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 چکیده
نهام   هها بهه   دلیهل ضوهور گروههی از فوونولیگنها      گیاهی يک يا دوساله از تیره كاسنی است. اثرات دارويی اين گیاه بهه  خارمريم گونه :قدمه و هدفم

كننهده  ضداكسايشهی، پايداركننهده اشهال سهلولی و تن هیم      ضهدالتهابی،  ههای  ويژگهی  دارای مهارين  سهیلی  كه است شده پیشنهاد چنین مارين است. سیلی

 لهذا  .كنهد  جلهوگیری  ورزشهکارا   ضتهی  و بیمار افراد در عوونی آسیب های شاخص از برخی نامطلوب ت اهرات از تواند می و بوده نفوذپذيری سلول

 ههوازی فعالیهت   جلسهه پس از يهک   فعالسرم مردا   های آسیب عوونی در برخی از شاخص بر مارين مصرف سیلیثیر أمن ور تعیین ت تحقیق ضاضر به

 م شد. انجا

 21/29±88/9 بیشههینه مصههرفی اكسههیژ  و 09/125/13 چربههی درصههد سههال، 11/290/22 سههنی میههانگین بهها)فعههال  مههرد 22 :شناسیی  روش

 وز  از هركیلهوگرم  ازای بهه  گهرم  میلهی  شش)نفری  11 همگن گروه دو و تصادفی در كور  سويه دو تجربی، نیمه  طرح قالب در( دقیقه/كیلوگرم/لیتر میلی

 بها  نهوارگردا   روی ههوازی شهاملد دويهد     فعالیت ها آزمودنی روزه، هفت دهی مکمل از پس. شدند تقسیم( دارو شبه يا مارين سیلی مکمل روز در بد 

تهام   LDHو  AST ،CKهای آسهیب عوهونی )   تغییرات شاخص. را اجرا كردند ذخیره قلب ضربا % 09-52شدت  با دقیقه 39 مدت به درجه صفر شیب

 از اسهتفاده  بها  هها  داده. شهد   اخهذ ( ورزشهی  فعالیت اجرای از پس ساعت 29 و بوفاصله دهی، مکمل دوره از پس پايه، ضالت) مرضله هارچ سرمی( طی

 .گرديد بررسی 92/9 داری معنی سطح در مستقل تی و بونفرونی تعقیبی پس گروهی، مکرر بین واريانس تحلیل های آزمو 
 29بوفاصهله و   عوهونی  آسهیب  های سرمی آنزيم سطوح دار معنی افزايش به منجر هوازی فعالیت دقیقه 39ست كها ضاكی آمده بدست نتايج :ها یافته

داری  معنهی   طور به مارين كنندۀ سیلیگروه دريافت عوونی های آنزيم تمامی ساعتۀ 29 تغییرات دامنۀ (. هرچند،>92/9Pگردد ) ساعته در هر دو گروه می

 (.>92/9Pبود )كمتر از گروه دارونما 

 آسهیب  از بتوانهد  داری معنهی  طهور  بهه  مهارين  سیلی دهی مکمل اضتماالً كه گرفت نتیجه چنین توا  می ضاضر های يافته براساس :گیری بحث و نتیجه

 .بکاهد فعال مردا  در هوازی فعالیت از ناشی عوونی
  .هوازی فعالیت عوونی، آسیب مارين، سیلی :های کلیدی واژه

 مقدمه
ههای بهدنی بهويژه     ین ثابت شهده اسهت كهه انجهام فعالیهت     چن

های هوازی من م با شدت متوسط دارای اثرات مفیهدی   فعالیت

در جلوگیری از چندين بیماری مزمن همچو د خطهر ابهتو بهه    

هها، پهوكی اسهتخوا ،     عروقی، برخی سهرطا  -های قلبی بیماری

خهی  (. با وجود اين، انجام بر1) ديابت، افسردگی و چاقی است



   و همکارا  ضیدری
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های هوازی ضاد  های بدنی نسبتاً شديد مخصوصاً فعالیت فعالیت

با شهدت بیشهینه و مهدت زمها  طهوالنی بها ايجهاد فشهارهای         

های عوونی منجر  مکانیکی و متابولیکی وارده به اشای سلول

ديدگی عوونی، شهرو  فرآينهدهای التههابی و بهروز     به آسیب

اعت پهس از  سه  35الی  12سازوكار كوفتگی عوونی تأخیری 

شهود   كننهده از ايهن نهو  تمرينهات مهی     فعالیت در افراد استفاده

های پارگی نسوج همبند و التههاب از   (. با اين ضال، ن ريه2،3)

 روند كه امهروزه  هايی به شمار می ترين ن ريه ترين و منطقی مهم

(. در ايههن زمینههه، 2،3) بیشههتر محققههین بههر آ  تأكیههد دارنههد  

يهج يعنهی آسهیب عوهونی ناشهی از      پژوهشگرا  از ن ريهه را 

( همراه با از هم گسیختگی ساختار عوهونی و  EIMDورزش )

سهلولی   ههای درو   هها و آنهزيم   افزايش نشت برخی از پروتئین

( و LDHدهیههدروژناز )(، الكتههاتCKكینههاز )همچههو د كههراتین

سهلولی   ( به درو  مايعات بهرو  ASTآمینوترانسفراز )آسپارتات

كننهد   های بدنی ياد می نتايج نامطلوب فعالیت عنوا  بخشی از به

( متعاقههب 2912عنههوا  ملههال، نوبهههار و همکههارا  ) (. بههه9-2)

