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  چكيده
مدت سير بر ظرفيت تام ضداکسيدان  سازي کوتاه ساز و مکمل حاضر به منظور تعيين تاثير دويدن واماندهپژوهش : مقدمه
)TAC (آلدئيد  دي و مالون)MDA ( مرد فوتباليست ۳۰: ها مواد و روش. مردان فوتباليست انجام شددر سرم ) ميانگين سني
 ۵/۲۱±۳۴/۱ي بدن   تودهي نمايهدقيقه و /گرم کيلو/ليتر  ميلي۲/۶۷±۴/۵، اکسيژن مصرفي بيشينه  سال۴۵/۱±۸/۲۰

) روز/گرم  ميلي۲۴۰۰ و ۱۲۰۰(در سه گروه تصادفي و همگن، دارونما و مکمل قرص سير در دو دوز ) مترمربع/کيلوگرم
هاي سوم و چهارم بعد از  و نمونهشاتل ران آزمون به دنبال ي اول و دوم در حالت پايه و هاي خون نمونه. تقسيم شدند

هاي تحليل واريانس مکرر   متغيرها از آزموني براي مقايسه. آزمون گرفته شدبه دنبال آن سازي و در حالت پايه و  مکمل
  وTACدار  کاهش و افزايش معنيسبب ساز  ماندهدويدن وا: ها يافته.  استفاده شد=a ۰۵/۰داري  طرفه در سطح معني و يک
MDA   ۰۱/۰(افزايش سبب سازي سير  ، مکمل ديگرسوياز . مردان فوتباليست شددرP< (TAC و کاهش )۰۱/۰P< (
MDA۰۵/۰(دار  سازي توانست از افزايش معني چنين، مکمل هم.  گرديد در حالت پايهP> (MDA  آزمون به دنبال

هاي   در گروهTACاز طرفي، کاهش . دنمايجلوگيري ) >TAC) ۰۵/۰Pوانست از کاهش جلوگيري نمايد، اما نت
تواند با  مدت سير مي سازي کوتاه مکمل: گيري نتيجه. دارو بود کمتر از گروه شبه) >۰۵/۰P(داري  معنيطور سازي به  مکمل
هاي استرس  يدان و آسيبمردان فوتباليست در حالت پايه از افت ظرفيت تام ضداکس MDA  و کاهشTACافزايش 

 ۲۴۰۰ و ۱۲۰۰تفاوتي در دو دوز سوي ديگر از . هاي ورزشي سنگين جلوگيري نمايد اکسيداتيو ناشي از انجام فعاليت
  .ي سير وجود ندارد گرمي عصاره  ميلي
  

  يآلدئيد، مردان فوتباليست، ظرفيت ضداکسايش دي اکسايشي، مالون ساز، استرس ورزش وامانده :واژگان كليدي

  ۱۱/۷/۹۱:  ـ پذيرش مقاله۸/۷/۹۱ـ دريافت اصالحيه۱۱/۴/۹۱: دريافت مقاله
  

  مقدمه

تواند به  هنگام فعاليت بدني شديد، مصرف اکسيژن مي

در اين زمان .  برابر زمان استراحت افزايش يابد۲۰بيش از 

مصرف اکسيژن در تارهاي عضالني فعال ممکن است به 

هاي آزاد  ند توليد راديکالتوا اين مورد مي.  برابر برسد۲۰۰

هاي آزاد به اجزاي مختلف سلولي   راديکال۱.را افزايش دهد

ها و اسيدهاي نوکلئيک  حمله کرده و به ليپيدها، پروتئين

به طور کلي در حالت معمول فيزيولوژي . کنند آسيب وارد مي

هاي آزاد در بدن و سيستم دفاع  بين توليد راديکال
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 همكارانو ابوالفضل جهانگرد سردرود   هاي استرس اكسايشي ي سير و شاخص عصاره ۷۹

 

  

