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مقدمه :سیر سطوح آنتی اکسیدان بدن را افزایش میدهد .دفاع آنتی اکسیدانی بدن میتواند فشار اکسایشی و آسیب به سلولها را کاهش
دهد .هدف از این پژوهش ،بررسی اثرات مكمل یاری کوتاه مدت سیر بر ظرفیت آنتی اکسیدانی تام و مالوندیآلدهید سرم مردان فعال پس
از تمرین برونگرا میباشد.
-2
مواد و روشها 20 :مرد سالم ورزشكار (با سن  24 ±3:سال ،شاخص توده بدن kg.m 24/4 ± 1/3 :و حداکثر اکسیژن مصرفی± 3/2 :
 )ml/kg/min49/1به صورت تصادفی در دو گروه همگن تجربی (مصرف روزانه  700میلی گرم کپسول) و کنترل ( دارونما) جایگزین شدند
که کپسول دکستروز برای  4هفته مصرف کردند .نمونه خونی اولیه قبل از شروع مكمل یاری و دوم بعد از مكمل یاری چهار هفته ای سیر
و سوم ،بعد از فعالیت برونگرا ( 45دقیقه دویدن که به صورت  9ست  5دقیقه ای با  80درصد اکسیژن مصرفی با شیب منفی  %10و میان
هر ست  2دقیقه ریكاوری فعال با شیب صفر) گرفته شد .پارامترها با استفاده از آنالیز واریانس مكرر و بونفرونی در سطح معنی داری
 a=0.05تجزیه و تجلیل شدند.
يافتهها :مكمل یاری چهار هفته سیر در حالت پایه باعث افزایش معنیدار ظرفیت ضداکسایشی تام ( )P<0.05سرمی شد اما بعد از دویدن
روی سراشیبی در هر دو گروه کاهش پیدا کرد .مكمل یاری سیر اثری بر مالوندیآلدهید ( )P>0.05سرمی نداشت .بنابراین دو گروه تفاوت
معنی داری نداشتند اما بعد از دویدن روی سرازیری در هر دو گروه افزایش پیدا کرد.
نتیجه گیري :مكمل یاری سیر از طریق افزایش ظرفیت ضد اکسایشی تام می تواند از آسیب فشار اکسایشی پس از انجام فعالیت برونگرا
در مردان فعال بكاهد.

واژه هاي کلیدي :تمرین برونگرا ،رادیكال آزاد ،ظرفیت ضداکسایشی ،مكمل یاری سیر
* نویسنده مسئول مكاتبات

