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 چکیده

فو در روز بر  میزان هماچوری ، پروتئینوری کونگ هدف مطالعه حاضر تعیین اثر زمان برگزاری مسابقه :هدف

  کار بود. فومردان کونگ و زمان بازگشت به حالت اولیه در
صورت تصادفی سال تمرین به 6کار با سابقه  فونفر از مردان کونگ 76بدین منظور  :شناسیروش

 73و 6دقیقه،81از مسابقه ، دقیقه قبل21انتخاب و در دو گروه صبح و عصر قرار گرفتند. از هر دو گروه 

گیری هماچوری و پروتئینوری، جهت اندازه ادراری ساعت بعد از مسابقه با استفاده از نوار آنالیز

های آماری تحلیل واریانس های ادراری گرفته شد. جهت تعیین تفاوت بین متغیرها از روشنمونه

 استفاده گردید. 19/1داری سطح معنی مستقل در -tهمبسته و -tهای مکرر،گیریطرفه با اندازهیک

داری وجود ندارد. عصر تفاوت معنی نتایج نشان داد که بین میزان هماچوری در دو نوبت صبح و :هایافته

ساعت بازگشت به 6نتایج همچنین نشان داد که تنها بین میزان پروتئینوری دو گروه صبح و عصر در زمان 

ساعت بازگشت به حالت اولیه در  73و 6دقیقه، 81های( و در زمانP<19/1حالت اولیه تفاوت وجود دارد)

 داری وجود ندارد.میزان هماچوری تفاوت معنی

تر از نتایج تحقیق نشان داد که زمان ریکاوری، هماچوری و پروتئینوری در نوبت عصر سریع :گیرینتیجه

ه استراتژیهای کارآمد ریکاوری افتد و در نتیجه انجام مسابقات در نوبت صبح بنوبت صبح اتفاق می

 نیازمند است.
 فوپروتئینوری، هماچوری،ریکاوری، زمان روز، مسابقۀ کونگ واژگان کلیدی:
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 مقدمه 

عملکرد مطلوب دستگاه ادراری در حین فعالیت 

بدنی از اهمیت خاصی برای ورزشکاران 

است . دستگاه ادراری با دفع مواد زائد برخوردار

خون از طریق ادرار و همچنین حفظ غلظت 

ید و باز نقش مایعات بدن و همچنین تعادل اس

های بسیار مهمی را در اجرای مطلوب فعالیت

(. بنابراین اختالل در 00،01کند )ورزشی ایفا می

تواند تعادل مایعات بدن عملکرد این دستگاه می

های بدن را را بر هم زده و کارکرد سایر دستگاه

نیز با مشکل مواجه سازد. از جمله عوارض ناشی 

ها در حین فعالیت از اختالل در عملکرد کلیه

اشاره  7و هماچوری 0توان به پروتئینوریبدنی می

 (.2کرد )

های بدنی شدید تولید به دنبال فعالیت

های آزاد و متعاقب آن فشار اکسایشی رادیکال

افزایش یافته ، دفع پروتئین در ادرار افزایش 

(. پروتئینوری بعد از تمرین 8و  0) یابدمی

بولی یا مخلوطی از هر دو تواند گلومرولی یا تومی

های سنگین از دیوارۀ (. پروتئین6نوع باشد )

کنند و به میزان ناچیز در گلومرولی عبور نمی

ادرار وجود دارند اما در ضایعات گلومرولی میزان 

یابد که به آن ها در ادرار افزایش میآن

(. 09،03،5،0گویند )پروتئینوری گلومرولی می

یوارۀ گلومرولی عبور های سبک از دپروتئین

جذب  کنند اما در ادامه توسط فرآیند بازمی

شده و به مقدار ناچیز در توبولی دوباره جذب

(. اما در 72،08،09ادرار وجود دارند )

شود جذب توبولی محدود می هایی که بازبیماری

یابد که به های ادراری افزایش میمیزان پروتئین

(. در دفع 03د )گوینآن پروتئینوری توبولی می

                                                           

