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Abstract
Introduction: Oxidative stress has pivotal role in many complications. The purpose of
this study was to assess the effect of a single session of combined training along with
garlic extract supplementation on oxidative stress markers in professional girl swimmers.
Materials and Methods: In this study, we purposefully chose 40 girl swimmers of
Zahedan city, then were divided them into four separate groups as control, combined
training along with supplement, combined training along with placebo and supplement
groups. Blood samples in the first day were collected. Then, the supplement and placebo
groups received two garlic tablets (800 mg/day) and starch capsules, respectively. After
two weeks, a single session of combined training was performed by training placebo
supplement training groups. Then, blood samples were again collected immediately after
exercise. Malondialdehyde and total antioxidant capacity levels were determined by the
commercial assay Kits. Data were analyzed by one-way ANOVA using SPSS software.
Results: The results showed that two weeks garlic supplementation and a single
combined training session didn’t make a significant difference in the levels of oxidative
stress indices i.e. malondialdehyde and total antioxidant capacity between groups
(P>0.05). But, it seems that the total antioxidant capacity in supplement group was
significantly greater than other groups.
Conclusion: Due to the antioxidant properties of garlic, the induction of oxidative stress
during exercise and the disturbance of redox balance, the present results suggest that the
two weeks consumption of garlic supplementation cannot reduce or prevent oxidative
stress.
Keywords: Oxidative Stress, Combined training, Girl swimmers, Garlic, Total
Antioxidant Capacity.
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چکیده
مقدمه :استرس اکسیداتیو نقش مهمی در بروز بیماریهای مختلف دارد .هدف از مطالعه حاضر ،بررسی تاثیر یک جلسه تمرین
ترکیبی به همراه مصرف مکمل سیر بر مارکرهای اکسیداتیو استرس در دختران شناگر ماهر بود.
مواد و روشها :در این مطالعه ،از بین شناگران خانم شهرستان زاهدان 44 ،نفر به صورت هدفمند انتخاب و بطور تصادفی به
چهار گروه ،کنترل ،تمرین-مکمل ،تمرین-دارونما و مکمل تقسیم شدند و خونگیری مرحله اول انجام شد .گروه مکمل و
دارونما بمدت 14روز ،روزی دو بار ،به ترتیب دو عدد قرص  444میلیگرمی سیر و کپسول نشاسته را مصرف کردند .بعد از دو
هفته مصرف مکمل ،یک جلسه تمرین ترکیبی که شامل تمرین مقاومتی در سه ست با هشت تکرار و  71درصد قدرت بیشینه
انجام شد و تمرین هوازی بر روی تردمیل با  71درصد  VO2maxبه مدت  34دقیقه انجام و خونگیری مرحله دوم انجام
شد .برای آنالیز بیوشیمیایی و سنجش مقادیر ظرفیـت ضداکسایشـی تـام و مالون دی آلدئید انجام شد .برای تحلیل داده ها
از آزمون تحلیل واریانس یک طرفه ( )ANOVAو در سطح معناداری  4/41انجام شد.
یافتهها 14 :روز مصرف عصارهی سیر و انجام یک جلسه تمرین ترکیبی تغییر معنیداری بر شاخص استرس اکسایشی و
ظرفیت آنتی اکسیدانی تام در بین گروههای مختلف ایجاد نکرد.
نتیجهگیری :با وجود اثرات آنتی اکسیدانی سیر و عصاره آن ،مطالعه ما نشان داد که دو هفته مصرف مکمل سیر در پیش
گیری از استرس اکسیداتیو ناشی از یک جلسه تمرین ترکیبی با شدت باال موثر نیست.
کلمات کلیدی :استرس اکسایشی ،تمرین ترکیبی ،دختران شناگر ،سیر ،ظرفیت آنتی اکسیدانی تام.
تمامی حقوق نشر برای معاونت پژوهش بیمارستان بقیه اهلل محفوظ است.
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مقدمه

