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 .1دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزش ،گروه علوم ورزشی ،دانشکدة علوم انسانی ،دانشگاه سمنان ،سمنان ،ایران
 .2استادیار فیزیولوژی ورزش ،گروه علوم ورزشی ،دانشکده علوم انسانی ،دانشگاه سمنان ،سمنان ،ایران  .3دانشآموختة
کارشناسی ارشد ،گروه فیزیولوژی ورزشی ،دانشکدة تربیت بدنی و علوم ورزشی ،دانشگاه شیراز ،شیراز ،ایران
(تاریخ دریافت  ،1397 / 08 / 12 :تاریخ تصویب )1397 / 12 / 14 :

چکیده
هدف از پژوهش حاضر ،بررسی اثر مکمل یاری محلول کربوهیدرات و آب خالص بر سطوح اینترلوکین  ،10گلوکز و شاخصهای هماتولوژیک
خون مردان فوتبالیست بود .به همین منظور  30مرد فوتبالیست از باشگاه مس کرمان با (میانگین سن  17±2/0سال) انتخاب و پس از
ارزیابیهای اولیه بهصورت تصادفی به سه گروه مصرف کربوهیدرات ( ،)n=11گروه مصرف آب خالص ( )n=11و گروه کنترل ( )n=8تقسیم
شدند .آزمودنیها سپس به مسابقة  90دقیقهای فوتبال پرداختند .گروه کربوهیدرات و آب خالص در هر نیمه  150سیسی و در مجموع
 300سیسی مایعات مربوط به خود را نوشیدند .نمونة خون آزمودنیها قبل از مسابقه ،بالفاصله بعد از مسابقه و  24بعد از مسابقه جمعآوری
شد .برای اندازهگیری شاخصهای هماتولوژیک خون ( )HCT ،HGM ،MCV ،PLT ،RBC ،wbcاز دستگاه سایمیکس و برای IL-10
از دستگاه االیزاریدر استفاده شد .برای تجزیهوتحلیل آماری دادهها از آزمون آنالیز کوواریانس مکرر در سطح معناداری  P>0/05استفاده
شد .تجزیهوتحلیل دادهها نشان داد که کربوهیدرات نسبت به گروه کنترل و آب تأثیر معناداری بر گلوکز ( )P=0/008و اینترلوکین 10
( )p=0/006دارد .همچنین مصرف کربوهیدرات نسبت به گروه کنترل و آب تأثیر معناداری بر  )P=0/030(HGB ،)P=0/015( WBCو
 )P=0/011( HCTدارد .براساس یافتههای پژوهش حاضر بهنظر میرسد مصرف محلول کربوهیدرات پیش از مسابقات بلندمدت ضمن تأثیر
بر هماتولوژی خون و  IL10احتماالً عملکرد ورزشکاران را نیز بهبود بخشد.

واژههای کلیدی
اینترلوکین  ،10شاخصهای هماتولوژیک خون ،کربوهیدرات.

 -نویسنده مسئول  :تلفن09133298826 :

Email : rhm@semnan.ac.ir
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دوچرخهسواران شود ( .)7نشان داده شده است ،یک بازیکن

