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 دهیچک
تواند بر کاهش التهاب ضدالتهابی قوی است و نقش حفاظتی و درمانی هم دارد. این ترکیب می و خواصاکسیدانی ین دارای اثرات آنتیکورکوم زمینه و هدف:

اکسیدانی، پس از یک جلسه های آنتییمبر آنزیر مکمل سازی با کورکومین تأثی واکنشی اکسیژن حاصل از فعالیت ورزشی مؤثر باشد. در این تحقیق و اجزا

 شود.یبررسی م در دخترانتمرین شدید بسکتبال 

دارونما قرار گرفتند. کورکومین به شکل  و گروهگروه متجانس مکمل  در دودختر بازیکن بسکتبال با روش تصادفی ساده  30هدف برای این  ها:مواد و روش

قدار دکستروز مصرف کردند. پس دارونما به همین م  و گروه  اندشدهمصرفتوسط گروه مکمل    گرمیلیم  1200مقدار  روز، سه بار در روز به   14خوراکی، به مدت  

اکسیدانی در حالت های آنتیگیری فعالیت آنزیمهای خون برای اندازهدریک جلسه تمرین شدید بسکتبال شرکت کردند. نمونه کنندگانشرکت همه روز، 14از 

دارونما توسط تحلیل واریانس  های بین گروه مکمل وفاوتت  های خونروزه مکمل سازی و بالفاصله پس از تمرین شدید، گرفته شد. نمونه 14  از دورهپایه، پس  

 های مکرر و تست تعقیبی بونفرونی بررسی شدند.یریگاندازهبا 

گلوتاتیون  بود که فعالیت از آنگیری مکرر حاکی سازی افزایش نشان دادند اما تحلیل واریانس با اندازه از مکملاکسیدانی پس های آنتیمیانگین آنزیم نتایج:

 و فعالیت کاتاالز و گلوتاتیون ردوکتاز تفاوت معناداری بین دو گروه وجود نداشت. معنادار بودهپراکسیداز و سوپراکسید دیسموتاز در گروه مکمل دارای افزایش 

یت و ظرفباشد  مؤثراکسیدانی های آنتیآنزیم بر غلظتتواند تمرین شدید بسکتبال می از انجامها نشان داد مصرف کورکومین قبل یافته گیری:نتیجه 

ند موجب افزایش توایو مبهبود بخشد. کورکومین موجب تسریع درروند بازیافت پس از تمرین شده بود  در ورزشکاراناکسیدانی را در فعالیت سنگین آنتی

 اکسیدانی شود.فعالیت آنتی

 

 اکسیدانی، بازیکنان بسکتبال، مکمل سازیهای آنتیکورکومین، آنزیم کلمات کلیدی:

 

 

 

 

 

 مقدمه
 در معرضزنده همیشه  های بیولوژیکی موجودات سیستم 

از . یکی  قرار دارندهای ورزشی  ناشی از فعالیت اکسیداتیواسترس  

های اکسایشی، سیستم دفاع با استرس  کنندهمقابلهی هابخش

بسیاری از تحقیقات  ها است.های ایمنی ضد اکسیدانقابلیت

و یبات و ترک از مواددهد ورزشکاران به سمت استفاده نشان می

بجای اکسیدانی بخصوص انواع طبیعی ی آنتیهامکمل

( زیرا دارای 1اند )یداکردهپ های صنعتی تمایل اکسیدان یآنت

 و کاهشاثرات جانبی کمتری هستند، در تسریع بازیافت 

شوند و تولید می بهبود عملکردبوده، موجب  مؤثرخستگی 

(. کورکومین 2دهند )اکسیدانی را افزایش میهای آنتیآنزیم

لوژیکی زردچوبه زنجبیل بوده که ماده فعال بیو  خانوادهترکیبی از  

 و حفاظتی ضد سرطاناکسیدانی، یآنتیشتر خواص و ب است

کبدی آن به اثبات رسیده است. کورکومین فعالیت آنزیم 

پژوهشیمقاله   

 

گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد ورامین پیشوا قرچک، فرح نامنی،  :مسئول نویسنده*

 Email: f.nameni@yahoo.co.uk                                 دانشگاه آزاد اسالمی، ورامین، ایران
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سازد و باعث یمگلوتاتیون را افزایش و متابولیتها را غیرفعال 

ی هاپژوهششود. یمیی بدن نیز زداسمظرفیت  باال رفتن

ر دستگاه ایمنی بدن و متعددی اثرات مثبت کورکومین را د

نتایج برخی تحقیقات  (.1) اندرساندهدستگاه گوارش به اثبات 

اکسیدانی مانند کورکومین یآنتی هامکملحاکی از آن است که 

های یسممکانیری سیناپســی و شــناخت از طریــق پذبر شکل

یری سیناپسی پذانعطافتعــادل انــرژی، متابولیســم انــرژی و  

یر استرس سلولی بر عملکـرد تأثچارچوب عنوان بهو  نداثر دار

 ینا در یاصلعوامل  از باشند،یمنوروتروفینها مطرح  شـناختی

ی سالمت روانمحیطی و    عوامل  توانندیممحسـوب شده و    معادله

مرتبط سازند. کورکومین موجب کاهش آسـیب  هم به یزنرا 

شود. البته مکانیســم یم یشناختاکسایشی، التهاب و اختالالت 

هنوز ی اثــر حفاظــت عصــبی کورکومین و مولکولســلولی 

 (.2است ) نشدهشناخته 

( نشان دادند،کورکومین، فعالیت 2016گرزی و همکاران )

 باوجودشود. یمابی مسیرهای الته و مانعضدالتهابی قوی دارد 

یر تأثاثرات ایمنی کورکومین در بدن انسان،  مشخص بودن

اکسیدانی یآنتین ترکیب در بهبود ظرفیت از ااستفاده 

دوره  طول یرتأث(. 3یست )آشکار نی خوببه ورزشکاران مختلف 

تکواندوکاران  اکسیدانیآنتی یتبر ظرف کورکومین مکمل مصرف

 48 طی کورکومین مکمل مدتیانم نوجوان نشان داد، مصرف

 تواند برخیمی پرتنش و روزهیک  مسابقات از پیش ساعت

 قرار تحت تأثیر را اکسیدانیآنتی ظرفیت با مرتبط هاییمآنز

 .بهبود بخشد را ورزشکاران اکسیدانیآنتی یتو ظرف دهد

 یداز پراکسآنزیم گلوتاتیون  یتو فعالاکسیدانی آنتی  یتظرف

(GPX  دارای افزایش معناداری بود ولی تغییرات )( کاتاالزCAT )