1. Proteinuria 

2. Hematuria 

ادراری پروتئین از نوع گلومرولی از دست دادن 

های الکترواستاتیکی های انتخابی و ویژگیویژگی

کند. در غشای گلومرولی نقش اصلی را ایفا می

های جذب توبولی پروتئین پروتئینوری توبولی باز

کند. تمرین همچنین شده کاهش پیدا میتصفیه

نامیک کلیوی تغییرات شگرفی را در همودی

(. در طول تمرین 05،02گردد )موجب می

کند که جریان پالسمای کلیوی کاهش پیدا می

این کاهش مستقیماً با شدت تمرین در ارتباط 

 79بوده و به هنگام کارهای شدید گاهی به 

رسد. در این درصد مقدار استراحت خود می

رسد که فعالیت اعصاب فرآیند به نظر می

های هورمونی دخالت سیستمسمپاتیک و نیز 

داشته باشند. متعاقب جریان خون کلیوی در 

( GFR) 2طی تمرین، میزان تصفیه گلومرولی

(. صالحیان 6) گیردنیز تحت تأثیر قرار می

( طی تحقیقی نشان داد که یک جلسه 0250)

هوازی تمرین هوازی و یک جلسه تمرین بی

باعث ایجاد پروتئینوری در ورزشکاران نخبۀ 

 3(. سنتورک و همکاران9شود )زنی میشتم

(  در تحقیق دیگری نشان دادند که بعد 7112)

های به ای با شدتدقیقه 3از دویدن در سه ست 

درصد ضربان قلب بیشینه  51و  69،  61ترتیب 

ها دچار پروتئینوری بر روی نوارگردان، آزمودنی

(. همچنین برگاماشی و همکاران 76شدند )

( هم طی 0552تمن و همکاران )( و پور0552)

تحقیقاتی بروز پروتئینوری را بعد از تمرین در 

(. از جمله 73،02ها گزارش کردند )آزمودنی

توان به های درگیر در پروتئینوری میمکانیسم

کاهش جریان خون کلیوی ،افزایش میزان 

فیلتراسیون گلومرولی،افزایش الکتات و کاهش 

                                                           

3. Glumerularfilteration rate 

4. Senturk UK et al 
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با شدت باال و جذب توبولی طی تمرینات  باز

 (.77،70،71برخوردی اشاره کرد )

از طرف دیگر هماچوری به وجود خون در ادرار 

دهندۀ خونریزی اشاره دارد و معموالً نشان

 2بیش از RBC حضور مجاری ادراری است. 

عدد در ادرار سانتریفوژ شده را هماچوری 

نامند و وضعیتی است که ممکن است خوش می

دخیم و نشانۀ بیماری باشد خیم بوده یا اینکه ب

(. میزان بروز هماچوری ناشی از ورزش نسبت 2)

مستقیم با شدت و مدت فعالیت ورزشی دارد. 

هماچوری ورزشی مخصوصاً در بین دوندگان 

های طوالنی شایع است و توسط کاهش مسافت

غلظت هاپتوگلوبین سرم و افزایش دفع 

. (78،79شود )هموگلوبین در ادرار شناسایی می

ای خوش خیم و گذرا هماچوری ورزشی پدیده

ساعت از میان  73 – 27است و معموالً پس از 

رود. دوهای استقامتی و از جمله دو ماراتن می

شود و تمرینات شدید باعث بروز هماچوری می

ویژه در زنان ممکن است باعث بروز هماچوری به

دهندۀ بیماری تواند نشانشود. هماچوری می

های نشان دهندۀ خونریزی قسمتکلیوی یا 

مختلف مجاری ادراری باشد که با توجه به نوع 

های دفع شده و اینکه شکل گلبول خونریزی و

در کدام مرحله از ادرار فرد دچار هماچوری 

(. در 00توان به منشأ آن پی برد )شود، میمی

( 0266یک تحقیق،عیدی علیجانی وهمکاران )

متی بر میزان تأثیر دوهای سرعتی و استقا

هماچوری و پروتئینوری دوندگان پسر را 

موردبررسی قرار دادند.نتایج این تحقیق نشان 

های استقامتی بر میزان هماچوری داد که فعالیت

که میزان  طوریو پروتئینوری تأثیر دارد به

هماچوری متعاقب فعالیت استقامتی با مثانه 

(. از سوی دیگر 8شده بیشتر است)خالی

های سرعتی بر میزان دفع پروتئین تأثیر تفعالی

بیشتری دارد و میزان دفع پروتئین متعاقب 

انجام دوهای سرعت بیشتر از میزان دفع 

(. 78پروتئین متعاقب دوهای استقامت است )

( تأثیر یک جلسه 0266رحیمی و همکاران )

هوازی و زمان بازگشت به تمرین هوازی، بی

ان بسکتبال دختر حالت اولیه برهماچوری بازیکن

و پسر را بررسی نمودند. نتایج  این تحقیق نشان 

داد که تمرین هوازی بر هماچوری دختران تأثیر 

هوازی بر داری ندارد همچنین تمرین بیمعنی

داری داشته اما هماچوری دختران تأثیر معنی

هوازی و هوازی بر یک جلسه تمرین بی

است.  داری نداشتههماچوری پسران تأثیر معنی

( تأثیر ورزش شدید بر هماچوری 0556) مکلینز

دوندگان مرد سالم را مورد بررسی قرار داد بروز 

های تحت مطالعۀ خود هماچوری را در آزمودنی

 گزارش کرد.

