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لیپیدی متعاقب یک  های آسیب عضلانی و پراکسیداسیونآغوز بر شاخصتأثیر دو هفته مصرف مکمل

 گیرانجلسه فعالیت حاد مقاومتی بر کشتی
 

 3زادهمعصومه هلالی، *2محسن غفرانی، 1علی اکبر کیخا

    20/11/08تاریخ پذیرش:                  50/50/08تاریخ دریافت: 
     

 چکیده
بین ورزشکاران های عضلانی ناشی از ورزش در های خوراکی جهت از بین بردن آسیبمصرف مکملهدف: 

باشد. ی میاکسیدان)آغوز( گاوی دارای خاصیت آنتی اند که کلسترومباشد. مطالعات گذشته نشان دادهمتداول می
های آسیب عضلانی و مطالعه تأثیر دو هفته مصرف مکمل آغوز بر شاخص پژوهش حاضر با هدف

وش رگیران انجام شده است. کشتیپراکسیداسیون لیپیدی متعاقب یک جلسه فعالیت حاد مقاومتی در 

گیران آزاد و فرنگی استان سیستان و بلوچستان به صورت هدفمند و داوطلبانه نفر از کشتی 03شناسی: 

سال و فاقد آسیب دیدگی ورزشی در شش ماه گذشته و  03تا  91ها در دامنه سنی انتخاب شدند. آزمودنی
( n=91سابقه ورزشی بودند. پژوهش با یک گروه تجربی ) دارای سه جلسه تمرین در هفته و حداقل سه سال

های گروه تجربی به مدت دو هفته، ( و در فصل پیش از مسابقات انجام شد. آزمودنیn=91و یک گروه کنترل )
میلی لیتر آب محلول و مصرف نمودند و  ۰33ی آغوز را با گرم مکمل پودر شده ۰3یک روز در میان مقدار 

درصد یک تکرار بیشینه  83تکراری با 93الی  8قاومتی را شامل هشت ایستگاه در سه ست سپس فعالیت حاد م
(1RM) ها یها انجام دادند. از کلیه آزمودنها و دو دقیقه استراحت بین ستو یک دقیقه استراحت بین ایستگاه

ساعت پس از  ۰2. 0یاری، و ساعت پس از اتمام دوره مکمل ۰2. ۰. قبل از مصرف مکمل، 9در سه نوبت: 
ا هساعت ناشتایی شبانه به عمل آمد. تجزیه و تحلیل استنباطی داده 93اتمام جلسه فعالیت، خونگیری متعاقب 

های مکرر و تحلیل واریانس دو سویه با استفاده از نرم افزار گیری تحلیل واریانس با اندازهاز طریق آزمون

spss20 ردادر سطح معنی( 31/3ی P<انجام شد ) .نتایج پژوهش نشان داد که به ترتیب سطوح ها: یافته

( متعاقب دو هفته مصرف مکمل آغوز و تمرین P=3۰/3هیدروژناز )( و لاکتات دP=339/3کیناز )شاخص کراتین
حاد مقاومتی تفاوت معناداری را در گروه تمرین و مکمل نسبت به گروه کنترل نشان داد، اما مقدار مالون دی 

 گیری نسبت به گروه کنترل نشان ندادروه تمرین و مکمل تفاوت معناداری را در سه مرحله اندازهآلدئید در گ

(31/3=P  .) :توان نتیجه گرفت اگرچه تمرین مقاومتی به بر اساس نتایج گزارش شده مینتیجه گیری

آن جلوگیری یاری با آغوز از افزایش های آسیب عضلانی می شود، اما مکملتنهایی موجب افزیش شاخص
 کند؛ هر چند، مصرف این مکمل احتمالاً تأثیری بر میزان پراکسیداسیون لیپیدی ندارد.می
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Abstract 

Aim: Oral supplements are common among athletes to relieve muscle damage from exercise. 

Recent studies have shown that bovine colostrum has antioxidant properties. The purpose of this 

study was to investigate the effect of 2-weeks colostrum supplementation on muscle injury 

indices following a session of acute resistance activity on wrestlers in Sistan and Baluchestan 

province. Methods: 30 wrestlers were selected voluntarily with the age range of 19 to 30 years 

with no sports injury in the past six months, with three sessions of exercise per week and at least 

three years of sporting experience. The present study was performed with an experimental group 

(n = 15) and a control group (n = 15) in the pre-competition season. Subjects in the experimental 

group performed an acute resistance exercise consisting of eight stations in three sets of 8 to 10 

repetitions with 80% of one repetition maximum (1RM) and one-minute rest between stations 

and two minutes rest between sets. Subjects in the experimental group took 20 gram of colostrum 

powder with 200 ml water for two weeks, every other day. Blood samples were taken from all 

subjects after 10 hours of overnight fasting in three stages: 1. Before supplementation, 2. 24 

hours after completing supplementation, 3. 24 hours after resistance activity session. Data 

analysis was done by ANOVA with repeated measures and two-way analysis of variance tests 

using SPSS software at the significant level of 0.05. Results: the results showed that the levels 

of creatine kinase (P = 0.001) and lactate dehydrogenase (P = 0.02), respectively, after two weeks 

of colostrum supplementation and acute resistance training were significantly different in the 

training group and supplementation compared to control group, but the amount of 

malondialdehyde in the exercise and supplement group did not show any significant difference 

in the three measurement steps compared to the control group (P = 0.09). Conclusion: It can be 

concluded that although resistance exercise increases muscle injury indices, but supplementation 

with colostrum may prevent it. 

