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چکیده
هدف از پژوهش حاضر تعیین تاثیر ورزش هوازی/مقاومتی و مصرف عصاره سیر (روزانه  500میلیگرم
به ازای هر کیلوگرم وزن بدن موش از طریق گاواژ دهانی /تزریق درون صفاقی) بر نتایج بارداری موش
آزمایشگاهی  Balb/Cمیباشد .تمرین هوازی و مقاومتی از روز صفر بارداری تا روز زایمان به صورت روزانه
به روی  ۳0سر موش ماده باردار انجام شد .موشهای باردار به صورت همزمان  500میلیگرم عصاره سیر به
ازای هر کیلوگرم از وزن بدن با گاواژ دهانی/تزریق داخل صفاقی به صورت روزانه دریافت کردند .در
پژوهش حاضر طول دوران بارداری ،تعداد ،وزن ،درصد مرگ و میر ،میزان فعالیت و خصوصیات فیزیکی با اسکن  QRفوق میتوانید جزئیات مقاله حاضر را در
نوزادان طی شش هفته پس از زایمان ثبت و ارزیابی شده است .نتایج نشان داد که تزریق درون صفاقی سایت  www .jahssp.azaruniv.ac.ir/.مشاهده کنید.
عصاره سیر در دوران بارداری ،افزایش قابل توجهی در فعالیت ،پارامترهای رشد و میزان بقای نوزادان نسبت
 .1دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی ،دانشگاه آزاد اسالمی
به مواردی که عصاره سیر را با گاواژ دهانی دریافت میکردند به دنبال دارد .عالوه بر این ،تمرینات مقاومتی
واحد اصفهان (خوراسگان) ،اصفهان ،ایران
باعث سقط جنین و کاهش تعداد نوزادان تا پایان مطالعه شد .وزن و تعداد متوسط نوزادان مادرانی که عصاره *نویسنده مسئولzmeshkati@gmail.com .:
سیر را با گاواژ دهانی همراه با تمرین مقاومتی در دوران بارداری دریافت کرده بودند ،نسبت به گروههای
 ۲مرکز تحقیقات سم شناسی بالینی ،پژوهشگران باشگاه
دیگر به طور معنیداری کمتر بود .به طور خالصه مادرانی که عصاره سیر را به صورت داخل صفاقی همراه
خورشید ،دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ،اصفهان ،ایران.
با تمرین هوازی منظم دریافت کرده بود ،نتایج بارداری بهتری در مقایسه با سایر گروههای آزمایشی نشان
دادند.
.

