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 های بر برخی شاخص Dدهی ویتامین و مکمل تأثیر تمرین ترکیبی

 اکسایشی زنان معتادآسیب عضالنی، التهابی و آنتی
 
 

 ورحسنپرعنا ، ر ساسانامیرامین ،  *جواد وکیلی
 

 رانيا ز،يتبر ز،يدانشگاه تبر ،یبدن تیدانشكده ترب ،یورزش یولوژيزیگروه ف

 
 

 4111ارديبهشت  92 :پذيرش                                                                                         4111ارديبهشت  41 :دريافت
 

 چکیده
 یالتهااب  ،یعضالن بیآس یهاشاخص یبرخ بر  Dنیتاميو مصرف مكمل و یبیترک ناتيهشت هفته تمر ریتأث نییحاضر تع قیهدف تحق: هدف و زمینه

 .زنان معتاد بود یشياکسایو آنت

 16/69 ± 9/41 وزن ساال،  3/92 ± 7/6سان   نیانگیا باا م  نیو هارو   نآمفتاامی زنان معتاد به مات  نیاز ب یتجرب مهین یقیطرح تحق کي در: هاروش

+ نيتمار  ن،يار گروه تمار به چه یتصادف صیصورت داوطلبانه انتخاب و با تخصنفر به 39 اداعتی اردوگاه ترک از ،41/91 ± 2/9 بدنی توده شاخص و کیلوگرم
 ناات يو تمر قهیدق 92تا  42مدت  يک تكرار بیشینه به 11-71%را با شدت  یمقاومت نيتمر ،ینيگروه تمر. شدند میمكمل و  کنترل تقس ،(Dويتامین )مكمل 

 یریا گبه منظور اندازه. هفته اجرا کردنددر هفته به مدت هشت تمرين و سه جلسه  قهیدق 0/37تا  49به مدت  رهیضربان قلب ذخ 01-71%را با شدت  یهواز
 یعا یطب عيتوز یبررس یبرا. شدگرفته  از داوطلبیننمونه خون  ،یدهو مكمل ینيقبل و بعد از پروتكل تمر ی،داناکسییو آنت یالتهاب ،یعضالن بیآس یهاميآنز
 یبا یو آزماون تعق گیری مكرر، آزمون تی وابسته واريانس يک طرفه با اندازه آنالیز آزمونبرای بررسی اثر متغیرهای مستقل، از و  لکيروویآزمون شاپاز ها داده

  .ستفاده شدا  > 10/1p یدار یدر سطح معن یبونفرون

 تمرين و ظرفیت گروه در دهیدروژناز الکتات تمرين، و مكمل -تمرين های گروه در کیناز کراتین شاخص که داد آزمون تی وابسته نشان نتايج: هایافته

 مكمال، پاروتئین   و مكمل -تمرين های گروه در آلدهید دیهمچنین مالون (.p < 10/1)داری داشتند افزايش معنی مكمل-تمرين گروه در کل اکسیدانیآنتی
 و کال  اکسایدانی آنتای  ظرفیت های شاخص که داد نشان نیز گروهیبین مقايسه .(p < 10/1)داشتند  داریمعنی کاهش مكمل-تمرين گروه در  C-واکنشگر
 کیناز، کراتین شاخص در برآن، عالوه. (p < 10/1)يافتند  داری معنی کاهش و افزايش ترتیب به کنترل، به نسبت مكمل-تمرين  گروه درC -واکنشگر پروتئین

  .(p < 10/1) يافتند داری معنی افزايش کنترل گروه و مكمل گروه به نسبت( دو هر) تمرين گروه و مكمل -تمرين گروه

معتااد   زناان در  C-و کاهش پروتئین واکنشاگر  کل اکسیدانیباعث افزايش ظرفیت آنتی ورزشی تمرينانجام  همراه با Dتامین مصرف وي: گیرینتیجه

 .شودمی
 

     D نیتاميو ،معتاد زنان ،یبیترک نيتمر ،یدانیاکسیآنت ی والتهابهای آنزيم ،یعضالنبیآس: ی کلیدیها واژه
  

 

  مقدمه 
ها باوده و  نگرانی و چالش برای دولت يک مخدر مواد بهاد اعتی

 کهطوریبه. اندازدافراد جامعه را به مخاطره می یعموم سالمت
 هيا طباق نظر  [.4] شودیم افزوده آن انیقربان شمار بر روزروزبه

 عواماال بااا ، مصاارف مااواد مخاادر در افااراد  یشااناختسااتيز
مارتب    یكیمتاابول  اخاتالالت  اي یكیو ژنت یارث ،یشناختستيز
بر گزارش ساالنه دفتر کنترل ماواد مخادر ساازمان    بنا. باشدیم

نفار از ماردم در سراسار جهاان دچاار       ونیلیم 420حدود  ،لمل
 3/4 ی اعتیاد باه ماواد مخادر   به عبارت. مصرف مواد هستندسوء

سال جهان  40 یباال تیدرصد جمع 13ا يجهان  تیدرصد جمع
، رانيا در امخادر  کنندگان ماواد  شمار مصرف. شودیرا شامل م

کاه ماواد   اسات  نفر بارآورد شاده    ونیلیم 31تا  4/2به  کينزد
تواند یماده مخدر م. [9] دنباشیم یمواد مصرف نيشتریب یافیون

 مقاله پژوهشی
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از ماواد  . شاود  یبناد میتقسا  مصنوعیو  یبه انواع مختلف سنت
شااهدانه مانناد    اهیا تاوان باه مشاتقات گ   یما  یسانت  اي یعیطب

در مقابال،  . اشااره کارد   نیو هرو  اکيجوانا، تر یحشیش، مار
 ساااخته  شااگاهيدر آزما 4نیماننااد ماات آمفتااام مصاانوعیمااواد 

