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ي کوتاه مدت عصارة سیر و فعالیت استقامتی روي چرخ کارسنج بر فعالیت گیرتأثیر مکمل

  بزاقی، فشار خون و ضربان قلب  دیسموتازو سوپر اکساید پراکسیداز  مآنزی

  اردر دختران ورزشک

  4حسین غفوريدکتر ، 3جواد مهربانیدکتر  ،2بهمن میرزائیدکتر  ،1فهیمه مهربانی

  چکیده

 اکسایدسوپر بزاقی هايآنزیمتغییرات سیر بر  کپسولکوتاه مدت  گیريمکملتعیین اثر منظور پژوهش حاضر به: سابقه و هدف

دختران ورزشکار انجام  دره فعالیت ورزشی روي چرخ کارسنج حین و پس از یک جلسو ضربان قلب  خون فشار، پراکسیدازو  دیسموتاز

  شد.

میلی  27/39: درصد و اکسیژن مصرفی بیشینه 64/23بدن:  سال، چربی 12/22سن: ( دختر ورزشکار سالم 10 تعداد: هاشمواد و رو

 1200روزانه ( پالسبوگرم) و میلی 1200نه روزاسیر ( مکملگروه  کانترباالنس در دوبه روش به طور داوطلبانه و لیتر/کیلوگرم/دقیقه) 

روي چرخ را دقیقه  30به مدت  ، یک جلسه فعالیت استقامتیگیريمکملروز  3ها پس از آزمودنی نشاسته) تقسیم شدند. گرممیلی

  . اجرا کردندکارسنج 

پالسبو کمتر بود. همچنین در دقیقه  وهگرگیري نسبت به حین فعالیت در هر دو مرحلۀ مکمل 10و  5ضربان قلب در دقایق  :هایافته

تر بود. آنزیم پایین گروه مکملدر پایان فعالیت در ستولی سیفشار خون  تر بود.، در گروه پالسبو نسبت به سایر شرایط پاییناستراحت 10

گروه در  استراحت 30و در دقیقه گیري سیر و پالسبو بعد از فعالیت نسبت به پیش از آن باالتر پراکسیداز بزاقی در هر دو شرایط مکمل

گیري دقیقه پس از فعالیت نسبت به قبل فعالیت و قبل مکمل 30بالفاصله و  دیسموتاز سوپر اکسایدفعالیت آنزیم  بود.االتر ب مکمل

  ).p>05/0(دقیقه پس از فعالیت نسبت به گروه پالسبو بیشتر بود  60و  30نشان داد. مقادیر این آنزیم بالفاصله، 

در کاهش ضربان قلب و فشار خون حین و پس از فعالیت ورزشی و افزایش تواند سیر می کپسول گیريمکمل : احتماالًگیريجهنتی

  .باشداکسیدانی موثر هاي آنتیآنزیم

  

 فعالیت شدید هوازي، استرس اکسایشی، مصرف سیر، ضربان قلب، زنان ورزشکار: کلیدي واژگان

 

 
 
 
 
 

 

  شکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه گیالن. دانشجوي دکتري فیزیولوژي ورزش، دان 1

  . استاد فیزیولوژي ورزش، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه گیالن 2

  . استادیار فیزیولوژي ورزش، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه گیالن 3

  ناسیش. استادیار بیوشیمی، دانشکده علوم پایه دانشگاه گیالن، گروه زیست 4
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 مقدمه

تواند منجر اثر مثبت دارد، اما می ورزشکاران هوازي توان ، هرچند در افزایششدید نسبتاً هوازي يهافعالیت اجراي

ممکن است با رهایش بیش از حد  هافعالیتاین نوع  در واقع، اجراي ).2،1( شودفیزیولوژیک  هايبه بروز استرس

افزایش فشار  زاد واکسیدانی درونتیاکسیدانی باعث تضعیف ظرفیت آناي آزاد و تخلیه منابع آنتیهلرادیکا

 عملکرديهاي الکتیک) ظرفیتبازي (تجمع اسید -دن تعادل اسیديبا برهم خور ،. همچنین)3(اکسایشی گردد 

