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 تاثیر مصرف مقادیر مختلف  سیر بر پاسخ لکوسیتوز به یک جلسه فعالیت استقامتی درافراد فعال

 
 4بداهللع ،، سراجیان3قیهر، ، همتی2جادس، ، احمدی زاد1ویار ،ذکری کندلجی

 

 ،یزیولوژی ورزشکارشناس ارشد فی -3دانشیار دانشگاه شهید بهشتی،  -2دانشگاه تبریز،  ی،دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزش -1

 دانشجوی دکتری دانشگاه شهید بهشتی -4 

 

هدف از این تحقیق بررسی تاثیر مصرف مقادیر مختلف سیر بر پاسخ لکوسیتوز به یک جلسه فعالیت استقامتی در افراد  :مقدمه

 فعال بود. 

کیلو گرم، قد  9/73±41/6 سال، وزن 27 ±88/7انحراف معیار؛ سن  ± مرد ورزشکار )میانگین11: بدین منظور شناسیروش

جلسه با مصرف مقادیر مختلف سیر  4سانتیمتر( داوطلبانه در این تحقیق شرکت نمودند. آزمودنی ها طی  33/4±31/171

میلی گرم پودر سیر و دارونما( بصورت تقابل توازن، با فاصله یک هفته استراحت بین جلسات در یک  1555و  715، 155)

ساعت بعد از  4روی نوارگردان شرکت داشتند. قبل و  ضربان قلب هدف %61-81دقیقه با شدت  35فعالیت استقامتی بمدت 

های حاصله با دادهمصرف مکمل و بالفاصله بعد از فعالیت ورزشی، نمونه خونی جهت اندازه گیری گلبول های سفید گرفته شد. 

 بررسی شد. 51/5ی دار( در سطح معنی4*3های تحلیل واریانس مکرر )استفاده از آزمون

( و ورزش پس از مصرف سیر نشان داد مقدار P˂51/5در پاسخ به مصرف سیر) مقایسه داده های لوکوسیت خون ها:یافته

میلی 1555و  155(. مقایسه زوج ها نشان داد که بین مقدار مصرفی P˂51/5مصرفی سیر بر این پاسخ اثر گذار می باشد )

( تفاوت معنی داری وجود دارد. همچنین، سیر صرف نظر از مقدار مصرفی تاثیری بر لکوسیت خون P˂51/5گرم و دارونما )

. در حالیکه پاسخ این فاکتور به ورزش پس از مصرف سیر صرف نظر از مقدار مصرفی، افزایش داشت (P˃51/5ندارد )

(51/5˂P.) 

ساعت قبل از ورزش بیشینه، از لوکسیتوز  4میلی گرم  155: نتایج این مطالعه نشان داد که مصرف  سیر به میزانگیرینتیجه

 ناشی از فعالیت بیشینه جلوگیری میکند.

 : لکوسیتوز، سیر، فعالیت استقامتیکلیدی هایواژه
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