 

 

Keywords:  Colostrum, Creatine Kinase, Lactate Dehydrogenase, Malondialdehyde, Acute 
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 مقدمه
ها، سیستم محافظتی بدن در برابر آسیب های ناشی از فعالیت اکسیدانآنتی

ا هباشند. تولید مقادیر زیاد اکسیدانهای آزاد میمولکول های ناپایدار و رادیکال
های بدن موجب افزایش استرس در سلول 9های واکنش پذیر اکسیژنو گونه

ال های ایمنی و اپیتلیعوامل التهاب زا و سلولشود که توسط اکسیداتیو می
 یاری با آنتیشوند. مطالعات اخیر، بر سازوکارهای اثربخش مکملساخته می

اقب های التهابی متعها در پیشگیری از بروز آسیب سلولی و شاخصاکسیدان
-اند و برخی مداخلات ورزشی نقش کلیدی مکملفعالیت ورزشی متمرکز شده

اکسیدان در پیشگیری از استرس اکسیداتیو در ی آنتیهای طبیعی حاو
ای، های تغذیه(. یکی از این مکمل9،۰اند )ورزشکاران را مورد مطالعه قرار داده

ای مغذی است که پیش از ترشح شیر، بلافاصله پس از باشد که مادهمی ۰آغوز
بت ستولد توسط غدد پستانی جنس ماده در پستانداران ترشح می شود. آغوز ن

-(. مکمل0باشد )به شیر معمولی مادر دارای چربی کمتر و پروتئین بیشتر می

یاری با آغوز نه تنها برای نوزادان بلکه برای سالمندان نیز توصیه می شود. 
اشد بآغوز گاو همانند آغوز انسانی دارای ترکیبات زیستی فعال متعدد و مفید می

در آغوز گاو  امل ایمنی موجودها مشخص شده که عوو حتی در نتایج پژوهش
 (. 2باشد )بیشتر از آغوز انسان می

های غیر واگیر بروز بیماری از پیشگیری در ورزشی های فعالیت هرچند، انجام
( و 1عروقی مؤثر است )– سرطان و بیماری های قلبی چاقی، نظیر دیابت،

سوی  اما از پیامدهای فیزیولوژیکی بسیار مطلوبی را برای بدن به همراه دارد،
 فعال هایگونه تولید با توانند به صورت حاد می شدید ورزشی هایفعالیت دیگر

( و حتی 6باشند ) همراه اکسایشی فشار از ناشی هایآسیب و نیتروژن -اکسیژن
ناشی  مدت طولانی شدید تمرینات دنبال به عضلانی های بافت امکان تخریب
 تولید د دارد. در شرایط پیشی گرفتنوجو مکانیکی و متابولیکی از فرایندهای

شود ایجاد می اکسایشی بدن فشار ضد اکسایشی ظرفیت از آزاد های رادیکال
 فرآیندهای در طی شرکت در بدن درونزای اکسیدانی آنتی های سلول و 

 آزاد هایرادیکال و اکسیژن پذیر واکنش گونه های مستمر طور به متابولیکی

 اکسیدانی آنتی دفاع سیستم توسط عادی شرایط در ( که7) را تولید می کنند

 تولید شدید ورزشی های فعالیت انجام هنگام در (؛ اما8) شود می خنثی درونزا

قابل توجهی پیدا  افزایش آزاد های رادیکال پذیر و واکنش اکسیژن هایگونه
 آنتی ذخایر هافعالیت از دسته این انجام طی در است ممکن حتی کرده و 

به شدت کاسته و تخلیه شود و به دنبال ناکارآمدی دستگاه  درونزا اکسیدانی
 فعالیت جلسه یک اجرای طی (. در1رخ دهد ) اکسیداتیو فشار ضد اکسایشی،

 استراحت زمان برابر 933 تا اسکلتی عضلات ساز و سوخت مقدار ورزشی، شدید

 نیتروژن و اکسیژن الفع هایگونه افزایش به منجر نهایت در که یابدمی افزایش

 اکسیژن میزان زیاد، شدت با و سنگین هایورزش انجام شود، چنانچه هنگاممی

 تولید افزایش با عامل این و یابدمی افزایش توجهی قابل مقدار به مصرفی

(. مهمترین پیامدهای ناشی از بروز فشار 93) است همراه آزاد هایرادیکال
 پراکسیداسیون ها، پروتئین شدن اکسید ،DNAاکسیداتیو، شامل آسیب به 

ضعف  و عضلانی نیروی تولید کاهش می باشد که عضلانی آسیب و لیپیدها
همراه است. نشانه بارز  خستگی با تسریع بروز و را در پی دارد عملکرد ورزشی

بروز آسیب عضلانی، وجود کراتین کیناز و لاکتات دهیدروژناز در خون است 
 مالون غلظت دار معنی افزایش باعث ساز وامانده های فعالیت (. همچنین99)

 در اکسایشی فشار هایشاخص عنوان به لیپیدی هیدروپراکسیداز و آلدئید دی

 شکل آزاد، رادیکال یک عنوان به 0آلدئیددی(. مالون9۰) شودمی سالم مردان

 

1. Reactive oxygene species (ROS) 
2. Colostrum 

3. Malondealdehyde (MDA) 

 و اکسیداتیو فشار شرایط ایجاد در است که 2هیدروژن اکسید پر تغییر یافته
 غظت مالون دی آلدئید در خون نقش آفرین است. افزایش بافتی هایآسیب

 و تولید باشد بیشتر فعالیت شدت قدر هرچه و است ورزش شدت به وابسته
 خود مطالعه (. گلدفرب و همکارانش در90یابد )رهاسازی آن افزایش می

