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  چكيده

الکتات پالسماي دوچرخه   بر مقادير تستوسترون ووم روي و سلنيياري بررسي تاثير مکملحاضر، هدف پژوهش : مقدمه
 تيم ي  نفر از دوچرخه سواران جاده۲۴: ها مواد و روش.  پس از يک وهله فعاليت ورزشي درمانده ساز بود،سواران

پيش از شروع . و دارونما همگن شدندسلنيوم مکمل روي، مکمل  بدن در سه گروه ي  تودهي بر اساس نمايه ،تهران
ها  ، از آزمودنيياري  هفته مکمل۴پس از گذشت . گرديدندارزيابي سلنيوم ها از لحاظ وضعيت روي و  پژوهش آزمودني

 و آزمون طرفهدو ها با استفاده از آناليز واريانس  داده. گيري شد ساز نمونه قبل و پس از يک وهله فعاليت ورزشي درمانده
و الکتات در سه گروه،   آزاد، تستوسترونمقادير تستوسترون تام: ها يافته. گرديد تحليل P>۰۵/۰تعقيبي بنفروني در سطح 

 بين مقادير تستوسترون تام پس از فعاليت ورزشي در گروه روي و .)P>۰۵/۰(تحت تاثير فعاليت ورزشي افزايش يافت 
و دارونما نيز سلنيوم مقادير تستوسترون آزاد در گروه روي با ). P>۰۵/۰(د داشت داري وجو اختالف معنيسلنيوم 

که بين مقادير الکتات در پيش آزمون در سه گروه اختالف  در حالي). P>۰۵/۰ (مشاهده گرديدداري  تفاوت معني
 ياري  هفته مکمل۴، حاضر  از پژوهشبه دست آمدههاي  بر اساس يافته: گيري نتيجه ).P<۰۵/۰(داري وجود نداشت  معني

ها با رژيم غذايي   آزاد و الکتات در آزمودنيتستوسترون ،به افزايش مقادير استراحتي تستوسترون تامسلنيوم روي و 
 روي به افزايش مقادير تستوسترون تام  نسبت به گروه مکمل ياري مکمل. م، منجر نشدو مقادير مطلوب روي و سلنيداراي

در حالي . و دارونما در پس آزمون منجر گرديدسلنيوم فزايش تستوسترون آزاد نسبت به گروه مکمل  ا بهچنين م، هموسلني
  . تغيير نکردپژوهشهاي  يک از گروه  در پس آزمون در هيچ،مقادير الکتات

  
  

  موفعاليت ورزشي درمانده ساز، تستوسترون، الکتات، مکمل روي، مکمل سلني :واژگان كليدي
  ۳۰/۶/۹۰:  ـ پذيرش مقاله۲۶/۵/۹۰: ـ دريافت اصالحيه۳/۳/۹۰: دريافت مقاله

  
  

  مقدمه

توجه سلنيوم در حال حاضر عناصر کمياب روي و 

 تغذيه و ورزش ي  را در زمينهگران پژوهششمار زيادي از 

هاي  نقشسلنيوم هاي روي و  ريزمغذي. اند به خود جلب کرده

. کنند مي واکنش متابوليکي بدن ايفا ۳۰۰مهمي را  در بيش از 

هاي مختلف در  عنصر روي براي فعاليت کاتاليکي آنزيم

 و نيز براي عملکرد ، کربسي مسيرهاي گليکوليز و چرخه
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 همكارانو ليال شفيعي نيك   ياري روي و سلنيوم اثر مكمل ۵۹۹

 

