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چکیده
 برC هفته مصرف مکمل ویتامین2  هدف از تحقیق حاضر بررسی تاثیر فعالیت هوازی حاد پس از. در جذب آهن اهمیت خاصی داردCمصرف ویتامین
22/7±5/7  فوتبالیست باشگاهی استان خوزستان (سن04 ، در این مطالعه نیمهتجربی.وضعیت آهن و شاخصهای هماتولوژی فوتبالیستهای باشگاهی بود
 گروه2  بهطور تصادفی به،) میلیلیتر بر کیلوگرم بردقیقه50/11±0/43  کیلوگرم بر متر مربع و حداکثر اکسیژن مصرفی22/22±4/07  شاخص توده بدنی،سال
 ساعت04 . و گروه دارونما دکستروز دریافت کردندC میلیگرم ویتامین044  روز آزمودنیهای گروه مکمل10  روزانه و بهمدت.مکمل و دارونما تقسیم شدند
 پیش و، گلوبول قرمز و هموگلوبین، نمونههای خون جهت اندازهگیری سطوح آهن و فریتین. آزمون واماندهساز بروس انجام شد،پس از دورهی مکملدهی
 آزمون تحلیل واریانس با اندازهگیری مکرر و آزمون آنالیز واریانس دوراهه مورد. گرفته شد، ساعت پس از آزمون بروس72  بالفاصله بعد و،پس از مکملدهی
 آهن،)p=4/401(  هموگلوبین،)p=4/422(  افزایش معنیداری در سطوح گلوبول قرمز، نسبت به دارونماC هفته مکمل ویتامین2  مصرف.استفاده قرار گرفت
)p=4/431( ) و فریتینp=4/423(  آهن،)p=4/430(  سطوح گلوبول قرمز، پس از فعالیت واماندهساز هوازی.) نشاندادp=4/440( ) و فریتینp=4/444(
) گروهp=4/405( ) و فریتینp=4/432(  افزایش معنیداری در سطوح آهن، ساعت ریکاوری72  پس از.گروه مکمل نسبت به دارونما کاهش معنیداری یافت
 گلوبول قرمز و، میتواند موجب بهبود وضعیت آهن و فریتین سرمC هفته مکمل ویتامین2  بهنظر میرسد مصرف.مکمل نسبت به دارونما مشاهده شد
.هموگلوبین بازیکنان فوتبال باشگاهی پیش از فعالیتهای شدید و در دوره ریکاوری شود
. اسید آسکوربیک، آنمی، فوتبال، فعالیت ورزشی:کلیدواژهها
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Abstract
Vitamin C consumption is important in Iron absorption. Therefore, the purpose of this study was to investigate
the effect of acute aerobic activity after two weeks vitamin C supplementation on Iron status and
hematological indices in club football players. In this quasi-experimental study, 40 club football players from
Khuzestan province were randomly divided into two groups of vitamin C and placebo. Daily and for 14 days,
subjects received 400 mg vitamin C in vitamin C group and 400mg dextrose in placebo group. 48 hours after
the end of supplementation, a Bruce test was performed. To measure Iron, Ferritin, RBC and Hb levels, four
blood samples were taken from the subjects, before and after the supplementation, immediately after and
72 hours after the Bruce test. Repeated measure ANOVA and Two way analysis of variance was used. 2
weeks of vitamin C supplementation showed a significant increase in RBC (p=0.026), Hb (p=0.041), serum
Iron (p=0.008) and serum Ferritin (p=0.004) compared to placebo group. After aerobic exhaustive activity,
RBC (p=0.034), serum Iron (p=0.023) and Ferritin (p=0.031) in vitamin C group significantly decreases
compared to placebo group. After 72 hours of recovery, the vitamin C group showed a significant increase
in serum Iron (p=0.036) and Ferritin (p=0.045) compared to placebo group. It seems that two weeks of
vitamin C supplementation can improve the serum Iron, Ferritin, RBC and Hb profile of professional
footballers before aerobic exhaustive activity and in recovery.
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مقدمه

