
 

  

  

  

  

  

 نشناسیرواي علوم تربیتی و دانشکده

 و علوم ورزشی یبدن تیتربگروه آموزشی 

  

  

  ي کارشناسی ارشدنامه براي دریافت درجهپایان

  و علوم ورزشی گرایش فیزیولوژي ورزشی کاربردي یبدن تیتربي در رشته

  

  عنوان:

هاي آسیب عضالنی متعاقب یک جلسه کورکومین بر پاسخ شاخص ياری مکمل رتأثی

  در مردان جوان فعال فعالیت هوازي وامانده ساز

  

  

  :راهنما اساتید

 دکتر دکتر لطفعلی بلبلی 

  بابک نخستین روحی دکتر

  

  

 :پژوهشگر

 صهبا کارگر جدي ابراهیمی

  

  

  

ــتان 1394 تابســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



 

  

 
  : صهبانام                       : کارگر جدي ابراهیمیدانشجو خانوادگی نام

  :نامهپایان عنوان

در  ساز واماندهقب یک جلسه فعالیت هوازي هاي آسیب عضالنی متعامکمل یاري کورکومین بر پاسخ شاخص تأثیر

  مردان جوان فعال

  دکتر لطفعلی بلبلی :راهنما اساتید 

  دکتر بابک نخستین روحی                    

  و علوم ورزشی بدنی تربیت: رشته                                            کارشناسی ارشد ی:تحصیل مقطع 

  اردبیلی محقق :دانشگاه                                             فیزیولوژي ورزشی کاربردي: گرایش

  91 ات:صفح تعداد           31/6/94 دفاع: تاریخ       شناسیعلوم تربیتی و روان :دانشکده 

  :چکیده

هـاي آسـیب عضـالنی متعاقـب یـک      مصرف مکمل کورکومین بر پاسخ شاخص تأثیرهدف از این مطالعه، بررسی 

 73/24±98/1بـا میـانگین سـن    بیست مرد سالم و فعـال   :شناسیروش. باشدلسه فعالیت هوازي وامانده ساز میج

 11تصـادفی در دو گـروه کورکـومین (    رطـو  بهکیلوگرم،  16/75±32/10متر و وزن سانتی 07/179±16/6سال، قد 

بـه مـدت یـک     ،به ترتیـب  شبه دارورکومین و گیري پایه، گروه کونفر) تقسیم شدند. پس از خون 9( شبه داروو  نفر)

 14گیري دوم انجـام شـده، آزمـون اصـلی     گرم کورکومین و پالسبو دریافت کردند. سپس خونمیلی 90روزانه هفته 

ساعت پس از فعالیت گرفته شـد. سـطوح    48و  24هاي خونی بعدي بالفاصله، و نمونه کیلومتر دویدن صورت گرفت

آمـاري مـورد   روش  گیـري شـد.  انـدازه به روش اسپکتروفتومتري  )LDHو الکتات دهیدروژناز ( )CKکراتین کیناز (

سـتقل جهـت مقایسـه    م tو آزمـون   گروهـی  دروني تغییرات گیري مکرر با تصحیح بونفرونی برااستفاده، آزمون اندازه

امـا در   ؛دیـده نشـد   LDH گیـري  اندازهداري بین دو گروه در هیچ تفاوت معنی نتایج: هاي بین گروهی بود.میانگین

CK ساعت پس از فعالیت تفاوت معنـادار دیـده شـد (    48و  24هاي در زمانP<0/05.(  :رود احتمـال مـی   بحـث

کینـاز و  هـاي کـراتین  آنزیم آزادسازيند از طریق کاهش گرم بتوامیلی 90کورکومین با دوز روزانه  اي هفته یکمصرف 

  الکتات دهیدروژناز، سبب کاهش آسیب عضالنی شود.

  کیناز، الکتات دهیدروژناز، فعالیت هوازي وامانده سازآسیب عضالنی، کورکومین، کراتین :ها کلیدواژه

 



 

 أ 

  فهرست مطالب

  صفحه                                                                                                                                  عنوان

 

  

 »پژوهش کلیات« :اول فصل

 2 ................................................................................................................. دمهمق - 1- 1

 3 ............................................................................................................ مسأله انیب - 2- 1

 6 ............................................................................................ پژوهش تیاهم و ضرورت - 3- 1

 8 ........................................................................................................ ژوهشپ اهداف - 4- 1

 8 ..................................................................................................... کلی هدف - 1- 4- 1

 8 .................................................................................................... ویژه اهداف - 2- 4- 1

 8 ...................................................................................................... پژوهش اتیفرض - 5- 1

 9 ............................................................................................... پژوهش هاي محدودیت - 6- 1

 9 .......................................................................................... کنترل قابل محدودیت - 1- 6- 1

 9 ................................................................................ کنترل قابلغیر هاي  دیتمحدو - 2- 6- 1

 .Error! Bookmark not defined ..................................... اصطالحات و واژگان یاتیعمل تعریف - 7- 1

 .Error! Bookmark not defined .................................................... عضالنی آسیب - 1- 7- 1

 .CK( ................................................ Error! Bookmark not defined( نازیک نیکرات- 2- 7- 1

