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 دهیچک
اثر تمرین شنا و کورکومین در دوره ترک های آزاد گردد. هدف از تحقیق حاضر بررسی تواند باعث افزایش رادیکالمی ازحد الکلمصرف بیش زمینه و هدف:

( و پروتئین MDA(، مالون دی آلدئید )TACاکسیدانی تام )ظرفیت آنتی،  (GPX)گلوتاتیون پراکسیداز، (SOD)سوپر اکسید دیسموتاز بر مصرف افراطی الکل 

 ی صحرایی بود.هاموش (PCکربونیل )

 5روز هفتم در در را ترک نموده و الکل  مصرفروز  6سپس ، الکل مصرف نمودندبار هر هشت ساعت یکچهار روز انتخاب و  سر موش 40 ها:مواد و روش

و  کردندپنج جلسه در هفته به مدت دو هفته شنا  4و  3های گروهقرار گرفتند. ( شم 5شنا و ) و( کورکومین 4( شنا )3( کورکومین )2( کنترل )9گروه )

 امانجآنالیز واریانس دوطرفه ن از آزموبا استفاده  هاوتحلیل یافتهکورکومین دریافت نمودند. تجزیه mg/kg50پنج بار در هفته به مدت دو هفته  4و  2های وهگر

 (.p≤05/0شد )

( دارد، مصرف 009/0=p) PC( و 009/0=p) MDAو کاهش TAC (001/0=p )و SOD (009/0=p) ،GPX (009/0=p )یش برافزاداری شنا اثر معنی نتایج:

داری ندارد اثر معنی TAC( دارد ولی بر 009/0=p) PC( و 009/0=p) MDAو کاهش GPX (009/0=p )و SOD (009/0=p )یش برافزاداری کورکومین اثر معنی

(34/0=p) یشبرافزازمان با مصرف کورکومین دارای اثرات تعاملی همچنین شنا هم SOD (009/0=p ) وGPX (009/0=p ) و کاهشPC (001/0=p )ولی  است

 یست.نMDA (93/0=p )و TAC (44/0=p )دارای اثرات تعاملی بر 

 .اکسیدانی استفاده نمودجهت افزایش عوامل آنتیدوره ترک مصرف افراطی الکل در کورکومین مصرف  زمان باهمتمرین شنا احتماالً بتوان از  گیری:نتیجه

 

 اکسیدان، آنتیالکل، کورکومین، تمرین شنا کلمات کلیدی:
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 را محیطی و مرکزی اعصاب سیستم بر اثرات زیانباری و فکری

 جنون درباره انگلستان در آمارى آورد.می ارمغان به انسان برای

 که است نشان داده چنین دیگر هاىجنون با آن یسهمقا و الکلى

-جنون مبتالبه دیگر یوانهد 53 فقط الکلى یوانهد 2241 برابر در

 هاىتیمارستان از که آماری موجباست. به داشته وجود ها

 الکلى بیماران را روانى بیماران از درصد 45 آمدهدستآمریکا به

استخوان،  کبد، عروقی، -قلبی سیستم (.9د )ندهمی یلتشک
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مصرف الکل عوارض  گردند.می برگشتیرقابلغ شدید

های کبد، لوزالمعده، قلب و سیستم ی بر بافتاشدهشناخته

مدت اتانول بیان شده است که مصرف کوتاه(. 2عصبی دارد )
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های ریوی و رشد ناکامل کلیه مغز و اختالل در عملکرد آلوئول

(. همچنین گزارش شده است که مصرف الکل منجر 2شود )می

به افزایش فشار اکسایشی و به دنبال آن منجر به بروز اختالالت 

توازن بین فشار با افزایش فشار اکسایشی  (.3گردد )مغزی می

ا غلبه رود و باکسیدانی بدن از بین میاکسایشی و سیستم آنتی

هابی های التاکسیدانی، پاسخفشار اکسایشی بر سیستم آنتی

-ویژه هایبینند. در حقیقت سیستمها آسیب میتحریک و اندام

نام  به که دارد وجود حاصله هایبرابر آسیب در دفاع جهت ای

 هایآنزیم .باشندمی معروف اکسیدانیتیآن دفاع هایسیستم

و   (GPX) ، گلوتاتیون پراکسیداز(SOD)سوپر اکسید دیسموتاز 

-می شناخته آنزیمی هایاکسیدانیآنت عنوانبه  (CAT) کاتاالز

های بدن طی متابولیسم خود نیز تعدادی سلول(. 4شوند )