 درصد 83 شدت با شدید هوازی فعالیت دقیقه 03 انجام که کردند گزارش

 دی مالون اکسایشی فشار شاخص دارمعنی افزایش مصرفی باعث کسیژنا

 (. 92شود )می زنان و مردان در آلدئید
هـای ورزشـی سـنگین و آسـیب زا کشـتی آزاد و فرنگی از جملـه رشـته

وند، باید هـا پیروز شگیران برای آنکه بتوانند در رقابـتشود. کشتیمحسوب می
آمادگی قـرار داشـته باشـند همچنین این نکته قابل ذکر در بهترین شرایط 

است که آسیب عضلانی ناشی از فعالیت، مسابقه و تمرین جزئی جدا ناپذیر از 
د گیران در فراینهای گزارش شده از کشتیباشد و تعداد مصدومیتها میورزش

ه ک باشد. از آنجامسابقات و تمرینات دیگر مسأله پیش روی مربیان آنها می
تواند عوارض جانبی  بسیاری داشته باشند، های شیمیایی میمصرف مکمل

تواند جایگزین مناسبی برای این مکمل ها های طبیعی میاستفاده از مکمل
(. از آنجایی که آغوز یک ترکیب طبیعی و متعادل و دارای مواد معدنی 91باشد )

ک ترکیب دارای خواص عنوان یباشد و بهمی  A ،C ،Eهایی نظیر و ویتامین
(. پژوهش های انجام شده در این 9،96اکسیدانی نیز مطرح شده است )آنتی

های حیوانی بوده است و زمینه اغلب در محیط آزمایشگاهی و بر روی نمونه
کمتر پژوهشی در شرایط میدانی و بر روی نمونه های انسانی صورت گرفته 

خود نشان دادند که آغوز گاو  های( در بررسی9081است. عزیزی و همکاران)
تیغ و (. جهان97تواند در کیفیت التیام زخم تأثیر مثبت داشته باشد )می

گرم  03تا  ۰3ای نشان دادند که مصرف روزانه ( در مطالعه۰393همکاران)
تواند مانع پراکسیداسیون لیپیدی در بیماران دیابتی شود. آغوز گاوی می

های دیابتی شده، سرم موش آلدئیدمالون دیهمچنین کاهش معنادار در سطح 
ای دیویسون (. در مطالعه98که تحت درمان آغوز قرار گرفتند را نشان دادند )

گرم در  ۰3هفته کلستروم گاوی) 2( نشان داده شد که مصرف ۰393و دیمنت)
سواری و زا فیزیکی بعد از دو ساعت دوچرخهروز( از توسعه عوامل استرس

ها جلوگیری و مانع از سرکوب سیستم ایمنی بعد از نوتروفیل افزایش عملکرد
( نیز نشان داد که یک جلسه 9011) (. شهامت نشتیفانی0) شودورزش می

آغوز تغییرات معناداری را در سطح بهمراه مکملتمرین استقامتی و سرعتی 
جلسه  03ها ایجاد کرد اما های آسیب عضلانی در موشپلاسمایی شاخص

و  1(. رافائل91) ها داشته باشدتوانست تأثیر معناداری را بر این شاخصتمرین ن
های ورزشی اکسیدانی و تکرار دورههای آنتی( اثر مکمل۰337همکاران)

( و التهابی CKهای آسیب عضلانی)استقامتی با شدت متوسط را بر شاخص
های ( را بررسی ومشخص شد که مصرف مکملCگر )پروتئین واکنش

شود، اما بر پاسخ التهابی ( میCKکسیدانی منجر به کاهش آسیب عضلانی)اآنتی
آلدئید نیز  به عنوان یکی از نشانگران دی(. مالون ۰3سیستماتیک اثری ندارد )

زیستی پراکسیداسیون لیپیدی در مطالعات متعددی مورد بررسی قرار گرفته و 
ازی افزایش یافته ( به دنبال تمرین هوMDAاند که غلظت سرم )نشان داده

هوازی، چیلد و همکاران، تغییری در میزان (.  همچنین در تمرینات بی۰9است )
(MDAخون و عضله در آزمودنی ) انقباض اکسنتریک عضلات  73ها پس از

 (. ۰۰باز کننده زانو مشاهده نکردند )
های آغوز، مطالعات معدودی بر روی شاخصدر زمینه اثربخشی مصرف مکمل

ضلانی انجام شده که نتایج این مطالعات نیز با یکدیگر متناقض بوده آسیب ع

4. H2O2 
5. Rafael 
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 تمرین هفته شش و سه کردند ، ( گزارش۰392است. آپوکاتی و همکاران )

 آنزیم و سطح اکسیدان چربیآنتی سطوح آغوزمکمل مصرف همراه به استقامتی

 پاها درعضلات را تام اکسیدانیآنتی و سطح داده را کاهش اکساید گزانتین

( گزارش کردند که 9012(. محمدی دوست و همکاران)۰0) می دهد افزایش
ده های آسیب عضلانی شیک جلسه تمرین پلایومتریک باعث افزایش شاخص

است، اما مصرف شیر کم چرب بلافاصله پس از تمرین، از این افزایش جلوگیری 
روزه  7 ( نشان دادند که بارگیری9011(. مقرنسی و همکاران)۰2) کندمی

 کندمتعاقب تمرین هوازی جلوگیری می LDH  و CKآغوز از افزایش مکمل

(۰1 .) 
که دارد با  اکسیدانیبه دلیل خواص آنتی آغوز وجود داردکه مکمل امکان این

از ورزش، التهاب و  ناشی از فشاراکسایشی بدن اکسیدانیدفاع آنتی تقویت
دارای خواص آنتی هایاز مکمل دهکند. بنابراین استفا جلوگیری عضلانی آسیب

 کنند و از این می شدید شرکت در تمرینات که اکسیدانی مانند آغوز درکسانی

 اکسایشی تواند آسیب است، می شده آنها ضعیف اکسیدانیآنتی دفاع طریق

 (، و از این۰6تعویق ) آنها به اسکلتی و عضلات از ورزش را در خون ناشی

های آسیب ( و منجر به کاهش شاخص۰7کاهش ) را فشاراکسایشی طریق
 عضلانی در سرم خون شود. 

