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 مرد آماتور ورهايدر بوکس سازواماندهاجراي فعالیت آسیب سلولی ناشی از بر   B۶,B١٢,B١ ترکیبیویتامین مکمل تأثیر 
 دکتر جواد وکیلی فرامرز یزدانی،

 کارشناس ارشد فیزیولوژي ورزشی، استادیار دانشگاه تبریز
 مقدمه

را تحریـک  تواند منجر به آسـیب سـلولی شـده و التهـاب     شود که میهاي واکنش پذیر اکسیژن تولید میدر پاسخ به ورزش و فعالیت بدنی، گونه 
آسیب سلولی فرایندي است که از طرق متفاوت در سطح سلولی بر اثر فعالیت شـدید بـدنی و کمبـود    . کند و به عضالت اسکلتی آسیب وارد کند

هـاي شـدید بـدنی و    دهنـد، انجـام فعالیـت   ها نیز نشـان مـی  برخی از پژوهش. شودگردد و منجر به آسیب و تخریب بافتی میاکسیژن ایجاد می
رساند و باعث تخریب ساختار اصلی سلولی سـارکومر در سـلول مـی شـود و در     ساز به ساختار سلولی بویژه در بافتهاي عضالنی آسیب میاندهدرم

اسـتفاده از کمـک نیـروزا در    . نتیجه سبب ترشح بعضی از اجزاء سلولی به داخل خون شده و مقدار آنزیم هاي آسیب سلولی افزایش پیدا می کند
بهبود عملکرد ورزشی و دستیابی به نتیجه اي بهتر اغوا کننده و وسوسه انگز است و امروزه به امري متداول تبدیل شده است کـه در   ورزش براي

 هدف. همه میادین ورزشی تقریباّ وجود دارد
سـاز  ناشی از یک جلسه تمرین وامانده CK,LDHآسیب سلولی پاسخبر   B۶,B١٢,B١بررسی اثر مکمل ترکیبی عبارت از  این پژوهشهدف 

 . باشدبوکسورهاي مرد آماتور می بوکس در 
 روش شناسی

بصـورت   12±3و درصد چربـی بـدن  کیلوگرم  70± 10، وزنسال 24±6مرد ورزشکار بوکس با میانگین و انحراف استاندارد سن 12بدین منظور 
دوسویه کور به روش متقاطع شرکت کردنـد و در   تخاب شدند و در یک طرح نیمه تجربیهاي تبریز انباشگاهآماتور داوطلبانه از میان بوکسورهاي 

پروتکـل   .را اجرا کردندساز بوکس فعالیت وامانده را به شکل آمپول مصرف کردند و سپس)آب مقطر(دو هفته ي متوالی مکمل نوروبیون و دارونما
با شدت تمرینـی  و بین راندها اي دقیقه 1 فواصل استراحت غیر فعال اي بااقیقهد 3راند  3تمرینی شامل اجراي ضربات مشت به کیسه بوکس در 

در چهـار مرحلـه قبـل    استفاده شد و  CK,LDHمقادیر آسیب سلولی از شاخص هاي  گیري براي اندازه. درصد ضربان قلب بیشینه بود 90-80
 نمونه هاي خونی براي انـدازه گیـري آنـزیم هـاي فـوق از     ساعت بعد از اتمام پروتکل  6ساعت و 2از اجراي پروتکل تمرینی، بالفاصله بعد از اجرا، 

هـاي مکـرر و تـی مسـتقل بـراي      يگیراز آزمون آماري آنالیز واریانس با عامل بین گروهی، آنالیز واریانس با اندازه. اخذ شدها ورید بازویی آزمودنی
  .تعیین شد 05/0سطح معنی داري آلفا نیز  و بررسی فرضیات استفاده شد

 نتیجه
در مراحـل مختلـف انـدازه گیـري     خـون   CK,LDHتغییرات آسیب سـلولی  بر مقدار  ویتامین ترکیبی نتایج تحقیق نشان داد که مصرف مکمل

