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  مقدمه

 انجـام  يادیـ ز شـدت  بـا  ایـ  و دیجد یحرکت يالگو با که یتیفعال
 کـه  شـود  یمـ  یعضـالن  ینـاراحت  و درد احساس به منجر اغلب ؛شود

ــه ــاخ آن مشخص ــروز در ریت ــوده درد ب ــت و ب ــوان تح ــوفتگ عن  یک
 (Delayed Onset Muscle Soreness: DOMS) يریتـاخ  یعضـالن 

 انجام DOMS مورد در که يادیز مطالعات رغم یلع .شود یم دهینام
 حـل  رقابلیغ آن جادیا از يریجلوگ يراهکارها و هنوزعلل اما شده

 یتمـام  شـامل  یعضـالن  يهـا  تیـ فعال اغلـب  هرچند ).1( است مانده
 يگرا برون بخش اثر بر که یبیآس اما ؛است یعضالن انقباضات انواع

 تصـور  .اسـت  شتریب انقباضات انواع گرید از ؛دیآ یم وجود به تیفعال

 يتارهـا  در ارکوچکیبس يها یپارگ اثر بر DOMS که است نیا بر
 و )2( دیـ آ یمـ  وجـود  هبـ  گـرا  برون انقباضات اثر بر عموماً و یعضالن

 از يا ژهیـ و يها میآنز ییپالسما سطوح در مدتدبلن شیافزا موجب
 در .شـود  یمـ  نیوگلوبیم و نازدروژیه يد الکتات ،نازیک نیکرات لیقب

 از پـس  توزولیسـ  در موجـود  یاختصاصـ  يهـا  نیپروتئ شیافزا واقع
 کـه  یبیآسـ  و درد .است یعضالن يتارها بیآس دهنده نشان ورزش

 بعـد  سـاعت  24 تا 8 نیب ؛دیآ یم وجود هب گرا برون يها تیفعال اثر بر
 خـود  اوج بـه  آن از بعـد  ساعت 48 تا 24 نیب و افتهی تظاهر تیفعال از
 از پــس یزمــان دوره یطــ یعضــالن بیآســ از یبخشــ ).3( رســد یمــ

 جـاد یا یکیمکـان  يهـا  بیآسـ  بـا  یارتبـاط  که ابدی یم شیافزا تیفعال
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  فعـــال یژنیاکســـ يهـــا گونـــه .)4( نـــدارد ورزش؛ یطـــ شـــده
)Reactive Oxygen species( ــب ــترس موجـ ــیاکسا اسـ  و یشـ

 و شـروع  در را یمهم نقش و )4( شده غشاء يدهایپیل ونیداسیپراکس
 یکیمکـان  يهـا  بیآس با مواجهه از پس یعضالن تار بیآس شرفتیپ

 را هـا  نیتوکایسـا  دیـ تول یبـافت  يهـا  بیآسـ  ).5( کننـد  یم يباز هیاول
 یالتهاب يها واکنش از يآبشار آمدن وجود هب باعث و کرده کیتحر

 وجـود  هبـ  مسـؤول  اسـت  ممکن مخرب يها تیفاگوس ).6( شوند یم
 يها بافت دادن زیتم به قادر آنها چون .باشند هیثانو بیآس نیا آمدن
 دیـ تول در کـه  يگـر ید يها سمیمکان ).7( ستندین دهید بیآس از سالم

ROS ؛دارنـد  نقـش  آناز پـس  و بیشـینه  يگـرا  بـرون  انقباضـات  یط 
 وژن،یـ رپرف یسـکم یا داز،یاکسـ  NADPH و نیگـزانت  داتیتول شامل
ــمیمتابول ــتانو س ــتالل و دییپروس ــتازه در اخ ــ موس ــت میکلس  .)8( اس

 استرس اما دهد؛ رخ ورزش یط است ممکن یعضالن بیآس اگرچه
 ولؤمسـ  اسـت  ممکـن  ؛دیـ آ یمـ  وجود به ورزش از بعد که یشیاکسا

 باعـث  جـه ینت در و باشـد  هیـ اول یعضـالن  بیآسـ  توجه قابل گسترش
  ).7( گردد زین يکاوریر در ریتاخ

ــرا ــاهش يب ــرات ک ــ اث ــالیراد یمنف ــا ک ــه يآزاد يه ــر ک ــر ب  اث
 یدانیاکسـ  یآنتـ  دفاع ستمیس دهد؛ یم رخ یورزش دیشد يها تیفعال
 E نیتـام یو( یمیرآنزیغ و )سموتازید دیاکس سوپر و کاتاالز( یمیآنز

 يهـا  کـال یراد کمتـر  دیـ تول يا مطالعـه  در ).9( دارد وجود )C و A و
 طبـق  ).10( اسـت  شده گزارش ها دانیاکس یآنت مصرف از پس آزاد

 بسـکتبال  کنـان یباز درصـد  80 حـدود  همکاران و Schröder مطالعه
 لیقب از ینیتامیو يها دانیاکس یآنت شامل ییغذا يها مکمل از یرقابت

  ).11( ندا هنمود استفاده بتاکاروتن و C و E نیتامیو
ــان روش نینــدچ ــامل یدرم ــرس ش ــ کمپ ــاژ ،خی ــوند ماس  ،التراس

 و ونیـ کونیبوی ، C و E نیتـام یو شامل يا هیتغذ و یکیالکتر کیتحر
 است شده شنهادیپ يریتاخ یعضالن یکوفتگ کاهش يبرا بتاکاروتن

 يبـرا  یبرخـ  و بوده ضینق و ضد ها روش نیا ریتاث حال هر در .)12(
 کننـده  جـاد یا میـ عال همـه  يرابـ  یطرف از و بوده موثر درد از کاستن
 و Close راسـتا  نیا در ).12( دستنین موثر ،يریتاخ یعضالن یکوفتگ

 روز دو C نیتـام یو گـرم  کیـ  روزانـه  مصرف که افتندیدر همکاران
ــل ــس روز 14 و قب ــدو از پ ــ در دنی ــ یبیسراش ــعال در را یکاهش  می

 نیع در .است کرده جادیا کنترل گروه به نسبت دیپیل ونیداسیپراکس
 نداشـت  یعضـالن  بیآسـ  کـاهش  بـر  ياثـر  C نیتامیو مصرف حال

