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 پژوهشیمقاله 
 Balb/C موش بارداری نتیجه در سیر عصاره مکمل مصرف و مقاومتی /هوازی تمرینات اثرات

 

 
 2رزیتا نصیری، 1*زهره مشکاتی ،1ستاره نصیری

 

                25/02/98تاریخ پذیرش:                  10/10/97تاریخ دریافت: 
  

 چکیده

 گرممیلی 500 نهروزا) سیر عصاره مصرف و مقاومتی/هوازی ورزش اثیرت تعیین حاضر پژوهش از هدف
 موش بارداری ایجنت بر( صفاقی درون تزریق /دهانی گاواژ طریق از موش بدن وزن کیلوگرم هر ازای به

 روزانه صورت به ایمانز روز تا بارداری صفر روز از مقاومتی و هوازی تمرین. باشدمی Balb/C  آزمایشگاهی
 به سیر عصاره گرملیمی 500 همزمان صورت به باردار هایموش. شد انجام باردار ماده موش سر ۳0 یرو به

 در. کردند ریافتد روزانه صورت به صفاقی داخل تزریق/دهانی گاواژ با بدن وزن از کیلوگرم هر ازای
 فیزیکی وصیاتخص و فعالیت میزان میر، و مرگ درصد وزن، تعداد، بارداری، دوران طول حاضر پژوهش
 صفاقی درون ریقتز که داد نشان نتایج. است شده ارزیابی و ثبت زایمان از پس هفته شش طی نوزادان
 نسبت ننوزادا بقای یزانم و رشد پارامترهای فعالیت، در توجهی قابل افزایش بارداری، دوران در سیر عصاره

 قاومتیم تمرینات ،این بر عالوه .دارد دنبال به دکردنمی دریافت دهانی گاواژ با را سیر عصاره که مواردی به
 صارهع که مادرانی زاداننو متوسط تعداد و وزن. شد مطالعه پایان تا نوزادان تعداد کاهش و جنین سقط باعث
 هایهگرو به نسبت ودند،ب کرده دریافت بارداری دوران در مقاومتی تمرین با همراه دهانی گاواژ با را سیر

 همراه صفاقی داخل صورت به را سیر عصاره که مادرانی خالصه طور به. بود کمتر داریعنیم طور به دیگر
 نشان آزمایشی هایروهگ سایر با مقایسه در بهتری بارداری نتایج بود، کرده دریافت منظم هوازی تمرین با

 . دادند
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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 post-

delivery. 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. 
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 مقدمه
( ۳-1) باشدمیسالم  یعناصر زندگ نیتراز مهم یکی یبدن یهاتیفعال

زایمان را  خطرات زانیتا م شودمی شنهادیزنان پ یبرا یباردار دورانکه در 
 یبرا بحرانی زندگی اریبس دوران ی. باردار(4)کاهش دهد  نیجن و مادر برای

 کیموفق و داشتن  یار. شانس باردباشدمیو زنان باردار  در حال رشد نیجن
از مهم یکی. ورزش ابدی شیمتفاوت افزا یزندگ وهیتواند با شکودک سالم می

 یبرا یادیز بخشدیام یامدهایاست که پ یباردار دورانمسائل در  نیتر
کاهش  ی،باردار ومد همیوزن در ن اضافه کاهش جمله از نوزادانزنان باردار و 

 اجرای .(5) دارد دنبال به را  نوزادان سالمت و زایمان از ناشیوزن اضافه 
اند را که از قبل فعال بوده یمادران ی،باردار دوراندر  صحیح ورزشی برنامه

که خطر ابتال به  یدارد، در حالنگه می سالمت وجوش  و جنب پر پرانرژی،
که  یرا در مادران یاکالمپسو پره نی، سزارمعدهسوزش سر ،یباردار ابتید
 ورزشی برنامه اجرای تحت اما اندندیدهآموزش  یاز باردارقبل  گاه چیه

منجر به کنترل  دهد وکاهش می را اندشده واقع بارداری دوران در صحیح
که  ه استنشان داد یقبل زشمندار یهاگزارش .(6) شودبهتر وزن می

کودک با  کی به دنیا آوردنخطر  ی،باردار دورانمنظم در  یورزش ناتیتمر
 هدف گفت جمله یک در بتوان شاید .(7)دهد ز حد را کاهش میا شیوزن ب

