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هچکید
Melissaبا نام علمی بادرنجبویهآبی عصارهمدتکوتاهدهیمکملوسرازیريدردویدناثربررسیمطالعه،ایناز هدف

officinalis L.احساسمیزانوالتهابیشاخصبر)بدنوزنکیلوگرمهرازايبهگرممیلی5/1مقداربهروزانههفته،دومدت(به
و(مکملنفري10گروهدودرتصادفیطوربهسالمورزشکارمردنفر20منظور،بدینبود.ورزشکارمرداندر(درد)کوفتگی
C-reactive(یسرمالتهابیشاخصسطحشدند.دادهقراردارونما) protein(گیريمکملازقبلپایه،حالتدردرداحساسمیزانو

وزمانیهايسريبررسیبرايمکررواریانستحلیلآزمونازها،دادهآوريجمعازپسگرفت.قرارگیرياندازهموردآنازپسو
شداستفادهگروهیبینهايتوتفابررسیبرايمستقلtآزمونازوشد،استفادهبونفرونیتعقیبیآزمونازيدارمعنیصورتدر
بهپاسخدري،گیرمکملازپسالتهابیشاخصکهشدمشخصپژوهشهايیافتهبررسیبا.)شداستفادهp>05/0يدارمعنیسطح(

بوددارمعنیآماريلحاظزاتفاوتاینکهداشتکمتريافزایشدارونمابهنسبتبادرنجبویهعصارهگروهدرسرازیريدردویدن
)033/0=p(.بوددارونماگروهازکمتريدارمعنیطوربهمکملگروهدردرداحساسمیزانهمچنین)031/0=p(.چنینکلی،طوربه

باشد.مؤثردرداحساسوسرازیريدر دویدنازناشیالتهابیشاخصکاهشدرتواندمیگیاهیمکملاینکهشودمیگیرينتیجه

Melissa officinalis(بادرنجبویهعصاره:کلیديهايواژه L.(،سرازیريدردویدن،درداحساستأخیري،کوفتگی،التهابیشاخص.

مقدمه
Downhill(سرازیريدردویدن running(پایینمانند

Eccentric(برونگراهايانقباضباهاپلهیاکوهازآمدن

actions(سایربهنسبتبیشتريعضالنیکوفتگیباعث
Masayoshi(شودمیعضالنیهايانقباض & Toshio,

Cannavino؛ 2000 et al., نوعاینبارزویژگی.)2003
نرمبافتعضالنی،فیبرهايبهمضاعففشاراعمالانقباض

هاست.فعالیتاینانجامهنگامعضلهآسیبنهایتدرو
کمتريانرژيمتابولیسملحاظازبرونگراانقباضاگرچه
انقباضنوعاینامادارد،نیازهافعالیتسایربهنسبت

التهابیپاسخاسکلتی،عضالتریزهايآسیبموجب
دراکسایشیاسترسازبزرگترينسبتهمچنینو ترقوي

Cleak(شودمیهاانقباضدیگربامقایسه & Eston,

1992(.
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Delayed(تأخیريعضالنیکوفتگی muscle

soreness(درد،احساسباکهاستناخوشاینديحالت
Cannavino(استهمراهعضالنیاسپاسموضعفسفتی،

et al., 72تا24معموالًتأخیريعضالنیکوفتگی.)2003
خوداوجبهشدیدورزشیفعالیتمرحلهیکازپسساعت
رودمیبینازروز7تا5ازپسنهایتدرورسیده

)Smith, سازوکاربیانبرايمختلفیهاينظریه.)1991
شامل:کهاستشدهبیانتأخیريعضالنیکوفتگیایجاد
عضالنی،آسیبعضالنی،اسپاسمالتهاب،الکتات،تجمع
باشندمیعضلهدمايافزایشوهمبندبافتآسیب

)Maughan et al., انددادهنشانوهشیپژهايیافته).1989
همبستگیالتهابیپاسخوعضالنیکوفتگیبیناوالًکه

برونگراهايانقباضازپسالتهابیوقایعدوماًدارد،وجود
باشدداشتهنقشعضلهنیرويکاهشدراستممکن

)Alessio, باشدیدنسبتاًهاي ورزشکهيطوربه).1993
رهاسازيباهموارهغیرمرسوموبرونگراانقباضات

زیرواحدهايانواعشدنفعالوالتهابیهايمیانجی
پروتئینرفتنباالومحیطیخونهايلکوسیت

حادمرحلهالتهابشاخصعنوانبهسرمیC-گرواکنش
Bryer(کنندعمل می & Goldfarb, 2006(.

