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مقاله پژوهشي 

پاسخ دستگاه ينه رويشيبيت هوازيعسل قبل از فعالر مصرف محلوليتأث
در مردان جوان فعاليمنيا

5، بهزاد حاجي زاده4، دکتر فرامرز ابراهيم پورآذر3، دکتر حسن محمدزاده٢بختيار ترتيبياندکتر،١*ليال جليلي
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چكيده
شنهاد يپيمنيستم ايبهبود عملکرد سيبرايدن و دوچرخه سواريچون دوييهاتيقبل از فعالهادراتيکربوه, هانيتاميومصرفاگر چه :هدفنه ويش زميپ

. دهدمينشانيد تا سرحد خستگيمتفاوت شديهاتيدر مورد فعاليمنيستم ايسردرات را بيمصرف کربوهيگر آثار جزئيج مطالعات دينتا, شده است در مقابل

.باشدميفعال در مردان جوانيمنيدستگاه اپاسخينه رويشيبيت هوازير مصرف محلول عسل قبل از فعاليتأثيهدف ما بررسبدين منظور

ي سـال و حـداكثر اكسـيژن مصـرف    ۲۶/۲۲±۶۸/۳يبا ميانگين سـن در دسترسيروش نمونه باپسر دانشجوي ورزشكار داوطلب سالم۲۷:کارروشمواد و 

در هادر يك طرح دو سوكور آزمودني. گرفتندانتخاب و به طور تصادفي در سه گروه محلول، محلول نما و كنترل قرار) دقيقه/ كيلوگرم/ميلي ليتر (۷۵/۴±۱۱/۴۹

برای. حلول نما دريافت نمودنددرصد و در گروه محلول نما به همان ميزان م۱۲محلول عسل cc 5ي محلول و كنترل به ازاي هر كيلوگرم از وزن بدن هاگروه

ي محلول و محلول نما در آزمون هوازي هادرگروههاآزمودني) هاو كل لكوسيتهالينوفي، ائوزهاتيمونوس،هاو لنفوسيتهانوتروفيل(هابررسي تغييرات لکوسيت

تمام آزمون ورزشي جمع آوري شد و در آزمايشگاه تخصصي با تجزيه و ساعت پس از ا۲بالفاصله و ،هاي خوني در حالت پايهنمونه. بيشينه كوپر شركت نمودند

.ل شديه و تحليوابسته تجزtآناليز واريانس يك طرفه و آزمون ،آمار توصيفي،SPSSنرم افزار باهاداده.تحليل شد

ه در گـروه  يـ اپه و يـ برگشت بـه حالـت اول  ,)p=۰۰۱/۰(نمالولمحلول و محيهات در گروهيبالفاصله پس از فعالهاتيوسلکدارمعنيش يبه رغم افزا:هاافتهي

).p=۰۰۴/۰(تر بوددارمعنيتر و عيمحلول سر

مردان جوان فعال اين پژوهش نشان داد كه مصرف محلول عسل قبل از فعاليت هوازي بيشينه اثر مثبت و حمايتي بر روي دستگاه ايمني :نتيجه گيريبحث و 

.دارد

مردان جوان فعالدستگاه ايمني، ،نهيشيبيت هوازيفعاللول عسل، مح:هاد واژهيکل

۱۳۸۹تابستان ، ۲۳۵- ۲۴۲ص، دوم، شمارهو يکممجله پزشكي اروميه، دوره بيست

۰۹۱۴۴۴۷۷۲۰۷: ، تلفنيت بدنيات، گروه تربيه، دانشکده ادبياروم:آدرس مکاتبه

Email: Jalili_haz@yahoo.com

)نويسنده مسئول(، دانشگاه اروميه،دانشجوي کارشناسي ارشد فيزيولوژي ورزش١
استاديار گروه تربيت بدني دانشگاه اروميه٢
استاديار گروه تربيت بدني دانشگاه اروميه٣
دكتراي علوم آزمايشگاهي٤
فيزيولوژ ي ورزشکارشناس ارشد٥
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ليال جليلی و همكاران...ينه رويشيبيت هوازيعسل قبل از فعالتأثير مصرف محلول

