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 اثر مکمل تورین بر پراکسیداسیون لیپیدی
 موشهای ویستار بعد از یک وهله

  ساز  فعالیت استقامتی درمانده
 استادیار دانشگاه مازندران؛ *دکتر ولی اله دبیدی روشن 

 استادیار دانشگاه تهراندکتر سیروس چوبینه؛  
  دانشگاه شهرکرداستادیاردکتر محمد فرامرزی؛  

اکسیدانتی تورین در پراکسیداسیون لیپیدی موشهای ویستار پس از یک            منظور بررسی نقش آنتی    به :چکیده
ویستار سفید آزمایشگاهی در چهار گروه استراحت، استراحت         موش 28 تعداد استقامتی، فعالیت وهله

/  میلی گرم تورین  500یافت روزانه   پس از در  . تورین، استقامتی، استقامتی تورین تقسیم بندی شدند     
 ماه، گروههای استقامتی و استقامتی تورین       1به مدت   % 5روز به صورت محلول     / کیلوگرم وزن بدن  

حداکثر اکسیژن مصرفی تا حد درماندگی روی نوارگردان        % 70وهله فعالیت استقامتی با شدت      یک  
شاخص  ((MDA)دیید آلدیید سرم    سپس تغییـرات غلظت توریـن پالسمـا و مالون       . انجـام دادند 

نتایج این تحقیق نشان داد اگر چه غلظت تورین         . بین گروهها مقایسه شدند    )لیپیدی پراکسیداسیون
پالسما پس از فعالیت تغییر معنی داری نداشت، مصرف مکمل تورین، غلظت تورین پالسمایی را در                

به طور معنی داری در مقایسه     ) 29/452±22/87(و بعد فعالیت    ) 416±86/84(حـالت استراحت   
به عالوه،  ). >p 01/0(افزایش داد   ) 43/301±59/43(بـا حـالت استـراحت بدون مصرف مکمل        

غلظت مالوندیید آلدیید سـرم پس از انجـام فعـالیت در مقـایسه بـا مقدار استراحتی، به طور                   
یافتۀ    پاسخ افزایش  ).>p 01/0) (75/0±2/0 در مقابل     13/2±32/0(معنی داری افزایش یافت     

کنندۀ تورین، در مقایسه با گروه فعالیت           مالوندیید آلدیید سرم پس از فعالیت در گروه مصرف           
). >p 01/0) (13/2±32/0 در مقابل      02/1±3/0(استقامتی به طور معنی داری کاهش یافت           

در معرض خطر    ویستاری که درگیر فعالیتهای دویدن استقامتی هستند         نتیجه گیری می شود موشهای  
استرس اکسایشی قرار دارند و مصرف مکمل تورین می تواند از افزایش پاسخ استرس اکسایشی                

 .بعد از فعالیت بکاهد

 تورین، پراکسیداسیون لیپیدی، فعالیت استقامتی، استرس اکسایشی  :واژگان کلیدی

* E-mail:Vdabidiroshan@yahoo.com 

 
 مقدمه 

آن طی که است فرآیندی اکسایشی استرس
چربی، نظیر مولکولهایی ماکرو به آزاد رادیکالهای

DNA سـپ و )4( می رساند آسیب سلولی پروتئین و

 
عضلۀ بویژه مختلف، بافتهای در بدنی فعالیت از

حدی تا موضوع این ).14( می شود ایجاد اسکلتی،
100 حد تا عضله اکسیژن مصرف افزایش از ناشی

که چرا) 19(استراحتی است  حالت هـرابر نسبت بـب
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 100  اثر مکمل تورین بر پراکسیداسیون لپیدی موشهای ویستار بعد از یک وهله فعالیت استقامتی درمانده ساز

  %5 تا %3 حدود در مصرفی اکسیژن این از بخشی

 دفاع ).19( می کند تولید فعال اکسیژنی گونه های

 و آنزیمی مختلف ترکیبات از که آنتی اکسیدانتی
 کاهش یا پیشگیری در است شده تشکیل غیرآنزیمی