های آسیب عضلانی و پژوهش هایی که در زمینه شاخص  همه وجود با
پراکسیداسیون لیپیدی انجام شده است تاکنون پژوهشی در زمینه همزمانی 

بر  MDAو  LDHو  CKآغوز به همراه تمرین مقاومتی بر سطوح تأثیر مکمل
های انسانی در داخل کشور مشاهده نشده است و فرایندهای نمونهروی 

مال شده های بدنی اعهای بدن به فعالیتبیولوژیکی در پاسخ اکسایشی بافت
ها حاکی از آن است آغوز، کاملأ شناخته نشده و یافتهبه همراه مصرف مکمل

ه ک شود، هر چند مشخص شده استکه این فرایندها با افزایش سن مختل می
آغوز ممکن است یک عامل مهم در دستیابی به کاهش اثرات مصرف مکمل

ای هاکسایشی باشد و با توجه به اکسایشی بودن برخی از تمرینات و فعالیت
آغوز و تمرینات بدنی، با این حال هنوز در مورد راهکار همزمانی مصرف مکمل

ظر وجود لانی، توافق نعض ها و پارامترهای آسیببدنی در مقابله با تولید شاخص
ها، نتایج نیز ناهمگون گزارش شده است. ندارد و علاوه بر محدویت در پژوهش

و  های آزادهای رادیکالبا توجه به مطالب فوق و اهمیت غیرقابل انکار آسیب
های همچنین خواص ضد اکسایشی آغوز گاوی و مشکلات ناشی از آسیب

به، پژوهش حاضر با هدف بررسی عضلانی به خصوص در میان ورزشکاران نخ
های آسیب عضلانی متعاقب یک آغوز بر شاخصهفته مصرف مکمل ۰تأثیر 

ام گیران استان سیستان و بلوچستان انججلسه تمرین حاد مقاومتی بر کشتی
 شده است. 

 

 روش پژوهش
پژوهش حاضر به روش نیمه تجربی انجام شد. جامعه آماری پژوهش حاضر، 

گیر استان سیستان و بلوچستان در سال تحصیلی کشتی شامل کلیه مردان
نفر ساکن شهر زاهدان به  03نفر بود  که از بین آنها  ۰03به تعداد  17ـ18

شیوه هدفمند، در دسترس و داوطلبانه پس از تکمیل و امضاء فرم کتبی رضایت 
  شنامه و با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای  به عنوان نمونه آماری پژوه

انتخاب شدند و سپس به صورت تصادفی به دو گروه برابر تجربی و کنترل 
سال با حداقل سه  03تا  91ها در محدوده سنی بندی شدند. آزمودنیتقسیم

سال سابقه ورزشی در کشتی و تمرینات مستمر در رشته کشتی با حداقل دو 
الا، چربی ن بعروقی، فشار خو-جلسه تمرین در هفته و عدم سابقه بیماری قلبی

خون بالا و دیابت و نیز عدم آسیب دیدگی به نحوی که روی توانایی فرد در 

معیارهای خروج از مطالعه نیز شامل عدم تمایل اجرای تمرین تأثیر گذار باشد. 
آزمودنی برای ادامه فرایند مطالعه و آسیب دیدگی در حین انجام تمرینات و 

 ها درخواستهمچنین از تمام آزمودنیهای آنتی اکسیدانی بود. مصرف مکمل
شد در طول دوره تحقیق از مصرف هر گونه قرص یا مکمل دارویی پرهیز 

گیری مقادیر لاکتات دهیدروژناز و کراتین کیناز از کنند. برای تعیین و اندازه
 یدآلدئآزمون و جهت سنجش مالون دیکیت آزمایشگاهی ساخت شرکت پارس

 مدل نالوندی استفاده شد.بنیان نوند سلامت از کیت ساخت شرکت دانش 

ها در هر یک از حرکات پرس پا، جلو ران، ( آزمودنی1RMیک تکرار بیشینه )
پشت ران، پرس سینه، پرس سرشانه، سیم کش پشت گردن، جلو بازو، پشت 
بازو )مورد استفاده در پژوهش( با روش تکرار زیر بیشینه تا حد خستگی تعیین 

توجه به معادله زیر، حداکثر قدرت آزمودنی برای آن حرکت بر ( و با ۰8شد )
 آورد شد. 

