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  چکیده

 دنبال آن است تاه بنيز پژوهش حاضر  نظر به اهميت موضوع، ،زنان  ایفا مي كند يكیولوژیزيوضعيت آهن بدن در عملكرد جسماني و ف 

در شهر اهواز مورد ارزیابي ساله 50-35عيت آهن زنان گروه سني را بر وض c تاثير فعاليت هاي استقامتي توام با مصرف مكمل ویتامين

به صورت تصادفي  گروه كنترل( 3+ دارو نما،  نیتمر( C ،2 نيتامی+ مكمل و نیتمر(1 شامل يآزمودن سه گروهبدین منظور قرار دهد.

رونماي بي اثر كه  سطح آهن سرم آزمودني هاي گروهي كه دا معلوم گردیدداده ها، تحليل ،بررسي وبرگزیده شدند.پس از گردآوري

افزایش  تا حدي،مصرف نمودند Cمصرف نمودند، به طورمعناداري كاهش یافت و برعكس در گروهي كه بعد از هر جلسه تمرین ویتامين 

تفاوت و در نهایت ست،معنادار نبوده ا ،كاهش معناداري داشته،اما در گروه دارونما تغيير ،درگروه تمرین RBCميزان  همچنينو یافت،

،كاهش روه كنترل، نسبت به گCميزان هماتوكریت درهردوگروه دارونماومكمل ویتامين ه،مكمل ودارو نما معنادار بود يگروه ها نيب

 است. شتهدامعناداري 

 ، آهن، همانوكریت، هموگلوبينCتمرین استقامتي، ویتامين  کلیدی:واژگان 

.مقدمه1  

و بهبود شاخص هاي هماتولوژیكي  بدن1وضعيت آهن  همچنين ظرفيت عملكرد جسماني افراد و سالمتي یكي از شاخص هاي مرتبط با     

 ذخيره اكسيژن در به بافتها، 2طریق هموگلوبين اكسيژن ازانتقال  اساسي در آهن یك ماده معدني حياتي است كه نقش باشد. مي  خون

                                                           
1 Iron status 
2 Hemoglobin 
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عوامل  یكي از كافي آهن بافت ها، مقدار و دارد ATPبازسازي اكسيداتيو در درگير فرآیندهاي متعدد و 3عضالت به وسيله ميوگلوبين

 (.4،2006)وسيليس موگيوس.كي داردارتباط نزدی افراد به خصوص زنانسالمتي  همچنين با، بوده، ورزشي افراد تشخيص ظرفيت عملكرد

 عمدتا با و فعال هاي عمال صورت تركيبه آهن بدن ب درصد 80 حدود در دارد. طبيعي دربدن وجود گرم آهن، به طور 5 تا 3 بين

 ذخائر این مقدار تركيب هاي عمال فعال وجود دارد. خارج از در درصد دیگر 20 خون بوده و یاخته هاي قرمز هموگلوبين موجود در

 .(7،2010مك آردلمي باشند.) 6فریتين و 5مغز استخوان به صورت هموسيدرین طحال و كبد، آهن در

با توجه به نتایج تحقيقات انجام شده، آهن مي تواند تاثيرات به سزایي بر فعاليت هاي ورزشي و بهبود مهارت ها داشته باشد. به عنوان      

(. كمبود آن نيز مي تواند مشكالت عمده اي را در 2000و همكاران،  8اخير اندازد )بروت سارتنمونه مي تواند خستگي عضالني را به ت

ورزشكاران به دنبال داشته باشد. براي مثال كمبود آن مي تواند سازگاري نسبت به تمرینات هوازي را  رابطه با كاهش ظرفيت ورزشي

  (.2002و همكاران، 9تضعيف كند )برونلي

خون ضروري  به جذب آهن موجود در رژیم غذایي كمك مي كند كه این براي تشكيل هموگلوبين درسلول هاي قرمز Cویتامين      

نيز دخالت  RBCبرابر افزایش مي دهد و در تركيب  4تا  2همچنين جذب آهن را در مسير روده ها حدود  (.2010هال،-گایتونمي باشد

حيط بازي روده مگوارش با احياي آهن فریك به آهن فرو و افزایش حالليت آن در در دستگاه  C(. ویتامين 1386دارد )عليجانيان،

