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مقاله پژوهشی

تأثیر مکمل گیری کوتاه مدت اسپیرولینا بر برخی شاخص های استرس
اکسایشی دوچرخه سواران استقامتی نخبه

1دانشجو ،گروه فیزیولوژی ورزشی ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران؛ 2گروه فیزیولوژی ورزشی ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران؛ 3گروه فیزیولوژی
ورزشی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد تهران مرکز ،تهران ،ایران.
تاریخ پذیرش95/6/3 :

تاریخ دریافت95/2/5 :

چکیده:
زمينه و هدف :هدف اصلی این پژوهش ،بررسی تأثير مکمل سازی کوتاه مدت اسپيرولينا بر مقادیر سرمی مالون
دی آلدئيد ( )MDAو فعاليت آنزیم سوپراکسيددیسموتاز ( )SODدوچرخه سواران استقامتی نخبه بود.
روش بررسی :به منظور انجام این پژوهش نيمه تجربی که با طرح پيش آزمون و پس آزمون انجام شد 14 ،نفر
از دوچرخه سواران استقامتی (سن  20/5±1/4سال ،قد  180/21±4/33سانتی متر ،وزن  66/4±2/16کيلوگرم،
شاخص توده بدنی  ،20/22±0/7حداکثر اکسيژن مصرفی  )71/78±2/93با تجربه حضور در تيم ملی به عنوان
آزمودنی انتخاب شدند .آزمودنی ها یک هفته پيش از شروع فرآیند آزمون از مصرف مکمل های ویتامينی و یا
هرگونه مکمل دیگری که حاوی مواد معدنی و ویتامينی باشد خودداری کردند .دست کم  18ساعت پس از
آخرین جلسه تمرین جهت ارزیابی مقادیر  MDAو  ،SODاز آزمودنی ها ناشتا خون گيری شد .پس از انجام
پروتکل درمانده ساز پژوهش و سنجش ترکيب بدن در مرحله پيش آزمون ،آزمودنی ها در دو گروه مکمل
اسپيرولينا ( )n=7و دارونما ( )n=7که با توجه به شاخص توده بدنی همگن شده بودند ،تقسيم شدند .مکمل ها در
شکل و مقادیر یکسان (قرص های  500ميلی گرمی 3 ،گرم در روز) در اختيار آزمودنی ها قرار گرفت .پس از
گذشت دو هفته از شروع مکمل سازی از آزمودنی ها برای تعيين مقادیر استراحتی متغيرهای پژوهش ،ناشتا
خون گيری شد.
یافته ها :بررسی ها نشان داد ،مقادیر  SODو  MDAتحت تأثير فعاليت ورزشی افزایش می یابد و  2هفته
مکمل سازی اسپيرولينا باعث کاهش معنی دار  )P<0/05( MDAو افزایش معنی دار فعاليت  )P<0/05( SODدر
شرایط استراحتی و پس از فعاليت ورزشی درمانده ساز در گروه مکمل در مقایسه با دارونما می شود.
نتيجه گيری :با توجه به نتایج به دست آمده می توان گفت مکمل سازی اسپيرولينا احتماالً می تواند استرس
اکسایشی دوچرخه سواران استقامتی نخبه ناشی از یک وهله فعاليت ورزشی درمانده ساز را کاهش دهد.
واژه های کليدی :اسپيرولينا ،دوچرخه سواران نخبه ،سوپر اکسيد دیسموتاز ،مالون دی آلدهيد.

مقدمه:
امروزه ،اهمیت کسب عناوین قهرمانی المپیک،

زیادی را در بدن به وجود می آورد .فعالیت ورزشی

جهانی و قارهای در بین ورزشکاران دو چندان شده

باعث افزایش اکسیژن مصرفی در بافت ها بین  10تا 20

است .همین امر ،پژوهشگران علوم ورزشی را بر آن

برابر می شود .افزایش اکسیژن مصرفی میتوکندریایی به

داشته است تا پژوهش ها درباره فعالیت های ورزشی در

استرس اکسایشی منجر می شود و پیامد آن تولید

سطوح قهرمانی و آثار مثبت و منفی آن بر بدن را فزونی

گونه های فعال اکسیژنی ( )ROSو پراکسیداسیون

بخشند .فعالیت ورزشی شدید تغییرات سوخت و سازی

چربی ( )Lipid Peroxidationاست .پراکسیداسیون چربی
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علی عسکریان و همکاران

مصرف مکمل اسپیرولینا و رادیکال های آزاد

می تواند پیامد بالقوه ی آسیب هایی باشد که در اثر حمله

دفاع ضد اکسایشی و عوامل استرس زا به نفع دستگاه

رادیکال های آزاد به سلول ها به وجود می آید .پراکسیداسیون

ضد اکسایشی ،یکی از راهکارهای اثرگذار باشد.