همچنین ورزش کردن در ساعات مختلف روز 

ممکن است تأثیر متفاوتی در عملکرد بعضی از 

وز های بدن داشته باشد. محققان هنارگان

دانند که چرا بهترین نتایج در درستی نمیبه

آید دست می هنگام ورزش کردن در بعدازظهر به

رسد ساعت زیستی بدن در این ولی به نظر می

میان نقش مهمی را بر عهده داشته باشد 

(21،7 .) 

از طرف دیگر چگونگی بازگشت به حالت اولیه 

بعد از هرگونه فعالیت ورزشی امری بسیار مهم 

تر ت. هرچه زمان بازگشت به حالت اولیه کوتاهاس

تر به حالت طبیعی قبل از باشد، بدن سریع

ورزش بازگشته و منابع بدن زودتر تجدید 

 (.21شوند)می
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طورکلی اکثر تحقیقات انجام شده نشان به

های ورزشی با شدت دهند که انجام فعالیتمی

باال و مدت طوالنی اثرات مخربی بر سیستم 

هایی که از نوع ویژه ورزشی دارند بهادرار

های ها و تکانبرخوردی بوده و توأم با ضربه

(. در نتیجه با توجه به 75،72شدید هستند )

تحقیقات محدود در زمینه اثر اجرای مسابقه بر 

های میزان تخریب دستگاه ادراری در رشته

ورزشی برخوردی و همچنین اهمیت زمان 

از مسابقه در فصل  بازگشت به حالت اولیه پس

( آیا رشتۀ 0که مسابقات محقق به بررسی این

ای شدید هست که اندازهفو بهورزشی کونگ

موجب ایجاد پروتئینوری و هماچوری ورزشی 

تواند بر ( آیا زمان تمرین در روز می7 شود؟،

ناشی از تمرینات  وهماچوری پروتئینوریمیزان 

الت اولیه ( زمان بازگشت به ح2تأثیرگذار باشد و

تر است یا نوبت متعاقب نوبت تمرینی صبح کوتاه

پردازد تا از این طریق  بتوان تمرینی عصر؟ می

تر پس راهکارهای مناسب جهت ریکاوری سریع

 از انجام مسابقه اتخاذ کرد.
 

 پژوهش روش
تحقیق حاضر از نوع تحقیقات کاربردی است که 

به روش نیمه تجربی انجام شده است. 

کار  فونفر مردان کونگ 76های تحقیق یآزمودن

 12/72±38/3آباد با میانگین سنی شهر خرم

کیلوگرم، قد  92/21±52/3سال، وزن 

 6تا  9متر بودندکه سابقۀ سانتی 27/9±03/028

فو داشتند. سال تمرین در رشتۀ کونگ

ها از نظر عملکرد کلیوی سالم و فاقد آزمودنی

صورت بههرگونه بیماری کلیوی بودند و 

 داوطلبانه در طرح تحقیق حاضر شرکت کردند.

 پروتکل مسابقه 

ها ابتدا بر اساس وزن خود در اوزان آزمودنی

بار در مختلف مسابقات قرار گرفتند. سپس یک

دادند و مسابقه می 5نوبت صبح  و در ساعت 

سپس باید مسابقۀ خود را در عصر و در ساعت 

ها خواسته شد کردند. از آزمودنیتکرار می 02

ساعت قبل از  73های اختصاصی خود را تمرین

(. تمامی مسابقات در دو 05مسابقه قطع کنند )

ثانیه استراحت بین دو  21ای با دقیقه 7راند 

راند و به روش نیمه آزاد انجام شد. قبل از 

دقیقه و با  01ها به مدت مسابقه همۀ آزمودنی

م به یک روش گرم کردند و بعد از مسابقه ه

دقیقه و با یک روش یک روش سرد 01مدت 

کردند.شدت فعالیت مسابقه بالفاصله بعد از 

گیری گردید و استراحت بین دو راند اندازه

درصد  61از  ها نباید ضربانی کمترآزمودنی

حداکثر ضربان قلب خود در حین مسابقه نشان 

 دادند.می

 هاآوری دادهگیری و جمعروش اندازه
ها ظرف مونه ادرار به آزمودنیجهت گرفتن ن

مخصوص ادرار که حاوی مواد نگهدارنده بود، 

آوری نمونه ادرار ظرف شد و پس از جمعداده می

را در مکان خشک و بدون رطوبت و دور از نور 

خورشید قرار داده و سپس به آزمایشگاه انتقال 

عنوان شد. در روز مسابقه، و بهداده می

قه قبل از مسابقه و دقی 21آزمون حدود پیش

ها نمونۀ ادرار قبل از گرم کردن از آزمودنی

صورت همزمان ها بهگرفته شد. سپس آزمودنی

مسابقۀ خود را به روش نیمه آزاد انجام دادند. 

