
 

  مجله علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران
  21-30 ، صفحات1397 بهار، 1 ، شمارهسیزدهمسال 

  
  

  گیر هاي آسیب سلولی در مردان کشتیمدت پودر آغوز بر شاخصیاري کوتاهتأثیر مکمل
   3، جواد حصاري2امیرساسانرامین  ، 1توحید  باقرپورگل

  
 ، ایرانکارشناسی ارشد تغذیۀ ورزشی، دانشکدة تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تبریز -1

 amirsasan@tabrizu.ac.ir: پست الکترونیکی .، ایراندانشیار گروه فیزیولوژي ورزشی، دانشکدة تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تبریز: نویسندة مسئول -2

 ، ایراندانشیار گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکدة کشاورزي، دانشگاه تبریز -3

   
  4/2/96: تاریخ پذیرش                                                                                                  15/10/95: تاریخ دریافت

 چکیده

آسیب عضالنی به اختالل در ساختار عضله منجر . دهدویژه کشتی، رخ می هاي ورزشی ایستا و پویا، بهورزش در همۀ فعالیتآسیب عضالنی ناشی از  :سابقه و هدف
ـابراین، تغذیـۀ ویـژه بـراي      .شـود پـس از فعالیـت مـی    به درون جریان خون) کیناز و الکتات دهیدروژنازکراتین(سلولی هاي درونشود و باعث رها شدن آنزیممی بن

هـاي  مدت دو مقدار متفاوت پودر آغـوز بـر برخـی شـاخص    یاري کوتاه از پژوهش حاضر، بررسی تأثیر مکمل هدف. گیران اهمیت حیاتی دارد یکشت
  .گیر بودآسیب سلولی مردان کشتی

 48/21±90/1استاندارد سن با میانگین و انحراف (گیر تیم دانشگاه تبریز  مرد کشتی 26تجربی دو سوکور در این تحقیق نیمه :هامواد و روش
کیلوگرم بر متر  35/24±70/2و شاخص تودة بدنی% 78/9±60/3کیلوگرم، چربی  96/71±20/10متر، وزنسانتی 64/174±00/6سال، قد 

 یاري،ملقبل و بعد از دو هفته مک). نفر 8(و تجربی دو ) نفر 9(، تجربی یک )نفر 9(کنترل : صورت تصادفی به سه گروه تقسیم شدند به) مربع
دقیقه استراحت بین  30با ) ثانیه 30اي با فاصلۀ استراحت در دو نوبت سه دقیقه(شدة کشتی سازيو آزمون شبیه) ثانیه 30(آزمون وینگیت پا 
. گیري شدیاري، اندازهگیري قبل و بعد از مکملکیناز و الکتات دهیدروژناز سرمی با چهار مرحله خونهاي کراتینشاخص. دو آزمون اجرا شد

  .هاي تجزیه و تحلیل واریانس مکرر و تعقیبی بونفرونی انجام گرفتها با استفاده از آزمونتحلیل داده
گرم در روز، در دو گروه  50و  30مدت پودر آغوز با دو مقدار یاري کوتاهکیناز و الکتات دهیدروژناز متعاقب مکملسطوح کراتین :هایافته

یاري آغوز به عبارت دیگر دو هفته مکمل). P >05/0(داري داشت تمرینات کشتی نسبت به گروه کنترل کاهش معنی تجربی یک و دو همراه با
  .گیران در دو گروه تجربی شدبا دو مقدار متفاوت باعث کاهش آسیب سلولی کشتی

یران و با در نظر گرفتن این نکته که آغوز به گهاي آسیب سلولی کشتیبا توجه به تأثیر مثبت مکمل آغوز در کاهش برخی شاخص :گیري نتیجه
گیران در طول مسابقات و تمرینات، این شود که براي کاهش آسیب سلولی کشتیعنوان ماده غذایی مجاز شناخته شده است، پیشنهاد می
  .مکمل با احتیاط در رژیم غذایی ورزشکاران گنجانده شود

  شده کشتیسازيآزمون شیبه گیران،آغوز، آسیب سلولی، کشتی :واژگان کلیدي

  مقدمه 
 اي فراوانـی هاست که ورزشـکاران راهبردهـاي تغذیـه   سال

همـواره  . برنـد کـار مـی  جهت بهبود عملکرد ورزشـی خـود بـه   
هـاي مختلـف ورزشـی و    هاي رژیمی، استفاده از مکملمداخله

تمـرین  ). 1(انـد  عوامل نیروزا، توسط ورزشکاران آزمایش شـده 
شدید و تغذیۀ برتـر دو جـزء اصـلی و مهـم بـراي ورزشـکاران       

رود مـی قدرتی و توانی موفق و نخبه از جمله کشتی بـه شـمار   
 آسـیب  بـه ) muscle damage(عضـالنی   آسـیب  اصطالح). 2(

فعالیـت   از ناشـی  عضـالنی  هايسلول و سلولی برون ماتریکس
 منجـر  عملکـرد  کـاهش  بـه  نهایـت  در کـه  دارد اشاره ورزشی

 سارکوپالسم باعث پارگی عضالنی، آسیب نظریه طبق. شود می

 عضـالنی تارهـاي   بـین  سـلول  محتویـات  آزادانـه  شدن شناور

فرایندهاي  تحریک موجب عضالنی تارهاي تخریب). 3(شود  می
 در نهایـت  شده، که پروتئازها شدن فعال آن دنبال به و التهابی

 کلسیم افزایش). 4(شود می منتهی عضالنی تار بیشتر آسیب به

 مهار تنفس موجب اولیه، آسیب مکانیکی سلولی متعاقبدرون

 و تخریـب  سلولیدرون دژنراتیو مسیرهاي شدن فعال و سلولی

   ).5، 6(شود می تروپومیوزین و ، تروپونینZخطوط 
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 ٢٢

 هـاي شـاخص  با سـنجش  عضالنی آسیب میزان تشخیص 

 متعدد تحقیقات در گیرد کهصورت می بافت یا خون در مختلف

سـرمی   هـاي شـاخص  از عضـالنی  آسـیب  گیـري بـراي انـدازه  
 )LDH(دهیـدروژناز  الکتـات   و)  (CKکینـاز هاي کـراتین  آنزیم

الکتات دهیدروژناز آنزیمی است ). 1، 7، 8(استفاده شده است 
کند و اکسایش الکتات به پیـروات را  که هیدروژن را منتقل می

فعالیت الکتات دهیـدروژناز  . کندکاتالیز می NADدر مجاورت 
. هاي بدن در مقایسه با سرم در سطح بسیار بـاالیی اسـت  بافت

وسـاز  هـاي مهـم سـوخت   نیز یکی از آنـزیم  )CK(کیناز کراتین
هاي عضالنی و مغز هاي بدن بویژه سلولانرژي در بیشتر سلول

هـاي بافـت عضـالنی وجـود     کیناز در سلولآنزیم کراتین. است
هـاي عضـالنی فعالیـت آن افـزایش     دارد و در بعضی از آسـیب 

در خون بـاال رود نشـانۀ    وقتی مقدار این دو آنزیم. )9(یابد  می
بـراي مثـال   . تغییراتی در سـاختار سـلول یـا غشـاي آن اسـت     

گسـیختگی غشـاء و بـر هـم خـوردن یکپـارچگی       پارگی، از هم
دو آنـزیم در خـون    درونی سلول موجـب افـزایش غلظـت ایـن    