مقدمه
منبع مهم تأمین انرژی بدن در هنگام فعالیت ورزشی

فوتبال در طول یک مسابقه  10کیلومتر میدود و در حین

کربوهیدرات است و میزان استفاده از این منبع به مدت و

بازی با شدتهای متفاوت فعالیت میکند .این عامل موجب

شدت فعالیت ورزشی بستگی دارد و در طول انجام

میشود سیستمهای فیزیولوژیکی بهخصوص سیستم ایمنی

فعالیتهای ورزشی شدید و سنگین تخلیة گلیکوژن

و شاخصهای مرتبط با آن دچار افت شود که در نهایت

عضالنی اتفاق میافتد که این موضوع موجب محدود شدن

میتواند موجب کاهش عملکرد شود ( .)8حتی در یک

ظرفیت تمرینی میشود ( .)1مصرف ناکافی کربوهیدرات در

جلسه تمرین با شدت باال هورمونهایی مانند کورتیزول یا

بدن سبب میشود بدن با کمبود کربوهیدرات مواجه شود

سایتوکینهای پیشالتهابی که نقش سرکوبگری بر سیستم

و همین عامل از مهمترین دالیل کاهش عملکرد فرد است

ایمنی دارند ،ترشح شده و موجب افت عملکرد سیستم

( .)2در همین زمینه آلمادا 1و همکاران ( )2019در تحقیق

ایمنی میشوند ( .)9 ،10بازیکنان فوتبال به این علت

مروری خود گزارش کردند که مصرف کافی کربوهیدرات

مسابقات و لیگهای فوتبال ،در هر هفته تمرینات زیادی

میتواند موجب افزایش گلیکوژن عضالنی شود و در نتیجه

انجام میدهند و فشار زیادی بر سیستم ایمنی این بازیکنان

بهبود عملکرد ،در زمان تمرین و مسابقه میسر میشود (.)3

وارد میشود و ممکن است در نهایت این فشارها موجب

همچنین در تحقیق مروری دیگر ،یوسف 2و همکاران

التهاب شود ( .)11 ،12همچنین گزارش شده است که یکی

( )2018گزارش کردند که مصرف کربوهیدرات بهصورت

از عوامل مهمی که به پاسخهای التهابی و رها ساختن

عسل میتواند موجب بهبود عملکرد و تقویت سیستم ایمنی

سایتوکین ها 4در بدن منجر میشود ،انجام فعالیت شدید
5

و

ورزشکاران شود ( .)4گلوکز مادهای سوختی برای دستگاه

و سنگین است ( .)13 ،14یافتههای جدید اوشیا

ایمنی و لنفوسیتهاست که در هنگام انجام فعالیت ورزشی

همکاران ( )2019نشان داد که واسطههای حیاتی برای

کاهش پیدا میکند و این کاهش ممکن است بهسبب تکثیر

سیستم ایمنی سایتوکینها بوده و همچنین سایتوکینها
6

لکوسیتها و ماکروفاژها باشد .کاهش گلوکز در بدن موجب

برای دفاع در برابر بیماریها ضروری هستند ( .)15لیم

افزایش غلظت کورتیزول در خون میشود و افزایش

و همکاران ( )2017در تحقیق خود گزارش کردند زمانیکه

کورتیزول بر بعضی از اعمال لکوسیتها اثر سرکوبگرانه

سایتوکین ها بیشازحد تولید شوند ،به آسیبهای زیاد و

دارد .در نهایت مشخص شده است ،مصرف کربوهیدرات از

جدی مانند عفونتهای سیستمیک ،آسیبهای حرارتی

آثار زیانبار هورمون استرسی جلوگیری میکند و از طرفی

منجر میشوند ( .)16تمرینات ورزشی شدید موجب

موجب افزایش گلوکز خون و ذخیرة گلیکوژن و بهبود

میشود در سطوح هماتوکریت ،گلبول قرمز و سفید

عملکرد میشود ( .)5 ،6در تأیید این یافتهها کول 3و

تغییراتی رخ دهد که میتواند گلبول قرمز و هماتوکریت را

همکاران ( )2018در تحقیق خود به این نتیجه رسیدند که

کاهش یا افزایش دهد ( .)17محققان گزارش کردند مصرف

مصرف کربوهیدرات بهصورت حاد میتواند موجب افزایش

کربوهیدرات در زمان تمرین میتواند یکی از عواملی باشد

چشمگیر گلوکز خون و در نتیجه بهبود عملکرد در

که تعادل برقراری سایتوکینها را بههمراه دارد ،زیرا هنگام

1 . Almada
2. Yusof
3.Cole

4. Cytokine
5. O'Shea
6 . Lim
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ورزش تعادل سایتوکینها به هم میخورد ( .)18 ،19در
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فوتبالیستهای مرد است.

خصوص پاسخهای التهابی و مصرف کربوهیدرات در

روش کار

بازیکنان فوتبال تحقیقات محدودی صورت گرفته است.