درواقع، ). 3د (بار باشتواند زیان، میت باالشدی با ورزشهاي اجراي فعالیتبنابراین کند. کاهش و خستگی بروز می

ها به عنوان بخشی از روند طبیعی متابولیسم سلولی گونه فعالیتهاي آزاد در اثر اینرادیکالتولید بیش از اندازه 

ه درك فیزیولوژیک ورزشکاران ب). 4هاي سالم یا تغییر در عملکرد آنها شود (تواند منجر به آپوپتوز سلولحتی می

کاهش دورة بازگشت به حالت اولیه  ینهمچنزیرا نگران سالمتی خود و بهبود اجراء و  ؛ندداراین موضوع عالقه 

ورزشی، هاي و فعالیتو پیامدهاي انواع تمرینات  آثاراین موضوع بیش از پیش بر شناخت  .پس از ورزش هستند

تغذیۀ مناسب قبل و پس از جلسات تمرینی بر و تأثیر ساز و همچنین اهمیت هاي شدید و واماندهورزش ویژهبه

توانند آثار ها، عواملی هستند که میاکسیدانسیستم ایمنی بدن تاکید دارد. آنتی هاي مختلف، از جملهدستگاه

اکسیدانی کم کرده و منجر به افزایش عوامل آنتیي آزاد را خنثی و پیامدهاي فشار اکسایشی را هارادیکالمنفی 

اولین سدهاي دفاعی  به عنوان 2دیسموتاز سوپر اکسایدهمانند آنزیم  1یآنزیم پراکسیداز بزاق. )6،5( شود

و از  شتهاکسیدانی دااثر دفاعی و آنتی ،عالوه بر فعالیت ضد باکتریاییبدن محسوب می شوند که  اکسیدانیآنتی

. اجزاي مختلف دهان از جمله )7( دنکنت میي آزاد اکسیژن محافظهارادیکالبر مخاط دهان در برا هايسلول

و هرگونه عدم تعادل در این  استاحیا  - در فرایند اکسیداسیون یاکسیدانآنتیبزاق داراي مکانیسم دفاعی 

 و هاي ایمنیممکن است به بیماري ی،اکسیدانآنتیها از جمله افزایش استرس اکسیداتیو یا کاهش فعالیت سیستم

هاي تفعالی از ناشی اکسایشیاسترس  نامطلوب آثار با هاي مقابلهشیوه از یکی. )7( در انسان منجر شود یالتهاب

 به توانمی راستا، این . در)8(است  خوراکی و هاي ضداکسایشی طبیعیمکمل از شدید، استفاده و سنگین ورزشی

سیستئین  آلیل اس و 3دار از جمله آلیسیناي که داراي خواص ضداکسایشی تیولعنوان ماده سیر به آثار مفید

هیدروکسیل که در اثر  رادیکال جمله از آزاد، يهارادیکالحذف  باست، اشاره کرد. این خاصیت سیر موج

از سویی، گزارش شده مصرف سیر در کاهش فشار . )10،9،5(گردد شود، میهاي شدید ورزشی تولید میفعالیت

از فرم غیرفعال آن یعنی  4که با عمل آنزیم آلیناز خون نیز اثرگذار است. ماده ضداکسایشی آلیسین موجود در سیر

بیوتیکی و ضد نتیآآلیسین یک ماده ). درواقع، 12،11عامل اصلی این اثر معرفی شده است ( د،شوآلین ایجاد می

اما این موضوع  ؛)11ورد (آپایین می ،عروق خونی نندگیگشاد کاثر فشار خون باال است که فشار خون را از طریق 

مورد رگذار است، تاکنون هاي شدید ورزشی اثاجراي فعالیت پس ازکه آیا مصرف سیر در کاهش فشار خون 

گرفته مورد بررسی قرار  2 بیماران دیابتی نوعهرچند، در پژوهشی اثر سیر بر فشار خون است. قرار نگرفته مطالعه 

گرم در روز باعث کاهش فشار خون سیستولیک و میلی 900مصرف قرص سیر به میزان و گزارش شده است که 