دقیقه  81پس از انجام مسابقه  و پس از 

صورت نشستن بر روی استراحت غیرفعال )به

بعد از آن ها گرفته شد. نیمکت( نمونۀ دوم از آن

ها محل مسابقه را ترک کرده و به آزمودنی

ها زندگی عادی و روزمرۀ خود پرداخته ولی از آن
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خواسته شد که فعالیت بدنی شدید نداشته 

 73ساعت بعد از مسابقه نمونۀ سوم و  6باشند. 

ساعت بعد از مسابقه نمونۀ چهارم نیز از 

های در نوبت ها گرفته شد .از آزمودنیآزمودنی

دقیقه قبل از مسابقه نمونۀ  21عصر هم 

 81آزمون گرفته شد. بعد از مسابقه و پیش

دقیقه استراحت غیرفعال  سپس نمونۀ دوم از 

 آنان گرفته شد.

ساعت بعد از مسابقه  6همانند گروه اول 

ساعت بعد از مسابقه  73گیری سوم و نمونه

ها در گیری چهارم انجام شد.تغذیۀ آزمودنینمونه

اعت دورۀ ریکاوری به وسیلۀ ارائه برنامۀ س 73

غذایی کنترل شد و همچنین از آنان خواسته 

های شد که در این مدت از مصرف نوشابه

های تجاری ورزشی و موادی زا و نوشیدنیانرژی

که ممکن بود بر نتایج تحقیق اثرگذار باشد، 

 .(0)جدول کامالً خودداری کنند

 

 گیری. مراحل نمونه1جدول 

 ریکاوری دوم ریکاوری اول آزمونپس آزمونپیش رحلهم 

 صبح

 9ساعت 

 دقیقه قبل از مسابقه 21

 6:21ساعت 

 گیری اولنمونه

 دقیقه بعد از مسابقه 81

 01ساعت 

 گیری دومنمونه

 ساعت بعد از مسابقه 6

 02ساعت 

 گیری سومنمونه

 ساعت بعد از مسابقه 73

 روز بعد 5ساعت 

 گیری چهارمنمونه

 عصر

 11ساعت 

 دقیقه قبل از مسابقه 21

 08:21ساعت 

 گیری اولنمونه

 دقیقه بعد از مسابقه 81

 06ساعت 

 گیری دومنمونه

 ساعت بعد از مسابقه 6

 بامداد 0ساعت 

 گیری سومنمونه

 ساعت بعد از مسابقه 73

 روز بعد 02ساعت 

 گیری چهارمنمونه

 

 گیری هماچوری و پروتئینوریروش اندازه

های ادراری به یک آزمایشگاه ونهتمام نم

شده و به روش کشت ادرار مورد فرستاده

آزمایش قرار گرفتند. برای تشخیص خون در 

ادرار در صورت مثبت بودن نوار سانتریفیوژ 

شده و از روش میکروسکوپی رسوب ادرار و 

استفاده شد. و  Dipsticksادراری از نوار آنالیز

شخیص نوار ادرار استفاده شد. برای ت

با استفاده از روش  پروتئینوری نیز

 Total proآنالیز ادراری  فتومتریک از نوار

urin/CSF .ساخت کشور ایران استفاده شد 

 

 

 

 روش آماری

 -در این تحقیق ابتدا از آزمون آماری کولموگراف

ها اسمیرونف جهت تعیین توزیع طبیعی داده

 استفاده شد. برای بررسی تغییرات پروتئینوری و

هماچوری ادراری از قبل تا سه مرحله بعد از 

مسابقه از روش آماری تحلیل واریانس با 

( و Repeated Measureهای مکرر )گیریاندازه

های صبح و برای تعیین تفاوت میانگین نوبت

مستقل استفاده شد. سطح  Tبعدازظهر از آزمون 

در نظر گرفته  19/1داری در تمامی مراحل معنی

  شد.
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 های پژوهشتهیاف

های این پژوهش با استفاده از نتایج و یافته

های مکرر گیریآزمون آنالیز واریانس با اندازه

ها و هماچوری نشان داد که دفع پروتئین

 6و  0آزمون )دفعی در هر دو گروه در پس

آزمون ساعت بعد از مسابقه( نسبت به پیش

داری دقیقه قبل از مسابقه( تغییر معنی 21)

