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کیدهچ

هـاي  مکمـل . شودمیهاي ناشی از استرس اکسایشیو آسیبآزادهايرادیکالفعالیت ورزشی شدید باعث تولیدزمینه و هدف: 
اثـر  . هدف از این مطالعه بررسـی و مقایسـه   اشداین پدیده بمناسب براي محافظت در برابر هاي تواند یکی از راهاکسیدانی میآنتی

خـوب  رانیـ گیحـاد در کشـت  نیجلسه تمرکیبه ویداتیعوامل اکسیبر پاسخ برخندهیفزانیا چهار هفته تمرهمراه بومیساتومیآل
بود.کردهنیتمر

خوب تمرین کرده، پس از اخذ رضایتنامه کتبـی بصـورت تصـادفی بـه دو گـروه همگـن،       گیرانکشیازنفر20تعداد کار:روش
ساتیوم (هـر روز سـه عـدد) در طـول چهارهفتـه      تقسیم شدند. مصرف مکمل آلیوم» رونماساتیوم، تمرین با داتمرین با مکمل آلیوم

همراه با تمرینات فزاینده بود. خونگیري طی چهار مرحله (در پیش آزمون و پس آزمـون در قبـل و بالفاصـله بعـد از یـک جلسـه       
شد. زوجی استفادهtآزمون ، از هاتجزیه و تحلیل دادهه منظور تمرین) انجام شد. ب

آلدئید در پاسخ به یک جلسه تمرین حـاد،  ديهاي تغییرات شاخص سوپراکسیددیسموتاز و مالونمقایسه اختالف میانگینها:یافته
) را در هر دو گروه مکمل و شـبه دارو  ≥05/0p() و کاهش معناداري≥05/0p(قبل و پس از دوره مکمل گیري، به ترتیب افزایش

) را فقط در گروه شـبه دارو نشـان داد. همچنـین در مقایسـه بـین گروهـی       ≥05/0p(ام کاهش معناداريتاکسیدانو تغییرات آنتی
در مرحله پس از دوره مکمل گیري، تفاوت معناداري بین دو گروه مشـاهده  آلدئیدديو مالونیددیسموتازسوپراکستغییرات شاخص 

.)≤05/0p(معناداري بین دو گروه مشاهده نشدتام تفاوت اکسیدانولی تغییرات در شاخص آنتی.)≥05/0pشد(
هـاي  هاي فزاینـده سـبب کـاهش شـاخص    آلیوم ساتیوم در ورزشتوان نتیجه گرفت که مصرف مکملبنابراین میگیري:نتیجه

شود.اکسیدانت میهاي آنتیاکسیدانت و افزایش شاخص

: گزارش نشده است.تعارض منافع
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Sciences, Arak, Iran

Abstract

Background: An imbalance between the production of free radicals and active oxygen
species on the one hand and the body's antioxidant defense on the other leads to
oxidative stress. This phenomenon plays a major role in the occurrence of various
pathological conditions such as cardiovascular disease and various cancers and also
causes damage to many macromolecules at the cellular level. Also, an unbalanced
production in the amount of active oxygen species during increased sports activities
leads to disruption in the balance of oxidants and antioxidants and as a result, cell
membrane destruction and reaction with genetic material can lead to decreased athletic
performance and in the long run causes tissue damage and the occurrence of various
diseases. High-intensity exercise increases the amount of neutrophils in skeletal muscle
and causes oxidative stress. Serum neutrophil levels can rise immediately after exercise.
in this condition, the antioxidant defense system including the s catalase enzyme (CAT),
superoxide dismutase (SOD), and glutathione peroxides, known as enzymatic
antioxidants take action. In this regard extensive studies regarding the effect of different
types of Pharmacological and non-pharmacological approaches in controlling or
mitigating some indicators related to the phenomenon of oxidative stress, including
SOD; As an antioxidant index and malondialdehyde (MDA) as an oxidation index have
been done. Although there are some conflicting reports; But not only aerobic exercise
produces free radicals, also strenuous physical exercise produces free radicals in skeletal
muscle and other body tissues. In general, it can be said that increasing exercise in the
long run can lead to increasing oxidative stress and ultimately a decrease in athletic
performance. In wrestling, wrestlers are exposed to oxidative stress due to intense long-
term training. This can lead to decreasing athletic performance and occurrence of health
problems. In recent years, one of the pharmacological interventions to deal with
oxidative stress is the use of garlic supplements. Organic compounds in garlic
including; Allicin, Alline and the enzyme alliinase have very strong anti-inflammatory
and antioxidant effects. On the other hand, most studies in this field have examined the
short-term effects of garlic supplementation and the longer-term effects of taking this
supplement have not been studied. This research seeks to explore the question that
whether concomitant use of garlic supplement in a four-week period of increasing
wrestling training affect the response of some oxidative factors to an acute training
session in well-trained wrestlers?
Methods: The study was performed in the form of two-group semi experimental
projects (intervention and quasi-drug) with repeated measurements (four stages) in the
form of double Blind. The statistical population of the present study was 20 wrestlers
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from Qom province who were selected as a statistical sample from 65 eligible
volunteers. The training program for all participants (intervention and placebo groups)
consisted of six training sessions per week and an average of 90 minutes per session
during 4 weeks. And the intensity of training was 70 to 90% based on the percentage of
maximum heart rate. Subjects took 3, 300 mg Garcin capsules daily for 4 weeks, each
containing 1.1 g of Aluminum satium and 3, 300 mg starch capsules in the control
group (placebo) after breakfast, lunch, and dinner. Each time 5 ml of blood sample, in
four stages (two stages before and after training, before supplementation and two stages
before and after training after supplementation) from the left forearm vein of the
subjects was prepared. After that, samples serum was separated by a hermle z310
centrifuge made in Germany (3500 rpm for 10 minutes). For the next steps, the samples
were placed at a temperature of minus 70 ° C. Superoxide dismutase was measured by
spectrophotometer with ELISA kit, total antioxidant capacity was measured by
colorimetric method using kit of German company Bioker and serum malondialdehyde
based on reaction with thiobarbiotic acid and fluorimeter. In addition, all stages of the
study in the standard conditions and also before blood sampling, the subjects' daily diets
using a 24-hour feeding recall were controlled. Finally, for statistical analysis, first the
normality of data distribution was investigated using Shapiro-Wilk test. Intragroup
differences used dependent t and intergroup used independent t. All statistical
operations and analyzes were performed at a significance level of less than 0.05 using
SPSS statistical software version 24 and Excel 2016 program.
Results: Comparison of the mean difference of SOD changes in response to an acute
training session, before and after the supplementation period, showed a significant
increase in both supplement (p=0.001) and placebo (p=0.002) groups. In comparison
between groups changes in SOD in the post-supplementation phase showed a significant
difference between the two groups (p=0.0001). But there was no significant difference
in TAC index between the two groups (p=0.124). And MDA changes showed a
significant decrease in both supplement (p=0.0001) and placebo (p=0.007) groups.
Also, in comparison between groups, these changes in the post-supplementation phase,
a significant difference was observed between the two groups (p=0.0001).
Conclusion: The results of the present study show a comparison of the mean difference
between the SOD and MDA index changes in response to an acute training session,
before and after the supplementation period, increasing in the SOD index and
decreasing in the MDA index in both complementary and placebo groups. However, the
difference observed in the supplement group is not significant. Also, in the intergroup
comparison of changes in SOD and MDA index in the post-supplementation period, a
significant difference was observed between the two groups. But changes in TAC index
did not show a significant difference between the two groups.
Therefore, it can be concluded that taking aluminum-satium supplement in wrestlers
reduces the MDA oxidant index and increases the SOD antioxidant index. However,
according to the results, aluminum-satium supplementation has the greatest effect on
reducing the MDA oxidant index because in the control group, this index has increased
despite the decrease. It also has the least effect on TAC supplementation as it does not
increase this index and only prevents it from decreasing. As a result, the use of this
supplement can be recommended to wrestlers so that they can use it to improve
recovery and prevent oxidant damage. In a general conclusion, according to the results
obtained from the peroxidation and oxidation index, it can be said that the need for
further research in this field, with different training protocols and the use of different
doses of aluminum-satium supplement, in comparison between different sports is felt.
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انو همکاریحسنمحمد