email: Gholami_man@yahoo.com
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 )2014( Padiyaو  )2015( Dvořáková ،)2014( Laiو
 )2006( Sangeethaحاکی از آن است که سیر با
برخورداری از اثرات ضداکسایشی میتواند ضمن مقابله با
اثرات نامطلوب فشار اکسایشی ناشی از بیماریها ،باعث
کاهش شاخص آسیبهای غشای سلولی مانند
مالوندیآلدهید ،کراتین کیناز و افزایش ظرفیت آنتی
اکسیدانی تام ( )TACسرم شود ( ;Al-Numair, 2009
.)Dhawan, 2005; Sangeetha and Quine, 2006
هم چنین ،نتایج تحقیق  Williamsو همكاران ()2005
روی بیماران قلبی-عروقی حاکی از آن است 2مصرف 14
روزهی کپسول  600میلی گرم عصارهی سیر موجب
افزایش ظرفیت ضداکسایشی و در نهایت بهبود عملكرد
اندوتلیومی در این بیماران شد .از طرفی مصرف بیرویه
سیر خام موجب سر درد ،تشنگی زیاد و سیاهی چشم
میشود .همچنین مصرف سیر خام با معده خالی و در
افرادی که دارای ناراحتیهای گوارشی هستند موجب تهوع
و استفراغ میشود .بر اساس تحقیقات اخیر ( Durak et
 .)al., 2004; Koseoglu et al., 2010سیر توانسته است
بر فشار اکسایشی و تغییرات نامطلوب شاخصهای
اکسایشی غلبه کند .موریهارا ( )2006ضمن بررسی تاثیر
عصارهی سیر کهنه برخستگی ناشی از فعالیت استقامتی در
موشها ،اثرات این ماده را بر آنزیم سوپراکسید دسموتاز
(یكی از آنزیمهای ضداکسایشی بدن) مورد مطالعه قرار داد
و بهبود انرا مشاهده نمود و دریافت که عصاره سیر کهنه در
موش های صحرایی باعث کاهش 3خستگی ناشی از انجام
فعالیتهای هوازی میشود ).(Morihara et al., 2006
هرچند ،تحقیقات خارجی اندکی در رابطه با تعیین اثرات
مفید سیر برشاخصهای اکسایشی ناشی از انجام
فعالیتهای نسبتاً شدید هوازی بویژه در دسترس است و در
داخل کشور تا کنون اثر مصرف سیر همراه با فعالیتهای
ورزشی ،مطالعات معدودی انجام شده است .بتابراین ،هنوز
این سوال مطرح است که آیا واقعاً مكمل سازی کوتاه مدت
سیر میتواند با افزایش ظرفیت اکسایشی از بروز آسیبهای
سلولی و اکسایشی ناشی از انجام فعالیتهای ورزشی
هوازی نسبتاً شدید بكاهد؟ بنابراین ،مطالعهی حاضر قصد
دارد تا با بررسی اثرات مكمل سازی کوتاه مدت سیر بر

مقدمه
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امروزه فعالیتبدنی به عنوان مهمترین عامل پیشگیری
از بروز بیماریها و داشتن زندگی سالم یاد میشود .به
طوری که بیشتر یافتههای قبلی بر مفید بودن شرکت در
تمرینات هوازی متوسط تاکید دارند .اما یافتههای مطالعات
اخیر حاکی از آن است که فعالیتهای هوازی نسبتاً شدید و
متوسط به باال احتماالً برای افراد غیر ورزشكار و حتی بیمار
میتواند اثرات مفیدی داشته باشد ( ;Edge et al., 2006
.(Helgerud et al., 2007
این در حالی است که انجام این نوع فعالیتهای با
رهایش بیش از حد بنیانهای آزاد و تخلیهی بسیاری از
منابع آنتی اکسیدانی 1درونزاد ،باعث ضعف ظرفیت آنتی
اکسیدانی درونزاد و افزایش آسیبهای اکسایشی 2وارده به
ماکرومولكولهای زیستی از جمله ،پروتئینها ،لیپیدهای
غشایی(مالوندیآلدهید) ،اسیدهای نوکلئیك و تغییرات
نامطلوب بسیاری از شاخصهای آسیبسلولی مانند کراتین
کیناز سرمی شود )Bloomer et al, 2005, Williams et
 .)al., 2005تحقیقی که توسط  Mabaniو همكاران
( )2013در مردان غیر ورزشكار انجام گرفت نشان داد که
 45 58دقیقه فعالیت برونگرا (شامل نه تا پنج دقیقه دویدن
باشدت  80درصد  VO2maxبا شیب منفی  10همراه با دو
دقیقه استراحت (شیب صفر) بین مراحل دویدن روی
نوارگردان ،باعث افزایش مالوندیآلدهید و آنزیم کراتین
کیناز سرمی شد .لذا محققین و متخصصین ورزشی و
پزشكی همواره در صدد آن بودهاند که به شیوههای مختلف
از بروز فشار اکسایشی 3و آسیبهای مربوط به آن
جلوگیری کرده و یا دست کم آن را به پایینترین حد
ممكن برسانند .یكی از شیوههای مقابله با اثرات نامطلوب
فشار اکسایشی ناشی از فعالیتهای ورزشی سنگین و شدید
استفاده از مكملسازی مواد ضد اکسایشی طبیعی و
خوراکی است ،زیرا بر اساس شواهد علمی این نوع مكمل
سازیها ممكن است ضمن افزایش عملكرد ورزشی ،باعث
تقویت دفاعهای ضد اکسایشی و کاهش آسیبهای ناشی
از انجام فعالیتهای ورزشی شود (.)Chang et al., 2007
به عنوان مثال میتوان به اثرات مفید سیر به عنوان یك
ضد اکسایشی خوراکی اشاره داشت .نتایج مطالعات
1