بررسههی يههک جلسههه فعالیههت هههوازی )شههامل دويههد  روی   

نههوارگردا  تهها ضدوامانههدگی( در دانشههجويا  دختههر افههزايش  

روز  1،9،0( ASTو  CK ،LDH های آسیب عوهونی )  شاخص

       (. 9) لیههت هههوازی را عنههوا  كردنههدسههاعت پههس از فعا 29و 

ورزشههی همههواره  -از اينههرو، محققههین و متخصصههین پزشههکی

كارهای مناسهب از بهروز    از راه  صدد اين هستند تا با استفاده در

های عوهونی ناشهی از انجهام تمرينهات ورزشهی       عوئم آسیب

تهرين ضهد ممکهن     را به پهايین  كم آ  جلوگیری كرده و يا دست

 دارويهی  گیاهتوا  به اثرات مفید  (. در اين راستا، می2) برسانند

 عنوا  به Silybum marianumمريم با نام علمی خار يا ماريتیغال

 ای سههتاره هههای گههل يهها و ههها كاسههنی ی خههانواده از عوههوی

(Asteracea )در سیسهتم درمهانی سهنتی و     ها كه قر  اشاره كرد

 ههای  بیمهاری   انهوا  ای جههت درمها    طور گستردهه اخیراً نیز ب

، (چهرب  كبهد  و هپاتیهت  كارسینوما، سیروز،) هپاتوسیتی آسیب

 پههوكی سههرطا ، مرواريههد، آب ديابههت، رابههدومیولیز عوههونی،

(. ايهن  5-8) شود می استفاده خو  قند و چربی تن یم استخوا ،

 بهذر  متهانولی  ی عصهاره  ترين مهم از محققا  در ضالی است كه

( C25H22O10فرمهول شهیمیايی   بها  )مارين  سیلی يعنی مريم خار

 مصهارف  جههت  گیهاه  مهوثر  فوونوئیهد  تهرين  اصهلی  عنهوا   به

 مارين سیلی (.0،8) برند می سود فیزيولوژيکی و فارماكولوژيکی

 تعهداد  جملهه  از فنولیهک  پلهی  های مولکول از ای پیچیده تركیبی

 بین ايزوسیلی ،Bبین سیلی ،Aبین سیلی مرتبطد فوونولیگا  هفت

A، بههین یايزوسههیلB، و كريسههتین ايزوسههیلی كريسههتین، سههیلی 

 در .(5،8باشد) می فولین تاكسی بنام فوونوئید يک و ديانین سیلی

 ههای  ويژگهی  بهود   دارا دلیهل  به مارين سیلی از بالینی مطالعات

 ی كننهده بازسهازی  فیبروتیهک،  ضهد  ضهدالتهابی،  ضداكسیدانی،

اسهتفاده    بهد  ايمنهی  دسهتگاه  ی كنندهتن یم و كبدی های سلول

و  زاهکوک نتايج تحقیق ، (. در ضمايت از اين يافته8،0) شود می

 مصههرف متعاقههب بررسههی اثههرات ضفهها تی( 2912) همکههارا 

 كه است ضاكی( گرم در وز  بد  در روز میلی 09) مارين سیلی

 سههطوح سههرمی دار در معنههی كههاهش مکمههل بههه مصههرف ايههن

و  CK ،CK-MBآسهیب سهلولی )   شهیمیايی  ههای زيسهت   آنزيم

LDH) قرارگیری در معرض تشعشعات گوشی همهراه  ناشی از 

بههرای دو سههاعت در روز و سههه روز در  MHz 900)فركههانس 

. (19) گهردد  های نهو  آلبینهو مهی    هفته بمدت دو ماه( در موش

( ا هار داشتند كهه مصهرف   2913و همکارا  ) ، التائیهمچنین

دارای گهرم سهه نوبهت در روز(     میلهی  199مارين ) مکمل سیلی

و  CK-MBههای آسهیب میوكهاردی )    ی شهاخص  اثرات كاهنده

( IRرسهانی مجهدد )   خهو   -( بر علیه ضالت ايسکمیIتروپونین

 و راسهکووي  (. 11) ها است ناشی از انفاركتوس قلبی در موش

 در گهرم  میلی 59 مصرف مقدار بررسی بانیز  (2911همکارا  )

نهو    ههای  مهوش  در روز 12مهدت  ه مهارين به   سیلی بد  وز 

 مصهرف  كهه  داشتند اشاره Doxorubianويستار مسموم شده با 

بافهت   آسهیب  بها  مهرتبط  های آنزيم سطوح كاهش باعث مکمل

 .(12) شود می( CKو  AST، ALT ،LDH)و قلبی  كبدی

از سوی ديگر، طهی سهالیا  اخیهر نیهز برخهی از محققهین       

 ههای بلنهد و   دهی اند كه با استفاده از مکمل ورزشی عنوا  كرده

نحو مطلوبی از بهروز   توا  به مارين می كوتاه مدت عصاره سیلی

هههای آسههیب عوههونی ناشههی از  تغییههرات نههامطلوب شههاخص

عنهوا  ملهال،    . به(11،0،2) های هوازی جلوگیری نمايند فعالیت

 ههای  شهاخص  بها بررسهی   (2919) همکهارا   و میردارهرنجانی

 59 لیهت فعا انجهام  متعاقب ويستار های موش در كبدی آپوپتوز

 كه تزريق داشتند هفته ا هار در روز 2 بمدت روز در شنا دقیقه

 سه میزا  به بد  وز  در گرم میلی 199) مارين سیلی زيرجلدی

 دار عوئم آسهیب هپاتوسهیتی   كاهش معنی منجربه( هفته در بار

 وجهود  زمینهه  ايهن  در قطعی  نتايج با اين وجود، .(13) گردد می
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همکهارا    و بهراری  اخیهر  ی مطالعهه  نتهايج  كهه  طوری به. ندارد

 التههابی  های شاخص برخی پاسخ تشديد ی دهندهنشا  (2912)

