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 خالصه 

تواند نقش ميکورکومین دارای نقش محافظتي و درماني موثری در آنتي اکسیدان است که  مقدمه:

شنا و  نيتمر ریتاثدر هنگام فعالیت ورزشي داشته باشد. بنابراين هدف از اين پژوهش بررسي ميمه

 . بود در مردان جوان فعال يدانیاکس يآنتهای بر شاخص نیکورکوم یاريمكمل 

سال به روش  25-20نفر از مردان جوان با دامنه سني  40در اين پژوهش نیمه تجربي،   روش کار:

تصادفي و هدفمند انتخاب شدند و به چهار گروه تمرين با مصرف کورکومین، تمرين، کورکومین و 

میلي گرم نانو میسیل به مدت چهار هفته  80کنترل تقسیم شدند. کورکومین به شكل خوراکي به میزان 

هفته به میزان يک مصرف شد. تمرينات شنا به مدت چهار هفته و سه روز در ها روزانه توسط گروه

خوني در حالت پايه و پس از اخرين جلسه تمريني گرفته شد. برای تجزيه های ساعت برگزار شد. نمونه

 .های تي زوجي و واريانس يک طرفه و تعقیبي بونفروني استفاده شداز آزمونها و تحلیل آماری داده

در گروه تمرين به همراه مصرف کورکومین  GPxو  SOD ،CATهای آنزيمنتايج نشان داد که  نتایج:

را بهبود  CATو  SODهای کورکومین توانست میزان آنزيم. عالوه بر اين (≥P 05/0)افزايش يافت

 . (<05/0P)تمرين و کنترل در هر سه آنزيم مشاهده نشدهای همچنین تفاوتي در گروه .(≥P 05/0)بخشد

توان پیشنهاد کرد برای افزايش تاثیرات تمرينات ميبا توجه به نتايج حاصل از اين مطالعه  نتیجه گیری:

 .آنتي اکسیداني بهبود يابندهای ورزشي شنا از مكمل ياری کورکومین استفاده کرد تا میزان سطح آنزيم

 های آنتي اکسیدانيتمرين شنا، کورکومین، شاخص کلمات کلیدی:

https://mjms.mums.ac.ir/?_action=article&au=99576&_au=%D8%A7%D9%81%D8%B4%DB%8C%D9%86++%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%B6%DB%8C
https://mjms.mums.ac.ir/?_action=article&au=197622&_au=%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%AA++%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%87+%DA%A9%D9%88%D9%87%DB%8C%D8%A7%D9%86
https://mjms.mums.ac.ir/?_action=article&au=197622&_au=%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%AA++%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%87+%DA%A9%D9%88%D9%87%DB%8C%D8%A7%D9%86
https://mjms.mums.ac.ir/?_action=article&au=197622&_au=%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%AA++%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%87+%DA%A9%D9%88%D9%87%DB%8C%D8%A7%D9%86
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 مقدمه 