 ).1( دارد نقش فعالیت از پس اکسایشی استرس

 مکملهای تأثیر تحت است ممکن آن ترکیبات برخی

 .گیرد قرار )28( غذایی
1)اسید سولفنیک آمینواتان ـ2( رینتو

 جزء 

 در هم و است »ضروری شرایطی در« آمینه اسیدهای

 )15( می شود ساخته میتونین یا و سیستئین طریق از بدن
 ).15( می شود دریافت غذا یا مکمل طریق از هم و

 را تورین ذخیرۀ بیشترین عضله و قلب مثل بافتهایی

 یزیولوژیکیف اعمال تورین اگرچه ).2( دارایند

 آنتی اکسیدانتی و اسمزی تنظیم نقش دارد، متعددی

 ،14( است آن مهم فیزیولوژیکی اعمال جمله از آن
عمل تنظیم اسمزی تورین از طریق تأثیر        ). 37،  35

و عمل  ) 37(بر کانالهای یونی و یونهای مختلف         
آنتی اکسیدانتی آن از طریق واکنش مستقیم با             

ده های استرس اکسایشی   رادیکالهای آزاد یا فرآور   
، یـا بـه طـور      )31،  22(نظیـر مالوندییـد آلـدیید      

غیـرمستقیـم از طریـق اثـر بر ترکیبـات غیرآنزیمی       
 آنـزیـمهـای یـا )C، E )6نظیـر ویتـامینهـای      

 اینکه مورد در .می گیرد صورت )5( آنتی اکسیدانتی

 ای مستقیم طور به را خود اکسیدانتی  آنتی نقش تورین
 اجماع به هنوز یافته ها می کند، اعمال غیرمستقیم

 ).35( نرسیده اند کلی
2همکاران و اگاساوارا تحقیقی در

 نشان )31( 

 واکنش بیشترین آمینه، اسیدهای بین در تورین دادند

 از تورین شد مشخص عالوه، به .دارد MDA با را

 از جلوگیری موجب ،MDA آلدیید با واکنش طریق

3هوکستبل بازنگری .شود  می LDL یاکسایش استرس
 

 یعنی تورین، سازهای  پیش از یکی نقش بر )14(

 رادیکالهای انداختن دام به در هیپوتورین،

 به مربوط تورین دیگر نقش .دارد اشاره هیدروکسیل

 و آنیتا .است MDA مثل آلدییدی با واکنش
 کنندۀ  مصرف موشهای روی تحقیق با )5( همکاران

 استرس شاخص دریافتند زپرفروکتو غذای

 از تورین و یابد  می افزایش موشها این در اکسایشی

 کاهش به آنزیمی، فعالیتهای دار  معنی افزایش طریق

 و توکر -کوکاک .کند  می کمک اکسایشی استرس
 دریافتند موش کبد دربارۀ تحقیق با )22 (4همکاران

 نیتریت پراکسی )اکسیدانت( آزاد رادیکال با تورین

 آوردن پایین طریق از و شود  می واکنش وارد یکبد

TBARS
5

 کمک لیپیدی پراکسیداسیون کاهش به 

 12345 .کند  می
 مکمل اثر تحقیقاتی معدود اگرچه طرفی از

 فعالیت بعد اکسایشی استرس پاسخهای بر را تورین

 کرده اند، بررسی حیوانی گونه های در بخصوص

 رد تورین مکمل نقش از مشترکی فهم هنوز
پیشگیـری یـا کاهش استـرس اکسـایشی ناشی از         

6همکاران و زانگ .ندارد وجودفعالیت   
 با )40( 

 مکمل دریافت از پس که دانشجویی 11 بررسی

3 گرم و    2 هفته روزانه به مقدار      2تورین به مدت    
بار در هفته، روی دوچرخۀ کارسنج فعالیت کردند        