۲۳۶

مقدمه
بدن نقش يمنياعمال ايهاجنبهيد در همهيسفيهاگلبول

طور ا بهييت سلوليق فعاليم از طريصورت مستقن نقش بهيا. دندار

.)۱(رديگميش عوامل محلول انجام يم بارهايرمستقيغ

ع يـ توزيرا در نحوهياديرات زييممکن است تغيت بدنيفعال

بـا . )۲(وردآد موجود در گردش خـون بـه وجـود    يسفيهاگلبول

ــزا,کوتــاه مــدتيهــادر ورزشممکــن اســت،نيــوجــود ا ش ياف

باشديگذرا و موقت,سلوليهار گروهيع زيد و توزيسفيهاگلبول

)۳.(

ر يـ رات دييـ تواننـد تغ ميکهديو شديطوالنيهانيتمرجز هب

,)ساعت۲۴حدود(دننجاد کيايمنيايهاهنگام را در تعداد سلول

د به مقـدار  يسفيهاچند ساعت تعداد گلبوليط,شتر موارديدر ب

رات بـر عملکـرد   ييـ گونـه تغ نيـ ر ايتأث. )۴(گرددميود باز ه خياول

.طور کامل شناخته نشده استبهيمنيا

. )۵(دارديمنـ يدسـتگاه ا يبـر اجـزا  ياثر خاصـ ييم غذايرژ

ن را يسـنگ يورزشيهاتيالفعير منفيتواند تأثميه نامناسب يتغذ

دهـد  مـي وجود دارد که نشـان  ياديشواهد ز). ۶(ديدو چندان نما

و Cن يتاميزان وين و طاقت فرسا سبب کاهش ميسنگيهاورزش

يهـا کاليش راديدان و افزاياکسيآنتيهاميو آنزهادانياکسيآنت

و در. شـود مـي فعال بدن، مانند خون و عضـالت  يهاآزاد در بافت

يهـا ب بافـت يو و آسـ يداتيت ممکن است موجب استرس اکسيهان

از يـ مورد نيانرژيمنيدستگاه ايهان سلوليهمچن.)۷(بدن شود 

ر گلوکز موجـود در خـون   ياز ذخايگريش از هر عامل ديخود را ب

ن در ياز تمـر يرات ناشـ ييـ رسـد کـه تغ  مينظر به. دينمامين يتأم

در دسترس يح سوبستراهابه سطوياديتا حدود زيمنيعملکرد ا

يهـا ر برنامـه يتواند تحت تـأث يمانند گلوکز که ميد انرژيتوليبرا

شود، وابسته يدارمعنيرات ييژه دستخوش تغيوينيا تمريييغذا

و عضـالت  يستم عصـب يسين گلوکز که سوخت اصليهمچن. است

ن يفرد در حـ ياريش تمرکز هوشيا افزايباعث حفظ و ،فعال است

ابتال بـه  يکه عامل موثر در آمادگير افتادن خستگيه تأخاجرا و ب

تمرينات مـنظم و مناسـب آثـار قابـل     ).۸(شودميست، هايماريب

و ) ۹-۱۲(توجهي روي عملكرد جسـماني و سيسـتم ايمنـي بـدن     

ولي گـزارش  . دارد) ۱۳،۱۰-۱۵(افزايش استقامت در مقابل عفونت 

وي عملكــرد شــده كــه تمرينــات شــديد و ســنگين آثــار منفــي ر

.)۱۶-۱۹(دارديمنيايهاسلول

ورزشـكاراني كـه در برنامـه    مـي براساس شواهد روز افـزون عل 

تمريني و مسابقه اي سنگين درگير هستند، استعداد بيشتري براي 

دارنــد و ) URTI(ي تنفســي فوقــاني هــاي راههــاابــتال بــه عفونــت

ورزشـي  ي مختلف عملكرد سيستم ايمني به دنبال فعاليتهاجنبه

ورزشـكاران ممكـن اسـت    . شـوند ميصورت موقتي مختل شديد به

.جلسه تمرين بعدي را پيش از بازگشت به حالت اوليه آغـاز كننـد  

كند احتمال دارد برخي عملكردهاي ايمني اگر اين روند ادامه پيدا

