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برخی  روي ،اثر یک جلسه تمرین شدید
ی و عملکرد کلیه در هاي آسیب عضالن شاخص
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  چکیده
هاي بررسی اثر یک جلسه تمرین شدید کاراته بر برخی شاخص ،هدف از این تحقیق مقدمه و هدف:

  .ستهارکاآسیب عضالنی و عملکرد کلیه در کاراته
  

-ر نخبه مرد بهکانفر کاراته 10 آزمون،پس-آزموندر این تحقیق مقطعی با طرح پیشها: مواد و روش
نمونه خون و ادرار  کردند.کتساعته شر 2و در یک جلسه تمرینی  شدندوطلبانه انتخابصورت دا

 شد.ساعت بعد از تمرین گرفته 6دراري نمونه ا ساعت بعد از تمرین و 1 ،ها پیش از تمرینآزمودنی
ها با هشدند. دادهاي آزمایشگاهی محاسبهات دهیدروژناز و کراتینین به روشمقادیر کراتین کیناز والکت
همبسته و آزمون ویلکاگسون و در  tآزمون  شونده،رگیري تکراآزمون اندازه ،استفاده از آمار توصیفی

  .P<0.05)( شدانجام  درصد 95سطح اطمینان 
  

دار گیري، اختالفی معنیسه زمان اندازهبین مقادیر کراتین کیناز والکتات دهیدروژناز ادرار بین  ها: یافته
پیش و بعد از مقادیر کراتین کیناز والکتات دهیدروژناز و کراتینین خون و ادرار  میانداشت. وجود

مقادیر کراتین کیناز والکتات دهیدروژناز و  میان ،داشت و همچنیندار وجودتمرین، اختالفی معنی
شد دار مشاهدهساعت بعد از تمرین اختالفی معنی 6ساعت بعد از تمرین و  1کراتینین  ادرار در فاصله 

)(P<0.05.  
  

هاي آسیب دید کاراته سبب افزایش برخی شاخصرسد که یک جلسه تمرین شنظرمیبه گیري: نتیجه
د از تمرین به حالت اولیه ساعت بع 6 ،ولی این مقادیر شده،عضالنی بدون کاهش در عملکرد کلیوي 

  است.بازگشته
  

  کراتینین ژناز،الکتات دهیدرو کراتین کیناز،هاي رزمی، ورزش واژگان کلیدي:
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  مقدمه
کننده سال اخیر تعداد افراد شرکت پانزده تا بیستطی 

است یافتهافزایش ي چشمگیرطورهاي رزمی بهدر ورزش
اراته از یک کلمه ژاپنی به معنی ). ریشه اصلی ک1(
-) گرفتهKarate: Kara=empty, te=hand( »دست خالی«

دهنده ماهیت این ورزش است که در آن و نشان شده
هاي پا و روش از ضربات دست و کاران با استفادهورزش

  ).2پردازند (ون استفاده از سالح به مبارزه میدفاعی، بد
مثبت ورزش بر سالمت  هاست تأثیرهاياگرچه سال
تواند در اي میورزش حرفهاست، شدهافراد شناخته

)، 3جمله سیستم کلیوي (هاي بدن ازبعضی از سیستم
 ،)5عضالنی (و سیستم ) 4عروقی (-سیستم قلبی

تواند بگذارد. ورزش شدید میبرجاي ی نامطلوبعوارض
ه به این حالت ک برساندبه عضالت اسکلتی آسیب 

 ،دنبال این آسیب؛ به)7و  6( شودمیگفته »میولیزرابدو«
هاي موجود در پالسما ضعف و افزایش پروتئین درد،

و  2الکتات دهیدروژناز  ،1کراتین کیناز جمله:از
لیز شدید رابدومیو )8و  6( دنشوین پدیدار میمیوگلوب

میوگلوبین در  شود، زیراتواند سبب نارسایی کلیوي می
 برسرعت به هاي عضالنی آزاد شده،اثر آسیب سلول

ها بسیاري از سنجش ).5( کندهاي کلیوي اثرمیتوبول
حساس هستند و میوگلوبین غیر نسبت،بهبراي میوگلوبین 

موازي با  طورهب CKتاهی دارد سطوح عمر کونیمه
عنوان یک توان از آن بهکه مییابد میمیوگلوبین افزایش