 بر اثری کارسنج دوچرخۀ روی فعالیت دریافتند

 دریافتند آنها .ندارد فعالیت از پس TBARS مقدار

 صورت به سفید گلبول DNA مهاجرت پاسخ

 .رسد  می خود اوج به ساعت 24 از پس و تأخیری
                                                 
1. Aminoethanosulfonic Acid 
2. Ogasawara et al. 
3. Huxtable  
4. Kocak-Toker et al. 
5. Thiobarbituric acid reaction 
6. Zhang et al. 
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 در تورین اگرچه داد نشان تحقیق این های  یافته

 طرفی از و دارد نقش DNA آسیب از پیشگیری

 شود،  می استراحتی TBARS پاسخ کاهش موجب

 داری  معنی اثر فعالیت، از بعد TBARS شافزای بر

  .ندارد
1همکاران و داوسون تحقیق

 آن مؤید نیز )10( 

ای    دقیقه 90است که یک وهله فعالیت تناوبی            
 تا 20 افزایش موجب منفی شیب با نوارگردان روی

50% TBARS سر سه عضلۀ بجز عضالت همۀ در 

 قطف فعالیت از بعد افزایش این ولی شود  می بازویی

 دوقلو و انگشتان طویل بازکنندۀ عضالت در

 TBARS مقدار تورین مکمل مصرف .بود دار  معنی

 دار  معنی طور به را انگشتان طویل بازکنندۀ عضلۀ

 که بود آن تحقیق این اصلی هدف لذا .داد کاهش

 از که گونه آن اکسایشی استرس پاسخ کند مشخص

 شد، مشخص لیپیدی پراکسیداسیون شاخص طریق

 تغییری چه نوارگردان روی دویدن فعالیت از پس

می کند؟ دوم اینکه آیا مصرف مکمل تورین به            
 پاسخ بـر تداومـی، فعـالیت از قبـل مـاه 1مدت  

 جلسه یک که موشهایی لیپیدی پراکسیداسیون

 می تواند داده اند، انجام تداومی درمانده ساز فعالیت

 باشد؟ مؤثر

 روش شناسی
 وزنی دامنۀ( آزمایشگاهی دسفی موش 28 تعداد

 بود ماه 4 تحقیق هنگام آنها سن که ،)گرم 215ـ138

 آزمایشگاهی حیوانات تکثیر و پرورش مرکز از

 این مرکز، این نظر طبق .شد تهیه ایران پاستور

 و نداشتند قبلی بیماری سابقۀ بودند، سالم حیوانات
 ورود از پس حیوانات .نبودند قبلی تحقیق در درگیر

 ورزشی علوم و بدنی  تربیت دانشکدۀ زمایشگاهآ به

 به تصادفی طور به اولیه وزن کشی و تهران دانشگاه

 تورین مکمل دریافت کنندۀ و کنترل گروه دو

 تا مکمل دریافت کنندۀ گروه .شدند تقسیم بندی

 را تورین مکمل )10( ماه 1 مدت به تحقیق دورۀ پایان

 صورت به روز /بدن وزن /میلی گرم 500 مقدار به

 1 .کردند دریافت %5 محلول
 برای تورین مکمل مقدار بهترین است شده ثابت

 مقدار تورین، غلظت باالبردن و عملکرد افزایش

 در بدن وزن از کیلوگرم هر ازای به میلی گرم 500

 کامالً پودر صورت به تورین ).30( است روز

2بیوسنتز آمرشام شرکت از شده  خالص
 انگلستان 

 تحقیق دورۀ پایان تا کنترل گروه حیوانات .شد تهیه

 هفته 2 .کردند استفاده استاندارد عادی غذای از فقط

 هفته 2 گروه دو هر اصلی پروتکل اجرای به مانده

 از پس و دادند انجام نوارگردان با آشنایی جلسۀ

 دو به گروه دو هر مجدداً آشنایی، جلسۀ آخرین

تی تقسیم  زیـرگروه استـراحت و فعـالیت استقام       
  .شدند

 سبک دویدن و رفتن راه از آشنایی دورۀ فعالیت

 و دقیقه بر متر 10 سرعت به تدریج به و شد شروع
 فعالیت پروتکل  ).3( یافت افزایش دقیقه 10 زمان