روش تحقیق حاضر از نوع نیمهتجربی است ،که در آن

رولز و همکاران ( )2009در تحقیق خود به این نتیجه

 30نفر (برای تعیین حجم نمونة اطالعات پایه شامل

رسیدند که سطوح  ،IL-6 ،IL-10پس از  4بازی متوالی

میانگین و انحراف معیار متغیر گلوکز از مطالعة کارلسون و

فوتبال تغییر نکرد ( .)20سطوح  IL-6و  TNFدر تحقیق

همکاران ( )2009بهدست آمد .با در نظر گرفتن اطمینان

بیشاپ 1و همکاران ( )2002در بازیکنان فوتبال پس از

 95درصد ،توان آزمون  80درصد ،آزمون دو دنبالهای و با

اجرای یک برنامة تمرینی تناوبی ،افزایش معنادار داشت

استفاده از نرمافزار  ،G*Power 3.1.2حداقل حجم نمونه

( .)21از دیگر سایتوکینهای ضدالتهابی که در تنظیم

در هر گروه برابر  8نفر محاسبه شد .با احتساب  20درصد

سیستم ایمنی بدن نقش مهمی دارد ،اینترلوکین IL-( 10

ریزش ،حجم نمونه به  11نفر در هر گروه افزایش یافت

 )10است ( IL-10 .)11 ،12میتواند از سیستمهای

( .)27نمونه از بازیکنان فوتبالیست مرد تمرینکرده (با

ایمنی متفاوتی تولید شود و تولید  IL-10به مهار پاسخ

میانگین سنی  17±0/2سال ،قد  176±0/8سانتیمتر و

سیستم ایمنی منجر میشود ( .)22کروب 3و همکاران

وزن  66±60کیلوگرم) انتخاب و بهصورت تصادفی به سه

( )2018در تحقیق خود گزارش کردند که تمرین هوازی و

گروه مصرفکنندة کربوهیدرات ( ،)n=11گروه مصرف آب

حاد میتواند موجب افزایش  IL-10در افراد دیابتی شود

خالص ( )n=11و گروه کنترل ( )n=11تقسیم شدند ،که با

( .)23همچنین در خصوص مصرف کربوهیدرات و

توجه به عدم همکاری  3نفر از آزمودنیها در ادامة تحقیق

اینترلوکین  ،10کاریس و همکاران ( )2016به این نتیجه

و حذف آنها ،این گروه به  8نفر تقلیل یافت (( ))n=8بدون

رسیدند مصرف کربوهیدرات میتواند موجب افزایش

هیچگونه مصرف مکمل و یا فعالیت) .قبل از شروع پژوهش

معنادار اینترلوکین  10شود ( .)24همچنین گزارش شده

توضیحات مربوط به آزمودنیها توضیح داده شد و از تمام

است که مصرف کربوهیدرات در فعالیت شدید احتماالً

آزمودنیها رضایتنامة کتبی گرفته شد .معیار ورود به

میتواند موجب افزایش دفاع سلولی بدن در برابر آسیب و

تحقیق حاضر فوتبالیستهای تمرینکردة جوان با ردة سنی

عفونتهای ناشی از ورزش شدید شود ( .)25از طرفی

بین  17تا  19سال بود که هیچ نوع آسیبی نداشتند و دارای

گزارش شده است که انجام یک فعالیت ورزشی با زمان

بیماری خاصی هم نبودند .همچنین معیار خروج در تحقیق

مشخص موجب کاهش عملکرد سیستم ایمنی میشود و در

حاضر شامل آسیبدیدگی فرد در حین بازی یا دلیل موجه

نهایت به عفونت سیستم ایمنی میانجامد ،همچنین موجب

برای ادامه ندادن مسابقه بود .اندازهگیریهای اولیه

تغییرات هماتولوژیک خون میشود ( .)17 ،26به همین

بدینصورت بود :پیش از شروع مسابقه ،اطالعات مربوط به

منظور و با توجه به پیشینة تحقیق ،در پژوهش حاضر محقق

سن ،قد و وزن آزمودنیها ثبت شد .همچنین برای

در پی بررسی تأثیر مکمل یاری کربوهیدرات و آب بر سطوح

اندازهگیری وزن ،وزن بازیکنان با کمترین پوشش ممکن با

اینترلوکین  ،10گلوکز و شاخصهای هماتولوژیک خون در

ترازوی زیکالس مدل  DS02با دقت اندازهگیری  100گرم،

1. Bishop
2 . Interleukin 10

3. Korb

2
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ثبت شد .پروتکل تحقیق حاضر شامل یک مسابقة 90