Endogenous Antioxidant Capacity and Increased

2

1

Endogenous Antioxidant Sources
3
Oxidative Damage
Oxidative Stress

مواد و روشها
تحقیق حاضر در قالب طرحهای نیمه تجربی دو
گروهی (تجربی و کنترل) با اندازهگیری مكرر (سه
مرحلهای) به صورت دو سوکور میباشد .جامعه آماری
تحقیق حاضر ،شامل مردان دانشجوی سالم فعال ساکن
خوابگاه دانشجویی در شهر تهران که سالم و غیر سیگاری
با میانگین سنی  24±3سال بود .پس از توزیع اطالعیه
همكاری شرکت در طرح تحقیقاتی حاضر در بین
دانشجویان دانشگاه تهران 100 ،نفر داوطلب اعالم آمادگی
کردند .از بین انان 20 ،نفر از آزمودنیها دارای شرایط
شرکت در پژوهش بودند .همهی داوطلبین با حضور در
جلسهی هماهنگی و پس از شرح حال کامل اهداف و
روشهای اندازهگیری توسط محقق ،با تكمیل فرم رضایت
نامه آگاهانه و پرسشنامههای سالمت و یاد آمد غذایی،
مورد معاینات پزشكی قرار گرفتند .داوطلبین در یك ماه
گذشته به طور سرخود یا به دلیل بیماری از دارو و
مكملهای خوراکی طبیعی و صنعتی استفاده نكرده بودند.
یك هفته قبل از شروع تحقیق ،ابتدا اکسیژن مصرفی
بیشینه و شاخصهای آنترپومتریك (پیكر سنجی) ،قد ،وزن،
درصد چربی بدن داوطلبین جهت تعیین نمونههای همگن
اندازهگیری شد .حجم نمونهی مورد مطالعه باتوجه به نوع
طرح تحقیق در سطح معنی داری پنج درصد برای هر گروه
 10نفر تعیین شده بود که به صورت تصادفی در دو گروه
همگن تجربی (مكمل) و کنترل (دارونما) جایگزین شدند.
داوطلبانی که از مكملهای دارویی به دلیل بیماری استفاده
می کردند ،یا دارای فعالیت بدنی سنگین بودند و دخانیات
مصرف می کردند ،از طرح تحقیق حذف شدند.
 -اندازهگیري سطح سرمي مالون ديآلدئید ()MDA

روش اندازهگیری  MDAسرمی بر پایه واکنش با
تیوباربیتوریك اسید ) ،(TBAاستخراج با بوتانل نرمال،
اندازهگیری جذب باروش اسپكتروفتومتری و مقایسه جذب
با منحنی استاندارد میباشد.
برای آنالیز ترکیب بدن از روش  BIAتوسط دستگاه

 -اندازهگیري ظرفیت آنتي اکسیداني تام ()TAC

جهت اندازهگیری ظرفیت آنتی اکسیدانی تام از کیت
های رندوکس استفاده شد و از دستگاه اتوآناالیزر (ساخت
کشور آمریكا) استفاده شد.
 -شیوه اجرا پژوهش