سیر از جمله مواد افزودنی طبیعی است که از دیر باز به واسطه ارزش
غذایی و اثرات درمانی مورد توجه ویژه قرار گرفته و موقعیت منحصر به
فردی در تاریخ دارد [ .]7مطالعات نشان می دهد که اجزای آن
(فرموالسیون) می تواند رادیکال های آزاد را از بین برده و موجب
حفاظت غشاهای سلولی از آسیب و حفظ سالمت سلول ها شود .به نظر
می رسد بیشتر اثرات بیولوژیکی سیرو بویژه خواص آنتی اکسیدانی آن
به واسطه ترکیبات گوگردی موجود در این گیاه مخصوصاً آلیسین (دی
آلیل تیوسولفات) یعنی ماده اصلی فعال در سیر و مسئول بوی این گیاه
می باشد که با حذف ترکیبات فعال اکسیژندار و نیتروژندار موجب
حفاظت سلولی در مقابل رادیکالهای آزاد می شود [ .]9 ,0در طول
دهه گذشته تحقیقات علمی و آزمایش های بالینی زیادی برای تعیین
اثرات مصرف سیر به طور گسترده صورت گرفته و در حال حاضر مصرف
داروئی سیر رواج دارد [ .]15-14بووت و همکاران در مطالعه ای بیان
داشتند که سیر و محصوالت مختلف آن ،یک ماده غذایی مفید برای
حفظ سالمتی شمار می روند  .کاربرد آن در درمان سرطان ،بیماری
هایبیماری های ناشی از استرس اکسیداتیوو سیستم ایمنی بدن گزارش
شده است[.]13
یکی از نشانگرهای بروز استرس اکسیداتیو و بررسی میزان آسیب حاصل
از انجام انواع مختلف فعالیتها ی ورزشی که نتیجه آن تشدید تولید
رادیکالها ی آزاد در بدن است ،اندازه گیری سطح مالون دی آلدئید
( )MDAسرم خون است [ .]14با توجه به اهمیت عصاره سیر،
پژوهشهای کمی پیرامون تعیین اثرات مفید سیر بر شاخصهای فشار
اکسایشی ناشی از انجام فعالیتهای ورزشی صورت گرفته است .در
راستای مطالعه تـاثیر سـیر و فـرآورده هـای آن برفشـاراکسایشی و
آسیب سلولی و التهابی ناشـی از فعالیـت ورزشـی ،کوزی اوغلو و
همکاران نشان دادند که مصرف کوتاه مدت مکمل سیر در افراد سالم
سبب کاهش شاخص آسیبهای غشای سلولی مانند  MDAو افزایش
 TACسرمی میشود [ .]11سو و همکاران در پژوهشی روی افراد
ورزشکار نشان دادند مصرف روزانه  04میلی گرم آلیسین  14روز قبل
از فعالیت ورزشی (دویدن تا حد واماندگی روی نوار با شیب منفی)
موجب افزایش معنیدار  TACدر حالت پایه میگردد؛ ولی نمیتواند
از آسیبهای اکسایشی ،سلولی و التهابی حاصل از دویدن جلوگیری
کند [ . ]16جعفری و همکاران در پژوهشی روی مردان غیر ورزشکار
نشان دادند مصرف روزانهی  744میلی گرم قرص سیر برای  14روز
موجب افزایش معنیدار ظرفیت آنتی اکسیدانی تام در حالت پایه
میشود و بعد از فعالیت هوازی ( 34دقیقه دویدن با  71درصد اکسیژن
مصرفی) از افت ظرفیت ضد اکسایشی تام جلوگیری به عمل آورد؛ اما
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استرس اکسیداتیو منعکس کننده عدم تعادل بین تولید گونه های
اکسیژن فعال ( )ROSو توانایی دفع واسطه های فعال شده و یا جبران
آسیب های بوجود آمده توسط یک دفاع آنتی اکسیدانی مناسب است.
این شرایط نامطلوب می تواند منجر به آسیب تمام اجزای سلولی ،از
جمله پروتئین ها ،چربی ها ،کربوهیدرات ها و اسیدهای نوکلئیک شود.
استرس اکسیداتیو در بسیاری از شرایط فیزیولوژیکی (مانند پیری و
ورزش) و بیماری (شامل التهاب ،قلب و عروق و بیماری های نوروژنیک
و سرطان) اثرگذار است [ . ]1به طور کلی اثر ورزش بر روی تعادل
اکسایشی بستگی به سن ،جنس و سطح تمرین و همچنین شدت و
مدت زمان تمرین بسیار پیچیده است .اگر چه به نظر می رسد تمرینات
متوسط و منظم برای کنترل استرس اکسیداتیو و سالمتی مفید است،
اما ورزش های سنگین و شدید هوازی و بی هوازی می تواند منجر به
تولید بیش از حد اکسیژن فعال شود [ .]5هرچند ورزش منجر به
افزایش استرس اکسیداتیو می شود ،اما از نظر هورمسیس ،محرک های
ورزشی برای افزایش فعالیت دفاع های آنتی اکسیدانی درون زا ضروری
به نظر می رسد .پاسخ های سازگاری مشابه و عمل سم زدایی توسط
آنزیم های آنتیاکسیدانی (سوپراکسید دیسموتاز ،کاتاالز ،گلوتاتیون
پراکسیداز ،گلوتاتیون ردوکتاز ،گلوتاتیون-S-ترانسفراز) و آنتی
اکسیدان های غیرآنزیمی (مانند ویتامین ،E ،C ،Aگلوتاتیون و اسید
اوریک) در پیشگیری از استرس اکسیداتیوناشی از افزایش فعالیت،
جلوگیری از پیری و خطر آسیب عصبی در ورزشکاران حرفه ای وجود
دارد [ .]5سیستم دفاع آنتی اکسیدانی بدن (آنزیمی و غیرآنزیمی) در
کاهش فشارهای پس از فعالیت بدنی نقش دارد .هریک از این ترکیبات
آنتی اکسیدانی ،نقش منحصر به فردی داشته و برآیند آنها تحت عنوان
ظرفیت آنتی اکسیدانی تام ( )TACبدن نامیده میشود .از نظر
بیولوژیکی  TACبه معنای حاصل جمع نیروهای خنثی کننده
اکسیداسیون ناخواسته است[ .]3استرس اکسیداتیو زمانی رخ میدهد
که عدم تعادل بین سیستم آنتی اکسیدانی و تولید  ROSبه وجود آید؛
و معموال با کاهش توان آنتی اکسیدانی بدن در جذب یا خنثی کردن
رادیکالهای آزاد همراه است .کاهش ظرفیت آنتی اکسیدانی ،محافظت
در برابر  ROSو ( RNSپاسخ سیستم عصبی) و همه بافت ها را
مختل کرده و از طریق آسیب رساندن به دیواره سلولها ،میتوکندری
ها DNA ،و پروتئین های عملکردی ،اختالل در سلول حتی ممکن
است آپوپتوزیس یا مرگ سلول را در پی داشته باشد [ .]4خوشبختانه
سلولهای پستانداران به هر دو سیستم آنزیمی و غیرآنزیمی مجهز بوده
و بدین طریق قادر به حذف  ROSمی باشند.
سال های اخیر ،مصرف آنتی اکسیدان های مکمل با وجود گزارش های
ضد و نقیض درباره فواید آنها ،در ورزشکاران به شدت افزایش یافته
است ]1[ .برخی از نتایج تعادل بین اکسیدان ها و آنتی اکسیدان ها
بدنبال مصرف یک آنتی اکسیدانی رژیم غذایی یا مکمل به عنوان
فاکتورهای بیرونی نشان داده اند .آنتی اکسیدان های مکمل ،به طور
خاص به عنوان یک ابزار غیر تهاجمی مفید برای کاهش آسیب عضالنی
و بهبود عملکرد ورزشی و در جلوگیری یا کاهش استرس اکسیداتیو،
بهبود طول عمر و عملکرد و کاهش خطرات ویژه عواقب پاتولوژیکی
ایجاد شده در ورزشکاران بر اثر ورزش شدید ،مورد توجه قرار گرفته