 بـر  E نیتـام یو تاثـرا  یبررسـ  بـه  همکـاران  و Avery نیهمچن ).13(
 مکمــل .پرداختنــد مکــرر يگــرا بــرون انقباضــات از بعــد ریکــاوري

 درد ،یشیاکسا استرس میعال بر ياثر دارونما با سهیمقا در E نیتامیو
  ).2( نداشت عملکرد و شده ادراك یعضالن

 و گـرا  بـرون  انقباضـات  اثـرات  يرو گذشـته  دهـه  مطالعات شتریب
 بـر  کـه  یمطالعـات  و است بوده تحرك یب فرادا در ژهیو هب ساز درمانده

 بـوده  یاسـتقامت  نـوع  از اغلـب  ؛شـده  انجـام  رقابتی ورزشکاران يرو
ــت ــر در ).13و7( اس ــات اکث ــل مطالع ــگ مکم ــدت در يری ــان م  زم
 مطالعــه در کــه یصــورت در ؛)13و10و7و2( شــده انجــام تــر یطــوالن
 نـوع  پروتکـل،  انجـام  زمـان  و بود مدنظر يریگ مکمل حاد اثر حاضر

 نیشـ یپ مطالعـات  بـا  يریگ مکمل زمان مدت و تیفعال مقدار ،تیفعال
 ییتنهـا  بـه  E و C نیتامیو اثر نییتع منظور به مطالعه نیا .بود متفاوت

 یکــوفتگ و دیــپیل ونیداســیپراکس شــاخص بــر هــم بــا بیــترک در و
 اسکوات و پا پرس ساز وامانده تیفعال از بعد و قبل يریتاخ یعضالن

  .شد انجام بسکتبال میت يا حرفه کنانیباز در
  بررسی روش

 مـرد  يا حرفـه  کنیبـاز  24 يرو دوسوکور ینیبال ییارآزماک نیا
 نیانگیـ م .شـد  انجـام  1389 سـال  در گرگـان  يشـهردار  بسکتبال میت

 وزن ،متر یسانت 50/184±76/7 قد ،سال 66/22±83/2 کنانیباز یسن
  .بود 40/22±19/2 یبدن توده شاخص و لوگرمیک 05/9±33/76

ــز از ــت مرک ــایی ثب ــالینی کارآزم ــران ب ــد ای ــت ک ــا ثب ــماره ب  ش
1N2013062213738IRCT دیگرد افتیدر.  

 سـالمت  در پژوهشگرسـاخته  پرسشنامه براساس ها یآزمودن تمام
 انتخـاب  از شیپـ  .کردنـد  ینمـ  مصـرف  یـی دارو چیهـ  و بودند کامل

 و آزمـون  مراحـل  ،اجـرا  نحـوه  ،پـژوهش  اهـداف  ،ابعـاد  ها یآزمودن
ــه آن خطــرات ــور ب ــ در کامــل ط ــه کی ــد داده حیتوضــ جلس  از .ش

  .شد اخذ آگاهانه یکتب نامه تیرضا مطالعه در کنندگان شرکت
 در هـا  یآزمـودن  هنیشـ یب تکرار کی شیآزما انجام از قبل روز سه

  فرمـــــول از اســـــتفاده بـــــا اســـــکات و پـــــا پـــــرس حرکـــــات
 )نهیشـ یب تکـرار  کیـ  = وزنـه  مقـدار  × ]1)+33/0× تکرارها تعداد([(

 انجـام  از قبـل  روز دو تـا  شد خواسته کنانیباز از نیهمچن .شد نییتع
 کـه  آنجا از .ندهند انجام شدیدي یورزش تیفعال چگونهیه شیآزما
 داشـتند  حضور میت يساز آماده ياردو در کننده شرکت افراد یتمام

 میـ رژ تـا  شـد  خواسـته  آنهـا  از ؛بـود  کسانی آنها تمام ییغذا میرژ و
 مکمــل هرگونــه مصــرف از و کننــد فــظح را خــود یعــیطب ییغــذا

  .کنند يخوددار ییدارو و یورزش
 قبـل  ناشـتا  حالت در خون تریل یلیم 5 ها یآزمودن ییبازو دیور از

 از بعـد  سـاعت  48 و 24 بالفاصـله،  نیهمچنـ  و يریگ مکمل نیاول از
 تـر یل یلـ یم 3 و سرم هیته يبرا ها نمونه از تریل یلیم 2 .شد گرفته نیتمر
 در خـون  يهـا  نمونـه  .دیگرد يآور جمع EDTA يحاو يها لوله در

RPM 3000 آنهـا  يپالسـما  و سـرم  و وژیفیسـانتر  قـه یدق 5 مـدت  به 
 تیـ ک توسـط  کیـ نتیک روش بـه  نازیک نیکرات .دیگرد جدا بالفاصله

ــدازه )Mindray )BS-200 دســتگاه و آزمــون پــارس ــگ ان  .شــد يری
 اسـتفاده  بـا  ییایمیش روش به )Malondialdehyde( دیآلده يد مالون

 یابیارز يبرا .شد يریگ اندازه Satoh روش و دیاس کیتوریوباربیت از
 و دیاســ کیمتافســفور از اســتفاده بــا و ییایمیشــ روش از C نیتــامیو
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 استفاده مس سولفات و نیدرازیه لیتروفنین يد 4و2 يرنگزا محلول
ــگرد ــامیو .دی ــه E نیت ــا و HPLC روش ب ــتفاده ب ــور از اس  UV دتکت

  .شد يریگ اندازه
 انجـام  روز .گرفتنـد  قرار گروه چهار در یتصادف صورت به افراد

ــا ــودن شیآزم ــا یآزم ــس ه ــا 10 از پ ــاعت 12 ت ــت س ــتا حال  در ناش
 نیاول عنوان به استراحت قهیدق 15 از پس و افتندی حضور شگاهیآزما

 آن از پـس  .دشـ  يآور جمـع  خـون  يهـا  نـه نمو ،يریـ گ نمونـه  مرحله
 گـرم  یلیم 1000زانیم به را C نیتامیو رصق اول گروه يها یآزمودن

