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گلوتاتیون پراکسیداز ،کاتاالز و گلوتاتیون ردوکتاز پس از تمرین شدید
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استادیار ،دکترای فیزیولوژی ورزشی ،گروه تربیتبدنی ،دانشکده علوم پایه ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد ورامین ،پیشوا .ورامین ،ایران.
دبیر ورزش آموزشوپرورش ،کارشناسی ارشد تغذیه ورزشی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد ورامین ،پیشوا ،ورامین ،ایران.
تاریخ دریافت 5713/05/26:تاریخ پذیرش 5713/08/01 :

چکیده
مقدمه :آنزیمهای آنتیاکسیدانی از سلولها در برابر گونههای واکنشی اکسیژن محافظت میکنند .در این تحقیق ،تغییرات فعالیت
آنزیمهای آنتیاکسیدان کاتاالز ،سوپر اکسیداز دیسموتاز و گلوتاتیون ردوکتاز پس از مکمّلیاری با کورکومین و الکارنیتین بعد از تمرین
شدید بسکتبال بررسی شد.
مواد و روشها :در این مطالعۀ نیمهتجربی  70بازیکن بسکتبال زن شرکت کردند .از آزمودنیها رضایتنامۀ کتبی اخذ شد .نمونهها به
شکل تصادفی ساده در دو گروه مکمّل قرار گرفتند .پس از  54روز مکمّلیاری ،هر دو گروه در یک جلسه تمرین شدید بسکتبال شرکت
کردند .در سه مرحلۀ «پایه ،قبل از فعالیت و بالفاصله پس از فعالیت» از افراد خونگیری شد .نتایج با آزمون تحلیل واریانس با
اندازهگیریهای مکرر و آزمون بونفرونی بررسی شد.
یافتهها :فعالیت آنزیمهای آنتیاکسیدانی تحت تأثیر مکمّل در گروه مکمّل الکارنیتین با میانگین گلوتاتیون پروکسیداز5/57 U/gr Hb :
 ،47/81 ±سوپر اکسید دیسموتاز ،5581/36 ± 241/58U/gr Hb :کاتاالز ،283/38 ± 16 k/gr Hb :گلوتاتیون ردوکتازU/gr :
 58/11 ± 2/74Hbو در گروه مکمّل کورکومین با میانگین گلوتاتیون پروکسیداز ،71/74 ± 5/24 U/gr Hb :سوپر اکسید دیسموتاز:
 ،5511/41 ± 425/52U/gr Hbکاتاالز ،283/63 ± 61 k/gr Hb :گلوتاتیون ردوکتاز 51/85 ± 2/21U/gr Hb :افزایش یافت.
تغییرات گلوتاتیون پراکسیداز با الکارنیتین p=0/005 :و کورکومین p=0/003 :و سوپر اکسیداز دیسموتاز با الکارنیتین p=0/007 :و
کورکومین p=0/001 :و کاتاالز با الکارنیتین p=0/01 :و کورکومین p=3% :معنادار بود .آزمون بونفرونی این معناداری را در مورد کاتاالز
تأیید نکرد .گلوتاتیون ردوکتاز تغییر معنیدار نداشت.
نتیجهگیری :هر دو مکمّل الکارنیتین و کورکومین موجب افزایش فعالیت آنزیمهای آنتیاکسیدانی شدند؛ بنابراین میتوانند بخشی از
آسیب اکسیداتیو حاصل از تمرین را کاهش دهند.
کلیدواژهها :مکمّلیاری؛ آنتیاکسیدانهای آنزیمی؛ فعالیت ورزشی.
*نویسنده مسئولE.mail: f.nameni@yahoo.co.uk :
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مقایسۀ آثار مکمّلیاری با کورکومین و الکارنیتین بر فعالیت آنزیمی سوپر اکسیداز دیسموتاز،
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مقدمه
دستگاه آنتیاکسیدانی بدن در مقابله با رادیکالهای آزاد
فعال میشود و مکمّلهای غذایی میتوانند بر عوامل
حاصل از استرس اکسیداتیو ،آسیب عضالنی ،آثار
گونههای اکسیژن فعال ،خستگی عضالنی ،پراکسیداسیون
چربی و آسیب پروتئینها در جریان ورزش تأثیر بگذارند.5
مصرف ترکیبات طبیعی مواد غذایی و عصارههای گیاهی
برای تولید مواد آنتیاکسیدانی افزایش یافته است .بـه
دنبـال آثـار سوء آنتیاکسیدانهای صناعی ،تحقیقات
بسیاری پیرامون جایگزین کردن آنها با آنتیاکسیدانهای
طبیعی انجام شده است ( .)2برای بسیاری از ورزشکاران
مکمّلهای غذایی بهعنوان عامل بﻬبود عملکرد بﻬتر آنها
در جریان فعالیتهای تمرینی و رقابتی ،شناخته شده است.