تغییرات (،WBC

دقیقهای فوتبال دوستانه بود که ساعت  10صبح اجرا شد.

 )HCTاندازهگیری شد .برای اندازهگیری گلوکز نیز از

مصرف مکمل کربوهیدرات و آب به این صورت بود که در

کیت مخصوص و ساخت شرکت پارس آزمون استفاده

نیمة اول هر دو گروه به مقدار  150سیسی مایعات مربوط

شد.

به خود را نوشیدند و در نیمة دوم مجدداً هر دو گروه به
مقدار  150سیسی و در کل  300سیسی مایعات مصرف
کردند ( .)21 ،28طرز تهیة محلول  8درصد کربوهیدرات
به این صورت بود که  12گرم شکر ساکاروز بههمراه آب در
بطریهای  150سیسی ریخته شد و سپس تا پر شدن
بطری به آن آب اضافه شد .آب مصرفشده آب طبیعی و
خالص بود.

،HGM ،MCV ،PLT ،RBC

تجزیهوتحلیل دادهها

بهمنظور تجزیهوتحلیل دادهها از آمار توصیفی برای
محاسبة شاخصهای توصیفی شامل میانگین و انحراف
استاندارد استفاده شد .بهمنظور مقایسة اثر گروه بر
متغیرهای بیوشیمیایی خون (گلوکز،wbc ،IL-10 ،
 )HCT ،HGM ،MCV ،PLT ،RBCدر سه زمان

روش خونگیری

پیشآزمون ،پسآزمون و  24ساعت پسآزمون با

روش خونگیری در تحقیق حاضر بدینصورت بود که

کنترل اثر سن ،وزن و قد از تحلیل کوواریانس با رویکرد

از هر دو گروه قبل از مسابقه و بالفاصله بعد از مسابقه و 24

اندازهگیری مکرر ،پس از بررسی و تأیید پیشفرضهای

بعد از مسابقه در  3مرحله خونگیری بهعمل آمد .بهمنظور

آن (از آن جمله نرمال بودن خطاها در هر بازة زمانی و

تغییرات حجم پالسما در تحقیق حاضر از فرمول دیل و

با توجه به معنیدار نبودن آزمون کروی بودن ماتریس

کاستیل 1استفاده شد ( .)29مقدار خون گرفتهشده شامل

کوواریانس خطاها ،تصحیحی روی درجات آزادی

 5سیسی از سیاهرگ دست راست بود و خون گرفتهشده
برای تهیة سرم به آزمایشگاه منتقل شده و از طریق دستگاه
سانتریفیوژ مدل  TDL-6Cساخت چین با  3000دور در
دقیقه سانتریفیوژ و سرم تهیه شد .برای اندازهگیری متغیر

 IL-10از کیت تجاری االیزا ساخت شرکت بوستر
آمریکا با دقت  0.5و حساسیت  1پیکوگرم بر میلیلیتر
استفاده شد .بهمنظور اندازهگیری شاخصهای
هماتولوژیک ،نمونة خون پس از سانتریفیوژ ،با استفاده
از دستگاه سایمیکس مدل  KX21کمپانی ژاپن میزان

1. Dill and Costill

2

متغیرها صورت نپذیرفت و با فرض کروی بودن،

معناداری متغیرها لحاظ شد) برای گزارش استفاده شد.
کلیة مراحل آماری با استفاده از نرمافزار IBM SPSS

 Statisticsنسخة  24در سطح معناداری P>0/05
انجام گرفت.
یافتهها
ویژگیهای آنتروپومتریک آزمودنیها در جدول  1بیان
شده است.

