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 مقدمه:
 ک،یالمپ یقهرمان نیکسب عناو تی، اهمامروزه

چندان شده  دو شکارانورز نیدر ب یا قارهو  یجهان

را بر آن  یامر، پژوهشگران علوم ورزش نیاست. هم

در  یورزش های تفعالی درباره ها داشته است تا پژوهش

 یآن بر بدن را فزون یو آثار مثبت و منف یسطوح قهرمان

 سازی و رات سوختییتغ دیشد یورزش تیبخشند. فعال

 یورزش تی. فعالآورد یرا در بدن به وجود م یادیز

 20تا  10 نبی ها در بافت یمصرف ژنیاکس شیباعث افزا

به  ییایتوکندریم یمصرف ژنیاکس شی. افزاشود یبرابر م

  دیآن تول امدیو پ شود یمنجر م یشیاسترس اکسا

  ونیداسی( و پراکسROS) یژنیفعال اکس های گونه

  یچرب ونیداسی( است. پراکسLipid Peroxidation) یچرب

 چکیده:
 مالون یسرم ریبر مقاد نايرولاسپي مدت کوتاه سازی مکمل ريثأت یپژوهش، بررس نیا یهدف اصل زمينه و هدف:

 نخبه بود. استقامتی سواران ( دوچرخهSOD) سموتازیدديسوپراکس میآنز تي( و فعالMDA) دآلدئي دی
نفر  14، انجام شد آزمون  پسو  آزمون شيکه با طرح پ یتجرب مهيپژوهش ن نیانجام ا منظور  به :یبررس روش

 لوگرم،کي 4/66±16/2 وزن متر، سانتی 21/180±33/4 قد سال، 5/20±4/1 سن) استقامتی سواران از دوچرخه
 عنوان به  یمل متي در حضور با تجربه( 78/71±93/2مصرفی  ژناکسي حداکثر ،22/20±7/0 یشاخص توده بدن

 ایو  ینيتامیو های ز مصرف مکملآزمون ا ندیاز شروع فرآ شيهفته پ کی ها یانتخاب شدند. آزمودن یآزمودن
 از پس ساعت 18 کم کردند. دست خودداریباشد  ینيتامیو و یمواد معدن یکه حاو یگریهرگونه مکمل د

شد. پس از انجام  یرگي خون اشتان ها ی، از آزمودنSODو  MDA ریمقاد یابیجهت ارز نیجلسه تمر نآخری
مکمل  گروه دودر  ها یآزمودن آزمون، شيمرحله پبدن در  بترکي سنجش و پژوهش ساز درماندهپروتکل 

در  ها مکمل شدند.  ميبودند، تقس شده  همگن ی( که با توجه به شاخص توده بدنn=7( و دارونما )n=7) نايرولياسپ
قرار گرفت. پس از  ها یآزمودن اريگرم در روز( در اخت 3 ،گرمی یليم 500 های )قرص کسانی ریشکل و مقاد

 پژوهش، ناشتا  هایريمتغ یاستراحت ریمقاد نييتع یبرا ها یاز آزمودن سازی مکملز شروع ا هفته دوگذشت 
 شد. یرگي خون

 هفته  2و  ابدی یم شیافزا ورزشی فعاليت تأثيرتحت  MDAو  SOD ریمقاد ،نشان داد ها یبررس :ها  افتهی
در  SOD (05/0P<) فعاليت دارمعنی  شیو افزاMDA (05/0P< ) داری باعث کاهش معن نايرولياسپ سازی مکمل

 .شود یبا دارونما م سهمقای در مکمل گروه در ساز درمانده یورزش تيو پس از فعال یاستراحت طیشرا
استرس  تواند یم احتماالً نايرولياسپ سازی مکملگفت  توان می آمده  دست  به جیبا توجه به نتا گيری:  نتيجه
 .دده کاهش را ساز درمانده یورزش تيوهله فعال کیاز  یشنخبه نا استقامتی سواران دوچرخه یشیاکسا

 

 .دآلدهي دی مالون سموتاز،ید اکسيد سوپر، سواران نخبه دوچرخه نا،يرولياسپ کليدی: یها  واژه
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باشد که در اثر حمله  هایی بیآس ی وهبالق امدیپ تواند یم