مواد کنند. همچنین اکسیدان قوی یا رادیکال آزاد تولید می

حاصل از متابولیسم داروها، مصرف الکل و دخانیات، قرار گرفتن 

در معرض تشعشعات یونیزه و غیریونیزه و همچنین انجام فعالیت 

گردند. واکنش ورزشی شدید منجر به تولید مواد اکسیدان می

 ها، لیپیدها و اسیدهای نوکلئیک باعث ایجاداین مواد با پروتئین

هابی های الته بروز آترواسکلروز، بیماریضایعات بافتی و درنتیج

ازحد (. نشان داده شده، مصرف بیش5گردد )ها میو انواع سرطان

های صحرایی، سبب افزایش پراکسیداسیون الکل در موش

 لیپیدی، کاهش گلوتاتون، گلوتاتیون پراکسیداز و سوپراکسید

در بافت قلب ( MDA)آلدئید مالون دیو افزایش دیسموتاز 

واند تاین آلدئید ناشی از پراکسیداسیون لیپیدی، می(. 6شود )می

ها و ساختارهای ژنومی وارد با سایر اجزای سلولی مانند پروتئین

(. در حقیقت 7واکنش شده و ضایعات متنوعی ایجاد کند )

MDA  یدشده طی پراکسیداسیون لیپید تولیک گروه کربونیل

. در فشار است که در تشخیص فشار اکسایشی نقش دارد

بینند و این ها آسیب میاکسایشی، بسیاری از ماکرومولکول

نند. کهای مزمن ایفا میها نقش اساسی در ابتال به بیماریآسیب

ای هگرچه هنوز اطالعات دقیقی از مکانیسم اثر ورزش بر استرسا

اما برخی از محققین معتقدند ورزش  ،اکسیداتیو وجود ندارد

های وابسته به استرس مدت با کاهش بیماریمنظم و طوالنی

دهد و اکسیداتیو همراه بوده و متوسط طول عمر را افزایش می

توان سازگاری ورزش با افزایش تولید دلیل این مزیت را می

های آزاد در حین ورزش دانست. سازگاری ورزش با رادیکال

های آزاد در حین ورزش است که این ولید رادیکالافزایش ت

                                                           
 

 اکسیدانی، افزایش بیان ژن مربوطسازگاری افزایش سیستم آنتی

یب حذف آس -احیا و فعال شدن سیستم، ترمیم -به اکسیداسیون

مثال شنای استقامتی منظم که عنوان(. به4گیرد )را در بر می

شود، از نجام میای پنج روز اصورت یک ساعت در روز و هفتهبه

های صحرایی دیابتی موش در بافت قلب MDAافزایش 

تمرین هوازی با کاهش غلظت  یطورکل(. به1نماید )جلوگیری می

، (TAC)  9تام اکسیدانیو افزایش ظرفیت آنتی MDAسرمی 

 اکسیدانی در بدن منجرتواند به بهبود روند اکسیدانی/آنتیمی

 3های پژوهشی که در موش و همکاران با  Kakarla(.90شود )

ماهه انجام دادند، نشان دادند، تمرین سبب کاهش  94ماهه و 

شود استرس اکسیداتیو ناشی از مصرف اتانول و افزایش سن می

در پژوهشی تعامل تمرین استقامتی و مصرف همچنین ( 99)

، SOD ،CATها بررسی شد و عوامل اتانول بر بافت قلب موش

یپدپراکسیدان مورد ارزیابی قرار گرفت. در گزانتین اکسیداز و ل

های این پژوهش نشان داده شد با افزایش سن، آنزیم

. ضمناً یابدکاهش و استرس اکسیداتیو افزایش می اکسیدانیآنت

های مصرف الکل در هر دو گروه سنی سالمند و جوان، آنزیم

دهد. همچنین اکسیدانی را کاهش و اکسایش را افزایش میآنتی

وه تمرین و الکل نسبت به گروهی که الکل مصرف کردند ولی گر

ا را هو کاهش اکسیدان هااکسیدانیتمرین نکردند، افزایش آنت

 متان( فرولوئیل ماده مؤثر )دی کورکومین (.92نشان دادند )

است. کورکومین  اکسیدانییخواص آنت دارای و بوده زردچوبه

 .اکسـیژن را مهـار نمایدهای فعـال تواند تولید گونهمی

شود و آن ( متصـل میTRکورکومین بـه تیروکسـین ردوکتـاز )

را به نیکوتین آمیدآدنین دی نوکلوئوتید فسفات اکسیداز 

(NADPH oxidaseتبدیل می ) کند کـه از تشـکیلROS 

(. مطالعات زیادی اثرات محافظتی 93نماید )جلوگیری می

(. 94-96اند )ختلف گزارش کردههای مکورکومین را در بیماری

ای مشاهده نشد که به های صورت گرفته مطالعهطبق بررسی

زمان با مصرف بررسی اثرات ضد اکسایشی تمرینات ورزشی هم

کورکومین در دوره مصرف الکل و یا ترک آن پرداخته شود لذا با 

مصرف افراطی الکل مطالعه حاضر باهدف  باریانتوجه به اثرات ز

اثر تمرین شنا و کورکومین در دوره ترک مصرف افراطی بررسی 

 (PCو پروتئین کربونیل ) SOD ،GPX ،TAC ،MDAبر الکل 

 انجام شد. های صحراییموش
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  هامواد و روش

