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اکسیدانی بافت کبد  هاي آنتی هفته تمرین استقامتی بر شاخص 8اثر مکمل کورکومین و 
  هاي صحرایی نر موش

  3، الله بهبودي تبریزي2، حسن شاه کندي 1عبدالعلی بنائی فر 

  

  .ی واحد تهران جنوب، تهران، ایرانفیزیولوژي ورزش، دانشکده تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسالم گروه استادیار: نویسنده مسئول -1
 Alibanaeifar@yahoo.comپست الکترونیک  

 ، تهران، ایرانآزاد اسالمی واحد اسالم شهر کارشناس ارشد دانشکده تربیت بدنی دانشگاه -2

  ، تهران، ایرانفیزیولوژي ورزش، دانشکده تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسالمی واحد اسالم شهرگروه  استادیار -3
  

  2/6/95: تاریخ پذیرش                                                                                                      15/2/95: تاریخ دریافت
 چکیده

از طرفی محدود . استفاده قرار گرفته است ها مورد اکسیدان طبیعی در برخی پژوهش نوان یک آنتیعکورکومین به :سابقه و هدف
ترین بافت  مهمعنوان   بودن مطالعات انجام شده در ارتباط با مصرف مکمل کورکومین در ورزش و همچنین با توجه به نقش کبد به

مصرف مکمل  هفته تمرین استقامتی همراه با 8اثر  با هدف بررسی درگیر در استرس اکسیداتیو در ورزشکاران، این پژوهش
  .انجام شدهاي صحرایی  هاي سوپر اکسید دیسموتاز، گلوتاتیون پراکسیداز و کاتاالز بافت کبد موش اکسیدان کورکومین بر آنتی

تمرین  )6n= (3(کورکومین  )6n= (2(کنترل  )1گروه  4صورت تصادفی به   سر موش صحرایی نر به 30تعداد  :هامواد و روش
هایی که از مکمل کورکومین استفاده کردند،  به گروه. تقسیم شدند) =9n( تمرین استقامتی –کورکومین  )9n= (4(استقامتی 

برنامه  .هفته دریافت نمودند 8روز در هفته و مجموعاً  3بدن به صورت گرم به ازاي هر کیلوگرم وزن  میلی 30کورکومین را به مقدار 
متر در دقیقه و به 10-35 جلسه با سرعت 5هفته، هر هفته  8تمرینی شامل دویدن روي نوارگردان بدون شیب بود که به مدت 

هاي سوپر  گیري آنزیم اندازهها جهت  ساعت پس از آخرین جلسه تمرین نمونه بافت کبد موش 48. دقیقه اجرا شد 30-70مدت 
آوري شده با استفاده از روش آماري آنالیز واریانس  اطالعات جمع. آوري گردید اکسید دیسموتاز ، گلوتاتیون پراکسیداز و کاتاالز جمع

  .مورد بررسی قرار گرفت ≥05/0α دو طرفه و با

زیم سوپراکسید دیسموتاز و گلوتاتیون پراکسیداز در گروه آن یزانهفته مصرف کورکومین موجب افزایش معناداري در م 8 :هایافته
با این حال، اثر . گردید) >001/0p) (کورکومین- استقامتی(و آنزیم گلوتاتیون پراکسیداز در گروه ترکیبی) >003/0p(کورکومین

  .دار نبود هاي کاتاالز و سوپراکسید دیسموتاز معنی اکسیدان تمرین و مکمل بر آنتی

اکسیدان آنزیمی بافت کبد موش  تواند در حفظ یا افزایش دفاع آنتی مصرف کورکومین به همراه تمرین استقامتی می :گیري نتیجه
  .مؤثر باشد

    اکسیدان، بافت کبد، تمرین استقامتی، موش صحرایی نر کورکومین، آنتی :واژگان کلیدي

  مقدمه 
هــاي آزاد و  تولیــد رادیکــال ،هــاي بیولوژیــکدر سیســتم

هـاي آزاد   رادیکال. هاي فعال اکسیژن اجتناب ناپذیر است گونه
هاي جفت نشده، فعالیـت   ها به علت وجود الکترونیا اکسیدان

ی دارند و دائماً در حال گردش در بدن هستند و یباال ییشیمیا
،  DNAماننــد  ییهــا ســبب آســیب فراوانــی بــه مــاکروملکول

در شـرایط   .)1(گردند  ها می ها، لیپیدها و کربوهیدرات پروتئین
ــرآورده  عــادي، رادیکــال هــاي جــانبی  هــاي آزاد بــه عنــوان ف

ننـد باعـث تخریـب    توا متابولیسم اکسیژن بدن هستند که مـی 
غشاهاي سلولی شوند، همچنین قادر به واکنش با مواد ژنتیکی 

هـا   هستند کـه موجـب بـروز و پیشـرفت بسـیاري از بیمـاري      
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 ٤٠