است .به هرحال اطالعات محکمی درباره اثرات منفی مکمل های آنتی
اکسیدانی بر روی پارامترهای فیزیولوژیکی وجود ندارد .عالوه بر این،
برخی مطالعات نشان می دهد که مکمل های آنتی اکسیدانی اثرات
جانبی بر سالمتی و عملکرد فرد تمرین کرده ورزشی دارد [.]6 ,1
امروزه وابستگی به محصوالت طبیعی برای مبارزه با تهدیدات
فیزیولوژیکی مختلف از جمله استرس اکسیداتیو ،مشکالت قلبی-
عروقی ،سرطان و اختالل عملکرد ایمنی افزایش چشمگیری یافته است.
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تحقیق حاضر از نوع نیمه تجربی -کاربردی است.جامعهی آماری تحقیق
حاضر ،شامل دختران  10تا  51سال شناگر ماهر مراجعه کننده به
استخرهای سطح شهرستان زاهدان بودند .در این مطالعه نیمه تجربی،
 44دختر شناگر ماهر به صورت هدفمند انتخاب و به طور تصادفی در
چهار گروه همسان قرار گرفتند .این تعداد از شناگران انتخاب شده برای
هماهنگی های اولیه به یک جلسه توجیهی دعوت شدند .در این جلسه،
شرایط و نحوه انجام پژوهش به صورت شفاهی و در قالب فرمهای ویژه
تحقیقات انسانی بر اساس اصول کمیته اخالق در پژوهشکده تربیت
بدنی به افراد توضیح داده شد و سپس از افراد رضایت نامه کتبی گرفته
شد( .آزمودنیها براساس ترکیب بدنی در چهار گروه همگن مکمل سیر،
دارونما ،مکمل سیر و تمرین ترکیبی ،و تمرین ترکیبی قرار گرفتند.
(جدول  .)1اختالف معنیدار ی در ویژگی های جسمانی و فیزیولوژیکی
آزمودنی ها مشاهده نشد؛ بنابراین هر  4گروه از نظر این متغیرهای
مداخلهگر یکسان هستند.