(. P<19/1( )7و  0شته است )شکلدا

همچنین نتایج نشان داد که مقادیر 

پروتئینوری و هماچوری دفعی در هر دو 

ساعت بازگشت به حالت اولیه  73گروه در 

نزدیک به سطوح استراحتی بوده و تفاوت 

آزمون ندارد. همچنین داری با پیشمعنی

 0های دفعی فقط در بین میزان پروتئین

حالت اولیه در دو گروه  ساعت بازگشت به

دار وجود نداشت صبح و عصر تفاوت معنی

(19/1<Pاما در بقیه زمان ) ها تفاوت

های تحقیق یافت شد دار بین گروهمعنی

(19/1>P هرچند که بروز پروتئینوری در .)

ساعت دوره ریکاوری در  73و  6های  زمان

هر دو گروه منفی و نزدیک به زمان 

های دفعی دار پروتئیناستراحت بود اما مق

داری کمتر از طور معنیدر گروه عصر به

(. همچنین نتایج P<19/1گروه صبح بود )

مستقل  نشان  Tمقایسۀ بین دو گروه آزمون

داد که بین میزان هماچوری دفعی در 

ساعت بازگشت به  73و  6، 0آزمون ، پیش

حالت اولیه در دو گروه صبح و عصر تفاوت 

 ارد.دار وجود ندمعنی

 

 

 
 های مختلفمیزان پروتئینوری در گروه .1شکل 

 (>19/1P(های تمرینی دار  گروهاختالف معنی #(، >19/1P(آزمون هر دو گروه دار با  پیشاختالف معنی⃰ 
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 های مختلفمیزان هماچوری در گروه. 1شکل 

 (>19/1P(آزمون هر دو گروه دار با  پیشاختالف معنی⃰ 

 گیریبحث و نتیجه
فو هدف مطالعه حاضر تعیین اثر مسابقه کونگ

بر میزان پروتئینوری و هماچوری در دو زمان 

تمرینی صبح و عصر و چگونگی بازگشت به 

های این تحقیق ها بود. از ویژگیحالت اولیه آن

که آن را از تحقیقات قبلی متمایز کرده است 

اندازه گیری متغیرهای پروتئینوری و توان بهمی

های اچوری در شرایط مسابقه، داشتن زمانهم

های متفاوت و همچنین انتخاب رشته ریکاوری

برخوردی از نوع با شدت باال ، اشاره کرد. از 

طرف دیگر با توجه به اهمیت اجرا مسابقات 

رزمی در یک روز،محقق درصدد بود دریابد که 

ای شدید هست که اندازهفو به( آیا رشته کونگ0

پروتئینوری و هماچوری تأثیر داشته بتواند روی 

( اگر تأثیر دارد این تأثیر در نوبت صبح 7باشد و

(در کدام نوبت 2بیشتر است یا عصر و همچنین 

تر تمرینی زمان بازگشت به حالت اولیه کوتاه

های باشد تا از این طریق بتوان استراتژیمی

کارآمد ریکاوری را برای این دسته از ورزشکاران 

ترین ط مسابقه تجویز کرد. از مهمدر شرای

های این تحقیق این بود که  یک جلسه یافته

فو هم در نوبت صبح و هم در نوبت مسابقه کونگ

کار  فوعصر بر میزان پروتئینوری مردان کونگ

تأثیر دارد و بین میزان پروتئینوری قبل از 

ساعت بعد از مسابقه در هر دو  73و 6مسابقه با 

های دار وجود دارد. یافتهیگروه تفاوت معن

تحقیق همچنین نشان داد که بین میزان 

 73و  6های قبل از مسابقه پروتئینوری در زمان

ساعت بعد از مسابقه  در دو گروه صبح و عصر 

 تفاوت وجود دارد. 