فعالیت ورزشـی شـدید بـا افـزایش قابـل توجـه       . )2(شوند  می
ویـژه عضـالت    بـه ) برابـر  15 تـا 10(مصرف اکسیژن کل بـدن  

فی در طـول  از طر. )3( همراه است) برابر 100حدود (اسکلتی 
فعالیت ورزشی شدید، انتشار اکسیژن به عضالت فعال افزایش 

هـاي آزاد   کند و منجـر بـه بـاال رفـتن تولیـد رادیکـال      پیدا می
ــر هــاي ویــژه سیســتم. )4(گــردد  مــی اي جهــت دفــاع در براب

هاي آزاد وجـود دارد کـه بـه نـام      هاي حاصله از رادیکال آسیب
هاي سوپر  آنزیم .اکسیدانی معروف است هاي دفاع آنتی سیستم

ــید دیســموتاز ــاالز(SOD)  اکس ــاتیون  (CAT)  ، کات و گلوت
هاي آنزیمی شناخته  اکسیدان به عنوان آنتی (GPX) پراکسیداز

ــاتیون، Cو  A  ،Eهــاي همچنــین ویتــامین. شــوندمــی ، گلوت
ــون  ــوبی کین ــدها و ی ــو ( فالونوئی ــوآنزیم کی ــه) 10ک ــوان  ب عن

ــی ــیدان آنت ــی شــناخته  اکس ــر آنزیم ــاي غی ــده ه ــدش  .)5( ان
هـاي متعـددي ماننـد     تواننـد بـا مکانیسـم   ها می اکسیدان آنتی

برداشت اکسیژن یا کاهش غلظت موضعی اکسـیژن، برداشـت   
ــون ــک ماننــد   ی ــزي کاتالیتی ــاي فل و برداشــت  +CU2+  ،Fe2ه
هاي فعال اکسیژن مانند سوپراکسید و هیدروژن پراکسید  گونه

)H2O2 ( نمایند عمل)زمانی کـه بـدن بـا افـزایش عوامـل      . )6
اکسیدانی مواجـه شـود اسـترس     اکسیدان یا کاهش دفاع آنتی

هـاي آزاد و ایجـاد    تولید رادیکال .)7(شود اکسیداتیو ایجاد می
اســترس اکســیداتیو هنگــام فعالیــت ورزشــی شــدید در بــروز 

هاي عضالنی، ایجاد و گسترش التهـاب بعـد از فعالیـت     آسیب
نقش دارند و ممکن است در افزایش آسیب سلولی مؤثر باشند 

گزارش شده است تمرینات شدید سبب کـاهش وضـعیت   . )8(
. )9(شـود   اکسیدانی و افزایش پراکسیداسیون لیپیدي مـی  آنتی

هاي مختلفی از جملـه کبـد    در جریان استرس اکسیداتیو بافت
در شرایط طبیعی سوخت و ساز  .)1(گیرند تحت تأثیر قرار می

هـاي   ی ماننـد گونـه  یهـا  بد با تولید ثابت پرواکسیدانهوازي ک
گیـرد کـه تعـادل را از راه     صـورت مـی  ) ROS(فعال اکسـیژن  

هـا برقـرار    اکسـیدان  اي توسط آنتیمصرف آنها با سرعت مشابه
هـا   اکسـیدان  آنتی/ها عدم تعادل در نسبت پرواکسیدان. کندمی

بنـابراین  . نمایـد فرضیه استرس اکسیداتیو را در کبد مطرح می
توان نتیجه گرفت استرس اکسیداتیو به دلیل عـدم تعـادل    می

. )1، 10( شـود بین مواد اکسایشی و ضد اکسایشی ایجـاد مـی  
ورزشکاران به دلیل شرایط خاص مسابقه و استرس اکسیداتیو، 
نیازمند سیستم ضد اکسایشی کارآمدتري نسبت به دیگر افراد 

هـاي  دسـتگاه  انرژي وهستند، چرا که بدون آن سیستم تولید 
هوازي بدن قادر نخواهند بود وظیفۀ خود را به درسـتی انجـام   

این سیستم هموستاز عملکرد طبیعی بدن را حفظ کرده . دهند
هـاي آزاد را تعـدیل    و فشار اکسایشی ناشی از افزایش رادیکال

اکسـیدانی بـدن بـراي     افزایش سیستم دفاع آنتی. )3(نماید می
تواند اهمیت قابل توجهی در عملکرد آنها داشته ورزشکاران می

اکسـیدان در ورزشـکاران    از این رو استفاده از مواد آنتـی . باشد
  .اکسیدانی منجر شود تواند به تقویت سیستم آنتیمی

هـــاي اخیـــر بـــه دنبـــال اثبـــات آثـــار ســـوء  در ســـال
زا  عمـدتاً ســرطان (هـاي سـنتزي یـا مصـنوعی      سـیدان اک آنتـی 

هـا بـا   تحقیقات بسیاري پیرامون جایگزین کـردن آن ) هستند
زردچوبـه  . )11(هاي طبیعی صورت گرفته اسـت   اکسیدان آنتی