روش اجرای پژوهش
پس از گروه بندی و قبل از شروع مراحل عملی تحقیق ،تمامی
داوطلبین پرسشنامه سالمت فردی و سابقه پزشکی خود را به عنوان
وسیله پایش اولیه تکمیل نموده و برای جلسه توجیهی و خونگیری
مرحله اول دعوت شدند .برای عدم ایجاد خطا در اجرای طرح ،اطالعاتی
درباره مراحل انجام کار ،نوع و مدت فعالیت و نحوه استفاده از مکمل
سیر در اختیار داوطلبین قرار گرفت .همچنین به آنها اطمینان خاطر
داده شد که اطالعاتشان کامالً محرمانه نگهداری میشود .افراد داوطلب
با تکمیل رضایتنامه ،تمایل خود را برای شرکت در تحقیق حاضر اعالم

در مدت اجرای تحقیق ،گروه مکمل روزی دو بار 5 ،عدد قرص 444
میلیگرمی سیر ساخت شرکت دارو سازی امین (تهران -ایران) را قبل
از وعده غذایی صبحانه و شام به مدت  14روز مصرف کردند [.]17
گروه دارونما نیز در این دوره همان الگوی مصرفی گروههای قبلی
داشتند با این تفاوت که به جای مکمل سیر از دارونما (پودر نشاسته)
در کپسول های مشابه سیر استفاده شد .نمونه آماری مورد بررسی در
این پژوهش ،نمی توانستند رژیم غذایی یکسانی داشته باشند ،زیرا این
عمل خارج از توان تیم تحقیقاتی بود .اما با این حال از تمام آزمودنیها
خواسته شد تا رژیم غذایی روز قبل از خون گیری اول را ثبت کرده و
در روز قبل از جلسه خون گیری نهایی همان رژیم غذایی را پیروی
کنند و از مکملهای ورزشی که میتوانست بر متغیرهای پژوهش تاثیر
گذار باشد ،استفاده نکنند .همچنین از آزمودنیها خواسته شد فعالیت
تمرینی خاصی را خارج از برنامه تحقیق انجام ندهند.

روش اجرای تست ورزشی (تمرین ترکیبی)
برای گرم کردن آزمودنیها در ابتدای جلسه تمرین ،حرکات کششی و
نرمشی به مدت  3دقیقه انجام شد .بعد از انجام فرآیندگرم کردن،
تمرینات مقاومتی در چهار ایستگاه جلو بازو ،پرس سینه ،پرس پا و
جلوپا ،هرکدام سه ست با هشت تکرار و  71درصد قدرت بیشینه انجام
شد .بعد از انجام تمرینات مقاومتی ،تمرین هوازی بر روی تردمیل با
 71درصد  VO2maxبه مدت  34دقیقه انجام شد .نمونه های خونی
آزمودنی ها در دو مرحله در حالت پایه پیش از تمرین و بالفاصله پس
از یک جلسه تمرین ترکیبی جهت ارزیابی مقادیر مارکرهای اکسیداتیو
( TACو  )MDAگرفته شد .برای خونگیری از سرنگهای  14میلی
لیتر آغشته به هپارین استفاده شد و برای سنجش متغیرها به آزمایشگاه
تحویل داده شد .اندازه گیری شاخص استرس اکسایشی و ظرفیت آنتی
اکسیدانی توسط کیت تجاری Zellbioساخت آلمان انجام شد.