) ۲۰۰۴(موجيكـا . را سركوب و خطر ابتال به عفونت افـزايش يابـد  

بازگشت به سطوح پايه پـس از تغييـرات   يعدم تواناي.گزارش کرد

مداوم در برخـي ورزشـكاران و آن هـم پـس از     يو كاهشيافزايش

توانـد بـه افـت مـزمن سيسـتم ايمنـي و       ميتمرين شديد هامدت

).۶(افزايش خطر بيماري منجر شود

اخـتالل در سيســتم ايمنــي ورزشـكاران درگيــر در تمرينــات   

فعاليت سنگين و بلند مدت . ريشه در عوامل بسياري دارد،سنگين

با تغييرات هورموني و بيوشيميايي زيادي همراه است كه برخـي از  

افزون بـر ايـن   . تاثير تعيين كننده اي بر سيستم ايمني دارندهاآن

تواند تاثير منفي فعاليت ورزشـي سـنگين را دو   ميتغذيه نامناسب 

ورزشـكاري كـه در حالـت تخليـه كربوهيـدرات يـك      . چندان كند

ي هـا دهد اختالل بيشـتري در شـاخص  ميفعاليت ورزشي را انجام 

از طـرف ديگـر مصـرف    .)۶(كنـد ميمتعدد عملكرد ايمني تجربه 

كربوهيدرات به جلوگيري از تخليه گلوتامين كه يك اسـيد آمينـه   

.)۲۰(كندميي ايمني است كمك هاضروري در واكنش

اكسـيدان  ي ايمني نسبت به تعادل اكسـيدان و آنتـي  هاسلول

ند چـون درصـد بـااليي از اسـيدهاي چـرب      هسـت بسـيار حسـاس  

غيراشباع در غشاي سلولي خود دارند و در عملكرد طبيعـي خـود   

ي آزاد را هـا راديكـال درصـد بـااليي از  ) و ماكروفاژهـا هانوتروفيل(

يک ماده مغـذ يگر، عسل به عنوان يدياز سو. )۷(كنندميتوليد 

...) فروکتوز، گلـوکزو (درات يرا کربوهآنچهار پنجمکامل است که 

ل يتشـک يو امالح معـدن هانيتامينه، ويد آميطور انواع اسنيو هم

از .)۲۱(شـود ميمحسوب هادانياکسين آنتيتريدهد و از قومي

عسل بهتر است به صورت محلـول مصـرف شـود کـه     ،يينظر دارو

ول ر مصرف آن به صورت محلـ يتاثيز در جستجويق حاضر نيتحق

، در )۲۰۰۲(ل و همکـاران  يـ گابر.اسـت يمنيپاسخ دستگاه ايرو

۴درصـد در طـي   ۱۲و ۶ي هـا سي اثر كربوهيدرات بـا غلظـت  ربر

درصد ۷۰با شدت يساعت فعاليت دوچرخه سواري مردان استقامت

VO2max،اند كه مصرف مكمـل كربوهيـدرات در طـي    گزارش كرده

حفظ گلوكز خون بوده ي طوالني وشديد، مكانيسم اصلي هافعاليت

).۲۲(كندميي سفيد جلوگيري هااز تغييرات بيشتر سلولو

اثــر مصــرف مکمــل   يقــيتحقيطــ،)۲۰۰۵(وس ئاســترا

قـه  يدق۹۰يطـ يمنـ يرا بـر پاسـخ ا  درصد۶درات، گلوکز يکربوه

در زنان ورزشکار مورد VO2maxدرصد ۷۰نوارگردان با يدن رويدو

شـتر  يرات بييـ ف مکمـل از تغ قرار داد و گزارش کرد مصـر يبررس

).۵(کند مييريجلوگيمنيايهاسلول

از جامعـه بـه   يـ ن نيو همچنـ يقـ يتحقيهابا توجه به گزارش

ورزشـکاران  يت تندرسـت يـ و اهميريشـگ يو طب پيارتقاء سالمت
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۸۹، تابستان ۲، شماره ۲۱دوره مجله پزشکي اروميه