محارک   یجازو داروهاا   یساتال يکر ايا  نیمت آمفتام. شوندیم
 ،نيدکسااتر یتجااار یهااانااامدارای و  شااودبناادی ماایطبقااه
به ماواد   یوابستگ. [3]، ايترو است ني، متدرنیفتامیب ،نیدزوکس
. هماراه اسات   یو خطرنااک جسام   یجاد  یهاا بیا آسمخدر ب
در  آزاد یهاا كاليراد دیداده است که تول نشان یوانیح مطالعات

. ]1 ،0[ اباد يیما  شيافازا  مات آمفتاامین   مصارف هنگام ساوء 
  دیا تول نیبا  تعادل عدم عنوان به توانیرا م 9ویداتیاکس استرس

 کاه  ردکا  فيا تعر بادن  یدانیاکسیآنت دفاع و آزاد یهاكاليراد
 ،یسالول  یغشاا  ها،دیپیل از اعم یستيز یهامولكول به تواندیم

 هاا، بیآسا  نيا اجمله  از. [1]برساند  بیآس DNAو  هانیپروتئ
 یبرخا  وارده، یها آسیب  نتیجه در .باشدیم یعضالن یهابیآس
و  3نااز یک نیکارات   مانناد  یسالول  درون یها آنزيم و ها پروتئین از

 پیادا  نشات  یسالول  خاار   مايعات درون به 1دروژنازیده الکتات
 عضاله  بیشااخص آسا   باات یترک نيا ا یغلظت خاون  .کنند یم

 بیاز آسا  یناشا  یالتهااب  یها چنین، پاسخ هم. باشدمی یاسكلت
و افاازايش  0لكوسایتوز  شاكل  باه ممكان اسات    نیاز  یعضاالن 
C گار  واکانش  نیمانند پروتئ یالتهاب یها یها يا میانج شاخص

6 
 هاا دیپیل ویداتیاکس بيتخر به دیپیل ونیداسیاکسپر. [6]بروز کند 

  باوده و  اهرهما  7دیا آلد یدماالون باا تشاكیل    که شودمی گفته
اساترس   یریا گانادازه  یبارا  یسات يز نشانگر عنوان به وانتمی
 یهاا ماواد  دانیاکسیآنت. [7] برد کار به سمیدر ارگان ویداتیاکس

و مهااار  لیاز تشااك یریدر جلااوگ یاهسااتند کااه نقااش عمااده
  یباارا یروشاا 4221دهااه  لياااوا رد. آزاد دارنااد یهاااكاااليراد

2کل یدانیاکسیآنت تیظرف یریگاندازه
ايان   تيا مز. شاد  جاديا 

 در هادانیاکسیآنت همه یدانیاکسیآنت تیظرف یریگاندازه روش
اند که  محققین گزارش کرده[. 2] باشدمی یكژيولویب نمونه کي

تواناد منجار باه باروز اساترس       ین میآمفتامسوء استفاده از مت

                                                           
1 Metamphetamine (MA)  
2
 Oxidative Stress (OS) 

3
 Creatine kinase (CK) 

4
 Lactate dehydrogenase (LDH) 

5
 Leukocytosis 

6
 High sensitivity c-reactive protein 

7
 Maondialdehyde 

8
 Total Antioxidant Capacity (TAC) 

اکسايشی شود، لذا ارزيابی استرس اکسایداتیو در ساوء اساتفاده    
  [. 2]رسد گان از اين مواد ضروری به نظر می کنند

 ماواد  از اساتفاده  یجاانب  عوارض انجام شده مطالعات طبق
کشاورها برناماه    شاتر یدر ب .است مردان از شتریب زنان در مخدر

های ناشی از آن در  یبو کاهش آس ادیاعتزه با جامعی برای مبار
ن عناوا  باه  یورزشا  تیفعال است ممكن .وجود نداردزنان معتاد 

ش کااه  ايا  ادیا اعت درماان  ناه يهزکام  و موثر هایروش از یكي
 تيحما دهيا نياز ا یاندهيفزا قاتیتحق .باشد مخدر مواد مصرف

 یریشاگ یپموثری در  نهيتواند گزیم یورزش تیفعالکند که یم
و  بلاومر  [.41]باه ماواد مخادر باشاد      ادیاعت یو درمان احتمال

 یهاواز یبا  هاای کاه ورزش  ندکردگزارش  9110در  ارانهمك
ی رو ریتأث با زمانهم طور بهو دو سرعت  یمقاومت نيتمر مانند
را  44ظرفیت آنتی اکسایدانی  تواندیم، 41های فعال اکسیژن گونه

و همكاران نشاان دادناد    پوررانيا نیچن هم .[44]بهبود بخشد 
 یالتهااب  یهاا باعث کاهش شاخص یو قدرت یکه ورزش هواز

شود یم جواندر مردان  ،نوژنيبریو ف Cپروتئین واکنشگر  مانند
توس  محققان و دانشمندان  يی کهراهكارهايكی ديگر از  .[49]

 بیآسا  و یشا ياکسا اساترس  التهاب، کاهشبه منظور  یورزش
 یهاا استفاده از مكمال  ،رار گرفته استق یمورد بررس یعضالن
 در کاه  است D نیتاميو هامكمل نيا از یكي. [1] است یورزش
 مطلااوب عملكاارد ی وكيولااوژيزیف یعملكردهااا از یاریبساا

گازارش  . نقاش دارد  ورزشاكاران  ریغ و ورزشكاران در عضالت
 توانااد باعااث بهبااود دفاااع   ماای Dشااده اساات کااه ويتااامین  

