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چکیده
زمینه و هدف :مصرف بیشازحد الکل میتواند باعث افزایش رادیکالهای آزاد گردد .هدف از تحقیق حاضر بررسی اثر تمرین شنا و کورکومین در دوره ترک
مصرف افراطی الکل بر سوپر اکسید دیسموتاز ) ،(SODگلوتاتیون پراکسیداز ) ،(GPXظرفیت آنتیاکسیدانی تام ( ،)TACمالون دی آلدئید ( )MDAو پروتئین
کربونیل ( )PCموشهای صحرایی بود.
مواد و روشها 40 :سر موش انتخاب و چهار روز هر هشت ساعت یکبار الکل مصرف نمودند ،سپس  6روز مصرف الکل را ترک نموده و در روز هفتم در 5
گروه ( )9کنترل ( )2کورکومین ( )3شنا ( )4کورکومین و شنا و ( )5شم قرار گرفتند .گروههای  3و  4پنج جلسه در هفته به مدت دو هفته شنا کردند و
گروههای  2و  4پنج بار در هفته به مدت دو هفته  50mg/kgکورکومین دریافت نمودند .تجزیهوتحلیل یافتهها با استفاده از آزمون آنالیز واریانس دوطرفه انجام
شد (.)p≥0/05
نتایج :شنا اثر معنیداری برافزایش  )p=0/009( GPX ،)p=0/009( SODو  )p=0/001( TACو کاهش  )p=0/009( MDAو  )p=0/009( PCدارد ،مصرف
کورکومین اثر معنیداری برافزایش  )p=0/009( SODو  )p=0/009( GPXو کاهش  )p=0/009( MDAو  )p=0/009( PCدارد ولی بر  TACاثر معنیداری ندارد
( )p=0/34همچنین شنا همزمان با مصرف کورکومین دارای اثرات تعاملی برافزایش  )p=0/009( SODو  )p=0/009( GPXو کاهش  )p=0/001( PCاست ولی
دارای اثرات تعاملی بر  )p=0/44( TACو  )p=0/93( MDAنیست.
نتیجهگیری :احتماالً بتوان از تمرین شنا همزمان با مصرف کورکومین در دوره ترک مصرف افراطی الکل جهت افزایش عوامل آنتیاکسیدانی استفاده نمود.
کلمات کلیدی :تمرین شنا ،کورکومین ،الکل ،آنتیاکسیدان

مقدمه
مصرف مشروبات الکلی زیانهای اجتماعی اقتصادی ،روانی-
فکری و اثرات زیانباری بر سیستم اعصاب مرکزی و محیطی را
برای انسان به ارمغان میآورد .آمارى در انگلستان درباره جنون
الکلى و مقایسه آن با جنونهاى دیگر چنین نشان داده است که
در برابر  2241دیوانه الکلى فقط  53دیوانه مبتالبه دیگر جنون-
ها وجود داشته است .بهموجب آماری که از تیمارستانهاى
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آمریکا بهدستآمده  45درصد از بیماران روانى را بیماران الکلى
تشکیل میدهند ( .)9سیستم قلبی -عروقی ،کبد ،استخوان،
پانکراس ،پوست و دستگاه تنفس ازجمله بافتهای بدن هستند
که در اثر مصرف مشروبات الکلی متحمل خسارت و زیانهای
شدید غیرقابلبرگشت میگردند .مصرف الکل عوارض
شناختهشدهای بر بافتهای کبد ،لوزالمعده ،قلب و سیستم
عصبی دارد ( .)2بیان شده است که مصرف کوتاهمدت اتانول
منجر به مرگ برنامهریزیشده در سلولهای عصبی ،کاهش رشد
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آسیه سید ،1سیروس فارسی ،*1سید علی حسینی ،2غالمرضا کاکا

