میوفیالمانها در برخی از سارکومرها) ،افزایش پروتئینهای درون
سلولی به درون پالسما که نشان دهنده آسیب سارکولما است،
کوفتگی عضالنی تأخیری و افت عملکرد حرکتی متمایز میشود
[ .]20ضمن تأیید این موضوع ،نتایج تحقیق در راستای تعیین اثر
چهار مسابقه متوالی کاراته در سبک کومیته بر سطوح آنزیمهای
 CKو ( LDHبهعنوان شاخصهای آسیب عضالنی) و اجزاء C3
و  C4سیستم کمپلمان (بهعنوان شاخصهایی از روندهای التهابی)
کاراته کاهای نظامی نشان داد که الگوی تغییرات  CKو LDH
در گروههای منهای  68و منهای  78کیلوگرم متفاوت است .در
واقع نتایج ما نشان داد که  24ساعت بعد از انجام مسابقات کاراته
سطوح  CKدر هر دو گروه و همچنین سطح  LDHدر گروه
منهای  78افزایش معنی دار پیدا کرده است .نتایج ما در بخش
تغییرات  CKو  LDHبا یافتههای شوندی ،فرزانگی ،تاالگ،
نامنی و نوبهار همخوانی دارد [ ]10-7و با یافتههای هیساشی،
ماتسوس و جونیر همخوانی ندارد [.]13-11
نمونه برداری از بافت عضالنی بالفاصله پس از یک مسابقه ماراتن
نشان داد که در نتیجه نیروی ناشی از اعمال اکسنتریک و یا کشش
تارهای عضالنی ،خطوط  Zبهطور جزئی به هم ریخته و
فیالمانهای ضخیم و نازک در یک گروه موازی سارکومرها دچار
پارگی قابل توجهی میشوند و سطح آنزیمهای خون از قبیل آنزیم
 CKافزایش مییابد .این آسیب مسئول پارهای از دردهای عضالنی
موضعی ،حساسیت و تورم به هنگام  DOMSمیباشد [ .]20از
طرفی پژوهشهای انجام شده بین  DOMSو التهاب ارتباطاتی
پیدا کردهاند [ .]20 ،19مشخص شده در هنگام آسیب عضله،
نوتروفیلها به محل آسیب دیده هجوم میبرند و سایتوکاینهایی
را آزاد میکنند .همچنین احتماالً نوتروفیلها در طی فرایند انفجار
اکسایشی ( )Oxidative Burstبهمنظور بیگانهخواری باعث
رهایش رادیکالهای آزاد اکسیژن ( )ROSمیشوند که میتواند
باعث آسیب دیدگی غشاهای سلولی شود [ .]21آرمسترانگ نیز در
یک بازنگری جامع یک سلسله رخدادها از قبیل آسیب ساختاری،
نکروز در نتیجه حضور کلسیم رها شده از محل آسیب ،تجمع مواد
محرک و افزایش فعالیت ماکروفاژی را الگوی پیشنهادی DOMS
معرفی میکند [ .]22از دالیل احتمالی همخوانی نتایج ما با
یافتههای قبلی ،ایجاد نیروهای بزرگ روی سطح نسبتاً کوچک
سطح مقطع عضله و در نتیجه بروز آسیب عضالنی به دنبال چند
مسابقه متوالی کاراته در سبک کومیته میباشد [.]22 ،20 ،19 ،14
همچنین انجام ناکافی فعالیتهای مقدماتی از قبیل تمرینات پیش
آمادهسازی و گرم کردن [ ]23 ،10و عدم دریافت کافی مکملهای
غذایی آنتی اکسیدانتی مانند ویتامین  Eو  Cدر رژیم غذایی این

افراد میتواند مزید بر علت باشد [.]23
از سوی دیگر نتایج ما نشان داد که اجزاء  C3و  C4سیستم کمپلمان
در فاصله  24ساعت پس از چهار مسابقه متوالی کومیته دچار
کاهش عددی در گروههای منهای  68و منهای  78کیلوگرم شده
است اما این کاهش از نظر آماری معنی دار نبوده است .در رابطه با
نقش ورزش در سطح سرمی کمپلمان مطالعات چندان صورت
نگرفته است .هر چند دورههای طوالنی تمرینهای شدید
فعالیتهای ورزشی ممکن است با سطح پایینتر کمپلمان همراه
باشد ،ولی به نظر نمیرسد پاسخ کمپلمان به ورزش چندان حاد