۲۳۷

خـاص عسـل و   يهـا يژگـ يطور با توجه به ونيهنگام رقابت و هم

سـل در ورزش  درخصوص مصرف محلـول ع يقينکه تاکنون تحقيا

ر مصـرف  يتـأث يپژوهش حاضـر در جسـتجو  صورت نگرفته است،

پاسـخ دسـتگاه   ينه رويشـ يبيت هـواز يمحلول عسل قبل از فعال

.باشدميدر مردان جوان فعال يمنيا

کارروش مواد و 
پژوهش حاضر از نوع نيمه تجربي است و با سه گروه محلـول،  

ن و پـس آزمـون اول و   آزمـو نما و كنترل با استفاده از پيشمحلول

.دوم انجام گرديد

:جامعه آماري
جامعه آماري تحقيق را دانشجويان پسـر رشـته تربيـت بـدني     

دانشگاه اروميه تشكيل دادند كه حداقل دو سال از تحصيل آنان در 

جلسه ۳اي اين رشته سپري شده بود و در طي اين مدت نيز هفته

رزشـي مـنظم را   و هر جلسه حداقل به مدت يك ساعت فعاليـت و 

.داشتند

:هاروش انتخاب نمونه
بـا روش  دانشجوي پسر سالم و فعـال تربيـت بـدني   ۲۷تعداد 

سال و حداكثر ۲۶/۲۲±۶۸/۳يبا ميانگين سندر دسترسينمونه

طور هب)دقيقه/ كيلوگرم / ليترميلي(۱۱/۴۹±۷۵/۴اكسيژن مصرفي 

ادفي سـاده  صورت تصهداوطلبانه در اين پژوهش شركت نمودند و ب

. و كنترل تقسـيم شـدند  امننفري، محلول، محلول ۹در سه گروه 

ينامــهل پرســشيــضــمن تکمقبــل از انجــام مطالعــه داوطلبــان

.از نحـوه انجـام آزمـون و مراحـل پـژوهش آگـاه شـدند       يتندرست

تحمـل فشـار کـار،   نظرازق حاضر يدر تحقپسريهانمونهانتخاب 

مــنظم ياجــرابــودن ودردســترس،تيــفعاليهــاکنتــرل شــدت

از.انتخاب شدند،موجوديهان براساس گزارشيو همچننات يتمر

باعـث وجـود   اخـتالف جـنس   که نشان دهديپژوهشگر،يديسو

گزارش شود،مييدراتياز نظر مصرف مکمل کربوهيرات بارزييتغ

کـه نشـان دهـد مصـرف     يز دسـتورالعمل خاصـ  يـ نشده اسـت و ن 

متفـاوت  جـنس، يهـا توجه بـه تفـاوت  با يدراتيکربوهيهامکمل

ــه و گــزارش نشــده اســتباشــد،مــي ــ. ارائ ــارگن در يهمچن يريب

ن دو جـنس  يکـه بـ  يدستورالعمل خاصـ ،يدراتيکربوهيهامکمل

باتوجـه  .استگزارش نشدهمشاهده وزيتفاوت و اختالف بگذارد ن

يطـه  يحدرهـا ر مکمـل ينـه تـاث  يموجـود در زم يهـا به پژوهش

عوامل کنترل منظوربهاستفاده ازگروه محلول نما،يزشوريهيتغذ

نظرگرفتـه شـده اسـت وگـروه     درق،يـ ج تحقينتـا براثرگذاريروان

و اعمــال يبــدون دســتکار(ه يــو پاهيــت اوليوضــعز،يــکنتــرل ن

محلول ومحلول نمايهارا بدون توجه به گروه)اثرگذاريهاريمتغ

دورياحتمــاليريمحقــق را از ســوءگوکنـد مــيمشــخص عسـل 

.سازدمي

:گيريها و وسايل اندازهروش
فعاليـت  اتها، بـراي پيشـگيري از اثـر   پس از انتخاب آزمودني

ساعت قبل از اجـراي آزمـون،   ۴۸ورزشي و رژيم غذايي، سعي شد 

سـاعت از آخـرين وعـده غـذايي     ۱۰-۱۲فعاليت ورزشي متوقف و 

هـا وسـيت کله يـ اپمنظـور تعيـين مقـادير    بـه .گذشـته باشـد  هاآن

نمونه گيري )هالينوفيو ائوزهاتيمونوس،هاتيلنفوس،هالينوتروف(

نمـا گرفتـه   خوني قبل از فعاليت و قبل از مصرف محلول و محلول

نمـا را  ها در يك طرح دو سو كـور محلـول و محلـول   آزمودني.شد

. مصرف كردند

درصـد را  ۱۲ي گروه محلول و كنترل محلول عسل هاآزمودني

سي به ازاي هر كيلوگرم از وزن بدن قبل از فعاليت سي۵ه ميزان ب

نمـا بـه   ي گروه محلـول هامصرف و آزمودني) كوپر(هوازي بيشينه 

نما استفاده كردند و يك ساعت بعد از مصـرف  همان ميزان محلول

نما در ي محلول و محلولهاهاي گروهنما آزمودنيمحلول يا محلول

شينه كـوپر شـركت   يباني در تست هوازي پيست استاندارد دو ميد

گيري ساعت بعد از اجراي تست ورزشي نمونه۲بالفاصله و .كردند

تيلنفوسـ ،هالينوتروف(هاتيتعداد لکوسيريجهت اندازه گخوني

. تكرار شد)هالينوفيو ائوزهاتيمونوس،ها

هاي گـروه كنتـرل در هـيچ برنامـه تمرينـي شـركت       آزمودني

نسـخه  ،spssهاي بدست آمده با استفاده از نرم افـزار  داده. نكردند

tآمار توصيفي، آزمون تحليـل واريـانس يـك طرفـه و آزمـون      ۱۶

.مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتوابسته

هــاو تفكيــك آن(WBC)ي ســفيد هــاانــدازه گيــري ســلول

.ساخت كشور آلمان انجام شد،sysmex K1000وسيله دستگاه هب

هاافتهي
ن پژوهش بـا اسـتفاده از   يج به دست آمده از اينتا:هاتيکوسل

به طور کامل آمـده  ۲و۱وابسته در جداول tو آزمون يفيآمار توص

ـ .شـود مـي مشـاهده  ۲و۱گونه که در جداول همان. است ن يدر اول

هـا تيدر تعداد لکوسـ يداريتفاوت معن)هيپا(يريمرحله اندازه گ

۲ط بالفاصـله و  يسه شراياما در مقا.ن سه گروه وجود نداشتيدر ب

در هـا تيش لکوسـ يه افزايت نسبت به حالت پايساعت پس از فعال

دار يمعنـ ) =۰۰۱/۰p(و محلول نما) =۰۱۰.۰p(محلوليهاگروه

ت نسبت به زمـان  يساعت پس از فعال۲ط يسه شرايدر مقايبود ول

در گـروه هـا تيلکوسـ يرات کاهشـ ييـ ت تغيـ بالفاصله پس از فعال

ه در يـ برگشت بـه حالـت پا  يعنيدار بود يمعن)P=۰۰۴/۰(محلول

).۱شکل شماره (تر بودعيگروه محلول سر
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۲۳۸

دهـد  مينشان ۲و۱ج به دست آمده از جداول ينتا:هالينوتروف

ن يبيدارمعنيتفاوت ،هالينوتروفيرين مرحله اندازه گيکه در اول

ط بالفاصـله  يه شـرا سيدر مقا.ه وجود نداشتيسه گروه در حالت پا

در هالينوتروفيشيرات افزاييه تغيت نسبت به حالت پايپس از فعال

و دارمعنـي )P=۰۰۱/۰(محلـول نمـا   و)P=۰۱۰/۰(گروه محلول 

ب يـ ه بـه ترت يـ ت نسبت به حالت پايساعت پس از فعال۲ن يهمچن

)۰۲۲/۰=P( و)۰۰۱/۰=P(بوددارمعني.

