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 چکیده

مطالعات گذشته نشان داده که مصرف آنتی اکسیدانها در فعالیتهای ورزشی موجب کاهش سطح اسید 

، دهنده هیدروژن هستند هاالکتیک در اوج تمرینات می گردد. با توجه به اینکه اغلب آنتی اکسیدان

ال رفتن ظرفیت آنتی اکسیدانی بدن شده و اثرات مطلوبی مصرف آب غنی از هیدروژن می تواند باعث با

  .بر بدن ورزشکاران داشته باشد

بر کارایی ورزشکاران انجام شده  (HRW) مطالعات مشابهی در زمینه اثر نوشیدن آب غنی از هیدروژن

زشکار ور 9است. در مطالعه حاضر برای تولید هیدروژن از استیک افزاینده هیدروژن استفاده شده است. 

مرد به صورت یک سو کور در حین تمرینات مقاومتی آب شهری نوشیدند و در چهار مرحله: قبل از 

ساعت پس از تمرین از خون آنها نمونه گیری  24تمرین، دقیقا بعد از تمرین، یکساعت پس از تمرین و 

الکتات  هایمولفه تکرار شد و نتایج HRW روز استراحت، با نوشیدن 10انجام شد. این آزمایش بعد از 

با نتایج آب شهری مورد  (LAC) و اسید الکتیک (CPK) ، کراتین کیناز(LDH) دی هیدروژناز

 .بررسی قرار گرفت

کاهش یافت و تغییر  39/19%دقیقا بعد از تمرین به میزان  LAC مصرف آب غنی از هیدروژن بر

کاهش یافت که سطح  2/40%یک ساعت پس از تمرین به میزان LDH معناداری داشت. همچین

در هیچکدام از مراحل آزمایش کاهش  CPK معناداری نسبت به آب شهری داشت. ولی میزان تغییرات

 (>p 05/0) .معنی داری نداشت

اثر مطلوبی بر کاهش الکتات و خستگی ناشی از تمرینات  HRWنتیجه گیری: نتایج نشان می دهد که 

کرد ورزشی در ورزشکاران حرفه ای گردد. استیک افزاینده مقاومتی دارد و می تواند موجب بهبود عمل

هیدروژن آبی ایده آل برای نوشیدن ورزشکاران تولید نموده و احتماال مصرف طوالنی مدت آن اثرات 

 سالمتبخش بیشتری برای ورزشکاران نیز خواهد داشت. لذا مصرف آن به تمامی افراد توصیه می گردد.
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 مقدمه 

( را وادار به منقبض …ها وتمرینات مقاومتی، شکلی از تمرین است که عضالت اسکلتی )نه عضالت غیر ارادی مانند قلب، ریه

ها منجر و آن انقباض شودمی ستفادهها اکند. در این تمرینات، از یک مقاومت خارجی )مانند وزنه( برای ایجاد انقباضشدن می

 شوند.میعضالت ی عضالنی، قدرت، استقامت، و استحکام به افزایش توده

های متفاوتی استفاده ی اخیر در حوزه علوم ورزشی برای باال بـردن سـطح عملکرد ورزشکاران از شاخصهابا توجه به پیشرفت

هوازی اومتی بـدن برای تامین انرژی مورد نیاز از گلیکولیز بیشود . با افزایش شدت فعالیـت ورزشـی در تمرینات مقمی

کند که پیامد آن انباشت الکتات است. با توجه به خستگی و التهاب ناشی از تمرینات مقاومتی در اثر تجمع الکتات استفاده می

 Bickel etی قرار گرفته است)مولکولی عضله اسکلتی انسانی مورد بررس هایخون پمپاژ شده حین فعالیت، پاسخ pHو تاثیر 

al, 2005.) 