 انرژي سوخت و سازهاي درگير در  بسياري از هورمون

توان گفت اين ريزمغذي  باشد، به همين دليل مي ضروري مي

روي جز  ۱.کند  ايفا ميسوخت و سازاي در  نقش برجسته

 است انيداز کربنيکهاي الکتات دهيدروژناز و  مهمي از آنزيم

 بين بافتي در هنگام فعاليت سوخت و سازها در  که اين آنزيم

 روي بر ياريبنابراين، ممکن است مکمل . ورزشي نقش دارند

 الکتات، و در ي ميزان اسيدوز پس از فعاليت ورزشي، آستانه

 ۴ پژوهشي در ۲.شددرماندگي موثر بارسيدن به نتيجه زمان 

گرم به ازاي هر كيلوگرم وزن   ميلي۳ (  رويياري هفته مکمل

گيران نخبه به افزايش مقادير   در کشتي)بدن در روز

يدي، قبل و پس از فعاليت يهاي تيرو تستوسترون و هورمون

 ديگري، پژوهشکه در   در حالي۳.ساز منجر شد درمانده

 فعاليت ي با سابقه مقادير زياد روي در افراد ياري مکمل

ورزشي منظم، که داراي وضعيت طبيعي از لحاظ عنصر 

 به ،کردند روي بوده و از يک رژيم غذايي مطلوب پيروي مي

هاي  افزايش مقادير تستوسترون سرم و ساير هورمون

   ۴.آنابوليکي منجر نشد

کمياب ضروري نقش  نيز به عنوان يک عنصرسلنيوم 

 محافظت انندهاي متابوليکي مدر بسياري از فرآيند مهمي را

. کند در مقابل استرس اکسيداتيو و عملکرد ايمني ايفا مي

 شرکت راه عملکردهاي بيولوژيکي خود را از ياد شدهعنصر 

 سلنوپروتئين از جمله انندهايي م در ساختمان آنزيم

هاي   پژوهشبراساس ۵.دنماي گلوتاتيون پراکسيداز ايفا مي

اکسيداني،   عالوه بر نقش آنتيرسد انجام شده به نظر مي

هاي  و فعاليت ورزشي را در زمينهسلنيوم بتوان ارتباط بين 

 سوخت و ساز بيوسنتز تستوسترون، انندديگري م

 حفظ ذخاير گليگوژن کبد نيز  وهاي تيروئيدي هورمون

 طبيعي سوخت و سازدر سلنيوم چنين  هم. جستجو کرد

تعداد باشد که علت آن در  تستوسترون موثر مي

 براساس ۶،۷.مشهود استهاي موجود در گنادها  سلنوپروتئين

به نظر  ۱۰،۱۱ و غير ورزشي۸،۹ ورزشيهاي پژوهشي يافته

بر محتواي گليکوژن کبد و عضالت، افزايش سلنيوم رسد  مي

و در نتيجه ميزان الکتات و ، MCT4 i و MCT1هاي  پروتئين

گزارش ) ۲۰۰۸(ونگ و همکاران يس. گلوکز پالسما موثر باشد

 هاي ينو تمرسلنيوم م يزمان رژ دند اعمال جداگانه و همنمو

ت به يش حساسي به افزايابتي ديها  در موشياستقامت

 يها نير پروتئيش مقادين، کاهش گلوگز خون، افزايانسول

                                                           
i - Monocarboxylate transporter (MCT1 and MCT4) 

MCT1 و MCT4جه کاهش الکتات ي و در نتي اسکلتي ه عضل

  ۹.شود يپالسما منجر م

 ي   انجام شده در زمينهيها پژوهشدر مجموع شمار 

م، با تستوسترون و و عناصر روي و سلنيياري ارتباط مکمل

ورزشي زياد نيست و بيشتر ي   در حيطهبه ويژه ،الکتات

اکسيداني اين   بر عملکرد آنتيسلنيوم  کمبود ثير تاها پژوهش

 توزيع ريزمغذي روي در پاسخ به فعاليت ي عنصر، يا نحوه

 به دليل افزايش روز افزون مصرف . اند ورزشي را سنجيده

هاي  هاي مختلف در بين ورزشکاران و نقش ريزمغذي مکمل

هورمون تستوسترون بر عملکرد سلنيوم، نيز روي و 

 بيشتري در هاي پژوهشرسد  ورزشي، ضروري به نظر مي

 در ياري عالوه بر اين، پاسخ به مکمل. اين زمينه انجام شود

 پژوهشلي است که  ضرورت يشرايط عدم کمبود نيز از مسا

به دليل اثرات جانبي افزايش مقادير . نمايد تر مي را روشن

 سعي شده  پژوهش حاضر در ۱۲م،ومصرفي روي و سلني

 ي  توصيهي در محدودهسلنيوم  روي و ياري ميزان مکمل

RDAو همين موضوع ، اين عناصر باشدياري  براي مکمل 

 .کند ه متمايز مي مشابهاي بررسي حاضر را از ساير پژوهش

 ياري  مکملتاثير ي حاضر بررسپژوهشدر مجموع، هدف 

 بر RDA يشنهاديبا دوز پسلنيوم  و يزمان عناصر رو هم

الکتات پالسما در دوچرخه  پاسخ تستوسترون سرم و

ک وهله يپس از  ،سلنيوم و ي رويعيت طبيسواران با وضع

  .بود درمانده ساز يت ورزشيفعال

 ها مواد و روش

 در قالب يمه تجربي از نوع نپژوهش حاضر ي اجراروش

 .بودش آزمون و پس آزمون به صورت دو سوکور يطرح پ

 ي دوچرخه سواريم باشگاهي الزم با تيها يپس از هماهنگ

 پژوهش، در ي اجراي ح هدف و نحوهيک تهران، و توضيتراف

 خود را اعالم يت کتبي نفر از دوچرخه سواران رضا۴۷ابتدا 

 بر سالمت و عدم ي مبني تندرستي گهپس کاربر سنمودند،

پس از . ها پر شد  خاص توسط آنيها يماريابتال به ب

 ي اجرايها برا  نفر از آن۲۴ت يها، در نها  کاربرگهيبررس

  بدني  تودهي نمايهده شدند و بر اساس يآزمون برگز

(BMI)ii از افراد منتخب  .م شدندي تقسي نفر۸ به سه گروه

 پژوهش و دو هفته قبل از شروع ي  دوره شد دردرخواست

 يها ا مکملي و ي مواد معدني ـنيتاميچ مکمل ويآن، از ه

                                                           
ii - Body mass index 
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 ۶۰۰ ايران متابوليسم و ريز درون غدد ي مجله ۱۳۹۰اسفند ، ۶ ي شماره, سيزدهمي  دوره

 