متابولیسم آهن یک موضوع چالشی در حوزۀ فیزیولوژی ورزشی است ( .)1،2یکی از شاخصهای مرتبط با
سالمتی و همچنین ظرفیت عملکرد جسمانی ورزشکاران وضعیت آهن بدن و شاخصهای هماتولوژیکی خون
میوگلوبین و فرآیندهای متعدد درگیر در بازسازی اکسیداتیو ATPدارد .مقدار کافی آهن ،یکی از عوامل
تشخیص ظرفیت عملکرد ورزشی بوده ،همچنین با سالمتی ورزشکاران رابطۀ نزدیکی دارد ( .)3به طور طبیعی
بدن انسان  3تا  5گرم آهن دارد .در حدود  44درصد از آهن بدن به صورت ترکیبهایی عمالً فعال و بیشتر
با هموگلوبین یاختههای قرمز خون بوده و  24درصد دیگر در خارج از ترکیبهای عمال فعال وجود دارد (.)0
جذب آهن از تمام قسمتهای روده باریک صورت میگیرد و حداکثر جذب آن فقط چند میلیگرم در روز
است؛ یعنی ،مقدار اندکی از آهن غذا میتواند جذب شود ( .)5از طرفی ویتامین Cبه جذب آهن موجود در
رژیم غذایی کمک میکند ،که برای تشکیل هموگلوبین در سلولهای قرمز خون ضروری است ()2؛ همچنین،
ویتامین Cجذب آهن را در مسیر رودهها حدود  2تا  0برابر افزایش میدهد ()7؛ برای مثال ،اسید اسکوربیک
موجود در یک لیوان آب پرتقال ،جذب آهن ( )Haemرا از یک وعده صبحانه تا  3برابر افزایش میدهد (.)0
مصرف اسید اسکوربیک عامل مهمی در جذب آهن است؛ بنابراین ،نقش فاکتورهای غذایی در جذب و عدم
جذب آهن به روشنی اهمیت رژیم غذایی را در تعادل آهن بدن نشان میدهد ( .)2ورزش فوتبال یک ورزش
استقامتی است که شدید ارتباط مثبتی با کاهش سطوح آهن ،فریتین و گلوبول قرمز دارد .تحقیقات فراوانی به
بررسی تاثیر تمرینات شدید و استقامتی بر وضعیت آهن بدن پرداخته است و اصطالح کمخونی ورزشی را در
نتیجه فعالیتهای ورزشی استقامتی شدید گزارش کرده است ( .)1،2،4،2اصطالح کمخونی ورزشی اغلب برای
توصیف کاهش هموگلوبین در حدی نزدیک به کمخونی بالینی ( 12و  13گرم هموگلوبین در هر  144میلیلیتر
خون به ترتیب در زنان و مردان) به کار میرود و سطوح فریتین از مناسبترین نشانگرهای کمخونی است
( .)0دالیل اصلی کاهش هموگلوبین و هماتوکریت در بازیکنان فوتبال عبارت است از :آسیب گلوبولهای قرمز
در عروق خونی پا هنگامی که به زمین برخورد میکند و آسیب گلبولهای قرمز در مویرگهای پاره شده مسیر
گوارشی هنگام فعالیت ورزشی شدید ،به ویژه ورزشهای استقامتی بلندمدت که ممکن است ورزشکاران را
دچار کاهش غلظت هِم ( )Haemنماید (.)2،2
در زمینه وضعیت آهن و شاخصهای هماتولوژیکی بازیکنان فوتبال میتوان به پژوهش اسپوریس و همکاران