 گروه دو آشنایی جلسۀ آخر روز در را اصلی

 .دادند انجام تورین استقامتی و استقامتی حیوانات
 دویدن سرعت( معادله اسبراس اصلی فعالیت شدت

67/0 + 43/43 = Y( )23( و بروکس تحقیق و 
 اکسیژن حداکثر %70 تقریباً معادل )9( همکاران

  .بود مصرفی
 %5 شیب و دقیقه بر متر 20 سرعت با اصلی فعالیت

بدنی   روی نـوارگـردان سـاخت پژوهشکدۀ تربیت     
 سطح درمانده سازی . و علـوم ورزشـی انجـام شد     

                                                 
1. Dawson et al. 
2. Amersham Biosciences. 
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 مشخص )24( مالیم شوک اعمال طریق از حیوان

زمـانی که حیـوان به شوک مالیم پـاسخ            . دش
نمی داد و قادر نبود بدن خود را که به پشت روی             

 ،(Right reflex) کند راست بود افتادهنوارگردان  
 از پس ساعت 12 ).20( می شد گرفته نظر در درمانده

 دامپزشک متخصص اصلی، فعالیت و ناشتا

 بی هوشی از پس خون گیری عمل .رد ک خون گیری

 نمونه های خون گیری، از پس .شد انجام حیوان

 منتقل آزمایشگاه دو به پالسمایی و سرمی خونی

 از .شود انجام آنها روی بعدی وتحلیل تجزیه تا شدند

 پالسمایی لوله های در EDTA ضدانعقاد مادۀ

 .شد استفاده

 متغیرهای اندازه گیری روش
 ترازوی با بار 5 تحقیق دورۀ طی حیوانات وزن

 اندازه گیری .شد اندازه گیری دقیق دیجیتالی

 مالوندیید مقدار براساس لیپیدی پراکسیداسیون

 فرآورده های از یکی که سرمی (MDA) آلدیید

 تیوبار واکنش طریق از است لیپیدی پراکسیداسیون

 تورین غلظت ).18( شد انجام (TBA) اسید بیوتریک

HPLC دستگاه از ستفادها با پالسمایی
1

 کشور ساخت 

  .شد مشخص آلمان
 میکرولیتر 50 ابتدا :بود صورت این به کار نحوۀ

 میکرولیتر 200 به )استاندارد اینترنال( هموسرین

 800پس از اضافه کردن          . پالسما اضافه شد    
. کردن انجام شد      میکرولیتر متانل، عمل مخلوط      

ارت  دقیقه در حر    5سپس محلول به دست آمده        
 دقیقه دیگر با    5عادی اتاق قرار گرفت و به مدت         

 200 .شد سانتریفوژ دقیقه بر دور    4000سرعت  

 O-Phtalaldehyde طریق از رویی مایع از میکرولیتر

 میکرولیتر آن به ستون تزریق      20مشتق سازی شد و    
پس از طی چند مرحلۀ فنی دیگر، غلظت             . شد

 بیان  لیترمیلی بر نانومول برحسب پالسماییتورین  

  .شد

 آماری تحلیل و تجزیه
 انحراف و میانگین صورت به تحقیق این یافته های

 و داده ها توزیع بررسی برای .می شود بیان معیار
 اسمیرنف کلموگراف آزمون از واریانسها، همگنی

 اختالف بررسی برای .شد استفاده آماره لون و

 یبترت به ،)وزن متغیر( مختلف مراحل و گروهی  بین

 و ANOVA طرفۀ یک واریانس آنالیز آزمونهای از
 معنی داری از پس .شد استفاده مکرر اندازه گیریهای

 گروهی، درون و گروهی بین متغیرهای از کدام هر

برای تعیین محل اختالف به ترتیب از آزمونهای           
 تحقیق این معنی داری سطح .شد استفاده LSD و شفه

05/0p< 13 نرم افزارهای از .استSPSS اکسل و 

 نمودارها ترسیم و آماری تحلیل و تجزیه برای

 1 .است شده استفاده

 یافته ها
 تحت گروههای وزن داد نشان تحقیق نتایج

 تفاوت وزن کشی بار5 از هیچ کدام در بررسی

 این یافته های عالوه به .ندارند یکدیگر با معنی داری

 از صرفنظر گروه چهار هر وزن داد نشان تحقیق

 معنی داری طور به معمولی غذای یا مکمل فمصر

 می یابد افزایش قبل مرحلۀ به نسبت مرحله هر در

 ).1شکل(
 
 