یکی از تحقیقات، مصرف در(. 3تفاوت معناداری را نشان نداد )

های گلوتاتیون یم آنزکورکومین، موجب افزایش بیان ژن 

و کاتاالز در سلول  (SOD) پراکسیداز، سوپراکسید دیسموتاز

بر ی کورکومین ضدالتهاباثر (. 4شده است ) ی صحراییهاموش

ردوکس میتوکندریایی در بیماران دیابتی   و تعادلکلیوی    عملکرد

(. 5شده است )یبررس( 2009یوی هم توسط جورنکا )و کل

آن به خاطر ظرفیت باال در واکنش با  چندجانبهیرات تأث

 (.6) مولکولی است  و اهدافی مختلف، تنظیم مسیرها  هامولکول 

( در تحقیق خود به این نتایج 1397گرزی و همکاران ) 

ایجاد پراکسیداسیون   باوجودرسیدند، تمرینات استقامتی شدید 

اکسیدانی یآنتلیپیدی، موجب بر هم خوردن آخرین خط دفاعی  

بروز فشار اکسایشی  شود اما موجبینمدر بافتهای کلیه و ریه 

بروز  در بافتهای کلیه و ریه شده و مصرف مکمل کورکومین از 

 بر که کورکومین یبراثر(. عالوه 7) کندیمیری شار جلوگفین ا

 اکسیدانیآنت دارد خود، یک اکسیدانیآنتی هاییم آنز ژن بیان

مستقیم  به شکل قادراست . چراکهاست یزن عملکردی  زیست

 و موجب دهد نشان آزاد واکنش هاییکالراد ذرات  به نسبت

یر عصاره تأثشود.  اکسیدانیآنتی هایین پروتئ مثبت تنظیم

 همیا و سوینسینگ ج ، جینگوبیلوبا،خارخاسک گیاهان زنجبیل،

، 9، 8) در توان هوازی ورزشکاران استقامتی مطالعه شده است

از شده یهته(. نتایج حاکی از تأثیر نیروزایی مکمل غذایی 10

بیشترین خاصیت  این گیاهان و زنجبیل بود که مخلوط

ارگوژنیکی را پس از تمرینات ورزشی نشان داد. خداپرست و 

 عنوانبه  کورکومین اثرات بررسی ( به مطالعه1393همکاران )

پرداختند.  هاموش کبد بر بافت اکسیدانیآنت ماده یک

 موضعی التهاب پرخونی، ها،هپاتوسیت نکروز شدید، آپوپتوزیس

 مشاهده سیکلوفسفامید کنندهیافتدر گروه در اندوتلیوزیس و

 میزان کورکومین با سیکلوفسفامید و تجربی گروه در اما؛ شد

 گروه به نسبت هانکروز هپاتوسیت  و موضعی التهاب

 و داشته چشمگیری کاهش سیکلوفسفامید کنندهیافتدر

 گروهدر بود.  و اندک و اندوتلیوزیس جزئی پرخونی

 .نشد مشاهده فوق  موارد از کدامیچه کورکومین کنندهیافتدر

گرم میلی 50هرروز ویستار بود و  نر نژادموش  50 هاآن نمونه 

(. 4) کردندیمیلوگرم وزن بدن مصرف ککورکومین به ازای هر 

 در کلیوی  ایسکمی رپرفیوژن یب بر آس کورکومین اثر  بررسی

 است شدهانجام( 1393توسط احمدیان و همکاران ) هاسگ

( تأثیر کورکومین را بر 1393(. همچنین رجبی و همکاران )11)

که   اندکردهرت بررسی   جنین نورو پروژنیتور کورتکس یهاسلول 

مقاله  ( در2014مهر )(. حسینی 12) اندداشته جنبه بالینی 

 درمان و پیشگیری کورکومین را برای بالینی و مطالعاتمروری 

 بر حذف عالوه (. کورکومین13) مفید دانسته استسرطان 

 داخل هاییمآنزفعالیت  تواندمی آزاد، هاییکالراد مستقیم

 گلوتاتیون کاتاالز و دیسموتاز، سوپراکسید مانند سلولی

 .دهد افزایش را اکسیدانی دارندآنتی  نقش که  پراکسیداز

 سلولی داخل فلزات از نمودن برخی کمپلکس با کورکومین

 دارند سلول در داخل نقش اکسیداتیو که مس و آهن مانند

(. بر اساس 14، 6) کند ایفا را خود اکسیدانینقش آنتی تواندمی

و ( ترکیب مکمل نانو کورکومین 1395نتایج جاوید و همکاران )
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ی سالمند درمان شده با هادر موشین تداومی تمر