میزانکاهشبهکمکبرايگوناگونیراهبردهاي
انجامشد،دادهتوضیحقبالًکهتأخیريعضالنیکوفتگی

مصرفاولتراسوند،درمانی،سرماماساژ،شاملکهاستشده
يهامکملازاستفادهوآسپرینمانندضدالتهابیداروهاي
Clarkson(باشدمیطبیعیومصنوعی & Hubal, ؛ 2002

Liang et al., دادهنشانهابررسیازبرخینتایج.)2001
خاصیتبارایجورزشیهايمکملازبرخیمصرفکه 

تأخیريعضالنیکوفتگیبروزازمؤثريطوربه،ضدالتهابی
ازبرخیراستاایندرکند.میجلوگیريآنعوارضو

اسیدمانندآمینهاسیدهاي مکملمصرفکهمعتقدندمحققان 
کهشددیدهتحقیقاتبرخیدرحتیودارشاخهآمینه

آسیبمیزانکاهشباعثمونوهیدراتکراتینمکملمصرف
مسیردرومدتطوالنیدوهايمتعاقبعضالنیالتهابو

White(شودمیسرازیري et al., ازاستفادهاحتماالً).2008

والتهاب ازپیشگیريدر)Antioxidants(هااکسیدانآنتی
عوامل.باشدمفیددرداحساسوکوفتگیسریعتربهبود

وشدهفعالعضالنیتارهايهايآسیببهسخاپدرالتهابی
عضله،قدرتدادندستازوسفتیعضالنی،دردباعث
آزادهايرادیکالشودمیتصورشود.میورزشازپس

مقادیروکنندایفامهمینقشالتهابیفرایندهايهنگام
مدتوشدتاستممکنهااکسیدانآنتیازايمالحظهقابل
Cannavino(دهندکاهشراعضالنیدرداین et al.,

2003(.
بهخوداینکهبدونکههستندهاییترکیبهااکسیدانآنتی
آسانیبهشوندتبدیلقدرتیپرواکنشیهايرادیکال
مخرباثرودهندمیدستازراخودهیدروژنیاالکترون
ايتغذیههاي مکملسازند.میخنثیراآزادهايرادیکال
سریعتربهبودیاپیشگیريبرايکهشودمیادعافراوانی
اجماعبهاکثراًتحقیقاتاینامامؤثرند،عضالنیکوفتگی

Ranchordas(هستندناقصونرسیدهکلی et al., 2012(.
Goldfarb)1999(هااکسیدانآنتیازترکیبیدهی مکملبا

فعالیتازقبلروز14مدتبهسلنیوم)وCوE(ویتامین
کهدادنشانآنازپسروزدووسرازیريدردویدن

دردهاآزمودنیویافت،کاهشسلولیآسیبهايشاخص
شدهکمترخونکینازکراتینسطحوکردهگزارشکمتري

دوهردربیشینهایزومتریکانقباضوحرکتیدامنهامابود.
Shafatبود.یافتهکاهشاندازهیکبهکنترلوتجربیگروه

CوEویتامینباالتردوزازاستفادهبا)2004(همکارانو

کاهشکهرسیدندنتیجهاینبه)روز37(ترطوالنیمدتدر
هايشاخصشدهذکرمطالعهدرشد.مشاهدهکمترتواناوج

و Bloomerنشد.گیرياندازهاکسایشیاسترسوالتهابی
دهی مکملکهدادنشانخودبررسیدر)2006(همکاران 

هوازي،تمرینازقبلهامیوهوسبزیجاتايهفتهدو 
مشابهوکاهشرازنانومرداندراکسایشیاسترس
وهامیوهبرعالوهکند.میعملCوEویتامینيگیرمکمل
گیاهاناکسیدانیآنتیخواصدانشمندانامروزهها،سبزي

داروهايدیگرودارچینوسبزچايزعفران،ندماندارویی
Holt(انددادهقرارمطالعهموردراگیاهی et al., ؛ 2009
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Dehghan et al., کهداروییگیاهانازیکی.)2001
Melissa(بادرنجبویهعصارهداردضداکسایشیخاصیت

officinalis(.استRostamiهمکارانو)بررسیبه)2010
وپرداختهCویتامینبابادرنجبویهعصارهاکسیدانیآنتیاثر
وداشتهCویتامینبامشابهاثريکهرسیدندنتیجهاینبه

اکسیدانآنتیعنوانبهآنازتوانمیکهکردندپیشنهادچنین
برد.نامطبیعی
انینعناعخانوادهازمعطری اهیگهیبادرنجبواهیگ

)Lamiaceae Family(ي اروپادرعمدهطورهبوبوده
دروي اترانهیمدی نواحقا،یآفرشمال،یجنوبوي مرکز