مقدمه
گونـه هـاي  وآزادهـاي رادیکالتولیدبینتعادلعدم

اکسـیدانی بـدن از   سو و دفاع آنتـی اکسیژن از یکفعال
گـردد.  سوي دیگر، منجر به بروز استرس اکسایشـی مـی  

این پدیده در بروز شرایط پاتولوژیـک مختلـف از جملـه    
ع سـرطان هـا نقـش    هاي قلبی عروقی و بروز انوابیماري

اساســی داشــته و در ســطح ســلولی نیــز باعــث آســیب 
).1گردد (ها میبسیاري از ماکرومولکول

هاي اکسـیژن  همچنین تولید نامتعادل در میزان گونه
هـاي ورزشـی فزاینـده، منجـر بـه      فعال در حین فعالیت

اکسیدانت ها ها و آنتیایجاد اختالل در تعادل اکسیدانت
خریب غشاي سلولی و واکنش با مـواد  شده و پیامد آن ت

تواند منجـر بـه افـت عملکـرد ورزشـی و در      ژنتیکی می
درازمدت باعث آسیب بافتی و بروز بیماري هاي مختلف 

). تمرینات ورزشی با شدت بـاال باعـث افـزایش    2گردد(
میزان نوتروفیل ها در عضـله اسـکلتی و بـروز اسـترس     

توانـد  ا مـی هگردد. سطوح سرمی نوتروفیلاکسایشی می
). در 3بالفاصله پس از تمرینـات ورزشـی افـزایش یابـد(    

ــامل      ــی ش ــاعی ضداکسایش ــتم دف ــرایط سیس ــن ش ای
ــزیم ــاالز (آن )، ســوپر اکســید دیســموتاز CATهــاي کات

)SOD و گلوتاتیون پراکسیدز که به عنوان ضداکسایش (
).  4شوند (شوند، وارد عمل میهاي آنزیمی شناخته می

تاثیررابطه بااي درگستردهلعاتدر همین رابطه مطا
ومهاردرداروییو غیرداروییمختلف رویکردهايانواع

استرسپدیدهباهاي مرتبطشاخصازبرخیتخفیفیا
یـک شـاخص  عنـوان ؛ بـه SODجملـه  ازاکسایشـی 

یک) به عنوانMDAآلدهید (ديضداکسایشی و مالون
مـین  ). در ه5،6اسـت ( گرفتهاکسایشی صورتشاخص

اکسـیدانی  راستا، نشان داده شده که ظرفیـت تـام آنتـی   
)TAC   در نتیجه تمرین کوتاه مدت شـدید مقـاومتی و (

اگرچـه  ). 7تمرین استقامتی فزاینده، کاهش مـی یابـد (  
وجـود دارد؛ امـا تنهـا    زیمتناقض نيهاگزارشازیبرخ
ــاتیتمر ــوازن ــب توليه ــموج ــالیراددی ــاک آزاديه
زیـ فرسـا ن و طاقتدیشدیبدنناتیبلکه تمرگردد،ینم

و یاسـکلت آزاد در عضـالت يهـا کالیراددیتولمنجر به 
).8(گرددیبدن ميهابافتدیگر 

هاي اخیر یکی از مداخالت دارویی به منظـور  در سال
مقابله با استرس اکسایشی، استفاده از مکمل سیر است. 
ترکیبات آلی موجود در سیر از جمله؛ آلیسین، آلیـین و 

اکسـیدانی  آنزیم آلیناز داراي آثـرات ضـدالتهابی و آنتـی   
). به طور مثال جهانگرد سردرود و 9بسیار قوي هستند (

سازي کوتـاه  ) گزارش کردند که مکمل2013همکاران (
و TACي سیر موجب افـزایش معنـادار در   مدت عصاره

فوتبالیسـت هـا در حالـت پایـه     MDAکاهش معنـادار  
یري کوتاه مدت سیر از افزایش گگردید. همچنین مکمل

MDA   پس از یک جلسه آزمون وامانده سـاز جلـوگیري
گیري سیر از نتوانست نماید. این در حالی بود که مکمل