( )2412اشاره کرد که نشان دادند پس از یک مسابقه فوتبال سطوح آهن و فریتین فوتبالیستهای تیم زیر 21
سال کرواسی کاهش معنیداری داشت در حالی که سطوح گلوبول قرمز و هموگلوبین تفاوت معنیداری نداشت
()14؛ همچنین ،سیلوا و همکاران ( )2444در تحقیقی نشان دادند که پس از یک جلسه فعالیت شدید بیهوازی
میزان گلوبول قرمز ،هموگلوبین و هماتوکریت افزایش معنیداری مییابد ( .)2جاکسیمویچ و همکاران ()2442
در پژوهشی نشان دادند که بازیکنان فوتبال زیر  12سال تیم ملی صربستان در طی فصل مسابقات و در فصول
34
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است .آهن نقش اساسی در انتقال اکسیژن از طریق هموگلوبین به بافتها ،ذخیره اکسیژن در عضالت با
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تمرینی از نظر  15شاخص هماتولوژی از جمله گلوبول قرمز و سفید خون ،هموگلوبین ،فریتین و آهن نسبت
به همساالن غیرورزشکار خود در سطح پایینتری قرار دارند ( .)11اوستوجیک و احمدوف ( )2442در پژوهش
خود به این نتیجه رسیدند که تفاوتی در آهن ،فریتین و ترانسفرین بازیکنان فوتبال حرفهای  24ساله در ابتدا،
میانه و انتهای یک فصل از مسابقات وجود ندارد ()12؛ همچنین ،تحقیقاتی دربارۀ وضعیت آهن و شاخصهای
کرد که نشان دادهاند سطوح آهن ،فریتین و گلوبول قرمز دوندههای زن حرفهای مصر با میزان مسافت پیمودهشده
آنها رابطۀ معکوسی دارد ( .)7همچنین کیلینک ( )2414در تحقیقی نشان داد  35روز مصرف مکمل ویتامینC
و  Eموجب افزایش گلوبول قرمز و هموگلوبین بازیکنان بسکتبال حرفهای میشود ( .)13با توجه به نتایج
تحقیقات گذشته ،به نظر میرسد آهن ممکن است تاثیرات مثبتی بر فعالیتهای ورزشی و اجرای فعالیتهای
سنگین داشته باشد و خستگی را به تاخیر بیاندازد ( .)10،15هر چند نتایج متناقضی از تحقیقات گذشته در
دسترس است اما ،بیشتر آنها به تاثیر مصرف ویتامین Cدر جذب آهن و همچنین بهبود فاکتورهای
هماتولوژیکی و سرانجام کاهش خطر کمخونی ورزشی که ممکن است در ورزشهای استقامتی شدید همچون
فوتبال اتفاق بیفتد ،تاکید کردهاند ( .)15-17با توجه به توضیحات ارایهشده درخصوص کمخونی رایج
ورزشکاران و نقش ویتامین Cدر جذب آهن ،هدف اصلی در این تحقیق بررسی تاثیر فعالیت هوازی حاد به
دنبال یکدوره مصرف مکمل ویتامین Cبر وضعیت آهن و شاخصهای هماتولوژی (آهن سرم ،فریتین سرم،
گلوبولهای قرمز و هموگلوبین) بازیکنان فوتبال باشگاهی پسر بود.
روششناسی

