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 چکیده

شوود    های سلولی در ورزشکاران می های آزاد و ایجاد آسیب فعالیت و تمرین شدید موجب افزایش تولید رادیکال

های سنگین را کواهش و بوب بهبوود     تواند اثرات مضر فعالیت تقویت و بهبود سیستم ضداکسایشی ورزشکاران می

یق حاضر بررسی مصرف حاد مکمل ریبوز و مکمول کوراتین بور    ها کمک نماید؛ بنابراین هدف از تحق عملکرد آن

های شدید  های فشار اکسایشی و حفظ عملکرد)اوج توان، میانگین توان، شاخص خستگی( پس از فعالیت شاخص

ن سون  ی شوهر تهوران بوا میوانگی     گیوران نخبوب   نفور از کشوتی  ٠١گیران نخبب بود  بدین منظوور   مکرر در کشتی

طور داوطلبانب در این تحقیق شرکت کردند   بب (کیلوگرم بر مترمربع23± 3ی بدن ) و شاخص توده( سال3±22)

ها در هر سوب جلسوب    تجربی و بب صورت دوسوکور متقاطع انجام شد  در این تحقیق آزمودنی تحقیق  از نوع نیمب

ت فعوال وهور   دقیقوب اسوتراح  ٠١مرحلب فعالیت شدید با فاصلب ٤) آزمونی مراحل  ساعت قبل از انجام کلیب یک

ای بوین   دقیقوب ٠وینگیت دست بب صورت متناوب و با استراحت فعال آزمون3وینگیت پا و  آزمون3مرحلب شامل 

/ گورم بوب ازای هور کیلووگرم از وزن بودن( یوا دارونموا        ٠(، اولین نوبت مکمل ریبوز یا مکمل کوراتین) آزمونهر 

 آزمونی دوم  کمل یا دارونما پس از پایان مرحلبی بی اثر(را مصرف کردند، همچنین دومین نوبت م دهنده )طعم

مرحلب مصرف شد  نمونب خون قبل از مصرف اولین نوبت مکمل و پس از اتمام ٤و سومین نوبت پس از اتمام کل 

ها گرفتب شد  نتایج تحقیق با استفاده  ساعت بازگشت بب حالت اولیب از آزمودنییک و پس از  آزمونمرحلب ٤کل 

پوس از   MDAدار غلظت  ( نشان داد، مصرف مکمل ریبوز موجب کاهش معنی3×3ریانس مکرر)از روش تحلیل وا

(  همچنین بوا  P<١١/١نیز بب مصرف مکمل ریبوز و کراتین وابستب می باشد) GSSGانجام فعالیت شدو از طرفی 

کوراتین  و اسید الکتیک بب مصورف ریبووز و    KC ،HDL ،OX ،GSL ،CAKشده، پاسخ  توجب بب نتایج مشاهده 

هووازی بوب مصورف مکمول      هوازی و میانگین توان بی وابستب نبود؛ نتایج تحقیق همچنین نشان داد، اوج توان بی

(؛ از طرفوی نتوایج  حواکی از عودم تفواوت شواخص       P<١١/١باشود)  ریبوز و نیز مصرف مکمل کراتین وابستب می

(  بب طور کلی بب نظر می رسد مصورف  P>١١/١خستگی  در جلسب کراتین، ریبوز و دارونمای تحقیق حاضر بود)

گیران نخبب دارد و  داری بر برخی شاخص های فشار اکسایشی کشتی حاد مکمل ریبوز و مکمل کراتین تأثیرمعنی

های شدید تکراری)همانند فعالیت مورد اسوتفاده در تحقیوق حاضور(      هوازی را در فعالیت تواند عملکرد بی نیز می

  ها بهبود بخشد این آزمودنی
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