 ونیداسی. پراکسدآی می وجود به ها آزاد به سلول های کالیراد

 های ، اتمآزاد های کالیکه راد شود یآغاز م یهنگام یچرب

 نشده  اشباعچرب  یدهایاز اس سرعت  بهرا  دروژنیه

 یدهایو اس ها نیپوپروتئیل ،یسلول یغشاهاموجود در 

 ونیداسیپراکس هید. محصول اولچرب آزاد جدا کنن

است و به محصول  دارپاینا دیدروپراکسیه کی یچرب

( Malondialdehyde) دآلدئی دی به نام مالون ای هیثانو

 زانیم توان یم MDA. با سنجش شود یم لیتبد

آزاد  های کالیرا برآورد کرد. راد یچرب ونیداسیپراکس

 ونیداسیکسپرا های وردهآاز راه فر میرمستقیغ توانند یم

 های میآنز یبعض ریسنجش مقاد ای MDAمانند  یچرب

( و GSH-PX) دازپراکسی ونیمانند گلوتات یدانیاکس یآنت

 شی(. افزا1شوند ) یابی( ارزSOD) سموتازیددیسوپراکس

 ژنیاکس شیاز افزا یآزاد ناش های کالیراد دیتول

 تیو کاهش فعال یموقت های خونی اگر با کم ،یمصرف

همراه باشد، استرس  یورزش تیهنگام فعال ها تیلکوس

و باعث  دهد یم شیرا افزا ها تیتروسیدر ار یشیاکسا

پژوهشگران  ی(. برخ2) شود یم ها در آن زیهمول شیافزا

گوناگون در جهت  هایکه با اتخاذ راهبرد اند دهیعق نیبر ا

مانع از افت  توان یو کاهش آن م یشیمهار استرس اکسا

در جهت بهتر شدن آن و  یحتشد و  یعملکرد ورزش

استرس  که ییازآنجاگام برداشت.  نیتحمل تمر شیافزا

 یتنها در صورت یورزش تیهنگام و پس از فعال یشیاکسا

از  یورزش تیاز فعال یناش ROS دیکه تول دهد یرخ م

 .(3-5،1) فراتر رود بدن یشیضد اکسادفاع  هبالقو تیظرف

و بدن  یشیادفاع ضد اکس نیب تعادل رسد یبه نظر م

 نیدر وقوع ا یا کننده  نییتعنقش  ،یشیاسترس اکسا

آزاد در  های کالیراد دیتول شیافزا .کند یم فایا دهیپد

گوناگون سلول مانند  های قسمت بیبدن باعث آس

DNAرو نیازا(. 7،6) شود یم ها یو چرب ها نی، پروتئ 

 شیکه در افزا یبدون شک اتخاذ هرگونه راهکار

باشد،  کننده کمکحفظ آن  ایران و ورزشکا ییکارا

استفاده از  رسد یدارد، و به نظر م ای العاده فوق تیاهم

 نیتوازن ب یدر جهت ارتقا یشیضد اکسا یها  مکمل

 دستگاه نفع به زا و عوامل استرس ضد اکسایشیدفاع 

 اثرگذار باشد. هایهکاراز را یکی ،یشاکسای ضد

 کمتر ها، استفاده از مکمل روزافزونرواج  با

 یکه در کل دوران ورزش افتی توان یمرا  ورزشکاری

 ل،یدل نیمکمل استفاده نکرده باشد. به هم ای کیخود از 

و  ضد اکسایشیانواع مواد  درباره یاریبس های پژوهش

 جیاست. نتا شده  انجامتوسط پژوهشگران  یورزش تیفعال

و  تیکم رایز است؛ ضینق و ضد اغلب ها پژوهش نیا

 ی، برخعالوه بهمهم است.  اریبس ها دانیاکس یآنت تیفیک

 یآنت نیبا چند یمکمل ساز، اند داده نشان ها پژوهش

  ییتنها به داناکسی یآنت کیاز  یآثار بهتر داناکسی

  یمکمل ساز(. در اغلب مطالعات، 8-11دارد )

