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 چکیده

ال در بازیکنان جوان فوتب ماریناثرات محافظت کنندۀ سلولی سیلیحاضر جهت بررسی ظرفیت  مطالعه :هدف

 . انجام شد مقاومتی فعالیت وهله یك انجام پس از

 و 18/226/64 چربی درصد سال، 36/691/61 سنی میانگین با)بازیکن مرد فوتبال  61 :شناسیروش

 نهمگ گروه دو تجربی و تصادفی درنیمه طرح قالب در( کیلوگرم بر مجذور متر 11/26±89/9تودۀ بدنی شاخص

 پس. شدند تقسیم( هفته 2بار در روز بمدت  3مارین یا دارونما گرمی کپسول سیلیمیلی 649شامل؛ )نفری  1

درصد یك تکرار بیشینه  19ای باوزنه )با شدت قرارداد فعالیت مقاومتی دایره ها در یكآزمودنی دهی،مکمل از

ولی های آسیب سلتغییرات شاخص. شش تایی( شامل شش ایستگاه شرکت کردند در سه نوبت با تکرارهای

(CK  وLDH طی )اجرای از پس ساعت 24 و دهیمکمل دوره از پس پایه، حالت) مرحله سه تام سرمی 

 ونفرونیب تعقیبی پس گروهی،مکرر بین واریانس تحلیل هایآزمون از استفاده با هاداده. شد اخذ( ورزشی فعالیت

 .گردید بررسی 95/9 داریمعنی سطح در مستقل تی و

 سلولی هایآنزیم فعالیت بر داریمعنی تأثیر مارینسیلی دهیمکمل که است حاکی آمده بدست نتایج: هایافته

 24 یسلول آسیب هایآنزیم سرمی سطوح دارمعنی افزایش به منجر مقاومتی فعالیت انجام عالوه،به. ندارد پایه

 تام سرمی LDHو  CK هایآنزیم تغییرات فعالیت دامنۀ هرچند،(. ≥95/9P) گرددمی گروه دو هر در ساعته

 (. ≥95/9P) بود مارینسیلی گروه از بیشتر داریمعنی طوربه داروشبه گروه

 بتواند مارینسیلی دهیمکمل احتماالً که گرفت نتیجه چنین توانمی حاضر هاییافته براساس: گیرینتیجه

 .بکاهد فوتبالیست مردان جوان در مقاومتی فعالیت از ناشی سلولی آسیب تغییرات نامطلوباز 
 مقاومتی. فعالیت سلولی، آسیب مارین،سیلی کلیدی: گانواژ

 

 ارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی،ک .6
  madjid_seifi@yahoo.com: نشانی الکترونیك نویسندۀ مسئول*
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 مقدمه 

ی های بدنچنین ثابت شده است که انجام فعالیت

های هوازی منظم با شدت متوسط بویژه فعالیت

دارای اثرات مفیدی در جلوگیری از چندین 

های بیماری مزمن همچون؛ خطر ابتال به بیماری

ها، پوکی استخوان، عروقی، برخی سرطان-قلبی

(. با وجود این، 6افسردگی و چاقی است )دیابت، 

های بدنی نسبتاً شدید انجام برخی فعالیت

های هوازی حاد با شدت بیشینه مخصوصاً فعالیت

 -و مدت زمان طوالنی با ایجاد فشارهای مکانیکی

زی با -متابولیکی باعث برهم زدن تعادل اسیدی

)انباشت اسید الکتیك(، ایجاد فشار اکسایشی، 

های التهابی منجربه افت سخافزایش پا

های فیزیولوژیکی )بروز پدیده خستگی( و ظرفیت

ناپایداری و آسیب غشاهای سلولی را فراهم 

(. در این زمینه، پژوهشگران از 2،3سازند )می

 6نظریه رایج یعنی آسیب عضالنی ناشی از ورزش

(EIMD همراه با از هم گسیختگی ساختار )

 ها وز پروتئینعضالنی و افزایش نشت برخی ا

و  CK ،LDHسلولی )مانند های درونآنزیم

ASTعنوان سلولی به( به درون مایعات برون

های بدنی یاد بخشی از نتایج نامطلوب فعالیت

عنوان مثال، نوبهار و همکاران (. به2-4کنند )می

( متعاقب بررسی یك جلسه فعالیت هوازی 2962)

اماندگی( در )شامل دویدن روی نوارگردان تا حدو

های آسیب دانشجویان دختر افزایش شاخص

 24روز و  6،4،8( ASTو  CK ،LDHسلولی )

(. 4ساعت پس از فعالیت هوازی را عنوان کردند )

ی ورزش -از اینرو، محققین و متخصصین پزشکی

از  صدد این هستند تا با استفادههمواره در

                                                      
1. Exercise-induced muscle damage  

2. Milk Thistle 

3. Silybum marianum 

 یهای سلولکارهای مناسب از بروز عالئم آسیبراه

ناشی از انجام تمرینات ورزشی جلوگیری کرده و 

ترین حد ممکن برسانند را به پایینکم آنیا دست

 گیاهتوان به اثرات مفید (. در این راستا، می5)