آسیب عضالنی را بـه طـور    ها،شاخص این با این حال،. شود می
  ).10(دهند نشان می غیرمستقیم

 و میزان تخریب کاهش به ککم براي مختلفی راهبردهاي
اسـت، ماننـد    شـده  پیشـنهاد  عضـالنی ناشـی از ورزش   آسیب

، )اولتراسـوند (مـاوراي صـوت    سـرما درمـانی،   ماسـاژ،  کشـش، 
آسـپیرین،   مثـل  التهـابی  ضـد  داروهـاي  مصـرف  و هومیوپـاتی 

هـاي غـذایی مثـل    مکمل مصرف ،)1(استامینوفن  و ایبوپروفن
 شده گزارش). 11(پروتئین -کربوهیدراتو ) Cو  E(ها ویتامین

 تغییـر  راه از و پـروتئین  کربوهیدرات زمانمصرف هم که است

 از ناشـی  عضـالنی  باعـث کـاهش تخریـب    پروتئین متابولیسم

پروتئین، باعث افزایش دسترسـی بـدن    مصرف .شودمی تمرین
 طریـق  از کربوهیـدرات،  و مصـرف  شـود می آمینهاسیدهاي به

 جـذب  افـزایش  بـراي  محـیط مناسـبی را   انسـولین،  افـزایش 

مـادة   دو ایـن  ترکیـب  کنـد بنـابراین،  فراهم می آمینهاسیدهاي
 ).12( شـد  پـروتئین خواهـد   سـنتز  افـزایش  موجـب  مغـذي 

 افـزایش  از کـورتیزول،  آزاد شـدن  طریق کـاهش  همچنین، از

  ). 1(کند می ها جلوگیريپروتئین تجزیۀ
ــ  رف تــالش بــراي کــاهش آســیب عضــالنی از طریــق مص

تـوان بـه   مـی . اي از گذشته وجود داشته استهاي تغذیه مکمل
وساز در آسیب عضالنی ناشی از فعالیت ورزشـی  فرضیۀ سوخت

توانـد در نگهـداري   اي مـی هاي تغذیهمصرف مکمل. اشاره کرد
  ). 9( و جلوگیري از آسیب عضالنی مؤثر باشد ATPمقادیر 

زا هـاي ورزشــی ســنگین و آســیب رشــتهجملــه کشـتی از  
 هـا رقابـت براي آنکه بتوانند در  انگیرکشتی. شودمحسوب می
باید در بهترین شرایط آمادگی خـود قـرار داشـته    پیروز شوند، 

همـین دلیــل، آگــاهی از اصـول مقــدماتی تغذیــه و   باشـند بــه 
 باشـد مـی حیـاتی   از عوامـل  گیـران کارگیري آن براي کشتی به
مـورد توجـه    تـا بـه حـال   مکملی است کـه  مکمل آغوز، ). 13(

قرار نگرفته اسـت و   گیران داخلیبخصوص کشتی گیرانکشتی
. اسـت  قـرار گرفتـه  بیشتر مورد استفادة ورزشکاران اسـتقامتی  

سـاعت   48تـا   24آغوز یا کلستروم، اولین شیري است که طی 
 پــروتئین شــود و حــاويبعــد از زایمــان از گــاو دوشــیده مــی

فاکتورهـاي مهـم   ، هاآنزیم ها،ویتامین معدنی، مواد الکتوفرین،
 )IgMو  IgA ،IgGي هـا  ایمونوگلوبـولین ( هـا  بادي آنتیو  رشد
 و A و Eهاي ویتامین، پروتئینآغوز منبع بسیار غنی از . است

، هـا  کربوهیدراتمولی، اما نسبت به شیر مع. است کلرید سدیم
آغوز قابلیت اسـتفاده از چربـی    .کمتري دارد پتاسیمو  ها لیپید

). 14( بخشـد  ایمنـی را ارتقـا مـی    دستگاه دهد ومیرا افزایش 
ـ  نظـر غـوز از  آ مادة خشـک  و مـواد   ئینپـروت  یتـامین، و ی،چرب

ـ  اسـت،  یمعمـول  یرتر از شـ یغن ی،معدن  يالکتـوز کمتـر   یول
 یـزان م شـیر در غـوز بـا   آتفـاوت   ینترمهم .دارد یرنسبت به ش

یتـ آن یتاست که خاصـ ولین آغوز و گلوب ئینپروت يباال یاربس
 یابـد یکـاهش مـ   يبعـد  یدوش یردر شبه سرعت و  دارد يباد

اثـر  در تحقیقی ) 2014(و همکاران  Duffدر این زمینه، ). 14(
در مقابل ) گرم در روز 60( آغوز گاوهفته مصرف مکمل  هشت
در  یمقــاومت ینـات در طـول تمر  )گـرم  38(یـر  پنآب ینپـروتئ 

ــاالن ــه     بزرگس ــد ک ــان دادن ــد و نش ــی کردن ــدرت را بررس ق
ـ   ینه،س پرس مـواد   يمحتـوا  ی،ضخامت عضله، بافت بـدون چرب
  ،اســت یافتــه یشافــزا یشــناخت عملکــرداســتخوان و  یمعــدن

در  ییـري تغ یچهـ و  را گزارش نکردنـد  دو گروه ینب یتفاوت اما
IGF-1  وCRP مکمـل آغـوز در طـول    بنـابراین،  . مشاهده نشد

 یـل پا و کاهش تحلقدرت پرس یشافزا يبرا یمقاومت یناتتمر
   .)15( ید استاستخوان در افراد مسن مف

Arwel  53در  را اثر مکمـل آغـوز گـاو   ) 2013(و همکاران 
دسـتگاه   یمـاري بنفر از مردان فعال بررسی کردنـد کـه دچـار    

از مـردان در گـروه    نفر 25 در این تحقیق. بودند یتنفس فوقان
بـه  ) دارونمـا ( در گروه کنترل نفر 28و ) آغوز گرم 20(تجربی 
خـون در ابتـدا و در    يهـا نمونه. کردند شرکتهفته  12مدت 
 چهــارم ۀدر هفتــ یرتحریکــیبــزاق غ ۀو نمونــ دوازدهــم هفتــه
بیمـاري دسـتگاه تـنفس     نتایج نشـان داد کـه  . شد يآور جمع

 12با دارونمـا در طـول    یسهآغوز در مقا فوقانی در گروه مکمل
 یـل نوتروف یوعدر شـ  تفـاوتی  یچامـا هـ   بهبود یافته استهفته 

بـزاق   یکروبیضـدم  یـدهاي پپت یا یبزاق IgA، ترشح یداتیواکس
  .)16(مشاهده نشد 

Carol  مکمـل  مصـرف  نشان دادند که ) 2011(و همکاران
و از  دهـد مـی بـدن را بهبـود    یمنـی ا دستگاهآغوز گاو عملکرد 
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 یريجلــوگ یدپــس از ورزش شــد یشــتر عملکــرد آنکــاهش ب
 بـه  یمحـافظت  یـک روش دسـتگاه   عنـوان به تواندو می کند یم

 ).17( کند کورزشکاران کم
ر روز گــرم د 20 مصــرفنیــز ) 2012(جلیلـی و همکــاران  

 74 يحـاو مـورد اسـتفاده    بررسی کردند، آغـوز  را مکمل آغوز
 IGA و IgGگـــرم  3/0و  IGF-1گـــرم  GH، 4/5یکروگـــرم م
 14 یـدرات گـرم، کربوه  6 ینپـروتئ  یلوژول،ک 340کل  يانرژ(