جذب آهن  Cامين كوچك، جذب آهن را تسهيل مي كند. همچنين در انتقال آهن از ترانسفرین پالسما به فریتين كبد شركت دارد. ویت

(. به 2012د )كراوس،مرتبه مي تواند افزایش ده 5ي تا غير آلي محلول را بسته به وضعيت آهن ، دوز ویتامين و نوع غذاي مصرفي، حت

ابر افزایش  مي دهد بر 3عنوان مثال، اسيد اسكوربيك موجود در یك ليوان آب پرتقال جذب آهن بدون )هم( را از یك وعده صبحانه تا 

مصرف  جذب آهن و ین ویتامين دراست تاثير ا نظر مدمقاله به عنوان بخشي از یك پژوهشي وسيع این  آنچه در اما (.2010)مك آردل

طي  است كه ممكناست، فقرآهن  به منظور كاهش خطر كم خوني ناشي ازدر زنان  و همچنين بهبود فاكتورهاي هماتولوژیكيآن 

 درC  قش ویتامينن ورایج زنان خصوص مبحث كم خوني  ا توجه به توضيحات ارائه شده درب اتفاق بيفتد. در زنان ورزشهاي استقامتي

 این تحقيق مطرح مي شود: جذب آهن، دو پرسش اساسي در

،گلوبول هاي سرم 11فریتين، 10آهن سرم) ؟مي كندوضعيت آهن آنها ایجاد  تغييري در یك برنامه تمریني استقامتي، در افراد (آیا شركت1

 هموگلوبين(و   12قرمز

                                                           
3 Myoglobin 
4 Vasilis Moucios 
5 Hemosiderin 
6 Ferritin 
7 Mc Ardle 
8  Brut saert 
9  Brownlie 
1 0  Seurm iron 
1 1 Ferritin 
1 2  Red Blood cell 
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 كمك مي كند؟در زنان به جذب آهن  ،استقامتي طول دوره تمرینات در C ویتامين مكمل( آیا مصرف 2

داخلی .پیشینه مطالعات2    

صوص تحقيقاتي كه تحقيقات انجام شده در زمينه بررسي وضعيت آهن ورزشكاران در داخل كشور متاسفانه محدود مي باشند. به خ     

  ي شود.مرا بررسي نمایند. تاثيرتمرینات هوازي بر وضعيت آهن در چندین تحقيق داخلي ارائه  Cاثر مصرف مكمل ویتامين 

.و نشان دادند كه يت آهن دختران جوان بررسي كردند( تاثير حجم هاي مختلف تمرینات هوازي را بر وضع1391حقيقي وهمكاران )     

     جلسه تمرین در هفته معنادار بود.5این كاهش در گروه فریتين سرم در همه گروه هاي تمریني كاهش یافت،اما غلظت 

فریتين زنان  و( در تحقيق خود تاثير یك دوره تمرینات هوازي بر ميزان هموگلوبين، هماتوكریت 1377منصورصادقي و همكاران ) 

رسي نمودند. نتایج نشان داد كه یك دوره تمرینات هوازي، بر ميزان هموگلوبين، سال را بر 18-25ورزشكار و غيرورزشكار با ميانگين سني 

 زنان ورزشكار و غيرورزشكار تاثيري ندارد. هماتوكریت و فریتين

تا ران مبتال به بهفته تمرینات هوازي بر وضعيت آهن و شاخص هاي هماتولوژیك دخت 8( در تحقيق خود تاثير1389حيدري و همكاران )

عني داري در شاخص ش مهفته تمرین هوازي در گروه تجربي كاه 8نشان داد كه بعد از  آن پژوهش نتایجتاالسمي مينور را بررسي كرد .

ي داري در دیگر فریتين و افزایش معني داري در ظرفيت جذب آهن خون ایجاد شده است. در هر دو گروه تجربي و كنترل، تغيير معن

 شاخص ها مشاهده نشد.