های کراتین کیناز ، الکتات دهیدروژناز  و آسپارتات آمینو ترانسفراز  در ارتباط کوفتگی عضالنی تأخیری با آزادسازی آنزیم

از سلول گیری است. کراتین کیناز آنزیم کلیدی است که در سوخت و سها در خون قابل اندازهاست و با آزادسازی این آنزیم

 (1383، و همکاران کند. )الریعضالنی نقش داشته و روند تبدیل کراتین به فسفات یا به عکس را تسریع می

این آنزیم در افراد سالم داخل غشای سلول قرار دارد و مقدار آن در خون پایین است. کراتین کیناز به عنوان یک شاخص 

شود . بنابراین چرا که این آنزیم فقط در عضله اسکلتی و قلبی یافت می اطمینان بخش از نفوذپذیری غشای عضله مطرح است،

و صدمه سارکولما، انتشار آنزیمهای محلول در عضله نظیر کراتین کیناز را به درون آب میان بافتی امکان Z تخریب خطوط

 (Nieman et al, 2002)کند.که افزایش این ماده در خون ممکن است نشانه آسیب عضالنی و التهاب باشد. پذیر می

شود و در های متفاوت یافت میهای بدن با غلظتالکتات دهیدروژناز آنزیمی است که به مقدار فراوان در سیتوپالسم تمام بافت

و  شود) الریهوازی باعث افزایش سرعت این واکنش میتبدیل اسید پیرویک به اسید الکتیک یا بالعکس در مسیر گلیکولیز بی

 (.1383، همکاران

برگشت به حالت اولیه کامل پس از تمرین که همراه با انباشت مقادیر زیادی اسید الکتیک است متضمن دفع این اسید از هر 

نوبت مابیناند. ناقص ماندن بازگشت به حالت اولیه دو محیط خون و عضالت است که در هنگام تمرینات ورزشی فعال بوده

قه، بی شک به کاهش توانایی در انجام فعالیت بدنی منجر خواهد شد. این دوره ناکافی مساب مابین دوهای ورزشی و یا در 

شود ورزشکار خستگی خود را به جلسه بعد منتقل کند. تجمع اسید الکتیک کمتر یا دفع میریکاوری در بین جلسات موجب 

ری را در همان روز به فعالیت بپردازد. هرچه دهد تا بتواند مدت بیشتسریع آن از خون و عضله به ورزشکار این امکان را می

تر و بهتر باشد، شانس کسب مقام در میادین هم باالتر خواهد بود؛ بنابراین به تأخیر انداختن تمرینات ورزشکاران اصولی

 (.,Robertson et al 2004تواند به افزایش شدت کار منتهی شود )خستگی هنگام تمرین می

 

 ر فعالیتهای ورزشید هاتاثیرآنتی اكسیدان

های بدن باعث تخریب و یا سرطانی شدن شود که بسیار فعالند و با هجوم به سلولهای آزاد به مواد مخربی گفته میرادیکال

های آزاد تعادل برقرار است. هرگاه بدن نتواند این سموم را خنثی کند، گردند. همواره بین سیستم ایمنی بدن و رادیکالآنها می

دهد. تنها عاملی که موجب توقف استرس های آزاد بر سیستم ایمنی بدن غلبه کرده و استرس اکسیداتیو رخ مییکالراد

های آزاد از استرس ها موادی هستند که با خنثی کردن رادیکالها هستند. آنتی اکسیدانگردد آنتی اکسیداناکسیداتیو می

 اکسیداتیو جلوگیری می کنند.



 

  

 

عامل بسیار مهم و شایع آسیب سلولی و مرگ سلولی است که، روی تنفس اکسیداتیو هوازی سلول ( )هیپوکسینکمبود اکسیژ

که در اثر بروز اختالل در جریان خون سرخرگی بدلیل  1رسانی یا ایسکمیگذارد. فقدان خونتأًثیر منفی خود را بجا می

 هیپوکسی است. ترین علتشایعدهد، آرتریواسکلروز یا ترومبوز رخ می

ها می شود و استرس اکسیداتیو مداوم به عنوان آسیب جدی به بافت استرس اکسیداتیو ناشی از ایسکمی و یا التهابات منجر به

 (Adams et al, 2002) .شده است شناختهورزشی  هایشایع از جمله آسیب هاییکی از علل بسیاری از آسیب

شود؛ ولی تولید الکتات در حضور اکسیژن کافی نیز رخ مواقع کمبود اکسیژن تولید می دهد الکتات دراگر چه شواهد نشان می

