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 چکیده
مصرف محلول در پژوهش حاضر تأثیرات  کراتین کیناز همراه است. هیدروژناز ودهاي بدنی شدید با تولید و افزایش الکتات، الکتات فعالیت

 یرقابتشبه سه مسابقۀ از پس کینازینکرات یدروژناز وده ردبول بر سطوح الکتات، الکتات در مقایسه بانسترن کوهی  و عسل

ماري پژوهش ورزشکارانی آجامعۀ  تجربی بود.صورت کاربردي و نیمهرسی شد. روش پژوهش بهبوکسینگ در مردان کیک بوکسر بریکک

ند. نمونۀ تصادفی به چهار گروه دارونما، عسل، نسترن و ردبول تقسیم شد صورتبهورزشکار  32 آنهاکه از بین  از استان مازندران بودند

از آزمون یري شد. گاندازه ي آنزیمیمتريکالري و متغیرهاي مذکور به روش آورجمعدقیقه پس از آزمون  120و  60خون قبل، بالفاصله، 

فاصله پس از تمرین در گروه ردبول نسبت به دارونما افزایش یافت مقادیر الکتات بال هاي مکرر استفاده شد.گیريتحلیلی واریانس با اندازه

در هش و عسل نسبت به دارونما کا گروهدقیقه) در  60الکتات ( ي عسل و نسترن نسبت به ردبول کاهش معنادار نشان داد.هاگروهو در 

ارونما و دي عسل و نسترن نسبت به هاگروهدقیقه) در  120ي عسل و نسترن نسبت به ردبول کاهش معنادار نشان داد. الکتات (هاگروه

 نیهمچن وما دارون به نسبت نسترن و عسل يهادر گروه دقیقه) 120و  60( دروژنازیه يد الکتات ریمقادردبول کاهش معنادار نشان دادند. 

 ین تحقیقنتایج ا .دادند نشان را ي) کاهش معنادارقهیدق 120و  60عسل و نسترن نسبت به ردبول ( يهاگروهدر  نازیک نیکرات و ردبول

 دهد.یمي خستگی را نشان هاشاخصو کاهش  ورزشکاران نسبت به ردبول در افزایش عملکردعسل و نسترن  يهاکارایی محلول
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 مقدمه

روي بر اثر  ةانداز حیثثیرات متفاوتی از أفعالیت بدنی ت

ورزشی  يهاتیفعال .)1( گذاردیمختلف بدن م يهااندام

بر ي رزمی هارشتههمانند  سنگین، يهاویژه در رشتههب

در این  فسفاژن و اسید الکتیک تکیه دارند، يهاستمیس

خستگی  يهازا و شاخصتجمع عوامل استرس هاتیفعال

. در واقع شوندورزشی موجب کاهش عملکرد  توانندیم

 حین فعالیت ورزشی منابع سوختی نیتريمحور

است، که طی  2فسفوکراتین و 1فسفات يترنینوزيآد

 شدهرهیمنابع ذخ ۀوسیلو باید به ابندییکاهش م فعالیت

چرب طی فرایندي  يدهایمتابولیسم اسوژن و کمانند گلی

 .)2( دنبازسازي شو

 که نگیبوکسکیکرزمی  ورزشیی مانند هاورزش در

 حرکت هستند، ذخایر و توقف متناوب يهاوهله شامل

ورزشکارانی  و این کاهش در ابدییمکاهش  عضله گلیکوژن

 از ترنییپا فعالیت شروع از پیش ،آنها گلیکوژن ذخایر که

 .)3( شودیم منجر زودتر خستگی به معمول باشد، حد

 تمایل که ورزشکاران اساسی يهاچالش از بنابراین یکی

ترتیب تأخیر اندازند تا بدین به را آن یا کنند غلبه آن بر دارند

  .)4(است  خستگی بخشند، فرایند ا بهبودعملکرد خود ر

 که دارند نقش یخستگ ظاهر شدن در مختلفی عوامل 

 اند؛ برايمتفاوت ورزشی و شدت آن فعالیت نوع براساس

 افزایش و يهواز هايیتفعال در گلیکوژن ذخایر ۀتخلی مثال

 فزایشا الکتات، تجمع آن دنبالبه و کاسیدالکتی تولید

 در یعضالن يهاسلول رد PHهاي هیدروژن و کاهش یون

 یخستگ بروز ، موجبهوازيیب و یسرعتهاي ینتمر

و مطالعات ورزشی  هاپژوهش. در بسیاري از )5(شود یم

 به حالتبراي نشان دادن کاهش خستگی و برگشت سریع 

 شود.یماولیه، از متغیر الکتات نام برده 

                                                           
1. Adenosine triphosphate  
2. Creatine phosphate 
3. Fletcher & Hopkins 

 افزایش که کردند ) بیان1907( 3هاپکینز و فلچر 

 خستگی شاخص یک نوانعبه تواندیم فعالیت حین الکتات

 خستگی که اظهار کردند نامحقق این د.باش داشته نقش

 رسیدن با کند ویم بروز الکتات افزایش با همزمان عضالنی

 اولیۀ حد به نیز عضالنی ينیرو استراحت، سطح به الکتات

میلی  2/2تا 5/0میزان طبیعی الکتات  .)6(گردد یبرم خود

 مقدار این کامل خستگی در ، که)7(مول در هر لیتر است 

 .)8(یابد یم یتر افزایشدر لمول میلی 25تا  20محدودة  به

کند. جریان خون الکتات را در سراسر بدن پراکنده می

ورزشی رزمی  يهارشتهمانند  شدیدورزشی  فعالیت هنگام

هستند، چابکی و استقامت  سرعت، مبتنی بر قدرت، که

برابر زمان استراحت و مصرف آن در  20مصرف اکسیژن 

برابر  200تارهاي عضالنی درگیر در فعالیت ورزشی، به 

ي هاکالیرادموجب افزایش تولید  تواندیمو  بداییمافزایش 

  .)9( آزاد و ایجاد استرش اکسایشی در بدن شود

هاي شدید بدنی اثر فعالیت پدیدة استرس اکسایشی بر

و کمبود اکسیژن در سطح سلولی ایجاد شده و موجب 

شود، آسیب غشا به نشت مایع آسیب به سلول و غشا می

شود و این امر موجب سلولی به خون منجر میداخل 

هاي پالسما از جمله الکتات افزایش غلظت آنزیم

که این مسئله  ،)10( شودمی 5و کراتین کیناز 4دهیدروژناز

شود. آنزیم موجب کاهش عملکرد ورزشی ورزشکاران می

هاي مهم در مسیر گلیکولیز یمآنز دهیدروژناز از الکتات

 را به الکتات پیروات دوطرفۀ است که واکنش هوازيیب

 در سیتوپالسم فراوان مقدار به آنزیم این کند.یم کاتالیز

 شود.یمیافت  متفاوت يهاغلظت با بدن يهابافت تمام

 تریلیلیمدر  واحدیلیم 115±30مقدار طبیعی آن در سرم 

 از پس ساعت 48 تا 24 آن مقدار طور معمولبه است و

  .)11(یابد یم افزایش تدریجتحریک به

 4 . Lactate dehydrogenase 
5 . Creatine kinase 



   89                                                    ...نسترن کوهی و ردبول بر سطوح الکتات، ةمیو ةعسل، عصار محلولمصرف  تأثیرات

 

