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Abstract: 
 

Background: Curcumin supplementation consumption is effective in reducing muscle 
damage and inflammation sport performance. This study aimed to effect of 8 weeks of 

curcumin supplementation consumption on muscle injury and inflammation following an 
acute session of strength activity in male futsal players.  

Materials and Methods: Twenty male futsal players (age (year): 26.06±3.88 and BMI: 
24.4±3.17) volunteered to participate in the study and were randomly assigned to 
supplementation and control groups. Blood sampling was performed in four stages. After the 

first blood sampling from both supplementation and control groups, one acute session of 
circular strength training in 5 stations and 3sets with 75%1RM were performed. The second 
blood sampling was performed. Forty-eight hours later, the experimental group used 150 mg 

curcumin supplementation tablet, 3 days a week during 8 weeks. Forty-eight hours after the 
last using, blood sampling was performed in both groups. Both supplementation and control 

groups performed the second acute circular strength training and one hour later, the fourth 
stage blood sampling was performed. Control group consumed placebo during 8 weeks. Data 
were analyzed using SPSS software version 25 using mixed analys is of variance. 

Results: The results showed that 8 weeks curcumin supplementation consumption, 
significantly decreased creatine kinase, white blood cells,  neutrophils and monocytes 

following acute second strength activity (P<0.05). However, Lymphocytes did not change 
significantly (P>0.05).  
Conclusion: It seems that curcumin supplementation consumption can reduce exercise-

induced muscle injury and inflammation in male futsal players. So, it is recommended that 
male futsal coaches and players use curcumin supplements to reduce muscle damage and 

inflammation after an acute strength activity. 
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 ،های آسیب عضالنی و واکنش التهابیاثر هشت هفته مصرف مکمل کورکومین بر شاخص
 حاد در بازیکنان مرد فوتسال قدرتیمتعاقب فعالیت 
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 آسییی  عنییونی و مت لقیی  آن درد،  ییوفتهی و ایت ییل ، ییی 

 و م میولرغی هیلیانجیل  ف لیی  از و ریلی  پی  تجربیه م میول

 یه در آن  [3]بلرید می مقیلومتی هیلیف لیی  خصیو به ریدید

 خییون سییدید هییلیگلبول هلی آسییی  عنییونی و ت ییدادرییلخ 

(WBC )یلبیید. ف لیییی  ورزرییی مقییلومتی افییاای  می دنبللبییه

ازجملیه درد، تیور ، ایت یل  و  یوفتهی  یعوئمیبیل  آسی  عنیونی

 Delayed Onset Muscle(DOMS) عنیییونی تییی خیری

Soreness و  ییله  تویییید نیییروی بیاییینه، اخییتول در سییلختلر 

هیییلی  سیییلویی، افیییاای  پروت یسییلر ویمل، میییلتریک  خیییلر  

سیی  و ار پوسییمل و اسییترس ا سلیاییی همییراه رییده دگیریاندازه

بییرای  .رییودو عملکییرد عنییله می منجییر بییه اخییتول در سییلختلر

( CK) ینییلز از رییلخ  سییرمی  راتی تاییصی  اییی  مو ییو  

 سیلویی بییه خیون انتاییلردرون محییی   ییه از  اسیتدلده رییده اسی

عنیله اسیکلتی . بلالرفت  ایی  آنیایم بیل مقیدار آسیی  [4،3] یلبدمی

مید  و زریی  وتلهور هیلیف لیی . [۶،5] ایت یل  متنلسی  اسی  و

هلی مصتلییب بییر عوامیی  ایمنییی و هل و درجییهمیید  بییل ریید بلند

و  [4،3]گذارنیید دوران  ییود ی و بارگسییلیی تیی  یر میایت ییلبی در 

هیلی هلی ایت یلبی و گلبولل افاای  رید  ف لییی  ورزریی، پلسی ب

د و بییروز آسییی  عنییونی بییه دنبییلل یلبییمی افییاای سییدید خییون 

 خالصه:

هلی ورزری مؤ ر ف لیی تواند در تقوی  سیستم ایمنی و ایت ل  عنونی میمصرف  ور ومی  بل به حداق  رسلندن آسی  و  سابقه و هدف:

حلد در  مت لق  ی  جلسه ف لیی  قدرتی ،عنونی و ایت ل  آسی  ، بررسی ا ر ها  هدته مکم   ور ومی  برای  تحقیق بلرد. هدف

  بلزیکنلن مرد فوتسلل بود.

هلی گروه طور تصلدفی در( داوطل  رر   در تحقیق، بهBMI 17/3±4/۲4:و  ۰۶/۲۶±۸۸/3فوتسلییس  )س  )سلل(:  ۲۰ ها:مواد و روش

 هلی مکم  و  نترل، ی  جلسه تمری  قدرتیل از گروهچ لر مرحله انجل  رد. پ  از خونهیری اوّدر . خونهیری مکم  و  نترل قرارگرفتند

 15۰ سلع  ب د، گروه مکم ، 4۸. صور  گرف انجل  رد. سپ ، خونهیری دو   1RM درصد 75س  بل  سهو  ایستهله 5ای در حلد دایره

سلع  ب د از آخری  مصرف، خونهیری سو  از دو گروه  4۸هدته مصرف  ردند.  ۸مد  گر  قر   ور ومی  را سه روز در هدته بهمیلی

ترل طی  . گروه  ن  دادند و خونهیری چ لر  صور  گرفای دو  را انجلهلی مکم  و  نترل، تمری  حلد قدرتی دایرهانجل  رد. سپ  گروه

 و بل آزمون تحلی  واریلن  آمیصته تجایه و تحلی  ردند. ۲5 ویرای  SPSSافاار هل از طریق نر  ردند. دادهها  هدته دارونمل مصرف 