   .)11( شوددیاستولیک می

 

1 Salivary Proxidase 

2 Superoxide dismutase 

3 Allicin 

4 Alliinase 
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هاي ورزشی مورد ارزیابی قرار نگرفته است. ن ماده بر تغییرات ضربان قلب هنگام و پس از فعالیتهمچنین، اثر ای

مورد بررسی قرار انجام تمرینات بدنی شدید  پس ازهاي خستگی براي اولین بار آثار عصاره سیر کهنه بر شاخص

د، بلکه از تغییرات شوهاي خستگی میبرخی شاخصکاهش این مکمل نه تنها موجب گرفت و گزارش شد 

، این . با وجود)13( کندموجود در خون جلوگیري میو استرس اکسایشی آسیب سلولی  هاينامطلوب شاخص

تواند این مکمل هاي هوازي شدید موضوعی است که میارزیابی تأثیر مصرف مکمل سیر به دنبال اجراي فعالیت

که زنان از طرفی، با توجه به این اکسایشی معرفی کند.هاي ضد را به عنوان جایگزینی مناسب براي سایر مکمل

هستند و اکثر مطالعات روي مردان صورت  هاي التهابیبیماريهاي در معرض خطر ترین گروهورزشکار از شاخص

هاي فیزیولوژیک زیادي بین زنان و مردان وجود دارد، به تحقیقات بیشتري در این زمینه نیاز است. گرفته و تفاوت

بزاقی، فشار خون و ضربان  دیسموتاز سوپر اکسایدو پراکسیداز پاسخ ارزیابی پژوهش حاضر به در ، ین اساسر اب

پرداخته شده گیري کوتاه مدت عصارة سیر در دختران ورزشکار به فعالیت شدید استقامتی پس از مکملقلب 

  است.

 

  هامواد و روش

ي مکرر و دو سویه هاگیرياندازه(تجربی و کنترل)، با  هاي نیمه تجربی دو گروهیتحقیق حاضر در قالب طرح

یید کمیته اخالق در پژوهش دانشگاه گیالن انجام شد. جامعه آماري شامل دختران سالم ورزشکار و أپس از ت ،کور

ی طی یک اکسیدانآنتیگونه مکمل و داروي ی و عدم مصرف هیچورزشغیر سیگاري (با شرکت منظم در تمرینات 

نفر داوطلب با حضور در جلسه  16 تعداد ،ه) بودند. پس از توزیع اطالعیه همکاري شرکت در طرحماه گذشت

ی و ورزش -هاي پزشکیپرسشنامه نامه،رضایتفُرم ، گیرياندازه هايروشهماهنگی و پس از شرح کامل اهداف و 

که از نظر  کسانیمزمن و  هايافراد با سابقه ابتال به بیماري کرده وتکمیل را  ساعته غذایی 24یادآمد 

شدند. بر این اساس، شناخته شدند، حذف بودن  رزشکاروبراي  عیارهاي مورد نظرفیزیولوژیک فاقد م هايشاخص

ماه گذشته تمرینات منظم ورزشی را اجرا کرده و حداقل یک سابقه  قهرمانی  6طی افرادي انتخاب شدند که 

بندي دستهدر دو گروه و به روش کانترباالنس  ب و به صورت تصادفیانتخانفر  10تعداد در نهایت داشته باشند. 

   شدند.

  هاهاي فردي، فیزیولوژیک و ترکیب بدن آزمودنیویژگی .1جدول 

  انحراف معیار    میانگین 

  51/2  12/22  سن (سال)

  07/6  23/165  متر)قد (سانتی

  61/5  35/57  وزن (کیلوگرم)          

  22/2  09/21  رمربع/کیلوگرم)شاخص توده بدن (مت

  03/6  64/23  )درصد(چربی بدن 

max2VO 14/5  27/39  لیتر)(دقیقه/کیلوگرم/میلی  
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ساخت (گر ترکیب بدن تحلیلبا استفاده از دستگاه  یترکیب بدنهاي تحقیق، ابتدا شاخصیک هفته قبل از شروع 