مشاهده نسبت به دارونما  یبزاق IgAدر  افزایش ٪33بود ) گرم
انجـام شـده    یورزشـ ي هـا در نمونه ی نیزمشابه یقاتتحق .شد

گـرم   10( آغوز گـاو  یاريعنوان مثال، پنج هفته مکملبه. است
 تمــرین را در ورزشــکاران در طــول   S-IgAغلظــت  )در روز

از سـندرم   يگـزارش کمتـر   ۀ دیگـر، در دو مطالعـ  .داد یشافزا
گـرم آغـوز گـاو بـه      20هنگام مصـرف  ) URS( یفوقان یتنفس

 ).18( در ورزشکاران گزارش شده استهفته  دومدت 
را بـر عملکـرد    آغـوز که اثر مکمـل   یمطالعات یناز اول یکی
ــ و  Appukuttyپــژوهش  کــرده، یدر انســان بررســ  یورزش

-هشت روز مکمـل  ند کهنشان دادها بود آن) 2012(همکاران 
در  يتـأثیر  یچه یو سرعت یقدرت یناتدر طول تمر آغوز یاري

 يحال، مطالعـات بعـد   ینا با .نداشت ریکاوري یا يپرش عمود
در  )گـرم  20(آغـوز  مکمـل   هشت هفتـه  نشان داد که مصرف

 يداریمعنـ  یشافـزا باعث  یو مقاومت یاستقامت یناتطول تمر
 ینهسـ در عملکرد پـرس  يتأثیر ولی شدهبدن  یعضالن ةدر تود

در  آغـوز گـرم   60یاري مکمل در مطالعۀ دیگري .نداشته است
حـداکثر سـرعت    ییتوانـا  بهبودباعث  روز به مدت هشت هفته

  ).19( شده است يو عملکرد آزمون پرش عمود یدندو
یاري اي دربارة آسیب عضالنی با مکملتاکنون هیچ مطالعه

آغوز یا کلستروم به ویژه در ایران انجام نشـده اسـت ترکیبـات    
ــزا   ــورت مج ــه ص ــر  (آن ب ــروتئین آب پنی ــال پ ــراي مث در ) ب

لعـات انجـام شـده بـر     ورزشکاران بررسی شده است و اکثر مطا
بنابراین، پژوهشـگران بـر   . روي دستگاه دفاعی انجام شده است

مدت دو مقدار متفاوت آغوز یاري کوتاهآن شدند تا تأثیر مکمل
گیر را بررسی هاي آسیب سلولی مردان کشتیبر برخی شاخص

  . کنند
  هامواد و روش  

در ) کارآزمایی بالینی(تجربی پژوهش حاضر به روش نیمه 
  .انجام شد گیري مکررسه گروه با اندازهقالب 

جامعــۀ آمــاري پــژوهش حاضــر، : جامعــه و نمونــۀ آمــاري
 19دانشگاه تبریز در محدودة سـنی  تیم گیر  دانشجویان کشتی

این افراد . کیلوگرم بودند 80تا  50سال و محدودة وزنی  30 تا
کردنـد و   دارویی استفاده نمی غیرسیگاري از هیچ نوع مکمل یا

در شش ماه گذشـته در تمرینـات کشـتی بـه طـور مسـتمر و       
  ). 20(منظم شرکت داشتند 

شرکت کردنـد و بـه    حاضر ها داوطلبانه در تحقیقآزمودنی
، تجربی )نفر 9(دارونما : طور تصادفی به سه گروه تقسیم شدند

گـرم   50 و 30که به ترتیـب  ) نفر 8(و تجربی دو ) نفر 9(یک 
هـاي  علـت انتخـاب آزمـودنی   . کردنـد آغوز در روز مصرف مـی 

گیر در این تحقیق، افزایش بارز آسیب عضـالنی در ایـن   کشتی
چــون ). 21(ورزشــکاران و امکــان تشــخیص اثــر مکمــل بــود  

پیشینۀ مشخصی دربارة مقدار مصرف مکمل پودر آغـوز یافـت   
-19(گــرم در روز متفــاوت بــود  60تــا  10نشــد و مقــادیر از 

گرم انتخـاب شـد آزمـون قـرار      50و  30، مقادیر )23،15-22
  .گرفت

اي یک روز قبل از شـروع پروتکـل، جلسـه   : هاگردآوري داده
رسانی اهداف تحقیق، نحوة اجراي پژوهش، مراحـل  براي اطالع

ها، نحوة مصرف مکمـل آغـوز و   گیري، نحوة اجراي آزمونخون
هـا  مچنین، آزمودنیه. هاي احتمالی برگزار شد آگاهی از آسیب

هاي سـوابق ورزشـی و بیمـاري و    نامه کتبی، پرسشنامه رضایت
هایی که آزمودنی. مصرف دارو و یادآمد غذایی را تکمیل کردند

در کمتــر از سـه مــاه  را سـابقۀ مصـرف مکمــل و مـواد نیـروزا     
پـژوهش   ایـن  هـاي آزمـودنی . داشتند، از مطالعه حذف شـدند 

 مصرف خوابگاه دانشگاه تبریز را غذاي همگی غیربومی بودند و

 از بعـد  و قبل هفته یک تا شد خواسته هااز آزمودنی. کردند می

مصرف  و سنگین فعالیت گونه انجام هر از آزمون اجراي پروتکل
 را خـود  متـداول  رژیم غذایی و دارو بپرهیزند و هر گونه مکمل

ــر ــد تغییـ ــژوهش   .ندهنـ ــالق در پـ ــوز اخـ ــمارة (مجـ شـ
IR.TBZMED.REC.1395.167 (  ــات و ــت تحقیقــ از معاونــ

  .فناوري دانشگاه علوم پزشکی تبریز گرفته شد
ــه وزن و قــد آزمــودنی ــرازوي عقرب ــا اســتفاده از ت دار  هــا ب

 1بـه ترتیـب بـا دقـت     ) سکا، آلمان(و قدسنج ) یاگامی، ژاپن(
سپس شاخص تـودة  . گیري شدمتر اندازهسانتی 1/0کیلوگرم و 

  .شدها محاسبه آن )BMI(بدنی 
 الیۀ گیري ضخامتاندازه طریق از هاآزمودنی چربی درصد

بـا  ) گاید، انگلستاناسلیم(کالیپر  از استفاده با زیرپوستی چربی
گیـري و  انـدازه ) و ران خاصـره فـوق  سـر، سه(اي نقطهروش سه

) 1معادلـۀ  (Jackson و   Pollockمعادلۀ  در دادن قرار با سپس
   ).24(محاسبه شد 

  1معادلۀ 
100  × ]5/4  -  )Db/95/4 [(= درصد چربی  

  :که در این رابطه
– )2S  ×0000016/0) + (S  ×0008267/0 (– 1093800/1= Db ) بدنچگالی(  

  )0002574/0×  سن (
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 14الـی   10روز اول از ساعت  در هاآزمودنی: پروتکل تحقیق
. در آزمایشگاه فیزیولوژي ورزشی دانشگاه تبریز حضـور یافتنـد  