مت لق  ف لیی  قدرتی حلد دو   هل رامونوسی هل و هلی سدید، نوتروفی  ینلز، گلبول راتی  ؛مصرف ها  هدته مکم   ور ومی  نتایج:

 (.<۰5/۰P) ندداری ندارتهل تغییر م نییندوسی   هدر حلیی ؛(>۰5/۰Pداری  له  داد )طور م نیبه

رود دهد. بنلبرای  توصیه میمیرا در مردان فوتسلییس   له   رسد، مصرف مکم   ور ومی  آسی  عنونی و ایت ل به نظر می گیری:نتیجه

 مت لق  ف لیی  مقلومتی حلد استدلده  نند.  ،مربیلن و بلزیکنلن مرد فوتسلل از مکم   ور ومی  ج    له  آسی  و ایت ل  عنونی

 خون سدید هلی ینلز، گلبولمقلومتی، مکم   ور ومی ،  راتی  تمری  واژگان کلیدی:

 751-743 صدحل  ،14۰۰اردیب ا  -فرودی  ،1 رملره ،پنجم و بیس  دوره فیض، پژوهای - علمی نلمهمله دو                                                       

http://feyz.kaums.ac.ir/search.php?slc_lang=fa&sid=1&auth=%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87
http://feyz.kaums.ac.ir/search.php?slc_lang=fa&sid=1&auth=%D9%BE%D9%88%D8%B1%D8%B1%D8%AD%DB%8C%D9%85+%D9%82%D9%88%D8%B1%D9%82%DA%86%DB%8C
http://feyz.kaums.ac.ir/search.php?slc_lang=fa&sid=1&auth=%D9%BE%D9%88%D8%B1%D8%B1%D8%AD%DB%8C%D9%85+%D9%82%D9%88%D8%B1%D9%82%DA%86%DB%8C
http://feyz.kaums.ac.ir/search.php?slc_lang=fa&sid=1&auth=%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87
http://feyz.kaums.ac.ir/admin_emailer.php?mod=send_form&sid=1&slc_lang=fa&em=amenehpoorrahim-ATSIGN--YAAHHOO-.com&a_ordnum=4132
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بیه ریود. بنیلبرای  سیب  تنی یب سیسیتم ایمنیی می ،  ردیدف لیی

 ،توانیید در  ییله  ایت ییل حییداق  رسییلندن آسییی  عنییونی، می

[. 7]هیلی ب یدی میؤ ر بلرید ف لیی تقوی  سیسیتم ایمنیی و ب بیود 

 ید  یی  وبلرید می [۸]زردچوبیه  قسیم تیری  لل ور ومی ، ف ی

 و ف لییی اسی   زخیم قیوی بص ایتییل  و  ا سییدانآنتی ایت یل ،

 ور یییومی  میییلده میییؤ ره رییییاو  گییییله  [.9] دارد وبیییییکرمتیآن

و دارای نییل  اسیی  ( Curcuma longa)بییل نییل  علمییی  زردچوبیه

 6O20H21Cو فرمییول ریییمیلیی  diferuloylmethaneریییمیلیی 

ی  تیییری  خلصیییی   ور یییومی ، خلصیییم م. [1۰]بلرییید می

 ور ییومی  حییدود  .[11] بلرییدا سلیاییی آن می ییدایت لبی و  د

ی حییدود قییدمتدهیید و چوبییه را تاییکی  میدرصیید از زرد 5تییل  ۲

 از خییییلنواده میییلده . اییییی [۸]هییییاار سیییلل دارد  5بیییی  از 

 سینتی طی  در اسی   یه هیلقرن و بلریدمی  ور ومینوئییدهل

چوبیه در زرد. [1۲] سیمی نیدارد ا یر و گییردمی قیرار مورد استدلده

ی یییهلی دور  ییلربرد غییذایی و داروهلی آسیییلیی از گذرییته اییور

اخیتوال  گواررییی  بیرای رفی دارد و در طی  سینتی ایی   ایورهل 

درد مدلصیی ، خایی  رییدن زخییم،  و  بییدی، دفیی  سیین،  لیییه،

ل و هیییوملتیسیییم،  یییله  ایت ل دن درد و ور ، ربرطیییرف رییی

 خیورا ی دارویعنیوان  ، بییه[ و همچنیی 13]هیلی پوسییتی بیملری

مصییرف  [.14]رود مییی  ییلر بییه ایت ییل  و آسییی  درمییلن بییرای

 توانیید بییلمی  پیی  از ف لیییی  مقییلومتی حییلد می ور ییو مکمیی 

 ا سیییدانی خییود، بلعییی و آنتی خییوا   یید درد،  ییدایت لبی

آسییی  عنییونی، درد،  ، فل تورهییلییا سلیایی  ییله  اسییترس

و  یییله   یییوفتهی [ 1۸] یییله  خسیییتهی  [17-15]ایت یییل ، 

در  . مکمیی   ور ییومی [19]عنییونی و ف لیییی   ینییلزی رییود 

ب ید  عنیونی هیل بلعی   یله  ایت یل  و آسیی پژوه از ب نیی 

رییده و از طریییق افییاای   رفییی  زا از ف لیییی  ورزرییی آسییی 

ا سیییدانی، اسییترس ا سیییداتیو نلرییی از ف لیییی  ورزرییی را آنتی

تحقیقییل ، بلعیی  از  ییه در برخییی درحلیی ؛[۲۰] ییله  داده اسیی  

  ینییلز رییده و تیی  یری بییرتاییدید آسییی  از طریییق افییاای   راتی 

. [۲1] ییوفتهی عنییونی تیی خیری پیی  از ف لیییی  ندارییته اسیی  

Drobnic ب ید از   ور یومی  همکلران نایلن دادنید  یه مصیرف و

ایت ییل  عنییونی،  بلعیی   ییله  آسییی  و ،ف لیییی  مقییلومتی

نییورانی  در مقلبیی ، .[1۶] رییوددرد می و ییوفتهی عنییونی تیی خیری 

( ناییلن دادنیید  ییه مصییرف مکمیی   ور ییومی  1395و همکییلران )