اهیگنیای بومنام.دیرویمی شمالي هابخشدررانیاکشور
ازی غنوبودهمشکفرنجوبووارنجه،یبادرنجبورانیادر
اهیگی دانیاکسیآنتتوانباشد.یمی دانیاکسیآنتهايبیترک

ي ریگاندازهآزمایشگاهیوجیراهاي روشتوسطمذکور
Akhondzadeh(استشده et al., Zeraatpishe؛ 2003 et

al., گیاهایناکسیدانیآنتیتأثیرقبلیمطالعاتدرو)2011
بیمارانوسازينیومیآلومکارگران،رادیولوژيکارکناندر

Fazli(چربکبد et al., توجهبا؛استشدهبررسی)2012
دریاهگاینعصارهتأثیرخصوصدرايمطالعهاینکهبه

بررسیمطالعه،اینهدفبنابراین،،انجام نشدهورزشکاران
رويبردویدندقیقه30(سرازیريدردویدناثرات

منفیشیبباوبیشینههوازيتوان%65شدتبانوارگردان
گرم5/1(بادرنجبویهعصارهتمدکوتاهدهیمکملو)10%
روز)14مدتبهونوبتدودرروزانهچايکیسهصورتبه
میزانوحاد)التهابی(شاخصC-گرواکنشپروتئینبر

بود.جواننوورزیدهشناگراندردرداحساس

هاروشومواد
هاآزمودنی

پژوهشدراخالقکمیتهتأییدازپستحقیقاین
نیمهطرحقالبدربروجرد،واحداسالمیآزاددانشگاه
ازنفر20شاملقیتحقي هایآزمودن.شدانجامتجربی

داشتند.منظمیورزشیفعالیتکهودندبنوجوانانورزشکار
کلیوي،قلبی،خاصبیماريسابقهونبودهسیگاريافراداین

بهخودحساسیتعدمونداشته…وجسمی،کبدي
.اندکردهاعالمراگیريخونیابادرنجبویهعصارهمصرف

صورتبهنامهتیرضافرمکردنپرازپسهاآزمودنی
ازپسکهبیترتنیابهشدند.ي همکاربهحاضرداوطلبانه

ق،یتحقي اجراروشواهدافموضوع،کاملی معرف
وزن،سن،ي ارهایمعگرفتننظردرباسالمي هایآزمودن

نداشتنوی ورزشسابقه،یچربدرصدبدن،تودهشاخص
نامهپرسشازاستفادهبای قبلی دگیدبیوآسي ماریبسابقه

،یقبلمطالعاتبراساسنمونهحجمشدند.انتخابسالمتی
(بتاتوانو%5اول)نوعي خطاای(آلفاي دارمعنیسطحدر

در.شدنییتعنفر10گروههري برا2/0دوم)نوعي خطاای
مکملی نیتمرگروهدودری تصادفوهیشبهنفر10گروههر

شدند.نیگزیجاداروشبهو)بادرنجبویهعصاره(

آبیعصارهتهیه
یکمدتبهآنگاهشده،دادهشستشوگیاههاي برگابتدا

توسطخشکهاي برگسپس.شدندخشکسایهدرهفته
چايهاي بستهدرحاصلپودروشدهپودربرقیآسیاب

آبدراجراییپروتکلبهتوجهباوبنديبستهگرمی)5/1(
مصرفورزشکارانتوسطآننوشدموشدهحلجوش

.شد

هادادهآوريجمع
همچنینوجزئیاتاهداف،ابتداآزمونشروعازقبل
شدتشریحهاآزمودنیبرايفعالیتاجراياحتمالیخطرات

جلسههمیندرشد.گرفتهکتبینامهرضایتآنهاازبعدو
توسط1/0دقتباومترسانتیبههاآزمودنیقداندازه

درصدشد.ثبتایرانکشورساخت)stadiometer(قدسنج
تضخامگیرياندازهطریقازهاآزمودنیبدنچربی

)skinfold(وشکمیاي،سینهناحیهزیرپوستیچربیالیه
Lafayette(الفایتکالیپرازاستفادهبارانی caliper(

معادالتدرجایگزینیباوگیري،اندازهکایآمرساخت
وجکسونتوسطکهبدن،چربیدرصدبرآوردمخصوص

Jackson(شدبرآوردشده،ارائهپوالك & Pollock,
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Jackson؛ 1978 & Pollock, ي هانمونهنیاول.)1985
دهنظر،موردي هاشاخصهیپاریمقادی بررسبرايی خون
دیوراز،منفیشیبدرهوازيفعالیتي اجراازقبلروز
بالفاصلهي ریگخونمرحلهنیدومسپس شد.گرفتهی آرنج
گیرياندازهطورنیهموورزشیپروتکلي اجراازپس