پـس از پروتکـل تمرینـی وامانـده سـاز      TACاز کاهش 
) اثـرات  2015). لیـو و همکـاران (  10جلوگیري نمایـد ( 

لی سـلو DNAآلیسین موجود در سیر بر میزان تخریب 
در SODهــاي اســترس اکسایشــی از جملــه و شــاخص

مردان ورزشکار را مورد بررسی قرار دادند و نتایج نشـان  
داد مصرف سیر به دنبـال یـک جلسـه فعالیـت هـوازي      

اکسـیدانی را  وامانده ساز، توانسـته اسـت فعالیـت آنتـی    
هـاي آزاد را نیـز کـاهش    بهبود بخشد و سـطح رادیکـال  
ــه   ــت منجــر ب ــد و در نهای ــرات اســترس  ده ــاهش اث ک

و هـا نوتروفیـل توسـط آن). تولیـد 11اکسایشی گردد (
و)3عضـالنی( آسـیب اثـر درفعـال شـده  ماکروفاژهاي

انجـام  ). بنـابراین، 12باشـد( مـی اکسیداززانتینواکنش
افـزایش بـا در درازمـدت احتمـاالً  با شدت باالتمرینات

ازباشـد. یکـی  مـی همراهاکسیژنفعالهايگونهمزمن
اکسـیدانی ظرفیـت آنتـی  افزایشکهاستاینهانظریه

ایجـاد هاآسیب ماکرومولکولکاهشدر نتیجۀتواندمی
ــردد ( ــی، 12گ ــاهش جر). از طرف ــک ــ انی ــون ط یخ
در ) 2(يهـواز سـم یبـا مهـار متابول  دیشـد يهاانقباض

ـ انباشـت ز ). 13(آزاد نقـش دارد  يهـا کالیراددیتول ادی
کـه معمـوالً موجـب    دیشـد ي هـا در اثر انقباضمیکلس
شیرا افـزا ژنیفعال اکسيهاگونهدیتولشود،یمبیآس
توان گفت تمرینات فزاینده ). در مجموع می14(دهدیم

تواند منجر به تشدید استرس اکسیداتیو در درازمدت می
و در نهایت افت عملکرد ورزشی گردد. در ورزش کشتی 

گیران کشتیبه دلیل انجام تمرینات شدید در درازمدت، 
در معرض تشدید وضعیت اسـترس اکسـیداتیو در بـدن    

تواند منجر به افت عملکـرد  خود هستند. این موضوع می
ورزشی و نیز بـروز مشـکالتی در زمینـه سـالمتی آنهـا      
گردد. از طرفی بیشتر مطالعاتی که در این زمینه انجـام  

گیري سیر را مورد بررسـی  شده اثرات کوتاه مدت مکمل
ه اند و اثرات طوالنی مدت تر مصرف این مکمل قرار داد
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ویداتیاکسعواملیبرخپاسخبرندهیفزانیتمرهفتهچهارباهمراهومیساتومیآلاثر

مورد بررسی قرار نگرفته است. ایـن پـژوهش بـه دنبـال     
کشف این سوال است که آیا مصرف همزمان مکمل سیر 
در یک دوره چهار هفته اي تمرینات فزاینده کشـتی بـر   
پاسخ برخی عوامل اکسیداتیو به یک جلسه تمرین حـاد  

ه تاثیر دارد یا خیر؟در کشتی گیران خوب تمرین کرد
امید است با استفاده از نتایج تحقیق دیـدگاه روشـنی   

همـراه بـا چهـار هفتـه     ومیسـات ومیاثر آلدر زمینه تاثیر 
کیـ بـه  ویداتیعوامل اکسیبر پاسخ برخندهیفزانیتمر

کـرده نیخـوب تمـر  رانیگیحاد در کشتنیجلسه تمر
فاکتورهـاي  قرار داد تا بـا اسـتفاده از آن بتواننـد تـاثیر     

محدود کننده فعالیت ورزشی را به حداقل رسـانده و در  
نتیجه به موفقیت آنها کمک کنند.

روش کار
از IR.IAU.B.REC.1397.008مقاله حاضر داراي کد 

یپزشـک سـت یهـاي ز اخالق در پژوهشیسازمانتهیکم
و کــــد بروجــــرد واحــــد دانشــــگاه آزاد اســــالمی

IRCT20180618040131N1ارآزمایی بالینی از مرکز ک
گروهـی  دوهـاي نیمـه تجربـی    در قالب طـرح است که

هـاي مکـرر (چهـار    گیـري ) با اندازهشبه دارو(مداخله و 
ي جامعـه انجام گرفـت. مرحله اي) به صورت دو سوکور

گیـران اسـتان   نفـر ازکشـتی  20آمـاري تحقیـق حاضـر،    
ــده در  قم ــرکت کنن ــی 4(ش ــه در  6ال ــه در هفت جلس

ماه گذشـته) بودکـه از   6نات بدنی طی ها و تمریفعالیت
ي آمـاري  ، به عنوان نمونهواجد شرایطداوطلب 65بین 

معیارهاي ورود به مطالعه بـه ایـن شـرح    انتخاب شدند.
-یسـال، کشـت  15-20یي سنبود: قرار داشتن در دامنه

مداوم نیتمرۀسابقریکه حداقل در پنج سال اخیرانیگ
در سـطح  یهرمـان عنـوان ق کیـ حـداقل و داشته باشند

نیـز  عـدم ورود طیشـرا . استان بـه دسـت آورده باشـند   
اي، ، عـدم ورزش حرفـه  ي انواع بیماري هـا سابقهشامل: 

اسـتفاده از داروهـاي ضـد    کشیدن سیگار، مصرف الکل، 
اختالالتیماه اخیر، 6ی در تامینیهاي والتهابی و مکمل

که بـا مصـرف مکمـل سـیر( هماننـد وجـود مشـکالت        
) افت فشارخون، التهاب مخاط دهـان ت،یاسترپالکتی، گ

.شوددیتشد
ي همــاهنگی ، جلســهگیــرانانتخــاب کشــتیبعــد از 

گیري به طـور کامـل   هاي اندازهاهداف و روشوتشکیل
ي سـپس فـرم رضـایت نامـه    .ها شرح داده شـد براي آن