2. Sphericity Assumed
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جدول  .1ویژگیهای آنتروپومتریک آزمودنیها
سن

وزن

قد

شاخص تودة بدنی

متغیر آزمودنیها

(سال)

(کیلوگرم)

(سانتیمتر)

کیلوگرم /متر

گروه کربوهیدرات

16/0±77/85

65/7±22/64

8±177/62

21/1±62/61

گروه آب

18/0±11/99

67/2±88/43

173/8±77/40

22/1±72/22

گروه کنترل

17/0±77/91

65/18±55/16

176/66 6±/81

20/1±98/95

جدول  .2نتایج مربوط به تحلیل کوواریانس مکرر بر گلوکز ،اینترلوکین  10و متغیرهای هماتولوژیک خون
پیشآزمون

پسآزمون

() M±SD

()M±SD

کربوهیدرات

77/9±36/60

120/29±91/98

87/12±27/35

آب خالص

80/8±36/27

106/20±91/25

106/14±91/65

کنترل

79/7±63/38

77/5±63/65

84/11±00/43

کربوهیدرات

0/59 ±0/57

4/1±13/55

±0/64

آب خالص

0/0±92/52

1/0±41/74

0/85.0±/94

کنترل

1/0±14/55

1/0±19/97

0/75.0±/50

کربوهیدرات

8/2±56/46

11/2±20/36

7/1±78/31

آب خالص

8/1±88/10

8/1±88/100

8/1±18/20

کنترل

7/1±21/54

7/1±21/49

7/1±46/20

کربوهیدرات

15/1±23/31

15/0±34/96

14/1±95/08

آب خالص

16/0±53/80

16/0±23/88

29/1±16/20

کنترل

15/1±77/14

15/1±65/02

7/1±46/20

کربوهیدرات

271/49±82/31

307/60±18/41

289/53 ± 90/98

آب خالص

285/39±45/45

300/54±45/38

275/36±36/96

کنترل

270/38±63/68

261/33±00/38

263/35±75/60

کربوهیدرات

85/2±79/94

87/2±35/39

86/2±12/24

آب خالص

86/2±27/35

86/3±68/41

85/6±00/35

کنترل

85/1±700/73

87/1±46/35

85/4±72/14

کربوهیدرات

14/1±72/56

15/2±80/17

15/1±00/15

آب خالص

15/1±54/34

15/1±40/34

15/1±37/32

کنترل

16/1±85/25

16/1±88/34

16/1±80/56

کربوهیدرات

43/3±34/29

46/3±21/17

43/3±91/15

آب خالص

47/2±83/37

47/2±98/60

48/4±10/23

کنترل

45/2±98/73

46/2±91/84

46/2±20/52

گروه

گلوکز
)(mg/d1

IL-10
)(pg/ml

WBC

RBC

پالکت

MCV

HGB

HCT

 24ساعت

* .نشاندهندة گروههای معنادار نسبت به گروه کنترل
** .معناداری بین گروه آب و کربوهیدرات

روند متغیرهای بیوشیمیایی خون در سه گروه تغییرات
معناداری نشان داد (،40(=3/29 ،η=0/56 ،P=0/002
.)Wilk`s Lambda=0/20 ،F)16

پسآزمون
()M±SD

اندازة
اثر

0/299

معناداری

*0/008

0/69
0/315

0/267

0/560

0/042

0/007

0/228

0/286

**0/006

*0/015

0/459

0/558

0/904

*0/030

**0/011
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گلوکز
140
120
100
80
60
40
20
0

گروه کربوهیدارت
ساعت 24

گروه آب
پس آزمون

گروه کنترل
پیش آزمون

شکل  .1نتایج تغییرات گلوکز در سه گروه
اینترلوکین 10
6
5
4
3
2
1
0

کربوهیدرات
بعد  24ساعت

آب
پس آزمون

گروه کنترل
پیش آزمون

شکل  .2نتایج تغییرات اینترلوکین  10در سه گروه
wbc
14
12
10
8
6
4
2
0

گروه کربوهیدارت
24ساعت بعد

گروه آب
پس آزمون

گروه کنترل
پیش آزمون

شکل  .3نتایج تغییرات  WBCدر سه گروه

141

اثر مکمل یاری کربوهیدرات و آب خالص بر سطوح اینترلوکین  ،10گلوکز و شاخصهای هماتولوژیک ...