آسیه سید و همکاران

سازگاری افزایش سیستم آنتیاکسیدانی ،افزایش بیان ژن مربوط
به اکسیداسیون -احیا و فعال شدن سیستم ،ترمیم -حذف آسیب
را در بر میگیرد ( .)4بهعنوانمثال شنای استقامتی منظم که
بهصورت یک ساعت در روز و هفتهای پنج روز انجام میشود ،از
افزایش  MDAدر بافت قلب موشهای صحرایی دیابتی
جلوگیری مینماید ( .)1بهطورکلی تمرین هوازی با کاهش غلظت
سرمی  MDAو افزایش ظرفیت آنتیاکسیدانی تام،)TAC( 9
میتواند به بهبود روند اکسیدانی/آنتیاکسیدانی در بدن منجر
شود ( Kakarla .)90و همکاران با پژوهشی که در موشهای 3
ماهه و  94ماهه انجام دادند ،نشان دادند ،تمرین سبب کاهش
استرس اکسیداتیو ناشی از مصرف اتانول و افزایش سن میشود
( )99همچنین در پژوهشی تعامل تمرین استقامتی و مصرف
اتانول بر بافت قلب موشها بررسی شد و عوامل ،CAT ،SOD
گزانتین اکسیداز و لیپدپراکسیدان مورد ارزیابی قرار گرفت .در
این پژوهش نشان داده شد با افزایش سن ،آنزیمهای
آنتیاکسیدان کاهش و استرس اکسیداتیو افزایش مییابد .ضمناً
مصرف الکل در هر دو گروه سنی سالمند و جوان ،آنزیمهای
آنتیاکسیدانی را کاهش و اکسایش را افزایش میدهد .همچنین
گروه تمرین و الکل نسبت به گروهی که الکل مصرف کردند ولی
تمرین نکردند ،افزایش آنتیاکسیدانها و کاهش اکسیدانها را
نشان دادند ( .)92کورکومین ماده مؤثر (دی فرولوئیل متان)
زردچوبه بوده و دارای خواص آنتیاکسیدانی است .کورکومین
میتواند تولید گونههای فعـال اکسـیژن را مهـار نماید.
کورکومین بـه تیروکسـین ردوکتـاز ( )TRمتصـل میشود و آن
را به نیکوتین آمیدآدنین دی نوکلوئوتید فسفات اکسیداز
( )NADPH oxidaseتبدیل میکند کـه از تشـکیل ROS
جلوگیری مینماید ( .)93مطالعات زیادی اثرات محافظتی
کورکومین را در بیماریهای مختلف گزارش کردهاند (.)94-96
طبق بررسیهای صورت گرفته مطالعهای مشاهده نشد که به
بررسی اثرات ضد اکسایشی تمرینات ورزشی همزمان با مصرف
کورکومین در دوره مصرف الکل و یا ترک آن پرداخته شود لذا با
توجه به اثرات زیانبار مصرف افراطی الکل مطالعه حاضر باهدف
بررسی اثر تمرین شنا و کورکومین در دوره ترک مصرف افراطی
الکل بر  MDA ،TAC ،GPX ،SODو پروتئین کربونیل ()PC
موشهای صحرایی انجام شد.

total antioxidant capacity
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مغز و اختالل در عملکرد آلوئولهای ریوی و رشد ناکامل کلیه
میشود ( .)2همچنین گزارش شده است که مصرف الکل منجر
به افزایش فشار اکسایشی و به دنبال آن منجر به بروز اختالالت
مغزی میگردد ( .)3با افزایش فشار اکسایشی توازن بین فشار
اکسایشی و سیستم آنتیاکسیدانی بدن از بین میرود و با غلبه
فشار اکسایشی بر سیستم آنتیاکسیدانی ،پاسخهای التهابی
تحریک و اندامها آسیب میبینند .در حقیقت سیستمهای ویژه-
ای جهت دفاع در برابر آسیبهای حاصله وجود دارد که به نام
سیستمهای دفاع آنتیاکسیدانی معروف میباشند .آنزیمهای
سوپر اکسید دیسموتاز ) ،(SODگلوتاتیون پراکسیداز ) (GPXو
کاتاالز ) (CATبهعنوان آنتیاکسیدانهای آنزیمی شناخته می-
شوند ( .)4سلولهای بدن طی متابولیسم خود نیز تعدادی
اکسیدان قوی یا رادیکال آزاد تولید میکنند .همچنین مواد
حاصل از متابولیسم داروها ،مصرف الکل و دخانیات ،قرار گرفتن
در معرض تشعشعات یونیزه و غیریونیزه و همچنین انجام فعالیت
ورزشی شدید منجر به تولید مواد اکسیدان میگردند .واکنش
این مواد با پروتئینها ،لیپیدها و اسیدهای نوکلئیک باعث ایجاد
ضایعات بافتی و درنتیجه بروز آترواسکلروز ،بیماریهای التهابی
و انواع سرطانها میگردد ( .)5نشان داده شده ،مصرف بیشازحد
الکل در موشهای صحرایی ،سبب افزایش پراکسیداسیون
لیپیدی ،کاهش گلوتاتون ،گلوتاتیون پراکسیداز و سوپراکسید
دیسموتاز و افزایش مالون دیآلدئید ( )MDAدر بافت قلب
میشود ( .)6این آلدئید ناشی از پراکسیداسیون لیپیدی ،میتواند
با سایر اجزای سلولی مانند پروتئینها و ساختارهای ژنومی وارد
واکنش شده و ضایعات متنوعی ایجاد کند ( .)7در حقیقت
 MDAیک گروه کربونیل تولیدشده طی پراکسیداسیون لیپید
است که در تشخیص فشار اکسایشی نقش دارد .در فشار
اکسایشی ،بسیاری از ماکرومولکولها آسیب میبینند و این
آسیبها نقش اساسی در ابتال به بیماریهای مزمن ایفا میکنند.
اگرچه هنوز اطالعات دقیقی از مکانیسم اثر ورزش بر استرسهای
اکسیداتیو وجود ندارد ،اما برخی از محققین معتقدند ورزش
منظم و طوالنیمدت با کاهش بیماریهای وابسته به استرس
اکسیداتیو همراه بوده و متوسط طول عمر را افزایش میدهد و
دلیل این مزیت را میتوان سازگاری ورزش با افزایش تولید
رادیکالهای آزاد در حین ورزش دانست .سازگاری ورزش با
افزایش تولید رادیکالهای آزاد در حین ورزش است که این
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اثرات ضداکسایشی تمرین شنا و کورکومین
دوره بالینی پزشکی