 ولي تحت شرايط مختلفي ،ار استضداکسايشي تعادل برقر

زا  مانند فعاليت بدني شديد، مواد ضداکسايشي درون

توانند به طور کامل از آسيب اکسايشي جلوگيري کنند و  نمي

 و ۲خورد هاي آزاد برهم مي تعادل بين توليد و دفع راديکال

 ي  عروقي، ديابت، سرطان و پديده ـهاي قلبي موجب بيماري

اند يک   نشان دادهها چنين، بيشتر پژوهش  هم۳.دگرد پيري مي

وهله تمرين خسته کننده يا فعاليت ورزشي شديد، و يا 

طوالني مدت سبب افزايش شاخص استرس اکسيداتيو 

 سرمي iiو کاهش ظرفيت تام ضداکسيدان) iآلدئيد دي مالون(

 از آنجا که ورزش فوتبال نيز يک ورزش پر ۴-۹.شود مي

شد، از اين رو بازيکنان فوتبال با کننده مي برخورد و خسته

 در ۱۰.هاي استرس اکسايشي قرار دارند نيز در معرض آسيب

چنين مواقعي، نقش مواد غذايي ضداکسايشي و طبيعي خيلي 

اند   به تازگي چندين پژوهش نشان داده۱۱.نمايد اهميت پيدا مي

چنين،   هم۱۲-۱۷.باشد هاي ضداکسايشي مي داراي ويژگي iiiسير

ده بسياري از خواص سير مربوط به يک ترکيب نشان داده ش

هاي   چنان که يافته۱۸.باشد مي  ivگوگردي به نام آليسين

 گر اين مورد  بيان۲۰  و جين۱۹ هاي سانگيتا و دارلين پژوهش

تواند  است که سير با برخورداري از اثرات ضداکسايشي مي

ها  از اثرات نامطلوب استرس اکسيداتيو ناشي از بيماري

 نشان دادند ۲۱اوغلو و همکاران چنين، کاس هم. بکاهد

مدت سير در افراد سالم سبب کاهش  سازي کوتاه مکمل

آلدئيد و  دي هاي غشاي سلولي مانند مالون شاخص آسيب

با توجه به . شود افزايش ظرفيت تام ضداکسيداني سرمي مي

 اخير، سير بر فشار اکسايشي و هاي  و گزارشها پژوهش

غلبه در بيماران هاي اکسايشي   شاخصتغييرات نامطلوب

 اندکي پيرامون تعيين هاي  پژوهش، با اين حال۱۹،۲۰.نمايند مي

هاي فشار اکسايشي ناشي از  اثرات مفيد سير بر شاخص

که تنها   به طوري،هاي ورزشي انجام شده انجام فعاليت

،  جعفري و ۱۷، گا۲۲ سو و همکاران۱۳،۱۴هارا و همکاران، موري

هاي آن را بر فشار   تاثير سير و فرآورده۸،۹همکاران،

اکسايشي و آسيب سلولي ناشي از فعاليت ورزشي ارزيابي 

 افراد ورزشکار روي در پژوهشي ۲۲سو و همکاران. اند کرده

از ترکيبات (گرم مکمل آليسين   ميلي۸۰نشان دادند مصرف 

دويدن تا حد ( روز قبل از فعاليت ورزشي ۱۴براي ) سير

موجب افزايش ) ۱۰وي نوارگردان با شيب منفيواماندگي ر

                                                           
i- Malondialdehyde (MDA) 
ii- Total antioxidant capacity (TAC) 
iii- Garlic  
iv- Allicin 

 ولي گردد دار ظرفيت تام ضداکسيداني در حالت پايه مي معني

هاي اکسايشي، سلولي و التهابي به دنبال   از آسيبتواند نمي

 در ۹چنين، جعفري و همکاران هم. دويدن جلوگيري نمايد

پژوهشي روي مردان غير ورزشکار نشان دادند مصرف 

 روز، موجب ۱۴گرم قرص سير براي   ميلي۷۰۰ ي روزانه

دار ظرفيت تام ضداکسيداني در حالت پايه مي  افزايش معني

% ۷۵ دقيقه دويدن با ۳۰(شود و بعد از فعاليت هوازي 

از افت ظرفيت ضداکسايشي جلوگيري به ) اکسيژن مصرفي

 استرس اکسايشي يعني  آورد، ولي بر شاخص عمل مي

داري  حالت استراحت تاثير معنيآلدئيد سرم در  دي مالون

آلدئيد سرم به صورت  دي ندارد و بعد از فعاليت، مالون

گروه مکمل به  داري افزايش يافت، ولي اين افزايش در معني

که  از آنجا . داري کمتر از گروه کنترل بود طور معني

سازي سير در   انجام شده پيرامون اثرات مکملهاي پژوهش

چنين، با توجه به  باشد و هم ندک ميافراد ورزشکار بسيار ا

که بازيکنان فوتبال در معرض استرس اکسايشي قرار  اين

دارند، بنابراين هنوز اين پرسش مطرح است که آيا 

تواند با  مدت سير با دوزهاي متفاوت مي سازي کوتاه مکمل

هاي غشاي  افزايش ظرفيت تام ضداکسيدان از بروز آسيب

هاي ورزشي شديد  انجام فعاليتسلولي و اکسايشي ناشي از 

جلوگيري نمايد و يا دست کم سبب کاهش اثرات نامطلوب 

هاي آن شود؟ بنابراين، با توجه  استرس اکسيداتيو و شاخص

به موارد ياد شده و با توجه به اين که آزمون دويدن 

شود، بنابراين  ران يک فعاليت شديد محسوب مي شاتل

سازي  اثرات مکملپژوهش حاضر قصد داشت ضمن بررسي 

مدت سير در دو دوز مختلف به دنبال يک وهله دويدن  کوتاه

ران بر ظرفيت تام ضد اکسيدان و  ساز شاتل وامانده

هاي  آلدئيد سرم مردان فوتباليست، به تفاوت دي مالون

ي سير نيز  سازي عصاره احتمالي بين مقادير مختلف مکمل

  .زدپرداب

  ها مواد و روش

تجربي سه گروهي  هاي نيمه لب طرحپژوهش حاضر در قا

گيري مکرر به صورت دوسوکور  با اندازه) تجربي و کنترل(

ي اخالق در پژوهش دانشگاه علوم پزشکي  پس از تاييد کميته

  .تبريز انجام گرديد

ي آماري پژوهش حاضر، تمام دانشجويان پسر  جامعه

عضو تيم فوتبال دانشگاه شهيد مدني آذربايجان بودند که در 

از بين اين ورزشکاران، . خوابگاه اين دانشگاه سکونت داشتند
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 ۸۰ ايران متابوليسم و ريز درون غدد ي مجله ۱۳۹۲ارديبهشت ، ۱ ي رهشما, پانزدهمي  دوره