 مصهرف  دنبهال  به مرد دانشجويا  در( IL-6) 5-مانند اينترلوكین

 شهدت  بها ) ههوازی  فعالیت با تعامل در مارين سیلی ای هفته دو

 (.19) داروست شبه گروه با مقايسه در( ذخیره قلب ضربا % 09

( بیها  داشهتند كهه    2912و همکهارا  )  زاده سهبزواری ووه، ع به

گهرم   میلهی  299و  199مارين مقادير  تجويز داخل صفاقی سیلی

های مبتو به رابهدومیولیز عوهونی )آسهیب       در وز  بد  موش

 (.12) گهردد  مهی  CKسلول عوونی( منجربهه افهزايش آنهزيم    

 ی عصهاره  دهی مکمل تأثیر كه كند می ضرورت ايجاب بنابراين،

اسهکلت   آسهیب  سهرمی  ههای  شاخص از برخی بر را مريم خار

 فعهال  مهردا   در ههوازی  فعالیهت  جلسهه  يک از عوونی پس

 ورزشهی  متخصصهین  و مربیها   طريهق  ايهن  از تها  شود بررسی

 و عوئهم  بروز از ضدودی تا ضاصله های داده به استناد با بتوانند

  .نمايند لوگیریج های نسبتاً شديد فعالیت نامطلوب های نشانه

  شناسی روش
 و تجربهی ) گروهی دو تجربی نیمه  های طرح قالب در ضاضر پژوهش

 صهورت  بهه ( ای مرضلهه   چههار ) مکهرر  ههای  گیهری  اندازه با( كنترل

 شهامل  ضاضهر،  تحقیهق  آمهاری  ی جامعهه  .گرديد انجام كور سويه دو

 در شركت كننده) تبريز پزشکی علوم دانشگاه فعال سالم دانشجويا 

 بهدنی  تمرينات و ها فعالیت در هفته طی در جلسه سه الی چهار

 داوطلهب  آزمهودنی  32 بهین  از كهه  بهود ( گذشهته  مهاه  شهش  طی

 ورود معیارههای  بهه  توجهه  بها  پهژوهش  ايهن  در كننهده  شركت

 و% 12-19 بههد  چربههی درصههد سههال، 20-22سههنی ی دامنههه)

 از هركیلهوگرم  ازای به لیتر میلی 22-29 بیشینه مصرفی اكسیژ 

 انهوا   ی سهابقه ) ورود عهدم  معیارههای  و( دقیقهه  در بد  وز 

 در بويژه قبلی های ديدگی آسیب و كبدی های عوونی، بیماری

 خهو   فشهار  داروهها،  مصهرف  به ضساسیت زانو، و كمر پا، م 

 مکمهل  نهو   ههر  مصهرف  و عروقهی  -قلبهی  ههای  بیماری باال،

ی  مونهه عنهوا  ن  نفهر بهه   22، (اخیهر  مهاه  شش در اكسیدانی آنتی

 در اخهو   یكمیتهه  توسهط  پژوهش اين. شدند انتخاب آماری

 .گرديد تأيید تبريز پزشکی علوم دانشگاه پژوهش

 نسبی رطوبت با استاندارد شرايط در پژوهش مراضل تمام 

 نهه  سهاعت  در و گهراد  سانتی ی درجه 28-25 دمای ،29-22%

 مهورد  ههای  گهروه  سازی همگن من ور به. شد انجام صبح 12الی

 ی مرضله اولین از پیش و تحقیق شرو  از قبل هفته يک مطالعه،

 شهد و  گیهری  انهدازه  هها  های فردی آزمودنی ويژگی گیری،خو 

 بهد ،  ی تهوده  شهاخص  سهن،  وز ، های قهد،  شاخص براساس

 در ساده تصادفی طور به بیشینه مصرفی اكسیژ  و چربی درصد

 دندشه  جهايگزين  نفری تجربهی و دارونمها   11 همگن گروه دو

 ضهخامت  دستگاه از چربی درصد گیری اندازه برای(. 1جدول)

 ضساسهیت  با( انگلیس ،Harpenden, Model 0120) پوستی سنج 

 ورزشهی  پزشکی ی دانشکده ای نقطه سه فرمول و متر میلی 1/9

 فهو   و شهکمی  سهربازويی،  سهه  پوسهتی  ههای  چهین )  آمريکا

 متعاقهب  نیز VO2max (.15شد ) استفاده( راست سمت ای خاصره

 گیهری  انهدازه  (تکنوجیم، ايتالیها ) نوارگردا  روی بروس آزمو 

 پژوهش ی دوره طی كه شد خواسته ها آزمودنی از ادامه در. شد

 از پهس  روز يهک  تها  مکمهل  مصرف شرو  از قبل ساعت 98)

 مصرف و سنگین ورزشی هایفعالیت انجام از( تمرينی قرارداد

 ههها،   گههزانتین متیههل نههدمان ضههدالتهابی مکمههل و دارو گونههه هههر

 اذايی رژيم عووه به. كنند خودداری و ایره زنجبیل ايبوپروفن،

 29 ای تغذيهه  يادآمهد  ی پرسشهنامه  از اسهتفاده  با افراد ی روزانه

 انهرژی  درصهد  و كهالری  دريافهت  میهزا   بررسی جهت ساعته

 افهزار  نهرم  اطوعاتی بانک اساس بر ها مغذی درشت از دريافتی

 چنهین،  ههم . شهد  تحلیل و تجزيه( Nutritionalist IV) ای تغذيه

 شهاملد  شد  كه پروتکل تمرينی اجرا می اذايی روزهايی ی وعده

% 2 شهیر  لیهوا   يهک  و تبريز پنیر گرم 99 لواش، نا  گرم 129

كیلوكهالری بهین    5/222 بها  برابهر  تقريباً انرژی ضاوی كه چربی

 (.2بود ) مشابه ها آزمودنی

 299 كپسهول  سهه  طور مساوی وه بههای هر دو گر آزمودنی

ی  مارين و دارونما همراه بها سهه وعهده    گرمی ضاوی سیلی میلی

مصرف كردند. مقادير دوز مصهرفی   اذايی صبحانه، نهار و شام

گرم به ازای ههر كیلهوگرم از وز     برای هر آزمودنی شش میلی

بهداشهتی   مجوز با اصفها  داروی گل شركت از شده تهیه بد 

(1228055713 IRC )وزارت اذايی مواد بر ن ارت كل اداره از 

 گهرم  میلی شش دارو مشابه با گروه مکمل شبه گروه و بهداشت

 را شههده داده طمهه  دكسههترين بههد  وز  هركیلههوگرم ازای بههه

 .نمودند مصرف هفته يک مدت به

 دوره شرو  از قبل( پايه ضالت) گیریخو  ی مرضله اولین

 چه   دست آرنجی پیش ريدو از دهی در وضعیت نشسته مکمل

. شهد  گرفتهه  لیتر در ضالهت ناشهتا   ها به میزا  پنج میلی آزمودنی



   و همکارا  ضیدری

 (11) 1131 تابستان و بهار /11ی اپیپ /1 شماره /هفتم سال                                                                                 ی حرکت ستیز علوم و ورزش