 سوم گروه ،)5( IU 800 زانیم به E نیتامیو کپسول دوم گروه ،)12(
 کپسـول  کیـ  و گـرم  یلـ یم 500 زانیـ م به C نیتامیو قرص عدد کی

 يحاو یکپسول چهارم گروه و )15وIU 400 )14 زانیم به E نیتامیو
 مصـرف  از دبعـ  سـاعت  دو .کردند مصرف را گلوکز گرم یلیم 500

ــیتمر پروتکــل کــردن گــرم قــهیدق 10 از پــس و مکمــل  توســط ین
 حرکـت  ییتا 10 ست 10 شامل ینیتمر پروتکل .شد انجام کنانیباز

ــا پــرس ــا 10 ســت 3 و پ ــا اســکات حرکــت ییت ــ درصــد 80 ب  کی
 نیبـ  و اسـتراحت  هیثان 30 ست 3 هر نیب .بود ها یآزمودن نهیشیتکرارب

 زمـان  مـدت  .شـد  داده هـا  یودنآزم به استراحت قهیدق کی حرکات
 تیـ فعال انجـام  از بعـد  بالفاصـله  .بود دقیقه 35 تا 30 نیز فعالیت انجام

 قـه یدق 15 از پـس  و افتنـد ی حضـور  شگاهیآزما در دوباره ها یآزمودن
 خـون  يهـا  نمونـه  ،يریـ گ نمونـه  مرحلـه  نیدومـ  عنـوان  بـه  استراحت

 رد شــده درك یعضــالن درد زانیــم نیمچنــه .دیــگرد يآور جمــع
 يبـرا  .گرفـت  قـرار  یابیـ ارز مـورد  زین ران چهارسر و ساق عضالت
ــابی ــا شــد خواســته هــا آزمــودنی از عضــالنی درد ارزی  درد میــزان ت
 از استفاده با را چهارسرران و ساق عضالت در شده كادرا عضالنی

ــمق ــري اسی ــخص درد بص ــدینما مش ــن .ن ــاس ای ــط مقی ــش خ   ده ک
 و درد فقـدان  هدهنـد  نشـان  صفر عدد که يطور به .است يمتر یسانت

  ).16( است تحمل رقابلیغ درد دهنده نشان ده عدد
 سـاعت  12 تـا  10 از پـس  هـا  یآزمـودن  تیفعال از پس ساعت 22

 بـه  C نیتامیو قرص اول گروه و ندافتی حضور شگاهیآزما در ییناشتا
ــم ــیم 1000زانی ــرم، یل ــروه گ ــول دوم گ ــامیو کپس ــه E نیت ــم ب   زانی

IU 800 ، نیتـام یو قـرص  سـوم  گروه C  و گـرم  یلـ یم 500 زانیـ م بـه 
 يحاو کپسول زین چهارم گروه و IU 400 زانیم به E نیتامیو کپسول

 عنـوان  بـه  سـاعت  دو از بعـد  .کردنـد  افتیدر گلوکز گرم یلیم 500
 نیهمچنـ  .شد يآور جمع خون يها نمونه ،يریگ نمونه مرحله نیسوم

 ینـ یتمر تکلپرو ياجرا از پس ساعت 48 .شد یابیارز یعضالن درد
 نیچهـارم  عنـوان  بـه  و افتـه ی حضـور  شـگاه یآزما در هـا  یآزمـودن  زین

 یعضالن درد زانیم و يآور جمع خون يها نمونه ،يریگ نمونه مرحله
  .شد ثبت

 لیــتحل و هیــتجز يآمــار مــدل از هــا داده لیــتحل و هیــتجز يبــرا
ANOVA مشـاهده  صورت در .شد استفاده مکرر يها يریگ اندازه با 

 بـا  شـده  یزوج t آزمون از تفاوت محل نییتع يبرا ،دار ینمع تفاوت
 يدار یمعنـ  سـطح  .شـد  استفاده یفرون بن يدار یمعن سطح هیاصالح

  .شد گرفته نظر در 05/0 از کمتر تمحاسبا تمام يبرا
  ها یافته

  .است آمده کی جدول در ها یزمودنآ يفرد يها یژگیو
 تحقیق گروه ارچه گیري اندازه مرحله چهار در C ویتامین غلظت

 شـروع  از قبـل  مطالعـه  مـورد  گـروه  چهـار  .اسـت  آمده 2 جدول در
 يتـر  مشـابه  اًنسبت زانیم يدارا ،نیتمر از ساعت 48 از بعد و ناتیتمر

 24 و بالفاصــله يهــا يریــگ انــدازه در و بودنــد C نیتــامیو غلظــت از
 داري معنی تفاوت .شد شتریب ها گروه نیب تفاوت نیتمر از بعد ساعت

ــانگین در ــت می ــامیو غلظ ــار در C نیت ــه چه ــل( مرحل ــر از قب  ن،یتم
 .شتندا وجود يریگ اندازه )نیتمر از بعد ساعت 48 و 24 بالفاصله،

 گـروه  چهار در C نیتامیو غلظت میانگین گروهی بین اثرات آزمون
 24 ن،یتمر از قبل C نیتامیو غلظت که داد نشان يریگ اندازه چهار و

 گریکـد ی بـا  نیتمـر  از پـس  سـاعت  48 زیـ ن و نیتمـر  از پـس  ساعت
 نیتمـر  از پس بالفاصله يریگ اندازه در اما ؛ندارند يدار یمعن تفاوت

ــا ــدی ب ــاوت يدارا گریک ــار تف ــ يآم  ، >022/0P( بودنــد دار یمعن
625/9F=(. نیتـام یو گـروه  نیبـ  تفـاوت  نیـ ا C  نیتـام یو گـروه  بـا E 

)026/0P<(، نیتامیو گروه C نیتـام یو گـروه  با E+ C )015/0P<( و 
 )>026/0P( بـود  يدار یمعنـ  زین کنترل گروه با E + C نیتامیو گروه

  ).2 جدول(
 قیتحق گروه چهار يریگ اندازه مرحله چهار در E نیتامیو غلظت

 گـروه  چهار هر در پالسما E نیتامیو غلظت .است آمده 2 جدول در
 و E نیتامیو گروه در فقط شیافزا نیا و افتی شیافزا تیفعال از بعد