 های صحراییتهیه و نگهداری موش  

نر نژاد ویستار با صحرایی  سر موش 40در این مطالعه تجربی 

گروه از مرکز پــــرورش حیوانات گرم  250تا  200وزن تقریبی 

جهت خریداری و فارماکولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران 

روز در شرایط  هفتسازگاری با شرایط محیطی، به مدت 

 92استاندارد ازنظر دما، رطوبت، تغذیه و نور در یک سیکل 

ساعت تاریکی در حیوان خانه این دانشگاه  92ساعت روشنایی و 

روزه سازگاری با محیط شدند. پس از طی دوره هفتنگهداری 

های صحرایی به مدت چهار روز الکل مصرف نمودند. تمامی موش

صورت آزادانه به دوره مصرف الکل به جزبههای صحرایی موش

در طول دوره چهارروزه در حقیقت آب و غذا دسترسی داشتند؛ 

میشه ، اما آب ههای صحرایی حذف شدمصرف الکل، غذای موش

 در دسترس بود.

 شیوه مصرف اتانول و ترک آن  

 Leasureو  Maynardبر اساس آنچه قبالً توسط اتانول 

از طریق گاواژ داخل معده صورت ( صورت گرفته بود، 2093)

به مدت چهار های صحرایی که موش صورتینبد ؛(97گرفت )

اتانول در مکمل  w/v 25%با اتانول )بار روز هر هشت ساعت یک

این نکته  دوز(. 92( گاواژ شدند )درمجموع وانیلی شرکت انشور

گرم  5است که این میزان دوز برای هر موش صحرایی  ذکرقابل

به ازای هر کیلوگرم از وزن بدن بود. تجویز اتانول برای دوزهای 

ای رفتار وابستگی صورت بعدی بر اساس مقیاس شش نقطه

تاکسی یا عدم تعادل یا = آ2= کم فعالیتی؛ 9= طبیعی؛ 0)گرفت 

= آتاکسی+شکم کشیدن و/یا تأخیر در 3ناهماهنگی حرکتی؛ 

= 5= عدم وجود رفلکس سرپا ایستادن؛ 4رفلکس ایستادن؛ 

 های بعدی بادر دوز .(97)رفلکس پلک زدن چشم وجود ندارد( 

ای هاتانول تجویز شد، به شکلی که موش توجه به رفتار مستی

 صحرایی که مقیاس باالتری دارند، اتانول کمتری دریافت کردند

که بیشترین دوز مصرفی هفت گرم به ازای هر کیلوگرم یطوربه

غذا مصرف اتانول پایان دوره چهارروزه در . وزن بدن در روز بود

ت ترک در ادامه جهبرگردانده شد.  های صحراییموشبه قفس 

گونه های صحرایی به مدت شش روز بدون هیچاتانول موش

 5در ( و از روز هفتم 97نگهداری شدند ) قفسای در مداخله

( تمرین 3( مصرف کورکومین )2( کنترل )9شامل ) تایی 4گروه 

( شم )مصرف 5( مصرف کورکومین همراه با تمرین شنا و )4شنا )

 قرار گرفتند.( دی متیل سولفوکساید

 تمرین شنا  

های صحرایی شش روز پس از ترک اتانول، در روز هفتم موش

 ،مصرف کورکومین همراه با تمرین شناو تمرین شنا  هایگروه

 .تمرینات شنا را انجام دادندپنج جلسه در هفته به مدت دو هفته 

برنامه تمرین که یطوربهشد انجام  99ساعت  رأستمرینات شنا 

جلسه به یک ساعت رسید.  سهدقیقه شروع و پس از  20شنا از 

ازآن در هفت جلسه بعدی به مدت یک ساعت ادامه پیدا کرد. پس

حوله یله وسبههای صحرایی موش شناتمرین پس از هر جلسه 

 .(94) برگردانده شدند شده و به داخل قفسخشک

 مصرف کورکومین  

با بچ نامبر )شرکت مرک آلمان از  شدهیهکورکومین ته

حل  90( با حالل دی متیل سولفوکساید با غلظت 420354%

 صورتگرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن بهمیلی 50 شد و با دوز