هیدروژن را به سرعت از اسیدهای چرب اشباع نشده

ورزشکاری را میتوان یافت که در کل دوران ورزشی

موجود در غشاهای سلولی ،لیپوپروتئین ها و اسیدهای

خود از یک یا مکمل استفاده نکرده باشد .به همین دلیل،

چرب آزاد جدا کنند .محصول اولیه پراکسیداسیون

پژوهش های بسیاری درباره انواع مواد ضد اکسایشی و

چربی یک هیدروپراکسید ناپایدار است و به محصول

فعالیت ورزشی توسط پژوهشگران انجام شده است .نتایج

ثانویه ای به نام مالون دی آلدئید ()Malondialdehyde

این پژوهش ها اغلب ضد و نقیض است؛ زیرا کمیت و

تبدیل می شود .با سنجش  MDAمی توان میزان

کیفیت آنتیاکسیدانها بسیار مهم است .بهعالوه ،برخی

پراکسیداسیون چربی را برآورد کرد .رادیکال های آزاد

پژوهش ها نشان داده اند ،مکمل سازی با چندین آنتی

می توانند غیرمستقیم از راه فرآورده های پراکسیداسیون

اکسیدان آثار بهتری از یک آنتی اکسیدان بهتنهایی

چربی مانند  MDAیا سنجش مقادیر بعضی آنزیم های

دارد ( .)8-11در اغلب مطالعات ،مکمل سازی

آنتیاکسیدانی مانند گلوتاتیون پراکسیداز ( )GSH-PXو

آنتی اکسیدان ها تأثیری بر عملکرد ورزشی و یا ظرفیت

سوپراکسیددیسموتاز ( )SODارزیابی شوند ( .)1افزایش

جسمانی نداشته است ،اما در عوض توانستهاند از

تولید رادیکال های آزاد ناشی از افزایش اکسیژن

پیامدهای منفی رادیکال های آزاد تولیدی ناشی از فعالیت

مصرفی ،اگر با کم خونی های موقتی و کاهش فعالیت

ورزشی جلوگیری کنند (.)12

لکوسیت ها هنگام فعالیت ورزشی همراه باشد ،استرس

از عامل های مهم مصرف مکمل ها ،موثر بودن،

اکسایشی در اریتروسیت ها را افزایش می دهد و باعث

قانونی بودن و بی خطر بودن آن هاست که اسپیرولینا

افزایش همولیز در آن ها میشود ( .)2برخی پژوهشگران

( )Spirulinaبا داشتن مواد مغذی زیاد یکی از معدود

بر این عقیده اند که با اتخاذ راهبردهای گوناگون در جهت

مکملهایی است که همه موارد فوق را دارد .مکمل

مهار استرس اکسایشی و کاهش آن می توان مانع از افت

اسپیرولینا از خانواده میکرو آلگاها است که تاییدیه

عملکرد ورزشی شد و حتی در جهت بهتر شدن آن و

سازمان بهداشت آمریکا ،سازمان بهداشت جهانی و

افزایش تحمل تمرین گام برداشت .ازآنجاییکه استرس

موسسهی غذا و محصوالت کشاورزی سازمان ملل متحد

اکسایشی هنگام و پس از فعالیت ورزشی تنها در صورتی

را دارد ( .)13،1اسپیرولینا سرشار از انواع ویتامینها و

رخ می دهد که تولید  ROSناشی از فعالیت ورزشی از

پلی پپتید آبی رنگی به نام فیکوسیانین ( )Phycocyaninو

ظرفیت بالقوه دفاع ضد اکسایشی بدن فراتر رود (.)3-5،1

موثر بر سلولهای مغز استخوان است .بهعالوه ،ترکیبات

به نظر می رسد تعادل بین دفاع ضد اکسایشی بدن و

دیگر موجود در اسپیرولینا مانند ترکیبات فنولیک،

استرس اکسایشی ،نقش تعیین کنندهای در وقوع این

توکوفرول ها ،بتاکاروتن و فیکوسیانین ویژگیهای

پدیده ایفا می کند .افزایش تولید رادیکال های آزاد در

آنتی اکسیدانی را به نمایش میگذارند (.)14