تولیدکنندگان این مکمّلها مدعی بﻬبود عملکرد
ورزشکاران و تسریع در روند بازیافت پس از فعالیت ،با این
مواد هستند .همﭽنین ،در طول ورزش و پسازآن ،مصرف
آنتیاکسیدانها به رفع خستگی عضالنی کمک میکند.
برخی از ورزشکاران معتقدند با مصرف آنتیاکسیدانها
بهصورت مکمّلهای غذایی ،میتوانند از طریق شکار
رادیکالهای آزاد ،عملکرد ورزشی خود را ارتقاء دهند.
برخی از تحقیقات حاکی از تأثیر مثبت مکمّلهای غذایی
در جﻬت کاهش استرس اکسیداتیو است .از سوی دیگر،
برخی از تحقیقات نشان دادهاند استفاده از این مکمّلها
هیچ تأثیر مثبتی بر رادیکالهای آزاد و استرس اکسیداتیو
ناشی از فعالیت ندارد .لذا بررسی آنتیاکسیدانها و آثار
آنها بر فعالیتهای بدنی موردتوجه قرار گرفته است.7
برخی از محققان معتقدند مصرف مواد آنتیاکسیدان
بهصورت مکمّلهای غذایی نمیتواند تأثیری بر استرس
اکسیداتیو داشته باشد .4برخی دیگر گزارش کردهاند
مصرف این مکمّلها میتواند استرس اکسیداتیو را افزایش
دهد ( .)4بعضی نیز به این نتیجه رسیدهاند که دستگاه
آنتیاکسیدانی بدن در فعالیتهای شدید و طوالنیمدت
توانایی مقابله با رادیکالهای آزاد را ندارد و استفاده از
آنتیاکسیدانها بهصورت مکمّلهای غذایی میتواند با
تقویت دستگاه ایمنی ،باعث کاهش استرس اکسیداتیو و
رادیکالهای آزاد شود و درنتیجه ،فرآیند آسیب سلول را به
تأخیر بیندازد یا حتی آن را متوقف کند (.)5
الکارنیتین یکی از این مکمّلهاست که در بدن انسان از
راه جیرة غذایی بیوسنتز و با استفاده از اسیدهای آمینۀ
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ضروری مانند لیزین و متیونین تولید میشود .پژوهشهای
زیادی نشان میدهد مکمّلسازی با الکارنیتین منجر به
کاهش نسبت تبادل تنفسی حین فعالیت میشود .با
مصرف الکارنیتین ،اکسیداسیون چربی عضله افزایش
مییابد ،بهکارگیری سوخت گلیکوژن متوقف میشود و به
دنبال آن خستگی به تأخیر میافتد ( .)5تحقیقات معدودی
بر پایۀ چگونگی تأثیر مصرف الکارنیتین بر استرس
اکسیداتیو ناشی از فعالیت هوازی شدید صورت گرفته
است؛ اما در مورد تأثیر یا عدم تأثیر این ماده بر عملکرد
ورزشکاران در فعالیتهای هوازی ،نتایج همسو و دقیقی
وجود ندارد ( .)7بیشتر مطالعات انجامشده در این بخش،
تأثیر الکارنیتین را بر فعالیتهای هوازی زیربیشینه بررسی
کردهاند ( .)7تأثیر الکارنیتین بر شاخصهای هماتولوژیک
و خونی هم گزارش شده است .همﭽنین بررسی وضعیت
آنتیاکسیدانی ،پراکسیداسیون چربی و آسیب سلولی نشان
داد الکارنیتین تأثیر ناشی از آسیب ترکیبات شیمیایی را
سرکوب میکند .مﻬار آسیبها در پی افزایش گلوتاتیون
پراکسیداز ،گلوتاتیون ردوکتاز و کاتاالز که آنزیمهای
آنتیاکسیدانی هستند اتفاق می افتد (.)4
کورکومین هم آنتیاکسیدانی است که فعالیت ضدالتﻬابی
قوی دارد و مانع مسیرهای التﻬاب میشود .عالوه بر این،
مصرف کورکومین ،بیان ژن آنزیمهای گلوتاتیون
پراکسیداز ،5سوپر اکسید دیسموتاز 2و کاتاالز 7را در سلول
موشهای صحرایی افزایش میدهد .اثر محافظتی
کورکومین بر عملکرد کلیوی و تعادل ردوکس
میتوکندریایی در بیماران دیابتی و کلیوی نیز گزارش شده
است .عالوه بر اثری که کورکومین بر بیان ژن آنزیمهای
آنتیاکسیدانی دارد یک آنتیاکسیدان زیستعملکردی نیز
محسوب میشود؛ چراکه قادر است به شکل مستقیم به
ذرات واکنشگر (رادیکالهای آزاد) واکنش نشان دهد و
موجب تنظیم مثبت پروتئینهای آنتیاکسیدان شود.