یك هفته قبل از شروع مكمل یاری ،با توزیع و تكمیل
فرم رضایت نامه ،پرسشنامه سالمت و سابقهی ورزشی،
میزان توان هوازی آزمودنیها با استفاده از آزمون بروس
روی نوار گردان تكنوجیم ساخت ایتالیا تعیین گردید .این
آزمون در شش یا هفت مرحله اجرا میشود و مدت هر
مرحله سه دقیقه است .افزایش شدت فعالیت از یك مرحله
به مرحله بعد ،با افزایش شیب و سرعت همراه میباشد.
نخستین مرحلهی این آزمون با سرعت  1/7مایل در ساعت
و شیب  10درصد آغاز شد .سپس سرعت و شیب با یك
نسبت ثابت در هر مرحله اضافه شد.
[(3زمان)(2[-]0/012زمان)( [+]0/451زمان)VO2max=]14/76[-]1/379

آزمودنیهای داوطلب پس از تعیین توان هوازی در دو
گروه همگن شدهی دریافت کنندهی مكمل عصاره ی سیر
(روزانه  700میلی گرم در روز) و دارونما (کپسول  700میلی
گرم دکستروز طعم داده شده) به صورت تصادفی جایگزین
شدند .کپسول سیر از شرکت نیچر مید آمریكا با مجوز
بهداشتی  IRC1228060304از اداره کل نظارت بر مواد
غذایی وازرت بهداشت تهیه شد .ظاهر دارونما هم کامال
مشابه مكمل سیر بود .هم چنین جهت کنترل تغذیه
آزمودنیها از پرسشنامه یادآمد غذایی  24ساعته استفاده
شد.
نمونه خونی اولیه در حالت پایه قبل از شروع مكمل
یاری و ناشتا از ورید پیش آرنجی بازوی راست همهی
آزمودنیها در ساعت  9-8صبح در بیمارستان شهدای
تجریش تهیه شد .خون گیری دوم پس از تكمیل دورهی
چهار هفتهی مكمل یاری و قبل از شروع فعالیت برونگرا
( 45دقیقه دویدن که به صورت  9ست  5دقیقه ای با 80
درصد اکسیژن مصرفی با شیب منفی  %10و میان هر ست
 2دقیقه ریكاوری فعال با شیب صفر) به صورت ناشتا و
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مالوندیآلدهید و ظرفیت آنتی اکسیدانی تام سرم مردان
فعال پس از تمرین برونگرا به برخی از ابهامات و تناقضات
موجود پاسخ دهد.

 inbody 230ساخت کشور کره جنوبی انجام شد.
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قد به متر محاسبه شد .برای محاسبات اماری ،ابتدا
ویژگیهای آزمودنیها و دادههای تحقیق با استفاده از آمار
توصیفی آنتروپومتریك جمع بندی شدند .پس از تایید توزیع
نرمال دادهها با کمك نتایج کلموگروف اسمیرنف ،تحلیل
واریانس مكرر و آزمون تعقیبی بونفرونی در سطح معنی
داری پنج درصد با استفاده از نرم افزار  SPSSنسخه  22و
 Excelنسخه  2013انجام شد.

ساعت  9-8صبح در بیمارستان شهدای تجریش انجام شد.
آزمودنیها بعد از خون گیری صبحانه خوردند و دو ساعت
بعد از آن وارد سالن باشگاه نیاوران شده و به فعالیت
برونگرا پرداختند و سپس خون گیری سوم بالفاصله بعد از
اتمام تمرین آزمودنیها به عمل آمد .در هر بار خون گیری
حدود پنج میلی لیتر خون از آزمودنیها گرفته میشود و
بالفاصله سانتریفیوژ شد و به بیمارستان شهدای تجریش
جهت جداسازی سرم خونی برای تعیین شاخصهای خونی
مورد نظر مانند ظرفیت آنتی اکسیدانی تام و مالون دی
آلدهید انتقال داده شد .همهی اندازهگیریهای اولیه جهت
شرکت کنندگان ،در دمای ( 26-28درجهی سانتیگراد)،
رطوبت ( 55-60درصد) ،تهویه و نور محیطی یكسان انجام
شد .به عالوه ،آزمودنیها  48ساعت قبل از انجام آزمون ،از
انجام هرگونه فعالیت بدنی سنگین اجتناب کرده اند.
قد آزمودنیها به طور ایستاده با دید افقی و چسباندن
پاشنهها ،باسن و پشت سر به دیوارهی دستگاه Seca
ساخت آلمان برحسب سانتیمتر تعیین شد .وزن آنها نیز با
حداقل لباس به صورت ایستاده و بدون کفش روی ترازو
پس از چند ثانیه بیتحرکی به کیلوگرم ثبت شد .شاخص
تودهی بدن با استفاده از تقسیم وزن به کیلوگرم بر مجذور