 

  

 ماه ۳هايي كه سيگاري نبوده و كمينه از   نفر از فوتباليست۳۰

 ماه ۶چنين از  کردند، و هم قبل به طور منظم ورزش مي

،  E،Cهاي  هيچ مكمل ضداكسايشي از قبيل ويتامين گذشته از

Aاستفاده حسي  و داروهاي ضدالتهاب، ضدخستگي و بي 

كردند، انتخاب  نكرده و در حين پژوهش نيز استفاده نمي

ها کنترل  اين موارد از راه پرسش شفاهي از آزمودني(شدند 

  ).شد

سازي، با توزيع و تكميل فرم  يك روز قبل از شروع مكمل

 ي گيري نمايه چنين، اندازه  ورزشي و همي نامه، سابقه رضايت

 ن و ميزان توان هوازي وز، قدي به وسيله i بدني توده

)VO2max(متر ۲۰ها با استفاده از آزمون دوي   آزمودني 

  وBMI پس از تعيين ۲۳.انجام شد) ران شاتل(رفت و برگشت 

ي  ي دريافت كننده توان هوازي، افراد در سه گروه همگن شده

گرم در روز  ميلي)  نفر۱۰ (۲۴۰۰و )  نفر۱۰ (۱۲۰۰مكمل سير 

دو روز قبل از انجام . رار گرفتند، ق)نفر۱۰(دارو  و شبه

ها خواسته شد هيچ فعاليت  پروتكل ورزشي از آزمودني

 ۲۲ ساعت ناشتايي شبانه۸-۱۲ورزشي انجام ندهند و بعد از 

هاي  به منظور تعيين شاخص. در آزمايشگاه حضور يابند

ها  گيري در حالت پايه از تمام آزمودني مورد بررسي، خون

ها در پروتكل ورزشي  مودنيآزتمام انجام شد، سپس 

بالفاصله بعد از اتمام پروتكل . ران شركت کردند شاتل

. گيري به عمل آمد ها خون  از تمام آزمودني۷،۲۲،۲۴ورزشي

 از قرص سير و ۹،۲۱،۲۲ روز۱۴سپس گروهاي مكمل به مدت 

، استفاده ۹)قرص نشاسته(دارو  گروه كنترل از قرص شبه

ها ورزش قبلي خود را با  دنيروز، آزمو۱۴در طي اين . کردند

ها   روز، آزمودني۱۴ بعد از ۲۲،۲۵،۲۶.همان شرايط ادامه دادند

مانند شرايط روز اول در آزمايشگاه حاضر شدند و 

گيري يك بار در حالت پايه و يك بار بالفاصله بعد از  خون

 ،اگر چه افراد انتخاب شده. ساز انجام شد دويدن وامانده

يي بوده و به طور تقريبي از رژيم ساکن خوابگاه دانشجو

کردند، با اين وجود، به منظور  غذايي يکساني استفاده مي

 ۲۴ يادآمد  ي نامه  ها از پرسش ي آزمودني كنترل بيشتر تغذيه

  .ي رژيم غذايي استفاده گرديد ساعته

ساز دوي  در پژوهش حاضر از يک وهله دويدن وامانده

اين آزمون . تفاده شداس) ران شاتل( متر رفت و برگشت ۲۰

اي شامل دويدن  ي يک دقيقه هر مرحله.  مرحله است۲۱داراي 

براساس . باشد  متر به صورت رفت و برگشت مي۲۰مسافت 

                                                           
i - Body mass index 

 کيلومتر در ساعت بود ۵/۸دستورالعمل آزمون، سرعت اوليه 

 کيلومتر در ساعت ۵/۰اما به سرعت دويدن در هر مرحله 

 ۲۷. واماندگي رسيدندها به حالت اضافه شد تا آزمودني

چنين، براي تعيين اکسيژن مصرفي بيشينه از فرمول زير  هم

  ۲۳.استفاده گرديد

  

VO2 max = ۱/۶۱ – ۲/۲ ۴۲۶/۰ – جنس ×  ۲۶۸/۰ – سن ×   × 

BMI + ۱۹۲/۰  تعداد دورها × 

  

