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 های مناستیژ LDHو  CK یبر شاخص ها Eو  C یها نیتامیکوتاه مدت و یمکمل ساز ریتأث

 کیمناستیژ دیشد نیجلسه تمر کینوجوان متعاقب 
 

  3حمیدرضا زلفی، 2مهرداد ممی پور، 1عادل ولیپور
دانشجوی دکتری . 3 ؛کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی دانشگاه گیالن. 2؛ فیزیولوژی ورزشی دانشگاه ارومیهکارشناسی ارشد . 1

 فیزیولوژی ورزشی دانشگاه تبریز

 adel.valipoor24@gmail.com مسئولآدرس ایمیل نویسنده 

 یم یسلول بیآس یاصل یدر بدن شود. از جمله شاخص ها یسلول بیتواند باعث بروز آس یم دیشد یورزش یها تیفعالمقدمه: 

بروز  توانند از یم Eو  C یها نیتامیمانند و یشاایضااداکسااا یاشاااره کرد. ململ ها دورژونازیو الکتات ده نازیک نیتوان به کرات

است که جوانان و نوجوانان شرکت  ییاز ورزش ها یلی کیمناستیاز شدت آن بلاهند. ژ ایکرده و  یریجلوگ یشیاکسا یها بیآس

ر حاضر به منظو قیرو، تحق نیدهند. از ا یرا انجام م ییو طاقت فرسا دیشد ناتیتمر ،یرشته ورزش نیا یکننده در سطوح قهرمان

ساز ریتأث نییتع شاخ Eو  C یها نیتامیکوتاه مدت و یململ  س یها صبر  ستیدر ژ یسلول بیآ  کینوجوان متعاقب  یها منا

 انجام شد. کیمناستیژ دیشد نیجلسه تمر

 مناستیژ 11 یملرر رو یها یریکور و با اندازه گ هیبه صورت دوسو یتجرب مهین یحاضر در قالب طرح ها قیتحق شناسی:روش

صد ،22±2 یشاخص توده بدن لوگرم،کی 14±1 وزن سال، 11±2 یسن نیانگی)با م کار نوجوان سی و ٪12±1 چربی در  ژناک

صرف صادقهی/دقلوگرمی/کتریل یلمی 34±1 نهیشیب یم صورت ت و  c نیتامیگرم و یلیم122) در دو گروه همگن ململ یف( که به 

همه  ،یململ ساااز یروزه 11انجام شااد. بعد از دوره  ،نفر( قرار گرفتند7) در روز( و شاابه دارو E نیتامیو یالملل نیواحد ب222

ساز یخون یپرداختند. نمونه ها نیبه تمر ینیقرارداد تمر کیها مطابق  یآزمودن  (، پسهی)حالت پا یدر سه مرحله قبل از ململ 

 دروژنازیوالکتات ده نازیک نیکرات راتییتغ ق،یتحق نیدر ا شااد. هیته نی( و بالفاصااله پس از تمرنی)قبل از تمر یاز ململ ساااز

ستگاه اتوآنال سط د ستفاده از ی. داده هادیگرد یریاندازه گ زوریتو صله با ا سطح معن 16SPSSنرم افزار  حا  P≤20/2 یدار یدر 

 .شد. یبررس

 یمن یریتأث هیدر حالت پا یریمورد اندازه گ یبر شاخص ها هیها نشان داد که مصرف کوتاه مدت ململ در حالت پا افتهی یج:انت

 کیمناساااتیژ نیپس از انجام تمر نازیک نیدار کرات یمعن شیبا گروه کنترل از افزا ساااهیدر مقا یململ سااااز نیگذارد. همچن

ساز ،وجود نی(. با ا>50/5P) به عمل آورد یریجلوگ ستیسرم ژ دروژنازیالکتات ده یریگونه تأث چیه یململ  شت منا  ها ندا

(50/5P>). 

 دیشد نیاز تمر یناش یسلول بیتواند آس یم Eو  C یها نیتامیو یحاضر نشان داد ململ ساز یها افتهی گیری:بحث و نتیجه

 .کاهش دهد یورزش یرشته  نیرا در نوجوانان شرکت کننده در ا کیمناستیژ

  کیمناستیژ نیتمر ،E نیتامیو ،C نیتامیو ،یململ ساز های کلیدی:واژه
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