تمرین شنا

مواد و روشها
تهیه و نگهداری موشهای صحرایی

شیوه مصرف اتانول و ترک آن
اتانول بر اساس آنچه قبالً توسط  Maynardو
( )2093صورت گرفته بود ،از طریق گاواژ داخل معده صورت
گرفت ()97؛ بدینصورت که موشهای صحرایی به مدت چهار
روز هر هشت ساعت یکبار با اتانول ( %25 w/vاتانول در مکمل
وانیلی شرکت انشور) گاواژ شدند (درمجموع  92دوز) .این نکته
قابلذکر است که این میزان دوز برای هر موش صحرایی  5گرم
به ازای هر کیلوگرم از وزن بدن بود .تجویز اتانول برای دوزهای
بعدی بر اساس مقیاس شش نقطهای رفتار وابستگی صورت
گرفت ( =0طبیعی؛  =9کم فعالیتی؛  =2آتاکسی یا عدم تعادل یا
ناهماهنگی حرکتی؛  =3آتاکسی+شکم کشیدن و/یا تأخیر در
رفلکس ایستادن؛  =4عدم وجود رفلکس سرپا ایستادن؛ =5
رفلکس پلک زدن چشم وجود ندارد) ( .)97در دوزهای بعدی با
توجه به رفتار مستی اتانول تجویز شد ،به شکلی که موشهای
صحرایی که مقیاس باالتری دارند ،اتانول کمتری دریافت کردند
بهطوریکه بیشترین دوز مصرفی هفت گرم به ازای هر کیلوگرم
وزن بدن در روز بود .در پایان دوره چهارروزه مصرف اتانول غذا
به قفس موشهای صحرایی برگردانده شد .در ادامه جهت ترک
اتانول موشهای صحرایی به مدت شش روز بدون هیچگونه
مداخلهای در قفس نگهداری شدند ( )97و از روز هفتم در 5
گروه  4تایی شامل ( )9کنترل ( )2مصرف کورکومین ( )3تمرین
شنا ( )4مصرف کورکومین همراه با تمرین شنا و ( )5شم (مصرف
دی متیل سولفوکساید) قرار گرفتند.
Leasure
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مصرف کورکومین
کورکومین تهیهشده از شرکت مرک آلمان (با بچ نامبر
 )420354با حالل دی متیل سولفوکساید با غلظت  90%حل
شد و با دوز  50میلیگرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن بهصورت
صفاقی به مدت دو هفته به موشهای صحرایی گروههای مصرف
کورکومین و مصرف کورکومین همراه با تمرین شنا تزریق شد.
این نکته قابلذکر است که مصرف کورکومین شش روز پس از
ترک اتانول ،در روز هفتم صورت گرفت بهطوریکه مصرف
کورکومین به میزان پنج بار در هفته صورت گرفته که معادل
جلسات تمرین شنا بود؛ ازاینرو درمجموع کورکومین  90بار
بهصورت صفاقی به موشهای صحرایی تزریق شد .همچنین
موشها ی صحرایی گروه شم پنج بار در هفته به مدت دو هفته
دی متیل سولفوکساید بهصورت صفاقی دریافت نمودند.
خونگیری موشهای صحرایی
پس از دو هفته ،در انتهای دوره تحقیق موشهای صحرایی
بهوسیله کتامین و زایلوزین بیهوش شدند و جهت اندازهگیری
متغیرهای تحقیق پنج سیسی خون بهصورت مستقیم از قلب
موشهای صحرایی خونگیری به عمل آمد و در پایان موشهای
صحرایی قربانی شدند .این نکته قابلذکر است که نمونههای خون
بدون  EDTAبه مدت  40دقیقه در دمای آزمایشگاه نگهداری
شدند و در ادامه جهت تهیه سرم با دور  3000به مدت  95دقیقه
سانتریفیوژ شدند .متغیرهای تحقیق به روش االیزا و با استفاده
از کیتهای تجاری ( MDAبا دقت ( SOD ،)9 µMبا دقت
( GPX ،)9 U/mLبا دقت ( TAC ،)5 U/mlبا دقت  )9 µM/Lو
( PCبا دقت  )9 ng/mLویژه موشهای صحرایی ،ساخت شرکت
 Zellbioکشور آلمان اندازهگیری شدند.
روشهای آماری
جهت بررسی طبیعی بودن توزیع یافتهها از آزمون کلوموگروف
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در این مطالعه تجربی  40سر موش صحرایی نر نژاد ویستار با
وزن تقریبی  200تا  250گرم از مرکز پــــرورش حیوانات گروه
فارماکولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران خریداری و جهت
سازگاری با شرایط محیطی ،به مدت هفت روز در شرایط
استاندارد ازنظر دما ،رطوبت ،تغذیه و نور در یک سیکل 92
ساعت روشنایی و  92ساعت تاریکی در حیوان خانه این دانشگاه
نگهداری شدند .پس از طی دوره هفتروزه سازگاری با محیط
تمامی موشهای صحرایی به مدت چهار روز الکل مصرف نمودند.
موشهای صحرایی بهجز دوره مصرف الکل بهصورت آزادانه به
آب و غذا دسترسی داشتند؛ در حقیقت در طول دوره چهارروزه
مصرف الکل ،غذای موشهای صحرایی حذف شد ،اما آب همیشه
در دسترس بود.