پیشگیرانه و تنظیم دفاع دوکسوروبیسین منجر به اثر 

( نشان 1396. اکبر زاده و همکاران )(15شود )اکسیدانی میآنتی

پالسما  بر گلوکزدادند تمرین تناوبی شدید و مکمل کورکومین 

دو یر داشته است ولی این تأثیی تنهابه و مقاومت به انسولین 

 طور کههمان(. 16کنند )یماثر یکدیگر را تقویت  مداخله

روی حیوانات )موش( و  مطالعات بر اکثر شود،یمشاهده م

، 13) دیابت، آلزایمر و سرطان( صورت گرفته است قلبی،)  یمارانب

است؛ و مقاالت مرتبط ورزشی در این زمینه اندک ( 21-17

یرات فعالیت و نتایج تأثبه عدم دسترسی به  بنابراین، با توجه

 اکسیدانی،آنتی  ژن  بیان این مکمل بر اثرات مدون ورزشی،

 مصرف، دوز مناسب و چگونگی کاهش ها، روشیمآنز تنظیم

  زا استرس و شدید ورزشی هاییتفعال از اکسایشی ناشی فشار

سوپر  هایتغییرات آنزیم در این تحقیقنامشخص است. لذا   هنوز

اکسید دیسموتاز، گلوتاتـــیون پراکســـیداز، کاتاالز و گلوتاتیون 

، با استفاده از یک جلسه اندبوده  ردتوجهکمتر موردوکتاز که 

 شود.فعالیت شدید بسکتبال در دختران بررسی می
 

  هامواد و روش
کارآزمایی بالینی تصادفی در دو گروه  صورتبهتحقیق حاضر 

بدنی ی تربیت دختر دانشجونفر  254آماری انجام شد. جامعه 

جلسه  3-4دانشگاه فرهنگیان بودند که در شش ماه گذشته 

تمرین در هفته داشتند. با توجه به کاربردی و آزمایشگاهی بودن 

نفر با روش تصادفی ساده  30فوق تحقیق، از میان جامعه 

دو گروه )مکمل  دری مناسب هاشاخصبرگزیده و با رعایت 

 سابقه. معیارهای ورود، عدم قرار گرفتندکورکومین و دارونما( 

های قبلی، نداشتن حساسیت به مکمل،  دیدگییب آسبیماری و 

های قلبی عروقی بود. با توجه به یماریبباال و  فشارخونعدم 

یاد  پرسشنامهها از یآزمودنیه تغذثبت غذایی )جهت کنترل 

ها یاز آزمودنیک یچهغذایی استفاده شد( رژیم   ساعته 24داری 

در طی شش ماه گذشته از دارویی خاص، ویتامین و مکمل 

یه  و کلانجام تحقیق  نحوهاستفاده نکرده بودند. توسط پژوهشگر 

نامه صورت گرفت. یترضاها تشریح و اخذ  یآزمودنجزئیات برای  

ل ساعت قب 48تحقیق و  دورهها خواسته شد که طی یآزمودناز 

های یتفعالاز شروع مصرف مکمل تا پایان تحقیق از انجام 

ورزشی سنگین و مصرف هرگونه دارو و مکمل ضدالتهابی 

 از  استفاده با افراد  یروزانه  غذایی رژیم عالوهبهخودداری کنند. 

کالری و  دریافت میزان بررسی جهت ی غذاییهاپرسشنامه

 افزار نرم اساسبر  هایمغذ درشت از دریافتی یدرصد انرژ

ها یآزمودنغذایی  یوعده آخرین شد. همچنین، ای تحلیلیهتغذ

 توسط مورداستفادهترکیب کورکومین  .بود صبحانه( مشابه)

مرک  ییدشده بود )ساختتأ ( FADآمریکا ) و داروی غذا سازمان

 400 ینکورکومآلمان، توسط شرکت گلدارو(. کپسول 

( مکمل سازی mg1200 هرروز )کالا گرمی سه بار در روز میلی

شد. برای گروه دارونما هم از دکستروز،  نظر گرفتهدر 

قرار  مورداستفادهتهیه و  یکسان کامالا ظاهری با ییهاکپسول 

یری در  گخون ها سه مرحله یمآنز. برای بررسی تغییرات گرفت

 بود. شدهگرفتهنظر 

راهنما و هماهنگی با دانشگاه فرهنگیان،  مطالعهپس از انجام 

یل پرسشنامه از تکم، پس حاضر شدنددر محل  کنندگانشرکت

آغاز توسط پزشک حاضر، تحقیق  هاآنسالمت و تائید سالمتی 

درجه  28صبح و دمای  8-11ساعت . این پژوهش بین شد

منظور به دانشگاه انجام شد. چندمنظوره گراد در سالنیسانت

یری گاندازههای فردی  یژگیو،  موردمطالعهی  هاگروهی  سازهمگن

کلیه بدن   ی دانسیتههاشاخصی آنتروپومتریک و هااندازهشدند.  

کمتر از با دقت  قد سنجمتر  شامل قد )توسط کنندگانشرکت

 Seca 725پزشکی مدل  ترازوی دیجیتالوزن )، (متریسانت 5/0

GmbH & co  شاخص توده (لوگرمیک  1/0دقت   با ،ساخت آلمان ،

گیری با تقسیم وزن به کیلوگرم بر مجذور قد( اندازه()BMI)  یبدن

 شد.

مکمل دهی، از ورید  دورهپایه و ناشتا، قبل از شروع  در حالت

خون توسط   نمونهها اولین یآزمودنپیش آرنجی دست چپ 

مکمل یاری آغاز  دورهیر ماهر اخذ شد. سپس گخون تکنسین 

کپسول  3روز متوالی گروه تجربی روزی  14 یطشد و 

کپسول  3گرمی و گروه کنترل روزی میلی 400 ینکورکوم

کورکومین  مؤثرهکردند. ماده گرمی دریافت میلی  400دکستروز 

)دی فرولوئیل متان(، یک پلی فنل از دسته دی آریل هپتانوئیدها 

 بانام( Turmericجزء فعال ریشه گیاه زردچوبه ) نیترمهماست. 

کورکوما لونگا متعلق به خانواده  (Curcuma longa) یعلم

ترین اثرات بیولوژیکی زردچوبه و ی مهمطورکلبه. استزنجبیل 

اکسیدانی ی و آنتیضد تومورضدالتهابی،  کورکومین شامل اثرات  

ها باند شده و ها است. کورکومین با طیف وسیعی از پروتئینآن 

توانایی مهار فعالیت کینازهای مختلف را دارد. اثرات بالقوه  

یک  عنوانبه کورکومین، خواص درمانی و اثرات بیولوژیک آن 
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است   و ضد تکثیر سرطان بوده ضدالتهاب، دانیاکسیآنتترکیب 

و یک مکمل ارزشمند در پیشگیری و درمان طیف وسیعی از 

مکمل یاری، در  دوره از اتماماست پس  شدهیمعرف هایماریب

دقیقه قبل از اجرای تمرین بسکتبال دومین  60و حالت ناشتا 

یری توسط همان تکنسین انجام شد. سپس گخون مرحله 

دقیقه به انجام  90مدت ها در سالن ورزشی حاضر و به یآزمودن

شده بود یطراحبرنامه تمرینی که توسط مربی بسکتبال متبحر 

پرداختند )گرم کردن عمومی و تخصصی بسکتبال، تمرین 

شده یینتعی تخصصی بسکتبال با شدت و تعداد تکرار هامهارت

ن مهارتی و آمادگی جسمانی، سرد کرد اصول بریهتکبا 

ی برنامه تمرین و استفاده از سه بندزمان(. 1تخصصی()جدول 

ی بود که بالفاصله پس از اجرای  اگونهبهنیروی آزمایشگاهی 

یری، صورت گیرد. گخون سوم  مرحلهها، یآزمودنتمرین توسط 

های هر دو گروه در سه مرحله در یآزمودنی خونی هانمونه 

با  هانمونهرفت. سپس ی آزمایشگاهی ضد انعقاد قرار گهالوله 

از  دقیقه( سانتریفوژ شدند. سرم  15دور در دقیقه ) 3000

 نور انتقالیعاا به آزمایشگاه سر هانمونهی خونی جدا و هاسلول 

 یافت.