خداپرست و همکاران آثار کورکومین را بهعنوان یک مادة
آنتیاکسیدان بر بافت کبد موش بررسی کردند .نتایج آنان
نشان داد آپوپتوزیس شدید ،نکروز هپاتوسیتها ،پرخونی،
التﻬاب موضعی و اندوتلیوزیس در گروه دریافتکنندة
سیکلوفسفامید وجود داشت؛ اما در گروه دریافتکنندة
کورکومین ،میزان التﻬاب موضعی و نکروز هپاتوسیتها
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کاهش چشمگیر داشت و پرخونی و اندوتلیوزیس ،جزئی و
اندک بود .آزمودنیهای مطالعۀ آنان  10موش نر نژاد
ویستار بودند و میزان مصرف کورکومین موشها 10
میلیگرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن بود ( .)1بررسیها
در مورد اثر کورکومین بر آسیب ایسکمی رپرفیوژن کلیوی
در سگها و بر سلولهای نوروپروژنیتور کورتکس جنین
رت  ،جنبۀ بالینی داشت ( .)6مطالعات بالینی ،کورکومین را
برای پیشگیری و درمان سرطان مفید میدانند (.)3
کورکومین عالوه بر حذف مستقیم رادیکالهای آزاد،
میتواند فعالیت آنزیمهای داخل سلولی مانند سوپر اکسید
دیسموتاز ،کاتاالز و گلوتاتیون پراکسیداز را که نقش
آنتیاکسیدانتی دارند افزایش دهد .کورکومین با کمپلکس
کردن برخی از فلزات داخل سلولی مانند آهن و مس که
نقش اکسیداتیو داخل سلولی دارند میتواند نقش
آنتیاکسیدانی خود را ایفا کند (.)8
مطالعات مکمّلیاری در حیوانات و بیماران خاص ،بیشتر
از تحقیقات مرتبط با ورزش است ( .)1به همین دلیل  ،آثار
مکمّلها بر بیان ژن آنتیاکسیدانی و تنظیم آنزیمها ،روش
مصرف ،دوز مناسب و چگونگی کاهش فشار اکسایشی
ناشی از فعالیتهای ورزشی شدید و استرسزا هنوز
نامشخص است .از مکمّل الکارنیتین بیشتر برای
چربیسوزی و نقش آن در فعالسازی چرخۀ تولید انرژی
به شکل هوازی و تسﻬیل ورود مولکولهای اسید چرب به
میتوکندری یاد شده است و در مورد تغییرات فعالیت
آنزیمهای آنتیاکسیدانی که بر دستگاه ایمنی آنزیمی
تأثیرگذار است نتایج جامع و کاملی در دست نیست.
همﭽنین کورکومین بهعنوان یک داروی ضدسرطان
مطرح شده و مقاالت ،حاکی از آثار بالینی این مکمّل بر
بیماریهای سیستمیک و ارگانها و بافتهای آسیبدیده
است .بررسی آنزیمهای آنتیاکسیدانی بخشی از
فعالیتهای این مکمّل در فعالیتهای ورزشی است تا
چگونگی تأثیر بر دستگاه ایمنی آنزیمی مطالعه شود .با
توجه به فقدان نتایج در رابطه با تأثیر کورکومین و
الکارنیتین بر آنزیمهای آنتیاکسیدانی و عدم مقایسۀ آثار
این دو مکمّل ،در این تحقیق تأثیر مکمّلیاری الکارنیتین
و کورکومین و تغییرات آنزیمهای سوپر اکسید دیسموتاز،
گلوتاتـــیون پراکســـیداز ،کاتاالز و گلوتاتیون ردوکتاز 5با
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استفاده از یک جلسه فعالیت شدید بسکتبال در دختران
بررسی شد.
مواد و روشها
تحقیق حاضر بهصورت کارآزمایی بالینی تصادفی در دو
گروه انجام شد .جامعۀ آماری آن  214دختر دانشجوی
تربیتبدنی دانشگاه فرهنگیان بود که در شش ماه گذشته
 7تا  4جلسه در هفته تمرین کرده بودند .با توجه به
کاربردی و آزمایشگاهی بودن تحقیق 70 ،نفر واجدشرایط
به روش تصادفی ساده برگزیده شدند و پس از تکمیل
پرسشنامۀ سالمت ،در دو گروه مکمّل الکارنیتین و
کورکومین قرار گرفتند .معیارهای ورود به مطالعه شامل
عدم سابقۀ بیماری و آسیبدیدگیهای قبلی ،نداشتن
حساسیت به مکمّل ،عدم فشارخون باال و عدم ابتال به
بیماریهای قلبی  -عروقی بود .جﻬت کنترل تغذیۀ
آزمودنیها از پرسشنامۀ یادداری  24ساعتۀ رژیم غذایی
استفاده شد .هیچیک از آزمودنیها طی شش ماه گذشته از
دارویی خاص ،ویتامین و مکمّل استفاده نکرده بودند.