شش روز پس از ترک اتانول ،در روز هفتم موشهای صحرایی
گروههای تمرین شنا و مصرف کورکومین همراه با تمرین شنا،
پنج جلسه در هفته به مدت دو هفته تمرینات شنا را انجام دادند.
تمرینات شنا رأس ساعت  99انجام شد بهطوریکه برنامه تمرین
شنا از  20دقیقه شروع و پس از سه جلسه به یک ساعت رسید.
پسازآن در هفت جلسه بعدی به مدت یک ساعت ادامه پیدا کرد.
پس از هر جلسه تمرین شنا موشهای صحرایی بهوسیله حوله
خشکشده و به داخل قفس برگردانده شدند (.)94
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نتایج
در جدول  9سطوح  MDA ،TAC ،GPX ،SODو  PCارائه
شده است .نتایج آزمون آنالیز واریانس دوطرفه نشان داد مصرف
کورکومین ( P=0/009و  F=942/19و اندازه اثر  )0/42و تمرین
شنا ( P=0/009و  F=34/22و اندازه اثر  )0/53اثر معنیداری
برافزایش  SODموشهای صحرایی در دوره ترک مصرف افراطی
الکل دارد همچنین مصرف کورکومین همراه با تمرین شنا
( P=0/009و  F=37/76و اندازه اثر  )0/55دارای اثرات تعاملی در
افزایش سطوح سرمی  SODموشهای صحرایی در دوره ترک
مصرف افراطی الکل است؛ مصرف کورکومین ( P=0/009و
 F=930/46و اندازه اثر  )0/49و تمرین شنا ( P=0/009و
 F=10/34و اندازه اثر  )0/75اثر معنیداری برافزایش GPX
موشهای صحرایی در دوره ترک مصرف افراطی الکل دارد
جدول  .1سطوح سرمی متغیرهای تحقیق در گروههای پنجگانه
متغیر

