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 چکیده:

این مطالعه با هدف بررسی تعیین اثر مصرف آب آلبالو بر سطوح پالسمایی کراتین کیناز  و درد عضالنی متعاقب فعالیت    هدف :

 اکسنتریک در دانشجویان دختر غیر فعال انجام پذیرف .

                     ستتال 52/52 ± 16/3ستتن: نفتتر دانشتتجوا دختتتر غیتتر ورزاتتکار و ستتال  تصتتادفی     61بتتراا ایتتن من تتور  روش کاا:ر:

نفره ا مکمل آب آلبالو و گروه کنترل تقستی  اتدند.    8به دو گروه  (لوگرمکی 3/15 ± 33/66متر  وزن:  سانتی611 ± 16/3: قد

ستاع  بعتد از ایجتاد     58و  55تکرار از حرک  برونگراا بازوا برتتر بتود. بالفاهتله      52پروتکل ایجاد کوفتگی مورد ن راامل 

  فشار خون سیستولی و دیاستولی  سطوح پالسمایی آنزی  کراتین 61تا  1بازو  مقیاس بصرا درد آنالوگ کوفتگی عضالنی تورم 

 ( و نیز ااخص هاا هماتولوژیک اندازه گیرا اد.CPKکیناز  

یافته هاا تحقیق با استفاده از آزمون تحلیل واریانس یک عاملی با اندازه گیرا هاا مکرر همراه با گروه کنترل و آزمون تتی      

روز قبتل از ورز  بتر       6میلتی لیتتر آب آلبتالو بته متد        611مستقل بررسی اد. نتایج تحقیق حاضر نشان داد مصرف روزانته  

دااته اس . نتایج آزمون تحلیل واریانس یک عاملی با اندازه گیرا هتاا مکترر همتراه بتا      ااخص هاا اهلی تاثیر معنی دارا

گروه کنترل حاکی از آن اس  که بین گروه مکمل آب آلبالو و کنترل از ن ر تغییرا  محیط دور بازو  ستطوح پالستمایی کتراتین    

 را با اثرا  تعاملی بین گروهی وجود دارد.تفاو  معنی دا (MCVقرمز  چهیگو کیحج   نیانگیمکیناز  درد عضالنی و 

با توجه به نتایج حاهله می توان گف  مصرف آب آلبالو بر برخی فاکتورهاا کوفتگی عضالنی تأخیرا متوثر بتوده و بتا     نت:یج: 

رستی  توجه به این که تحقیق حاضر اولین بررسی تاثیر مکمل آب آلبالو بر ااخص هاا کوفتگی عضالنی متی بااتد  نیتاز بته بر    

 بیشتر در این زمینه اهمی  دارد.
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 مقدمه  1-1

فعالی  بدنی و ورز  اع  از اینکه در سطح همگانی و به اکل تفریحی توسط افراد عادا انجام بگیرد یا اینکته در ستطح قهرمتانی و          

حرفه اا توسط ورزاکاران  نخبه انجام اود  عالوه بر فواید زیادا که در حفظ و بهبود سالم  جستمانی و روانتی انستان دارد متی توانتد      

کوفتگی عضالنی به عنتوان یکتی از رایتج      زیادا اود. یکی از این هدما  ورزای  کوفتگی عضالنی می بااد. سبب آسیب دیدگی هاا

ترین هدما  ورزای  عارضه ا معمولی اس  که مستقل از سطح آمادگی بدنی و به دفعا  طی زندگی فرد اتفاق می افتتد و بتا توجته بته     

  اغلتب بعتد از    DOMS)6  تاخیرا تقسی  متی اتود. کتوفتگی عضتالنی تتاخیرا یتا      اد  و عوامل ایجاد کننده ا آن به دو نوع حاد و 

                        تمرینتتاتی کتته بیشتتتر اتتامل انقباضتتا  برونگراستت   ایجتتاد نیتتز  توستتط  یتتا اتتدید و طتتوالنی متتد  وفعالیتت  هتتاا غیتتر معمتتول م

        ی عضتالنی تتاخیرا  کتاهش دامنته ا حرکتتی مفصتل        (. از جملته نشتانه هتاا کتوفتگ    5115؛ لتین جتون    6336 آرمسترانگ می اود

 و CPK)5کاهش قدر  عضالنی  سفتی عضله  تورم و التهاب  آسیب هاا ریز در حد میکروسکوپی  تراح آنتزی  هتاا کتراتین کینتاز       

 ( .  6368؛ ویلمور کاستیل  6381در پالسما و افزایش واکنش هاا التهابی می بااد  ترتیبیان   LDH)3  الکتا  دهیدروژناز

ساع  پس از فعالی  به اوج  58تا  55از الگوا یو وارونه پیروا می کند  به طورا تقریبا  DOMSبراساس نتایج آزمایشگاهی اد       

 (.5113پترسون  ؛5113ترتیبیان ی رود  روز پس از تمرین به طور کامل از بین م 6تا  2خود می رسد  سپس به تدریج فروکش می کند و تا 

موضوعی حل نشدنی و مورد بخث جوامع حتی جوامع پزاکی است . فرضتیه هتاا متعتددا بتراا ستاز و کتار         DOMSسبب اناسی  

 ف  همبنتد  التهتاب و تتورم و   کوفتگی ارائه اده اس  که از آن جمله می توان به فرضیا  تجمع اسید الکتیک  اسپاس  عضالنی  آسیب با

متادگی  راد هرف ن ر از ستن  جتنس یتا ستطح آ    اف اکسنتریک  در تمامی ااض هارضیه هاا دیگر اااره کرد. اعتقاد براین اس  که انقبف

 سیب اود؛ اما در افرادا که در گذاته به حد کافی تمرین مقاومتی انجام نداده اند بیشتر تأثیر دارد. جسمانی می تواند سبب آ

مواجه می کند  به طورا که موجب کاهش عملکترد  کوفتگی عضالنی در ورزاکاران اجراا تمرینا  و ارک  در مسابقا  را با اختالل    

مهار  هاا ورزای آنان خواهد اد با توجه به نقش و اهمی  این آستیب هتا در حتوزه ا ورز  و فعالیت       مانع اجراا مناسب  ورزای و

                                                             

1  . Delayed Onset Muscle Soreness 

2  . Creatine Phoshokinase 

3  . Lactate Dehydrogenase
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بااد؛ از این رو کمک بته فترد   هاا بدنی  درمان و پیشگیرا از بروز آنها می تواند براا افراد عادا و نیز ورزاکاران حرفه اا حائز اهمی  

        آسیب دیده براا رفع ناراحتی و ناتوانی وا  به ویتژه در ستطح ورز  حرفته اا و بتازگردان وا بته تمترین و مستابقا  اهمیت  زیتادا          

 . (5116؛ ویکرز  5111دارد  کونولی 

درمتانی  ماستاژ     6سبک  انجام تمرینا  کششی  اولتراستوند راهکارهاا درمانی متعددا از جمله اثر تمرینا  گرم کننده  انجام فعالیا      

 3  دارو هاا ضد التهابی ن یر ایبوپروفین و جریتان هتاا انترفرنشتیال   Eو  C  مکمل هاا ویتامین 5فشار و کشش عضالنی  یخ وکمپران

و بته التهتاب  کتوفتگی و اختتالل در      (. هدما  عضال  اسکلتی که در اثر انقباض پدید می آید5116 بلومر  مورد بررسی قرار گرفته اس 

و        عملکرد منجر می اود  اغلب با  دارو هاا ضد التهاب و ضد درد درمان می اود. بر پایه تحقیقا  در مورد مصرف دارو هاا ضد التهتاب  

مچنتین افتزایش خطتر    استفاده ا مکرر از این دارو ها به تخریب دیتواره موکوستی معتده  روده و ه     DOMSضد استروئیدا در درمان 

   بیمارا هاا قلبی و عروقی منجر می اود. به همین دلیل در بین محققان استفاده از واسطه هاا ضد التهابی طبیعتی بیشتتر متورد توجته    

 قرار دارد.