 های آزمایشگاهیروش  

های گلوتاتیون پراکسیداز و یمآنزیری میزان فعالیت گاندازه

یت مخصوص و دستگاه از کگلوتاتیون ردوکتاز با استفاده 

ساخت آمریکا( با روش رنگ سنجی و  Alcyon 300اتوآناالیزر )

 یدازپراکساحیاء گلوتاتیون اکسید حاصل از واکنش گلوتاتیون 

(GPx ) یدروژنهنوکلئوتیدفسفات با مصرف نیکوتین آمید دی 

(NADPH و در حضور گلوتاتیون )( ردوکتازGR .صورت گرفت )

نوکلئوتید این واکنش حاصل اکسیداسیون نیکوتین آمید دی

بار فسفات با  به نیکوتین آمید دی (NADPH) یدروژنهفسفات 

نانومتر و  340موج در طول ( است. جذب آن NADP+مثبت )

رد. گییم( صورت  GPxمتناسب با فعالیت گلوتاتیون پروکسیداز )

طور به( Cat.No.RS 505) یدازپراکسفعالیت گلوتاتیون 

یرمستقیم و از طریق واکنش جفت شده با آنزیم گلوتاتیون غ 

 ( سنجیده شد.EC 1.11.1.6 (ردوکتاز

  125) یسموتازد( و سوپراکسید EC 1.13.1.6کاتاالز )

Cat.No.SD  های یتک( به روش اسپکتروفوتومتری و با استفاده از

 دستگاه از استفاده با CAT یتشد )فعالمخصوص تعیین 

آمریکا ارزیابی شد(. این روش  ساخت Alcyon 300 یزراتوآناال

گیری فعالیت آنزیم کاتاالز در ساده و استاندارد و برای اندازه

، بافت هموژنه و لیزات پالسما های بیولوژیکی مانند سرم،نمونه 

نانومتر است و  405 موجطول سلولی با روش رنگ سنجی و در 

تعیین فعالیت سوپراکسید دیسموتاز با روش رنگ سنجی و در 

نانومتر با استفاده از کیت مخصوص انجام گرفت.  420موج طول 

 10و  8ضریب تغییرات درون سنجی و برون سنجی کمتر از 

از آلمان،  Zelbioساخت شرکت  تجاری، هاییتبود )ک درصد

 یزر اتوآناال از دستگاهیران، با استفاده در ایق شرکت پادگین طر

Alcyon 300  گیری و شده بودند(. اندازهیهتهساخت آمریکا

کامل طبق پروتکل کیت انجام و  طوربهها یمآنزارزیابی تغییرات 

ها با رنج استاندارد، نتایج گزارش یمآنزپس از مقایسه تغییرات 

 شدند.

 بسکتبال شدید تمرین برنامه -1جدول 

 عوامل تمرین محتوی

 زمان دقیقه 90

 تکرار 12

 شدت درصد 80

 حجم باال

 سازی آماده تمرینات

 استراحت کوتاه های زمان با دریبل سرعتی تمرینات

 استراحت کوتاه های بازمان  ودریبل پاس ترکیبی تمرینات

 استراحت کوتاه های زمان با سرعتی گام سه و ثابت های شوت تمرینات

 استراحت کوتاه های زمان با  ترکیبی تمرینات

 (جا یار یارگیری،)  گروهی و تیمی بازی

 مهارتی و بدنسازی ترکیبی تمرینات

 پروتکل تمرین
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 تحلیل آماری  

با استفاده از آمار توصیفی میانگین، جداول و انحراف استاندارد 

ی آمادگی جسمانی هاشاخصی آنتروپومتریک و هااندازه

 ابتدا ی،آمار استنباطهای یلتحل منظوربهتعیین شد.  هایآزمودن

و اسمیرنف  -آزمون کلموگروف  توسط هاداده توزیع بودن نرمال

بررسی گردید. نتایج با استفاده از آزمون لوین، تجانس واریانس 

 نتایج داده شد. نشان استاندارد انحراف ±میانگین قالب در نرمال

  تکرار استوار دو  حداقل بر اساس مطالعه این در آمدهدستبه

 مراحل مختلف طی متغیرها از هریک تغییرات میانگین. است

 در یری مکرر وگاندازهواریانس با  تحلیل آزمون با یریگاندازه

گردید.  بررسی Bonferroniتعقیبی  آزمون با داریی معن صورت

واریانس  تحلیل از آزمون استفاده با نیز هاگروه بین اختالفات

سطح  در آماری هاییل تحل و یاتعملشد.  راهه تعیینیک

 22ی افزارهانرم از استفاده . با(P ≤05/0درصد ) پنج دارییمعن

SPSS  2010و Excel شد. انجام 
 

 نتایج
ها یآزمودن فردی هاییژگیو استاندارد انحراف و میانگین

بدنی، اکسیژن  یتوده  شاخص چربی، درصد قد، وزن، سن،)

های تغییرات غلظت آنزیم بیشینه( و میزان مصرفی

 گلوتاتیون پراکسیداز، سوپراکسید دیسموتاز،اکسیدانی آنتی

 از مکملیون ردوکتاز و کاتاالز خون، در دوره پایه، پس گلوتات

پس از شرکت در تمرین شدید بازیافت  دهی و در ابتدای دوره

در تحقیق ی هایآزمودنبررسی شدند. مشخصات بسکتبال، 

 نشان جدول اطالعاتتوصیفی آمده است.  صورتبه 2 جدول

 فردی هاییژگیو مقادیر در آماری معناداری تفاوت که دهدمی

 با یکدیگر هاگروه ندارد لذا وجود موردمطالعه یهاگروه بین

 یهاشاخصبودند. میانگین و انحراف استاندارد  همگن

 صورتبه 3 در جدول یریگخون مرحله هر سه یری طیگاندازه

است. متغیرهای تحقیق در آزمون  شده آوردهتوصیفی 

 ی معنادار نبودند بنابراینازنظر آماراسمیرنوف  -کلموگروف

توزیع طبیعی بود. همچنین با استفاده از آزمون لوین، تجانس 

 از استفاده با هاداده وتحلیلیهتجز ها تعیین شد. نتایجیانسوار

 آنزیم فعالیت بین داد که نشان واریانس تحلیل آماری روش

پژوهش  یهاگروهگلوتاتیون پراکسیداز و سوپراکسید دیسموتاز 

 این نیز تعقیبی بونفرونی دارد و آزمون وجود معنادار تفاوت

ردوکتاز  کاتاالز و گلوتاتیون آنزیم در موردمعناداری را تائید کرد.  