SOD
)(U/mL

GPX
)(U/mL

TAC
)(µM/L

MDA
)(µM

PC
)(ng/mL

کنترل

4/64±9/03

49/43±93/75

0/39±0/92

62/09±7/73

2/04±0/20

مصرف کورکومین

25/72±2/62

969/75±91/20

0/26±0/04

26/14±20/20

9/59±0/06

تمرین شنا

91/61±9/65

947/14±94/64

0/32±0/04

37/95±5/50

9/26±0/06

مصرف کورکومین همراه با تمرین شنا

25/43±4/32

915/04±96/66

0/37±0/06

94/05±97/40

9/09±0/06

شم

7/24±2/94

44/37±27/04

0/20±0/04

57/54±90/12

9/16±0/20

گروه

همچنین مصرف کورکومین همراه با تمرین شنا ( P=0/009و
 F=37/76و اندازه اثر  )0/43دارای اثرات تعاملی در افزایش
سطوح سرمی  GPXموشهای صحرایی در دوره ترک مصرف
افراطی الکل است؛ تمرین شنا ( P=0/001و  F=7/55و اندازه اثر
 )0/97اثر معنیداری برافزایش  TACموشهای صحرایی در دوره
ترک مصرف افراطی الکل دارد بااینوجود مصرف کورکومین
( P=0/34و  F=0/13و اندازه اثر  )0/02اثر معنیداری برافزایش
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بحث و نتیجهگیری
یافتههای مطالعه حاضر نشان داد تمرین شنا اثر معنیداری
برافزایش  GPX ،SODو  TACو کاهش  MDAو  PCموشهای
صحرایی در دوره ترک مصرف افراطی الکل دارد .مطالعات
بسیاری نشان دادهاند که گونههای واکنشی اکسیژن با بیماری-
هایی مثل سرطان ،بیماریهای قلبی -عروقی ،نفروپاتی دیابتی و
حتی با فرآیندهایی نظیر سالمندی و ناباروری نیز ارتباط دارد
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 اسمیرنوف استفاده شد همچنین با توجه به اینکه تحقیقحاضر دارای دو متغیر مستقل تمرین شنا و کورکومین است
جهت تجزیهوتحلیل یافتههای تحقیق از آزمون آنالیز واریانس
دوطرفه استفاده شد (.)P≥0/05

 TACموشهای صحرایی در دوره ترک مصرف افراطی الکل ندارد
همچنین مصرف کورکومین همراه با تمرین شنا ( P=0/44و
 F=0/41و اندازه اثر  )0/09دارای اثرات تعاملی در افزایش TAC
موشهای صحرایی در دوره ترک مصرف افراطی الکل نیست؛
مصرف کورکومین ( P=0/009و  F=33/16و اندازه اثر  )0/44و
تمرین شنا ( P=0/009و  F=92/55و اندازه اثر  )0/25اثر معنی-
داری بر کاهش  MDAموشهای صحرایی در دوره ترک مصرف
افراطی الکل دارد بااینوجود مصرف کورکومین همراه با تمرین
شنا ( P=0/93و  F=2/36و اندازه اثر  )0/06دارای اثرات تعاملی
در کاهش سطوح سرمی  MDAموشهای صحرایی در دوره ترک
مصرف افراطی الکل نیست و مصرف کورکومین ( P=0/009و
 F=63/46و اندازه اثر  )0/63و تمرین شنا ( P=0/009و
 F=971/67و اندازه اثر  )0/43اثر معنیداری بر کاهش PC
موشهای صحرایی در دوره ترک مصرف افراطی الکل دارد
همچنین مصرف کورکومین همراه با تمرین شنا ( P=0/001و
 F=7/70و اندازه اثر  )0/97دارای اثرات تعاملی در کاهش سطوح
سرمی  PCموشهای صحرایی در دوره ترک مصرف افراطی الکل
است.
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دوره بالینی پزشکی
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( .)91گزارش شده است با باال رفتن سن ،پراکسیداسیون چربی
افزایش مییابد و این آسیب با نوشیدن الکل تشدید میشود
( .)20در مطالعهای همسو با تحقیق حاضر در موشهای صحرایی
سالمند نوشیدن الکل منجر به افزایش  MDAگردید و سطوح
گلوتاتیون و اسیداسکوربیک کاهش یافت .همچنین نشان داده
شد تمرین ورزشی منجر به کاهش  MDAو افزایش گلوتاتیون و
اسیداسکوربیک در کبد موشهای صحرایی شد ( )20که این
تغییرات همسو با یافتههای مطالعه حاضر بود .در پژوهشی دیگر
گزارش شد تمرینات استقامتی میتواند در موشهای
مصرفکننده اتانول منجر به بهبود  SODو  CATگردد ()1
همچنین  Kakarlaو همکاران نشان دادند تمرین سبب کاهش
استرس اکسیداتیو ناشی از مصرف اتانول و افزایش سن میشود
( .)99با توجه به نتایج تحقیقات مختلفی که در مورد استرس
اکسیداتیو و شاخصهای آن و آنتیاکسیدانهای بدن صورت
گرفته است ،داشتن آمادگی جسمانی و سابقه تمرینات قبلی
آزمودنیها یکی از مهمترین عوامل اثرگذار بر پاسخ شاخصهای
استرس اکسیداتیو است ( .)29یافتههای مطالعات گزارششده
درزمینهٔ اثرات ضداکسایشی فعالیتهای ورزشی متفاوت است
بهطوریکه یافتههای برخی از مطالعات حاکی از اثر فعالیتهای
ورزشی برافزایش سطوح  SODمردان فوتبالیست جوان (،)22
افزایش ظرفیت آنتیاکسیدان پالسمایی مردان سالم (،)23
افزایش سطوح  SODدر هیپوکمپ موشهای صحرایی (،)24
افزایش سطوح سرمی  SODو بیان آن در سلولهای قلب ،ریه،
کبد ،کلیه و عضله موشهای صحرایی ( ،)25افزایش  GPXو
 SODزنان میانسال مبتالبه دیابت نوع  ،)26( 2افزایش فعالیت
 CAT ،SODو  GPXموشهای صحرایی مبتالبه دیابت ( )25و
افزایش  GPX ،SODو  TACمردان تمرین نکرده ( )24است
بااینوجود  92هفته تمرینات مقاومتی با شدت  70درصد یک
تکرار بیشینه موجب تغییر معنیداری در سطوح  MDAموش-
های صحرایی نر نگردید ( )21همچنین  92هفته 6 ،روز در هفته
و هر جلسه  2ساعت تمرین موجب تغییر معنیدار بیان  SODدر
لنفوسیت پسران  95 -96ساله نگردید ( .)30ازاینرو یافتههای
مطالعات  22تا  24با یافتههای مطالعه حاضر همسو و یافتههای
مطالعات  21و  30با یافتههای مطالعه حاضر ناهمسو است .طبق
مطالعات گزارششده به نظر میرسد شدت فعالیتهای ورزشی
یک عامل مهم و اثرگذار بر تغییرات آنزیمهای آنتیاکسیدانی
است ،بهطوریکه در اغلب مطالعاتی که یافتههای آنها حاکی از

