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الخالصة:

اجريت ىذه الدراسة لتقيم االثار السمبية لممكمل الغذائي بروتين مصل المبن  Whey Proteinالمأخوذ من قبل الرياضين في بعض المعايير
الكيموحيوية التي شممت  B.urea, Creatinine, Uric acidومحتوى الدىون ( )Lipids Profileوانزيم  LDHوبروتين  Cالفعال C-
 .)CRP( Reactive Proteinتم جمع ( )55عينة دم الرياضين الذين يتناولون المكمل الغذائي (مجموعة التجربة) و( )55عينة دم من الرياضين
الذين ال يتناولون المكمل الغذائي (مجموعة سيطرة) لمفترة الواقعة ما بين كانون االول  5106الى حزيران  .5105اظيرت النتائج حصول تغايرات
معنوية في اختبارات وظائف الكمى ،حيث سجمت زيادة معنوية ) (P < 0.05في معدل حامض اليوريك  Uric acideوالكرياتينين Creatinine
ويوريا الدم  Blood Ureaبالمقارنة مع مجموعة السيطرة .ومن جية اخرى ،حيث اظيرت نتائج فحص الدىون الكمية حدوث ارتفاع معنوي < (P
) 0.05في معدل الدىون الثالثية  (TG) Triglyceridesو  (LDH) Lactate dehydrogenaseفي مجموعة التجربة مقارنة بمجموعة
السيطرة ،بينما كان االرتفاع غير معنوي ) (P > 0.05في معدل الكوليسترول الكمي  Cholesterolو  HDL, LDLفي مجموعة التجربة مقارنة
بمجموعة السيطرة .واخي اًر اظيرت النتائج حصول زيادة معنوية ) (P < 0.05في فعالية بروتين  (CRP) C-Reactive Proteinفي مجموعة
التجربة مقارنة بمجموعة السيطرة.

وقد استنتج من الدراسة ان لبروتين مصل المبن تأثير سمبي عمى مستوى حامض اليوريك واليوريا والكرياتينين

والدىون الثالثية وانزيم  LDHوبروتين  Cالفعال ).(CRP
كممات مفتاحية :المكمل الغذائي  ،المعايير الكيموحيوية  ،العبي كمال االجسام

المقدمة:

يعد بروتين مصل المبن احد المكمالت الغذائية البروتينية التي تستخدم لتحسين العضالت وبناء الجسم ومنع امراض القمب وىشاشة العظام

[ ،]0فضالً عمى ان بروتين مصل المبن يحتوي عمى عدد من البروتينات التي تؤثر بـشكل ايجابي في الفعالية المناعة [ .]5حيث يحتوي Whey

 Proteinعمى تراكيز عالية من سمسمة االحماض االمينية المتفرعة .)Leucine,Isoleucine,Valine) Branched-chain amino acids
وخاصة  Leucineىي عوامل ميمة في نمو االنسجة واصالحيا وىو مفتاح لمتعرف عمى حامض اميني اساسي في استقالب البروتينات من
خالل مسار الترجمة من بدء تخميق البروتين [ .]3بروتينات مصل المبن ايضا ىي غنية بالكبريت الذي يحتوي االحماض االمينية Cysteine,
 Methionineمع تركيز عالي من ىذه االحماض االمينية مما يعزز وظائف المناعة من خالل تحويل  Glutathioneالى داخل الخاليا .لكن
االفراط في استخدام المكمالت الغذائية ومنيا المكمالت البروتينية او اخذ كمية من البروتين بتراكيز عالية او جرعات عالية يمكن ان تسبب اضرار
في صحة االنسان ومنيا ارتفاع ضغط الدم وزيادة خطر االصابة بأمراض القمب واضطرابات في وظائف الكمى [ .]4ولقمة الدراسات في العراق
حول تأثير االستخدام الخاطئ والمفرط لممكمالت الغذائية من قبل الشباب وباألخص منيم الرياضين ،صممت ىذه الدراسة لمعرفة التأثير السمبي
الستخدام  Whey Proteinفي بعض المعايير الكيموحيوية.

المواد وطرق العمل:
جمعت عينات الدراسة من خالل القيام بجولة الى القاعات الرياضية لالعبي كمال االجسام الذين يتناولون المكمل الغذائي Whey Protein
لمدة سنو فما فوق وبعمر يتراوح ( )20-30سنة وقد اشتممت عينات الدراسة عمى مجموعتين ،االولى مجموعة التجربة تتكون من  75العب
يتناولون المكمل الغذائي  ،Whey Proteinالثانية مجموعة السيطرة تتكون من  25العب ال يتناولون المكمل الغذائي  .Whey Proteinسحب
5مل دم من العينات ونقمت عينات الدم الى انابيب جافة  Test Tubesال تحتوي عمى مانع تخثر طردت العينات مركزياً بجياز الطرد المركزي

لمحصول عمى المصل  serumواجري عمييا االختبارات الكيموحيوية .تقدير مستوى يوريا الدم مع عدة القياس المجيزة من شركة BioMerieux