، تـوان  )قـد، وزن، درصـد چربـی   (هـاي آنتروپـومتریکی    ویژگی
 اي افـزار تغذیـه   هوازي و کالري مصـرفی بـا اسـتفاده از نـرم     بی

Nutrition 4 گیـري و   هـا انـدازه   سـازي گـروه   به منظور همگن
و ) هـوازي  تـوان بـی  (وینگیت   در روز دوم، آزمون. محاسبه شد
تمـام  . شـد  راجا) 25) (وینگیت دستی(شده سازيآزمون شبیه

گـراد، رطوبـت    درجۀ سانتی 25الی  22ها در دماي  گیري اندازه
درصد و تهویه و نور محیطی تقریباً یکسـان انجـام    55الی  50
دقیقـه روي صـندلی اسـتراحت     نجها به مـدت پـ  آزمودنی. شد
سـپس مرحلـۀ اول   . گیري شـد  ها اندازهقلب آنو ضربان  هکرد

. ها توسـط پزشـک انجـام شـد    گیري قبل از اجراي آزمونخون
ثانیه با نهایـت   30ها آزمون وینگیت را در مدت زمان آزمودنی

کیلوپوند بازاي هر کیلوگرم وزن بـدن انجـام    1/0تالش و وزنۀ 
و به مقدار دلخواه براي  کردهدقیقه استراحت  30سپس . دادند

سـازي زمـان کشـتی و    بـراي شـبیه  . رفع تشنگی آب نوشیدند
ــیب مت ــتی  خســتگی و آس ــت دس ــون وینگی ــب آن، از آزم عاق

ثانیـه   15ثانیـه فعالیـت و    15(اي دقیقهصورت دو نوبت سه به
کیلوپوند بازاي هرکیلوگرم  1/0با وزنۀ ) استراحت با شش تکرار

 اوج هـاي شـاخص  آزمون، پایان در .استفاده شد )25(وزن بدن 
 ةویـژ  افـزار  نـرم  از استفاده باو باالتنه  تنههوازي پایینبی توان
نیـز  گیري مرحلۀ دوم خون .شد محاسبه مونارك کارسنج چرخ

بـا  هـا  سـپس مکمـل  . شـده انجـام شـد   طراحـی  بعد از آزمـون 
سـپس  . ها قرار داده شـد در اختیار آزمودنیمقدارهاي مشخص 

آغـوز  یـاري  عادي خود را همراه با مکمل اتگیران تمرین کشتی
گرم و  30ربی یک افراد گروه تج. به مدت دو هفته انجام دادند

گـرم پـودر آغـوز را در سـه وعـدة اصـلی        50گروه تجربـی دو  
دارونمـاي دکسـترین را هـر     نیز گروه کنترل. کردندمی مصرف

هاي قبلی با بعد از دو هفته، آزمون. گرم مصرف کردند 30روز 
هـاي خـونی   نمونه. شرایط و روش اولیه، تکرار و نتایج ثبت شد

  . ها گرفته شدآزمونهم دوباره قبل و بعد از 
هاي میکـرو کلـدال و بمـب    آنالیز آغوز توسط دستگاه

  مترکالري
   ترکیبات آغوز

در (کیلوکـالري   480درصد، میـزان انـرژي    75/49پروتئین  .1
  ).میکروکلدال)(یک گرم

، 21، اســیدیته = PH 35/6درصـد،   56/17مـادة خشــک    .2
  ).متربمب کالري(درصد  5/4درصد، چربی 56/12پروتئین

 

از هـر نمونـه براسـاس    : مرحلۀ اول یا هضـم : مراحل آنالیز
هـاي  گرم برداشته و داخل لولـه  1تا  3/0میزان ازت آن حدود 

 5/1(به هر لوله، کاتـالیزور سـولفات پتاسـیم    . هضم ریخته شد
لیتــر اســید میلــی 12و ) گــرم 15/0(و ســولفات مــس ) گــرم

 Cي هـاي هضـم در دمـا   لوله. درصد افزوده شد 97سولفوریک 
اي کـه درسـت   نمونـه . ساعت حرارت دیدنـد  3به مدت  °380

رنـگ و حالـت   هضم شده باشد دو ویژگی دارد، رنگ سـبز کـم  
هـا را از بلـوك هضـم    بعد از اتمام مرحلـۀ هضـم، لولـه   . شفاف

  .شدلیتر آب مقطر اضافه میلی 20برداشته و به هر لوله مقدار 
مرحلۀ تقطیر و تیتراسیون، داخل خود  :مرحلۀ دوم یا تقطیر

هـاي  در مرحلۀ تقطیر، لوله. شوددستگاه میکروکلدال انجام می
صورت یـک بـه یـک داخـل دسـتگاه      شده بهحاوي نمونۀ هضم

 40لیتـر سـود   میلـی  40به هر لولـه  . گذاشته شدمیکروکلدال 
  .هاي آمونیوم انجام شوددرصد اضافه شد تا جداسازي یون

ایـن مرحلـه بالفاصـله بعـد از      :یا تیتراسـیون مرحلۀ سوم 
هـاي  زمـان بـا جداسـازي یـون    هـم . دشـ مرحلۀ، تقطیر انجـام  

نرمال اسید کلریدریک و محلول رسیور  2/0آمونیوم، دستگاه با 
رد و ترکیبـــی از اســـید بوریـــک و دو مـــاده رنگـــی متیـــل(

و عـدد مربـوط بـه     شـد مرحله تیتراسیون انجام ) بروموکروزول
  .دشروژن یا پروتئین نشان داده درصد نیت

هاي اسپري درایر و فریزر پودر کردن آغوز با استفاده از دستگاه
توسـط متخصـص   ) شرکت پگاه تبریز، ایران(و استریلیزاسیون 

  .آزمایشگاه انجام گرفت
متغیرهـاي آزمایشـگاهی   : گیري متغیرهـاي تحقیـق  اندازه

کـه   بـود سرمی  LDHو  CKهاي تحقیق، غلظت فعالیت آنزیم
خون تام در وضـعیت نشسـته از وریـد     سی سی 5 کاربراي این

هـا بـراي لختـه    سپس نمونه. کوبیتال دست چپ گرفته شدانته
دقیقه در دماي آزمایشگاه انکوبه و بالفاصـله   20شدن به مدت 

دور در دقیقـه قـرار    3000دقیقـه در سـانتریفیوژ    10به مدت 
  .داده شد

شرکت پارس آزمـون،  (از کیت هاي خونی براي آنالیز نمونه
المللـی در   واحد بـین  5و  1به ترتیب با حساسیت کیت ) ایران

درصد و ضـریب   82/1و  04/1لیتر، ضریب پایایی بین گروهی 
  . شد استفادهدرصد  01/2و  7/0گروهی پایایی درون

از هـا  بـراي بررسـی طبیعـی بـودن توزیـع داده      :روش آماري
از  هـا آزمـون فرضـیه  و بـراي   میرنوفاسـ -آزمون کولمـوگروف 
 اسـتفاده تعقیبـی بـونفرونی   پسآزمون  ر وتحلیل واریانس مکر

افزار با استفاده از نرمي آماري هاتجزیه و تحلیلالبته تمام . شد
SPSS22 05/0داري و در سطح معنی<P گرفت انجام.  