 .LDH( ....................................... Error! Bookmark not defined( دروژنازیده الکتات- 3- 7- 1

 .Error! Bookmark not defined .......................................................... نیکورکوم- 4- 7- 1

 .Error! Bookmark not defined ......................................... ساز وامانده يهواز تیفعال - 5- 7- 1

  .Error! Bookmark not defined .......................................................... ها یآزمودن - 6- 7- 1

 

 »پژوهش نظري مبانی« :دوم فصل

 .Error! Bookmark not defined ..................................................................... مقدمه - 1- 2

 .Error! Bookmark not defined ................. دیشد یورزش ناتیتمر ياجرا از یناش یعضالن صدمات - 2- 2

 .Error! Bookmark not defined ..................................... تیفعال از یناش یچرب ونیداسیراکسپ - 3- 2

 .Error! Bookmark not defined ......................... یورزش ناتیتمر ياجرا از یناش یعضالن التهاب - 4- 2

 .Error! Bookmark not defined ....................... یورزش ناتیتمر ياجرا از یناش ویداتیاکس استرس - 5- 2

 .Error! Bookmark not defined ....دیشد یورزش يها تیفعال در یعضالن بیآس از یناش یمیآنز راتییتغ - 6- 2

 .Error! Bookmark not defined ......................................................... یعضالن یکوفتگ - 7- 2

 .Error! Bookmark not defined ...................... ورزش از یناش یعضالن بیآس یابیارز يها شاخص - 8- 2



 

 ب 

 .Error! Bookmark not defined .............................................................. کیناز کراتین - 9- 2

 .Error! Bookmark not defined ...................................................... دروژنازیهد الکتات - 10- 2

 .Error! Bookmark not defined ........ عضالنی آسیب و ویداتیاکس استرس ،اکسیدانی آنتی يها مکمل - 11- 2

 .Error! Bookmark not defined ............................................................ پلی فنول ها - 12- 2

 25 ................................................... مروري بر زردچوبه و ماده اصلی تشکیل دهنده آن(کورکومین) - 13- 2

 27 ..................................................................... خواص درمانی و اثرات بیولوژیک کورکومین - 14- 2

  .Error! Bookmark not defined ............................ )پژوهش ي نهیشیپ( منابع مطالعه بر يمرور - 15- 2

 

 »پژوهش روش و مواد« :سوم فصل

 .Error! Bookmark not defined ..................................................................... مقدمه - 1- 3

 .Error! Bookmark not defined ......................................................... طرح ياجرا روش - 3- 2

 .Error! Bookmark not defined ........................................................ قیتحق روش- 3- 2- 1

 .Error! Bookmark not defined ..................................... پژوهش يآمار نمونه و جامعه - 2- 2- 3

 .Error! Bookmark not defined ......................................................... يریگنمونه روش - 3- 3

 .Error! Bookmark not defined ........................................................ قیتحق يرهایمتغ - 4 - 3

  .Error! Bookmark not defined ...................................................... :مستقل ریمتغ - 3- 4- 1

  .Error! Bookmark not defined ....................................................... :وابسته ریمتغ - 3- 4- 2

 .Error! Bookmark not defined .................................................. ها شرایط تغذیه آزمودنی - 5 - 3

  .Error! Bookmark not defined .......................................................... يریگاندازه روش - 3- 6

  .Error! Bookmark not defined ........................................................ آزمون میدانی کوپر - 3- 7

 .Error! Bookmark not defined ................................................. اطالعات يآور جمع ابزار - 8- 3

 .Error! Bookmark not defined ................................................... ها داده يآور جمع روش - 9- 3

  .Error! Bookmark not defined ............................................... پژوهش يآمار يهاروش - 10- 3

 

 »پژوهش هاي یافته و نتایج« :چهارم فصل

 .Error! Bookmark not defined ..................................................................... مقدمه - 4- 1

 .Error! Bookmark not defined ........................................... ها داده یفیتوص لیتحل و هیتجز - 4- 2

 .Error! Bookmark not defined .................. یعضالن بیآس يها شاخص ریمقاد یفیتوص يها افتهی - 4- 3

 .Error! Bookmark not defined ................................................. یاستنباط لیتحل و هیتجز - 4- 4

  

 »گیري نتیجه و بحث« :پنجم فصل

 .Error! Bookmark not defined ..................................................................... مقدمه - 5- 1

 .Error! Bookmark not defined ........................................................... پژوهش خالصه - 5- 2



 

 ج 

  .Error! Bookmark not defined .....................................................................  بحث - 5- 3

 .Error! Bookmark not defined ............................................................... گیري نتیجه - 5- 4

 .Error! Bookmark not defined ................................................................ شنهاداتیپ - 5- 5

 .Error! Bookmark not defined ............................................... يکاربرد شنهاداتیپ - 5- 5- 1

 .Error! Bookmark not defined ............................................... یپژوهش شنهاداتیپ - 5- 5- 2

..…………………………………………………………………………………منابع

71 

 81 ......................................................................................................... پیوست ها و ضمائم

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  



 

 د 

  

  جداولفهرست 

  صفحه                                                                                                                                 عنوان

 47 .................................................... :دویدن دقیقه 12 پایه بر مصرفی اکسیژن حداکثر آورد بر 1- 3 جدول

 Error! Bookmark . نیوکورکوم دارو شبه گروه در سن حسب بر آزمون مورد افراد درصد و یانفراو عیتوز 1- 4 جدول

not defined. 