مصرف های گروههای صحرایی به موشبه مدت دو هفته  صفاقی

. زریق شدت مصرف کورکومین همراه با تمرین شناو کورکومین 

است که مصرف کورکومین شش روز پس از  ذکرقابلاین نکته 

که مصرف یطوربهترک اتانول، در روز هفتم صورت گرفت 

کورکومین به میزان پنج بار در هفته صورت گرفته که معادل 

بار  90کورکومین  درمجموعرو ینازاجلسات تمرین شنا بود؛ 

های صحرایی تزریق شد. همچنین صورت صفاقی به موشبه

ی صحرایی گروه شم پنج بار در هفته به مدت دو هفته هاموش

 صورت صفاقی دریافت نمودند.به دی متیل سولفوکساید

 های صحرایییری موشگخون  

های صحرایی موشدوره تحقیق  انتهایدر  ،دو هفتهپس از 

ری گیشدند و جهت اندازههوش یبیله کتامین و زایلوزین وسبه

صورت مستقیم از قلب خون بهسی متغیرهای تحقیق پنج سی

های و در پایان موش به عمل آمد یریگهای صحرایی خونموش

ای خون هاست که نمونه ذکرقابلاین نکته . صحرایی قربانی شدند

دقیقه در دمای آزمایشگاه نگهداری  40به مدت  EDTAبدون 

دقیقه  95به مدت  3000شدند و در ادامه جهت تهیه سرم با دور 

یرهای تحقیق به روش االیزا و با استفاده متغوژ شدند. سانتریفی

)با دقت  SOD(، µM 9)با دقت  MDAهای تجاری از کیت

U/mL 9 ،)GPX  با دقت(U/ml 5 ،)TAC  با دقت(µM/L 9 و )

PC  با دقت(ng/mL 9ویژه موش ) های صحرایی، ساخت شرکت

Zellbio گیری شدند.کشور آلمان اندازه 

  های آماریروش  

 وفکلوموگر ز آزمونها ابررسی طبیعی بودن توزیع یافتهجهت 
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استفاده شد همچنین با توجه به اینکه تحقیق اسمیرنوف  -

 استحاضر دارای دو متغیر مستقل تمرین شنا و کورکومین 

آنالیز واریانس های تحقیق از آزمون وتحلیل یافتهجهت تجزیه

 (.P≤05/0دوطرفه استفاده شد )
 

 نتایج
ارائه  PCو  SOD ،GPX ،TAC ،MDAسطوح  9در جدول 

شده است. نتایج آزمون آنالیز واریانس دوطرفه نشان داد مصرف 

( و تمرین 42/0و اندازه اثر  F=19/942و  P=009/0کورکومین )

داری ( اثر معنی53/0و اندازه اثر  F=22/34و  P=009/0شنا )

های صحرایی در دوره ترک مصرف افراطی موش SOD یشبرافزا

کورکومین همراه با تمرین شنا الکل دارد همچنین مصرف 

(009/0=P  76/37و=F  دارای اثرات تعاملی در 55/0و اندازه اثر )

های صحرایی در دوره ترک موش SODافزایش سطوح سرمی 

و  P=009/0مصرف افراطی الکل است؛ مصرف کورکومین )

46/930=F  009/0( و تمرین شنا )49/0و اندازه اثر=P  و

34/10=F  یشداری برافزا( اثر معنی75/0و اندازه اثر GPX 

های صحرایی در دوره ترک مصرف افراطی الکل دارد موش

و  P=009/0همچنین مصرف کورکومین همراه با تمرین شنا )

76/37=F  دارای اثرات تعاملی در افزایش 43/0و اندازه اثر )

های صحرایی در دوره ترک مصرف موش GPXسطوح سرمی 

و اندازه اثر  F=55/7و  P=001/0شنا ) افراطی الکل است؛ تمرین

های صحرایی در دوره موش TAC یشداری برافزا( اثر معنی97/0

مصرف کورکومین  وجودینترک مصرف افراطی الکل دارد باا

(34/0=P  13/0و=F  اثر معنی02/0و اندازه اثر )یشداری برافزا 

TAC های صحرایی در دوره ترک مصرف افراطی الکل ندارد موش

و  P=44/0همچنین مصرف کورکومین همراه با تمرین شنا )

41/0=F  دارای اثرات تعاملی در افزایش 09/0و اندازه اثر )TAC 

؛ یستهای صحرایی در دوره ترک مصرف افراطی الکل نموش

( و 44/0و اندازه اثر  F=16/33و  P=009/0مصرف کورکومین )

-( اثر معنی25/0و اندازه اثر  F=55/92و  P=009/0تمرین شنا )

های صحرایی در دوره ترک مصرف موش MDAداری بر کاهش 

مصرف کورکومین همراه با تمرین  وجودینافراطی الکل دارد باا

( دارای اثرات تعاملی 06/0و اندازه اثر  F=36/2و  P=93/0شنا )

های صحرایی در دوره ترک موش MDAدر کاهش سطوح سرمی 

و  P=009/0کورکومین ) و مصرف یستمصرف افراطی الکل ن

46/63=F  009/0( و تمرین شنا )63/0و اندازه اثر=P  و

67/971=F  داری بر کاهش ( اثر معنی43/0و اندازه اثرPC 

های صحرایی در دوره ترک مصرف افراطی الکل دارد موش

و  P=001/0همچنین مصرف کورکومین همراه با تمرین شنا )

70/7=F  دارای اثرات تعاملی در کاهش سطوح 97/0و اندازه اثر )

های صحرایی در دوره ترک مصرف افراطی الکل موش PCسرمی 

 است.