گرمي بعد   ميلي۱۲۰۰ها، گروه  سازي گروه بعد از همگن

گرمي و  لي مي۴۰۰از هر وعده غذايي يک عدد قرص سير 

روزانه به ترتيب (گرمي دو عدد قرص سير   ميلي۲۴۰۰گروه 

به .  روز مصرف نمودند۱۴را به مدت )  عدد قرص سير۶ و ۳

دليل بوي سير تازه و اثرات نامطلوب بعدي آن، از 

ترين قرص سير موجود در بازار با نام گارلت،  پرمصرف

 IRCشرکت داروسازي امين و با مجوز بهداشتي (

 ۱۲۰۰گرم و حاوي   ميلي۴۰۰، با دوز )۱۲۲۸۰۳۳۵۳۷

  ۲۸.استفاده شد) آليسين(ي سير  ميكروگرم ماده موثره

ها  ليتر خون آزمودني  ميلي۵گيري حدود  در هر بار خون

هاي خوني مورد نظر   سرم و تعيين شاخص ي به منظور تهيه

آلدئيد  دي و مالون) TAC(يعني ظرفيت تام ضداکسيداني 

-۱۰ساعت (ها در شرايط يکسان  گيري اندازه تمام. گرفته شد

%) ۵۰گراد و رطوبت  ي سانتي  درجه۲۶-۲۸ صبح، دماي ۹

 ساعت قبل از انجام ۴۸ها  به عالوه، آزمودني. انجام شد

آزمون، از انجام هر گونه فعاليت بدني سنگين اجتناب نموده 

  .   ها قبل از آزمون مشابه بود ي غذايي آن و وعده

اکسيداني سرمي با استفاده از آزمون ظرفيت تام ضد

FRAP) Ferric reducing ability of plasma ( و دستگاه

در طول موج ) ساخت شرکت بيوتک ـ آمريکا(اسپکتروفتومتر 

  ۲۹.گيري شد  نانومتر اندازه۵۹۳

 واکنش با ي آلدئيد سرمي نيز بر پايه دي ميزان مالون

انل طبيعي، ، استخراج با بوت)TBA(تيوباربيتوريک اسيد 

 جذب با ي سنجي و مقايسه گيري جذب با روش طيف اندازه

  ۳۰.باشد منحني استاندارد مي

به منظور حذف اثرات زودگذر فعاليت ورزشي روي 

هاي خوني، تغييرات حجم پالسما با استفاده از  شاخص

  ۳۱.محاسبه شد) ۱۹۷۴( فرمول ديل و کاستيل 

)  انحراف استانداردميانگين و(ها   ابتدا وضعيت نرمال داده

 هاي کلموگروف ـ اسميرنوف بررسي با استفاده از آزمون
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 همكارانو ابوالفضل جهانگرد سردرود   هاي استرس اكسايشي ي سير و شاخص عصاره ۸۱

 

  