محقق ابتدا نحوة انجام تحقیق و کلیۀ جزئیات را برای
آزمودنیها تشریح کرد و از آنان رضایتنامه گرفت .سپس
با دانشگاه فرهنگیان پردیس نسیبه هماهنگ کرد .نمونهها
پس از مطالعۀ راهنما در محل حاضر شدند .پزشک حاضر
سالمت آنان را تأیید کرد .این پژوهش بین ساعت  8تا 55
صبح و در دمای  28درجۀ سانتیگراد در سالن چندمنظورة
دانشگاه انجام شد .بهمنظور همگنسازی گروهها،
ویژگیهای فردی نمونه ها اندازهگیری شدند .اندازههای
آنتروپومتریک و شاخصهای دانسیتۀ بدن (قد ،وزن و
شاخص تودة بدنی) کلیۀ شرکتکنندگان با ترازوی
دیجیتال پزشکی ساخت آلمان با دقت  0 /5کیلوگرم و
قدسنج متصل به آن با حداقل پوشش و بدون کفش با
دقت کمتر از  0/1سانتیمتر اندازهگیری شد .از آزمودنیها
خواسته شد طی دورة تحقیق و  48ساعت قبل از شروع
مصرف مکمّل تا روز تحقیق از فعالیتهای ورزشی سنگین
و مصرف هرگونه دارو و مکمّل ضدالتﻬابی خودداری کنند.
بهعالوه ،میزان دریافت کالری و درصد انرژی دریافتی
روزانۀ آنان از درشت مغذّیها با پرسشنامۀ غذایی در
نرمافزار تغذیهای سنجیده شد .همﭽنین ،آخرین وعدة
غذایی آزمودنیها (صبحانه) مشابه بود .ترکیب کورکومین
ساخت مرک آلمان از شرکت گلدارو و ترکیب الکارنیتین
ساخت سیگماتوا از شرکت شﻬردارو (مورد تأیید سازمان
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غذا و داروی آمریکا) تﻬیه شد .بهطور متوسط در هر روز
 5000میلیگرم الکارنیتین و کورکومین برای دو گروه در
نظر گرفته شد .برای بررسی تغییرات آنزیمها در سه مرحله
خونگیری شد .برای اولین بار در حالت پایه و ناشتا ،قبل
از شروع دورة مکمّلدهی ،از ورید پیشآرنجی دست چپ
آزمودنیها خونگیری شد .سپس دورة مکمّلیاری آغاز
شد و آزمودنیها طی  54روز متوالی مکمّل دریافت کردند.
پس از پایان دورة مکمّلیاری ،در حالت ناشتا و  60دقیقه
قبل از اجرای تمرین بسکتبال برای دومین مرحله
خونگیری شد .در مرحلۀ سوم ،بالفاصله پس از اجرای
تمرین خونگیری شد .نمونهخون همۀ آزمودنیها در سه
مرحله در لولههای آزمایشگاهی ضدانعقاد قرار گرفت.
نمونهخونها ،با  7000دور در دقیقه ( 51دقیقه) سانتریفیوژ
شدند .سپس به آزمایشگاه مرجع در تﻬران انتقال یافتند.
میزان فعالیت آنزیمهای گلوتاتیون پراکسیداز و گلوتاتیون
ردوکتاز با استفاده از کیت مخصوص و دستگاه اتوآناالیزر
(ساخت آمریکا) به روش رنگسنجی و احیای گلوتاتیون
اکسید حاصل از واکنش گلوتاتیون پراکسیداز با مصرف
نیکوتین آمید دینوکلئوتید فسفات و در حضور گلوتاتیون
ردوکتاز اندازهگیری شد .این واکنش حاصل اکسیداسیون
نیکوتین آمید دینوکلئوتید فسفات به نیکوتین آمید
دیفسفات با بار مثبت بود و در طولموج  740نانومتر و
متناسب با فعالیت گلوتاتیون پروکسیداز جذب شد .فعالیت
گلوتاتیون پراکسیداز ( )Cat.No.RS 505بهطور
غیرمستقیم و از طریق واکنش جفتشده با آنزیم
گلوتاتیون ردوکتاز ( )EC 1.11.1.6سنجیده شد .کاتاالز
( )EC 1.13.1.6و سوپر اکسید دیسموتاز (125
 )Cat.No.SDبه روش اسپکترو فوتومتری و با استفاده
از کیتهای مخصوص تعیین شد .این روش ،ساده و
استاندارد است و برای اندازهگیری فعالیت آنزیم کاتاالز در
نمونههای بیولوژیکی مانند سرم ،پالسما ،بافت هموژنه و
لیزات سلولی با روش رنگسنجی و در طولموج 401
نانومتر و برای تعیین فعالیت سوپر اکسیداز دیسموتاز با
روش رنگسنجی و در طولموج  420نانومتر با استفاده از
کیت مخصوص انجام میگیرد .ضریب تغییرات
درونسنجی و برونسنجی کمتر از  8و  50%بود.
