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ز متفاوت بر مارکر آسیب لیپیدی مالون دی آلدئید  وتأثیر مکمل سازی دراز مدت سیر با دو د

 ساز  در مردان غیر ورزشکارماندهدراز فعالیت ورزشی  ناشی

 4حمداله هادی، 3چوبینه سیروس، 2گائینیعباسعلی ، 1 سجاد محمدیاری

، نی و علوم ورزشی، دانشکده ی تربیت بدگروه فیزیولوژی ورزشی. 2دانشگاه تهران؛ ، شکده ی  تربیت بدنی و علوم ورزشیدان.1

دنی دانشگاه علوم گروه تربیت ب-4 ، دانشگاه تهران؛نی و علوم ورزشیدانشکده تربیت بد ،گروه فیزیولوژی ورزشی .3 دانشگاه تهران؛

 ن انتظامی امی

 mohammadyari.s@gmail.com آدرس ایمیل نویسنده مسئول

آسیب لیپیددی  ناشدی از فعالیدت ورزشدی  میلی گرمی سیر بر شاخص1555و  055تعیین تاثیر مکمل سازی دراز مدت  :مقدمه

 درمانده ساز در دانشجویان غیر ورزشکار بود.
 قدد کیلدوگرم، 23238±8228 وزن سدال، 21±1223میدانگین و انردراا اسدتاندارد سدن مرد غیر ورزشکار با  22: روش شناسی 

ل قدر  ممک ، دارو شبه گروه سه در تصادفی مربع متر بر کیلوگرم 21232±2218 بدنی توده شاخص و متر سانتی 2211±1.823

در حالت پایه و پس از فعالیت ورزشی میلی گرمی در روز توزیع شدند. نمونه های خونی اول و دوم  1555و  055سیر در دو دوز 

هفته مکمل سازی و در همان شرایط حالت پایه و پس از فعالیت ورزشی درمانده  8درمانده ساز و نمونه های سوم و چهارم پس از 

در  بی توکیبرای تجزیه و ترلیل داده ها، از آزمون ترلیل واریانس با اندازه های تکراری و یک سویه و آزمون تعقی ساز گرفته شد.

 استفاده شد. p≤0/05سطح معنا داری 

مدی شدود. بده عد،وه ، مکمدل سدازی لیپیددی   : یک جلسه فعالیت ورزشی درمانده ساز، سدبب افدزایم معندادار آسدیبنتایج 

حالدت پایده و پدس از لیپیددی   میلی گرمی در روز، باعث کاهم آسیب  1555و  055هفته ای(قر  سیر با مقادیر  8درازمدت)

میلدی گرمدی  055میلی گرمی قر  سیر در مقایسه بدا مصدرا  1555چنین ، مصرا  فعالیت ورزشی درمانده ساز می شود. هم

 حالت پایه و پس از فعالیت ورزشی درمانده ساز می شود. لیپیدی   ،خیلی بیشتر موجب کاهم آسیب
:بنابراین ، با احتیاط می توان به ورزشکاران پیشنهاد کرد برای جلوگیری از بروز فشدار اکسایشدی ناشدی از  نتیجه گیری بحث و

 میلی گرمی( استفاده کنند. 1555فعالیت های ورزشی شدید، از مکمل سازی دراز مدت سیر)به ویژه  با دوز 

 یرآسیب لیپیدی، سمکمل سازی دراز مدت ،  ،فعالیت ورزشی درمانده ساز کلیدی: واژه های
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