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Effect of curcumin supplementation on SOD activity of kidney 

tissue during endurance training 
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 چکیده
 تیعالبر ف نیاثرات کورکوم یبررسهدف این مطالعه  می یابد.تمرین استقامتی شدید تولید رادیکال های آزاد در بدن ورزشکاران استقامتی افزایش پس از       

SOD پس از یک هفته آشناسازی به طور تصادفی به چهار نرسر موش  33موش های صحرایی نر ویستار بود.  در یاستقامت نیهفته تمر 8در طول  هیبافت کل ،

ومین را به کورکموش ها، تمرین استقامتی روی نوارگردان مخصوص جوندگان انجام شد.  کورکومین تقسیم شدند.-گروه کنترل، کورکومین، استقامتی و استقامتی

قرار گرفت. نتیجه ی توسط تحلیل واریانس مورد بررسی سنجیده شد. داده ها  تومتریبا روش اسپکتروف SOD فعالیتصورت تزریق داخل صفاقی دریافت کردند. 

بر اساس یافته های این د. ی کرجلوگیر SODرا کاهش داد و کورکومین از کاهش فعالیت آنزیم  SODفعالیت  این مطالعه نشان داد که تمرین استقامتی شدید

 ری کند.گیمطالعه تمرین استقامتی شدید فشار اکسایشی را افزایش می دهد و مکمل کورکومین می تواند از فشار اکسایشی در طول تمرینات استقامتی جلو

 

 بافت کلیه. ،SODتمرین استقامتی شدید، مکمل کورکومین، ظرفیت آنتی اکسیدانی  :کلیدی واژه های
 

 

  مقدمه -1

به ویژه  تولیدد رادیکدال هدای آزاد متعداقر تمرینات ورزشدددی،    

(. افزایش آنتی اکسیدان 4تمرینات استقامتی شدید افزایش می یابد)

ها در فعالیت های ورزشدی سدنگین و طولانی کافی نیست و ممکن 

 اکسیدانی بدن برای  مقابلهشکستن ظرفیت آنتیاسدت سبر درهم 

گونده های واکنش گر اکسدددیژن و  .(1)هدای آزاد گرددبدا رادیکدال

سددایتوکاین های التهابی می تواند به بافت هایی ازقبیل قلر، کلیه و 

( یک SODدیسدددموتاز )اکسدددیدسدددوپر (.7ریه آسدددیر برسددداند)

اکسددیدان آنزیمی محافا اسددت که وجود آن برای محافزت از آنتی

(. 5( ضروری است)ROSهای فعال اکسیژنی)ها در مقابل گونهسلول

 را نشان می دهد. SODچگونگی فعالیت آنزیم  1شکل 

 

 
 SOD: فعالیت آنزیم 1شکل

 

مجموعه آنزیمی سددوپراکسددیددیسددموتاز و کاتالاز اولین خط دفاعی 

. آنزیم (14)های آزاد هستندبرابر سمیت ناشی از رادیکالسلول در 

SOD  باعث تبدیل رادیکال سددوپراکسددید بهH2O2 زیم شددده و آن

و تبدیل آن به آب و  H2O2( باعث خنثی شددددن CATکداتدالداز )

اکسددیدان بیانگر های آنتیشددود. افزایش فعالیت آنزیماکسددیژن می

از آنجایی که  .(11)تطابق سدلول یا بافت با فشدار ایجاد شدده است

داروهای کنترل کنندۀ فشار اکسایشی و التهاب دارای عوارض جانبی 
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های طر سنتی و مواد گیاهی مورد هسدتند، امروزه استفاده از روش

توان به زردچوبه توجه قرار گرفته است. از جمله این مواد غذایی می

(. 3باشد)دهندۀ آن میاشاره کرد که کورکومین یکی از مواد تشکیل

 8تا  2ترین مادۀ زیستی در زردچوبه کورکومین است که حدود مهم

نشان دهنده  2شکل  (.13)دهددرصدد وزن زردچوبه را تشکیل می

 (.6ساختمان شیمیایی کورکومین است)

 

 
 ن: ساختمان شیمیایی کورکومی2شکل

 

های فراوانی دارد و از آن کورکومین از دیرباز در طر سددنتی کاربرد

برای تصفیه خون، هضم غذا، کاهش کلسترول خون، درمان التهاب و 

های بدن در برابر فشدددار اکسدددایشدددی اسدددتفاده حفداظت از بافت

. (8)آیدکورکومین از ریزوم گیاه زردچوبه به دست می .(3)شدودمی

قوی اسدددت که از طریق مهار  اکسدددیدانعصدددارۀ زردچوبه یک آنتی

طور مسدددتقیم یا ها بههای آزاد و از بین بردن آنتشدددکیل رادیکال

. آثار مفید عصارۀ (9)کندعمل می 1کنندهغیرمستقیم مانند یک پاک

ن مورد مطالعه ازردچوبده در امراض خاص و همننین در ورزشدددکار

نگام تواند به هاکسیدانی میقرار گرفته و ثابت شد که این مادۀ آنتی

ود های بدن را بهباکسدددیدانی بافتفعدالیت بدنی منزم ویژگی آنتی

 .(2, 11)بخشد

 

 روش شناسی -2

 8و سن  214,8±24,42یی نر ویستار )وزن سر موش صحرا 33    

هفته( پس از یک هفته آشناسازی با تمرینات در شرایط کنترل شدۀ 

سانتی گراد(  22±4/1( ، دما )12:12نور )چرخه تاریکی به روشنایی

 4درصد( آزمایشگاه حیوانات، به طور تصادفی به  41±1و رطوبت )