، پرسشــنامه ســبک هــاي ســالمتیپرسشــنامه،آگاهانــه
ها تکمیـل  ط آزمودنیزندگی(خواب و رژیم غذایی ) توس

گرفتنـد. بـه   از آن مـورد معاینـات پزشـکی قـرار    پسو 
هاي مورد مطالعـه، یـک هفتـه    سازي گروهمنظور همگن

ــل ــه   قب ــین مرحل ــیش از اول ــق و پ ــروع تحقی ي از ش
هــــاي هــاي شــــاخصگیــري، برخــی از ویژگــیخــون

پیکرسنجی (آنتروپومتریک) قـد، وزن، درصــد چربــی    
ورود يارهـا یمعيدارا. افرادي کهدگیري شبـدن اندازه

، ندبــه شــرکت در مطالعــه داشــتلیــبــه مطالعــه و تما
نمودند. سپس بـه دو گـروه تقسـیم    افتیرا درياشماره

شدند و براي مصرف مکمل و دارونما از طرح دوسـوکور  
ي کـه طـی دوره  ها خواسته شداز آزمودنیاستفاده شد. 

ــق  ــل ضــد از تحقی ــه دارو و مکم التهابی مصــرف هرگون
خـودداري  تأثیرگذار بر نتـایج احتمـالی تحقیـق حاضـر     

شـد  ها درخواست میبه صورت مستمر از آزمودنیکنند. 
رژیــم غــذایی معمــولی خــود را حفــظ کننــد و در دوره 
پژوهش از انجام فعالیـت شـدید بجـز برنامـه تمرینـات      

تیمی خودشان پرهیز نمایند.
ــدازه  ــراي ان ــري ب ــی گی ــدنی و ویژگ ــب ب ــاترکی ي ه

دسـتگاه  آورده شـده از 1آنتروپومتریک کـه در جـدول  
سـاخت کـره   (720تحلیل ترکیـب بـدن مـدل   تجزیه و 

ي قــدرت  بـعـالوه، بـراي محاسبهشد. استفاده)جنوبی
) 0278/0×[(تکرار(ي از معادلـهگیرانکشتیي بیشـینه

اســتفاده )وزنــه جابجاشــده بــه کیلــوگرم]÷0278/1-
تمام افراد شرکت کننـده  براي ت برنامه تمرینا).15(شد

(گروه مداخله و دارونما) شامل شـش جلسـه تمـرین در    
در دقیقـه  90هفته و بطور متوسط هر جلسه بـه مـدت   

. شروع تمرینات با گرم کردن بـه مـدت   هفته بود4طی 
، دویدن تناوبی، تمرینات مقـاومتی، سـرعتی،   دقیقه15

عمل سرد و در پایان تمریناتپالیومتریک، تکنیکی بود 
ــک جلســه تمــرین حــاد  16(شــدکــردن انجــام ). و ی

گیـري اول و  آزمـون در بعـد از نمونـه   آزمون و پسپیش
دویـدن،  (دقیقـه حرکـات گـرم کـردن     10سوم شامل 

و بالفاصله پروتکـل تمرینـی  )نرمش و حرکات کششی 
براي ایجاد فشار تمرینی مشابه با مسـابقه  د. را اجرا کردن

صالح شده تمرین دایره اي مبتنی بر کشتی، از پروتکل ا
Wrestling technique based circuit(یفنـون کشـت  

exercise (.8اي شــامل تمــرین دایــرهاستفـــاده شـــد
حرکت: زیر یک خم موافق، کول انداز، زیر دو خـم سـر   
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رو، فن کمر، زیر یک خم مخالف، تندر، زیرگیري درخت 
تکـرار و  کن و پیچ پیچک بود، ضمنا هـر تکنیـک، یـک    

هـا و دورهـا اسـتراحت وجـود نداشـت و از      بین ایستگاه
ها خواسته شد که از یک ایسـتگاه بـه ایسـتگاه    آزمودنی

متر فاصله داشت را بـا سـرعت بـدود و در    10دیگر که 
دقیقــه اســتراحت 3دور اجــراي بــدون وقفــه، 3پایــان 

دقیقه استراحت، نوبت بعدي 3داشتند که پس از پایان 
شد. کـل زمـان اجـراي تمـرین     اي آغاز میتمرین دایره

2× نوبــت 4دقیقــه بــود شــامل: (17اي کشــتی دایــره
هـا)  دقیقه استراحت بین نوبـت 3× 3دقیقه تمرین) + (

دقیقه در نظر گرفتـه  60کل زمان اجراي جلسه تمرین 
دقیقـه سـرد   16دقیقـه گـرم کـردن،    10شد که شامل 

دقیقـه  3یم تا2دقیقه تمرین کشتی (شامل 17کردن، 
30اي با تایم دو دقیقه3سپس دقیقه استراحت،3اي، 

اي دقیقه تمرین دایره17ثانیه استراحت بین تایم ها) و 
).17(بود

بـا اسـتفاده از   همچنین، حداکثر ضربان قلب بیشینه 
حـداکثر ضـربان قلـب    (و همکاران )Fox(معادله فاکس

دت ). و میـزان شـ  18تعیـین شـد(  ) 220-سن =بیشینه
90تـا  70تمرینات بر اساس درصد ضربان قلب بیشینه 

به عالوه، تمـام مراحـل پـژوهش در شـرایط     درصد بود. 
26-28%، دمـاي  50-%55استاندارد بـا رطوبـت نسـبی    

صـبح انجـام   11الـی  8گراد و در ساعتي سانتیدرجه
گیري رژیم غذایی روزانه ي همچنین قبل ازخونگردید.

سـاعته  24ه از یادآمـد تغذیـه اي   ها با اسـتفاد آزمودنی
کنترل شد.