3۰78/9 – ( 3۰78/3 ÷ (kg) وزنه جابجا شده  = یک تکراربیشینه  تعداد  ×  
 ( تکرار

روز مصرف مکمل، 92ساعته یادآمد غذایی، در طول  ۰2از طریق پرسشنامه 
-ژوهشه قبلا توسط پها تحت کنترل بوده و ضمنا این پرسشنامتغذیه آزمودنی

 (. ۰1های تحقیقاتی مشابه در داخل کشور مورد استفاده قرار گرفته است )
ساعت پس از زایمان به  6مکمل مورد مطالعه، از آغوز گاو در فاصله کمتر از 

درجه  83های استریل منتقل و دردمای زیر دست آمد و بلافاصله به ظرف
کیلوگرم آغوز داخل دستگاه  7ساعت  28سانتیگراد فریز گردید و سپس به مدت 

درجه سانتیگراد در شرایط ایزوله )برای جلوگیری از اکسید  23آون در دمای 
ت شود. مقدار بدسی خشک تبدیل شدن( قرار گرفت تا آب آن تبخیر و به ماده

کیلوگرم بود. هدف از تولید پودر آغوز  933/۰درصد یعنی ۰0تقریبا  آمده پودر
حفظ بهتر خواص و کاهش حجم آن بود. پودر بدست آمده به وسیله ترازوی 

 ۰3های گرم در بسته 39/3با حساسیت  KS4دیجیتال بیور ساخت ایران مدل 
 ها جهت مصرفبندی و در مراحل پژوهش توسط محقق به آزمودنیگرمی بسته

(. هر آزمودنی در ۰3هفته داده شد. ) ۰به صورت یک روز در میان و به مدت 
ی آغوز را مصرف نمود و در گرم مکمل پودر شده 923طول دوره پژوهش 

 (. ۰8گرم مکمل پودر شده آغوز مصرف کردند ) ۰933مجموع کل گروه 
ها جهت آشنا شدن با تمرینات مقاومتی، یک هفته قبل از شروع آزمودنی

رینات در سالن بدنسازی البرز واقع در شهر زاهدان حضور پیدا کردند و به تم
ی استفاده اصولی از ها نکات ایمنی مربوط به تمرین با وزنه و نحوهآن

 8های بدنسازی توضیح داده شد، سپس مقادیر یک تکرار بیشینه دستگاه
ستگی تا حد خ 1RMحرکت مورد استفاده در پژوهش، با روش تکرار بیشینه 

تعیین شد. برای استفاده از این روش هر آزمودنی جابجایی وزنه زیر بیشینه را 
حرکت 93ای که تکرار تا خستگی کمتر از تا حد خستگی انجام داد، به گونه

بود. سپس با توجه به معادله برزیسکی حداکثر قدرت )یک تکرار بیشینه( 
 (. ۰8آزمودنی برای آن حرکت برآورد شد )

اومتی شامل هشت حرکت پرس پا، جلو ران، پشت ران، پرس سینه، پروتکل مق
پرس سرشانه، سیم کش پشت گردن، جلو بازو و پشت بازو بود که در سه نوبت 

( و یک دقیقه استراحت 1RMدرصد یک تکرار بیشینه ) 83تکراری با  93الی  8
 ها انجام  شد.ها و دو دقیقه استراحت بین ستبین ایستگاه

. قبل 9ساعت ناشتایی شبانه در سه نوبت:  93ها متعاقب از آزمودنیگیری خون
ساعت  ۰2. 0یاری، و ساعت پس از اتمام دوره مکمل ۰2. ۰از مصرف مکمل، 

( به عمل آمد. برای ۰393پس از اتمام جلسه فعالیت )گائینی و همکاران، 
دارد نهای پژوهش از آمار توصیفی نظیر میانگین و انحراف استاتوصیف داده

های تحقیق پس از اطمینان از نرمال بودن استفاده شد و برای آزمون فرضیه
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 داده که با استفاده از آزمون شاپیرو ویلک انجام شد، از آزمون همگنی واریانس،
گیری های مکرر و  آزمون تحلیل واریانس چند متغیره جهت تجزیه آنوا با اندازه

 spss20ملیات آماری با استفاده از نرم افزار ها استفاده شد. کلیه عو تحلیل داده
 ( انجام شد.≥P 31/3ی)ردادر سطح معنی

 

 هایافته
 یافته های تحقیق در قالب جداول مربوطه ارائه شده اند. 

 های دو گروه . مقادیر قد، وزن و شاخص توده بدن آزمودنی1جدول 

 گروه تجربی گروه کنترل متغیر
 ۰3/978±07/8 91/971±۰۰/۰ متر(قد)سانتی

 67/70±37/99 09/72±۰۰/0 وزن)کیلوگرم(

 90/۰0±87/۰ ۰8/۰2±39/0 شاخص توده بدن)کیلوگرم بر متر مربع(

 

 گیریطی سه مرحله اندازه MDAو  CK ،LDH. مقادیر 2جدول 

 گیریزمان اندازه گروه متغیر

 ۰پس آزمون  9پس آزمون  پیش آزمون
CK 

)واحد بین الملل 
 بر لیتر(

 03/093±39/6 13/۰12±3۰/1 13/0۰3±۰0/2 تجربی

 ۰9/031±۰6/۰ 09/099±01/۰ 20/031±89/0 کنترل

LDH 
)واحد بین الملل 

 بر لیتر(

 ۰70±61/۰ 13/۰62±03/1 33/۰11±۰3/۰ تجربی

 ۰1/۰73±99/۰ 81/۰61±08/۰ 0۰/۰79±17/9 کنترل

MDA 
)میکرو مول بر 

 لیتر(

 6۰/۰±80/3 17/۰±62/3 76/۰±11/3 تجربی

 8۰/۰±391/3 8۰/۰±3۰9/3 82/۰±396/3 کنترل

 