هیییلی ، بیییر ف لییییی  آنایمریییدیدپییی  از ف لییییی  مقیییلومتی 

ود وجییویییی بییل ای  ،توج ی نداریی ا سیییدانی تیی  یر قلبیی آنتی

هیل و میلن  از دسی  رفیت  سیری  موج  افاای  ف لییی  ایی  آنایم

 ییه  انییدناییلن داده تحقیقییل از برخییی  از طرفییی،. [15] هییل رییدآن

نی در نقیی  مصییرف مکمیی   ور ییومی  در  ییله  آسییی  عنییو

داری تن لیی تیی  یر م نیییبلریید و بیهتر یی  بییل تمرینیل  رییدید می

میید  و سییلزگلری نسییب  بییه طوالنیبیاییتر تحقیقییل  نییدارد. 

مصرف آن صیور  نهرفتیه اسی . همچنیی  تی  یر آن بیایتر در طیی 

نیه تمرینییل   ؛تمرینیل  اسیتقلمتی مییورد بررسیی قیرار گرفتییه اسی 

هییدف از تحقیییق حل ییر، بررسییی ا ییر بنییلبرای  رییدید و مقییلومتی. 

هلی آسییی  هایی  هدتییه مصییرف مکمیی   ور ییومی  بییر رییلخ 

عنونی و وا ین  ایت یلبی مت لقی  ف لییی  قیدرتی حیلد در میردان 

 بلرد.فوتسلییس  می

 

 هاروش مواد و

در آن از طرح  بلرد  هاز نو  تجربی میتحقیق حل ر 

 اصول  لیهآزمون بل گروه  نترل استدلده رده اس . پ  -آزمون پی 

 بل اردبی  پارکی علو  داناهله اخوق  میته توس  ت ییدرده اخوقی

بلیینی   لرآزملیی  د و IR.ARUMS.REC.1398.147 د  رملره

IRCT20190629044050N1  پژوه  طرح ای  رد.  انجل

ییه متاک  از دو گروه )تجربی و  نترل( اس   ه از نظر ماصصل  اوّ

 ۲۰-3۰ندر از مردان فوتسلییس   ۲۰ ،نمونه آملری همتلسلزی ردند.

 15/17۸ ±94/4سلل، میلنهی  قد  ۰۶/۲۶±۸۸/3سلیه بل میلنهی  سنی 

 یلوگر  و میلنهی  رلخ  توده  ۲/75 ± 4/9متر، میلنهی  وزن سلنتی

 ه به صور  داوطلبلنه   یلوگر  بر مترمرب  بودند 4/۲4±17/3بدنی 

( =1۰nطور تصلدفی به دو گروه مکم  )و به در تحقیق رر    ردند

مله قب  از اجرای  ۶هل ( تقسیم ردند. آزمودنی=1۰nو  نترل )

گونه آسی  عنونی و بیملری ایت لبی یل عدونی ندارتند پژوه ، هیچ

ای فوتسلل ر رستلن  ه حداق  دوبلر در هدته و از بی  بلزیکنلن حرفه

رلم   ،م یلرهلی ورود به تحقیق .ورزش فوتسلل دارتند، انتصل  ردند

ای فوتسلل، عد  مصرف ایک  و سلل تمرینل  حرفه 4انجل  حداق  

ونی، ایت لبی و عن گونه سلبقه بیملریهیچ ، ندارت غیرسیهلری بودن

، اندا  تحتلنی آسی  ،لرخونعروقی، فا - قلبی ان قلدی، بیملری

بود و در مکم  و  لف ی   مصرف دارو، اختوال  خوا  و عد 

هل از تحقیق خلر  آزمودنی ،هلصور  بروز ای  عوام  در طی آزمون

رده بل اهداف تحقیق هل در ی  جلسه هملهن،ردند. ابتدا آزمودنی

آملدگی و تندرستی و سوم ، هلی مربوط به آرنل ردند و پرسانلمه

منظور آرنلیی بل حر ل ، نلمه را تکمی   ردند. سپ  بهنیا ر لی 

هل، تکنی  جل  ردن وزنهبههلی مورد استدلده، ریوه منلس  جلدستهله

ملنند:  ،هلهلی جسملنی آزمودنیآوری ویژگیگیری و جم صحیح ند 

و   Body  Mass  Index (BMI)قد، وزن، رلخ  توده بدنی 

  Berzicky تکرار بیاینه از طریق فرمول برزیسکی برآورد ی 

رده ) یلوگر (( جلوزنه جلبه /۰۲7۸/1 –( ۰۲7۸/۰ ×))ت داد تکرار 
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نظر، در سلی  آملدگی جسملنی و بدنسلزی حر ل  مورد برای[ ۲۲]