بدن باعث آسیب قسمت های گوناگون سلول مانند

تاکنون چند مطالعه درباره تأثیر مکمل سازی

 ،DNAپروتئین ها و چربی ها می شود ( .)7،6ازاینرو

اسپیرولینا و دفاع ضد اکسایشی انجامشده است.

بدون شک اتخاذ هرگونه راهکاری که در افزایش

 Kalafatiو همکاران در پژوهشی در دوندگان تقریباً

کارایی ورزشکاران و یا حفظ آن کمککننده باشد،

ورزیده گزارش کرده اند ،خوردن اسپیرولینا،

اهمیت فوق العاده ای دارد ،و به نظر می رسد استفاده از

پراکسیداسیون لیپید ناشی از فعالیت ورزشی را کاهش و

مکمل های ضد اکسایشی در جهت ارتقای توازن بین

زمان تا خستگی را افزایش میدهد ( Lu .)15و
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چربی هنگامی آغاز می شود که رادیکال های آزاد ،اتم های

با رواج روزافزون استفاده از مکمل ها ،کمتر
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را با مصرف اسپیرولینا گزارش کردهاند ( Franca .)16و

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

همکاران ،نشان داده اند ،در افرادی که ازنظر تغذیهای

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

در وضعیتی مطلوب بودهاند ،خوردن اسپیرولینا بر

شاخص توده بدنی همگن شدند .پس از هماهنگی و

استرس اکسایشی تأثیری نداشته است (.)17

شرح روند پژوهش برای آزمودنیها 14 ،نفر از

ازآنجاییکه رشته دوچرخه سواری حرفه ای

آزمودنی ها کاربرگ ارزیابی سالمت و رضایتنامه

جاده یک ورزش فوق استقامتی است و رقابت های آن

کتبی خود را کامل کردند .همچنین ،یک هفته پیش از

 1تا  22روز به طول می انجامد و دوچرخه سواران در

آزمون از ورزشکاران خواسته شد تا همه مکمل های

این رقابت ها حدود  3500کیلومتر را می پیمایند ()18؛

مصرفی خود را قطع کنند و در کل دوره پژوهش نیز

همچنین زمان طوالنی و شدت زیاد این فعالیت ها که با

این روند را ادامه دهند.

سوختوساز هوازی همراه است ،تولید گونه های فعال

برای ارزیابی مقادیر استراحتی متغیرهای پژوهش،

اکسیژنی را افزایش می دهد و نشان داده شده است

از همه آزمودنی ها ،درحالیکه دست کم  18ساعت از

دوچرخه سواری جاده با آسیب های  DNAهمراه

آخرین جلسه تمرین آن ها می گذشت ،در محل تمرین

است ( .)19زمینه طرح این سوال پیش می آید که آیا

آزمودنی ها ،ناشتا خون گیری شد .سپس آزمودنی ها در

مکمل سازی آنتی اکسیدانی مانند اسپیرولینا می تواند

ساعت تعیین شده در محل آزمون حضور یافتند .پیش از

مانع از استرس اکسایشی ناشی از فعالیت های ورزشی

اجرای آزمون ،قد و وزن و ترکیب بدن آزمودنی ها

شدید شود یا خیر .بهعالوه برای ورزشکاران نخبه

سنجیده شد .سپس ،آزمودنیهای پروتکل سنجش توان

دورههای زمانی نزدیک به مسابقه اهمیت مضاعفی دارد؛

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

بنابراین ،تغذیه و مکمل سازی در ورزشکاران حرفهای

اتمام آزمون 7 ،میلی لیتر خون از سیاهرگ بازویی

نیز در این دوره زمانی موضوعی قابلتوجه است .به

آزمودنیها گرفته شد.