 کـه گرفـت تـوان نتیجـه  لـذا مـی  . در مراحل مختلف اندازه گیري پیشگیري کنـد  CK,LDHقادیر توانسته از افزایش مو  .داري داشتتاثیر معنی
 .سودمند است و به کاهش آسیب سلولی بوکسورها منجر می شود  B۶,B١٢,B١ترکیبی ویتامین مکمل استفاده از 
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 مقدمه
دهند، اکسیژن مصرفی و آسیب سلولی را به طور قابل تمرینات ورزشی سنگین مانند تمرینات و مسابقاتی که ورزشکاران حرفه اي انجام می 

آسیب سلولی فرایندي است که از طرق متفاوت در ). 2(توجهی افزایش می دهد، در نتیجه ممکن است هموستاز طبیعی سلول را مختل کند
ها نیز نشان برخی از پژوهش. شودگردد و منجر به آسیب و تخریب بافتی میفعالیت شدید بدنی و کمبود اکسیژن ایجاد میسطح سلولی بر اثر 

رساند و باعث تخریب ساختار اصلی ساز به ساختار سلولی بویژه در بافتهاي عضالنی آسیب میهاي شدید بدنی و درماندهدهند، انجام فعالیتمی
سلول می شود و در نتیجه سبب ترشح بعضی از اجزاء سلولی به داخل خون شده و مقدار آنزیم هاي آسیب سلولی افزایش سلولی سارکومر در 

اما وین و همکاران عقیده دارد فشار تمرینی و آسیب به بافت سلولی به طور کامل به شدت فعالیت مربوط نیست و چنانچه ). 1(پیدا می کند
در نهایت، این آسیب دیدگی فرایند ). 2(ظرفیت ضد اکسایشی و مکانیسم محافظتی در بدن تقویت می شود ورزش به صورت منظم انجام شود،

بدلیل تمایل ). 5(مرتبط است ck,LDHهاي هاي واکنشی اکسیژن و آسیب سلولی شده، که با آنزیمکند که باعث تولید گونهالتهاب را آغاز می
رزش و ضرورت آشنا ساختن ورزشکاران میهن اسالمی با مواد ویتامینی سالم و موثر پژوهش حاضر انجام روزافزون به استفاده از مواد مکملی در و

 هاي آنتروپومتریکی شامل قد، وزن، سن، سابقهویژگی. دادندنفر از بوکسورهاي آماتور تبریز تشکیل می 12جامعه آماري تحقیق حاضر را ). 2(شد
ها همه آزمودنی. بود 12±3کیلوگرم و  درصدچربی  70±10سانتی متر، وزن  172±5سال، قد   24±6ورزشی و درصد چربی با میانگین سن 

ساز با کیسه پروتکل دو وهله فعالیت بیشینه و درمانده. نامه کتبی را مطالعه و تکمیل کردندقبل از شرکت در تحقیق پرسشنامه سالمت و رضایت
یک هفته از همدیگر و به روش متقاطع طراحی شده بود و سه راند سه  د که به فاصلهدرصد ضربان قلب بیشینه بو 80-90بوکس با شدت 

. انجام شد) نشستن روي صندلی(فعال اي با مشت به کیسه بوکس ضربه وارد کردند، استراحت بین راندها یک دقیقه بود که به شکل غیردقیقه
سی سی 5ساعت بعد از اتمام فعالیت از ورید بازویی به مقدار  6ساعت و  2عالیت، گیري در چهار مرحله قبل از فعالیت، بالفاصله بعد از فخون

گرفته شد با استفاده از کیت  آزمایشگاهی پارس آزمون براي کراتین کیناز و کیت آزمایشگاهی شرکت زیست شیمی براي الکتات دهیدروژناز  
و پس از اطمینان از یکسانی . کلموگرف استفاده شد -ا از آزمون اسمیرنف هبودن دادهدر این تحقیق براي بررسی طبیعی. اندازه گیري شد

ها و مراحل مختلف هاي مکرر براي نشان دادن اختالف بین گروهو تحلیل واریانس با اندازه گیري 4*2هاي تحلیل عاملی ها از آزمونواریانس
نتایج نشان داد که بدون توجه به عامل گروهی تفاوت معنی داري . اب شدانتخ) P>/ 05(صدم 5سطح معنی داري آلفا . گیري استفاده شداندازه