                                                 
1. High Performance Liquid Chromatography 
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 مراحل وزن کشی گروههای مختلف. 1شکل 

 
 فعالیت انجام از پس پالسما تورین غلظت چه اگر

 همچنین .نبود معنی دار کاهش این یافت، کاهش

 فعالیت، و استراحت شرایط در تورین مکمل مصرف

 مقایسه در معنی داری طور به را پالسما تورین مقدار

 ).1 جدول ،2شکل( داد افزایش کنترل گروههای با
 شاخص سرم، )آلدیید مالوندیید( MDA مقدار

 گروه در فعالیت از پس لیپیدی پراکسیداسیون

 به استراحت گروه با مقایسه در تورین بدون استقامتی

 تورین مکمل مصرف .یافت افزایش معنی داری طور

 گروه در را فعالیت از ناشی یافتۀ افزایش MDA پاسخ

استقامتی تورین به طور معنی داری در مقایسه با             
 ،3شکل( داد کاهش تورین بدون استقامتی گروه
 ).2جدول

 
 استقامتی گروههای پالسمایی تورین واریانس آنالیز آزمون نتایج .1 جدول

  مجموع مربعات  آزادیۀدرج میانگین مربعات Fارزش Pمقدار 

 بین گروهی 143171 3 47723

 درون گروهی 118384 24 4932
000/ 
 
 

67/9 

 مجموع 261556 27 

 
 

 استقامتی گروههای سرم آلدیید مالوندیید واریانس آنالیز آزمون نتایج .2جدول

  مجموع مربعات درجۀ آزادی میانگین مربعات Fارزش Pمقدار 

 بین گروهی 036/9 3 012/3

 درون گروهی 769/1 24 /074
000/ 
 
 

858/40 
 
 مجموع 805/10 27  
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 تغییرات مالوندیید آلدیید سرم گروههای مختلف استراحت و استقامتی. 3شکل 
 

 نتیجه گیری و بررسی و بحث
 تغییرات چند هر داد نشان تحقیق این یافته های

 حالت به بازگشت دورۀ در پالسما تورین غلظت

 نمی کند، تغییر معنی دار طور به فعالیت از پس اولیه

 طور به را پالسمایی تورین غلظت تورین مکمل

 پاسخ که تحقیقاتی .می دهد افزایش معنی داری

 بیشتر کرده اند بررسی را بافت یا خون تورین غلظت

 گزارش عضله مثل بافتهایی در را تورین کاهش

 معنی دار کاهش قات،تحقی این بیشتر در .کرده اند

 طویل بازکنندۀ )39 ،30( نعلی عضالت در تورین

 و ،)30( قلب ،)30 ،26( دوقلو ،)39 ،26( انگشتان
 این از برخی در .است شده مشاهده )30( کبد

 در تورین تغییر عدم یا غیرمعنی دار کاهش تحقیقات

 بازکنندۀ عضلۀ ،)29 ،26 ،10( نعلی عضلۀ بافت

 سه ،)29 ،26 ،10( دوقلو ،)29 ،10( انگشتان طویل

 شده مشاهده )29( مغز و ،)29( قلب ،)10( بازویی سر

  .است
 در اثرگذاری عامل فعالیت مدت نمی رسد نظر به

 میازاکی تحقیق دو مقایسۀ و باشد بافتی تورین تخلیۀ

 شدت می دهد نشان )39( همکاران و یاتابا و )29(

 به .است مؤثر تورین پاسخ وقوع در مدت از بیشتر

 که است تحقیقاتی با همسو تحقیق، این یافتۀ عالوه

 پالسمایی تورین غلظت تورین، دریافت دارند اعتقاد

 شرایط در را )36 ،32(بافتی یا و )36 ،32 ،8( سرمی یا

 ،8( پالسمایی یا سرمی تورین غلظت یا و استراحت
 فعالیت از پس را )39 ،30 ،10( عضالنی یا )10