های درگیر در ایجاد ترین مکانیسماز مهم

توان به نفوذپذیری پروتئینوری ورزشی می

های جذب توبولی و دفع پروتئین گلومرولی، باز

جذبی اشاره کرد . هنگام فعالیت ورزشی، عروق 

شوند که باعث افزایش کلیوی تنگ می

نفوذپذیری گلومرولی و کسر فیلتراسیون 

خود موجب افزایش  نوبۀ( که به 78،71شوند)می

جذب پروتئین  فیلتراسیون پروتئین و کاهش باز

ش دفع ادراری های توبولی و باعث افزایدر سلول

(. افزایش نفوذپذیری 06شوند)پروتئین می

جذب توبولی باعث  گلومرولی یا اختالل در باز

بروز پروتئینوری به واسطۀ افزایش دفع 

های با وزن مولکولی باال در ادرار پروتئین

های (. در مقابل مقادیر زیاد پروتئین71شود)می

لی با وزن مولکولی پایین زمانی که بازجذب توبو
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مشاهده است مختل شده است در ادرار قابل

(. برخی از محققین اعتقاد دارند که بروز 78،71)

شدت تمرین پروتئینوری بعد از تمرین بیشتر به

(. از طرف دیگر 79تا مدت تمرین ) وابسته است

جریان خون کلیوی هم ممکن  PHکاهش در 

است نفوذپذیری گلومرولی را تغییر دهد و از 

ه توبولی جلوگیری کند. این شاید جذب ثانوی

یکی از دالیلی باشد که میزان پروتئینوری را در 

دهد زیرا با تمرینات تمرینات شدید افزایش می

شود و از تر میشدید محیط درونی بدن اسیدی

کند.عالوه بر نفوذپذیری گلومرولی جلوگیری می

این فشار اکسیداتیو ناشی از تمرین نیز در  

اشی از تمرین با شدت باال مشارکت پروتئینوری ن

(. فعالیت ورزشی به واسطۀ افزایش 5کند )می

ها موجب اختالل در حالت تولید متابولیت

الکترواستاتیک غشای گلومرولی و موجب تسهیل 

شود که دفع ادراری فیلتراسیون گلومرولی می

 (.2دهد )پروتئین را افزایش می

یا کاهش همچنین افزایش تولید اسیدهای آلی  

جریان خون کلیوی ناشی از تولید اسیدهای آلی 

تواند موجب تغییر نفوذپذیری غشا شود و می

های پروتئینی با وزن کم بازجذب توبولی مولکول

(. نتایج تحقیق حاضر با نتایج 01را مهار کند)

( که بروز پروتئینوری را 0250تحقیق صالحیان )

زی هوابعد از یک جلسه فعالیت هوازی و بی

(. 9باشد )گزارش کرده بودند همسو می

( دفع 0265پور و همکاران )همچنین کهن

های با وزن مولکولی باال بعد از ادراری پروتئین

های مرد یک جلسه تمرین هوازی در فوتبالیست

آماتور را مورد بررسی قرار دادند و چنین نتیجه 

های ادراری بالفاصله گرفتند که غلظت پروتئین

داری افزایش یافته فعالیت به طور معنیبعد از 

است که با نتیجۀ تحقیق حاضر همخوانی دارد 

(. همچنین نتیجه مطالعۀ حاضر با نتایج 6)

( که تأثیر 7107تحقیق روسو و همکاران )

تمرین سرعتی بر روی پروتئینوری مردان 

فوتبالیست را مورد بررسی قرار دادند و بروز 

ها گزارش کردند، پروتئینوری را در آزمودنی

( و 7112باشد. سنتورک و همکاران )همسو می

( هم در تحقیقاتی 0552برگاماشی و همکاران)

بروز پروتئینوری را در اثر ورزش نشان دادند که 

(. 76،02با نتایج تحقیق حاضر همخوانی دارد)

( هم طی تحقیقی 0552پورتمن و همکاران )

ش شدید های دفعی را بعد از ورزافزایش پروتئین

گزارش کردند که همسو با نتایج تحقیق حاضر 

(. اما نتایج تحقیق حاضر با نتیجۀ 73باشد )می

های ( که تأثیر شدت7107تحقیق تیلور )

بیشینه بر روی  مختلف از تمرین هوازی زیر

 پروتئینوری و هماچوری مردان جوان تمرین

(. 21کرده را مورد بررسی قرار داد تناقض دارد)

ها خواست که در سه از آزمودنی این محقق

 21برنامۀ دویدن هوازی زیربیشینه به مدت 

دقیقه شرکت کنند که طبق نتایج حاصله 

ها دچار پروتئینوری نشدند. این اختالف آزمودنی

ممکن است به خاطر شدت تمرین باشد، مسابقۀ 

هوازی و از نوع فو ورزشی شدید، بیکونگ

و زیربیشینه،  باشد اما دویدن سبکبرخوردی می

شود و چنانکه قبالً گفته ورزش شدید تلقی نمی

شد این تمرینات شدید هستند که باعث ایجاد 

شوند.نتایج پروتئینوری در ورزشکاران می

ساعت  73و 6همچنین نشان داد که بعد از 

ریکاوری سطوح پروتئینوری تمایل بازگشت به 

حالت اولیه و سطوح استراحتی دارد که این 

تر بود در گروه عصر نسبت به صبح سریع میزان

 (. 0)شکل
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دالیل این امر هنوز ناشناخته است و نیاز به 

