
 
 مهدی صفای حصاری

 چکیده:

. از باشد یم یدانیاکس یو آنت یضدالتهاب تیخاص یباشد که دارا یم لیمتشکل از کندر و زنجب یاهیگ یممورال قرص هدف:

( بر پاسخ گلبول لیکندر و زنجب بی)ترک یاریمکمل  ریتاث یبررساین رو با توجه به اثرات قرص ممورال، هدف از این پژوهش 

 بود. ندهیفزا یهواز تیجلسه فعال کیخون مردان فعال به دنبال  hs-CRPو  دیسف یها

سال،  8/32 ± 23/1با میانگین سن مرکز آموزش رشت  یدوره درجه دارورزشکار دانش آموزان فعال بدین منظور  روش کار:

آزمون که  شیدر مرحله پانتخاب و در دو گروه مکمل و دارونما قرار گرفتند.  9/171 ±13/6کیلوگرم، و قد  22/72±32/7وزن 

 شیساعت بعد از مرحله پ 31شد. بالفاصله  یجمع آور ییبازو دیاز ور یبود، نمونه خون یریساعت قبل از شروع مکمل گ 31

هفته و روزانه  2میلی گرمی و به مدت  222به صورت کپسول  در گروه مکمل آغاز شد. قرص ممورال یریآزمون دوره مکمل گ

کننده  نیریماده ش یکپسول حاو زیمدت گروه کنترل ن نیدر اساعت توسط گروه مکمل مصرف شد.  8قرص و با فاصله  2

و درست بالفاصله قبل از  ،یروز بعد از اتمام دوره مکمل ده کی)الکتوز( هم رنگ و هم شکل و هم اندازه مکمل مصرف کردند. 

سوم خون  یریساعت بعد از تست ورزش نمونه گ 31دوم خون به بعمل آمد.  یرینمونه گ ی فزاینده بروسست ورزششروع ت

وابسته  یرهایخون به عنوان متغ hs-CRPو  لینوتروف، تیلنفوس، تیمنوس، لینوفیائوزی شاخص ها ریو مقاد بعمل آمد زین

بررسی  یو برا یمکرر با روش بونفرون یریآزمون اندازه گبرای بررسی تغییرات دورن گروهی از و ثبت شدند.  یریاندازه گ

 از با استفادهو   ≥22/2Pی در سطح آمار یآمار یها ها و تحلیل مستقل استفاده شد. عملیات T، از آزمون تغییرات بین گروهی

  شد. انجام  Spss 23 آماری افزار نرم

در گروه مکمل، به دنبال  لینوتروفو  تیلنفوسها،  منوسیت، لینوفیائوز سطوحاین بود که  بیانگرپژوهش حاضر  جینتا نتایج:

تغییرات بین  .(≥22/2P) داشت شیافزا یبه صورت معنادار ندهیفزا یهواز تیجلسه فعال کیمصرف مکمل متعاقب انجام 

و  تیلنفوسها،  منوسیت( و در شاخص های ≥22/2Pمعنادار ) لینوفیائوزگروهی در مرحله آخر تحقیق نیز، در شاخص 

 یهواز تیجلسه فعال کخون آزمودنی های گروه مکمل نیز به دنبال ی hs-CRPسطوح  .(≤22/2Pغیرمعنادار بود ) لینوتروف

 (.≥22/2Pپس از مصرف مکمل کاهش معناداری داشت ) ندهیفزا

ها،  تیمنوس ل،ینوفیکرد با توجه به باالتر بودن سطوح ائوز انیتوان ب یم ،یگروه نیب راتییبا توجه به تغنتیجه گیری:  

به  یخون یشاخص ها نیاز حد سطوح ا شیب شیمکمل مانع افزا ق،یدر گروه کنترل در مرحله آخر تحق لیو نوتروف تیلنفوس

ها،  منوسیتر شاخص های معنادار و د لینوفیائوزهر چند این تغییرات در شاخص  شده است. نیاز تمر یاسترس ناش لیدل

 غیرمعنادار بود. لینوتروفو  تیلنفوس

 ، مردان فعال.hs-CRP، دیسف یگلبول ها، ندهیفزا یهواز تیفعال: قرص ممورال، زنجبیل، کندر، هاواژه کلید

  

خون مردان  hs-CRP و دیسف ی( بر پاسخ گلبول هالیکندر و زنجب بی)ترک یاریمکمل  ریتاث یبررس

 ندهیفزا یهواز تیجلسه فعال کیفعال به دنبال 