 . استفاده نکنندي و مواد معدنها نيتامي وي حاويا نهيدآمياس

ک هفته قبل يها  يک از آزمودنيهر  iيب بدن و توان هوازيترک

ک از ي از هر ،سپس . شديريگ از شروع پژوهش اندازه

  يني تمري ين جلسه ساعت از آخر۲۴ که يها، در حال يآزمودن

، ي روي هير پاي مقاديابي ارزي برا، در حالت ناشتاگذشت يم

.  به عمل آمديريگ  خونياري،  مکملي قبل از دورهسلنيوم 

 يها ها در گروه يها در دسترس آزمودن پس از آن مکمل

ک عدد ي روزانه يگروه مکمل رو. مربوطه قرار داده شد

 گروه ،)يگلوکونات رو (يگرم رو يلي م۳۰ ي حاو،ولکپس

کروگرم ي م۲۰۰ ي حاو،ک عدد کپسوليروزانه سلنيوم مکمل 

ک عدد يز روزانه يو گروه دارونما ن) تيسلناسلنيوم (سلنيوم 

 گروه ، مشابه)يگرم يلي م۲۵۰(اندازه  شکل و هم کپسول هم

 ۴پس از گذشت . کردند  يمصرف مسلنيوم  و يمکمل رو

 درمانده ساز، ي برنامه، قبل و بعد از انجام ياريه مکمل هفت

، از پژوهش مورد نظر ي فاکتورهايابي ارزبه منظور

  .                                        دگردي يريگ ها نمونه يآزمودن

  و ي رويافتيزان دري و مييم غذاي رژيابيبه منظور ارز

ادآمد ي و ييسامد غذاها ب ها، از آن يروزانه آزمودنسلنيوم 

 توسط هاي به دست آمده داده.  گرفته شديي غذاي  ساعته۲۴

 يزان کالري و م،ليه و تحليتجز iiگر غذا افزار پردازش نرم

 از جمله يک از مواد مغذي هر ي ر روزانهي و مقاديافتيدر

.  مشخص شدها آزمودني ييم غذايدر رژسلنيوم  و يرو

سه ي مقاياد شدهه عناصر مربوط ب RDA ر باين مقاديسپس ا

ها  ي آزمودنيبرا. نگرديد مشاهده يگونه کمبود چيو هشد 

 و يزير  طرحيشنهادي پييم غذاي به عنوان رژييم غذايک رژي

شتر ي بيها قرار گرفت و به منظور آگاه در دسترس آن

ها به طور جداگانه و به  ک از آني هريم برايها رژ يآزمودن

  .ح داده شديل توضيتفص

 را اجرا يني تمري برنامه نوع ۲ها  يک از آزمودنيهر 

) ۲ ۱۳.ي توان هوازيريگ مربوط به اندازهي  برنامه) ۱: کردند

۱۴. درمانده سازيت ورزشيفعالي  برنامه
 

 منارک ي  از دوچرخهي توان هوازي برنامه انجام يبرا

 ي جسمانيها تيد مرکز سنجش قابليي، مورد تا)ساخت سوئد(

و  ۱۳، مرجعي  براساس مقاله برنامه. دي گرد استفادهيآکادم

  :ر انجام شدي مراحل زبراساس

گرم کردند، خود را قه ي دق۱۰ وات ۱۱۰ها با  يابتدا آزمودن

 وات به بار کار اضافه ۳۵نده يقه به طور فزاي دق۴سپس هر 

                                                           
i- Aerobic power (Watt max) 

ii-Dorosty food processor (version 2.1, May 2003) 

ن هر مرحله اضافه بار يقه استراحت فعال بيک دقي و گرديد

دا کرد که ي ادامه پييتا جان روند يا. در نظر گرفته شد

قه ي دق۴ ين اضافه بار برايها قادر به حفظ آخر يآزمودن

 کاهش ۷۵ر ي به ز)rpm(رکاب زدن کامل نبودند و سرعت 

 ثبت شده هاي دادهر و يسپس با استفاده از فرمول ز. دا کرديپ

  : محاسبه شديدر طول آزمون، ارزش توان هواز

۳۵×)۲۴۰/t+(Wf =Wmaxكه در آن :  

Wf  =دقيقه کامل قبل از ۴باري که براي  ميزان اضافه 

مدت زمان حفظ آخرين = t آزمون، حفظ شده است؛ پايان

   اختالف بين اضافه بارها=۳۵ بار به ثانيه؛ اضافه

 است که با استفاده از ارزش توان يادآوريالزم به 

 براساسها  ي آزمودنيژن مصرفي اکسي بيشينه، يهواز

  ۱۵.در محاسبه شيفرمول ز

۴۳۵/۰ +Wmax ×۰۰۱۱۴۱/۰= Vo2max
iii  

ارزش مربوط % ۹۰ و %۸۰، %۷۰،%۵۰،  برنامه ي اجرايبرا

و با . گرديدها محاسبه  يک از آزمودني هر  Wmaxبه 

 مراحل برنامه براساس ، به دست آمدههاي رقماستفاده از 

  :ر اجرا شديز

 ارزش توان ۵۰%ها خواسته شد که با  يابتدا از آزمودن

ک بار با يقه ي دق۲ود گرم کنند، سپس به تناوب هر  خيهواز

 يي خود پا زدند تا جاي ارزش توان هواز۵۰% و سپس %۹۰

قه کامل ي دق۲ ي خود براي توان هواز۹۰%که قادر به حفظ 

ها خواسته شد تا با  ين مرحله از آزمودنيپس از ا. نبودند

ک بار يقه ي خود به صورت هر دو دقي توان هواز۵۰% و %۸۰

 که ي قبل زماني ز مانند مرحلهين مرحله نيادر ا بزنند، پ

قه ي دق۲ ي خود براي توان هواز۸۰%ها قادر به حفظ  يآزمودن

ها  ک از آني هريارزش توان هواز ۷۰%کامل نبودند با 

گر يدا کرد که دي ادامه پييز تا جاين مرحله نين شد و ايگزيجا

 ي خود براي ارزش توان هواز۷۰%ها قادر به حفظ  يآزمودن

  ۱۴.قه کامل نبودندي دق۲

) هاي خال لوله(هاي ونوجکت  سي خون داخل لوله  سي۶ 

 براي هر يک از .ي هر آزمودني تهيه شدياز سياهرگ بازو

هاي هپارينه که از  لوله( لوله مربوط به سرم ۲ها  آزمودني

، و پالسما در نظر گرفته )کند لخته شدن خون جلوگيري مي

 خوني گرفته شده از هر آزمودني ي ر نمونهمنظو ينه اشد، ب

 دقيقه که ۲۰ الي ۱۵بعد از حدود . به دو قسمت تقسيم گرديد

 هر دو لوله با ،خون داخل لوله مربوط به پالسما لخته شد

                                                           
iii - Maximal Oxygen Consumptions 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ij

em
.s

bm
u.

