
 
  75-86:ص ص                                                   31/3/95:پذیرش                                                    9/6/94:دریافت

  

هفته تمرین استقامتی بر  8به هنگام و تمرینات سبک مقاومتی  اثر مصرف مکمل کورکومین

  هاي صحرایی نر ویستارموش کلیهبافت  ظرفیت انتی آکسیدانیمیزان 

  3، بهاره امیري2، علی گُرزي1اصغر توفیقی

 چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر مصرف . شودتمرینات استقامتی شدید موجب فشار اکسایشی در ورزشکاران می :و هدف سابقه

در  )MDA(آلدئیدمالون دي و سطوح )SOD(سوپراکسید دیسموتاز آنزیم  فعالیت مکمل کورکومین و تمرین مقاومتی سبک بر میزان

  .بودهفته تمرین استقامتی  8هاي نر ویستار طی بافت کلیه موش

پس از یک هفته آشناسازي به طور ) هفته 8و سن  گرم 62/255 ± 99/19 وزن( سر موش صحرایی نر ویستار 33 :هامواد و روش 

تمرین +کورکومین+و تمرین استقامتی) n=9(کورکومین + تمرین استقامتی ,)n=9(تمرین استقامتی , )n=6(گروه کنترل  چهارتصادفی به 

سرعت و مدت . مخصوص جوندگان انجام شد نوارگردانروي ) جلسه در هفته 5 ،هفته 8(تمرین استقامتی . تقسیم شدند) n=9(مقاومتی 

دقیقه  70متر در دقیقه و زمان  35به سرعت  دقیقه بود و در هفتۀ آخر 30متر در دقیقه و  10دویدن در هفتۀ اول پژوهش به ترتیب 

به دم  )درصد وزن بدن 70الی  30با (روي نردبان عمودي با بستن وزنه اضافی)  جلسه در هفته 2 ،هفته 8(تمرین مقاومتی . رسید

 30 ،لسه در هفتهج 3 ،هفته 8(هاي صحرایی مکمل کورکومین را به وسیله تزریق داخل صفاقی دریافت کردند موش. ها انجام شدموش

ک در بافت کلیه با استفاده روش اسپکتروفتومتری MDAو سطوح  SODآنزیم فعالیت میزان ). گرم به ازاي هر کیلوگرم از وزن بدنمیلی

   .مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت ،وسیلۀ تحلیل واریانسها بهداده. سنجیده شد

و نیز سطوح دربافت کلیه را کاهش  SODمرین استقامتی شدید فعالیت آنزیم نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که ت :یافته ها

فعالیت تواند از کاهش که مکمل کورکومین و ترکیب آن با تمرین مقاومتی سبک میدرحالی دهد؛میرا افزایش  MDAآنزیم 

  . )P > 05/0(نماید جلوگیري  MDAسطوح آنزیم  و افزایش SODآنزیم

  .کندترکیب با تمرین مقاومتی سبک از فشار اکسایشی تمرین استقامتی شدید جلوگیري میدر ویژه ومین و بهمکمل کورک :گیرينتیجه

  

  .تمرین استقامتی، تمرین مقاومتی سبک، مکمل کورکومین، ظرفیت آنتی اکسیدانی، بافت کلیه: کلمات کلیدي
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  مقدمه

شدید تولید گونه هاي فعال  ورزشی فعالیتهاي اما ،دارد زیادي فواید سالمتی براي منظم ورزشی فعالیت اگرچه

وعناصر آنتی  ROSفعالیت ورزشی موجب برهم خوردن توازن میان . را افزایش می دهد) ROS(اکسیژنی 

 20تا  10ورزش هاي استقامتی اکسیژن بدن را ). 1(آن فشار اکسایشی استنتیجۀاکسیدانی بدن می شود که 

افزایش تولید رادیکال هاي آزاد تا حد زیادي باعث نگرانی در مورد آسیب . دهند برابر حالت استراحت افزایش می

نتی رادیکال هاي آزاد مجهز به دفاع آحملۀاز آنجا که بدن در برابر ). 2(بافت هاي دیگر می شود عضالت و

سیداز و آنتی اکسیدانی است، آنزیم هاي آنتی اکسیدانی مانند سوپراکسیددیسموتاز، کاتاالز، گلوتاتیون پراک