کردن احتمال اخص کلینیکی آسیب عضالنی و تعیینش
ري از نارسایی حاد کلیوي آسیب کلیوي و پیشگی

براي  تراعتمادقابل یتست CKبنابراین  )؛5( کرداستفاده
وه سمی راي کلیه بالقاثبات تشخیص است. میوگلوبین ب

دهیدراته نیز باشد که این  ،خصوص اگر شخصهب است؛
الکتات  ).9( منجرشودحاد  ممکن است به نکروز توبولی

ر فراوان در آنزیمی است که به مقدا ،دهیدروژناز
هاي متفاوت هاي بدن با غلظتسیتوپالسم تمام بافت

س عکدر تبدیل پیروات به الکتات یا بهشود و مییافت
                                                             

1. Creatin kinase(CK) 
2. Lactate dehydrogenase(LDH) 

). 10( گذاردتأثیرمیسرعت آن  برهوازي در گلیکولیز بی
اي اصلی فسفات با انرژي زیاد کراتین ترکیب ذخیره

دارد. در شرایط ه براي متابولیسم عضالنی اهمیتک است
داده به فرم دستخود آب ازولوژیک، کراتین خودبهفیزی

کراتینین در  شود.میآمید حلقوي به کراتینین تبدیل
زاید  یعنوان محصولتنها به ،نشدهلیسم بدن مصرفمتابو
، کراتینین ثبات تشکیل کراتینین دلیلکند. به میعمل

هایی از عملکرد عنوان شاخصسرم و ادرار هر دو به
ش اند. افزایش کراتینین سرم همراه با کاهکاررفتهکلیه  به

درنتیجه، کاهش  میزان فیلتراسیون گلومرولی است؛
 طور قطع،بهینین و افزایش کراتینین سرم کرات کلیرانس

   ).9( هستندنشانگر کاهش عملکرد کلیوي 
د که به بررسی ناگرچه مطالعات مختلفی وجوددار

 )،13تا  11( اندتأثیر ورزش بر آسیب عضالنی پرداخته
بررسی آسیب عضالنی و  خصوصدر ی اندكمطالعات

 اساسشده که برارسایی کلیوي در ورزشکاران انجامن
رها کاکاراته روياي مطالعه ،هجستجوي ما در این زمین

  نشد.یافت
مطالعات مختلفی وجوددارند که به بررسی تأثیر 

آسیب عضالنی و عملکرد  هايتمرین بر برخی شاخص
رز و جمله از اند؛لیوي در ورزشکاران مختلف پرداختهک

 ،روزه 24طی یک برنامه  دادند که) نشان1983( همکاران
و میوگلوبین  CK،LDHسبب افزایش  ،شدید هايتمرین

رابدومیولیز سبب  احتمال،بهکه  انددر روز اول شده
لین و نتایج تحقیق  ).14( دشونارسایی کلیوي می

 45پسر و  74آموز (دانش 119روي که  )2005( همکاران
-دقیقه انجام 5شناي روي زمین در  120بعد از  دختر)

کراتینین و اوره در سرم  نبودو نرمال CKافزایش  ،شد
-وبین در ادرار را نیز منفی گزارشدادند و میوگلرا نشان
 )2006( کالرکسون و همکاران). نتایج تحقیق 15( کردند
سبب افزایش  ،تمرین روز دهو  هفت، چهارداد که نشان

 )و میوگلوبین ,CK LDH( هاي آسیب عضالنیفاکتور
لیوي (کراتینین و نارسایی ک هايبدون اینکه فاکتور شده،
که سطح  شد). در تحقیقی گزارش5( یابندافزایش )اوره

-نمیبعد از تمرین برونگرا تغییريکراتین کیناز بالفاصله 
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کند که می پس از فعالیت شروع به افزایش کند اما

-میرخساعت پس از ورزش  6 تا 2 ،بیشترین افزایش
شده در همشاهد هايرسد که اختالفمینظر). به16( دهد

اختالف شدت و نوع  سببد به نتوانمی باالنتایج 
  د.نباششدههاي ارائهتمرین

ی متعدد که به بررسی مقاالت ،هاي اخیراگرچه در سال
-چاپ اند،رها پرداختهکامیان کاراتههاي بدنی در آسیب

-داد که تابهنتایج جستجوي ما نشان ،)2 و 17( استشده
جلسه تمرین کاراته بر  ر یکثیحال پژوهشی درزمینۀ تأ