هاي منحصر  روییدنی است که به سبب ویژگی اناز جمله گیاه
به فرد به عنوان یک مـاده غـذایی مـؤثر شـناخته شـده و بـه       
صورت سنتی در صنایع غـذایی و دارویـی کاربردهـایی داشـته     

ه زیرزمینـی ایـن   یکی از ترکیبات موجـود در سـاق  . )12(است 
ترین  که فعال) C21H20O6( کورکومین. گیاه کورکومین است

تا 2باشد و حدود جزء زرد چوبه است مسئول رنگ زرد آن می
 5اي حدود بـیش از دهد و تاریخچهدرصد از آن را تشکیل می5

   .)13(هزار سال دارد 
هاي فعـال اکسـیژن را مهـار    تواند تولید گونهکورکومین می

متصـل  ) TR(کورکومین بـه تیروکسـین ردوکتـاز    . )11(نماید 
شود و آن را به نیکوتین آمیدآدنین دي نوکلوئوتید فسفات  می

یل کنـد کـه از تشـک   تبدیل مـی ) NADPH oxidase( اکسیداز
ROS کورکومین بیـان گلوتـاتیون داخـل    . نمایدجلوگیري می

توانـد اثـر   سلولی را افزایش داده و از طریق اتصال به آهن مـی 
همچنین با القاء آنـزیم همـو   . آنتی اکسیدانی خود را القاء کند

هاي نقش محافظتی در برابر استرس) HOMX-1( 1-اکسیژناز
عنوان  از کورکومین بهبرخی مطالعات  ).11، 13( اکسیدان دارد

انـد و نقـش آن را در   اکسیدان طبیعی استفاده نموده یک آنتی
با ایـن وجـود   . اندجلوگیري از استرس اکسیداتیو بررسی کرده

مطالعات انجام شده در ارتباط با مصرف مکمل کورکـومین در  
عنـوان   ورزش محدود هستند، بعالوه با توجه به نقش کبـد بـه  

در اسـترس اکسـیداتیو در ورزشـکاران،     ترین بافت درگیر مهم
محقق به دنبال بررسی اثر تمرین استقامتی همراه بـا مصـرف   

 .باشد اکسیدانی بافت کبد می هاي آنتی کورکومین بر شاخص

  هامواد و روش  
در این پژوهش . مطالعه حاضر از نوع تحقیقات تجربی است

 هفتـه از  8سر موش صـحرایی نـر ویسـتار بـا سـن       30تعداد 
مؤسسۀ پاستور خریداري شد و پس از انتقال حیوانات به محل 

هاي پلی کربنات شفاف به مدت یک هفته  قفس آزمایشگاه، در
ــرایط     ــترس و ش ــی از اس ــرات ناش ــا تغیی ــدند ت ــداري ش نگه

همچنـین  . فیزیولوژیک حیوانات به وضعیت اولیه خود بازگردد
. دتمرینـی نیـز آشـنا شـدن      هـا بـا پروتکـل    در این مدت موش
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 50تا  40رطوبت ،گراد درجه سانتی 24تا 22حیوانات در دماي 
ساعته و با دسترسی  12:12درصد و چرخۀ تاریکی به روشنایی

کلیه موازین اخالقی . آزاد به آب و غذا نگهداري و کنترل شدند
ها مورد نظر قـرار   کار با حیوانات آزمایشگاهی هنگام کار با آن

  .گرفت
بـه طـور تصـادفی در چهـار گـروه      ها  موش: پروتکل تمرینی

و ) n=9(تمـرین اسـتقامتی    ،)n=6(کورکـومین   ،)n=6(کنترل 
ــرار گرفتنــد) n=9(اســتقامتی -کورکــومین ــۀ تمــرین . ق برنام

بـر روي  ) جلسـه در هفتـه   5(هفته دویدن  8: استقامتی شامل
سـرعت دویـدن در روز اول برنامـه    . نوارگردان مخصـوص بـود  

دقیقه بود که به روش  30دت آن متر در دقیقه و م 10تمرین 
دقیقـه دویـدن بـا     70فزاینده در روز پایـانی دورة تمـرین بـه    

 بــراي جلــوگیري از بــیش. متــر در دقیقــه رســید 35ســرعت 
تمرینی بر اساس اصول علم تمرین یک هفتـه کـاهش بـار در    

همچنـین بـراي گـرم کـردن      .هفتۀ پنجم اعمـال شـده اسـت   
دقیقه با  5جلسۀ تمرینی به مدت ها قبل از شروع هر آزمودنی
متر در دقیقـه دویدنـد و بـراي سـرد کـردن نیـز در        8سرعت 

متـر در   6دقیقه با سرعت  5انتهاي هر جلسۀ تمرینی به مدت 
  . )14(دقیقه دویدند

 1براي تهیه محلول کورکومین ابتدا : مکمل دهی کورکومین
گرم از پودر کورکومین خریداري شده از شرکت مرك آلمان را 