واژههای کلیدی :ورزش هوازی ،ورزش مقاومتی ،عصاره سیر.
تمامی حقوق این مقاله بازمتن برای دانشگاه شهید مدنی آذربایجان محفوظ است .
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Abstract
The present study investigated regular exercise (aerobic/resistance) and garlic
extract supplementation (500 mg/kg/day, orally gavage/intraperitoneally injection)
effects on pregnancy outcome of Balb/C mice. The length of pregnancy, number, weight,
neonatal mortality and physical characteristics of pups were noted within six weeks postdelivery. The results indicated that the intraperitoneally injection of garlic extract during
pregnancy caused remarkable increase in the activity, growth parameters and survival
rate of offspring as compared with those received orally gavage of garlic extract.
Besides, the resistance exercise caused abortion, miscarriage and the number of pups
significantly dropped till the end of study. The average number and the pups’ weight in
mothers who received garlic extract orally with resistance exercise during pregnancy
were significantly lower compared to the other groups. To conclude, the results of study
revealed that the group b who administrated with garlic extract intraperitoneally along
with the regular aerobic exercise showed the outstanding pregnancy outcome as
compared to the other experimental groups.
Keywords: Aerobic Exercise, Resistance Exercise, Garlic Extract.
All rights are reserved for Azarbaijan Shahid Madani University.
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اثرات تمرینات هوازی /مقاومتی و مصرف مکمل عصاره سیر در نتیجه بارداری موش 91  Balb/C
مقدمه
فعالیتهای بدنی یکی از مهمترین عناصر زندگی سالم میباشد ()۳-1
که در دوران بارداری برای زنان پیشنهاد میشود تا میزان خطرات زایمان را
برای مادر و جنین کاهش دهد ) .(4بارداری دوران بسیار بحرانی زندگی برای
جنین در حال رشد و زنان باردار میباشد .شانس بارداری موفق و داشتن یک
کودک سالم میتواند با شیوه زندگی متفاوت افزایش یابد .ورزش یکی از مهم
ترین مسائل در دوران بارداری است که پیامدهای امیدبخش زیادی برای
زنان باردار و نوزادان از جمله کاهش اضافه وزن در نیمه دوم بارداری ،کاهش
اضافه وزن ناشی از زایمان و سالمت نوزادان را به دنبال دارد ) .(5اجرای
برنامه ورزشی صحیح در دوران بارداری ،مادرانی را که از قبل فعال بودهاند
پرانرژی ،پر جنب و جوش و سالمت نگه میدارد ،در حالی که خطر ابتال به
دیابت بارداری ،سوزش سرمعده ،سزارین و پرهاکالمپسی را در مادرانی که
هیچ گاه قبل از بارداری آموزش ندیدهاند اما تحت اجرای برنامه ورزشی
صحیح در دوران بارداری واقع شدهاند را کاهش میدهد و منجر به کنترل
بهتر وزن میشود ) .(6گزارشهای ارزشمند قبلی نشان داده است که
تمرینات ورزشی منظم در دوران بارداری ،خطر به دنیا آوردن یک کودک با
وزن بیش از حد را کاهش میدهد ) .(7شاید بتوان در یک جمله گفت هدف
از تمرین های بدنی در دوران بارداری حفظ حالت و وضع عضالت بدن و
شرایط طبیعی اندام مادر است تا بتواند از نظر جسمی و روحی برای زایمان
آماده شود و در صورت عدم وجود این آمادگی خطرات زیادی سالمت مادر و
جنین را تهدید خواهد کرد .با این حال ،در حال حاضر دانش در مورد نوع
مفید تمرین برای زنان باردار بسیار کم میباشد و اطالعات کمی در مورد
پیامدهای انجام انواع مختلف ورزش بر روی مادران و نوزادان وجود دارد.
مطالعات محدودی در مورد پیامدهای بارداری مادرانی که تمرینات منظم
ورزشی در حین بارداری دارند وجود دارد و دادههای اعالم شده در میان
گزارشهای منتشر شده متفاوت است ) .(8این نیاز پژوهشگران را در دهه
اخیر تشویق کرده است تا انواع مختلف تمرینات ورزشی برای زنان را در
دوران بارداری طراحی و مورد ارزیابی و بررسی قرار دهند .ورزش منظم در
دوران بارداری باعث بهبود رشد جنین ،جفت و بهبود یادگیری در نوزادان می
شود .علیرغم اثرات مثبت فعـالیت جسـمانی منظم در دوران بارداری ،حـدود
 % 60زنان حامله فعالیتهای ورزشی خود را در زمان حاملگی کاهش یا
متوقف میکنند ) (9علیرغـم اطـالع از تظاهرات فیزیولوژیک ورزش در طول
حــاملگی هنوز درک جامع و دقیقی از اثــرات ورزش با شــدتهای
مختلـف و زمانهـای متفـاوت در زمان حاملگی ،بر مــادر و جنیـن وجـود
نـدارد ) .(10بنابراین دستیابی به پاسخی روشن به ابــهامات موجــود در
ایــن زمینــــه ،نیـــازمند اجـــرای پژوهشهای متعدد بر اساس
متغیرهای مختلـف از جملـه نـوع ورزش ،زمـان شـــروع ورزش و مدت
زمان انجــام ورزش میباشـد .از میان تمرینات مختلف ورزشی گزارش شده
برای زنان باردار به ترتیب تمرین هوازی برای مادرانی که قبل از بارداری
فعالیت کمتری داشته اند و تمرین مقاومتی برای مادران ورزشکار توصیه شده
است بنابر این در تحقیق حاضر این دو الگوی تمرینی مورد بررسی قرار
گرفت ) .(8تحقیق حاضر برای اولین بار تاثیر دو نوع تمرین وزشی (هوازی و
مقاومتی) را به صورت همزمان با مصرف عصاره سیر به دو روش انتقال
دهانی و تزریق درون صفاقی بر نتیجه بارداری موشهای  Balb/Cارزیابی
کرده است.