، رادیکال هاي آزاد را بدون اینکه به بدن آسیبی وارد شود، )A,E,C(اکسیدان هاي غیر انزیمی مانند ویتامین ها

با مصرف آنتی اکسیدان هاي خوراکی، آنتی اکسیدان هاي درون زاد نیز به آن ها اضافه می ). 3(خنثی می کنند

آزاد و وقوع پراکسیداسیون لیپید، خط دفاعی قدرتمندي را  رادیکال هايحملۀشوند و مجموع آن ها در برابر 

  ).2(تشکیل می دهد

توسط ورزشکاران نخبه مورد  دهد تمرینات استقامتی حجم باال که معموالًمطالعاتی وجود دارد که نشان می     

هاي آزاد و در نهایت افزایش رادیکال اکسیدانی،آنتیدستگاه  تواند موجب کاهش کاراییگیرد، میاستفاده قرارمی

1گومز). 4(شود اکسایشیفشار 
به این نتیجه دست یافتند که فعالیت ورزشی با شدت  2008و همکاران در سال  

تمرینی با حجم باال در  ۀاکسیدانی شود در حالیکه انجام یک برنامهاي آنتیتواند موجب افزایش آنزیممتوسط می

 ی اصلیهایآنزیم). 5(تیو سلول شده و هومئوستاز آن را مختل نمایدتواند موجب تخریب اکسیدامدت طوالنی می

اولین خطوط  GPX(4(گلوتاتیون پراکسیدازو  3)CAT(، کاتاالز 2)SOD(اکسایشی شامل سوپراکسید دیسموتازضد

ویژه سوپر اکسید ه این سه آنزیم ب). 6(باشدهاي فعال اکسیژن میانواع رادیکال ۀدفاعی بدن در برابر حمل

اطالعات کمی در خصوص تعامل  ،اما با این وجود ؛بسیار مهم است ،دیسموتاز در حفظ شرایط فیزیولوژیکی سلول

هاي هوازي وجود دارد و جایگاه در تمام بافت SODآنزیم ). 7( ها با ورزش وجود داردهر یک از ضد اکسایش

هوازي اهمیت دفاع سلول توسط آنزیم در تمامی موجودات زنده . سلولی آن داخل میتوکندري و سیتوزول است

SOD اهمیت این آنزیم به حدي . هاي فعال اکسیژنی نشان داده شده استهاي اکسایشی گونهدر برابر آسیب

هاي به شدت نسبت به آسیب ،که آنزیم سوپراکسید دیسموتاز را ندارند E.coliهاي جهش یافته است که گونه

 آزاد رادیکالهاي تولید شدید، استقامتی تمرینات خصوصاً ورزشی مریناتت به دنبال). 8(اکسایشی حساس هستند

لیپیدي  پراکسیداسیون شاخصهاي از یکی عنوان به آلدهید که مالوندي آن دنبال به درنتیجه). 9(افزایش می یابد

 فعالیت نهوازي، میزا تمرین ماه شش متعاقب پژوهشی در). 10(مییابد افزایش میباشد، خون قرمز گلبولهاي غشا

 فعالیت. گردید گزارش کنترل گروه از بیشتر تمرین کرده، افراد استراحتی اریتروسیتی پراکسیداز آنزیم گلوتاتیون

 میزان و بود تمرین از قبل مرحله از باالتر متوسط، فشار با مدت کوتاه تمرین یک از بعد دیسموتاز اکسید سوپر

  ).11(یافت افزایش شدید، و مدت کوتاه تمرینات از بعد سایشیاک فشار نشانگر یک عنوان به مالون دیآلدهید

اکسیدانی بدن و کاهش اعتقاد بر این است که تمرینات بدنی منظم و متوسط باعث بهبود وضعیت آنتی     

هاي با اینکه فعالیت). 12(شوندهاي آزاد تولیدي در بدن شده و از این طریق صدمات سلولی کنترل میرادیکال

  

1 Gomez-Cabrera 
2 Super Oxide Dismutase 
3 Catalase 
4 Glutathione Peroxidase 
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- دهد اما از طرف دیگر با القاي آنزیماز یک سو فشار اکسایشی را افزایش می البته بر اساس شدت فعالیت ورزشی

