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چکیده
ها هستند که افزایش آنها در خون نشانه تلیال ریههاي اپیاز سلولDکالرا و سورفکتنتهاي سلولپروتئینزمینه و هدف:

ها همراه است. هوازي است که با فعال کردن ماکروفاژها و نوتروفیلاستقامتی فعالیتی بیيشنا. استتنفسیدستگاه آسیب 
هاي کالرا در پروتئینو بر غلظت سرمی سورفکتنت شنا ثیر یک جلسه فعالیت استقامتی أتتعیینپژوهش حاضر از هدف 

بود.شناگران نخبه 
از بین تحقیق نمونه آماري. بودبعد از آزمونو قبلبا دو مرحله وبالینی ییاز نوع کارآزماتحقیق حاضر :هامواد و روش

.انتخاب شدند،1395در سال ) به صورت تصادفیn=10) و تفریحی (n=10نخبه ()، شناگرn=20(شناگران تیم شهر تبریز
ژن یدرصد حداکثر اکس70- 75ت بعد از یک جلسه فعالیت استقامتی با شدقبل و Dهاي سلول کالرا و سورفکتنت پروتئین

وابسته و آزمون آنالیز واریانس یک طرفه و آزمون tاز آزمون ها با استفادهدادهگیري شد. اندازه،دقیقه20مصرفی به مدت 
.ندگرفتتحلیل قرار تجزیه وموردTukeyتعقیبی 

دار افزایش به صورت معنیتفریحیونخبه ناگرانشگروه دو از مداخله تمرینی در هربعدکالراسلولغلظت سرمی :هایافته
داشت.دار معنیافزایش شناگران تفریحی مداخله تمرینی فقط در گروه از پسDسورفکتنت ، چنین). همP=001/0(یابد می
ست میزان پروتئین سلول کالرا در شناگران نخبه بیشتر از تفریحی امیانگین چنین، نتایج پس آزمون نشان داد که هم

)001/0=P و سورفکتنت (Dداري بیشدر شناگران تفریحی به صورت معنی) 002/0تر از شناگران نخبه بود=P.(
کالرا و سلولهاي باعث افزایش مقادیر سرمی پروتئینشنا یک جلسه فعالیت استقامتی رسدنظر میبهگیري:نتیجه

باشد.التهاب دستگاه تنفسی میکه افزایش آن نشان دهنده شودمیشناگران در Dسورفکتنت 
شناي استقامتی، Dسلول کالرا، سورفکتنتدستگاه تنفسی، تلیال،اپیکلیدي:هايهواژ

دانشجوي دکتري، گروه فیزیولوژي، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تربیت دبیرشهید رجایی، تهران، ایران(نویسنده مسئول)-1
yaziferi@gmail.com:.یکیپست الکترون، 041- 36320451: دورنگار، 041- 36320451: تلفن
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تبریز، ایرانورزشی،کده تربیت بدنی و علوم ورزشی، گروه تغذیهکارشناسی، گروه فیزیولوژي، دانشدانشجوي-4
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مقدمه
توانایی پاسخ به تغییرات غلظت اکسیژن نیازي اساسی 