 بـود  دار یمعنـ  تیـ فعال از قبـل  و تیـ فعال از بعـد  سـاعت  48 زمان نیب
)032/0P< ،813/9F=.( ــ ــاوت نیهمچن ــی تف ــانگین در داري معن  می

  .نداشت وجود مطالعه مورد گروه چهار نیب E نیتامیو غلظت
 چهـار  در پالسـما  دیـ آلده يد مالون غلظت در يدار یمعن تفاوت

  مطالعه مورد گروه چهار در گرگان شهرداري بسکتبال تیم اي حرفه بازیکنان آنتروپومتري ايه ویژگی : 1 لجدو
  C ویتامین  

  معیار انحراف و میانگین
 E ویتامین

 معیار انحراف و میانگین
 C+Eویتامین

 معیار انحراف و میانگین
 کنترل

 معیار انحراف و میانگین
  5/22±7/2  5/23±9/3  8/21±3/2  8/22±3/2  )سال( سن

  5/187±1/1  184±9/6  182±8/6  184±8/4  )متر سانتی( قد
  77±8/9  8/73±1  5/78±1  76±7  )کیلوگرم( وزن

  8/21±9/0  7/21±6/2  6/23±4/2  3/22±3/2  بدن توده شاخص
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 نمره در داري معنی تفاوت ).>023/0P( شد افتی يریگ اندازه مرحله
 نیتـام یو گـروه  سه در يریگ اندازه چهار نیب دیآلده يد مالون غلظت

C، نیتامیو C+E نیتـام یو گروه در اما شت؛ندا وجود کنترل گروه و 
E 027/0( بود دار یمعن ها تفاوت نیاP<( هـا  يریـ گ اندازه ریسا نیب و 

 يآمــار تفــاوت هــا گــروه ریســا در هــم و E نیتــامیو گــروه در هــم
  .نداشت وجود يدار یمعن

ــانگین در داري معنــی تفــاوت ــالون غلظــت می ــآلده يد م ــ دی  نیب
  ).کی نمودار( نداشت وجود مطالعه مورد يها گروه

 در یکـدیگر  بـا  مختلف هاي گروه در کیناز کراتین آنزیم فعالیت
ــار ــدازه چه ــري ان ــاوت گی ــدانی تف ــتندا چن ــین .ش ــت همچن  فعالی
 چهـار  هـر  در پایـه  سـطوح  به نسبت فعالیت از پس سرم کیناز کراتین

 فعالیـت  از بعـد  سـاعت  48 و 24 هـا  تفاوت این و یافت افزایش گروه
 ).>05/0P( دبـو  دار معنـی  گـروه  چهار هر در فعالیت از قبل به نسبت

ــین در ــال ع ــاوتی ح ــین تف ــروه ب ــا گ ــاهده ه ــد مش ــت اوج .نش  فعالی
 بــود فعالیــت از پــس ســاعت 24 گــروه چهــار هــر در کینــاز کــراتین

  ).2 نمودار(
ــانگین ــزان می ــالنی درد می ــده ادراك عض ــار در ش ــه چه  مرحل

 گـروه  در ).>001/0P( داشت داري معنی آماري تفاوت گیري اندازه
 گیـري  اندازه با تمرین از بعد بالفاصله گیري اندازه بین تنها C ویتامین

 ینبـ  و )>004/0P( بـود  داري معنـی  تفـاوت  تمرین از پس ساعت 24
 ویتـامین  گـروه  در .نشـد  یافت داري معنی تفاوت ها گیري اندازه سایر

C+E ــین ــدازه ب ــري ان ــله گی ــد بالفاص ــرین از بع ــا تم ــدازه ب ــري ان   گی
 از بعـد  سـاعت  24 گیـري  انـدازه  بـین  نیـز  و تمرین از پس ساعت 24

 آمــاري تفــاوت تمــرین از پــس ســاعت 48 گیــري انــدازه بــا تمــرین
 تفـاوت  هـا  گیـري  انـدازه  سـایر  در ).>025/0P( شد یافت داري معنی
 ایـن  E ویتـامین  گـروه  و کنتـرل  گـروه  در .شتندا وجود داري معنی

 درد میـانگین  در داري معنـی  تفاوت همچنین .نبود دار معنی ها تفاوت
 نشــد یافــت مطالعــه مــورد گــروه چهــار بــین شــده ادراك عضــالنی

  ).2 جدول(

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )nmol/lit( آلدهید دي مالون غلظت میانگین : 1 نمودار
 قرص کننده افتیدر( Vit C يها گروه گیري اندازه همرحل چهار در

 کپسول کننده افتیدر( Vit E ؛)گرم میلی 1000میزان به C ویتامین
 ویتامین قرص کننده افتیدر( Vit C+E ؛)IU 800 میزان به E ویتامین

C ویتامین کپسول و گرم میلی 500 میزان به E میزان به IU 400(؛ 
Control )،گرم میلی 500 حاوي کپسول کننده افتیدر دارونما 

 )>05/0P( گروهی درون دار معنی فاوتت. )گلوکز
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ) iu/lit( کیناز کراتین فعالیت میزان : 2 نمودار
 قرص کننده افتیدر( Vit C يها گروه گیري اندازه همرحل چهار در

 کپسول کننده افتیدر( Vit E ؛)گرم میلی 1000میزان به C ویتامین
 ویتامین قرص کننده افتیدر( Vit C+E ؛)IU 800 میزان به E ویتامین

C ویتامین کپسول و گرم میلی 500 میزان به E میزان به IU 400(؛ 
Control )،گرم میلی 500 حاوي کپسول کننده افتیدر دارونما 

  )>05/0P( گروهی درون دار معنی فاوتت. )گلوکز
  

  مطالعه مورد گروه چهار گیري اندازه مراحل در شده درك یعضالن درد زانیم و E (mg/dl) نیتامیو و C (mg/dl) نویتامی غلظت : 2 جدول
  C ویتامین  زمان  

  معیار انحراف و میانگین
 E ویتامین

 معیار انحراف و میانگین
 C+Eویتامین

 معیار انحراف و میانگین
 کنترل

 معیار انحراف و میانگین

  C نویتامی
(mg/dl) 