 از حاصل مهمترین محصوالت از یکی). 13(شودهاي آزاد میهاي ضداکسایشی سبب کاهش رادیکال

-می موردسنجش قرار سیعیو طور به و بوده توجه مورد بسیار که آلدهید میباشدمالوندي لیپیدها، پراکسیداسیون

هوازي با شدت و مدت کافی باعث که هر دو نوع تمرین هوازي و غیر در پژوهشی نشان داده شده). 14،15(گیرد

دهند و ظرفیت شوند که حالت پایه فشار اکسیداتیو را کاهش میاکسیدانی میهاي آنتیافزایش در فعالیت آنزیم

در  1390احمدي و همکاران در سال ). 16(کنندتقویت می جسمانیفعالیت  را براي ادامه اندام هااکسیدانی آنتی

هفته تمرین  6پژوهش خود به این نتیجه دست یافتند که سطوح گلوتاتیون پالسما در هر دو گروه مکمل وي و 

تمرین دهد که این موضوع نشان می. که در گروه کنترل بدون تغییر باقی ماند قدرتی افزایش یافته است در حالی

 شدید فعالیتهاي اگرچه). 14(کندتواند افزایش مطلوبی را در سطح گلوتاتیون پالسما ایجاد مقاومتی سبک نیز می

 مزمن را ورزش با اکسایشی فشار مقاومت به افزایش مطالعات اکثر میدهد، افزایش را اکسایشی فشار حاد جسمی

 در تمرین فصل یک در تمرینی فاصله با پالسما یافته کاهش گلوتاتیون محتواي). 17،18(است داده نشان

 مبتدي بوده اند افزایش نشانقبأل  که مردان در جسمانی تمرین هفته 20 از پس و طوالنی مسافتهاي دوندگان

 کرده مستند مزمن استقامتی ورزش با آلدئید دي مالون کاهش مطالعات از ، بسیاريهمچنین ).19(داد

گونه هاي واکنش گر اکسیژن و سایتوکاین هاي التهابی می تواند به بافت هایی  گزارش شده است که).20،21(اند

 ).22،23(ازقبیل قلب، کلیه و ریه آسیب برساند

تقریبا در همۀ کشورهاي دنیا استفاده از گیاهان دارویی از قدیم نقش مهمی در درمان بسیاري از بیماري ها      

اهانی است که در سال هاي اخیر به دلیل وجود مواد موثر طبیعی و گیاه زردچوبه از جمله گی ).24(داشته است

کورکومین به عنوان مهم ترین و موثرترین مادة تشکیل دهنده ي ). 25(ایمن بسیار مورد توجه واقع شده است

ه عصارة ریزوم گیاه زردچوبه، به دلیل فعالیت آنتی اکسیدانی و محافظت از بافت هاي بدن مورد بررسی قرار گرفت

نتایج یک مطالعه، اثر حفاظتی کورکومین در ریه، کلیه و قلب را نشان داد و به نظر می رسد خواص ). 26(است

در پژوهشی که  2012فرزانگی و همکاران در سال ). 27(سازوکار حفاظتی اصلی باشد نیکورکوم اکسیدانی آنتی

هایی باعث مهار کامل آثار اکسایشی در مصرف عصاره زردچوبه و ورزش منظم به تن داشتند، گزارش کردند که 

تواند در کاهش آثار  هاي کلیه و طحال نشد ولی استفاده از ورزش و عصاره زردچوبه به طور همزمان می بافت

که کورکومین داراي اثرات محافظتی در برابر  شده گزارش). 28(مؤثر باشدآلودگی ها و اثرات ناشی از آن بار  زیان

کلیه، جایگاه حذف و حفظ  ).27(ارگان هاي مختلف از جمله قلب، کلیه و ریه می باشد آسیب مجدد ایسکمی به

 ورزش اثرات مورد آگاهی در). 28(متابولیت هاي فعال و همچنین مسئول برداشتن گلوتاتیون از جریان خون است

1بیماران در اکسایشی فشار بر
CKD روتئینوري را کاهشپ آبی، ورزشهاي استقامتی .است شده شناخته کمتر بسیار 

 کاهشی در را کاهش می دهد و گلوتاتیون لیپید پراکسیداسیون را افزایش می دهد، محصوالت GFR2 می دهد،