ها طي مراحل  سپس تغييرات هر يک از شاخص. گرديد

هاي تحليل واريانس  گيري با استفاده از آزمون مختلف اندازه

، تحليل واريانس )گروهي هاي درون براي مقايسه داده(مکرر  

هاي  و آزمون) گروهي  بينهاي  دادهي براي مقايسه(طرفه  يک

با =a ۰۵/۰داري  تعقيبي بونفروني و توکي در سطح معني

 و اكسل ۱۸ ي  نسخهSPSSافزارهاي آماري  استفاده از نرم

  .  مورد بررسي قرار گرفت۲۰۱۰ي  نسخه

  ها يافته

هاي   ميانگين و انحراف استاندارد ويژگي۱در جدول 

و )  توان هوازيي بدن و  تودهي سن، وزن، قد، نمايه(فردي 

هاي مورد بررسي در هر   نيز تغييرات شاخص۲در جدول 

با بررسي . گيري آورده شده است ي خون چهار مرحله

 مشخص شد يک وهله دويدن هاي پژوهش حاضر يافته

دار ظرفيت تام  ران سبب کاهش معني ساز شاتل وامانده

آلدئيد سرمي  دي  دار مالون ضداکسيدان سرم و افزايش معني

 ۱۴سازي  از سويي، مکمل. شود مردان فوتباليست مير د

 ۲۴۰۰ و ۱۲۰۰ي سير با مقادير مختلف  ي عصاره روزه

ظرفيت تام ضداکسيدان سرم افزايش گرم در روز سبب  ميلي

آلدئيد  دي  و کاهش مالون) =۰۱۷/۰P و =۰۰۴/۰Pبه ترتيب (

مردان فوتباليست ) =۰۰۸/۰P و =۰۰۶/۰Pبه ترتيب (سرمي 

ي  ي عصاره  روزه۱۴سازي  چنين، مکمل هم.  پايه شددر حالت

گرم در روز،   ميلي۲۴۰۰ و ۱۲۰۰سير با مقادير مختلف 

آلدئيد سرمي مردان  دي  توانست از افزايش معني دار مالون

ران جلوگيري  ساز شاتل فوتباليست به دنبال آزمون وامانده

، اما نتوانست از )=۱۲۲/۰P و =۵۳۱/۰Pبه ترتيب (نمايد 

فيت تام ظر) =۰۰۴/۰P و=P ۰۰۱/۰به ترتيب (دار  اهش معنيک

از سوي ديگر، کاهش . دماينضداکسيدان سرمي جلوگيري 

سازي  هاي مکمل ظرفيت تام ضداکسيدان سرمي در گروه

گرم در   ميلي۲۴۰۰ و ۱۲۰۰ي سير با مقادير مختلف  عصاره

کمتر از گروه شبه دارو ) =۰۲/۰P(داري  روز به صورت معني

داري در حالت پايه و به  چنين، هيچ اختالف معني  هم.بود

ران بين دو گروه مکمل سير  ساز شاتل دنبال فعاليت وامانده

يک  گرم در روز در هيچ  ميلي۲۴۰۰ و ۱۲۰۰با مقادير مختلف 

  .هاي مورد بررسي مشاهده نگرديد از شاخص

  *ها ي آزمودني و فيزيولوژسنجي هاي تن   ميانگين و انحراف معيار ويژگي-۱جدول

  ها شاخص              

  

  ها گروه

  قد 

  )متر سانتي(

  وزن 

  )کيلوگرم(

  سن 

  )سال(

   بدني ي توده نمايه

  )کيلوگرم بر متر مربع(

 بيشينه مصرفي  اکسيژن

  )دقيقه/ کيلوگرم/ليتر ميلي(

 ۱/۶۳±۶۷/۷ ۸/۲۲±۵/۱ ۲/۲۰±۱/۱ ۴/۷۲±۸/۶ ۱/۱۷۸±۹/۵ دارو شبه

 ۰۵/۶۵±۸۱/۵ ۴/۲۲±۳/۱ ۱/۲۰±۳/۱ ۵/۷۲±۶/۵ ۶/۱۷۹±۱/۴ گرم  ميلي۱۲۰۰

 ۴۴/۷۰±۰۸/۶ ۱/۲۱±۳/۱ ۷/۲۱±۸/۱ ۹/۶۹±۱/۳ ۸/۱۷۵±۶/۴ گرم  ميلي۲۴۰۰

  .اند انحراف معيار بيان شده±مقادير به صورت ميانگين*

  *آلدهيد سرمي دي  ميانگين و انحراف معيار تغييرات ظرفيت تام ضداکسيدان و مالون-۲ جدول

  گيري خون             مراحل 

  

  ها شاخص

سازي و قبل  قبل از مکمل

  از دويدن

  سازي قبل از مکمل

  و بعد از دويدن

  سازي بعد از مکمل

   و قبل از دويدن

  سازي  بعد از مکمل

  و بعد از دويدن

        )ليتر/مول ميلي(ظرفيت تام ضداکسيدان 

  ۷۲/۰±۱۱/۰†  ۸۷/۰±۱۱/۰  ۷/۰±۱۱/۰†  ۸۶/۰±۱۲/۰  دارو گروه شبه

  ۸۴/۰±۰۸/۰†§  ۹۶/۰±۰۷/۰‡  ۶۸/۰±۱۴/۰†  ۷۸/۰±۱۲/۰  گرمي ميلي۱۲۰۰گروه مکمل 

  ۸۲/۰±۰۹/۰†§  ۹۶/۰±۱۱/۰‡  ۷۴/۰±۱۲/۰†  ۸۵/۰±۷/۰  گرمي ميلي۲۴۰۰گروه مکمل 

        )ترلي ميلي/نانومول(آلدهيد  يد  مالون

  ۴۵/۳±۹۱/۰†  ۳۱/۲±۷۸/۰  ۹۶/۲±۹۳/۰†  ۹۴/۱±۸۶/۰  دارو گروه شبه

  ۱۵/۲±۷۴/۰§  ۰۱/۲±۸۴/۰‡  ۸۶/۳±۹۶/۰†  ۸۵/۲±۰۲/۱  گرمي ميلي۱۲۰۰گروه مکمل 

  ۹۷/۱±۴۳/۰§  ۶۴/۱±۳۶/۰‡  ۰۱/۴±۴۴/۱†  ۵۲/۲±۶/۰  گرمي ميلي۲۴۰۰گروه مکمل 

 سـوم نـسبت بـه    ي دار مرحلـه  ر معنـي تغييـ ‡ ، )>٠٥/٠P( سـوم  ي  چهارم نسبت به مرحلهي  اول و مرحلهي  دوم نسبت به مرحلهي دار مرحله   تغيير معني  † اند،  انحراف معيار بيان شده   ± مقادير به صورت ميانگين   *

  ).>٠٥/٠P(ي چهارم  دارو در مرحله ي سير نسبت به گروه شبه سازي عصاره هاي مکمل دار گروه ي تفاوت معني دهنده  نشان§، )>٠٥/٠P( اول ي مرحله
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 ۸۲ ايران متابوليسم و ريز درون غدد ي مجله ۱۳۹۲ارديبهشت ، ۱ ي رهشما, پانزدهمي  دوره