ها است، عوامل متعددي تنظیم براي بقاء همه ارگانیسم

و میانجی هاي مولکولی به هایپوکسی کننده کلیدي پاسخ

دامنه وسیعی از ساز و کارهاي سلولی و فیزیولوژیکی 

]. 1شود [ضروري براي سازگاري با اکسیژن محسوب می

هاي مختلفی از جمله عامل القائی هایپوکسی سایتوکاین

، 1، اینترلوکین)-αHypoxia Inducible Factor1(یک آلفا

تلیال هاي ترشحی از اپیو پروتئین15و اینترلوکین 8

مانند سلول کالرا و سرفکتنت در شرایط نوروموکسی 

) و هایپوکسی افزایش محیط(میزان اکسیژن طبیعی

مثل، تمرینات هوازي باعث تغییراتی ]. اگرچه2[یابد می

فزایش چگالی ا، کاهش ضربان قلب در حالت استراحت

وهاي اکسایشی، اندازه آنزیممویرگی در پیرامون عضالت،

ولی فعالیت ،شودمیحجم خونو تراکم میتوکندري

]. شنا 3باشد [زا میشدید نوروموکسی و هایپوکسی آسیب

هاي هوازي تري نسبت به سایر فعالیتفواید بیش

تر، درخشکی دارد، مانند کارکردن بیشتر بدن با فشار کم

پذیري بدن، افزایش کشش و قدرت عضله، بهبود انعطاف

جلوگیري از فشار بیش اندازه به مفاصل و بهبود 

ها با توجه به حالت افقی بدن را شامل رسانی به اندامخون

بر بدن، شنااثرات مفید با وجود تمام مزایا و]. 1شود [می

دهند که تمرینات شواهد و تحقیقات زیادي نشان می

هاي ورزشی با التهاب مسیر تنفسی در انواع رشتهد شدی

]. 4[همراه استشنا استقامتی 

شنا، ورزشی هایپوکسی است و هایپوکسی با فعال 

زایی مؤثر است. ها در آسیبکردن ماکروفاژها و نوتروفیل

عالئم التهاب مسیر هوایی ها واغلب با نشانهشناتمرینات 

کاران نخبه در ورزشآسم درهمراه است. شیوع بیشتر

]. 5-6[تحرك گزارش شده استمقایسه با گروه بی

ورزشی هوازي شدید فعالیتدهند تحقیقات نشان می

شودتلیال مسیر هوایی می، باعث آسیب اپیمدتطوالنی 

تنفس با شدت باال باعث خنکی و دهیدراسیون قابل ] 7[

هوایی شده و این دهیدراسیون با راهستوجه موکو

هاي التهابی همراه است که در نهایت باعث ش میانجیرهای

تغییرات و التهاب . این شودتنگ شدن مسیر هوایی می

حاصل که تواند داشته باشد مسیر هوایی علل مختلفی می

تکرار تهویه عمیق و شدید ناشی از ورزش و یا قرار گرفتن 

]. 7-8[باشدزا میدر معرض هواي آلوده یا مواد حساسیت

تلیال هنگام قرار گرفتن در این شرایط، هاي اپیسلول

ها، لیپیدها موکاینکها، هاي التهابی (سایتوکاینمیانجی

ها به کنند که فراخوانی لکوسیتوپپتیدها) را آزاد می

هاي رها شده میانجیدهد. افزایش میها را داخل شش

ها به نوبه خود تلیال و تراوش لکوسیتهاي اپیسلول

تلیال و فرآیند مرگ هاي اپیبر تمایز سلولممکن است 

این تغییرات .]9باشد [تلیال اثرگذارهاي اپیسلول،سلولی

بودهتلیال دستگاه تنفسی همراه هاي اپیبا افزایش سلول

ها، یکی از این پروتئیناست. آسیب تفسی ازکه نشان

(نام علمی گلیکوزآمینوگلیکانز) است پروتئین سلول کالرا 

هایی اند که پروتئینهاي ترشحیها حاوي گرانولسلولاین 

کنند که برونشیول را در برابر مواد اکسیداتیو و ترشح می

) ClaraCell16کنند. پروتئین کالرا (یالتهاب حفاظت م
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هاي هاي کالب)، که سلولهاي کالرا (سلولتوسط سلول