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 n

sf
t.s

bm
u.

ac
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

26
 ]

 

                             4 / 10

http://nsft.sbmu.ac.ir/article-1-2311-fa.html


 25                                                                           1397 بهار، 1، شماره سیزدهممجله علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران، سال 

 

 هایافته  
و مقایسۀ میانگین مقدار 1ها در جدول هاي آزمودنیویژگی

CK  وLDH  2و 1سرم سه گروه در مراحل مختلف در نمودار  ،
مقایسۀ اثر آغوز در دو گروه تجربی یک و دو با . ارائه شده است

  .نشان داده شده است 2در جدول  نیز گروه کنترل
و  CKنتایج آزمون تحلیل واریانس مکرر نشان داد که فعالیت  

LDH یـاري آغـوز   گیر بعد از دو هفتـه مکمـل  مردان کشتی در
داري در دو گـروه تجربـی یـک و دو نسـبت بـه      معنـی  کاهش

عـالوه بـر   . آزمون و گروه کنترل پیدا کـرده اسـت  مرحله پیش
این، بین اختالف میانگین مرحلۀ دو و مرحلۀ چهار نیز تفـاوت  

 نتایج آزمون تعقیبی نشـان ). >05/0P(داري وجود داشت معنی
ــاخص   ــین ش ــه ب  LDHو ) P =026/0و  =CK )370/0Fداد ک

)289/0F=  00/0و= P (2و  1هاي تجربی گروه کنترل و گروه 
امـا بـین دو گــروه    ،)>05/0P(داري وجــود دارد  تفـاوت معنـی  

  .داري مشاهده نشدتجربی یک و دو تفاوت معنی
  

 

  
  گیري در سه گروه کیناز در مراحل مختلف اندازهکراتینمقادیر . 1نمودار 

  .داري استنشانه معنی* 

  
  گیري در سه گروه مقادیر الکتات دهیدروژناز در مراحل مختلف اندازه. 1نمودار 

  .داري استنشانه معنی* 
  

  
  )انحراف معیار ±میانگین (ها هاي فردي آزمودنیویژگی. 1جدول 

  دوگروه تجربی   گروه تجربی یک  کنترلگروه   متغییرها
 25/20±83/1  77/22±48/2  44/21±50/1  )سال(سن 
  125/72±55/14  55/71±87/8  22/72±29/7  )کیلوگرم(وزن 
  5/174±23/5  11/174±90/6  33/175±02/6  )متر سانتی(قد 

  88/24±81/2  55/23±03/2  63/24±43/3  )کیلوگرم در متر مربع(شاخص تودة بدن 
  42/9±64/3  5/9±58/2  42/10±77/4  (%)چربی 

  62/3413± 205  11/3362± 323  3380± 205  کالري مصرفی
  250/3308± 224  11/3279± 259  44/3290±265  کالري دریافتی

  
  )انحراف معیار ±میانگین ) (يیارمکمل(از مطالعه  و بعد گیري شده قبلهاي اندازهمیانگین شاخص. 2جدول 

  4مرحله  3مرحله 2مرحله  1مرحله  ها گروه  هاشاخص
  کینازکراتین

  )لیتر/ المللی واحد بین(
  448 77/285±178 33/411±218 55/271±86  )دارونما(گروه کنترل 
  55/262±127  22/232±120  77/451±155  44/281±56  )گرم آغوز 30( 1گروه تجربی
  25/461±98  87/423±94  12/533±106  37/297±22  )گرم آغوز 50( 2گروه تجربی

  الکتات دهیروژناز
  )لیتر/ المللی واحد بین(

 77/447±87 55/396±26 88/420±82 314±71  )دارونما(گروه کنترل 
 44/409±42 22/360±22 11/404±36 11/301±22  )گرم آغوز 30(گروه تجربی یک 
 393±10 25/333±17 12/410±24 37/319±14  )گرم آغوز 50(گروه تجربی دو 
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  کیناز در سه گروهنتایج تحلیل واریانس مکرر براي شاخص کراتین. 3جدول 
درجۀ   جمع مجذورات انحرافات از میانگین  منبع تغییر

  آزادي
میانگین مجذورات 
  داري معنی  Fمیزان   انحرافات از میانگین

  00/0* 330/21 036/165252 3  107/495756  گیري اثر مراحل اندازه
  00/0*  753/291 02/11488901 1 02/11488901  هاي گروهی اثر تفاوت

  012/0*  990/2 841/23165 6 044/138995  اثر تفاوت گروهی و مراحل اندازگیري
  -  - 277/7747 69  101/534562  اثر خطاي درون گروهی
  -  - 909/39378 23 913/905714  اثر خطاي بین گروهی

  .داري استنشانه معنی* 
  

  واریانس مکرر براي شاخص الکتات دهیدروژناز در سه گروهنتایج تحلیل . 4جدول 

میانگین مجذورات   درجۀ آزادي  جمع مجذورات انحرافات از میانگین  منبع تغییر
  داري معنی  Fمیزان   انحرافات از میانگین

  00/0* 179/41 152/61952 3  456/185856  گیري اثر مراحل اندازه
  00/0*  099/3314 29/14656961 29 29/14656961  هاي گروهی اثر تفاوت

  164/0  587/1 860/2386 6 158/14321  اثر تفاوت گروهی و مراحل اندازگیري
  -  - 442/1504 69  486/103806  اثر خطاي درون گروهی
  -  - 608/4422 23 986/101719 اثر خطاي بین گروهی

  .داري استنشانه معنی* 
  
  بحث  

مـدت  یـاري کوتـاه  نتایج تحقیق حاضر نشان داد که مکمل
ــوز  ــرم در روز 50 و 30(آغـ ــی ) گـ ــاهش معنـ ــث کـ دار باعـ

ــاخص ــالنی    ش ــیب عض ــاي آس ــراتین(ه ــات  ک ــاز و الکت کین
گیران در دو گروه تجربی یک و دو، نسـبت  کشتی) دهیدروژناز

، اما )P >05/0(آزمون و گروه کنترل شده است به مرحله پیش
داري مشـاهده  از لحاظ آماري بین دو گروه تجربی تفاوت معنی

  .نشد
بر اساس فرضیۀ آسیب عضالنی، پارگی سارکوپالسم باعـث  
شناور شـدن آزادانـۀ محتویـات سـلول بـین تارهـاي عضـالنی        

مصرف مکمل کربوهیـدرات بـا افـزایش انسـولین     ). 1(شود  می
هـاي غشـا و بـروز آسـیب عضـالنی      ا از تجزیۀ پـروتئین پالسم

کاهش تخریب عضـالنی حـین و   کند که موجب پیشگیري می
سـرمی   LDHو  CKپس از فعالیت ورزشـی و کـاهش مقـادیر    

  .)26(شود می
اســت کــه مصــرف شــیر و لبنیــات  تحقیقــات نشــان داده

زا، مثل تمرینـات پالیومتریـک،   تواند بعد از تمرینات آسیب می
با توجه بـه اینکـه سـرعت    . کندتعادل پروتئین عضله را مثبت 

ساعت بعد از فعالیـت ورزشـی افـزایش     24تخریب عضالنی تا 
رسد، این احتمال وجود ساعت به اوج خود می 48یابد و در می

ساعت پـس از ورزش تـأثیر مثبتـی     24دارد که مصرف شیر تا 
همچنین، گـزارش  ). 9(عضالنی داشته باشد روي بهبود آسیب 