  (.Swank et al, 2002داده است. )

هوازی، کاهش انباشتگی الکتـات، تحمـل بیشـتر در برابـر خستگی و اصوالً مربیان و ورزشکاران برای باال بردن آستانه بی

کنند. از مهمترین ترکیبات های تمرینی خاص استفاده میها و یا روشها، نوشیدنیجلوگیری از استرس اکسیداتیو از مکمل

به  Bهای گروه ها قابل ذکرند. البته ویتامینهای ورزشی، برخی امالح نظیر پتاسیم و انواع ویتامینافزوده شده به نوشیدنی

 توانند مفید باشند.اکسیدانی آنها میاثرات آنتی به دلیل Cو  Eهای دلیل تاثیر آنها در سوخت و ساز انرژی، و ویتامین

در ورزشکاران مقاومتی مرسوم است. در حالی که میزان  هاقلیایی کننده نظیر بی کربنات هایهمچنین استفاده از نوشیدنی

یگزین با خواص و بسیار قابل توجه است. از این رو استفاده از نوشیدنی جا 25٪بروز عوارض پس از مصرف بی کربنات تقریبا 

 (Ostojic, 2012آنتی اکسیدانی و قلیایی کننده ضروری به نظر می رسد. )

 

 مطالعات آب غنی از هیدروژن

( Dole et al, 1975مطرح گردید. ) Scienceدر مجله  1975اولین بار نظریه هیدروژن درمانی در مقابله با سرطان در سال 

نوکا و همکاران نشان ها مطالعه ای 2001در سال زایش چشمگیری داشته است. دهه اخیر اف 2ولی مهمترین این مطالعات در 

داد که آب قلیایی قادر به کاهش رادیکال آزاد در کشت سلولی است. در این مطالعه خواص آنتی اکسیدانی آبهای قلیایی به 

دهنده هیدروژن )آنزیمی و غیر  هایدانتولید هیدروژن در آب نسبت داده شد. هیدروژن فعال می تواند با اتصال به آنتی اکسی

 ( ,Hanaoka et al 2001آنزیمی( موجب افزایش ظرفیت آنتی اکسیدانی گردد.)

اکسیدان در برنامه که آب غنی از هیدروژن به طور بالقوه به عنوان یک آنتی ندنشان داد 2007اوهاساوا و همکاران در سال 

هیدروژن با توجه به توانایی جذب باال خود را به سرعت در سراسر غشاء سلول پیشگیرانه و درمانی موثر است. آب غنی از 

کند. بنابراین هیدروژن منتشر کرده، رادیکالهای آزاد را در کشت سلولی خنثی کرده و از استرس اکسیداتیو جلوگیری می

در معتبرترین نشریه بین المللی پزشکی  اکسیدانی موثر استفاده شود. نتایج این مطالعهتواند به عنوان یک درمان آنتیمی

Nature Medicine (.منتشر شده استOhsawa et al, 2007) 

سالمی و همکاران نیز با مطالعه اثر آب آشامیدنی قلیایی بر پروفایل لیپیدی در موش بزرگ آزمایشگاهی، تایید کرده اند که 

 (Salemi et al, 2015س اکسیداتیو تاثیر مطلوبی داشه باشد. )مرتبط بر استر هایاستیک آلکاالین می تواند بر روی بیماری

در سالهای اخیر مطالعات بر جامعه انسانی متمرکز شده است. ناکائو و همکاران در دانشگاه پیتسبورگ ایاالت متحده در سال 

هفته  8د. این مطالعه به مدت تاثیر استفاده از استیک منیزیم توسط بیماران سندرم متابولیک را مورد مطالعه قرار دادن 2009

 39هفته منجر به افزایش  8نفر مبتال به سندرم متابولیک صورت گرفت. مصرف آب غنی از هیدروژن به مدت  20بر روی 

آنتی اکسیدان گردید. در پایان نتیجه گرفته شد که، آب آشامیدنی غنی شده توسط استیک  به طور  هایدرصدی فعالیت آنزیم

اتژی درمانی و پیشگیرانه جدید برای سندرم متابولیک است. در این مطالعه استیک منیزیم یک روش بی خطر، بالقوه یک استر

 (Nakao et al, 2009) آسان و موثر جهت تولید آب غنی از هیدروژن برای مصرف روزانه پیشنهاد گردید.