ت نسـبت بـه زمـان    يـ فعالساعت پـس از  ۲ط يسه شرايدر مقا

در گروه محلـول نمـا بـه    يشيرات افزاييت تغيبالفاصله پس از فعال

ن يـ در گروه محلـول ا يبود ولدارمعني)P=۰۵۸/۰(يصورت مرز

که نشان دهنده اثر مثبـت مصـرف محلـول    . نبوددارمعنيش يافزا

).۲شکل شماره (استيمنيدستگاه ايعسل بر رو

شـود،  ميمشاهده ۲و۱ه که در جداول همان گون:هاتيلنفوس

ه يسه گروه در حالت پايهاتير لنفوسين مقاديبيدارمعنيتفاوت 

ت نسـبت  يط بالفاصله پس از فعاليسه شرايمشاهده نشد اما در مقا

و )P=۰۰۱/۰(در گـروه محلـول  يشـ يرات افزاييـ ه، تغيبه حالت پا

در هـا تيتعداد لنفوسـ يرات کاهشييو تغ)P=۰۰۱/۰(محلول نما 

ساعت ۲ط يسه شرايدر مقا.)P=۰۰۴/۰(بود دارمعنيگروه کنترل 

رات ييـ ه در گروه محلـول نمـا تغ  يت نسبت به حالت پايپس از فعال

ر يو مقـاد )P=۰۰۱/۰(بـود  دارمعنـي هـا تيتعداد لنفوسـ يکاهش

ده بـود  يه رسـ يـ ن تر از حد پاييبه پايکاوريدر زمان رهاتيلنفوس

.)۳شکل شماره (

ر ين مقـاد يتفـاوت بـ  ۱با توجه به جدول شـماره  :هاتيمونوس

.)P=۰۱۴/۰(بـود دارمعنـي ه،يـ سه گروه در حالت پايهاتيمونوس

ط يسه شـرا يدر مقا،)۲جدول شماره (ه ير پايپس از حذف اثر مقاد

رات در هـر سـه   ييـ ه، تغيت نسبت به حالت پايبالفاصله پس از فعال

ت يساعت پس از فعال۲ط يسه شرايدر مقاينبود ولدارمعنيگروه 

)P=۰۰۱/۰(ش فقـط در گـروه محلـول    يه، افزاينسبت به حالت پا

)۴شکل شماره (بوددارمعني

ها در مقايسه تغييرات ميانگين تعداد لکوسيت):۱(شکل شماره 

هاي مختلفسه گروه آزمودني در زمان

هاي تعداد نوتروفيلتغييراتمقايسه ميانگين:)۲(شماره شکل
هاي مختلفخون در سه گروه آزمودني در زمان

تغييرات مقايسه ميانگين :)۳(شماره شکل
هاي خون در سه گروه آزمودني تعداد لنفوسيت

هاي مختلفدر زمان
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۸۹، تابستان ۲، شماره ۲۱دوره مجله پزشکي اروميه

۲۳۹

:هاائوزينوفيل
شـود در حالـت   ميمشاهده ۱گونه که در جدول شماره همان

ـ . ن سه گروه مشـاهده نشـد  يبيدارمعنيه، تفاوت يپا ن در يهمچن

ه، يـ ت نسـبت بـه حالـت پا   يـ ه پـس از فعال ط بالفاصـل يسه شرايمقا

۲ط يسـه شـرا  يدر مقاينبود ولدارمعنيرات در هر سه گروه ييتغ

ش فقـط در گـروه   يافـزا ،هيـ ت نسبت حالـت پا يساعت پس از فعال

).۵شکل شماره (بوددارمعني)P=۰۱۶/۰(محلول 

همسان سازي متغييرها در بين ):۱(جدول شماره 

يهها در شرايط پاگروه

*P**هاگروهزمان قبل از آزمون

۲۰۳/۰هابين گروههالکوسيت

۵۲۹/۰هابين گروههانوتروفيل

۲۲۳/۰هابين گروههالنفوسيت

۰۱۴/۰هابين گروههامونوسيت

۰۷۲/۰هابين گروههاائوزينوفيل

**one way- ANOVAP<0.05*

مختلفيهاق در زمانيتحقيرهاييمتغيهانيانگيسه ميمقا:)۲(شماره جدول
قبل از رييمتغگروه

تيفعال
بالفاصله پس از 

تيفعال
ساعت پس ۲

تياز فعال
-قبلزمان

بالفاصله پس از 
*تيفعال

۲–زمان قبل 
ساعت پس از 

*تيفعال

۲–زمان بالفاصله 
ساعت پس از 

*تيفعال

۰۰/۶۵۰۰۳۳/۶۴۳۳۰۰/۶۸۰۰۵۵۴/۰۱۲۶/۰۰۵۷/۰هاتيلکوسکنترل

۲۲/۷۳۲۲۵۵/۱۰۳۵۵۳۳/۸۵۳۳۰۰۱/۰۰۱۵/۰۰۰۴/۰يت بدنيمحلول و فعال

۷۷/۷۷۷۷۶۶/۱۰۶۶۵۶/۱۰۱۵۵۰۰۱/۰۰۰۱/۰۵۵۴/۰يت بدنينما و فعالمحلول

۳۳/۳۸۹۷۴۴/۴۱۴۳۱۱/۴۰۶۴۱۴۰/۰۳۲۶/۰۶۸۵/۰هالينوتروفکنترل
۷۷/۴۲۷۰۱۱/۵۵۸۴۱۱/۵۶۰۵۰۰۱/۰۰۲۲/۰۹۶۰/۰يت بدنيمحلول و فعال