  .وجود دارد دهیدروژناز پالسماییکراتین کیناز و الکتات هاي مختلف اندازه گیريدر زمان

 گروه متغیر
 :1مرحله 

 پیش آزمون
 :2مرحله 

 پس آزمون
 :3مرحله 

 ساعت 2بعد 
 :4مرحله 

 ساعت 6بعد 

 کراتین کیناز
)U/L( 

 0/248 ±99/136 75/202 ±14/118 33/202±31/117 75/214 ±10/121 تجربی

 67/396 ±42/154 25/325 ±60/141 42/274±22/156 25/226 ±90/134 کنترل
 دهیدروژنازالکتات
)U/L( 

 00/279 ±71/41 67/239 ±41/57 67/328±02/58 67/346 ±06/77 تجربی
 08/396 ±28/57 33/347 ±48/34 08/390±40/74 75/364 ±21/112 کنترل
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 بحث
گـرم  میلـی  1گـرم پریدوکسـین و   میلـی  100گـرم تیـامین،   میلی 100( هاي تحقیق حاضر نشان داد مصرف مکمل ویتامین ترکیبی نوروبیونیافته

مرد و تسریع برگشت مقـدار کـراتین کینـاز    دهیدروژناز پالسمایی بوکسوهاي آماتور هاي کراتین کیناز و الکتاتباعث کاهش مقادیر آنزیم) کوباالمین
هـاي ایـن تحقیـق همسـو بـا نتـایج       یافتـه  . دهیدروژناز پالسمایی بعد از فعالیت ورزشی به حالت اولیه خود در مقایسه با گروه دارونما شد و الکتات

انـد، تـوجیهی کـه در    سخ آسیب سلولی را رد کردههاي ویتامینی در تولید پابرخی تحقیقات نقش مکمل. بود) 2010(و همکاران تحقیقات النا دیاز 
این تمرینات منجر به آسـیب مسـتقیم   . توان داشت، این است که در برخی از این تحقیقات از تمرینات اکسنتریک استفاده شده بوداین خصوص می

رینات کانسنتریک که آسـیب کمتـري ایجـاد    کنند با تمآسیب سلولی که تمرینات اکسنتریک ایجاد می. شوندعضله اسکلتی با کشش لوکوسیتی می
 ). 5(کنند، متفاوت استمی

 منابع 
، تاثیر تعاملی تمرین با وزنه و بارگیري کراتین بر شاخص )1388(بشیري، جبار؛ گایئنی، عباسعلی؛ نیکبخت، حجت اهللا؛ هادي، حمداله؛ بشیري، مهدي -1

 .     68- 61، ص14هاي سرمی آسیب سلولی مردان غیر ورزشکار، نشریه علوم حرکتی و ورزش، شماره 
به عضالنیاکسیدانی بر فشار اکسایشی و آسیبهاي آنتی، تاثیر مکمل)1389(ی، حمید؛ هدایتی، مهدي؛ شریفی، کبريعزیزي، میترا؛ رزمجو، سحر؛ رجب -2

 .10 -1، ص 3دنبال یک دوره تمرین سنگین در دختران نوجوان شناگر، صنایع غذایی ایران، شماره 
دار شاخه، تاثیر دو میزان مکمل سازي اسیدهاي آمینه)1390(اك؛ لطافت کار، امیرامیر ساسان، رامین؛ نیکوخصلت، سعید؛ ساري صراف، وحید؛ کاوه، بتور -3

 28-22، ص8گیران، مجله پژشکی زاهدان، شماره بر شاخص هاي سرمی آسیب سلولی در کشتی
کز و اسیدالکتیک خون به دنبال بر غلظت هاي گلو B١، بررسی اثر مصرف مکمل ویتامین)1383(آقا طباطبایی، حسن؛ ناظم، فرزاد؛ گودرزي، محمدتقی -4

 .    113- 101، ص24ي هوازي، نشریه حرکت، شماره اجراي فعالیت بیشینه
۵- Bautista-Hernandez VM, Lopez-Ascencio R, Trujillo-Hernández B et al., (٢٠٠۵), Effect of thiamine 
pyrophosphate on Blood lactate Levels in Young, sedentary Adults undergoing Moderate Physical Activity, Journal 

of Exercise Physiology, ٢ :٨۴-٢٩. 
K during modrate endurance exercise”, FASEB,٢١:٧۶۵-١٧. 
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