ه شاخص هاي مرتبط ژ( تاثير هشت هفته تمرینات هوازي همراه با مصرف مكمل آهن را بر تركيبات خون به وی1383همتي و همكاران )   

كمل آهن افزایش یافته، ميزان فریتين بعد از هشت هفته تمرین هوازي در گروه مبا وضعيت آهن بررسي كردند. در این تحقيق گزارش شد كه 

 است. یت گزارش نشدهاما در گروه دارونما فریتين سرم كاهش یافته است. تفاوت معني داري در ميزان هموگلوبين، گلبول قرمز و هماتوكر

 

 بررسی و تحلیل داده ای پژوهش.3
 هماتولوژیكي هاي شاخص برخي و آهن وضعيت بر C ویتامين مكمل مصرف با همراه استقامتي تمرین هفته هشت دراین پژوهش تاثير     

جهت شركت در تحقيق  سالم و غير فعال بودندكه  اهواز شهر ميانسال زنان نفر از 36 تعدادبررسي شده است. اهواز شهر ميانسال زنان

برخي از شاخص هاي  عدم ابتال به بيماري خاص و... ثبت شد. مشخصات فردي آنها شامل: سن، اساس پرسشنامه اوليه، بر .شدندانتخاب 

 نحوه تمرینات براي افراد شركت و همچنين چگونگي انجام تحقيق .شدندارزیابي آزمودني ها  BMIو  قد، وزن از قبيل: 13آنتروپومتریكي

 ند.تقسيم شدنفر(  12تمرین كننده و یك گروه كنترل ) نفره 12گروه  دو كامال تصادفي به بطور تحقيق تشریح شد.آزمودني ها كننده در

 كردند. در واقعمي  استفاده دارو نما از گروه دیگر و مصرف نموده C ميلي گرم ویتامين 500جلسه تمرین ميزان  هر از یك گروه بعد

 سه گروه بوده كه دو گروه تجربي و یك گروه كنترل وجود دارد.گروه هاي تحقيق شامل:طرح تحقيق شامل 

 نفرC (12 )( گروه تمرین به همراه مكمل ویتامين 1

                                                           
1 3 Anthruponetric 
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 نفر( 12( گروه تمرین همراه با دارونما )2

 نفر(12( گروه كنترل )3

 وضعيت و شاخص هاي مرتبط با ورید بازویي گرفته شد از دوره تمرینات از شركت كنندگان نمونه خوني از قبل و بعد در این تحقيق،    

ز طریق پيش آزمون و پس  آزمون اطالعات مورد نياز براي اندازه گيري متغير هاي وابسته شدند. اتمرینات مقایسه  از بعد و قبل آهن افراد

ت و اطالعات مورد نياز در آزمایشگاه تخصصي جمع آوري شده و تاثيرمتغيرهاي مستقل بر متغير هاي وابسته مورد بررسي قرار گرفته اس

صبح ( در محل آزمایشگاه حضور  8جمع آوري شدند.از آزمودني ها خواسته شد جهت گرفتن نمونه خوني در موعد مقرر )راس ساعت 

یي بازو به منظور خون از ورید جلو cc5ساعت ناشتا باشند. از هر آزمودني  12یابند. تاكيد شد كه همگي جهت دادن نمونه خوني حتما 

و آهن سرم گرفته شد.بعد از ظهر همان روز آزمودني ها در باشگاه ورزشي حاضر شدند و شاخص هاي آنتروپومتري  CBCآزمایش هاي 

براي اندازه گيري قد ایستاده از آزمودني خواسته شد در حالي كه كفش به پا ندارد پاها  اندازه گير ي شد. BMIآنها از قبيل : قد، وزن و 

را جفت كند. و بعد از اطمينان از این كه سر آزمودني در وضعيت مناسب قرار دارد، صفحه قدسنج را روي سر آزمودني قرار داده و اندازه 

زن بدن از آزمودني خواسته شد تا با كمترین لباس ممكن بر روي ترازو بایستد گيري قد بر حسب سانتي متر ثبت شد. براي اندازه گيري و

افراد نيز از فرمول    BMIو وزن بدن خود را بر روي دو پا قراردهد. سپس وزن فرد برحسب كيلوگرم ثبت شد. جهت محاسبه 
وزن برحسب كيلوگرم

مجذورقد برحسب متر
 استفاده شد.  