 تیا ظرفیو  یبر عملکرد ورزش یریتأث ها دانیاکس یآنت

از  اند توانستهعوض  نداشته است، اما در یجسمان

 تیاز فعال یناش یدیآزاد تول های کالیراد یمنف یهاامدیپ

 (.12) کنند یریجلوگ یورزش

 بودن، ثروم ها، مهم مصرف مکمل های عامل از

 نایرولیکه اسپ هاست آنخطر بودن  یب بودن و قانونی

(Spirulinaبا داشتن مواد مغذ )از معدود  یکی ادیز ی

موارد فوق را دارد. مکمل  است که همه ییها مکمل

 هیدییآلگاها است که تا کرویاز خانواده م نایرولیاسپ

و  یبهداشت جهان زمانسا کا،یسازمان بهداشت آمر

سازمان ملل متحد  یغذا و محصوالت کشاورز ی موسسه

 و  ها نیتامیوسرشار از انواع  نایرولی(. اسپ13،1را دارد )

( و Phycocyanin) نیانیکوسیفبه نام  یرنگ  یآب دیپپت یپل

 باتی، ترکعالوه به .مغز استخوان است یها سلولبر  ثروم

، کیفنول باتیترک دمانن نایرولیموجود در اسپ گرید

  یها یژگیو نیانیکوسیتوکوفرول ها، بتاکاروتن و ف

 (.14) گذارند یم شیرا به نما یدانیاکس یآنت

 مکمل سازی ریتأثچند مطالعه درباره  تاکنون

است.  شده انجام یشیو دفاع ضد اکسا نایرولیاسپ

Kalafati باًیتقردر دوندگان  یو همکاران در پژوهش 

 نا،یرولاسپی خوردن ،اند گزارش کرده دهیورز

را کاهش و  یورزش تیاز فعال یناش دیپیل ونیداسیپراکس

و  Lu(. 15) دهد یم شیافزا ار یزمان تا خستگ
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 ینعضال بیو تخر یشیاسترس اکسا کاهش همکاران،

و  Franca(. 16) اند کردهگزارش  نایرولیرا با مصرف اسپ

 یا هیتغذ ازنظرکه  افرادی در ،اند همکاران، نشان داده

بر  نایرولی، خوردن اسپاند بودهمطلوب  یتیدر وضع

 (.17نداشته است ) یریتأث یشیاسترس اکسا

 ای حرفه سواری رشته دوچرخه که ییازآنجا

آن  های است و رقابت یورزش فوق استقامت کیجاده 

در  سواران  دوچرخهو  انجامد می به طولروز  22 تا 1

 ؛(18) ندیماپی یرا م لومتریک 3500 حدود ها رقابت نیا

که با  ها تیفعال نیا ادیو شدت ز یزمان طوالن نچنیهم

فعال  های گونه دیتول ،استهمراه  یهواز وساز سوخت

است  هشد  دادهو نشان  دهد یم شیرا افزا یژنیاکس

 همراه  DNA های بیجاده با آس یسوار  دوچرخه

 ایکه آ دآی یم شیپ الوس نیطرح ا نهیزم .(19است )

 تواند یم نایرولیمانند اسپ یداناکسی یآنت مکمل سازی

 یورزش های تیاز فعال یناش یشیمانع از استرس اکسا

ورزشکاران نخبه  یبرا عالوه به. ریخ ای شود دیشد

؛ دارد یمضاعف تیبه مسابقه اهم کینزد یزمان یها دوره

 یا حرفهدر ورزشکاران  یو مکمل ساز هیتغذ ،نیبنابرا

است. به  توجه قابل یموضوع یدوره زمان نیدر ا زین

روزه  14 یپژوهش دوره کوتاه زمان نیدر ا لیدل نیهم

 در دوره نایرولیاسپ یاحتمال آثاردر نظر گرفته شد تا 

 ن،چنیشود. هم یدر ورزشکاران بررس زمانی کوتاه

 تیو فعال نایرولیدرباره اسپ یکمبود مطالعات داخل

و همراه با  دهیدر ورزشکاران ورز ژهوی و به یورزش

 یاز جوانب تازگ توان یم زیرا ن رانیا یبوم ییغذا میرژ

 پژوهش دانست. نیا

 

 :یروش بررس
با طرح  یتجرب مهینحاضر از نوع  پژوهش

و با دو گروه  انسانی مدل با و آزمون و پس آزمون شیپ

( یتجرب) نایرولیاسپکنترل( و گروه مکمل دارونما )