همین دلیل در این پژوهش دوره کوتاه زمانی  14روزه

پس از اتمام پیش آزمون ،نتایج بهدستآمده از

در نظر گرفته شد تا آثار احتمالی اسپیرولینا در دوره

آزمون درمانده ساز و ترکیب بدن بررسی شد .این

کوتاه زمانی در ورزشکاران بررسی شود .همچنین،

بررسی برای همگن سازی گروه های پژوهش انجام شد

کمبود مطالعات داخلی درباره اسپیرولینا و فعالیت

تا بین آزمودنی های هر دو گروه ازنظر وزن ،ترکیب

ورزشی و به ویژه در ورزشکاران ورزیده و همراه با

بدن و توان هوازی ازنظر آماری تفاوت معنی داری

رژیم غذایی بومی ایران را نیز می توان از جوانب تازگی

وجود نداشته باشد .سپس ،آزمودنیها در دو گروه

این پژوهش دانست.

دارونما و مکمل اسپیرولینا طبقهبندی شدند .هر دو گروه
به مدت  14روز به ترتیب مکمل اسپیرولینا ( 6قرص

روش بررسی:

 500میلی گرمی در روز ساخت شرکت فمیکو ()Femico

پژوهش حاضر از نوع نیمه تجربی با طرح

تایوان) و دارونما (کپسول های سبزرنگ حاوی آرد

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

نخودچی) مصرف کردند .نحوه مصرف مکمل و دارونما

دارونما (کنترل) و گروه مکمل اسپیرولینا (تجربی)

در آزمودنی ها یکسان بود ،بهطوریکه پس از هر

انجام شد .جامعه آماری پژوهش را دوچرخهسواران

وعده غذایی ،دو قرص همراه با  250میلی لیتر آب

رشتههای استقامت تیم ملی ایران ،رده سنی جوانان و

مصرف می شد .الزم به ذکر است پژوهش دوسوکور

امید تشکیل دادند و  14نفر از این جامعه بهعنوان نمونه

انجام شد.
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همکاران ،کاهش استرس اکسایشی و تخریب عضالنی

و بهصورت داوطلبانه در دو گروه مکمل اسپیرولینا

علی عسکریان و همکاران

مصرف مکمل اسپیرولینا و رادیکال های آزاد

مجدداً برای ارزیابی مقادیر پایه متغیرهای پژوهش ،ناشتا

ماقبل از پایان آزمون توانست به مدت  4دقیقه کامل

خون گیری شد .آزمودنی ها در ساعات تعیین شده

حفظ کند.

همانند پیش آزمون ،پس آزمون را انجام دادند .الزم به

 =Tمدت زمان حفظ آخرین اضافه بار برحسب ثانیه.

ذکر است خون گیر و آزمون گیرنده برای همه ی

 =35ضریبی که برحسب اضافهبار اعمالشده تغییر می کند.

آزمودنیها در فرآیند پژوهش یکسان بودند .الزم به

الزم به ذکر است ،با توجه مقدار توان هوازی،

ذکر است که طراحی تمرینات روزانه ورزشکاران در

حداکثر اکسیژن مصرفی آزمودنی ها با استفاده از

طول دروان مکمل سازی توسط یک مربی واحد انجام

فرمول  2محاسبه شد (:)22

شد؛ بنابراین ،آزمودنی ها ازنظر مقدار و زمان تمرینات

VO2max= 0.01141×Wmax + 0.43

روزانه تا حد زیادی با یکدیگر شباهت داشتند.