  0825/0±0758/0  244/0±189/0  15/0±0713/0  1467/0±0799/0  فعالیت از قبل
  1325/0±0723/0  354/0±2009/0  155/0±0403/0  4217/0±302/0  فعالیت بعد بالفاصله

  2/0±1073/0  352/0±2027/0  21/0±0506/0  2617/0±0902/0  بعد ساعت 24
  1625/0±0386/0  238/0±0476/0  2117/0±0711/0  2583/0±0976/0  بعد ساعت 48

 E نمیویتا
(mg/dl)  

  208/0±125/0  3214/0±217/0  3655/0±224/0  2948/0±213/0  فعالیت از قبل
  2113/0±1723/0  3354/0±2249/0  4024/0±223/0  3145/0±202/0  فعالیت بعد بالفاصله

  2185/0±2073/0  3462/0±2027/0  4456/0±247/0  3217/0±187/0  بعد ساعت 24
  2282/0±1163/0  358/0±2132/0  4628/0±2815/0  3274/0±2123/0  بعد ساعت 48

 درد میزان
  عضالنی

  5/1±547/0  333/1±516/0  333/1±516/0  5/1±5477/0  فعالیت بعد بالفاصله
  833/2±169/1  666/2±816/0  833/2±752/0  833/2±752/0  بعد ساعت 24
  5/1±547/0  333/1±516/0  5/1±547/0  5/1±547/0  بعد ساعت 48
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  بحث
 یدانیاکسـ  یآنتـ  يهـا  مکمـل  مصرف مطالعه نیا جینتا به توجه با

 عضـالنی  کـوفتگی  و لیپیـد  پراکسیداسـیون  شـاخص  کاهش بر ياثر
 گـرا  بـرون  انقباضـات  از حاصـل  درد کـاهش  آن دنبـال  به و تاخیري
  .نداشت
 در خـود  ریذخـا  از هـا  دانیاکسـ  یآنتـ  یورزش تیفعال به پاسخ در

 عـالوه  ).13( شوند یم ونخ انیجر وارد و شده خارج یعضالن بافت
 ورزش یطــ در پالســما Eو C نیتــامیو غلظــت در راتییــتغ نیــا بــر

 یدانیاکسـ  یآنتـ  ریذخـا  نیبـ  مجـدد  عیـ توز دهنده نشان ؛است ممکن
 دانهایاکسـ  یآنتـ  مصـرف  حـال  هـر  در ).17( باشـد  هـا  بافت و پالسما

 آنهـا  شیرها شیافزا و ها بافت در آنها ریذخا شیافزا باعث تواند یم
 ).17( شود خون انیجر به

 يغشا يدهایپیفسفول به وهایداتیاکس حمله اثر بر دیآلده يد مالون
 شیافـزا  .دیـ آ یمـ  وجـود  هبـ  خـون  انیجر يدهایپیل نیهمچن و سلول

 غشـا  در یدگرگـون  و راتییـ تغ کننـده  مـنعکس  خـون  در آن غلظت
 24 تــا دیــآلده يد مــالون غلظــت مطالعــه نیــا در ).16( اســت ســلول
 دهنـده  نشـان  که افتی شیافزا ها گروه همه در تیفعال از پس ساعت

 سـتم یس بودن یناکاف و تیفعال از بعد دیپیل ونیداسیپراکس افتنی ادامه
 آزاد يهـا  کـال یراد ينـابود  يبـرا  یخـارج  و یداخلـ  دانیاکسـ  یآنت

 تیفعال انجام با که داد نشان مطالعه نیا جینتا .است تیفعال از حاصل
 سـطوح  بـه  نسـبت  C نیتامیو گروه در دیلدهآ يد مالون غلظت زانیم
 آن بـر  ياثـر  C نیتـام یو مکمـل  مصـرف  و اسـت  تـه افی شیافـزا  هیپا

 دارد یهمخـوان  یمطالعـات  بـا  حاضـر  مطالعـه  از حاصل جینتا .نداشت
 مطالعـات  بـا  تضـاد  در مـا  مطالعـه  جینتا گرید يسو از ).18و17و11(

Bryer 10( همکــاران و( و Close همکــاران و )نیاولــ .اســت )13 
 به دیشا )10و1( مطالعات گرید با حاضر مطالعه اختالف علت هیتوج

 بـه  آن مصـرف  زین و )گرم یلیم C )3000 نیتامیو متفاوت دوز خاطر
 در ریـ درگ عضـالت  حجـم  و تعـداد  نیهمچنـ  .باشـد  هفتـه  دو مدت

 مطالعـه  در کـه  يطـور  بـه  .اسـت  بـوده  متفـاوت  مـا  مطالعه با تیفعال
Bryer تکـرار  درصد 70( گرا برون حرکت 70 تنها )10( همکاران و 

 نیهمچن .بود شده انجام آرنج کننده باز عضالت در هم آن و )نهیشیب
 يهـا  دوره تمام در پالسما C نیتامیو غلظت حاضر مطالعه در اگرچه

 نیتـام یو غلظـت  شیافرا حال نیا با ؛بود کنترل گروه از باالتر یزمان
C نیـ ا .سـت ین بافـت  در نیتامیو نیا شیافزا کننده منعکس خون در 

 کـه  اسـت  آب در نیتـام یو نیـ ا بودن محلول تیقابل به مربوط عامل
ــ مشــکل ســلول کیدروفوبیــه ءغشــا از را آن انتقــال  ).8( ســازد یم

 يهـا  شـاخص  از که دیآلده يد مالون بر C نیتامیو ریتاث عدم نیبنابرا
 در نیتـام یو نیـ ا يریـ قرارگ بـه  تـوان  یم را است دیپیل ونیداسیپراکس

 در يکمتـر  اثـرات  باعـث  کـه  دانست مربوط سلول یآب يها قسمت
ــ ءغشــا در يدیــتول يهــا کــالیراد کــردن یخنثــ  اســت شــده یچرب

  ).19و13(
 در دیـ آلده يد مـالون  غلظـت  زانیـ م تیفعال انجام با ما مطالعه در
 از پـس  سـاعت  24 و بالفاصـله  هیپا سطوح به نسبت E نیتامیو گروه