 و دههی  مکمهل  ی دوره اتمام از پس گیریخو  ی مرضله دومین

سهپس  . شهد  اخهذ  ورزشهی  قهرارداد  اجهرای  از قبهل  دقیقه 39

 صهفر  شیب با نوارگردا  ها تحت شرايط يکسا  روی آزمودنی

 اكسهیژ   درصهد  52-09 شهدت  بها  دقیقهه   39 مهدت  به درجه

( كاروونن) ذخیره قلب ضربا  درصد 52 معادل بیشینه مصرفی

 ترتیهب  گیری نیز بهخو  سوم و چهارم ی مرضله .(9،15دويدند )

. شهد  گرفته ورزشی قرارداد اجرای از ساعت پس 29بوفاصله و 

 ASTو  CK ،LDH تغییهرات  تعیهین  جههت  خهونی  ههای  نمونهه 

 بها ) سهانتريفیوژ  بها  روز همها   در قل وآزمايشگاه منت به سرمی

 جهههت( دقیقههه 19 مههدته بهه دقیقههه در دور 3999 سههرعت

 09 منفهی  دمهای  در ديگر آزمايشات يکسری و سرم جداسازی

 فعالیهت . شهد  نگههداری  آزمهايش  زمها   تها  گهراد  سانتی درجه

 شهركت  كیت ی بوسیله عوونی سلول آسیب سرمی های آنزيم

المللی بهر   ار و دو واضد بینيک، چه با ضساسیت آزمو  پارس

 از اسهتفاده  بها  ASTو CK ،LDHههای   ترتیب برای آنزيم به لیتر

 012 اتوآنههااليزر مههدل دسههتگاه كمههک بهههو  فتومتريههک روش

  .(15شد ) گیری اندازه( هیتاچی، ژاپن)

 هها  داده توزيه   بهود   نرمهال  ابتهدا  آماری، تحلیل من ور به

 نرمهال  درصورت و گرديد ويلک بررسی-آزمو  شاپیرو توسط

. شد داده نشا  استاندارد انحراف  قالب میانگین در نتايج بود 

 مختله   مراضل طی متغیرها از يک هر تغییرات  میانگین سپس

 ههای  گیهری  انهدازه  واريانس در تحلیل های آزمو  با گیری اندازه

تعقیبهی   آزمهو   بها  داری معنهی  صورت در ( وANOVAمکرر )

 بها  ترتیهب  نیز به گروهیاختوفات بین. گرديد بررسی فرونیبن

 و هها  عملیهات  ی همهه . شهد  تعیین مستقل تی آزمو  از استفاده

 بها ( ≥92/9α) درصد پنج داری معنی سطح در آماری های تحلیل

 انجهام  Excel 2010و SPSS 22 آمهاری  افزارهای نرم از استفاده

 از دهاستفا با گر مداخله عوامل از يک هر اثر سهم عووه، به. شد

 .گرديد تعیین( Omega squared) اُمگا مجذور

 ها یافته
 سهن، )  دموگرافیهک  ههای  شاخص استاندارد انحراف و میانگین

 در( هوازی توا  و چربی درصد بد ، ی توده شاخص قد، وز ،

 مهورد  ههای  شهاخص  تغییهرات . اسهت  شهده  آورده يک جدول

ره جدول شهما  قالب در نیز گیری خو  مرضله چهار طی مطالعه

 . است شده داده نشا  2

 از پهس  و قبل مراضل) پايه ضالت در ضاضر ی مطالعه نتايج

 ای هفتهه  يهک  دههی  مکمهل  كهه  داد نشها  ( دههی  مکمل ی دوره

 سهرمی  تغییهرات  بهر  داری معنهی  تهأثیر  گونهه  ههی   مارين سیلی

 كهه،  ضالی در(. ≤92/9P) ندارد شده گیری اندازه مورد های آنزيم

 جلسهه  يهک  انجهام  كهه  اسهت  ضاكی رضاض پژوهش های يافته

 90/9 و 23/9، 22/9اثههر  سهههم بهها ترتیههب بههه هههوازی فعالیههت

 درصهدی  10و 92،23و  دار معنی افزايش منجربه( امگا مجذور)

 گهروه  در بوفاصله سرمی ASTو CK ،LDHهاید  آنزيم فعالیت

 ی دامنهه  كهه  بهود  ضهالی  در ايهن (. ≥92/9P)گهردد   می دارو شبه

 از پهس  بوفاصهله  سرمی ASTو CK ،LDHی ها تغییرات آنزيم

، 20ترتیب  به مارين سیلی مکمل ی كننده مصرف گروه در فعالیت

 بهود  دارو شهبه  گهروه  از كمتر داری معنی طور به درصد 19و 12

(92/9P≥.) 

 بود مطلب اين ی دهنده نشا  ضاضر تحقیق نتايج چنین، هم 

 آنهزيم  سهه  ههر  ی ساعته 29 تغییرات ی دامنه و میانگین بین كه

 ی كننهده  مصهرف  ههای  گهروه  در  شده گیری اندازه مورد سرمی

 دارد وجههود داری معنههی تقههابلی اثههر دارو شههبه و مههارين سههیلی

(92/9P≤ .)مارين سیلی ای هفته يک دهی مکمل كه، معنی اين به 

 تقريبهاً ) 58/9 و 32/9، 05/9اثهر   سههم  بها  ترتیهب  بهه  توانست

 طهور  بهه ( دارو شبه گروه زا كمتر درصد  99و 29، 99درضدود 

 ASTو CK ،LDH های شاخص نامطلوب افزايش از داری معنی

 آورد عمهل  بهه  ممانعت هوازی فعالیت از پس ساعت 29 سرمی

(92/9P≤ .)آسهیب   ههای  شهاخص  افهزايش  ی دامنهه  عبهارتی،  به

 از كمتر دار معنی طور به مارين سیلی مکمل گروه سرمی عوونی

 (.2جدول ) بود دارو شبه گروه

 