  CKنتایج آزمون تحلیل واریانس با اندازه های مکرر برای  4جدول 

 داریمعنی F منبع تغییر متغیر

CK 

 339/3 ۰2/۰9 گیری مراحل اندازه

 330/3 21/916 های گروهیتفاوت

 32/3 17/0 مراحل* تفاوت گروهی

LDH 

 3۰/3 ۰9/90 گیری مراحل اندازه

 30/3 0۰/981 های گروهیتفاوت

 339/3 ۰9/0 مراحل* تفاوت گروهی

MDA 

 31/3 01/۰ گیری مراحل اندازه

 92۰/3 29/16 های گروهیتفاوت

 36/3 29/9 مراحل* تفاوت گروهی

 باشد.( می ≥ 31/3p*سطح معناداری )

 و نتیجه گیری بحث
آغوز و سپس انجام تمرین  مصرف مکملهفته  ۰نتایج پژوهش نشان داد 

می شود، ولی تأثیر معناداری  LDHو  CKمقاومتی سبب کاهش معنادار مقدار 
با نتایج مقرنسی و همکاران نتایج پژوهش حاضر ندارد.  MDAبر مقدار شاخص 

آغوز سبب کنترل و مهار افزایش ( که نشان دادند مصرف مکمل9011)
د باشفعالیت هوازی شده است، همسو میهای آسیب عضلانی پس از شاخص

گرم بر کیلوگرم میلی 033هفته با دوز  93(. در این پژوهش آغوز به مدت 03)
 23تکرار  8به صورت خوراکی داده شد و تمرینات را نیز به صورت هوازی در 

ای ثانیه 933ریکاوری  درجه و 93متر بر دقیقه با شیب  13ای با سرعت ثانیه
( نشان دادند که 9017انجام دادند. باقر پورگل و همکاران )بین تکرارها 

گرم سبب کاهش معناداری  13و  03یاری کوتاه مدت پودر آغوز با دو دوز مکمل

شده است. در این پژوهش از آزمون وینگیت به عنوان  LDHو  CKدر سطوح 
( 9012و همکاران )محمدی دوست نتایج (. ۰8پروتکل تمرینی استفاده شد )

دقیقه باعث افزایش  03نشان داد که یک جلسه تمرین پلایومتریک به مدت 
های آسیب عضلانی می شود اما مصرف شیرکم چرب بلافاصله پس از شاخص

(. بر اساس ۰2کند )لیتر از این افزایش جلوگیری میمیلی 133تمرین، به مقدار 
محتویات  هفرضیه آسیب عضلانی، پارگی سارکوپلاسم باعث شناور شدن آزادن

های مختلفی را (. سازوکارها و علت09شود )سلول بین تارهای عضلانی می
توان برای نتایج پژوهش حاضر بیان کرد. مانند تأثیر مصرف پروتئین و می

( 0۰) اسیدهای آمینه در کاهش علائم آسیب عضلانی که هنوز ناشناخته است
(، دریافت انرژی 00مینه )رسد در دسترس بودن بیشتر اسیدهای آاما به نظر می

( افزایش سنتز یا کاهش تجزیه پروتئین 02) هابیشتر ناشی از مصرف این مکمل
( از سازوکارهای احتمالی مؤثر در این 09و در نتیجه، تعادل مثبت خالص )

 ویژه لوسین، از طریق ترشح هورمونمصرف اسیدهای آمینه، به باشد.فرایند می
ود. همچنین شپروتئولیز عضله میآنابولیکی و مهار موجب افزایش فعالیت رشد، 

یت آنزیم کند و از فعالاز طریق ترانس آمیناسیون، آلفاکتوایزکاپروات تولید می
ار دآلفاکتودهیدروژناز، که افزایش دهنده اکسیداسیون اسیدهای آمینه شاخه

تواند ترمیم می BCAAsکند و در نتیجه مصرف مکمل است، جلوگیری می
را از طریق کاهش اکسیداسیون پروتئین و افزایش سارکومروژنز بهبود  عضله

از  LDHهای دستگاه فسفاژن و از آنزیم CK(. به دلیل اینکه 09) بخشید
یشتر رود و در تارهای تند انقباض، بهای دستگاه گلیکولیتیک، به شمار میآنزیم

ارهای تند باشد. تشود، نوع فعالیت نیز مهم است که سرعتی یا قدرتی یافت می
و  CK شوند و میزانهای قدرتی و سرعتی بیشتر درگیر میانقباض در فعالیت

LDH تر های استقامتی بیشها نسبت به فعالیتپلاسما در این نوع فعالیت
(. از طرفی در پژوهش حاضر از یک فعالیت بیشینه وامانده ساز 01، 09است)

ینه . مصرف پروتئین، اسیدهای آمبرای ایجاد آسیب سلول عضلانی استفاده شد
(. مصرف 06) کندضروری مورد نیاز برای آنابولیسم و ترمیم بافت را تأمین می

پروتئین موجب افزایش انسولین خون پس از فعالیت  -مکمل کربوهیدرات
 LDHتوان چنین اذعان داشت که افزایش میزان همچنین می شود.ورزشی می

از غشای سلول عضلانی باشد.  LDHو  CKپس از فعالیت، ناشی از نشت 
ب غشای تواند باعث تخریپراکسیداسیون چربی ناشی از استرس اکسیداتیو می

(. از 07شود ) CKو  LDHسلولی شده و در نتیجه منجر به افزایش نشت 
ت رسد توانسته اسآزاد است و به نظر میبرنده قوی رادیکل طرفی آغوز از بین

فعال های آزاد، غیرکسیدانی موجب مهار سنتز رادیکالابا افزایش ظرفیت آنتی
کردن و پاکسازی آنها شود و به دنبال آن کاهش استرس اکسیداتیو باعث 

جلوگیری  CKو  LDHآسیب کمتر به غشای عضلانی شده و در نتیجه از نشت 
تواند به دلیل خواص می LDHو  CKنماید. دلیل دیگر جلوگیری از افزایش 

