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 هاي صحرایی نر ویستار) قلب موشGPXاکسیدانی(

  3، احمد رحمانی 2، سمانه اکرادي1علی گُرزي

 استادیار گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه زنجان- 1

 کارشناسی ارشد فیزیولوژي ورزشی کاربردي دانشگاه زنجاندانشجوي - 2

 استادیار گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه زنجان- 3

  چکیده

افزایش تولید  ،اکسیدانی تواند موجب کاهش کارایی دستگاه آنتیمی ،حجم باالي تمرینات استقامتی: مقدمه

ف از پژوهش حاضر بررسی اثر مصرف مکمل . هدهاي آزاد و در نهایت فشار اکسایشی شودرادیکال

 8هاي صحرایی نر ویستار طی ) در بافت قلب موشGPXاکسیدانی(کورکومین بر میزان فعالیت آنزیم آنتی

 8و سن  255.79±17.06سر موش صحرایی نر ویستار(وزن  30ها:  مواد و روشهفته تمرین استقامتی بود. 

)، تمرین n=6)، کورکومین(n=6تصادفی به چهار گروه کنترل (هفته) پس از یک هفته آشناسازي به طور 

جلسه در  5هفته،  8) تقسیم شدند. تمرین استقامتی (n=9) و تمرین استقامتی+کورکومین (n=9استقامتی (

هفته) بر روي نوارگردان مخصوص جوندگان انجام شد. سرعت و مدت دویدن در هفتۀ اول پژوهش به ترتیب 

هاي دقیقه رسید. موش 70متر در دقیقه و زمان  35دقیقه بود و در هفتۀ آخر به سرعت  30متر در دقیقه و  10

 30جلسه در هفته،  3هفته،  8صحرایی مکمل کورکومین را به وسیله تزریق داخل صفاقی دریافت کردند (

اسپکتوفوتومتري  در بافت قلب با استفاده روش GPXگرم به ازاي هر کیلوگرم از وزن بدن). فعالیت آنزیم میلی

نتایج حاصل از این : هایافتهوسیلۀ تحلیل واریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. ها بهسنجیده شد. داده

و  p=0.00)(در مقایسه با گروه کنترل تمرین استقامتی شدیدبه همراه  مصرف کورکومین پژوهش نشان داد که

شود.عالوه بر این سطح اکسیدانی میود ظرفیت آنتیموجب بهب )p=0.025(گروه تمرینات استقامتی شدید 

-نتیجهبحث و  .)p=0.03(داري داشته استدر گروه استقامتی شدید افزایش معنی GPXاکسیدانی آنزیم آنتی

کورکومین موجب بهبود ظرفیت آنتی توان گفت که مکمل هاي پژوهش حاضر میگیري: بر اساس یافته

منظم منجر به سازگاري و بهبود عملکرد  که فعالیتشود.عالوه بر این استقامتی میاکسیدانی ورزشکاران نخبۀ 

  محافظتی دستگاه ضد اکسایشی شده است. 
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            Abstract 
Introduction: High volume endurance training can reduce antioxidant capacity and increased 
production of free radicals and oxidative stress. The purpose of this study was to investigate 
the effects of curcumin supplementation on heart’s antioxidant capacity during 8 weeks of 
endurance training in male wistar rats. Materials and Methods: 30 Male wistar rats (weight= 
255.79±17.06 g, aged= 8 weeks) after one week familiarization period, were randomly 
divided in to 4 groups; Control (n=6), curcumin (n=6), Endurance (n=9) and 
Endurance+curcumin (n=9). Endurance training (8 weeks, 5 sessions a week) carried out on 
animal treadmill. The speed and duration of running were 10 m/min and 30 min at first week, 
respectively and reached to the 35 m/min and 70 min at last week. The animals in supplement 
groups received curcumin supplement by subperitonealinjection (8 weeks, 3 sessions a week, 
30 mg/kg.Bw). Analysis of variance was used to analysis of the data. Results: the result of 
this study showed that strenuous endurance training in combination with curcumin improves 
the activity of antioxidant enzyme of heart tissue in compare with control (p=0/00) and 
endurance (p=0/025) groups.  Moreover, the level of antioxidant enzymes GPX strenuous 
endurance training had a significant increase compared to the control (p=0.03). Conclusion: 
Based on the findings of this study, curcumin supplementation can improves the antioxidant 
capacity of heart tissue. Regular activities will lead to compatibility and improved 
performance on antioxidant system. 
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  مقدمه  

-. سوخت)1شود(ي میتوکندریمدر  ATPیدوساز بدن و تولسوختصرف  مصرف شده در بدن، ژنیاکسعمدة 

 يهـا بـدن گونـه   طبیعـی وسـاز  حـال، سـوخت   نیاست. با ا يانرژ دیتول يبراهاي زنده فرایند ضروري بافتوساز 

O2(دیاکسـ پرسو کـال یمختلف مانند راد )ROS(پذیرواکنش ژنیاکس
 کـال یو راد) H2O2(دپراکسـی دروژنیـ ه ،)−•

-یدفـاع آنتـ   تیـ و ظرف ROS دیـ تول نیعدم تعادل ب کی یشیفشار اکسا). 2کند(را تولید می )(•HOلیدروکسیه

 دی(اسـ ايهسته يدهایاز جمله اس یستیز يبه ماکرومولکولها زاییآسیبدر  ايبدن است و نقش عمده یداناکسی