ها، درهمان روز هماهنگي هاي الزم با دوگروه تمریني براي مشخص نمودن جلسه اول تمرین صورت گرفت  پس از انجام اندازه گيري     

بعد از ظهر در باشگاه ورزشي مورد نظر جهت انجام تمرینات حضور یابند.  6و مقرر شد آزمودني ها هفته اي سه جلسه راس ساعت 

درصد ضربان قلب بيشينه بر روي تردميل دویدند. اصل  70تا  60را با شدت  دقيقه 30آزمودني ها در جلسه اول بعد از گرم كردن مدت 

اضافه بار در جلسات بعدي تمرین لحاظ مي شد. بعد از هر جلسه تمرین به آزمودني ها بسته به گروهي كه درآن قرارداشتند، مكمل 

ي اثربود، داده مي شد. این در حالي بود كه به آزمودني ميلي گرمي یا پالسيبو كه شامل كپسول حاوي پودر نشاسته كامال ب C 500ویتامين

استفاده مي كنند. در هر جلسه ضربان قلب ورزشكاران در حين و پایان تمرین  Cها گفته مي شد كه دو گروه از دو نمونه مكمل ویتامين

هفته تمرین،  8يري خون پس از پایان مرحله دوم نمونه گتقریبا همگام با هم بدوندكنترل و تاكيد مي شد كه همگي با شدت یكسان و 

صبح فرداي همان  8مجددا صورت گرفت. پس از آخرین جلسه از هفته هشتم، از آزمودني ها و گروه كنترل خواسته شد كه راس ساعت 

له آزمایش جمع روز در حاليكه ناشتا هستند، در محل آزمایشگاه حضور یابند. اطالعات مربوط به نمونه ها، پس از دریافت نتایج دو مرح

 آوري و مورد تجزیه و تحليل قرار گرفتند.

 

 .نتایج پژوهش4
تحقيقات متنوعي در زمينه تاثير تمرینات استقامتي بر وضعيت آهن صورت گرفته است.همچنين اثر وضعيت تغذیه اي و مصرف مكمل 

در طول فعاليت هاي ورزشي مختلف بررسي شده است.برخي از محققين معتقدند كه تمرینات استقامتي به  Cهایي مانند: آهن و ویتامين 
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بعضي محققين  را در طول تمرینات موثرمي دانند. Cخصوص دوندگان را باكمبود آهن مواجه مي كنند.و مصرف مكمل آهن و ویتامين 

زارش نكرده اند.یا این كه دليل اصلي كاهش شاخص هاي مرتبط با وضعيت آهن نيز اثر تمرینات استقامتي را بر وضعيت آهن معني دار گ

را افزایش حجم پالسما عنوان كرده و این حالت را موقتي مي دانند. و مصرف مكمل را ضروري نمي دانند.درتحقيق حاضر هشت هفته 

 "كم خوني"ولي این كاهش به معناي ایجاد  تمرین استقامتي موجب كاهش ميزان شاخص هاي مرتبط با وضعيت آهن آزمودني ها شد،

 "كم خوني"چه بسا اگر دوره تمرینات زمان بيشتري طول مي كشيد  در فاصله ي مرجع تعریف شده براي شاخص هاي مربوطه نبود.

ي افتد و با حادث مي شد.البته برخي از محققين معتقدند كه كاهش در شاخص هاي مذكور، در مراحل اوليه تمرینات استقامتي اتفاق م

در طول تمرینات مانع از كاهش آهن سرم  Cادامه تمرینات و در مراحل بعدي، سطح این متغيرها طبيعي مي شود.مصرف مكمل ویتامين 

یك آنتي اكسيدان قوي مي   Cشده.ولي نتایج نشان داد كه اثر مثبتي بر شاخص هاي دیگر نداشته است.با توجه به اینكه ویتامين 

درحد موردنياز افراد ميانسال مي تواند در كارایي و سالمتي آن ها موثر باشد، ولي تاثيرآن بر وضعيت آهن،نياز به باشد،مصرف آن 

 تحقيقات بيشتري دارد.

.کتابنامه5  
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  .انتشارات سمت ؛(،چاپ نهم1390)اصغر، ترجمه خالدان«  فيزیولوژي ورزشي» ، (2010.)و كچ، . و كچ، ف .و مك آردل، -
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