لص مخلوط کردیم و سی الکل خاسی 1با ترازو وزن کرده و با 
سـاخت  ، اولئـات اتیـل  (  سپس با استفاده از حالل کورکومین

سـی رسـاندیم   سـی  100حجم آن را بـه  ) شرکت مرك آلمان
بـا  . شدندکشی می ها وزن قبل از هر جلسۀ تمرینی موش )14(

 30توجه به نتایج دانیل و همکـاران، در پـژوهش حاضـر نیـز     
گرم به ازاي هر کیلوگرم از وزن بدن از محلول کورکومین  میلی

هفته تزریـق   8روز در هفته و به مدت  3 به صورت زیر صفاقی
  .)15(شد 

ســاعت پــس از آخــرین جلســۀ تمــرین،  48: بــرداري بافــت
گرم به ازاي هـر   میلی 50تا  30(حیوانات با ترکیبی از کتامین 

گرم به ازاي هـر   میلی 5تا  3( و زایالزین) کیلوگرم از وزن بدن
اي از بافت  نمونه. هوش و قربانی شدندبی) کیلوگرم از وزن بدن

موردنظر پس  بافت. کبد تحت شرایط استریل از موش جدا شد
دمـاي  (از شستشو با سرم فیزیولوژیک بالفاصـله در ازت مـایع  

منجمد شده و ضـمن انتقـال بـه آزمایشـگاه در     ) درجه -180
  درجه تا زمان اجراي پروتکل آزمایشگاهی موردنظر -80دماي 

. ها انجام گردید این اعمال قبل و بعد از آزمون. نگهداري شدند 
در  10بـه   1در روز آزمایش، بافت موردنظر توزین و با نسـبت  

هموژن شد PBS  (PH =7.2) (Phosphate Buffer Salin ) بافر
ــا  ــدت   15000و ب ــه م ــاي   30دور ب ــه در دم ــه  4دقیق درج

ــوپرناتانت     ــانی س ــول فوق ــش محل ــد و دو بخ ــانتریفیوژ ش س
)supernatant (و رسوب پلیت )pellet (ها از هم جدا شدند آن.  

با   ,SOD,GTX,CATفعالیت: هاي آزمایشگاهیگیري اندازه
 SODله کیت االیـزاي  استفاده از روش میلر و همکاران به وسی

) CAT )Rat SOD,GTX,CAT Elisa Kit, Randox و GTX و
مورد سنجش قـرار گرفـت   ) راندوکس(ساخت کشور انگلستان 

)16(.  
براي بررسـی طبیعـی بـودن توزیـع     : تحلیل آماري تجزیه و

از آزمون کولموگروف اسـمیرنوف اسـتفاده شـد و بـراي      اداده
بررسی اثر تمرین و مکمل کورکومین از آزمون آمـاري تحلیـل   

اســتفاده ) >05/0p(داري  واریــانس دو طرفــه بــا ســطح معنــی
نسـخه   SPSS فزار کلیه عملیات آماري با استفاده از نرم. گردید

  .انجام گردید 20

 هایافته  
میـانگین و انحـراف معیـار متغیرهـاي      1اطالعات جـدول  

گلوتاتیون پراکسـیداز، کاتـاالز و سوپراکسـید دیسـموتاز را در     
  . دهد هاي مختلف پژوهش نشان می گروه

با توجـه بـه نتـایج تحلیـل واریـانس دو طرفـه ، مشـاهده        
داري بـر   اسـتقامتی تـأثیر معنـی   هفتـه تمـرین    8گردد که  می

هاي سوپراکسید دیسـموتاز کبـد نداشـته اسـت      اکسیدان آنتی
)05/0p> .(هاي  هفته مصرف مکمل در آزمودنی 8همچنین اثر

دیسـموتاز و گلوتـاتیون    اکسیدان سوپراکسید این گروه بر آنتی
عالوه بـر ایـن تـأثیر    ). >05/0p(بوده است  دار یپراکسیداز معن

ه تمـرین اسـتقامتی همـراه بـا مصـرف مکمـل       هفتـ  8تعاملی 
ــی   ــأثیر معن ــت ت ــته اس ــاتیون   توانس ــرات گلوت ــر تغیی داري ب

 هـا  اکسـیدان  و دیگـر آنتـی  ) >05/0p(پراکسیداز، داشته باشـد  
)SOD ،CAT( داري نشان ندادند  تغییر معنی)05/0p> .(  

 2ها نیز در جـدول   همچنین اطالعات مربوط به وزن موش
نتایج تجزیـه و تحلیـل آمـاري نشـان داد کـه      . ارائه شده است

هاي تحقیق مشابه بوده است و تفـاوت   تغییرات وزن بین گروه
هـاي تحقیـق    ها در گروهداري بین میانگین وزن آزمودنی معنی

  ).>05/0p(مشاهده نشد 

  

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 n

sf
t.s

bm
u.