رد کلیوي در هاي آسیب عضالنی و عملکبرخی شاخص
دوره دیگر، است؛ ازطرفینشدهاین ورزشکاران انجام

ساعت بعد  24شده در باال، اشاره پیگیري تمام مطالعات
ولی در  ؛)15و  14است (یا بیشتر بودهاز جلسه تمرینی 

ن در زمانی جلسه بعدي تمرین ورزشکارا ،اغلب موارد
-میساعت) انجام 6طور تقریبی بهساعت ( 24کمتر از 

، برآنیم تا تأثیر تمرین کاراته را پس در این تحقیق شود؛
عضالنی و عملکرد کلیوي هاي آسیب بر برخی شاخص

مقادیر آنها را با  کرده،رهاي نخبه تعیینکادر کاراته
  .نیمکساعت بعد از تمرین مقایسه 6مقادیر نشانگرها تا 

  ها مواد و روش
-پس -آزمونمقطعی با طرح پیشتحقیق از نوع این 

هاي رکا، شامل کاراتهآزمون است که جامعه آماري آن
صورت ده نفر مرد به. تعداد استهنخبه شهر اراك بود

شدند. ابتدا طی داوطلبانه و به روش دردسترس انتخاب
کننده در این طرح با نوع ، داوطلبان شرکتايجلسه

آشنا شدند. به داوطلبان  طرح، اهداف و روش اجراي آن
محرمانه شد که اطالعات دریافتی از ایشان دادهاطمینان
-ها از کدگذاري استفادهبراي بررسی دادهماند و خواهد

شد تا در صورت دادهخواهدشد؛ همچنین به آنها اجازه
سپس افرادي که به شرکت  کنند؛پژوهش را ترك ،تمایل

نامه شرکت در طرح و داشتند، رضایتمایلتدر طرح 
و برنامه  کردندنامه اطالعات فردي را تکمیلپرسش

و از ایشان شرکت در جلسه تمرینی به آنها اعالم 
 ،پیش از آزمونساعت  24شد که به مدت خواسته

باشند. روند مطالعه حاضر در کمیته تمرینی نداشته

 89-84-2ك با کد اخالق دانشگاه علوم پزشکی ارا
  گرفت. مورد تأیید قرار
گرفتن در این تحقیق بدین شرح است: شرایط قرار

سال سابقه ورزشی کاراته، داراي عناوین  شش کمدست«
فعالیت سال و  26تا  18دامنه سنی  اول تا سوم کشوري،

-داراي سابقه بیماري به. ورزشکارانی »در رشته مبارزه
نفریت، جمله سنگ کلیه، یوي (ازویژه بیماري کل

و هرگونه آسیب دیدگی  ...) آلبومینوري، فشار خون و
توانستند جام پروتکل تمرینی شود،  نیز نمیکه مانع از ان

  کنند. در این پژوهش شرکت
نفر از مربیان  چهاربراي طراحی پروتکل تمرینی از 

برنامه تمرینی شدید که در فصل  ،تیم ملی و لیگ برتر
شد و براساس اهداف ه، گرفتشودمینجاممسابقات ا
ها، با نظر صورت ترکیبی از این برنامهپژوهش به

شد که اي طراحی، برنامهمتخصص فیزیولوژي ورزش
طور مجدد، مورد تأیید این مربیان قرارگرفت. با توجه به

کاراته در بخش کومیته شامل  هايبه اینکه تمرین
 ،این حرکات ست،ضربات دست و پا و ترکیب آنها

بنابراین یک  ؛دنشومییا حمله تمرینستم دفاعی روي سی
(شدت تمرین با توجه به حداکثر  تمرینی شدید برنامه

ساعته  2 )شدمحاسبه 220-ضربان قلب و از فرمول سن
  ند از:اکه اجزاي آن عبارت شدطراحی

-زماندقیقه  30 که کردن عمومی و تخصصیگرم-1
  برد.می

مواشی گري،  مرحله اصلی تمرین: یوري زوکی، -2
(افت)، زوکی بعد مواشی و آشی باراي،  تبدیل دست

 2دقیقه با  2 حمله یک طرف و طرف مقابل دآي (هریک
درصد  80 تا 70ست با شدت 2دقیقه استراحت در 