  گیرینتیجه و بحث
داری های مطالعه حاضر نشان داد تمرین شنا اثر معنییافته

های موش PCو  MDAو کاهش  TACو  SOD ،GPXیش برافزا

مطالعات دارد. در دوره ترک مصرف افراطی الکل صحرایی 

-های واکنشی اکسیژن با بیماریاند که گونهبسیاری نشان داده

عروقی، نفروپاتی دیابتی و  -های قلبیهایی مثل سرطان، بیماری

حتی با فرآیندهایی نظیر سالمندی و ناباروری نیز ارتباط دارد 

 گانهپنج یهاگروهتحقیق در  یرهایمتغسطوح سرمی  .1جدول 

 متغیر

 گروه
SOD 

(U/mL) 
GPX 

(U/mL) 
TAC 

(µM/L) 
MDA 
(µM) 

PC 

(ng/mL) 

 04/2±20/0 09/62±73/7 39/0±92/0 43/49±75/93 64/4±03/9 کنترل

 59/9±06/0 14/26±20/20 26/0±04/0 75/969±20/91 72/25±62/2 مصرف کورکومین

 26/9±06/0 95/37±50/5 32/0±04/0 14/947±64/94 61/91±65/9 شناتمرین 

 09/9±06/0 05/94±40/97 37/0±06/0 04/915±66/96 43/25±32/4 مصرف کورکومین همراه با تمرین شنا

 16/9±20/0 54/57±12/90 20/0±04/0 37/44±04/27 24/7±94/2 شم
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باال رفتن سن، پراکسیداسیون چربی گزارش شده است با (. 91)

ود شآسیب با نوشیدن الکل تشدید می یابد و اینافزایش می

صحرایی های موش در همسو با تحقیق حاضرای در مطالعه (.20)

گردید و سطوح  MDAمنجر به افزایش  نوشیدن الکل سالمند

گلوتاتیون و اسیداسکوربیک کاهش یافت. همچنین نشان داده 

گلوتاتیون و  افزایشو  MDAمنجر به کاهش شد تمرین ورزشی 

( که این 20)شد  ی صحراییهابیک در کبد موشاسیداسکور

گر دیدر پژوهشی های مطالعه حاضر بود. تغییرات همسو با یافته

های تواند در موشگزارش شد تمرینات استقامتی می

 (1) گردد CATو  SODاتانول منجر به بهبود  کنندهمصرف

تمرین سبب کاهش نشان دادند و همکاران  Kakarlaهمچنین 

شود اکسیداتیو ناشی از مصرف اتانول و افزایش سن میاسترس 

 استرس مورد در که مختلفی تحقیقات نتایج به توجه با (.99)

 صورت بدن هایاکسیدانیآنت و آن هایشاخص و اکسیداتیو

 قبلی تمرینات سابقه و جسمانی آمادگی داشتن است، گرفته

 هایشاخص پاسخ بر اثرگذار عوامل ینترمهم از یکی هاآزمودنی

 شدهگزارشهای مطالعات یافته (.29اکسیداتیو است ) استرس

 استهای ورزشی متفاوت اثرات ضداکسایشی فعالیت ٔ ینهدرزم

ای ههای برخی از مطالعات حاکی از اثر فعالیتکه یافتهیطوربه

(، 22مردان فوتبالیست جوان ) SODیش سطوح برافزاورزشی 

(، 23پالسمایی مردان سالم ) اکسیدانیافزایش ظرفیت آنت

، (24) های صحراییدر هیپوکمپ موش SODافزایش سطوح 

های قلب، ریه، و بیان آن در سلول SODسطوح سرمی افزایش 

و  GPX، افزایش (25های صحرایی )کبد، کلیه و عضله موش

SOD افزایش فعالیت  ،(26) 2مبتالبه دیابت نوع  سالیانزنان م

SOD ،CAT  وGPX و  (25های صحرایی مبتالبه دیابت )موش

 است (24)مردان تمرین نکرده  TACو  SOD ،GPXافزایش 

درصد یک  70مقاومتی با شدت  اتتمرینهفته  92وجود ینباا

-موش MDAداری در سطوح تکرار بیشینه موجب تغییر معنی

روز در هفته  6هفته،  92همچنین  (21های صحرایی نر نگردید )