کیتهای تجاری ،ساخت شرکت  Zelbioآلمان از طریق
شرکت پادگین در ایران ،با استفاده از دستگاه اتوآناالیزر
 Alcyon 300ساخت آمریکا تﻬیه شد.
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روشهای آماری
محاسبات با آمار پارامتریک انجام شد .میانگین ،جدولها و
انحراف استاندارد ،اندازههای آنتروپومتریک و شاخصهای
آمادگی جسمانی آزمودنیها در بخش توصیفی تعیین شد.
برای تحلیلهای آمار استنباطی ،ابتدا نرمال بودن توزیع
دادهها با آزمون شاپیرو  -ویلک تعیین شد و همگنی
واریانسها نیز با آزمون لوین ،بررسی شد .نتایج نرمال در
قالب میانگین  ±انحراف استاندارد نشان داده شد .نتایج
بهدستآمده بر اساس حداقل دو تکرار استوار است.
میانگین تغییرات هریک از متغیرها طی مراحل مختلف
اندازهگیری با آزمون تحلیل واریانس با اندازهگیری مکرر و
در صورت معناداری با آزمون تعقیبی بونفرونی بررسی شد.
اختالفات بین گروهها نیز با آزمون تی مستقل تعیین شد.
عملیات و تحلیلهای آماری در سطح معناداری  1%با
استفاده از نرمافزارهای  spss 22و اکسل  2050انجام
شد.
یافتهها
میانگین و انحراف استاندارد ویژگیهای فردی آزمودنیها
(سن ،وزن ،قد ،درصد چربی ،شاخص تودة بدنی و اکسیژن
مصرفی بیشینه) و میزان فعالیت آنزیمهای آنتیاکسیدانی
گلوتاتیون پراکسیداز ،سوپر اکسید دیسموتاز ،گلوتاتیون
ردوکتاز و کاتاالز خون در دورة پایه پس از مکمّلیاری و
در دورة بازیافت پس از شرکت در تمرین شدید بسکتبال
بررسی شد .مشخصات آزمودنیها در جدول شمارة 5
توصیف شده است.
اطالعات جدول نشان میدهد تفاوت آماری معناداری در
مقادیر ویژگیهای فردی بین گروهها وجود نداشت و
گروهها با یکدیگر همگن بودند .طبیعی بودن توزیع
متغیرها با آزمون شاپیرو  -ویلک تایید شد .نتایج
شاخصهای اندازهگیری طی سه مرحله خونگیری در
قالب میانگین  ±انحراف استاندارد در جدول شمارة 2
نشان داده شده است .همگنی واریانسها با آزمون لوین
بررسی شد .اختالفات بین گروهی در مورد هر یک از
آنزیمها در سه بازة زمانی (حالت پایه ،پس از  54روز
مصرف مکمّل ،و پس از فعالیت ورزشی) بین دو مکمّل
الکارنیتین و کورکومین با آزمون تی مستقل مقایسه و
بررسی شد (جدول شمارة  .)2با توجه به نتایج میتوان
گفت تغییرات فعالیت آنزیمی در هر دو گروه مکمّلیاری

فرح نامنی و همکاران

مقایسۀ آثار مکمّلیاری با کورکومین و الکارنیتین بر...

تقریباً مشابه است و تغییرات ایجادشده در زمانهای پایه و
پس از مکمّلیاری و پس از فعالیت ،یکسان بودند.
میانگین تغییرات هر یک از متغیرها طی مراحل مختلف با
آزمونهای تحلیل واریانس با اندازهگیریهای مکرر تعیین
و در صورت معنیداری با آزمون تعقیبی بونفرونی بررسی
شد (جدول شمارة .)7
افزایش معنادار فعالیت گلوتاتیون پراکسیداز و سوپر اکسـید
دیسموتاز با آزمون بونفرونی در سه بازة زمانی پـس از 54
روز مصرف مکمّل و پس از انجام فعالیت ،نسبت به سـطح
پایه تأیید شد .آنزیم کاتاالز نیز افزایش یافت ولـی آزمـون
تعقیبی بونفرونی معنادار بودن آن را تأیید نکرد .در تحلیل
واریانس مکرر در رابطه با مصرف الکارنیتین و کورکومین
بر آنزیم گلوتاتیون ردوکتاز اثر معنادار مشاهده نشد.