نتیجه میزان آسیب اکسايشی را کاهش  اکسیدانی شده و درآنتی
های التهابی روند التهااب   عالوه بر آن با تنظیم سايتوکین. دهد 

  .]43 ،41[ دهد در بدن را کاهش می
تواند منجر به بروز استرس  بنابر اين با علم اينكه اعتیاد می 

رسد فعالیت ورزشای  اکسايشی و التهاب در بدن شود به نظر می
کاری موجب جلوگیری از بروز  به عنوان راه D و تجويز ويتامین
تحقیقاات در ماورد اثار      ،در ايان خصاو   . اين عوارض شوند

در افراد معتاد بسیارکم بوده و اکثراً به منظور بررسی  Dويتامین 
تأثیرات آن روی مسیر پیاام رساانی دوپاامین در مغاز صاورت      

اه باه همار  D  ويتاامین   همچنین تأثیر مكمل[. 40]گرفته است 
فعالیت ورزشی با هدف برسی تأثیر آن روی استرس اکسايشای،  
آسیب عضالنی و التهاب در افراد معتاد و به خصاو  معتاادان   

                                                           
9
  Bloomer  

10
 Reactive Oxygen Specries (ROS) 

11
 Antioxidant Capacity (AOC) 
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زن، يا بررسی نشده است و يا خیلی کم مورد بررسی قرار گرفته 
 تمريناات )ات ورزشی نيتمر ریتأثلذا هدف از اين تحقیق  . است
 بیآس های شاخص یرخبر ب D نیتاميو یو مكمل ده (یبیترک

ماا فارض   . باود  زناان معتااد   اکسدانییو آنت یالتهاب ،یعضالن
 Dکرديم که ترکیب تمرينات ورزشی به همراه مكمل ويتاامین  

تواند تأثیر بیشتری در بهبود روند استرس اکسايشی، التهابی  می
 .و آسیب عضالنی در معتادان زن داشته باشد

 

 ها مواد و روش

ای ها  گیاری  ی و باا انادازه  تجرب مهین  نوع از پژوهش حاضر
  شاامل  قیا تحق یآماار  جامعاه . باود  آزمون پس و آزمون شیپ

  یدر محادوده سان   هارو ین و  و آمفتاامین  مات زن معتاد به  19
 ادیا اعت تارک  به اقدام خود تيرضا اب کهسال بود که  30تا  91

 زيا فرشته واقاع در شاهر تبر   ادیدر کمپ ترک اعتو  بودند کرده
افرادی مجاز باه شارکت در    .کردندیم یک خود را سپردوره تر

مصرف کرده  نیهرو  و آمفتامینتماين تحقیق بودند که صرفاً 
هااا باااردار نبااوده و نبايااد دچااار  آزمااودنی، باارآنعااالوه. بودنااد
های قلبی عروقای، ديابات    مانند بیماری )ای  های زمینه بیماری

بودند و در حین  ی میو اختالالت روان..( نوع دو، پرفشار خونی و
افارادی   ،کهآنضمن .کردند دوره ترک هیچ دارويی مصرف نمی

که حین دوره مداخله از سیگار استفاده کرده بودند ياا بیشاتر از   
سه جلسه در تمرين غیبت کرده بودند از تحقیق کناار گذاشاته   

 هاا، یپاس از انتخااب آزماودن   . نفر بود 41ها  شدند که تعداد آن
ناماه   تيها شرح داده شد و فرم رضاا  به آن قیحقمراحل ت هیکل

ق ساواب  و فردی اطالعات نامهپرسشو  قیشرکت در طرح تحق
(HAQ) ساالمت  یابيا ارز پرسشانامه  ،یپزشك

هاا  بارای آن  49
باا توجاه باه سان، وزن، ناوع      هاا   سپس آزماودنی . شدتكمیل 

 همگان  گاروه  چهاار مصارف، دوره مصارف و دوره تارک در    

صاورت  و کنترل باه  نيتمر+ یده ملمك و نيتمر ،یدهمكمل
با توجه به اين که نوع و مقادار   .قرار گرفتند یتصادف صیتخص

شد،  ها از طرف کمپ ترک اعتیاد تأمین می غذای تمام آزمودنی
طباق  ايان مطالعاه    .ها نیز تحت کنترل باود  لذا رژيم غذايی آن

 باه . موازين کمیته اخالق کار با انسان دانشگاه تبريز انجام شاد 
و  یساعت قبل از آزماون مقادمات   12شد که  هیتوص هایآزمودن

 .زا انجام ندهندبیو آس ديشد تیفعال يیآزمون انتها
 پانج  یهاا سارن   باا  مداخله از پس و قبل یخون یهانمونه   

                                                           
12 Health Assessment Questionnaire 

هاا  کردن، سرم نماون وژیفيسانتر از پس و شد گرفته یریتلیلیم
 الکتاات و  نااز یکنیکارات هاای  گیری آنزيمبرای اندازه. جدا شد

از کیت االيزای شرکت پارس آزمون ساخت ايران با  دروژنازیده
لیتار،  حساسیت به ترتیت يک و پنج واحد بین المللای در میلای  

شارکت پاارس     تیا ک نیاز باا   Cپروتئین واکنشگر . استفاده شد
  تار یل یلا یم بار  ناانوگرم  41 تیباا حساسا   ساخت ايران آزمون
 تیا ز کا دیا آلد یدماالون زان برای سنجش می. گیری شداندازه

سااخت آلماان باا حساسایت      43ویزل ب آلد ید شرکت مالون دی
 ظرفیاات . لیتاار اسااتفاده شاادالمللاای در میلاایيااک واحااد بااین