استفاده از گیاهان دارویی پتانسیل بسیار خوبی در پیشگیری و درمان
بیماریهای مختلف از خود نشان داده است که سبب جلب توجه پژوهشگران
در سالهای اخیر شده است ( .)11محبوبیت گیاهان دارویی و مصرف مکمل
های گیاهی در دوران بارداری از  1۲درصد به  8۲.۳درصد افزایش یافته است
) .(13) ،(12سیر ،زنجبیل ،زغال اخته ،بابونه ،تمشک ،نعناع ،شنبلیله و
سنبلالطیب از معروفترین مکملهای گیاهی در دوران بارداری هستند
) .(14سیر سرشار از فولیک اسید ،ویتامین  ،Cویتامین ،B۳ ، B۲ ، B1
کلسیم ،آهن ،منیزم ،پتاسیم و روی میباشد و از سالهای دور تا کنون از سیر
برای تصفیه خون استفاده شده است .سیر حاوی ترکیبات گوگردی است که
سیستم ایمنی بدن را تحریک کرده و پتانسیل باالیی در نابودی تومورهای
سرطانی دارد .اما مصرف گیاهان دارویی در دوران بارداری از مسائل بحث
برانگیز میباشد .اگر چه گیاهان دارویی نسبت به داروهای شیمیایی در
دسترستر ،ارزانتر و بیضررتر هستند ،اما نکات ایمنی در مورد دوز مصرفی
و شیوههای مصرف ،باید در نظر گرفته شود .همانطور که در مقاالت گزارش
شده است ،دوزهای باال از داروهای گیاهی در طی سه ماهه اول و در اواخر
سه ماهه سوم بارداری برای جنین خطرناک است و ممکن است باعث سقط
جنین شود .در دوران بارداری تمام داروهایی که میتوانند سالمت جنین و
مادر و نتایج بارداری را تحت تاثیر قرار دهند ،باید با احتیاط مورد استفاده قرار
گیرند .تعیین پیامدهای مفید و مضر گیاهان دارویی در دوران بارداری مساله
مهمی برای سالمت مادران و جنین است .مطالعات قبلی انجام شده نشان
داده که سیر یکی از بهترین مکملهای گیاهی مورد استفاده در دوران
بارداری میباشد ) .(15سیر باعث تقویت سیستم ایمنی بدن میشود که سبب
به دنیا آوردن نوزادان قوی و دوران بارداری سالم میشود .مطالعات نشان
دادهاند بیشتر مادرانی که در دوران بارداری سیر را در رژیم غذایی خود
داشتهاند وزن گیری کمتر و متناسبتری داشته و نوزادان متولد شده نیز از
نظر سالمت در سطح باالتری بودهاند .سیر حاوی آلیسین است که ترکیبی بر
پایه سولفور میباشد .این ماده از ریزش مو جلوگیری میکند و باعث رشد
موهای جدید میشود .همچنین به کاهش کلسترول کمک میکند و با رقیق
سازی خون از حمله قلبی و سکته مغزی جلوگیری میکند .نتایج تحقیقات
گذشته نشان داده که استفاده از مکمل گیاهی سیر در دوران بارداری برای
کاهش میزان پروتئین در ادرار و خطر پرهاکالمپسی برای مادران ضروری
است ) .(16تحقیقی که در سال  ۲001توسط زیائی 1و همکاران انجام شده
است ) (17اثر مصرف قرصهای مکمل سیردر سه ماهه سوم بارداری بر
عارضه پرهاکالمپسی را در مادران بررسی کرده است .در این تحقیق عوارض
جانبی کمی از قبیل تهوع ناشی از عطر و بوی قوی سیر گزارش شده است و
مورد سقط جنین در این مطالعه گزارش نشده است ) .(17از طرفی مصرف
مکمل سیر در دوران بارداری ممکن است اثرات منفی مانند سوزش سرمعده
را ایجاد کند ).(18
روش ورود گیاهان دارویی به بدن بسیار مهم میباشد؛ زیرا ممکن است
عوارض جانبی ناخواسته این گیاهان را کاهش داده و اثرات مفید آنها را
افزایش دهد ) .(19بنابراین انجام مطالعات تحقیقاتی برای مشخص کردن
بهترین شیوه استفاده از عصاره سیر در طی بارداری ضروری میباشد .از این
رو یکی دیگر از اهداف مطالعه حاضر بررسی بهترین شیوه استفاده از مکمل
گیاهی سیر (گاواژ دهانی/تزریق داخل صفاقی) در دوران بارداری میباشد.
اکنون با توجه به اثرات جداگانه ورزش و خواص درمانی عصاره سیر
سوال قابل طرح این است که کدامیک از ورزش هوازی/مقاومتی منظم و
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کدام روش مصرف مکمل عصاره سیر میتواند اثرات مطلوبتری بر نتیجه
بارداری موشهای  Balb/Cاعمال کند .در مجموع میتوان گفت تاکنون
تحقیقات گوناگونی در زمینه تأثیرات جداگانه فعالیتهای ورزشی و عصاره
سیر روی شاخصهای بیولوژیکی مختلف صورت گرفته ،که گزارش کردند
فعالیتهای ورزشی و مکمل سیر تأثیرات ارزشمندی بر روی بیوشاخصهای
مختلف دارند .از آنجایی که اثر احتمالی همزمان تمرین و عصاره سیر و
مکانیسم احتمالی برهم کنش آنها در دوران بارداری مشخص نشده است،
انجام تحقیق حاضر ضرورت مییابد .در تحقیق حاضر برای اولین بار به
صورت همزمان تاثیر ورزش هوازی/مقاومتی و مکمل گیاهی سیر با روش
انتقالی گاواژ دهانی/تزریق داخل صفاقی در نتایج بارداری موش آزمایشگاهی
Balb/Cمورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته است.