 بین توازن خوردن هم به مفهوم به اکسیداتیو استرس

 فعال هایگونه به نفع بدن اکسیداني آنتي سیستم و فعال هایگونه

فعالي های مولكول آزادهای راديكالاست.  آزاد هایراديكال و

 ترکیبي میلها آنمياليۀ ات آخرين وضعیت دلیل به که هستند

عدم  صورت در و دارند خود اطرافهای ساير مولكول با بیشتری

 بافتي تخريب به منجرتوانند ها ميآن ترکیبي فعالیت از جلوگیری

. (2, 1) شوند سرطان و قلبيهای بیماری اختالالتي نظیر بروز و

 و تولید با تا وظیفه دارد انسان بدن اکسايشي ضد سیستم

قطع  موجب اکسیدان ها( )آنتي ضد اکسايشي مواد بكارگیری

, 3)شوند آزادهای بوسیلۀ راديكال شده ايجادهای واکنش زنجیره

به  خود آزاد،های راديكال با ضمن واکنشها آکسیدان . آنتي(4

 به تمايلي که ديگر شوندمي تبديل ضعیفي آزادهای راديكال

 . ورزشكاران(6, 5) ندارند اطراف خودهای مولكول با واکنش

سیستم  نیازمند شرايط، اين تحمل و خاص مسابقه شرايط دلیل به

 که، چرا هستند، ديگر افراد به نسبت کارآمدتری اکسايشي ضد

قادر  بدن هوازیهای ارگانیسم و انرژی سیستم تولید آن بدون

 سیستم . اين(7) انجام دهند درستي به را خود وظیفۀ بود نخواهند

 اکسايشي فشار و کرده حفظ را طبیعي بدن هموستاز عملكرد

 زماني. (8) کندمي تعديل را آزادهای راديكال افزايشاز  ناشي

 کهميهنگا يا شود حد زياد از بیش آزادهای راديكال تولید که

ورزشي  مسابقات در که شرايطي شود )مانندتضعیف  سیستم اين

 غذايي کمبودهای هنگام وجود در و يا ساز، وامانده و شديد بسیار

 ضداکسايشي به سیستم و اکسايشي فشار تعادل میان دهد(مي رخ

ايمني تضعیف  سیستم بخصوص بدن،های خورد و سیستممي هم

 هستند احیاکننده عموما موادیها اکسیدان آنتي .(10, 9) شودمي

 .شوندمي جذب غذايي رژيم از طريق هم و سنتز بدن داخل در که

 شوندمي بندی تقسیم دسته دو به کلي طور بهها اکسیدان آنتي

 هایاکسیدان آنتي ترين مهم و غیرآنزيمي.ميآنزي

 ، گلوتاتیون پراکسیداز(SOD) ديسموتاز سوپراکسیدميآنزي

(GPX)کاتاالز ، (CAT) هاياکسیدان آنتي از .هستند 

، Eويتامین ، Cويتامین گلوتاتیون، به توانميميغیرآنزي

 .(5)کرد اشاره اسیداوريک و کاروتنوئیدها

 و متعلق است Curcuma longa گیاه عامیانه نام ،زورچوبه

و از زمان قديم به عنوان غذا و دارو  است زنجبیل ی خانواده به

 جزء اصل با در زردچوبه دارويي (. خواص11) شودمياستفاده 

است  مرتبط کورکومین يعني آن ريزوم در موجود فعال و اصلي

دهد. مي تشكیل را زردچوبه رنگ نارنجي يا زرد ترکیب که

 هست نیز ديگری ترکیبات حاوی زردچوبه کورکومین بر عالوه

 شرقي نواحي در گیاه (. اين12) شودمي کورکومینوئید نامیده که

 مانند حارهای نقاط از بسیاری در ولي میرويد چین و هندوستان

 پرورش نیز آمريكای جنوبي و آفريقا اندونزی، مالزی، پاکستان،

 در اشسالمتي زايي منحصربه فردهای ويژگي سبب به و يابدمي

 شده شناخته عمل گرا غذايي مادۀ يک به عنوان سراسر جهان

 نامحلول و کريستالي پودری خالص صورت به کورکومین است.