 

 

 

 



 ...آسیب عوونی ناشی بر  مريم خار اثر عصاره

 1131 تابستان و بهار /11ی اپیپ /1 رهشما /هفتم سال                                    ی                                               حرکت ستیز علوم و ورزش(  18)

 ها آزمودنی آنتروپومتریکی و فیزیولوژیکی های ویژگی معیار انحراف و میانگین .1جدول

هایموردمطالعهشاخص  

هایموردمطالعهگروه  

داروشبه  

گرم(ميلي6)  

مارینسيلي  

گرم(ميلي6)  

11/52±66/1 سن)سال(  66/5±61/52  

16/61±61/6 وزن)كيلوگرم(  34/9±96/06  

ر(متقد)  21/6±00/1  29/6±02/1  

یبدن)كيلوگرمدرمترمربع(شاخصتوده  20/1±24/51  19/5±15/54  

56/14±02/1 چربيبدن)درصد(  16/5±12/14  

ساعته)كيلوكالری/روز(53انرژیمصرفي  36/125±46/426064/113±16/4339

ليتر/كيلوگرم/دقيقه(اكسيژنمصرفيبيشينه)ميلي  96/4±93/26  16/2±60/26  



 گیری های آسیب عضالنی مردان فعال در طی چهار مرحله اندازه تغییرات سرمی شاخص .2جدول

هایموردمطالعهشاخص هاگروه  دهيپسازمکمل حالتپایه   
بالفاصلهپساز

 فعاليت

ساعتپساز53

 فعاليت

كينازتامكراتين

(CK)

المللي/ليتر()واحدبين  

داروشبه  11/111  69/10  66/156  64/19  05/104  23/33 * 29/555  56/24 * 

مارینسيلي  64/115  66/42  56/116  29/42  05/140  21/46 * 61/104  06/46 * 

مقداراحتمالبين

 گروهي
16/6  62/6  †645/6  †636/6  

الكتاتدهيدروژنازتام

(LDH)

المللي/ليتر()واحدبين

داروشبه  11/536  60/56  60/530  64/11  96/463  64/41 * 50/416  26/53 * 

مارینسيلي  11/541  12/56  61/542  94/11  96/560  66/55 * 05/506  11/44 * 

مقداراحتمالبين

 گروهي
32/6  11/6  †631/6  †65/6  

آسپارتاتآمينوترانسفراز

(AST)

المللي/ليتر()واحدبين

داروشبه  96/11  16/4  21/19  55/5  01/52  62/5 * 66/46  42/3 * 

ارینمسيلي  16/10  69/4  55/11  26/3  90/55  44/4 * 46/56  65/4 * 

مقداراحتمالبين

 گروهي
46/6  19/6  †655/6  †661/6  

(.>62/6Pداریدرونگروهيدرسطح)*معني

(.>62/6Pداریبينگروهيدرسطح)معني†

 گیری بحث و نتیجه
 ضهاكی ( دو و يهک  مراضهل ) پايه ضالت در ضاضر مطالعه نتايج

 مهارين  سهیلی  بد  وز  در گرم شش میلی مقدار تجويز هك است

 قابههل اثههر فعههال سههالم مهردا   در هفتههه يههک مههدت بهه  روز در

 در ايهن  .ندارد مطالعه مورد های شاخص تغییرات بر ای موض ه

 و زاهکهوک  تحقیقهاتی  های گروه پژوهش نتايج كه است ضالی

 و كبیههری و( 2911) همکههارا  و گريههزل ،(2912) همکههارا 

 بیهانگر  ضاضهر  تحقیق های يافته با تناقض در( 2919) کارا هم

اسهت   پايهه  ضالهت  سلولی در آسیب عوئم در دار معنی كاهش

 همکهارا   و زاهکهوک  مطالعهاتی  گهروه  چنانکه،. (19، 18،10)

 دوبهار  گرم میلی 09) مارين سیلی مصرف اثر بررسی با( 2912)

 900گوشی همراه )فركهانس  های در معرض موش در( روز در

MHz     برای دو ساعت در روز و سهه روز در هفتهه بمهدت دو

 داری معنی بطور دارويی گیاه ی عصاره اين كه داشتند ماه( ا هار

و  CK-MB ،CKههای سهرمی )   آنهزيم  سهطوح  كهاهش  منجربه

LDHو شههاخص ) ( هههای اسههترس اكسايشههیMDA  وH2O2 )

 اعهوم ( 2911) همکهارا   و گريهزل  عهووه،  (. بهه 19گردد ) می

 وز  در گهرم  میلهی  199 و 19خوراكی مقادير  تجويز كه دندكر

 ههای پوسهمايی   كهاهش آنهزيم   مارين در روز باعهث  سیلی بد 

مواجههه بها    از ناشهی  (LDHو  AST ،ALT ،CKسلولی)  آسیب

 ضال، اين با. (10شود ) می كبوترا  سفید در B1سم آفوتوكسین

ل هها، نهو  مهد    آزمهودنی  شهرايط  كهه  رسهد  مهی  ن هر  بهه  چنین

 و آزمايشگاهی مورد استفاده قهرار گرفتهه )انسهانی و ضیهوانی(    



   و همکارا  ضیدری

 (11) 1131 تابستان و بهار /11ی اپیپ /1 شماره /هفتم سال                                                                                 ی حرکت ستیز علوم و ورزش

 و تفهاوت  اضتمهالی  داليهل  جملهه  از مکمل مصرف زما  مدت

 چنانچه. باشد شده ياد های پژوهش نتايج با ضاضر مطالعه تواد

 بهه  مبهادرت  كهه  بودند سالمی افراد ضاضر تحقیق های آزمودنی

 شده ذكر حقیقاتت های نمونه كه ضالی در كردند، مکمل مصرف

 برخهی  ضهال  هر به. بودند قبلی ی شده القال سلولی آسیب دارای

سهلول   آسهیب  بها  مهرتبط  ههای  آنزيم سطوح كاهش محققا  از

 اثهرات  علهت  بهه  را مارين سیلی مزمن مصرف متعاقب عوونی

 فنهولی  پلی گیاهی ی عصاره اين فارماكولوژيکی و فیزيولوژيکی

 اكسهیدانی  آنتهی  ذخهاير  ايشافهز  طريهقد  از كهه  اند كرده مطرح

 ههای  بنیها   پاكسازی و( CATو SOD، GPx همچو ) زاد درو 

 نتیجهه  در و سهلولی  اشای تلبیت به منجر (O2و  H2O2آزاد )