 و بدن عضالت وضع و حالت حفظ بارداری دوران در بدنی های تمرین از
 زایمان برای روحی و جسمی نظر از بتواند تا است مادر اندام طبیعی شرایط
 و مادر سالمت زیادی خطرات آمادگی این وجود عدم صورت در و شود آماده
در مورد نوع  دانش حال، در حال حاضر نی. با اکرد خواهد تهدید ار جنین

در مورد  یو اطالعات کم باشدبسیار کم می زنان باردار یبرا نیتمر دیمف
وجود دارد.  نوزادان و مادران روی ورزش بر مختلف انواع انجام یامدهایپ

م منظ ناتیکه تمر یبارداری مادران پیامدهایدر مورد  محدودیمطالعات 
 انیاعالم شده در م یهاو داده وجود دارد دارند یباردار نیدر ح یورزش

 را در دهه پژوهشگران ازین نی. ا(8)منتشر شده متفاوت است  یهاگزارش

زنان را در  یبرا یورزش ناتیکرده است تا انواع مختلف تمر قیتشو اخیر
 در منظم شورز. دهند قرار بررسی و ارزیابی مورد و یطراح یباردار دوران
می نوزادان در یادگیری بهبود و جفت ،جنین رشد بهبود باعث بارداری دوران

  حـدود بارداری، دوران در منظم جسـمانی فعـالیت مثبت اثرات علیرغم.  شود
 یا کاهش حاملگی زمان در را خود ورزشی هایفعالیت حامله زنان%   60

 طول در ورزش فیزیولوژیک تظاهرات از اطـالع علیرغـم (9) کنندمی متوقف
 هایشــدت با ورزش اثــرات از دقیقی و جامع درک هنوز حــاملگی
 وجـود جنیـن و مــادر بر حاملگی، زمان در متفـاوت هـایزمان و مختلـف

 در موجــود ابــهامات به روشن پاسخی به دستیابی بنابراین.   (10)نـدارد
 اساس بر متعدد هایپژوهش اجـــرای نیـــازمند زمینــــه، ایــن

 مدت و ورزش شـــروع زمـان ورزش، نـوع جملـه از مختلـف متغیرهای
 شده گزارش ورزشی مختلف تمرینات میان از .باشـدمی ورزش انجــام زمان
 بارداری از قبل که مادرانی برای هوازی تمرین ترتیب به باردار زنان برای

 شده توصیه ورزشکار مادران برای متیمقاو تمرین و اند داشته کمتری فعالیت
 قرار بررسی مورد تمرینی الگوی دو این حاضر تحقیق در این بنابر است

 و هوازی) وزشی تمرین نوع دو تاثیر بار اولین برای حاضر تحقیق . (8)گرفت
 انتقال روش دو به سیر عصاره مصرف با همزمان صورت به را( مقاومتی

 ارزیابیBalb/C  هایموش بارداری نتیجه بر صفاقی درون تزریق و دهانی
 .است کرده

 درمان و پیشگیری در خوبی بسیار پتانسیل دارویی گیاهان از استفاده
 پژوهشگران توجه جلب سبب که است داده نشان خود از مختلف هایبیماری

مکمل مصرفو  دارویی گیاهان تیمحبوب (.11) است شده اخیر سالهای در
است  افتهی شیدرصد افزا 8۲.۳ درصد به 1۲از  یباردار دوراندر  یاهیگ های
و  شنبلیلهنعناع،  ،زغال اخته، بابونه، تمشک ل،یزنجب ر،ی. س(13)، (12)
هستند  یباردار دوراندر  یاهیگ هایمکمل نیتراز معروف الطیبسنبل
 ،1B ، ۲B ، ۳B ویتامین ،C ویتامین ،اسید فولیک از سرشار سیر. (14)

 سیر از کنون تا دور هایسال و از باشدمی روی و پتاسیم ،منیزم ،آهن ،کلسیم
 که است گوگردی ترکیبات حاوی سیر. است شده استفاده خون تصفیه برای

 تومورهای نابودی در باالیی پتانسیل و کرده تحریک را بدن ایمنی سیستم
ث مسائل بحاز  یباردار دوراندر دارویی  گیاهان مصرف اما .دارد سرطانی