سال برای تست ورزش و نمونه خون  21ن تقریبی در دانشگاه هوگو ژاپن ده بازیکنان فوتبال مرد با س بالینیه ای عدر مطال

 غنی از هیدروژنبار اندازه گیری شد که بار اول از آب آشامیدنی معمولی و بار دوم از آب  2ها مورد مطالعه قرار گرفتند. تست

                                                           
1 Ischemia 



 

  

 

ح الکتات سط قبل از ورزش غنی از هیدروژناستفاده شد و نشان داده شد که نوشیدن آب  منیزیمتولید شده توسط استیک 

غنی از گردد. این نتایج اولیه نشان داد که آب خون را کاهش داده و موجب بهبود افت ناشی از ورزش و عملکرد عضله می

 (Aoki et al, 2012می تواند آب مناسبی برای ورزشکاران باشد. ) هیدروژن

شاخص عضله در  هایبر آنزیم( HRW) 2هدف پژوهش حاضر نیز این است که  به بررسی تاثیر آب غنی از هیدروژن

دار یعضله  اثر معن هایآسیب هایورزشکاران مقاومتی بپردازد. انتظار است که استفاده از آب غنی از هیدروژن در کاهش آنزیم

 و مثبتی داشته و همچنین توان قدرتی ورزشکاران را افزایش دهد. 

 

 روش تحقیق

رسی آب غنی از هیدروژن بر روی پارامترهای شاخص آسیب سلولی و الکتات با توجه به مطالب گفته شده تحقیق به منظور بر

 .گردیددر ورزشکارانی که چند سالی به صورت مرتب ورزش بدنسازی را انجام داده اند طراحی 

. حداقل شدنددانند انتخاب سال که همگی بصورت مداوم این ورزش را انجام می 25ورزشکار با متوسط سنی  9بدین منظور 

 شده وعضو انتخاب  150. ورزشکاران مورد تحقیق از باشگاهی با بودسال  10سال و حداکثر  4ابقه تمرینی ورزشکاران س

ند. نداشتزا یا دارو ای از مکمل ورزشی، مواد نیروماه قبل از این مطالعه، هیچ گونه استفاده 4هیچکدام از ورزشکاران حداقل 

 .اندی از سیگار، مواد مخدر، الکل یا هر گونه ماده محرک دیگری نداشتهاگونه استفادهورزشکاران منتخب هیچ

های رضایت شرکت در تحقیق، فعالیت بدنی و نامهقبل از ورود افراد با هدف و خطرات احتمالی تحقیق آشنا شده و پرسش

، هورمونی و غیره بودند و های قلبی عروقی، اسکلتی عضالنیها فاقد بیماری. آزمودنیرا تکمیل گردیدتاریخچه پزشکی 

دو نفره در  به صورتها همچنین در معرض هیچ گونه درمان پزشکی موثر بر آسیب سلولی و الکتات نیز قرار نداشتند. آزمودنی

 .ندپرداختدو نوبت مختلف با آب شهری و آب غنی از هیدروژن به تمرین 

  

 تهیه نمونه آب غنی از هیدروژن

با پروانه بهداشتی  "مافزاینده هیدروژن، کلسیم و منیزیاستیک "نی از هیدروژن از فیلتر قابل حمل های آب غبرای تهیه نمونه

)منتظرصاحب،  .گردیدشده توسط شرکت دیبا تجارت خاورمیانه استفاده و ثبت اختراع تولید  1035/22-3ساخت به شماره 

معرفی شده است یک  4استیک منیزیم یا 3آلکاالین استیک افزاینده هیدروژن که در مقاالت مختلف به نام استیک (1395

م و کلسیم را به آب داده یرد یون فلزات قلیایی نظیر منیزیفیلتر قابل حمل است که هرگاه در یک بطری نیم لیتری آب قرار گ

دن شده ( فلزات قلیایی از یک سو موجب تعادل اسید و باز در بNakao et al, 2010دهد.)و خواص سالمت بخش به آب می