این مطالعه از نوع نیمهتجربی ،یک سو کور و با مداخلۀ تمرین هوازی و مصرف مکمل ویتامین Cو با طرح
اندازهگیری مکرر است .تمام مراحل تحقیق به تایید کمیتۀ اخالق دانشگاه شهید چمران اهواز
( )EE/98.24.3.77899/SCU.AC.IRرسیده است .برای نمونهگیری هدفمند از بیان بازیکنان فوتبال
باشگاهی استان خوزستان که در رده سنی بزرگساالن به فعالیت میپرداختند 04 ،نفر به عنوان آزمودنی انتخاب
شدند .آزمودنیها در پیشفصل مسابقات قرار داشتند و تمرینات همسانی را در شرایط باشگاهی انجام میدادند؛
همچنین ،بر اساس عدم مصرف مکمل ویتامین ،Cآهن و ویتامینهای گروه ،Bگروه سنی بزرگسال ،عدم
آسیبدیدگی و حداقل  5سال سابقه ورزشی در رشته فوتبال انتخاب شدند .با توجه به تفاوتهای فیزیولوژیکی،
همۀ آزمودنیها از بازیکنان انتخاب شدند و از دروازبانان به عنوان آزمودنی استفاده نشد .آزمودنیها در جلسه
نخست با محیط آزمایشگاه فیزیولوژی ورزشی دانشگاه شهید چمران اهواز آشنا شدند و فرم رضایتنامه
آگاهانه شرکت در تحقیق را امضا کردند ،و اندازهگیری قد ،وزن ،درصد چربی با دستگاه آنالیز ترکیب بدن و
 VO2maxاز طریق آزمون بروس انجام شد ( .)10آزمودنیها پس از اندازهگیریهای اولیه به صورت تصادفی
و به تعداد مساوی در دو گروه  24نفره مکمل و تمرین تقسیم شدند .به این ترتیب که ابتدا بازیکنان بر اساس
31
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هماتولوژی ورزشکاران سایر رشتههای ورزشی انجام شده است که میتوان به پژوهش الگاشی ( )2412اشاره
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پست بازی دفاع ،هافبک یا مهاجم تقسیمبندی شده و سپس به صورت تصادفی و به تعداد مساوی از هر پست
در هر کدام از گروهها قرار داده شدند .گروه مکمل روزانه  044میلیگرم مکمل ویتامین Cو گروه دارونما
روزانه  044میلیگرم دکستروز همراه با  254میلیلیتر آب به مدت چهارده روز مصرف کردند ( .)14مکمل
ویتامین Cو دارونما قبالً از سوی محقق به صورت کپسول های یک شکل تهیه شده و بدون اطالع آزمودنیها
سامانه پیام کوتاه به آزمودنیها یادآوری میشد 04 .ساعت پس از مصرف  2هفتهای مکمل ویتامین ،Cگروهها
از ساعت  4تا  14صبح آزمون واماندهساز بروس را انجام دادند.
قبل از آغاز آزمون بروس به مدت  5دقیقه روی تردمیل با سرعت کم و شیب صفر ،گرم کردن انجام شد و
پس از اتمام آزمون بروس 5 ،دقیقه حرکات کششی سبک جهت سرد کردن انجام شد 5 .میلیلیتر نمونه خون
وریدی  20ساعت قبل و  04ساعت پس از دوره مکملدهی ،بالفاصله پس از آزمون واماندهساز بروس و 72
ساعت پس از آزمون بروس گرفته شد (اندازهگیریها از ساعت  4تا  14صبح صورت گرفت) .نمونههای خون
پس از  14دقیقه استراحت در حالت نشسته از ورید بازویی گرفته شد .و در لولههای حاوی EDTA
( )Diamine Tetra Acetic Acid Ethyleneریخته و بالفاصله پس از اتمام نمونهگیری خونی به
آزمایشگاه انتقال داده شدند .گلوبولهای قرمز و هموگلوبین در این پژوهش از طریق دستگاه شمارنده اتوماتیک
( )Mindray - BC 5300 Auto Hematology Analyzerاندازهگیری شدند .برای جداسازی سرم،
نمونهها با سرعت  3544دور در دقیقه به مدت  14دقیقه و در دمای  0درجه سانتیگراد سانتریفیوژ و سرم جدا
شده در میکروتیوبهای مخصوص ریخته شد و تا زمان اندازهگیری پارامترها در دمای منفی  74درجه ذخیره
شد .آهن و فریتین سرم به روش االیزا با دستگاه  Microplate Readerساخت شرکت Hiperion
کشور آلمان و با کیتهای مخصوص (کیت آهن Greiner :ساخت کشور آلمان( ،واحد ( ،)µg/dlدامنه
تغییرات  ،155-03حساسیت  )CV%=1/51 ،5µg/dlو کیت فریتین :ساخت شرکت پیشتاز طب ایران (واحد
( ،)ng/mlدامنه تغییرات  ،254-24حساسیت  )CV%=5/25 ،2ng/mlاندازهگیری شدند .پرسشنامه یادآمد
 20ساعته مخصوص ثبت اطالعات تغذیهای در اختیار آزمودنیها قرار گرفت تا مواد غذایی را که در دوره
چهارده روز مصرف کردهاند ،ثبت کنند ( .)12سپس این پرسشنامهها با نرم افزار  Nutritionist4تجزیه و
تحلیل شد (.)24
برای تجزیه و تحلیل آماری در این تحقیق ،از میانگین و انحراف معیار برای آمار توصیفی استفاده گردید .جهت
بررسی نرمال بودن دادهها از آزمون شاپیرو-ویلکز و برابری واریانسها از آزمون لون استفاده شد .از آزمون t
زوجی برای مقایسه دادههای مربوط به شاخصهای آنتروپومتریکی ،فیزیولوژیکی و رژیمهای غذایی دو گروه
استفاده شد .از آزمون آنالیز واریانس با اندازهگیری تکراری جهت مقایسههای درونگروهی و از آزمون تحلیل
واریانس دو راهه (طرح گروه * زمان) جهت مقایسه بینگروهی استفاده شد .تجزیه و تحلیل دادهها با استفاده
از نرم افزار  SPSSنسخه  21انجام گردید .سطح معنیداری نیز  p≥4/45در نظر گرفته شد.
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از نوع ماده مصرفی جهت مصرف به آنها داده شد .جهـت اطمینـان از مصـرف کپسولها ،هر روز با استفاده از
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یافتهها