ه بااد  بستیار رواج  مکمل هاا گیاهی با این اعتقاد که استفاده از آنها پیش یا پس از تمرین ممکن اس  آثار پیشگیرا یا درمانی داات     

متورد استتفاده   (. گیاهان دارویی به گیاهانی گفته می اود که در درمان بیمارا یا پیشگیرا از بروز آن 5116 دیویس و همکاران  یافته اند

توجه زیادا به اهمی  میوه ها با توجه به ویژگی ها آنتی اکسیدانی و ضتد التهتابی آنهتا جهت       (. اخیرا6385َدوازده امامی  قرار می گیرند  

 (.  5161؛تروبولد  5113؛ هوواتسون  5111 کونولی   بهبود ریکاورا پس از آسیب هاا عضالنی در هنگام ورز  اده اس 

اس  که اامل  5یادا از ترکیبا  پلی فنولیکحاوا مقادیر ز مناطق معتدله اس . آلبالو از میوه هاا ( (Prunus Cerasus آلبالو     

 (.5166سامنرس    و ضد التهابی می بااد 6داراا تاثیرا  آنتی اکسیدانیمی بااد که این ترکیبا   1آنتوسیانین ها و 2فالونوئیدها

و از بزرگترین گروه از رنگدانه هاا محلول در آب هستند و مسئول ایجاد رنگ بسیارا از میوه جا  از  آنتوسیانین ها ترکیبا  پلی فنول

   جمله انگورقرمز   تو  فرنگی  آلبالو و زراک و ... می بااند. این ترکیبا  داراا خاهی  آنتی اکسیدانی هستند و براا بسیارا از 

         تحقیقا  نشان (.6338را از بیمارا هاا قلبی نیز کمک می کنند  هاربورن  و به پیشگی سیست  هاا بدن نقش محاف تی دارند

                  ( و کاهش آسیب هاا عضالنی پس از 5161؛ هوواتسون  5111کونولی  الو می تواند باعث ریکاورا سریع  که آب آلب می دهد

براا پیشگیرا از کوفتگی  ا هدف تعیین اثر آب آلبالوبنابراین تحقیق حاضر ب( گردد. 5165؛ بل  5166؛ سامنرس  5113 دچارم   ورز 

 .گیرد عضالنی تاخیرا انجام می

                                                             

1 . Ultrasound 

2  . Compression 

3  . Interferental Current 

4  . Polyphenolic 

5 . Flavonoids 

6  . Anthocyanins 

7  . Anti-oxidant 
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 بی:ن مسئله 1-2

کوفتگی عضالنی تاخیرا از پیامدهاا منفی تمرین اس . کوفتگی عضالنی تاخیرا تجربه اا ناخواایند  به ویژه براا افترادا است         

(. کتوفتگی  6381 رحمانی نیتا    آورده اند  به گونه اا که ممکن اس  مانع ادامه ا فعالی  جسمانی آنان گردد که به تازگی به ورز  روا

اکل معکوسی تبعی  می کنتد  بته ایتن     Uعضالنی متعاقب فعالی  بدنی که به هور  احساس درد مبه  بیان می اود  اغلب از منحنی 

ساع  به طول انجامد. در تحقیقا  انجام اده مشاهده  58تا  55اود و ممکن اس   ساع  پس از ورز  احساس می 55ترتیب که تقریباً 

(. کتوفتگی  5116ساع  پس از دویدن به اوج خود متی رستد  ویکترز      55اده اس  که کوفتگی ایجاد اده به وسیله دویدن در سراایبی 

        (  5116در پالستتما  پاستتکلیس   (LDH  دهیتتدروژنارکتتتا    ال (CPK  عضتتالنی تتتاخیرا بتتا افتتزایش تراتتح آنتتزی  کتتراتین کینتتاز 

              و تغییترا  بیواتیمیایی کته فترد        پروستتاگالندین هتا  5  بترادا کنتین  ستایتوکین هتا    6آزادسازا میانجی هاا التهابی مانند هیستتامین 

                      هتتا  گلبتتول هتتا ستتفید ختتون    ی عضتتالنی موجتتب تغییتتر میتتزان ماکروفاژ  آستتیب بیشتتتر متتی کنتتد. همچنتتین کتتوفتگ   عد را مستتت

                         را بتته داختتل گتترد  ختتون آزاد    (Mb  و میوگلتتوبین (CPK (و 5111ستتون  ؛ گیب6335 پتتین   متتی بااتتد و غیتتره مونوستتی  هتتا  

دم  کاهش دامنه حرکتتی مفاهتل و کتاهش قتدر  کته      ( و همچنین کوفتگی تاخیرا عضله با ا5111؛ سیموپولوس  5113 کی    می کند

 (.  5166؛ هاودا  5161؛ نانن  6335 پین   اخته می اودساع  بعد از ورز  بروز می کند  ان 55تا  65معموالً 

ی د آمده در اثر ورز   از طریق انقباض مکانیکی عضله اروع اده و سبب تولید و رهاستازا میتانجی هتاا التهتاب    وآسیب عضالنی به وج

مانند سایتوکین ها و کموکاین ها می اود که این مواد نیز به نوبه خود منجر به حرک  نوتروفیل هتا بته داختل جریتان ختون متی اتود.        

 آندرزاستکی    ددیده می رستن   به عضله آسیب 3نوتروفیل هاا موجود در جریان خون به باف  عضله نفوذ می کنند و در اثر عمل فاگوسیتوز

 واکنش معموالً در افرادا که سابقاَتراح می کنند. این  خون از به داخلاد پروتئینی مانند کراتین فسفوکیندیده نیز  مو (. عضله آسیب5118

التهتاب و ادم در کتوفتگی   (. 5161؛ نتانن   6335 پتین    ورز  نکرده اند و به تازگی در یک برنامه ورزای ارک  می کننتد بتارزتر است    

(. تجمتع متایع در   5113 چنتگ    مربوط به مهاجر  پروتئین هاا پالسما و مایع به باف  آسیب دیده اس ( 5161 نان   خیراتأ  عضالنی

( معموالً کاهش دامنته حرکتتی بتا کتوفتگی     5165؛ مورس  5113؛ چنگ  6336 دریانو    منطقه می اود دمحل آسیب باعث افزایش در

مفصتل بتراا    چنین  ااید این کاهش دامنه حرکتیس درد یا ادم اس . همعضالنی همراه اس . کاهش دامنه حرکتی احتماالً نتیجه احسا

 آسیب عضالنی ضرورا بااد. بهبود بهینه 

د و متی توانتد بته    اسکلتی افزایش متی یابت   -ونگرا  میزان تولید نیرو در دستگاه عضالنی رهنگام انجام تمرینا  ناآانا  به ویژه از نوع ب    

(. فعالی  بدنی ستبب متی اتود مصترف     5116؛ جامورتاس  5112؛ ماتل و همکاران  5111 فروس    خیرا منجر اودکوفتگی عضالنی تأ

                                                             

1. Histamine 

2. Cytokines 

3. Phagocytosis 
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درهد اکستیژن مصترفی بته رادیکتال      3تا  6(. از آنجا که 5113 استند   برابر افزایش یابد 511تا  611اکسیژن عضال  فعال بدن تا حدود 

دن انتقال الکترون از طریق زنجیتره تنفستی و در نتیجته  افتزایش تولیتد      هاا آزاد تبدیل می اود  افزایش مصرف اکسیژن سبب بیشتر ا

 (. هنگام فعالی  ورزای ادید رادیکال هاا آزاد موجب آسیب اکسایشی به غشاهاا عضالنی از6335 هالیول   رادیکال هاا آزاد می اود

یکتال هتاا آزاد و   یتد ارتبتاط بتین راد   عضتالنی م   ز عالی  آسیب به غشاهااعالوه بر این  برخی ا طریق پراکسیداسیون چربی می اوند

نتی اکسیدان ها ساختارهاا ایمیایی اند که قادر به محدود کردن یتا مهتار اکسیداستیون    (. آ5115 لی  خیرا می باادکوفتگی عضالنی تأ

 (.5113وپوس  ؛ واسیاک5115 پاور   ایجاد اده توسط رادیکال هاا آزاد و در نتیجه  تعدیل آسیب هاا ایجاد اده هستند