 سواران دوچرخهپژوهش را  یانجام شد. جامعه آمار

جوانان و  یرده سن ران،یا یمل میاستقامت ت یها رشته

نمونه  عنوان بهن جامعه ینفر از ا 14دادند و  لیتشک دیام

 نایولریمکمل اسپ دو گروهداوطلبانه در  صورت بهو 

و دارونما  (BMI، 7=n=01/20±78/0سن، =89/0±14/20)

با توجه  (BMI، 7=n=85/20±61/0 =سن،(77/1±85/20)

و  یهمگن شدند. پس از هماهنگ یشاخص توده بدن

نفر از  14، ها یآزمودن یشرح روند پژوهش برا

 نامه تیرضاسالمت و  یابیکاربرگ ارز ها یآزمودن

از  شیهفته پ کی ن،یچنخود را کامل کردند. هم یکتب

 های آزمون از ورزشکاران خواسته شد تا همه مکمل

 زیخود را قطع کنند و در کل دوره پژوهش ن یمصرف

 روند را ادامه دهند. نیا

پژوهش،  هایریمتغ یاستراحت ریمقاد یابیارز یبرا

 از ساعت 18 کم دست که یدرحال، ها یاز همه آزمودن

 نیدر محل تمر ،گذشت می ها آن نیجلسه تمر نآخری

در  ها یشد. سپس آزمودن یرگی ناشتا خون ها، یآزمودن

از  شی. پافتندیدر محل آزمون حضور  شده  نییتعساعت 

 ها یبدن آزمودن بیو ترک وزنآزمون، قد و  یاجرا

پروتکل سنجش توان  یها یآزمودنشد. سپس،  دهیسنج

درمانده ساز( را انجام دادند و بالفاصله پس از ) یهواز

 ییبازو اهرگیخون از س ترلی یلیم 7مام آزمون، ات

 گرفته شد. ها یآزمودن

از  آمده دست به جینتا آزمون، شیاز اتمام پ پس

 نیشد. ا یبدن بررس بترکی و درمانده سازآزمون 

پژوهش انجام شد  های گروه سازی همگن یبرا یبررس

 بیوزن، ترک ازنظر دو گروههر  های یآزمودن نیتا ب

 یداری تفاوت معن یآمار ازنظر یهوازبدن و توان 

در دو گروه  ها یآزمودنوجود نداشته باشد. سپس، 

دو گروه  شدند. هر یبند طبقه نایرولیدارونما و مکمل اسپ

 قرص 6) نایرولیمکمل اسپ بیروز به ترت 14به مدت 

 (Femico) کویفمدر روز ساخت شرکت  گرمی یلیم 500

آرد  یحاو رنگسبز های کپسولدارونما )و  (وانیتا

 نحوه مصرف مکمل و دارونما ( مصرف کردند.ینخودچ

 پس از هر  که یطور بهبود،  کسانی ها یدر آزمودن

آب  ترلی یلیم 250همراه با  دو قرص ،ییوعده غذا

به ذکر است پژوهش دوسوکور  الزم شد. یمصرف م

 انجام شد.
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 ،مکمل سازیاز شروع  دو هفتهاز گذشت  پس

پژوهش، ناشتا  هایریمتغ هیپا ریمقاد یبایارز یبرا مجدداً

 شده  نییتعدر ساعات  ها یشد. آزمودن یریگ خون

 به الزم. ندددا انجام را آزمون پس ون،آزم شیهمانند پ

 ی همه یبرا رندهگی و آزمون رگی خون است ذکر

بودند. الزم به  کسانیپژوهش  ندیآدر فر ها یآزمودن

زشکاران در روزانه ور ناتیتمر یذکر است که طراح

واحد انجام  یمرب کیتوسط  یطول دروان مکمل ساز

 ناتیمقدار و زمان تمر ازنظر ها یآزمودن ،نیبنابرا؛ شد

 شباهت داشتند. گریکدیبا  یادیروزانه تا حد ز

و  Kuipersپژوهش حاضر از پروتکل  در

 انجام پروتکل پژوهش،  یو برا استفاده شد همکاران

ر سوئد )مدل از دوچرخه مونارک ساخت کشو

Monark894Eورزشکاران با (20،21) ( استفاده شد .