کیناز آنزیمی است که در سیتوزول و  کراتین 

شود که تقاضاي انرژي یمیی یافت هابافتمیتوکندري 

واحد یلیم 40±5مقدار طبیعی آن در سرم  .باالیی دارند

هاي ورزشی شدید موجب افزایش یتفعاللیتر است. یلیمدر 

ي سنگین هاورزششود. یمو گردش کراتین کیناز در خون 

غلب موجب صدمه به سارکومرها و ایجاد سوراخ او پربرخورد 

 z–که سارکولما و دیسک یزمانشود. یمدر سارکولما 

آسیب دیده باشد و نفوذپذیري غشا سلولی افزایش پیدا 

کند؛ یمخون افزایش پیدا  کند، مقدار کراتین کیناز در

طور کلی وجود کراتین کیناز در خون و افزایش آن نشانۀ به

  .)12( یرمستقیم از آسیب عضالنی استغ

ي رزمی هاورزشي مختلف ورزشی، هارشتهدر میان 

 شخصی، دفاع هاورزش این مهم جایگاه خاصی دارد، مزایاي

است  نفساعتمادبه و یريپذانعطاف بدنی، آمادگی افزایش

 يهاورزش توان بهیم هاورزش این جملۀ ). از13،14(

 که کرد و کیک بوکسینگ اشاره جودو تکواندو، کاراته،

 اندشده شناخته هنرهاي رزمی ترینیعموم عنوانبه

ورزشی رزمی  يهارشته). کیک بوکسینگ از 15،16(

، چابکی و استقامت است سرعت، سنگین مبتنی بر قدرت،

 تمامیپرچالش بر  يهاعنوان یکی از ورزشکه به

ورزشی سنگین و  ۀاین رشتدارد.  انرژي اثر يهادستگاه

ي هوازیانرژي ب يهابر دستگاه ،پربرخورد براي اجرا

ولی اگر به کل زمان  ،و اسید الکتیک) تکیه دارد(فسفاژن 

که براي تداوم  میابییدرم کنیم،مسابقه و استراحت توجه 

 . )17( دستگاه هوازي نیز درگیر خواهد شد ،فعالیت

 از عواملی ،در این رشته ورزشکاران براي کسب موفقیت

مناسب استفاده  ۀتغذی و یزيربرنامه چون علم تمرین،

دلیل احساس احتمالی عدم بهممکن است  کنند.یم

 يهامناسب از مکمل يمندموفقیت ناشی از عدم بهره

به همین سبب  .صناعی روي بیاورند يها، به مکملطبیعی

ي صناعی و تجاري بخش مهمی از هامکملاستفاده از 

تغذیۀ روزانه ورزشکاران شده است. ورزشکاران و مربیان 

 هایتفعالدر این  اجراي عملکرد مناسببراي که  قدندمعت

 تواندینم اکسیدانییموارد داراي خواص آنت برخیکمبود 

به مصرف  روتأمین شود، ازایناز طریق منابع غذایی 

کارنتین، ، جمله کافئین، کراتین صنعتی از يهامکمل

ي ورزشی و هانوشابه و همچنین مصرف مینأتیآمف

. ردبول )18(دهد یتمایل نشان منیز  زايژانر هايیدنینوش

 .)19( در دنیاست پرمصرفزا يانرژهاي یدنیاز نوش

 خارج در ردبول مصرف اثرۀ زمین در گرفتهانجام تحقیقات

 ). همچنین20،21( استی و نقیض ضد نتایج داراي کشور از

 گرفته صورت زمینه این در یاندک تحقیقات کشور داخل در

 ترکیبات يدارا زايانرژ يهانوشابهاینکه  لیدلبه. )22( است

 نیست شدهشناخته چندان آنهاتأثیرات  که هستند يزیاد

در برخی موارد بدون اطالع دقیق از کارامدي  رو، ازاین)23(

شود که یماستفاده  آنهاي تجاري از هامکملو مؤثر بودن 

ورزشکاران و موجب محرومیت یرقانونی باشد غممکن است 

  از مسابقات شود.

 يهااستفاده از بعضی مکملیل محدودیتی که در دلبه

کمک  تواندیطبیعی م يهامکمل صناعی وجود دارد،

و  هامکملبررسی محتوایی این  کند. شایانی به ورزشکاران

تواند یمدهد که یمن زاي ورزشی نشايانرژهاي یدنینوش

ها و یتامینووسیلۀ بسیاري از عناصر گیاهی حاوي قند، به

اکسیدانی مانند عناب، نیشکر، عسل و میوه یآنتمواد 

از این گیاهان وحشی مثل نسترن جایگزین شود. استفاده 

بر جلوگیري از ورود مواد گیاهی و دارویی قانونی عالوه

ورزشکاران به افتادن در ورطۀ قوانین دوپینگ، براي 

سالمتی جسمانی و روانی و همچنین عملکردشان نیز مفید 

رو ضرورت دارد که براي حفظ سالمت . ازایناست

مورد پس از اثبات یبهاي ینههزورزشکاران و ممانعت از 

را  آنهاعلمی  طوربهي طبیعی هامکملگونه ینامدي کارا

 د.استفاده کنن آنهامعرفی کنیم تا ورزشکاران بتوانند از 
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گیاهان از هزاران سال پیش نقش بسیار مهمی در حفظ 