شده که مصرف شیر قبل از ورزش در کاهش آسیب و افـزایش  
  ).26(عملکرد تأثیري ندارد 

) 2015(و همکاران  Rankinهمسو با نتایج تحقیق حاضر، 
لیتر شیر اثر مفیدي در کـاهش درد  میلی 500نشان دادند که 

در ورزشـکاران   سـاعت بعـد از فعالیـت    72عضالنی از شروع تا 
  ).27(است  CKداشته است که احتماالً دلیل آن رقیق شدن 

ــاران   ــی و همک ــق روي ) 1394(وکیل ــر از  33در تحقی نف
دانشجویان پسـر ورزشـکار انجـام دادنـد، گـزارش کردنـد کـه        
مصرف نوشیدنی شیرکاکائو بالفاصـله بعـد از فعالیـت ورزشـی     

ر کــاهش کینــاز خــون را دمقــادیر الکتــات ســرمی و کــراتین
 Lollo، )10(محمددوست و همکاران همچنین، ). 24(دهد  می

نتـایج مشـابهی را   ) 29(و همکـاران   Iwasaو ) 28(و همکاران 
  . گزارش کردند که همگی همسو با پژوهش حاضر است

Ammu Kutty  نشان دادند کـه شـش   ) 2011(و همکاران
ــل  ــه مکم ــوز  هفت ــاري آغ ــرم در روز 20(ی ــر از  36در ) گ نف

آموزان پسر فعال که به طـور مـنظم تمـرین دوومیـدانی      دانش
دادند، اگر چه سطوح پایـۀ غلظـت سـایتوکاین در دو    انجام می

توسـط   IFN-γگروه مشابه بود، امـا تمایـل بـه کـاهش تولیـد      
در افرادي که مکمل آغوز دریافت کـرده   PBLتحریک میتوژن 

هـاي ایـن   یافتـه . نسبت به گـروه کنتـرل مشـاهده شـد    . بودند
پژوهش نشان داد که مکمل خوراکی آغوز گاو بـراي یـک دورة   
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  اي ممکـن اسـت در شـرایط آزمایشـگاهی غلظـت     شش هفتـه 
 IFN-γ  30(را تنظیم کند.(  

Crooks  هفتـه   10تا  8نشان دادند که ) 2010(و همکاران
مصرف مکمل آغوز بروز بیماري تنفس فوقانی را در افراد فعال 

نشان داد که ) 2010( Dimentهمچنین ). 31(دهد کاهش می
توانـد اثـرات   می) گرم در روز 20(یاري آغوز چهار هفته مکمل

زاي کننــده دســتگاه ایمنــی را بعــد از عامــل اســترسســرکوب
بـا تقویـت عمـل    ) سـواري دو سـاعت دوچرخـه  (فیزیکی حـاد  

پس از ورزش ) انتشار االستاز/ تحریک دگرانوالسیون(نوتروفیل 
نیـز گـزارش   ) 2010(و همکـاران   Antonio. )32(محدود کند 

یاري با آغوز گاو باعث بهبود عملکـرد ورزشـی   کردند که مکمل
  ). 33(شود می

تـوان بـراي نتـایج    هـاي مختلفـی را مـی   سازوکارها و علت
ماننــد تــأثیر مصــرف پــروتئین و . پــژوهش حاضــر بیــان کــرد

کـه هنـوز    اسیدهاي آمینه در کـاهش عالئـم آسـیب عضـالنی    
رسـد در دسـترس بـودن    اما به نظـر مـی  ) 34(ت ناشناخته اس

، دریافـت انـرژي بیشـتر ناشـی از     )35(بیشتر اسیدهاي آمینه 
، افـزایش سـنتز یـا کـاهش تجزیـه      )35(هـا  مصرف این مکمل

از سـازوکارهاي  ) 1(پروتئین و در نتیجه، تعادل مثبت خـالص  
-مصرف اسیدهاي آمینه، به. احتمالی مؤثر در این فرآیند باشد

لوسین، محیط را از طریق تحریک ترشح هورمـون رشـد،   ویژه 
همچنـین، از  . کنـد آنابولیکی و از پروتئولیز عضله جلوگیري می

کنـد و  طریق ترانس آمیناسیون، آلفا کتوایزوکاپروات تولید مـی 
ــا  ــزیم آلف ــت آن ــدروژناز،از فعالی ــزایش  کتودهی ــه اف ــدة  ک دهن

-ري مـی دار اسـت، جلـوگی  اکسیداسیون اسیدهاي آمینه شاخه
تواند تـرمیم عضـله   می BCAAsدر نتیجه، مصرف مکمل . کند

را از طریق کاهش اکسیداسیون پروتئین و افزایش سـارکومر و  
هاي دسـتگاه  از آنزیم  CKبه دلیل اینکه). 1(ژنز بهبود ببخشد 

شـمار  هـاي دسـتگاه گلیکولیتیـک بـه    از آنزیم LDHفسفاژن و 
شـود، نـوع   تر یافـت مـی  انقباض، بیشـ رود و در تارهاي تند می

فعالیت نیز مهم است که سرعتی و انقباض برونگـرا یـا قـدرتی    
هـاي قـدرتی و سـرعتی    تارهـاي تنـدانقباض در فعالیـت   . باشد

پالسما در این نوع  LDHو  CKشوند و میزان بیشتر درگیر می
از ). 9،1(هاي استقامتی بیشتر است ها نسبت به فعالیتفعالیت

ساز براي از یک فعالیت بیشینۀ وامانده طرفی در پژوهش حاضر

پـروتئین،   مصـرف . ایجاد آسیب سلول عضـالنی اسـتفاده شـد   
بافت  ترمیم و آنابولیسم براي نیاز مورد ضروري اسیدهاي آمینۀ

 پـروتئین -کربوهیـدرات  مکمـل  مصرف). 36(کند می تأمین را

 مقایسه در ورزشی فعالیت از پس خون انسولین افزایش موجب

 تجزیـه  کـاهش  طریـق  از انسـولین . شـود مـی  دارونمـا  گروه با
 فعالیـت  از ناشی عضالنی بافت تجزیه کردن محدود و پروتئین

 خـارج  بـه از درون  CK آنزیم انتشار احتماالً مقاومتی، ورزشی

 باعـث  اسـت بتوانـد   ممکـن  انسـولین  .دهدمی کاهش را سلول

 جـذب  کـاهش  طریق از پالسما آمینه اسیدهاي غلظت افزایش

 کـاهش  بـا  خـود  نوبۀ به که پالسما نیز بشود از آمینه اسیدهاي
 ترکیب عالوه،به. بود خواهد همراه ايتارچه هايپروتئین تجزیۀ

 افـزایش  از رها شـدن کـورتیزول   طریق کاهش از عامل دو این

  ). 10(کرد  خواهد جلوگیري پروتئین تجزیه
-محـدودیت . 1: بود از هاي تحقیق حاضر عبارتمحدودیت

هـاي  پیشینۀ مصرف داروهاي نیروزا و مکمل(هاي قابل کنترل 
ورزشـی، مقــدار مصــرف آغــوز، حساسـیت بــه آغــوز و عوامــل   

ــی ــدودیت. 2و ) محیط ــرل   مح ــل کنت ــاي غیرقاب ــزة (ه انگی
هاي فردي و ژنتیکی، آسیب بافتی قبلی کـه   ها، تفاوت آزمودنی