اثر حفاظتی کورکومین در برابر آسیب ). 29(میدهد افزایش را متوسط کلیوي و خفیف نارسایی به مبتال افراد

شده است که تزریق  مشاهده ).30(یی گزارش شده استکلیوي القا شده توسط فلورید سدیم در موش هاي صحرا

حاد  شکمی آئورت در هیستوپاتولوژیک آسیبهاي و اکسایشی فشار کورکومین به صورت زیرصفاقی، درکاهش

تا متوسط ) درصد حداکثر ضربان قلب 60تا  40(فعالیت ورزشی منظم با شدت پایین  ).27(موش موثر بوده است

  

1 Chronic Kidney Disease 
2 Glomerular Filtration Rate 
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دهد این عمل ممکن است اکسیدانی سلولی را افزایش میدفاع آنتی) بان قلبدرصد حداکثر ضر 75تا  60(

هاي ایمنی و حفاظتی را اکسیدانی و تغییر در پاسخهاي آنتیسازوکارهاي مختلف ازجمله تقویت فعالیت آنزیم

ی و اکسیدانممکن است منابع آنتی) درصد حداکثر ضربان قلب 90تا  75(فعالیت ورزشی سنگین. درگیر کند

بنابراین ورزشکارانی که نیاز به اجراي این گونه تمرینات سنگین دارند باید به رژیم . ویتامینی بدن را کم کند

اکسیدانی کافی را ارائه تواند حمایت آنتیغذایی خود توجه زیادي داشته باشند و یک رژیم غذایی معمولی نمی

اثر تمرین استقامتی و مصرف مکمل کورکومین را بر وضعیت ) 2012(دبیدي روشن و همکاران .)31(دهد

اکسیدانی دستگاه قلبی در مواجهه با سرب را مورد بحث قرار دادند و در ادامه به این نتیجه اکسیدانی و آنتی

اکسیدانی دند وضعیت آنتیهایی که مکمل کورکومین دریافت کرده بوي تمرین کرده و یا گروهها گروهرسیدند که 

که تمرینات  گزارش شده .)32(هایی که سرب دریافت کرده بودند شدداري بیشتر از گروهبه طور معنی ها آنتام 

- هاي آزاد محافظت میهاي رادیکالبدن را در مقابل آسیب ،هاي پایینحتی در شدت) وزنۀ تمرینی( مقاومتی

زن و مرد مسن دریافتند که  28هفته تمرینات مقاومتی بر  14با بررسی تأثیر ) 2005(و همکاران 1پارایز .)31(کنند

شرکت در این تمرینات عالوه بر افزایش قدرت و هایپرتروفی عضالنی موجب کاهش فشار اکسایشی و افزایش 

 باال که معموالً با شدتات استقامتی تمرینهمان طور که بیان شد  ).33(گردداکسیدانی میهاي آنتیفعالیت آنزیم

اکسیدانی،افزایش آنتیدستگاه  تواند موجب کاهش کاراییگیرد، میتوسط ورزشکاران نخبه مورد استفاده قرارمی

  ).4(شود اکسایشیهاي آزاد و در نهایت فشار رادیکال

-می به بافت هاي بدنآسیب  خستگی عضالنی و ،هاي آزاد باعث تخریب سلولیبا توجه به اینکه رادیکال      

لذا بر طرف کردن این عوامل در جلوگیري از وقوع شرایط اکسایشی و آسیب و نیز بهبود عملکرد بافت ، شوند

پژوهش حاضر قصد دارد تا به این سوال پاسخ دهد که آیا به همین دلیل . هاي بدن ازجمله کلیه مفید است

تواند می فزاینده هفته تمرین استقامتی 8 هنگامتی سبک به مصرف مکمل کورکومین و افزودن تمرینات مقاوم

و  MDA و از بروز فشار اکسایشیهاي صحرایی شود در بافت کلیه موش SODاکسیدانیآنتی آنزیمموجب بهبود 

 یا خیر؟آسیب هاي ناشی از آن پیشگیري کند 

  

 مواد و روش ها

انجام گرفت و امکان کنترل کامل ) هاي صحراییموش( هاي حیوانیکه این پژوهش روي آزمودنی با توجه به این

سر موش  33.باشدهمچنین پژوهش از نوع کاربردي می. این پژوهش از نوع تجربی است ،ها وجود داشت آن