اند. گیاهان داشتهسالمتی و بهبود کیفیت زندگی انسان

 غیره) حاوي و دارویی گیاهان ها،سبزي ها،(میوه

 نظیر متعددي آزاد رادیکال کنندةتجزیه هايمولکول

 ،4هاکومارین ،3ها، کینون2فالونوئیدها ،1فنولیک اسیدهاي

). همچنین گیاهان 24نیز هستند ( 6استیلن ،5هالیگنان

 ).25،26هستند ( دانیاکسیآنتداراي عملکرد ضدالتهاب و 

گیاهی  يهامکمل برخی که دهدیبررسی محتوایی نشان م

 مورد استقبال شوند،می تجاري به بازار عرضهصورت که به

گیرند. یکی از این گیاهان میوة گل قرار می ورزشکاران

دلیل ترکیبات ارزشمند است، که محققان به 7نسترن کوهی

 اندکردهمعرفی  عنوان مادة غذایی کاربرديبه آن راآن، 

 کربوهیدرات ). میوة گل نسترن حاوي مقادیر باالي27(

آرابینوز،  گلوکز، مانوز،(قندها  گرم)،100گرم در 22/38(

گرم در 426( هانیتامیوي آمینه، دهایاسرامنوز و زیلوز)، 

و همچنین مقادیر زیادي  K ,E 2,B 1B,گرم)، ویتامین 100

هاست، همچنین سرشار از مواد معدنی مانند فنولاز پلی

 ها، اسیدهايپتاسیم، فسفر، توکوفرول، کارتنوئیدها، تانن

). اولئیک اسید، لینولئیک اسید، 28،29آلی است (

استئاریک اسید، پالمتیک اسید و آراشیدونیک از اسیدهاي 

). این میوه داراي خاصیت 30چرب بذر آن است (

ی است و ممکن هوشیبی و ضد دانیاکسیآنتضدالتهابی، 

است خطر ابتال به سرطان، بیماري قلبی و شرایط مختلف 

میوة نسترن کوهی از حیث  ).31( هدالتهابی را کاهش د

ترکیبات قندي، پروتئینی و مواد معدنی تا حدودي شبیه 

 .استعسل 

که است  دادهنشان نیز عسل  مرتبط باي هایبررس

 بدنی انسان داشته و دارد. عملکرد اهمیت زیادي در مورد

                                                           
1. Phenolic acid   
2. Flavonoids 
3. Quinone 
4. Coumarin 

زنبور  مده از فعالیتآاینکه این محصول طبیعی بر دلیلبه

-27 ، فروکتوز%5-5/0قندي (ساکارز عسل حاوي مواد 

، مینهآو همچنین حاوي اسید  )%37-30، گلوکز  39%

عسل ). 32( و مواد معدنی است نیتامیچربی کم و انواع و

ة عوامل مخاطرو  قند خون وزن، بر یراتیاز منظر پزشکی تأث

 نوشیدنی ضدخستگی و ضددرد عنوانبهقلبی دارد و 

یک غذاي کامل نشان داد عنوان عسل به .شودیشناخته م

 اثر، شرایین اثر ضدتصلب، ضدالتهابیتأثیرات  که

 ).34،33( دارد و اثر ضدخستگی ضداکسایشی

اکسیدان عنوان یک آنتیبه Cبا توجه به تأثیر ویتامین   

ویژه قندهاي مؤثر بر عملکرد ورزشی و استفاده از قندها به

بر بهبود عملکرد  %5تا  3/0هاي دوگانه و مرکب با غلظت

ا رورزشی در حین فعالیت و رقابت، اولویت اول انتخاب ما 

در پژوهش، عصارة میوة نسترن کوهی که غنی از ویتامین 

C  مقادیر پایین و عسل که چنین و قندهاي مختلف در

 مختصاتی دارد، قرار داده است.

ي سنگین موجب افزایش هاورزشکه ذکر شد طورهمان

ي خستگی و در نتیجه موجب کاهش عملکرد هاشاخص

. بنابراین در پژوهش حاضر ورزشکاران رشتۀ شودیمورزشی 

که فعالیت سنگین و قدرتی است، انتخاب  نگیبوکسکیک

مقادیر  بري ریتأثچه  هاتیفعالم انجام این شد تا دریابی

از . گذاردیمو کراتین کیناز  دروژنازیدهالکتاتالکتات، 

 در بین افراد زايانرژ يهایدنیمصرف نوشعلت طرفی به

 در علمی اطالعات کمبود و ورزشکاران خصوصبه جامعه

 و همچنینعملکرد ورزشی  بر هاوردهافر این کارایی تصدیق

ي هامکملبا توجه به مقرون به صرفه بودن استفاده از 

ما را بر این داشته  ،ورزشی يهایدنینوش عنوانبه طبیعی

و  کوهینسترن  ةمیو، ردبول زايانرژ نوشیدنی است تا اثر

5. Lignin 
6. Acetylene 
7. Rosa Canina 
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 يبوکسرهاکیخستگی ک يهاوي شاخصر محلول عسل بر

 ر، تأثیاستفاده از نتایج این تحقیقکنیم. با مرد را بررسی 

 ۀها بر عملکرد ورزشکاران مشخص و زمیناین محلول

 براي هااین محلول از مصرف یا رد استفاده برايمناسب 

در صورت اثبات کارایی ، ورزشکاران فراهم خواهد شد

در افزایش ي صناعی هامحلول طبیعی نسبت به يهامحلول

با مصرف آنها در زمان تمرین  توانیعملکرد ورزشکاران م

پیشنهاد کرد که  وورزشکاران بود  عملکرد شاهد پیشرفت

مالی براي مصرف  هايینهورزشکاران از صرف هز

 .مانند ردبول و ترکیبات مشابه پرهیز کنند هايیدنینوش

 

 هایآزمودن

تجربی پژوهش حاضر از نوع کاربردي و به روش نیمه 

ورزشکارانی از استان  . جامعۀ آماري پژوهش رااست

که حداقل به مدت چهار سال،  دهندیممازندران تشکیل 

) نگیبوکسکیکي سه جلسه فعالیت ورزشی منظم (اهفته

ق نفر از افراد واجد شرایط در پژوهش از طری 32داشتند. 

ي هاانجمنفراخوان، با همکاري مربیان و هماهنگی هیأت 

عنوان نمونۀ آماري انتخاب شدند. ورزش رزمی استان به

سال)، قد  32-18با استفاده از سن ( هایآزمودنسپس 

 BMI وکیلوگرم)  90-50)، وزن (متریسانت 160-190(

رن و دارونما، عسل، نست چهار گروهي شده و به سازهمسان

بسیار  هر گروهتقسیم شدند، که مجموع وزن و سن  ردبول

 وجود نداشت. آنهاود و اختالف معناداري بین نزدیک ب

معیارهاي ورود به تحقیق شامل عدم اعتیاد به مواد 

 -مخدر، الکل، نداشتن سابقۀ بیماري کلیوي، کبدي، قلبی

عروقی، دیابت یا هرگونه آسیب یا مشکل جسمی و 

ي ورزشی براي هامکملهمچنین عدم استفاده از 

 بود.  هایآزمودن

در شرکت  همکاري و نیز عدم تحقیقمعیار خروج از 

شد. پس از  گرفته نظردر اجراي مراحل مختلف مسابقات 

، جلسۀ توجیهی با حضور محقق براي هاآزمودنیانتخاب 

با نحوة اجراي تحقیق، مشخص  هاآزمودنیآشنا کردن 

تمرین، روز و ساعت برگزاري جلسات  هايگروه کردن

 نامۀرضایتس تمرین و سایر توضیحات برگزار شد. سپ

از طریق  ، وکتبی براي شرکت داوطلبانه در پژوهش اخذ شد

در چند ماه  آنهاوضعیت و تاریخچۀ سالمتی  ۀپرسشنام

 .گذشته بررسی شد

 برنامۀ تمرین

بوکسینگ برنامۀ تمرین شامل یک دوره مسابقات کیک

بوکسینگ با شدت مسابقۀ کیک 3بود، ورزشکاران 

مصرفی با فاصلۀ زمانی تقریبی درصد حداکثر اکسیژن 100

و  دقیقه 2راند  2دقیقه برگزار کردند. مسابقات شامل  45

 ارورزشک مسابقه هر بین دقیقه استراحت بین راندها بود. 1

بودند که در  ییهامحلولاز  استفاده به مجاز فقط

 يسازهیشب منظوربه .شدیماختیارشان قرار گرفته 

 رسمی داورهاي زاۀ رسمی مسابقهمانند  مسابقات

 ).35شد ( استفاده فدراسیون

 هامکملشیوة مصرف 

 ساعت 72 شد خواسته آنها از هایآزمودنپس از انتخاب 

 اب فعالیت هرگونه انجام ازپیش از اجراي پروتکل تمرینی 

. کنند خودداري زندگی روزمرة يهاتیفعال از بیشتر شدت

نیروزاي  از موادهمچنین حداقل سه ماه پیش از پژوهش 

اده قانونی استف مکملروز قبل نیز، از هیچ  4غیرقانونی و 

ساعت  10از حدود  پس در روز آزمون هایآزمودننکنند. 

از شروع  پیش اعتس1( صبح 7عت شبانه، در سا ییناشتا

ساعت 1و به مدت  آزمون) به محل آزمون مراجعه کرده

 که درصد قند 5ي هایدنینوش هایآزمودناستراحت کردند. 