یکمکمل).مصرفاز(قبلشدانجامراندورودرددرك
توانوهوازيتوانورزشیپروتکلاجرايازقبلهفته

هايگروهازهریکشد.گیرياندازههاآزمودنیهوازيبی
به(روزانهبادرنجبویهعصارهترتیببهداروشبهومکمل
عصارهازبدنوزنکیلوگرمهرازايبهگرممیلی5/1مقدار

هرزايابهگرممیلی5/1(روزانهدکستروزو)بادرنجبویه
کردندمصرفروز14تدمبهبدن)وزنکیلوگرم

)Yengi Maleki & Hematfar, روز14ازپس.)2014
پسبالفاصلهوکردند اجراراپروتکليهاآزمودنیدوباره

،آمدبعملهایآزمودنازي ریگخونمرحلهنیسومآن،از
- گرواکنشپروتئینمقداروگروهدوهردرددركنیهمچن

Cمرحلههرازقبلشد.گیرياندازهالتهابی)(شاخصسرم
آمدادینامهپرسشتاشدخواستههایآزمودنازي ریگخون
هاآنازعالوه،به.کنندلیتکمراساعته24ي اهیتغذ

سیگار،دارو،گونههرمصرفازکهشددرخواست
دری التهابضددارويومکملوضداکسایندههاي مکمل
.ندینمازیپرهطرحطول

ورزشیفعالیت
%65شدتبادقیقه30مدتبههاآزمودنیازهریک

بر)%15(معادلدرجه- 5/8شیبوبیشینهمصرفیاکسیژن
ازپسافرادازهریکپایهقلبضرباندویدند.گرداننوارروي
پوالرسنجضربانبانشسته)(حالتاستراحتدقیقه10

)polar(اجرايهنگامبیشینهقلبضربانهمچنینشد.ثبت
Bruce(بروسآزمون test(دستگاهنمایشگرصفحهطریقاز

فعالیتشدتکنترلبرايدیگرطرفازشد.ثبتنوارگردان
Karvonen(کاروننروشازبیشینهقلبضربان65% &

Vuorimaa, برايپروتکلاجرايازقبلشد.استفاده)1998
دادند انجامکششیحرکتدقیقه5مدتهاآزمودنیکردن،گرم

پسدویدند.درجهصفرشیببانوارگردانرويدقیقه3بعدو
بهدستیابیمنظوربهنوارگردانسرعتوشیب،مرحلهایناز

دومدتطیذخیره)قلبضربان%65(هدفقلبضربان
شدتبهشدننزدیکباافرادازهریککرد.پیداافزایشدقیقه

دقیقه30مدتبه%15منفیشیبوذخیرهقلبضربان65%
نوارگردانسرعتوشیبقلب،ضرباندویدند.نوارگردانروي

شدکنترلپژوهشگرتوسطورزشیآزمونپایانتا
)Jafari et al., 2012.(

هاي خونی و متغیرهاي گیري شاخصاندازهمراحلتمامی
پژوهش

،%55نسبیرطوبتبااستانداردشرایطدرپژوهش
صبح10تا8ساعتبینوگرادسانتیدرجه25دماي
5زانیمبههیپاي ریگخونها،یآزمودنی تماماز.شدانجام

ي دمادرقهیدق30مدتبهنمونهسپسآمد.بعملمتریلیم
پسشود.لختهتاشددادهقراردرجه25تا22شگاهیآزما

شدجدا)Centrifuge(فوژیسانتردستگاهتوسطسرمآناز
یکمروشاز-Cگرواکنشپروتئینزانیمنییتعيبراو
سرمدر)munoturbidimetric(کیمتریدیمونوتوربیا

.شداستفاده

عضالنیدرددركزانیمي ریگاندازه
ازعضالنیی کوفتگدركزانیمي ریگاندازهي برا
Mier-Cabrera(تالوگعضالنیکوفتگینامهپرسش et al.,

حالت:هفتدررای آزمودنتیوضعکهشداستفاده)2009
مشخصدرد-3،فیخفنامشخصدرد-2،دردبدون- 1

اریبس- 6،دردناك-5،یجزئازشتریبي درد-4،یجزئ
ازوکندیممشخصتحملقابلریغدرد-7ودردناك

ثبتی آزمودنخودي هاگفتهبراساسو12تاصفراسیمق
گردد.یم

يآمارلیتحلوهیتجزي روشها
یســرمالتهــابیشــاخصوهــادادهي احصــاازپــس
ی عضـالن کـوفتگی غیرسـرمی و)-Cگـر واکنش(پروتئین
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ابتـــدا،ران)دورافـــزایشودرداحســـاس(يریخأتـــ
شکلبهقیتحقي هادادهوهایآزمودنعمومیي هایژگیو