ac
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                             3 / 10

https://ijem.sbmu.ac.ir/article-1-1154-fa.html


 همكارانو ليال شفيعي نيك   ياري روي و سلنيوم اثر مكمل ۶۰۱

 

 دقيقه ۱۰ دور در دقيقه به مدت ۳۵۰۰ تا ۱۵۰۰سرعت 

 ي  درجه-۲۰ و تا زمان آزمايش در دماي ،سانتريفوژ

 است که مقادير يادآوريالزم به . اري شدندگراد نگهد سانتي

ها در پالسما، و مقادير  و الکتات آزمودنيسلنيوم روي، 

 .تستوسترون تام و آزاد در سرم ارزيابي گرديد

AAS)( طيف سنجي جذبي اتمي با روشسلنيوم روي و 
i 

روش براي سنجش اين دقت و حساسيت . گيري شدند اندازه

و ) ليتر كروگرم در صد ميليمي( ۸و % ۰۴/۳روي به ترتيب 

ميكروگرم در  (۸/۱و % ۰۹/۵به ترتيب سلنيوم براي سنجش 

  .بود  )ليتر صد ميلي

 ۵۵۲متري آنزيمي در طول موج  الکتات با روش کالري

دقت و . گيري شد  اندازه)ساخت آلمان(  روشهنانومتر و کيت

ميكروگرم در ( ۸/۱و %  ۲/۳ روش به ترتيب  اينحساسيت

  .بود) ليتر  صد ميلي

CLIAتستوسترون تام از روش 
ii با استفاده از دستگاه 

LIAISON  و کيت Diasorin )گيري   اندازه) ايتالياساخت

 >۰۵/۰و % ۲۰ روش به ترتيب  ايندقت و حساسيت. گرديد

  .ليتر بود نانوگرم در صد ميلي

 ) آلمان ـLDN شركت( االيزا تستوسترون آزاد از کيت 

پيكوگرم در صد  ۱۷/۰ حساسيت روش. گرديدگيري  اندازه

، و براي  % ۴/۱۲؛ ≥۹۷/۰ و دقت آن براي مقاديرليتر  ميلي

  .بود%  ۸/۸و % ۳/۵  به ترتيب ≤۸/۷۵  و ≥۸/۲۵مقادير 

رنوف، ي اسم ـابتدا با استفاده از آزمون کولموگروف

ن تفاوت يي تعيسپس، برا.  شديها بررس  بودن دادهنرمال

ز يها از آزمون آنال ي آزمودنيرد فيها يژگين ويانگين ميب

ل ي تحل وهي تجزيبرا . استفاده شدطرفهک يانس يوار

 و در صورت  طرفهانس دويز واري از آنالپژوهش يهايرمتغ

از )  زمان×گروه ( متقابل   گروه وي اثرات اصليدار يمعن

 استفاده يي دوتايها سهي مقاي براينفروني ببيآزمون تعق

از  . در نظر گرفته شدP>۰۵/۰ يدار يسطح معن .گرديد

م ي ترسي براي اكسل و از برنامه ۱۶ي  نسخه  SPSSافزار نرم

  . دينمودارها استفاده گرد

  ها يافته

ه شده يها ارا ي آزمودني فرديها يژگيو، ۱در جدول  

 يها ن گروهيها ب يژگين وي از لحاظ ايدار يتفاوت معن .است

  ). P<۰۵/۰( مکمل و دارونما وجود نداشت

                                                           
i - Atomic absorption spectrometer 

ii - Chemiluminescence 

  مورد پژوهشهاي  هاي آزمودني  ويژگي-۱دول ج

  دارونماگروه   موسلنيگروه   رويگروه   ها شاخص

  ۸/۱۷۶±۰/۸  ۷/۱۷۷±۲/۴  ۸/۱۷۶±۲/۸* ) متر سانتي(قد 

  ۱/۶۶±۴/۶  ۶۶/۶۱±۷/۴  ۱۱/۶۸±۶/۸   )كيلوگرم (وزن

 ي بدن  تودهي نمايه

  ) كيلوگرم بر مترمربع(
۵/۲±۷/۲۱  ۲/۱±۵/۲۰  ۹/۰±۱/۲۱  

  ۵/۲۹۱±۵/۴۴  ۰۶/۳۲۳±۹/۳  ۸/۲۹۹±۱/۳۰  )وات(توان هوازي 

  .اند انحراف معيار بيان شده± اعداد به صورت ميانگين *

ت ي وضعها از لحاظ  آزمودني۲هاي جدول  براساس داده

م يرژسلنيوم  و ير روي بودند و مقاديعيطبسلنيوم  و يرو

 قرار RDA ي هه شدير توصيمقادي  نهها در دام  آنييغذا

  . داشت

پالسـما و رژيـم غـذايي       سـلنيوم    مقادير روي و     -۲جدول  
  ها آزمودني

سلنيوم رژيم   ها گروه

 غذايي

گرم در  ميلي(

  )روز

روي رژيم 

  غذايي

گرم در  ميلي(

  )روز

سلنيوم 

  پالسما

ميكروگرم در (

  )ليتر صد ميلي

  روي پالسما

ميكروگرم (

در صد 

 )ليتر ميلي

  ۴/۸۷±۸/۸  ۳/۱۰۰±۷/۶  ۶/۱۵±۸/۰  ۰/۶۴±۰/۱۵  دارونما

  ۷/۸۰±۱/۱  -  ۴/۱۶±۰/۱  ۹/۵۹±۰/۱۳  روي 

  -  ۶/۸۷±۰/۷  ۹/۱۴±۰/۱  ۸/۵۶±۶/۱۴  سلنيوم

مقادير 

  طبيعي

۵۵ -۵۰  ۱۵-۱۱  ۱۴۳-۴۶  ۱۲۵-۷۵  

   ۱۶،۱۷ع مقادير طبيعي عناصر در رژيم و پالسما مرج *

  

مورد  ي اصليرهايک از متغيچ ي در هيدار يتفاوت معن

 يها ن گروهيب) ش آزمونيپ(  در حالت استراحتپژوهش

ن ي، ب)P<۰۵/۰( و دارونما وجود نداشتسلنيوم  ي،مکمل رو

 در گروه يت ورزشير تستوسترون تام پس از فعاليمقاد

 )P>۰۵/۰(مشاهده شد  يدار ياختالف معنسلنيوم  و يرو

آزمون تستوسترون آزاد در گروه  مقادير پس ). ۱نمودار (

داري داشت  روي با سلنيوم و دارونما نيز تفاوت معني

)۰۵/۰<P) ( در حالي که بين مقادير الکتات پالسما ). ۲نمودار

داري وجود  در پيش آزمون در سه گروه اختالف معني

  ).۳شکل  ()P<۰۵/۰(نداشت 
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 ۶۰۲ ايران متابوليسم و ريز درون غدد ي مجله ۱۳۹۰اسفند ، ۶ ي شماره, سيزدهمي  دوره
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هاي مورد    تغيير تستوسترون تام سرم در گروه      -۱نمودار  
انحـراف معيـار، و در      ±ها بر حسب ميـانگين     داده. پژوهش
داري نسبت بـه پـيش    معني *.اند ه بيان شد  >۰۵/۰Pسطح  
  .موداري گروه روي نسبت به گروه سلني معني† آزمون، 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

هـاي    تغييرات تستوسترون آزاد سرم در گـروه       -۲نمودار  
و  انحراف معيـار ±ها بر حسب ميانگين داده. مورد پژوهش

داري نـسبت بـه       معنـي * .   گزارش شد   P >۰۵/۰در سطح   
 گـروه روي نـسبت بـه گـروه     داري  معنـي † . پيش آزمـون  

  .داري گروه روي نسبت به گروه دارونما معني‡ . سلنيم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

هـاي مـورد       تغييرات الكتـات پالسـما در گـروه        -۳نمودار  
انحـراف معيـار و در      ±ها بر حـسب ميـانگين       داده. پژوهش
داري نسبت بـه پـيش         معني *.  گزارش شد  >۰۵/۰Pسطح  
  آزمون