روش تحقیق
تحقیق حاضر از نوع تجربی پس از اخذ مجوز اخالق در پژوهش از دانشگاه آزاد
اسالمی واحد خوراسگان با کد شناسه  IR.IAU.KHUISF.REC.139722به روی
 ۳0سر موش باردار با گروه بندی تصادفی انجام شد .ابتدا عصاره سیر آماده
و سپس تمرین ورزشی هوازی و مقاومتی طراحی شد .پس از یک هفته
دوران انطباق ،امکان جفت گیری آزادانه برای موش ها فراهم شد که پس از
مشاهده پالگ واژنی روز  1بارداری ثبت و تمرین ورزشی (مقاومتی/هوازی) و
مصرف عصاره سیر به صورت روزانه آغاز و تا روز زایمان ادامه داشت .میزان
فعالیت نوزادان ،درصد مرگ و میر و زنده ماندن نوزادان  6هفته پس از
زایمان گزارش و مورد آنالیز آماری قرار گرفت.
حیوانات
موشهای آزمایشگاهی  Balb/Cسالم شش هفتهای از موسسه پاستور
خریداری و در النه موش مرکز قطب ترنسژنزیز دانشگاه آزاد اسالمی واحد

خوراسگان به مدت یک هفته قبل از شروع آزمایش برای تطابق با محیط با
دسترسی نامحدود به آب و غذا در شرایط  1۲ساعت نور و  1۲ساعت تاریکی
نگهداری شدند.
آماده سازی عصاره سیر
سیر تازه از بازار محلی اصفهان خریداری شد و حبههای سیر از پوست
آن جدا شد و با آب مقطر شسته و سپس در یک پارچه پنبهای تمیز در ۳0
درجه سانتیگراد خشک شد .در فرایند عصارهگیری ،حبههای سیر ابتدأ خشک
شده ،سپس خرد شده و پس از آن در متانول  99/5درصد ( )1:5به مدت 7۲
ساعت در دمای  ۳0درجه سانتیگراد خیسانده شده است .سپس در مرحله
نهایی محلول حاصل از کاغذ صافی عبور داده شده و با استفاده از بخارکننده
چرخان ) (Rotary evaporatorدر دمای  40درجه سانتیگراد عصاره متانولی
سیر به دست آمد .عصاره سیر در یخچال در دمای  4درجه سانتیگراد
نگهداری شد ).(20
طراحی آزمایش
همان طور که در جدول  1نشان داده شده است ،موشهای ماده به
طور تصادفی به پنج گروه مختلف از  aتا  eتقسیم شدند (شش موش در هر
گروه) .پس از یک هفته دوران انطباق ،امکان جفتگیری آزادانه برای آنها
فراهم شد (دو نر در هر قفس) .موشهای ماده به دقت به صورت روزانه مورد
بررسی قرار گرفتند و جفتگیری از طریق مشاهده پالگ واژن (به عنوان روز
 1بارداری) به اثبات رسید .موشهای ماده باردار روزانه  500میلیگرم عصاره
سیر به ازای هر کیلوگرم از وزن بدن با گاواژ دهانی/تزریق داخل صفاقی از
روز اول بارداری تا روز زایمان دریافت کردند .تعداد ،وزن نوزادان و طول
دوران بارداری گزارش شد .میزان فعالیت نوزادان با نظارت دقیق برای هر