حنور یلفتند و تو یحل   لملی در مورد نحوه مصرف مکم  

هلی آسی  گیری رلخ  ور ومی ، ف لیی  قدرتی و نحوه اندازه

ه رد. خونهیری طی چ لر مرحله ارائهل عنونی و وا ن  ایت لبی به آن

بودن میاان ی بررسی طبی یل براله اوّح. خونهیری مرصور  گرف 

هلی آن، نبود هلی سدید خون و زیرردهت داد گلبول،  ینلز راتی 

دار ای  عد  تدلو  م نی نیا گونه آسی  عنونی و ایت ل  قبلی وهیچ

سلع  نلرتلیی  1۲ب د از  ،هل بی  دو گروه در ررو  تحقیقرلخ 

ای هل جلسه ف لیی  قدرتی حلد دایرهانجل  رد. سپ  آزمودنیربلنه 

)ماتم  بر حر ل  اسکل  )ایستلده(، پرس سینه ایستهله  5ل را در اوّ

 نه بل هلیتررل )ناسته(، پرس پل )ناسته(، جلو بلزو )ناسته( و سر

 لنیه استراح  بی   9۰تکرار،  1۰تل ۸نوب ،  3ایستهله  هر)ایستلده((، 

درصد  75هل و در    بل رد  دقیقه استراح  بی  ایستهله 5هل و نوب 

1RM ب د از اجرا  ردند. خونهیری مرحله دو  به فلصله ی  سلع  

فلصله ل صور  گرف  و پ  از آن بل ای اوّف لیی  قدرتی حلد دایره

مد  ها  هدته هلی گروه مکم  بهآزمودنی ،سلعته از ای  مرحله 4۸

 گرمیمیلی 15۰مکم   ور ومی  را به صور   پسول ژالتینی نر  

رده توس  رر   دارویی ا سیر نلنو سینلی ایران  ه از سلخته

روز دو عدد ب د از  داروخلنه ت یه رده بود، سه روز در هدته، هر

مد  دارونمل صرف نمودند. گروه  نترل در ای  صبحلنه و نلهلر م

 ردند و از مصرف مکم   ور ومی  یل هرگونه مکم  یل مصرف می

 4۸ب د از اتمل  ها  هدته، ملده غذایی بل ا ر مالبه خودداری  ردند. 

سلع  ب د از مصرف آخری   پسول مکم   ور ومی  و دارونمل، 

سلع  نلرتلیی ربلنه  1۲خونهیری مرحله سو  از هر دو گروه ب د از 

ای حلد دو  انجل  رد. سپ  و قب  از جلسه ف لیی  قدرتی دایره

هل ف لیی  قدرتی حلد دو  را انجل  دادند و خونهیری مرحله زمودنیآ

 و جدول 1رملره  )رک  [۲1،17] چ لر  ب د از تمری  انجل  رد

هل قب  از خونهیری در طی چ لر مرحله خونهیری، آزمودنی (.1رملره 

 دقیقه در اتلق انتظلر آزملیاهله استراح  نمودند و  1۰-15حدود 

گیری، بل روی صندیی مصصو  نمونه صور  ناسته برسپ  به

رعلی  تملمی موازی  ب دارتی، مورد خونهیری قرار گرفتند. در 

ییتر طی چ لر مرحله از میلی 4هلی خونی به مقدار آزملیاهله نمونه

هلی آسی  گیری رلخ منظور اندازهورید آرنجی گرفته رد. به نلحیه

هلی ، گلبول(CK) ینلز وا ن  ایت لبی رلم  آنایم  راتی عنونی و 

هل هل؛ نمونههل و مونوسی هل، یندوسی نوتروفی ، (WBC)سدید خون 

از ان قلد خون  ریصته رد تل EDTAان قلد هلی حلوی ملده  ددر یویه

دور بر دقیقه  3۰۰۰هلی خونی بل سرع  نمونهجلوگیری رود. سپ  

 ۲۰در دملی و و سر  جدا گردید  وژیدقیقه سلنترید 15ایی  1۰مد  به

سر  بل دستهله اتوآنلالیار آیدل  CK. درجه سلنتیهراد نه داری رد

 اور ایران و سلخ   (Auto analyzer alpha classic)  وسی 

درصد و  4/1سلخ   اور ایران )دق   ((Bionic بیونی  ی  

و  WBCگیری رد. رملرش حسلسی  ی  واحد بر ییتر( اندازه

 هلههل بل دستهل و یندوسی هل، مونوسی هلی آن، ی نی نوتروفی زیررده

-BC( Auto analyzer hematology) اتوآنلالیار هملتویوژی 

 ۰5/۰ اور چی  )دق  سلخ  ( Mind Ray) میندری ی   و 3000

 گیری رد.درصد و حسلسی  دو واحد بر ییتر( اندازه

 هل آنلییا داده

هل بل استدلده از آزمون بودن دادههلی آملری نرمللتحلی 

هل، آزمون بودن توزی  دادهبل توجه به طبی یرلپیروویل  انجل  رد  ه 

 گروهیدرون -گروهی ( بی ۲×4آمیصته ) علملیچندتحلی  واریلن  

ج   بررسی تدلو  جد  و آزمون ت قیبی بوندرونی به  لر گرفته رد 

 .صور  گرف  ۲5ویرای    SPSSافاارنر استدلده از  بلهل میلنهی 

نحوه تدسیر نتلیج آزمون تحلی  واریلن  آمیصته بر  ه اس   گدتنی

 .رودزملن( انجل  می×وجود یل عد  م نلداری ا ر متقلب  )گروه مبنلی

تن ل نتلیج اختوف میلنهی   ،صور   ه اگر ا ر متقلب  م نلدار بودای  به

و در صور  عد  گردد میهلی مصتلب گاارش بی  دو گروه در زملن

 رود. م نلداری ا ر متقلب ، نتلیج ا را  اصلی گروه و زملن گاارش می

 

 

 

 کلی تحقیق در دو گروه تجربی و کنترلمراحل  -1شماره شکل 
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ای قدرتی دایره

 حلد اول
 و د خونهیری
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 هدته مکم   ور ومی 