در چنینهمشود تلیالی بدون مژك هستند، ترشح میاپی

عملکرد بیولوژیکی ].10د [شوگاه ادراري نیز یافت میدست

لکول خاصیت وکه این مدهدمیکالرا نشانسلول

غلظت سرمی کالرا . ضدالتهابی، ضدسم و ضدتوموري دارد

هاي بافتی ریوي مفید است در تشخیص تعدادي از بیماري

ها، فرد را در معرض و کمبود این پروتئین در شش

دهداسترس اکسایشی قرار میهاي ویروسی وبیماري

]11.[

،التهابی دستگاه تنفسیهاي ضدیکی دیگر از پروتئین

است. این پروتئین D (Surfactant-D)پروتئین سورفکتنت

هاي (سلول2هاي کالرا و پنوموسیت نوعدر سلول

شود. تخریب ساختار سنتز میتلیال دستگاه تنفسی) اپی

چسبندگی و اتصال باعث کاهش سورفکتنت چهارگانه 

زا و آلرژیک شده و بخش کربوهیدراتی به عوامل بیماري

].10-12[شودباعث افزایش عوامل پیش التهابی می

هاي ریوي مانند بیماري گرفتگی بیماريبا Dسورفکتنت

الریه هاي عفونی مانند ذاتبیماري) وCOPDمزمن ریوي (

که ایندلیل به ].13ت [باکتریایی گزارش شده اس

هر روز فعالیت استقامتی انجام و شناگران دوندگان

هاي تنفسی هستند، مستعد و در معرض آسیبدهند می

باشند و باتوجه به اینکه غلظت سرمی آسیب تنفسی می

به لحاظ بالینی براي تشخیص Dو سورفکتنت سلول کالرا

باشد، کاهش این دو پروتئین در هاي ریوي مهم میبیماري

یش آن در سرم نشانه آسیب و اختالل دستگاه ریه و افزا

با توجه به تمایل روز افزون ]. 14-15باشد [تنفسی می

افراد براي شرکت در فعالیت ورزشی شنا در اماکن آبی و 

. ]5کمبود منابع معتبر مرتبط این پژوهش اجرا شد [

شناي ثیر یک جلسه أتهدف از مطالعه حاضر تعیین 

هاي سلول کالرا ووتئینپرسرمی استقامتی بر غلظت 

شناگران استقامتی نخبه و تفریحی بود.در Dسورفکتنت

هامواد و روش
کد کارآزمایی کارآزمایی بالینی با تحقیق حاضر از نوع 

IRCT20160903029678N2در 1395که در سال بود

شناگراننفر از 10تحقیق در این. شهر تبریز انجام شد

قهرمانان تیم شناي استان و از بیننخبه استقامتی مرد 

فعالیت داشتند یاستقامتشنايکه در نفر افراد سالم 10

و فعال بودند،منظم به طورو حداقل در دو سال اخیر 

کیلومتر بود20ها حداقل میانگین تمرین هفتگی آن

.انتخاب شدند

کاران مرد که با هدف حفظ نفر از ورزش10تعداد 

ودادندانجام میتمرین شناسالمتی و آمادگی جسمانی

، بدنی و تمرین بودنددر شش ماه اخیر داراي فعالیت

ها بعد از تکمیل همه این آزمودنیانتخاب شدند. 

نامه نامه سالمت و پرسش، پرسشکتبینامهرضایت

هاي جسمانی به طور داوطلبانه آمادگی شرکت در فعالیت

ر در تحقیق . همه افراد حاض]16[در تحقیق شرکت کردند

گونه بیماري ریوي و دیگر سابقه هیچسالم بوده و 

تحقیق حاضر با رعایت هاي بالینی را نداشتند. بیماري

کمیته اخالق دانشگاه دییتأکلیه موازین اخالقی مورد 

انجام IR.ut.Rec.1395015و با کد اخالقعلوم پزشکی

ها خواسته شد یک هفته قبل از تمام آزمودنیشده است.

از آزمون تمرین سنگین انجام ندهند. سه روز قبل از 
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آزمون اطالعاتی در رابطه با میزان آلودگی هوا و دماي 

از سازمان هواشناسی استان دریافت شد و هیچ شهر تبریز

خوردگی ها سه هفته قبل از آزمون سرمایک از آزمودنی

گیري درصد نداشتند. روز قبل از آزمون و قبل از خون

گیري شد. انتخاب کاران اندازهن و وزن ورزشچربی بد

برنامه تمرین به این صورت بود که شدت تمرین بر اساس 

max)2(VOدرصد حداکثر اکسیژن مصرفی 57-07

که ی. تخمین حداکثر اکسیژن مصرف]9[تنظیم شده بود

کاروننرا در فرمول درصدي از اکسیژن مصرفی مورد نظر

)Karvonan (فرمول درصدي از ضربان وارد کرده و این

و ورزشکار در ضربان قلب دادهارائهقلب بیشینه را 

قبل ها]. آزمودنی17دادند [محاسبه شده، تمرین را انجام 

گیري توسط پرستار و پزشک از انجام تست، جهت خون

متخصص در آزمایشگاه حضور یافتند و بعد از آن براي 

ورد نظر حضور ماستخر شهید قاضی تبریز انجام آزمون در 

به عمل آوردند. 