 ژنیاکس حداکثر ،یبدن توده شاخص وزن، سن، يرهایمتغ در) نیکورکوم و دارو شبه( ها گروه یفیتوص يها داده 2- 4 جدول

 .Error! Bookmark not defined ........................................................... .یچرب درصد و یمصرف

 دوگروه در گیري اندازه مرحله چهار یط در دروژنازیده الکتات و نازیک نیکرات ریمقاد استاندارد انحراف و نیانگیم 3- 4 جدول

 .Error! Bookmark not defined ............................................................ .نیکورکوم و دارو شبه

 !Error .مختلف يهازمان به وابسته يرهایمتغ يبرا رنفیاسم - کلموگروف آزمون) يدار یمعن سطوح(  جینتا 4- 4 جدول

Bookmark not defined. 

 Error! Bookmark not . نیکورکوم و شبه دارو گروه دو در نازیک نیکرات غلظت گروهی درون يهاتفاوت 5- 4 جدول

defined. 

 و دارو شبه گروه دو يها آزمودنی نیب گیري اندازه مختلف دفعات در نازیک نیکرات غلظت یگروه نیب يهاتفاوت 6- 4 جدول

 .Error! Bookmark not defined ........................................................................ .نیکورکوم

 Error! Bookmark not .. نیکورکوم و دارو شبه گروه دو در دروژنازیده الکتات گروهی درون يهاتفاوت 7- 4 ولجد

defined. 

 و دارو شبه گروه دو يهایآزمودن نیب گیري اندازه مختلف دفعات در دروژنازیده الکتات یگروه نیب يهاتفاوت 8- 4 جدول

 .Error! Bookmark not defined ........................................................................ .نیکومکور

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 ه 

  

  

  

  

  

  فهرست نمودارها

  صفحه                                                                                                                                 عنوان

  

 59 ..... .نیکورکوم و دارو شبه يهاگروه در يریگاندازه مرحله پنج یط در نازیک نیکرات شاخص ریمقاد سهیمقا 1- 4 نمودار

.نیکورکوم و رودا شبه يهاگروه در يریگاندازه مرحله چهار یط در دروژنازیده الکتات شاخص ریمقاد سهیمقا 2- 4 نمودار

 ....................................................................... Error! Bookmark not defined. 

  

  

  

  

  

  

  



 

 و 

  فهرست اشکال

  صفحه                                                                                                                                  عنوان

 
 .Error! Bookmark not defined )2004 همکاران، و پراساد( بازار در موجود نیکورکوم از حاصل يها فرآورده 1 - 2 شکل

 .Error! Bookmark not defined .......................... )2008همکاران، و آنند( نیکورکوم یمولکول اهداف 2 - 2 شکل

  



 

1 

  

  

  

  

  

 

  

  فصل اول:

  »کلیات پژوهش«
  

  

  

  

  

  

  

  

 



 

2 

  

  

 مقدمه - 1- 1

دهد. زمانی که از رختخواب بیرون از زندگی روزمره مردم را تشکیل می مهمی ، بخشیفعالیت بدنی

کنیم، یا براي رسیدن به اتوبوس یا قطار طی میها را یا پله و رویمآمده، پیاده به محل کار یا مدرسه می

 شویم.بدنی فعال می ازنظرکنیم، میهاي ورزشی شرکت در فعالیت

کنیم، یا حفظ یک وضعیت بدنی معین منقبض می و زمانی که عضالت اسکلتی را براي تولید حرکت

باشد که براي شود که فعال هستیم. به عبارتی، فعالیت ورزشی نوعی فعالیت میدر این حالت گفته می

، فعالیت ورزشی را یافته سازمانشود. این مفهوم میو یا نوعی ویژه از آمادگی بدنی انجام  گسترش، حفظ

 .)1384، به نقل از گائینی، 1کند (رابرگزهاي عادي مجزا میاز فعالیت

تواند سبب حفظ و ارتقاي سطح سالمتی شود و بدون آن اعتقاد بر این است که فعالیت بدنی می

ی که براي تندرستی اثر مطلوب گرچه در مورد شدت و مدت فعالیت ،افتدحیات آدمی به مخاطره می

  ).1387(نخستین روحی،  داشته باشد، عقاید مختلفی وجود دارد

و درمانی بر  کننده پیشگیري تأثیرات ازجملهفعالیت بدنی منظم مزایاي بسیاري  ،محققین معتقدند

ثبات همچنین در تحقیقات متعددي به ا ).2007و همکاران،  2پیکدارد (هاي مزمن بسیاري از بیماري

ي استرس کارایی سیستم ضد اکسایشی بدن و نیز کاهنده ي دهنده افزایشرسیده است که فعالیت بدنی 