 متانول و اتانول استون مانند هاييحالل در راحتي به و بوده آب در

 عملكردیهای دارای ويژگي شود. کورکومینمي حل

 اين از متعددی خواص گذشته تحقیقات در و است چشمگیری

 سطح سرطان، کاهش ضد و تومور ضد فعالیت جمله ترکیب از

بازدارندگي از  و کبد، افزايش عملكرد ايمني، خون کلسترول

عروقي، جلوگیری از آسیب غشاهای زيستي در -قلبيهای بیماری

مقابل پراکسیداسیون، خاصیت ضد التهابي و کاهش آتروز 

روماتیسمي، حفاظت در مقابل بیماری آلزايمر و خاصیت آنتي 

 يک عنوان به . کورکومین(14, 13) اکسیداني گزارش شده است

 که معتقدند محققین شود.مي شناخته نیز بخش سالمتي ترکیب

 انواع کردن پايدار و اندازی دام به طريق از کورکومین

 از تواندمي چربي اکسیل پرهای راديكال آزاد نظیرهای راديكال

 عالوه . کورکومین(15) نمايد جلوگیری اکسیداسیون گسترش

های آنزيم فعالیت تواندمي آزادهای راديكال مستقیم حذف بر

 نمودن کمپلكس با کورکومین دهد. افزايش سلولي را داخل

 اکسیداني نقش که مس و آهن مانند داخل سلولي فلزات از برخي

 ايفا را خود آنتي اکسیداني نقش تواندمي دارند سلول داخل در
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های راديكال کورکومین که است داده نشانها . پژوهش(16)کند

های هیدروکسیل، راديكال راديكال نظیر فعال اکسیژن و آزاد

 پروکسي پروکسیل،های واحد، راديكال اکسیژن سوپراکسید،

 القاء در آنها محصوالت که دی اکسي نیتروژن راديكال و نیتريت

 به اندازد. کورکومینمي دام به را مؤثرند اکسیداسیون ايجاد و

 -پیكريل -2  ديفنیل -1و  1 پايدار آزاد مؤثر راديكال طور

 اغلب برای واکنش اين و کندمي خنثي را (DPPH) هیدرازيل

 استفاده مورد مختلف ترکیبات در آنتي اکسیداني فعالیت مقايسۀ

  .(17)گیردمي قرار

های فعالیت به ضداکسايشي نسبتهای آنزيم پاسخ زمینۀ در

از  ناشي آزادهای راديكال تولید علیرغم افزايش گفت بايد بدني

 تمرينات ورزشي دهد که نشان مدرکي ورزشي، هیچ تمرينات

 عضالت درميدائ تاثیرات زيانبخش به مدت منجر طوالني

 با افزايش همراه احتماالً . بنابراين(18)ندارد شود وجود اسكلتي

 فعالیت و تولید میزان سازگاری هايي در آزاد،های ريشه تولید

 تاثیراتکه  دهدمي رخها سلولميآنزي آنتي اکسیداني سیستم

و  (2014) و همكاران ياکاشکند. تمي اثر بي را آن نامطلوب

 نیگزارش دادند که کورکوم( 2013کاوانیشي و همكاران )