در  ییایمیش ینسبت به داروهادارویی  گیاهان. اگر چه باشدمی زیبرانگ
 مصرفیدر مورد دوز  نکات ایمنیاما  ،هستند ترضرریتر و ب، ارزانتردسترس

گزارش  مقاالت. همانطور که در ه شوددر نظر گرفت دیبا ،مصرف یهاشیوهو 
اول و در اواخر  هماه سه یدر ط یاهیگ یباال از داروها یشده است، دوزها

ممکن است باعث سقط  واست  خطرناک ی برای جنینماهه سوم باردار سه
و  نیتوانند سالمت جنکه می ییتمام داروها یباردار دورانشود. در  نیجن

قرار  استفادهمورد  احتیاطبا  دیقرار دهند، با ریرا تحت تاث بارداری جیمادر و نتا
له امس یباردار دوراندر  ییدارو اهانیگ مضرو  مفید یامدهایپ تعیین. رندیگ

انجام شده نشان  یاست. مطالعات قبل نیسالمت مادران و جن یبرا یمهم
 دوراناستفاده در  مورد یاهیگ هایمکمل نیاز بهتر یکی سیرکه  هداد

 سببشود که بدن می یمنیا ستمیس تیباعث تقو ریس (15). باشدمی یباردار
 نشان مطالعات. شودمیسالم  بارداری دورانو  یقو نوزادان به دنیا آوردن

 خود غذایی رژیم در را سیر بارداری دوران در که مادرانی بیشتر اندداده
 از نیز شده متولد نوزادان و داشته تریمتناسب و کمتر گیری وزن اندداشته

 بر ترکیبی که است آلیسین حاوی سیر .اندبوده باالتری سطح در سالمت نظر
 رشد باعث و کندمی جلوگیری مو ریزش از ماده این. باشدمی فورسول پایه

 رقیق با کند ومی کمک کلسترول کاهش به همچنین. شودمی جدید موهای
 تحقیقات نتایج. کندمی جلوگیری مغزی سکته و قلبی حمله از خون سازی
 یبرا یباردار دوراندر  ریس یاهیگ ملمک از استفاده که داده نشان گذشته

 یضرور مادران برای یاکالمپسدر ادرار و خطر پره نیپروتئ زانیش مکاه
انجام شده همکاران  و 1یائیتوسط ز ۲001که در سال  یقی. تحق)16(است 
 بر بارداری سوم ماهه سه سیردر مکمل هایقرص مصرف اثر (17) است

عوارض  تحقیق این در. است کرده بررسی مادران در را اکالمپسیپره عارضه
 و است گزارش شده ریس یقو یاز عطر و بو یتهوع ناش لیاز قب یکم ینبجا

 مصرف طرفی از. (17) است نشده گزارش مطالعه این در جنین سقط مورد
 سرمعده سوزش مانند منفی اثرات است ممکن بارداری دوران در سیر مکمل

  .(18) کند ایجاد را

مکن است م ؛ زیراباشدمیمهم  اریبس بدن به دارویی گیاهان ورود روش
را  هاآن دیاثرات مف و دادهرا کاهش  گیاهان اینناخواسته  یعوارض جانب

 کردن برای مشخص یمطالعات تحقیقات انجام. بنابراین (19)دهد  شیافزا
از این . اشدبضروری می یباردار یدر ط ریعصاره س از استفاده شیوه نیبهتر

 کملم از هشیوه استفاد نیهترب بررسیف مطالعه حاضر اهدااز  گرید یکی رو
 .شدبامی یباردار دوران( در یداخل صفاق قیتزر/دهانی گاواژ) سیر گیاهی

 سیر عصاره درمانی خواص و ورزش جداگانه اثرات به توجه با اکنون 
 و منظم مقاومتی/هوازی ورزش از کدامیک که است این طرح قابل سوال
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92   1396 /دومشماره /چهارمدو فصلنامه مطالعات کاربردی تندرستی در فیزیولوژی ورزش/سال 

 نتیجه بر تریمطلوب راتاث تواندمی سیر عصاره مکمل مصرف روش کدام
 تاکنون گفت توانمی مجموع در. کند اعمال  Balb/Cموشهای بارداری