ac
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                               3 / 8

https://nsft.sbmu.ac.ir/article-1-2209-fa.html


 و همکاران عبدالعلی بنائی فر.../ هفته تمرین استقامتی 8اثر مکمل کورکومین و                                                                      42 
 

 ٤٢

 مصرف کورکومینهفته تمرین استقامتی و  8پژوهش پس از ) SOD,CAT,GPX( میانگین و انحراف استاندارد متغیرهاي وابسته. 1جدول

اکسیدانی هاي آنتی میانگین و انحراف استاندارد شاخص  

 SOD GPX CAT گروه ها

29/0 ± 06/4  2 ± 1/0  096/0 ± 015/0  کنترل 
39/0±74/4  *†  

(P< 003/0 ) 

12/2  ± 12/0  *†  

(P< 045/0 ) 
105/0 ± 01/0  )کورکومین(مکمل 

8/3 ± 46/0  77/1 ± 15/0  087/0 ± 009/0  )استقامتی( تمرین 

29/0 ±32/4 
01/2 ± 1/0  *†  

(P< 001/0 ) 
1/0 ± 018/0  تمرین + مکمل 

  داري با استفاده از آزمون آماري تحلیل واریانس دوطرفه اثر معنی*
  اثر افزاینده  †

  
  میانگین و انحراف استاندارد وزن رت ها قبل و بعد از اجراي پروتکل تمرین. 2جدول

مربوط به   Pمیانگین و انحراف استاندارد تغییرات درون گروهی 
بعد از تمرین   

  میانگین و انحراف استاندارد
 گروه ها   قبل از تمرین 

001/0 * 58/18 ± 62/304  60/15 ± 48/220  کنترل 

001/0 * 76/20 ± 95/273  87/16 ± 7/215 )کورکومین(مکمل   

001/0 * 12/10 ± 69/236  13/12 ± 11/216 )استقامتی( تمرین   

003/0 * 17/7 ± 22/237  25/15 ± 33/214 تمرین + مکمل   

 † 001/0  7/0  P مربوط به تغییرات بین گروهی  
  ).ها مشابه بوده است تغییرات در همه گروه(داري اختالفات درون گروهی با استفاده از آزمون آماري تی همبسته  اثر معنی*          

  ).دار بوده است اند با گروه کنترل و مکمل معنی هایی که تمرین داشته تفاوت میانگین ها بین گروه(ها با استفاده از آزمون آماري تحلیل واریانس یک طرفه  داري اختالف بین گروه اثر معنی †           
  
  بحث  

پژوهش حاضر اثر تمرین، اثر مصرف مکمل و اثـر تمـرین   در 
اکسـیدانی در بافـت    هاي آنتـی همراه با مصرف مکمل بر شاخص

این نتایج نشان . ی مورد مطالعه قرار گرفتیهاي صحرا کبد موش
اي، اثر تمرین به تنهائی سـبب   هفته 8پروتکل  داد پس از اجراي
مـورد مطالعـه    اکسـیدانی  هاي آنتی دار شاخص کاهش غیر معنی

)SOD,GPX,CAT ( تــوان مـی  2بـا نگــاهی بـه جــدول   . گردیـد
ی که تمـرین  یهاها در گروه اکسیدان دریافت میانگین سطح آنتی

) مکمل و کنتـرل ( هاي تحقیق اند نسبت به دیگر گروهانجام داده
دار  کاهش بیشتري پیدا کرده است، هر چند ایـن کـاهش معنـی   

تواند دهند که تمرینات شدید میمطالعات نشان می. نبوده است
کـاهش در سـطح   . )17(اکسیدانی گردد  سبب کاهش دفاع آنتی

توانـد ناشـی از فشـار تمـرین و     اکسـیدانی مـی  هاي آنتیشاخص
اکسـیدانی از  هاي آزاد و کاهش دفاع آنتـی  افزایش سطح رادیکال

در تحقیق حاضـر هـر   . ها باشد اکسیدان طریق کاهش سطح آنتی
ـ    یکن کـاهش  چند تمرین از شدت باالئی برخوردار بـوده اسـت ل

اکسیدان کبـد در گـروه تمـرین     هاي آنتیداري در شاخص معنی
تواند بیانگر این نکته باشد که شدت تمـرین  ایجاد نگردید که می

نتـایج بـه   . دار گردد اي نبوده است که سبب تغییر معنی اندازه  به
دست آمـده از تحقیـق حاضـر در ایـن زمینـه بـا نتـایج برخـی         

و همکــاران انجــام  Aksoyیــق در تحق. تحقیقــات همســو اســت
داري در میزان سوپراکسید دیسـموتاز   تمرین شدید کاهش معنی
ــروه  ــر گ ــه دیگ ــبت ب ــود  نس ــاد ننم ــا ایج ــژوهش . )18(ه در پ

Ogonovszky     ــاران نیــز ســطح فعالیــت آنــزیم هــاي  و همک
هـاي تمـرین    داري در گـروه  اکسیدانی در کبد تغییـر معنـی   آنتی