عدد کپسول 3هر روز چهار هفته ها به مدتیآزمودن
) ریسـ ینـام فارسـ  وم،یسـات ومیآلی(با نام علمنیگارس
آلیوم سـاتیوم گرم 1/1يهر عدد حاویگرمیلیم300

در گـروه یگرمـ یلـ یم300عدد کپسول نشاسـته  3و 
نه، ناهار، شام مصـرف  (دارونما) پس از وعده صبحاکنترل

رانیـ ا-ساخت شرکت گل داروي اصفهانمکملنمودند.
از ) 1228019395IRC(یبـا مجـوز بهداشـت   بیـ به ترت
وزارت بهداشت، درمان ییي کل نظارت بر مواد غذااداره

هـا  از آغاز پژوهش قـرص شیبودند. پیو آموزش پزشک
به صورت پودر در داخل کپسول (پوکه کپسول هم رنگ 

) قرار داده شد.رانای–رکت ژل کپسول تهراناز ش
در چهـار  ی، ي خـون نمونـه تـر یلیلـ یم5در هر نوبت

ــه ( ــیش از   مرحل ــرین، پ ــد از تم ــل و بع ــه قب دو مرحل

یـاري و دو مرحلـه قبـل و بعـد از تمـرین بعـد از       مکمل
هیـ هـا ته یآزمودنچپ یآرنجشیپدیاز وریاري)مکمل

وژیفیتگاه سـانتر شد. پس از آن، سرم نمونه هـا بـا دسـ   
دور در 3500(ساخت کشور آلمانhermle z310مدل 

) جـدا شـد. بـراي انجـام     قـه یدق10بـراي مـدت   قهیدق
ي درجـه 70یهـا در دمـاي منفـ   مراحل بعـدي، نمونـه  

سوپراکسیددیســموتاز بــه قــرار داده شــدند. گرادیســانت
یآنتـ تـام تیـ ظرفروش اسپکتروفتومتر و با کیت الیزا، 

تیـ و بـا اسـتفاده از ک  یروش رنگ سـنج به یدانیاکس
آلدئیدسـرمی بـر   ديو مالونکر آلمانویبیکمپانشرکت

دستگاهازاستفادهباپایه واکنش با تیوباربیوتیک اسید و
به عالوه، تمام مراحل پژوهش گیري شد. اندازهفلوریمتر

%، دمـاي  50-%55در شرایط استاندارد با رطوبت نسبی 
صبح 11الی 8راد و در ساعتگي سانتیدرجه28-26

گیـري رژیـم غـذایی    همچنین قبل ازخونانجام گردید.
24اي ها با اسـتفاده از یادآمـد تغذیـه   ي آزمودنیروزانه

ساعته کنترل شد.
بودن توزیع به منظور تحلیل آماري، ابتدا نرمالنهایتا 

بررسـی شـد.   آزمون شـاپیرو ویلـک   ها با استفاده از داده
tوابســته و بــین گروهــی tن گروهــی از اختالفــات درو

و تحلیل هاي آمـاري  . تمام عملیاتاستفاده شدمستقل
بـا اسـتفاده از نـرم    05/0کمتـر از  داريدر سطح معنی
ــاري  ــزار آم و برنامــه ي اکســل 24نســخه ي SPSSاف

انجام شد.2016

هایافته
گروهـی تغییـرات   نتایج مقایسه درون گروهـی و بـین  

گیـري  ی، قبل و پس از دوره مکملشاخص هاي پژوهش
ارائـه  2در پاسخ به یک جلسه تمـرین حـاد در جـدول    

گردیده است.
بر اساس یافته هاي تحقیق حاضـر، مقایسـه تغییـرات    

SOD  در پاسخ به یک جلسه تمرین حاد، قبل و پـس از
گیري، تفاوت معنـاداري را در هـر دو گـروه    دوره مکمل

) نشــان داد. p=002/0) و شــبه دارو (p=001/0مکمــل (
همچنین در مقایسه بین گروهی این تغییرات در مرحله 

گیري، تفاوت معناداري بین دو گـروه  پس از دوره مکمل
).1) (شکل p=0001/0مشاهده شد (

در پاسخ به یک جلسه تمـرین  TACمقایسه تغییرات 
گیري، تفـاوت معنـاداري   حاد، قبل و پس از دوره مکمل
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ــبه دارو ( ــروه ش ــن در  p=005/0را در گ ــان داد. ای ) نش
حــالی اســت تفــاوت مشــاهده شــده در گــروه مکمــل،  

). در مقایسه بین گروهـی  p=21/0(غیرمعنادار می باشد
این تغییرات در مرحله پس از دوره مکمل گیري، تفاوت 

) (شکل p=124/0معناداري بین دو گروه مشاهده نشد (
2.(

رین در پاسخ به یک جلسه تمMDAمقایسه تغییرات 
حاد، قبل و پس از دوره مکمل گیري، تفاوت معنـاداري  

ــل (  ــروه مکم ــر دو گ ــبه دارو p=0001/0را در ه ) و ش
)007/0=p  نشان داد. همچنین در مقایسه بین گروهـی (

گیري، تفـاوت  این تغییرات در مرحله پس از دوره مکمل
ــد (  ــاهده ش ــروه مش ــین دو گ ــاداري ب ) p=0001/0معن

)میانگین و انحراف استانداردهاي مورد مطالعه (در گروههایآزمودنيهایژگیوسهیمقا-1جدول 
شاخص

هاگروه
سن

(سال)
قد

(سانتی متر)
وزن

(کیلوگرم)
VO2max

)ml.kg-1.min-1(
n(06/2±50/1758/10±10/17005/12±7/6464/5±75/47=10مکمل (

n(41/1±1888/3±8/17233/6±2/66154/4±86/51=10شبه دارو (

)دمیانگین و انحراف استاندارهاي مورد مطالعه (مقایسه تغییرات متغیرهاي پژوهشی قبل و پس از مداخله تمرین و مکمل در گروه-2جدول 

ص
شاخ

گروه

زمان

مکمل
(آلیوم ساتیوم)

کنترلاختالف میانگین
(دارونما)

اختالف میانگین

SO
D(

U/
L)10/9±30/108178/3±10/13637/22±70/101012/4±959/28پیش آزمونقبل مکمل یاري

40/117±80/114699/20±24/26پس آزمون
10/14±446/3#50/131±30/24731/23±001/4$#60/138±815/24پیش آزمونبعد مکمل یاري

60/145±90/162371/22±392/23*پس آزمون

TA
C

- 08/0±857/0027/0±191/0- 08/0±932/0029/0±173/0*پیش آزمونقبل مکمل یاري
776/0±819/0172/0±159/0پس آزمون