الفزنسية [ .]5تقدير تركيز الكرياتينين مع عدة القياس المجيزة من شركة  Linear Chemicalsاالسبانية [ .]6تقدير تركيز حامض اليوريك مع
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عدة القياس المجيزة من شركة  Linear Chemicalsاالسبانية [ . ]5تقدير مستوى الكوليسترول مع عدة القياس المجيزة من شركة Linear
 Chemicalsاالسبانية [ .]8تقدير مستوى  HDLمع عدة القياس المجيزة من شركة  Linear Chemicalsاالسبانية [ .]9حساب قيمة LDL
وفق المعادلة المذكورة [ .]01تقدير مستوى الدىون الثالثية مع عدة القياس المجيزة من شركة  Linear Chemicalsاالسبانية [ .]00تقدير انزيم
 LDHمع عدة القياس المجيزة من شركة  Linear Chemicalsاالسبانية [ .]05تقدير بروتين  CRPمع عدة القياس المجيزة من شركة
 Cromatestاالسبانية [.]03
التحميل االحصائي:
تم تحميل النتائج احصائيا باستخدام برنامج  ،SPSSاذ تم تحميل التباين باستخدام اختبار  ANOVAو  T.testوكذلك تم حساب المتوسط
الحسابي والخطأ القياسي للمتغيزات المذروسة [.]04

النتائج والمناقشة:

تقدير تركيز اليوريا والكرياتينين حامض اليوريك
بينت النتائج حصول تغايرات معنوية في مستويات الكرياتينين وحامض اليوريك ويوريا الدم في مجموعة الرياضين الذين يتناولون مكمالت

بروتين مصل المبن ،فقد اظيرت النتائج حصول ارتفاعا معنويا ) (P < 0.05في معدل تركيز حامض اليوريك في مجموعة التجربة البالغ (8.81 ±
) 0.33ممغم /دل عند مقارنتيا مع مجموعة السيطرة الذي بمغ  4.75 ± ) (0.21ملغم /دل .كما اشارت النتائج الى حصول ارتفاع معنوي < (P
) 0.05في معدل الكرياتينين ويوريا الدم في مجموعة التجربة حيث بمغ الكرياتينين ) (1.90 ± 0.06ملغم /دل ويوريا الدم ) (47.03 ± 0.61ممغم/
دل عند مقارنتيا مع مجموعة السيطرة التي بمغ فييا معدل الكرياتينين ) (0.57 ± 0.04ممغم /دل ومعدل يوريا الدم ) (28.25 ± 0.33ممغم /دل
شكل ( .)0وتتفق ىذه النتائج مع ما توصل اليو [ ]05فقد وجد ان تناول انواع مختمفة من المكمالت الغذائية ومنيا  Whey Proteinلمدة ثمانية
اسابيع الى حدوث زيادة في معدل الكرياتينين وحامض اليوريك لدى االشخاص الرياضين .وان االرتفاع الحاصل في معدل كل من الكرياتينين
واليوريا وحامض اليوريك تشير الى الضرر الحاصل في وظائف الكمى نتيجة االستخدام المفرط لتناول البروتين والذي يزيد من افراز الحامض
الكموي كما يؤدي الى تشكل حصى الكالسيوم في الكمى [ .]06كما اشارت دراسة قام بيا [ ]05ان استيالك البروتين بكميات عالية لمدة ()6
ال عن ذلك فان االفراط في تناول البروتين وخصوصا البروتين
اسابيع يزيد من خطر تكوين الحصى وزيادة في مستوى حامض اليوريك ،فض ً

الحيواني يمكن ان يسبب زيادة في معدل الترشيح الكبيبي [ ]08مما يؤثر في وظائف الكمى ،ولكن ماىي اآللية التي يؤثر فييا بروتين مصل المبن
في وظائف الكمى فيذا يحتاج الى دراسات مستقبمية حول مدى تأثير المكمل الغذائي في التركيب النسجي والوظيفي لمكمى .او ربما يعزى الى
حدوث استجابة التيابية حادة مسببة اذى نس جي مؤدية الى مشاركة المزيد من الخاليا المناعية والتي تؤدي الى تحرير كميات كبيرة من الجذور
الحرة االوكسينية التي تدمر االنسجة والخاليا مسببة التياب الكبيبة وبالتالي تؤثر في مستوى الترشيح الكبيبي [.]09
تقدير تركيز الكوليسترول والدهون الثالثية و  HDL, LDLوانزيم LDH
كما بينت النتائج عدم حدوث أي تغايرات معنوية في مستويات كل من الكوليسترول الكمي و  HDLو  LDLفي مجموعة التجربة مقارنة
بمجموعة السيطرة ،اذ اظيرت النتائج زيادة غير معنوية حيث كانت ضمن المدى الطبيعي حيث بمغ الكوليسترول الكمي في مجموعة التجربة (166
) ± 7ممغم /دل مقارنة بمجموعة السيطرة البالغ ) (161 ± 6ممغم /دل في حين بمغ معدل كل من  HDLو  LDLعمى التوالي في مجموعة
التجربة ) (48 ± 3ممغم /دل (105 ± 10) ،ممغم /دل عند مقارنتيا مع مجموعة السيطرة البالغ ) (40 ±1ممغم /دل (89 ± 8) ،ممغم /دل عمى
التوالي ،كذلك اشارت نتائج مستويات الدىون الثالثية الى حصول ارتفاعا معنويا ) (P < 0.05في مجموعة التجربة الذي بمغ ) (225 ± 23ممغم/
دل مقارنة بمجموعة السيطرة البالغ ) (140 ± 16ممغم /دل .واظيرت نتائج االختبارات الكيموحيوية حدوث ارتفاع معنوي