بحث
نتایج تحقیق نشان داد مکمّلیاری با الکارنیتین موجب
افزایش فعالیت آنزیمهای آنتیاکسیدانی ،سوپر اکسیداز
دیسموتاز ،گلوتاتیون پروکسیداز ،کاتاالز و گلوتاتیون
ردوکتاز پس از یک جلسه تمرین شدید شد؛ این افزایش
پس از قطع فعالیت در مورد هر چﻬار آنزیم روند کاهشی
داشت .افزایش فعالیت آنزیمهای سوپراکسیداز دیسموتاز و
گلوتاتیون پروکسیداز و کاتاالز ازنظر آماری معنادار بود؛ اما
آزمون بونفرونی تغییرات کاتاالز را تایید نکرد .نتیجۀ
مطالعه با نتایج نقیزاده و اکبرزاده ،یوکائو و همکاران،
کاالبرسه و همکاران ،سپند و همکاران و گلوسین همسو
است ( 57 ،52 ،55 ،50و  )54و با نتایج ریباس ،ماالگوارنرا
و همکاران و نخستین و همکاران متناقض است ( 5و .)51
جدا از آثار ارگوژنیک که برای الکارنیتین ذکر شده ،این
ماده میتواند در فرایند دفاعی بدن و ساخت سلولهای
دفاعی اختصاصی مانند لنفوسیتها و سلولهای
فاگوسیتوزکنندة غیراختصاصی مانند ماکروفاژها و
نوتروفیلها مؤثر باشد و موجب فعالیت آنزیمهای
آنتیاکسیدانی هم میشود .اولنبروک در تحقیقات خود
نشان داد نقش الکارنیتین در ایجاد سلولهای دفاعی
بدن و ایمنی سلولی مﻬم و قابلتوجه است .دفع مواد
مازاد از متابولیسم اسیدهای چرب (عمل ضدسمی کردن)،
افزایش تحمل آمونیاک و تقویت سیستم ایمنی از
کارکردهای این ترکیب است .ویتامینهای ای و آ که
آنتیاکسیدان محسوب میشوند محلول در چربیاند و
الکارنیتین سبب تسﻬیل ورود آنها شده طی یک سری
7125

Downloaded from cmja.arakmu.ac.ir at 2:05 +0330 on Monday December 16th 2019

فرآیندهای فیزیولوژیکی از تشکیل رادیکالهای آزاد (مواد
شیمیایی با انرژی باال که در میتوکندری تولید و باعث
تخریب سلولها میشوند) جلوگیری میکند ( .)2همﭽنین
الکارنیتین موجب تسﻬیل و بسیج مولکولهای چربی
برای تأمین انرژی شده از این طریق مانع تخلیۀ گلیکوژنی
و احتماالً باعث کاهش آثار مضر رادیکالهای آزاد و
افزایش آنزیمهای آنتیاکسیدانی حین فعالیتهای
بلندمدت میشود ( .)56آدنوزین تریفسفات ،گلیکوژن،
گلوکز پالسما و تریگلیسیریدها در راستای بﻬبود وضعیت
ایمنی و افزایش آنتیاکسیدانها ،بهوسیلۀ الکارنیتین
افزایش مییابند .اعتقاد بر این است که مصرف الکارنیتین
موجب افزایش معنادار رسیدن زمان خستگی و واماندگی
میشود .یکی از دالیل این تعویق زمان تأمین منابع انرژی
موردنیاز فعالیت است .البته خستگی خود میتواند در
درازمدت منجر به تضعیف سیستم ایمنی و دستگاههای
تولید آنتیاکسیدانها شود؛ بنابراین ارتباط غیرمستقیم
الکارنیتین در تقویت آنتیاکسیدانها هم قابل تأکید و
توجه است (.)53
تناقض در نتایج این تحقیق با نتایج دیگر محققان هم
میتواند ناشی از تفاوت در روش و اجرای پژوهش،
آزمودنیها ،مقدار دوز مصرفی ،زمان مصرف ،دورة مصرف،
آمادگی جسمانی ،نوع فعالیت درگیر ،و شدت و مدت
فعالیت باشد (.)58
مکمّلیاری با کورکومین نشان داد این مکمّل فعالیت
آنزیم گلوتاتیون پراکسیداز ،سوپر اکسید دیسموتاز و کاتاالز
را افزایش داد؛ اما تأثیر چندانی بر فعالیت آنزیم گلوتاتیون
ردوکتاز نداشت .اختالف میانگینها حاصل بﻬبود فعالیت
آنزیمی آنتیاکسیدانی بر اثر مصرف کورکومین است که با
نتایج گرزی ،اورسو ،پاورز ،افتخار ،کریمی و منون همسو
است .زیرا فعالیت آنزیمهای آنتیاکسیدانی بسته به فعالیت
با شدت مختلف ،مصرف اکسیژن ،محتویات چربی خون و
میزان آنتیاکسیدانها تغییر میکند .هرچه فشار تمرینات
ورزشی بیشتر باشد ،فشار اکسایشی باالتر خواهد شد.