سااخت کشاور    41رنادوکس  شارکت  تیک با اکسیدانتی کلآنتی
انگلستان و با حساسیت يک واحاد باین المللای در میلای لیتار      

 40(IOM)اينكه انساتیتوی پزشاكی    با توجه به. شد یریگ اندازه
را بارای   Dويتامین ( IU)واحد بین المللی  1111تا  611مقادير 

 ،در ايان تحقیاق  [ 46]کناد   پیشنهاد می 71سنین بین هفت تا 
 ،باه صاورت روزاناه    Dالمللای ويتاامین   بین واحد 9111مقادير 

باه  هفتاه   هشات و به مدت  غذااز  بعد ساعت دو انتخاب شد و
باا توجاه باه مالحظاات تمريناات      . [47]شد می ادهداوطلبان د

های جمعیتی خا  مثل افراد معتاد و ديابتی، و ترکیبی در گروه
باودن تمارين ورزشای در شاروع دوره     شدتتوصیه مبنی بر کم

بار  [. 42]تمرينی، برنامه تمرينی متناسب با آن ها طراحی شاد  
 ساه و هار هفتاه    هفتاه  هشات ها به مدت یآزمودناين اساس 

 از و مشاكل  باه  سااده  ناتيتمر از کهپرداختند  نيبه تمر جلسه
 و باار  اضاافه  اصال  نظرگارفتن  در باا  زيااد  شدت به کم شدت
هر جلساه   یها در ابتدایآزمودن. شد انجام نيتمر شدت شيافزا
هر جلسه  انيبدن و در پا یگرم کردن عموم قهیدق 41 ،ینيتمر
 بازگشات  و یاوركا ير جهت را سردکردن قهیدق پنج زین تیفعال

ترکیب تمرينات هوازی و مقاومتی، . دادندمی انجام قلب ضربان
آمادگی قلبی عروقی و آمادگی عضاالنی را باه طاور همزماان     

باا توجاه باه اينكاه طباق برخای تحقیقاات،        . بخشد بهبود می
توانناد در مقايساه باا انجاام تمريناات باه        تمرينات ترکیبی می

اکسایدانی  در ظرفیات آنتای  صورت مجزا، باعث بهبود بیشتری 
( مقااومتی + هاوازی  )شوند، در اين تحقیق از تمرينات ترکیبی 

 یهواز ناتيشامل تمر یبیترک نيتمر نامهبر[.  42]استفاده شد 
جهات رعايات   . شاد  مای جلسه اجارا   کيبود که در  یو مقاومت

 هفته اول ترکیبی، در چهار   تمرين در تمرينات  اصول و قواعد
                                                           

13 Zell Bio 
14

 Randox 
15

 Institute of Medicine 
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 یهواز نيتمر كلپروت -8 جدول

 

 هفته

 

 

 نیتمر نوع

 نیتمر شدت

 تکرار (رهیضربان قلب ذخ)%
 

 

 تکرار زمان

 (قهیدق)

 استراحت

 تکرار نیب

 (قهیدق)

 زمان مدت

 دنیدو

 (قهیدق)
 41 4 0 9 01-00 کیروبيا حرکات ع،يسر یرو ادهیپ 9-4
 40 0/4 0 3 00-61 کیروبيا حرکات ع،يسر یرو ادهیپ 1-3
 91 9 0 1 61-60 یچابك نردبان یرو یهواز ک،یبرويا حرکات 6-0
 90 0/9 0 0 60-71 یچابك نردبان یرو کیروبيا ،یجهش حرکت 2-7

 
ابتدا تمرينات هوازی و سپس تمرينات مقاومتی انجام شد اما در 
چهار هفته بعدی، ابتادا تمريناات مقااومتی و ساپس تمريناات      

 بااا شاادت  یهااواز ناااتيتمر برنامااه [.42]هااوازی انجااام شااد 
 جادول ) قهیدق49-0/37به مدت   رهیضربان قلب ذخ %71-01
تكارار   کيا  11-71% باا شادت   یمقاومت ناتيو برنامه تمر( 4
  .شد اجرا( 9 جدول) قهیدق 49-42 مدت به نهیشیب
 

 روش آماری
-رویشااپ ها از آزماون  داده عيبودن توز یعیطب یبررس یبرا

 گیاری مكارر    دازهباا انا   طرفاه وارياانس ياک   ، و از آنالیزلکيو
 یبررسا  یبارا  یبونفرون یبیتعق آزمون و (با عامل بین گروهی)

. شاد  اساتفاده  وابساته  یها شاخص یرو مستقل یهاریمتغ اثر
همبساته   tبرای بررسی تغییرات درون گروهای نیاز از آزماون    

 SPSSافازار  با استفاده از نارم  یآمار اتیعمل هیکل. استفاده شد
 .انجام گرفت   > 10/1p یردایدر سطح معن 91 نسخه
 

 ها افتهی

در ... هاا مثال قاد، وزن، سان و    یآزمودن یفیتوص اطالعات 
 یخاون  یهاا  شااخص  ريمقاد نیهمچن. شده است ارا ه 3 جدول

آزماون   .ارا ه شاده اسات   1 مداخله در جدولقبل و بعد از دوره 
. اناد شاده  عيتوز بطور طبیعی ها دادهنشان داد که  لکيو-رویشاپ
 یدار یگونه تفااوت معنا   چیحاضر نشان داد که ه قیتحق جينتا
  (.p  > 10/1)آزمون در چهار گروه وجود ندارد  شیپ ريمقاد نیب

دو  نیوابساته نشاان داد کاه با     یآزمون تا  جينتا نیهمچن
در  نااز یک نیپس آزماون در شااخص کارات   -آزمون شیمرحله پ
 ( p< 10/1) نيو گروه تمار  ( p< 10/1)ل مكم -نيگروه تمر