 با نام علمی 2مریم خار یا ماریتیغال دارویی

 یخانواده از عضوی عنوانبه 3سیلیبوم ماریانوم

که  اشاره کرد 4ایستاره هایگل یا و هاکاسنی

در سیستم درمانی سنتی و اخیراً نیز بطور  هاقرن

 آسیب هایبیماری انواع ای جهت درمانگسترده

 بدک و هپاتیت کارسینوما، سیروز،) هپاتوسیتی

 مروارید، آب دیابت، ، رابدومیولیز عضالنی،(چرب

 ونخ قند و چربی تنظیم استخوان، پوکی سرطان،

(. این در 1-1شود )می استفاده ایگسترده طوربه

 یعصاره ترینمهم از محققان حالی است که

با ) 5مارینسیلی یعنی مریم خار بذر متانولی

 عنوانبه( 10O22H25Cفرمول شیمیایی 

 مصارف جهت گیاه موثر فالونوئید تریناصلی

(. 8،1) برندمی سود فیزیولوژیکی و فارماکولوژیکی

 ایهلکولمو از ایپیچیده ترکیبی مارینسیلی

 فالونولیگان هفت تعداد جمله از فنولیكپلی

 بینایزوسیلی ،B بینسیلی ،A بینسیلی مرتبط؛

A، بینایزوسیلیB، کریستین،سیلی 

 الونوئیدف یك و دیانینسیلی و کریستینایزوسیلی

 مطالعات در .(1 و 1باشد )می فولینتاکسی بنام

 هاییویژگ بودن دارا دلیلبه مارینسیلی از بالینی

 فیبروتیك، ضد ضدالتهابی، ضداکسیدانی،

 تنظیم و کبدی هایسلول یکننده بازسازی

 شوداستفاده می بدن ایمنی دستگاه یکننده

 نتایج تحقیق ،(. در حمایت از این یافته1،1)

متعاقب بررسی ( 2965) و همکاران 1زاهکوک

گرم میلی 19) مارینسیلی مصرف اثرات حفاظتی

4. Asteracea 

5. Silymarin 

6. Zahkouk  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12409811
http://www.webmd.com/heart-disease/milk-thistle-benefits-and-side-effects
http://www.chemspider.com/Chemical-Structure.23089618.html
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 مصرف این که است حاکی( بدن در روزدر وزن 

 سطوح سرمی دار درمعنی کاهش مکمل به

، CKآسیب سلولی ) شیمیاییهای زیستآنزیم

CK-MB  وLDH) قرارگیری در معرض  ناشی از

 MHz 900)فرکانس  تشعشعات گوشی همراه

 2روز در هفته بمدت  3برای دو ساعت در روز و 

. (69د )گردهای نوع آلبینو میماه( در موش

( اظهار 2963و همکاران ) 6التائی، همچنین

 649مارین )داشتند که مصرف مکمل سیلی

ی نوبت در روز( دارای اثرات کاهنده 3گرم میلی

و  CK-MBهای آسیب سلول قلبی )شاخص

رسانی خون -( بر علیه حالت ایسکمیIتروپونین

ا ه( ناشی از انفارکتوس قلبی در موشIRمجدد )

نیز در سال  همکاران و 2راسکوویچ (.66است )

 در گرممیلی 19 مصرف مقدار بررسی با 2966

های موش در روز 62مارین بمدت سیلی بدن وزن

 اشاره Doxorubianنوع ویستار مسموم شده با 

 سطوح کاهش باعث مکمل مصرف که داشتند

ی و قلب بافت کبدی آسیب با مرتبط هایآنزیم

(AST، ALT ،LDH  وCK )(62شود )می. 