 عصاره و ورزشی هایفعالیت جداگانه تأثیرات زمینه در گوناگونی تحقیقات
 کردند گزارش که گرفته، صورت مختلف بیولوژیکی هایشاخص روی سیر

 هایبیوشاخص روی بر ارزشمندی تأثیرات سیر مکمل و ورزشی هایفعالیت
اثر احتمالی همزمان تمرین و عصاره سیر و  که آنجایی از. دارند مختلف

 ،است نشده مشخص بارداری دوران در  مکانیسم احتمالی برهم کنش آنها
 بار به اولین برای حاضر تحقیق در. یابدمی ضرورت حاضر تحقیق انجام

 با روش سیر گیاهی مکملو  یمقاومت/یهواز ورزش تاثیر همزمان صورت
  آزمایشگاهیبارداری موش  جیدر نتا یداخل صفاق قیتزر/دهانی گاواژ انتقالی

Balb/Cاست گرفتهقرار  ارزیابی و یمورد بررس.  
 

 

 تحقیقروش 

 آزاد دانشگاه از پژوهش در اخالق مجوز اخذ از پس تجربی نوع از حاضر تحقیق
 روی به IR.IAU.KHUISF.REC.139722 شناسه کد با خوراسگان واحد اسالمی

 آماده سیر رهعصا ابتدا.  شد انجام تصادفی بندی گروه با باردار موش سر ۳0
 هفته یک از پس. شد طراحی مقاومتی و هوازی ورزشی تمرین سپس و

 از پس که شد فراهم ها موش برای آزادانه گیری جفت امکان انطباق، دوران
 و( هوازی/یمقاومت) ورزشی مرینت و ثبت بارداری 1 روز واژنی پالگ مشاهده
 میزان. اشتد ادامه زایمان روز تا و آغاز روزانه صورت به سیر عصاره مصرف
 از پس تههف 6 نوزادان ماندن زنده و میر و مرگ درصد نوزادان، فعالیت
 .   گرفت قرار آماری آنالیز مورد و گزارش زایمان

 واناتیح
ای از موسسه پاستور ههفت ششسالم Balb/C  های آزمایشگاهیموش

 واحد یآزاد اسالم دانشگاه ترنسژنزیز قطب مرکز موش النهو در  یداریخر

 با محیط با تطابق برای آزمایش شروع از قبل هفته یک مدت به خوراسگان
 یکیتارساعت  1۲ساعت نور و  1۲ در شرایطنامحدود به آب و غذا  یدسترس
 شدند. ینگهدار

 ریعصاره س یآماده ساز
وست پ از ریس یهاو حبه شد یداریاصفهان خر یتازه از بازار محل ریس

 ۳0در  تمیز ایپنبهپارچه  کیدر  سپس وو با آب مقطر شسته  آن جدا شد
ک خش ابتدأ ریس یهاحبه، گیریعصاره فرایند. در شدخشک  گرادیدرجه سانت

 7۲ دتم ( به1:5درصد ) 5/99سپس خرد شده و پس از آن در متانول  ،شده
 حلهمر در. سپس است شده اندهسیخ گرادیدرجه سانت ۳0 یاعت در دماس

ده کننخاراز ب شده و با استفاده صافی عبور داده از کاغذمحلول حاصل  نهایی
 یانولعصاره مت گرادیدرجه سانت 40 یدر دما(Rotary evaporator)  چرخان

 یگراددرجه سانت 4 یدر دما خچالیدر  ریس . عصارهبه دست آمد ریس
  (20). شد ینگهدار

 آزمایش یطراح
ماده به  یهاموش ،نشان داده شده است 1که در جدول همان طور 

شدند )شش موش در هر  میتقس eتا  aبه پنج گروه مختلف از  یطور تصادف
ها رای آنآزادانه ب گیریامکان جفتانطباق،  دورانهفته  کیاز  پسگروه(. 