تجزیه و تحلیل آماری
در این تحقیق برای تجزیه و تحلیل دادهها از نرم افزار  SPSSنسخه
 51استفاده شد .برنامه  Excelنیز برای تنظیم نمودارها مورد استفاده
قرار گرفت.از آزمون کولموگروف-اسمیرنوف و لوینبه به ترتیب برای
تعیین توزیع نرمال دادهها و بررسی همگونی واریانسها استفاده شد.
همه دادهها در قالب میانگین±انحراف معیار بیان شدند .از آزمون تحلیل
واریانس یک طرفه ()ANOVAبرای بررسی تفاوت هر یک ازشاخص-
ها بین گروههای مختلف استفاده شد P <4/41 .به عنوان سطح معنادار
در نظر گرفته شد.

یافته ها
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بر شاخص استرس اکسایشی یعنی  MDAسرم در حالت استراحت
تاثیر معنیداری ندارد .درحالیکه میزان  MDAبعد از فعالیت به طور
معنیداری افزایش یافت که این افزایش در گروه کنترل معنیدارنبود
[.]17
یافتههای بدست آمده از پژوهش کمال عزیزبیگی و همکاران نشان داد
که  0هفته تمرین مقاومتی با شدت متوسط تا زیاد ،به کاهش غلظت
 MDAو فشار اکسیداتیو منجرشد [ .]10دانشمندی و همکاران
گزارش کردند  0هفته تمرین تداومی باعث ایجاد سازگاری در سیستم
ضداکسایشی و استرس اکسایشی میشود [ .]19مطالعات کاظمی و
همکاران نشان دادند یک جلسه فعالیت ورزشی حاد باعث افزایش
ظرفیت آنتی اکسیدانی تام و پراکسید هیدروژن در مقایسه با گروه
کنترل شده است [ .]54البته با توجه به تغیر غلظت پالسما به دنبال
تمرین بایستی این تغیرات مورد توجه قرار داد و کنترل کرد.
به طور کلی نتایج به دست آمده از مطالعات پیشین ،خواص
آنتیاکسیدانی سیر را تایید میکند .با توجه به اطالعات ضد و نقیض
موجود و اینکه بیشتر پژوهش ها بروی مردان انجام گرفته است و عدم
انجام تحقیقی در زمینه مصرف مکمل سیر بر روی ظرفیت آنتی
اکسیدانی تام و کنترل فشار اکسایشی در دختران شناگر در داخل
کشور ،باعث شد ،لذا اثر تمرینات ترکیبی بر شاخص استرس اکسایشی
و ظرفیت آنتی اکسیدانی تام همراه با مصرف مکمل سیر (به عنوان یک
مکمل آنتی اکسیدانی) در دختران شناگر ماهر بررسی شد.

نمودند .در ابتدا قد آزمودنیها توسط دستگاه قدسنج استادیومتر
اولتراسونیک (اندازهگیری اتوماتیک قد و وزن) با حداقل لباس مورد
ارزیابی قرار گرفت .سپس از سیاهرگ بازویی آنها  14میلی لیتر خون
گرفته شد و بعد از سانتریفیوژ ،سرم خون جدا و در دمای  -74نگهداری
و ذخیره شد .پس از خونگیری اولیه و اندازهگیری فردی ،به طور
تصادفی به چهار گروه مکمل ،دارونما ،مکمل و تمرین ترکیبی و تمرین
ترکیبی تقسیم شدند.