20کاران نخبه و تفریحی به مدت یک از ورزشهر

درصد حداکثر اکسیژن مصرفی 75تا 70دقیقه و با شدت 

10تمرین نیز پایانو در در استخر شناي کلردار بیشینه 

دقیقه پس 60ها دقیقه بدن خود را سرد کردند. آزمودنی

جا مجدداًشگاه رفته و در آناز اتمام آزمون، دوباره به آزمای

هاي آنتروپومتریکیگیرياندازهگیري انجام گرفت.خون

SECAپزشکی ها شامل: قد، وزن (ترازو استاندارد آزمودنی

- اي پوالكسه نقطه)، درصد چربی ساخت کشور ژاپن

ساخت کشور انگلیس) و Harpenden(با کالیپر جکسون 

زن بر مجذور قد (واحد با تقسیم ویشاخص توده بدن

. براي تعیین سطوح ]16-18[گیري شداندازهمترمربع) 

ها، طی دو مرحله و در آزمودنیSP-Dو CC16اولیه 

ساعت ناشتایی شبانه از سیاهرگ 12مرحله اول پس از 

گیري به عمل آمد سی خونسی5بازویی قدامی به مقدار 

. ن اخذ شدخوو یک ساعت بعد از تمرین نیز همین مقدار، 

رددور 3000فوراً با سرعت اهآوري نمونهپس از جمع

5702(دستگاه مدل دقیقه 15دقیقه و به مدت 

و براي شدهسانتریفیوژ کشور آلمان)Eppendorfشرکت

نظر تا اتمام آزمون در شرایط گیري متغیرهاي مورداندازه

شرکتD350(فریزر مدلدرجه سانتی گراد - 80فریز 

و CC16داري شدند. غلظت سرمی نگههیز ایران) فراتج

SP-Dزا یپس از انتقال به آزمایشگاه با استفاده از روش اال

گیري شدآمریکا اندازهEastBiopharmو کیت شرکت 

براي پروتئین سلول کالرا درجه حساسیت کیت برابر .]8[

لیتر)، میزان دقت درونی کمتر از (نانوگرم بر میلی51/0

-درصد بود. هم12و براي دقت بیرونی کمتر از درصد10

360تا 1دامنه قابل تشخیص کیت از CC16چنین، براي 

Dلیتر بود. براي پروتئین سورفکتنتنانوگرم بر میلی

(نانوگرم بر میلی لیتر)، 44/2درجه حساسیت کیت برابر 

درصد و براي دقت بیرونی 10کمتر از میزان دقت درونی

دامنه قابل تشخیص SP-Dبراي صد بود ودر12تر از کم

.]11[لیتر بودنانوگرم بر میلی1000تا 5کیت از 

بودن لنرماو آمار توصیفی با استفاده از ها دادهتوصیف

-Kolmogrovآزمونباهاداده Smirnov .براي انجام شد

براي مستقل وtهاي بین گروهی از مقایسه میانگین

وابسته استفاده شد.tون گروهی از هاي درمقایسه میانگین

و 22نسخه SPSSبا نرم افزار هاتجزیه و تحلیل داده
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انجام گرفت.2013نسخه Excelنمودارها با نرم افزار 