مورد  روزانه صورت بهماده به دقت  یهادر هر قفس(. موش نر)دو  فراهم شد
)به عنوان روز  واژن مشاهده پالگ قیاز طر گیریجفتقرار گرفتند و  یبررس

گرم عصاره میلی 500روزانه ماده باردار  های. موشرسید اثبات به( یباردار 1
ی از داخل صفاق قیتزردهانی/ با گاواژ بدن وزن به ازای هر کیلوگرم از سیر

 طولو  نوزادان. تعداد، وزن کردند تا روز زایمان دریافت ریباردا روز اول
هر  یبرا قیبا نظارت دق نوزادان تیفعال میزانبارداری گزارش شد.  دوران

 نوزادانو زنده ماندن  ریمرگ و م درصد ن،ینوع اختالل ثبت شد. عالوه بر ا
 گزارش شد. مانیهفته پس از زا 6

 مطالعه تجربی بندی گروه 1 جدول

سیر غلظت    

a گروه (PBS)  نرمال سالین   

b سیر گیاهی مکمل صفاقی داخل تزریق گروه  (GIP) +  هوازی تمرین  (AE) 500 

mg/kg/day 
c سیر گیاهی مکمل صفاقی داخل تزریق گروه  (GIP) +  مقاومتی تمرین  (RE) 500 

mg/kg/day 
d سیر گیاهی مکمل دهانی گاواژ گروه  (GOG) +  هوازی تمرین  (AE) 500 

mg/kg/day 
e سیر گیاهی مکمل دهانی گاواژ گروه  (GOG) +  مقاومتی تمرین  (RE) 500 

mg/kg/day 
 

 

تا روز  یباردار صفر از روز یو مقاومت یهواز شده طراحی نیتمر
از نردبان  یها در سه روز اول باردارانجام شد. موش روزانه صورت به مانیزا

درجه(  60 شیب و متریسانت 1.5 پله طول با متر، 0.5 در متر 1.5) عمودی
و با  گرفتهنردبان قرار  نییها در پاموش . ابتداصعود کردندبدون وزن اضافی 

 بدن وزن ٪۳وزن اضافه )حدود  گرم 1 در ادامه، .دروش صعود آشنا شدن
 ی. براکرد پیدا ادامه تمرین وصل شد و هاآن دم به چسب نوار با( هاموش
 زیاد به کم وزن از ترتیب بهگرم  5تا  ۳وزن  اضافه یمقاومت نیتمر یهاگروه

. در صورت لزوم شد واقع استفاده مورد( قهیدق 5 ست)هر تمرینی ست سه در
 ۳در  نی. تمرشد زده ضربه وانیدم ح بهمحرک  کبا ی آغاز حرکت یبرا

    .بود هر تکرار نیاستراحت ب قهیدق ۲با  قهیدق 5نوبت تکرار شد و هر نوبت 

 آنالیز آماری

ها داده یآمار زیآنال ی( برا6.0)نسخه  GraphPad Prismافزار نرم

 ی)خطا ±S.E.M  میانگینها به صورت مورد استفاده قرار گرفت. داده
ها با استفاده از گروه نیب یشده است. اختالف آمار انی( بنیانگیاستاندارد م

 از لحاظانجام شد. دگانه چن t-testطرفه و آزمون  کی انسیوار زیروش آنال
 مورد توجه قرار گرفتند. P <0.05 ریدار با مقادیمعن یرآما یهاداده ی،آمار

  پژوهش هاییافته

 بندیزمان و  تجربی یحاطر ۲و شکل شماتیک  تصویر 1شکل 
 با Balb/C آزمایشگاهی  ماده یهاموش گیریجفتشامل  حاضرمطالعه 

 دهانی گاواژ(/GIP) صفاقی داخل تزریق صورت به سیر دریافت عصاره
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(GOG )هوازی نیتمر با همراه (AE/)مقاومتی (RE )انجام. دهدرا نشان می 
به  یباردار دوراندر  سیر دریافت عصارهو  مقاومتی/هوازی هاینیتمر

 و نر نوزادان تمام. شدانجام  زایمانتا روز  بارداری اولروزانه از روز  صورت
 .گرفتند قرار آنالیز و ارزیابی مورد مانزای از پس هفته شش ماده

 

 
 .مطالعه شماتیک تصویر ۱ شکل
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 دهانی گاواژ(/GIP) صفاقی داخل تزریق صورت به سیر دریافت عصاره با Balb/Cآزمایشگاهی  ماده یهاموش گیریجفتمطالعه شامل  بندیزمان و تجربی یحاطر ۲شکل 

(GOG )هوازی نیتمر با همراه (AE/)مقاومتی (RE). 