جعفری و همکاران
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پیش آزمون
پس آزمون
آماره F

0/36±4/74
7/61 ± 1/44
4/145
4/743

پیش آزمون

0/71±1/59

پس آزمون
آماره F

7/76 ± 1/11
4/145

P
تمرین +مکمل

4/743

P
تمرین+دارونما

0/35±1/11
0/43 ± 1/11

پیش آزمون
پس آزمون
آماره F

4/145
4/743

P
مکمل

0/55±/16
7/49 ± 4/94
4/145
4/743

پیش آزمون
پس آزمون
آماره F
P

جدول :9مقایسه تغییرات در میانگین متغیر  TACبا توجه به تحلیل
واریانس یکطرفه بین گروههای پژوهش طی یک جلسه تمرین ترکیبی
جدول  :1مشخصات فردی آزمودنیها به تفکیک گروههای
پژوهشی
تمرین+دارونما
تعداد
سن(سال)
قد(متر)
وزن(کیلوگرم)

14
53/14±1/94
165/71±1/37
10/06±6/71

تمرین+مکمل سیر
تعداد
سن(سال)
قد(متر)
وزن(کیلوگرم)

14
53/55±5/11
165/55±5/51
19/74±7/41

TAC
کنترل
پیش آزمون

4/71±4/49

پس آزمون

4/11± 4/54

آماره F
P

تعداد
سن(سال)
قد(متر)
وزن(کیلوگرم)

پیش آزمون

4/77±4/16

پس آزمون

4/64 ± 4/19

آماره F
P

تعداد
سن(سال)
قد(متر)
وزن(کیلوگرم)

جدول :2مقایسه تغییرات میانگین متغیر  MDAبا توجه به تحلیل

3/004
4/410

تمرین+دارونما
پیش آزمون

4/79±4/15

پس آزمون

4/11 ± 4/11

آماره F

3/004

P

4/410

مکمل

کنترل
14
53/51±5/11
163/11±1/90
10/73±1/47

4/410

تمرین +مکمل

مکمل سیر
14
53/74±1/14
165/36±5/41
61/16±0/35

3/004

پیش آزمون

4/71±4/11

پس آزمون

4/76 ± 4/44

آماره F

3/004

P

4/410

بحث

واریانس یکطرفه بین گروههای پژوهش طی یک جلسه تمرین ترکیبی

مجله پژوهش سالمت؛ دوره سه؛ شماره چهار؛ صفحات 372-362

] [ DOI: 10.29252/hrjbaq.3.4.263

کنترل

Downloaded from hrjbaq.ir at 14:20 +0330 on Friday January 18th 2019

نتایج جدول  1نشان داد که اختالف معنیدار ی در ویژگی های
جسمانی و فیزیولوژیکی آزمودنی ها مشاهده نشد؛ بنابراین هر 4
گروه از نظر این متغیرهای مداخله گر ی کسان هستند.
نتایج حاصل از آزمون تحلیل واریانس ی ک طرفه برای مقایسه
تغییرات بین گروهی شاخص  MDAطی یک جلسه تمرین ترکیبی
پس از دو هفته مصرف مکمل سیر در جدول  5گزارش شده
است.نتایج نشان داد که طی یک جلسه تمرین ترکیبی در گروه
دریافت کننده مکمل نسبت به سایر گروه ها تفاوت معنی داری در
میانگین شاخص  MDAدیده نشد (.)P=4/743
نتایج حاصل از آزمون تحلیل واریانس ی ک طرفه برای مقایسه
تغییرات بین گروهی شاخص  TACطی یک جلسه تمرین ترکیبی
پس از دو هفته مصرف مکمل سیرنیز در جدول  3گزارش شده
است.با توجه به جدول  5و براساس نتایج آزمون  ،ANOVAچون
سطح معنیداری به دست آمده بیشتر از  4/41است ،بنابراین تفاوت
معنی داری در میانگین های TACبین گروه تمرین  +مکمل نسبت
به سایر گروه های پژوهش طی یک جلسه تمرین ترکیبی وجود
ندارد.