يافتهها
در جدول  1میانگین و انحراف معیار ویژگیهای فردی
(سن ،وزن ،قد ،شاخص توده ی بدن  )...آورده شده است.
از لحاظ توزیع سن هر دو گروه نزدیك به هم بودند و
از لحاظ شاخص توده بدنی و درصد چربی در حد نرمال
بوده اند .در جدول ،2مقادیر مالوندیآلدهید و ظرفیت آنتی
اکسیدانی تام در سه مرحله یعنی قبل مداخله مكمل ،بعد از
مكملگیری و بعد از تمرین آمده است.
نتایج تحلیل واریانس مكرر (جدول  )3شاخص آسیب
اکسایشی حاکی از آن است که بارگیری مكمل سیر و
فعالیت برونگرا هر دو بر مقادیر مالوندیآلدهید و ظرفیت
آنتی اکسیدانی تام تاثیر میگذارند.

جدول  -1میانگین و انحراف معیار ويژگيهاي فیزيولوژيکي و آنتروپومتريکي آزمودنيها
کمر به دور

مصرفي (میلي

لگن

لیتر/کیلوگرم/دقیقه)
49/37±3/18

سن

وزن

قد

شاخص توده ي بدن

(سال)

(کیلو گرم)

(سانتي متر)

(کیلوگرم بر مجذور متر)

تجربی

21/1±0/99

71/6±16/3

172/5±3/77

24/5±0/67

0/86±0/2

کنترل

24/3±1/33

70±3/19

169/8±4/15

24/3±1/33

0/84±0/3

48/83±3/94

0/06

0/85

0/34

0/94

0/88

0/75

گروهها  /شاخصها

ارزش P
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نسبت دور

حداکثر اکسیژن

جدول -2میانگین و انحراف استاندارد مالونديآلدهید و ظرفیت آنتي اکسیداني تام در سه مرحله براي هر گروه
(هر گروه  10نفر)
متغیرها

مالوندیآلدهید

ظرفیت ضداکسایشی

زمان تست

حالت پایه
قبل از فعالیت
بعد از فعالیت
حالت پایه
قبل از فعالیت
بعد از فعالیت

میانگین ±انحراف استاندارد

میانگین ±انحراف استاندارد

سیر

دارونما

2/11±0/16
2/07±0/16
4/46±0/31
1/8±0/12
1/94±0/13
1/82±0/12

2/05±0/25
2/14±0/15
5/02±0/53
1/79±0/13
1/77±0/13
1/68±0/11

جدول -3نتايج تحلیل واريانس مکرر براي تغییرات مالونديآلدهید و ظرفیت آنتي اکسیداني تام سرمي در هر دو گروه