 در (. ضتهی 8،0،10گهردد )  می اشال سیالیت و نفوذپذيری ضفظ

 مهارين  سهیلی  گی كنندهمحاف ت خاصیت آزمايشگاهی مطالعات

 زيسهتی  ی ضداكسهاينده  مشهابه  را دیلیپی اشال آسیب برابر در

 از بیشهتر  توجهی قابل میزا  به ضتی و( GSH) گلوتاتیو  يعنی

 و راسهل  ارتبها،،  همهین  در. (10) انهد  كهرده  عنهوا   E ويتامین

 و 199 ای هفته شش مصرف كه داشتند عنوا ( 2919) همکارا 

 دارای كه هايی موش در مارين سیلی بد  وز  در گرم میلی 299

 (CCI4تتراكلرايهد )  كهربن  مصهرف  از ناشهی  پاتوسیتیه آسیب

 و  SOD،GSH) ضداكسايشهی  های آنزيم افزايش منجربه بودند،

CAT )سهلول   آسهیب  ههای  آنهزيم  میهزا   در تعهديل  درنتیجه و

 چنههین، هههم (.29گرديههد )( ALP و AST، ALT) هپاتوسههیتی

بین  سیلی خوراكی مصرف بررسی با( 2912) همکارا  و بیديلی

مههارين را تشههکیل داده و از ن ههر بیولههوژيکی  % سههیلی09-59)

 در شهود(  مارين محسوب می ی فعال سیلی ترين ماده بعنوا  مهم

 در( روز چههار  مهدت  بهه  بهد   وز  در گهرم  میلی 199) مقادير

 القال با سهم ديهازينو    از ناشی سلولی آسیب به مبتو های موش

سطوح سرمی  كاهش باعث مکمل اين مصرف كه داشتند اشاره

 فعالیهت  افزايش طريق از( ALT و AST)هپاتوسیتی  های آنزيم

های  و كاهش شاخص (GPX و SOD)ضداكسايشی  های آنزيم

 (.21شود ) می (MPOو  NOاكسايشی )

 افههزايش بههر مبنههی ضاضههر پههژوهش هههای يافتههه طرفههی، از

 پهس  بوفاصله مطالعه مورد عوونی آسیب سرمی های شاخص

 و نوبهههار ی مطالعههه نتههايج بهها هههوازی فعالیههت جلسههه يههک از

دارد  همخهوانی ( 2919) همکهارا   و هازار و( 2912) همکارا 

نوبههار و همکهارا     مطالعهه  ههای  يافتهه  ملال، عنوا  به (.9،22)

، CK آسهیب عوهونی)   ههای  شاخص افزايش از ضاكی (2912)

LDH  وAST سهاز دانشهجويا    ( پس از فعالیت هوازی وامانهده 

 و هازار (.9باشد ) ساعت می 29ار، يک روز و دختر هفت، چه

 ای ضرفهه  بازيکن 31 مطالعه از پس نیز 2919سال  در همکارا 

 وهلهه  يهک  انجهام  كهه  نمودند اعوم( مرد 18 و ز  13)هاكی 

 سهلولی  آسهیب  ههای  شاخص افزايش منجربه را  شاتل آزمو 

(CK، CK-MBوAST )(22گهردد )  می فعالیت از پس بوفاصله. 

وه، بايستی اين نکتهه را نیهز در ن هر داشهت كهه سهطوح       عو به

های مهورد مطالعهه در تحقیهق ضاضهر در      ی آنزيم افزايش يافته

 ههر ضهال،   دامنه طبیعی مربو، به افراد سهالم قهرار داشهت. بهه    

 شهديد  و ههوازی  ههای  فعالیهت  كهه  دارند ا هار چنین محققا 

 شافهزاي  بهه  منجهر  متهابولیکی  -مکهانیکی  فشهار  اعمال علت به

 و سهلولی  درو  آزاد كلسیم يو  به پوسمايی اشال نفوذپذيری

 باعهث  شهده  پتاسهیمی  -سهديمی  های پم  عملکرد در اختول

 و اِالسهتازها ) پروتئازهها  شهد   فعال و سلولی اشای ناپايداری

گهردد   ( فسفولیپازها) سلولیدرو  لیپازهای و( میلوپروكسیدازها

ارتبها، نزديکهی میها     همچنین، نتايج مطالعات موجود  .(3-1)

های پروتئولیهک   ها ناشی از فعالیت آنزيم انتشار پروستاگوندين

هها( تحريهک شهده توسهط      درو  سلولی )كاسهپازها و كالپهاين  

 كهه،  طوری ی پستاندارا  دارد. به های جدا شده كلسیم در سلول

 از شهماری  شهد   فعال سبب سیتوزولیک كلسیم ال ت افزايش

 و سههاكاريد( تیههک )همچههو  لیپههوپلیفسههفولیپیدهای پروتئولی

 A2 (PLA2)كلسیم از جمله فسفولیپاز به وابسته فسفولیپازهای

توسهط افهزايش    A2فعال شهد  آنهزيم فسهفولیپاز    (.9شود ) می

ههای   میکروموالر كلسیم درو  سلولی باعهث هیهدرولیز چربهی   

چهو    التهابی ههم  های پیش اشال سلولی و افزايش تولید واسطه

هها   ( و لئوكهوترين TXها ) (، ترومبوگسا PGها ) پروستاگوندين

(LT     و آسیب به لیزوفسهفولیپیدهای اشهای سهلولی و نشهت )