-اخیر بر روي ورزشکاران نشان می گیرشناسی همهشواهد . در مقابل، باشدمیاکسایشی ناشی از فعالیت 

و  4ماالگوتی ؛2012ان، و همکار 3پپویکاي دارد (دهد، فعالیت بدنی بر روي قدرت ایمنی آثار دوگانه

-و شدید فعالیت بدنی، آمادگی ابتال به بیماري مدت طوالنیهاي که دوره صورت بدین). 2009همکاران، 

دهد. به عبارتی، فعالیت ورزشی با هاي عفونی را افزایش و تمرینات متوسط و منظم، آن را کاهش می

گذارد، ممکن است به دلیل فشار اي میهاي مختلف بدن بر جدستگاههاي گوناگونی که در سازگاري

ي پس از تمرین ارائه هایی مبنی بر افزایش آسیب عضالنی در دورهزا باشد. گزارشناشی از فعالیت، آسیب

ي اي با روند التهاب در ارتباط بوده و در پاسخ به آسیب اولیهچنین آسیب ثانویه احتماالًشده است. 

  ).1390ش، آید (خوش خواهعضالنی به وجود می

                                                
1- Robergs Robert A 
2- Peake 
3- Popovic 
4- Malaguti 
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اند. با توجه به اینکه عضالت اسکلتی، ها بودهمحققان متعددي همواره در پی شناسایی این آسیب

 تأثیراتهاي وارده و ي تغییرات و آسیبباشند، بنابراین مطالعهمی هاي بدنیبافت اصلی درگیر در فعالیت

هاي ورزشی گوناگون فتی طی فعالیتهاي باها در پیشگیري و یا درمان این دسته از آسیبانواع مکمل

  ).1389(گائینی،  بوده است مدنظرهمواره 

هاي اي و آماتور معتقدند با مصرف انواع مکملدر همین راستا، برخی از ورزشکاران حرفه

 1رسواو( توانند عملکرد ورزشی خود را ارتقا بخشندمکمل غذایی، می صورت به ضدالتهابیو  اکسیدانی آنتی

مورد توجه محققان زیادي بوده و  اخیراً، کمیابمکمل  عنوان بهمکمل کورکومین  ).2003، و همکاران

 مدنظرهاي شدید بدنی کمتر هاي ناشی از فعالیتي مسائل ورزشی و آسیبمصرف آن در حیطه تأثیرات

زشکاران را تواند سطح اجراي ورمکمل حقیقاتا می عنوان بهکه مصرف این نوع ماده بوده است. لذا، در این

هاي ناشی از ورزش جلوگیري کند و سبب ارتقاي سطح تندرستی در میان افزایش داده و از آسیب

و  سؤاالتورزشکاران شود، تردید وجود دارد. امید است تحقیق حاضر بتواند در پاسخگویی به  ي جامعه

  باشد. مثمر ثمرراهگشا و  ذکرشدهابهامات 

  مسئلهبیان  - 2- 1

 که طوري بهاي برخوردار است، از جایگاه ویژه 2اي عملکردي بدن، سسیستم ایمنیهدر میان سیستم

هاي فیزیولوژیک شده و از بروز موجب افزایش پایداري بدن در برابر بسیاري از اختالالت و نارسایی

توانند در جهت تقویت و یا شماري میکند. بدیهی است عوامل بیهاي مختلف جلوگیري میبیماري

این دستگاه حیاتی بدن ایفاي نقش کنند. در میان این عوامل، ورزش و فعالیت بدنی از اهمیت تضعیف 

 ).2013و همکاران،  4پیرکی ؛2005و همکاران،  3ترسنیپاي برخوردار است (ویژه

منفی بر عملکرد  تأثیراتتواند مثبت، می تأثیراتکه گفته شد، فعالیت بدنی عالوه بر  گونه همان

). ارتباط بین فعالیت 2012پپویک و همکاران،هاي مزمن داشته باشد (ان ابتال به بیماريایمنی و امک

- شده است. این مدل نشان می سازي مدلشکل  Jدر قالب منحنی  5هاي التهابیبدنی و تغییرات شاخص

یت ، فعالحال درعینتواند سطح عملکرد سیستم ایمنی را ارتقا بخشد و دهد که فعالیت بدنی متوسط می

؛ 2007، 7گلیسونبا شدت باال ممکن است سبب تضعیف عملکرد سیستم ایمنی گردد ( 6بدنی وامانده ساز

هاي التهابی و هاي بسیار شدید و وامانده ساز باعث پاسخ). همچنین، فعالیت2013ماالگوتی و همکاران، 

                                                
1- Urso 
2- Immune System 
3- Petersen 
4- Piraki 
5- Inflammatory Markers 
6- Exhaustive Exercise 
7- Gleeson 
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یتوزولی مانند الکتات هاي سشود که با افزایش شدید آنزیمهاي عضالنی میهاي ساختاري سلولآسیب

 ).2012پپویک و همکاران، ) همراه است (CK( 2کیناز) و کراتینLDH( 1دهیدروژناز

شود. میکرو آسیب عضالنی یک فاکتور التهابی در طی و پس از فعالیت بدنی شدید محسوب می

اب پس از است که آسیب عضالنی، به دنبال الته پیشنهادشده )2002(و همکارانش  3طبق مطالعات تافا