EXCEL2007افـزار نـرم ازاسـتفاده باجدولونمودار

ـ تحقي هاهیفرضسپسشد.ی بررسی فیتوصصورتبه قی
آزمـون توسـط هـا دادهتوزیـع بـودن نرمالدییأتازپس

و)testSmirnov-Kolmogorov(رنفیاسـم فکلمـوگر 
Mauchly(مخلـی آزمـون طریقازهاواریانسهمگنی

test((آزمـون ومکررانسیوارلیتحلی استنباطآماراز
زمانیهاي سريدرتفاوتمقایسهبرايی بونفرونتعقیبی
درونوگـروه بینتعاملیاثرهمچنینشد.انجاممختلف
صـورت درومشخصطرفه)دوتحلیلو(تجزیهگروهی

بـین تفـاوت شـدن مشـخص برايtآزمونازيدارمعنی
يدارمعنـی سـطح درهـا آزمونکلیه. شداستفادهگروهی

)05/0<p(ي آمارافزارنرمازاستفادهباSPSS17نسخه
هریکاثربخشیمیزانضمندر.گرفتقراری بررسمورد

شد.مشخصاتامجذورازاستفادهبامستقلمتغیرهاياز

نتایج
ارائـه 1جـدول درتحقیـق هايآزمودنیهايویژگی

2و1هـاي شـکل و2جدولدرمشخصاتسایروشده
است.آمده

C)C-Reactive- گرواکنشپروتئین protein(
(مراحـل C- گرواکنشپروتئینواریانستحلیلنتایج

حکایت از این داشـت  گروهی)هايتفاوتوگیرياندازه
افـزایش گروهدوهردرمنفیشیبدردویدنعلتبهکه

نشـان  بونفرونیتعقیبیآزموننتایج).2(جدولبودیافته
ـ افـزایش سببورزشیفعالیتانجامکهدهد می داریمعن

اگرچـه گـردد. مـی گروهدوهردر-Cگرواکنشپروتئین
دهــی مکمــلازپــسســرمیتــامکینــازکــراتینمیــزان
سـرازیري دردویـدن وبادرنجبویـه عصـاره مـدت کوتاه

امـا  داردداروشـبه مصرفبهنسبتکمترينسبیافزایش
دارمعنـی گـروه دوهـر درافـزایش میزانصورتهردر

ومیـانگین کـه کـرد  اشـاره بایدالبته).1(شکلباشدمی
پسبالفاصلهسرمیC- گرواکنشپروتئینتغییراتدامنه

مکمـل کننـده دریافتگروهدرتمرینیپروتکلاجراياز
گـروه ازکمتـر يدارمعنـی طـور بـه بادرنجبویـه عصـاره 

گـروه دراتا)(مجذوراثرسهمکهيطوربهبود.داروشبه
گروهدرو997/0بادرنجبویهعصارهمکملکنندهدریافت

بنـابراین، ).1شـکل و2(جـدول بـود 998/0داروشبه
بادرنجبویهعصارهمدتکوتاهدهی مکملکهگفتتوانمی
C- گـر واکنشپروتئیننسبیافزایشازيدارمعنیطوربه

.کندمیجلوگیريسرازیريدریدندوازپس

pain(عضالنیدرداحساس perception(
(مراحــلدرداحســاسواریــانستحلیــلنتــایج

کـه دهـد مـی نشـان گروهـی) هـاي تفاوتوگیرياندازه
دویدنفعالیتوبادرنجبویهعصارهمدتکوتاهدهی مکمل

عضـالنی درداحسـاس تغییـرات بـر دوهرسرازیريدر
بونفرونیتعقیبیآزموننتایج).2(جدولگذارندمیتأثیر

گـروه دوهـر درشـاخص ایـن میزانکهحکایت داشت
ازاسـتفاده بـدون سـرازیري دردویـدن ازپسبالفاصله

یافـت افـزایش برابـري تقریبـاً ودارمعنـی طوربهمکمل
درداحسـاس میانگینکهکرد اشارهبایدالبته).2(شکل

وتمرینـی پروتکـل اجـراي ازپـس وبالفاصلهعضالنی
ـ طـور هببادرنجبوبهگروهدرمکملازاستفاده داريیمعن

در) 1/11±65/0(داروشـبه کننـده دریافتگروهازکمتر
سـهم کهيطوربهبود.p=031/0و84/1±74/0مقابل