اثرات ضداکسایشی تمرینات ورزشی است ،شدت تمرینات
بهکاررفته از شدت باالیی برخوردار است؛ بااینوجود میبایست
این نکته را موردتوجه قرار دارد که پاسخهای آنتیاکسیدانی به
فعالیتهای ورزشی حاد و شدید متفاوت از فعالیتهای ورزشی
بلندمدت است بهطوریکه فعالیتهای ورزشی حاد و شدید منجر
به افزایش استرس اکسیداتیو میگردد اما فعالیتهای ورزشی
منظم و بلندمدت از طریق افزایش دفاع آنتیاکسیدانی منجر به
کاهش استرس اکسیداتیو خواهد شد ( )24همچنین میبایست
در نظر گرفت که هنگام فعالیتهای ورزشی شدید مصرف
اکسیژن در بدن حدود  4-90برابر افزایش مییابد؛ به همین
دلیل با افزایش تولید رادیکالهای آزاد به علت افزایش مصرف
اکسیژن ممکن است ظرفیت دفاع آنتیاکسیدانی بدن تضعیف
شود .در رابطه با مکانیسم اثرات ضداکسایشی فعالیتهای ورزشی
بیان شده است که فعالیتهای ورزشی با چندین سازوکار ازجمله
نشست اکسیژن از زنجیره انتقال الکترونی ،سوختوساز
پروستانوئیدی ،فعالیت گزانتین اکسیدازها و ماکروفاژها و افزایش
فعالیت کاتکوالمینها ممکن است بر فرآیندهای بروز فشار
اکسایشی تأثیر بگذارد ( .)39درزمینهٔ پاسخ آنزیمهای
ضداکسایشی نسبت به فعالیتهای ورزشی باید گفت احتماالً
همراه با افزایش تولید رادیکالهای آزاد ،سازگاریهایی در میزان
تولید و فعالیت سیستم آنتیاکسیدانی آنزیمی سلولها رخ
میدهد که آثار نامطلوب آن را خنثی میکند .همچنین افزایش
فعالیت آنزیمهای اکسایشی سازگاری شناختهشدهای نسبت به
تمرینات استقامتی است که موجب استفادهی بیشتر  GPXدر
سیستم دفاعی آنتیاکسیدانی بدن میشود ولی سازوکارهای این
دو روش هنوز مشخص نشدهاند ،اما این سازگاریهای بهظاهر
متناقض ،تغییراتی هستند که با فعالیتهای ورزشی رخ میدهند
(.)32
نتایج این مطالعه نشان داد مصرف کورکومین اثر معنیداری
برافزایش  SODو  GPXو همچنین کاهش  MDAو  PCموش-
های صحرایی نر در دوره ترک مصرف افراطی الکل دارد
بااینوجود اثر معنیداری بر  TACموشهای صحرایی نر در دوره
ترک مصرف افراطی الکل ندارد .طی دهههای اخیر تعداد زیادی
از محصوالت طبیعی و ترکیبات غذایی بهعنوان محافظ کبدی
موردبررسی قرارگرفتهاند .مطالعات اخیر نشان میدهند که
فاکتورهای غذایی نقش مهمی را در باال بردن توانایی بدن برای
سمزدایی مواد شیمیایی و داروها ایفا مینمایند .در مطالعات
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دسترس خارج کردن آنها برای واکنشهای اکسیداتیو ،مهار
آنزیمهای اکسیداتیو مانند سیتوکروم  ،p- 450تعامل با آبشارهای
اکسیداتیو و ممانعت از به نتیجه رسیدن این واکنشها ،شالته
کردن یونهای فلزی مانند آهن و ممانعت از بروز خواص
اکسیداتیو آنها عمل میکند ( )36همچنین گزاش شده است
خواص آنتیاکسیدانی کورکومین توسط ناحیه بتا -دی کتونی آن
و تشکیل رادیکالهای نسبتاً پایدار به دلیل ساختاری بندهای
دوگانه مزدوج آن انجام میشود (.)36
در رابطه با اثرات تعاملی یافتههای این مطالعه نشان داد مصرف
کورکومین همراه با تمرین شنا دارای اثرات تعاملی برافزایش