، )EIMD( 5). آسیب عضالنی ناشی از فعالیت2013و همکاران، 4جمالی قره خانلوگردد (تمرین ایجاد می

شود (نخستین روحی و هاي التهابی و سرکوبی سیستم ایمنی میسبب تنظیم مثبت آبشار سیتوکین

ب از قبیل عامل نکروز هاي موافق التها). در ابتدا، سیتوکین2013و همکاران،  یرکیپ ؛1387همکاران، 

گردند. تولید این فاکتورها سبب تحریک تولید ) تولید میIL-1β( 7) و اینترلوکین یک بتاTNF-α( 6آلفا

) خواهد شد. اینترلوکین شش، میانجی اصلی واکنش فاز حاد بوده که منجر به IL-6( 8اینترلوکین شش

ي پاسخ التهابی را با شود و دامنهمی CRP( 9واکنشگر Cپروتئین هاي فاز حاد از قبیل تولید پروتئین

ها در محل ها و لنفوسیتها، مونوسیتدهد. نوتروفیل، کاهش میضدالتهابیهاي افزایش تولید سیتوکین

هاي پروتئولیتیک تولید کرده و و آنزیم )ROS( 10فعالهاي اکسیژن شوند تا گونهالتهاب به کار گرفته می

  ).1387شوند (نخستین روحی و همکاران،  دیده آسیبترمیم بافت  و سازي پاكباعث  نهایتاً

دهد و ممکن است به دلیل پارگی گرا رخ میانجام انقباضات برون درنتیجه معموالًآسیب عضالنی 

ها، الیه مجاور غشاء پالسمایی، سارکولماي سلول عضالنی، سارکومر، شبکه بافت همبند اطراف میوفیبریل

و  12؛ پروسک2000و همکاران،  11استوپکا( ها ایجاد شودترکیبی از این بخش سارکوپالسمیک و یا

هاي کلی آسیب طور به). 2003؛ گلیسون و همکاران، 2004و همکاران،  13؛ کریستوفر2001همکاران، 

و یا ارزیابی  شناسی بافتهاي ناشی از اجراي تمرینات ورزشی به دو شکل مستقیم شامل تکنیک

) 2007و همکاران،  15؛ کروزات1999و همکاران،  14آنتونیوپ الکترونی (وق میکروسکفراساختاري از طری

هاي خاص سیتوزول به چرخه پالسما، تعیین ورود آنزیم CKگیري فعالیت و غیر مستقیم مانند اندازه

 )در پالسما و عضالت) و عملکرد عصبی عضالنی (الکترومیوگرافی هاي التهابی (عمومی خون، شاخص

                                                
1- Lactate Dehydrogenease 
2- Creatine Kinease 
3- Tafa 
4- Jamali Gharekhanlou 
5- Exercise-Induced Muscle Damage 
6- Tumour necrosis factor-α 
7- Interleukin-1β 
8- Interleukin-6 
9- C-reactive protein 
10- Reactive Oxygen Species 
11- Stupka 
12- Proske 

 

13- Christopher 
14- Antonio 
15- Cruzat 
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هاي غیر روش حال بااینگیرند. ) مورد ارزیابی قرار می2003، 2؛ چن2003و همکاران،  1ونتامپس(

باشد. هاي عضالنی ارجحیت داشته و عموما در مطالعات انسانی مورد استفاده میمستقیم ارزیابی آسیب

ی خستگی در ارزیاب مؤثرروشی  عنوان بههاي میوژنیک در مطالعات گذشته کنترل تغییرات سطوح آنزیم

؛ 1994، 3فالینعضالنی ناشی از آسیب بافت عضالنی در طی تمرینات ورزشی شناسایی شده است (

 5، اسپارتات آمینوترانسفرازCK ،LDHهایی مانند ). در این روش پروتئین1993و همکاران،  4کئوتداکیس

)AST(  گیرند. رد ارزیابی قرار میاند، موغیر طبیعی از غشاء پالسمایی عبور کرده طور بهو میوگلوبین که

یابد. متیل هیستیدین نیز با وقوع آسیب عضالنی افزایش می - 3اسید غلظت پالسمایی آمینو ،همچنین

در  توجه قابلتغییرات  ي دهنده نشاني عمومی خون اسیدها در چرخهها و آمینوحضور این پروتئین

  ).2007کاران، کروزات و هم( ساختار و نفوذپذیري غشاء میوفیبریلی است

صدمات شدید به تندرستی،  صورت بهتواند مدت میطوالنی هاي شدید واجراي فعالیت تأثیربنابراین 

). 1990و همکاران،  6هوودبه تاخیر افتادن فرایند بازسازي سلولی و افت عملکرد ورزشکاران نمایان شود (

دیدي را در پیش گیرند. یکی از این هاي جاین مسئله موجب شده تا بسیاري از ورزشکاران استراتژي

  ).2008و همکاران،  7فاوانوو( باشدهاي غذایی میها استفاده از مکملاستراتژي

 8هایی که اخیرا توجه بسیاري از محققین را به خود جلب نموده مکمل کورکومینیکی از مکمل