و  اکسیدانی باالیی دارد. )مرادیکنند که خواص آنتیو از طرف دیگر آب را یونیزه کرده و هیدروژن فعال تولید می

 (1394،هانیافر

H2+ Mg(OH)2  2H2O + Mg  
ثر باشد ولی مطالعات گذشته نشان داده است که عمده اثرات سالمتبخش این لیایی در کاهش الکتات می توان موفلزات ق

 صول به تولید هیدروژن محلول در آب می باشد. مح

لیتر  5/1که نیم لیتر آن از دو ساعت قبل از تمرین به فرد داده و  در نظر گرفته شددر این مطالعه برای هر فرد دو لیتر آب 

هیدروژن ،  =4/8pH. )گرفتساعت در آب قرار  2لیتر آب، استیک به مدت  2. برای تولید هر شدهمزمان با تمرین استفاده 

 (65/0و  mM 55 /0محلول 

                                                           
2 Hydrogen Rich Water 
3 Alkaline Stick 
4 Magnesium Stick 



 

  

 

و از کیت شرکت خون از آرنج دست راست گرفته شد  سی سی 3که در هر بار خونگیری  انجام شدنوبت  4نمونه گیری در 

شاهرود انتقال داده  بالفاصله و بصورت گرم به آزمایشگاه دانشگاه علوم پزشکی هانمونه(.  1)جدول گردیدپارس آزمون استفاده 

 و مورد آنالیز قرار گرفتند.  

 

  هایافته
و حرکتهای جلو پا ماشین، اسکوات موازی، پرس پا  شددر تمرین طراحی شده برای ورزشکاران از نوع هرم صعودی استفاده 

 هایاساس شاخص همینبر  (.1391گ دستگاه، پشت پا ماشین و پشت پا لیفت در نظر گرفته شد )حیدریان، ها خوابیده،

، سپس با استفاده از محاسبه گردیدمیانگین، واریانس، حداقل و حداکثر برای هر مولفه در آب شهری و غنی از هیدروژن 

(، کراتین کیناز LDHالکتات دی هیدروژناز ) هایهم بسته و مستقل سطح معناداری آزمون بر روی سه مولفه به نام  tآزمون

(CPK( و اسید الکتیک )LAC سنجیده )و به این ترتیب اثر استفاده از آب غنی از هیدروژن نسبت به آب شهری بر روی  شد

 ( 3و1,2 نمودار) . محاسبه گردیدآنها 

 

 و نمودار هاجداول، شکل

 
 . مراحل نمونه گیری1جدول

 مراحل نمونه گیری   زمان 

 1مرحله  ساعت قبل از تمرین 2

 2مرحله  دقیقا بعد از تمرین

 3مرحله  ت بعد از تمرینیکساع

 4مرحله  ساعت بعد از تمرین 24

 

 
خطوط  –خطوط آبی رنگ مقادیر مولفه در آب شهری ، در آب شهری و غنی از هیدروژن( CPK). نمودار خطی كراتین كیناز 1 نمودار

 (unit/L) قرمز آب غنی از هیدروژن
 



 

  

 

 
 –آب شهری و غنی از هیدروژن خطوط آبی رنگ مقادیر مولفه در آب شهری در  (LDH) .  نمودار خطی الكتات دی هیدروژناز2 نمودار

 (unit/L)خطوط قرمز آب غنی از هیدروژن

 

 

خطوط  –در آب شهری و غنی از هیدروژن، خطوط آبی رنگ مقادیر مولفه در آب شهری ( LAC)نمودار خطی اسید الكتیک  .3 نمودار

 (unit/Lقرمز آب غنی از هیدروژن)

 گیریهبحث و نتیج

گذارد و به عنوان یک عامل تعدادی از مطالعات اخیر نشان داده اند که هیدروژن مولکولی بر انتقال سیگنال سلولی اثر می

مکان گسترش کاربرد بیشتری در پزشکی بالینی دارد. به طور خاص، االهای جدید حتی کند و این مکانیزمقلیایی عمل می

