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 مقدمه

شود. فعالیت ورزشی شدید باعث ای از تغییرات در بدن افراد ایجاد میطیف گسترده با توجه به نوع، شدت و مدت فعالیت بدنی

های اتم یا مولکولهای آزاد رادیکال(. 1شود)های بدن و کاهش فعالیت ایمنی میهای آزاد، آسیب به بافتافزایش تولید رادیکال

های اطراف خود دارند و در مولکول ضعیت آخرین الیۀ اتمی آنها میل ترکیبی شدیدی با سایرفعالی هستند که به دلیل و

مقابل این عوامل  در. (2)شوندپراکسیداسیون لیپیدتوانند منجر به تخریب بافت و می آنهاصورت عدم جلوگیری از فعالیت 

آزاد به حفظ وضعیت  هاییجاد شده توسط رادیکالهای اکسایشی امهار واکنش بدن با اکسیدانآنتی دستگاهتهدید کننده, 

، ورزشکاران به دلیل شرایط خاص مسابقه و تحمل این شرایط نیازمند دستگاه آنتیاز طرفی .(3کند)پایدار بدن کمک می

-فعالیت های مقابله با اثرات نامطلوب فشار اکسایشی ناشی ازیکی از شیوهاکسیدانی کارآمدتری نسبت به دیگر افراد هستند. 

تا  2که کورکومین  ،های طبیعیاکسیداندر میان آنتی .اکسیدانی طبیعی استآنتی سازیاستفاده از مکمل ،های ورزشی شدید

های آزاد در از بین از طریق مهار تشکیل رادیکال و اکسیدان قوی استیک آنتیدهد، درصد عصارة زردچوبه را تشکیل می 8

 8 به هنگاممکمل کورکومین حاضر به بررسی اثر مصرف  (. از این رو، پژوهش4)کندعمل می 1ندهکنها مانند یک پاکبردن آن

-در موش (MDAالدهید)دیمالوندر سرم یعنی  پراکسیداسیون لیپیداصلی  میزان شاخص برهفته تمرین استقامتی فزاینده 

 پرداخته است.های صحرایی نر ویستار 

شناسیروش  

از گرم(  33/254±21هفته و وزن:  9)سن:  سر موش صحرایی نر ویستار 22ا رعایت موازین اخالقی، در این مطالعه تجربی ب

پس از یک هفته آشناسازی با تمرینات در شرایط کنترل شدة نور )چرخه تاریکی به مؤسسۀ پاستور خریداری شد و 

گروه  4به  صورت تصادفیانات، به درصد( آزمایشگاه حیو45±5گراد( و رطوبت )سانتی 22±4/1(، دما)12:12روشنایی

شامل تمرین استقامتی تقسیم شدند. ، (n=3)کورکومین+استقامتی ( وn=3)، تمرین استقامتی(n=2)، کورکومین(n=2)کنترل

دقیقه با  33متر بر دقیقه در آغاز و در پایان به مدت  13دقیقه با سرعت  33 مدتجلسه به  5 ایههفته و هفت 8 دویدن

بود. مکمل مخصوص جوندگان  نوارگردانروی درصد حداکثر اکسیژن مصرفی  85-83معادل  بر دقیقهمتر  35سرعت 

روز در  3گرم با ازای یک کیلوگرم وزن بدن به مدت میلی33( از طریق تزریق زیر صفاقی ارائه شد )Merckکورکومین)شرکت 

وشی کتامین و زایالزین  بیهوش و کشته شدند. سپس ها با داروی بیهساعت پس از آخرین جلسه تمرین تمام گروه 48هفته(. 

شد. نتایج به کمک نرم افزار  استفادهبا استفاده از روش تیوباربیتویک اسید  MDAها برای اندازه گیری مقدار سرم موشاز 

SPSS ( و آزمون 23)نسخهANOVA  35/3مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و≥ P به عنوان سطح معنی داری آماری در 

 نظر گرفته شد.
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 هایافته

 
 دی الدهید سرم در موش های صحراییاثر مصرف مکمل کورکومین بر فعالیت مالون  .1نمودار 

 

 گیریبحث و نتیجه

الدهید سرم گروه دیهفته تمرینات استقامتی فزاینده مقدار مالون 8نتایج پژوهش حاضر نشان داد که بدنبال 

داری داشته است و مصرف مکمل کورکومین در ( افزایش معنی44/3±35/3( نسبت به گروه کنترل )28/4±44/3استقامتی)

کنار تمرینات استقامتی شدید موجب کاهش معنی داری در مقدار مالون دی الدهید سرم گروه 

شی ندارند تأثیر ( شده است. همچنین مصرف مکمل کورکومین در افرادی که فعالیت ورز33/2±34/3استقامتی+کورکومین)

نها نشان آ( همسو بود. 2313محسوسی در میزان آنزیم مورد نظر ایجاد نکرد. این نتایج با یافته های عزیزبیگی و همکاران)

در این میان،  (.5شود)الدهید در مردان تمرین کرده و تمرین نکرده میدادند که تمرینات استقامتی موجب افزایش مالون دی

تواند اثر حفاظتی در مقابل فشار اکسایشی ایجاد شده توسط ورزش سیدانی در رژیم غذایی ورزشکاران میاکسازی آنتیمکمل

اکسیدان قوی و های آزاد از مکمل کورکومین که آنتیاز این رو در این پژوهش برای کاهش اثرات مخرب رادیکال داشته باشد.

تا  83ماه مصرف در کنار تمرینات استقامتی با شدت  2مل در مدت باشد استفاده شد و نتایج نشان داد که این مکطبیعی می

توان بیان در مجموع میلیپید سرم موش های صحرایی شد. درصد حداکثراکسیژن مصرفی موجب کاهش پراکسیداسیون 85

این وضعیت تواند از کرد که تمرین استقامتی شدید موجب اِعمال فشار اکسایشی بر بدن شده و مصرف مکمل کورکومین می

 جلوگیری کند. 

 علمی پژوهش - پیام اجرایی
 تواند اثر حفاظتی در مقابل فشار اکسایشی ایجاد شده توسط ورزش داشته باشد.اکسیدانی در رژیم غذایی ورزشکاران میسازی آنتیمکمل

-دیمالونکاهش منجر به د و استقامتی شدید اثربخشی خود را نشان داهفته تمرین  8طی در پژوهش حاضر مصرف مکمل کورکومین 

 .استفاده کنندتمرینات استقامتی شدید در ، از مکمل کورکومین ایشود ورزشکاران حرفهیشنهاد میپشد. از این رو  الدهید سرم
 .پراکسیداسیون لیپید مکمل کورکومین، تمرینات استقامتی، های کلیدی:هواژ
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