ات ها گزارش نشده بود و شدت تمریناحتماالً از سوي آزمودنی
  ).روزانه و هفتگی

تواند هاي پژوهش حاضر نشان داد که مکمل آغوز مییافته
هاي تخریب عضله را به دنبال یک فعالیت ورزشی حاد شاخص
مکمـل آغـوز بـراي    . زا به طـور مشخصـی کـاهش دهـد    آسیب

مـدت مـؤثر   گیران در کوتـاه جلوگیري از آسیب عضالنی کشتی
اً مشـخص نیسـت و بـه    اما سـازروکار اثـر آن دقیقـ   . بوده است

  .تحقیقات بیشتري نیاز دارد
هـاي آسـیب   با توجه به تأثیرات آغـوز در کـاهش شـاخص   

گیـران،   کشـتی ) کیناز و الکتـات دهیـدروژناز  کراتین(عضالنی 
سازي، با احتیـاط  شود که در مرحلۀ تمرینات آمادهپیشنهاد می

در رژیم غذایی روزمـره از آغـوز طبیعـی و یـا از مکمـل آغـوز       
) IOC(المللـی المپیـک    طبق مقررات کمیتۀ بین. استفاده شود

در  IGF-1به شکل مصنوعی ممنوع است، ولـی   IGF-1مصرف 
بنابراین، آغـوز یـک مکمـل    . آغوز به شکل طبیعی موجود است

  .شود غذایی مجاز محسوب می

  
  
  
  

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 n

sf
t.s

bm
u.

ac
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

26
 ]

 

                             7 / 10

http://nsft.sbmu.ac.ir/article-1-2311-fa.html


 و همکاران گلتوحید باقرپور.../   مدت پودر آغوزیاري کوتاهتأثیر مکمل                                                                              28 
 

 ٢٨

   References 

1. Asjodi F, Arazi H, Farazi Samarian S. comparing the effects 
of dietary supplementation with carbohydrate and whey 
protein at two ratios on muscle damage indices after 
eccentric resistance exercise. Iranian J Nutr Sci Food 
Technol2012; 7(4): 83-92. [in Persian]. 

2. Mike Greenwood, Douglas Kalman, Jose Antonio. 
Nutritional Supplements in Sports and Exercise. 2008th 
Edition. Translated by Ramin Amirsasan and Hassan 
Poorrazi. Tabriz University. Press; 2015. p. 289-290 [in 
Persian]. 

3. Greer BK. The effects of branched-Chain amino acid 
supplementation on indirect indicators of muscle damage 
and performance. J Appl Physiology 2006; 37:452-9. 

4. White JP, Wilson JM, Austin KG, Greer BK, John NS, and 
Panton LB. Effect of carbohydrate-protein supplement 
timing on acute exercise-induced muscle damage. Int Soc 
Sports Nutr 2008; 31: 315- 26. 

5. White JP, Wilson JM, Austin KG, Greer BK, John NS, 
Panton LB. Effect of carbohydrate-protein supplement 
timing on acute exercise-induced muscle damage, Int Soc 
Sports Nutr 2008; 31: 315- 26. 

6.  Howatson G, Ken AV. The prevention and treatment of 
exercise-induced muscle damage: review article. J Sports 
Med 2008; 38: 483-503. 

7. Cockburn, E. Robson-Ansley, P. Robson, F. et al. Effect of 
volume of milk consumed on the attention of exercise-
induced muscle damage. Journal Apply Physiology 2012, 
112(9), PP: 3187-3194. 

8. Samadi A, Gaeini AA, Kordi MR, Rahimi M, Rahnama N, 
Bambaeichi E. Effect of various ratios of carbohydrate-
protein supplementation on resistance exercise-induced 
muscle damage. J Sports Med Phys Fit 2012; 52:151-7 [in 
Persian]. 

9. Ramin Amirsasan, Saeed Nikookheslat, Vahid Sari-Sarraf, 
Batoorak Kaveh, Amir Letafatkar. The effect of two dosage 
of BCAA supplementation on wrestlers’ serum indexes on 
cellular injury. Zahedan J Res Med Sci (ZJRMS) 2012; 
13(8): 22-28 [in Persian]. 

10. Mohammadidoost A, Ilbeigi S, Esmaeilafzalpour M, 
Ashabyamin. The Effects of 500 Ml low-fat Milk on Serum 
Level Muscle Damage Indices following one Session of 
Plyometric Exercise. Scientific. Journal of Ilam University 
of Medical Sciences 2015; 23(6): 62-73. [in Persian]. 

11. Bloomer RJ. The role of nutritional supplements in the 
prevention and treatment of resistance exerciseinduced 
skeletal muscle injury. J Sports Medicine 2007; 37: 519-32. 

12. Cockburn E, Philip N, Duncan NF, Emma S, Gibson Ast. 
Acute milk-based protein-cho supplementation attenuates 
exercise-induced muscle damage. J Appl Physiol Nutr 
Metab 2008; 33: 775- 83. 

13. Kaveh Saturn, Fathi Hussein. Nutrition for Athletes. Press 
Shahid Hussein Fahmideh 2009. 45-50 [in Persian]. 

14. Powar Priyatama, V. Immunological Aspect of Colostrum 
as a Preventative Medication. Growth Factors. 2015. 7: 8. 

15. Whitney R.D. Duff, Philip D. Chilibeck, Julianne J. Rooke, 
Mojtaba Kaviani, Joel R. Krentz, and Deborah M. Haines. 

The Effect of Bovine Colostrum Supplementation in Older 
Adults during Resistance Training. International Journal of 
Sport Nutrition and Exercise Metabolism, 2014; 24, 276 -
285. 

16. Arwel W. Jones, Simon J.S. Cameron, Rhys Thatcher, 
Marikka S. Beecroft, Luis A.J. Mur,Glen Davison. Effects 
of bovine colostrum supplementation on upper respiratory 
illness in active males. Journal homepageBrain, Behavior, 
and Immunity xxx. 2013. 

17. Carol a, Wit Kamp RF, Wichers HJ, Mensink M. Bovine 
colostrum supplementation’s lack of effect on immune 
variables during short- term intense exercise in well- 
trained athletes. Int J Sport Nutr Exerc Metab, 2011; 
21:135–145. 

18. Shahrzad Jalili Bahabadi. A double blind study on the 
efficacy of a colostrum and egg yolk supplement vs. 
placebo to reduce frequency and duration of upper 
respiratory tract infections in healthy adults. A thesis 
submitted to the faculty of The University of Utah in partial 
fulfillment of the requirements for the degree of Master of 
Science in Nutrition College of Health The University of 
Utah, 2012; 16-20. 

19. Appukutty M, Radhakrishnan A K, Ramasamy K, 
Ramasamy R, Bakar Abdul Majeed A, Ismail Noor M, et 
al. Colostrum supplementation protects against exercise – 
induced oxidative stress in skeletal muscle in mice. BMC 
Research Notes, 2012; 5:649. 

20. Mazloom Z, Panahandeh B, Salesi M, Abbas Torki S. The 
effects of creatine and L-carnitine supplementation on 
anaerobic performance in athletes. Journal of Research in 
sports medicine and technology, 2014; 4 (23). 55-62 [in 
Persian]. 

21. Mirzaei B, Rahmani-Nia F, Salehi Z, Rahimi R. Effects of 
creatine monohydrate supplementation on oxidative and 
damage and lipid peroxidation induced by acute 
incremental exercise to exhaustion in wrestlers. 
Kinesiology. 2013; 45(1): 30-40. 