حالت ثابت،  ضربان قلب حداکثر)، زوکی به میت در
-هحالت ثابت، زوکی به میت با جاب مواشی به میت  در

جایی، ترکیب دو تمرین هت با جابجایی، مواشی به می
ست  2دقیقه استراحت در  1ثانیه با  30 یک(هر پیشین

درصد ضربان قلب حداکثر)، ضربه  90تا 80با شدت 
زوکی سایه، ضربه مواشی سایه، کوزاچریکا زوکی و 

دقیقه  1ثانیه با  10 یکزوکی (هر –کوزاچریکا مواشی
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بان درصد ضر 100تا  90شدت  ست با 3 استراحت در
  قلب حداکثر).

  .استدقیقه  15  ،کردن. ریکاوري و سرد3

ساعت بعد از  1و  ، پیشنمونه خون ورزشکاران 
 1از تمرین،  پیشنمونه ادراري ورزشکاران  تمرین و

-ساعت بعد از تمرین جمع 6تمرین و ساعت بعد از 
هیدروژناز و آوري و مقادیر کراتین کیناز، الکتات د

-اي آزمایشگاهی زیر اندازههکراتینین به کمک روش
 DGKCاز روش  LDHوCKگیري شد. براي اندازهگیري

با استفاده از دستگاه اتوآناالیزر تمام اتوماتیک 
TECNICONRA 1000) و به 1998،  ساخت آمریکا (

 شد.ساخت کشور فرانسه استفاده ELITEHکمک کیت 
از روش ژافه با استفاده از  گیري کراتینینبراي اندازه

،  TECNICONRA 1000ستگاه اتوآناالیزر تمام اتوماتیک د
ساخت  ELITEH) و به کمک کیت 1998ساخت آمریکا (

  شد.کشور فرانسه استفاده
مورد  18نسخه  SPSSافزار ها به کمک نرمداده

هاي دادن شاخصمنظور نشانپردازش قرارگرفت. به

هاي پراکندگی از آمار گرایش به مرکز و شاخص
شد. از آزمون ناپارامتریک کلموگروف دهستفاتوصیفی ا
ها، براي مقایسه براي بررسی نوع پراکنش دادهاسمیرنف 

آزمون از آزمون آزمون و پسهاي پیشمیانگین داده
هر متغیر  همبسته و براي بررسی تأثیر زمان در tآماري 

گر در هر متغیر) از گیري با یکدیبار اندازه(مقایسه سه
است. شدههاي تکرارشونده استفادهگیريآزمون اندازه
درصد  95هاي آماري در سطح اطمینان تمامی آزمون

)P<0.05ندشد) انجام.  

  ها یافته
-پژوهش همکارياین نفر از ورزشکاران با  دهتعداد 

-وآمده از ایشان مورد تجزیهدستهاي بهو داده کردند
گرفت. اطالعات توصیفی مربوط به سن، تحلیل قرار

ها خص توده بدنی و سن ورزشی آزمودنی، قد، شاوزن
  است. شدهآورده 1در جدول شماره 

  

  
  هاي آنتروپومتریک ورزشکاران. ویژگی1جدول شماره

 حد اقل حداکثر انحراف استاندارد ±میانگین
  مقادیر

  متغیر
 سن (سال) 18 26 52/2±82/20
 وزن (کیلوگرم) 50/52 90 85/11±25/73
 متر)قد (سانتی 168 190 10/7±30/180

شاخص توده بدنی  38/18 74/25 39/2±40/22
 (کیلوگرم بر متر مربع)

 سابقه ورزشی (سال) 6 16 30/3±00/11

  

هاي متغیر خصوصبررسی اثر زمان در منظوربه
 1شوندههاي تکرارگیرياندازه، از آزمون عملکرد کلیوي

شانگرهاي مقادیر ن میانکه  نددادشد و نتایج نشاناستفاده
دار ی معنیاختالف ،در سه زمان CKو  LDHکراتینین، 

زمینه در اطالعات بیشتر در این  )؛P<0/05دارد (وجود
همچنین نتایج آزمون  است؛خالصه شده 2جدول شماره 

                                                             
1. Repeated measures 

t داد که مقادیر این متغیرها بعد از تمرین وابسته نشان
از تمرین  به حالت اولیه  ساعت بعد 6داشته و افزایش
  است.برگشته
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  شونده براي مقادیر نشانگرهاي ادراريگیري تکرار. نتایج حاصل از آزمون اندازه2جدول شماره 
  زمان