پس از یک هفته آشناسازي به طور تصادفی به ) هفته 8و سن  گرم 62/255 ± 99/19وزن (صحرایی نر ویستار

, )گرم 90/249 ± 34/14: ، وزنn=9(تمرین استقامتی , )گرم  67/260 ± 43/20: ن، وزn=6(چهار گروه کنترل 

تمرین +کورکومین+و تمرین استقامتی) گرم 22/252 ± 78/20: ، وزنn=9(کورکومین + تمرین استقامتی

روي ) جلسه در هفته 5 ،هفته 8(تمرین استقامتی  .تقسیم شدند) گرم 25/252 ± 53/10: ، وزنn=9(مقاومتی 

در آزمایشگاه فیزیولوژي ورزشی حیوانی ) ساخت شرکت پیشرو اندیشه صنعت(مخصوص جوندگان وارگردانن

دقیقه بود  30متر در دقیقه و  10سرعت و مدت دویدن در هفتۀ اول پژوهش به ترتیب . انجام شد دانشگاه زنجان

جلسه در  2 ،هفته 8(ن مقاومتی تمری. )34( دقیقه رسید 70متر در دقیقه و زمان  35و در هفتۀ آخر به سرعت 

  

1 Parise 
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هاي موش. )35( ها انجام شدبا بستن وزنه اضافی به دم موش ساخت پژوهشگر بر روي نردبان عمودي) هفته

را به وسیله تزریق داخل صفاقی دریافت کردند  )آلمان Merck تهیه شده از شرکت( صحرایی مکمل کورکومین

ساعت پس از آخرین جلسۀ  48 ).36)(ازاي هر کیلوگرم از وزن بدن بهگرم میلی 30 ،جلسه در هفته 3 ،هفته 8(

 5تا  3(و زایالزین ) گرم به ازاي هر کیلوگرم از وزن بدن میلی 50تا  30(تمرین حیوانات با ترکیبی از کتامین 

ها با عمل تشریح، بافت هاي کلیه و ریه آن سپس .هوش شدندبی) گرم به ازاي هر کیلوگرم از وزن بدن میلی

هاي موردنظر پس از شستشو با سرم فیزیولوژیک بالفاصله در نیتروژن مایع  بافت. تحت شرایط استریل جدا شد

نظر  درجه تا زمان اجراي پروتکل آزمایشگاهی مورد - 80منجمد شده و ضمن انتقال به آزمایشگاه در دماي 

و با  )37(هموژن شد  PBS1 (PH =7.2)در بافر  10به  1نظر توزین و با نسبت  بافت مورد. نگهداري شدند

و  سوپرناتانتو دو بخش محلول فوقانی  )38(درجه سانتریفیوژ شد  4دقیقه در دماي  30دور به مدت  15000

اندازه (در بافت کلیه با استفاده روش اسپکتروفتومتریک  SODمیزان آنزیم  .ها از هم جدا شدند آن پلیترسوب 

گیري جذب نوري در اندازه MDA براي و) 39(گیري شد اندازه) نانومتر  505گیري جذب نوري در طول موج 

و  به کار رفت )TBARS)Thiobarbituric acid reactive substances()40 روشبه نانومتر  532طول موج 

  .)41(بر حسب واحد بر میلی گرم پروتئین محاسبه گردید 

ها با استفاده از آزمون پس از کسب اطمینان از طبیعی بودن توزیع داده: ه و تحلیل آماريیروش تجز

عملیات . استفاده شد و از آزمون تعقیبی توکی) ANOVA(طرفه تحلیل واریانس یک ویلک؛ از روش- شاپیرو

 .در نظر گرفته شد P<0.05داري  اجرا شد و سطح معنی 20نسخۀ  SPSSافزار آماري با استفاده از نرم

  

  یافته ها

در بافت کلیه  SODنتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که تمرین استقامتی شدید باعث کاهش فعالیت آنزیم 

توانند از کاهش رین مقاومتی میکه مکمل کورکومین و تمدرحالی ؛دهدرا افزایش می MDAم شده و سطوح آنزی

میانگین و انحراف  1جدول  .)P >05/0(نماید در بافت کلیه جلوگیري  MDAو افزایش سطوح  SODزیم آن