گـروه درو858/0داروشـبه گـروه دراتـا) (مجذوراثر
نتـایج بـه توجهبابود.788/0بادرنجبویهعصارهمکمل
عضـالنی درداحساستغییراتدامنهومستقلتیآزمون

بادرنجبویهعصارهمدتکوتاهدهی مکملکهگفتتوانمی
عضـالنی درداحساسنسبیافزایشازيدارمعنیطوربه

سـرازیري دردویـدن ازپـس بالفاصلهورزشکارمردان
).2شکلو2(جدولکندمیجلوگیري
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فیزیولوژیکوسنجیتنهايشاخصمعیارانحرافومیانگین-1جدول
استانداردانحرافنیانگیمگروهمطالعهموردهايشاخص

70/1525/1بادرنجبویهعصاره(سال)سن
90/1520/1داروشبه

85/61103/9بادرنجبویهعصارهلوگرم)ی(کوزن
10/58949/8داروشبه

10/176405/5بادرنجبویهعصارهمتر)(سانتیقد
10/174446/5داروشبه

589/20394/2بادرنجبویهعصارهمترمربع)درلوگرمی(کبدنتودهشاخص
559/20308/2داروشبه

607/11247/0بادرنجبویهعصاره(%)چربیدرصد
711/11130/0داروشبه

00/50761/4بادرنجبویهعصارهقه)یلوگرم/دقیتر/کیلیلی(منهیشیبمصرفیژنیاکس
80/49936/2داروشبه

)معیارانحراف±میانگین(درداحساسمیزانوگروهدودرC-گرواکنشپروتئینمقدار-2جدول

پس از فعالیتمقدار پایههاگروهمتغیرها
گیري)(قبل از مکمل

پس از فعالیت
گیري)(پس از مکمل

C-گرواکنشپروتئین

)م/لیتررگمیلی(
†8/0±11/0*†10/1±44/015/0±05/0بادرنجبویهعصاره

†14/1±71/0†09/1±45/013/0±06/0دارونما

‡11/1±65/0*87/1±02/1------بادرنجبویهعصارهدرداحساسمقدار

84/1±89/176/0±81/0------دارونما
).p>05/0(باشدمیگروهیبیندارمعنیتفاوتنمایانگر،*
باشند.می)p>05/0(يگیرمکملازقبلفعالیتازپسحالتبهنسبتدارمعنیتفاوتنمایانگر:‡و )p>05/0(پایهحالتبهنسبتدارمعنیتفاوتنمایانگر:†

تیمارمختلفمراحلطیداروشبهوبادرنجبویهعصارهگروهسرمیC-گرواکنشتئینوپرتغییرات-1شکل
).p>05/0(باشدمیگروهیبیندارمعنیتفاوتنمایانگر*:

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

حالت پایه قبل از مکمل گیري پس از مکمل گیري

یلی
م

لیتر
در 

رم 
گ

هاي مختلف تیمارزمان

*

بادرنجبویه
دارونما



1133، شماره32تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران، جلد دوماهنامه

تیمارمختلفمراحلطیداروشبهوبادرنجبویهعصارهگروهعضالنیدرداحساستغییرات-2شکل
).p>05/0باشد (میبین گروهی دار *: نمایانگر تفاوت معنی

بحث
مدتکوتاهدهی مکملاثربررسیمطالعهاینازهدف

دردرداحساسوالتهابیشاخصبربادرنجبویهگیاهعصاره
کهدادنشانپژوهشایننتایجبود.نوجوانورزشکاران

بهپاسخدري،گیرمکملازپسC-گرواکنشپروتئین
بهنسبتبادرنجبویهعصارهگروهدرسرازیريدردویدن
دهندمینشانتحقیقاتبیشترداشت.کمتريافزایشدارونما

تمرینبهپاسخدرC-گرواکنشپروتئینسطحکه
برايیابد.میافزایشسرازیريدرتمرینوسازدرمانده

يهاشاخصیپژوهشدر)2001(همکارانوMeyerمثال،
هایآزمودننیااند.کردهمطالعهراکردهنیتمرانمردیالتهاب
آزمونانجامدومروزکنترل،اولروزمتوالی:روزسه
سومروزوکارسنجچرخي رونهیشیبتالشباياهیثان60

چرخي روتالشنیشتریبباياهیثان60آزمونانجام
مشابهآزمونهشتآنازپسقهیدق10وکارسنج

حکایت جینتادادند.انجامراقهیدقپنجفاصلهبهياهیثان10
ازپسساعتC-24گرواکنشنیپروتئکهداشت آناز