 
را  آزمایشی یهاتمام گروه یباردار جهیبه طور خالصه نت ۲ جدول

 شش پایان از پسبقا  نرخشود، دهد. همانطور که مشاهده میمی حیتوض
 افتیدر دهانی با گاواژ را از ریکه عصاره س eو  dهر دو گروه  در مطالعه هفته
در گروه دنیا آمده به  نوزادان از ٪۳۳ حدود و فقطبود  ، صفر درصدکردندمی

c  ی، داخل صفاق قیتزر به صورت ریس گیاهیمصرف عصاره  به همراهکه
نتایج  در یزنده مانده بودند. اختالف قابل توجهتمرین مقاومتی نیز داشتند 

( وجود aو گروه کنترل )گروه  b یشیگروه آزما های تجربیهیچ یک از تست
   نداشت.

 Balb/C هایموش آزمایشی یهاگروه تمام بارداری نتیجه خالصه ۲ جدول

 گروههای

   تجربی

 تعداد

 مادران

 باردار

 تعداد

 در نوزادان

 پایان

    مطالعه

 و مرگ صد در

 پایان در میر

 مطالعه

 نوزادان فعالیت میزان

   مطالعه طول در

a  
 

5۲ 
 

 فعال و نرمال

b  
 

45 
 

 فعال و نرمال *

c  
 

1۳ 
 

 فعال و نرمال *

d  
 

0 
 

 فعال غیر و ضعیف

e 
 

0 
 

 فعال غیر و ضعیف

 کمتر فعال بودند. ،ماندند، نسبت به گروه کنترلنزنده  6هفته  یکه تا انتها نوزادان* آن دسته از 
 

به دنیا  نوزادانتعداد  نیانگی(، مa) بارداری دوران طول نیانگیم ۳شکل 
وزن میانگین ( و cمطالعه ) انیتا پا ماندهزنده  نوزادانتعداد  نیانگی(، مb) آمده

 مدت طول دهد. متوسطرا نشان می (dهفته مطالعه ) 6 یدر ط نوزادان
باالتر از  یبه طور قابل توجه کهی در حال ،بود یعاد bو  aدر گروه  بارداری

 سالم و وزن متوسط به دنیا آمده  نوزادان تعداد. متوسط دها بوگروه ریسا
 ریمربوط به سا ریاز مقاد شتریداری ببه طور معنی زین bو  a گروه در نوزادان

به  نوزادان بدن وزنحال، متوسط  نی(. با ا۳بود )شکل  اتوانیح یهاگروه
ای در . اختالف قابل مالحظهافتی شیافزا آزمایشی یهاگروه تمام در مرور

 وجود کنترلبا گروه  سهیدر مقا cو  bدر گروه  به دنیا آمده نوزادانوزن بدن 

 dوزن بدن هر دو گروه  نیانگیدر م چشمگیریکه اختالف  ینداشت، در حال
با گروه  سهیکردند، در مقامی افتیدر دهانی ا گاواژرا ب ریکه عصاره س eو 

شش هفته  یط جیحال، وزن بدن به تدر نیوجود داشت. با ا (aکنترل )گروه 
در  نوزادانداد و تنها تع افتی شیافزا آزمایشی یهادر تمام گروه ،مشاهده

 گذشت قبل از eو  d یهاگروه نوزادان. تمام افتیکاهش  eو  c ،d یهاگروه
و گروه  bگروه کنترل، گروه  نوزادانکه  یدر حال مردند، مانیروز پس از زا 7
c ی ممکن است به عوارض جانباین مساله . زنده ماندندمطالعه  انیتا پا

در  یمقاومت ناتیانجام تمر از ناشی فشار ای دهانی با گاواژ ریعصاره س استفاده
زودرس  مانیزا ،یباردار دورانمربوط شود که موجب کاهش  یباردار دوران

 شود.می نیو سقط جن

 
 .مطالعه طول در نوزادان( وزن d و ششمهفته  انپای در نوزادان تعداد( c، شده متولد نوزادان سالم تعداد( b، بارداری دوران طول (a ۳ شکل
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 گیرینتیجه و بحث

 ینتآ وانبه عن) عصاره سیربار اثرات  نیاول یدر مطالعه حاضر، برا
 ندرو قیو تزر دهانی گاواژ استعمال( با دو روش مختلف یاهیگ دانیاکس