 یبر رو یسوار دوچرخهمخصوص  رکاب پنجه واردکردن

مخصوص  باسدوچرخه مونارک، آزمون را با کفش و ل

 (:20انجام دادند ) ریبه روش ز یسوار دوچرخه

وات  110با  قهیدق 10به مدت  ها یآزمودن ابتدا

 ندهیآبه شکل فز بار کی قهیدق 4گرم کردند. سپس، هر 

استراحت فعال  قهیدق کیوات به بارکار اضافه شد و  35

 ادامه آنجاهر مرحله در نظر گرفته شد. آزمون تا  نیب

 که ورزشکاران قادر به حفظ بار کار به مدت  افتی

دور در  75 ریرکاب زدن به ز رعتنبودند و س قهیدق 4

. درسی یم یدارا یبه درماندگ یو آزمودن دهیرس قهیدق

 شده  ثبتو اطالعات  1 شماره از فرمولسپس، با استفاده 

 محاسبه شد: یهنگام آزمون، توان هواز

Wmax= Wf + (T/240)×35 ( 1فرمول) 

Wf= وات( ورزشکار در مرحله  برحسبکه ) یبار زانیم

کامل  قهیدق 4آزمون توانست به مدت  انیماقبل از پا

 حفظ کند.

T= هثانی برحسب بار اضافه نیحفظ آخر زمان  مدت. 

 .کند یم رییتغ شده اعمال بار اضافه برحسبکه  یبی= ضر35

، یبا توجه مقدار توان هواز ،به ذکر است الزم

 با استفاده از  ها یآزمودن یمصرف ژنیحداکثر اکس

 (:22شد )محاسبه  2فرمول 
+ 0.43 max= 0.01141×Wmax2VO 

 

 زایاز روش اال SODو  MDA ریسنجش مقاد یبرا

( ساخت کشور Zellbio) ویزلب های تیو با استفاده از ک

 لیوتحل هیتجزسنجش وزن و  یآلمان استفاده شد. برا

ثبت و کنترل  یو برا inbody230بدن از دستگاه  بیترک

ضربان قلب ورزشکاران از ضربان سنج مخصوص 

 یآمار لیوتحل هیتجز یدوچرخه مونارک استفاده شد. برا

 افزار و نرم SPSS افزارهای نرم از ودارهانم رسم و ها داده

Excel آزمون با ها بودن داده یعیاستفاده شد. طب 

با  ها انسیو همگن بودن وار رنوفاسمی کلموگروف

 آمار از ها داده فیتوص یشد. برا یآزمون لون بررس

 آزمون از ها داده یاستنباط لیتحل و  هیتجز یو برا یفتوصی

 یداری در سطح معن (ANCOVA) انسیکووار لتحلی

05/0=α .استفاده شد 
 

 ها: افتهی

مستقل  یبا آزمون ت یگروه نیب های سهیمقا

دو  های یآزمودن یفرد های یژگیعدم تفاوت در و

 .(<05/0P) (1 شماره دهد )جدول یرا نشان م گروه

 

 ها( آزمودنی) سواران  دوچرخههای فردی  توزیع آمار توصیفی ویژگی :1جدول شماره 

 Pارزش  T مقدار دارونما مکمل اسپيرولينا رمتغي

 313/0 052/1 85/20±7/1 14/20±89/0 سن
 862/0 -178/0 179±28/4 4/181±35/4 (سانتی متر) قد

 283/0 -123/1 57/66±14/2 35/66±35/2 (کيلوگرم) وزن
BMI (کيلوگرم بر متر مربع) 229/0 -268/1 43/20±61/0 01/20±78/0 
max2VO (ر بر کيلوگرم بر دقيقهميلی ليت) 383/0 -905/0 25/72±72/2 32/71±27/3 

 578/0 -572/0 3/7±7/0 7/6±88/0 یچرب درصد
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 MDA ریمقاد ،نشان داد پژوهش ضمناً های افتهی

 شیافزا دو گروهدر هر  یورزش تیدر اثر فعال SODو 

 انس،یکووار لیآزمون تحل جینتا ن،چنیاست. هم افتهی 

را در  SOD میسرم و آنز MDA ریقاددار می معن اوتتف

و  یاستراحت طیبا دارونما شرا سهمقای درگروه مکمل 

داد دو را نشان  هر، درمانده ساز یورزش تیپس از فعال

(05/0P<) ( بد2و  1ماره شتصاویر .)نیاست ب یهی 

در  مکمل سازیاز دوره  شیپ سنجش مورد هایریمتغ

داشت ن جودو یداری پژوهش تفاوت معن های گروه

(05/0<P). 