  .می دهد افزایش
 برخی تحقیقات، دیگر و تحقیق این برخالف

 یا )10( پالسمایی یا سرمی تورین غلظت دارند اعتقاد

 دریافت به پاسخ در دیگر بافتهای و )39 ،30( عضله

 نظر به .ندارد معنی داری تغییر فعالیت از پس تورین

 دریافت به باثبات تری پاسخ عضله بافت می رسد

ات بجز یک مورد    تورین داشته باشد و اکثر تحقیق     
 تورین غلظت تورین، دریافت دارند اتفاق نظر )10(

 برخی تحقیقات .می دهد افزایش عضله بافت در را

 در تورین پاسخ اوالً می دهد نشان )30 ،10( محققان

 دوم و باشد متفاوت است ممکن مختلف بافتهای

 بردن باال در مهمی عامل تورین مصرفی مقدار اینکه
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 .است بدن تورین غلظت
 پراکسیداسیون وقوع تحقیق این دیگر یافتۀ

 .بود درمانده ساز تداومی فعالیت از پس لیپیدی
 TBARS واکنش یا MDA شاخص زیادی تحقیقات

 گونه های در لیپیدی پراکسیداسیون شاخص را

 تحقیقات این نتایج .کرده اند بررسی انسانی و حیوانی

 قات،تحقی این بیشتر ولی می رسد، نظر به متناقض

 یا سرم لیپیدی پراکسیداسیون شاخص افزایش

 سایر و )25 ،20( عضله بافت )33 ،25 ،16( پالسمای

 گزارش بدنی فعالیت از پس بالفاصله را )24( بافتها

 بر )27 ،12 ،11( تحقیقات برخی عالوه به .کرده اند

 یا سرم TBARS واکنش یا MDA مقدار باورند این

 طور به اولیه تحال به بازگشت دورۀ طی بافت

  .می یابد افزایش معنی داری
 معنی دار تغییر عدم که دارند وجود هم تحقیقاتی

 پس را بافت یا پالسما سرم، TBARS یا MDA مانند

 حالت به بازگشت دورۀ در یا )34 ،17( فعالیت از

 از یکی شاید .کرده اند گزارش )38 ،16( اولیه

 عوامل هب یافته ها این تناقض به مربوط علتهای

 به .باشد مربوط اکسایشی استرس پاسخ بر تأثیرگذار

 و سن از صرفنظر اکسایشی استرس پاسخ عبارتی،
 زیر عوامل تأثیر تحت است ممکن جنسیت،

 بر بدنی فعالیت اثر نوع ،)16( فردی تفاوت :قرارگیرد

 و )24( بافتها متفاوت پاسخ ،)2( مولکولها ماکرو
 ترکیب ،)30 ،17( مختلف عضالنی تارهای حتی

 نظیر وضعیتهایی ،)34( فعالیت شدت ،)38( بدنی

 اثر و )33 ،24( تمرینی  بیش یا پرحجم تمرینات

 ،20( اکسایشی استرس بر غذایی مکملهای دریافت
 و تغذیه وضعیت دارد ضرورت حال، این با ).25

 قبیل این در انسانی آزمودنیهای قبلی آمادگی

 برآورد بتوان تا شود کنترل خوبی به تحقیقات

 .داشت اکسایشی استرس پاسخ از صحیحی

 مکمل اثر تحقیق این یافته های از دیگر یکی

 از ناشی اکسایشی استرس پاسخ کاهش در تورین

 بر تورین مکمل اثر که تحقیقاتی .بود فعالیت

 کرده اند بررسی را اکسایشی استرس پاسخهای

 شاخص از تحقیقات این عالوه، به .محدودند

 اکسایشی استرس ارزیابی بررسی برای واحدی

 مصرف محققان، برخی اعتقاد به .نکرده اند استفاده

 آسیب پاسخهای کاهش موجب تورین مکمل

DNA )40(، میلوپراکسیداز آنزیم پاسخ کاهش 

 و )30( سرم لیپیدهیدروپراکسید ،)10(کبدی
TBARS 10( انگشتان طویل بازکنندۀ عضلۀ( 

  .شود  می
 گزارش تحقیقات برخی که است حالی در این

 از ناشی پاسخ بر تورین مکمل دریافت کرده اند

 TBARS و )30(کبد لیپیدهیدروپروکسید فعالیت

  .ندارد معنی داری اثر )10( دوقلو عضلۀ و سرم
 مقدار تأثیر تحت است ممکن تورین اثر گفتیم،