- 11/0±020/0#825/0±198/0- 09/0±057/1027/0±155/0پیش آزمونبعد مکمل یاري
745/0±961/0175/0±146/0پس آزمون

M
DA

80/1±71/1434/0±66/1401/0±38/1337/0±470/0پیش آزمونقبل مکمل یاري
51/3±04/3598/0±708/0پس آزمون

59/2±435/0#50/2±26/1527/0±323/0$#53/1±434/0*پیش آزمونبعد مکمل یاري
09/5±79/2876/0±718/0*پس آزمون

هـا بـین گـروه    تفاوت معنی دار بین اختالف میـانگین $یاري، هاي هر گروه قبل و بعد از مکملدار بین اختالف میانگینتفاوت معنی#دار گروه مکمل با گروه کنترل، *تفاوت معنی
مکمل و کنترل

یاري میانگین تغییرات سطح سرمی سوپر اکسید دیسموتاز قبل و بعد مکمل- 1شکل 
یاريهاي هر گروه قبل و بعد از مکملدار بین اختالف میانگینتفاوت معنی#
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).3(شکل 

گیريبحث و نتیجه
دهـد مقایسـه اخـتالف    نتایج تحقیق حاضر نشان مـی 

در پاسـخ  MDAو SODهاي تغییرات شاخص میانگین
ــس از دوره      ــل و پ ــاد، قب ــرین ح ــه تم ــک جلس ــه ی ب

افـزایش و در شـاخص  SODگیـري، در شـاخص  مکمل
MDA     کاهش هر دو گـروه مکمـل و شـبه دارو تفـاوت
ــا ــرات  معن ــی تغیی ــد. ول ــاهده ش ــاهش TACدار مش ک

ناداري را فقط در گروه شـبه دارو نشـان داد. ایـن در    مع
حالی است که تفـاوت مشـاهده شـده در گـروه مکمـل،      

باشـد. همچنـین در مقایسـه بـین گروهـی      معنادار نمی

در مرحله پـس از دوره  MDAو SODتغییرات شاخص 
گیري، تفاوت معناداري بین دو گروه مشاهده شد. مکمل

ت معناداري بـین دو  تفاوTACولی تغییرات در شاخص 
گروه مشاهده نشد.

-واکـنش هـاي گونهبدنی،فعالیتوورزشبهپاسخدر
بـه منجـر توانـد مـی کـه شوندمیتولیدپذیر اکسیژن

تحریکراالتهابیهاي)پاسخ19(اکسایشی شدهآسیب
تولیـد کند.واردآسیباسکلتیبه عضالت) و20(کرده

نفوذپـذیري ییرتغموجبورزشآزاد حینهايرادیکال
همچنـین  ).21(شـود مـی نیزعضالنیهايسلولغشاي

ــزیم سوپراکسیدد موجــب ــت آن ــاهش فعالی ــموتاز یک س
و گـردد مـی اکسید شدن و سپس دناتوره شدن بصورت

یاريمیانگین تغییرات سطح سرمی ظرفیت آنتی اکسیدان تام قبل و بعد مکمل- 2شکل 
یاريهاي هر گروه قبل و بعد از مکملدار بین اختالف میانگینتفاوت معنی#

یارين دي آلدئید قبل و بعد مکملمیانگین تغییرات سطح سرمی مالو- 3شکل 
یاريهاي هر گروه قبل و بعد از مکملدار بین اختالف میانگینتفاوت معنی#
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ویداتیاکسعواملیبرخپاسخبرندهیفزانیتمرهفتهچهارباهمراهومیساتومیآلاثر

نتیجـه هیپرگلیسـمی   یا اینکه ایـن کـاهش فعالیـت در   
طوالنی مدت و گلیکوزیالسـیون آنـزیم اتفـاق افتـاده و     

). 22(الیـت آنـزیم مـی شـود    منجر بـه مهـار شـدن فع   
هـاي شدید هوازي و درمانده ساز موجـب تولیـد فعالیت

به )Vina(شود. اما به عقیده وینامیهـاي آزادرادیکـال
رسد شدت تمرین باعث ایجاد فشار اکسایشـی و مینظر

گردد بلکه ورزش بـه صـورت   آسیب به بافت سلولی نمی
سایشـی بـدن   ضـد اک منظم موجـب، تقویـت ظرفیــت   

هـاي آزاد  ). بـه دنبـال افـزایش رادیکـال    23شـود (مـی
) MDAآلدئیـد ( ديمـالون هاي ورزشـی، ناشی از فشار

لیپیدي پراکسیداسیونيهاشاخصازیکیعنوانبهکه
یابـد مـی افـزایش باشـد، میخونقرمزهايگلبولغشاء

برايهااکسیدانآنتیازایمنیدستگاهحالاینبا).24(
سطحبرد. لیکنمیبهرهرسانآسیباین عواملباابلهمق

آزادهايرادیکالبامقابلهبدن براياکسیدانیآنتیتوان
نیـز سـن وجسمانی، تغذیـه آمادگیسطحجنسیت،به

ازجلـوگیري بـراي حاضـر حـال ). در25(دارد بستگی
هنگـام درحـد اسـترس اکسایشـی   ازبـیش تولیـد 
کننـد  میدارویی استفادهاهانگیازورزشی،هايفعالیت

به عبارتی این احتمال هست که سیر و ترکیبـات  . )26(
بروز فشـار اکسایشـی و التهـاب ناشــی  ازتوانندمیآن 

افـزایش تـوان   با ورزشی مختلف هـاياز انجـام فعالیـت
ضداکسایشی پایـه بـدن انسـان جلـوگیري نمایـد. زیـرا    

یر و ترکیبـات آن  در برخی تحقیقات اشاره شده کـه سـ  
باعث افزایش ظرفیت ضـداکسایشی پایه بدن انســان از  

ناشی از انجام فعالیـت  بـروز فشـار اکسایشـی و التهـاب
ورزشــی مختلــف جلـــوگیري نمایـــد، همچنــین باعــث 
کاهش فعالیت عامـل نکـروز تومـوري آلفـا و غیــرفعال      