اثر مراحل اندازه گیری

اثر تفاوتهای گروهی
اثر تفاوتهای گروهی و مراحل
اندازهگیری
اثر خطای درون گروهی

اثر خطای بین گروهی
* سطح معنی داری در  5درصد

انحراف از میانگین

آزادي

ظرفیت آنتی اکسیدانی تام

*0.1

2

19.38

مالوندیآلدهید

*92.26

1

4.57

0.04

ظرفیت آنتی اکسیدانی تام

0.15

1

3.49

0.07

مالوندیآلدهید

*0.67

1

4.57

0.04

ظرفیت آنتی اکسیدانی تام

**0.07

2

14.06

0.0001

مالوندیآلدهید

0.96

2

8.55

0.001

ظرفیت آنتی اکسیدانی تام

0.09

36

مالوندیآلدهید

2.02

36

ظرفیت آنتی اکسیدانی تام

0.81

18

مالوندیآلدهید

2.65

18

متغییر

0.0001

** سطح معنی داری در  1درصد

به عالوه نتایج آزمون بونفرونی نشانگر آن است که
بارگیری چهار هفته مكمل یاری سیر در حالت پایه باعث
افزایش معنیدار ظرفیت آنتی اکسیدانی تام سرمی میشود.
هم چنین ،دامنهی کاهش ظرفیت آنتی اکسیدانی تام
سرمی در گروه دریافت کننده سیر پس از دویدن کمتر از
گروه دارونما میباشد .از طرفی سیر هیچ گونه تاثیر
معنیداری بر مالوندیآلدهید پایه ندارد .به عبارتی ،دریافت
مكمل سیر نمیتواند باعث تغییر معنیدار مالوندیآلدهید
خون در حالت پایه بعد از مكمل گیری شود .با این حال،
افزایش مالوندیآلدهید در هر دو گروه پس از ورزش
معنیدار بود (جدول  .)2هرچند دامنهی تغییرات
مالوندیآلدهید در گروه دریافت کننده سیر پس از انجام
تمرین برونگرا به طور معنیدار کمتر از گروه شبه دارو است
(جدول .)2

بحث
یافتههای تحقیق حاضر نشان داد که مكمل یاری چهار
هفتهای سیر موجب افزایش معنیدار ظرفیت آنتی اکسیدانی
تام ،در حالت پایه میشود .به عالوه ،سیر باعث جلوگیری از
افت توان ضداکسایشی بعد فعالیت ورزشی شد .بنابراین،
میتوان گفت که اوالً تمرین برونگرا موجب کاهش ظرفیت