در  SODدار بیان موجب تغییر معنی تمرین ساعت 2و هر جلسه 

های رو یافتهینازا (.30) نگردیدساله  95 -96لنفوسیت پسران 

های های مطالعه حاضر همسو و یافتهبا یافته 24تا  22مطالعات 

. طبق است سوناهمهای مطالعه حاضر با یافته 30و  21مطالعات 

های ورزشی رسد شدت فعالیتیمبه نظر  شدهگزارشمطالعات 

اکسیدانی های آنتییک عامل مهم و اثرگذار بر تغییرات آنزیم

حاکی از  هاآنهای که در اغلب مطالعاتی که یافتهیطوربه، است

، شدت تمرینات استاثرات ضداکسایشی تمرینات ورزشی 

ت بایسیموجود ینباا؛ استاز شدت باالیی برخوردار  کاررفتهبه

ه اکسیدانی بهای آنتیقرار دارد که پاسخ موردتوجهاین نکته را 

های ورزشی های ورزشی حاد و شدید متفاوت از فعالیتفعالیت

حاد و شدید منجر  یورزش هایکه فعالیتیطوربه است بلندمدت

 یورزشهای فعالیتاما  گرددرس اکسیداتیو میتبه افزایش اس

ر به نجاکسیدانی مز طریق افزایش دفاع آنتیا منظم و بلندمدت

بایست یمهمچنین  (24کاهش استرس اکسیداتیو خواهد شد )

شدید مصرف  یورزشهای فعالیتر گرفت که هنگام ظدر ن

به همین یابد؛ یبرابر افزایش م 4-90اکسیژن در بدن حدود 

های آزاد به علت افزایش مصرف دلیل با افزایش تولید رادیکال

یف ی بدن تضعاکسیداناکسیژن ممکن است ظرفیت دفاع آنتی

رزشی های ودر رابطه با مکانیسم اثرات ضداکسایشی فعالیتشود. 

های ورزشی با چندین سازوکار ازجمله فعالیتبیان شده است که 

وساز نشست اکسیژن از زنجیره انتقال الکترونی، سوخت

افزایش  ها وها و ماکروفاژپروستانوئیدی، فعالیت گزانتین اکسیداز

ها ممکن است بر فرآیندهای بروز فشار فعالیت کاتکوالمین

های پاسخ آنزیم ٔ ینه(. درزم39بگذارد ) یراکسایشی تأث

های ورزشی باید گفت احتماالً ضداکسایشی نسبت به فعالیت

هایی در میزان های آزاد، سازگاریهمراه با افزایش تولید رادیکال

ا رخ هاکسیدانی آنزیمی سلولتولید و فعالیت سیستم آنتی

. همچنین افزایش کندیدهد که آثار نامطلوب آن را خنثی ممی

به  نسبت یاشدههای اکسایشی سازگاری شناختهفعالیت آنزیم

در  GPXی بیشتر تمرینات استقامتی است که موجب استفاده

 شود ولی سازوکارهای ایناکسیدانی بدن میسیستم دفاعی آنتی

ظاهر های بهزگاریاند، اما این سادو روش هنوز مشخص نشده

دهند رخ می های ورزشیفعالیتمتناقض، تغییراتی هستند که با 

(32.) 

ی دارداد مصرف کورکومین اثر معنینتایج این مطالعه نشان 

-موش PCو  MDAو همچنین کاهش  GPXو  SODیش برافزا

دارد  های صحرایی نر در دوره ترک مصرف افراطی الکل

های صحرایی نر در دوره موش TACبر داری اثر معنیوجود ینباا

های اخیر تعداد زیادی طی دههندارد.  ترک مصرف افراطی الکل

عنوان محافظ کبدی از محصوالت طبیعی و ترکیبات غذایی به

که  دهندیاند. مطالعات اخیر نشان مقرارگرفته یموردبررس

فاکتورهای غذایی نقش مهمی را در باال بردن توانایی بدن برای 

 مطالعات. در نمایندیمواد شیمیایی و داروها ایفا م ییزداسم
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ین التهاب کورکومضدو سمیت اکسیدانی، ضدمتعددی اثرات آنتی

قوی  اکسیدانیعنوان یک آنتگزارش شده است و همچنین به

 هایهای آزاد نظیر گونهرادیکال سازییو خنث یآورتوانایی جمع

 و یآورجمع طریق از کورکومین(. 96اکسیژن فعال را داراست )

 مانند اکسیداتیو هایآنزیم مهار و آزاد هایرادیکال سازییخنث

تحقیقات اخیر (. 33است ) اهمیت دارای P- 450سیتوکروم 

دهد کورکومین بیـان گلوتـاتیون داخـل سلولی را نشان می

-آنتی توانـد اثـرافزایش داده و از طریق اتصال به آهن می

خود را القاء کند. همچنین با القاء آنـزیم همـواکسیژناز اکسیدانی 

(HOMXنقش محافظتی در برابر استرس ) های اکسیدان دارد

 کورکومین به میزان روز تزریق 90محققین نشان دادند  (.33)