 بــا ســهیمقا در E نیتــامیو مکمــل مصــرف و افــتی شیافــزا تیــفعال
 از حاصـل  جینتـا  بـا  تضاد در جینتا نیا .نداشت آن بر يریتاث دارونما
 و Avery مطالعـه  جینتـا  بـا  توافـق  در و )5( نهمکارا و Silva مطالعه

 اخــتالف علــت .تاســ )17( Newhouse و Viitala و )2( همکــاران
 مدت در بتوان دیشا را )5( همکاران و Silva مطالعه با حاضر مطالعه

 دانیاکسـ  یآنتـ  کیـ  E نیتامیو واقع در .دانست مکمل مصرف زمان
 بـا  همـراه  یچربـ  در بـودن  محلـول  علـت  بـه  و اسـت  سـلول  غشاء در

 یسارکوپالسـم  شبکه ،يتوکندریم لیقب از یچرب از یغن يساختارها
 غلظـت  بـر  نیتـام یو نیا ریتاث عدم علت .دارد وجود ییپالسما غشا و

 دیشا ؛است دیپیل ونیداسیپراکس يها شاخص از که دیآلده يد مالون
 شروع نیتمر از قبل ساعت دو تنها مکمل مصرف چون که باشد نیا

 در شـدن  رهیـ ذخ و جـذب  يبـرا  را یکـاف  فرصت نیتامیو نیا ؛شده
 48 تـا  24 یزمـان  دوره در حـال  هـر  در .است نکرده دایپ سلول غشاء

 بـا  سـه یمقا در دیـ آلده يد مـالون  غلظـت  زانیـ م نیتمر از پس ساعت
 ریسـا  بـا  را يدار یمعنـ  تفاوت اما ؛افتی دار یمعن کاهش هیپا سطوح

 گذشـت  بـا  کـه  باشـد  نیا دیشا کاهش نیا علت .نداد نشان اه هگرو
 یکـاف  فرصـت  نیتـام یو نیـ ا مصـرف  مقدار بودن باال علت به و زمان
 توانســته و بــوده ســلول ءغشــا در شــدن رهیــذخ و جــذب يبــرا
ــا کـــالیراد ــتول آزاد يهـ ــ را شـــده دیـ ــزا از و کـــرده یخنثـ  شیافـ

  .کند ممانعت دیآلده يد مالون
 و E نیتامیو مکمل مصرف هرچند داد نشان ما مطالعه گرید افتهی

C پالسـما  دیـ آلده يد مـالون  غلظت کاهش باعث یبیترک صورت به 
 نیـ ا .نبـود  دار یمعنـ  ها گروه ریسا به نسبت تفاوت نیا اما است؛ هشد

 Bloomer مطالعه و )20( همکاران و McAnulty مطالعه جیتان با افتهی
و همکـاران   Bloomer مطالعـه  در .شـت دا مطابقت )21( همکاران و

 میــعال بــر ياثــر ینــیتمر ســابقه نیهمچنــ و C و E نیتــامیو بیــترک
 تضاد در ما مطالعه يها افتهی نیهمچن .)21( نداشت یشیاکسا استرس

  ).22( تاس همکاران و Mastaloudis مطالعه از حاصل يها افتهی با
 در E و C نیتـام یو مکمـل  مصرف که معتقدند پژوهشگران اکثر

 و یعضـالن  بیآسـ  میـ عال کـاهش  بـر  يشـتر یب اثـرات  هم با بیترک
 با E نیتامیو واکنش واقع در ).23و19و9( دندار دیپیل ونیداسیپراکس

 کـال یراد يریـ گ شـکل  باعـث  آن بـه  الکتـرون  کی دادن و کالیراد
ــ E نیتــامیو عملکــرد کــاهش و E نیامتــیو  دانیاکســ یآنتــ عنــوان هب

ــاره در را یمهمــ نقــش C نیتــامیو ).19و8( شــود یمــ  بازگشــت دوب
 نیبنــابرا ).17( دارد یدانیاکســ یآنتــ چرخــه بــه E نیتــامیو کــالیراد
 کیـ  عنـوان  بـه  کـردن  عمـل  در E نیتـام یو ییتوانا که است یهیبد
 بـا  و اسـت  وابسـته  ها دانیاکس یآنت گرید با يهمکار به دانیاکس یآنت
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 دانیاکسـ  یآنت دو نیا بیترک ، C نیتامیو نقش بودن واضح به توجه
ــبا ــر دی ــا اث ــتریب یتیحم ــر در را يش ــدمات براب ــه یص ــه ک ــطه ب  واس

 متضـاد  حـال  هر در .کند فراهم ؛ردیگ یم صورت آزاد يها لکایراد
 )22( همکـاران  و Mastaloudis مطالعه با حاضر پژوهش جینتا بودن

 هـم  و مقـدار  هـم  کـه  گفـت  بتوان دیشا .ستین روشن کامل طور هب
 و دیـ پیل ونیداسـ یپراکس شـاخص  یابیـ ارز هم و مکمل مصرف مدت

 در .اسـت  بـوده  متفـاوت  هـم  با پژوهش دو نیا در تیفعال شدت هم
 توسـط  دیـ پیل ونیداسـ یپراکس )22( همکاران و Mastaloudis مطالعه
 کیـ  کـه  زین تیفعال شدت نیهمچن .شد یابیارز F2-ISOP شاخص
ــیتع در یهیبـــد عامـــل ــتردگ نیـ ــتول یگسـ ــ در و ROS دیـ  آن یپـ

 بـود  متفـاوت  هـم  بـا  مطالعـه  دو نیـ ا در ؛اسـت  دیـ پیل ونیداسیپراکس
 ســـتمیس تیـــتقو باعـــث مـــنظم یبـــدن تیـــفعال هرچنـــد ).19و13(

ــ ــ یآنت ــ یدانیاکس ــ یداخل ــا ؛شــود یم ــیتمر يبارهــا ام ــد ین  در دیش
 ورزش یسـرگرم  يبـرا  کـه  یکسـان  با سهیمقا در یرقابت ورزشکاران

 لیـ تحم آنـان  بـه  را يشـتر یب یشیاکسا استرس است ممکن ؛کنند یم
 تیـ فعال نیبـ  یعلـ  ارتبـاط  کیـ  کـه  معتقدند پژوهشگران ).17( کند

