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 دهیچک

مارین بر تغییرات  هفته تمرین استقامتی پیشرونده و مصرف مکمل سیلی 6از تحقیق حاضر، بررسی تأثیر  هدف

تحقیق حاضر از نوع نیمه تجربی بود و آزمودنیهاي شاخصهاي هماتولوژیکی در مردان سالم غیر ورزشکار بود. 

نفر) از بین کلیه دانشجویان مرد 11( انفر) و دارونم11نفر بوده، به صورت تصادفی در دو گروه مکمل ( 21آن 

یکسان  یهفته، هم زمان تمرین استقامت 6مورد مطالعه قرار گرفتند. هر دو گروه به مدت  ز،یغیر فعال دانشگاه تبر

هاي خون قبل و  و گروه کنترل، دارونما دریافت نمودند. نمونه نیمار یلیمصرف مکمل س یگروه تجرب داشته و

ها گرفته شد.  گیري فاکتورهاي هماتولوژیکی از آزمودنی گیري به منظور اندازه مکمل وبعد از دوره تمرینی 

استفاده از روش تحلیل واریانس با  ، با استفاده از روشSPSS 16ها، از نرم افزار  براي تجزیه و تحلیل یافته

در هر دو  ماتوکریت) استفاده شد. کاهش معناداري در مونوسیت، گلبول قرمز و ه2×2( يتکرار يها اندازه

 نتایج). ≤05/0pهفته تمرین استقامتی پیشرونده مشاهده شد ( 6مارین و دارونما پس از  گروه مکمل سیلی

ینات استقامتی پیش رونده، کاهش معناداري در تمر با همراه مارین سیلی مکمل مصرف که دهد می نشان تحقیق

 شود. مونوسیت، گلبول قرمز و هماتوکریت را موجب می
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Abstract 
The aim of this quasi-experimental study is to investigate the effect of 6 weeks 
of progressive endurance training and Silymarin supplementation intake on 
hematological parameters in sedentary men. 

To this end, twenty-one students from Shahrood University of Technology who 
were willing to participate in the study were chosen for the study. The subjects 
were then randomly divided into supplemental groups (n=11) and placebo 
groups (n=10). Both groups received progressive endurance training. The 
control group received placebo while the experimental or supplemental group 
received Silymarin. Blood samples were collected before and after 6 weeks of 
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exercise training and supplementation intake. Hematological parameters were 
measured. Data were then analyzed using repeated measure (2×2.( 

Hematological parameters such as RBC, MON, RBC, HCT, PLT were 
measured. Data were analyzed using repeated measure. The results of this study 
showed that Silymarin supplementation and progressive endurance training not 
only increases hemoglobin factor but also reduces monocytes, erythrocytes, and 
hematocrit factors significantly (P≤0.05.( 
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