 

 
 و انحراف معیار نیانگیمآلدئید بر اساس  دی سطوح استراحتی و پس از فعالیت ورزشی مالون :1شماره  تصویر

 

 
 و انحراف معیار نیانگیمبر اساس  استراحتی و پس از فعالیت ورزشی سوپراکسیددیسموتاز سطوح :2شماره  تصویر
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 :بحث
 رین داد مقادپژوهش حاضر نشا جینتا ،یطورکل به

 سموتازدی دیو سوپراکس (MDA) دآلدئی دی مالون

(SODآزمودن )در حد  یورزش تیدر اثر فعال ها ی 

 نایرولیاسپ مکمل سازی دو هفتهو  افتهی  شیافزا یداری معن

 SOD تیفعال شیو افزا MDA یسرم ریبه کاهش مقاد

 یورزش تیپس از فعال و یاستراحت طیدر شرا ها یآزمودن

 دو شد. هر، ساز درمانده

را  یورزش تیفعال ریتأث ،یفراوان های پژوهش

 معلوم. اند کرده یآزاد بررس های کالیراد دیبر تول

 شیبا افزا یاستقامت یورزش های نتمری ،است شده

 شیبا افزا ،یآزاد در عضالت اسکلت های کالیراد

 Watson. باشد یهمراه م دیپیل ونیداسیشاخص پراکس

ممکن است  د،یگو یم یشدر پژوهو همکاران 

  دیشد یورزش های تیکه منظم فعال یورزشکاران

 افتیبه در ند،ده ی( انجام مشتریب ای قهیدق 40)