میتواند مربوط به آسیب عضالنی باشد ( .)33چنانکه

بحث و نتیجهگیری
هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر مکمل یاری

السیسی3و همکاران ( )2016هیچگونه تغییری را در IL-

کربوهیدرات و آب خالص بر سطوح اینترلوکین  ،10گلوکز

 10و  IGF-1پس از یک جلسه فوتبال مشاهده نکردند

و شاخصهای هماتولوژیک فوتبالیستهای مرد بود .نتایج

( .)34البته آنها این متغیرها را در بزاق اندازهگیری کرده

تحقیق حاضر نشان داد که مصرف کربوهیدرات نسبت به

بودند .همچنین پژوهش حاضر با نتایج مطالعة ماالم 4و

گروه کنترل و آب به افزایش معنادار گلوکز و اینترلوکین

همکاران ( ،)35( )2004بابیت5و همکاران ()36( )2013
بورجی6

 10منجر میشود (جدول  ،2شکلهای  1و  .)2همچنین

و السیسی و همکاران ( ،)34( )2016ناهمسو بود.

مصرف کربوهیدرات نسبت به دو گروه دیگر یعنی آب و

و همکاران ( )2015پیشنهاد دادند که افزایش سطح IL-

کنترل ،موجب افزایش معنادار بر شاخصهای هماتولوژیک

 10ممکن است رویکرد امیدوارکنندهای برای کنترل

خون ( )HGB ،HCT ،WBCشد (جدول  .)2تحقیقات

اختالالت درد عضالنی باشد ( .)37در تحقیق مشابه با

قبلی نشان دادند که اگر مکمل کربوهیدرات بهصورت منظم

تحقیق حاضر ابی7و همکاران ( )2009در تحقیق خود به

در ورزشکارانی که فعالیت با شدت باال انجام میدهند

مقایسة تأثیر عسل و نوشابة ورزشی بر پاسخهای

مصرف شود ،میتواند موجب بهبود عملکرد آنها شود (،31

سایتوکینها در فوتبالیستهای مرد پرداختند .بازیکنان به

 .)30همسو با پژوهش حاضر ،تانیساوا1و همکاران (،)2018

سه گروه تقسیم شدند که شامل مصرف گروه عسل ،مصرف

در تحقیق خود گزارش کردند که مصرف کربوهیدرات

نوشابه و گروه دارونما بود و نتایج نشان داد که مصرف

میتواند در ورزشکاران استقامتی موجب افزایش

نوشابة ورزشی حاوی کربوهیدرات میتواند موجب افزایش

سایتوکینهای ضدالتهابی شود و ورزشکارانی که

اینترلوکین  10شود ( .)8ریبیرو و همکاران ( ،)2012بهبود

کربوهیدرات مصرف کردند ،عملکرد آنها بهبود یافت که

پروفایل التهابی ناشی از ورزش کوتاهمدت را در بیماران

دلیل این بهبود عملکرد را افزایش گلوکز خون و

مبتال به انفارکتوس میوکارد مربوط به افزایش IL-10

ذخیرهسازی گلیکوژن عضالنی دانستند ( .)30در همین

دانستند ( .)38چنانکه نتایج پژوهش حاضر نشان میدهد،

زمینه ویندسور2و همکاران ( )2018در تحقیق خود گزارش

استفاده از مکمل یاری کربوهیدرات میتواند تأثیر بیشتری

کردند که تمرین با شدت متوسط و باال در یک جلسه

داشته باشد.