هفته  8از ها پس موشبافت کلیه را در  MDAو سطوح شاخص اکسیدانی  SOD میزان فعالیت آنزیم استاندارد

آزمون تعقیبی توکی  .دهدنشان می به همراه مصرف مکمل کورکومین تمرین استقامتی و اجراي تمرین مقاومتی

،   =P 025/0بافت کلیه در بین گروه کنترل درمقایسه با گروه استقامتی   در SODنشان داد که فعالیت آنزیم نیز 

داراي تغییرات   =P 022/0مقاومتی +کورکومین+امتیکورکومین در مقایسه با گروه استق+و گروه استقامتی

در بافت کلیه در بین گروه استقامتی در  MDAهمچنین تغییرات معناداري در میزان سطوح . معناداري است

و  P= 04/0مقاومتی در مقایسه با گروه کنترل +کورکومین+، گروه استقامتی =P 01/0مقایسه با گروه کنترل 

  .مشاهده شد =P 036/0مقاومتی در مقایسه با گروه استقامتی +نکورکومی+گروه استقامتی

  

1 Phosphate Buffer Saline 
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  متغیرهاي پژوهش در گروههاي مختلف) انحراف معیار ±میانگین (مقادیر : 1جدول 

P مقاومتی+کورکومین+استقامتی 
استقامتی 

 کورکومین+
 کنترل استقامتی

  گروه

  متغیر

046/0*  

  

015/0*  

57/0±23/8  

  

45/0±81/5 £ 

25/0±95/7  

 
94/0±16/6 

94/0±05/7  

 
16/1±27/7 

62/0±06/8  

 
56/0±24/6¥ 

SOD (U/mg) 
  

)nmol/mg(MDA  

*
کورکومین +معناداري با گروه استقامتی  ؛ ) P >05/0(معناداري با گروه کنترل  ؛ ) P >05/0( هاي مورد مطالعهبین گروهاداري معن

)05/0< P(  معناداري با گروه استقامتی  £؛)05/0< P ( مقاومتی +کورکومین+عناداري با گروه استقامتیم ¥؛)05/0< P(  

  

  بحث

اکسیدانی هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر مصرف مکمل کورکومین و تمرینات مقاومتی سبک بر ظرفیت آنتی

SOD  و سطوحMDA نتایج . هفته تمرین استقامتی بود 8هاي صحرایی نر ویستار به هنگام بافت کلیه موش در

در  SODآنزیم فعالیت میزان  ،هفته دورة پژوهش 8هاي چندگانه نشان داد که پس از در گروه ANOVAآزمون 

داري داشته است و از طرفی در گروه کاهش معنی ،بافت کلیه در گروه استقامتی در مقایسه با گروه کنترل

داري افزایش یافته معنیطور مقاومتی نسبت به گروه استقامتی به+کورکومین+ کورکومین و استقامتی+استقامتی

همچنین بر اساس یافته هاي این پژوهش، میزان سطوح مالون دي آلدهید در گروه استقامتی در مقایسه با . است

+ کورکومین و استقامتی+گروه کنترل، به صورت معنادار افزایش یافت و نیز در گروه استقامتی

 .شدعنی داري در میزان آن مشاهده مقاومتی کاهش م+کورکومین

گومز و همکاران دریافتند ). 5(همخوانی داشت )2008( یافته هاي این پژوهش با یافته ي گومز و همکاران     

که تمرینات باحجم باال در مدت زمان طوالنی می تواند باعث بروز آسیب هاي اکسیدانی شود و هموستاز بدن را 

آن ها در  .همسو بود) 1390(دي و همکاران همچنین یافته هاي این پژوهش با پژوهش احم ).5(مختل نماید

آنتی اکسیدان هاي بدن  تواند افزایش مطلوبی را درمرین مقاومتی سبک نیز میپژوهش خود نشان دادند که ت

 شدید استقامتی فعالیت اثر بر SOD آنزیم فعالیت میزان که میدهند نشان ها پژوهش برخی نتایج). 15(کندایجاد 

 هم بر اکسیدانی آنتی آنزیمهاي فعالیت کاهش دلیل پژوهشها برخی هاي یافته اساس بر. میکند پیدا کاهش

 مصرف اثر در استقامتی شدید فعالیتهاي در زیرا). 42( می باشد اکسیدانها آنتی و اکسیدانها میان تعادل خوردن