۳۳/۴۵۵۹۲۲/۶۰۲۱۷۳۵۲۰۰۱/۰۰۰۱/۰۰۵۸/۰يت بدنينما و فعالمحلول

۷۷/۲۲۵۵۳۳/۱۹۶۲۷۷/۲۳۰۰۰۰۴/۰۵۰۸/۰۰۰۱/۰هاتيلنفوسکنترل
۸۸/۲۶۱۰۶۶/۴۱۲۲۱۱/۲۲۴۰۰۰۱/۰۰۷۶/۰۰۰۱/۰يت بدنيمحلول و فعال

۲۲/۲۵۸۷۳۳/۳۹۶۶۳۳/۲۱۴۶۰۰۱/۰۰۰۱/۰۰۰۱/۰يت بدنينما و فعالمحلول

۷۷/۱۷۶۷۷/۱۸۱۶۶/۲۲۴۹۱۰/۰۳۲۵/۰۴۸۲/۰هاتيمونوسکنترل
۴۴/۲۳۹۴۴/۳۴۴۸۸/۳۸۵۱۸۱/۰۰۰۱/۰۶۰۹/۰يت بدنيمحلول و فعال

۴۴/۳۳۹۳۳/۳۷۵۲۲/۳۴۸۳۱۶/۰۷۸۱/۰۵۷۵/۰يت بدنينما و فعالمحلول

۱۱/۱۷۰۷۷/۱۴۵۴۴/۲۱۰۴۸۳/۰۳۶۴/۰۲۵۱/۰هالينوفيائوزکنترل
۱۱/۲۰۱۷۷/۳۰۳۴۴/۳۲۵۲۳۱/۰۰۱۶/۰۷۹۰/۰يت بدنيول و فعالمحل

۷۷/۲۹۱۷۷/۳۰۳۵۵/۳۰۸۸۰۰/۰۵۲۱/۰۹۲۷/۰يت بدنينما و فعالمحلول
*P< ۰۵/۰

هاي مقايسه تغييرات ميانگين تعداد مونوسيت):۴(شکل شماره 
هاي مختلفي در زمانخون در سه گروه آزمودن

مقايسه تغييرات ميانگين تعداد ):۵(شکل شماره 
نهاي مختلفهاي خون در سه گروه آزمودني در زماائوزينوفيل
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گيريبحث و نتيجه
،وزه پذيرفتــه شــده اســت كــه كربوهيــدرات در دســترسامـر 