که با بیان ژن التهابی  NF-KBوز باشد. آغوز از طریق کاهش ضد التهابی آغ
های التهابی، از قبیل: مرتبط است، منجر به کاهش فعالیت آنزیم

(. تحقیقات نشان ۰8شود )، می1-( و لیپواکسیناژCOX-2)۰-سیکلواکسیژناز
را بلوکه نموده  NF-KBتواند فعالیت نسخه برداری فاکتور اند که آغوز میداده
گردد و در نهایت سبب  DNAبه  AP-1ر نتیجه باعث کاهش اتصال و د

شود که همه اینها نقش اساسی را در آبشار التهابی ایفا  COX-2کاهش تولید 
 ورزشی فعالیت  که بود آن دهنده نشان هایافته همچنین این(. ۰8کنند )می

 جمله از. است تأثیرگذار عضلانی و کبدی هایسلول نفوذپذیری بر مقاومتی

 تواندمی مقاومتی فعالیت آن طریق از که احتمالی عمل هایتئوری و سازوکارها
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 "9ایسکمی -آسیب تزریق مجدد" تئوری ،شود اکسایشی استرس تولید باعث
 بصورت ممکن است شدید، عضلانی انقباضات که است آن بیانگر که(08است )

سبب  نتیجه در ورا کاهش  اکسیژن بودن دسترس در و خون جریان موقت
 تزریق (عضلانی انبساط مرحله) انقباض فاز اتمام از بعد شود. ایسکمی ایجاد
 آزاد هایرادیکال تولید نتیجه در و اکسیژن فراوان عرضه باعث خون مجدد

 مقاومتی فعالیت در شده ایجاد مکانیکی فشارهای و استرس .شودمی اکسیژن

-فعالیت متعاقب عضلانی آسیب افزایش کننده توجیه بعدی سازوکار و فرضیه

تواند حاصل از تکه همچنین این آسیب می (.01) باشد تواندمی مقاومتی های
باشد که تمرینات شدید به این ساختار عضلات اسکلتی  Zتکه شدن خطوط 

 اساس، این بر(. 23شود )ها میکند و باعث افزایش این شاخصصدمه وارد می
 پراکسیداسیون و اکسیژن آزاد هایرادیکال تولید مقاومتی باعث هایورزش

التهابی  فرآیندهای شروع آن متعاقب و عضلانی بافت آسیب سرانجام و لیپیدی
آغوز به علت دارا بودن ترکیباتی با خواص احتمالأ مکمل(. 01شود )می

ای آسیب هاکسیدانی توانسته است از بروز آسیب عضلانی و افزایش شاخصآنتی
در سرم خون جلوگیری کند. همچنین یکی دیگر  LDHو  CK عضلانی از قبیل

توان به سیستم ایمنی بدن نسبت داد به این طریق که های اثر را میاز مکانیزم
سفید خون  هایآغوز به دلیل مکانیزم اثر خود سبب تولید و تقویت گلبولمکمل

ش کنهای عضلانی بهتر واتواند به جبران آسیبشود و از این طریق میمی
های نشان دهد. همچنین با توجه به نتایج حاصل از این مطالعه و یافته

گیری کرد که آغوز باتوجه به دارا توان این طور نتیجههای گذشته میمطالعه
اکسیدان و همچنین عوامل های با خواص آنتیبودن مقادیر متعادلی از ترکیب

های کاهش آسیبتواند به عنوان یک مکمل ورزشی جهت رشد متعدد، می
افزون بر خواص  عضلانی ناشی از تمرین مقاومتی حاد توصیه گردد.

اکسیدانی، وجود مقادیر قابل توجه پروتئین و چربی و انرژی بالای آغوز نه آنتی
أمین اکسیدانی، بلکه به عنوان منبع تتنها به عنوان یک ترکیب با خواص آنتی

 رد. تواند مورد توجه قرار گیکننده انرژی می

آغوز و سپس انجام تمرین هفته مصرف مکمل ۰همچنین، نتایج نشان داد 
نشده است. این نتیجه با نتایج  MDAمقاومتی سبب تفاوت معنادار در سطوح 

باشد. در این پژوهش تمرینات دویدن به یوسف پور و همکاران همسو می
تأثیر  MDAمتر در دقیقه، بر سطوح  83تا  71صورت تناوبی شدید و با سرعت 

 معناداری نداشت. همچنین نتایج پژوهش حاضر با نتایج مقرنسی و همکاران

آغوز ای مکملرا پس از بارگیری دو هفته MDA( که عدم تغییر سطوح 9011)
باشد. در این پژوهش و یک جلسه ورزش هوازی گزارش کردند همسو می

گرم بر میلی 033آغوز به مدت یک هفته دوز های دریافت کننده مکملگروه
های کیلوگرم پودر آغوز گاوی را به صورت خوراکی دریافت کردند. فعالیت گروه

تکرار به مدت  6درجه با  1متر بر دقیقه با شیب  03با سرعت تمرین هوازی 
 (. همچنین نتایج این بخش با نتایج سرکی و همکاران۰1) ثانیه انجام شد 23

مورد بررسی قرار دادند،  MDAسطوح ( که تأثیر مصرف آغوز را بر ۰396)
(. همچنین 29) بودمتفاوت ر این پژوهش دوز مصرفی آغوز باشد. دناهمسو می
یاری آغوز سبب روز مکمل 23( نشان داد که ۰393تیغ و همکاران )نتایج جهان

، ۰3، 93شده است. در این پژوهش دوز مصرفی آغوز  MDAکاهش سطوح 
بود. که هر سه گروه کاهش معناداری را در ها درصد وزن بدن آزمودنی 03