تحقیقات بیشتری در این زمینه است.ولی به نظر 

رسد ساعت زیستی بدن در این میان نقش می

اصلی را بر عهده دارد. این تنظیم داخلی موجب 

شود دمای بدن انسان در صبح کاهش و در می

بعدی روز و پس از غروب آفتاب افزایش  ساعات

کنند که ورزش کردن در یابد.محققان تأکید می

تواند بهترین اثر را برای تولید این ساعات روز می

ها در بدن گذاشته و به فعالیت بهتر مغز هورمون

کند. از سوی دیگر ورزش کردن هنگام کمک می

غروب آفتاب به کنترل مناسب دمای بدن کمک 

کرد. ورزش کردن و تمرین همچنین در خواهد 

تواند بر خلق و خوی ساعات پایانی روز می

ها کمک ورزشکاران تأثیر مثبت گذاشته و به آن

کند که از آمادگی جسمانی بیشتری می

برخوردار باشند و نتایج بهتری کسب کنند. البته 

های متفاوت ریکاوری ما در این تحقیق پروتکل

ندادیم و فقط ورزشکاران از  را مورد ارزیابی قرار

کردند و مقایسه استراحت غیر فعال استفاده می

 شود.انواع ریکاوری به محققین بعدی  توصیه می

های تحقیق حاضر این است که از دیگر یافته 

فو هم در نوبت صبح و یک جلسه مسابقۀ کونگ

هم در نوبت عصر بر میزان هماچوری مردان 

 کار تأثیر دارد. فوکونگ

نتایج نشان داد که بین میزان هماچوری قبل از 

ساعت بعد از مسابقه در هر دو  6و  0مسابقه با 

های دار وجود دارد.یافتهگروه تفاوت معنی

تحقیق همچنین نشان داد که بین میزان 

و  6، 0های قبل از مسابقه هماچوری در زمان

ساعت بعد از مسابقه  در دو گروه صبح و  73

بسیاری از تحقیقات  .ود نداردعصر تفاوت وج

اند که هماچوری ورزشی به دنبال نشان داده

مدت به های شدید برخوردی و یا طوالنیورزش

پیوندد. در طی ورزش شدید جریان وقوع می

لیتر در میلی 0111خون کلیوی ممکن است از 

لیتر در دقیقه برسد. این میلی 711دقیقه به 

وق عضالنی کاهش به دلیل شانت خون به عر

است که با انتشار همزمان اپی نفرین و نوراپی 

ها باعث انقباض نفرین همراه است. این هورمون

های آوران و وابران عروق کلیوی و شریان

شوند. کاهش جریان خون کلیوی گلومرولی می

تواند منجر به ایسکمی کلیوی شود که این می

ی نوبۀ خود منجر به افزایش نفوذپذیرامر هم به

شود و در نتیجه اجازه غشای پایه گلومرولی می

های قرمز خون از ادرار عبور دهد که گلبولمی

 (.79کنند )

های ها در طول مسافتحرکات و تکان دادن

طوالنی و  آسیب مستقیم در اثر برخورد در 

ها مانند فوتبال یا بوکس، افزایش برخی از ورزش

های درجه حرارت بدن، همولیز)تخریب گلبول

های آزاد و حالت قرمز( و افزایش تولید رادیکال

های اسیدوز ناشی از ورزش از دیگر مکانیسم

شوند احتمالی درگیر در هماچوری محسوب می

است که وضعیت  عالوه اعتقاد بر این(.به20)

های آبی بدن ورزشکاران در حین فعالیتکم

تواند اختالالت عروقی را شدید جسمی می

(.نتایج 07عث ایجاد هماچوری شود )تشدید و با

این تحقیق با نتایج تحقیق رحیمی و همکاران 

( که تأثیر یک جلسه تمرین هوازی، 0266)

هوازی و زمان بازگشت به حالت اولیه بر بی

هماچوری بازیکنان بسکتبال دختر و پسر را 

بررسی نمودند هم راستاست . آنان نشان دادند 

وری دختران تأثیر هوازی بر هماچکه تمرین بی

 (.7داری داشته است )معنی
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( در تحقیقی اثر ورزش 0556همچنین مکلینز )