ــت   ــته اس ــی . )19(نداش ــاهش معن ــدم ک ــزیم ع ــاي  دار در آن ه
اکسـیدانی در ایـن تحقیقـات را بـه شـدت تمـرین نسـبت         آنتی
  . اند داده

نتایج به دست آمده از تحقیق حاضر در این زمینه بـا نتـایج   
از جمله در تحقیـق حسـینی و   . برخی تحقیقات همخوانی ندارد

ــاران  ــبب کــاهش معنــی    ) 1393(همک ــرین شــدید س دار  تم
. )17(سوپراکسید دیسموتاز سرم و عضله در گروه تمرین گردید 

دار  عامــل احتمـــالی دیگـــر در پاســـخ عـــدم کـــاهش معنـــی 
مدت زمان دوره تمـرین  ها در تحقیق حاضر، عامل  اکسیدان آنتی
هفته تمرین استقامتی،  9 و 6در تحقیق هوانلو و همکاران . است
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ــر میــزان آنــزیم گلوتــاتیون پراکســیداز، سوپراکســید   تــأثیري ب
 12ها نداشـته اسـت، امـا پروتکـل      دیسموتاز و کاتاالز کبد موش

هاي سوپراکسید دیسموتاز و  اي تحقیق مذکور، میزان آنزیم هفته
هـاي تجربـی کـاهش داد     داري در گـروه  به طور معنـی کاتاالز را 

هفته،  9و  6هفته تمرین نسبت به  12در واقع مدت زمان . )20(
اکسـیدان   هاي آنتـی  دار شاخص توانسته است سبب کاهش معنی

دهد تمرینات ورزشی فعالیـت  ها نشان می بررسی پژوهش. گردد
ی، ها را با توجه به نوع پروتکل ورزش اکسیدانی بافت آنزیمی آنتی

هاي تمرینـی،   هاي استراحت بین برنامه حجم تمرین، وجود دوره
عنـوان مثـال تمرینـات شـدید      بـه . )18، 19، 21( دهدتغییر می

هـا   همراه با استراحت غیـر کـافی منجـر بـه تحریـک نوتروفیـل      
گردنـد و در   ROSتواننـد باعـث تولیـد    ها مـی  نوتروفیل. شود می

ر د. )21(گردنـد   یشیاکسانهایت منجر به ایجاد یا افزایش فشار 
مـورد حملـه قـرار     ROSاین میان کبد ارگانی است کـه توسـط   

نتایج به دست آمده در ارتباط با اثـر کورکـومین   . )22(گیرد  می
هـاي   اکسیدان بر آنتی آن داري  در تحقیق حاضر بیانگر اثر معنی

ــموتاز مــی     ــید دیس ــیداز و سوپراکس ــاتیون پراکس ــد گلوت باش
)05/0p< .(اکسـیدانی  کورکومین به دلیل دارا بودن خواص آنتی

هـاي آزاد و مهـار    رادیکـال  سـازي  یآوري و خنثـ جمـع  یـق از طر
 داراي اهمیت است، p-450هاي اکسیداتیو مانند سیتوکروم  آنزیم

)23(.   
اکسـیدان کاتـاالز در ایـن تحقیــق     کورکـومین بـر آنتــی   اثـر 

دار نبوده است لیکن مقایسه سطح آن در گروه مکمل نیـز   معنی
هاي تمرین و کنتـرل   بیانگر باالتر بودن سطح آن نسبت به گروه

دار نیسـت امـا    به عبارت دیگر هر چند این تفاوت معنی. باشدمی
اکسیدانی در گـروه مکمـل بـه مقـادیر آن در گـروه       سطوح آنتی

نتایج بـه دسـت   . کنترل نزدیک یا اندکی بیشتر از آن شده است
ــر   آمــده در ارتبــاط بــا اثــر تمــرین همــراه بــا مصــرف مکمــل ب

لیکن سـطح  . ددار نبو نیز معنی SOD و CATهاي  اکسیدان آنتی
هاي تمرین و کنترل باالتر  هاي فوق نسبت به گروه اکسیدان آنتی

بــه عبــارتی کورکــومین توانســته اســت از کــاهش . بــوده اســت
نتایج به دست آمـده در  . هاي فوق جلوگیري نماید اکسیدان آنتی

 این زمینه با نتایج تحقیق حسینی، همسو و با نتـایج پـژوهش   

Avci  وKalpana   حسـینی و همکـاران نشـان    . نـدارد همخوانی
دادند که مکمل کورکومین و ترکیب آن با تمرین مقاومتی سبک 

 عضـله جلـوگیري کنـد    SODتواند از کاهش فعالیت آنـزیم   می

همچنین بررسی نتایج تحقیق در زمینه اثر تمرین همـراه  . )17(
با مصرف کورکـومین بـر شـاخص گلوتـاتیون پراکسـیداز نشـان       