با توجه به اینکه گونه هاا آزاد اکسیژن در پاسخ به ورز  تولید می اود و به ایجاد آسیب اکسیداتیو و آسیب عضال  استکلتی منجتر        

تهاب می اود  این امکان وجود دارد که مکمل هاا آنتی اکسیدانی با تقوی  دفاع آنتی اکسیدانی بدن از فشار اکسیداتیو حاهل از ورز   ال

نتی اکسیدانی متعددا براا محاف   سلول از رادیکال هاا آزاد معرفتی اتده انتد؛ ماننتد     عضالنی جلوگیرا کنند. مکمل هاا آ و آسیب

(  بنتابراین استتفاده از مکمتل هتاا آنتتی      6336؛پتاکر   5111؛ کتانن   5111 ماستتالوس     کاروتنوئیدها و فالونوئیدها E  C ویتامین هاا

نی که ظرفی  آنتی اکسیدانی کمی دارند یا در تمرینا  ادید ارک  می کنند و دفاع آنتی اکسیدانی آن ها ضتعیف اتده   اکسیدانی در کسا

        اس   می تواند آسیب اکسیداتیو ناای از ورز  را در خون و غضتال  استکلتی بته تعویتق انتدازد و از ایتن طریتق اکستیداتیو را کتاهش          

 (.5115؛ نیمن و همکاران  6338کیاکونن  ؛ 6333 ااتون و همکاران   دهد

در جه  محدود کردن یا کاستن درد و واکنش هاا التهتابی بعتد از تمرینتا  ورزاتی      DOMSبیشتر درمان هاا پیشنهادا براا       

          (  5112 تتامس   (  یتخ درمتانی  5112 زیتن التدین     متی تتوان بته ماستاژ درمتانی      DOMSاس . از رو  هاا درمتانی متتداول بتراا   

 (  استفاده از مکمل هاا تغذیه اا مثل آنتی اکسیدان هتا 6383 دنگار   (  تحریک اعصاب جلدا5111 بارالس   استفاده از حرکا  کششی

( اااره 5113 توکماکیدیس   ( و استفاده از داروهاا مسکن ضد التهابی غیر استروئیدا5113 کولونی   (  گیاهان دارویی6381 رحمانی نیا  

ر متورد  د. تحقیقا  زیادا تاثیر استفاده ازاین داروها را بررسی کرده اند  اما نتایج ضد و نقیض این تحقیقا  باعث اده اس  تتا نتتوان د  کر

ثیر این داروها نتیجه قطعی گرف ؛ از این رو در میان محققان توجه ویژه اا بتراا یتافتن متواد طبیعتی متوثر بتر کتوفتگی        تأثیر یا عدم تأ

سفانه استفاده از گیاهان اااره اده  متأوجود آمده اس . با این که در تحقیقا  زیادا به رو  هاا درمان کوفتگی عضالنی با  عضالنی به

تغذیه اا  دارویتی و درمتانی    حاضر تال  اده از آلبالو با خواص ثرا توجه نشده اس . در تحقیق حال به این ایوه درمانی به طور متا به 

ترکیبا  پلتی فنلتی موجتود در     رهنگ غذایی ایرانیان مورد توجه بوده براا درمان کوفتگی عضالنی تاخیرا استفاده اود.که از دیرباز در ف

و  آلبالو عمدتاَ اامل آنتوسیانین هاس . آنتوسیانین ها از جمله مه  ترین ترکیبا  پلی فنلی هستند که طیف گسترده اا را در طبیع  دارند

ام یافتته مکتانیزم اثتر ایتن     براساس مطالعا  انخت (. 5111؛ کینوایتا  5113و فارماکولوژیک می بااند  پوتاپوویچ  داراا اثرا  بیوایمیایی 

مستیرهاا متتابولیکی    رادیکال هاا آزاد و مهار فعالی  آنزی  هاا کلیتدا  امربوط به خواص آنتی اکسیدانی و توانایی پاک ساز ترکیبا 

فاظ  از سلول ها در برابرآستیب هتاا   د علمی در خصوص خواص آنتی اکسیداتیو حبا توجه به اواه(. 5115؛ لین  5113اس   پوتاپوویچ  

آلبتالو یکتی از   ( و با توجته بته ایتن کته      5165؛ بل  5166؛ سامنرس 5161؛ هواتسون  5111کنولی  ناای از رادیکال هاا آزاد آب آلبالو  
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در ستاخ  مکمتل    از آن ( می توان6331 همایونی   از گونه هاا گیاهی آن اس و کشور ایران خاستگاه بسیارا  گیاهان بومی ایران اس 

ا و بیوایمیایی کوفتگی عضالنی تاخیرا مورد عملکرد عالئ هاا ورزای استفاده نمود  لذا براا اولین بار می خواهی  تاثیر آب آلبالو را در

النی زیاد بوده و مجال بررسی تمامی این نشانگرها بته عنتوان یتک    ا و نشانگرهاا کوفتگی عضدلیل اینکه سندرم هبررسی قرار دهی . به 

 مورد بررسی قرار دادی .    ما اهلی ترین و مه  ترین ااخص هاا کوفتگی عضالنی تأخیرا رامتغییر وابسته در توان ما نیس

  سطوح پالسمایی ه عنوان عالئ  ظاهراتورم بازو بو  61تا  1سنجش میزان درد عضالنی با مقیاس بصرا درد آنالوگ در این تحقیق      

یل لمتعاقب یک برنامه ا برونگراا بازوا برتر مورد مطالعه و ارزیابی قرار گرف .دبه عنوان نشانه بیوایمیایی  (CPK آنزی  کراتین کیناز 

تته انتد   متورد توجته قترار گرف   انتخاب این نشانگرها به این عل  اس  که عالئ  فوق با توجه به بیشینه ا تحقیقا  به عمل آمتده بیشتتر   

 خص هتاا هماتولوژیتک   که بررسی تاثیرآب آلبالو متعاقب فعالی  اکسنتریک بتود  اتا  تکمیل کار تحقیق  ( و نیز براا5113 توکامیدوس  

(  میانگین مقدار هموگلتوبین در یتک گویجته قرمتز     HCT(  هماتوکری   HGB(  هموگلوبین RBCهاا قرمز  مقدار گلبولعبارتند از: 

 MCH میانگین حج  یک گویچه قرمز  )MCV  غل   هموگلوبین یک گلبول قرمز  )MCHC  هتا    (  پالکتPLT هتاا   (  گلبتول

نیز مورد بررسی قرار گرف . بنتابراین بتا توجته بته      (MXDها   (  مونوسی LYMها   (  لنفوسی NEUTها   (  نوتروفیلWBCسفید 

و نیز با توجته بته اثترا      ( آب آلبالو5165( و ضد اکسیداتیوا   بل  5166؛ سامنرس  5113؛ دچارم  5111خاهی  آنتی اکسیدانی  کنولی  

و نیتز   عمده اا در آن دارند نقش به خصوص ورز  هایی که انقباض اکسنتریک کوفتگی عضالنی تاخیرا که در ورز  هاا غیر معمول

رسی تأثیر آب آلبالو بر کوفتگی عضالنی تأخیرا   تحقیق حاضر به به دلیل کمبود مدارک مستند خارجی و فقدان مدارک داخلی مبنی بر بر

بته عنتوان متاده اا طبیعتی و در دستترس در جریتان        در ایران  در این زمینه انجام پذیرف . لذا بررسی آب آلبالو عنوان اولین کار تحقیقی

براا محققان داخلی و خارجی را در حیطته فیزیولتوژا   اس  زمینه ا تحقیقا  تازه اا  و امید باب تازه اا خواهد گشود کوفتگی عضالنی

نجام تحقیق حاضر پاسخ به این سوال می باادکه آب آلبالو چه تاثیرا بر کوفتگی عضالنی تاخیرا خواهد افراه  سارد. هدف از  ورزای را

 داا ؟

 فرضی:ت تحقیق 1-3

 فعالی  اکسنتریک در دختران غیر فعال دارد.ثیر معنی دارا بر میزان فشار خون سیستولی متعاقب تأ مصرف آب آلبالو .6

 ثیر معنی دارا بر میزان فشار خون دیاستولی متعاقب فعالی  اکسنتریک در دختران غیر فعال دارد.تأمصرف آب آلبالو  .5

 تغییر محیط دور بازو( متعاقب فعالیت    خیراضالنی تأثیر معنی دارا بر کاهش عالئ  ظاهرا کوفتگی عمصرف آب آلبالو تأ .3

 کسنتریک در دختران غیر فعال دارد.ا

( متعاقب فعالی  اکسنتریک در 61تا  1مصرف آب آلبالو تأثیر معنی دارا برکاهش اد  درد در مقایس بصرا درد آنالوگ   .5

  دختران غیر فعال دارد.