هـا بـه سیسـتم آنتـی     جهت مقابله با فشار اکسایشی تولید شده سلول ).3(کندایفا می دهایپیو ل نی)، پروتئکینوکلئ

 )GPX(دازیپراکسـ  ونی، گلوتـات )CAT(کاتـاالز   )،SOD(سـموتاز ید دیسوپراکس میآنزاکسیدانی آنزیمی از جمله 

ممکـن   یکـه حتـ   کندپذیر تولید میواکنش ژنیاکس يهاگونه . فعالیت ورزشی شدید مقدار بسیاريانـد تجهیز شده

کـه   یسـلول ریجبران ناپذ اکسیدانی پیشی بگیرد و موجب خطرات اکسایشیآنتی دستگاه ازمیزان تولید آنها  است

تواند عملکـرد  یخوب م اکسیدانیفرمول آنتی ک. در نتیجه یرساندمی بیآسجسمانی فرد سالمت و عملکرد به 

 مطلـوب  یمنـ یو از عملکـرد دسـتگاه ا   کمـک نمـوده   دیشـد ی فعالیت ورزشی ابیبازو به را بهبود بخشد  یورزش

درصـد وزن   8تـا   2در زردچوبـه کورکـومین اسـت کـه حـدود       موجود ترین مادة زیستی مهم ).4(حمایت کند

هـاي  اکسـیدانی و درمـان بیمـاري   ، خاصیت آنتیزیست شناختی آنترین اثرات  دهد. مهمزردچوبه را تشکیل می

 ایـ کـه آ د به این سـوال پاسـخ دهـ   مطالعه در نظر دارد  نیا ).5( سرطان است و زایی، آلزایمرگوارشی، حساسیت

قلـب   GPxاکسـیدانی  آنتـی  فعالیـت توانـد  یم دیشد یاستقامت هفته فعالیت 8 در طول نیکورکوم مکمل مصرف

  دهد یا خیر؟ بهبود ویستار رانر نژاد  ییصحراموشهاي 



  شناسی تحقیق روش               

با  هفته) پس از یک هفته آشناسازي 8و سن  255.79±17.06سر موش صحرایی نر ویستار (وزن  30

سانتی گراد) و رطوبت  22±4/1)، دما (12:12تمرینات در شرایط کنترل شدة نور (چرخه تاریکی به روشنایی

)، تمرین n=6)،کورکومین(n=6گروه کنترل( 4درصد) آزمایشگاه حیوانات، به طور تصادفی به 5±45(

جلسه در هفته)  5هفته،  8( )تقسیم شدند. تمرین استقامتیn=9) و تمرین استقامتی+ کورکومین (n=9استقامتی(

متر  10بر روي نوارگردان مخصوص جوندگان انجام شد. سرعت و مدت دویدن در هفتۀ اول پژوهش به ترتیب 

درصد اکسیژن  85تا  80متر در دقیقه (معادل  35دقیقه بود و در هفتۀ آخر به سرعت  30در دقیقه به مدت 

 Merckصحرایی مکمل کورکومین (تهیه شده از شرکت  هايدقیقه رسید. موش 70مصرفی بیشینه) و زمان 

گرم به ازاي هر میلی 30جلسه در هفته،  3هفته،  8آلمان) را به وسیله تزریق داخل صفاقی دریافت کردند (

ها با داروي بیهوشی کتامین و ساعت پس از آخرین جلسه تمرین تمام گروه 48کیلوگرم از وزن بدن). 

در بافت قلب با  GPXفعالیت آنزیم شدند و بافت قلب آنها برداشت شد. سپس  زایالزین  بیهوش و تشریح

) مورد سنجش قرار TBARSنانومتر،روش  532استفاده روش اسپکتوفوتومتري (جذب نوري در طول موج 

  ). p>0.05(وسیلۀ تحلیل واریانس یک طرفه تجزیه و تحلیل شدها به). داده6گرفت(

  ها   یافته              

  
  ).p>0.05دار با گروه کنترل و استقامتی (*= تفاوت معنی.)U/mg.pro(قلب GPXمیانگین فعالیت 

  بحث و نتیجه گیري 

داري پیدا کرد. به گروه استقامتی+کورکومین نسبت به گروه استقامتی و کنترل افزایش معنی GPXآنزیم سطح 

توان گفت مصرف مکمل کورکومین به هنگام اجراي تمرینات استقامتی شدید موجب بهبود فعالیت عبارتی می

داري افزایش معنی شدید نسبت به گروه کنترل گروه استقامتی GPXآنزیم سطح  شود.آنزیم آنتی اکسیدانی می

داشته است.که نشان دهندة این است که فعالیت منظم منجر به سازگاري و بهبود عملکرد محافظتی دستگاه ضد 

  اکسایشی شده است.

  علمی پژوهش - پیام اجرایی 
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کنترل کورکومین استقامتی کورکومین+استقامتی



در این پژوهش مصرف مکمل کورکومین باعث پیشگیري از بروز افزایش رادیکال هاي آزاد شد و فشار 

اي که مجبور به انجام تمرینات استقامتی از تمرینات را کاهش داد. بنابراین به ورزشکاران حرفهاکسایشی ناشی 

  شود در برنامۀ غذایی خود از ادویۀ غذاییزردچوبه (حاوي کورکومین) استفاده کنند.شدید هستند توصیه می
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