  بحث

 ۴ ه از پژوهش حاضر نشان دادبه دست آمد يها افتهي

 ير استراحتي مقادسلنيوم در و ي روياري هفته مکمل

ر الکتات ين مقاديچن  و هم،تستوسترون تام و آزاد سرم

 هاي به دست آمده براساس يافته. جاد نکردي ايرييپالسما تغ

 و الکتات پالسما ،ر تستوسترون تام و آزاد سرمين مقاديب

آزمون اختالف  شيدر حالت پ، مورد پژوهش يها در گروه

ر تستوسترون تام و آزاد يمقاد.  وجود نداشتيدار يمعن

ت يک وهله فعالي ي و الکتات پالسما پس از اجرا،سرم

 يدار يش معنيها افزا ز در همه گروهي درمانده ساز نيورزش

 در مورد  بنفرونييبي آزمون تعقهاي يافتهبراساس . داشت

 و ي رويها ن گروهيقط بتستوسترون تام سرم، اختالف ف

ن يو در مورد تستوسترون آزاد سرم اختالف بسلنيوم، 

 .دار بود يو دارونما معنسلنيوم  با يگروه رو

تاثير  پژوهش حاضر از دو بعد هاي يافتهاز آن جا که 

 تاثيرو ) ميو و سلنيگروه رو( هي تغذي ـت ورزشيفعال

 هاي تهياف، با )گروه دارونما(يي  به تنهايت ورزشيفعال

 يها افتهي بنابراينباشد،  يسه مي مرتبط قابل مقايها پژوهش

ن دو بعد، به طور جداگانه ي در اپژوهش از به دست آمده

  .   خواهد شديبررس

 بر يت ورزشي فعالتاثير مرتبط با هاي  هاي پژوهش يافته

ن ي در اگران پژوهشدهد هنوز  ير تستوسترون نشان ميمقاد

به دست  يها افتهي بر اساس ۱۸- ۲۱.رندنه توافق نظر ندايزم

 درمانده يت ورزشيک وهله فعالي ، از پژوهش حاضرآمده

ش تستوسترون تام و آزاد سرم در گروه يساز به افزا

ش ي افزاي برايهي توجيسازوکارها. ديدارونما منجر گرد

 کاهش :ا عبارتند ازه هين توجيا. تستوسترون، متناقض است

ن يش پروتئي افزا۲۲،پالسما تستوسترون از يساز پاک

SHBG
i،۲۳ييها ل محرکيد تستوسترون به دليش تولي افزا 

ها  نيآم  و کاتکول۲۵ش الکتات پالسماي افزا مانندLH ۲۴ر از يغ

ک ترشح تستوسترون ين تحريچن ، و هميت ورزشيهنگام فعال

  ۲۶.يوياز  قشر فوق کل

ن ي نشان داد بها ، يافته پژوهشي ورزش ـهيدر بخش تغذ

، در يت ورزشير تستوسترون تام سرم پس از فعاليمقاد

ن ي که بيدار بود، در حال عنياختالف مسلنيوم  و يگروه رو

با دارونما اختالف سلنيوم  و ، با دارونماي رويها گروه

                                                           
i - Sex- hormone binding globulin 
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 همكارانو ليال شفيعي نيك   ياري روي و سلنيوم اثر مكمل ۶۰۳

 