 5/3ي عسل، نسترن، ردبول بود، به مقدار هامحلولشامل 

 مرحله، پایان 3وزن بدن در  لوگرمیهر کی به ازاي سیس

بقۀ ي تا شروع مسااقهیدق 45هر مسابقه در زمان استراحت 

 بعدي دریافت کردند.
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 متغیرهاي بیوشیمیایی لیوتحلهیتجز

 در هایآزمودن بازویی ورید از ابتدا خوني ریگنمونه

 پروتکل اجراي از پس بالفاصله و پایه سطح در نشسته حالت

 2دقیقه بعد اجراي پروتکل در دماي 120و  60همچنین 

ي خونی در هانمونهانجام گرفت.  گرادیسانتدرجۀ  26 ±

 EDTAي محتوي مادة ضدانعقاد هاالیو

با  هاالیومنظورجداسازي پالسما ریخته شد و در ادامه به

دقیقه سانتریفیوژ  10دور در دقیقه به مدت  3500سرعت 

تین و کرا دروژنازیدهشد. مقادیر پالسمایی الکتات، الکتات 

یک ي آزمایشگاهی شرکت بیونهاتیککیناز با استفاده از 

ي ریگاندازهي آنزیمی متريکالر(تهران، ایران) و به روش 

 شدند.

  کوهی نسترن گل عصارة مصرف و تهیه روش

ي هابوته از اینکه از پس رسیده نسترن گل يهاجام

 ۀمنطق البرز يهاکوهرشته ارتفاعات در واقع نسترن گل

 ورن از دور اتاق طبیعی دماي در شد، يآورجمع مازندران

 گوشت و جداسازي پوسته از پس د.شدن خشک خورشید

 مولینکس مدل خانگی آسیاب دستگاهۀ وسیلبه هسته از

 نسترن گل پودر از گرم 1000 ادامه در. پودر شد فرانسه

 گرادیسانت ۀدرج 70 دماي با مقطر آب تریلیلیم 3000 در

 ساعت 24 مدت به حرارت ۀدرج همین با و شد مخلوط

 نگهداري گرادیسانت ۀدرج 60 دماي در هیتر دستگاه روي

 توسط شدهنینشته ۀتفال از عصاره ساعت 24 ازپس  شد.

 5/3شد، و به ازاي هر کیلوگرم وزن بدن مقدار  جدا صافی

 ).36داده شد ( هایآزمودنی به سیس

 روش تهیه و مصرف عسل 

عسل باغات شهرستان  هاياز زنبور ،سل مورد استفادهع

ات بهارنارنج و مرکب ۀو درختان منطق اهانیگاغلب آمل که 

، گلوکز %37عسل مرکبات با مختصات قند: . تهیه شد ،است

 قندي که %37بود. با احتساب  %5فروکتوز و ساکارز  39%

 7برابر رقیق شد. هر یک گرم عسل با  7 عسل داشت،

حل شد تا  گرادیسانتدرجۀ  37تقطیر  دو بارآب  تریلیلیم

 تریلیلیم 5/3 سپس آید. ه دستب %5/5-5محلول قندي 

در سه  هایآزمودنبه ازاي هر کیلوگرم وزن  %5محلول 

مان مابین دو رقابت در ز دارپوششي هاظرفمرحله در 

 ).36داده شد ( آنهااستراحت و پایان رقابت سوم به 

 روش آماري 
منظور اطمینان از طبیعی بودن توزیع متغیرها ابتدا به 

تفاده شد. از آزمون اسمیرنوف اس -از آزمون کولموگروف 

نی نقطۀ زما 4هاي مکرر براي گیريتحلیلی واریانس با اندازه

و در صورت وجود تفاوت معناداري از آزمون تعقیبی 

 گروهیبین هايتفاوت بررسی (بونفرونی) استفاده شد. براي

 یکطرفه و در صورت وجود تفاوت واریانس آنالیز آزمون از

مامی تمعناداري از آزمون آنوا (تعقیبی توکی ) استفاده شد. 

در  25مدل  SPSSافزار ه از نرمها با استفادتحلیل داده

 شود.وتحلیل میتجزیه P≥05/0داري سطح معنا

 
 هایافته

نشان  1ها در جدول یآزمودنهاي فردي یژگیوتوصیف 

 داده شده است.

 

 هایآزمودن توصیفی يهاشاخص معیار انحراف و میانگین. 1جدول 

 متغیر
 گروه

 سن
 (سال)

 قد
 )متریسانت(

 وزن
 (کیلوگرم)

 
 تعداد

 8 13/70±2/12 3/177±5 38/22±7/6 دارونما
 8 7/7/72±6 4/7/177±3 8/25±5 عسل

 8 26/68±5 7/172±1 8/25±6 نسترن کوهی
 8 24±69 2/175±5 2/24±7/3 ردبول
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هاي یريگاندازهنتایج حاصل از آزمون تحلیل واریانس با 

گروهی و اثر تعاملی گروهی، بینمکرر براي اثر درون

نشان  2متغیرهاي مورد بررسی در این پژوهش در جدول 

 داده شده است. 

 

 هاي مکرر متغیرهایريگاندازه. نتایج آزمون تحلیل واریانس با 2جدول 

 
هاي مکرر یريگاندازهنتایج آزمون تحلیلی واریانس با 

مختلف  يهادر زمانالکتات  زانیدر منشان داد که 

). در P=000/0داشت (اداري وجود معن تفاوت یريگاندازه

تفاوت  هاگروهیري و گاندازهي هازمانبررسی اثر تعاملی 

). نتایج =439/7F؛P=000/0داري مشاهده نشد (امعن

فاوت ت آزمون تعقیبی توکی نشان داد که در سطوح الکتات

 =F) 563/28؛ =000/0Pوجود دارد ( هاگروهداري بین امعن

 ).2(جدول 

ي هاگروهنشان داد در مقادیر الکتات در  هاهدداتحلیل 

 ندارد داري وجودامعنمختلف در زمان قبل از تمرین تفاوت 

)278/0=P( )351/1F=( اما بالفاصله پس از تمرین ،

)000/0=P( )984/9= (F، 60 دقیقه)000/0=P 

 P=000/0دقیقه بعد تمرین ( 120و )F=985/71؛

داري مشاهده شد. مقادیر یمعنتفاوت  )F=348/42؛

الکتات بالفاصله پس از تمرین در گروه ردبول نسبت به 

. )P=000/0(گروه دارونما افزایش معناداري داشت 

همچنین مقادیر متغیر مذکور بالفاصله بعد از تمرین در 

نسبت به  )P=045/0() و نسترن P=001/0(ي عسل هاگروه

 60گروه ردبول کاهش معنادار نشان داد. مقادیر الکتات 

عسل نسبت به گروه دارونما  در گروهدقیقه پس از تمرین 

که این یدرحال؛ )P=018/0(کاهش معنادار نشان داد 

دارونما افزایش معنادار  به گروه نسبتمقادیر در گروه ردبول 

دقیقه پس از  60. مقادیر الکتات )P=010/0(نشان داد 

ي عسل و نسترن کوهی نسبت به گروه هادر گروهتمرین 

مقادیر الکتات ). P=000/0( ردبول کاهش معنادار نشان داد

ي عسل و نسترن هادر گروهدقیقه پس از تمرین  120

ي دارونما و ردبول کاهش معنادار هاگروهنسبت به  کوهی

 .)1) (شکل P=000/0(نشان داد 

 اثر تعاملی (گروه*زمان) (گروه) گروهیاثر بین گروهی (زمان)اثر درون متغیر

 F P F P F P 

 000/0 439/7 000/0 563/28 000/0 216/2 الکتات

الکتات 
دروژنازیده  

919 000/0  813/10  000/0  617/3  000/0  

نازیک نیکرات  496/5  000/0  124/15  000/0  83/19  000/0  
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 ياختالف معنادار ةدهندمختلف پژوهش (حروف مشابه نشان يهادر گروه الکتات ریح متغوسط راتییتغ نیانگی. م 1 شکل