 اثر می تواند تورین طرفی از .باشد )30( مصرف

 اکسایشی استرس سیبآ شاخصهای بر متفاوتی

 بافتهای پاسخ عالوه، به ).40 ،10( باشد داشته

 زانگ و همکاران  ). 10(مختلف هم متفاوت است     

 تورین مکمل مصرف دریافتند خود تحقیق در )40(

 فعالیت از بعد TBARS مقدار بر اثری هفته 2 مدت به

 به که را سفید گلبول DNA به آسیب پاسخ اما ندارد،

 خود اوج به فعالیت از بعد ساعت 24 تأخیری صورت

 این با .می دهد کاهش معنی داری طور به می رسد

 مصرف مقدار بین دادند نشان محققان این حال،

 TBARS و فعالیت از قبل پالسمایی تورین

 رابطه ای فعالیت بعد ساعت 6 شده اندازه گیری

 )10( همکاران و داوسون .دارد وجود معنی دار
 عضلۀ TBARS پاسخ ین،تور مکمل دریافتند

 کاهش معنی داری طور به را انگشتان طویل بازکنندۀ
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 عضلۀ اکسایشی استرس پاسخ در تغییری اما می دهد

  .ندارد دوقلو
 کاهش کردند گزارش )30( همکاران و میازاکی

 مصرفی مقدار به وابسته سرمی لیپیدهیدوپراکسید

 100 و 500 مقادیر که گونه ای به است، تورین

 کاهش به روز /بدن وزن کیلوگرم / گرممیلی

 از ناشی یافته افزایش سرمی لیپیدهیدروپراکسید

 /میلی گرم 20 مقدار ولی می انجامد، فعالیت
 شاخص این در تغییری روز /بدن وزن کیلوگرم

  .نکرد ایجاد
 در که )22 ،13 ،7 ،6 ،5( تحقیقات سایر

 ،دارند اتفاق نظر شده اند انجام غیرورزشی محیطهای
 برخی معنی دار کاهش موجب تورین مکمل