را  يورزشهای تیاز فعال يناش ویداتیتواند اثرات استرس اکسمي

در مطالعات بر روی انسان وحیوانات (. 20, 19کند) فیتضع

آزمايشگاهي، گزارش گرديده است که تمرينات فیزيكي منظم و 

باشند و ميبا شدت متوسط قادر به تقويت سیستم آنتي اکسیداني 

ندارند. در حالي که تمرينات فیزيكي های نیاز به مصرف مكمل

نتیجه  آزاد و درهای شديد و حاد قادر به افزايش تولید راديكال

. (21)گردندميبدن بخصوص قلب های آسیب سلولي به بافت

آنتي اکسیداني برای پوشش اين های بنابراين مصرف مكمل

تواند سیستم ميالزم و ضروری است، همچنین ورزش ها آسیب

کند. با توجه به ميتقويت ها ايمني بدن را در  برابر بیماری

اين زمینه، اهمیت مطالعه تحقیقات اندک و نتايج ضد و نقیض در 

قلبي و های حاضر در اين راستا و بررسي پاسخ آنتي اکسیدان

شود. ميشرايط استرس اکسايشي به فعالیت ورزشي دو چندان 

شنا و مكمل  نيتمر ریتاثهدف از مطالعه حاضر بررسي بنابراين، 

در مردان جوان  يدانیاکس يآنتهای بر شاخص نیکورکوم یاري

 .بود فعال

 روش کار

 طرح بامطالعه حاضر از نوع کاربردی و نیمه تجربي است و 

ن انجام شد. جامعه آماری اين پژوهش آزموسپ و آزمونپیش

های یاسمقشامل مردان جوان فعال شناگر شهرستان تبريز بودند. از 

 40 يتنفس-يقلب يحداقل آمادگ توان به داشتنميطرح  ورود به 

نداشتن  ي،تنفس-يقلب یمارهاینداشتن ب یقه،دق /یلوگرمکیتر/ ل یليم

در اين راستا، با  .اشاره کرددر طول دو سال گذشته  يعمل جراح

نفر از بین جامعه آماری به صورت هدفمند  40، طرح یتتوجه به ماه

طور تصادفي به چهار گروه تمرين با مصرف انتخاب شد و به 

نفر( و  10نفر(، کورکومین ) 10نفر(، تمرين ) 10کورکومین )

در ابتدا توضیحاتي درباره نحوه انجام  نفر( تقسیم شدند. 10کنترل )

پرسشنامه مخصوص شرکت  فرآيند آزمون به افراد ارائه شد و سپس

 یازمورد نهای تكمیل شد. دادهها در برنامه ارزيابي توسط آزمودني

 هیمشخصات اول: در مرحله اول ندشد یدر دو مرحله جمع آور

 .قرار گرفت یریاندازه گمورد  شامل سن، قد و وزنها يآزمودن

از انجام  قیتحق یدوره  يخواسته شده بود که طها يازآزمودن

و مصرف هر گونه مكمل و دارو  نیسنگ يورزشهای تیفعال

  کنند. یخوددار

برنامه تمريني شامل چهار هفته فعالیت يک پروتکل تمرینی: 

فعالیت  ساعته بود که به مدت سه جلسه در هفته تكرار شد. 

دقیقه گرم کردن، شنای کرال سینه  15الي  10تمريني شنا شامل 

ضربان قلب بیشینه و پنج دقیقه سرد درصد   85تا  80با شدت 

 کردن بود. پس از هر بار شنای کرال سینه به صورت رفت و

متر به مدت يک دقیقه،  12 5برگشت در عرض استخر به طول /

کردند. روش کنترل  ثانیه استراحت مي 30به مدت ها آزمودني

) سن  شدت تمرين اينگونه بود که ابتدا با استفاده از فرمول

= ضربان قلب بیشینه( ضربان قلب بیشینه  220 -ها آزمودني

درصد آن مشخص  85تا  80محاسبه و محدوده ی ها آزمودني
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گرديد. سپس در زمان استراحت با استفاده از ضربان سنج 

 .(22)پالرکنترل شد

در اين  مورداستفاده کورکومین مکمل دهی کورکومین:

مطالعه خريداری شده از شرگت گلدارو ساخت مرک آلمان بود 

میلي گرم نانو  80دريافت کننده مكمل، های آزمودني که

انه به مدت چهار هفته روز کورکومین را هر روز قبل از ناهار 

  . (23)مصرف کردند

آنتي اکسیداني های اندازه گیری شاخصنمونه گیری خونی: 