 ي برنامهن که نوع يبا توجه به ا.  وجود نداشتيدار يمعن

 يساز و براساس توان هواز  درماندهپژوهش، يورزش

ن يدار ب ي شده بود، و عدم اختالف معنيزير ها طرح يدنآزمو

 شدت، مدت تاثيربا کنترل، و سلنيوم  و ، با کنترليگروه رو

ها بر  ي آزمودنيکيزي في، و بار کار و آمادگيت ورزشيفعال

دار  ي اختالف معنداليل احتمالي از يکي ۲۷،ر تستوسترونيمقاد

 ممکن است سلنيوم، با ير تستوسترون در گروه رويمقاد

 و يت ورزشي فعالي و شدت اجرايکيزي فيتفاوت در آمادگ

 نسبت به سلنيوم  گروه يها ي در آزمودنيزمان تا واماندگ

  . باشديرو

ر تستوسترون آزاد پس ي از مقادبه دست آمده يها داده

 با ين گروه رويها نشان داد ب ز در گروهي نيت ورزشياز فعال

 يدر حال. دار است يتالف معنو دارونما اخسلنيوم  يها گروه

 يريو دارونما تفاوت چشمگسلنيوم  ير گروهاين مقاديکه ب

د به توان در ين پاسخ را شاي ايل احتماليدل. وجود نداشت

، ممکن است نمود جستجو SHBG نيکوپروتئير گليمقاد

در  ير رويش مقاديا افزاي درمانده ساز يت ورزشيفعال

 موجب گذاشته و تاثيرده رنين گي ايبيل ترکيبر مپالسما 

با . ت شده باشدير آزاد هورمون پس از فعاليش مقاديافزا

 حاضر پژوهشرنده در ين گير ايکه مقاد نيتوجه به ا

ه ين پاسخ را توجي ايتوان به روشن ي نم، نشدهيريگ اندازه

  .نمود

  بابه دست آمده از پژوهش حاضر يها افتهي ،در مجموع

ا ي، کا)۲۰۰۷( )۲۰۰۶( و همکارانک ي کلهاي هاي پژوهش يافته

 کُهلر و همکاران هاي يافتهر همسو و با ي، غ)۲۰۰۶( و همکاران

  . بودهمسو ) ۱۳۸۸(و کلته ) ۲۰۰۷(

 ۳(ي روي راي   تاثير مکملپژوهشيو همکاران در   کايا

  را بر مقادير)گرم به ازاي هر كيلوگرم وزن بدن در روز ميلي

ها پس از يک   در موشتستوسترون سرم و الکتات پالسما

ي روي راي  مکملنمودند و گزارش ،وهله شناي شديد ارزيابي

مقادير تستوسترون و کاهش  به افزايش چشمگيري در

پس از يک وهله شناي  داري در مقادير الکتات پالسما معني

 خود پژوهشو همکاران در   کيليک۲۸.شديد منجر شده است

ساز بر    درمانده عنوان تاثير يک وهله فعاليت ورزشيبا

 افراد غير  دريدي و تستوسترونيهاي تيرو مقادير هورمون

 به اين نتيجه رسيدند که فعاليت ،ي روييار فعال پس از مکمل

هاي  ساز به کاهش مقادير هورمون  ورزشي درمانده

 هفته ۴تيروئيدي و تستوسترون منجر شده، در حالي که 

 )وزن بدن در روزگرم در كيلوگرم   ميلي۳( روي ياري مکمل

هاي ياد  در اين ورزشکاران مانع از کاهش مقادير هورمون

شده پس از اعمال فعاليت ورزشي درمانده ساز گرديده 

 مشابه ديگري توسط کيليک انجام شد، با اين پژوهش ۲۹.است

تفاوت که تاثير يک وهله فعاليت درمانده ساز دوچرخه 

تستوسترون يدي و يهاي تيرو سواري بر مقادير هورمون

 گرديد و گزارش  قرار گرفتگيران نخبه مورد ارزيابي کشتي

 )گرم در كيلوگرم وزن بدن در روز  ميلي۳( روي ياري مکمل

يدي و تستوسترون يهاي تيرو مانع از کاهش مقادير هورمون

 گر، اساس نظر پژوهشبر. گردد پس از فعاليت ورزشي مي

ي تاثير مثبتي تواند بر عملکرد ورزش  ي روي ميراي  مکمل

   ۳.داشته باشد

 از پژوهش حاضر در ارتباط با به دست آمدههاي   يافته

در سلنيوم ي روي و  يار مقادير الکتات نشان داد که مکمل

هايي که در وضعيت مطلوبي از لحاظ عنصر روي و  آزمودني

قرار داشته و از يک رژيم غذايي متعادل پيروي سلنيوم 

ير الکتات پالسما در حالت کردند، تغييري در مقاد مي

در اين زمينه  .استراحتي و پس از فعاليت ورزشي ايجاد نکرد

 هاي پژوهش از پژوهش حاضر با هاي به دست آمده يافته

   .بودر همسو ي و همکاران غيا و همکاران، بالتاسيکا

 عنوان اثرات کمبود با پژوهشيبالتاسي و همکاران در 

رم در كيلوگرم وزن بدن در گ  ميلي۳( ي آنرا ي روي و مکمل

 و مقادير الکتات و لپتين پالسما ، بر محتواي گليکوژن)روز

 نمودند كه گزارش ،ها بر اثر يک وهله فعاليت شديد در موش

چنين ميزان لپتين پالسما در  محتواي گليکوژن کبد و هم

 ياري هاي مبتال به کمبود روي کمتر از گروه مکمل آزمودني

ه، ميزان الکتات پالسما در گروه کمبود به عالو. بوده است

  ۳۰. گزارش شده استياريروي بيشتر از گروه مکمل 

 پژوهش حاضر در يها افتهيرسد علت تناقض  يبه نظر م 

 با پژوهش يرهاي بر متغي مکمل روتاثير ي نهيزم

 ي، مقدار دوز مکمل مصرفيا و بالتاسيک، کاي کلهاي بررسي

گرم  ميلي ۳ پژوهش،ن يا در ي مکمل رويدوز مصرف. باشد

ش ي افزايبا توجه به اثرات جانب. در روز بودبر كيلوگرم 

، اختالل در HDL  كلسترول ـکاهش(ي  روريا ي زان مکمليم

در پژوهش حاضر  ۱۳،)ب عنصر مسذ و جيمنيعملکرد ا

 ،در نظر گرفته شدگرم در روز  ميلي ۳۰زان مصرف مکمل يم

زان ي مي کاربردي نبه جدر ضمنت و ي رعايل اخالقيتا مسا

د يگر، شاي ديل احتماليدل.  در نظر گرفته شوديمکمل مصرف

زان مصرف ي متاثير ي برا ياري مکمليمدت زمان ناکاف

  . مکمل در پژوهش باشد
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 از پژوهش کُهلر، هاي به دست آمده براساس يافته