نوع اختالل ثبت شد .عالوه بر این ،درصد مرگ و میر و زنده ماندن نوزادان
 6هفته پس از زایمان گزارش شد.

جدول  1گروه بندی تجربی مطالعه

غلظت سیر
گروه a
گروه b

سالین نرمال )(PBS
) (AEتمرین هوازی  (GIP) +تزریق داخل صفاقی مکمل گیاهی سیر

گروه c

) (REتمرین مقاومتی  (GIP) +تزریق داخل صفاقی مکمل گیاهی سیر

گروه d

) (AEتمرین هوازی  (GOG) +گاواژ دهانی مکمل گیاهی سیر

گروه e

) (REتمرین مقاومتی  (GOG) +گاواژ دهانی مکمل گیاهی سیر

تمرین طراحی شده هوازی و مقاومتی از روز صفر بارداری تا روز
زایمان به صورت روزانه انجام شد .موشها در سه روز اول بارداری از نردبان
عمودی ( 1.5متر در  0.5متر ،با طول پله  1.5سانتیمتر و شیب  60درجه)
بدون وزن اضافی صعود کردند .ابتدا موشها در پایین نردبان قرار گرفته و با
روش صعود آشنا شدند .در ادامه 1 ،گرم وزن اضافه (حدود  ٪۳وزن بدن
موشها) با نوار چسب به دم آنها وصل شد و تمرین ادامه پیدا کرد .برای
گروههای تمرین مقاومتی اضافه وزن  ۳تا  5گرم به ترتیب از وزن کم به زیاد
در سه ست تمرینی(هر ست  5دقیقه) مورد استفاده واقع شد .در صورت لزوم
برای آغاز حرکت با یک محرک به دم حیوان ضربه زده شد .تمرین در ۳
نوبت تکرار شد و هر نوبت  5دقیقه با  ۲دقیقه استراحت بین هر تکرار بود.

500
mg/kg/day
500
mg/kg/day
500
mg/kg/day
500
mg/kg/day

آنالیز آماری
نرمافزار ( GraphPad Prismنسخه  )6.0برای آنالیز آماری دادهها
مورد استفاده قرار گرفت .دادهها به صورت میانگین ( ±S.E.Mخطای
استاندارد میانگین) بیان شده است .اختالف آماری بین گروهها با استفاده از
روش آنالیز واریانس یک طرفه و آزمون  t-testچندگانه انجام شد .از لحاظ
آماری ،دادههای آماری معنیدار با مقادیر  P <0.05مورد توجه قرار گرفتند.
یافتههای پژوهش
شکل  1تصویر شماتیک و شکل  ۲طراحی تجربی و زمانبندی
مطالعه حاضر شامل جفتگیری موشهای ماده آزمایشگاهی  Balb/Cبا
دریافت عصاره سیر به صورت تزریق داخل صفاقی (/)GIPگاواژ دهانی

اثرات تمرینات هوازی /مقاومتی و مصرف مکمل عصاره سیر در نتیجه بارداری موش 93  Balb/C
( )GOGهمراه با تمرین هوازی (/)AEمقاومتی ( )REرا نشان میدهد .انجام
تمرینهای هوازی/مقاومتی و دریافت عصاره سیر در دوران بارداری به

صورت روزانه از روز اول بارداری تا روز زایمان انجام شد .تمام نوزادان نر و
ماده شش هفته پس از زایمان مورد ارزیابی و آنالیز قرار گرفتند.