MDA

جعفری و همکاران
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در مجموع مصرف  5هفته ایی مکمل سیر در گروه ها ی دریافت
کننده سیر نتوانست به طور معنی داری باعث کاهش در مقادیر
شاخص  MDAنسبت به گروه کنترل و یا گروه ها ی دارونما شود
و افزایش ناچیز در مقادیر  TACنمی تواند در جلوگیری از کاهش
ظرفیت آنتی اکسیدانی تام سودمند باشد .از آنجایی که فشار
اکسایشی ناشی از تمرینات ورزشی غیر قابل اغماض
میباشد ،همچنین برای کاهش و بهبود سیستم ضد اکسایشی
استفاده از مکمل ها ی آنتی اکسیدانی مورد توجه قرار گرفته است؛
نتایج این مطالعه نشان داد مصرف سیر نمی تواند بر روی ظرفیت
آنتی اکسیدانی تام تاثیر مثبتی داشته باشد.
با توجه به اطالعات بدست آمده ،مهمترین یافته این تحقیق این
بود که مکمـل سـازی کوتـاه مـدت عصاره ی سیر با ارتقای توان
ضداکسایشی تام سرمی نمی تواند از تغییرات نا مطلوب شاخص
ه ای فشار اکسایشی و التهـابی پـس ازفعالیت بدنی جلوگیری کند.
از این رو ،با در نظر گرفتن نتایج این پژوهش نمی توان پیشنهاد
کرد که بـه منظور جلوگیری از افت ظرفیت توان ضد اکسایشی و
بروز فشـاراکسایشی ناشـی از انجـام فعالیـت هـای ورزشی و
پیامدهای التهابی آن از مکمل سازی عصاره ی سیر استفاده کنند.
با توجه به این که یک جلسه تمریت ترکیبی پس از مصرف دو
هفته ای مکمل سیر تاثیری بر تغییرات ظرفیت آنتی اکسیدانی تام
و غلظت مالون دی آلدئید دختران شناگر ماهر نداشته است.
تمری نات ورزشی منظم تناوب ی (به طور متوسط  3جلسه در هفته
بعنوان مربی شنا یا غریق نجات) ،با ایجاد سازگاری مفید در سیستم
آنتی اکسیدانی ،بدن را در مقابل تولیدات استرس اکسیداتیو مقاوم
تر ن ساخته است.
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نتایج پژوهش نشان داد که پس از دو هفته مصرف مکمل سیر و
متعاقب آن یک جلسه تمرین ترکیبی،تغییرات شاخصهای MDA
و  TACبین گروه تمرین +مکمل در مقایسه با گروه های تمرین،
کنترل و دارونما تفاوت معنی داری با یکدیگر نداشتند .نتایج حاصل
از این پژوهش بدنبال یک دوره برنامه ترکیبی تمرین تداومی و
تناوبی (حاد) با بخشی از یافته هایحسن فرهادی و همکاران که به
مطالعه تأثیر مکمل سازی کوتاه مدت سیر بر مارکر آسیب لیپیدی
مالون دی آلدئید پس از فعالیت ورزشی واماندهساز پرداختند،
همسو بود .نتایج پژوهش آنها نشان داد که مصرف کوتاه مدت مکمل
سیر بر مالون دی آلدئید در حالت پایه هیچ گونه تاثیری نگذاشت
[ .]51همچنین یافته های پژوهش حاضر با بخشی از کار رضوان
اعلمی هرندی و همکاران [ ]55که به مطالعه تعیین اثرات مطلوب
سیر بر متا بولیسم ،وضعیت و نتایج حاملگی در زنان باردار معرض
خطر ابتال به پری-اکالمپسی پرداخته بود ،همسو نبود .آنها هم ا ثر
افزودنی سیر را بر  TACگزارش نکردند..
یافته ها نشان داد ،در گروه های مورد مطالعه میزان شاخص اندازه
گیری سطح استرس اکسیداتیو یعنی MDAپس از دریافت مکمل
نسبت به مقادیر اولیه کاهش نداشت .با توجه به نتایج پژوهش
مقادیر  MDAدختران شناگر ماهر پس از مصرف افزودنی سیر و
تمرین تغییر نکرد .تغییرات مقادیر متغیر بعد تمرین و مصرف
افزودنی سیر از نظر آماری قابل استناد نیست.اگرچه تغییرات در
همه گروه ها یکسان نیست ل کن به لحاظ آماری تغییر مشاهده نشد.
اگرچه میانگین تغییرات شاخص  TACدر گروه های پژوهش
حاکی از تغییر و تفاوت است اما به لحاظ آماری قابل استناد نیست.
به عبارتی اگرچه میانگین این شاخص در گروه گروه مکمل و گروه
تمرین -مکمل بیشتر بنظر می رسد تغییر کرده است .اما تجزیه
تحلیل آماری اختالف نشان نداد .لذا مصرف افزودنی سیر و تمرین
باعث افزایش  TACنشد ]54 ,53[ .بطور کلی ساز و کار احتمالی
پی شنهاد شده در رابطه با اثرات مصرف سیر در افزایش ظرفیت آنتی
اکسیدانی تام به ای ن صورت است که سیر با افزایش ضد اکسای نده-
های درون سلولی مثل گلوتاتیون ،اسیداوریک ،بیلی روبین می تواند
موجب افزایش ظرفیت آنتی اکسیدانی تام شود .با توجه به جدول
 ،3افزایش TACدو گروه تمرین+مکمل و مکم ل نسبت به دو گروه
دیگر (کنترل و تمرین+دارونما) معنا دار نبوده است .لذا اثر مثبت
مصرف مکمل سیر بر افزایش ظرفیت آنتی اکسیدانی نمونه های
آزمایش در اثر یک جلسه تمرین ترکیبی در این پژوهش تایید نشده
است .بنابراین یافته های حاضر پیشنهاد میکند که برای مصرف
مکمل سیر به عنوان یک مکمل بیخطر و بیضرر و افزایش ظرفیت
آنتی اکسیدانی تام نیازمند پژوهش بیشتر است.
نتایج بدست آمده در این بخش با یافته ها ی جهانگرد سردررود و
همکاران [ ]51که به بررسی اثر مکمل سازی کوتاه مدت سیر بر
شاخص استرس اکسایشی و ظرفیت آنتی اکسیدانی ناشی از یک
جلسه ورزش هوازی درمانده ساز پرداخته ،چوبینه و همکاران []56
که به بررسی شاخص استرس اکسایشی و ظرفیت آنتی اکسیدانی
به همراه یک دوره کوتاه مصرف مکمل ویتامین  Eدر یک جلسه
فعالیت هوازی پرداخته و جعفری افشار و همکاران که به بررسی اثر
مصرف کوتاه مدت مکمل عصاره سیر به همراه انجام یک جلسه