وجود نداشته است. البته تغییرات  هاگروه  بین معناداری تفاوت

 دارونما و مکمل گروه در هایآزمودن  توصیفی مشخصات -2جدول  

 موردمطالعهی هاشاخص
 

 موردمطالعه یهاگروه

 کورکومین دارونما( یا دکستروز )کنترل

P- value 
 استاندارد انحراف ±میانگین

 0/ 34 21/ 34± 1/ 47 22/ 28 ± 1/ 71 سن )سال(

 0/ 23 57/ 39 ± 2/ 85 58/ 89 ± 3/ 21 )کیلوگرم( وزن

 0/ 16 164/ 21 ± 2/ 35 165/ 12 ± 2/ 51 متر(یسانت) قد

 بدن یتوده شاخص

 (مترمربع بر )کیلوگرم
93 /3 ± 12 /22 85 /1 ± 80 /21 48 /0 

 0/ 19 12/ 45 ± 1/ 78 13/ 12 ± 1/ 39 بدن )درصد( چربی درصد

 مکمل یروزانه مصرف

 روز( در گرم)میلی
1000 1000 42 /0 

 بیشینه مصرفی اکسیژن

 یلوگرم وزن بدن(کگرم به ازای هر )میلی
39 /3 ± 88 /38 23 /4 ± 12 /39 09 /0 
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های گلوتاتیون پراکسیداز، سوپراکسید دیسموتاز و کاتاالز آنزیم

در گروه مکمل، با توجه به نتایج آزمون تحلیل واریانس با 

 .(P ≤05/0) (4جدول است )گیری مکرر معنادار بوده اندازه

 

 گیرینتیجهو  بحث
کورکومین موجب افزایش  داد مصرفنتایج پژوهش نشان 

گلوتاتیون پراکسیداز و سوپراکسید دیسموتاز در طی یک جلسه 

های آنزیم فعالیت فعالیت شدید بسکتبال شده است و

 های آزاد، دریکال راد در برابر سد اولین عنوانبهاکسیدانی آنتی

یافته است. البته این افزایش در مورد یشافزافعالیت سنگین، 

 ز و گلوتاتیون ردوکتاز معنادار نبوده است. اختالفکاتاال

فعالیت  حاصل بهبود مکمل گروه دارونما با گروه ها بینیانگینم

است که با نتایج  کورکومین مصرف براثر اکسیدانیآنتی آنزیمی

( 2008افتخار )(، 2015پاورز )(، 2003(، اورسو )2016گرزی )

( ولی با نتایج 21، 17، 10، 3، 1) است( همسو 2007و منون )

 (.22، 9) ( در تناقض است2010) ( و یفانتی2009جورنکا )

 فشار ایجاد منجر به شدید، ورزشی سنگین و تمرینات

 بیشتر فعالیت شدت  هرچه شود.می بدن بر  بیشتر اکسایشی

 در گروه مکمل و دارونما گیریاندازه یهاشاخصمقایسه  -3جدول   

 یریگاندازه یهاشاخص
 مراحل

 مکمل
 فعالیت از پس بالفاصله دهی مکمل از پس پایه مرحله

 پروکسیداز گلوتاتیون

 (پروتئین گرممیلی /واحد)

 دکستروز

 کورکومین

68 /1 ± 45 /44 

56 /0 ± 67 /42 

19 /1 ± 73 /46 

24 /1 ± 34 /53 

68 /1 ± 12 /41 

78 /1 ± 35 /44 

 سوپراکسیددیسموتاز

 لیتر(یلیمالمللی/ینواحد ب )

 دکستروز

 کورکومین

08 /2 ± 45 /183 

18 /1 ± 11 /185 

43 /5 ± 45 /186 

15 /2 ± 45 /197 

98 /5 ± 47 /185 

95 /1 ± 67 /187 

 کاتاالز

 (پروتئین گرممیلی/  واحد)

 دکستروز

 کورکومین

25 /3 ± 56 /71 

25 /1 ± 17 /73 

81 /1 ± 92 /78 

11 /3 ± 13 /81 

13 /2 ± 19 /75 

92 /1 ± 84 /78 

 ردوکتاز گلوتاتیون

 لیتر(یلیمالمللی/ینواحد ب )

 دکستروز

 کورکومین

56/1 ± 92 /13 

17/2 ± 53 /11 

11/2 ± 45 /15 

25/2 ± 81 /15 

17/2 ± 29 /14 

84/2 ± 87 /13 

 

نتایج آزمون تحلیل واریانس بین دو گروه -4جدول     

 مرحله پایه فعالیت از پس بالفاصله دهی مکمل از پس

 شاخص

P value 

07/0  *000/0  08/0  گلوتاتیون پروکسیداز 

14/0  *006/0  04/0  سوپراکسید دیسموتاز 

03/0  007/0  011/0  کاتاالز 

35/0  19/0  13/0  گلوتاتیون ردوکتاز 

    :* (05 /0 ≥ P) 

 

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

22
85

10
5.