شد.در نظر گرفته≥05/0Pهاآزمونداريیسطح معن

نتایج
هاي گرایش مرکزي و پراکندگی شاخصهايداده

1تفریحی در جدول وی نخبه استقامتشناگرانسنجی تن

نشان داده شده است. نتایج حاصل از مقایسه میانگین 

در آزمون پروتئین سلول کالرا آزمون و پسمقدار پیش

با استفاده از تفریحیو شناگراننخبه استقامتی شناگران

میانگین داري را در معنیوابسته، تفاوت tآزمون آماري 

نشان داد آزمودنیگروه دوپروتئین سلول کالرا در هر 

)001/0=P .(تمرین ورزشی هوازي توانسته بود یعنی

، چنینمه).2سطوح پروتئین کالرا را افزایش دهد (جدول 

را Dتمرین ورزشی توانسته بود مقدار پروتئین سورفکتنت 

دارطور معنیبه)≥003/0p(تفریحیشناگراندر گروه 

ن مقدار پیش افزایش دهد. نتایج حاصل از مقایسه میانگی

شناگرانگروه Dآزمون و پس آزمون پروتئین سورفکتنت 

گر آن بود وابسته، بیانtنخبه، با استفاده از آزمون آماري 

به لحاظ Dکه این تفاوت میانگین در پروتئین سورفکتنت 

).2) (جدول≥56/0p(نبود دار یآماري معن

نتایج حاصل از مقایسه میانگین مقدار پس آزمون 

با استفاده تفریحیو هاي نخبه ین سلول کالرا گروهپروتئ

داري را درمعنی، تفاوتیک طرفهآنالیز واریانساز آزمون 

). ≥001/0p(نشان دادمیانگین پروتئین سلول کالرا 

داري را در مقایسه ی، تفاوت معننشان دادچنین نتایجهم

Dبین گروهی براي متغیر وابسته پروتئین سورفکتنت 

.)≥002/0p(ارد وجود د

)10، تفریحی=10تبریز (نخبه=95سال هاآزمودنیتوصیفیهاي ویژگی- 1جدول 

Pمقدارn=10n=10متغیرها

سن (سال)
قد (متر)

وزن (کیلوگرم)
شاخص توده بدن (کیلوگرم بر مترمربع)

چربی بدن (درصد)

61/2±35/21
12/5±70/173
24/3±23/71
37/1±81/19
15/2±47/11

38/2±98/21
05/7±01/171
83/4±05/72
22/18±01/23
09/2±22/12

208/0
503/0
201/0
401/0
301/0

میانگین)±** (انحراف استاندارد )مستقلtآزمون (* 

)10، تفریحی=10(نخبه=تبریز95سال هاآزمودنیDپروتئین سورفکتنت و سلول کالراسرمیمیانگین غلظت- 2جدول 
متغیر

PمقدارFتغییرات درون گروهی آزمونپسآزمونپیشآزمودنی        

سلول کالراشناگران نخبه
)بر لیترنانوگرم(

55/0±27/637/0±80/621/2001/0

78/686/2001/0±15/663/0±53/0شناگران تفریحی
D-سورفکتنتن نخبهشناگرا

)بر لیترنانوگرم(
41/9±14/5525/9±40/5541/1-56/0

89/5431/2003/0±31/5440/4±23/4شناگران تفریحی
داربه عنوان سطح معنی≥05/0pمستقل،  tآزمون ، میانگین±انحراف استاندارد
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بحث
20به مدت شنا فعالیت استقامتی داد که نتایج نشان 