در حالت پايه پس از دوازده ساعت ناشتايي و بالفاصله بعد از 

ها آزمودني چپ دست آرنجي وريد پیش آخرين جلسه تمريني از

 سانتريفوژ دقیقه در دور 3000با ها نمونه انجام گرفت. سپس

شدند. اندازه گیری میزان فعالیت آنزيم گلوتاتیون پراکسیداز با 

ساخت  300استفاده از کیت مخصوص و دستگاه اتوآنااليزر 

 از حاصل اکسید گلوتاتیون با روش رنگ سنجي و احیاء آمريكا

 دی آمید نیكوتین پراکسیداز با مصرف گلوتاتیون واکنش

هیدروژن انجام گرفت. کاتاالز و سوپراکسید  نوکلئوتید فسفات

های ديسموتاز به روش اسپكتروفومتری و با روش استفاده از کیت

اندازه  برای و استاندارد و مخصوص تعیین شد. اين روش ساده

 سرم، مانند بیولوژيكيهای در نمونه کاتاالز آنزيم فعالیت گیری

 در و سنجي رنگ روش با لیزات سلولي و هموژنه بافت پالسما،

 ديسموتاز سوپراکسید فعالیت و تعیین است نانومتر 405 طول موج

 از استفاده با نانومتر 420 در طول موج و سنجي رنگ روش با

 و سنجي درون تغییرات ضريب .گرفت انجام مخصوص کیت

 تجاری،های بود )کیت درصد 10و  8 از کمتر سنجي برون

آلمان، از طريق شرکت پادگین در ايران  Zelbioشرکت  ساخت

 کامل به طورها آنزيم تغییرات تهیه شد(. اندازه گیری و ارزيابي

 رنج باها آنزيم تغییرات مقايسه از و پس انجام کیت پروتكل طبق

  .گزارش شدند نتايج استاندارد،

نتايج به صورت میانگین و انحراف معیار ارائه شد.  روش آماری:

آزمون پارامتريک مطابق نتايج آزمون لون برای ارزيابي همگني 

جهت تعیین توزيع طبیعي  آزمون شاپیروويلک وها واريانس

اعمال گرديد. و از آزمون تي زوجي برای مقايسه درون ها داده

آزمون تعقیبي با  طرفه کي انسيوار تحلیلاز آزمون  گروهي و

بونفرني برای مقايسه بین گروهي استفاده شد. تحلیل آماری با 

انجام  2013 و اکسل 21نسخه   SPSS استفاده از نرم افزارهای

 .گرفت

 

 نتایج

ها های فردی آزمودنيو انحراف استاندارد شاخص میانگین

 در جدول شماره يک ارائه شده است. 

 مختلفهای گروه درها آزمودني میانگین و انحراف استاندارد متغیرهای . 1 جدول

 پس آزمون پیش آزمون گروه اندازه گیریهای شاخص

 

 سن 

 )سال(

 - 0/56±21 کورکومین و تمرین

 - 0/21±22 کورکومین 

 - 0/47±21 تمرین

 - 0/80±21 کنترل

 

 وزن 

 )کیلوگرم(

 0/30±73 0/22±74 کورکومین و تمرین

 0/48±74 0/03±75 کورکومین 

 0/64±75 0/74±75 تمرین

 0/09±77 0/64±75 کنترل

 

 شاخص توده بدنی 

 )کیلوگرم/ متر مربع(

 14/24 ±39/2 90/24 ±19/1 کورکومین و تمرین

 95/24 ±29/2 15/25 ±75/3 کورکومین 

 73/25 ±88/1 41/25 ±82/2 تمرین

 74/25 ±66/1 41/25 ±04/0 کنترل
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برقرار ها و  نرمالیته دادهها نتايج نشان داد که تجانس واريانس

 يزوج تيبا آزمون ها داده يدرون گروه لیو تحل هيتجزبود و 

 شيافزا موجب و تمرين نینشان داد که مصرف کورکوم

 شودمي و گلوتاتیون پراکسیداز کاتاالز، سموتازيد دیسوپراکس

(05/0 P≤)یبر رو يقابل توجه ریتأثکورکومین  نی. همچن 

. (≥P 05/0) ددار کاتاالزو  سموتازيد دیسوپراکسهای آنزيم

در هیچ يک اختالف  نيا، و کنترل تمريندر گروه ، نيعالوه بر ا

 .(<P 05/0)دار نبود  يمعنها از آنزيم

 
 مختلفهای مورد مطالعه در گروههای مقايسه شاخص .2 جدول

 سطح معنی داری میانگین و انحراف استاندارد متغیرها گروه ها

 پس آزمون پیش آزمون

 

 کورکومین و تمرین

SOD 17/2± 40/184 63/1± 70/189 *001/0  

CAT 93/1± 80/72 71/1± 40/76 *001/0 

GPX 51/0± 70/40 84/1± 50/41 *022/0 

 