باشد، یک ترکیب ردچوبه میکه جز اصلی موجود در ریزوم گیاه ز متان لیفرولوئ يیا داست. کورکومین 

، ضدالتهابی، ضد میکروبی، ضد قارچی و باکتریایی، ضد اکسیدانی آنتیهاي لی بوده که فعالیتوپلی فن

و  10؛ کوهلی2004و همکاران،  9پراسادتوموري، ضد انقباضی و نقش حفاظت کبدي آن تایید شده است (

  ).2014همکاران، 

ي زنجبیل است. ي هندي متعلق به خانواده، یک ادویه11لونگا ي گیاه کورکومازردچوبه، نام عامیانه

هاي سنتی براي درمان بیماري طور بهي غذا، دهندهادویه و رنگ عنوان بهزردچوبه عالوه بر استفاده 

هاي پوستی نیز کاربرد داشته است التهاب، درد مفاصل، زخم معده، تروما و بیماري ازجملهمختلف 

                                                
1- Thompson 
2- Chen 
3- Flynn 
4- Koutedakis 
5- Aspartate Amino Transferease 
6- Hood 
7- Favano 
8- Curcumin 
9- Prasad 
10- Kohli 
11- Curcuma longa 
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). خواص دارویی و اثرات بیولوژیک زردچوبه در اصل با 2012و همکاران،  2داري، علم2009، 1جورنکا(

  ).2013و همکاران،  3؛ مورثی2009جورنکا، کورکومین موجود در ریزوم مرتبط است (

مختلف بر  اکسیدانی آنتیو  ضدالتهابیهاي مکملمصرف  تأثیراگرچه تحقیقات متعددي در زمینه 

با توجه به  )،2011و همکاران،  4نخستین روحی( صورت گرفته است ناشی از فعالیت آسیب عضالنی

ي نقش مکمل کورکومین بر هاي اندکی در زمینهپژوهش رسد کهیم به نظر، مطالعات صورت گرفته

نظر گرفتن این که تکرار و با در انجام شده باشد وامانده سازهاي شدید و آسیب عضالنی ناشی از ورزش

هاي سالمت، ي دستیابی به شاخصجا به وامانده سازهاي تمرینی شدید و ی دورهالتهابات گذرا در ط

ممکن است باعث تغییرات نامطلوب در دستگاه ایمنی بدن و همچنین بروز فرآیند التهاب و کاهش سطح 

)، از این رو این سوال براي محقق پیش 2001و همکاران،  5میر ؛1388عملکرد ورزشی شود (جعفري، 

شود، این ماده در پیشگیري از هاي شدید که در بحث رقابت ورزشی مطرح میا در فعالیتآمد که آی

مصرف مکمل  تأثیراست؟ در این راستا هدف پژوهش حاضر بررسی  مؤثرالتهاب و آسیب عضالنی 

  هاي آسیب عضالنی به دنبال یک جلسه فعالیت هوازي وامانده ساز بود.کورکومین بر پاسخ شاخص

  و اهمیت پژوهشضرورت  - 3- 1

نخستین ( شودهاي ارتقاي سطح سالمتی نام برده میترین روشیکی از مهم عنوان بهاز فعالیت بدنی 

در پیشگیري  مؤثرجز  عنوان بهبدنی متوسط و سبک زندگی فعال  ). به عبارتی، فعالیت1387، روحی

هاي خود ایمنی و التهابی، ماريعروقی، بی_بیماري قلبی ازجملههاي مختلف ي بیمارياولیه و ثانویه

هاي عصبی مانند آلزایمر شناخته شده است. ، سندرم متابولیک و بیماري بازسازي سلول2دیابت نوع 

تواند منبعی براي ایجاد استرس مالیم روشن است که فعالیت بدنی منظم و متوسط می وضوح بههمچنین 

تر این است که این پاسخ سازگاري، نوعی مقابله براي یک نوع پاسخ سازگاري در بدن باشد. موضوع مهم

ایجاد خواهد کرد. تمرینات ورزشی مداوم با شدت متوسط یک نقش کلیدي  زا استرسدر برابر سایر موارد 

اي اشاره کرد که در کند. در این میان باید به پدیدههاي مزمن و دژنراتیو ایفا میدر پیشگیري از بیماري

  ).2013ماالگوتی و همکاران، ي حائز اهمیت است (ارتباط با نوع سازگار

تواند که میزان کم آن می بودهوابسته به دوز  يبه مفهوم یک پدیده ،6هرمس، شناسی سمدر دانش 

به توانایی ارگانیسم بدن در سازگار کردن خود با  تواند باعث مهار شود.باعث تحریک و دوز زیاد آن می

                                                
1- Jurenka 
2- Alamdari 
3- Moorthi 
4- Nakhostin-Roohi 
5- Meyer 
6- Hormesis 
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 1پاسخ - شکل منحنی دوز Uشکل و یا  Jي فرم دهندهمسئله نشان شود. ایناطالق می هرمساسترس 