20
19

.9
.4

.3
.2

 ]
 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jo

ur
na

l.f
um

s.
ac

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                             6 / 11

http://journal.fums.ac.ir/
https://dorl.net/dor/20.1001.1.22285105.2019.9.4.3.2
http://journal.fums.ac.ir/article-1-1606-en.html


 

 

journal.fums.ac.ir 

 1398زمستان   |4شماره  | نهم سال  |مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا 

 

 اکسیدانیهای آنتیکورکومین بر آنزیم ریتأث

 

1843 

 برای احتمالی سازوکارهای بود. خواهد یشترب فشار این باشد،

بدن،  اکسیژن  مصرف افزایش ناشی از اکسایشی فشار افزایش

 حالت به  نسبت  شدید منابع انرژی، فشارهای ناشی از تمرین

 .(8) است آنزیمی هایاکسیدان یآنتناکافی  فعالیت و استراحت

 فعالیت، حین  اکسیژن  مصرف میزان به هایمآنز فعالیت این

 غذایی هایاکسیدانیآنتمصرف  و پالسما چربی محتویات

 ورزشی هاییتاند فعالداده نشان مطالعات وابسته است و

 ( و انجام22،  5دارند )  هاآنتولید   میزان بر  متفاوتی آثار مختلف،

 دهدتغییر می ها رایمآنز فعالیت میزان بیشینه شدت با فعالیت

 و ژناکسی یک سازوکار احتمالی، افزایش مصرف (.17، 4)

سطح  این، ، عالوه براستآزاد با تمرین  هاییکال راد یریگشکل

 افزایش نیز آدرنالین و کورتیزول مانند استرس یهاهورمون 

 یژن اکسهای یکالراد یریگشکل تشدید به یابند. این موضوعیم

(ROS) منجر بدن و ایمنی اکسیدانیآنتی دستگاه تحریک و 

های آنزیمی در اکسیدانیآنتو شاهد افزایش  (23، 1) شودمی

 روانی، فشار و فعالیت شدتبه  توجه سرم خواهیم بود. با

وضعیت ایمنی را تحریک و تقویت  است توانسته کورکومین

 هاسلول در هایم آنزژن  بیان افزایش موجب کورکومین نماید.

 عنوانبه هااریتروسیت  ساخت در افزایش به طریق این از شده و

 مصرف کرده است. کمک  خون در هایم آنز این  اصلی منشأ 

 هایمآنزفعالیت   میزان افزایش به تا حدودی روز تمرین در مکمل

 زیرا فرایند؛ باشد مؤثر کافی اندازهبه تواندنمی اما شود،منجر می

 بیشتری  زمان به آنزیم این تولید و  پروتئین به  تبدیل ژن،  بیان

 مستقیم طور به  کورکومین احتماالا(. همچنین 3) دارد  نیاز

 یسازپاک را  یژنه و هیدروکسیلاکسآبسوپراکسید،  هاییون 

 کندیم تبدیل خطرکم ذراتی به را هاآن  واکنش، انجام با و کرده

کمک  یشیضد اکسا هاییمآنز به کورکومین درواقع(. 25، 24)

کرده   جلوگیری هاآن  ی سریعسازپاکفرسایش و  از و کرده

 (. 23) است

( نیز نشان دادند مصرف 1395همکاران )بنایی فر و  

کورکومین به همراه تمرین استقامتی در حفظ یا افزایش دفاع 

اکسیدان آنزیمی بافت کبد موش مؤثر بوده است. همچنین یآنت

عصاره زردچوبه از طریـق افـزایش دفـع  احتماالااست  اظهارشده

ی کنندگپاکسمی و قابلیت سریع و مؤثر در  متابولیـتهـای

ها به یکالرادکه این یناهای لیپیـد پراکسید قبل از یکالراد

اکسایشــی را  کننــد، صــدمات غشای لیپیـدی حملـه

کورکومین آستانه  احتماالاتوان گفت یم. (26) دهدیمکــاهش 

ین تأماکسیدانی بدن الزم را برای فعال کردن سیستم آنتی

های آزاد، مهار یکالرادسازی یخنثی و آورجمعکند و با یم

و تعامل با آبشارهای اکسیداتیو  P450مثل های اکسیداتیو آنزیم

ی کورکومین، طورکلبه(.  15) کندیمممانعت    اهآن از بروز خواص  

های های حمایتی سلولی یا آنزیمینپروتئاز طریق بیان 

تواند موجب کاهش استرس اکسیداتیو نرونی اکسیدانی میآنتی

 ( که البته مطالعات بیشتری ضروری است.27، 18، 5شود )

 بهبود از مکمل گروه دارونما با گروه ها بینیانگینم اختالف

افزایش سرمی سوپراکسید ) یدانیاکسآنتی فعالیت آنزیمی

براثر  یون ردوکتاز، گلوتاتیون پراکسیداز( گلوتات دیسموتاز،

اثر کورکومین را اثرات   (.29، 28، 9، 6است ) کورکومین  مصرف

که هنگام  اندکردهضدالتهابی و کوفتگی عضالنی عنوان 

وجب کاهش عالئم اکسیداسیون بافت عضالنی و کاتابولیسم م

ین پس از فعالیت تجزیه و تخریب کورکوم  شود.آسیب مفصل می

تواند تأثیر یرمستقیم میطور غ بهپروتئینی را مهار کرده، بنابراین  

ها مانند گلوتاتیون پراکسیداز یمآنزمعنادار بر تولید و ترشح برخی  

در ی  طورکلبهاکسیدانی  های آنتیداشته باشد. البته افزایش آنزیم

است   شدهگزارش افراد ورزشکار باالتر از غیر ورزشکاران و بیماران  

 (.25، 14، 10، 6) یردقرار بگ موردتوجهکه باید 

کاتاالز و  آنزیم فعالیت داد، میزان نشان پژوهش هاییافته

تفاوت معنادار ندارند.  گروه دارونما و مکمل در گلوتاتیون ردوکتاز

 است نتوانسته کورکومین  مصرف که است  آن بیانگر موضوع این

 به آنزیم پاسخ این دو بگذارد. هایمآنز این  فعالیت بر  تأثیری

 متفاوت هایآزمودن شرایط و فعالیت شدتبه توجه با فعالیت،

این دو  فعالیت که اندداده نشان هاپژوهش است. برخی بوده

 در و یافتهیشافزا پایین، شدت با هاییت فعال در آنزیم

 افزایش یابد. همچنین،یم کاهش باال، با شدت هاییتفعال

 یریگشکلافزایش  توان بهیمفعالیت را  از ناشی کاتاالز میزان

 (. کاتاالز27، 22داد ) نسبت یژنهاکسآب  آزاد رادیکال

رسد تمرین یم کند. به نظریم آب تبدیل به  را یژنهاکسآب 

 این فعالیت میزان کاهش به از آن، ناشی روانی بسکتبال و فشار

 آن تا حدودی توانسته است کورکومین و است شده منجر آنزیم

 برگرداند. عادی وضعیت به را

در  هاضدالتهابها و اکسیدان یآنتاجزای  اساس مولکولی

کنندگان رشد و یمتنظی است و به بردارنسخه عوامل  ارتباط با

عالئم مولکولی سلول وابسته است. ممکن است کورکومین با 

های یکالراداکسیدانی، بازدارنده فعالیت های آنتیافزایش آنزیم
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سوپراکسید، پراکسید هیدروژن و نیتریک اکساید از طریق فعال 