دفاع در برابر استرس  یبرا ها دانیاکس یآنت یاگزوژن

 .(26) باشند ازمندین یشیاکسا

و  Lu های پژوهش حاضر با پژوهش جینتا

 همکارانو  Kalafati، همکاران و Kelkar ،همکاران

  مسوناهو همکاران  Francaهمسو و با پژوهش 

در پژوهش و همکاران  Franca. (15،16،25) است

به  نایرولیاسپ گرم 5/7روزانه  مکمل سازیخود با 

 مکمل سازی، کرده استهفته گزارش  4مدت 

 سواران دوچرخه یشیبر استرس اکسا یریتأث نایرولیاسپ

مسو بودن هنا لیدل نیتر ، مهماحتماالً. (17) ندارد

، و همکاران Francaپژوهش حاضر با پژوهش  جینتا

که  باشد یم ها یآزمودن هیمطلوب تغذ تیوضع

Franca نچنی. همکند یبه آن اشاره م زین و همکاران 

 با سهیپژوهش حاضر در مقا یها یآزمودن طحس

 توان یم لذا بود، ادتریز و همکاران Francaپژوهش 

در  و همکاران Francaش پژوه های یگفت آزمودن

 یکمتر یشیبا پژوهش حاضر با استرس اکسا سهیمقا

 یسرم ریبه مقاد تر قیدق نگاهی با. اند مواجه شده

MDA توان یدر پژوهش حاضر، م ها یآزمودن 

تا  یعیطب ریبا مقاد سهیدر مقا ریغمت نیا زانیم افتیدر

بتوان  دیشا نیبنابرا بوده است. شتریب یادیحد ز

 یسرم ریبودن مقاد ادیسرم را با ز MDA ادیز راتییتغ

MDA کرد. هیتوج ها یدر آزمودن 

با  مکمل سازیپس از  ونیگلوتات ریمقاد

کاهش  تواند یکه م ابدی یم شیافزا نایرولیاسپ

در حذف  ونیکند. گلوتات هیرا توج دیپیل ونیداسیپراکس

 عالوه، . بهکند یعمل م یخوب  به یژنیفعال اکس های گونه

  دازیپراکس ونیگلوتات میآنز یسوبسترا وناتیگلوت

  زیرا کاتال دازهایپراکس یایکه واکنش اح باشد یم

که  یگریممکن است سازوکار د ن،چنی. همکند یم

 تیرا حما نایرولیاز اسپ یناش یشیکاهش استرس اکسا

باشد که در  دیاس کینولنیل گاما ریمقاد شافزای کند،

نسبت گاما  شیده است افزاوجود دارد. معلوم ش نایرولیاسپ

موجب کاهش  دیاس کیدونیبه آراش دیاس کینولنیل

آثار  معموالًکه  شود یم دیاس کیدونیآراش یها تیلمتابو

 (.23) به همراه دارند یالتهاب

 یمطالعات ریپژوهش حاضر به سا جینتا میتعم

  یرا بررس ها داناکسی یآنت مکمل سازیکه آثار 

 یمطالعات از آنت شتریدر ب رازی است؛ دشوار اند کرده

 C های نیتامیمانند و ییغذا میمعمول رژ های داناکسی

 مواد اگرچه(. 24) اند و بتاکاروتن استفاده کرده Eو 

  یرو ها، نیتامیو نندما هایی داناکسی یو آنت مغذی

 یاما با بررس باشند، یدر دسترس م یتک صورت بهو ... 

 صورت به ها دانیاکس یآنت افتیدر توان یم یمتون علم

 آثار ها آن بیترک یعنی کنند؛ یمشترک عمل م

که در  نایرولیاسپ یشاکسای ضد آثار(. 24دارد ) یشتربی

 تواند یم ،است شده  اشارهمقاالت گوناگون بدان 

مثل  دانیاکس  یآنتچند  ی در بودن مجموعه شهیر

باشد.  SODکاروتن و  -، بتاE نیتامی(، وZn) یرو

 داناکسی یمشترک چند آنت ریتأثبه  ییشدفاع ضد اکسا

در درون سلول از منابع  ROS رایدارد؛ ز یبستگ
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 ROS دیتول گاهی(. جا25) شود یم دیتول یگوناگون

  جادیا هاسازوکار نیاز راه ا یورزش تیهنگام فعال

  هایتوزیفاگوس ،ییایتوکندری: تراوش مشود یم

به  ودخ ونیداسیاکس ن،یپوگزانتیه سممتابولی شده، فعال

 ها، ولیو ت اه نیکاتکوالم ،ها نونیدروکیه یخود

 .دازهایلوپراکسیم

 یدانیاکس یآثار آنت رسد یبه نظر م ن،یبنابرا

در تعامل با  نایرولیموجود در اسپ های دانیاکس یآنت

  ییتنها به دانیاکس یآنت هر ریتأثبهتر از  گریکدی

کوفاکتور  عنوان به( Zn) یمثال، رو ی. براباشد یم

بر  یکیتحر ریتأثو  کند یعمل م Zn-SOD مینزآ

به  وندیبا پ E نیتامیو ایدارد و  یشیضد اکسادستگاه 

OO
O2 ای -

 -به نام توکوفرول یا واسطهبه ساختار  -

 .شود یم لی( تبدTocopherylquinone) نونیک

 