ي شـدن  ابـا توجـه بـه حرفـه    .دهـد عملكرد ورزشي را افزايش مـي 

ها، ورزشـكاران بيشـتر در   هاي ورزشي و افزايش سطح رقابترشته

ويـژه عفونـت مجـاري    هي عفـوني بـ  هامعرض خطر ابتال به بيماري

اند تـا بـا   پژوهشگران بسياري سعي كرده. فوقاني تنفسي قرار دارند

هـاي  منفـي فعاليـت  وء و اي، تأثيرات سهاي تغذيهاستفاده از شيوه

.)۶(ت را بـر سيسـتم ايمنـي كـاهش دهنـد     شديد يا طوالني مـد 

ي هادهد تشكيل راديكالشواهد زيادي نيز وجود دارد كه نشان مي

شود و آزاد اضافي هنگام ورزش سنگين سبب آسيب اكسيداتيو مي

هـا  و از كار انداختن آنزيمRNAو DNAتواند منجر به تخريب مي

مچنــين ي آزاد ههـا راديكـال .ي ســلول شـود هـا و سـاير پـروتئين  

اكسيداسيون اسيدهاي چرب را از غشـاي سـلول تسـهيل كـرده و     

هاي مخرب را كه موجب آسـيب و مـرگ   هاي توليد زنجيرهواكنش

هـاي آزاد در  ميـزان بـاالي راديكـال   .كندايجاد مي،شودسلول مي

و پالسما، اكسيداسيون ليپو پروتئين كم چگالي هاديواره سرخرگ

. شـود سـموميت و تشـكيل پـالك مـي    را افزايش داده و منجر به م

ي هابار راديكالهايي كه با آثار زيانموجودات هوازي بدون مكانيسم

كـه  ميهنگا. توانند به حيات خود ادامه دهندآزاد مقابله كنند، نمي

ي آزاد زيـاد اسـت يـا زمـاني كـه دسـتگاه آنتـي        هـا توليد راديكال

ماننـد كمبـود   توان مقابلـة خـود را از دسـت داده،    ،اكسيدان بدن

ترازهايي ممكن اي يا ورزش سنگين درمانده ساز، چنين ناهمتغذيه

).۲۴(است محيط استرس اكسيداتيو را مساعد كند

قادر ، يك آنتي اكسيدان قويبه عنوانعسلن ارتباط يدر هم

عنوان غـذايي كـه   هبوي آزاد در بدن را خنثي كندهااست راديكال

ع منبـ توانـد مـي دهدرات تشكيل ميبيشترين مواد آن را كربوهيد

ــراي ورزشــكاران باشــد   ــرژي خــوبي ب ــرف  ) ۲۱(ان ــه عــالوه مص ب

ه جلوگيري از تخليه گلوتامين كه يك اسيد تواند بميكربوهيدرات 

و افـت  هـاي ايمنـي اسـت كمـك كنـد      آمينه ضروري در واكـنش 

بنابراين .)۲۰(ديتر نمارا کميت ورزشيپس از فعاليمنيستم ايس

هم يك آنتي اكسيدان بسـيار قـوي و هـم منبـع     ،كهعسلمصرف 

كربوهيدراتي اسـت در هنگـام تمرينـات سـنگين و درمانـده سـاز       

وتواند به بهبـود عملكـرد سيسـتم ايمنـي كمـك كنـد      هوازي مي

.استدر جستجوي آنزينتحقيق حاضر

در ههــاي كربوهيــدراتي اســتفاده شــداز ســوي ديگــر مكمــل

هــايي بــا شــاخص امل كربوهيــدراتبيشــتر شــن،يشــيپمطالعــات

هـايي بـا شـاخص    گاليسميك باال بـوده و در مقابـل كربوهيـدرات   

گاليسميك پايين مانند عسل در اين تحقيقات مورد بررسـي قـرار   

عنوان كربوهيدراتي با شاخص گاليسميك پايين عسل به. اندنگرفته

اش بـه راحتـي و در مـدت زمـان     به دليل ساختار مولكـولي سـاده  

هايي با شاخص گاليسميك بـاال  اهي در مقايسه با كربو هيدراتكوت

در بـدن  انـد، طور گسترده در چنين مطالعاتي اسـتفاده شـده  هكه ب

هـا جذب شده و از طرف ديگر مصـرف ايـن گـروه از كربوهيـدرات    

تر تحريك كرده و در نتيجه سطوح انسولين سيستم انسولين را كم

عنوان يـك  هاي ورزشي بهعاليترا كه سطوح افزايش يافته آن در ف

نمايـد تر دستخوش تغييـرات مـي  شود كمعامل مزاحم شناخته مي

)۸(.

،هـا تين پژوهش در مورد اثر محلول بر تعـداد لکوسـ  يج اينتا

ن يـ ادارمعنـي ش ينشان داد به رغـم افـزا  هاتيو لنفوسهالينوترف

نمـا،  لمحلول و محلويهات در گروهيرها بالفاصله پس از فعاليمتغ

بوددارمعنيتر و عيگروه محلول سرپايه دره و يبرگشت به حالت اول

، )۲۰۰۲(ل يـ قـات گابر يتحقيهاافتهيج با ين نتايا. )۱،۲،۳شکل (

ت يـ فعاليدرصـد در طـ  ۱۲و ۶درات يـ اثر مکمـل کربوه يبررس(

، اسـترائوس  )Vo2max()۲۲درصـد  ۷۰با شدت يدوچرخه سوار

دقيقـه  ۹۰يطصددر۶درات يکربوهاثر مکمل يبررس(، )۲۰۰۵(

يو صادق)Vo2max()۵درصد۷۰با شدت دويدن روي نوارگردان 

در يمنـ يايهـا درات بر واکنش سلولياثر مصرف کربوه) (۱۳۸۰(

) ۲۵(Vo2max)د درصـ ۷۰ک ساعت رکاب زدن بـا شـدت   ييط

اثـر مکمـل   ) (۱۹۹۹(١شـاب يبيهاافتهير با يو مغاردداييهمسو

)ژه فوتباليک پروتکل ويت در يقه فعاليدق۹۰يدر طدراتيکربوه

ت يـ درصـد قبـل از فعال  ۵ر گلـوکز  يتـأث ) (۱۳۸۳(م يو ابراه)۲۴(

.)۲۵(است) نهيشيبيهواز

ش يبرافــزايمبنــ(ق حاضــر يــتحقيهــاافتــهيرت يعلــت مغــا

شـاب  يبـ يهـا افتـه يبـا  ) هـا تيو لنفوسـ هالي، نوتروفهاتيلکوس

يطوالنيورزشيهااستفاده از پروتکل،)۱۳۸۴(م يو ابراه)۱۹۹۹(

غلظـت کـم محلـول    ،)فوتبـال (ن يتمـر يژگـ يت ويمدت و با خاص

يت هوازين استفاده از فعاليو همچن)گلوکز(نوع مکمل ،)درصد۵(

ق يـ کـه در تحق يدر حال. ن مذکور بوده استينه توسط محققيشيب

نـوع  ،درصـد ۱۲غلظـت محلـول عسـل    ،)عسل(حاضر نوع مکمل

يهـا ت، کوتاه زمان و نمونـه يمدت فعالاز نوع کوپر،يت هوازيفعال

.اندز جوان بودهيآزمون ن

ق در مورد اثـر محلـول بـر    ين تحقيج حاصل از اين نتايهمچن

ر در هر سه ين متغيش ايرغم افزانشان داد که بههاتيتعداد مونوس

ن يـ کـه ا ) ۴شکل (بوددارمعنيش ين افزايدر گروه محلول ا،گروه

دقيقـه فعاليـت   ۲۰()۲۰۰۱(و همكـاران  ٢ي كـچ هـا ج با يافتهيانت

1 -Bishop
2 -Koch
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۸۹، تابستان ۲، شماره ۲۱دوره مجله پزشکي اروميه