ساخت روي نوارگردان ( آزمون بروسستفاده از با ااکسیژن مصرفی بیشینه  و) کُره جنوبی Biospaceشرکت 

 و مواد سیرتجویز، از مصرف ساعت قبل از  72ها آزمودنیقرار گرفت.  گیرياندازهمورد ) ایتالیا Cosmedشرکت 

 1200سیر ( گیريمکملهاي تحقیق شامل منع شدند. گروهو اجراي هرگونه فعالیت بدنی سنگین، ی اکسیدانآنتی

 .بودند) به مدت سه روزو  گرم در روز نشاستهمیلی 1200( پالسبو) و به مدت سه روزو  در روز گرم یک وعدهمیلی

آمریکا با مجوز بهداشتی از اداره کل نظارت بر مواد ) Nature Made( هاي عصاره سیر از شرکت نیچرمیدکپسول

ساعته  24از پرسشنامه یادآمد  ،حقیقتها در طول کنترل تغذیه آزمودنی برايغذایی وزارت بهداشت تهیه شد. 

ساعت  3به صورت مشابه و یکسان و با فاصله  گیرينمونهو آخرین وعده غذایی قبل از  )2د (غذایی استفاده ش

در  هاآزمودنی .ر آب، مصرف شدتلیمیلی 500رین کپسول سیر به همراه قبل از شروع فعالیت به منظور دریافت آخ

در فاصله منع شده بودند، ، از انجام هرگونه فعالیت بدنی سنگین فعالیت ورزشیاجراي ساعت قبل از  48حالی که 

نمونه بزاقی اولیه در حالت پایه  .خودداري کردندهر نوع نوشیدنی مصرف از  ،نیز گیرينمونهناهار و آخرین وعده 

بل از شروع فعالیت ق دقیقه 30و  گیريمکملنمونه دوم پس از تکمیل دوره سه روزه  ،گیريقبل از شروع مکمل

 30چهارم و پنجم  هاينمونه ورکاب زدن  پایاناز  پسسوم بالفاصله  بزاقی نمونهشد.  آوريجمعشدید هوازي 

سپس، ). 1آوري شد (شکل جمع ریکاوري، در دورهها به منظور بررسی تغییرات آنزیمو  فعالیتدقیقه بعد از  60و

ضربان  ،دقیقه استراحت 15زمایشگاه فیزیولوژي ورزش حاضر و پس از در ساعت تعیین شده در آ هاآزمودنیهمه 

، با اجراي حرکات کششی و پدال زدن آهسته گرم کردندقیقه  5شد. پس از  گیرياندازه آنهاقلب و فشار خون 

و  20، 10، 5دقایق در ضربان قلب دقیقه رکاب زدند.  30به مدت  باال و شدت روي چرخ کارسنج با هاآزمودنی

 شد. گیرياندازهدقیقه پس از فعالیت  10و  5، 2دقایق  در دقیقه حین فعالیت و فشار خون و ضربان قلب 30

اي مدل با فشارسنج جیوهو فشار خون ساخت کشور فنالند  T31سنج پوالر مدل ضربانضربان قلب با دستگاه 

ALPK2 ،مقدار فشاري که در ستون مدرج  ساخت کشور ژاپن انجام شد، با شنیدن اولین صدا از گوشی پزشکی

هواي بازوبند، صداها آهسته و  هیتخل ادامهگردید و با شد به عنوان فشار خون سیستولی ثبت میاي رویت میجیوه

شد. ناپدید شدن صداها به عنوان فشار دیاستولی گزارش شدند تا زمانی که دیگر صدایی شنیده نمیضعیف می

   .گردیدمی

  

  
شماتیک طرح پژوهشی . تصویر1شکل   

 
 دیسموتاز سوپر اکسایدو  )Proxپراکسیداز ( ارزیابی بیوشیمیایی آنزیمو  گیريروش نمونه

)SOD(: ساعت  ها در شرایط یکسانگیريهمه اندازه)حدود گراد و رطوبت درجه سانتی 26-28دماي ، 16-14