هاي بیولوژیکی بدن که در معرض عوامل سیستم ي وسیله بهباشد که این پاسخ متناسب با دوز، می

  ).2013، ماالگوتی و همکاران، 2006، 2کوك و کاالبرسشود (زا هستند ایجاد میاسترس

را به عوارض ناشی از ورزش تعمیم دادند. مطابق  هرمسي نظریهو همکاران، براي اولین بار  3راداك

زا و میزان شدت فعالیت در افتد که میزان دوز عوامل استرساین نظریه، سازگاري فقط زمانی اتفاق می

- ي خاص بوده و به دنبال آن فواصل استراحتی وجود داشته باشد. زمانی که عامل استرسیک محدوده

گونه سازگاري ایجاد نخواهد شد. از سوي دیگر زمانی که میزان شدت شد، هیچزایی وجود نداشته با

، شرایط پاتولوژیکی 4تمرینی)فعالیت بدنی بسیار سنگین بوده و یا فواصل استراحتی رعایت نشود (بیش

  ).2008راداك و همکاران، آسیب عضالنی، التهاب و استرس اکسیداتیو اتفاق خواهد افتاد ( ازجمله

و همکاران اظهار داشتند که فعالیت بدنی متوسط  5، براي اولین بار، گومز کابررا2008در سال 

هاي اکسیژن عمل کرده و نشان دادند که انفجار مالیم گونه اکسیدانی آنتیو  ضدالتهابییک عامل  عنوان به

مسیرهاي  سازيیک سیگنال عمل کرده که مسئول فعال عنوان بهتمرین تولید شده و  ي وسیله بهفعال 

هاي بدن در بافت اکسیدانی آنتیو  ضدالتهابیهاي سیگنالینگ بوده و سیستم را به سمت تحریک آنزیم

تمرینی، فعالیت بدنی بسیار شدید و بیش). از طرفی، 2013ماالگوتی و همکاران، کند (انسان هدایت می

بیماري و به مخاطره انداختن گیرد و باعث افزایش احتمال را نشانه می هرمسنقطه دیگري از منحنی 

و  6اوگونووسکی( رسدها احتمال سازگاري به حداقل خود میشود. در این نوع فعالیتمی هاي بدنسلول

  ).2005همکاران، 

یابد که این فرآیند افزایش می CKبا افزایش شدت فعالیت ورزشی، سطح پراکسید هیدروژن و آنزیم 

و همکاران،  7تائولر( شوداز دستگاه ایمنی بدن می ها اکسیدان آنتیسازي موجب افزایش تولید و رها

 ).2010، 8؛ فرر2006

جهت محافظت  در بدن ها اکسیدان آنتیالتهابی و ضدمواد  میزان دوز روداحتمال می نکهیا سبببه 

 ياویژههاي از مکمل ستفادها بنابراین باشد،بوده  یکافنا هاي شدیدطی فعالیت ایجادشدهآسیب از 

هاي ی شاخصاحتمال تأثیراتدر برابر  تري بزرگ یتیامن يهیو حاش شده واقع دیمف در این زمینه تواند می

ها و مصرف مکمل ۀدرزمینکه  ضدونقیضینتایج  باوجود، قتیبه وجود آورد. در حق آسیب و التهاب بافتی

                                                
1- Dose-response curve 
2- Cook and Calabrese 
3- Radak 
4- Overtraining 
5- Gomez Cabrera 
6- Ogonovszky 
7- Tauler 
8- Ferrer 
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براي  ضدالتهابی هاياز مکمل استفادهها و التهابات ناشی از فعالیت وجود دارد، بر آسیب ها آنآثار 

کرده  دایرواج پ یبدن تیاز فعال یناش هاي احتمالیآسیبجهت مقابله با  عاملی در عنوان بهورزشکاران 

اینکه، در مورد چگونگی و نوع مصرف مکمل کورکومین اتفاق نظر وجود نداشته و ضرورت  مضافاً است.

جه به مطالب و ادبیات ذکر شده، انجام تحقیق حاضر شود. با تواحساس می شدت بهتحقیق در این زمینه 

  رسد:ذیل ضروري به نظر می سؤاالتبه  گویی پاسخدر جهت 

یک مکمل  عنوان بهگرم، میلی 90آیا مصرف یک هفته مکمل کورکومین با دوز مصرفی روزانه  -الف

  فعالیت حاد شود؟تواند باعث پیشگیري از آسیب عضالنی ناشی از می اکسیدانی آنتیو  ضدالتهابی

تواند مانع از پیشروي روند آسیب و یا مصرف یک هفته مکمل کورکومین به چه میزان می - ب

  عضالنی ناشی از فعالیت حاد شود؟

 

  اهداف پژوهش - 4- 1

  هدف کلی 1- 4- 1

به  هاي آسیب عضالنیپاسخ شاخصبر  نیکورکوم مکمل یاري تأثیر هدف از پژوهش حاضر، بررسی

  خواهد بود. فعال جوان مردان در وامانده سازهوازي  تیفعال دنبال یک جلسه

  ویژه اهداف - 2- 4- 1

ها پس از یک جلسه ) خون آزمودنیCKکیناز (مصرف کورکومین بر آنزیم کراتین تأثیرتعیین  - 1

 فعالیت هوازي وامانده ساز.