داری وجود دارد اما اين افزايش در ساير گروه هاا  افزايش معنی
 دروژنازیا الکتاات ده شااخص  (. p > 10/1)باشد معنی دار نمی

مقاادير  . دار باود افزايش معنی(  p< 10/1) نيدر گروه تمرفق  
و  ( p< 10/1) مكمال -نيتمار  یهاا  در گاروه  د یآلد یمالون د
وجود دارد اما ايان   داریکاهش معنی ( p< 10/1) مكملگروه 
شاخص (. p > 10/1)باشد دار نمیها معنیدر ساير گروه کاهش

  ( p< 10/1)مكمل -در گروه تمرينکل  یدانیاکسیآنت تیظرف
دار ها اين افزايش معنای دار است اما در ساير گروهافزايش معنی

در  C-واکنشگر نیپروتئهمچنین مقادير (. p > 10/1)باشد نمی
داری وجاود دارد  کاهش معنای ( p< 10/1) مكمل-نيگروه تمر

  نیسات  یدارمعنای  اما در ساير گاروه هاا ايان تفااوت تفااوت     
(10/1 < p.) 

 
 

 یمقاومت نيتمر پروتكل -2 جدول

 

 هفته

 

 حرکات

  شدت

یک %)

 (تکراربیشینه

 تعداد

 ست

 تعداد

 تکرار

 زمان

 اجرا

 (هیثان)

 در استراحت

 (هیثان) ست

 استراحت

 دور در

 (قهیدق)

 مدت

 نیتمر

 (قهیدق)
بغال باا    ريا ز، شانا  حرکت 9-4

، نشسااااتدراز، دسااااتگاه

 لاه یف، باا دساتگاه   سرشاانه 

 اسكوات با دمبل  ،کمر

11 9 91 31 31-40 3 49 

1-3 01 3 40 31 31-40 3 42 

6-0 61 3 49 31 31-40 3 42 

2-7 71 3 41 31 31-40 3 42 
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 (نفر 39) مطالعه مورد یهایآزمودن یفرد یهایژگيو -9 دولج       

  شاخص
 (اریمع انحراف±  نیانگیم) گروه

 کنترل مکمل + نیتمر نیتمر مکمل
 7/92 ± 3/6 92 ± 0/0 1/96 ± 0/7 6/97 ± 1/7 (سال) سن
 4/69 ± 1/41 2/64 ± 3/41 7/64 ± 4/41 10/69 ± 4/41 (لوگرمیک) وزن
 9/402 ± 9/6 7/469 ± 4/6 461 ± 1/7 90/402 ± 2/3  (متریسانت) قد

 1/91 ± 0/3 3/93 ± 0/4 4/91 ± 9/3 16/91 ± 0/3 (مربع متر در لوگرمیک) بدن توده شاخص
 411 ±  1/97 0/413 ± 0/97 0/413 ± 1/32 0/416 ± 9/36 (ماه) مخدر ماده مصرف دوره
 4/32 ± 4/92 0/37 ± 3/39 2/37 ± 6/31 49/36 ± 3/96 (روز) مخدر ماده ترک دوره

 
 مكارر   یریا گ طرفاه باا انادازه   کيا  انسيا وار زیآناال  آزمون

نشاان داد   زیا ن یبونفرون یبیو آزمون تعق( یگروه نیبا عامل ب)
 -باین گاروه تمارين    کل یدانیاکسیآنت تیظرف  که در شاخص

داری نسبت به گروه کنترل افزايش معنای (  p= 119/1)مكمل 
اير اکسایدانی کال باین سا    اما افزايش ظرفیت آنتی ،وجود دارد

 نیپاروتئ در مقاادير  (.  p > 10/1)باشاد  دار نمای ها معنیگروه
نسابت باه   ( p = 114/1)مكمل  -بین گروه تمرين c-واکنشگر

اما اين کاهش باین   ،گروه کنترل کاهش معنی داری وجود دارد
 نیکراتدر شاخص (. p > 10/1)باشد دار نمیها معنیساير گروه

  کنتارل  سابت باه گاروه   ن مكمال  -نيتمر یها گروه بین نازیک
(119/1 =p )   و گروه مكمل(119/1 =p  ) داری افزايش معنای

   کنتارل  است، همچناین باین گاروه تمارين نسابت باه گاروه       
(114/1 =p )   و گروه مكمل(114/1 =p  ) یدار یمعنا افزايش 

مقادير الکتاات دهیادروژناز عالرغام افازايش باین      . وجود دارد
ل نسبت به ساير گاروه هاا، از   مكم -های تمرين و تمرينگروه

 همچنین در شاخص (. p > 10/1)باشد دار نمینظر آماری معنی
 دار هاا تفااوت معنای   آلد یاد باین هایچ ياک از گاروه     دیمالون
 (.p > 10/1)باشد نمی

 

 بحث 

 نيهشات هفتاه تمار    ریتاأث  یحاضار بررسا   قیا تحق هدف 
 یهاا شااخص  یبار برخا   D نیتاام يو  به همراه مكمل یبیترک

در زنان معتااد   یدانیاکسیآنت تیو ظرف یعضالن بیآس ،یالتهاب
از  یكا يماا   قیا تحق .بود نیو هرو  نیدر حال ترک مت آمفتام

به هماراه   یبیترک ناتيتمر ریاست که تأث يیها قیتحق نینخست
هااای التهااابی و اسااترس  را باار شاااخص D نیتاااميو  مكماال

 . اکسايشی در زنان معتاد بررسی کرده است
  

-پاس -ايج تحقیق نشان داد که  بین دو مرحله پیش آزماون نت

مكمال و  -هاای تمارين   آزمون، شاخص کراتین کیناز در گاروه 
تمرين افزايش، الکتات دهیادروژناز در گاروه تمارين افازايش،     