از سوی دیگر، طی سالیان اخیر نیز برخی از 

اند که با استفاده از محققین ورزشی عنوان کرده

های بلند و کوتاه مدت عصاره دهیمکمل

نحو مطلوبی از بروز توان بهمارین میسیلی

های آسیب سلولی تغییرات نامطلوب شاخص

(. 66های هوازی جلوگیری نمایند)ناشی از فعالیت

با  (2964) همکاران عنوان مثال، میردار وبه

 هایموش در کبدی آپوپتوز هایشاخص بررسی

 در شنا دقیقه 19 فعالیت انجام متعاقب ویستار

 که تزریق داشتند هفته اظهار در روز 5 بمدت روز

 وزن در گرممیلی 699) مارینسیلی زیرجلدی

کاهش  منجربه( هفته در بار سه میزان به بدن

                                                      
1. Altaei 

(. 63گردد )می دار عالئم آسیب هپاتوسیتیمعنی

 وجود زمینه این در قطعی نتایج با این وجود،

 و براری اخیر یمطالعه نتایج کهطوریبه. ندارد

 تشدید یدهنده نشان 2962 سال در همکاران

 مانند التهابی هایشاخص برخی پاسخ

 مرد دانشجویان در( IL-6) شش-اینترلوکین

 لتعام در مارینسیلی ایهفته دو مصرف دنبالبه

 قلب ضربان %89 شدت با) هوازی فعالیت با

 (.64داروست )شبه گروه با مقایسه در( ذخیره

( بیان 2962زاده و همکاران )عالوه، سبزواریبه

و  699داشتند که تجویز داخل صفاقی مقادیر 

های مبتال به گرم در وزن بدن موشمیلی 299

نی )آسیب سلول عضالنی( رابدومیولیز عضال

 (.65گردد )می CKمنجربه افزایش آنزیم 

 و متناقض و محدود مطالعات به باتوجه بنابراین،

 با رابطه در مدون یمطالعه به دسترسی عدم

 هوازی فعالیت و مارینسیلی دهیمکمل اثرات

 دهیمکمل تأثیر که کندمی ایجاب ضرورت

سه  گرممیلی 649 مصرف) مریم خار یعصاره

 از برخی بر را( هفته دو مدت به روز نوبت در

 LDHو  CK) سلولی آسیب سرمی هایشاخص

با ) مقاومتی فعالیت وهله یك از پس را( تام

درصد یك تکرار بیشینه در سه نوبت با  89شدت

بازیکنان جوان مرد  در (تکرارهای شش تایی

 و مربیان طریق این از تا کند بررسی فوتبال

 هایهداد به استناد با بتوانند ورزشی متخصصین

 هاینشانه و عالئم بروز از حدودی تا حاصله

 مضاعف درمانی هایهزینه صرف و نامطلوب

 .نمایند جلوگیری

2. Rskovic 
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 پژوهش روش

 دو تجربینیمه هایطرح قالب در حاضر تحقیق

 ررمک هایگیریاندازه با( کنترل و تجربی) گروهی

. گردید انجام کورسویهدو صورتبه( ایمرحله سه)

مرد  61شامل  حاضر، تحقیق آماری یجامعه

 39فوتبالیست جوان باشگاهی بودند که از بین 

 کننده در این پژوهشفوتبالیست داوطلب شرکت

طور با توجه به برخی معیارهای ورودی )به

در سطوح استانی  ی رقابتسال سابقه 1میانگین 

و کشوری( و بر اساس وضعیت سالمت و داشتن 

قد، سن،  از جملههای جسمانی )برخی از ویژگی

 درصد چربی بدن، وزن، اکسیژن مصرفی بیشینه

 دمع معیارهای و میزان قدرت یك تکرار بیشینه( و

 کبدی های عضالنی،بیماری انواع یسابقه) ورود

 و کمر پا، مچ در بویژه قبلی هایدیدگی آسیب و

به مصرف داروها، فشار خون باال،  تیحساس زانو،

و مصرف هر نوع مکمل  یعروق -یقلب یهایماریب

 نی(، انتخاب شدند. اریماه اخ 1در  یدانیاکسینتآ

 پژوهش در اخالق ی¬پژوهش توسط کمیته

 .دیگرد تأیید تبریز پزشکی علوم دانشگاه

مورد مطالعه، یك  یهاگروه یسازمنظور همگنبه

هفته قبل از شروع تحقیق و پیش از اولین 

 هایآزمودن یفرد یهایویژگ ،یخونگیر یمرحله

قد، وزن،  یهاشد و براساس شاخص یگیراندازه

و  ی، درصد چرب(BMI) بدن یسن، شاخص توده

گروه  ساده در دو یطور تصادفبه هنیشیتکرار ب كی

 شدند نیگزیو دارونما جا یتجرب ینفر 1همگن 

از  یدرصد چرب یریگاندازه ی(. برا6)جدول

 6/9 تیبا حساس یپوستسنجدستگاه ضخامت 

 یکپزش یدانشکده یاو فرمول سه نقطه متریلیم

سه  یپوست یهاچین (ACSM) کایآمر یورزش

 سمت راست یافوق خاصره و یسربازویی، شکم

 (. 61استفاده شد )

سه  یطور مساوهر دو گروه به یهایآزمودن

و  نیماریلیس یحاو یگرمیلیم 649کپسول 

صبحانه، نهار  ییغذا یدارونما همراه با سه وعده

 شده از هیته یو شام مصرف کردند. مکمل مصرف

 ورگلیاصفهان با نام ل یشرکت گل دارو

(livergol)  6221955863) یبا مجوز بهداشت 

IRC ) وزارت  ییاز اداره کل نظارت بر مواد غذا

ل دارو مشابه با گروه مکمبهداشت و گروه شبه

مدت دو کپسول دکسترین طمع داده شده را به

 .هفته مصرف نمودند

ها در یك دهی، آزمودنیی مکملپس از دوره

ای شکل باوزنه مقاومتی دایره تیی فعالبرنامه

و پا، جل نه،یشامل شش ایستگاه )پرس پا، پرس س

پرس سرشانه و پرس دوسر بازو(  ربغل،یکشش ز

ها قبل از شروع قرارداد شرکت کردند. آزمودنی

دقیقه گرم کردن عمومی  65فعالیت مقاومتی، 

یك کیلومتر دویدن طی پنج دقیقه همراه  امل)ش

دقیقه حرکات کششی و نرمشی( و گرم  69با 

کردن اختصاصی که شامل گرم کردن به طور 

ه ک یعالیت مقاومتف ستگاهیهر ا یمجزا در ابتدا

 كیدرصد  59با  ییتا 65تا  62 یشامل تکرارها

بعد از اتمام گرم  هیثان 19انجام شد.  نهیشیتکرار ب

 یفعالیت مقاومت ستگاهیدر هر ا ،یختصاصکردن ا

ت در سه نوب نهیشیتکرار ب كیدرصد  89با شدت 

 19تا  19هر نوبت  انیتایی که مبا تکرارهای شش

عال بود. پس از اتمام هر استراحت غیرف هیثان

دقیقه استراحت فعال شامل راه  3تا  2 ستگاهیا

منظور کاهش ضربان قلب در نظر رفتن در سالن به

ی فعالیت ی جلسه(. در خاتمه64شده بود ) تهگرف

 یسردکردن عموم قهیدق 65به مدت  یمقاومت

ی قدرت عالوه، برای محاسبهاجرا گردید. به

( 6113ی برزسکی )دلهی مردان از معابیشینه

  (.64شد )استفاده 
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 یدوره یخواسته شد که ط هایدر ادامه از آزمودن