س از یک ها پ) خون آزمودنیLDHمصرف کورکومین بر آنزیم الکتات دهیدروژناز ( تأثیرتعیین  - 2

 جلسه فعالیت هوازي وامانده ساز.

  فرضیات پژوهش - 5- 1

ها پس از یک جلسه فعالیت هوازي ) خون آزمودنیCKکیناز (مصرف کورکومین بر آنزیم کراتین - 1

 داري دارد.وامانده ساز اثر معنی

ها پس از یک جلسه ) خون آزمودنیLDHمصرف کورکومین بر آنزیم الکتات دهیدروژناز ( - 2

 داري دارد.وازي وامانده ساز اثر معنیفعالیت ه
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  هاي پژوهش محدودیت - 6- 1

  کنترل قابلمحدودیت  - 1- 6- 1

الشعاع  تواند نتایج پژوهشی را تحت در اجراي پژوهش حاضر، محقق با برخی از عوامل دخیل که می

توان به  است، میرا در کنترل خود درآورده  ها آناین عوامل که محقق  ازجملهقرار دهد، مواجه بوده است. 

 تأثیرهاي و تفاوت بودهها مرد ها اشاره نمود. همچنین همه آزمودنیگیري دادهکالیبره کردن ابزار اندازه

 سال 28تا  21ها بین مودنیشود و دامنه سنی آزمشخص نمی تیهاي جنسیکورکومین با توجه به تفاوت

 اند نسبت به اهداف انجام آزمون وقرار نداشته زمونگرآها تحت اختیار آزمودنی که ازآنجاییالوه عاست. به

توان به عدم ابتال این موارد می ازجملهکه  اندباشند توجیه شده مؤثرتوانند در نتایج آزمون عواملی که می

هاي خاص، مصرف الکل، مصرف دخانیات، تغذیه و هاي عفونی مزمن و حاد، عدم مصرف داروبه بیماري

به عبارت دیگر، با توجه به امکانات موجود محقق سعی نموده ؛ ها و غیره اشاره کردودنیمیزان فعالیت آزم

  گذار باشد را کنترل نماید.که ممکن بوده بر نتایج تحقیق اثر مؤثريکه عمده عوامل 

  در پژوهش حاضر: کنترل قابل هاي محدودیتاز دیگر 

  ت کردند.شرک ها آزمونعالقه و تالش در  ،ها با انگیزهآزمودنی- 

  ها یک هفته قبل از آزمون اولیه، رژیم غذایی خود را کنترل نمودند.آزمودنی- 

و  اکسیدانی آنتیهاي داروها و مکمل هرگونهها یک ماه قبل از اجراي آزمون از مصرف آزمودنی- 

  خودداري نمودند. ضدالتهابی

ي خود را طبق روال شی روزانههاي بدنی و تمرینات ورزي پژوهش، فعالیتدر طول دوره ها آزمودنی- 

  صورت نگرفت. ها آني هاي روزانههمیشگی خود حفظ کردند و تغییري در روند فعالیت

  ها و تمرین انجام دادند.اجراي درست آزمون منظور بهمحقق و آزمایشگران حداکثر تالش خود را - 

  کنترل قابلهاي غیر محدودیت - 2- 6- 1

 ها آنپژوهش وجود خواهد داشت که پژوهشگر قادر به کنترل برخی از عوامل اثرگذار به نتایج 

و وضعیت آب و هوایی  هاتوان به تفاوت سطوح آمادگی روانی آزمودنیاین عوامل می ازجملهنخواهد بود. 

 اشاره نمود. ها آزمودنیو شرایط روانی  خواب کافی به هنگام اجراي آزمون،
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Abstract: 

The aim of this study was to investigate the effects of one week curcumin 

supplementation Exercise induced-muscle damage following intensive training session. 

Method: Twenty two physical education students voluntarily participated in this study. 

The participants on the basic values of maximum oxygen consumption were randomly 

divided into two groups of curcumin (n=11) or placebo (n= 11). The curcumin group 

ingested curcumin supplementation (90mg) per day whereas placebo group consumed 

without complications capsules for one week. Both groups had the same physical activity 

(14 km run) and their diet was controlled. Plasma concentrations of CK and LDH of 

baseline, before, immediately, 24, and 48 hours after intensive training session were 

measured. Results: At the end of this study, baseline resting plasma CK was not different 

between groups (P≤0.05). CK significantly increased after exercise compared with pre-

exercise in both groups (P≤0.05). CK significantly increased 24 and 48h after exercise in 

placebo group compared to curcumin (P≤0.05). Furthermore, Although there was no 

significant difference between groups in plasma LDH levels (P≥0.05), significant 

increases was seen compared to pre-exercise in both groups (P≤0.05). 

Conclusion: It seems one week curumin supplementation (90mg per day) has positive 
effects on exercise induced-muscle damage. Obviously, more researches is needed in this 
field. 

Keywords: Muscle damage, Curcumin, Creatine Kinease, Lactate Dehydrogenease, 

Exhaustive exercise  
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