مكمل و مكمال کااهش،   -های تمرين آلدهید در گروه دیمالون
افازايش و   لمكما -نيدر گروه تمار اکسیدانی کل ظرفیت آنتی

داری مكمل کاهش معنی-در گروه تمرين C-پروتئین واکنشگر
 .داشتند

های  همچنین مقايسه بین گروهی نیز نشان داد که شاخص 
  در گاروه  c-اکسایدانی کال و پاروتئین واکنشاگر    ظرفیت آنتی

مكمل نسبت به کنترل، به ترتیاب افازايش و کااهش     -تمرين
کینااز، گاروه    عالوه برآن، در شاخص کراتین. داری يافتند معنی
نسبت به گروه مكمال و  ( هر دو)مكمل و گروه تمرين -تمرين

 .داری يافتند گروه کنترل افزايش معنی

 9142در سال و همكاران  ژان تحقیق حاضر رابطه با  در 
 یها و شاخص یبر اختالل شناخت یورزش هواز ریتأث یبه بررس

پرداختناد   نیوابسته به مت آمفتام معتاداندر  ویداتیاسترس اکس
 یتاوجه طور قابلبه یهواز نيتمر هفته 49و گزارش کردند که 

هاای   سرم و افزايش برخی آنزيم آلدهید مالون دیباعث کاهش 
 [.42] شود یم نیوابسته به مت آمفتام مارانیبضد اکسايشی در 

 تاأثیر  بررسای  باا  9194 در ساال  همكااران  و 47های  همچنین
گزارش کردند کاه فعالیات    آمفتامینی معتادان بر ورزشی فعالیت

مقاادير پاروتئین    تواناد منجار باه کااهش ساطوح      ورزشی می
زان میا  ،حاضار در تحقیاق  . [91]در معتادان شاود   Cواکنشگر 
گروهاای در مقايسااه دروندر آزمااون پااس آلدهیااد دیمااالون
 داری پیادا   مكمال کااهش معنای   -های مكمال و تمارين   گروه
 تمرينی، لذا   آن در گروهاست و با توجه به افزايش مقادير  کرده
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 زمون در چهار گروهآآزمون و پسشیپ یخون یها شاخص  ريمقاد -4 جدول

پیش  به نسبت داریمعن: #. p  < 10/1با  کنترل هگرو به نسبت داریمعن: * .است شده بیان استاندارد انحراف ±میانگین  صورت به اعداد
 .p < 10/1دار نسبت به گروه مكمل با معنی. + : p < 10/1آزمون با 

 

 
 Dتوان صرفاً به ويتامین  را می مكمل  -کاهش در گروه تمرين

با اين حال اين میزان کااهش باه قادری نباود کاه      . نسبت داد
مقاادير پاروتئین    نینهمچ. باعث ايجاد تفاوت بین گروهی شود

هم نسبت به مقادير پیش مكمل  +گروه تمريندر  C-واکنشگر
 ی يافتهدار معنیکاهش  کنترلنسبت به گروه آزمون خود و هم 

توان بیاان کارد    در واقع با توجه به نتايج درون گروهی می. بود
 C-که اثر کاهشی مكمل و تمرين بر میزان پروتئین واکنشاگر 

( تمارين و مكمال  )یز باوده و ايان دو   به صورت جداگاناه نااچ  
اناد کاه موجاب کااهش     افزايی بر يكديگر داشتهاحتماالً اثر هم

در اياان رابطااه . انااد مكماال شااده -دار در گااروه تماارين معناای
 Dاشاره کردند که ويتامین  9141در سال و همكاران  بروسكاا

های پیش التهاابی و همچناین     به وسیله اثرگذاری بر سايتوکین
تواند روند التهاب  میB 42 اپافاکتور هسته ای ک یده امیپ ریمس

 . [41] کندرا در بدن تنظیم 

                                                           
18

 Ebrowska 
19

 nuclear factor kappa B (NF-κB) 

 اکسایدانی آنتای  ظرفیت مورد در حاضر تحقیق در چنینهم 
آزماون خاود و   پایش  باه  نسابت  مكمل-نيتمر گروه فق  کل

باا   ،در واقاع . باود  يافته دار معنی افزايش کنترل گروهنسبت به 
 پااروتئین وهاای و هماننااد نتااايج   گرتوجااه بااه نتااايج درون  

توان به تاأثیر تمارين و    بخشی از اين بهبود را می ،C-واکنشگر
باا   رابطاه  در. نسابت داد  Dبخشی ديگر را باه تاأثیر ويتاامین    

 همچنااین و 4322در سااال  همكاااران و ياااعلی تماارين،
بار   تمارين  تاأثیر  بررسی به 9141در سال  همكاران و94اسچاچ

(BDNF)یمشاتق مغاز   کیسطوح عامل نوروتروف
 ددر افارا  99

 کردناد  اشااره  و پرداخته افسرده به مواد محرک و افراد  و معتاد
هر چناد  . [94، 99] شود می آن سطوح افزايش باعث تمرين که

 یمشاتق مغاز   کیا در تحقیق حاضار ساطوح عامال نوروتروف   
تواند حداقل بخشای از افازايش    گیری نشد اما احتماالً می اندازه

                                                           
20

  Yaali 
21

 Schuch 
22

 Brain-derived neurotrophic factor (BDNF) 

 مکمل +  نیتمر مکمل نیتمر کنترل مرحله شاخص
  واحد)  دیآلد یدمالون  
 (تریلیلیم در یالمللنیب