ورزشی باشد که  هایی نوآورانه و موثر برای استرس اکسیداتیو ناشی از ورزش و آسیبدرمان با هیدروژن ممکن است درمان

امکان بهبود عملکرد ورزش را فراهم می آورد. اوستجیک در مطالعه ای جامع اثرات هیدروژن مولکولی در پزشکی ورزشی را 

 (4. )نمودارر بدن در نظر گرفته استدمورد بررسی قرار داده و سه نقش فیزیولوژیکی برای مکانیسم مولکول هیدروژن 

 

 

 (Ostojic et al, 2015اثرات هیدروژن مولکولی در پزشکی ورزشی ). 4نمودار 

 

 هیدروژن

های مولکولیسیگنال آنتی اکسیدان انتخابی  عامل قلیایی کننده 



 

  

 

خون مفید ارزیابی کرده است و به همین دلیل  pHچندین مطالعه در گذشته اثر نوشیدن آب غنی از هیدروژن را بر کاهش 

 Ostojic, 2012( )Ostojic, & Stojanovic, 2014( )Dredدوباره این مولفه در مطالعه حاضر نبود.)نیازی به مطالعه 

et al, 2016) 

و اسید  (LDH)الکتات دی هیدروژناز به عنوان سیگنال مولکولی و  (CPK) کراتین کیناز هایفهلمومطالعه حاضر نیز در 

ساعت  24مقادیر کراتین کیناز در طول زمان یعنی از . ررسی قرار گرفتمورد بعامل قلیایی کننده به عنوان   (LAC) الکتیک

. در استفاده از آب غنی از هیدروژن یافتساعت بعد از تمرین کاهش  24قبل از تمرین تا یک ساعت بعد از تمرین افزایش و 

ری تاثیر مثبتی در کاهش آنزیم . بدین معنا که استفاده از آب غنی از هیدروژن نسبت به آب شهنیز تغییرات مشابهی رخ داد

 (Aoki et al,2012داشته است که با مطالعات پیشین همخوانی دارد. )کراتین کیناز ن

استجیک و مطالعات گذشته تاثیر نوشیدن آب غنی از هیدروژن بر روی کاهش اسید الکتیک را مورد تایید قرار داده اند. 

ی با قابلیت قلیایی و پتانسیل هایدان و زنان فعال ورزشکار توسط نوشیدنیبهبود توانایی عملکرد در مربه مطالعه  همکاران

پایین تر  NORP( پرداخته و نشان دادند الکتات خون در آزمایش به طور معنی داری در گروه NORPاکسید و احیا منفی )

 آب نسبت داده شده است. (. در این مطالعه نیز اثرات سالمتبخش نوشیدنی به تولید هیدروژن محلول در> 05/0Pبود )

(Ostojić et al, 2015) 

دوازده ورزشکار جودو در این  همچنین درید و همکاران اثر آب غنی از هیدروژن در تمرینات جودو را مورد مطالعه قرار دادند.

فت کردند. بر نوشیدند. شش نفر نیز به عنوان گروه کنترل دارونما را دریا  HRWمطالعه شرکت کردند. شش نفر برای تمرین 

اساس نتایج به دست آمده، افزایش غلظت الکتات بعد از تمرین در هر دو گروه در مقایسه با اولین اندازه گیری معنادار بود. 

  (05/0P <( .)Drid et alهمچنین نسبت به گروه مورد آزمایش غلظت الکتات در مقایسه با گروه کنترل کمتر بود )

افزایش یافته  U/L22/84ساعت قبل از تمرین تا دقیقا بعد از تمرین به میزان  24سید الکتیک از در مطالعه حاضر نیز مقادیر ا

ها بیانگر آن است که مقادیر دقیقا ساعت بعد از تمرین کاهش می یابد. اما در استفاده از آب غنی از هیدروژن میانگین 24و 

اثیر مستقیم آب غنی از هیدروژن در کاهش اسید الکتیک در اوج می رسد. بدین معنا که تقریبا ت U/L88/62بعد از تمرین به 

 (p<05/0کاهش داشته است. )  39/19تمرینات کامال مشهود است و نسبت به گروه شاهد تقریبا %

مطالعات گذشته اغلب اثر نوشیدن آب غنی از هیدروژن در بیش از یک وعده مورد مطالعه قرار داده اند. ولی در مطالعه حاضر 

 ثر باشد.مومی تواند در کاهش اسید الکتیک ن داده شد که حتی نوشیدن یک وعده آب غنی از هیدروژن نشا

در این مطالعه هشت ورزشکار  در مطالعه درید مولکول هیدروژن برای بهبود پس از ورزش در ورزشکاران زن مفید ارزیابی شد.