برای سنجش مقادیر  MDAو  SODاز روش االیزا

در پژوهش حاضر از پروتکل  Kuipersو

و با استفاده از کیت های زلبیو ( )Zellbioساخت کشور

همکاران استفاده شد و برای انجام پروتکل پژوهش،

آلمان استفاده شد .برای سنجش وزن و تجزیهوتحلیل

از دوچرخه مونارک ساخت کشور سوئد (مدل

ترکیب بدن از دستگاه  inbody230و برای ثبت و کنترل

 )Monark894Eاستفاده شد ( .)21،20ورزشکاران با

ضربان قلب ورزشکاران از ضربان سنج مخصوص

واردکردن پنجه رکاب مخصوص دوچرخهسواری بر روی

دوچرخه مونارک استفاده شد .برای تجزیهوتحلیل آماری

دوچرخه مونارک ،آزمون را با کفش و لباس مخصوص

داده ها و رسم نمودارها از نرم افزارهای  SPSSو نرم افزار

دوچرخهسواری به روش زیر انجام دادند (:)20

 Excelاستفاده شد .طبیعی بودن داده ها با آزمون

ابتدا آزمودنی ها به مدت  10دقیقه با  110وات

کلموگروف اسمیرنوف و همگن بودن واریانس ها با

گرم کردند .سپس ،هر  4دقیقه یک بار به شکل فزآینده

آزمون لون بررسی شد .برای توصیف داده ها از آمار

 35وات به بارکار اضافه شد و یک دقیقه استراحت فعال

توصیفی و برای تجزیه و تحلیل استنباطی داده ها از آزمون

بین هر مرحله در نظر گرفته شد .آزمون تا آنجا ادامه

تحلیل کوواریانس ( )ANCOVAدر سطح معنی داری

یافت که ورزشکاران قادر به حفظ بار کار به مدت

 α=0/05استفاده شد.

 4دقیقه نبودند و سرعت رکاب زدن به زیر  75دور در

یافته ها:

دقیقه رسیده و آزمودنی به درماندگی ارادی می رسید.

مقایسه های بین گروهی با آزمون تی مستقل

سپس ،با استفاده از فرمول شماره  1و اطالعات ثبت شده
هنگام آزمون ،توان هوازی محاسبه شد:
Wmax= Wf + (T/240)×35

عدم تفاوت در ویژگی های فردی آزمودنی های دو
گروه را نشان می دهد (جدول شماره .)P>0/05( )1

فرمول ()1

جدول شماره  :1توزیع آمار توصیفی ویژگی های فردی دوچرخه سواران (آزمودنی ها)
متغير
سن
قد (سانتی متر)
وزن (کيلوگرم)
( BMIکيلوگرم بر متر مربع)
( VO2maxميلی ليتر بر کيلوگرم بر دقيقه)
درصد چربی

مکمل اسپيرولينا

دارونما

مقدار T

ارزش P

20/14±0/89
181/4±4/35
66/35±2/35
20/01±0/78
71/32±3/27
6/7±0/88

20/85±1/7
179±4/28
66/57±2/14
20/43±0/61
72/25±2/72
7/3±0/7

1/052
-0/178
-1/123
-1/268
-0/905
-0/572

0/313
0/862
0/283
0/229
0/383
0/578
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پس از گذشت دو هفته از شروع مکمل سازی،

 =Wfمیزان باری که (برحسب وات) ورزشکار در مرحله
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و  SODدر اثر فعالیت ورزشی در هر دو گروه افزایش

(( )P<0/05تصاویر شماره  1و  .)2بدیهی است بین

یافته است .همچنین ،نتایج آزمون تحلیل کوواریانس،

متغیرهای مورد سنجش پیش از دوره مکمل سازی در

تفاوت معنی دار مقادیر  MDAسرم و آنزیم  SODرا در

گروه های پژوهش تفاوت معنی داری وجود نداشت

گروه مکمل در مقایسه با دارونما شرایط استراحتی و

(.)P<0/05

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

تصویر شماره  :2سطوح استراحتی و پس از فعالیت ورزشی سوپراکسیددیسموتاز بر اساس میانگین و انحراف معیار
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یافته های پژوهش ضمناً نشان داد ،مقادیر MDA

پس از فعالیت ورزشی درمانده ساز ،هر دو را نشان داد

علی عسکریان و همکاران

مصرف مکمل اسپیرولینا و رادیکال های آزاد

بحث:
مالون دی آلدئید ( )MDAو سوپراکسید دیسموتاز

دریافت میزان این متغیر در مقایسه با مقادیر طبیعی تا

( )SODآزمودنی ها در اثر فعالیت ورزشی در حد

حد زیادی بیشتر بوده است .بنابراین شاید بتوان

معنی داری افزایش یافته و دو هفته مکمل سازی اسپیرولینا

تغییرات زیاد  MDAسرم را با زیاد بودن مقادیر سرمی

به کاهش مقادیر سرمی  MDAو افزایش فعالیت

 MDAدر آزمودنی ها توجیه کرد.