ساعت بعد از  1  از تمرین پیش  متغیر
  تمرین

ساعت بعد از  6
 P-Value  تمرین

  ٭003/0  60/36±94/25  70/62±72/10  70/42±60/15  لیتر)گرم بر دسیکراتینین (میلی
LDH ٭000/0  25/17±47/6  00/76±11/25  00/21±67/4  المللی در لیتر)(واحد بین  
CK ٭001/0  30/1±48/0  70/3±95/1  20/1±42/0  المللی در لیتر)(واحد بینf 

  : استفاده از تست ناپارامتریک فردمنfدار، :مشاهده اختالف معنی٭انحراف استاندارد،±صورت میانگینها بهداده
  

  گانههاي نشانگرها در مراحل سهتایج مقایسه میانگین داده. ن3جدول شماره 

  زمان
  متغیر

 از ساعت بعد 1-تمرین پیش از
  تمرین

  از ساعت بعد 6- ساعت بعد تمرین 1
  تمرین

ساعت  6-تمرین پیش از
  بعدتمرین

 P-Value  آزمون آماري P-Value  آزمون آماري P-Value  آزمون آماري
  365/0  وابسته t  ٭005/0  وابسته t  ٭001/0  وابسته t کراتینین
LDH t ٭001/0  وابسته  t ٭000/0  وابسته  t 209/0  وابسته  
CK Wilcoxon 011/0٭  Wilcoxon  011/0٭  Wilcoxon  655/0  

  دار:مشاهده اختالف معنی٭

  وابسته براي مقادیر نشانگرهاي خون tنتایج حاصل از آزمون  .4جدول شماره 
  زمان

 t P-Valueآماره   ت بعد از تمرینساع 1  از تمرین پیش  متغیر

  ٭000/0  -128/6  09/1±17/10  98/0±15/0  لیتر)گرم بر دسیکراتینین (میلی
LDH ٭000/0  -553/8  90/523±39/45  50/343±43/32  المللی در لیتر)(واحد بین  
CK ٭000/0  -801/6  70/408±80/105  90/215±75/68  المللی در لیتر)(واحد بین 

  دار:مشاهده اختالف معنی٭انحراف استاندارد،±ت میانگینصورها بهداده
  

حله پس در سه مر باالبراي مقایسه مقادیر متغیرهاي 
ها با استفاده از آزمون از بررسی نوع پراکنش داده

 tهاي آماري کلموگروف اسمیرنوف، به کمک آزمون
-میانگین و پراکنش داده وابسته و آزمون ویلکاکسون،

ساعت بعد از  1 از تمرین با پیشمراحل  هاي متغیرها در
ساعت بعد از تمرین  6ساعت بعد از تمرین با  1تمرین، 

شدند ساعت بعد از تمرین مقایسه 6ن با از تمری پیشو 
میانگین مقادیر کراتینین،  میانکه  نددادو نتایج نشان

LDH  وCK  ساعت بعد از تمرین  1از تمرین با  پیشدر
ساعت بعد از تمرین،  6ین با ساعت بعد از تمر 1و 

اطالعات بیشتر  )؛P<0/05دارد (دار وجوداختالفی معنی
  است.خالصه شده 3زمینه در جدول شماره در این 

براي مقایسه مقادیر نشانگرهاي آسیب عضالنی در 
از تمرین و بعد از تمرین، پس از  پیشخون، در مرحله 

ون ها با استفاده از آزموع پراکنش دادهبررسی ن
وابسته  tکلموگروف اسمیرنوف، از آزمون آماري 

 LDHکه مقادیر کراتینین،  نددادشد و نتایج نشاناستفاده
-پس از اجراي یک جلسه تمرین ،خون پالسماي CKو 

 )؛P<0.05است (داشته دارمعنی یهاي کاراته افزایش
  است.شدهدادهنشان 4اطالعات بیشتر در جدول شماره 

  ريگی بحث و نتیجه 
داد که اگرچه تمرین کاراته نتایج این تحقیق نشان

-سبب افزایش برخی شاخصنخبه  رکادر مردان کاراته

این  شود،هاي آسیب عضالنی و عملکرد کلیوي می
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به مقادیر  طور مجددبهساعت  6پس از گذشت  تغییرها
 ، میانطبق نتایج این تحقیق د.نیابمیاولیه خود کاهش
و  پیشو کراتینین سرم CK،LDHهاي همیانگین مقادیر داد