  103... ري کوتاه مدت عصارة سیر و فعالیت استقامتی روي چرخ کارسنجگیتأثیر مکمل

آوري و درون جمعها زاق از آزمودنیمیلی لیتر ب 3گیري حدود در هر بار نمونه درصد) انجام شد. 50

منتقل و  یها به آزمایشگاه بیوشیمپس نمونهس. و درون یخ قرار داده شدهاي مخصوص ریخته میکروتیوپ

 -20در دماي  ها،و پس از جداسازي ناخالصیسانترفیوژ  دور بر دقیقه 3000با سرعت بالفاصله در دماي محیط 

کروملین  رندوکسبا استفاده از کیت به روش گلیکول و آنزیم پراکسیداز ت فعالی گراد فریز شدند.درجه سانتی

وسیلۀ پراکسید هیدروژن اکسید شده و در این روش گلوتاتیون به .قرار گرفتگیري اندازهمورد  ساخت بریتانیا

پر اکساید سوهمچنین، فعالیت آنزیم  ).14گردد (سپس در حضور گلوتاتیون ردوکتاز به شکل گلوتاتیون احیا می

گیري شد. براي سنجش فعالیت این آنزیم با روش گیانوپلیتیس و رایس از طریق اسپکتوفتومتري اندازه دیسموتاز

و بالنک از کووت کنترل نیز استفاده شد که محتوي واکنش سل بالنک و کنترل  هاي نمونهعالوه بر کووت

  باشد.اقد آنزیم میباشد با این تفاوت که دو سل مذکور فمشابه سل نمونه می

 هادادهوزیع تبودن طبیعی ارزیابی  رايو ب میانگین و انحراف استانداردبراي توصیف آماري از : هاي آماريروش

آزمون  زبا استفاده ا گیرياندازهمراحل مختلف در  هامتغیرتغییرات  استفاده شد.اسمیرنف  -آزمون کلموگروف  از

بین گروهی  فاختالوجود ونی مورد بررسی قرار گرفت. تعقیبی بونفرآزمون رر و مکگیري با اندازهتحلیل واریانس 

انجام شد.  18نسخه  spssبا استفاده از نرم افزار آماري شد. عملیات تحلیل مستقل  tنیز با استفاده از آزمون 

05/0<p شد. در نظر گرفته دارمعنی  

  

  نتایج

و در گیري سیر نسبت به پالسبو مکمل گروهدر ریکاوري،  10 و در دقیقهحین فعالیت  10ه قضربان قلب در دقی

در سایر ). >05/0pداري کمتر بود (طور معنیبهگیري سیر حین فعالیت در گروه پالسبو نسبت به مکمل 20دقیقه 

  .)2(شکل ی مشاهده نشد تفاوتمراحل 

  
  هاآزمودنی ضربان قلب میانگین تعداد. 2شکل 

  ).p>05/0دار نسبت به گروه پالسبو  (الف معنیاخت*
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در مقادیر فشار خون، فقط فشار دیاستولی در پایان فعالیت در افرادي که سیر مصرف کرده بودند نسبت به      

ت وگونه تفا). در مقادیر فشار خون سیستولی هیچ>05/0pتر بود (داري پایینطور معنیزمان مصرف پالسبو به

  .)3(شکل  شاهده نشدداري ممعنی

  
گروها قبل و پس از فعالیت  . مقادیر فشار خون3شکل 

  ؛ورزشی

  ).p>05/0دار نسبت به گروه پالسبو  (اختالف معنی* 

   

گیري و بالفاصله پس از فعالیت نسبت به پیش از مکمل) 4بزاقی (شکل  دیسموتازفعالیت آنزیم سوپر اکساید 

دقیقه پس  60و  30بالفاصله، آنزیم فعالیت این ). همچنین، >05/0p( باالتر بود. داريطور معنیبهپیش از فعالیت 