درصد حداکثر اکسیژن مصرفی 70-75دقیقه با شدت 

و سلول کالراغلظت سرمی داراعث افزایش معنیب

تفریحی و نخبه استقامتی شناگراندر Dسورفکتنت

رسد در حالت عادي میزان تراوش . به نظر میشودمی

هاي هوایی به داخل راهدرDسورفکتنتو سلول کالرا

عواملی نظیر اوزون، دخانیات، خون اندك باشد. اما افزایش

باعث افزایش تراوش شدیدورزشی مواد آالینده و فعالیت

منجر شود و به داخل خون میDسلول کالرا و سورفکتنت

در این ].14- 16خواهد شد [ها کاهش محافظت ریهبه

وBougaultهاي با یافتهحاضر خصوص نتایج تحقیق 

ت همسو با تحقیق ]. از مطالعا15[همکاران همسو بود

رکابدقیقه 41دقیقه شنا کردن و 41حاضر، مقایسه 

غلظت کهنتایج نشان داددوچرخه ثابت، بر روي زدن

دو از هربعدDو سورفکتنت سرمی پروتئین سلول کالرا 

تنفس]. 17[یابد میداري افزایش یطور معننوع فعالیت به

خنکی و دهیدراسیون قابلمدت سببطوالنی یدشد

مسیر هوایی شده و این دهیدراسیون با ستوجه موکو

افزایش سببهمراه است وهاي التهابی رهایش میانجی

که شودمیتلیال دستگاه تنفسی هاي اپیپروتئین سلول

]. در تحقیقی 18[گر افزایش آسیب تفسی هستندنشان

تلیال نایژك بعد از یک تمرین نیم ماراتن در آسیب اپی

گزارش . آنها قرار گرفتبررسی موردمرد مردان آماتور 

غلظت سرمی سلول کالرا بعد از نیم ماراتن افزایش کردند،

NCL)3(رسد نیتروژن کلراید نظر می]. به19یابد [می

تلیال دستگاه تنفسی شده و هاي اپیباعث تخریب سلول

سبب تغییرات کوتاه مدت در عملکرد و نفوذپذیري 

].20شود [تلیال مسیرهوایی میاپی

سرمی افزایش غلظت گران در تحقیق خود، پژوهش

که فعالیت استقامتی را نخبه انپروتئین سلول کالرا شناگر

گزارش را ، شدلر انجام کُبالر و استخر در استخر بدون کُ

. غلظت این پروتئین در هر دو شرایط افزایش کردند

پروتئین سرمی داري داشت ولی افزایش غلظت معنی

گزارشتر بود. آنها کلر بیشبیکالرا در استخر سلول 

هاي شدت ورزش عامل اصلی تراوش سلولهکردند ک

در مقایسه با کلردار بودن استخر تلیال دستگاه تنفسی اپی

با نتایج حاضر چنین، نتایج تحقیق هم]. 20- 21[است

و همکاران همسو است. در این Broeckaertتحقیق 

کیلومتري را 40و30سافت مانسوارتحقیق دوچرخه

دار در سطوح یگر افزایش معننتایج بیانکه زدند. رکاب 

داري یچنین آنها ارتباط معنزنان بود. همدر مردان وکالرا

گزارش کردندکالرارا بین سطوح افزایش یافته اوزون و 

]20 .[Bolger C ،و همکارانTufvessonو همکاران و

Kurowskiز افزایش غلظت سرمی پروتئین و همکاران نی

- 25[اندسلول کالرا را بعداز فعالیت ورزشی گزارش کرده

22 .[Moazami و همکاران اثر فعالیت ورزشی هوازي بر

کیلو دالتونی و کورتیزول را در 16پروتئین سلولی کالرا 

افراد داراي وابستگی به مواد مخدر را بررسی کردند. در 

20فراد وابسته به مواد مخدر نفراز ا10این تحقیق به 

10جلسه فعالیت استقامتی همراه با متادون داده شد و 

نفر دیگر فقط متادون مصرف کردند. نتایج تحقیق نشان 

داد که غلظت سرمی پروتئین کالرا در گروهی که فعالیت 
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ن گروهی بین به صورت درو،ورزش را انجام داده بود

