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تام و  یشیضد اکسا تیبر ظرف نیتیکارن-به همراه مکمل ال یمقاومت نیهفته تمر 8 ریتاث

 نکرده نیدر مردان تمر یچرب ونیداسیپراکس
 

 4محمد صمدی ، 3مقصود پیریی، 2حمید آقاعلی نژاد، 1ابراهیم فالح
دانشگاه آزاد اسالمی  دانشیار. 3 ؛دانشیار دانشگاه تربیت مدرس. 2؛ یواحد تهران مرکز یدانشگاه آزاد اسالمکارشناس ارشد . 1

 علوم پزشكى بقیه ا ...)عج(.دانشگاه  ورزش یولوژیزیف قاتیمرکز تحقاستادیار . 4 ؛واحد تهران مرکزی

 ebrahim.fallah@modares.ac.ir آدرس ایمیل نویسنده مسئول

 و به بروز حالتی موسوم به استرس زندیبدن را بر هم م هایشیتولید رادیكالهای آزاد و ضداکسا نیتمرینات ورزشی تعادل بمقدمه: 

ضد  تیبر ظرف نیتیکارن-به همراه مكمل ال یمقاومت نیهفته تمر 8اثر  یهدف از پژوهش حاضر، بررس (.2، 1) انجامدیم یشیاکسا

 نكرده بود. نیتمر داندر مر یچرب ونیداسیتام و پراکس یشیاکسا

( تقسیم شدند. هر دو 11، دارونما=9به دو گروه )مكمل= یتصادف یگونهنكرده به نیمرد تمر ستیمنظور ب نیبه ا شناسی:روش

 و نیتیکارن-انجام دادند. در طول مطالعه گروه مكمل روزانه دو گرم مكمل ال كسانی یمقاومت نیگروه به مدت هشت هفته، تمر

 شاتیو آزما ییغذا هایافتیدر ،یكرسنجیپ هاییری( مصرف کردند. اندازه گنیکسترگروه دارونما روزانه دو گرم دارونما )مالتود

 با اهسرم در ابتدا و انتها مداخله انجام شد. داده دآلدئیدیتام و مالون یشیضد اکسا تیظرف یرگیخون شامل اندازه ییایمیوشیب

با استفاده از نرم افزار  یآمار هایروش هکلی و P ≥50/5 یدر سطح معنادار انسیکووار لیمستقل و تحل t ،یزوج t هایآزمون

SPSS  شد. لتحلیوهیتجز 19نسخه 

 و شیافزا یدارامعن طوربه سرم تام یشیضد اکسا تیظرف ،مكمل گروه در پس از تمرینات درنتایج پژوهش نشان داد که  یج:انت

 گروه دو نیب دیآلدئیدمالون در پس از تمرینات تنها تغییرات (.P ≥50/5) افتی کاهش یدارامعن طوره ب سرم دیآلدئیدمالون

، تغییر معناداری در هیچ کدام از متغیرها دارونمادر گروه  نیچنهم (.P ≥50/5) داشتند گریكدی با یمعنادار تفاوت مكمل و دارونما

 (.<50/5P) مشاهده نشد

 و خطریب مكمل کی عنوانبهتواند می دوزاین  با نیتیکارن-ال کند که مصرفهای حاضر پیشنهاد مییافته گیری:بحث و نتیجه

 باشد. دوره تمرین در یشیاکسا استرس کنترل یبرا یراهكار، ضرریب

 ی.شیاکسا استرسکارنتیتین، -تمرین مقاومتی، ال های کلیدی:واژه
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