  ).>05/0pداري باالتر بود (طور معنیبهنسبت به پالسبو گیري در گروه مکملاز فعالیت، 

  
  دیسموتاز بزاقی؛. فعالیت آنزیم سوپر اکساید 4شکل 

 افزایش†گیري سیر؛ ز مکملدار نسبت به پیش امعنی افزایش§

اختالف *گیري سیر؛ مکمل گروهدار نسبت به پیش از فعالیت در معنی

  ).p>05/0دار نسبت به گروه پالسبو  (معنی
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دقیقه پس از فعالیت نسبت به پیش از فعالیت و پیش از  30بالفاصله و ) 5(شکل آنزیم پراکسیداز بزاقی فعالیت 

پس از فعالیت نسبت  30دقیقه ). همچنین، مقادیر این آنزیم در >05/0p(باالتر بود  داريطور معنیگیري بهمکمل

  ).>05/0p( گیري باالتر بودبه گروه پالسبو تفاوت و در گروه مکمل

  

  
 افزایش†گیري سیر؛ دار نسبت به پیش از مکملمعنی افزایش§ . فعالیت آنزیم پراکسیداز بزاقی؛5شکل 

  ).p>05/0دار نسبت به گروه پالسبو  (اختالف معنی*گیري سیر؛ مکمل گروهدار نسبت به پیش از فعالیت در یمعن

  بحث

هنگام ریکاوري در شرایط مصرف پراکسیداز بزاقی دیسموتاز و هاي سوپر اکساید ها نشان داد مقادیر آنزیمیافته

   هر دو گروه نسبت به پیش از فعالیت باالتر بود.سیر نسبت به زمان مصرف پالسبو و در پایان فعالیت در 

ایجاد  ، استرس اکسیداتیواز فعالیت ورزشی کوتاه مدت دهد در زمان ریکاوري پسنشان می موجودعلمی شواهد 

در دوره ریکاوري، عاملی براي مقابله با این  این دو آنزیمرسد باال بودن مقادیر به نظر می .)15،14( دشومی

دیسموتاز و سوپر اکساید به ویژه آنکه در گروهی که سیر مصرف کرده بودند، افزایش در پراکسیداز  استرس باشد.

اي دربارة هاي ویژهکند. دالیل و مکانیزماکسیدانی سیر را تأیید میدار بود که اثر آنتی، معنیپالسبونسبت به گروه 

عنوان یکی از ترکیبات بهاثرگذاري سیر بر عوامل استرس اکسیداتیو بیان شده است که یکی از آنها وجود آلیسین 

ي پراکسیلی و انتقال هارادیکالمل ناشی از مهار زنجیره حاین تغییرات به احتمال زیاد اصلی سیر است. 

اکسایشی آلیسین دهند فعالیت ضد) احتمال می16از ترکیبات اولیه است. (توسط اثر آلیسین پراکسیدهاي آللیک 

کار احتمالی پیشنهاد شده در ارتباط با اثرات آن است. سازوطور عمده ناشی از دخالت هیدروژن آللیک به

ی به این صورت است که سیر با افزایش شیان در افزایش ظرفیت تام ضداکسهاي آوردهآسیر و فر گیريمکمل

تواند ظرفیت می، دیسموتازسوپر اکساید مانند پراکسیداز و  پیشگیري کننده تیوکسیدااآنتیهاي آنزیم ربیان بیشت

مدت  روز)، کوتاه 03درازمدت ( گیريمکمل ) تاثیر2010و همکاران ( 1کازاُقلو ).17د (ی را باال ببرشیاتام ضداکس

 مردان اکسیداتیوآنتی ظرفیت که نشان دادند گیري، مکمل سیرساعت قبل از خون 3اي (جلسه و تک روز) 15(

گیري ). در مطالعۀ حاضر، مکمل18کند (پیدا میش افزای مدت کوتاه و مدت دراز گیريشرایط مکمل در سالم

نجام شد که نتیجۀ آن افزایش فعالیت آنزیم پراکسیداز بزاقی حین گرم امیلی 1200کوتاه مدت با مقدار دوز روزانۀ 
 

1 Koseoglu 
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دهد حتی مصرف اجراي فعالیت ورزشی و ریکاوري پس از آن نسبت به گروه پالسبو بود. این یافته نشان می