یجه مهار درنتکمپلکس آهن باشد که    و کاهشکردن ماکروفاژها  

، 13، 3) را به دنبال خواهد داشت هاسلول  بیپراکسیداسیون چر

 سه تا همچنین متوسط میزان مؤثر مصرف کورکومین(. 22

 1200متوسط    طوربه پژوهش این در.  است یلوگرمبر ک گرممیلی

 مؤثر  مصرف در مورد میزان است. شدهاستفاده روزدر  گرممیلی

 اطالعات اکسیدانی،آنتی هاییم آنز بر اثرگذاری در کورکومین

میزان  خواهد توانست بیشتر  مطالعات و دست نیست در متقنی

مناسب و مؤثر، دوره مصرف و کاربرد آن در فعالیت  مصرف

کند. شاید اگر دوز مصرفی باالتر  ورزشی این ترکیب را مشخص

آنزیم این دو    یهاپاسخآمد. بررسی  یم  به دستبود نتایج بهتری  

ردیابی  در خونکاتاالز و گلوتاتیون ردوکتاز( ) یدانیاکسآنتی

مکمل سازی با کورکومین را نشان ندادند و  اثرات مناسبی از

گرفت، یمقرار  یریگمورداندازه هایمآنز ژن بیان اگر احتماالا

(. مکمل سازی با کورکومین 20) شدیم حاصل بهتری نتایج

 کاهش پالسما،یسیرید گلتغییرات معناداری را در سطح تری 

ی رادیکالی بزاق سازپاکسطح آمیالز بزاقی و افزایش ظرفیت 

ی هاشاخصاز    زمانهمدر صورت استفاده    احتماالاکند و  یمایجاد  

 (.10، 8) شدیمکننده باال، نتایج بهتری حاصل یینتع

 اکسایشی نشان داده است فشار  مکانیسم دیگری در این زمینه

 متفاوت گوناگون یهاشدت با بدنی هاییتفعال انجام از ناشی

 70 شدت با فعالیت انجام  که است  آن  از حاکی نتایج. است

 شدت با فعالیت با مقایسه در بیشینه اکسیژن مصرفی درصد

 و کاتاالز گلوتاتیون پراکسیداز هاییمآنز فعالیت  میزان تر،یینپا

 را  سوپراکسیددیسموتاز  آنزیم فعالیت میزان و کاهش داده را

سوپراکسید  که دهدمی موضوع نشان این .دهدمی افزایش

 سوپراکسید رادیکال در برابر سد اولین  عنوانبه  دیسموتاز

 و کاتاالز گلوتاتیون پراکسیداز  هاییمآنز کهی درحال دارد. افزایش

. شاید یکی از دالیل تفاوت نتایج این پژوهش یابندیم کاهش

 مطالعات از برخی(. 30-32)تغییرات نوع تمرین باشد 

 از بعد را یشیضد اکساهای یمآنز فعالیت افزایش آزمایشگاهی

 تغییری  مطالعات از دیگری برخی و اندکرده گزارش  تمرینات

 شدهاشاره همچنین .اندداده نشان کاهش حتی یا ندادند نشان

 یک به منتج تواندمی منظم تمرینات به سازگاری که است

 منظم تمرینات .شود یشیضد اکسا دفاع یستمدر س افزایش

 هـک شودمی هاستم ـیس ترمیم و یشیضد اکسا سازگاری موجب

 و اکسایشی تخریب پایه سطوح کاهش به یجه درنت تواندمی

 تمرینات. شود منجر اکسایشی فشار به مقاومت افزایش

ای دوه ی ازانواع  شاملبکار رفته در این پژوهش  هوازییب

 مدتکوتاه دو تمرینات .بود مقاومتی تمرینات و هاپرش  سرعت،

 لیپیدی پراکسیداسیون به منجر  هوازییب فرساطاقت و

  به  اکسیداتیو استرس فرساطاقت تمرینات نوع این در و شودنمی

 .باشد تمرینات زمانبه مدت مربوط  است ممکن آمده وجود

 هاییمآنز فعالیت میزان تنظیمرسد یم نظر به دیگریعبارتبه

 فشاربه  زیاد میزان به  ورزشی تمرینات یجه درنت یشیضد اکسا

(. بررسی 30-32) باشد وابسته اسکلتی عضالت در اکسایشی

ضد  تمسسی و اکسایشی فشار بر مستمر تمریناتاثرات 

 فعالیت کاهش به  منجر تمرینات این دهدنشان می یشیاکسا

 .شوندمی دیسموتاز سوپراکسید فعالیت افزایش و کاتاالز

 رادیکال کاهش در توانا آنزیمی  دیسموتاز سوپراکسید

 تحت  رادیکال این که بوده هیدروژن  پراکسید به سوپراکسید

 در افزایش سلول یک که زمانی .است کاتاالز آنزیم عملکرد

 در متناسب افزایش یک بدون را دیسموتاز سوپراکسید سطوح

 پراکسیدازحد یشب افزایش چالش با سلول، دارد پراکسیداز

 واکنش انتقالی فلزات با تواندمی پراکسید این. شودمی  مواجه

بیولوژیکی  سیستم در. نماید هیدروکسیل رادیکال تولید و دهد

 با تواندمیاین مولکول  هیدروکسیل، رادیکال تشکیل محضبه

 .شود واکنش وارد خودش نزدیک زیستی مولکول هر اب سرعت،

 است شدهاثبات (in vivo) یشگاهیآزمای هامدل در موضوع  این

 . دارد اشاره  دیسموتاز سوپراکسید وار زنگوله اثر فعالیت به که

 دیسموتاز  سوپراکسید ازحدیشب بیان دهدمی نتایج نشان این

 سلول بر زیانباری اثر کاتاالز در میزان جبرانی یشاافز یک بدون

 رویداد دو منجر به تواندمییت  درنها  تعادل، عدم این  .(13)  دارد

 یلهوسبه  که تمرین از بعد التهابی یهامولکول  افزایش ،شود

و دیگر  شودمی مشخص دیسموتاز سوپراکسید mRNA یشافزا

 طول در سوپراکسید محصول یلهوسبه که کاتاالز فعالیت مهار

 توسط کاتاالز فعالیتبنابراین کاهش ؛ شودایجاد می تمرین

 هیدروژن پراکسید به سوپراکسید محصول تبدیل در کاهش

 توانددیسموتاز می سوپراکسید فعالیت در افزایش توسط

 الگوهای در یشیضد اکسا هاییم آنز تغییرات .باشد محدودشده

 که بافتی و مدت و شدت، تمرین نوع  به  توجه  با مختلف تمرینی

 نتایج در یت، ـجنس ز ـنی و ودـشیـم کار گرفته  هـب تحقیق  رایـب