 

  

  بحث

ساز  پژوهش حاضر نشان داد يک وهله دويدن وامانده

زايش ران سبب کاهش ظرفيت تام ضداکسيدان و اف شاتل

از سويي . دگرد آلدهيد سرمي مردان فوتباليست مي دي مالون

 ۲۴۰۰ و ۱۲۰۰مدت سير با دو دوز متفاوت  سازي کوتاه مکمل

 حالت پايه را به MDA و TACگرم در روز توانست  ميلي

چنين به ترتيب از کاهش و   هم،ترتيب افزايش و کاهش بدهد

ز جلوگيري سا  به دنبال دويدن واماندهMDA و  TACافزايش

  .نمايد

هاي پژوهش حاضر مبني بر کاهش ظرفيت تام  يافته

ران با  از شاتلس ضداکسيدان سرمي به دنبال دويدن وامانده

چنان که، . خواني دارد هم ۹،۳۲،۳۳گران هاي برخي پژوهش يافته

در پژوهشي نشان داد ظرفيت تام ضداکسيداني  ۳۳کورکجو

له فعاليت ورزشي  مرد هندباليست به دنبال يک وه۲۰سرم 

جعفري و . يابد داري کاهش مي اي به صورت معني  دقيقه۳۰

 دقيقه فعاليت هوازي سبب ۳۰ نيز نشان دادند ۹همکاران

از . گردد تام سرمي مي اکسايشي دار ظرفيت ضد کاهش معني

 با پژوهشي روي مردان جوان و ۳۴سويي ساچک و همکاران

خون بالفاصله  ضداکسايشي  پير سالم نشان دادند ظرفيت

اکسيژن % ۷۵ دقيقه دويدن در شيب منفي با ۴۵پس از 

دار ظرفيت  يابد، ولي افت معني مصرفي بيشينه کاهش نمي

 ساعت پس از فعاليت ۷۲ و ۲۴ضداکسايشي در هر دو گروه  

 در پژوهشي سو و ،چنين هم. شود شديد ورزشي ديده مي

ن پس گونه کاهشي در ظرفيت تام ضداکسيدا  هيچ۲۲همکاران

دويدن در نوار گردان با شيب منهاي (ساز  از فعاليت وامانده

 ممکن است ناشي از تفاوت در ها اين اختالف. ديده نشد%) ۱۰

که در   به طوري۳۴.گيري اين شاخص باشد ي اندازه نحوه

پژوهش ساچک و همکاران ظرفيت تام ضداکسيدان با روش 

ري شده بود، گي اندازه  iواکنش ظرفيت جذب راديکال اکسيژن

ولي در بررسي كنوني از روش واکنش توانايي احيا کنندگي 

گيري  که در اين روش اندازهگرديد  استفاده FRAP)(آهن 

 ۳۵.باشد پذير نمي هاي ضداکسايشي آنزيمي امکان شاخص

ران،   سرم به دنبال آزمون شاتلTACعلت احتمالي کاهش 

ي آزاد توليد ها زا با راديکال هاي درون واکنش ضداکساينده

باشد که در نهايت منجر  ساز مي شده در اثر فعاليت وامانده

                                                           
i - Absorbance capacity oxygen radical 

زا و ظرفيت تام  به کاهش مواد ضداکسايشي درون

  ۳۶.گردد ضداکسيداني مي

ي پژوهش حاضر مبني بر افزايش ظرفيت تام  يافته

دار در   و وجود تفاوت معني ضداکسيداني سرم در حالت پايه

سرمي به دنبال فعاليت کاهش ظرفيت تام ضداکسيدان 

ي  سازي عصاره هاي مکمل ران در گروه ساز شاتل وامانده

گرم در روز با   ميلي۲۴۰۰ و ۱۲۰۰سير با مقادير مختلف 

همسو  ۱۹-۳۷،۳۸،۲۲ها  هاي برخي بررسي دارو با يافته روه شبهگ

به طوري که در بررسي سو و همکاران . باشد مي

گرم در   ميلي۸۰زان ي آليسين به مي  روزه۱۴سازي  مکمل(

ي   روزه۱۴سازي  مکمل(و جعفري و همکاران ) روز

ميزان ظرفيت ) گرم در روز  ميلي۷۰۰ي سير به ميزان  عصاره

داري   به طور معني تام ضداکسيداني سرم در حالت پايه

چنين کاهش ظرفيت تام ضداکسيداني سرم  افزايش يافت، هم

 نسبت به گروه هاي مکمل به دنبال فعاليت ورزشي در گروه

  . داري کمتر بود دارو به طور معني شبه

در کل، سازوکار احتمالي پيشنهاد شده در رابطه با اثرات 

هاي آن در افزايش ظرفيت تام  سازي سير و فراورده مکمل

ضداکسيدان به اين صورت است که سير با افزايش 

سلولي مانند گلوتاتيون، اسيداوريک،  هاي درون ضداکساينده

هاي ضداکسايشي  روبين و بيان بيشتر آنزيم بيلي

سلولي مانند سوپراکسيدديسموتاز، کاتاالز و گلوتاتيون  درون

تواند ظرفيت ضد اکسيدان تام سرمي را باال  پراکسيداز مي 

  ۳۹،۴۰.ببرد

 گذشته حاکي هاي  برخي از بررسيهاي با اين حال يافته

نوان به ع. باشد است تغييرات اين شاخص بسيار اندک مي

 ۴۱ ويليامز و همکارانهاي پژوهشي توان به يافته نمونه، مي

ي سير کهنه  ي عصاره  روزه۱۴مبني بر عدم تاثير مصرف 

 الي ۴۵(عروقي  ـ بر ظرفيت تام ضداکسيداني بيماران قلبي

ي سير کهنه  علت عدم تاثير عصاره. اشاره داشت)  ساله۷۰

 شدت بر ظرفيت تام ضداکسيداني مي تواند مربوط به

زيرا، هر چه سن افراد و . ها باشد بيماري و سن آزمودني

شدت بيماري باال باشد ظرفيت ضد اکسيداني پايه نيز کاهش 

دار ظرفيت تام  چنين، علت عدم تفاوت معني  هم۴۱.يابد مي

ضداکسيدان سرم مردان فوتباليست در حالت پايه و به دنبال 

سازي   مکملهاي ران بين گروه ساز شاتل آزمون وامانده

گرم در   ميلي۲۴۰۰ و ۱۲۰۰ي سير با مقادير مختلف  عصاره

  .روز مشخص نشد
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 همكارانو ابوالفضل جهانگرد سردرود   هاي استرس اكسايشي ي سير و شاخص عصاره ۸۳

 

  