 است) بررسیمورد  يهاگروه نیدر ب
هاي مکرر یريگاندازهنتایج آزمون تحلیلی واریانس با 

در الکتات دهیدروژناز  زانیدر منشان داده است که 

داشت داري وجود امعن تفاوت یريگمختلف اندازه يهازمان

)000/0=P یري و گاندازهي هازمان). در بررسی اثر تعاملی

 P=000/0داري مشاهده نشد (امعنتفاوت  هاگروه

). نتایج آزمون تعقیبی توکی نشان داد که در =617/3F؛

وجود دارد  هاگروهن داري بیامعنتفاوت  سطوح الکتات

)000/0P= 813/10؛ (F=  جدول)2.( 

نشان داد در مقادیر الکتات دهیدروژناز  هادادهتحلیل 

 ؛ P=83/0(ي مختلف در زمان قبل تمرین هاگروهدر 

283/0=F(  ي وجود معنادارو بالفاصله از تمرین تفاوت

دقیقه  60که، یدرحال؛  )F=132/0؛ P=94/0(ندارد 

)000/0=P 567/15؛=F(  دقیقه پس از تمرین  120و

 ).F=699/10؛ P=000/0(داري وجود دارد امعنتفاوت 

در دقیقه بعد از تمرین  60مقادیر الکتات دهیدروژناز 

ي عسل و نسترن کوهی نسبت به گروه دارونما هاگروه

)001/0=P 000/0؛=P(  و همچنین گروه ردبول کاهش

الکتات دهیدروژناز  مقادیر ).P=000/0(معنادار نشان داد 

ي عسل و نسترن کوهی هادر گروهدقیقه بعد از تمرین  120

و همچنین  )P=002/0؛ P=/016(نسبت به گروه دارونما 

 )P=003/0(گروه ردبول کاهش معنادار نشان داد 

)000/0=P(  شکل)2.( 



   95                                                    ...نسترن کوهی و ردبول بر سطوح الکتات، ةمیو ةعسل، عصار محلولمصرف  تأثیرات

 

 
ة دهندنشاني مختلف پژوهش (حروف مشابه هاگروه. میانگین تغییرات سطح متغیر الکتات دي هیدروژناز در 2شکل 

 ي مورد مطالعه است)هاگروهاختالف معناداري در بین 
 

هاي مکرر یريگاندازهنتایج آزمون تحلیلی واریانس با 

 يهادر زمانز کراتین کینا زانیدر منشان داده است که 

داشت داري وجود امعن تفاوت یريگمختلف اندازه

)000/0=P یري و گاندازهي هازمان). در بررسی اثر تعاملی

 P=000/0داري مشاهده نشد (امعنتفاوت  هاگروه

). نتایج آزمون تعقیبی توکی نشان داد که در =83/19F؛

وجود دارد  هاگروهداري بین امعنتفاوت  سطوح الکتات

)000/0P= 124/15؛ (F=  جدول)2.( 

نشان داد که در مقادیر کراتین  هادادههاي آماري یلتحل

 P=87/0(ي مختلف در زمان قبل از تمرین هادر زمانکیناز 

داري یمعنو بالفاصله بعد از تمرین تفاوت  )F=235/0؛

 P=000/0(دقیقه  60، اما )F=91/0؛ P=96/0(وجود ندارد

داري یمعندقیقه بعد از تمرین تفاوت  120و  )F=941/11؛

. مقادیر کراتین کیناز )F= 808/11؛ P=000/0(وجود دارد 

نسترن نسبت به گروه  در گروهدقیقه پس از تمرین  60

 60همچنین  )،P=005/0(داد  معنادار نشاندارونما کاهش 

ي عسل و نسترن کوهی هاگروهدقیقه پس از تمرین در 

 P=01/0(سبت به گروه ردبول نشان داد کاهش معنادار ن

دقیقه پس از تمرین  120مقادیر کراتین کیناز  ).P=000/0؛

ي عسل و نسترن کوهی و ردبول نسبت به گروه هادر گروه

، همچنین )P=000/0(دارونما کاهش معناداري نشان داد 

ي عسل و نسترن کوهی نسبت به گروه ردبول هاگروهدر 

 ).3) (شکل P≤05/0؛ P=000/0(کاهش معنادار نشان داد 
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ة اختالف دهندنشاني مختلف پژوهش (حروف مشابه هاگروه. میانگین تغییرات سطح متغیر کراتین کیناز در 3شکل 

 )ي مورد بررسی است.هاگروهمعناداري در بین 
 بحث و بررسی

ورزشی  يهاتیفعالمطالعات پیشین گزارش کردند که 

بر ي رزمی هارشتههمانند سنگین ورزشی،  يهادر رشته

تحقیقات  .ندفسفاژن و اسید الکتیک تکیه دار يهاستمیس

 ی که به استرس منجرتجمع عواملکه  دهدیمنشان 

بعد از مبارزات رزمی خستگی  يهاو شاخص شوندیم

 .شود ورزشکاران موجب کاهش عملکردي تواندیم

 چون علم تمرین، از عواملی ورزشکاران براي کسب موفقیت،

مناسب  زايانرژي هایدنینوشو  هامکملي، زیربرنامه

دلیل عدم بهممکن است از طرف دیگر  .کنندیاستفاده م

طبیعی  يهامکملمناسب از نا يمندموفقیت ناشی از بهره

صناعی روي بیاورند  يهاثر بر عملکرد ورزشی، به مکملؤم
                                                           

1. Spriet 
2. Andreato 
3.Ouergui  

 يمندورزشکاران را به سمت بهره تواندیو این عامل خود م

ممکن  و بعضاً ندایرقانونیسوق دهد که غ ییهااز مکمل

. مسابقات شود هادانیاست موجب محرومیت آنها از م

کمک  تواندیطبیعی م يهااز مکمله استفادبنابراین 

  شایانی به ورزشکاران کند.