ساعت قبل از شروع مصرف مکمل تا  41تحقیق )

یك روز پس از قرارداد تمرینی( از انجام 

گونه و مصرف هر نیسنگ یورزش یها¬تیفعال

ها، گزانتینمانند متیل یدارو و مکمل ضدالتهاب

 یمژعالوه رکنند. به یخوددار لیزنجب بوپروفن،یا

 یی افراد با استفاده از پرسشنامهغذایی روزانه

ساعته جهت بررسی میزان  24 یایادآمد تغذیه

دریافت کالری و درصد انرژی دریافتی از درشت 

ها بر اساس بانك اطالعاتی نرم افزار مغذی

تجزیه و تحلیل  (Nutritionalist IV) ایتغذیه

 تکلپرو کهییروزها یغذای یچنین، وعدهشد. هم

گرم نان لواش،  659شامل؛  شدیاجرا م ینیتمر

چربی که  %2و یك لیوان شیر گرم پنیر تبریز  49

 نیکیلوکالری ب 1/552حاوی انرژی تقریباً برابر با 

 (.5مشابه بود ) هایآزمودن

 ( قبل ازهی)حالت پا یریخونگ یمرحله نیاول     

 دینشسته از ور تیدر وضع یدهشروع دوره مکمل

 5 زانیبه م هایدست چپ آزمودن یآرنجشیپ

 نیشد. دوم در حالت ناشتا گرفته تریلیلیم

 یپس از اتمام دوره یریخونگ یمرحله

قرارداد  یقبل از اجرا قهیدق 39و  یدهمکمل

 هایاخذ شد. سپس آزمودن تریلیلیم 5 یورزش

(. 4،61را اجرا نمودند ) یمقاومت تیقرارداد فعال

ساعت پس از  24 زین یریسوم خونگ یمرحله

 یخون یهاگرفته شد. نمونه یقرارداد ورزش یاجرا

سرمی به  LDH و CK راتییتغ نییجهت تع

)با  ژویآزمایشگاه منتقل و در همان روز با سانتریف

( قهیدق 69به مدت  قهیدور در دق 3999سرعت 

سرم و چند آزمایش دیگر در  یجهت جداساز

گراد تا زمان آزمایش درجه سانتی 89 یمنف یدما

 بیآس یسرم یهامیآنز تینگهداری شد. فعال

شرکت پارس  تیک یلهیه وسب یسلول سلول

 رتیبر ل یالمللنیواحد ب 4و  6 تیآزمون با حساس

با استفاده  LDH و CK یهامیآنز یبرا بیترتبه

و به کمك دستگاه اتوآناالیزر  كیاز روش فتومتر

 (Hitachi ،Japan )ساخت شرکت 162مدل 

(. تمام مراحل پژوهش در 61شد ) یگیراندازه

 ی، دما%59-55 یاستاندارد با رطوبت نسب طیشرا

 62یال 1و در ساعت  گرادیسانت یدرجه 21-21

 .صبح انجام شد

 بودن یعیابتدا طب ،یبه منظور تحلیل آمار     

 Shapiro-wilk ها توسط آزمونداده عیتوز

در  جیبودن نتا یعیو درصورت طب دیگرد یبررس

ن داده انحراف استاندارد( نشا ± میانگین)قالب 

 رهایتغییرات هر یك از متغ نیانگیشد. سپس م

 یهابا آزمون یگیرمراحل مختلف اندازه یط

و  یگروه نیمکرر ب یریگتحلیل واریانس اندازه

 یبیبا آزمون تعق یداریدر صورت معن

Bonferroni گردید. اختالفات درون و  یبررس

 با استفاده از آزمون تی بیترتبین گروهی نیز به

ا و هی عملیاتته و مستقل تعیین شد. همههمبس

داری پنج درصد های آماری در سطح معنیتحلیل

(95/9α≤ )افزارهای آماری از نرم ستفادها با

SPSS 22 وExcel 2010 عالوه، انجام شد. به

گر با استفاده از از عوامل مداخله كیسهم اثر هر 

 .دیگرد نیی( تعOmega squaredمجذور اُمگا )
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 هایویژگی معیار انحراف و میانگین .1 جدول

 هاآزمودنی آنتروپومتریکی و فیزیولوژیکی
 

 هاشاخص

های مورد مطالعهگروه  

داروشبه  

گرم(میلی 6)  

مارینسیلی  

گرم(میلی 6)  

61/61±19/6 سن )سال(  19/2±11/56  

11/12±96/2 وزن )کیلوگرم(  43/3±91/13  

متر()قد   23/9±83/6  66/9±98/6  

ی شاخص توده

بدن )کیلوگرم 

 در متر مربع(

93/6±14/26  21/2±23/92  

چربی بدن 

 )درصد(
11/6±81/46  29/2±48/56  

1-RM  پرس

سینه 

 )کیلوگرم(

31/5±46/41  83/1±23/45  

1-RM  پرس پا

 )کیلوگرم(
11/1±69/631  91/8±19/631  

 