دار  هاي پژوهش حاضر مبني بر افزايش معني يافته

آلدئيد سرم مردان فوتباليست به دنبال دويدن  دي مالون

، متين و ۷هاي پژوهش رامل ران با يافته ساز شاتل وامانده

همسو بود که به ترتيب پس  ۸ و جعفري و همکاران۱۰همکاران

فعاليت (از يک فعاليت مقاومتي زير بيشينه طوالني مدت 

و بعد ، آزمون بروس روي بازيکنان فوتبال )اي مقاومتي دايره

 اکسيژن مصرفي %۷۵ دقيقه فعاليت هوازي با شدت ۳۰از 

داري افزايش  آلدئيد خون به طور معني دي بيشينه ميزان مالون

آلدئيد سرم که به عنوان يکي از  دي الوندليل افزايش م. يافت

 مشتق شده از پراکسيداسيون ي  ثانويههاي فرآورده

باشد، افزايش توليد  اسيدهاي چرب اشباع نشده مي

هاي  هاي آزاد و تخريب غشاي سلولي توسط راديکال راديکال

 سرمي MDAباشد که در نهايت منجر به افزايش  آزاد مي

  ۴۲.شود مي

ي سير با مقادير مختلف  مدت عصاره سازي کوتاه مکمل

آلدئيد  دي گرم در روز توانست مالون  ميلي۲۴۰۰ و ۱۲۰۰

چنين از  ي مردان فوتباليست را کاهش بدهد و هم سرم پايه

آلدئيد سرم مردان فوتباليست به  دي دار مالون افزايش معني

.  نمايدران جلوگيري ساز شاتل دنبال دويدن وامانده

سازي سير انجام گرفته و   مکملي ر زمينههايي نيز د پژوهش

 ۱۹، ۳۴، ۳۸، ۴۳-۴۷خواني دارد هم) در حالت پايه(با پژوهش حاضر 

 انجام گرفته در اين هاي البته بايد اشاره نمود تمام پژوهش

زمينه روي حيوانات و بيماران انجام گرفته و تا آنجا که 

بال جستجو شد تنها بررسي که در مورد مردان سالم و به دن

توان به بررسي جعفري و  فعاليت هوازي انجام گرفته مي

ي  روزه۱۴سازي  در اين بررسي مکمل.  اشاره نمود۸همکاران

آلدئيد  دي دار مالون  معنيافزايشي سير نتوانست از  عصاره

اکسيژن % ۷۵دويدن با ( هوازي  سرم به دنبال فعاليت

 وهشهاي پژ جلوگيري نمايد که با يافته) مصرفي بيشينه

وجود اين اختالف ممکن است ناشي . باشد حاضر ناهمسو مي

 هاي فردي، گري مانند تفاوت از عوامل اثرگذار و مداخله

 به طوري که ۸.آمادگي بدني و مقدار دوز مصرفي مکمل باشد

در پژوهش جعفري و همکاران ميزان دوز مکمل سير استفاده 

رسي که در بر گرم در روز بود در حالي  ميلي۷۰۰شده 

گرم   ميلي۲۴۰۰ و ۱۲۰۰حاضر دوز مکمل سير مورد استفاده 

چنين در پژوهش جعفري و همکاران از افراد  هم. در روز بود

ورزشکار استفاده شده بود ولي در بررسي حاضر از  غير

که، برخي از  به طوري. ورزشکاران فوتباليست استفاده گرديد

رده از سيستم  ورزشکاران تمرين ک  نشان داده۷،۱۱ها  پژوهش

تري نسبت به غيرورزشکاران  برخوردار  ضداکسايشي قوي

  .مي باشند

هاي آن در   در کل سازوکار اثر گذاري سير و فراورده

ممکن است ) آلدئيد دي مالون(کاهش پراکسيداسيون ليپيدي 

اکسيدي توسط ترکيبات  هاي آزاد پر ناشي از حذف راديکال

سيستئين -آليل-يسين، اسدار سير مانند آل سولفوره و تيول

چنين، سير و ترکيبات  هم ۲،۳۹،۴۸.هاي سولفوره باشد و روغن

و عامل   iسولفوردار با غيرفعال کردن عامل نکروزي آلفا

ي هسته  از پراکسيداسيون ليپيدي جلوگيري به عمل iiا

 با بررسي دقيق سازوکار ۴۸ گروه پژوهشي اوکادا۲.آورند مي

يکي از ترکيبات اصلي ضداکسايشي آليسين به عنوان 

تيوسولفيناتي سير اظهار داشتند خاصيت ضداکسايشي 

ي حمل  آليسين به احتمال زياد ناشي از مهار زنجيره

هاي پراکسيلي و انتقال پراکسيدهاي آلليک از مواد و  راديکال

دهند فعاليت  ها احتمال مي در کل آن. ترکيبات اوليه است

ي از دخالت  ناشهعمدبه طور ضداکسايشي آليسين 

از سويي، علت عدم تفاوت . هيدروژن آلليک آليسين است