 نترل: مصرف ها  

 هدته دارونمل

 و دخونهیری 
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ای قدرتی دایره
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 های کنترل و تجربی و نحوه مصرف مکمل کورکومین و دارونما ای در گروهپروتکل جلسه حاد قدرتی دایره -1 شماره جدول

 

 نتایج

 ننده ندر در گروه دریلف  1۰ندر ) ۲۰در ای  پژوه ، 

سلل و رلخ  توده بدنی  3۰/۲5±۶5/3مکم  )میلنهی  سنی 

ندر در گروه  نترل )میلنهی   1۰مرب ( و  یلوگر  بر متر 45/3±95/۲3

 ۸5/۲4±۸9/۲سلل و رلخ  توده بدنی  ۸۲/۲۶±11/4سنی 

مرب (( رر   دارتند. نتلیج آزمون رلپیروویل  نالن  یلوگر  بر متر

هل و رده به تدکی  گروهوزی  تمل  متغیرهلی در نظر گرفتهت ه داد 

 نرملل بوده اس . هلی مصتلب تقریبلًزملن

 

 گروهی( جهت بررسی اثر مصرف مکمل کورکومیندرون - گروهیآزمون تحلیل واریانس آمیخته )بیننتایج  -2 شماره جدول

 متغیر
 زملن

 گروه

قب  از ررو  پروتک  

 تمرینی

ب د از ف لیی  قدرتی 

لحلد اوّ  

پ  از ها  هدته مصرف 

 مکم   ور ومی 

قدرتی  ب د از ف لیی 

 حلد دو 

 آزمون ا را 

زملن×گروه زملن گروه  

CPK 
 مکم 

  نترل

۶9/5۰±11/151 

۶۸/۸۰±۲۲/159 

75/۲۰±۲۶/۲13 

۸۰/1۰±33/۲17  

4۰/9۰±۲9/14۶ 

45/۰۰±۲1/1۶1  

91/۶۰±۶۸/1۶7 

75/1۰±۲9/۲15  
157/۰  ۰ ۰5۰/۰  

WBC 
 مکم 

  نترل

44/۰۰±551/77۰۰ 

4۲/۰۰±7۸4/7۸3۰  

۰1/۰۰±5۶3/۸7۶۰ 

53/۰۰±49۸/۸9۲۰  

۶4/۰۰±395/494۰ 

9۶/۰۰±1۰۶۲/۸۰۸۰  

1۰/۰۰±۸39/۶۲۰۰ 

4۰/۰۰±57۲/9۰۶۰  
۰ ۰ ۰ 

Neutrophils 
 مکم 

  نترل

9۰/5۰±1/۶1 

۶9/۰۰±4/۶1  

۰۸/9۰±۲/۶7 

9۲/۸۰±5/۶7  

۰۶/7۰±۲/55 

۲4/3۰±4/۶۰  

7۰/3۰±1/۶۲ 

۰4/9۰±۶/۶۶  
179/۰  ۰ ۰۰۲/۰  

Lymphocytes 
 مکم 

  نترل

15/۰۰±7/3۰ 

3۸/1۰±3/31  

45/3۰±۲/3۰ 

59/۸۰±5/۲۸  

31/۰۰±۲/3۲ 

۲5/۰۰±1/31  

1۸/۲۰±4/۲۸ 

۲5/۰۰±1/۲۸  
7۲1/۰  ۰47/۰  ۶17/۰  

Monocyte 
 مکم 

  نترل

57/9۰±۰/3 

۸1/۰۰±۰/4  

94/۰۰±۰/4 

۶7/3۰±۰/4  

4۸/7۰±۰/۲ 

4۸/3۰±۰/3  

79/۸۰±۰/۲ 

53/5۰±۰/3  
۰37/۰  ۰ 4۰۰/۰  

زملن برای  ×ا ر متقلب  گروه  ه نالن داد  ۲نتلیج جدول رملره 

(؛ >۰1/۰Pم نلدار رده اس  ) Neutrophilsو  WBCمتغیرهلی 

هلی پ  از ها  هدته مصرف مکم   ور ومی  عبلرتی در زملنبه

 Neutrophilsو  WBCو ب د از ف لیی  قدرتی حلد دو ، میلنهی  

 متر از گروه  نترل بوده اس  طور م نلداری در گروه مکم  به

(۰5/۰P< در ارتبلط بل متغیر .)CPK م نلداری ا ر اصلی زملن ،

در  CPKمیلنهی   ه دهد )بدون در نظر گرفت  ا ر گروه( نالن می

طور م نلداری ( به35/191) ب د از ف لیی  قدرتی حلد دو  مرحله

( بوده اس  15/۲15ل )ب د از ف لیی  قدرتی حلد اوّ متر از مرحله 

(۰۲4/۰P= .)در ارتبلط بل متغیر Lymphocytes م نلداری ا ر ،

در مرحله  Lymphocytesمیلنهی   ه دهد اصلی زملن نالن می

طور م نلداری  متر از ( به1۰/۲۸) ب د از ف لیی  قدرتی حلد دو 

( 5۰/31) پ  از ها  هدته مصرف مکم   ور ومی مرحله 

، م نلداری ا ر Monocyte(. در ارتبلط بل متغیر =۰۰1/۰Pبلرد )می

میلنهی   ه دهد اصلی گروه )بدون در نظر گرفت  ا ر زملن( نالن می

Monocyte (  به35/3در گروه مکم ) طور م نلداری  متر از گروه

( و همچنی  م نلداری ا ر اصلی =۰37/۰P( بوده اس  )77/3 نترل )

در مراح  پ  از ها   Monocyteمیلنهی   ه دهد زملن نالن می

( و ب د از ف لیی  قدرتی حلد ۰۰/3هدته مصرف مکم   ور ومی  )

طور م نلداری  متر از دو مرحله قب  از ررو  پروتک  ( به15/3دو  )

( بوده اس  15/4ل )( و ب د از ف لیی  قدرتی حلد او95/3ّتمرینی )

(۰1/۰P< .) 