 های پژوهشیافته

 هایشاخص استاندارد انحراف و میانگین 

 بدن، یتوده شاخص قد، وزن، سن،) دموگرافیك

 یك جدول در( یك تکرار بیشینه و چربی درصد

 مورد هایشاخص تغییرات. است شده آورده

و د قالب در نیز گیریخون مرحله سه طی مطالعه

 یمطالعه نتایج .است شده داده نشان نمودار

 یدوره از پس و قبل مراحل) پایه حالت در حاضر

 ایهفته دو دهیمکمل که داد نشان( دهیمکمل

 ییراتتغ بر داریمعنی تأثیر گونههیچ مارینسیلی

 در. ندارد شده گیریاندازه مورد هایآنزیم سرمی

 که است حاکی حاضر پژوهش هاییافته که،حالی

 سهم با ترتیببه مقاومتی فعالیت وهله یك انجام

 افزایش منجربه( امگا مجذور) 51/9و  41/9 اثر

های؛ آنزیم فعالیت درصدی 41و  34و  دارمعنی

CK وLDH داروشبه گروه در ساعته 24 سرمی 

 یدامنه که بود حالی در این(. ≥95/9P) گرددمی

 بالفاصله سرمی LDHو  CKهای تغییرات آنزیم

 مکمل یکننده مصرف گروه در فعالیت از پس

 طوربه درصد 28و  33ترتیب به مارینسیلی

 (.≤95/9P) بود داروشبه گروه از کمتر داریمعنی
آسیب  هایشاخص افزایش یدامنه عبارتی،به

 طوربه مارینسیلی مکمل گروه سرمی سلولی

 نمودارهای) بود داروشبه گروه از کمتر دارمعنی

 (.2و 6
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( CKکیناز تام سرمی )میزان تغییرات کراتین .1نمودار

 گیریدر دو گروه مورد مطالعه طی مراحل اندازه
 

میزان تغییرات الکتات دهیدروژناز تام سرمی  .2نمودار

(LDH در دو گروه مورد مطالعه طی مراحل )

 گیریاندازه

 

  گیریبحث و نتیجه

 و یك مراحل) پایه حالت در حاضر مطالعه نتایج

 گرممیلی 649 مقدار تجویز که است حاکی( دو

 در هفته دو مدتبه روز سه نوبت مارینسیلی

 تغییرات بر ایمالحظه قابل اثر فعال سالم مردان

 است حالی در این .ندارد مطالعه مورد هایشاخص

 زاهکوک و تحقیقاتی هایگروه پژوهش نتایج که

 و( 2966) همکاران و 6گریزل ،(2965) همکاران

 هاییافته با تناقض در( 2964) همکاران و کبیری

 عالئم در دارمعنی کاهش بیانگر حاضر تحقیق

. (69، 61،68است ) پایه حالت سلولی در آسیب

 همکاران و زاهکوک مطالعاتی گروه چنانکه،

 89) مارینسیلی مصرف اثر بررسی با( 2965)

 های در معرضموش در( روز در دوبار گرم میلی

برای دو  MHz 900)فرکانس  گوشی همراه

                                                      
1. Grizzle 

 اظهارماه(  2روز در هفته بمدت  3ساعت در روز و 

 بطور دارویی گیاه یعصاره این که داشتند

های آنزیم سطوح کاهش منجربه داریمعنی

های ( و شاخصLDHو  CK-MB ،CKسرمی )

گردد ( می2O2Hو  MDAاسترس اکسایشی )

 اعالم( 2966) همکاران عالوه، گریزل و(. به69)

 699 و 69خوراکی مقادیر  تجویز که کردند

 مارین در روز باعثسیلی بدن وزن در گرممیلی

، ASTسلولی) آسیب های پالسماییکاهش آنزیم

ALT ،CK  وLDH) مواجهه با سم  از ناشی

. (68شود )می کبوتران سفید در 1Bآفالتوکسین

 شرایط که رسدمی نظربه چنین حال، این با

 جمله از مکمل مصرف زمان مدت و هاآزمودنی

 با حاضر مطالعه تضاد و تفاوت احتمالی دالیل

 چنانچه. باشد شده یاد هایپژوهش نتایج

۰

۲۰

۴۰

۶۰

۸۰

۱۰۰

۱۲۰

۱۴۰

۱۶۰

حالت پایه پس از 

مکمل دهی

ساعت پس 24

از فعالیت

شبه دارو سیلی مارین

ن
اتی

کر
م 

 تا
از

ین
ک

(
تر

 لی
بر

ی 
لل

لم
ن ا

 بی
حد

وا
)

۰

۵۰

1۰۰

1۵۰

2۰۰

2۵۰

۳۰۰

حالت پایه پس از 

مکمل دهی

ساعت پس از 24

فعالیت

شبه دارو سیلی مارین

از 
وژن

در
هی

 د
ت

تا
الک

(
تر
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بر
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حد

وا
)
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 هک بودند سالمی افراد حاضر تحقیق هایآزمودنی

 کهحالی در کردند، مکمل مصرف به مبادرت

 یسلول آسیب دارای شده ذکر تحقیقات هاینمونه

 از برخی حال هربه. بودند قبلی یشده القاء

 آسیب با مرتبط هایآنزیم سطوح کاهش محققان

 نماریسیلی مزمن مصرف متعاقب سلول عضالنی

 این فارماکولوژیکی و فیزیولوژیکی اثرات علتبه را

 زا که اندکرده مطرح فنولیپلی گیاهی یعصاره

 زاددرون اکسیدانی آنتی ذخایر افزایش طریق؛

 پاکسازی و( CATو SOD، GPx همچون)