ضداکسایشی سرم مردان فعال میشود و دوماً مكملیاری
سیر میتواند ضمن افزایش توان ضداکسایشی حالت پایه از
افت بیش از حد ظرفیت آنتی اکسیدانی تام سرمی پس از
انجام تمرین برونگرا جلوگیری نماید از جمله تحقیقاتی که
در این زمینه صورت گرفته و با نتیجهی تحقیق حاضر
همخوانی دارد میتوان به تحقیقات  Quindryو همكاران
( Lee ،)2003و همكاران ( )2009و  Shaikو همكاران
( ،)2008جهانی سردرود و همكاران ( Jafari ،)1392و
همكاران ( Kurkcu )2011و همكاران( )2010اشاره
داشت .جهانی سردرود و همكاران ( )1392به دنبال دویدن
وامانده ساز شاتل ،کاهش ظرفیت آنتی اکسیدانی تام سرمی
مردان فوتبالیست را مشاهده کردند Jafari .و همكاران
( )2011نیز به دنبال فعالیت هوازی  30دقیقهای کاهش
معنی دار ظرفیت آنتی اکسیدانی تام سرمی را خاطرنشان
ساختند و  Kurkcuو همكاران ( )2010نیز در مردان
هندبالیست به دنبال  30دقیقه فعالیت کاهش عامل فوق را
مشاهده نمودند .جزء فعال سیر ترکیب گوگرددار به نام
آلیسین است آلیسین یك ماده شیمیایی است که در سیر له
شده ،خرد شده و یا جویده شده وجود دارد .آلیسین به
عنوان یك آنتیبیوتیك عمل میکند و خاصیت ضد
ویروسی -باکتریایی و آنتی اکسیدانی دارد.
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در این بین تحقیقاتی نیز وجود داشته است که تغییرات
این شاخص بسیار اندک بوده به طوری که تغییر معنیداری
در شاخص مورد نظر مشاهده نشده است .از جمله این
تحقیقات می توان به مطالعه  Williamsو همكاران
( )2005اشاره کد که بیان کرده است مصرف عصارهی سیر
کهنه برای  14روز در بیماران قلبی عروقی باعث افزایش
معنیدار ظرفیت آنتی اکسیدانی تام نگردید است .شاید علت
تاثیر نگذاشتن سیر در ظرفیت آنتی اکسیدانی تام در این
تحقیق شدت بیماری افراد باشد که موجب کاهش بیش از
حد ظرفیت آنتی اکسیدانی تام در این بیماران گردیده است.
به هر حال ،بیشتر تحقیقات نشان می دهد که سیر با
افزایش توان ضداکسایشی از بروز فشار اکسایشی و عوارض
مربوطه از جمله التهاب جلوگیری می نماید.
به عالوه ،تجزیه و تحلیل دادههای حاصل از تحقیق
حاضر نشان داد که مكملیاری چهار هفتهای سیر تاثیری
بر این عامل نداشته و بعد از یك جلسه فعالیت برونگرا در
هر دو گروه افزایش معنیدار مالوندیآلدیید مشاهده
گردید .بنابراین ،در مورد تاثیر مكمل یاری چهار هفتهی
سیر بر مالوندیآلدهید سرم مردان فعال پس از تمرین
برونگرا میتوان گفت که تمرین برونگرا موجب افزایش
مالوندیآلدهید سرمی مردان فعال هر دو گروه میشود و
مصرف چهار هفتهی سیر میتواند از افزایش دامنهی
تغییرات مالوندیآلدهید سرمی(شاخص آسیب اکسایشی)
پس از تمرین برونگرا بكاهد .از جمله تحقیقاتی که در این
زمینه صورت گرفته و با نتیجه تحقیق حاضر هم خوانی
دارد میتوان به تحقیقات  Ramelو همكاران (،)2004
 Metinو همكاران ( ،)2003جهانی سردرود و همكاران
( )1392و Jafariو همكاران ( )2011اشاره کرد که پس از
یك فعالیت مقاومتی زیر بیشینه طوالنی مدت ،دویدن
وامانده ساز شاتل و فعالیت هوازی  30دقیقهای ،میزان
مالون دی آلدهید خون به طور معنی داری افزایش داشت.
از تحقیقاتی که در زمینه مكمل سیر انجام گرفته و با
تحقیق حاضر هم خوانی ندارد می توان به تحقیق Jafari
و همكاران ( )2011اشاره کرد که سیر اثر معنیداری بر
میزان مالون دی آلدهید خون نداشت .سازوکار تاثیرگذاری
سیر در کاهش مالون دی آلدهید به این صورت است که
سیر از طریق افزایش آنزیمهای ضداکسایشی موجب

کاهش پراکسیداسیون لیپیدی میگردد .هم چنین ،سیر با
داشتن ترکیباتی مانند اس  -الیل مرکاپتو  -ال  -سیستئین
موجب حذف بنیانهای آزاد گردیده و در نتیجه باعث
کاهش پراکسیداسیون لیپیدی میگردد.

نتیجهگیري
در تحقیق حاضر محدودیتهایی شامل تفاوتهای
فردی اولیه آزمودنیها در ترکیب بدن ،شیوه زندگی
آزمودنیها و وضعیت تغذیه آزمودنیها ،ویژگیهای ژنتیكی
و فیزیولوژیكی آنها وجود داشت که قابل کنترل توسط
پژوهشگر نبود .با توجه به یافته های تحقیق حاضر توصیه
میشود تا با استفاده از مكمل یاری کوتاه مدت سیر
مقدمات افزایش توان آنتی اکسیدانی تام را در ورزشكارانی
که بیشتر با انقباضهای برون گرا درگیر هستند ،فراهم
نمود.
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