۲۴۱

و ١و نــيمن) ۲۵) (شـديد همـراه بــا مصـرف مكمــل كربوهيـدرات    

خواني دارد و مغـاير  هم) ۲۶) (دقيقه قدم زدن۳۰) (۲۰۰۵(هنسن

مصرف كربوهيدرات طـي فعاليـت   ()۲۰۰۲(٢ي ونكترمنهابا يافته

ونـيمن ) ۲۷() سـاعت ۲بـه مـدت   vo2maxدرصـد  ۷۵بـا شـدت   

ســاعت ۵/۲درصــد در ۶مصــرف مكمــل كربوهيــدرات ()۱۹۹۸(

.باشندمي)vo2max)(۲۸درصد ۷۵دويدن با 

ـ  يمبنـ (پـژوهش حاضـر  يهـا افتـه يرت ين علـت مغـا  يهمچن

ـ ) ۲۰۰۲(ونکتـرمن  يهـا افتـه يبـا  ) هـا تيش مونوسيبرافزا من يو ن

و )گلوکز(مدت، نوع مکمل يطوالنيهاتياستفاده از فعال) ۱۹۹۸(

و هايآزمودنيجسماني، سطح آمادگ)درصد۶(غلظت کم محلول 

. ن مذکور بوده اسـت يرها، توسط محققيمتغيرياندازه گيهازمان

، غلضـت  )عسل(ق حاضر از نوع مکمل متفاوت يکه در تحقيدرحال

۱۲(کوتـاه زمـان   ينهيشـ يبيت هـواز يـ درصـد و فعال ۱۲محلول 

. استفاده شده است) قهيدق

در گـروه  هـا ين تحقيق مبني بـر افـزايش ائوزينوفيـل   نتايج ا

دو جلسـه تمـرين   ) (۱۹۹۱(٣سيمسونيبا يافته ) ۵شکل(محلول

خـواني دارد و  هم) ۲۸) (دقيقه با چرخ كارسنج تا حد واماندگي۲۶

دقيقـه دوچرخـه   ۳۰()۱۹۹۲(و همكـاران ٤مغاير بايافته كينسون

مبني بر ) ۲۴()ههفت۶درصد ضربان قلب به مدت ۲/۸۲سواري با 

.باشدمي، هاعدم افزايش ائوزينوفيل

دهند و ميرا تشكيل هادرصد اندكي از لكوسيتهاائوزينوفيل

ي انگلـي مشـاهده   هـا بيشتر در مواقـع بـروز عفونـت   هافعاليت آن

1 -Nieman
2 -Venkatraman
3 Simpson
4 kinsson

ي هـا در فعاليتهاشود به سبب نقش و درصد اندك ائوزينوفيلمي

اثير تمرين بر آن انجام نشـده  ي زيادي در مورد تهاايمني، پژوهش

.است

د و ينات شديدر هنگام تمرهاتيرات کل لکوسيين حال تغيابا

،تيـ فعالو نوعمدت،شدت: از جملهيبلند مدت به عوامل متعدد

ط يمحيرات دماييتغ،هانيتوکيو سها، تراکم هورمونييم غذايرژ

ترسفـرد، اسـ  يخون، آمادگانيبدن و جري، دمايو رطوبت نسب

بـه  هـا که روشـن شـدن آن  يگريو عوامل ديطيو محيروانيها

.از دارد، وابسته استينيق تريشتر و دقيقات بيتحق

بـا  يقـات يشود تحقميشنهاد يق حاضر پيج تحقيبا توجه به نتا

دتر و يشـد يهاتيفعاليمتفاوت عسل؛ الگويهااستفاده از غلظت

يمنــيدســتگاه ايهــار شــاخصيســايريــانــدازه گتــر ويطــوالن

.ردير ورزشکاران انجام گيدر ورزشکاران و غ)هومورال(

يشنهادات کاربرديپ
يمونولـوژ يشبرد دانـش ا يتواند در پمين پژوهش يايهاافتهي

مورد توجه محققـان  يتندرستيولوژيزيو فيه ورزشي، تغذيورزش

-مـي ه يق، به ورزشکاران توصين تحقيج ايباتوجه به نتا.رديقرار گ
خود از محلول عسل با غلظت يمنيبهتر دستگاه اييکارايشود برا

م يو پزشـکان تـ  يان ورزشين مربيهمچن. درصد استفاده شود۱۲

برنامـه  ين و طراحـ يپژوهش حاضـر در تـدو  يهاافتهيتوانند از مي

.نديخود استفاده نماينات ورزشيتمرييغذا
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