 

 بحث

انجییل  ف لیییی    ییه هییلی تحقیییق حل ییر ناییلن دادیلفتییه

 ینییلز و ت ییداد دار  راتی موجیی  افییاای  م نییی ،قییدرتی حییلد

ی آن )بییه جییا یندوسییی ( هییلهییلی سییدید خییون و زیرردهگلبول

دار جلسییه ف لیییی  قییدرتی دهنده تیی  یر م نیییرییود  ییه ناییلنمی

  ف لیی  قدرتی حلد 

 هدته تمری 
جلسه در 

 هدته

هل ت داد ایستهله

 )جلسه(
 ت داد حر ل 

هلی هر نوب 

 ایستهله
 تکرار رد 

استراح  بی  

 هلنوب 

استراح  بی  

 هلایستهله

 دقیقه 5  لنیه 9۰ 1۰تل   1RM 75% ۸ 3 5 5 3 ۸ ایدایره

  مصرف مکم   ور ومی  و دارونمل 

 نحوه نو  مقدار

  پسول ژالتینی نر  گر   ور ومی  و  پسول دارونملمیلی 15۰
روز دو عدد ب د از صرف  سه روز در هدته، هر

 نلهلرصبحلنه و 
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اییی  یلفتییه . بلریدحیلد در افییاای  آسیی  و ایت ییل  عنییونی می

و  Walton[، ۲3( ]۲۰19و همکییییلران ) Hotfielبییییل نتییییلیج 

[ و Vasconcelos (۲۰1۸[ )۲5 [،۲4( ]۲۰19همکیییییییییییلران )

در  ؛[ همصیییییوانی دارد۲۶( ]۲۰13پردنجیییییلنی و همکیییییلران )

[ ۲7( ]۲۰1۶هییلی  لخیی  و همکیییلران  ) ییه بییل یلفتییهحلیی

از علیی  احتمییلیی اییی  عیید  همصییوانی نلرییی همصییوانی نییدارد. 

نبودن پروتکی  تمرینییی زای هییل ییل آسیتدیلو  جنسیی  آزمیودنی

 ینییلز و ت ییداد هییلی افییاای  آنییایم  راتی بلریید. مکلنیا می

یی  جلسیه ف لییی  قیدرتی حیلد   ید ازب، هلی سیدید خیونگلبول

ف لییی  قیدرتی بلعی   ر تحقیق حل ر بیه ایی  دییی  اسی   یهد

ایت یلبی  فرآینیدهلی ریرو  آن مت لقی  بلفی  عنیونی و آسیی 

 افیاای  میلی  و هلی ایت یلبی بیل انتقیللریود  یه در آن پلسی می

 و هلنوسییی وهیل، مخیونی )نوتروفی  هلیبرخییی سیلول هجیو 

. چنییدی  [۲۸]دیده همییراه اسیی  بلفیی  آسییی  بییه هل(یندوسیی 

عنیونی پی  از  آسیی  سیلزو لرهلی بیروز بیرای توجییه نظرییه

 ال تیی ، هلی اسییدریلم  نظرییه ریده اسی   یه تمری  پیان لد

 نایی  همبنیید، ایت ییل ، بلفیی  تصرییی  عنییونی، اسپلسییم

[. 3] بلرییدمیتصرییی  عنییونی  و عنییونی هییلی درونآنایم

هل، سیییلل منجییر بیه پییلرگی تلرچیه ،هیلی قییدرتی و ریدیدف لیی 

هلی جلیی انییدام ، پییلرگی سییلر ویمل، جلبییهZرییدن صییدحل  

سییلویی، نلپلیییداری غاییلی پوسییملیی و افییاای  تررییح درون

ریییود  یییه در سیییلویی پییی  از تمیییری  میدرونهیییلی پروت ی 

. بیه نظیر [۲9]د  نیمییایجیلد اخیتول عملکیرد عنیله  و سیلختلر

رسید، در تحقییق حل یر نییا، علی  افیاای  آسیی  و ایت ییل  می

زا بییودن ف لیییی  قییدرتی هل، آسییی عنییونی در فوتسلییسیی 

حلد بیوده اسی   یه منجیر بیه ایجیلد آسیی  عنیونی و افیاای  

 ینییلز و اتی زیییرا افییاای   ر ؛هل رییده اسیی ت ییداد یکوسییی 

هلی سیدید خیون بیل مقیدار آسیی  عنیله اسیکلتی و ت داد گلبول

لیییلنهر نسییب  مسییتقیم میییاان ایت ییل  متنلسیی  اسیی   ییه نم

هیلی سییدید خیون بیل رید  و مقییدار  ینیلز و ت یداد گلبول راتی 

بلریید ف لیییی  و نسییب  م کییوس آن بییل میییاان آمییلدگی فییرد می

 [.3۰،۲4،۲3،۲1] ییه در تحقیقییل  قبلییی نیییا ت یییید رییده اسیی  

ه ی اصییلی تحقیییق حل ییر، مصییرف هایی  هدتییبراسییلس یلفتییه

 ینیییلز و ت یییداد مکمییی   ور یییومی  سیییب   یییله   راتی 

  هل مت لقییهییل و مونوسییی هییلی سییدید خییون، نوتروفی گلبییول

هل ریید. بییه عبییلر  دیهییر، ف لییی  قییدرتی حییلد در فوتسلییسیی 

سیب   یله  آسییی  و  ،های  هدتیه مکمی   ور یومی مصیرف 

هلی هل ریید. ایی  نتیلیج بیل یلفتییهایت یل  عنیونی در فوتسلییسی 

-Fernandez[،  31( ]۲۰۲۰و همکیییییییلران ) Tsai1  سییییییی

Lazaro ( ۲۰۲۰و همکیییییییلران[ )3۲ ،]Nicol  و همکیییییییلران

(۲۰15[ )19 ،]Huang ( ۲۰15و همکیییییییلران[ )33 ،]Drobnic 

[، 34( ]139۸[، صیییمدی و همکیییلران )1۶]( ۲۰14و همکیییلران )