میانگین و انحراف معیار مشخصات آنتروپومتریکی ،ترکیب بدنی و فیزیولوژیکی آزمودنیها در جدول  1آورده
شده است .مطابق اطالعات جدول  ،1در ابتدای تحقیق تفاوت معنیداری در هیچ یک از شاخصهای
آنتروپومتریکی و فیزیولوژیکی آزمودنیها در گروه مکمل و دارونما وجود ندارد (.)pä 4/45

گروه
مکمل

دارونما

 Pبین گروهی

سن (سال)

22/2±5/2

22/4±5/2

4/33

قد (سانتیمتر)

177/3±2/7

174/2±4/0

4/14

وزن (کیلوگرم)

75/54±0/7

77/01±7/25

4/423

شاخص توده بدن (کیلوگرم بر متر مربع)

20/47±1/07

20/34±1/24

4/02

چربی بدن ()%

15/44±1/17

10/20±2/22

4/424

53/21±3/23

50/74±0/12

4/21

شاخص

حداکثر اکسیژن مصرفی (میلیلیتر بر
کیلوگرم بر دقیقه)
سطح معنيداري  p ≥3/30در نظر گرفته شد.

جدول  2میانگین و انحراف معیار دریافت انرژی و مواد مغذی آزمودنیهای دو گروه مکمل و دارونما را نشان
میدهد .تفاوت معنیداری در میانگین روزانه انرژی دریافتی ،درصد پروتئین ،کربوهیدرات و چربی ،فیبر،
ویتامین ،Cویتامین ،B12کلسیم و آهن میان دو گروه وجود ندارد (.)pä 4/45
جدول  .2مقایسه میزان انرژي دریافتي و مواد مغذي گروههاي مکمل و دارونما در مدت  2هفته مکملیاري
ماده مغذی

میزان دریافت

 Pبینگروهی

گروه مکمل

گروه دارونما

2223/23±214/15

3112/52±127/35

4/35

پروتئین ()%

14/24±2/02

17/02±1/25

4/03

کربوهیدرات ()%

52/57±5/22

50/34±0/22

4/11

چربی ()%

25/15±3/74

22/4±3/00

4/44

فیبر (گرم /روز)

24/4±3/11

22/13±5/22

4/13

75/00±24/17

73/32±17/25

4/24

2/74±1/42

2/02±1/10

4/52

052/24±174/22

021/72±123/20

4/4

12/44±2/12

11/34±2/05

4/73

انرژی (کالری /روز)

ویتامین( Cمیلیگرم /روز)
ویتامین( B12میکروگرم/روز)
کلسیم (میلیگرم /روز)
آهن (میلیگرم /روز)

از آزمون  tزوجي استفاده شد .سطح معنيداري  p ≥3/30در نظر گرفته شد.
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جدول  .6مشخصات آنتروپومتریکي ،ترکیب بدني و فیزیولوژیکي آزمودنيها

تاثیر فعالیت هوازي حاد پس از یک دوره مصرف مکمل ویتامین...