عالوه،بهاست.داشتهشیافزاي اهیثان10آزموندرنیتمر
مدتکوتاهيهوازیبینیتمرمراحلتکرارحادمرحلهپاسخ

ي هوازیبياجلسهتکتیفعالبهنسبتکارسنجچرخيرو

یط)2005(همکارانوScharhagهمچنین،.بودبارزتر
ثابتشدتبامدتیطوالنتیفعالکهدادندنشانیپژوهش
یمنیادستگاهموقتفیتضعباعثاستممکننیزمتوسط

چهارکهدندیرسجهینتنیابهخودقیتحقیطنآناشود.
يهوازیبآستانه% 70ثابتشدتبايسواردوچرخهساعت

آنان قیتحقجینتاشود.حادمرحلهپاسخآغازگرتواندیم
به5/0ازC-گرواکنشنیپروتئسطوحشیافزاانگریب

بود.فعالیتاتمامازپسساعت24ولیتردرگرممیلی8/1
چهارتاسهشیافزاC-گرواکنشنیپروتئریمقادیعنی

نیتمرکهدادندنشانمحققاناینداد.نشانرايبرابر
ویمنیادستگاهفیتضعباعثثابتشدتبامدتیطوالن

برخیمقابلدر.شودیمحادمرحلهپاسخموجبدرنهایت
پروتئینسطحدررا يدارمعنیافزایشپژوهشگراناز

درتمرینوسازدرماندهتمرینبهپاسخدرC-گرواکنش
وMiliaslمثال،عنوان بهنکردند.مشاهدهسرازیري
انقباضازیناشیعضالنبیآستأثیر)2005(همکاران

عاملیسرمسطوحبرآرنجي هاکنندهخمدرگرابرون
نیپروتئمثلگریدیالتهابعالئموپالکتکنندهفعال

تغییريمحققانایندادند.قراریبررسموردراC-گرواکنش
.نکردندمشاهدهنوژنیبریفوC-گرواکنشنیپروتئدر
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پاسخیقیتحقدر)2005(همکارانوSimpsonعالوه،به
دردنیدولومتریکهفتمسابقهکیازپسزیستیویمنیا

کیاثراتنییتعيبرابوديریسرازدردنیدوشاملکهتپه
راالتهاببهحادمرحلهپاسخویعضالنبیآسبررقابت
C-گرواکنشنیپروتئکهکردند اشارهنآناکردند.یبررس

کهگرفتندجهینتمحققانکند.نمیتغییردارمعنیطوربه
دریعضالنبیآسبهمنجرسرازیريدردنیدومسابقه

.نداردوجودحادمرحلهیالتهابپاسخیولشود،یمدوندگان
Meyerیکوفتگوالتهابنیبرابطه) 2001همکاران (و

سرازیريدرورزشیفعالیتازپسيریتأخیعضالن
داشتندنیتمرهفتهدرساعتششازکمترکهسالممرد12
رسیدندنتیجهبدینمحققاناین.دادندقراریبررسموردرا
درداحتماالً.داردوجودالتهابویعضالنیکوفتگنیبکه

سطحافزایشموجبحادالتهابایجادعلتبهعضالنی
شدتتناقضاتعلتشایدگردد.میC-گرواکنشپروتئین
درافرادبررسیایندرزیرا،باشدتمریننوعنیزوتمرین
وشدهبیشتردردسببدویدننوعاینودویدهمنفیشیب
دارد.دنبالبهرابزرگتريالتهابیپاسخ

دهی مکملکهدادنشانهمچنینحاضرتحقیقهايیافته
سرازیريدردویدنفعالیتوبادرنجبویهعصارهمدتکوتاه

گذارند.میتأثیرعضالنیدرداحساستغییراتبردوهر
دویدنازپسبالفاصلهگروهدوهردرشاخصاینمیزان

دهی مکملامایافت.افزایشيدارمعنیطوربهسرازیريدر
افزایشازيدارمعنیطوربهبادرنجبویهعصارهمدتکوتاه
پسبالفاصلهورزشکارمردانعضالنیدرداحساسنسبی

عنوانبهآدنوزینکرد.جلوگیريسرازیريدردویدناز
یابد.میافزایشآسیبازناشیالتهابدردرداصلیعامل

دارند.حضوربدنهايبافتبیشتردرآدنوزینیهايگیرنده
ژنبیانگرابرونهاي انقباضازپسکهشدهدادهنشان

افزایشبرابرششحدودانساندرآدنوزینیهايگیرنده
اعمالازبسیاريکهشدهپیشنهادچنینیابد.می

هايگیرندهکردنبلوكبهبادرنجبویهعصارهداروشناختی
کهآدنوزینیA2aوA1هايگیرندهاست.مرتبطآدنوزینی