زاده و همکییلران [ و اسییومی17( ]139۶و همکییلران ) دیمییومح

 یر ، عیید  تیی [ همصییوانی دارد. در مطلی ییل  انیید ی35( ]1395) 

وجییود  ویییی بییل ای ؛مکمیی   ور ییومی  گییاارش رییده اسیی 

( ۲۰19و همکییلران ) Ralfهلی هلی تحقیییق حل ییر بییل یلفتییهیلفتییه

[3۶ ،]Basham ( ۲۰19و همکیییییییلران[ )ورانی و نییییییی[ و 37

[ همصیییوانی نیییدارد. دالیییی  احتمیییلیی 15( ]1395همکیییلران )

تحقیقیل  دیهیر، دوزهیلی مصتلیب بیل نلهمصوانی تحقییق حل یر 

هیلی تمرینیی بیل نیو ، هیل، پروتک مکم ، س  و جنسیی  آزمودنی

  و ایت یل  عنییونی یرید  و مید  مصتلییب، عید  ایجیلد آسیی

همراه سییلیر مییواد نییی، مصییرف مکمیی  بییهنلرییی از پروتکیی  تمری

میورد تی  یر  در بلرید.غذایی و مقیدار نل یلفی مکمی  مصیرفی می

و  Hewlingsمیییید ، هییییلی طوالنیر ف لیی د ور ییییومی  

ایت لبی، ا سییییدانی،  ییید( آ یییلر آنتیییی۲۰17) همکیییلران

عروقییی و آرترییی  آن را  -هییلی قلبییی خسییتهی،  ییدبیملری د

( ناییلن 1395فر و همکییلران )بنییلئی. [3۸] اندبییه ا بییل  رسییلنده

هدتییه  ۸همراه مصییرف هدتییه تمرینییل  اسییتقلمتی بییه ۸د  ییه دادنیی

 یلییوگر   گیر  بییه ازای هیرمیلییی 3۰مکمی   ور یومی  بییه مقیدار

رایی، هییلی صییحروز در هدتییه در موش 3صییور  وزن بییدن به

 بلریییدا سییییدانی میییؤ ر میدر حدییی  و افیییاای  دفیییل  آنتی

[39].Anand  ( در تحقیقییی ناییلن دادنیید ۲۰۰۸) و همکییلران

دقیقیییه راه  ۶۰گیییر   ور ییومی  ب ییید از میلی 9۰ ییه مصیییرف 

ردمییییی ، از طریییییق افییییاای   رفییییی  رفییییت  بییییر روی ت

ا سیییداتیو نلریییی از  توانیید اسیییترسا سیییدانی خیییون میآنتی

 ور ییومی   . دیییی  تیی  یر[4۰] را  ییله  دهیید ف لیییی  ورزش

 ور یییومی  مییید  ایییی  اسییی   یییه النیهیییلی طودر ف لیی 

 ا سیییدانی را ایدییلا سیییدانی و آنتیتوانیید هییر دو نقیی  پی می

هلی ا سیییژن ف ییلل را در سییلول  نیید.  ور ییومی  بیییلن گونییه

ی در ایقییلی ا ییرا   یید تکثیییر  نیید  ییه نقیی  م مّییتحرییی  می

سییلویی اییی  تر ییی  دارد.  ور ییومی  بییه تیوردو سییی  ردو تییلز 

تبییدی   NADPH oxidaseاییی  آنییایم را بییه  ،متصیی  رییده

هلی ا سیییژن  نیید  ییه اییی  تر ییی  بییل خنثییی نمییودن گونییهمی

هلی ا سیییداتیو هلی طبی ییی را از آسییی توانیید سییلولف ییلل می

هییلی آزاد بیییل و همچنیییی  رادیکلل [4۲،41] محلفظیی  نملییید

دریلفیی  پروتییون از  ور ییومی  و یییل بییل گییرفت  ایکتییرون از اییی  

ور ییومی  از اییی  طریییق رییوند و  ف ییلل می، خنثییی و غیرتر ییی 

دیییی  . [43]  نییدا سیییدانی خییود را اعمییلل میف لیییی  آنتی

http://feyz.kaums.ac.ir/search.php?slc_lang=fa&sid=1&auth=%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87
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دنبلل مصییرف مکمیی   ور ییومی  ، بییه ییله  ایت ییل  عنییونی