 متعاقب فعالی  اکسنتریک در دختران غیر فعال دارد. (CPK  ثیر معنی دارا بر میزان آنزی  سرمیمصرف آب آلبالو تأ .2

 متعاقب فعالی  اکسنتریک در دختران غیر فعال دارد. ((RBC قرمز هاا گلبول برثیر معنی دارا مصرف آب آلبالو تأ .1
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 متعاقب فعالی  اکسنتریک در دختران غیر فعال دارد. (HGBهموگلوبین بر ثیر معنی دارا مصرف آب آلبالو تأ .6

 متعاقب فعالی  اکسنتریک در دختران غیر فعال دارد. (HCTهماتوکری   بر ثیر معنی دارا آلبالو تأ مصرف آب .8

متعاقب فعالی  اکسنتریک در  (MCHمیانگین مقدار هموگلوبین در یک گویجه قرمز  ثیر معنی دارا بر مصرف آب آلبالو تأ .3

 دختران غیر فعال دارد.

متعاقب فعالی  اکستنتریک در دختتران غیتر     (MCV  میانگین حج  یک گویچه قرمزمصرف آب آلبالو تاثیر معنی دارا بر  .61

 فعال دارد.

متعاقب فعالی  اکسنتریک در دختتران   (MCHCغل   هموگلوبین یک گلبول قرمز  ثیر معنی دارا بر مصرف آب آلبالو تأ .66

 غیر فعال دارد.

 الی  اکسنتریک در دختران غیر فعال دارد.متعاقب فع (PLTها   پالک ثیر معنی دارا بر مصرف آب آلبالو تأ .65

 متعاقب فعالی  اکسنتریک در دختران غیر فعال دارد. (WBC  هاا سفید گلبولثیر معنی دارا بر مصرف آب آلبالو تأ .63

 متعاقب فعالی  اکسنتریک در دختران غیر فعال دارد. (NEUTها   نوتروفیلثیر معنی دارا بر مصرف آب آلبالو تأ .65

 متعاقب فعالی  اکسنتریک در دختران غیر فعال دارد. (LYMها   لنفوسی ثیر معنی دارا بر آلبالو تأمصرف آب  .62

 متعاقب فعالی  اکسنتریک در دختران غیر فعال دارد. (MXDها   مونوسی ثیر معنی دارا بر مصرف آب آلبالو تأ .61

 تحقیقاهمیت ضرورت و  1-4

انواع دردها روبرو اده و در هدد راهی براا تسکین درد خود برآمده اس  در همه جاا انسان در طول زندگی خود همواره با      

جهان درد را نشانه اا از بیمارا می دانند که به عنوان یک مکانیس  هشدار دهنده عمل کرده و از یک آسیب بافتی خبر می دهد. 

(. کوفتگی و درد عضالنی یکی از عوارض اایع و 6388رد   هاوا همچنین درد اایعترین عالمتی اس  که بیمار را نزد پزاک می برد

معمول ناای از فعالی  جسمانی اس   که می تواند ه  براا مبتدیان و ه  در ورزاکاران حرفه اا اتفاق افتد و به ادامه فعالی  

مربیان بایستی در هدد  ورزای و عملکرد مناسب آنها لطمه وارد نماید و سبب محرومی  ورزاکار اود. بنابراین ورزاکاران و

پیشگیرا و درمان این عارضه برآیند ولی متاسفانه هنوز رویکرد مناسبی در جه  پیشگیرا و درمان این عارضه عضالنی وجود ندارد 

در مورد علل بروز و راه هاا پیشگیرا و درمان این عارضه ن ریه هاا زیادا ارائه اده اس  ولی  هیچکدام از آنها قطعی  ندارد و 

 شترا در این زمینه هور  پذیرد.یبایستی تحقیقا  ب

امروزه با سنتر داروهاا ایمیایی ضددرد و ورود آنها به بازار و استفاده وسیع از آنها جه  تسکین درد عوارض جانبی آن ها نیز      

ی مد  اعتیاد آور نیز هستند. منجر به تهوع  ضعف تنفسی و یبوس  اده و در هور  مصرف طوالن 6پدیدار اد براا مثال اپیوئیدها

                                                             

1. Opioids 
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(. در این راستا 6331 جیرمی   داروهاا ضدالتهاب غیراستروئیدا نیز باعث اختالال  دستگاه گوار  و آسیب هاا کلیوا می اوند

وهاا گیاهان دارویی مورد توجه بسیار قرار گرفتند. گیاهان دارویی و ادویه ها حاوا تعداد زیادا ترکیبا  مفیدند در حالی که دار

ایمیایی حاوا یک یا دو ترکیب دارویی مفید می بااند. همچنین گیاهان دارویی به عل  همراه دااتن ترکیبا  دیگرا همراه با 

 .(6361ژان  و  والکوردارند مترا نسب  به داروهاا ایمیایی برخترکیب با اثر دارویی خاص از عوارض جانبی به مراتب ک

        استفاده از گیاهان دارویی در ایران نیز مانند اکثر کشورهاا در حال راد متداول بوده و همچنین رو به افزایش می بااد      

        (  5166  سامنرس  86 حیدراآب آلبالو جزو نوایدنی هایی اس  در تحقیقا  به عنوان کاهش دهنده استرس اکسیداتیو 

در این راستا و با توجه به گستر  تقاضا براا گیاه درمانی معرفی اده اس . ( 5161عضالنی کوهل  ( و درد 5113چارم  التهاب  د

بررسی و تحقیق در این زمینه ضرورا اس   تا عموم مردم مخصوهاً ورزاکاران با مواجه با آسیب هایی همچون  کوفتگی عضالنی  

با آگاهی به انتخاب بهترین و موثرترین رو  درمانی براا پیشگیرا و  درد  اسپاس  و غیره با دااتن اطالعا  کافی در این زمینه 

 درمان و بازگش  به حال  اولیه سریعتر براا ادامه فعالی  خود بپردازند.

 بنابراین از جمله دالیلی که بر اهمی  ضرور  انجام این تحقیق می افزاید می توان موارد زیر را برامارد:

 بیوایمیایی کوفتگی عضالنی تاخیرااناسایی عوارض و عالئ   (6

آانایی با پروتکل هاا تمرینی که باعث ایجاد باالترین میزان کوفتگی عضالنی می اود و اناسایی مکانیس  هاا بروز  (5

 سازگارا در برابر این پدیده

 اناخ  رو  هاا گیاهی درمانی یا پیشگیرا در زمینه کوفتگی عضالنی (3

 تگی عالئ  عملکردا و عالئ  هماتولوژیکی کوفتگی عضالنی تاخیراآانا ادن با زمان اروع و اوج گرف (5

 ساع  آب آلبالو بر کوفتگی تاخیرا 58و  55بررسی تاثیر دوره زمان درمان  (2

ساع  بعد از انجام پروتکل همراه با مکمل دهی آب آلبالو  58و  55بررسی تغییرا  عالئ  عملکردا و هماتولوژیکی بالفاهله  (1

 کوفتگی تاخیرا

 ا وابسته به کوفتگی تاخیرالوگیرا از آسیب عضانی و سندرم هاجسی موثر بودن آب آلبالو در برر (6

با توجه به اینکه تاکنون تحقیقی مبنی بر استفاده از آب آلبالو در زمینه آسیب هاا ورزای همچون کوفتگی عضالنی تاخیرا در ایران       

ررسی تعیین اثر مصرف آب آلبالو بر روا کوفتگی تاخیرا بخصوص ااخص اهلی گزار  نشده اس . از این رو  تحقیق حاضر با هدف ب