رسد علت داري داشت. به نظر مییگروهی کاهش معن

ثیر حاد فعالیت ورزشی بر أتناقض نتایج به دلیل بررسی ت

غلظت سرمی پروتئین سلول کالرا در تحقیق حاضر باشد

]25.[

تنفسی هايگرتغییرات کوتاه مدت در نشاندر تحقیقی

دقیقه شنا کردن در استخر داراي کلر بر روي 40را بعد از 

کردند. آنها در این بررسیسیگاري سالم و غیر انشناگر

را قبل و بعد Dتحقیق غلظت سرمی پروتئین سورفکتنت 

داري در غلظت ی. افزایش معننمودندگیري از تمرین اندازه

بعد از تمرین مشاهده نشدDسرمی پروتئین سورفکتنت 

که متناقض با نتایج حاصل از شناگران تفریحی و همسو 

نخبه در تحقیق حاضر بود با نتایج حاصل از شناگران 

]27 -26 .[

و همکاران ویژگی جامع پروتئین Winklerچنین هم

بررسی COPDرا در سرم و ریه بیماران Dسورفکتنت 

را Dکردند. آنها سطح سرمی و ریوي پروتئین سورفکتنت 

نتیجه مشخص کرده وبا توجه به عملکرد ریوي و ورزش 

پروتئین سطح COPDگرفتند که در افراد داراي 

ولی ،ها بودها کمتر از سایر گروهدر ریهDسورفکتنت 

ها در سطح غلظت سرمی آن در مقایسه با سایر گروه

چنین غلظت سرمی پروتئین باالتري قرار داشت. هم

اي دقیقه10بعد از فعالیت ورزشی Dسورفکتنت 

دار آن را نشان ی. که نتایج افزایش معنگیري شداندازه

سو حاصل شناگران نخبه و همهمسو با نتایج دادند که نا

تحقیق حاضر با نتایج حاصل از شناگران تفریحی در

در تحقیق حاضر غلظت سرمی پروتئین ]. 27[باشدمی

از تمرین بعدونخبه قبلشناگراندر Dسورفکتنت

دلیل افزایش نداشت. احتماالًتفریحیشناگرانبرخالف 

کاران ورزشي بیشتر این عدم افزایش به دلیل سازگار

فرآیند بازسازي در آنها باشد وبا این نوع تمریناتنخبه 

. شاید دلیل دیگر، شدت پایین گیردتر انجام میسریع

کاران نخبه استقامتی نسبت به فعالیت ورزشی در ورزش

درصد 75- 70شدت تفریحی باشد. احتماالًشناگران 

ترشح دقیقه براي 30حداکثر اکسیژن مصرفی و مدت 

نبوده نخبه کافی شناگرانبه داخل خون در Dسورفکتنت 

از چنین، باشد. همهاي تحقیق میاست که از محدودیت

هاي تحقیق حاضر، عدم کنترل دقیق خواب و محدودیت

کنترل افراد گیري وها روز قبل از خونتغذیه آزمودنی

ها در معرض دود سیگار و نگرفتن آزمودنیبراي قرار

ي آلوده و فعالیت بدنی شدید در روزهاي قبل از هامحیط

شود پژوهشی مشابه در افراد عادي پیشنهاد میبود.آزمون

و بیماران ریوي نیز انجام شود.

گیرينتیجه
استقامتی باعث شنااحتماالًبنابر نتایج تحقیق حاضر،

به داخل Dهاي سلول کالرا و سورفکتنت رهایش پروتئین

ایجاد التهاب در مسیرهاي هوایی که سببشود خون می

شود. اما ارتباط آن با سایر اختالالت دستگاه تنفسی می

دستگاه ریوي و تنفسی به تحقیقات بیشتري نیاز دارد.

تشکر و قدردانی
3کش استخر شهید طالقانی ناحیه از پرسنل محترم و زحمت

آموزش و پرورش تبریز و شناگران تیم استان آذربایجان شرقی 
داوطلبانه و با صبر و شکیبایی ما را در این کار پژوهشی که

شود. یاري کردند، قدردانی می
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The Effect of Endurance Swimming Activity on the Serum Concentration

of Surfactant D and Clara Cell Proteins in Elite Swimmers: A Clinical Trial
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Background and Objectives: Increasing surfactant D and Clara cell proteins (from epithelial cells of lung) in

the blood is a sign of respiratory system damage. Endurance swimming is an anaerobic activity that involves

activating macrophages and neutrophils. The purpose of the present study was to investigate the effect of one

session of endurance swimming activity on the serum concentration of surfactant D and Clara cell proteins in

elite swimmers.

Materials and Methods: The present study was a Clinical trial performed in 1395 with a two stage pre-test and

post-test design. The statistical sample was randomly selected from Tabriz Team swimmers (n=20), 10 elite and

10 recreational swimmers. Clara cell and surfactant D proteins were measured after a session of endurance

activity with an intensity of 70-75% of maximum oxygen consumption for 30 minutes. Data were analyzed using

t-test and one-way ANOVA and Tukey's post hoc test (p≤ 0.05).

Results: Clara cell serum concentration increased significantly in both groups of elite and recreational swimmers

after training intervention (p= 0.001). Also, surfactant D increased significantly after training intervention only

in the recreational swimmers group. Post-test results indicated that the mean value of Clara cell protein in the

elite swimmers was higher than the recreational swimmers (p= 0.001) and surfactant D in the recreational

swimmers was significantly more than the elite swimmers (p= 0.002).

Conclusion: A swimming endurance session seems to increase the serum levels of Clara cellc and surfactant D

in swimmers and their increase indicates respiratory system inflammation.

Key words: Epithelial, Respiratory system, Clara cell, Surfactant D, Endurance swimming
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