  .می شود اکسایشی استرس شاخصهای
 خرگوش روی تحقیق با )7( همکاران و بالکان

 پاسخهای تورین مکمل مصرف که دریافتند سفید

MDA اثر بر را کبدی و پالسمایی یافتۀ افزایش 

 داری  معنی طور به پروکلسترول غذای مصرف

 دربارۀ مطالعه با هاآن عالوه به .دهد  می کاهش

 مقدار بر تورین دریافتند C و E ویتامینهای تغییرات

 C ویتامین مقدار اما است، تأثیر  بی کبدی E ویتامین

 آنها .دهد  می افزایش داری معنی طور به را کبدی

 آنزیمهایی پاسخ بر تورین مصرف دریافتند همچنین

 پراکسیداز گلوتاتیون و موتاز سوپراکسیددیس نظیر

 درتحقیق )6( همکاران و بالکان همچنین .ندارد اثری

 یافته  افزایش MDA مقدار تورین دریافتند، دیگری

 طور به را اتانول کنندۀ  دریافت موشهای در

 دریافتند، عالوه به آنها دهد،  می کاهش داری  معنی

 هر کبدی E و C ویتامین مقدار قبلی، تحقیق برخالف

 افزایش تورین مکمل دریافت به پاسخ در دو

 بر تورین داد نشان آنها تحقیق نتیجۀ عالوه به .یابند  می

  .ندارد چندانی اثر اکسایشی آنزیمهای فعالیت

1همکاران و گورر تحقیق
 این حدی تا نیز )13( 

 خود تحقیق در آنها .کند  می تأیید را موضوع

 بافتهای MDA موشها به سرب خوراندن دریافتند

 ولی می دهد، افزایش را سیتاریترو و کلیه مغز،

 افزایش MDA هفته، 6 طی آب در تورین مکمل

 گلوتاتیون مقدار عالوه، به .دهد  می کاهش را یافته

 سرب مصرف به پاسخ در که اریتروسیت و مغز

 طور به تورین مکمل مصرف اثر بر یافت، کاهش

 آنها های  یافته عالوه به .یابد  می افزایش داری  معنی

 مصرف از پس کاتاالز آنزیم فعالیت کاهش مؤید

  .است سرب
 حد تا تحقیقات این نتایج با تحقیق این یافته های

 و بافتی نمونه های چند هر دارد، همخوانی زیادی
 تحقیق با تحقیقات این اکسایشی استرس شاخصهای

 .دارد تفاوتهایی حاضر
 کاهش موجب سازوکاری چه اینکه دربارۀ

 بین در هنوز شود،می  اکسایشی استرس شاخص

 یا می رسد نظر به .ندارد وجود اتفاق نظر محققان

 طریق از مستقیم صورت به را خود نقش تورین

( MDA نظیر ترکیباتی یا آزاد رادیکالهای با واکنش
 طریق از را خود نقش اینکه یا کند؛  می اعمال )31

 و )13 ،5(آنزیمی اکسیدانتی  آنتی ترکیبات بر تأثیر
  .می کند اعمال )30 ،13 ،7 ،6( غیرآنزیمی
 کاهش به چگونه مکمل عنوان به تورین اینکه

 بر اثر طریق از لیپیدی پراکسیداسیون شاخص

 می انجامد، اکسیدانتی  آنتی مختلف ترکیبات

 ولی .دارد بیشتر تحقیق به نیاز که است موضوعی

 حاکی می شود مشاهده تحقیقی گزارشهای در آنچه

 و ،)6، 7( C ویتامین ،)E )6 ویتامین بر تورین تأثیر از
 .است )30( GSSG/TGSH نسبت )13( گلوتانیون

                                                 
1. Gurer et al. 
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 تورین داده اند نشان هم تحقیقات برخی حال، این با

 و )7( E ویتامین ،)30(کل گلوتانیون مثل ترکیباتی بر
 واقعاً آیا اینکه .ندارد اثری )7 ،6(آنزیمی سیستم

 کرده اند ادعا تحقیقات برخی که گونه آن تورین

 Z رابط و می برد باال را )5(خون E ویتامین مقدار

ی بین تورین سرم و آلفاتوکوفرل و ریتنول             مثبت
، موضوعی است که نقش تورین      )21( وجود دارد 

 سیستـم مختلـف اجـزای بـر تـأثیـرگـذاری دررا  

 .می سازد برجسته آنتی اکسیدانتی
 داد نشان تحقیق این یافته های کلی، طور به

 تداومی فعالیتهای که ویستاری موشهای

 همچون دویدنهای  -می دهند درمـانده سـازی انجـام

 معرض در -نوارگردان روی طوالنی مدت مسافتی

 استرس وقوع .دارند قرار اکسایشی استرس خطر

 فقر یا فعالیت شدت از حاکی است ممکن اکسایشی

 سیستم توانایی افت نتیجۀ در و تغذیه ای

 بخصوص و تغذیه نقش .باشد بدن انتیآنتی اکسید

 استرس وقوع از پیشگیری در تغذیه ای مکملهای

 بدن اکسیدانتی  آنتی سیستم تقویت و اکسایشی

 .دارد بیشتر تحقیق به نیاز که دارد حیاتی اهمیت
 کارآیی که تغذیه ای مکمل عنوان به تورین

 اثبات به بالینی محیطهای در آن آنتی اکسیدانتی

 استرس وقوع از پیشگیری در می تواند است رسیده

 .باشد مؤثر مختلف سازوکار های طریق از اکسایشی
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