ناای از فعالی  اکسنتریک در دانشجویان دختر غیرفعال هور  می گیرد که می تواند راهکارهاا جدیدا را در  ( CPK) کراتین کیناز

 زمینه درمان این پدیده ارائه دهد.
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 اهداف تحقیق 1-5

 هدف کلی 1-5-1

 اثر مصرف آب آلبالو بر روا ااخص کراتین کیناز کوفتگی تاخیرا ناای از فعالی  اکسنتریک در دانشجویان دختر غیرفعالتعیین 

 اهداف ویژه 6-5-2

 تعیین اثر مصرف کوتاه مد  آب آلبالو بر میزان فشار خون سیستولی متعاقب فعالی  اکسنتریک در دختران غیر فعال -6

 میزان فشار خون دیاستولی متعاقب فعالی  اکسنتریک در دختران غیر فعالتعیین اثر مصرف آب آلبالو بر  -5

 تغییر محیط دور بازو( متعاقب فعالی  اکسنتریک  تعیین اثر مصرف آب آلبالو بر کاهش عالئ  ظاهرا کوفتگی عضالنی تاخیرا -3

 در دختران غیر فعال 

( متعاقب فعالی  اکسنتریک در دختران 61تا  1  آنالوگتعیین اثر مصرف آب آلبالو برکاهش اد  درد در مقایس بصرا درد  -5

 غیر فعال 

 متعاقب فعالی  اکسنتریک در دختران غیر فعال  (CPKتعیین اثر مصرف آب آلبالو بر میزان آنزی  سرمی  -2

 متعاقب فعالی  اکسنتریک در دختران غیر فعال  RBCتعیین اثر مصرف آب آلبالو بر  -1

 متعاقب فعالی  اکسنتریک در دختران غیر فعال  HGBتعیین اثر مصرف آب آلبالو بر  -6

 متعاقب فعالی  اکسنتریک در دختران غیر فعال  HCTتعیین اثر مصرف آب آلبالو بر  -8

 متعاقب فعالی  اکسنتریک در دختران غیر فعال  MCHتعیین اثر مصرف آب آلبالو بر  -3

 متعاقب فعالی  اکسنتریک در دختران غیر فعال  MCVتعیین اثر مصرف آب آلبالو بر  -61

 متعاقب فعالی  اکسنتریک در دختران غیر فعال  MCHCتعیین اثر مصرف آب آلبالو بر  -66

 متعاقب فعالی  اکسنتریک در دختران غیر فعال  PLTتعیین اثر مصرف آب آلبالو بر  -65

 ران غیر فعال متعاقب فعالی  اکسنتریک در دخت WBCتعیین اثر مصرف آب آلبالو بر  -63

 متعاقب فعالی  اکسنتریک در دختران غیر فعال  NEUTتعیین اثر مصرف آب آلبالو بر  -65

 متعاقب فعالی  اکسنتریک در دختران غیر فعال  LYMتعیین اثر مصرف آب آلبالو بر  -62

 متعاقب فعالی  اکسنتریک در دختران غیر فعال MXDتعیین اثر مصرف آب آلبالو بر  -61
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 تحقیقمتغیره:ی  1-6

 متغیر مستقل 1-6-1

هدااتی و مندرج جه  دستی از آلبالوا تازه تهیه اده و در بطرا ها ب  که بصور طبیعی در تحقیق حاضر متغیر اامل آب  آلبالو       

 در اختیار آزمودنی ها قرار گرف .مصرف روزانه 

 متغیره:ی وابسته 1-6-2

خیرا  عالئمی همچون مقیاس بصرا درد آنالوگ و اندازه محیط دور بازو به عنوان از بین عالئ  و نشانگرهاا کوفتگی عضالنی تا    

به عنوان  عالئ  بیوایمیایی و فاکنورهاا خونی که عبارتند  (CPK) عالئ  ظاهرا  سطوح پالسماا آنزی  هاا کراتین فسفو کیناز

میانگین مقدار هموگلوبین در یک گویجه قرمز (  HCT(  هماتوکری   HGB(  هموگلوبین RBCهاا قرمز  مقدار گلبولاز: 

 MCH میانگین حج  یک گویچه قرمز  )MCV  غل   هموگلوبین یک گلبول قرمز  )MCHC ها   (  پالکPLTهاا  (  گلبول

به عنوان ااخص هاا هماتولوژیکی مورد  (MXDها   (  مونوسی LYMها   (  لنفوسی NEUTها   (  نوتروفیلWBCسفید 

 ابی قرار گرفتند.بررسی و ارزی

 محدودیت ه:ی تحقیق 1-7

 محدودیت ه:ی ق:بل کنترل 1-7-1

قلبی عروقی و نیز عدم  سن  جنس  دانشجو بودن  عدم ابتال به بیمارا هاا ارتوپدا در اندام فوقانی  عدم وجود بیمارا عصبی و     

ماهیانه  عدم مصرف داروهاا ضد درد استروئیدا و غیر (  قرار نگرفتن در دوره ا عاد  6362 برترام   وجود بیمارا دستگاه گوار 

روز قبل از انجام تحقیق  عدم ارک  در  61(  عدم انجام تزریق عضالنی در 6362 برترام   روز قیل از اروع تحقیق 61استروئیدا در 

تی مفصلی در اندام فوقانی و زمان تمرینا  ورزای  مسابقه و یا فعالی  جسمانی ادید در طول تحقیق و ندااتن درد و آزردگی و ناراح

استفاده از وسایل و ابزار آزمایشگاهی  زمان و مکان اندازه گیرا و آزمون گر یکسان براا  هبح انجام گردید. نجام برنامه تمرینی که درا

 .(6336 رجبی   همه افراد

 محدودیت ه:ی غیر ق:بل کنترل 1-7-2

 ی و عدم پاسخ دهی به مصرف آب آلبالوعدم تعیین تفاو  هاا فردا مربوط به پاسخ ده -6

 استفاده احتمالی از داروهاا خاص توسط آزمودنی -5

 میزان خواب و استراح  آزمودنی ها -3
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 میزان انجام فعالی  هاا روزانه -5

 انگیزه روانی و ویژگی هاا اخصیتی آزمودنی ها -2

تقریباً یکسانی دااتند و همچنین توهیه هاا تغذیه تغذیه آزمودنی ها: اگر چه اکثر آزمودنی ها ساکن در خوابگاه بودند و تغذیه  -1

اا الزم در جه  مصرف و یا عدم مصرف برخی از مواد و داروها به آزمودنی ها داده اده بود  ولی آنالیز تغذیه اا در طول 

 تحقیق انجام نشد.

 تع:ریف واژه ه: و اصطالح:ت 1-8

 کوفتگی عضالنی ت:خیری 1-8-1

(  که غالباً بروز کوفتگی پس از 5112 هانگلینگ   اه با احساس درد  سفتی  ضعف و گرفتگی در عضال  اس همر حالتی ناخواایند     

( و 5111؛ بختیارا و همکاران  5115انجام فعالی  هاا سنگین و غیر معمول که همراه با انقباض هاا برونگرا می بااد  عارض ریچارد  

(  5112  گرمل   ساع  پس از تمرین آغاز گشته 65الی  8( و 5113 چانگ   دیده می اوددر هر دو گروه ورزاکاران مبتدا و حرفه اا 

 چانگ   روز پس از تمرین ازبین می رود 6الی  2( و سرانجام بین 6336 لین   ساع  پس از تمرین به اوج می رسد 58الی  55در عرض 

5113). 