SOD

مقادیر گلوتاتیون پس از مکمل سازی با

آزمودنی ها در شرایط استراحتی و پس از فعالیت ورزشی

اسپیرولینا افزایش می یابد که می تواند کاهش

درمانده ساز ،هر دو شد.
پژوهش های فراوانی ،تأثیر فعالیت ورزشی را

پراکسیداسیون لیپید را توجیه کند .گلوتاتیون در حذف

بر تولید رادیکال های آزاد بررسی کرده اند .معلوم

گونه های فعال اکسیژنی به خوبی عمل می کند .به عالوه،

شده است ،تمرین های ورزشی استقامتی با افزایش

گلوتاتیون سوبسترای آنزیم گلوتاتیون پراکسیداز

رادیکال های آزاد در عضالت اسکلتی ،با افزایش

می باشد که واکنش احیای پراکسیدازها را کاتالیز

Watson

می کند .همچنین ،ممکن است سازوکار دیگری که

و همکاران در پژوهشی می گوید ،ممکن است

کاهش استرس اکسایشی ناشی از اسپیرولینا را حمایت

ورزشکارانی که منظم فعالیت های ورزشی شدید

کند ،افزایش مقادیر گاما لینولنیک اسید باشد که در

( 40دقیقه یا بیشتر) انجام می دهند ،به دریافت

اسپیرولینا وجود دارد .معلوم شده است افزایش نسبت گاما

اگزوژنی آنتیاکسیدانها برای دفاع در برابر استرس

لینولنیک اسید به آراشیدونیک اسید موجب کاهش

اکسایشی نیازمند باشند (.)26

متابولیت های آراشیدونیک اسید می شود که معموالً آثار

شاخص پراکسیداسیون لیپید همراه می باشد.

التهابی به همراه دارند (.)23

نتایج پژوهش حاضر با پژوهش های  Luو
همکاران Kelkar ،و همکاران Kalafati ،و همکاران

تعمیم نتایج پژوهش حاضر به سایر مطالعاتی

همسو و با پژوهش  Francaو همکاران ناهمسو

که آثار مکمل سازی آنتی اکسیدان ها را بررسی

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

کرده اند دشوار است؛ زیرا در بیشتر مطالعات از آنتی

خود با مکمل سازی روزانه  7/5گرم اسپیرولینا به

اکسیدان های معمول رژیم غذایی مانند ویتامین های C

مدت  4هفته گزارش کرده است ،مکمل سازی

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

اسپیرولینا تأثیری بر استرس اکسایشی دوچرخه سواران

مغذی و آنتی اکسیدان هایی مانند ویتامین ها ،روی

ندارد ( .)17احتماالً ،مهم ترین دلیل ناهمسو بودن

و  ...بهصورت تکی در دسترس می باشند ،اما با بررسی

نتایج پژوهش حاضر با پژوهش  Francaو همکاران،

متون علمی می توان دریافت آنتیاکسیدانها بهصورت

وضعیت مطلوب تغذیه آزمودنی ها می باشد که

مشترک عمل می کنند؛ یعنی ترکیب آن ها آثار

 Francaو همکاران نیز به آن اشاره می کند .همچنین

بیشتری دارد ( .)24آثار ضد اکسایشی اسپیرولینا که در

سطح آزمودنی های پژوهش حاضر در مقایسه با

مقاالت گوناگون بدان اشاره شده است ،می تواند

پژوهش  Francaو همکاران زیادتر بود ،لذا می توان

ریشه در بودن مجموعه ی چند آنتی اکسیدان مثل

گفت آزمودنی های پژوهش  Francaو همکاران در

روی ( ،)Znویتامین  ،Eبتا -کاروتن و  SODباشد.

مقایسه با پژوهش حاضر با استرس اکسایشی کمتری

دفاع ضد اکسایشی به تأثیر مشترک چند آنتی اکسیدان

مواجه شده اند .با نگاهی دقیق تر به مقادیر سرمی

بستگی دارد؛ زیرا  ROSدر درون سلول از منابع
6
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بهطورکلی ،نتایج پژوهش حاضر نشان داد مقادیر

 MDAآزمودنی ها در پژوهش حاضر ،می توان
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گوناگونی تولید می شود ( .)25جایگاه تولید

بررسی شود تا محقق از وضعیت دقیق آزمودنی ها

ROS

برای تفسیر دقیق تر نتایج آگاه باشد.

هنگام فعالیت ورزشی از راه این سازوکارها ایجاد
فعال شده ،متابولیسم هیپوگزانتین ،اکسیداسیون خود به

مکمل سازی اسپیرولینا به مقدار  3گرم در روز می تواند

خودی هیدروکینون ها ،کاتکوالمین ها و تیول ها،

تأثیر محافظتی در برابر استرس اکسایشی ایجاد کند.