 اکسیدانی آنتی دفاع فیتظر از که طوري به میکند پیدا افزایش آزاد رادیکالهاي تولید میزان اکسیژن حد از بیش

در پژوهشی دیگر مدیري و همکاران  ).2(میدهد کاهش را اکسیدانی انتی آنزیمهاي فعالیت میزان و میکند تجاوز

, اکسیدانی موش نژاد اسپراگ بررسی کردندهاي آنتیهفته تمرینات استقامتی شدید را بر آنزیم 4تأثیر ) 1393(

متر در دقیقه و با  17الی  10جلسه در هفته و با سرعت  5پژوهش شامل  پروتکل تمرین استقامتی شدید در این

در این پژوهش که نمونه خون . درجه بر روي نوارگردان بود 15الی  5هاي دقیقه زمان با شیب 60الی  15زمان 

اعث به این نتیجه رسیدند که تمرین استقامتی ب, ساعت پس از تمرین گرفته شد 24بالفاصله پس از تمرین و 
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 24شود و بالفاصله پس از تمرین می CATو  SODاکسیدانی هاي آنتیدار میزان فعالیت آنزیمافزایش معنی

داري نسبت به گروه کنترل پیدا کرده است ولی افزایش معنی SOD ساعت پس از تمرین نیز میزان فعالیت آنزیم

در پژوهش ) 2014(عزیزبیگی و همکاران . )43(داري داشته استنسبت به بالفاصله پس از تمرین کاهش  معنی

برنامه تمرینی آنان عبارت بود از تمرین . هاي مختلف تمرین را بررسی کردنداکسیدانی به شیوهپاسخ آنتیخود، 

جلسه در  3, هفته 8(تمرین مقاومتی , )درصد حداکثر ضربان قلب 85تا  80جلسه در هفته با  3, هفته 8(استقامتی 

درصد یک  85تا  80جلسه در هفت با  3, هفته 8(و تمرین موازي ) درصد یک تکرار بیشینه 85تا  80هفته با 

این پژوهشگران ). درصد حداکثر ضربان قلب 85تا  80تکرار بیشینه براي گروه مقاومتی و براي گروه استقامتی 

را در قبل و پس از ) MDA(آلدهید ديو مالون) GPXو  SOD ,CAT(اکسیدانی هاي آنتیمیزان فعالیت آنزیم

اکسیدانی هاي آنتیقدرتی و موازي بررسی کردند و به این نتیجه رسیدند که میزان فعالیت آنزیم, تمرین استقامتی 

آلدهید در پس از هر سه نوع ديداري افزایش پیدا کرده است و مالونپس از هر سه نوع  تمرین به صورت معنی

تواند باشد که این امر میهاي حاضر غیرهمسو میها نیز با یافتهاین یافته. )44( تمرین کاهش پیدا کرده است

...) شدت تمرینی و(هاي تمرینی و تفاوت پروتکل) انسان در مقابل حیوان(ها ناشی از متفاوت بودن نوع آزمودنی

 .مورد استفاده باشد

لیه نیز مشخص شد که با نتیجه پژوهش کهاي بدن از جمله در این پژوهش اثر حفاظتی کورکومین بربافت      

همچنین در این  .همسو است )20() 2004(پژوهش فاتوروس و همکارانو نیز ) 27() 2014( و همکاران آیدین

ه با یافته ي پژوهش اثر مثبت ترکیب تمرین ورزشی و مصرف مکمل کورکومین به دست امد که این یافت

فرزانگی و همکاران دریافتند که مصرف مکمل زردچوبه  .در این مورد، همخوانی دارد) 2012(فرزانگی و همکاران 

در پژوهشی دیگر  ).28(ب هاي بافتی بدن جلوگیري کندبه همراه تمرین ورزشی به طور همزمان می تواند از آسی

روفیک و فشار یر مصرف مکمل کورکومین و تمرین استقامتی بر عوامل نوروتتأث) 2013(دبیدي روشن و همکاران

 15روز در هفته با سرعت  5هفته و  8پروتکل تمرین استقامتی به مدت . اکسایشی ناشی از سرب را بررسی کردند