شده،واقعاسکلتیعضالتحسیهاينورونانتهايدر

بابادرنجبویهعصارهوکنندمیتحریکرادردهايگیرنده
دردردکاهشباعثآدنوزینیهايگیرندهکردنبلوك

Dimitrov(شودمیعضالت et al., نشانهمچنین،.)2008
ازایندومتاسینباهمراهبادرنجبویهعصارهکهشدهداده

Malekirad(کندمیجلوگیريهاپروستاگالندینتولید et

al., اولینتحقیقاینشدگفتهکهطورهمان.)2005
بادرنجبویهگیاهعصارهاثرگذاريمورددرکهاستپژوهشی

اثراتشدنمشخصبرايوشدهانجامعضالنیکوفتگیبر
است.بیشتريتحقیقاتبهنیازاحتمالی

ی اهیگهیبادرنجبواهیگشد،اشارهمقدمهدرکهطورهمان
اهانیگازی کیهیبادرنجبواست.انینعناعخانوادهازمعطر
معطري هابیترکبودندارالیدلبهکهبودهایدنمهمیی دارو

وی بهداشت،ییداروعیصنادراسانسش،درموجودخاص
داردکهمحتویاتیدلیلبهوداردی فراوانکاربردیی غذا

طریقچندینازاحتماالً)…وضدالتهابیاکسیدانی،(آنتی
خیريأتعضالنیکوفتگیسریعتربازسازيوپیشگیريدر

شودمیمشاهدهبررسیایندرکهطورهمانباشد.مؤثر
برمفیدياثربادرنجبویهعصارهمدتکوتاهدهی مکمل
)C-گرواکنشپروتئین(افزایشحادالتهابیعاملکاهش
ایناست.دادهکاهشراتورمودرداحساسمیزانوداشته،
عصارهمدتکوتاهيگیرمکملاثرکهبودبررسیاولین

بهپاسخدرC-گرواکنشپروتئینسطحبربادرنجبویه
دلیلهمینبهداد.قراربررسیموردراسرازیريتمرین
بهنیازبادرنجبویهعصارهدقیقاثرشدنمشخصبراي

ضروريمختلفزمانیهايمدتودوزهابابیشترتحقیقات
ایندهی مکملباتوانمیآیاکهشودمشخصتاباشدمی

کوفتگینهایتدرواکسایشیاسترسوالتهابیعواملگیاه
همچنینداد.تقلیلراسرازیريدردویدنفعالیتازناشی

آسیبالتهاب،کنندهمشخصعواملدیگررويبرمطالعه
ودهیدروژنازالکتاتها،لکوسیتمانندکوفتگیواکسایش

ضروریست.آلدهیدديمالون
يگیرمکملاثربخشیکهبودايمطالعهاولینتحقیقاین 

C-گرواکنشپروتئینسطحبربادرنجبویهعصارهمدتکوتاه

چنینکلیطوربه،دادبررسیوردمراتأخیريکوفتگیو
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کاهشدرتواندمیگیاهیمکملاینکهشودمیگیرينتیجه
اماباشد.مؤثردرداحساسمیزانوC-گرواکنشپروتئین

تحقیقاتدبایورزشکارانبهايتغذیهتجویزنوعهرازقبل
وهاآنزیمدیگر(سنجشبیوشیمیاییرویکردبابیشتري
دامنهونیروکاهشاز(پیشگیرياجراوالتهابی)عوامل
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Short-term effects of Melissa officinalis L. extract supplementation on inflammatory
response and the perceived the pain of downhill running in young trained swimmers
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Abstract
The purpose of this study was to investigate the effects of downhill running and short term

Melissa officinalis L. (MO) supplementation on CRP(circulating reactive protein) and the
amount of perceived soreness (pain) in the male athletes. For this purpose, 20 male athletes
were randomly divided into two groups of 10 (supplement and placebo). Serum CRP
concentration and level of perceived thigh pain before and after the supplementation were
measured. After collecting the data, ANOVA for repeated evaluation of time series and the
Bonferroni post hoc test were significant (p<0.05), and t-test was used to evaluate difference
between-groups. The findings of the study were that total serum CRP was increased less in the
supplement group than that of placebo (p=0.03). The amount of perceived soreness was lower in
the supplement group (p=0.03). It is concluded that the herbal supplement can decrease
perceived thigh pain rate and elevated serum CRP levels after downhill running.

Keywords: Melissa officinalis L., circulating reactive protein, delays fatigue, perceived
soreness, eccentric activity.