) (P < 0.05في

معدل  LDHفي مجموعة التجربة الذي بمغ ) (243 ± 67.2ممغم /دل مقارنة بمجموعة السيطرة البالغ ) (185.8 ± 55.3ممغم /دل الشكل (.)5
وىذا يتفق مع دراسات اخرى [ . ]51ان زيادة كمية البروتين اليومي مرتبطة بأيض البروتين حيث اشارت الدراسات التي قام بيا [ ]50الى زيادة
كمية البروتين اليومي بمقدار يصل الى ( )1.2 g\kg\dayبعد نظام ( )8اسابيع يؤدي الى زيادة تراكيز الكورتيزول الذي يزيد من تحمل الدىون
الكبدية وتحمل البروتين لتخميق الكموكوز  gluconeogenesisفي الكبد ،والذي يزيد من مستويات الدىون الثالثية ويعزز من تضخم الكتمة العضمية
[ .]55وكما ىو معموم فان مستوى  LDHاكبر ( )511مرة عما موجود في المصل ،فعند حدوث اي ضرر في النسيج يسبب زيادة مستواه في
المصل ،اذ ربما تؤدي التمارين الشاقة واالستخدام المفرط لمبروتين في ضرر االنسجة وان اي ضرر كأصابة العضمة الييكمية وامراض الكبد والكمى
والموكيميا تؤدي الى ارتفاع مستواه في المصل بشكل مشابو لمذي يحصل في احتشاء العضمة القمبية [.]53
تقدير بروتين CRP
يعد بروتين  CRPاحد عالمات االلتياب االكثر شيوعاً في الدراسات السريرية والوبائية ،فقد اشارت النتائج حدوث تغايرات معنوية في مستوى

ىذا البروتين في مجموعة الرياضين الذين يتناولون البروتين مقارنة مع مجموعة السيطرة ،حيث اظيرت النتائج حصول ارتفاع معنوي )(P < 0.05
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في معدل  CRPفي مجموعة التجربة الذي بمغ ) (3.6 ± 0.7ممغم /لتر حيث تم مقارنتيا مع مجموعة السيطرة الذي بمغ ) (0.91 ± 0.3ممغم /لتر
شكل ( .)3ان االرتفاع في معدل  CRPربما يعود الى تأثير االستعمال المفرط لمبروتين والتمارين الشاقة التي تؤدي الى تحفيز  CRPمن قبل
االنترلوكين  )IL-6( 6-و ( )IL-8عن طريق آلية تنطوي عمى تفعيل مسار العامل النووي ( )Kappa Bوىو منظم رئيسي لحدوث االستجابة
االلتيابية [ .]55[ ]54حيث تؤدي االستجابة االلتيابية الى ارتفاع تركيز ( )IL6في البالزما الذي ينتج من الخاليا البمعمية Macrophages
وبالتالي الى ارتفاع تركيز  .]56[ CRPوىذا ال يتفق مع دراسة اجريت من قبل [ ]55حيث وجد ان بروتين مصل المبن ومشتقاتو ادت الى
انخفاض في  CRPويعود ذلك الى مدة استخدام المكمل حيث اجريت التجربة لمدة شيرين عمى اشخاص يتبعون حمية غذائية تقمل من مستوى
البروتين.
وقد استنتج من الدراسة ان لبروتين مصل المبن تأثير سمبي عمى مستوى حامض اليوريك واليوريا والكرياتينين والدىون الثالثية وانزيم LDH
وبروتين  Cالفعال ).(CRP
مجموعة التجربة
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Abstract:
This study was conducted to investigate the adverse effect of whey protein supplement taken by athletes on
some biochemical parameters which include B.urea, creatinine, uric acid and lipids profile, LDH enzyme and Creactive protein. Seventy-five Blood sample were collected from athletes whose take supplements of whey
protein (experiment group), and twenty five blood sample of athletes who don’t take the supplement (control
group), for the period from December 2016 to June 2017. The results show a significant increase (P < 0.05) in
the levels of uric acid, serum creatinine and blood urea as compared with control group. On the other hand, the
results show a significant increase (P < 0.05) in the levels of triglycerides (TG) and lactate dehydrogenase
(LDH) in experimental group as compared with the control group, while no significant increase in the level of
cholesterol , HDL and LDL in the experimental group as compared with the control group. Finally , the results
demonstrate a significant increase (P < 0.05) in the level of C-reactive protein (CRP) activity of experimental
group compared with control group. It was concluded from this study that whey protein supplement had an
adverse effect on the level of uric acid, B.urea, creatinine, triglycerides, LDH enzyme, C-reactive protein.
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