های گرم به ازای هر کیلوگرم از وزن بدن موشمیلی 95و  90، 5

از  در پیشگیریصحرایی موجب کاهش پراکسیداسیون لیپیدی 

اختالالت شناختی و استرس اکسیداتیو ناشی از تزریق داخل 

 ،(32گردد )های صحرایی میبطنی مغز هوموسیستئین موش

تزریق روزانه پودر زردچوبه به میزان دو درصد موجب  هشت هفته

های کاهش پراکسیداسیون لیپیدی و افزایش آنزیم

 ه با سم آلوکسانهای صحرایی دیابتی شداکسیدانی موشآنتی

گرم میلی 30هشت هفته، سه روز در هفته و هر بار ، (4گردید )

های کیلوگرم از وزن بدن موش عصاره زردچوبه به ازای هر

های موش TACو افزایش  MDAصحرایی موجب کاهش 

به گرم میلی 200دریافت  (،33صحرایی در معرض سرب گردید )

دار جب افزایش معنیکورکومین موازای هر کیلوگرم وزن بدن 

SOD، CAT  وTAC های صحرایی گردید در بافت کلیه موش

گرم به ازای هر کیلوگرم از وزن بدن میلی 200دریافت  ،(34)

های بهبود فعالیتو  MDAدار کورکومین موجب کاهش معنی

 (35آسیب نخاعی گردید ) های صحراییموشاکسیدانی آنتی

 200کومین با دوز هشت روز دریافت کورسه و  همچنین

های صحرایی موشدر گرم به ازای هر کیلوگرم از وزن بدن میلی

(. 36های صحرایی گردید )موش SODموجب افزایش فعالیت 

-اکثر مطالعات نشان دادند کورکومین موجب بهبود فعالیت آنزیم

ای مشاهده نشد شود از همین رو مطالعهاکسیدانی میهای آنتی

عه های این مطالکل یافته طورسو باشد. بهناهمکه بامطالعه حاضر 

-یتام آنت تیدر وضع رییبدون تغ نیکورکومنشان داد مصرف 

ه گردید. در این رابط ویداتیکاهش فشار اکس منجر به یدانیاکس

-گزارش شده است که کورکومین به دلیل دارا بودن خواص آنتی

آزاد و از  هایسازی رادیکالیخنثی، آورجمعاکسیدانی از طریق 

های اکسیداتیو، مهار برای واکنش هاآندسترس خارج کردن 

، تعامل با آبشارهای p- 450های اکسیداتیو مانند سیتوکروم آنزیم

ته ها، شالاکسیداتیو و ممانعت از به نتیجه رسیدن این واکنش

های فلزی مانند آهن و ممانعت از بروز خواص کردن یون

( همچنین گزاش شده است 36کند )یمعمل  هاآناکسیداتیو 

ونی آن دی کت -اکسیدانی کورکومین توسط ناحیه بتاخواص آنتی

پایدار به دلیل ساختاری بندهای  نسبتاًهای و تشکیل رادیکال

 (.36شود )دوگانه مزدوج آن انجام می

های این مطالعه نشان داد مصرف در رابطه با اثرات تعاملی یافته

 یشبرافزاتمرین شنا دارای اثرات تعاملی  کورکومین همراه با

SOD  وGPX  و کاهشPC در دوره ترک های صحرایی موش

. در هنگام مشاهده اندازه اثر مصرف است مصرف افراطی الکل

زمان با تمرین کورکومین، تمرین شنا و مصرف کورکومین هم

شود که کورکومین نسبت به تمرین شنا اثر شنا مشاهده می

دارد همچنین  MDAو کاهش  GPXو  SODیش زابرافبیشتری 

اندازه اثر مصرف کورکومین از اندازه اثر مصرف کورکومین 

گونه یناتوان که می استزمان با تمرین شنا بیشتر هم

های ورزشی اثرات رسد فعالیتیمگیری نمود که به نظر یجهنت

 . در این رابطه بیان شدهانددادهضداکسایشی کورکومین را کاهش 

ر های فعال اکسیژن را مهاتواند تولید گونهاست که کورکومین می

 شود و آن را بهکند همچنین به تیروکسین ردوکتاز متصل می

نیکوتین آمیدآدنین دی نوکلوئوتید فسفات اکسیداز تبدیل 

ند کیمهای آزاد اکسیژن جلوگیری کند که از تشکیل گونهیم

دهد نشان می هشدگزارش(. همچنین بررسی مطالعات 4)

ا را با هاکسیدانی بافتهای ورزشی، فعالیت آنزیمی آنتیفعالیت

ی هادورهتوجه به نوع پروتکل ورزشی، حجم تمرین، وجود 

دهد. گزارش شده های تمرینی تغییر میاستراحت بین برنامه

ی منجر به کاف یرغاست که تمرینات شدید همراه با استراحت 

د توانند باعث تولیها میدد. نوتروفیلگرها میتحریک نوتروفیل

یت منجر به ایجاد یا افزایش درنهاهای آزاد اکسیژن گردند و گونه

رو بر طبق نظریه هورمسیس ینازا( 4فشار اکسایشی شوند )