جدول  ، 3سطوح گلوبول قرمز ،هموگلوبین خون و سطوح سرمی آهن و فریتین در دو گروه مکمل و دارونما
در چهار زمان  20ساعت قبل و  04ساعت پس از مصرف مکمل ،بالفاصله و  72ساعت پس از فعالیت
واماندهساز هوازی را نشان میدهد .در نتیجه آزمون آنالیز واریانس با اندازهگیری مکرر در گروه دارونما تفاوت
معنی داری در سطوح گلوبول قرمز ،هموگلوبین و آهن در مقایسه چهار مرحله اندازهگیری مشاهده نشد
در گروه مکمل ویتامین ،Cافزایش معنیداری در سطوح گلوبول قرمز خون ( ،)p=4/411هموگلوبین خون
( ،)p=4/427آهن سرم ( )p=4/441و فریتین سرم ( ،)p=4/441پس از دو هفته مصرف مکمل و کاهش
معنیداری در گلوبول قرمز خون ( ،)p=4/422آهن سرم ( )p=4/445و فریتین سرم ( )p=4/440پس از
فعالیت واماندهساز هوازی ،همراه با افزایش معنیداری در آهن سرم ( )p=4/442و فریتین سرم ()p=4/410
پس از  72ساعت ریکاوری بعد از فعالیت واماندهساز هوازی مشاهده شد.
جدول .9مقادیر متغیرهاي تحقیق در مراحل مختلف اندازهگیري
متغیر
گلوبول
قرمز
()103/µl

هموگلوبین
()g/dl

آهن
()µg/dl

گروهها

قبل از مکملیاری

مکمل

5174/74±147/05

*5512/25±312/42

دارونما

5172/25±172/15

5215/72±212/32

P

()ng/ml

مکملیاری

گروه4/423 :

#5302/52±272/12

5322/12±342/14

4/414

5174/74±122/10

5144/23±147/42

4/12

بالفاصله پس از تمرین

تمرین

تعامل(گروه*زمان)

زمان4/415 :

4/411:

مکمل

10/02±1/32

*12/42±2/25

15/24±1/24

12/42±2/02

4/437

دارونما

10/04±1/21

15/15±2/45

10/22±1/45

10/44±1/21

4/447

P

زمان4/422 :

گروه4/402 :

تعامل(گروه*زمان):
4/404

مکمل

112/04±10/25

*134/15±12/20

#120/15±15/74

β132/74±12/42

4/442

دارونما

112/12±12/42

111/04±10/15

114/74±15/1

142/41 ±10/02

4/421

P

فریتین

 04ساعت پس از

 72ساعت پس از

P
درونگروهی

زمان4/412 :

گروه4/442 :

تعامل(گروه*زمان):
4/443

مکمل

77/15±4/42

*124/25±11/14

#117/23±14/74

β 122/74±11/44

4/441

دارونما

44/12±4/31

* 44/74±4/11

40/02±2/15

42/00±2/23

4/404

P

زمان4/441 :

گروه4/421 :

تعامل(گروه*زمان):

آزمون آنالیز واریانس دوطرفه و آزمون بانفروني استفاده شد .سطح معنيداري  pã 3/30در نظر گرفته شد.
* افزایش معنيدار پس از دو هفته مکملدهي # .کاهش معنيدار پس از فعالیت واماندهساز هوازي β .افزایش معنيدار به دنبال  12ساعت
ریکاوري.
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( ،)pä 4/45اما افزایش معنیداری در فریتین پس از دوره  2هفتهای مصرف دارونما مشاهده شد (.)p=4/437
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در نتیجه آزمون آنوای دو طرفه و آزمون تعقیبی بانفرونی جهت مقایسههای بینگروهی مشخص شد که پس
از  2هفته مکملدهی ،گروه مکمل نسبت به گروه دارونما افزایش معنیداری در گلوبول قرمز خون (،)p=4/422
هموگلوبین خون ( ،)p=4/401آهن سرم ( )p=4/444و فریتین سرم ( )p=4/440داشت؛ همچنین ،پس از
فعالیت واماندهساز هوازی ،گروه مکمل نسبت به گروه دارونما کاهش معنیداری در گلوبول قرمز خون
به دنبال فعالیت واماندهساز هوازی ،گروه مکمل نسبت به گروه دارونما افزایش معنیداری در آهن ()p=4/432
و فریتین سرم ( )p=4/405نشان داد.
بحث