 SODو  GPXو کاهش  PCموشهای صحرایی در دوره ترک
مصرف افراطی الکل است .در هنگام مشاهده اندازه اثر مصرف
کورکومین ،تمرین شنا و مصرف کورکومین همزمان با تمرین
شنا مشاهده میشود که کورکومین نسبت به تمرین شنا اثر
بیشتری برافزایش  SODو  GPXو کاهش  MDAدارد همچنین
اندازه اثر مصرف کورکومین از اندازه اثر مصرف کورکومین
همزمان با تمرین شنا بیشتر است که میتوان اینگونه
نتیجهگیری نمود که به نظر میرسد فعالیتهای ورزشی اثرات
ضداکسایشی کورکومین را کاهش دادهاند .در این رابطه بیان شده
است که کورکومین میتواند تولید گونههای فعال اکسیژن را مهار
کند همچنین به تیروکسین ردوکتاز متصل میشود و آن را به
نیکوتین آمیدآدنین دی نوکلوئوتید فسفات اکسیداز تبدیل
میکند که از تشکیل گونههای آزاد اکسیژن جلوگیری میکند
( .)4همچنین بررسی مطالعات گزارششده نشان میدهد
فعالیتهای ورزشی ،فعالیت آنزیمی آنتیاکسیدانی بافتها را با
توجه به نوع پروتکل ورزشی ،حجم تمرین ،وجود دورههای
استراحت بین برنامههای تمرینی تغییر میدهد .گزارش شده
است که تمرینات شدید همراه با استراحت غیر کافی منجر به
تحریک نوتروفیلها میگردد .نوتروفیلها میتوانند باعث تولید
گونههای آزاد اکسیژن گردند و درنهایت منجر به ایجاد یا افزایش
فشار اکسایشی شوند ( )4ازاینرو بر طبق نظریه هورمسیس
میتوان بیان نمود که اگرچه در مطالعه حاضر تمرین شنا در
موشهای صحرایی دوره ترک مصرف افراطی الکل دارای اثرات
ضداکسایشی است بااینوجود مصرف کورکومین میتواند این
اثرات را تقویت نماید بهطوریکه اثرات کورکومین بهمراتب بیشتر
از تمرین شنا است .همسو بامطالعه حاضر نتایج تحقیق Nonato
و همکاران ( )2096و  Vieira Juniorو همکاران ( )2093نشان
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متعددی اثرات آنتیاکسیدانی ،ضدسمیت و ضدالتهاب کورکومین
گزارش شده است و همچنین بهعنوان یک آنتیاکسیدان قوی
توانایی جمعآوری و خنثیسازی رادیکالهای آزاد نظیر گونههای
اکسیژن فعال را داراست ( .)96کورکومین از طریق جمعآوری و
خنثیسازی رادیکالهای آزاد و مهار آنزیمهای اکسیداتیو مانند
سیتوکروم  P- 450دارای اهمیت است ( .)33تحقیقات اخیر
نشان میدهد کورکومین بیـان گلوتـاتیون داخـل سلولی را
افزایش داده و از طریق اتصال به آهن میتوانـد اثـر آنتی-
اکسیدانی خود را القاء کند .همچنین با القاء آنـزیم همـواکسیژناز
( )HOMXنقش محافظتی در برابر استرسهای اکسیدان دارد
( .)33محققین نشان دادند  90روز تزریق کورکومین به میزان
 90 ،5و  95میلیگرم به ازای هر کیلوگرم از وزن بدن موشهای
صحرایی موجب کاهش پراکسیداسیون لیپیدی در پیشگیری از
اختالالت شناختی و استرس اکسیداتیو ناشی از تزریق داخل
بطنی مغز هوموسیستئین موشهای صحرایی میگردد (،)32
هشت هفته تزریق روزانه پودر زردچوبه به میزان دو درصد موجب
کاهش پراکسیداسیون لیپیدی و افزایش آنزیمهای
آنتیاکسیدانی موشهای صحرایی دیابتی شده با سم آلوکسان
گردید ( ،)4هشت هفته ،سه روز در هفته و هر بار  30میلیگرم