رسد دوز مصرفی سیر نقشی در اثرگذاري آن به نظر میتواند آثار ضداکسایشی داشته باشد. کوتاه مدت سیر می

اکسیدانی تواند ظرفیت آنتیروز مصرف عصاره سیر می 14نشان دادند ) 2010(دمیرچی و همکاران ته باشد. نداش

ساز، خنثی کند و تغییرات نامطلوب هاي هوازي واماندههاي آزاد پس از فعالیترا با کاهش تولید رادیکال

رسد به نظر می ).19ران را کاهش دهد (هاي ورزشی هوازي در ورزشکافرایندهاي اکسایشی ناشی از انجام فعالیت

) و دوز مصرفی 3اکسیدانی است (هاي آنتینتایج تحقیقات تحت تاثیر سطح ورزش، میزان، مدت و نوع مکمل

تواند گرمی میمیلی 2400و  1200گیري کوتاه مدت عصاره سیر در دو دوز گزارش شده مکملکمتر نقش دارد. 

) در مردان فوتبالیست پس از اجراي تمرینات ورزشی سنگین TACدانی تام (اکسیمنجر به افزایش ظرفیت آنتی

  ). 20شود (

بزاقی تحریکی دیسموتاز و سوپر اکساید داري در فعالیت آنزیم پراکسیداز و همکاران افزایش معنی 2لجونبرگ     

 هاري در فعالیت این آنزیمدابعد از مسابقه دو ماراتن نشان دادند. یک ساعت پس از مسابقه هنوز افزایش معنی

هاي پژوهش حاضر با گزارش لجومبرگ و همکاران همخوانی ). یافته7وجود داشت، اما روند آن کاهشی بود (

داري نسبت به قبل طور معنیریکاوري، هنوز سطح فعالیت پراکسیداز به 30دارد. در مطالعۀ حاضر در دقیقۀ 

 ) مشاهده شد2013اي در گزارش پژوهشی سریري و همکاران (یافته گیري باالتر بود. چنینفعالیت و قبل مکمل

دقیقه تا یک ساعت پس از فعالیت، در مطالعۀ دمیرچی و  30 دیسموتازو سوپر اکساید  . باالتر بودن پراکسیداز)21(

ي هاي هوازرسد نیاز به یک دفاع ضداکسایشی پس از فعالیت. به نظر می)19( همکاران نیز گزارش شده است

   ترین دلیل افزایش این آنزیم است.ي آزاد، اصلیهارادیکالتولید کنندة 

هاي ورزشی تواند فشار خون سیستولی پس از فعالیتمصرف کوتاه مدت مکمل سیر میها نشان داد یافته     

دگی زمان مصرف پالسبو کاهش دهد. اثر کاهش دهن در مقایسه باداري طور معنینسبت به پیش از آن را به

آلیسین در  خاطر وجود مادةهبمصرف سیر بر فشار خون یکی از موضوعاتی است که مورد توجه قرار دارد. این اثر 

 کند.آلینین را به آلیسین تبدیل می اسید آمینۀن آنزیم آلیناز ترشح شده شود، در آرد میسیر است. زمانی که سیر خُ

بیوتیکی دارد. آلیسین از طریق گشاد کردن دیواره عروق، فشار آلیسین خاصیت ضد فشار خون، ضد لیپیدي و آنتی

گرم پودر سیر به مدت میلی 900مشخص نمود مصرف روزانه  3تحقیقات وربرگ ).22،23( آوردخون را پایین می

خاطر هبرا تغییرات در فشار خون آنها این  ).2(شود شار خون سیستولیک و دیاستولیک میهفته باعث کاهش ف 16

. اندمعرفی کردههاي ورزشی گی گشاد کنندگی عروق توسط سیر و افزایش در جریان خون در اثر فعالیتویژ

هنگام مصرف سیر نیم ساعت قبل از تمرینات استقامتی، پارامترهاي متابولیکی از  نشان دادها روي رت مطالعه

اکسیداتیو بهبود یافت و همچنین مواد  در برابر یاکسیدانآنتیهاي فعالیت آنزیمسطح گلوکز خون، تنظیم طریق 