باشد .نایمن و همکاران ( )1989در تحقیقی گزارش کردند که
میزان جزء سوم و چهارم کمپلمان ( C3و  )C4در زمان استراحت،
در یازده مرد دونده استقامتی در مقایسه با افراد غیر ورزشکار
کمتراست .سطح  C3و  C4در ورزشکاران تقریباً  %20کمتر از غیر
ورزشکاران بود .این مقدار تقریباً در کمترین میزان دامنه طبیعی
قرار دارد .با این حال هیچ گونه همخوانی بین مسافت تمرین و
سطح  C3و  C4در استراحت دیده نمیشود .این امر نشان میدهد
که ممکن است برای کاهش سطح کمپلمان نیاز به آستانه
مشخصی از تمرین باشد و یا اینکه ارتباط مستقیمی بین حجم
تمرینهای استقامتی و سطح کمپلمان وجود ندارد .چون افزایش
حجم پالسما تا میزان  %15یک پدیده جبرانی معمولی نسبت به
تمرینهای استقامتی میباشد .ممکن است تفاوت بین ورزشکاران
و غیر ورزشکاران تا حدودی مربوط به حجم بیشتر پالسما در
ورزشکاران باشد [ .]24به دنبال یک جلسه تمرین ممکن است
سطح کمپلمان بدون تغییر بوده و یا افزایش پیدا کند .بهطور نمونه،
هانسون و فالهرتی ( )1981مشاهده کردند که پس از  60دقیقه
دویدن توسط مردان دونده تغییر قابل توجهی در اجزاء سوم و چهارم
کمپلمان به وجود نمیآید [ .]25از طرفی در تحقیقات دیگر گزارش
شده که سطح پالسمایی اجزاء  C3و  C4کمپلمان پس از انجام
فعالیتهای ورزشی حاد بهطور قابل مالحظهای تغییر میکند.
بهعنوان مثال ،دافاکس و همکارانش ( )1991،1989گزارش کردند
که پس از یک آزمون دوچرخه سواری درجه بندی شده تا مرحله
خستگی ارادی در  11مرد تمرین کرده ،غلظت پالسمایی  C3و
 C4به میزان  %35 -45افزایش پیدا میکند .همچنین آنها عنوان
کردند که فعالیتهای ورزشی طوالنیتر با افزایش بیشتر و پایدارتر
اجزاء سوم و چهارم کمپلمان همراه باشد .این یافته آنها از تحقیقی
به دست آمد که در آن هشت مرد جوان سالم که دارای تمرینهای
متوسط ( 10 -40کیلومتر در هفته) بودند ،حدود  25تا  33کیلومتر
را در  2/5ساعت دویدند .بعد از انجام این فعالیت افزایش قابل
توجهی در غلظت  C3سرم در هنگام ورزش و غلظت  C4در حین
و پس از ورزش به وجود آمد که البته در این مطالعه سطح  C3و
 C4با تغییرات حجم پالسما مطابقت داده شده بود .در هنگام
مسابقه سطح  C3تا حدود  %50افزایش پیدا میکند و در عرض
یک تا سه ساعت به مقادیر قبل از ورزش بر میگردد .غلظت C4
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نتیجهگیری
بنابراین بهطورکلی به نظر میرسد با توجه به یافتههای این تحقیق
در بررسی برخی شاخصهای بیوشیمیایی سربازان کاراتهکا به دنبال
چهار مسابقه متوالی کاراته (سبک کومیته) ،اثراتی از آسیب
عضالنی و التهاب به وجود آمده است که ممکن است سیستم ایمنی
آنها را تا چندین ساعت پس از این رقابتها به چالش بکشد .از
این رو جهت حفظ سالمتی و عملکرد جسمانی سربازان کاراتهکا،
توجه به ریکاوری مناسب جهت تعدیل این پارامترها الزامی است و
باید مورد توجه مربیان و تمرین دهندگان در محیطهای نظامی
باشد و پیشنهاد میشود که این مطالعه بروی یک جامعه آماری
گستردهتر با تکرار نمونهگیری در زمانهای مختلف ریکاوری (،2
 7، 3و  14روز) مجدداً انجام شود تا نتایج روشنتری در این زمینه
کسب شود.