توان بیان نمود که اگرچه در مطالعه حاضر تمرین شنا در می

ت دارای اثرا دوره ترک مصرف افراطی الکلهای صحرایی موش

 تواند اینوجود مصرف کورکومین میینباا استضداکسایشی 

یشتر ب مراتببهکه اثرات کورکومین یطوربهاثرات را تقویت نماید 

 Nonatoحاضر نتایج تحقیق  بامطالعه. همسو استاز تمرین شنا 

( نشان 2093و همکاران ) Vieira Junior( و 2096و همکاران )
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و  37گردد )می SODداد تمرینات شنا منجر به افزایش سطوح 

34 .)SOD  هم در داخل میتوکندری و هم در سیتوزول وجود

دارد با توجه به اینکه تمرینات شنا هم ویژگی تمرینات مقاومتی 

کشند، این یمرا دارند و هم سیستم انرژی هوازی را به چالش 

-نند هر دو نوع ایزوآنزیماحتمال وجود دارد که تمرینات شنا بتوا

را تحریک نمایند که  SODهای میتوکندریایی و سیتوزولی 

ها شوند همچنین یت منجر به افزایش سطح این آنزیمدرنها

گردند و برخی از یمتمرینات منجر به افزایش ظرفیت هوازی 

-مطالعات وجود رابطه مثبت بین ظرفیت هوازی و فعالیت آنزیم

(. نتایج تحقیق 31اند )رش کردههای ضداکسایشی را گزا

Zacarias  های ( همسو با یافته40) 2097و همکاران در سال

بود. بیان  PCتحقیق حاضر حاکی از اثر تمرین شنا بر کاهش 

شده است که شدت و مدت فعالیت ورزشی متغیرهای مهمی 

توانند در نوع اثرگذاری فعالیت ورزشی بر باشند که میمی

اکسیدانی بدن کسایشی و وضعیت آنتیهای استرس اشاخص

توان بیان نمود که تمرین شنا (، لذا می49دخالت داشته باشند )

های ی بر شاخصاثرگذاردر مطالعه حاضر از شدت الزم جهت 

اکسیدانی برخوردار بوده است. استرس اکسایشی و وضعیت آنتی

های ورزشی و رسد فعالیتبه نظر می شدهگزارشطبق مطالعات 

ورکومین از طریق مسیرهای سیگنالینگ متفاوتی منجر به ک

رو ینازا(؛ 4گردند )یاکسیدانی مهای آنزیمی آنتیبهبود فعالیت

 های تحقیق حاضرگیری نمود که یافتهتوان نتیجهدر پایان می

های استرس داللت بر نقش تمرینات شنا بر کنترل شاخص

غشاء در  و آسیب اکسایشی و پیشگیری از پراکسیداسیون لیپید

 یژهوبهدارد  در دوره ترک مصرف افراطی الکلهای صحرایی موش

 اگر همراه با مصرف کورکومین باشد.
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Abstract 
 

Background & Objective: Alcohol overdose can induce increment in free radicals. The present study 

aimed to  investigate the effect of swimming training and Curcumin in withdrawal period of alcohol 

overdose on superoxide dismutase (SOD), glutathione peroxidase (GPX), total antioxidant capacity 

(TAC), malone dealdeid (MDA) and protein carbonyl (PC) of rats. 

Materials & Methods: 40 rats were selected and administered alcohol every 8 hours for 4 days. Then 

they were subjected to the withdrawal of alcohol for six days and in seventh day divided in 5 groups 

of 8 rats (1) control (2) Curcumin (3) swimming training (4) Curcumin and swimming training (5) 

sham. Groups 3 and 4 swam 5 sessions per week for 2 weeks and groups 2 and 4 used Curcumin 5 

times per week for 2 weeks peritoneally. For statistical analysis of data two-way ANOVA was used 

(p≤0.05). 

Results: Swimming training had significant effect on increase of SOD (p=0.001), GPX (p=0.001) and 

TAC (p=0.009) and reduction of MDA (p=0.001) and PC (p=0.001) of rats. Curcumin had significant 

effect on increase of SOD (p=0.001) and GPX (p=0.001) and reduction of MDA (p=0.001) and PC 

(p=0.001) of rats but had no significant effect on TAC (p=0.34) also Curcumin and swimming training 

had interactive effects on increase of SOD (p=0.001) and GPX (p=0.001) and reduction of PC (p=0.009) 

of rats but had no interactional effect on TAC (p=0.48) and MDA (p=0.13). 
Conclusion: Probably, swimming training and curcumin can be applied simultaneously in 

withdrawal period of alcohol overdose to increase antioxidant factors. 
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