و  CK ،LDHهههای  هههای درو  سههلولی همچههو د آنههزيم آنههزيم

 (.22، 2-9دنبال دارد ) به آمینوترانسفرازها را

 دار معنی تأثیر ی دهنده نشا  ضاضر تحقیق نتايج براين، عووه

 فعالیهت  میهزا   تعهديل  بهر  مارين سیلی ای هفته يک دهی مکمل

 وهلهه  يک انجام متعاقب ساعته29 عوونی آسیب های شاخص

 همکهارا   و میهردار  ها، يافته اين با همسو. است هوازی فعالیت

 199) مهارين  سهیلی  زيرجلهدی  تزريق كه داشتند ا هار( 2919)

 شكهاه  منجربه( هفته در بار سه میزا  به بد  وز  در گرم میلی
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 انجهام  متعاقب ويستار های موش كبدی در آپوپتوز های شاخص

 گردد می هفته در روز پنج بمدت روز در شنا دقیقه 59 فعالیت

 و ضسهنی  پژوهشهی  گهروه  مطالعهه  ههای  يافتهه  همچنین، (.13)

 های شاخص در دار معنی كاهش ی دهندهنشا ( 2919) همکارا 

پراكسیداسهیو    و (ها هماتوكريت و ها مونوسیت) هماتولوژيکی

 مهارين  سهیلی  قهر   ی كننهده دريافت گروه در (MDAلیپیدی )

 همزمها   انجهام  و( شهش هفتهه   بمهدت  روز در گرم میلی 289)

% 59پیشههرونده )هههر هفتههه سههه جلسههه بهها    هههوازی فعالیههت

HRreserve  در ديگهر  سوی از (.23) باشد می دقیقه( 39بمدت 

 ا ههار ( 2912)  همکهارا  و زاده سهبزواری  نتايج، اين با تناقض

 بههد  وز  در گههرم میلههی 299و  199 مصههرف كههه داشههتند

ويسهتار تحهت تزريهق     نو  های موش در مارين به تنهايی سیلی

نهه تنهها    گلیسرول )افزايش دهنهده آسهیب عوهوت اسهکلتی(    

نداشته ضتی  كلیوی سمیت و سلولی آسیب های بر آنزيم تأثیری

(. 12رديده اسهت ) نیز گ CKباعث افزايش میزا  فعالیت آنزيم 

( نیز متعاقب بررسهی مقهادير مختله     2911بنائی و همکارا  )

گرم در وز  بد ( در ماهی  میلی 899و  999، 199مارين ) سیلی

عنوا  مدل آزمايشگاهی( چنین بیها    آالی رنگین كمانی )به قزل

نمودند كه تنهها مصهرف مقهادير كهم و متوسهط دارای اثهرات       

، ASTهای آسیب سهلولی )  یت آنزيمكننده بر سطوح فعالتعديل

CK  وLDHكه، مصرف مقدار باالتر اين مکمل  ( بوده، در ضالی

موجب ايجاد سمیت سلولی و تغییهر نهامطلوب در فاكتورههای    

 در همکهارا   و بهراری  طهور،  (. همهین 29) گردد بیوشیمیايی می

 ای هفتههه دو مصههرف كههه كردنههد عنههوا  چنههین 2912 سههال

 قلهب  ضربا % 09 شدت با) هوازی لیتفعا متعاقب مارين سیلی

 در( IL-6) التهههابی شههاخص پاسههخ افههزايش منجربههه( ذخیههره

 ههای  يافتهه  بهین  موجهود  توهاد  (.19) شهود  می مرد دانشجويا 

 از ناشهی  است ممکن شده ذكر ی مطالعه نتايج با ضاضر تحقیق

 مصهرف  قهرارداد  مکمهل،  نهو  ) سازی مکمل ی شیوه در تفاوت

 و مدت شدت،) ورزشی قرارداد ،(مصرف زما  و میزا  مکمل،

 در دههی  مکمهل  ی نحهوه  و میهزا   چنانچهه . باشد( فعالیت نو 

 . بود نامشخص براری تحقیق

 و داروشههناختی مطالعههات از برخههی اخیههر، هههای سههال در

 شهباهت  سهبب  بهه  مهارين  سهیلی  كهه  انهد  كهرده  عنوا  پزشکی

 اسهتروئیدی )ويژگهی اسهتروژنیک(     ههای  هورمهو   با ساختاری

 RNA ههای  آنزيم روی اثر و با شده سلولی هسته وارد تواند یم

 جههت  را ها ريبوزوم گیری شکل ،rRNA رونويسی و I مراز پلی

 بهبهود  عملکهردی  و سهاختاری  های پروتئین سنتز روند افزايش

 افهزايش  بها  ادامهه  در است ممکن تحريک اين (.10،21)بخشد 

 فشهارهای  وا انه  بها  مقابلهه  در را آ  سهلولی،  اشال يکپارچگی

. سهازد  توانمنهد  بدنی های فعالیت از ناشی متابولیکی -مکانیکی

 كه است شده بیا  چنین آزمايشگاهی، های پژوهش در عووه، به

 كینازههای  بهه  وابسته ی چرخه كرد بلوكه طريق از مارين سیلی

 افههزايش) RSK2 و ERK1/2، MEK1/2، JNK سههلولی بههرو 

 مسهیر  كهرد  فعهال  و( cGMP فعالیت كاهش و cAMP فعالیت

 NF-K-P65رونويسهی  كهاهش  باعث PKA /cAMPضدالتهابی

، (التهههابی عوامههل رونويسههی در اصههلی عامههل عنههوا  بههه)

( و NF-Kی  )مهار كننهده  IKفسفوريوسیو  و تخريب عامل

 تومهور  نکهروز  عامل جمله از التهابی آبشار عوامل ساير كاهش

سیکلواكسیژناز دو و  یرمس های آنزيم مهار و( TNF-α) شده آلفا

 پراكسیداسههیو  از (LPOلیپواكسههیژناز ) و (COX 2,5پههنج )

تأئیهد ايهن    (. در5،8،0،22،25آورد ) عمهل  به جلوگیری لیپیدی

 (2919)همکهارا    و راشد-های گروه تحقیقاتی ال فرضیه، يافته

مهارين   سهیلی  روزه 21به تازگی نشا  داده اسهت كهه مصهرف    

 ههای  سهايتوكین  كهاهش  باعهث ( بهد   وز  در گرم میلی  299)