میتواند موجب افزایش  IL-10و  6شود ( .)32همانطورکه

در پژوهش حاضر شاخصهای هماتولوژیک خون بهجز

مشخص است ،بعد از تمرین طوالنیمدت و شدید در

 HGB ،WBCو  HCTتغییر معناداری را نشان ندادند

سیستم ایمنی بدن ورزشکاران تغییراتی پدیدار میشود که

(جدول  .)2هالسون 8و همکاران ( )2003در تحقیق خود

با تخریب سلول ایمنی و افزایش التهاب همراه است و ممکن

گزارش کردند که  4هفته تمرین تناوبی با شدت باال

است سطوح گردش خونی سایتوکینهای پیشالتهابی و

میتواند موجب کاهش تعداد سلولهای قرمز شود ( .)39در

ضدالتهابی افزایش پیدا کند و پاسخ سایتوکینها به تمرین

همین زمینه احمدی زاد 9و همکاران ( )2010در تحقیق

1. Tanisawa
2. Windsor
3. Lasisi
4. Malm
5. Babbitt

6.Borghi
7. Abbey
8. Halson
9. Ahmadizad
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 افزایش پیداHCT  وHGB ،WBC  شود و از طرفی10

خود افزایش چشمگیری را در تعداد پالکتها پس از یک

 همچنین مصرف کربوهیدرات موجب بهبود.کرد

 همچنین.)40( جلسه تمرین بیهوازی مشاهده کردند

سیستم ایمنی بدن و افزایش هماتوکریت خون

) تأثیر تمرین تناوبی با شدت2017( و همکاران1بیلورانی

300  بنابراین مصرف کربوهیدرات به مقدار.میشود

باال را بر شاخصهای هماتولوژیک خون بررسی و افزایش

 و گلوکز خون10 سیسی احتماالً با افزایش اینترلوکین

 درصدی هموگلوبین5/3  افزایش، درصدی هماتوکریت12

و تأثیر مثبت بر شاخصهای هماتولوژیکی راهکار
مناسبی برای جلوگیری از عفونت و افزایش عملکرد
.است
قدردانی
نویسندگان از تمامی آزمودنیهای بهدلیل شرکت
.در این پژوهش صمیمانه تشکر میکنند

 در.)41( و افزایش تعداد سلولهای قرمز را گزارش کردند
خصوص مکملسازی کربوهیدرات در رشتههای تیمی
تحقیقات محدودی صورت گرفته است که علت اصلی آن
نیز عدم کنترل میزان و شدت فعالیت آزمودنیهاست و با
توجه به تیمی بودن ورزش فوتبال از محدودیتهای
پژوهش حاضر میتوان به عدم کنترل میزان شدت و فعالیت
 در نهایت تحقیق حاضر نشان داد که.آزمودنیها اشاره کرد
IL- مصرف کربوهیدرات میتواند موجب افزایش گلوکز و

1.

2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
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Abstract
The aim of this study was to investigate the effect of carbohydrate solution
supplementation and pure water on interleukin 10, glucose and blood hematological
indexes in male football players. 30 male football players from the Mes Club of
Kerman (mean age of 17 ± 2.0) were selected and were randomly divided into 3
groups: carbohydrate intake (n=11), pure water (n=11) and control (n=8) after primary
evaluations. Subjects then performed a 90-minute football match. The carbohydrate
and pure water groups consumed 150 cc of their solutions (300 cc in total) in each
half. Blood samples were collected before, immediately after and 24 hours after the
match. Simax device and Eliza Reader were used to measure blood hematological
indexes (WBC, RBC, PLT, MCV, HGM, HCT) and IL-10 respectively. For statistical
analysis of data, analysis of covariance with repeated measures was used at the
significance level of P<0.05. Data analysis showed that carbohydrate had a significant
effect on glucose (P=0.008) and IL-10 (P=0.006) compared with the control and water
groups. Also, carbohydrate had a significant effect on WBC (P=0.015), HGB
(P=0.030) and HCT (P=0.011) compared with the control and water groups. Based on
these findings, it seems that carbohydrate solution consumption before long-term
matches not only affects blood hematology and IL10 but also may improve athletes’
performance.
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