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بر پاسخ شاخص های و یک جلسه فعالیت هوازی تأثیر مکمل سازی عصاره دانه انگور سیاه 

  عضالنی آسیب سلول
 

 2 . رامین امیر ساسان3، حسین بابایی2وحید ساری صراف، 1حمیدرضا زلفی
استاد دانشگاه علوم . 3؛دانشیار فیزیولوژی ورزشی دانشگاه تبریز. 2؛ فیزیولوژی ورزشی دانشگاه تبریزدانشجوی دکتری . 1

  پزشکی تبریز

 hzolfi@tabrizu.ac.ir مسئولآدرس ایمیل نویسنده 

 یدر سطح سلول ها، به خصوص سلول ها بیآس جادیآزاد و ا یها کالیراد دیتواند با تول یم دیشد یورزش یها تیفعالمقدمه: 

از  یبرخ   نیب   نی. در ا(1) دنگرد دروژنازیو الکتات ده نازیک نیکرات رینظ یسلول بیآس یشاخص ها شیبه رها منجر یعضالن

از  ای  و  یریجل وگ  یس لول  یها بیاز بروز آس تواند یم اهیدانه انگور س رهعصا لیاز قب ییموجود در مواد غذا یشیمواد ضداکسا

ب ر   اهیم دت عص اره دان ه انگ ور س       کوت اه  یس از  مکم ل  ریحاضر به منظور تعیین ت ث   قیرو، تحق . از این(2) شدت آن بکاهند

 .انجام شد جوان سالم در مردان یهواز تیجلسه فعال کیبه دنبال  یسلول بیآس یها شاخص

 22 روی مک رر  ه ای   گی ری  اندازه با و کور  سویه دو صورت به تجربی  نیمه های طرح چارچوب در حاضر تحقیق شناسی:روش

 اکس ینن  و% 12±3 چرب ی  درص د  22±2 ب دنی  ت وده  شاخص کیلوگرم، 77±7 وزن سال، 11±1 سنی میانگین با)  سالم مرد

 نف ر؛  11) انگ ور  دانه عصاره مکمل همگن گروه دو در تصادفی صورت به که( دقیقه/ کیلوگرم/ لیتر میلی 31±2 بیشینه مصرفی

 ی هم ه  ، روزه 11 ی مکم ل س ازی     ی ک دوره  از بعد. گرفت صورت( نفر 12) دارونما همگن و( ساعت 12 هر گرم میلی 111

 31 م دت  ب ه  بیش ینه  مص رفی  اکس ینن % 01تا  77شدت  با گردان نوار روی بر هوازی ورزشی قرارداد یک مطابق ها آزمودنی

 از قبل) سازی مکمل روز 11 از پس ،(پایه حالت) سازی مکمل از قبل ی مرحله سه در خونی های نمونه. نمودند شرکت دقیقه

 دس تگاه  توس    دهی دروژناز  الکتات کیناز، کراتین تغییرات تحقیق، این در. شد تهیه ورزشی قرارداد از پس بالفاصله و( دویدن

 واری انس  تحلی ل   آزم ون  از اس تفاده  ب ا  حاص له  ه ای  داده. گردی د  گی ری  و به وسیله کیت های پارس آزمون اندازه آتواناالیزر

(ANOVA) اف زار  ن رم  از اس تفاده  ب ا  ب ونفرونی  تعقیب ی  آزمون و مکرر های گیری اندازه در SPSS17 داری معن ی  س طح  در  

17/1p≤   شد بررسی. 

 بررس ی  م ورد  ه ای  شاخص از یک هیچ بر پایه حالت در سیاه انگور دانه عصاره مدت کوتاه مصرف که داد نشان ها یافته یج:انت

 ب ه  نس بت  داری معنی افزایش هوازی فعالیت از پس دهیدروژناز الکتات کیناز، (. کراتین<17/1pگذارد ) نمی داری معنی تث یر

 از داری تنه ا  معن ی  ط ور  ب ه  انگ ور  دانه عصاره سازی مکمل دارونما، گروه با مقایسه (. در>17/1pکردند ) پیدا تمرین از قبل

 .(>17/1pنمود ) جلوگیری هوازی  فعالیت انجام از پس کیناز کراتین افزایش

 بیآس   یه ا  ش اخص  شیباع   اف زا   توان د  یم دینسبتاً شد یهواز تیحاضر نشان داد که فعال یها یافته گیری:بحث و نتیجه

ج وان  در مردان  یاز ورزش حاد هواز یناش نازیک نیکرات شیاز افزا تواند یم اهیعصاره دانه انگور س یشود و مکمل ساز یسلول

 .دینما یریجلوگ

 کراتین کیناز، الکتات دهیدروژناز. ; اه،یعصاره دانه انگور س ،یهواز تیفعال های کلیدی:واژه
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