قرار  ید بررسمور یباردار دوراندر  مقاومتی/هوازی تمرینات با همراه یصفاق
ختلف م یشیمابه پنج گروه آز یباردار به طور تصادف یها. موشاست گرفته

و  (یداخل صفاق قیتزر/دهانی گاواژ) ریعصاره س مصرف شدند و میتقس
 وزانهر صورت به زایمانتا روز  یباردار اولاز روز  یمقاومت/یهواز ناتیتمر
 و یکیزیف تفعالی میزان تعداد، وزن، ،یباردار دوران طول. رسید انجام به

ف مصر. دگزارش ش ثبت و هفته شش مدت نوزادان به میر و مرگ درصد
وه بر . عالشد نیداری باعث سقط جنبه طور معنی دهانی با گاواژر یعصاره س

 دورانه در ک مادرانی به دنیا آمده از نوزادان از ٪۳۳تنها در حدود  ن،یا
  . دندنشم زنده ماهفته ش انیپا تا ی بودندمقاومت ی تحت تمرینباردار

انجام شده  همکاران و 1توسط صالح ۲017که در سال  یقیتحق در
 به گرممیلی 250) دهانی گاواژ راه از سیر گیاهی عصاره مصرف، (21) است
 آلوده باردار هایرت توسط( روزانه صورت به رت بدن وزن کیلوگرم هر ازای

 تغییرات بهبود و( Pb) سرب میزان در چشمگیر کاهش موجب سرب استات با
 طول بر نامطلوب اثرات. شد ها جنین و درانما مخچه در هیستوپاتولوژیک

است  نشده گزارش مطالعه این در جنینی سقط مورد هیچ یا بارداری زمان
 از استفادهامر ممکن است  نیا لی. دلندارد همخوانی ما نتایج با که (21)

گرم به ازای میلی 500روزانه استفاده شده ) ریس گیاهی عصاره باالتر غلظت
مطالعه  در یشیآزما وانیح اصالت مختلف ای( موش بدن زنو هر کیلوگرم از

 باشد. ما

با  ریمکمل عصاره سمصرف به وضوح نشان داد که  جینتا مجموع در
  های آزمایشگاهیبر بارداری موش یاثرات نامطلوب دهانی، گاواژ

Balb/Cیدر روزها سیر گاواژاز  یتواند به علت فشار معده ناشدارد که می 
منجر به تهوع و سقط   نهایتا باشد که ریس یقو یبه علت بو ای یآخر باردار

 .(18)، (17)شود می نیجن

  دوران لطودر  یمقاومت ناتیتمر مطالعه این از حاصل نتایج طبق بر
اه همر ریصاره سع یصفاق درون تزریق این بر عالوه. شودنمی هیتوص یباردار
 یمترهااراوزن، پ ریچشمگ شیموجب افزا یباردار دوراندر  یهواز نیبا تمر

 را با گاواژ ریعصاره سکه  هاییگروهبا  سهیدر مقا نوزادان یبقا نرخرشد و 
 نیرمبراین، تبناشد.  کردندی دریافت میمقاومت نیبا تمر دهانی همراه

 ایبر یدارماهه اول بارباال در سه یدر دوزها ریس خوراکی و مصرف مقاومتی
 رینتم شود. نیممکن است باعث سقط جن رایشود زنمی هیتوص باردار زنان

 کیباتتر سنتز همچنین. گرددمی توصیه بارداری دوران در هوازی منظم
 لتحا از جلوگیری جهت طبیعی کننده خوشبو اسانس با سیر قرص جدید
 فرم از استفاده و سیر موثره ماده سازی خالص، بارداری دوران در تهوع

 .گرددمی شنهادپی آینده مطلعات برای آن تزریقی

  تشکر و تقدیر

و  یعلوم ورزش دانشکده توسط شده فراهم التیاز تسه تشکر کمال
  .اریمد را خوراسگان واحد یآزاد اسالم دانشگاه ترنسژنزیز قطب مرکز

  منابع

 

 

1 Saleh 

 تاثیر سهمقای(. 1۳94. )م جهرمی کوشکی ف، دریانوش م، مختاری. 1
 و امنتین پالسمایی سطوح بر  مقاومتی و هوازی ورزشی فعالیت هفته 1۲
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