 2/9 ± 4/1 2/9 ± 4/1 2/4 ± 4/1 4/9 ± 4/1 آزمونشیپ
 4/9 ± 4/1 2/4 ± 4/1 0/9 ± 4/1 3/9 ±  4/1 آزمونپس

t 1/1 همبسته =p 16/1 =p 13/1=p 
# 11/1 =p

# 

      

  کل یدانیاکسیآنت تیظرف
 (تریل یلیم در یالمللنیب واحد)

 2/1 ± 12/1 2/1 ± 12/1 10/4 ± 12/1 4/4 ± 12/1 آزمونشیپ
 *7/4 ± 17/1 9/4 ± 17/1 9/4 ± 17/1 2/1 ± 17/1 آزمونپس

t 9/1 تههمبس =p 3/1 =p 4/1 =p 119/1 =p
# 

      

  واحد)  نازیک نیکرات
 (تریلیلیم در یالمللنیب

 7/26 ± 2/41 6/06 ± 2/41 9/416 ± 2/41 4/30 ± 9/41 آزمونشیپ
 +*0/496 ± 1/40 2/12 ± 1/40 +*0/436 ± 1/40 0/17 ±  2/2 آزمونپس

t 4/1 همبسته =p 11/1 =p
# 1/1 =p 14/1 =#

p 
      

 دروژنازیده الکتات  
 (تریلیلیم در یالمللنیب واحد)

 7/967 ± 9/94 9/94 ±3/972 49/937 ± 9/94 7/921 ± 9/94 آزمونشیپ
 9/301 ± 16/40 6/972 ± 16/40 379 ± 16/40 3/924 ± 16/40 آزمونپس

t 0/1 همبسته =p 13/1 =p
# 2/1 =p 17/1 =p 

      

  C-گر واکنش نیپروتئ
 (تریلیلیم بر نانوگرم)

 3/49 ± 2/9 2/42 ± 9/3 13/46 ± 9/3 1/46 ± 2/9 آزمونشیپ

 * 0/6 ± 7/9 7/40 ± 7/3 9/41 ± 7/3 4/47 ± 7/9 آزمونپس

t 2/1 همبسته =p 12/1 =p 1/1 =p 119/1 =p
# 
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به طوری . ناشی از آن باشدرا اکسیدانی کل تیظرفیت آنسطوح 
گازارش  در تحقیق خود  9141در سال و همكاران  که سردی

کردند که در افراد معتاد باه کاراک و کوکاا ین ساطوح بیشاتر      
BDNF    بااا کاااهش اسااترس اکسايشاای و افاازايش ظرفیاات 

همچناین گازارش شاده    . [93]اکسیدانی همراه بوده است آنتی
BDNF نکسیدانی خود را از طريق مهار فسفوريالسیوااثر آنتی 

 P47phox فعالسازی کیناز خار  سالولی  . می تواند اعمال کند
 توانااد فعالیاات ماای( ERK)تنظاایم شااده بااه وساایل  ساایگنال 

 NADPH) نوکلو وتید فسافات اکسایداز    نیكوتینامید آدنین دی
را کاهش دهد و موجب سرکوب تولید آنیاون ساوپر    91(اکسیداز
  در رابطاه باا تاأثیر مكمال     .[91]شاود  ( راديكاال آزاد )اکساید  

اکساایدانی نیااز زارع میرزاياای و باار ظرفیاات آنتاای Dويتااامین 
تواند با  اشاره کردند که اين ويتامین می 9142همكاران در سال 

مثال  )های درگیر در دفاع آنتی اکسایدانی   افزايش بیان مولكول
یكوتینامیاد آدناین   و همچنین مهار بیان ن( سوپر اکسید دسموتاز

باعااث ( اکساایداز NADPH)نوکلو وتیااد فساافات اکساایداز  دی
 [.43]اکسیدانی بدن شود افزايش ظرفیت آنتی

کاراتین کینااز و   هاای آسایب عضاالنی     در رابطه با شاخص   
گازارش   9142در ساال  و همكااران   خاا یک الکتات دهیدروژناز

 لیپیدی های پراکسیداسیون کردند که ارتباط مثبتی بین شاخص
 از پاس  هاای  خاون  نموناه  در عضاالنی  آسایب  های شاخص با

استرس اکسايشی به غشاا   چون [90] دارد وجود ورزشی فعالیت
پالسمايی بافت عضاالنی آسایب رساانده ومنجار باه رهاايش       

های داخل عضله از جمله کراتین کیناز به داخال خاون    پروتئین
 90بروساكا همچنین ز. شود که در تضاد با تحقیق حاضر است می

باعاث   Dگزارش کردند که ويتاامین   9191و همكاران در سال
[. 41]شاود  کاهش سطوح آنزيم کراتین کیناز در دونادگان مای  

ها گزارش کردند که سطوح باالی سرمی ويتاامین  همچنین آن
D       باا میازان پاايین آناازيم الکتاات دهیادروژناز و تروپااونینI 
با توجاه باه   . [41]همراه است (  شاخص های آسیب عضالنی)

های  گروهی، میزان کراتین کیناز در گروهاينكه در مقايسه درون
مكمال و همچناین الکتاات دهیادروژناز در      -تمرين و تمارين 

توان نتیجه گرفات ماهیات    گروه تمرينی افزايش يافته بود، می
اماا باا   . تمرين باعث شده است که آسیب عضالنی ايجاد شاود 

                                                           
23

 Sordi AO 
24

 nicotinamide adenine dinucleotide phosphate oxidase 

(NADPH) 
25

 Żebrowska 

ساازی   رساد مكمال   به نظر می های بین گروهیتوجه به تفاوت
نتوانسته است باعث کااهش روناد آسایب در بادن      Dويتامین 