فعالیت هوازی بر شاخص استرس اکسایشی و ظرفیت آنتی
اکسیدانی تام پرداخته بودند [ ]17همسو نبود .نتایج این مطالعات
نشان دادند که در طی یک جلسه فعالیت هوازی به همراه مصرف
یک دوره کوتاه مدت مکمل آنتی اکسیدانی نمی تواند
پر اکسیداسیون لپیدی را کاهش دهد و در ارتقاء ظرفیت آنتی
اکسیدانی تام این تاثیر معنی دار نخواهد داشت.
یافته ها ی این پژوهش در این بخش با نتایج برخی از مطالعات از
جمله ،آتشک و همکاران که به بررسی اثر مصرف یک دوره کوتاه
مدت مکمل گیاهی کالپوره به همراه یک جلسه تمرین هوازی بر
شاخص ها ی فشار اکسایشی پرداخته بودند [ ، ]57آتشک و همکاران
[ ]50که به بررسی مکمل سازی کوتاه مدت جیسینگ به همراه
یک جلسه ورزش هوازی وامانده ساز بر شاخص استرس اکسایشی
و ظرفیت آنتی اکسیدانی پرداخته بودند و همچنین ذوالفقاردیدنی
و همکاران [ ]59که به ب ررسی تأثیر مصرف مکمل ویتامین  Eو
 Cپس از فعالیت بی هوازی بر میزان تغییرات برخی شاخصهای
استرس اکسایشی مانند  MDAو  TACدر ورزشکاران واترپلو
پرداخته بودند  ،غیر همسو بود .به نظر می رسد اختالف مشاهده
شده در میان این نتایج می تواند ناشی از اختالف در نمونه های
آماری ،تفاوت در زمان خونگیری  ،مکمل مورد استفاده و مداخالت
ورزشی (مدت ،نوع و شدت) باشد.]19[.
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تشکر و قدردانی
از همکاری دانشگاه سیستان و بلوچستان و دختران شناگر زاهدان جهت
.هموار کردن مسیر اجرای این پژوهش صمیمانه تشکر می نماییم

با توجه به یافته ها ی این پژوهش مکمل سیر با این پروتکل و دوره
مصرف نمی تواند مانند سایر مکمل ها ی آنتی اکسیدانی برای مهار
فشار اکسایشی و بهبود سیستم ضد اکسایشی مورد استفاده قرار
.گیرد
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