ح الکتات پس از وسطکه  دنشان دا نتایج پژوهش

. داشته استدار امعن شیفزاا هاگروهدر همۀ  یورزش تیفعال

 و همکاران 1ي اسپریتهاپژوهشاین نتایج با نتایج 

و  2اندراتو )،2010)، قنبري نیاکی و همکاران (2000(

)، 2015و همکاران ( 3)، اویویرگویی2015همکاران (

و همکاران  5افرونده )،2010و همکاران ( 4اوبمنسکی

) و با 43-37هم سو ( )2014و همکاران ( 6)، بریدج1399(

4. Obmiński 
5. Afroundeh 
6. Bridge  
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یرهمسوست. اسپریت غ) 2012و ناصر ( ۱ال عسگر پژوهش

و همکاران، علت افزایش الکتات بعد فعالیت ورزشی را به 

افزایش شدت تمرین و تبدیل فعالیت از مسیر هوازي به 

 همکاران و . قنبري نیاکی)37( دانندیمهوازي مربوط یب

کار و ینگبوکسمرد کیک  14) با مطالعه روي 2010(

 نیو همچن 45 ،قبل، بالفاصله ي خونی هانمونهي آورجمع

 ورزشی فعالیت از پس نشان دادند تمرینپس از  قهیدق 95

دقیقه 1ثانیه و با 10متر  6*35ست  RAST )7پروتکل 

 بوکسینگ) و یک جلسه تمرین کیکهاستاستراحت بین 

دقیقه استراحت بین 1ثانیه و با 20تکنیک  6ست شامل  7(

 داريامعن افزایش ر دو فعالیتالکتات در ه ) مقادیرهاست

 . )38(است که همسو با پژوهش حاضر است  داشته

ة دهندنشانغلظت باالي اسید الکتیک در خون  

که یهنگامهوازي و میزان شدت تمرین است. یبمتابولیسم 

یابد، تولید اسید الکتیک در عضله یمشدت فعالیت افزایش 

شود، در نتیجه تجمع زیاد اسید الکتیک در خون یمزیاد 

در پژوهش حاضر سطح  .)44(شود یمبه خستگی منجر 

الکتات طی دورة برگشت به حالت اولیه پس از فعالیت 

 دو دقیقه کاهش یافت و در 60رقابتی، در نقطۀ زمانی شبه

 پیروي مشابهی نسبتاً متد نسترن کوهی از و عسل گروه

 در داريامعن طوربه الکتات را سطوح اندتوانسته و کرده

 گذشت از پس بیاورند، تریینپا ردبول و آب گروه با مقایسه

 پایه سطح به الکتات سطوح هیچ گروهی در دقیقه 120

 مقدار این ردبول گروه در همچنین است. برنگشته خود

 باالتر دقیقه 120 زمان در هاگروه سایر از معناداري طوربه

 .است بوده

ي رو)، 2011و همکاران ( ۲نتایج پژوهش االگو  

ورزشکاران مصري که تأثیر مصرف یک هفته عسل را پیش 

متر 1500از یک جلسه دویدن و پس از یک جلسه دویدن 

                                                           
1 . El-Ashker & Nasr 
2 . Alagwu 

بررسی کردند، افزایش معناداري در سطوح الکتات خون 

الکتات ) پاسخ 1397قنبري و همکاران ( .)45(نشان داد 

جوان  ریگیدر مردان کشترا  يارهییک جلسه فعالیت دا بعد

 نیشکر و نوشیدنی ورزشی ، عسل يهاپس از مصرف محلول

دقیقه  120و  60،  30مرحله، قبل، بالفاصله،  5در  (ردبول)

پس از تمرین بررسی کردند و نتایج نشان دادند گروهی که 

رده بودند، نسبت به گروه ردبول کاهش عسل مصرف ک

که همسو با پژوهش  اندداشتهزیادي در میزان الکتات خون 

 حاضر است.

) نشان 1399ات فروزش و همکاران (تحقیق يهاافتهی

 6 و 2 يهازمان در شدهيریگاندازه الکتات سطوح که داد

 هیچ مورد کی جزبه زايانرژی نوشیدن مصرف از بعد دقیقه

 ۀمقایس در مورد کی آن و ندارد وجود يداریمعن وتتفا

 الکتات سطح که بود دارونما به نسبت يقند محلول مصرف

 يمعنادار طوربه دارونما به نسبت تست از بعد دقیقه 2

 ) .46( بود کمتر

 از شدید، ورزشی هايیتفعالتمرینات و  رسدیم نظربه

 منوکربوکسیالت، يهادهندهانتقالبیان  افزایش طریق

به  گلیکونئوژنز، روند یعو تسر دانسیتۀ میتوکندري افزایش

 حین در .)47( کنند کمک الکتات کاهش و پاکسازي

 که با یابدیم افزایش انرژي تقاضاي هاي شدید،یتفعال

 +H الکتات و تولید آن دنبالبه و افزایش در گلیکولیز

 حین در گلیکولیز سرعت ماندن باقی براي است. همراه

 کاتالیز دهیدروژناز الکتات با آنزیم الکتات تولید ورزش،

 ،ترمهم آن از و کند پیروات جلوگیري تجمع از تا شودیم

 دي آدنین آمید انتقال نیکوتین عرضۀ تداوم حفظ موجب

 . )48( شود گلیکولیز ادامه براي )NAD+( ۳نوکلئوتید

 به توانیم را تمرین دنبالالکتات به پاکسازي احتماالً 

 کربوهیدرات منبع سوخت عنوانبه گلوکز با الکتات رقابت

3 . Nicotinamide adenine dinucleotide 
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 الکتات، با مصرف بنابراین داد؛ نسبت اسکلتی عضالت در