شکل  ۱تصویر شماتیک مطالعه.
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شکل  ۲طراحی تجربی و زمانبندی مطالعه شامل جفتگیری موشهای ماده آزمایشگاهی  Balb/Cبا دریافت عصاره سیر به صورت تزریق داخل صفاقی (/)GIPگاواژ دهانی
( )GOGهمراه با تمرین هوازی (/)AEمقاومتی (.)RE

 cکه به همراه مصرف عصاره گیاهی سیر به صورت تزریق داخل صفاقی،
جدول  ۲به طور خالصه نتیجه بارداری تمام گروههای آزمایشی را
تمرین مقاومتی نیز داشتند زنده مانده بودند .اختالف قابل توجهی در نتایج
توضیح میدهد .همانطور که مشاهده میشود ،نرخ بقا پس از پایان شش
هیچ یک از تستهای تجربی گروه آزمایشی  bو گروه کنترل (گروه  )aوجود
هفته مطالعه در هر دو گروه  dو  eکه عصاره سیر را از با گاواژ دهانی دریافت
نداشت.
میکردند ،صفر درصد بود و فقط حدود  ٪۳۳از نوزادان به دنیا آمده در گروه
جدول  ۲خالصه نتیجه بارداری تمام گروههای آزمایشی موشهای Balb/C
میزان فعالیت نوزادان

در صد مرگ و

تعداد

تعداد

گروههای

در طول مطالعه

میر در پایان

نوزادان در

مادران

تجربی

مطالعه

پایان

باردار

مطالعه
5۲

a

*نرمال و فعال

45

b

*نرمال و فعال

1۳

c

ضعیف و غیر فعال

0

d

ضعیف و غیر فعال

0

e

نرمال و فعال

* آن دسته از نوزادان که تا انتهای هفته  6زنده نماندند ،نسبت به گروه کنترل ،کمتر فعال بودند.
نداشت ،در حالی که اختالف چشمگیری در میانگین وزن بدن هر دو گروه d
و  eکه عصاره سیر را با گاواژ دهانی دریافت میکردند ،در مقایسه با گروه
شکل  ۳میانگین طول دوران بارداری ( ،)aمیانگین تعداد نوزادان به دنیا
کنترل (گروه  )aوجود داشت .با این حال ،وزن بدن به تدریج طی شش هفته
آمده ( ،)bمیانگین تعداد نوزادان زنده مانده تا پایان مطالعه ( )cو میانگین وزن
مشاهده ،در تمام گروههای آزمایشی افزایش یافت و تنها تعداد نوزادان در
نوزادان در طی  6هفته مطالعه ( )dرا نشان میدهد .متوسط مدت طول
گروههای  d ،cو  eکاهش یافت .تمام نوزادان گروههای  dو  eقبل از گذشت
بارداری در گروه  aو  bعادی بود ،در حالی که به طور قابل توجهی باالتر از
 7روز پس از زایمان مردند ،در حالی که نوزادان گروه کنترل ،گروه  bو گروه
سایر گروهها بود .متوسط تعداد نوزادان به دنیا آمده سالم و وزن متوسط
 cتا پایان مطالعه زنده ماندند .این مساله ممکن است به عوارض جانبی
نوزادان در گروه  aو  bنیز به طور معنیداری بیشتر از مقادیر مربوط به سایر
استفاده عصاره سیر با گاواژ دهانی یا فشار ناشی از انجام تمرینات مقاومتی در
گروههای حیوانات بود (شکل  .)۳با این حال ،متوسط وزن بدن نوزادان به
دوران بارداری مربوط شود که موجب کاهش دوران بارداری ،زایمان زودرس
مرور در تمام گروههای آزمایشی افزایش یافت .اختالف قابل مالحظهای در
و سقط جنین میشود.
وزن بدن نوزادان به دنیا آمده در گروه  bو  cدر مقایسه با گروه کنترل وجود