 تثبیت به منجر (2Oو  2O2Hآزاد ) هایبنیان

سیالیت و  حفظ نتیجه در و سلولی غشای

 در حتی. (1،1،61گردد )می غشاء نفوذپذیری

 محافظت خاصیت آزمایشگاهی مطالعات

 غشاء آسیب برابر در مارینسیلی گیکننده

 عنیی زیستی یضداکساینده مشابه را لیپیدی

 توجهی قابل میزان به حتی و( GSH) گلوتاتیون

 همین در .(61اند)کرده عنوان E ویتامین از بیشتر

 داشتند عنوان( 2964) همکاران و 6راسول ارتباط،

 در گرممیلی 299 و 699 ایهفته 1 مصرف که

 دارای که هاییموش در مارینسیلی بدن وزن

 کربن مصرف از ناشی هپاتوسیتی آسیب

 افزایش منجربه بودند، (4CCIتتراکلراید )

( CAT و  SOD،GSH) ضداکسایشی هایآنزیم

 آسیب هایآنزیم میزان در تعدیل درنتیجه و

گردید ( ALP و AST، ALT) سلول هپاتوسیتی

 با( 6529) همکاران و 2بیدیلی چنین،هم (.29)

 %19-89بین )سیلی خوراکی مصرف بررسی

مارین را تشکیل داده و از نظر بیولوژیکی سیلی

مارین ی فعال سیلیترین مادهمهمبعنوان 

 در گرممیلی 699) مقادیر در شود(محسوب می

                                                      
1. Rasool 

2. Beydilli 

 به مبتال هایموش در( روز 4 مدتبه بدن وزن

 شارها القاء با سم دیازینون از ناشی سلولی آسیب

ح سطو کاهش باعث مکمل این مصرف که داشتند

 از( ALT و AST)هپاتوسیتی  هایسرمی آنزیم

ضداکسایشی  هایآنزیم فعالیت افزایش طریق

(SOD و XGP) های اکسایشی و کاهش شاخص

(NO  وMPO) (.26شود )می 

 برمبنی حاضر پژوهش هاییافته طرفی، از    

 مورد سلولی آسیب سرمی هایشاخص افزایش

 وازیه فعالیت جلسه یك از پس بالفاصله مطالعه

 و( 2962) همکاران نوبهار و یمطالعه نتایج با

 (.4،22دارد ) همخوانی( 6429) همکاران و 3هازار

 و همکاران نوبهار مطالعه هاییافته مثال، عنوانبه

آسیب  هایشاخص افزایش از حاکی (2962)

( پس از فعالیت ASTو  CK ،LDHعضالنی)

روز و  6،4،8دختر دانشجویانساز هوازی وامانده

سال  در همکاران و هازار (.4باشد )میساعت  24

 ایحرفه بازیکن 36 مطالعه از پس نیز 2964

 انجام که نمودند اعالم( مرد 61 و زن 63)هاکی 

 افزایش منجربه ران شاتل آزمون وهله یك

-CK، CK) سلولی آسیب هایشاخص

MBوAST )گردد می فعالیت از پس بالفاصله

عالوه، بایستی این نکته را نیز در نظر به .(22)

های مورد ی آنزیمداشت که سطوح افزایش یافته

در دامنه طبیعی مربوط مطالعه در تحقیق حاضر 

 محققان هر حال،به به افراد سالم قرار داشت.

 و مقاومتی هایفعالیت که دارند اظهار چنین

 یمتابولیک -مکانیکی فشار اعمال علتبه شدید

 هب پالسمایی غشاء نفوذپذیری افزایش به منجر

 ردعملک در اختالل و سلولی درون آزاد کلسیم یون

 یناپایدار باعث شده پتاسیمی -سدیمی هایپمپ

3. Hazar 
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 اِالستازها ) پروتئازها شدن فعال و سلولی غشای

 سلولی درون لیپازهای و( میلوپروکسیدازها و

همچنین، نتایج  .(6-3گردد )( فسفولیپازها)

مطالعات موجود ارتباط نزدیکی میان انتشار 

های ها ناشی از فعالیت آنزیمپروستاگالندین

ها( پروتئولیك درون سلولی )کاسپازها و کالپاین

های جدا تحریك شده توسط کلسیم در سلول

 افزایش که،طوریی پستانداران دارد. بهشده

 شدن فعال سبب سیتوزولیك کلسیم غلظت

فسفولیپیدهای پروتئولیتیك) همچون  از شماری

 به وابسته فسفولیپازهای و ساکارید(لیپوپلی

شود می 2A (2PLA) کلسیم از جمله فسفولیپاز

توسط  2A فعال شدن آنزیم فسفولیپاز (.4)

افزایش میکروموالر کلسیم درون سلولی باعث 

های غشای سلولی و افزایش تولید هیدرولیز چربی

چون التهابی همشهای پیواسطه

( و TXها )(، ترومبوگسانPGها )پروستاگالندین

( و آسیب به LTها )لئوکوترین

لیزوفسفولیپیدهای غشای سلولی و نشت 

، CKهای های درون سلولی همچون؛ آنزیمآنزیم

LDH 2-4دنبال دارد )به آمینو ترانسفرازها را و ،

22.) 