( n=2تمرین استقامتی )(، n=4(، گروه کورکومین )n=4گروه کنترل )

تمرین استقامتی  ( تقسیم شدند.n=2و تمرین استقامتی+ کورکومین )

جلسه در هفته( بر روی نوارگردان مخصوص جوندگان  1هفته،  8)

 13انجام شد. سرعت و مدت دویدن در هفتۀ اول پژوهش به ترتیر 

 31دقیقه بود و در هفتۀ آخر به سرعت  33دقیقه به مدت  متر در

درصد اکسیژن مصرفی بیشینه( و  81تا  83در دقیقه )معادل متر 

های صحرایی مکمل کورکومین )تهیه دقیقه رسید. موش 03زمان 

آلمان( را به وسیله تزریق داخل صفاقی  Merckشده از شرکت 

                                                                 

 1-Scavenger 

-2 Phosphate Buffer Saline 

گرم به ازای هر میلی 33جلسه در هفته،  3هفته,  8) دریافت کردند

ز آخرین جلسۀ تمرین حیوانات ساعت پس ا 48کیلوگرم از وزن بدن(. 

گرم به ازای هر کیلوگرم از وزن میلی 13تا  33با ترکیبی از کتامین )

گرم به ازای هر کیلوگرم از وزن بدن( میلی 1تا  3بدن( و زایلازین )

 آن ها تحت شرایطبا عمل تشریح، بافت کلیه  سپس هوش شدند.بی

موردنزر پس از شستشو با سرم فیزیولوژیک  استریل جدا شد. بافت

درجه( منجمد شده و ضمن  -183بلافاصله در نیتروژن مایع )دمای 

 درجه تا زمان اجرای پروتکل -83انتقال به آزمایشگاه در دمای 

بافت موردنزر توزین  ،. روز آزمایشآزمایشگاهی موردنزر نگهداری شد

 (10)هموژن شد  PBS2 )=7.2 (PHدر بافر  13به  1و با نسبت 

درجه سانتریفیوژ شد  4دقیقه در دمای  33دور به مدت  11333و با 

بافت کلیه با استفاده از روش  SODسپس فعالیت آنزیم  .(16)

نانومتر، روش  131اسپکتروفتومتری )جذب نوری در طول موج 
3NADHپس از کسر اطمینان از (. 12قرار گرفت) سنجش ( مورد

 ویلک؛ از روش-ها با استفاده از آزمون شاپیرودادهطبیعی بودن توزیع 

استفاده شد. عملیات آماری با  (ANOVAطرفه )تحلیل واریانس یک

داری اجرا و سطح معنی 23نسخۀ  SPSSافزار استفاده از نرم

P<0.05 .در نزر گرفته شد 

 

 یافته ها -3

با اسددتفاده از  SODارزیابی طبیعی بودن داده های مربوط به آنزیم 

نشان داد که توزیع داده ها طبیعی  Q-QPlotویلک و -آزمون شاپیرو

میدانگین وزن موش های صدددحرایی  1جددول  (.P=3,03اسدددت )

)برحسدددر گرم( را پیش و پس از تمرینددات را در گروه هددای مورد 

 مطالعه، در طی هشت هفته دوره پژوهش نشان می دهد.

 
آخر دورهوزن  وزن اول دوره تعداد گروه  تغییرات  

 وزن

243,40±23,43 4 کنترل  22,31±310,33  +24,40 

213,83±32,33 4 کورکومین  11,13±322,10  +42,33 

212,22±13,30 2 استقامتی  21,14±202,40  +20,44 

-استقامتی

 کورکومین

2 12,33±214,11  28,18±282,82  +24,00 

211,03±23,32 33 کل  32,11±313,11  14,81+  

 8های صحرایی پیش و پس از تمرینات)برحسب گرم( درطی وزن موش: 1جدول 
 هفته.

 

رگروه بافت کلیه را د SODمیانگین فعالیت آنزیم  3شدددکدل 

های آزمایشدی، پس از هشت هفته تمرین استقامتی نشان می 

 دهد.

3 Nicotinamide adenine dinucleotide 
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پس از هشددت هفته   کلیه SOD : میانگین فعالیت آنزیم3شددکل 

 تمرین آزمایشی.
کورکومین+استقامتی  ، کورکومین ودار با گروه کنترلمعنی = تفاوت*

.)p  (.0.0>  

 
 

 نتیجه گیری  -4

های گروه استقامتی در مقایسه با گروه SODمیزان فعالیت آنزیم     

ا داری پیدکنترل، کورکومین و استقامتی+کورکومین کاهش معنی

کرد. در مقایسه با گروه تمرین استقامتی، در گروه های کورکومین و 

-بافت کلیه به طور معنی SODاستقامتی+کورکومین فعالیت آنزیم 

توان گفت مصرف مکمل کورکومین داری بالاتر است. به عبارتی می

تواند از کاهش فعالیت به هنگام اجرای تمرینات استقامتی شدید می

گروه  SODفعالیت آنزیم  جلوگیری نماید. SODآنزیم 

د و داری با هم ندارناستقامتی+کورکومین با گروه کنترل تفاوت معنی

دهد که مصرف مکمل کورکومین می تواند موجر جلوگیری نشان می

شود ودر نتیجه آسیر های ناشی از  SODاز کاهش  فعالیت آنزیم 

تی هم بین گروه کنترل فعالیت رادیکال های آزاد را کاهش دهد. تفاو

و گروه کورکومین مشاهده نشد که نشان می دهد مصرف بیش از حد 

 کورکومین برای غیرورزشکاران هم سود خاصی در بر ندارد.
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