آلدئيد سرم مردان فوتباليست در حالت  دي دار مالون معني

هاي  ران بين گروه ساز شاتل پايه و به دنبال آزمون وامانده

 ۲۴۰۰ و ۱۲۰۰ي سير با مقادير مختلف  سازي عصاره مکمل

 ي  منابع و پيشينهگرم در روز با توجه به محدود بودن ميلي

  . پژوهش مربوطه مشخص نگرديد

 است که يک وهله  از اينهاي پژوهش حاضر حاکي يافته

داري سبب کاهش  ران به طور معني ساز شاتل دويدن وامانده

ظرفيت تام ضداکسيداني و افزايش آسيب اکسايشي 

مدت  سازي کوتاه به عالوه، مکمل. مي شود) آلدئيد دي  مالون(

 ۲۴۰۰ و ۱۲۰۰ي سير با مقادير مختلف  عصاره) ي  روزه۱۴(

گرم در روز با ارتقاي ظرفيت ضد اکسيداني تام سرمي  ميلي

هاي استرس اکسيداتيو  توانست از تغييرات نامطلوب شاخص

از . ران جلوگيري نمايد ساز شاتل به دنبال دويدن وامانده

توان به  رو، با در نظر گرفتن جوانب احتياط مي اين

ن پيشنهاد نمود به منظور جلوگيري از افت ظرفيت ورزشکارا

ضداکسايشي و بروز استرس اکسيداتيو ناشي از انجام 

ي سير  سازي عصاره هاي ورزشي شديد از مکمل فعاليت

  . استفاده نمايند

                                                           
i - Necrosis factor-a tumor  
ii - Nuclear factor-KB   
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Abstract 
Introduction: The present study aims to investigate the effects of exhaustive running and 

different doses of short-term garlic supplementation on total antioxidant capacity (TAC) and 
Malondialdehyde (MDA) in during rest and exercise induced exhaustion in male soccer players. 
Materials and Methods: Thirty male football players (Average age: 20.8±1.45y; maximum oxygen 
intake 67.2±5.4 ml/kg/min and body mass index 21.5±1.34 kg/m2) were divided randomly into three 
homogenous groups, the placebo group and the 2 garlic supplementation groups given two 
dosages (1200 and 2400 mg/day). The first and second blood samples were taken in the basic state 
and after the Shuttle Run test and the third and fourth samples were taken after supplementation, 
in the basic state and after test. The parameters were then analyzed using one-way ANOVA, with a 
significance level of a=0.05. Results: Exhaustive running significantly decreased TAC and 
increased MDA level in the blood serum of male football players. On the other hand, garlic 
supplementation increased TAC (P<0.01) and decreased MDA (P<0.01) in the basic state. Moreover, 
supplementation hindered significant increase in the level of MDA (P<0.05) in male football players 
after the test but it failed to stop the decrease in TAC (P<0.05) level. Furthermore, the decrease of 
TAC level in supplementation group was significantly (P<0.05) less than in the placebo group. 
Conclusion: Short-term garlic extract supplementation may increase TAC and MDA in male football 
players in the basic state and hinder the fall in the total antioxidant capacity and oxidative stress 
after vigorous exercises. On the other hand, neither dosages of 1200 nor 2400 mg/day of garlic 
extract showed any effects on TAC or MDA in the groups of players investigated. 
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