ا به هور  ادراک درد و کوفتگی در عضله دو سر بازو متعاقب انجام فعالی  تحقیق حاضر  کوفتگی عضالنی تاخیر تعریف عملیاتی:در     

  دس  برتر( تعریف می اود. برونگرا با بازو

 الته:ب 1-8-2

         التهاب یک پاسخ فیزیولوژیک به محرک هاا گوناگون مانند عفون  و زخ  هاا بافتی اس  که به سرع  ایجاد اده و پایان     

 مواد حساسی  زا و غیره( یا   باکترا  ویروس  قارچ( بااند یا ایمیایی می یابد. برانگیزاننده هاا التهاب می توانند میکروبیولوژیکی

  گرما  پرتوهاا یون ساز  پرتوهاا فرابنفش و غیره(. التهاب ها ه  ممکن اس  در پی واکنش هاا خود ایمن بدن از حمله در  جسمانی

بیایند. بدن می کواد از طریق التهاب آسیب زننده را برطرف کند و آسیب را ترمی  نماید. یکی از اولین نتایج التهاب  مجزا  رماتیس  پدید

کردن ناحیه آسیب دیده از باقی مانده باف  هاس . فضاهاا بافتی و لنفاتیک در ناحیه ملتهب توسط لخته هاا فیبرینوژن مسدود می اوند 

ها یا محصوال  ه سختی در این فضا جریان می یابد. این مجزا کردن با دیوارکشی ناحیه آسیب دیده  انتشار باکتراو از این راه مایع ب

 (.6336 نیومن   اندازد. اد  روند التهابی معموالً متناسب با میزان آسیب بافتی اس سمی را به تاخیر می

 ها مورد آزمایش قرار گرف .گیرا میزان اندازه وسط بازو برتر آزمودنی تعریف عملیاتی: در این تحقیق میزان التهاب با اندازه    
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 آنزیم کراتین کین:ز ت:م پالسم: 1-8-3

 اس  که در تولید انرژا در ارایط ( CPK enzymeیکی از عوامل موثر بر دستگاه ایمنی بدن آنزی  کراتین فسفوکیناز آنزیمی      

( مختلفی از آن در باف  هاا مختلف وجود Isofrom  هااها یاف  می اود  اما ایزوفورماکثر سلولهوازا دخال  دارد. این آنزی  در بی

هاا محققین به افزایش آنزی  کراتین فسفوکیناز در حضور بیشترا دارد. بررسیCPK-MMهاا عضالنی ایزوفورم  دارد که در سلول

    هاا بافتی و ارایط التهابی فزایش این آنزی  در خون  نشان دهنده آسیباثر فعالی  ادید بدنی اااره دااته و گزار  اده اس  که ا

 (.6161 فرر   کنددر ارایطی که فعالی  به سم  بی هوازا بودن تمایل پیدا کرده بااد  افزایش پیدا می CPKمی بااد. آنزی  

تعریف عملیاتی: در تحقیق حاضر  من ور سنجش تغییرا  سطوح پالسمایی آنزی  کراتین کیناز بوده اس  که با استفاده از با دستگاه      

گیرا و تفسیر ارک  پارس آزمون مورد اندازه CPKگیرا فعالی   ( ارک  تجهیزا  سنجش و کی  اندازه Clinic IIآنالیزور فوتومتر 

 قرار گرف .

 ه:ی هم:تولوژیکیش:خص 1-8-4

 RBC 1 ه:ی قرمزگلبول 1-8-4-1

ترین قسم  هاا قرمز  در واقع اهلیهاا قرمز یا همان گلبولمخفف کلمه سلول قرمز خون اس . این سلول RBC ها یااریتروسی      

بول قرمز  اهلی اس  که کمک می کند گلم هموگلوبین اا به ناخون و عامل رنگ قرمز آن هستند. خود این رنگ قرمز به دلیل وجود ماده

ترین وظیفه خود یعنی حمل و نقل اکسیژن و دا اکسیدکربن را انجام دهد. به طور خالهه می اود گف  گلبول قرمز وسیله حمل و نقل 

. این عدد براا خان  ها باادمیلیون در هر میکرولیتر خون می 6/1تا  6/5هاا بدن هستند. مقادیر طبیعی بین اکسیژن از ریه به بقیه سلول

هاا گوارای یا خونریزیهاا واضح از محل  سوءتغذیه و فقر آهن یا کمبود مقدارا کمتر و در کودکان مقدارا بیشتر اس . خونریزا

         ژنتیکی مثلهاا خاص مثل فاوسی   بعضی مشکالهاا خونی یا همولیز دز اثر بعضی بیمارا  اکستن سلول B12ویتامین 

داسی اکل و مشکال  مغز استخوان باعث پایین آمدن مقدار گلبول قرمز می اوند. مقدار باالا گلبول قرمز می تواند  هاا قرمز گلبول

نشان دهنده ظرفی  باالا حمل اکسیژن بااد. در بعضی ورزاکاران و همچنین زندگی در ارتفاع به خاطر کمبود اکسیژن در هوا باعث 

روز در خون زندگی می کند ودر آخر عمر خود  651ول قرمز به طور طبیعی بعد از تولید مغز استخوان گلبخون می اود.  RBCافزایش 

     ها در طی باردارا به طور طبیعی کمی کمتر نشان داده می اود RBCا  تبدیل می اود. مقدار خرد می اود و به عناهر سازنده

                 میلی لیتر خون محیطی  6هاا قرمز در واقع مقدار دقیق گلبولدر  RBCچون حج  مایع خون افزایش پیدا کرده اس . عدد 

 (.5165؛ ابوالعباس  5161 ابوالعباس  اس 

                                                             

1 . Red blood cells 
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میلی لیتر خون محیطی می بااد که با استفاده از  6هاا قرمز در در این تحقیق  مقدار گلبول RBCتعریف عملیاتی: من ور از        

 گیرا گردید.اندازه mm3/106ساخ  ژاپن برحسب   (K1000 sysmexدستگاه سل کانتر  

 HCT  1هم:توکریت ی: 1-8-4-2

اا آمد  ه ( به معنی آهن اس  و هر جا در هر کلمه طور کلی هگیرا گلبول قرمز اس . بیکی از مقادیر اندازه HCTهماتوکری  یا        

 حتماً آن کلمه ارتباطی با گلبول قرمز دارد.

گیرا قسم  قرمز رسوب خون در لوله آزمایش هماتوکری  درهدا از حج  کلی خون اس  که از گلبول قرمز ساخته اده و با اندازه      

را با  HGBو  RBCگیرا ها و ارایط مختلفی که می توانند اندازهاود. به خاطر بیماراگیرا مینسب  به کل ارتفاع خون اندازه

گیرا می اود  تا به طور مستقی  نشان دهنده اندازه هموگلوبین و گلبول قرمز در خون بااد. این دازهه  ان HCTااکال مواجه کنند  

مقادیر طبیعی: اعداد لبول قرمز در خون بااد. اود  تا به طور مستقی  نشان دهنده اندازه هموگلوبین و گعدد معموالً با درهد نشان داده می

طبیعی  33آید. در خان  هاا باردار درهد باالتر از درهد براا خانمها نرمال به حساب می 56تا  36درهد براا آقایان و  25تا 55بین 

درهد باعث نگرانی پزاک اود. مقدار گلبول سفید به اد  باال بااد بر  62درهد و پایین تر از  11باالتر از  HCTاس . محدوه خطر: 

 (.5165 ابوالعباس   گلبول قرمز  مقدار هماتوکری  سه برابر هموگلوبین اس  هااموثر اس . در هور  طبیعی بودن اندازه HCTمقدار 

بااد که با استفاده از دستگاه سل میلی لیتر خون محیطی می 6در این تحقیق  مقدار هماتوکری  در  HCTتعریف عملیاتی: من ور از       

 گیرا گردید.کانتر بر حسب درهد اندازه

 HGB 2هموگلوبین ی: 1-8-4-3

نواته اود. همه اینها مخفف کلمه  Hgbیا  HGB   Hgدر برگه هاا آزمایش مختلف ممکن اس  به هور  هاا مختلف       

هموگلوبین  یکی از عناهر اهلی تشکیل دهنده گلبول قرمز اس . این ماده که در آن آهن به کار رفته خود از اسید آمینه تشکیل اده و 

با اکسیژن دارد. هموگلوبین در جایی که اکسیژن زیاد وجود دارد با آن ترکیب می اود و در محیط ک   هاا مختلفی براا ترکیبجایگاه

          هاا قرمز اس . مقادیرگیرا مقدار کلی هموگلوبین در واقع به نوعی نشان دهنده تعداد گلبولاکسیژن آن را آزاد می کند. اندازه

               گرم در هر  61تا  65ها مقادیر بین گرم در هر دسی لیتر اس  و براا خان  68تا  65اهلی : مقدار طبیعی براا آقایان بین 