ها  يدر آزمودن) ZMA(ي  روي دوز بااليافت مکمل حاويدر

ر ي در مقاديدار ير معنيي، تغيعي طبيت رويبا وضع

جاد نکرد، و تنها موجب ي اي در سرمکي آنابوليها هورمون

ن، يچن هم ۴.گرديد آن ي سرم و دفع ادراريزان رويش ميافزا

 دوز دارايافت مکمل ي کلته، درهاي پژوهش براساس يافته

 هندبال تنها به يم باشگاهيکنان تيدر باز) ZMA(ي  رويباال

ر يد و بر مقاديستوسترون آزاد منجر گردر تيش مقاديافزا

  ۳۱. بودتاثير يگر بي ديکي آنابوليها هورمون

 مشخص ير به روشني اخي دهه هاي هاي پژوهش يافته

وسنتز تستوسترون ي و بي باروريبراسلنيوم  نموده

ون يم گلوتاتيگ آنزيدي ليها در سلول. باشد ي ميضرور

باشد، در  يميوم سلن وابسته به عنصر يميداز که آنزيپراکس

به . ک صاف قرار داردي آندوپالسمي م با شبکهيارتباط مستق

وسنتز ي بيکي متابوليهايرل، ممکن است مسين دليهم

. از داشته باشديون نيداسيتستوسترون به حفاظت از پراکس

م ي کاهش عملکرد آنزراهاز سلنيوم ر ين، کاهش مقاديبنابرا

  ۳۲.ثر استورون مداز بر سنتز تستوستيون پراکسيگلوتات

سلنيوم  ياري پژوهش حاضر، مکمل هاي يافتهبا توجه به 

 ي در حالت استراحتپژوهش يرهاير متغي در مقاديرييز تغين

در  ل مهم،ي از داليکي. جاد نکردي ايت ورزشيو پس از فعال

ت مطلوب ي، وضعي مصرفيها  مکملتاثيرارتباط با عدم 

ن، يسما و عالوه بر اپالسلنيوم ر يها از لحاظ مقاد يآزمودن

 و يا يج. باشد يها م  مطلوب توسط آنييم غذايافت رژيدر

 ي روياري  مکملتاثير يابيرا با هدف ارزپژوهشي همکاران 

 ،ل تستوسترونيها از قب  هورمونير برخيبر مقادسلنيوم و 

T3 و T4م ين پژوهش به رژيدر ا.  نر انجام دادندي  در بزها

 ين رويوني متppm ۴۰ ي روياري  ملها در گروه مک يآزمودن

سلنيوم  ppm ۱۵/۰سلنيوم   ياري ه گروه مکمليم پايو به رژ

براساس .  ماه گزارش شد۶ و ۳ ي براها يافتهاضافه و 

منجر به سلنيوم  و ي روياري مکمل هاي به دست آمده يافته

 ،عالوه بر آن .دير تستوسترون گردير مقاديش چشمگيافزا

  که مکملي در حالگرديد، T3ش ي افزابموج يرو ياري مکمل

   ۳۲.دي گردT3ش ي و افزاT4منجر به کاهش سلنيوم  ياري

ي روي و را ي مکمل  تاثيري هاي کمي در زمينه داده

 بنابراين نياز به ،بر عملکرد ورزشي وجود داردسلنيوم 

 تزيير و ۳۳.باشد تري در اين زمينه مي  گستردههاي پژوهش

را بر فعاليت سلنيوم ي را ي ر مکمل اثپژوهشيهمکاران در 

 استقامتي مورد هاي  گلوتاتيون پراکسيداز در پاسخ به تمرين

 ياري  ارزيابي قرار دادند و به اين نتيجه رسيدند که مکمل

 ايجاد ياد شدهداري در فعاليت آنزيم  تغيير معنيسلنيوم 

 مارگاريتيس و همکاران در ، در تاييد اين يافته۳۴.نکرد

 ۱۸۰(سلنيوم ي  يار ود دريافتند که مکمل خپژوهش

داري بر  يــر معنــتاثي) ليتر ميكروگرم در صد ميلي

 استقامتي هاي  از تمرينبه دست آمدههاي  سازگاري

 در ، ارتباط روي با عملکرد ورزشيي  در زمينه۳۵.نداشت

گرم   ميلي۱۳۵ي روي يار  نشان داده شد که مکملپژوهشي

دار قدرت ديناميک   به افزايش معني روز۱۴ و به مدت در روز

و همکاران در   خالد۳۶.و استقامت ايزومتريک منجر گرديد

 خود گزارش کردند کمبود روي به افزايش الکتات و پژوهش

اي   فوتباليست حرفه۱۲ تواني در ي ده دار برون کاهش معني

ساز منجر  در پاسخ به يک وهله فعاليت ورزشي درمانده

 مروري خود به اين نتيجه ي در مقاله  ولپي با اين حال،۳۷.شد

   مکملي هاي روشن در زمينه يابي به يافته رسيد که دست

 با پژوهشينيازمند سلنيوم  روي و مانندي عناصري راي