 یدهنده نشان حاضر تحقیق نتایج براین،عالوه 

 نماریسیلی ایهفته دو دهیمکمل دارمعنی تأثیر

 آسیب هایشاخص فعالیت میزان تعدیل بر

 فعالیت وهله یك انجام متعاقب ساعته24 عضالنی

 و میردار ها،یافته این با همسو. است هوازی

 تزریق که داشتند اظهار( 2964) همکاران

 وزن در گرممیلی 699) مارینسیلی زیرجلدی

 کاهش به منجر( هفته در بار سه میزان به بدن

 ویستار هایموش در کبدی آپوپتوز هایشاخص

 بمدت وزر در شنا دقیقه 19 فعالیت انجام متعاقب

 همچنین، (.63) گرددمی هفته در روز 5

 و حسنی پژوهشی گروه مطالعه هاییافته

 دارمعنی کاهش یدهنده نشان( 2964) همکاران

 و هامونوسیت) هماتولوژیکی هایشاخص در

و پراکسیداسیون لیپیدی  (هاهماتوکریت

(MDA) قرص یکننده دریافت گروه در 

 1 بمدت روز در گرممیلی 219) مارینسیلی

پیشرونده  هوازی فعالیت همزمان انجام و( هفته

بمدت  HRreserve %19جلسه با  3)هر هفته 

 تناقض در دیگر سوی از (.23) باشدمی (دقیقه 39

( 2962) همکاران و زادهسبزواری نتایج، این با

 گرممیلی 299و  699 مصرف که داشتند اظهار

 هایموش در مارین به تنهاییسیلی بدن وزن در

هنده دویستار تحت تزریق گلیسرول )افزایش  نوع

 بر نه تنها تأثیری آسیب عضالت اسکلتی(

ته نداش کلیوی سمیت و سلولی آسیب هایآنزیم

نیز  CKحتی باعث افزایش میزان فعالیت آنزیم 

( نیز 2966و همکاران ) بنائی (.65گردیده است )

، 699مارین )متعاقب بررسی مقادیر مختلف سیلی

گرم در وزن بدن( در ماهی میلی 199و  499

عنوان مدل آالی رنگین کمانی )بهقزل

آزمایشگاهی( چنین بیان نمودند که تنها مصرف 

مقادیر کم و متوسط دارای اثرات تعدیل کننده بر 

، ASTهای آسیب سلولی )سطوح فعالیت آنزیم

CK  وLDH بوده، در حالیکه، مصرف مقدار )

باالتر این مکمل موجب ایجاد سمیت سلولی و 

ورهای بیوشیمیایی تغییر نامطلوب در فاکت

 در همکاران و براری طور،(. همین24گردد )می

 دو مصرف که کردند عنوان چنین 2962 سال

 اب) هوازی فعالیت متعاقب مارینسیلی ایهفته

 افزایش منجربه( ذخیره قلب ضربان %89 شدت

مرد دانشجویان در( IL-6) التهابی شاخص پاسخ
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 قتحقی هاییافته بین موجود تضاد (.64) شودمی 

 است ممکن شده ذکر یمطالعه نتایج با حاضر

 نوع) سازیمکمل یشیوه در تفاوت از ناشی

 زمان و میزان مکمل، مصرف قرارداد مکمل،

 نوع و مدت شدت،) ورزشی قرارداد ،(مصرف

 دهیمکمل نحوه و میزان چنانچه. باشد( فعالیت

 . بود نامشخص براری تحقیق در

 داروشناختی مطالعات از برخی اخیر، هایسال در

 ببس به مارینسیلی که اندکرده عنوان پزشکی و

استروئیدی  هایهورمون با ساختاری شباهت

 یسلول هسته وارد تواندمی )ویژگی استروژنیك(

 و I مرازپلی RNA هایآنزیم روی اثر و با شده

 جهت را هاریبوزوم گیریشکل ،rRNA رونویسی

 و ساختاری هایپروتئین سنتز روند افزایش

 تحریك این (.61،26بخشد ) بهبود عملکردی

 غشاء یکپارچگی افزایش با ادامه در است ممکن

 -کیمکانی فشارهای انواع با مقابله در را آن سلولی،

 دتوانمن بدنی هایفعالیت از ناشی متابولیکی

 آزمایشگاهی، هایپژوهش در عالوه،به. سازد

 مهار با مارینسیلی که است شده بیان چنین

 سلولی برون کینازهای به وابسته یچرخه

ERK1/2، MEK1/2، JNK و RSK2 (افزایش 

 فعال و( cGMP فعالیت کاهش و cAMP فعالیت

 باعث PKA /cAMPضدالتهابی مسیر کردن

 عامل عنوانبه) NF-K-P65 رونویسی کاهش

یون فسفوریالس ،(التهابی عوامل رونویسی در اصلی

( و NF-Kی )مهار کننده IKو تخریب عامل

 عامل جمله از التهابی آبشار عوامل سایر کاهش

 هایآنزیم مهار و( TNF-α) شده آلفا تومور نکروز

 و (COX 2,5سیکلواکسیژناز دو و پنج ) مسیر

                                                      
1. Al-Rashed 
2. Dose-dependent effect 

 لیپیدی پراکسیداسیون از (LPOلیپواکسیژناز )