روه توان گآلدئید داشت. از دلایل ناهمسویی این پژوهش میسطوح مالون دی
مورد مطالعه اشاره کرد که در پژوهش حاضر نمونه مورد بررسی ورزشکاران 

(. 96) بودنند ولی در پژوهش ذکر شده بیماران دیابتی مورد بررسی قرار گرفتند
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آغوز در ورزش نقش ( نیز نشان دادند که مکمل۰39۰) مکارانآپوکاتی و ه
شود. در های آسیب عضلانی میحفاظتی دارد و سبب کاهش سطوح شاخص

گرم در روز برای هر موش میلی 13لیتر یا میلی 9/3آغوز این پژوهش مکمل
درصد ضربان  63تا  13دقیقه در روز با تردمیل با شدت  03بود و تمرینات نیز 

توان به شدت و مدت (. از دلایل ناهمسویی این پژوهش می۰0در روز بود ) قلب
تمرینات در نظر گرفته اشاره کرد چرا که در پژوهش تمرینات به صورت تک 

ای و مقاومتی اجرا شد ولی در پژوهش ذکر شده تمرینات به صورت جلسه
ت ایج بدسهوازی و با تردمیل انجام شده است. در ادامه در راستای تبیین نت

دو  یاریتوان گفت که علی رغم عدم تأثیر گذاری مکملآمد در این زمینه می
-در کشتی MDAهفته ای و همچنین تمرینات حاد مقاومتی بر سطوح شاخص 

های آسیب آغوز در کاهش سطوح شاخصتوان از مزایای مکملگیران نمی
بودن مقادیر آغوز با توجه به دارا عضلانی چشم پوشی کرد، چرا که مکمل

اکسیدانی و همچنین عوامل رشد متعدد های با خواص آنتیمتعادل ترکیب
های عضلانی ناشی تواند به عنوان یک مکمل ورزشی جهت کاهش آسیبمی

اکسیدانی، وجود از تمرین مقاومتی حاد توصیه گردد. افزون بر خواص آنتی
ک نه تنها به عنوان ی مقادیر قابل توجه پروتئین و چربی و انرژی بالای آغوز،

تواند اکسیدانی بلکه به عنوان منبع تأمین کننده انرژی میترکیب با خواص آنتی
برداری و همچنین تأثیر گذاری این مکمل مورد توجه قرار گیرد. لذا برای بهره

های طولانی مدت تر برای تأثیر گذاری بر این شاخص بهره برد. باید از دوره
ناشی از فقدان دفاع  MDAسد که عدم تغییر سطوح رهمچنین، به نظر می

ا نتایج ساز باشد. در این راستضداکسایشی در اثر اجرای تمرینات بیشینه وامانده
انند هایی مدهد که فعالیت وامانده ساز سبب افزایش هورمونمطالعات نشان می

لول س ها، پروستونوئیدها و فعالیت ماکروفاژها بر عملکرد اکسایشیکاتکولامین
و ساختمان غشاء سلولی نشده است تا سبب افزایش استرس اکسایشی شود. از 
طرفی کاهش جریان خون موضعی در ابتدای تمرینات و سپس برقراری مجدد 

ی هایهای بدنی در اندامگردش خون بافتی مورد نیاز که در ابتدای فعالیت
عامل دیگری در  دهد، به عنوانها و کبد روی میهمانند عضلات فعال، کلیه

های پژوهش حاضر ،کوتاه است. از جمله محدودیت MDAروند عدم تغییر 
ات  شود که دیگر محققان در مطالعبودن  پروتکل تمرینی بود . لذا پیشنهاد می

های دراز مدت را تر خواص مکمل آغوز ، فعالیتمنظور شناسایی کاملآتی  به
 مورد تحقیق قرار دهند.

 گیرینتیجه
آغوز و نتایج پژوهش حاضر نشان داد مصرف کوتاه مدت مکمل در مجموع، 

های مقاومتی حاد توانسته تأثیر معناداری را بر سطوح متعاقب آن فعالیت
ته گیران استان سیستان و بلوچستان داشهای آسیب عضلانی در کشتیشاخص

ار آغوز سبب کنترل و مهروزه مکمل 92باشد. به نظر می رسد بارگیری 
-و استفاده از آغوز یکی از روش شودهای آسیب عضلانی در خون میشاخص

خصوص ورزشکاران  های کم هزینه و در دسترس برای تمامی افراد و به
آغوز و تمرین روز مصرف مکمل 92باشد. همچنین نتایج نشان داد که می

 یجنتا مجموع، درآلدئید نشده است. مقاومتی سبب تغییر سطوح مالون دی

 کاهش در تواندهایی نظیر آغوز میمصرف مکمل که داد نشان حاضر تحقیق

در افراد بزرگسال و به ویژه  تمرینات از ناشی عضلانی های آسیبشاخص
 گاهی که موضوع این گرفتن نظر در باشد و با ورزشکاران نخبه نقش داشته

 نظر از بدن نیاز است، ولی ورزشکاران کافی توسط مصرفی غذای اوقات حجم
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 هامکمل از استفاده که رسد می نظر شود، بهنمی تأمین ها ریزمغذی و ویتامین

 . رسدبرای ورزشکاران و به خصوص ورزشکاران نخبه ضروری به نظر می

 تقدیر و تشکر
انی که به کس کلیهبدین وسیله نویسندگان مراتب سپاس خویش را از همکاری 

 .دارند میاعلام  ،نقش داشته اندنوعی در انجام مطالعه 
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