ن بـر ایـن   دار بودن اثر تعاملی کورکـومین بـا تمـری    دهنده معنی
نقـش مهمـی در    GPXآنـزیم  ). >05/0p(باشد اکسیدان می آنتی

ــوگیري از آســیب   و  DNAمهــار پراکسیداســیون لیپیــدي و جل
RNA نتیجه پژوهش حاضر بـا پـژوهش   . )10، 24( نمایدایفا می

فرزانگی و همکاران که اثر مصـرف عصـاره زردچوبـه بـه همـراه      
ــر میــزان آنــزیم  گلوتــاتیون پراکســیداز در تمــرین اســتقامتی ب

در این . هاي در معرض سرب را بررسی نمودند همسو است موش
تحقیق استفاده از مکمل به همـراه تمـرین توانسـت بـر کـاهش      

در ایـن پـژوهش افـزایش دفـاع     . سرب مؤثر باشد بار یانعواقب ز
اکسیدانی به دلیـل تـأثیر توأمـان تمـرین اسـتقامتی و اثـر       آنتی

کومین موجب افزایش گلوتـاتیون پراکسـیداز   کور اکسیدانی یآنت
  .)25(گردید 

هـاي   اکسـیدان  نیز افزایش آنتـی   Kalpanaو Avci مطالعات 
GPX  SOD, وCAT   را توسط کورکومین در کبد، کلیه و عضـله
و همکاران نشان دادند   Avci. )16، 26( اند ها گزارش کرده موش

بافتی را افزایش ) GSH (که مکمل کورکومین، سطوح گلوتاتیون
را در بافت  CATو  SODتواند به همان نسبت فعالیت می داده و

و همکاران پیشـنهاد    Kalpana. )26(ها افزایش دهد  عضله موش
توانـد اثـر محـافظتی خـود را در      کردند که مکمل کورکومین می

 برابر استرس اکسیداتیو ایجاد شده ناشی از نیکوتین اعمال نماید
)16( .  

و   El-Demerdash  هاي پـژوهش  با یافته نتایج تحقیق حاضر
Takahashi   ــت ــو اس ــر    El-Demerdash.همس ــاران اث و همک

اکسیدانی عصاره زردچوبه را بر آسـیب اکسایشـی ناشـی از     آنتی
هاي صحرایی در پالسـما، کبـد،    سمیت آرسنیت سدیم در موش

آنهـا نشـان دادنـد کـه     . بررسـی کردنـد  کلیه، ریه، بیضه و مغـز  
ــزیم    ــت آن ــزایش فعالی ــا اف ــت ب ــته اس ــومین توانس ــاي  کورک ه

 )27(اکسیدانی سبب کـاهش اثـر سـمیت آرسـنیت گـردد       آنتی
هـاي   احتماالً عصاره زردچوبه از طریـق افـزایش دفـع متابولیـت    

هاي لیپیـد  کنندگی رادیکال سمی و قابلیت سریع و مؤثر در پاك
ها به غشاي لیپیـدي حملـه    پراکسید قبل از این که این رادیکال

و   Takahashi.دهــدکننــد، صــدمات اکسایشــی را کــاهش مــی
یداتیو را در همکـاران اثـر مصـرف کورکـومین بـر اسـترس اکســ      

هاي گروه تجربی  ها بررسی نمودند در این پژوهش آزمودنی انسان
نتـایج  . مکمل کورکومین دریافت نمودند ،در قبل و بعد از ورزش

داري نسبت  طور معنی هاي آزاد به این تحقیق نشان داد، رادیکال
لـیکن ایـن   . به مقادیر قبل از ورزش در گروه پالسیبو باالتر بـود 

. تـر بـود   گروه تجربی نسبت به گـروه پالسـیبو پـایین   مقادیر در 
هاي سرم بالفاصله بعـد از فعالیـت    اکسیدان همچنین تراکم آنتی

هـاي ایـن    یافته. ورزشی همراه با مصرف مکمل افزایش یافته بود
توانـد از طریـق افـزایش     پژوهش نشان داد مکمل کورکومین می

ناشـی از   اسـترس اکسـیداتیو   ،هـاي خـون   اکسیدان ظرفیت آنتی
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دارد احتمـاالً   اظهـار مـی    Takahashi.)28(ورزش را کاهش دهد 
هاي فعـال اکسـیژن هنگـام     اثر پاك کنندگی کورکومین بر گونه

هـاي آنزیمـی و غیـر     اکسیدان ورزش توسط افزایش فعالیت آنتی
اکسـیدانی   در مطالعه مذکور، توان آنتـی . شودآنزیمی نمایان می

و بـه همـان نسـبت    ) biological antioxidant potential(سـرم  
داري  طـور معنـی   به ،بعد از ورزش توسط کورکومین GSHتراکم 

هـا نشـان    ها برخی گـزارش  در حمایت از این یافته. افزایش یافت
 شودتوسط کورکومین ایجاد می  GSHاند که افزایش تراکم  داده