يكی از دلیل متضاد بودن بودن نتايج تحقیق زبروساكا باا   . شود
اناد،  تحقیق ما همانطوری که خود نويسنده گان نیز اشاره کارده 

به طاوری کاه   . است Dن احتماالً مربوط به دوز مصرفی ويتامی
 3111ند که دوزهاای مصارفی روزاناه بااالتر از     ها بیان کردآن

. تواناد باعاث اثرگاذاری شاود    مای  Dالملی ويتاامین  واحد بین
. توان به تفاوت آزمودنی ها نسبت دادهمچنین دلیل ديگر را می

های اين تحقیق افراد معتااد بودناد کاه ممكان اسات      آزمودنی
ياک   عالوه بر آسیب عضالنی ناشی از اعتیاد به مواد مخدر، در

فعالیت ورزشی با شدت يكسان درمقايسه با افراد ساالم آسایب   
 .بیشتری را تجربه کنند

 هاا نمونهکم  تعدادتوان به اين مطالعه می یهاتيمحدود از
عدم گروه دارونماا   ،جاناتیه کنترل عدم ،کرونا  يشرا لیدل به
 مطالعاات  در. اشااره کارد   مصرف دوره در موجود یهاتفاوتو 
کاردن ياک گاروه    با اضاافه پژوهش  نيا شودیم دشنهایپ ،یآت

کاردن اثارات روانای ناشای از مصارف      به منظور خنثی)دارونما 
گروه معتادان با تعاداد   ريساعالوه بر آن در . انجام شود( مكمل
پاژوهش   نيا جيحاصل با  نتا جيانجام شود و نتا شتریب یآزمودن

فراد سالم شود که يک گروه اهمچنین پیشنهاد می .شود سهيمقا
غیر معتاد به همین تحقیق اضافه شود تا نتايج حاصال از افاراد   

هاا  بار ايان  عاالوه   .معتاد با افراد سالم غیر معتاد مقايسه شاود 
با مدت  ینيتمر هایپروتكل ريبا استفاده از سا یلیمطالعات تكم

از  D نیتاميمشاهده آثار مكمل وجهت . انجام شود شتریزمان ب
حاداقل   ناات ينوع تمر نيا .تر استفاده گرددیطوالن یدوره زمان

براساس  .زنان معتاد انجام شود ادیحدود دو ماه پس از ترک اعت
ناوع   نيا از ا گاردد یما  شانهاد یپ یبا یترک ناتيمثبت تمر جينتا
 .در دوره درمان افراد معتاد استفاده گردد ناتيتمر

 

 گیرینتیجه
راه نتايج تحقیق حاضر نشاان داد تمارين ترکیبای باه هما     

 اکسیدانیتواند باعث افزايش ظرفیت آنتی می  Dمكمل ويتامین
در افاراد معتااد    (C-پروتئین واکنشاگر )و کاهش میزان التهاب 

 یهاا شااخص بار    Dويتاامین  اتاثار  با توجه باه  روازاين .شود
 از تاوان  مای  احتیااط  باا ، کام  نهيهزو ، عوارض جانبی یسالمت

 راهای  عناوان  باه  D نويتامی مكمل همراه به ترکیبی تمرينات
مثال کااهش   )برای کااهش عاوارض جاانبی ناشای از اعتیااد      
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 ودر زنان معتاد به مت آمفتامین  ...(استرس اکسايشی، التهاب و
 .کرد استفادهدر دوره باز توانی  نیهرو 
 

 سپاسگزاری
 باغ ادیاعت ترک اردوگاه اندرکاراندست و عوامل مجموعه از

 آوردناد  فاراهم  را ژوهشپا  ايان  اجارای  موجباات  کاه  فرشاته 
 .گرددسپاسگزاری می
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Abstract 
 

Background and aims: Aim of this study was to determine effect of 8 weeks combined training and vitamin D 

consumption on some of muscle damage, inflammatory, and anti-oxidative indices in drug addicted women. 

Methods: In a semi-experimental study design, 32 addicted women to methamphetamine and heroin, with average 

age of 28.3 ± 6.7 years, weight of 62.06 ± 10.3 kg, and BMI of 24.10 ± 2.9, were chosen from an addiction treatment 

camp and randomly divided into four groups of training, training + supplement (vitamin D), supplement, and control. 

Training group did resistance training with intensity of 40–70% of one-repetition maximum for 18 to 28 min and 

aerobic training with intensity of 50–70% of heart rate reserve for 12 to 37.5 min for 8 weeks with 3 sessions in each 

week. In order to measure muscle damage, inflammatory, and anti-oxidative enzymes blood samples were taken before 

and after training protocol and supplementation. To check normal distribution of data, Shapiro-Wilk test was used. For 

analyzing the effect of independent variables, one-way ANOVA with repeated measures, dependent T test, and post-hoc 

Bonferroni test at significance level of 0.05 were used. 

Results: Results of dependent T test showed that creatine kinase in training and training + supplement groups, 

Lactate dehydrogenase in training group, and total antioxidant capacity in training + supplement group were 

significantly increased (p < 0.05). Malondialdehyde in training + supplement and supplement groups, and C reactive 

protein in training + supplement group showed significant decrease (p < 0.05). Between groups comparison showed that 

compared to control group, total antioxidant capacity indices and C reactive protein in training + supplement group 

were significantly increased and decreased, respectively (p < 0.05). In addition, creatine kinase in both training + 

supplement and training groups, was significantly increased compared to control group (p < 0.05). 

Conclusion: Vitamin D supplementation with combined training can increase total antioxidant capacity and 

decrease C reactive protein in drug addicted women. 

 
 

Keywords: Muscle damage, Inflammatory and anti-oxidative enzymes, Combined training, Addicted women, Vitamin D 
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