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پالسماي خون متعاقب یک   ASTو   ALTتاثیر یک هفته مکمل یاري کورکومین بر سطوح آنزیم هاي 

  جلسه فعالیت هوازي وامانده ساز

  3، بابک نخستین روحی2، لطفعلی بلبلی1صهبا کارگر جدي ابراهیمی

 دانشجوي کارشناسی ارشد دانشگاه محقق اردبیلی .1

 دانشگاه محقق اردبیلیاستاد  .2

  استادیار دانشگاه آزاد اسالمی اردبیل .3

  

  .چکیده

پالسماي   ASTو   ALTتاثیر یک هفته مکمل یاري کورکومین بر سطوح آنزیم هاي هدف: هدف از پژوهش حاضر، بررسی 

  می باشد. ساز خون متعاقب یک جلسه فعالیت هوازي وامانده

ها بر اساس دانشجوي پسر رشته تربیت بدنی به طور داوطلبانه در این پژوهش شرکت کردند. آزمودنی نوزده :روش شناسی 

 نفر) تقسیم شدند. گروه 9شبه دارو (1نفر) و  10( کورکومینمقادیر پایه حداکثر اکسیژن مصرفی به طور تصادفی به دو گروه 

دارو گروه شبهمیلی گرم) و  90میلی گرم (جمعا  45با محتواي  2دو عدد کپسول کورکومین به مدت یک هفته روزانه کورکومین

 تحت کنترل بود.کردند. هر دو گروه برنامه فعالیت بدنی یکسانی داشتند و رژیم غذایی مصرفی آنان نیز  کپسول پالسبو دریافت

ساعت بعد از  48و  24بعد،  ، قبل از فعالیت، بالفاصله در حالت پایه هاپالسماي خون آزمودنی ASTو  ALTغلظت پالسمایی 

  کیلومتر دویدن) مورد ارزیابی و تجزیه و تحلیل قرار گرفت. 14فعالیت(

از مرحله پیش از کورکومین وشبه داروهر دو گروه پالسماي خون  ASTو  ALT: در پایان مطالعه، سطوح آنزیم هايیافته ها

تفاوت معنی دار بین  ASTو  ALTدر سطوح  الت پایههمچنین،در ح). p > 05/0(رو به کاهش گذاشتتمرین به پس از آن 

یک ساعت  ASTو  ALTکاهش معنی داري در فعالیت  کروکومیندر حالی که درگروه  ؛)p > 05/0( گروهی مشاهده نشد

  ). p > 05/0پس از اجراي یک جلسه فعالیت شدید مشاهده گردید (

روي برخی شاخص هاي آسیب عضالنی  بر اثرات مثبتی کورکومیننتایج این مطالعه نشان داد، مصرف مکمل نتیجه گیري: 

 ASTهمچنین اثرات مثبت مکمل کورکومین بر آنزیم دارد. وامانده ساز  فعالیت، پس از یک جلسه ALTآنزیم همانند فعالیت 

  بدیهی است، انجام مطالعات بیشتر در این زمینه ضروري به نظر می رسد.در پژوهش حاضر مشاهده نشد. 

  .ALT  ،AST ، آسیب عضالنی: کورکومین، ژگان کلیديوا
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  فیزیولوژي و تغذیه ورزشی