ش اساسـی در  نقـ  GSHهـاي تیـول موجـود در     گروه. )26، 29(
اکسـیدانی آنهـا    کاهش استرس اکسیداتیو از طریق اثـرات آنتـی  

انـد کـه وجـود     تحقیقـات قبلـی نشـان داده   . )30(کند  بازي می
اکسـیدانی را از   گروهاي هیدروکسیل در کورکومین ظرفیت آنتی

گلوتـاتیون  ) SH(طریق هیـدروژن درون مولکـولی گـروه تیـول     
  .)31(دهد  افزایش می

ها نتایج در ارتباط با اثر کورکومین و تمرین بر وزن آزمودنی
هاي تحقیق است  ها در گروهدار وزن آزمودنی بیانگر تفاوت معنی

)05/0<P(اند  تمرین داشتهکه  ییها ، هر چند این تفاوت در گروه
از طـرف دیگـر تغییـرات وزن درون گروهـی در     . دار نیست معنی

توانـد ناشـی از    هاي تحقیق مشابه بوده اسـت کـه مـی    همه گروه
  . هـا در طـول دوره تحقیـق باشـد     وضعیت رشدي و سـن مـوش  

اکسـیدانی کورکـومین توسـط     رسد خـواص آنتـی   به نظر می     

دي کتونی آن و تشکیل رادیکاهـاي نسـبتاً پایـدار بـه     -ناحیه بتا
از  .)32(هاي دوگانه مـزدوج آن انجـام شـود     دلیل ساختاربندي

کـه در تحقیقـات قبلـی اشـاره شـده اسـت کـه مکمـل          ییآنجا
هـاي   را در بافـت  GPXو  SOD, CATکورکـومین سـطوح پایـه    

دالیـل احتمـالی بـراي عـدم     . )33، 34( دهد مختلف افزایش می
کورکومین همراه با تمرین در تحقیق  نتایج در ارتباط با اثر تأیید

توانـد ناشـی از    مـی  SODو  CATهـاي   اکسـیدان  حاضر بر آنتـی 
هاي مورد مطالعه، شدت و مدت فعالیـت اشـاره    اختالف در بافت

همچنین نحوه مکمل دهی کورکومین نیز ممکن اسـت بـر   . کرد
توان گفت نتایج بـه   طور کلی می اما به. باشد یرگذاراین نتایج تأث

آمده از تحقیق حاضر بیـانگر نقـش کورکـومین در حفـظ      دست
هفتـه تمـرین    8طـی   هاي مورد بررسی در اکسیدان سطوح آنتی

  . استقامتی بوده است
مطالعه حاضر نشـان داد کـه تمـرین سـبب کـاهش غیـر       

) CATوSOD,GPX(هاي مورد مطالعـه   اکسیدان دار آنتی معنی
ایش همچنین مصـرف مکمـل بـه تنهـائی موجـب افـز      . گردید
عالوه بر این مصرف مکمل همـراه  . شد  GPXو SOD دار معنی

و افـزایش   GPXدار  با تمرین استقامتی نیز سبب افزایش معنی
تـوان گفـت    به عبارتی مـی . گردید SODو  CAT دار غیر معنی

تواند در حفظ یـا  مصرف کورکومین به همراه تمرین شدید می
  .شداکسیدانی آنزیمی مؤثر با افزایش دفاع آنتی
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Background and Objectives: Curcumin as a natural antioxidant is used in some studies. On the other hand, 
regarding the limited number of studies related to consumption of curcumin in exercise, and according to the 
role of the liver as the tissue involved in oxidative stress in athletes, in the present study, the effect of 8 
weeks of endurance training and curcumin supplementation of antioxidants (superoxide dismutase, 
glutathione peroxidase and catalase) on the liver of rats was studied. 

Materials and Methods: Thirteen male Wistar rats were randomly divided into four groups as control (n=6), 
training (n=9), curcumin (n=9), and curcumin-training (n=9). The training groups underwent an endurance 
training program for 8 weeks. The exercise program running on a treadmill with no incline for 5 days per 
week for 30-70 minutes was conducted. The rats in curcumin and curcumin-training groups received 30 mg 
per kg of body weight of the injected curcumin solution for 3 days a week. 48 hours after the last training 
session, samples of tissues were collected for the GPX, CAT and SOD measurements. Data were analyzed 
using Two-way ANOVA test at α≤0.05. 

Results: Eight weeks consumption of curcumin caused a significant increase on the level of superoxide 
dismutase and glutathione peroxidase enzymes in the curcumin group (p≤0.003). Also there was a significant 
increase on glutathione peroxidase enzyme in the curcumin-training group (p≤0.001).  However, effect of 
curcumin supplementation along with endurance training on catalase and superoxide dismutase was not 
significant. 

Conclusion: The findings suggest that Curcumin intake along with endurance training can maintain or 
increase enzymatic antioxidant defense in the liver of rats. 

Keywords: Curcumin, Antioxidant, Liver tissue, Training, Male rat  
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