 پالسـما  يدیکل يها دانیاکس یآنت غلظت افتنی کاهش و دیشد یبدن
 یارجخـ  و یداخلـ  یدانیاکسـ  یآنت ستمیس واقع در ).17( دارد وجود

 چـون  و هسـتند  تعامـل  در هـم  بـا  یاشـتراک  شـبکه  کیـ  صـورت  بـه 
 از شیپـ  دیشـد  نـات یتمر طیشـرا  تحـت  پـژوهش  نیا يها یآزمودن

 آنهـا  یداخلـ  یدانیاکس یآنت دفاع ستمیس دیشا ؛بودند مسابقات فصل
 یخـارج  دانیاکسـ  یآنتـ  سـتم یس بـا  تعامل در نتوانسته و شده فیضع
 به توجه با و کند یخنث را تیفعال ثرا بر شده دیتول آزاد يها کالیراد
 به مکمل دو نیا مصرف دیشا ،مکمل دو نیا مصرف زمان بودن کم

 در را يشـتر یب اثـر  بتوانـد  شـتر یب زمـان  مـدت  در E نیتامیو خصوص
  .دهد نشان آزاد يها کالیراد کردن یخنث

 هیپا سطوح به نسبت نازیک نیکرات تیفعال زانیم حاضر مطالعه در
 پروتکــل داد ننشــا کــه افــتی شیافــزا یزمــان يهــا هدور یتمــام در

 نیعـ  در .اسـت  شـده  یعضالن بیآس جادیا باعث شده انجام ینیتمر
 بـه  نسـبت  تیـ فعال از پـس  سـاعت  48 و 24 هـا  گـروه  یتمام در حال

 نیکـرات  تیـ فعال اوج نیهمچن و بود دار یمعن شیافزا نیا هیپا سطوح
  .بود تیالفع از پس ساعت 24 ها گروه همه در زین نازیک

 بـر  يریتـاث  C نیتـام یو مکمـل  کـه  داد نشان مطالعه نیا يها افتهی
 توســط کــه یمطالعــات .اســت هنداشــت نــازیک نیکــرات تیــفعال زانیــم

Thompson ــاران و ــاران و Connolly و )7( همک ــام )23( همک  انج
 و Bryer و )Lin )16 و Lie ماا د؛یگرد حاصل یمشابه جینتا زین ؛شد

 Lin و Lie هرچند .دآوردن دست به را یمتناقض جینتا )10( همکاران
 غشـا  در هـا  یپـارگ  کاهش باعث C نیتامیو که ندکرد گزارش )16(

 .دنـ کن انیـ ب موضـوع  نیـ ا يبـرا  یهیتـوج  ندنتوانسـت  امـا  ؛شـده  سلول
 تـار  بـه  بیآسـ  دهنـده  نشـان  خـون  گـردش  در کینـاز  کراتین شیافزا

 بـه  بیآس درصد نیب يدار یمعن ارتباط واقع در ).23( است یعضالن
 اسـت  آن هدهند نشان که دارد وجود ها لینوتروف تجمع و Z صفحات

 است ممکن تیفعال از بعد دهید بیآس  بافت در ها لینوتروف تجمع که
 وجـود  به ورزش اثر بر که باشد یعضالن يها بیآس همشاهد با همراه

 قیـ طر از اسـترس  و التهـاب  ورزش یطـ  در نیهمچنـ  ).23( دیـ آ یم
 حـال  هـر  در ).17( هسـتند  مربـوط  بهـم  یعضالن سمیمتابول و بیآس
 بـر  کـه  دهنـد  یمـ  رخ یکیمکان يفشارها اثر بر هیاول یعضالن بیآس

 از قبل عیوقا نیا .شوند یم بیآس باعث و کرده عمل یعضالن سلول
 و دهنـد  یمـ  يرو دهیـ د بیآسـ  ینـواح  در هـا  سـلول  شدن تیفاگوس
 تیــفعال از بعــد یزمــان دوره در یعضــالن بیآســ مقــدار بــا یارتبــاط

 از قبــل ســاعت دو C نیتــامیو هرچنــد مطالعــه نیــا در ).18( ندارنــد
 15 نـاز یک نیکـرات  عمـر  مـه ین کـه  ییآنجـا  از اما ؛شد مصرف تیفعال

 سـطح  در تیـ فعال از بعـد  سـاعت  48 تا 24 میآنز نیا و است ساعت
 یکـاف  فرصـت  C نیتـام یو لـذا  ؛مانـد  یمـ  یباق خون انیجر در ییباال
 1000 مصـرف  مطالعـه  نیـ ا در حـال  هـر  در .داشت ياثرگذار يبرا

 کـرده  حفـظ  را یعضالن غشاء يداریپا نبود قادر Cنیتامیو گرم یلیم
  .دینما يریجلوگ نازیک نیکرات شیرها از و

 مکمـل  مصـرف  کـه  بـود  آن از یحـاک  زین مطالعه نیا گرید افتهی
 نیـ ا .نـدارد  یعضـالن  بیآسـ  میـ عال کـاهش  در ياثر هم E نیتامیو

 )Newhouse )17 و Viitala همطالع از حاصل جینتا با راستا هم جینتا
 همکـاران  و Rokitzki بـا  تضـاد  در مطالعـه  نیا جینتا نیهمچن .تاس

 پـس  ساعت24 را نازیک نیکرات از يکمتر مقدار ها یآزمودن که است
 قیــدق طـور  بــه اختالفـات  نیــا علـت  ).24( دکردنــ تجربـه  ورزش از

 تیـ فعال تمطالعـا  آن در کـه  گفـت  بتـوان  دیشـا  امـا  ؛سـت ین روشن
 زمــان مــدت یطرفــ از و شــده انجــام هــا یآزمــودن توســط یاســتقامت
 .اسـت  هبـود  حاضـر  مطالعـه  از ادتریـ ز یلـ یخ آنها در مکمل مصرف

 یعضـالن  يتارهـا  بـه  بیآسـ  جـاد یا سمیمکان مطالعه نیا در نیهمچن
 بـا  آن بیآسـ  سـم یمکان کـه  اسـت  بـوده  دیشد يگرا برون انقباضات