سازوکارهای احتمالی برای افزایش فشار اکسایشی بر بدن
شامل افزایش  51تا  50برابری مصرف اکسیژن بدن حین
فعالیتهای شدید نسبت به حالت استراحت و فعالیت
ناکافی آنتیاکسیدانهای آنزیمی بدن است که احتماالً در
این پژوهش اتفاق افتاد ( 25 ،20 ،51و  .)22یافتههای
تحقیق با نتایج جورنکا و یفانتی تناقض دارد .مطالعات
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جورنکا کلینیکی  -تحقیقاتی بود و بیشتر نتایج او با
استفاده از بیماران به دست آمد اما در این تحقیق از
بازیکنان بسکتبال استفاده شد که آمادگی جسمانی و
حرکتی باال با سیستم ایمنی قویتر داشتند .کورکومین
مولکولی است که قادر به تعامل با شرایط متعدد درگیر در
التﻬاب است و در کارآزماییهای بالینی در بیماریهایی
مانند بیماری التﻬابی روده ،پانکراتیت ،آرتریت و همﭽنین
انواع خاصی از سرطان ممکن است بهعنوان یک عامل
درمانی مفید باشد؛ اما به علت پاالیش پالسمایی سریع،
آثار آن محدود است و برای درک عمیقتر از مکانیسمها و
پتانسیلهای آن در بخش ایمنی و سازگاریهای دفاعی و
آنتیاکسیدانی نیاز به تحقیق بیشتر است (.)27
یفانتی نیز در تحقیق خود از برنامۀ تمرینی  -استقامتی
متناوب استفاده کرد که آثار متفاوتی نسبت به تمرینات
شدید بسکتبال دارد .تمرکز او بیشتر بر تولید گونههای
واکنشی اکسیژن حاصل از تمرین بود؛ اما در این تحقیق
متغیرهای وابسته ،آنزیمهای آنتیاکسیدانی بودند؛ بنابراین
میتوان گفت تفاوت در نمونه و نوع تمرین از عوامل
تناقض در نتایج است.
ورزش فیزیکی با افزایش تعداد واکنشپذیری مولکولهای
اکسیژن و نیتروژن همراه است و ممکن است موجب
آسیب سلول شود .بااینحال ،تولید  RONSممکن است
مسیرهای آثار مکمّل آنتیاکسیدان در ورزش را فعال کند.
در این تحقیق مشتقات نیتروژنی اکسیدانی بررسی نشد که
میتواند موجب تفاوت در نتایج و توجیه یافتهها باشد (.)24
بنابراین میتوان گفت فعالیت آنزیمهای آنتیاکسیدانی به
میزان مصرف اکسیژن حین فعالیت ،محتویات چربی
پالسما و مصرف آنتیاکسیدانهای غذایی وابسته است.
تمرینات ورزشی پرفشار منجر به ایجاد فشار اکسایشی
بیشتر بر بدن میشود .هر چه شدت فعالیت بیشتر باشد
این فشار نیز بیشتر خواهد بود .سازوکارهای احتمالی
افزایش فشار اکسایشی بر بدن شامل افزایش مصرف
اکسیژن بدن ،منابع انرژی و فشارهای ناشی از تمرین
شدید نسبت به حالت استراحت و فعالیت ناکافی
آنتیاکسیدانها ازجمله آنتیاکسیدانهای آنزیمی بدن
است .فعالیت با شدت بیشینه ،میزان فعالیت آنزیمهای
گلوتاتیون پراکسیداز و کاتاالز و سوپر اکسید دیسموتاز و
در برخی موارد گلوتاتیون ردوکتاز را کاهش میدهد (.)21
تناقض در نتایج این تحقیق با نتایج دیگر محققان هم
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میتواند ناشی از مقدار دوز مصرفی ( 5تا  7گرم در روز)،
زمان مصرف ،دورة مصرف (کوتاهمدت ،درازمدت یا
میانمدت) ،آمادگی جسمانی (ورزشکاران تمرینکرده یا
افراد مبتدی) ،نوع فعالیت درگیر (فعالیت شدید بیشینه،
فعالیت هوازی و تمرین قدرتی) ،طول فعالیت و شدت و
مدت آن ،حجم تمرین ،و نمونه یا تیمار موردمطالعه
(موش ،بیماران ،ورزشکاران ،افراد بیتحرک) هم باشد.
البته کورکومین خود نوعی آنتیاکسیدان است؛ بنابراین
بسیاری از آثار آنتیاکسیدانهای دیگر را میتواند داشته
باشد و آثار خاص آن که قابلبحث و بررسی بیشتر است.