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 از  مختلف یهابافت در  تغییرات  این.  دارد ییسزا به  اثر  تحقیقات

 برای مشخصی الگوی  هنوز  کهکند یم پیروی متفاوتی الگوی

 .(30، 19) است نشدهشناخته  تغییرات این

کورکومین دارای اثرات ضدالتهابی است و مطالعات نشان 

که این ترکیب دارای توان افزایش رشد عضالنی، تحریک  اندداده

. استحساسیت انسولین، اثرات آندروژنیک و ضد کاتابولیک هم 

-nFو  Tnf-α همچنین بازدارنده مسیرهای اصلی التهابی مانند

Kb  ،ی موازی قرار  موردبررسهم    اگر یکی از این عوامل  شاید  است

و نقش تحریکی  هاهورمون گرفت نتایج بهتری در ارتباط با یم

شد. بر یماکسیدانی کورکومین، حاصل های آنتیسنتز آنزیم

را تصرف کرده و  هازومین، پروکسی کورکوم اساس برخی نتایج،

دالتهابی های ضیژگیوموجب ازدیاد فعالیت گاما رسپتور و 

بنابراین مکمل سازی با کورکومین موجب ؛ (33، 25شود )می

، 6) تغییرات پروتئینی در سرم، عملکرد و استقامت خواهد شد

در اثر  کورکومین اندکرده(. برخی از تحقیقات پیشنهاد 25

عملکرد حفاظتی خودش را با تنظیم  BK-NFواکنش با 

یت منجر به درنهاسازد که یمواسطه ایمنی اعمال  Tی هاسلول 

(. مزیت و توان 25، 6شود )اکسیدانی میهای آنتیتولید آنزیم

آن  کورکومین به علت نامحلول بودن  سازوکار عملکرد

درصد( در پروتئین عضالت، استرس  20 ینوئید)کورکوم

و  Nrf2اکسیدانی اکسیداتیو و غلظت آن است که با تعدیل آنتی

( 34،  25،  6همراه است )  BK-NFاهش استرس اکسیداتیو بیان  ک

 بررسی نشدند. که در این تحقیق

ی هورمونی و اعمال هاواکنشهای ژنتیکی، یژگیو 

استفاده  ها،یآزمودنرژیم غذایی متداول   فیزیولوژیکی خاص زنان،

های پنهان از یماریباحتمالی از داروها و فشارهای روانی و یا 

یر تأثو نقاط ضعف تحقیق بود اما نتایج تحقیق و  هایتمحدود

اکسیدانی، بهبود های آنتییش آنزیمبرافزا مکمل کورکومین

عملکرد، تسریع دوره بازیافت و کاهش خستگی برای مربیان و 

های اشد. با توجه به عدم تمایل نمونهتواند مفید بورزشکاران می

توان  یمانسانی در تحقیقات آزمایشگاهی و بخصوص ورزشکاران،  

های خون متغیرها در بازیکنان بسکتبال و اخذ نمونه  گفت بررسی

 در سه بازه زمانی از نقاط قوت تحقیق بود.
 

 تشکر و قدردانی
وسیله مراتب قدردانی خود را از کلیه دانشجویانی که در ینبد

کنیم. یماجرای این تحقیق همکاری صمیمانه داشتند، ابراز 

در دانشگاه آزاد  14321404951001نامه یانپاشماره مصوب 

گاه پژوهش توسط اخالق  کد و است اسالمی واحد ورامین پیشوا

در شهر  و فناوریوابسته به وزارت علوم تحقیقات  بدنیتربیت

 اخذ گردیده است. IR.SSRI.REC.1397.223شماره  بهتهران 
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Abstract 
 

Background & Objective: Curcumin has antioxidants effects and strong anti-inflammatory 

properties and has a protective and therapeutic roll. This combination can be effective in reducing 

inflammation and increases reactive oxygen species (ROS) in the skeletal muscle and blood. This 

study aimed at investigating the effect of supplementation with curcumin on antioxidants enzymes 

after a basketball intensive training session in girls. 

Materials & Methods: For this purpose 30 female basketball players are divided into 2 homogeneous 

supplement and placebo groups. Oral curcumin was used for a period of 14 days,3 time a day in the 

amount of 1200 mg by the supplement and placebo groups. After 14 days of supplementation, all 

subjects participated in the basketball acute training protocol. Blood samples were collected and used 

for determination of antioxidant enzymes activity on base, after supplementation and after exercise 

training. Differences between the placebo and curcumin groups were analyzed by analysis of 

variance (ANOVA) repeated measures test and Bonferroni test was used for post hoc multiple 

comparisons among means. 
Results: Mean± SD showed all antioxidant enzymes increased but ANOVA repeated measures 

results showed that GPX and SOD activity (U/mg pro) in supplemental group was increased 

significantly (P=0.05); Whereas, CAT and GR activity (U/mg pro) were not significantly different. 
Conclusion: These findings showed that curcumin consumption before one bout acute training may 

affect antioxidant enzymes concentration and promotes antioxidant capacity of adolescent athletes 

during heavy competitions. This strategy can accelerate recovery from repeated stress. Curcumin 

increased antioxidant activities. 
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