تر براي   ورزشي يکسان، مدت زمان طوالنيهاي برنامه

هايي با آمادگي فيزيکي يکسان  ي و آزمودنيراي مکمل

  ۳۳.باشد مي

 ياري  مکملتاثير ي  روشن دربارهيريگ جهي، نتدر مجموع

ت ي بدن پس از فعاليکيط آنابوليبر مح سلنيوم  ويرو

ر ي که بر مقاديگري عوامل مهم ديابيازمند ارزي نيورزش

 مانند ، گذار هستندتاثيرتستوسترون تام و آزاد سرم 

ن، پروژسترون و يزول، پروالکتي، کورتLH يها هورمون

  .هاي جنسي ده به هورمونگلوبولين متصل شون

ي  آثار منفريا ي ، هرچند ممکن است مکمليبه طور کل

 را در ورزشکاران برطرف کرده و در يا هي تغذيهاکمبود

د ياما با . داشته باشدي را در پيجه بهبود عملکرد ورزشينت

ي که تواند به ورزشکاران ين موضوع نميخاطر نشان شود ا

مواد . م داده شونديز تعمي نستندي نيا هي تغذيهادچار کمبود

افت ي ورزشکاران، در صورت دربيشتراز در ي مورد نيمغذ

اگرچه ممکن . باشد ير ورزشکار ميه افراد غي شبي کافيانرژ

 راه از يل اتالف مواد مغذي از ورزشکاران به دلياست برخ

ن ي در اي داشته باشند، وليشترياز بيزان نيعرق و ادرار م

 بدن کمک يعير طبي به حفظ ذخاييار ورزشکاران مکمل

  .گردد ينم iييروافزايکند و شامل اهداف ن يم

                                                           
i - Ergogenic 
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Abstract 
Introduction: The purpose of this study was to investigate how exhaustion exercise affects 

testosterone levels and plasma lactates in road cyclists supplemented with oral zinc and selenium 
for 4 weeks. Materials and Methods: Twenty-four male road cyclists volunteers, were selected from 
the Tehran Traffic team, and based on BMI were divided into three groups; the selenium, zinc, and 
controls. The status of zinc and selenium in subjects was assessed at baseline. After 4 weeks of 
supplementation free, total testosterone, and lactate levels of all subjects were determined before 
and after exercise. Data was analyzed according to repeated measures ANOVA, and the Bonfferoni 
post hoc test, with a significance level of P<0.05. Results: Resting total, free testosterone, and 
lactate levels did not differ significantly between groups, and were increased by exercise (P>0.05). 
Total testosterone levels in the Zn group were higher than in the Se group after exercise (P<0.05). 
Free testosterone levels in the Zn group were higher than the other groups (P<0.05). There was an 
insignificant difference between levels of lactate in the three groups after exercise (P>0.05). 
Conclusion: According to this study, 4-week selenium and zinc supplementation had no significant 
effect on testosterone or lactate levels of subjects who had a zinc and selenium sufficient diet. Zinc 
supplementation increased levels of total testosterone in contrast with selenium group, and also 
increased free testosterone versus the other groups, whereas there was no change in the levels of 
lactate in the three groups post-test. 

 
 
 
 

Keywords: Exhaustion exercise, Testosterone, Lactate, Zinc supplementation, Selenium supplementation  
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