ــل هســـته  ـــاهش  شــدن عام ـــث ک ـــین باع اي، همچن
کروزي توموري آلفا و غیر فعـال شــدن   عامل نفعالیـت

شود که در نهایت غیـر فعـال   میKBاي عامـل هسـته
نیز با کـاهش پراکسیداسـیون   KBاي شدن عامل هسته

ــی ــر غشــاي هــاي غشــایی و افـــت آســـیبچرب وارد ب
آسـیب  هاي شـاخصفسفولیپیدي، از نشت و نفوذ آنزیم

کنـد میسلولی به داخل مایعات خارج سلولی جلوگیري
)27.(

ــژوهش انجــام شــده توســط صــادقی   ــر اســاس پ وب
کوتـاه یـاري مکملکه با عنوان تاثیر)1395(همکاران

ديمـالون وتـام اکسـیدانی آنتیظرفیتبرسیرمدت

گرا صورت برونورزشازپسفعالمردانسرمآلدهید
TACگرفته بود. آنها به این نتیجه رسیدند که شـاخص  

یـاري یابـد ولـی مکمـل   به طور معنی داري افزایش می
). کـه  28(نداشـت سـرمی MDAشاخص براثريسیر

کامال با نتایج تحقیق حاضر در تضاد است. همچنـین در  
که با عنوان مقایسه)1395(همکارانوتحقیق رستمی

مکمـل ومقـاومتی -اسـتقامتی تمـرین هفتههشتآثار
هـاي مـوش درMDAوTACبـر سـیر عصـاره یـاري 

متابولیک صـورت گرفتـه بـود.    سندرمبهمبتالصحرایی
وTACهايشاخصبرسیرمصرفدارمعنیآنها تاثیر

MDA   را مشاهده کردند که از نظـر شـاخصMDA  بـا
با نتایج مـا  TACتحقیق حاضر هم سو و از نظر شاخص 

و همکاران نیز اثـرات  جهانگرد). 29(هم خوانی نداشت
و 1200روزه) دو دوز مصـرفی (روزانـه   14کوتاه مدت (

هـاي اسـترس  میلی گرم) عصاره سیر را بر شـاخص 24
اکسایشی زمان استراحت و ناشی از ورزش وامانـده سـاز   

هاي جوان مورد بررسی قرار دادند و اظهـار  درفوتبالیست
داشتند که مصرف مکمل سیر از طریق افزایش ظرفیـت  

یـزان مـالون دي   ) و کاهش مTACآنتی اکسیدانی تام (
تـام ظرفیتافتاز) حالت پایه، می تواندMDAآلدئید (

ازناشـی هاي اسـترس اکسـیداتیو  آسیباکسیدان وآنتی
). 30(نمایـد سنگین جلوگیريورزشیهايفعالیتانجام

که هم راسـتا بـا تحقیـق حاضـر مصـرف مکمـل آلیـوم        
شد ولی در تحقیـق  TACساتیوم موجب افزایش سطح 

تحقیق جهانگرد و همکـاران کـاهش میـزان    ما برخالف 
MDA   معنی دار نبوده است، همچنین در ایـن تحقیـق

روزه بوده که این زمـان در  14دوره مصرف مکمل سیر 
اختالف در معنـی  ایناي بود. علتتحقیق ما چهارهفته

-ي آنتـی هـا مکمـل مصـرف زمانتواند مدتمیداري،
وشـدت وشنوع ورزدیگر،مؤثرعاملباشد.اکسیدانی

گـروه  مختلـف اسـت. و   ورزشیيهافعالیتاجرايمدت
تحقیقاتی جعفـري و همکـاران نیـز گـزارش دادنـد کـه       

میلی گـرم)  700روزه ي عصاره سیر (روزانه 14مصرف 
قبل از فعالیت ورزشی هوازي در مـردان غیـر ورزشـکار    

اکسـیدانی تـام   باعث افـزایش معنـی دار ظرفیـت آنتـی    
تغییـرات توانـد از شـده و لـذا مـی   سرمی در حالت پایه 

التهابوفشار اکسایشیهايآسیبهايشاخصنامطلوب
هـوازي در مــردان ورزشـی هـاي فعالیـت انجـام ازناشـی 

).31(بکاهدغیرورزشکار
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) که به منظـور 1395در تحقیق مهربانی و همکاران (
بـر سـیر کپسـول مـدت یـاري کوتـاه  مکمـل اثرتعیین

وسوپراکسایددیسـموتاز اقـی بزهـاي آنـزیم تغییـرات 
یـک ازپسوحینقلبضربانوخونفشارپراکسیداز،

دختـران درکارسـنج چـرخ رويورزشیفعالیتجلسه
هـاي آنـزیم انجام شد، نشـان داد کـه مقـادیر   ورزشکار

SODشـرایط درریکـاوري هنگـام بزاقـی پراکسیدازو
پایـان دروپالسـبو مصـرف زمانبهنسبتمصرف سیر

بـاالتر فعالیـت ازپیشبهنسبتگروهدوهردرالیتفع
SODداري سطح آنـزیم  بود. که در زمینه افزایش معنی

ولـی در پـژوهش   با تحقیـق حاضـر همسـو بـوده اسـت     
3مهربانی و همکاران مدت زمان استفاده از مکمل سـیر  

فعالیـت جلسـه روز بوده و همچنین نـوع تمـرین یـک   
توان نتیجه گرفـت کـه   میاستقامتی بوده است. بنابراین

مـدت زمـان   SODدر تاثیر مکمل سیر بر روي شاخص 
مصرف و همچنین نوع تمـرین اثـرات متفـاوتی ممکـن     

همکـاران و) Koseoglu(). کازاُقلو32است ایجاد نکند(
کوتـاه روز)،30(گیـري درازمـدت  ) تاثیر مکمل2010(

ازقبـل سـاعت 3اي (جلسـه تـک وروز)15مـدت ( 
افـزایش  سـیر باعـث  مکمـل دادنـد نشـان گیري)،خون

هـر دو شـرایط  درسـالم مـردان اکسیدانیآنتیظرفیت
) 1397همکـاران ( و). قربانیان33گردد(یاري میمکمل