 ههای  شهاخص  و (CRP و TNF-α،IL-6 ، IFN-Y)التههابی   پیش

( در Tو تروپههونین  CK-MBسههرمی آسههیب بافههت قلبههی )   

  كهربن تتراكلرايهد   معهرض  در شد كه اسپراگ داولی های موش

 شهده  داده قهرار ( آسیب میوكهاردی  ی كنندهالقال عامل عنوا  به)

 .(20بودند )

-رخی از محققین معتقدند كهه تهأثیرات تعهديل   عووه، ب به 

ههای التههابی و اكسايشهی ممکهن      مارين بر پاسخ كنندگی سیلی

(. در ايهن  28-39است وابسته به اثهر مقهادير مصهرفی باشهد )    

( بهه تهازگی   2913كريسهتوفالو و همکهارا  )   راستا، نتايج گروه

     بهین   میکرومهول سهیلی   29نشا  داد كه تزريهق مقهادير پهنج و    

تهرين تركیهب موجهود در     )از ن ر بیولوژيکی موثرترين و فعال

اكومپسهی   آيد( در زنا  مبهتو بهه پهره    ضساب می به مارين سیلی

و همچنههین از  NF-Kو   TNF-αطههور مههوثری از تولیههد   بههه

( جلوگیری O2و  H2O2های اكسیژ  فعال ) رهايش انوا  گونه

میکرومول  29ی ها كننده در ال تكند. كه اين اثرات تعديل می

( ا ههار  2913انزانهی ) -عهووه، ال  (. بهه 28بیشتر مشاهده شد )

مهارين   گرم در وز  بد  سهیلی  میلی 59و  39داشت كه مصرف 
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ههای ويسهتار در معهرض تزريهق      مدت شش هفته در مهوش  به

استرپتوزوتوسین )القال اسهترس اكسايشهی( منجهر بهه كهاهش      

ههای مهرتبط بها     يمو كاهش فعالیت آنهز  TNF-α ،IL-6دار  معنی

( در يهک اثهر وابسهته بهه دوز     ALTو  ASTآسیب هپاتوسیتی )

( 2919(. همچنههین، سههجاديانفرد و همکههارا  )20گههردد ) مههی

روز مقههادير متفههاوت  19متعاقههب بررسههی مصههرف خههوراكی 

گههرم در وز  بههد ( در  میلههی 229و  102، 199مههارين ) سههیلی

رين در تمهامی  مها  های مبتو به ديابت نشا  داد كه سهیلی  موش

مقادير اما با يک اثر وابسته به دوز در مقادير بیشتر دارای اثرات 

 (.39) های گلوكز سرمی است ی ال ت ضداكسايشی و كاهنده

 چنهین  شهده  انجهام  ی مطالعهه  ههای  يافته به باتوجه در كل،

 ی روزه هفهت  مصهرف  اضتمهاالً  كهه  كهرد  گرفت نتیجه توا  می

پايهه   ضالهت  ضداكسايشهی  وا ته  ارتقهای  با مارين سیلی مکمل

 پس عوونی آسیب های  شاخص نامطلوب تغییرات از تواند می

 در بها  اينهرو،  از. كنهد   جلوگیری شديد هوازی فعالیت  انجام از

 افهراد  و ورزشهکار  افهراد  به توا  می اضتیا، جوانب گرفتن ن ر

 نهامطلوب  افهزايش  از جلهوگیری  من ور به كه كرد پیشنهاد فعال

 ههای   فعالیهت  انجام از ناشی سلول عوونی سیبآ های شاخص

 عصاره دهی مکمل از آ  التهابی پیامدهای و شديد نسبتاً هوازی

 .كنند استفاده( مارين سیلی)مريم  خار مغذی گیاه

 تشکر و قدردانی
تبريز كه نهايت  پزشکی علوم دانشگاه نويسندگا  از دانشجويا 

داشهتند كمهال    های الزم را در اجرای پژوهش ضاضهر  همکاری

 تشکر و قدردانی را دارند. 
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Abstract 
Introduction: Silybum marianum is an annual or biannual 
herbaceous species of the Asteraceae family. The medicinal 
effects of this plant are due to the presence of a group of 
flavonolignans which is called silymarin. It has been suggested 
that silymarin has anti -inflammatory, antioxidant properties and 
could stabilize cell membranes and regulate cell permeability and 
could prevent the appearnance of some of the undesirable 
muscle damage indices in patients and even athletes .Hence, the 
aim of this study was to determine the effect of silymarin intake 
on some mascular damage markers in serum of active males 
after the one session aerobic exercise. 
 
Methods: Twenty-two active males (mean age 25.09±2.11 
years, body fat 13.56±1.94% and VO2max 50.5±4.88 ml/kg-
1/min) were divided into two homogenous groups of 11 subjects 
(supplement and placebo groups) in a semi-experimental, 
randomized and double-blind design (6 mg.kg-1.day silymarin or 
Dextrose). After 7-days of supplementation, all subjects 
participated in aerobic exercise protocol including running on the 
treadmill at the 0% grade for 30 min with 65-70% HRreserve. 
Changes in muscle damage indices (total serum CK and LDH, 
AST) were determined in four phases (baseline, after 
supplementation period, immediately and 24 hours after the 
exercise). Data were analyzed by repeated measure ANOVA, 
bonferroni, and independent t test at α≤0.05 level of significance. 

 
Results: The results showed that after 30 min aerobic exercise, 

the levels of serum muscle damage enzymes significantly 
increased immediately and 24 hours after exercise in Silymarin 
and Placebo groups (P≤0.05). However, after 24 hours of aerobic 
exercise, all of muscle enzymes activity was signficiantly higher 
in Placebo group in comparison with Silymarin group (P≤0.05). 
 
Conclusions: Based on the present findings, it could be 
concluded that silymarin supplementation could significantly 
decrease further aerobic exercise-induced muscle damage in 
active males. 
 
Keywords: silymarin, muscle damage, aerobic exercise. 
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