 خون طی از گلوکز کمی مقدار متابولیت این کاهش ضمن

ی محلول اثربخشاز دالیل  .)36شود (می استفاده ورزش

توان اشاره کرد. یمعسل و نسترن کوهی به موارد زیر 

 و اکسیداتیو استرس عسل که است آن از حاکی هایافته

دهد، یم کاهش را ورزش از پس هایتلنفوس DNA آسیب

 اکسیدانییآنت ظرفیت به زیاد احتمال که به هایییتفعال

 گروه هايیتامینو حاوي عسل. شوندیم مربوط آن باالي

B ویتامین جمله از B1 ساز باوامانده هايیتفعال در .است 

 به تواندیم که شودیم تولید الکتیک اسید ،PH کاهش

 تسهیل سبب) تیامین( B1. ویتامینشود تبدیل پیروات

 در شود،یم میتوکندري در کربس چرخۀ به پیروات ورود

شده است.  الکتیک اسید تولید کاهش موجب نتیجه

 محیط در سلولی آسیب افزایش از است ممکن بنابراین

نسترن نیز با داشتن  ).49(کند  جلوگیري اسیدي

اکسیدانی دارند، سبب افزایش یآنتفالونوئیدها که خاصیت 

و همچنین حساسیت به  شودبرداشت اسیدهاي چرب می

یسیرید و اسیدهاي چرب گلانسولین را با کاهش تري

دهد و در کاهش آسیب عضالنی و بهبود یمافزایش 

 ).51، 50(بخشیدن به عملکرد ورزشی نقش مهمی دارند 

 ر پژوهش حاضر نشان داده شد سطح الکتاتد

افزایش  هاگروهدر تمام پس از فعالیت ورزشی  هیدروژنازد

 و۱شانتزداري داشته است که همسو با نتایج پژوهش امعن

  LDHآنزیم مقادیر ) است که نشان دادند1986همکاران (

 و علت کند،یم پیدا افزایش مسابقه و تمرین انجام پساز

تمرین  مدت و نوع شدت، با را آنزیم این غلظت افزایش

و ۲همچنین با نتایج پژوهش کازوك .)52( انددانسته مرتبط

 )2014( همکاران و سلحشور ) و2015همکاران (

تمرینات و فعالیت  شدت افزایش ). با53،54همسوست (

                                                           
1 . Schantz 
2 . Coswig 

هوازي، مقدار یب به هوازي مسیر از فعالیت تبدیل ورزشی و

 LDHتجمع آنزیم  و در پی آن کندیمالکتات افزایش پیدا 

 ورزشی فعالیت اثر در LDHشود، آنزیم یم بیشتر نیز

 از بعضی روینازا). 52داشته است ( تولید افزایش قابلیت

ورزشی  فعالیت اثر در  LDHآنزیم میزان افزایش مطالعات،

دانند. یم عضالنی غشاي فیبرهاي یباز آس ناشی را شدید

 بررسی مغایر است. در تحقیقات برخی با نتایج نتایج این

 استقامتی موجب تمرین) 1994( همکاران و ۳آ وي لوپا

حسین  .)55(نشد  LDH آنزیم  فعالیت در داريامعن تغییر

کاراته  یمتوال ۀمسابق چهاراثر )، 2015( شیروانی و همکاران

عنوان به CKو  LDH هايیمبر سطوح آنز تهیدر سبک کوم

را بررسی  ي نظامیکاهاکاراته یعضالن بیآس يهاشاخص

 در LDH سطوحادار معنافزایش  آنهانتایج تحقیق  کردند؛

ساعت بعد از انجام مسابقات کاراته  24را  78 يمنهاگروه 

و  ٤که همسو با پژوهش حاضر بود. قویول )56( نشان داد

اي مسابقۀ رزمی را یقهدق5یر سه راند تأث )2019همکاران (

بر سطوح الکتات دهیدروژناز بدون استفاده از مکمل بررسی 

کردند؛ نتایج نشان داد که الکتات دهیدروژناز افزایش 

ساعت  24) داشت و حتی پس از دو برابرمعناداري (نزدیک 

 .)57(استراحت اولیه برنگشت 

 يفراساختار راتییبا تغ یاسکلت تبافت عضال بیآس 

 Z خطوط يساختار یختگیمشاهده مانند گس قابل

سارکومرها،  یدر برخ هایوفیالمانمی عیساختار طب شکستن

به درون پالسما که  یسلولدرون هايینپروتئ شیافزا

 يریتأخ یعضالن یکوفتگ سارکولماست، بیآس ةدهندنشان

 . )58(شود یم زیمتما یو افت عملکرد حرکت

ی قبل هايیافته ما با جینتا یهمخوان یاحتمال لیاز دال

 سطح نسبتاً کوچک يبزرگ رو يروهاین جادیا تواندیم

دنبال به یعضالن بیبروز آس جهیمقطع عضله و در نت سطح

3 . Lupa 
4 . Ghoul 
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 ).60، 59باشد ( یمتوال ۀچند مسابق

ي هیدروژناز دالکتاتدر پژوهش حاضر سطح آنزیم   

در طی دورة برگشت به حالت اولیه پس از فعالیت 

دقیقه کاهش پیدا  120و  60رقابتی در نقطۀ زمانی شبه

. ي عسل و نسترن بیشتر بودهاگروهکرد و این کاهش در 

دقیقه مقدار آنزیم در 120 همچنین در پایان نقطۀ زمانی

 هنوز به سطح پایه برنگشت. هاگروهتمام 

 آنزیم سطوح دارامعن کاهش حاضر پژوهش هايیافته 

LDH دارونما  گروه به نسبت را نسترن کوهی و عسل گروه

 و همکاران 1داد. اما نتایج تحقیقات کریدر نشان و ردبول

همراه تمرین ) که تأثیر محلول قندي و عسل را به2007(

تکرار بیشینه بر  %70تکراري با شدت 10نوبت  3مقاومتی 

تغییرات  هیدروژناز بررسی کردند،سطوح الکتات دي 

  .)61(معناداري را نشان نداد 

در تحقیقی تأثیر مصرف یک  )2011( االگو و همکاران

هفته عسل را بر روي ورزشکاران مصري پیش از یک جلسه 

متر بر سطح 1500دویدن و پس از یک جلسه دویدن 

تایج نشان داد که هیدروژناز بررسی کردند؛ نالکتات دي

مصرف عسل موجب افزایش معناداري الکتات دي 

که با نتایج پژوهش حاضر  )45(هیدروژناز شد 

 یرهمسوست.غ

 طریق از احتماالً نسترن مکمل مصرف رسدیم نظربه 

 و حذف و موجود اکسیدانیآنت هايیمآنز فعالیت باال بردن

 باال بردن موجب تواندیم آزاد هايیکالرادپاکسازي 

 اکسیداتیو استرس کاهش و بدن در اکسیدانیآنت ظرفیت

 در شود.یم ایجاد سلولی هايیبتخرآن  متعاقب که شود

 مصرف و مختلف تمرینی يهاپروتکل یريکارگبه نتیجه

 کاهش در تواندیم مکمل نسترن، از متفاوت دوزهاي

داري را امعنتفاوت  و شود واقع مؤثرتر  LDHآنزیم فعالیت

                                                           
1. Kreider 
2. Sacheck  

 نشان دهد.

، B کمپلکس خصوصاً نیتامیو نیچندي حاو عسل

تواند یماست که  B6و   B1، B2 ، B3 ،B5 هاي ویتامین

عضالنی پس از  يهاسلول آسیب از بروز جلوگیري در

. نشان داده شده ثر باشدؤم هاي شدیدیتفعال اجراي

 B6، ویتامینZ استحکام خط سبب افزایش B1ویتامین

 شود ومیوزین می و اکتین انقباضی موجب تقویت الیاف

 کند.یم یتو حما پشتیبانی را غشاي میلین B12 ویتامین

 آسیب بروز از جلوگیري در تواندیمبنابراین محلول عسل 

باشد  یرگذارتأث شدید هايیتفعالین در ح سلولی عضالنی

)62-65.(  

کراتین کیناز ر پژوهش حاضر نشان داده شد سطح د

 هاگروهدر تمام  بوکسینگرقابتی کیکشبهپس از فعالیت 

داشته است. نتایج پژوهش حاضر همسو با پژوهش افزایش 

 کینازینکراتافزایش  ) .66(همکاران بوده است  و2چکسا

زاده یحاج ک جلسه فعالیت شدید بدنی در تحقیقبعد از ی

عزیز  )،2017( رمضانی و همکاران )،2020و همکاران (

نیز گزارش  )2017( سلیمانی و همکاران) و 2016( بیگی

 ).70-67ت (شده اس

کا مردان کاراته يرو ) با تحقیق2012( نادرشوندي

یري مقدار الکتات گخونمرحلۀ  3گزارش کردند در 

 نظربهاز و کراتین کیناز تفاوت معناداري داشت و دهیدروژن

رسد تمرینات فشردة کاراته موجب افزایش آسیب یم

ه مطالع) در 2012ال عسگر و ناصر ( .)71( شود یمعضالنی 

روي بوکسورهاي مصري نشان دادند که مقادیر کراتین 

داري نسبت به قبل فعالیت چند راند امعن طوربهکیناز 

ی افزایش یافته است که همسو با پژوهش حاضر زنمشت

)، 2014( همکاران و۳تحقیقات کودو جینتا .)72(بوده است 

 20 کردن، گرم دقیقه 15 شامل جودو تمرین جلسه یک که

3 . Kudoh 
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 15 و رقابتیشبه ورزشی فعالیت دقیقه 70 فن، دقیقه مرور