-میدار مشاهدهی معنیاختالف ،ساعت بعد از تمرین 1

 CK،LDHمقادیر  میانو  )4(مشاهده جدول شماره   شود
-دار مشاهدهی معنیزمان اختالف سهو کراتینین ادرار بین 

 ساعت بعد از 1 و پیششود که این اختالف بین می
اعت بعد از تمرین س 6ساعت بعد و  1 میانتمرین و 

رز نتایج  .)3و  2 شماره هاي(مشاهده جدول دهدمیرخ
 ،روزه 24داد که طی یک برنامه نشان )1983( و همکاران

و میوگلوبین  CK،LDHشدید، سبب افزایش  هايتمرین
رابدومیولیز سبب  احتمال،بهد و نشودر روز اول می

ساله  پنج). در یک مطالعه 14(شود نارسایی کلیوي می
ه نمون 35 سینرت و همکاران ،در یک بخش آموزشی

کردند که همه این رابدومیولیز را حین ورزش گزارش
 لین و همکاراننتایج تحقیق  ).18( افراد مرد بودند

ي زمین شناي رو 120داد که بعد از انجام ) نشان2005(
 89در  CK، آموز دبیرستانیدانش 119دقیقه توسط  5در 

کرد و میزان کراتینین و اوره خون نرمال داپیفر افزایشن
-چ موردي نارسایی حاد کلیوي تشخیصبود و در هی

 کالرکسون و همکاراننتایج تحقیق  ).15( نشدداده
روي عضله انقباض اکسنتریک  50داد که نشان )2006(

، سبب شدداوطلب انجام 203روي کننده آرنج که خم
 و LDH،CK( هاي آسیب عضالنیافزایش فاکتور

وي بدون اینکه فاکتورهاي نارسایی کلی شده،میوگلوبین) 
نتایج تحقیق ، )5( دنباشداشتهاوره) افزایش (کراتینین و

شناي  90داد که بعد از ) نشان2009( کیه و همکاران
سبب افزایش  ،دقیقه 10تا  5روي زمین در زمان 

-اوره و کراتینین می ،پتاسیم ،کراتین کیناز میوگلوبین،

هاي بدومیولیز یک نشانه آسیب به سلولرا ).19( شود
و  LDH ،عضالنی است که شامل آزادشدن کراتین کیناز

، نکروز حاد توبولی یا که درنتیجه شودمیوگلوبین می

-وجودمیحاد کلیوي متعاقب آسیب عضالنی بهنارسایی 

کردند که هر دو پیشنهاد سینرت و همکاران ).15( آید
شدن ادرار و افزایش سیديدن و احالت کاهش آب ب

؛ )20( دندهمیآسیب کلیوي را افزایش میوگلوبین،
ند که دادهاي حیوانی نشانروي نمونهمطالعات جدیدتر 

که میوگلوبین در  دهدمیشدن ادرار زمانی رخاسیدي
، اهمیت بیشتر رابدومیولیز )21( شودادرار ریخته می

درصد  7ات 5بینی نارسایی حاد کلیوي است که در پیش
). با توجه به مطالعات، سطح 15( دهدمیموارد رخ

 سن، جنس، فعالیت بدنی، توده«کراتین کیناز تام به 
یکی  CKدارد. بستگی» عضالنی و شرایط آب و هوایی

-آسیب عضالنی است و بعد از فعالیتهاي از شاخص

هاي تحمل وزن و مدت، فعالیتهاي ورزشی طوالنی
). سطوح 22یابد (میزایشک افاکسنتری هايانقباض

تواند ناشی از ورزش میباالي کراتین کیناز پس از 
باشد. بیشترین میزان  هاي عضله اسکلتیآسیب بافت
مانند دوي مدت هاي طوالنیها در ورزشسرمی آنزیم

هاي تحمل وزن و گانه با تمرینماراتن یا رویدادهاي سه
در دویدن  مانند ،اکسنتریک هايی با انقباضهایفعالیت

 ستروپولوس و همکاراناست. شدهسراشیبی دیده
افزایش  ،هاي مردروي فوتبالیست) در تحقیقی 2008(