هاي بیشتري خون به اندام قدارنسبت به شرایطی که سیر مصرف نشده بود، گشادتر و م هاشریانقطر عروقی 

  ).23،22( فعال منتقل شد

حین فعالیت و هنگام ریکاوري، را تواند ضربان قلب ها نشان داد مصرف کوتاه مدت مکمل سیر مییافته     

هاي ورزشی در شدت باالتر در توانایی اجراي فعالیتداري کاهش دهد. طور معنیبه زمان مصرف پالسبو بهنسبت 

هایی است که ورزشکاران به دنبال آن هستند. که کمترین فشار به عضلۀ قلب وارد شود، یکی از قابلیتحالی
 

2 Ljungberg 

3 Vorberg 



  107... ري کوتاه مدت عصارة سیر و فعالیت استقامتی روي چرخ کارسنجگیتأثیر مکمل

اي بیشتر باشد که این حالت حجم ضربهدهنده تواند نشانتر میتر در ضربان قلب پاییناجراي کار بدنی سخت

هاي علمی در خصوص تأثیر مصرف سیر بر ضربان قلب حین فعالیت و براي قلب یک مزیت است. گزارش

سیر مصرف  اثر شش هفته )2005( و همکاران 4ورماریکاوري بسیار اندك است و نیاز به مطالعات بیشتري است. 

این مکمل خوراکی باعث کاهش مصرف ند بررسی کردند و دریافت راگرم در روز به صورت کپسول) میلی 250(

(افزایش زمان انجام کار یا خستگی کمتر)  دار ضربان قلب حین اوج فعالیت ورزشی و افزایش تحمل ورزشییمعن

رسد بر این اساس به نظر می ).24( شودمیساز بروس عروقی شرکت کننده در آزمون وامانده -در بیماران قلبی 

را  پژوهشگران علت آنبرخی تواند با کاهش ضربان حین فعالیت، خستگی را به تأخیر اندازد. گیري سیر میلمکم

مصرف عصاره سیر و ترکیبات آن (آلیسین) ممکن است اند گزارش کرده اند. آنهاسیستمیک و متابولیک دانسته

ح انسولین باعث انتقال قند خون و تسهیل با افزایش ترش ،ثیر بر اتساع عروقی و افزایش تحویل اکسیژنأضمن ت

این اثر که ) 25( چرخه سوخت و ساز هوازي گلوکز و در نتیجه کاهش الکتات تولیدي و پیامدهاي بعدي آن گردد

تر ضربان قلب، فعالیت بیشتري انجام رده و فرد در شدت پایینکاز باالرفتن بیشتر ضربان قلب جلوگیري تواند می

 د.ده

 
  

  

 ريگینتیجه

اکسیدانی حین و پس از عالوه بر بهبود ظرفیت آنتی کوتاه مدت عصاره گیريمکمل نشان دادنتایج طور کلی به

تواند موجب کاهش فشار خون شدید، در کاهش ضربان قلب زمان فعالیت نقش دارد. از طرفی می بدنیفعالیت 

مدت سیر را براي بهبود گیري کوتاهن مکملتواسیستولی پس از فعالیت بدنی شدید شود. بنابراین احتماالً می

اکسیدانی دختران ورزشکار توصیه کرد. هرچند مدت زمان عملکرد ورزشی و همچنین افزایش ظرفیت آنتی

از اینرو، با در نظر براي دختران ورزشکار نیازمند مطالعات بیشتري است.  سیر گیري، دوز و شیوة مصرفمکمل

اکسایشی فت توان ضدورزشکار پیشنهاد کرد که به منظور جلوگیري از اُ دخترانبه توان گرفتن جوانب احتیاط می

  عصاره سیر استفاده کنند. گیريمکملاز  ،شدید ي هوازي نسبتاًهافعالیتو بروز فشار اکسایشی ناشی از انجام 

  

  تشکر و قدردانی

تر تالش فراوانی انجام دادند، بهاي مطالعۀ حاضر که براي اجراي مطلوبدینوسیله پژوهشگران از آزمودنی

 نمایند.صمیمانه تشکر می
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