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نیز به همان میزان باال رفته ولی تا سه ساعت پس از ورزش
همچنان به مقدار قابل مالحظهای باال باقی میماند .در مجموع
آنها نتیجه گرفتند که اوالً ممکن است پس از یک فعالیت ورزشی
بیشینه کوتاه مدت ،سیستم کمپلمان فعال شود .ثانیاً فعال شدن
سیستم کمپلمان از هر دو مسیر کالسیک و آلترناتیو ،ممکن است
حاکی از التهاب ناشی از ورزشهای طوالنی مدت بوده و نقش
مؤثری در پاکسازی اجزاء ناشی از شکسته شدن پروتئینها در
عضالت آسیب دیده داشته باشد [.]26
هر چند همیشه در فعالیت کمپلمان تغییر مشاهده نمیشود ولی
شواهد موجود حاکی از افزایش بیان گیرندههای کمپلمان در سطح
نوتروفیلها میباشد .این افزایش ممکن است باعث تسهیل عمل
کمپلمان شده بدون اینکه در سطح غلظت پالسمایی آن تغییری
حاصل شده باشد .بهعنوان مثال گری و همکاران ( )1993گزارش
دادند 6-24 ،ساعت بعد از ورزش ،افزایش قابل توجه تأخیری در
بیان گیرندههای ملکولی  CR3که گیرنده جزء ( C3biآنتی ژن
 )CD11bکمپلمان میباشد در سطح نوتروفیلها به وجود میآید.
در این تحقیق افراد مورد مطالعه ورزشکاران استقامتی ورزیده بودند
که یک دقیقه دوی سرعت خیلی شدید (با ،VO2max %100
میانگین سرعت  )16/5را روی تردمیل بهطور تکراری انجام
میدادند و به دلیل اینکه ورزشکاران با عملکرد باالی روزانه تمرین
میکنند ،ممکن است در بیان گیرندههای کمپلمان سطح
نوتروفیلهای آنان یک اثر تنظیم منفی پایدار و دائمی وجود داشته
باشد [ .]27در مقابل ساوکا و همکاران ( )1989نشان دادند که به
دنبال فعالیتهای ورزشی معتدلتر و با شدت متوسطتر شامل 2
زمان  45دقیقهای قدم زدن در سر باالیی با  VO2max %40و
گرمای  35و درجه سانتیگراد میباشند ،هیچگونه تغییری در C3
سرم مشاهده نمیشود .غلظت  C3در شرایط کم آبی بدن (معادل
 %50وزن بدن) در مقایسه با حالت آب داشتن بیشتر بود .با این
حال وقتی مقدار  C3داخل عروقی با تغییرات حجم پالسما محاسبه
و مطابقت داده شد ،هیچگونه تغییری بین دو حالت دیده نشد .در
واقع میتوان گفت :دهیدراسیون به خودی خود میتواند بدون اینکه

تغییر محسوسی در مقدار مطلق کمپلمان ایجاد کند ،بر روی غلظت
کمپلمان سرم تأثیر داشته باشد [.]28
بیان تأخیری گیرندههای کمپلمان در سطح نوتروفیلها به التهاب
ناشی از دگرانوالسیون نوتروفیلها در حین و کمی بعد از ورزش
نسبت ،داده میشود؛ بنابراین ممکن است در هنگام و بعد از ورزش،
سیستم پیچیده کمپلمان فعال بوده و بسیاری از جنبههای عملکرد
ایمنی را تغییر دهد .این تغییر احتماالً از طریق افزایش سریع اجزاء
کمپلمان میباشد که باعث دگرانوالسیون نوتروفیلها و رها شدن
سایتوکاینها میشود و سپس یک حالت تنظیم منفی در بیان
گیرندههای کمپلمان اتفاق میافتد .بسیاری از محققین معتقدند
تغییرات سیستم کمپلمان در اثر ورزش ،در پاسخ به التهاب موضعی
و یا رها شدن واسطههای التهابی رخ میدهد [ .]29-27از دالیل
احتمالی نتایج ما در خصوص عدم تغییر معنیدار اجزاء  C3و C4
سیستم کمپلمان در سربازان کاراته کا به دنبال مسابقات کاراته
میتوان به عدم دهیدراسیون در این آزمودنیها و همچنین عدم
پیگیری تغییرات این اجزاء در زمانهای مختلف پس از مسابقات
اشاره کرد.
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