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 مقدمه

های های فعال شده و از این طریق تولید گونهبافتدر نیاز به انرژی در طی فعالیت ورزشی, موجب افزایش اکسیژن مصرفی 

دهد رخ می DNA  نهایت پراکسیداسیون لیپید و تغییرات اکسایشی پروتئین و ( افزایش یافته, درROSپذیر اکسیژن)واکنش

-های آنتیدهند که فعالیت ورزشی با شدت متوسط سطح آنزیممطالعات نشان می .(1)آسیب سلولی استکه به معنای 

دهند حجم باالی تمرینات استقامتی که به وجود دارند که نشان می مطالعاتی ،این حال با .(2)بردزاد را باال میاکسیدانی درون

اکسیدانی, افزایش تواند موجب کاهش کارایی دستگاه آنتیگیرد, میطور معمول توسط ورزشکاران نخبه مورد استفاده قرار می

و گلوتاتیون  CAT))، کاتاالز(SOD)سوپراکسیددیسموتاز .(3)های آزاد و در نهایت فشار اکسایشی شودتولید رادیکال

را  آزادهای اکسیدانی اصلی بوده و اولین خطوط دفاعی بدن در برابر حملۀ انواع رادیکالهای آنتیآنزیم (GPX)پراکسیداز

-درصد وزن زردچوبه را تشکیل می 8تا  2ت که حدود ترین مادۀ زیستی در زردچوبه کورکومین اسمهم .(4)دهندتشکیل می

سرطان  و زایی، آلزایمرای گوارشی، حساسیتهاکسیدانی و درمان بیماری، خاصیت آنتیآنترین اثرات بیولوژیکی دهد. مهم

شوند, لذا آزاد باعث تخریب سلولی, خستگی عضالنی و آسیب به عضالت اسکلتی می هایینکه رادیکالبا توجه به ا .(5)است

 سلولی و در نتیجه جلوگیری از اُفت عملکرد آسیب ،یر جلوگیری از وقوع شرایط اکسایشدتواند میبرطرف کردن این عوامل 

 8سؤال پاسخ دهد که آیا مصرف مکمل کورکومین به هنگام  . به همین دلیل پژوهش حاضر قصد دارد تا به اینواقع گرددمفید 

های صحرایی شود یا ( عضالت اسکلتی موشSODاکسیدانی)آنتی تواند موجب بهبود آنزیمهفته تمرین استقامتی فزاینده می

 خیر؟

 شناسیروش

با تمرینات در شرایط  هفته( پس از یک هفته آشناسازی 8و سن  255,67±7.,16)وزن  سر موش صحرایی نر ویستار 24

به  درصد( آزمایشگاه حیوانات،45±5سانتی گراد( و رطوبت ) 22±4/1) (، دما12:12کنترل شدۀ نور )چرخه تاریکی به روشنایی

( تقسیم شدند. تمرین n=7تمرین استقامتی+ کورکومین ) ( وn=7(, تمرین استقامتی)n=7گروه کنترل) 3طور تصادفی به 

مخصوص جوندگان انجام شد. سرعت و مدت دویدن در هفتۀ اول  نوارگردانلسه در هفته( بر روی ج 5هفته,  8) استقامتی

درصد  85تا  .8)معادل  متر در دقیقه 35دقیقه بود و در هفتۀ آخر به سرعت  .3 ه مدتبمتر در دقیقه  .1پژوهش به ترتیب 

را به وسیله تزریق ( Merck)شرکت  کورکومینهای صحرایی مکمل دقیقه رسید. موش .6و زمان  امسیژن مصرفی بیشینه(

ساعت پس از  48گرم به ازای هر کیلوگرم از وزن بدن(. میلی .3جلسه در هفته,  3هفته,  8) داخل صفاقی دریافت کردند

ها با داروی بیهوشی کتامین و زایالزین  بیهوش و کشته شدند و عضلۀ نعلی آنها برداشت شد. آخرین جلسه تمرین تمام گروه

وسیلۀ تحلیل واریانس یک ها بهعضلۀ نعلی با استفاده از کیت االیزا مورد سنجش قرار گرفت. داده SODفعالیت آنزیم سپس 

 طرفه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
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 هایافته

 

 

 هفته 8گانه پس از های سهدر گروه SODمیزان فعالیت  . مقایسه1شکل 
 (p<5.,.)استقامتی+کورکومین دار با گروه کنترل و*= تفاوت معنی

  

 گیرینتیجه

. ی پیدا کرده استدار+کورکومین کاهش معنیاستقامتیو  های کنترلگروه استقامتی در مقایسه با گروه SODفعالیت آنزیم 

-اند تمرینات استقاتی شدید باعث افزایش مصرف اکسیژن و به دنبال آن تولید رادیکاللف نشان دادههمانطور که مطالعات مخت

ر که نشان دهندۀ اث کنداکسیدانی کاهش پیدا میهای آزاد ظرفیت آنتیشوند که در اثر تولید زیاد رادیکالهای آزاد می

در گروه استقامتی+کورکومین فعالیت  روه تمرین استقامتی,ر مقایسه با گد (.7)باشداستقامتی شدید می اکسایشی تمرینات

اجرای توان گفت مصرف مکمل کورکومین به هنگام به عبارتی می .داری باالتر استعضلۀ نعلی به طور معنی SODآنزیم 

گروه  SOD. فعالیت آنزیم جلوگیری نماید SODتواند از کاهش فعالیت آنزیم می شدید استقامتی اتتمرین

اُفت وضعیت دهد که مصرف مکمل کورکومین داری با هم ندارند و نشان میمتی+کورکومین با گروه کنترل تفاوت معنیاستقا

در سطح گروه  را SODاکسیدانی نتیفعالیت آنزیم آشدید را جبران کرده و  استقامتی اتتمرین اُکسیدانی ناشی از اجرایآنتی

  نماید.میکنترل حفظ 

 ژوهشعلمی پ -پیام اجرایی

تواند فشار اکسیدانی تأثیر مثبتی داشته و میهای آنتیاز آنجا که مصرف کورکومین در این پژوهش بر روی فعالیت آنزیم

ای که مجبور به انجام تمرینات شدید ورزشی هستند اکسایشی ناشی از تمرینات را کاهش دهد. بنابراین به ورزشکاران حرفه

 استفاده کنند. حاوی کورکومین)زردچوبه( غذایی ادویۀز د اشود در برنامۀ غذایی خوتوصیه می

 اکسیدانی, عضله اسکلتیرفیت آنتیتمرین استقامتی, مکمل کورکومین, ظ های کلیدی:واژه
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