              مقادیر بحرانی به حساب می آیند و حتماً نیازمند رسیدگی 51و باالا  2دسی لیتر طبیعی محسوب می اود. هموگلوبین زیر 

                                                             

1. Hematocrit 

2. Hemoglobin 
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               ر هموگلوبین مبود اکسیژن محیط باعث تولید بیشتیشتر بدن به اکسیژن و کزندگی در ارتفاع ه  به خاطر نیاز ب فورا هستند

 (.5165؛ ابوالعباس  5161 ابوالعباس   می اود

هاا قرمز اس  که با استفاده از دستگاه در این تحقیق  در واقع به نوعی نشان دهنده تعداد گلبول HGBتعریف عملیاتی: من ور از      

 گیرا گردید.اندازه g/100mlبر حسب سل کانتر 

 MCH 1می:نگین مقدار هموگلوبین در یک گویجه قرمز 1-8-4-4

لوبین در یک گویجه قرمز اس  که با استفاده از دستگاه حقیق  در واقع میانگین مقدار هموگدر این ت MCHتعریف عملیاتی: من ور از     

 گیرا گردید.سل کانتر برحسب پیکوگرم اندازه

 MCV 2می:نگین حجم یک گویچه قرمز 1-8-4-5

MCV          یا میانگین حج  یک گویچه قرمز(femtoliter) fL  واحد سنجشMCV  لیتر اس . نحوه اندازه 62-61بوده و معادل )

گیرا کرده و میانگین آنها را محاسبه می نمایند. تفسیر: با ها را اندازه RBCهاا هماتولوژا حج  تعداد زیادا از دستگاه MCVگیرا 

قرار دهی .  Macrocyteو  Normocyte  Microcyteهاا قرمز را از ن ر حج  در سه گروه  می توانی  گلبول MCVاستفاده از 

RBC  هاا محدودهfl 96-80=Normocyte  میکروسی  هستند   81ماکروسی  و زیر 611هستند  باالاMCV دل مع       

    کوچک  بزرگ  یا نرمال دااته  RBCبااد   fl81فردا مثالً  MCVرا به ما نشان می دهد؛ یعنی ممکن اس  اگر  RBCاندازه 

 (.5165؛ ابوالعباس  5161 ابوالعباس   باای 

در این تحقیق  در واقع میانگین حج  یک گویچه قرمز اس  که با استفاده از دستگاه سل کانتر  MCVمن ور از  تعریف عملیاتی:    

 گیرا گردید.برحسب فمتولیتر اندازه

 MCHC 3متوسط غلظت هموگلوبین یک گلبول قرمز 1-8-4-6

MCHC       یعنی میزان هموگلوبین در حج  مشخصی ازRBC هاا کمبود یکی از ااخصبااد. گرم می 36-33میزان نرمال  ها

باال  MCHCرا پایین دیدی   باید به فکر آنمی فقر آهن بیافتی  و هر گاه  MCHCاس  و ما در هر بیمارا که  MCHCآهن کاهش 

 (.5165باای   ابوالعباس    spherocytosisبود  باید به فکر

                                                             

1. Mean corpuscular hemoglobin 

2. Mean corpuscular volume 

3. Mean corpuscular hemoglobin concentration 
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ستفاده از دستگاه   هموگلوبین یک گلبول قرمز اس  که با ادر این تحقیق  در واقع متوسط غل  MCHCتعریف عملیاتی: من ور از       

 گیرا گردید.اندازه 100g/mlسل کانتر برحسب 

 WBC 1گلبول سفید 1-8-4-7

WBC       گیرا مقدار گلبول هاا سفید خون  یکی از هاا سفید هستند. اندازهیا گلبول« هاا سفید خونسلول»  این سه حرف مخفف

هاا عفونی و غیر ها که جزو سیست  دفاعی بدن هستند  در بیماراتعیین وجود عفون  در بدن اس   چون این سلولاا رهاا اهلی برو 

تا  2سال مقدار گلبول سفید بین  5هاا باالتر از هاا مختلفی از خود نشان می دهند. مقادیر طبیعی: در بزرگساالن و بچهعفونی واکنش

هایی هستند که نشان دهنده بیمارا 31111و بیشتر از  5211کمتر از    WBCی اس . محدوده خطر:هزار در هر میلی لیتر خون طبیع 61

ر مواقع آلرژیها توانند گاهی خطرناک بااند. عمل اهلی گلبول سفید مبارزه با عفون  و حذف عوامل خارجی و مزاح  از بدن اس  و دمی

معنی خاص خود را دارد و ممکن اس  نشان دهنده عفون  با  WBCام از انواع سئول بروز واکنش هستند. تغییر هرکدها مه  این سلول

 مثل باکترا یا ویروس( و یا حتی استرس بااد. فعالی  ادید بدنی و ورز  سنگین ه  براا مدتی باعث باال رفتن تعداد  میکروب

WBC ؛ 5161 بدون دانه( تقسی  می کنند  ابوالعباس   اگرانولوسی  دانه دار( و  هاا سفید به دو گروه گرانلوسی اود. گلبولدر خون می

 (.5165ابوالعباس 

ر هاا سفید خون اس  که با استفاده از دستگاه سل کانتدر این تحقیق  در واقع مقدار گلبول WBCتعریف عملیاتی: من ور از      

103 برحسب 
/mlگیرا گردید.اندازه 

 PLT 2پالکت 1-8-4-8

هاا خونی بسیار کوچکترند. این ساختارها حاوا اجزاا کوچک دیسک اکلی هستند که در خون وجود دارند و از بقیه سلولها  پالک      

هایی هستند که باعث انعقاد خون می اوند و وظیفه اهلی آنها جلوگیرا از خون ریزا و خارج ادن گلبول قرمز از داخل رگ اس . آنزی 

PLT  در هر میلی لیتر مکعب خون اس  و عدد مربوط به آن معموالً بزرگترین عدد برگه آزمایش خون اس . ها نشان دهنده تعداد پالک

اده هاا خونی ه  استفبه غیر از کنترل سیست  انعقادا خون  از میزان پالک  براا بررسی روند بهبود نارسایی مغز استخوان و بیمارا

هر میلی متر مکعب خون براا بزرگساالن طبیعی اس . در نوزادان این  هزار در 511هزار تا  621بین  اود. مقادیر طلبیعی: پالک می

هزار یا بیشتر از یک میلیون کامالً غیر طبیعی اس  و نیازمند توجه ویژه اس . ورز   21مقدار کمی بیشتر اس . محدوده خطر: پالک  زیر 

 (.5165؛ ابوالعباس 5161 ابوالعباس  اودادید و قدرتی باعث افزایش میزان پالک  می

                                                             

1. White blood cells 

2. Platelts 
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ها در هر میلی لیتر مکعب خون اس  که با استفاده از دستگاه سل در این تحقیق  در واقع تعداد پالک  PLTتعریف عملیاتی: من ور      

 گیرا گردید.اندازه ml/103کانتر بر حسب 

 6 گرانولوسیت ه: 1-8-4-9

درهد از گلبول هاا سفید خون را تشکیل می دهند. این گلبول  61دار اس  و دانهها هسته چند قسمتی و سیتوپالس  آنها گرانولوسی     

ها و سایر مواد خارجی را با ایجاد پاهاا کاذب و عمل فاگوسیتوز به ها خاهی  بیگانه خوارا دارند و به هنگام گرد  در خون  باکترا

ها هاا پواشی جدار مویرگها همچنین می توانند از میان سلولگلبولدورن خود می کشند و آنها را هض  می کنند و از بین می برند. این 

اوند. ها به سه گروه تقسی  میهاا سفید را دیاپدز می گویند. گرانولوسی عبور کرده و وارد فضاا بین سلولی اوندو این عمل سلول

تقسی   5هاو بازوفیل 3ها  ائوزینوفیل5هاه نوتروفیلگرانولوسی  ها را براساس مورفولوژا سلولی و ویژگی هاا رنگ آمیزا سیتوپالس  ب

 بندا می کنند.