ین کیناز سرم پس از مسابقه معناداري در سطوح کرات
 CKافزایش  ،اساس شواهدبر ).23 و 22( کردندگزارش

دانند؛ براي نمونه، را عوامل متابولیکی و مکانیکی می
ستگی مقاومت غشاء خ دلیلهاي عضله، به یبرگاهی ف
هاي کلسیم آزاد درونی، یابد و با افزایش یونمیکاهش

 ؛ ساختار)24( دندهمیفعالیت مجراي پتاسیم را افزایش
هاي آسیب آسیب موضعی بافت عضالنی به همراه ،دیگر

و  است Zشدن خطوط تکهسارکومریک حاصل از تکه
به این ساختار عضالت  ندتوانهاي شدید میتمرین

شوند تام  CKند و موجب افزایش نکواردلتی  صدمهاسک
الکتات دهیدروژناز سلولی ترشح  ساختار ).22و  11(
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 دلیل آن را در تغییرهايولی اغلب  است؛هنوز ناشناخته

دنبال فعالیت وجودآمده در بافت عضالنی بههساختاري ب
ن در سرم را  و نیز افزایش کراتینی )10( دانندشدید می

توان به ) می9( که نشانه کاهش عملکرد کلیوي است
میوگلوبینوري  ناشی  سببدر ادرار به  CKدلیل افزایش 

، ورود از رابدومیولیز دانست که در این حالت
ها مانند یک ماده ها (که براي کلیهمیوگلوبینوري به کلیه

-هاي کلیوي می، باعث آسیب سلول  توبول)استسمی 

ي و نارسایی براي پیشگیري از میوگلوبینور ).9( شود
توان از نگهداري حجم گردش خون با کلیوي می

 کردکردن ادرار استفادهافی و قلیاییجایگزینی مایعات ک
)15.(  

چه مقادیر خالص ند که اگردادنتایج این تحقیق نشان
کراتینین، کراتین کیناز و الکتات دهیدروژناز بعد از یک 

این  ،یابدمیدر خون و ادرار  افزایشه تمرینی جلس
یافته، به مقدار اولیه ساعت بعد در ادرار کاهش 6، مقادیر
د که یک جلسه ندهمیها نشانند؛ این یافتهگردبازمی

است ولی هاي عضالنی شده، باعث ایجاد آسیبتمرینی
ها با و کلیه کنندنمیها با عملکرد کلیه تداخلاین آسیب
ساعت بعد از  6توانند در فاصله خود مییعی عملکرد طب

و  کنندتمرین، سرم بدن را از این مارکرها پاك
  به تمرین بپردازند.  طور مجددبهتوانند ورزشکاران می

 تشکر و قدردانی

پژوهشی هاي مالی معاونت این طرح با حمایت
وسیله از معاونت است؛ بدینشدهدانشگاه اراك انجام

 کارکنانورزشکاران و  تمامی ،انشگاه اراكپژوهشی د
 دادند،ما را یاري ،آزمایشگاه مرکزي که در این طرح

  .کنیممیتشکر و قدردانی
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Abstract 
 
Objective: Aim of this investigation was to study the effect of one-
session karate training on muscle and renal damage markers in karate 
athletes. 
 
Materials and Methods: In this cross-sectional study with pre- and post-
test design, 10 elite volunteer male athletes were selected and 
participated in one-session training (2 hours). Urine and blood samples 
were collected before training and one hour after training and urine 
samples was collected 6 hours after training, too. Urinary and plasma 
creatinine, LDH and CK values were measured through laboratory 
methods. Data was analyzed using descriptive statistics, repeated 
measures, paired sample t test and Wilcoxon with 95% of confidence 
level.  
 
Results: There were significant differences between urinary values of 
creatinine, LDH and CK in the three sampling phases (p<0.05 There 
were also significant differences between the mean urinary and blood 
values of creatinine, LDH and CK within pre-exercise and 1 hour post-
exercise values and urinary values of creatinine, LDH and CK within 1 
hour post-exercise value and 6 hours post-exercise, too (p<0.05). 
 
Conclusion: It seems that a session of intensive karate training can 
increase muscular damage and renal function markers but these values 
decreased to initial measures 6 hours after training.  
 
Key words: Martial arts, Creatine kinase, Lactate dehydrogenase, 
Creatinine 
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