 کورکومین

SOD 70/1± 30/180 52/3± 70/185 *001/0 

CAT 93/1± 80/72 56/1± 00/76 *001/0 
GPX 63/1± 00/41 76/1± 30/41 081/0 

 

 تمرین

SOD 93/1± 20/178 75/1± 80/178 081/0 

CAT 89/1± 40/72 54/1± 20/73 053/0 

GPX 54/1± 20/41 88/1± 30/41 726/0 

 

 کنترل

SOD 94/1± 30/178 76/1± 70/178 269/0 
CAT 71/1± 50/71 24/1± 00/71 299/0 

GPX 96/0± 60/39 03/1± 20/39 104/0 

 

که  داد نشان واريانس يک طرفه تحلیل آماری آزمون همچنین

معني داری وجود دارد که با مورد مطالعه تفاوت های گروه بین

استفاده از آزمون تعقیبي بونفروني مورد مقايسه قرار گرفت که 

 .ارائه شده است 3نتايج در جدول شماره 

 
 نتايج تحلیل واريانس يک طرفه برای مقايسه بین گروهي مقدار تغییرات متغیرها در طول مداخله .3جدول 

آزمون تعقیبينتايج   متغیر آزمون تحلیل واريانس 

Sig مقايسه در بین گروه ها Sig 

001/0 کورکومین و تمرين با کورکومین 003/0*  SOD 

 کورکومین و تمرين با تمرين 001/0*

 کورکومین و تمرين با کنترل 001/0*

 کورکومین با تمرين 001/0*

 کورکومین با کنترل 001/0*

 تمرين با کنترل 000/1

001/0 کورکومین و تمرين با کورکومین 000/1  CAT 
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 کورکومین و تمرين با تمرين 001/0*

 کورکومین و تمرين با کنترل 001/0*

 کورکومین با تمرين 001/0*

 کورکومین با کنترل 001/0*

 تمرين با کنترل 016/0*

001/0 کورکومین و تمرين با کورکومین 000/1  GPX 

 کورکومین و تمرين با تمرين 000/1

 کورکومین و تمرين با کنترل 024/0*

 کورکومین با تمرين 000/1

 کورکومین با کنترل 047/0*

 تمرين با کنترل 047/0*

گیری نتیجه بحث و

و  کورکومین مصرف داد چهار هفته نشان نتايج اين مطالعه

کاتاالز وگلوتاتیون  ديسموتاز، سوپراکسید افزايش موجب تمرين

به  آنتي اکسیدانيهای آنزيم فعالیت شود. همچنین مي پراکسیداز

سنگین،  در فعالیت آزاد،های راديكال برابر در سد اولین عنوان

نشان دادند که  (2012) و همكاران آوسياست.  افزايش يافته

 تیفعال شيو افزا يبافت ونیسطح گلوتات شياعث افزاکورکومین ب

SOD  وCAT و  لپانا(. کا24شود)ميموش  يدر بافت عضالن

ممكن  نیکرده اند که مكمل کورکوم شنهادیپ (2007) همكاران

اعمال  ویداتیخود را در برابر استرس اکس ياست اثر محافظت

کورکومین  ( بیان کرد که2014ي و همكاران )(. تاکاهاش25کند)

آنتي اکسیداني و کاهش های تواند موجب افزايش آنزيممي

پس از ، (2006و همكاران ) رينالدی .(26)آزاد شودهای راديكاه

با مصرف  يهفتگ یا قهیدق 45برنامه در حال اجرا )پنج جلسه  کي

 يقابل توجه شيافزا، شش و هشت هفته( يدر ط، همزمان مكمل

به  تنسب دهيآموزش د ریپهای موش GPX تیدر سطح فعال

 . چوين(27( مشاهده کردند)ریپ ايبدون آموزش )جوان  یموشها

به  ویداتی( اظهار داشتند که پاسخ استرس اکس2003و همكاران )