نتایج این مطالعه نشان داد  2هفته مصرف مکمل ویتامین Cدر مقایسه با دارونما موجب افزایش معنیدار
گلوبول قرمز خون ،هموگلوبین خون ،آهن و فریتین سرم مردان بازیکنان فوتبال باشگاهی میشود؛ همچنین،
نتایج تحقیق حاضر نشان داد بالفاصله پس از فعالیت واماندهساز هوازی سطوح گلوبول قرمز خون ،آهن سرم
و فریتین سرم در گروه مکمل ویتامین Cنسبت به گروه دارونما به میزان معنیداری کاهش یافته است ،اما
سطوح هموگلوبین تغیییر معنیداری نداشت؛ از سوی دیگر ،براساس یافتههای این تحقیق ،پس از  72ساعت
ریکاوری سطوح آهن و فریتین در گروه ویتامین Cافزایش معنیداری نسبت به گروه دارونما داشت .در موضوع
تاثیر ویتامین Cبر وضعیت آهن و شاخصهای هماتولوژی ،النی و همکاران ( )2410نشان دادند که تاثیر
ویتامین Cبر سطوح آهن فراتر از جذب آهن بوده و با تحریک سنتز فریتین و ممانعت از تخریب آن و افزایش
ساخت آپوفریتین ،از انتقال آهن درون سلولی به خارج از سلول جلوگیری میکند و ذخایر آهن را در سطح
مطلوب حفظ میکند ()10؛ همچنین ،کیلینک ( ،)2414نشان دادند  35روز مصرف مکمل ویتامین Cو E
موجب افزایش گلوبول قرمز و هموگلوبین بسکتبالیستهای حرفهای میشود ( .)13به نظر میرسد احتماال
مصرف ویتامین Cموجب بهبود شاخصهای هماتولوژی بازیکنان فوتبال حرفهای میشود .مطالعات صورت
گرفته در این زمینه نشان داده است که مصرف ویتامین Cبا افزایش فعالیت سلولهای انتروسیت و با احیای
آهن فریک ( )Fe3+به آهن فروس ( )Fe2+افزایش حاللیت آن در محیط بازی روده کوچک ،افزایش
رهاسازی آهن از فریتین و سیستم رتیکولو اندوتلیال موجب افزایش جذب آهن میشود ( ،)1که افزایش آهن
برای تولید هموگلوبین در سلولهای قرمز خون ضروری است ()2؛ بنابراین ،مصرف ویتامین Cموجب افزایش
جذب آهن و سنتز فریتین می شود که در نتیجه تاثیرات غیر مستقیم آهن و فریتین احتماالً بهبود در سطوح
گلوبول قرمز و هموگلوبین نیز حاصل میشود (.)10،14
در این پژوهش مشخص شد پس از فعالیت واماندهساز هوازی سطوح گلوبول قرمز خون ،آهن سرم و فریتین
سرم در گروه مکمل ویتامین Cنسبت به گروه دارونما به میزان معنیداری کاهش داشته است ،اما سطوح
هموگلوبین تغیییر معنیداری نداشت .در این زمینه الگاشی ( )2412در نتیجه مطالعه خود روی زنان دوندهی
35
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( ،)p=4/430آهن سرم ( )p=4/423و فریتین سرم ( )p=4/431نشان داد؛ همچنین ،پس از  72ساعت ریکاوری

تاثیر فعالیت هوازي حاد پس از یک دوره مصرف مکمل ویتامین...