عصاره زردچوبه به ازای هر کیلوگرم از وزن بدن موشهای
صحرایی موجب کاهش  MDAو افزایش  TACموشهای
صحرایی در معرض سرب گردید ( ،)33دریافت  200میلیگرم به
ازای هر کیلوگرم وزن بدن کورکومین موجب افزایش معنیدار
 CAT ،SODو  TACدر بافت کلیه موشهای صحرایی گردید
( ،)34دریافت  200میلیگرم به ازای هر کیلوگرم از وزن بدن
کورکومین موجب کاهش معنیدار  MDAو بهبود فعالیتهای
آنتیاکسیدانی موشهای صحرایی آسیب نخاعی گردید ()35
همچنین سه و هشت روز دریافت کورکومین با دوز 200
میلیگرم به ازای هر کیلوگرم از وزن بدن در موشهای صحرایی
موجب افزایش فعالیت  SODموشهای صحرایی گردید (.)36
اکثر مطالعات نشان دادند کورکومین موجب بهبود فعالیت آنزیم-
های آنتیاکسیدانی میشود از همین رو مطالعهای مشاهده نشد
که بامطالعه حاضر ناهمسو باشد .بهطور کل یافتههای این مطالعه
نشان داد مصرف کورکومین بدون تغییر در وضعیت تام آنتی-
اکسیدانی منجر به کاهش فشار اکسیداتیو گردید .در این رابطه
گزارش شده است که کورکومین به دلیل دارا بودن خواص آنتی-
اکسیدانی از طریق جمعآوری ،خنثیسازی رادیکالهای آزاد و از
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داد تمرینات شنا منجر به افزایش سطوح  SODمیگردد ( 37و
 SOD .)34هم در داخل میتوکندری و هم در سیتوزول وجود
دارد با توجه به اینکه تمرینات شنا هم ویژگی تمرینات مقاومتی
را دارند و هم سیستم انرژی هوازی را به چالش میکشند ،این
احتمال وجود دارد که تمرینات شنا بتوانند هر دو نوع ایزوآنزیم-
های میتوکندریایی و سیتوزولی  SODرا تحریک نمایند که
درنهایت منجر به افزایش سطح این آنزیمها شوند همچنین
تمرینات منجر به افزایش ظرفیت هوازی میگردند و برخی از
مطالعات وجود رابطه مثبت بین ظرفیت هوازی و فعالیت آنزیم-
های ضداکسایشی را گزارش کردهاند ( .)31نتایج تحقیق
 Zacariasو همکاران در سال  )40( 2097همسو با یافتههای
تحقیق حاضر حاکی از اثر تمرین شنا بر کاهش  PCبود .بیان
شده است که شدت و مدت فعالیت ورزشی متغیرهای مهمی
میباشند که میتوانند در نوع اثرگذاری فعالیت ورزشی بر
شاخصهای استرس اکسایشی و وضعیت آنتیاکسیدانی بدن
دخالت داشته باشند ( ،)49لذا میتوان بیان نمود که تمرین شنا
در مطالعه حاضر از شدت الزم جهت اثرگذاری بر شاخصهای
استرس اکسایشی و وضعیت آنتیاکسیدانی برخوردار بوده است.
طبق مطالعات گزارششده به نظر میرسد فعالیتهای ورزشی و

ک ورکومین از طریق مسیرهای سیگنالینگ متفاوتی منجر به
بهبود فعالیتهای آنزیمی آنتیاکسیدانی میگردند ()4؛ ازاینرو
در پایان میتوان نتیجهگیری نمود که یافتههای تحقیق حاضر
داللت بر نقش تمرینات شنا بر کنترل شاخصهای استرس
اکسایشی و پیشگیری از پراکسیداسیون لیپید و آسیب غشاء در
موشهای صحرایی در دوره ترک مصرف افراطی الکل دارد بهویژه
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.
Keywords: Swimming training, Curcumin, Antioxidant, Alcohol
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