سرد کردن جودوکاران دانشگاهی بود، نشان داد در  دقیقه

سرم بعد فعالیت تغییرات معناداري مشاهده  CKمقادیر 

سه راند  یر)، تأث2019و همکاران ( ولیقو.  )73(نشد 

بدون  کینازینرا بر سطوح کرات یمسابقه رزم ايیقهدق5

قبل  نیب یتفاوت چیه جیتاکردند؛ ن یاستفاده از مکمل بررس

 نشان نداد. نازیک نیرکراتیدر مقاد ینقاط زمان ریو سا

هاي ورزشی شدید و سنگین، موجب ایجاد یتفعال

ن سوراخ در سارکولما و صدمه به سارکومرها و گردش کراتی

شود. مقدار کراتین کیناز زمانی افزایش یمکیناز در خون 

دیده باشد و یب آس zیسک کند که سارکولما و دیمپیدا 

شود کراتین یمیري غشا افزایش پیدا کند و موجب نفوذپذ

بافتی، سپس از طریق سیستم کیناز به داخل مایع میان

ر لنفاوي وارد جریان خون شود. ظاهر شدن کراتین کیناز د

 ستاکلی نشانگر غیرمستقیم از آسیب عضالنی  طوربهخون 

)4.( 

 در گروهپس از تمرین دقیقه  60مقادیر کراتین کیناز 

داري را نسبت به امعننسترن کوهی و عسل کاهش 

روه ي آب و ردبول نشان داد و بیشترین کاهش در گهاگروه

 120نسترن کوهی بوده است و در نهایت در نقطۀ زمانی 

 دقیقه پس از تمرین همچنان سطوح کراتین کیناز در تمام

نسترن  يهاگروهکاهش داشته و این کاهش در  هاگروه

کوهی و عسل چشمگیر بوده است و توانسته مقدار کراتین 

دقیقه 120تر از سطح پایه برساند. در زمان یینپاکیناز را به 

ده شبیشترین مقدار کراتین کیناز در گروه دارونما مشاهده 

 است.

) همسو با نتایج 2011( نتایج تحقیقات االگو و همکاران 

یر مصرف یک تأثکه  هاآنحاضر بود. نتایج تحقیق  پژوهش

هفته عسل را پیش از یک جلسه دویدن و پس از یک جلسه 

ي ورزشکاران مصري بررسی کرده بر رومتر 1500دویدن 

نحوي که ذکر شد سطح بودند، نشان داد که مصرف عسل به

)، اما کریدر و 45کراتین کیناز را کاهش داده است (

همراه بهیر محلول قندي و عسل را تأث)، 2007( همکاران

تکرار  %70تکراري با شدت 10نوبت  3تمرین مقاومتی 

بیشینه بررسی کردند و نتایج نشان داد که کراتین کیناز در 

 ). 61گروه عسل افزایش یافت (

که در بخش الکتات دهیدروژناز ذکر شد، طورهمان 

که این ویتامین از جمله  است Bعسل حاوي ویتامین گروه 

شود و یم Z استحکام خط سبب افزایش B1ویتامین

تواند از آسیب غشاي سلولی و افزایش کراتین کیناز یم

 جلوگیري کند.

 ریقط از احتماالًنسترن  مکمل مصرف رسدیم نظربه 

 و حذف موجود، اکسیدانیآنت هايیمآنز فعالیت باال بردن

 ردنبباال  موجب تواندیم آزاد هايیکالرادپاکسازي 

 تیواکسیدا استرس کاهش و بدن در اکسیدانیآنت ظرفیت

از شود. یم ایجاد سلولی هايیبتخرآن  متعاقب که شود

تحقیق حاضر، تعمیم نتایج این  هايمحدودیتجمله 

تحقیق به جمعیت مشابه است. همچنین نوع و سطح 

 کهارزیابی نشد  ریدر چند ماه اخ هایآزمودن ناتیتمر

شود یم کند. پیشنهادبه درك بهتر نتایج کمک  توانستمی

والت محص این تولیدکنندة هايکارخانه ادعاهاي به توجه با

 تحقیق در هااین ادعا تأیید عدم زا ) وانرژي هاي(نوشابه

 کشور داخل در آنها توزیع و تولید در است بهتر حاضر

 رسدمی نظربه تحقیق نتایج به توجه شود. با بازنگري

 ورزش از پیش هیکو هاي عسل و میوة نسترننوشیدنی

هاي الکتات، الکتات خوبی در کاهش شاخص تأثیر

 دهیدروژناز و کراتین کیناز نسبت به ردبول داشته است،

 هايهینکه ورزشکاران از صرف هز شودیپیشنهاد مبنابراین 

ت مانند ردبول و ترکیبا هايیدنیمالی براي مصرف نوش

 .مشابه پرهیز کنند
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 گیريیجهنت

 يهااثبات کارایی محلول تواندیم تحقیقنتایج این 

در افزایش را نسبت به ردبول کوهی  عسل و نسترن طبیعی

ي خستگی نشان هاشاخصو کاهش  ورزشکاران عملکرد

تواند براي تمامی ورزشکاران که یمدهد. نتایج این پژوهش 

ی انجام ي فعالیت رزماحرفهاي و یرحرفهغصورت به

پژوهش حاضر نشان  نتایجیرا زدهند، مفید واقع شود، یم

نسبت به ردبول ي عسل و نسترن کوهی هامحلولداد 

کاهش شاخص خستگی، میزان الکتات، الکتات دي  موجب

کیک  عملکردشود و هیدروژناز و کراتین کیناز می

  بخشد.یمکاران را بهبود بوکسینگ

 
 تقدیر و تشکر

ۀ کارشناسی ارشد امنانیپاتحقیق حاضر حاصل 

از استاد فیزیولوژي ورزشی مصوب دانشگاه مازندران است. 

تمامی  و همچنین بزرگ رزمی جناب آقاي مسعود رحیمی

را یاري ا م نامهیاناین پا يهاکه در اجراي آزمون هاآزمودنی

 .کمال تشکر و قدردانی را داریم کردند،
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Abstract 
Intense physical activity is associated with the production and increase of lactate, lactate 
dehydrogenase and creatine kinase. In the present study, the effects of consuming honey 
Rosa Canina L. solutions were investigated in comparison with Red Bull on the levels 
of lactate, lactate dehydrogenase and creatinine kinase after three quasi-competitive 
kickboxing matches in kickboxing men. A practical and semi-experimental study 
method was applied. The statistical population of this study consisted of athletes from 
Mazandaran province, from which 32 athletes were randomly divided into 4 groups of 
placebo, honey, Rosa Canina L. and Red Bull. Blood samples were collected before, 
immediately, 60 and 120 minutes after the test and the above variables were measured 
by enzymatic calorimetry. Repeated measures ANOVA was used for data analysis. 
Lactate levels increased immediately after training in the Red Bull group compared to 
placebo and in the honey and Rosa Canina L. groups showed a significant decrease 
compared to Red Bull. Lactate (120 min) showed a significant decrease in honey and 
Rosa Canina L. groups compared to placebo and red bull. The levels of lactate 
dehydrogenase (60 and 120 minutes) in honey and Rosa Canina L. groups compared to 
placebo and also Red Bull and creatine kinase in honey and Rosa Canina L. groups 
compared to red bull (60 and 120 minutes) showed a significant decrease. The results 
of this study show the effectiveness of honey and Rosa Canina L. solutions compared 
to Red Bull in increasing the performance of athletes and reducing fatigue indices. 
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