، جنس، سن، يسالمت تیپارامترها مانند وضع ريورزش بر سا

 ژنی، اکسهيتغذ، دامنه و شدت ورزش، يجسمان يآمادگ طيشرا

 .(28)گذاردميتاثیر ها به بافت يرسان

فشار  ايجاد به منجر شديد، و سنگین ورزشي تمرينات 

 بیشتر باشد، فعالیت شدت شود. هرچهمي بدنبر  بیشتر اکسايشي

 برای افزايش احتمالي بود. سازوکارهای خواهد بیشتر فشار اين

بدن، منابع  ن اکسیژ مصرف افزايش از ناشي اکسايشي فشار

 استراحت حالت به نسبت شديد تمرين از ناشي فشارهای انرژی،

 . فعالیت(29)استميآنزيهای آنتي اکسیدان ناکافي فعالیت و

 فعالیت، محتويات حین اکسیژن مصرف میزان بهها آنزيم اين

 است و وابستهغذايي های آنتي اکسیدان مصرف و پالسما چربي

 متفاوتي آثار ورزشي مختلف،های فعالیت داده اند نشان مطالعات

 میزان بیشینه شدت با انجام، فعالیت دارند و آنها تولید میزان بر

 سازوکار . يک(31, 30)دهدمي تغییر راها آنزيم فعالیت

های راديكال و شكل گیری اکسیژن مصرف افزايش احتمالي،

 استرسهای سطح هورمون اين، بر عالوه است، تمرين با آزاد

 به موضوع يابند. اينميافزايش  نیز آدرنالین و کورتیزول مانند

 تحريک ( وROSاکسیژن )های راديكال شكل گیری تشديد

 شاهد و شودميمنجر  بدن ايمني و آنتي اکسیداني دستگاه

. (34-32)بود خواهیم در سرمميآنزيهای آنتي اکسیدان افزايش

 است توانسته رواني، کورکومین فشار و فعالیت به شدت توجه با

 موجب تقويت نمايد. کورکومین و تحريک را ايمني وضعیت

 به طريق اين از و شدهها سلول درها آنزيم ژن بیان افزايش
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ها آنزيم اين اصلي به عنوان منشأها اريتروسیت در ساخت افزايش