احتمییلالً نلرییی از خییوا   یید ایت ییلبی،  ،در تحقیییق حل ییر

میکروبیییی و بص  زخیییم، ف لییییی  آنتییدانی، ایتییییل ا سیییآنتی

مصتلیب  هیلیپیروت ی  نریدایرریته م لر ننیدگی میؤ ر توانیلیی

بیل  مسیتقیمرغی ییل و وا ین  مسیتقیم بیل .  ور یومی [9] بلریدیم

 .[1۲] نیید می تنظیییم را هیلعملکییرد آن پییروت ی ، 3۰ از بیی 

دهنییده، هییلی پیل مویکول از زیییلدی ت ییداد  ور ییومی ، بییل

ملننیید:  ینییلز، ردا تییلز،  ،هییلپروت ی  آور وایت ییل  هییلیمویکول

ردا تییلز، گلیو سییلالز،  ترانسییدراز، هیسییتون اسییتی  هیسییتون

 اینتهیییییراز، ویآیا سییییییداز، ا  پروت ییییوزو ، زانتییییییون

پروت یییلز، متیییی   ویآیا  سل رواندوپوسیییمی  رتیکوییییو ،

پیونید  فلیای هیلییون همچنیی  نو  یی  و ترانسدرازهل، اسییدهلی

 خییوا خلطر . ا ییرا   ید ایت ییلبی  ور ییومی  بیه[44]د یلبیمی

بلریید. می هیلیورونیییداز ف لیییی  آنیایم  ور ییومی  روی م یلری

 انیدوتلیو  بیه هلو مونوسیی  هیلهل، نوتروفی چسیبیدن یکوسیی 

 داخی  بیه از طرییق انیدوتلیو  هیلم یلجر  یکوسیی  آن پی در و

هسیتند  ییه  ایت یل  ینیدآماییص  فر مراحی  ،عیروق یدییواره

مصتلیب،  ف لییی  فل تورهیلی حلمی   یلریدسی  بیل  ور یومی 

 و هیلی چسیبندههیلی ایت یلبی، سییتو ینلزهل، مویکیولبییلن آنایم

.  ور ییومی  [45] نیید تنظیییم می سییلویی را بقییلی هییلیپروت ی 

ی، ا یرا  خیود را از طریییق عنوان یی  علمی   ید ایت ییلبی قیوبیه

رییدن دهیید.  ور ییومی ، ف للهلی مت ییددی بییروز میمکلنیسییم

بیییلن محصییوال   یید ایت ییلبی   ننییدهرا  ییه ایقل NF-кβفییل تور 

بلعیی  ت ییدی   لهاییی  ،می .  ور ییو[4۶]نملییید میم ییلر  اسی ،

 (COX-2) ۲هییلی ایت ییلبی از قبییی  سیکلوا سیییژنلز بیییلن آنایم

 ییه در رییود می (iNOS) و نیترییی  ا سییلید سییینتلز قلبیی  ایقییل

، بلعیی  .  ور ییومی نملینییدایدییلی نقیی  می ،بسیییلری از ایت لبییل 

ییپو سیییژنلز  -5ایت ییلبی دیهییری بییه نییل  پی  م ییلر بیییلن آنییایم

متصیی  و مییلن  اییی  آنییایم، و نیییا بییه جلیهییله ف ییلل گییردد می

بلعیی   ییله  بییییلن  ، ور یییومی  .[47]رییود می آنف لیییی  

 ییه بییه گییردد میهیلی مت ییدد چسییبنده بییه سیطح سییلول مویکول

. همچنییییی  [4۸]  رییییوندایت ییییلبی متصیییی  می یهلواسییییطه

هلی و سیییلیتو لی  CRP بییییلن یییله   بلعییی  ، ور یییومی 

و  TNF-α ،IL-8،IL-6  ،IL-1رییییلم   ،ایت ییییلبی مصتلییییب

تکثیییر و  ،بییر اییی ،  ور ییومی . عووه[49] رییودهییل می مو لی 

در تحقیییق  .[5۰] نملیییدرا م ییلر می Tهلی م ییلجر  یندوسییی 

ا سییییدانی حل یییر نییییا همیییی  خیییوا   یییدایت لبی و آنتی

 ییله  آسییی  و ایت ییل   ور ییومی  سییب  تیی  یر مثبیی  آن در 

هل بیییوده مت لقیی  ف لیییی  قییدرتی در فوتسلییسیی  ،عنییونی

، آسییی  عنیونی مت لقی  ف لیییی  قیدرتی حییلد همچنیی  اسی .

مکمیی   ور ییومی  در  هدتییهای پیی  از مصییرف هایی  هدایییر

دار نبییود ویییی اییی   ییله  م نییی ؛هل  ییله  یلفیی فوتسلییسیی 

ل دوره بودن طیییوتیییوان  وتیییلهاحتمیییلیی آن را می  یییه علییی 

مصییرف مکمیی  و یییل دوز  ییم مکمیی   ور ییومی  دانسیی . 

مصییرف  ا ییر ،دیهییر ل رییود در تحقیقییبنییلبرای  پیایین لد می

 مکم  و یل دوز بلالتر آن بررسی رود. تر طوالنی
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بلعی  افیاای  آسیی  عنیونی  ،انجیل  ف لییی  حیلد قیدرتی

مکمیی   و مصییرف هایی  هدتییهگییردد میو وا یین  ایت ییلبی 

میید  نسییب  بییه اییی  مکمیی   ور ییومی  و سییلزگلری طوالنی

رییود. بنیلبرای ، بییل موجی   یله  آسییی  و ایت یل  عنیونی می

توجییه بییه تیی  یر مثبیی  هایی  هدتییه مصییرف مکمیی   ور ییومی  

 هلی ایت ییلبیمت لقیی  ف لیییی  قییدرتی حییلد در  ییله  رییلخ 

 ای بییه مربییلن و ورزرییکلراننلریی از ف لیییی  قیدرتی حییلد داییره

عنییونی  ریود، از اییی  مکمی ، ج ی   ییله  آسیی توصییه می

گیرنیید.  و وا ین  ایت ییلبی و همچنیی  دارییت  بلزیلفی  ب تییر ب یره

 یرگییذاری آن بلیسییتی بییه افییاای  دوره مصییرف،  امییل بییرای ت

دوز مصییرفی، فلصییله مصییرف آن بییل تمرینییل  و نییو  تمرینییل  

 توجه  رد.
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