حرفهای مصر ( 2دونده مسافتهای کوتاه 5 ،دونده مسافتهای متوسط و  3دونده مسافتهای بلند) نشان داد
میان سطوح آهن و فریتین با مسافت دو در دوندگان نخبه رابطه معکوس وجود دارد ()7؛ همچنین ،اسپوریس
و همکاران در سال ( )2412در پژوهش خود نشان دادند پس از یک مسابقه فوتبال سطوح آهن و فریتین
بازیکنان فوتبال مرد تیم زیر  21سال کرواسی به شکل معنیداری کاهش داشت؛ همچنین ،کاهش غیر معنیدار
همچنان یک چالش در حیطه فیزیولوژی ورزشی مطرح است که پیش از این با نتایج متناقضی همراه بوده است
و کاهش افزایش و ثبات سطوح آهن در نتیجه فعالیت ورزشی گزارش شده است ()1؛ بنابراین ،وضعیت آهن
و شاخصهای هماتولوژی در نتیجه فعالیت های ورزشی بستگی به میزان دفع آهن ،همولیز ،میزان جذب
رودهای ،تغییر و تبدیل اریتروسیتها و هموگلوبین یا ناشی از التهاب باشد .احتماالً کاهش سطوح گلوبول قرمز
خون پس از فعالیت ورزشی بهویژه فعالیت های شدید یک فیدبک منفی در نتیجه سنتز هموگلوبین ،آسیب به
سلولهای خون و مویرگها است .با افزایش اکسیژنرسانی به بافتها در فعالیتهای ورزشی ،ترشح
اریتروپویتین کاسته شده و سنتز گلوبولهای قرمز از مغز استخوان نیز کاهش مییابد .ممکن است کاهش در
سطوح آهن نیز متاثر از مصرف آهن برای سنتز هموگلوبین باشد ( .)13،21از عوامل دیگری که ممکن است
موجب کاهش سطوح آهن ،فریتین و گلوبول قرمز در تحقیق حاضر باشد همولیز ناشی از ضربات وارد شده
به پا با توجه به شدت فعالیت و همچنین افزایش دما (دفع  2تا 11درصد با تعریق) باشد که التهاب را به همراه
خواهد داشت ( .)22،23فوجی و همکاران ( )2410و لیو و همکاران ( )2411کاهش سطوح آهن ناشی از
فعالیتهای ورزشی شدید ممکن است در نتیجه کاهش انتقالدهندۀ فلزات دو ظرفیتی ،1فروپورتین ،21پروتئین
انتقالدهندۀ هِم 3و هفاستین 0باشد (.)21،20
از دیگر نتایج این تحقیق آن است که پس از  72ساعت ریکاوری سطوح آهن و فریتین در گروه ویتامینC
افزایش معنی داری نسبت به گروه دارونما داشت .تحقیقات اندکی در زمینه تاثیر ریکاوری پس از تمرین شدید
در دسترس است که با تحقیق حاضر همسو هستند .مشخص شده است که به دنبال  04و  72ساعت ریکاوری
پس از تمرینات شدید ،سطوح آهن به سطوح اولیه باز میگردد و اثرات ناشی از آنمی ورزشی بهبود مییابد
( .)1،21عالوه بر تعریق قابل توجه در فعالیت های ورزشی شدید یکی از عوامل دیگری که پس از تمرین
شدید موجب آنمی میشود ،احتباس آهن می باشد .در نتیجه انتقال مایع بین سلولی به داخل عروق و افزایش
حجم پالسما ،غلظت هموگلوبین کاهش مییابد که به این پدیده "آنمی موقتی" میگویند .ساز و کار مذکور،
تطابقی است میان نیاز بدن به برونده قلبی بیشتر و دسترسی بیشتر بافتها به اکسیژن که به آن آنمی ورزشی
نیز گفته میشود ( .)25مشخص شده است که  04تا  72ساعت پس از قطع تمرین تغییرات متاثر از افزایش
حجم پالسما به حالت عادی باز می گردد .در این پژوهش نیز افزایش در سطوح آهن و فریتین ممکن است
متاثر از بازگشت به حالت اولیه حجم پالسما ،و از بین رفتن آنمی ورزشی باشد (.)22
4. Hephaestin

)2. Ferroportin-1( FPN-1
)3. Haem Carrier Protein-1( HCP-1
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در گلوبول قرمز و عدم تغییر در هموگلوبین را گزارش دادند ( .)14متابولیسم آهن در پاسخ به فعالیت ورزشی

6931  پاییز و زمستان،61  شماره،پژوهش در طب ورزشي و فناوري

نتیجهگیری

 و، موجب افزایش سطوح آهن و فریتین سرمC هفته مصرف مکمل ویتامین2 نتایج این پژوهش نشان داد که
گلوبول قرمز و هموگلوبین خون میشود و همچنین در بهبود وضعیت این شاخصها در دوره ریکاوری تاثیر
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