 ی:رگی جهینت
گرفت  جهینت توان یپژوهش حاضر م از

در  تواند یم ییل غذامکم عنوان به احتماالً نایرولیاسپ

 شیو افزا دآلدئی دی مالون یسرم ریکاهش مقاد

 سواران دوچرخه سموتازید دیسوپر اکس میآنز تیفعال

پس از  طیو شرا یاستراحت طینخبه در شرا یاستقامت

 نی. اشدبا ثروم دور ه، ساز درمانده یورزش تیفعال

در برابر  نایرولیاسپ یآثار محافظت یبررس یپژوهش برا

 های یو اجرا شد. آزمودن یطراح یشیس اکسااستر

بودند  استقامتی نخبه سواران دوچرخهپژوهش،  نیا

مشخص  کامالً ای هتغذی نظر از ها آن تیکه وضع

 هایعدم کمبود ای هاکه کمبود یمعن نینبود. بد

معلوم  ها نیتامیو و یمعدن ادمو نظر از ها آن ای هیتغذ

  شود یم هادشنیبهتر پ یرگی جهینت ینبود. پس برا

  توقف و کنترل عالوه بر یآت های در پژوهش

(، نایرولاسپی جز بهورزشکاران ) یمصرف های مکمل

 قاًیدقدر روند پژوهش  ها یآزمودن ییغذا میرژ

 ها یآزمودن قیدق تیشود تا محقق از وضع یبررس

 آگاه باشد. جینتا تر قیدق ریتفس یبرا

 دو هفته  ،پژوهش حاضر نشان داد نچنیهم

 تواند یدر روز م گرم 3به مقدار  نایرولیاسپ مکمل سازی

کند.  جادیا یشیدر برابر استرس اکسا یمحافظت ریتأث

مدت  رییبا تغ یآت هایدر پژوهش شودیم شنهادیپ نایبنابر

 یشیبر استرس اکسا نایرولیآثار اسپ ،مکمل سازیمقدار  ای

که  نیبردن به ا یپ برای عالوه،شود. به یسورزشکاران برر

 شتریب نایرولیاز اسپ یشیضد اکساکدام شاخص در دستگاه 

 دهندهکه نشان هاییشاخص گریاز د توانیم بردیسود م

 ون،یهستند مانند گلوتات هایآزمودن یشیاکسا توضعی

 استفاده کرد. تام و ... یداناکسییآنت تیظرف

 هایدر پژوهش نایرولیاز اسپ یاریبس دیفوا

پژوهش را  نیا توانیاما م؛ است شده  دادهمختلف نشان 

دانست که در ورزشکاران  هاییاز معدود پژوهش

 تیاست. اگرچه وضع شده انجام یاستقامت دهیورز

در  هاداناکسییآنت مکمل سازیبه  ازیو ن ایهیتغذ

 جیدر نتا اثرگذار یاز موارد اصل یکی هایآزمودن

 جینتااست اما با توجه به  یداناکسییآنت هایپژوهش

به  توانیم احتماالًپژوهش  نیاز ا آمده دست به

مصرف  ،یدانیاکس یآنت هایازیرفع ن یورزشکاران برا

 نمود. هیرا توص نایرولیاسپ

 

 قدردانی: تشکر و
بدینوسیله از تمام کسانی که ما را در اجرای این 

تحقیق یاری نمودند، تقدیر و تشکر می نماییم. مخصوصاً 

ت دوچرخه سواری استان أران و هیاز همه دوچرخه سوا

تهران که در به انجام رسیدن این پژوهش نقش مهمی 

الزم به ذکر است  کنیم. اند، صمیمانه قدردانی می داشته

 کارشناسی ارشدمقاله ی حاضر برگرفته از پایان نامه 

دانشکده تربیت بدنی دانشگاه در  66168با کد  مصوب

 می باشد.تهران 
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Background and aims: The aim of this study was to investigate short time effect of spirulina 

supplementation on serum malondialdehyde (MDA) and superoxide dismutase (SOD) level. 

Methods: The study design was quasi experimental with pre and post-test. For this reason,  

14 male endurance cyclist (age 20.5±1.4, height 180.21±4.33, weight 66.4±2.16, BMI 20.22±0.7, 

VO2Max 71.78±2.93) that they are/were member of Iran national team were selected as 

participant. 1 week before test, Participants were asked to stop all supplements consumption 

containing vitamins and minerals which they have been using. Resting Blood sample were taken 

of fasting, for assessing research variable at least 18 hours after last their training session. After 

exhaustive exercise and body composition assessment at pretest, participates were derived into  

2 groups, based on BMI (Spirulina group n=7, control group n=7). Participants used supplements 

in same way and same principle (6×500mg tablet per day) for 2 weeks. After 2 weeks 

supplementation, blood sample was taken for resting value of MDA and SOD. 

Results: Between and within groups analysis demonstrated significant increase in SOD and 

MDA levels under effect of exercise and 2 weeks spirulina supplementation reduced and 

increased significantly MDA levels (P<0.05) and SOD levels (P<0.05) at rest and after 

exhaustive exercise- in Spirulina group in comparison with placebo group. 

Conclusion: According to results, 2 weeks of spirulina supplementation can reduce oxidative 

stress in elite endurance cyclist. 

 

Keywords: Spirulina, Elite cyclists, Malondialdehyde, Superoxide dismutas. 