 (. 1،1،1،25،21آورد ) عملبه جلوگیری

 

-ال های گروه تحقیقاتیتأئید این فرضیه، یافته در

به تازگی نشان داده  (4296)همکاران  و 6راشد

  299)مارین سیلی روزه 26 مصرفاست که 

 کاهش باعث( بدن وزن در گرممیلی

 ، TNF-α،IL-6)التهابی پیش هایسایتوکین

IFN-Y و CRP) سرمی آسیب  هایشاخص و

( در Tو تروپونین  CK-MBقلبی ) بافت

کربن  معرض در شد که اسپرادوگاولی هایموش

آسیب  یکننده القاء عامل عنوان به) تتراکلراید

 .(28بودند ) شده داده قرار( میوکاردی

عالوه، برخی از محققین معتقدند که تأثیرات به 

هابی های التمارین بر پاسختعدیل کنندگی سیلی

و اکسایشی ممکن است وابسته به اثر مقادیر 

  (. در این راستا، نتایج گروه21-39باشد ) 2یمصرف

( به تازگی نشان 2963و همکاران ) 3کریستوفالو

 بینمیکرومول سیلی 59و  5داد که تزریق مقادیر 

یب ترین ترک)از نظر بیولوژیکی موثرترین و فعال

آید( در زنان حساب میبه مارینموجود در سیلی

طور موثری از تولید اکالمپسی بهمبتال به پره

TNF-α   وNF-K  و همچنین از رهایش انواع

( جلوگیری 2Oو  2O2Hی اکسیژن فعال )هاگونه

های کند. که این اثرات تعدیل کننده در غلظتمی

عالوه، (. به21میکرومول بیشتر مشاهده شد ) 59

اظهار داشت که مصرف  2963در سال  4انزانی-ال

 مارینگرم به ازای وزن بدن سیلیمیلی 19و  39

های ویستار در معرض هفته در موش 1مدت به

سترپتوزوتوسین )القاء استرس اکسایشی( تزریق ا

و کاهش  TNF-α ،IL-6دار منجر به کاهش معنی

3. Cristofalo 

4. Al-Enzani 
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های مرتبط با آسیب هپاتوسیتی فعالیت آنزیم

(AST  وALT در یك اثر وابسته به دوز )

همچنین، سجادیانفرد و همکاران (. 21گردد )می

روز  64متعاقب بررسی مصرف خوراکی  (2964)

 259و  685، 699ارین )ممقادیر متفاوت سیلی

های مبتال به گرم در وزن بدن( در موشمیلی

مارین در تمامی مقادیر دیابت نشان داد که سیلی

اما با یك اثر وابسته به دوز در مقادیر بیشتر دارای 

ز های گلوکی غلظتاثرات ضداکسایشی و کاهنده

 (.39سرمی است )

 شده انجام یمطالعه هاییافته به باتوجه در کل،

 احتماالً که گرفتنتیجه توانمی چنین

 با مارینسیلی مکمل دهی کوتاه مدتمکمل

 از تواندپایه می حالت ضداکسایشی توان ارتقای

 سپ سلولی آسیب هایشاخص نامطلوب تغییرات

 از. دکن جلوگیری شدید مقاومتی فعالیت  انجام از

 به توانمی احتیاط جوانب گرفتن نظر در با اینرو،

 منظوربه که کرد بازیکنان فوتبال پیشنهاد

 آسیب هایشاخص نامطلوب افزایش از جلوگیری

 بتاًنس مقاومتی هایفعالیت انجام از سلولی ناشی

 عصاره دهیمکمل از آن التهابی پیامدهای و شدید

 نند.ک استفاده( مارینسیلی)مریم  خار مغذی گیاه
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Abstract 

Aim: silymarin has anti -inflammatory, antioxidant, stabilizes cell membranes and 

regulate cell permeability properties and could be prevent the undesirable some of muscle 

damage indices in patients and even athletes. The aim of this study was to investigate the 

potential cytoprotective effects of administration of silymarin in youth male soccer athletes 

after one-bout resistance exercise. 
Method: Eighteen young male soccer players (mean age 16.09±1.31 years, body fat 

14.21±2.87% and BMI 21.96±0.70 kg.m2) in a quasi-experimental and randomized 

design. All subjects were divided in two homogeneous supplement and placebo 

groups of 9 subjects: (include: 140 mg capsules silymarin or dextrose 3 times daily 

for two week). After the supplementation, all subjects were participated a one- bout 

circle resistance exercise protocol (with 80 %  1-RM in 3 sets with 6 repetition) 

include six station participated. Changes in cellular damage indices (total serum CK 

and LDH) were determined in three stages (baseline, after supplementation period and 

24 hours after the exercise). Data were analyzed by repeated measure ANOVA, 

bonferroni and independent t test at α≤0.05. 

Results: The results showed that the silymarin supplementation had no significant 

effect on the basal cell enzymes activity (P≥0.05). Moreover, resistance exercise 

significantly increased  level of cellular injury serum enzymes 24-hour after exercise 

in both group (P≤0.05). However, the change range in all of cell enzymes activity of 

placebo group was significantly more than in the silymarin group after 24 hours of 

exercise (P≤0.05). 
Conclusion: Based on the present findings, it maybe concluded that silymarin 

supplementation did significantly prevent further undesirable changes resistance 

exercise-induced cell damage in young male soccer players. 
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