دقیقه قبل  30ی از هیدروژن نسبت به آب مقطر به مدت غن آب دریافت برای تصادفی طور به سال( 2/21 ± 2/2جودو جوان )

و الکتات بعد از ورزش در مقایسه  pHداری باعث کاهش اآب غنی از هیدروژن به طور معن از تمرین مورد ارزیابی قرار گرفتند.

ه ورزش یافت نشد. ضربان قلب ب هایهیچ اختالفی بین آب غنی از هیدروژن و دارونما در پاسخ(. P<05/0شد ) دارونمابا 

که آب غنی از هیدروژن ممکن  نتایج این مطالعه همانند مطالعه حاضر نشان دادعوارض جانبی در هر دو مداخله وجود نداشت. 

به ورزشکاران کمک می کند تا کمتر دچار حتی در یک وعده استفاده است یک استراتژی آبرسانی مناسب و ایمن باشد که 

 (Dred et al, 2016)ز ورزش شوند.حساسیت به اسیدوز ناشی ا

مطالعه  در است. بررسی صورت نگرفتهمطالعات گذشته اثر نوشیدن آب غنی از هیدروژن را بر میزان الکتات دهیدروژناز در 

افزایش یافته و  U/L88/540ساعت قبل از تمرین تا یکساعت بعد از تمرین به میزان  24قادیر الکتات دی هیدوژناز از محاضر 

بیانگر آن بود که مقادیر الکتات دی  هااعت بعد از تمرین کاهش یافت. اما در استفاده از آب غنی از هیدروژن میانگینس 24



 

  

 

کاهش داشته  2/40نسبت به گروه شاهد %که  می رسد U/L77/323ساعت بعد از تمرین به یکهیدوژناز دقیقا بعد از تمرین تا 

 (>05/0pاست. ) 

نسبت به گروه میزان الکتات دهیدروژناز کاهش  نوشیدن آب غنی از هیدروژن تاثیر مشهودی بر ت کهاین مقادیر بیانگر آن اس

 شاهد دارد و می توان مولفه الکتات دهیدروژناز را به عنوان یک شاخص اساسی در این زمینه در نظر گرفت.

 الکتات دهیدروژناز و اسید الکتیکاز  استفاده از آب غنی از هیدروژن حتی در تمرینات شدید عضالنی باعث کاهش بیشتری

عضالنی را کمتر می نماید. مطالعات دیگری در  هایتی افراد را بیشتر کرده و میزان آسیبمگردد و در دراز مدت توان مقاومی

ز استفاده ا ضرورتورزشی صورت گرفته است که می تواند  هایزمینه تاثیر آب غنی از هیدروژن بر کاهش و یا بهبود آسیب

 (Ostojic et al, 2014این محصول برای ورزشکاران را بیشترتر کند.)

احتماال مصرف طوالنی مدت آن اثرات  وعده آب غنی از هیدروژن را مورد بررسی قرار داده ویک  تنهامطالعه حاضر نوشیدن 

دود مورد بررسی قرار گرفته هر چند مطالعه حاضر در جامعه آماری محسالمتبخش بیشتری برای ورزشکاران نیز خواهد داشت. 

با استفاده فیلتر قابل که  غنی از هیدروژنآب تری ارائه نمود. و با استفاده از مطالعات جامعتر می تواند اطالعات کامل و دقیق

آبی ایده آل برای نوشیدن ورزشکاران تولید می نماید و  ،گردید تهیه "مافزاینده هیدروژن، کلسیم و منیزیاستیک "حمل 

 ف آن به تمامی افراد توصیه می گردد.مصر
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