 اثــر بــر بیآسـ  ســمیکانم واقـع  در .اســت متفـاوت  یاســتقامت تیـ فعال
 اسـت  یعضالن سمیمتابول شیافزا قیطر از شتریب یاستقامت يها تیفعال
 دیـ تول آزاد يهـا  کـال یراد ها، يتوکندریم از الکترون نشت اثر بر که

 یکیمکـان  يهـا  بیآسـ  گـرا  بـرون  انقباضات اثر بر اما ).18( شوند یم
ــتق ــ در و میمس ــدهایفرا نآ یپ ــاب ين ــث یالته ــه باع ــود ب ــدن وج  آم

 E نیتـام یو مطالعـات  از یرخـ ب در ).22( شـوند  یم آزاد يها کالیراد
 مطالعـه  در حـال  هر در ).21( است یالتهاب يندهایفرا کاهش به قادر

 مکمل مصرف و نگرفتند قرار یبررس مورد یالتهاب يندهایفرا حاضر
 اثـر  بـر  یعضـالن  بیآسـ  از نتوانسـت  واحـد  800 زانیم هب E نیتامیو

  .دینما يریجلوگ تیفعال
 Eو C نیتـام یو مکمل مصرف که داد نشان مطالعه نیا گرید هافتی

 یعضـالن  تـار  به بیآس میعال در کاهش سبب زین یبیترک صورت هب
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 بـود  همکاران و Mastaloudis عهمطال با همسو جهینت نیا .است نشده
 مطالعـه  از حاصـل  جینتـا  بـا  تضاد در مطالعه نیا جینتا نیهمچن ).22(

Machefer بـا  يریـ گ مکمـل  اثـر  کـه  يطور به .بود )25( همکاران و 
ــامیو ــه( E نیت ــم ب ــد 400 زانی ــامیو و )واح ــه( C نیت ــم ب  100 زانی
 و گرفـت  قـرار  یبررسـ  مورد هم با بیترک در و ییتنها به )گرم یلیم

 اثـر  هـم  بـا  بیـ ترک در هـا  نیتـام یو نیا يریگ مکمل دیگرد مشخص
 نیـ ا يریگ مکمل با سهیمقا در TNF-α و IL-1ß کیتحر در يشتریب

 دهنـده  ننشـا  است ممکن ها داده نیا ).25( دندار ییتنها به ها نیتامیو
 و C نیتامیو بیترک ورزش اثر بر عضله به بیآس از بعد که باشد آن
E خـون  انیـ جر و عضـله  يها نیتوکایسا در يشتریب شیافزا موجب 
 هـر  در .گـردد  یمـ  يسازگار پاسخ هبودب موجب جهینت در و شود یم

 بیآسـ  از نتوانسـت  زیـ ن مکمـل  دو نیـ ا بیـ ترک مطالعـه  نیا در حال
  .کند يریجلوگ یعضالن
 ادراك یعضـالن  درد گـرا  بـرون  انقباضـات  از پس مطالعه نیا در

 زیـ ن تیـ فعال از پـس  سـاعت  24 و افتی شیافزا ها گروه همه در شده
 کـه  تیـ فعال از پـس  ساعت 24 یعضالن درد اوج .دیرس خود اوج به
 کـه  اسـت  آن دهنده نشان ؛دارد یهمخوان نازیک نیکرات تیفعال اوج با

 سـاعت  24 یعضـالن  يتارها به بیآس و درد نیشتریب مطالعه نیا در
 Eو C نیتـام یو يهـا  مکمل مصرف و است داده يرو تیفعال از پس

ــم نتوانســته  هــا یآزمــودن توســط را شــده ادراك یعضــالن درد زانی
  .دهد کاهش

  گیري نتیجه
 در چه و ییتنها به چه E و C نیتامیو مکمل کوتاه مدت مصرف

 شـامل  کـه  یتیفعـال  از بعـد  ساعت 24 و قبل ساعت دو هم با بیترک
 درك و نازیک نیکرات کاهش موجب نتوانست ؛بود اسکات و پا پرس

 بسـکتبال  کنـان یباز در تیـ فعال از بعـد  آمـده  وجـود  بـه  یعضالن درد
ــابت ــود یرق ــابرا .ش ــ نیبن ــالن درد و بیآس ــیپراکس و یعض  ونیداس

  .است E و C نیتامیو مصرف از مستقل یعضالن غشاء يدهایپیل
  قدردانی و تشکر

 درجــه اخــذ يبــرا نــژاد عیــرب یعلــ نامــه انیــپا حاصــل مقالــه نیــا
 ورزش يولـوژ یزیف شیگـرا  با یبدن تیترب رشته در ارشد یکارشناس

 همـه  از لهیوسـ  نیبـد  .بـود  مرکز تهران واحد یاسالم آزاد دانشگاه از
 یقدردان و تشکر گرگان يشهردار بسکتبال میت کنانیباز و نیولؤمس

  .شود یم
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 ________________________________________________________________________________________________________________________________  
Abstract 
Background and Objective: An activity performed through a new motional pattern and very intensively 
often leads to a kind of muscle soreness whose indicator is delayed onset of pain, which is called Delayed 
Onset Muscle Soreness (DOMS). This study was done to determine the effect of vitamin C and E 
supplementation on lipid peroxidation and delayed onset muscle soreness in professional basketball 
players. 

Methods: In this clinical trial study, 24 male professional  basketball players were randomly divided into 
four groups including vitamin C (1000 mg), vitamin E (800 IU), vitamin C (500 mg) + vitamin E (400 
IU) and placebo (Glucose 500 mg). Supplement was consumed two hours before and 24 hours after leg 
press and scuat exercise. Blood samples were collected before the first supplementation and immediately 
(post- exercise), 24 hour and 48 hour after exercises. Serum creatine kinase (CK), malondialdehyde 
(MDA), vitamin C and vitamin E and the level of perceived muscle soreness were evaluated. 

Results: MDA in Vitamin E group significantly decreased in the 24-hr to 48-hr after the exercise in 
compared to bignning of exercise (P<0.05). Serum CK significantly increased 24-hr and 48-hr after the 
exercise in all groups (P<0.05). Muscle pain perception non significantly increased after the exercise in 
all groups in compare to baseline level. 

Conclusion: Short period supplementationin of vitamin C and E, either alone or in combination can not 
reduce pain and muscle damage and lipid peroxidation following the leg press and scuat exercise in 
professional basketball players. 
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