 تمرين روز در مصرف مكمل .(35)است کرده کمک خون در

 اما شود،مي منجرها آنزيم فعالیت میزان افزايش به حدودی تا

 به تبديل ژن، فرايند بیان زيرا باشد؛ مؤثر کافي به اندازه نمیتواند

 . همچنین(36)دارد بیشتری نیاز زمان به آنزيم اين تولید و پروتئین

آب  سوپراکسید،های ن مستقیم يو به طور کورکومین احتماال

 واکنش، انجام با و پاکسازی کرده ا ر هیدروکسیل و اکسیژنه

 به کورکومین کند. درواقعمي تبديل کم خطر ذراتي به را آنها

 پاکسازی و فرسايش از و کمک، کرده اکسايشي ضدهای آنزيم

 .(37)کرده است جلوگیری آنها سريع

 ياصل سمیدو مكان يو ضد التهاب يدانیاکس يآنت تیخاص

در  که يمختلف طيشرا یرا بر رو نیکورکوم ریهستند که اکثر تأث

 ینشانگرها نیکورکوم.رندیگميمورد بحث قرار  يبررس نيا

وجود  یبخشد. شواهدميرا بهبود  ویداتیاسترس اکس کیستمیس

 دیمانند سوپراکسها دانیاکس يسرم آنت یتهایتواند فعالميدارد که 

. عالوه بر اين، (39, 38دهد) شي( را افزاSOD) سموتازيد

 گلوتاتیون آنزيم فعالیت میزان داد، نشان پژوهشهای يافته

 معناداری نداشت تفاوت مكمل و تمرينهای گروه در پراکسیداز

ها آزمودني شرايط و فعالیت به شدت توجه با آنزيم، اين پاسخ

ين ا فعالیت که داده اند نشانها پژوهش است. برخي متفاوت بوده

در  و افزايش يافته پايین، شدت باهای فعالیت در آنزيم

 نافزايش میزا يابد. همچنین،مي کاهش باال، شدت باهای فعالیت

شكل گیری  افزايش به توانمي را فعالیت از ناشي کاتاالز

 به را داد. کاتاالز آب اکسیژنه نسبت آب اکسیژنه آزاد راديكال

 . (40)کندمي تبديل آب

های آنزيم فعالیت میزان تنظیم رسدمي نظر به عبارتي ديگربه 

فشار  به زياد میزان به ورزشي تمرينات در نتیجه اکسايشي ضد

 . بررسي اثرات(41)باشد وابسته اسكلتي عضالت در اکسايشي

 نشان ضداکسايشي سیستم و اکسايشي فشار بر مستمر تمرينات

 سوپراکسید فعالیت افزايش به منجر تمرينات اين دهدمي

 در تواناميآنزي ديسموتاز شوند. سوپراکسیدمي ديسموتاز

 است. بوده ن هیدروژ پراکسید به راديكال سوپراکسید کاهش

 ديسموتاز سوپراکسید در سطوح افزايش سلول يک که زماني

 چالش با سلول دارد، در پراکسیداز متناسب افزايش يک بدون را

 میتواند پراکسید شود. اينميپراکسید مواجه  بیش ازحد افزايش

نمايد.  هیدروکسیل راديكال تولید و واکنش دهد انتقالي فلزات با

 هیدروکسیل، راديكال تشكیل بیولوژيكي به محض سیستم در

 نزديک زيستي مولكول هر با با سرعت، میتواند مولكول اين

آزمايشگاهي های مدل در موضوع شود. اين واکنش وارد خودش

(in vivoاثبات شده ) (42)است. 

 نتیجه گیری 

نتايج حاصل از تحقیقات حاضر حاکي از آن است که 

تواند باعث ميتمرينات ورزشي شنا به همراه مصرف کورکومین 

( شود. GPxو  SOD ،CATمورد مطالعه )های افزايش آنزيم

توانند در ميتوان گفت اين دو متغیر در کنار هم ميبه عبارتي 

 موثر باشند.ميحفظ يا افزايش دفاع آنتي اکسیداني آنزي

 

 تشکر و قدردانی

شرررکت کننده در اين تحقیق تشرركر و های از کلیه آزمودني

 .آيدميقدرداني به عمل 

 تعارض منافع

 باشد.مياين مطالعه فاقد تضاد منافع 
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 Abstract 

Introduction: Curcumin has an effective protective and therapeutic role in 

antioxidants that can play an important role during exercise. Therefore, this 

study aimed to investigate the effect of swimming training and curcumin 

supplementation on antioxidant indices inactive young men.  

Methods: In this quasi-experimental study, 40 young men with an age range 

of 25-20 years were randomly and purposefully selected and divided into four 

groups of exercise with curcumin, exercise, curcumin, and control. Curcumin 

was administered orally at a dose of 80 mg nano-micelles daily for four weeks 

by the groups. Swimming exercises were held for one week for four weeks 

and three days a week. Blood samples were taken at baseline after the last 

training session. Paired t-test, one-way ANOVA, and Bonferroni post hoc 

tests were used for statistical analysis of data.  

Results:  The results showed that SOD, CAT, and GPx enzymes increased in 

the exercise group with curcumin (P≤0.05). In addition, curcumin was able to 

improve the levels of SOD and CAT enzymes (P≤0.05). Also, no difference 

was observed in the training and control groups in all three enzymes (P> 0.05). 

Conclusion: According to the results of this study, it can be suggested to use 

curcumin supplements to increase the effects of swimming exercises to 

improve the level of antioxidant enzymes.  

Keywords: Swimming Training, Curcumin, Antioxidant Enzyme 

 

 