 8دقیقه و پروتکل مصرف کورکومین سه روز در هفته به مدت  64الی  25متر در دقیقه و مدت تمرین  22الی 

در این پژوهش نشان داده شد که مصرف مکمل  .بودمیلی گرم به ازاي هر کیلوگرم از وزن بدن  30هفته و 

که شاخص فشار اکسایشی و ) MDA(آلدهیدديباعث کاهش مالون در کنار تمرینات شدید استقامتی کورکومین

-این پژوهشگران اثر آنتی. که با یافته هاي این پژوهش همسو است )45(شودمی ،پراکسیداسیون لیپید است

را نیز ) آلدهیدن دياکسیدان تام و کاهش مالوافزایش گلوتاتیون و آنتی(اکسیدانی مکمل کورکومین در بافت قلب

به )  2007(هاي مختلف تمرین مقاومتی با توجه به مطالعۀ آتالی گوزل و همکارانشدت .)45( اندگزارش کرده

درصد یک تکرار  35تا  20هایی است که با تمرین مقاومتی با شدت پایین شامل تمرین: باشدصورت زیر می

تا  80هایی است با رینتمرین مقاومتی با شدت باال شامل تم. شوندتکراري اجرا می 20تا  30دور  3بیشینه و با 

تأثیر دو ) 2007( و همکاران آتالی گوزل .)46(شوندتکراري اجرا می 2تا  8دور  3درصد یک تکرار بیشینه با  95

هاي فشار اکسایشی بررسی کردند و نوع برنامۀ مختلف تمرین قدرتی با شدت باال و پایین را بر روي شاخص

 بافت کلیه MDAبه عنوان شاخص فشار اکسایشی و لیپید پراکسیداسیون نشان داد که میزان  MDAگیري اندازه

نتایج این پژوهش با پژوهش , از این رو. تر بودن انجام دادند پاییندر افرادي که تمرین مقاومتی با شدت پایی

فشار اکسایشی در اثر تمرین مقاومتی سبک کاهش پیدا کرده است ن ها آدر پژوهش . )46(باشدحاضر همسو می
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هاي در پژوهشی بر روي موش) 2010(همچنین تانوار و همکاران  .که با یافته هاي این پژوهش همخوانی دارد

 در این. اکسیدانی بررسی کردندصحرایی تأثیر محافظتی کورکومین بر بافت قلب را از طریق دستگاه دفاع آنتی

گرم به ازاي هر کیلوگرم از وزن بدن  میلی 400و  200, 100پژوهش کورکومین به صورت خوراکی و در سه مقدار 

اکسیدانی هاي آنتیگیري باعث افزایش فعالیت آنزیمهاي مکملاین شیوه. ها داده شدروز به موش 10به مدت 

SOD ,CAT  وGPX باشند و در مجموع هاي پژوهش حاضر همسو میها با یافتهنتایج این پژوهش. )47(شد

بیانگر این موضوع هستند که استفاده از مکمل کورکومین براي ورزشکاران داراي برنامۀ تمرین استقامتی شدید و 

اکسیدانی آنان  به تواند دفاع آنتیمی, اکسیدانی بدن قرار دارندهم بیماران خاصی که در معرض تضعیف دفاع آنتی

اکسیدانی مزیت خاصی را را تقویت کند و استفاده از آن براي افراد عادي دربعد دفاع آنتی SODویژه فعالیت آنزیم 

  . در برندارد

  نتیجه گیري کلی

-استقامتی شدید موجب کاهش ظرفیت آنتیتوان نتیجه گرفت که تمرین هاي پژوهش حاضر میبا توجه به یافته

ها نشان دادند که مصرف مکمل کورکومین همراه با تمرین یافته. شوداکسیدانی بدن و افزایش فشار اکسایشی می

داري به طور معنیرا  SODاکسیدانی آنزیم آنتیفعالیت مقاومتی سبک به هنگام تمرین استقامتی شدید میزان 

   .می شود MDAهش سطوح دهد و باعث کاافزایش می

  سپاسگزاري

ر و دکت امیرمنصور وطن خواهدکتر فیروز قادري پاکدل، آقایان دکتر  اساتید بزرگوار و ارجمندبا احترام و سپاس از 

   .رسان مطالعه بودندکمکبررسی و تحلیل آماري برنوسی که در انجام آزمایشات؛ 
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