22. Marchbank T, Davison G, Oakes JR, Ghatei MA, Patterson 
M, Moyer MP, et al. The nutriceutical bovine colostrum 
truncates the increase in gut permeability caused by heavy 
exercise in athletes. Am J Physiol Gastrointest Liver 
Physiol, 2011; 300: G477–G484.  

23. Hobson Ruth, Watson Phil, Maughan Ronald. Branched-
chain amino acid supplementation does not affect 
endurance exercise capacity in man. Proceedings of the 
nutrition society, 2008; 67 (OCE8). E372. 

24. Ethan R.Ankle flexibility and injury patterns in dancer. 
Sport Med, 2011; 24:754-757. 

25. Jang Tsong-Rong, Wu Ching-Lin, Chang Chai-Ming and et 
al. Effects of carbohydrate, branched-chain amino Acids, 
and arginine in recovery period on the subsequent 
performance in wrestlers. Journal of the International 
Society of Sports Nutrition, 2011; 8:21, 3-11. 

26. Vakili javad, Sari Sarraf Wahid, shamsi Maryam. Effects of 
Cacao milk consumption timing on some muscle damage 
indexes and performance following of resistance exercise 
in male athletes. Tabriz University, M.C. Faculty of 
Physical Education; 2015 [in Persian]. 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 n

sf
t.s

bm
u.

ac
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

26
 ]

 

                             8 / 10

http://nsft.sbmu.ac.ir/article-1-2311-fa.html


 29                                                                           1397 بهار، 1، شماره سیزدهممجله علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران، سال 

 

27. P. Rankin E. Stevenson E. Cockburn. The effect of milk on 
the attenuation of exercise�induced muscle damage in 
males and females. Eur J Appl Physiology 2015.115:1245–
1261. 

28.  Lollo P.C.B, Amaya-Farfan J,  Faria I.C,  Salgado J.V.V,  
Chacon-Mikahil M.P.T,  Cruz A.G, et al. Hydrolysed whey 
protein reduces muscle damage markers in Brazilian elite 
soccer players compared with whey protein and 
maltodextrin. A twelve-week in-championship 
intervention. International Dairy Journal 2014. 34: 19-24. 

29. Iwasa M, Aoi W, Mune K, Yamauchi H, Furuta K, Sasaki 
Sh, et al. Fermented milk improves glucose metabolism in 
exercise-induced muscle damage in young healthy men, 
Nutrition journal 2013. 12:83. 

30. Mahenderan Appukutty, Ammu Kutty Radhakrishnan, 
Kalavathy Ramasamy, Abu Bakar Abdul Majeed, Mohd 
Ismail Noor, Nik Shanita Safii, Karuthan Chinna, Poh Bee 
Koon. Modulation of interferon gamma response through 
orally administered bovine colostrum in active adolescent 
boys. Biomedical Research, 2011; 22 (1): 18-22. 

31. Crooks C, Cross M L, Wall C, and Ali A. Effect of bovine 
colostrum supplementation on respiratory tract mucosal 
defenses in swimmers. Int. J. Sport Nutr. Exerc. Metab, 
2010; 20: 224–235. 

32. Davison G, Diment B C. Bovine colostrum 
supplementation attenuates the decrease of salivary 
lysozyme and enhances the recovery of neutrophil function 
after prolonged exercise. Br. J. Nutr, 2010; 103: 1425–
1432. 

33. Antonio J, Sanders M. S.Van Gammeren D. The effects of 
bovine colostrum supplementation on body composition 
and exercise performance in active men and women. 
Nutrition, 2001; 17: 243-247. 

34. Street B, Byrne C, Eston R. Glutamine Supplementation in 
Recovery From Eccentric Exercise Attenuates Strength 
Loss and Muscle Soreness. J Exercise Fit 2011. 9(2):116–
122. 

35. Jackman SR, Witard OC, Jeukendrup AE, Tipton KD. 
Branchedchain Amino acid ingestion can ameliorate 
soreness from eccentric exercise. Med Sci Sports Exercise 
2010. 42:962–70. 

36. Pablo Christiano Barboza Lollo, Jaime Amaya-Farfan, 
Luciano Bruno de Carvalho-Silva. Physiological and 
Physical Effects of Different Milk Protein Supplements in 
Elite Soccer Players. Journal of Human Kinetics volume 
2011. 30, 49 – 57. 

 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 n

sf
t.s

bm
u.

ac
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

26
 ]

 

                             9 / 10

http://nsft.sbmu.ac.ir/article-1-2311-fa.html


 Iranian Journal of Nutrition Sciences & Food Technology                                                                              30 
 Vol. 13, No. 1, Spring 2018 

 

 ٣٠

 
 

Effect of Short Term Supplementation of Two Different doses of Colostrum on Cell Damage 
Indicators in Male Wrestlers 

Bagherpoor Goll T1, Amirsasan R2*, Hessari J3. 
 
1- Sports Nutrition Physiology MSc Student of Tabriz University, Tabriz, Iran  
2-*Corresponding author: Associate Professor of Exercise Physiology, Department of Sport Science and Physical Education, 

University of Tabriz, Iran. Email: amirsasan@tabrizu.ac.ir 
3- Associate Professor of Food Science and Technology, Department of Science and Technology, University of Tabriz, Iran 

 
 

Received 4 Jan, 2017                                                                                           Accepted 24 Apr, 2017 
 
Background and Objectives: Muscle damage resulting from exercise is a phenomenon that occurs in all static and 
dynamic exercises especially in wrestling. Muscle damage leading to problems in muscle structure and releasing 
intracellular enzymes (Creatine kinase and lactate dehydrogenase) into the bloodstream after activity. So, wrestlers need 
perfect nutrition. The aim of this study was to investigate the effect of short-term supplementation of two different 
doses of colostrum powder on cellular damage factors in male wrestlers. 

 Materials & Methods: 26 wrestlers of Tabriz university participated with characteristics (with mean and standard 
deviation age 21/48± 1/9 years, height 174/64± 6 cm, weight 71/ 96± 10/2 kg, fat content 9/78± 3/6  % and BMI 24/35± 
2/7 kg / m²) in the form of a semi-experimental double-blind and were divided to three groups, of which nine person 
were in placebo (control group), nine and eight person consuming colostrum supplementation with 30 and 50 grams per 
day (experimental groups 1 and 2) respectively. Then, two tests were carried out (Wingate feet (30 seconds) and the 
simulated wrestling test, two step by three-minute interval of 30 seconds) and also there was 30 minutes rest time 
between the two tests. After two weeks of supplementation, tests were repeated in accordance with the previous format. 
Serum Creatine kinase and lactate dehydrogenase were taken in four stages before and after simulated wrestling test and 
analyzed according to the Eliza method. 

Results: Results showed that levels of Creatine kinase and lactate dehydrogenase in two experimental groups decreased 
subsequently using short term Colostrum powder with two amount of 30 and 50 grams in a day, with wrestling training 
after Wingate and simulated wrestling tests in comparison to the control group. 

Conclusion: With regards to the positive effects of Colostrum on cell damage factors and Colostrum being known as a 
nutrient and authorized Foodstuff, it is therefore recommended,  especially in wrestling and the use of this 
supplementation during training and competition cautiously for decreasing cell damages in wrestlers. 

Keywords: Colostrum, Cell damage, Wrestlers, Simulated test 
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