میلوپراکسیدازها.

یشود در پژوهشهای آتی با تغییر مدت
بنابراین پیشنهاد م 


بنابراین ،به نظر می رسد آثار آنتی اکسیدانی

یا مقدار مکمل سازی ،آثار اسپیرولینا بر استرس اکسایشی

آنتی اکسیدان های موجود در اسپیرولینا در تعامل با

ورزشکاران بررسی شود .بهعالوه ،برای پی بردن به اینکه

یکدیگر بهتر از تأثیر هر آنتی اکسیدان بهتنهایی

کدام شاخص در دستگاه ضد اکسایشی از اسپیرولینا بیشتر

می باشد .برای مثال ،روی ( )Znبهعنوان کوفاکتور

شاخصهایی که نشاندهنده

یتوان از دیگر
یبرد م 
سود م 

آنزیم  Zn-SODعمل می کند و تأثیر تحریکی بر

یها هستند مانند گلوتاتیون،
وضعیت اکسایشی آزمودن 

دستگاه ضد اکسایشی دارد و یا ویتامین  Eبا پیوند به

یاکسیدانی تام و  ...استفاده کرد.
ظرفیت آنت 

 OO-یا  O2-به ساختار واسطهای به نام توکوفرول-

فواید بسیاری از اسپیرولینا در پژوهشهای
یتوان این پژوهش را
مختلف نشان داده شده است؛ اما م 

کینون ( )Tocopherylquinoneتبدیل می شود.

از معدود پژوهشهایی دانست که در ورزشکاران
ورزیده استقامتی انجامشده است .اگرچه وضعیت

نتیجه گیری:

دانها در
یاکسی 
تغذی های و نیاز به مکمل سازی آنت 

از پژوهش حاضر می توان نتیجه گرفت

یها یکی از موارد اصلی اثرگذار در نتایج
آزمودن 

اسپیرولینا احتماالً به عنوان مکمل غذایی می تواند در

یاکسیدانی است اما با توجه به نتایج
پژوهشهای آنت 


کاهش مقادیر سرمی مالون دی آلدئید و افزایش

یتوان به
بهدستآمده از این پژوهش احتماالً م 

فعالیت آنزیم سوپر اکسید دیسموتاز دوچرخه سواران
استقامتی نخبه در شرایط استراحتی و شرایط پس از

ازهای آنتیاکسیدانی ،مصرف
ورزشکاران برای رفع نی 

فعالیت ورزشی درمانده ساز ،هر دو موثر باشد .این

اسپیرولینا را توصیه نمود.

پژوهش برای بررسی آثار محافظتی اسپیرولینا در برابر

تشکر و قدردانی:

استرس اکسایشی طراحی و اجرا شد .آزمودنی های
این پژوهش ،دوچرخه سواران نخبه استقامتی بودند

بدینوسیله از تمام کسانی که ما را در اجرای این

که وضعیت آن ها از نظر تغذیه ای کامالً مشخص

تحقیق یاری نمودند ،تقدیر و تشکر می نماییم .مخصوصاً

نبود .بدین معنی که کمبودها یا عدم کمبودهای

از همه دوچرخه سواران و هیأت دوچرخه سواری استان

تغذیه ای آن ها از نظر مواد معدنی و ویتامین ها معلوم

تهران که در به انجام رسیدن این پژوهش نقش مهمی

نبود .پس برای نتیجه گیری بهتر پیشنهاد می شود

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

در پژوهش های آتی عالوه بر کنترل و توقف

مقاله ی حاضر برگرفته از پایان نامه کارشناسی ارشد

مکمل های مصرفی ورزشکاران (به جز اسپیرولینا)،

مصوب با کد  66168در دانشکده تربیت بدنی دانشگاه

رژیم غذایی آزمودنی ها در روند پژوهش دقیقاً

تهران می باشد.

7

Downloaded from journal.skums.ac.ir at 20:37 +0430 on Sunday August 19th 2018

می شود :تراوش میتوکندریایی ،فاگوسیتوزهای

همچنین پژوهش حاضر نشان داد ،دو هفته

علی عسکریان و همکاران

مصرف مکمل اسپیرولینا و رادیکال های آزاد
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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.
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