شکل  )a ۳طول دوران بارداری )b ،تعداد نوزادان سالم متولد شده )c ،تعداد نوزادان در پایان هفته ششم و  )dوزن نوزادان در طول مطالعه.
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بحث و نتیجهگیری
در مطالعه حاضر ،برای اولین بار اثرات عصاره سیر (به عنوان آنتی
اکسیدان گیاهی) با دو روش مختلف استعمال گاواژ دهانی و تزریق درون
صفاقی همراه با تمرینات هوازی/مقاومتی در دوران بارداری مورد بررسی قرار
گرفته است .موشهای باردار به طور تصادفی به پنج گروه آزمایشی مختلف
تقسیم شدند و مصرف عصاره سیر (گاواژ دهانی/تزریق داخل صفاقی) و
تمرینات هوازی/مقاومتی از روز اول بارداری تا روز زایمان به صورت روزانه
به انجام رسید .طول دوران بارداری ،تعداد ،وزن ،میزان فعالیت فیزیکی و
درصد مرگ و میر نوزادان به مدت شش هفته ثبت و گزارش شد .مصرف
عصاره سیر با گاواژ دهانی به طور معنیداری باعث سقط جنین شد .عالوه بر
این ،تنها در حدود  ٪۳۳از نوزادان به دنیا آمده از مادرانی که در دوران
بارداری تحت تمرین مقاومتی بودند تا پایان هفته ششم زنده ماندند .
در تحقیقی که در سال  ۲017توسط صالح 1و همکاران انجام شده
است ) ،(21مصرف عصاره گیاهی سیر از راه گاواژ دهانی ( 250میلیگرم به
ازای هر کیلوگرم وزن بدن رت به صورت روزانه) توسط رتهای باردار آلوده
با استات سرب موجب کاهش چشمگیر در میزان سرب ( )Pbو بهبود تغییرات
هیستوپاتولوژیک در مخچه مادران و جنین ها شد .اثرات نامطلوب بر طول
زمان بارداری یا هیچ مورد سقط جنینی در این مطالعه گزارش نشده است
) (21که با نتایج ما همخوانی ندارد .دلیل این امر ممکن است استفاده از
غلظت باالتر عصاره گیاهی سیر استفاده شده (روزانه  500میلیگرم به ازای
هر کیلوگرم از وزن بدن موش) یا اصالت مختلف حیوان آزمایشی در مطالعه
ما باشد.
در مجموع نتایج به وضوح نشان داد که مصرف مکمل عصاره سیر با
گاواژ دهانی ،اثرات نامطلوبی بر بارداری موشهای آزمایشگاهی
Balb/Cدارد که میتواند به علت فشار معده ناشی از گاواژ سیر در روزهای
آخر بارداری یا به علت بوی قوی سیر باشد که نهایتا منجر به تهوع و سقط
جنین میشود ).(18) ،(17
بر طبق نتایج حاصل از این مطالعه تمرینات مقاومتی در طول دوران
بارداری توصیه نمیشود .عالوه بر این تزریق درون صفاقی عصاره سیر همراه
با تمرین هوازی در دوران بارداری موجب افزایش چشمگیر وزن ،پارامترهای
رشد و نرخ بقای نوزادان در مقایسه با گروههایی که عصاره سیر را با گاواژ
دهانی همراه با تمرین مقاومتی دریافت میکردند شد .بنابراین ،تمرین
مقاومتی و مصرف خوراکی سیر در دوزهای باال در سهماهه اول بارداری برای
زنان باردار توصیه نمیشود زیرا ممکن است باعث سقط جنین شود .تمرین
منظم هوازی در دوران بارداری توصیه میگردد .همچنین سنتز ترکیبات
جدید قرص سیر با اسانس خوشبو کننده طبیعی جهت جلوگیری از حالت
تهوع در دوران بارداری ،خالص سازی ماده موثره سیر و استفاده از فرم
تزریقی آن برای مطلعات آینده پیشنهاد میگردد.
تقدیر و تشکر
کمال تشکر از تسهیالت فراهم شده توسط دانشکده علوم ورزشی و
مرکز قطب ترنسژنزیز دانشگاه آزاد اسالمی واحد خوراسگان را داریم.
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