میکرومتر قطر دارند و  62-65هاا باریک اس . نوتروفیل ها سلول هاا کروا  هسته دارا دو یا چهار لب پیوسته به ه  توسط راته    

ها سلول هاا ته می کند را آزاد می سازند. ائوزینوفیلهپارین که جلوگیرا از تشکیل لخ هیستامین که باعث التهاب باف  ها می اود و

و مواد ایمیایی که باعث کاهش التهاب می اود تراح می کنند و به  میکرومتر قطر دارند  61 -65  هسته ها اغلب دولب دارند  کروا

 (.5165  ابوالعباس  5161کرم هاا انگلی معینی حمله می کنند  ابوالعباس  

: من ور از گرانولوسی  ها  در این تحقیق  در واقع تعداد نوتروفیل ها اس   که با استفاده از دستگاه سل کانتر بر حسب تعریف عملیاتی     

103/ml گیرا گردید.اندازه 

 5لنفوسیت ه: 1-8-4-11

سلول هاا کروا با هسته لنفوسی  ها  هسته نسبتاً درا  و سیتوپالس  یکنواخ  دارند و اامل لنفوسی  ها و مونوسی  ها هستند.     

درهد از  52میکرومتر قطر دارند. لنفوسی  ها در افراد بالغ حدود  1-8گرد  سیتوپالس  تشکیل حلقه باریک را در اطراف هسته می دهد. 

 نفاوا یاف  می اوند.شکیل می دهند و بیشتر در دستگاه لگلبول هاا سفید را ت

که پس از  Tاستخوان تولید و بالغ می اوند. اما در گره هاا لنفاوا جاا می گیرند و نوع که در مغز  Bلنفوسی  ها دو نوعند: نوع     

در زیر میکروسکوپ به  ابیه  T  Bلنفوسسی  ها  اَساخته ادن در مغز استخوان در تیموس مراحل راد و نمو خود را طی می کنند. ظاهر
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 پادتن( تراح می کنند. آنتی کورها ملکول هاا پروتئینی و از نوع  انتی کور Bآنها متفاو  اس . سلول هاا  هاا اس  اما فاهله

هاا آنتی کور مانندا دارد که به کمک آنها به آنتی ژن گیرنده در سطح خود Bبرخالف سلول هاا  Tگلوبولین ها هستند. سلول هاا 

ها سلول هاا کروا یا می روند. مونوسی  متحرک هستند و خود به محل عفون  یافته Tمیکروب ها می چسبند. بدین ترتیب سلول هاا 

میکرومتر  61 -62بااند. هسته ها گرد یا کلیدا اکل و یا نعل اسبی اکلند. نسب  به لنفوسی  ها  سیتوپالس  بیشترا دارند. نامن   می

        یل به ماکروفاژها دارند. در خون به عنوان سلول هاا فاگوسی  کننده عمل می کنند دستگاه گرد  خون را ترک کرده و تبدقطر 

    در بدن بخصوص در کبد  طحال وو ها  سلول هاا مرده  اجزاا سلولی و بقایاا دورن بافتی را فاگوسیتوز می کنند می اوند که باکترا

 هاا لنفاوا یاف  می اود.گره

که با استفاده از دستگاه سل کانتر بر حسب   در واقع تعداد لنفوسی  ها اس  در این تحقیق  LYMتعریف عملیاتی: من ور از     

103/ml گیرا گردید.اندازه 

 VAS 1مقی:س بصری درد آن:لوگ 1-8-5

در انتهاا آن عبار  درد بسیار  بدون درد و ی اود که در ابتداا آن عبار  سانتی مترا رس  م 61در این مقیاس یک خط افقی مدرج     

ادید نواته اده اس . بیمار اد  دردا را که احساس می کند روا خط رس  می کند. ساختار ساده  مختصر و نیز تکرارپذیرا این 

   عددا اس  که فرد اد  درد خود را با آن ابزار VASمقیاس موجب اده که براا هر گروه آزمودنی مناسب و کابردا بااد. در واقع 

 (.6331می کند و در مطالعا  بالینی و تجربی کاربرد دارد  وورز  

آزمودنی ها خواسته اد با کمک محقق  عضله مورد ن ر را به آرامی تح  کشش قرار دهند و عددا را که بهترین  تعریف عملیاتی: از    

 (.633 میلس   توهیف را از احساس درد و کوفتگی آنها نشان می دهد  گزار  کنند

 2انقب:ض اکسنتریک 1-8-6

نوعی از انقباض اس  که درآن عضله در حالی که تح  فشار طویل ادن اس  در مقابل آن مقاوم  می کند. این عمل به طور معمول      

؛ 6383 جعفرا و همکاران   کار منفی یا انقباض اکسنتریک نامیده می اود  کاربرد واژه انقباض براا آن نامناسب به ن ر می رسد

 (.5115کاواکیتا  

 62تکرار از حرک  برونگراا بازوا برتر  در سه دوره  52تعریف عملیاتی: در تحقیق حاضر  انقباضا  اکسنتریک مورد ن ر اامل     

 درهد یک تکرار بیشینه هر آزمودنی بود. 31با  دقیقه استراح  بین دوره ها 3اهله تکرارا با ف

                                                             

1. Visual Analog Scale 

2. Eccentric contaction 
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 لب:لوب آآ 1-9

 Rosaceaeا ( از میوه هاا تازه خورا مناطق معتدله اس . آلبالو گیاهی خزان پذیر متعلق به خانوادهPrunus Cerasus  آلبالو     

 (.6331 وبستر و لوونی  و معموالً با یک دانه همراه اس  ا آلبالو به رنگ قرمز روان تا تیره  سف اس . میوه

        آلبالو از میوه هاا بومی ایران اس  که بطور وسیع به عل  خواص تغذیه اا آنها به عنوان چاانی غذا و در تولید محصوال       

            اس  که آنتوسیانین غالب در آن  Cاین میوه غنی از آنتوسیانین و ویتامین  مانند مربا  آبمیوه و نواابه و ... استفاده می اوند.

 (.5115   ایکسو اس  6گلوکوزید – 3-سیانین 

ها ترکیبا  پلی فنول و از بزرگترین گروه از زنگدانه هاا محلول در آب هستند و مسئول ایجاد رنگ هاا بسیارا از میوه آنتوسیانین     

ی اکسیدانی هستند و براا بسیارا از ها از جمله انگور قرمز  تو  فرنگی  آلبالو و زراک و ... می بااند.این ترکیبا  داراا خاهی  آنت

 (.6338 هاربورن   سیست  هاا بدن نقش حفاظتی دارند و به پیش گیرا از بیمارا هاا قلبی نیز کمک می کنند

پلمپ اده حاوا  ا هاا پالستیکی مدرج وتعریف عملیاتی: به هور  آب آلبالو طبیعی و تازه که بصور  دستی تهیه اده در بطر      

توسط آزمودنی ها مصرف  بل از تمرین کوفتگیروز ق 6به مد   میلی لیتر تهیه ادو 611و جه  مصرف روزانه لیتر آب آلبال میلی 611

 . گردید
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Abstract: 

Purpose : This research has been carried out in order to studying the effects of cherry juice 

consumption on plasma levels of creatine kinase and muscle pain after eccentric exercise 

in  inactive female students  

Methods: In this randomized study, 16 healthy non-athlete female students (age: 

25/25±67/3 years, Height: 160 ± 67/3 cm, weight: 62/3±93/11  kg)were divided into two 

groups of 8 man cherry juice and supplements control group. Stiffness protocol includes 45 

repetitions of the eccentric arm was superior. Immediately, 24 and 48 hours after the 

swelling of the arm muscle soreness,analogue pain (visual analog scale) of 0 to 10, systolic 

and diastolic blood pressure, plasma levels of the enzyme creatine kinase (CPK) and 

hematological parameters were measured  

The results using factor analysis of variance with repeated measures and independent t-test 

was conducted with a control group. The research showed that daily consumption of 100 

ml of cherry juice for 7 days before the exercise had a significant impact on the main 

indicators. there was mesningful difference between the cherry juice supplementary and 

control in terms of change in the round of the arm, plasmal level of CPK, mascalar pain 

and average dimension of MCV and the effects of the group- interaction. 

The research has shown that the cherry juice is effective on some muscular pain 

deferment.since the present research is the first one in studying the effects of cherry juice 

supplementary on the index of stiffness It is needed to be noticed more. 
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