شدید بر هماچوری دوندگان مرد سالم را مورد 

بررسی قرار داد. جامعۀ آماری این تحقیق شامل 

 76تا  05نفر دوندۀ مرد سالم با دامنه سنی  21

نفره با  01گروه  3ها سال بود که از بین آن

عنوان نمونۀ تحقیق به 0/72انگین سنی می

پروتکل تمرینی  3ها در انتخاب شدند. آزمودنی

دقیقه بر  81متفاوت شرکت کردند. گروه اول 

درصد ضربان قلب  21روی تردمیل با شدت 

دقیقه روی  81بیشینه دویدند.گروه دوم 

درصد ضربان قلب  21دوچرخۀ کارسنج با 

متر  311ت بیشینه رکاب زدند.گروه سوم مساف

 3را در سه ست دویدند و بین هر دو ست هم 

دقیقه استراحت کردند یا آرام قدم زدند.گروه 

ثانیه  81چهارم هم سه ست و هر ست به مدت 

بر روی دوچرخۀ کارسنج رکاب زدند و بین هر 

دقیقه استراحت کردند. نتایج  3دو ست هم 

متر را  311نشان داد که در گروهی که مسافت 

بروز هماچوری و پروتئینوری دیده شد. دویدند 

دار را  به افزایش شدت این محقق افزایش معنی

و  برخورد در این گروه در مقایسه با دیگر 

 اساس نتایج پژوهش حاضر ها نسبت داد. برگروه

فو بر میزان پروتئینوری یک وهله مسابقۀ کونگ

 و هماچوری تأثیر دارد. 

 0چوری همچنین میزان پروتئینوری و هما

داری باالتر از طور معنیساعت بعد از مسابقه به

ساعت  73و  6زمان استراحت بود اما در زمان 

بعد از مسابقه این مقادیر به سطوح استراحتی 

برگشت. بین دو گروه صبح و عصر از لحاظ بروز 

گیری تفاوت های نمونههماچوری در تمام نوبت

مانند وجود ندارد. البته این میزان هماچوری 

پروتئینوری در نوبت عصر کمتر از  نوبت صبح 

بود اما به دلیل تکنیک شمارش این تفاوت 

دار نشد. بین دو گروه صبح و عصر از لحاظ معنی

 6بروز پروتئینوری در زمان قبل از مسابقه ،

ساعت بعد از مسابقه تفاوت وجود دارد. در 73و

مجموع نتایج تحقیق نشان داد که انجام مسابقه 

ر دو نوبت صبح و عصر بر میزان پروتئینوری و د

هماچوری تأثیر دارد. همچنین نتایج تحقیق 

نشان داد که زمان ریکاوری پروتئینوری در نوبت 

افتد و در تر از نوبت صبح اتفاق میعصر سریع

نتیجه انجام مسابقات در نوبت صبح به 

 .استراتژهای کارآمد ریکاوری نیازمند است

 منابع 

یک نوبت تمرین رژه بر  یرتأث ،(0266) ،رقیه اسماعیلی ،محمدکاظم موسویواعظ ،محمدعلی بایجانیآذر. 0
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هوازی و زمان بازگشت به حالت اولیه بر هماچوری بازیکنان بسکتبال منتخب دختر و پسر، فصلنامه بی
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Abstract 

Aim: The purpose of this study was to determine the effects of  time of  competition  on  

proteinuria , hematuria and recovery in men Kung fu players. 
Method: 28 men Kung fu players with at least 8 years of practice experience were 

selected and classified in two groups, randomly. Urine samples were taken 30 

minutes before the competition, 60 minutes, 8 and 24 hours after competition from 

both groups. Dipsticks and total pro urine/CSF techniques were used for analyzing 

hematuria and proteinuria. To determine the difference between variables , one-way 

analysis of variance with repeated measures, paired t-test and independent t-test at 

the level of P<0.05 were used.  

Results: Results showed that there was no significant difference in Hematuria in the 

morning and evening Samples. The results also showed that there  wes significant 

difference only in Proteinuria between two groups at 8 hours after competition 

(P<0.05) and there was no significant differencein Hematuria at times of 60 minutes, 

8 and 24 hours after competition. 
Conclusion: Results showed that the time of recovery for Hematuria and Proteinuria 

is achieved faster in the evening than in the morning. As a result, playing matches in 

the morning requires efficient recovery strategies. 

Keywords: Proteinuria, Hematuria, Recovery, Kung Fu Competition. 
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