زنیطنابفزایندهاستقامتیتناوبیتمریندورهیکاثر
دراسترس اکسـیداتیو وآنتی اکسیدانیبیومارکرهايبر

دادنشـان آنهـا نتایج.دغیرفعال را بررسی کردندختران
افـزایش پراکسـیداز گلوتاتیونوSOD،TACآنزیمکه

حـالی درداشتندپیش آزمونحالتبهنسبتمعناداري
دادنـد نشانهمچنین.داشتمعنادارکاهشMDAکه
غیرمعنـاداري افـزایش پراکسیدازگلوتاتیونوTACکه

SODکــهحــالیدرداشــتندکنتــرلگــروهبــهنســبت

دادنشـان رامعنـادار کـاهش MDAومعنـادار افزایش
کـاهش مـالون دي   سازوکار تاثیرگذاري سـیر در ). 34(

بـدلیل داشـتن  آلدهید به این صـورت اسـت کـه سـیر    
،Bهـاي گـروه  ویتـامین ،Cترکیبات آلیسـین، ویتامین

اسید فولیـک  ،Eاسـید نیکوتینیـک (نیاسـین)، ویتامین
ارد و بـدلیل سرشـار   اکسـیدان بــاالیی د خاصیت آنتـی

-اتوکروفــول و عمــدتاً آلفـــ(EوCبــودن از ویتــامین
باشـند و توکروفل) که عوامل احیا کننده بیولوژیکی مـی

هـاي زنجیرشـکن بـه سیسـتم     اکسـیدان بـه عنوان آنتی

ــی  ــی اضــافه م ــال پراکسیداســـیون چرب شــوند و رادیک
آورند، رادیکـال پراکسـیل   پراکسیل چربی را بوجود مـی

کمتوکروفل–یک اتم هیـدروژن از آلفا ) ROO(یچرب
-و رادیکال آلفا) ROOH(چربـیهیدروکسـیلوکـرده

ــی  ــد م ـــا توکوفروکســیل را تولی ـــال آلف ـــد. رادیک -کن
تواند اتـم هیــدروژنی را از مولکــول    توکوفروکسیل نمی

تواند سبب تجزیـه زنجیــره   چربـی بردارد. بنابراین نمی
ی شود و در نهایت موجـب کـاهش   پراکسیداسـیون چرب

همچنین، سیر ). 35(گرددپراکسیداسـیون لیپیـدي می
-ال -الیــل مرکــاپتو -بــا داشــتن ترکیبــاتی ماننــد اس

هــاي آزاد گردیــده در سیســتئین موجــب حــذف بنیــان
گـردد نتیجه باعث کاهش پراکسیداسـیون لیپیـدي مـی   

افزایش فعالیـت  ). مصرف مکمل آلیوم ساتیوم باعث36(
یکــی از آنــزیم هــاي ضــد (نــزیم سوپراکسیددیســموتازآ

، کاهش پراکسیدلیپد سرم و به دام انـداختن  )اکسایشی
در رابطه با ). 37،38(شودمیهاي هیدروکسیل رادیکال

هـاي فشـار   بـر شـاخص  آلیوم ساتیومتعیین اثرات مفید 
هـاي ورزشـی تحقیقـات    اکسایشی ناشی از انجام فعالیت

و در اکثـر تحقیقـات صـورت    اندکی انجـام شـده اسـت    
دهــی کوتــاه مــدت ســیر بــر فشــار تأثیرمکمــلگرفــت،

اکسایشی و ظرفیت ضداکسایشی بررسی شده است. بـه  
، سو و همکاران 2006طوري که موري هارا و همکاران

تـأثیر سـیر و فـراورده    1388و ذکري 2006گا ،2008
آسـیب سـلولی ناشـی از    هاي آن را بر فشار اکسایشی و

). ظرفیـت 39،40(انـد هاي ورزشی ارزیابی کردهفعالیت
آلیوم ساتیوم افـزایش  ضداکسیدانی با مصرف مکملتام

ولـی ایـن مکمـل    گـردد مـی پایـه حالـت درداريمعنی
بـه التهـابی وسـلولی اکسایشی،هايآسیبازتواندنمی

). 40نماید (جلوگیريدنبال دویدن
آلیوم لتوان نتیجه گرفت که مصرف مکمبنابراین می

اکسیدانت گیران سبب کاهش شاخصساتیوم در کشتی
MDAاکسیدانت و افزایش شاخص آنتیSODشود. می

ولی با توجه به نتـایج، مکمـل آلیـوم سـاتیوم بیشـترین      
دارد چـرا  MDAتاثیر را بر کاهش شـاخص اکسـیدانت   

که در گـروه کنتـرل ایـن شـاخص بـر خـالف کـاهش،        
مترین تاثیر را بر مکمـل  افزایش یافته است. همچنین ک

TAC     دارد چراکه سبب افـزایش ایـن شـاخص نشـده و
نماید.فقط از میزان کاهش آن را جلوگیري می

ــل  ــن مکم ــتفاده از ای ــیدر نتیجــه اس ــه را م ــوان ب ت
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ویداتیاکسعواملیبرخپاسخبرندهیفزانیتمرهفتهچهارباهمراهومیساتومیآلاثر

گیران پیشنهاد کرد تـا بتواننـد از آنهـا در جهـت     کشتی
هـاي اکســیدان  بهبـود ریکـاوري و جلــوگیري از آسـیب   

نتایجباتوجه بهکلی،گیرينتیجهیک. دراستفاده کنند
و اکسیداسیونپراکسیداسیونشاخصازآمدهبه دست

زمینه،ایندربیشترتحقیقاتبهنیازگفت که،توانمی
دوزهـاي ازاسـتفاده ومختلـف تمرینـی  هايپروتکلبا

هـاي  آلیوم سـاتیوم، مقایسـه بـین رشـته    مکملمختلف
.شوداحساس میورزشی مختلف

تقدیر و تشکر
ــه حاضــر مســتخرج از رســاله دکتــري در گــروه   مقال
فیزیولوژي ورزش دانشـگاه آزاد اسـالمی واحـد بروجـرد     

باشد. از کلیه افـرادي کـه در ایـن تحقیـق همکـاري      می
آید.نمودند تشکر به عمل می
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