مصرف اکسیژن و شکلگیری رادیکالهای آزاد با تمرین
شدید افزایش یافت .عالوه بر آن ،به دلیل استرس و
حاالت روانی ناشی از تمرین ،هورمونهای استرس مانند
کورتیزول و آدرنالین نیز افزایش یافت .این موضوع به
تشدید شکلگیری رادیکال و تحریک دستگاه
آنتیاکسیدانی -آنزیمی بدن منجر شد ( .)26با توجه به
شدت فعالیت و فشار روانی ،کورکومین توانست وضعیت
ایمنی را تقویت کند و موجب افزایش بیان ژن آنزیمها در
سلولها شده از این طریق به افزایش تولید آنزیم در
اریتروسیتها کمک کند ( .)23مصرف مکمّل در روز
تمرین تا حدودی به افزایش میزان فعالیت آنزیمها منجر
شد اما نتوانست به اندازة کافی مؤثر باشد .زیرا احتماالً
فرایند بیان ژن ،تبدیل به پروتئین و تولید این آنزیم به
زمان بیشتری نیاز دارد .همﭽنین کورکومین قادر است
بهطور مستقیم یونهای سوپر اکسید ،آباکسیژنه و
هیدروکسیل را پاکسازی کرده با انجام واکنش ،آنها را
به ذرات کمخطر تبدیل کند ( .)8کورکومین به آنزیمهای
ضداکسایشی کمک کرده از فرسایش آنها جلوگیری
میکند .افزایش میزان فعالیت کاتاالز ناشی از فعالیت ،به
افزایش شکلگیری رادیکال آزاد آباکسیژنه نسبت داده
شده است .آباکسیژنه بهوسیلۀ آنزیم کاتاالز به آب تبدیل
میشود .گزارش شده است تمرین شدید و فشار روانی
ناشی از آن ،میتواند منجر به کاهش میزان فعالیت این
آنزیم شود .کورکومین توانست تا حدودی آن را به
وضعیت عادی برگرداند .همﭽنین ،میزان فعالیت این
آنزیم ،تحت تأثیر غذای مصرفی و رژیم غذایی پیش از
فعالیت قرار دارد .به نظر میرسد کورکومین در مدتزمانی
بیشتر یا با مقادیر بیشتر باید مصرف شود تا بتواند تأثیر
بیشتری را نشان دهد.

فرح نامنی و همکاران
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میزان فعالیت آنزیم گلوتاتیون ردوکتاز تفاوت معنادار
نداشت .این موضوع بیانگر آن است که مصرف کورکومین
نتوانست تأثیری بر فعالیت این آنزیم بگذارد .پاسخ این
آنزیم به فعالیت ،با توجه به شدت فعالیت و شرایط
آزمودنیها متفاوت بود .برخی پژوهشها نشان دادهاند
فعالیت این آنزیم در فعالیتهای با شدت پایین ،افزایش و
در فعالیتهای با شدت باال ،کاهش یافت .همﭽنین ،شاید
گلوتاتیون ردوکتاز آنتیاکسیدان مناسبی برای ردیابی آثار
مکمّل نباشد .اگر بیان ژن آنزیم اندازهگیری میشد ،شاید
نتایج بﻬتری حاصل میشد ( .)28مکمّلسازی با
کورکومین موجب تغییرات پروتئینی در سرم ،عملکرد و
استقامت خواهد شد ( .)21برخی از تحقیقات پیشنﻬاد
کردهاند کورکومین در اثر واکنش با فاکتور هستهای کاپا5
عملکرد حفاظتی خودش را با تنظیم سلولهای تی واسطۀ
ایمنی اعمال میکند که درنﻬایت منجر به تولید آنزیمهای
آنتیاکسیدانی میشود ( .)70کورکومین موجب کاهش
استرس اکسیداتیو نرونی از طریق بیان پروتئینهای
حمایتی سلولی یا آنزیمهای آنتیاکسیدانی مانند سوپر
اکسیداز دیسموتاز ،کاتاالز ،گلوتاتیون پروکسیداز و
گلوتاتیون ردوکتاز میشود .کورکومین دارای آثار
ضدالتﻬابی است اما مطالعات جدید نشان دادهاند این
ترکیب توان افزایش رشد عضالنی ،تحریک حساسیت
انسولین ،آندروژنیک و ضدکاتابولیک را هم دارد .همﭽنین
بازدارندة مسیرهای اصلی التﻬابی مانند تومور نکروز فاکتور
آلفا 2و فاکتور هستهای کاپا است .شاید اگر یکی از این
عوامل هم بررسی موازی میشد نتایج بﻬتری در ارتباط با
هورمونها و نقش تحریکی سنتز آنزیمهای آنتیاکسیدانی
کورکومین حاصل میشد .کورکومین پس از فعالیت،
تجزیه و تخریب پروتئینی را مﻬار کرد؛ بنابراین بهطور
غیرمستقیم میتواند بر تولید و ترشح برخی آنزیمها مانند
گلوتاتیون پراکسیداز تأثیر معنادار داشته باشد .البته افزایش
آنزیمهای آنتیاکسیدانی بهطورکلی ،در افراد ورزشکار
باالتر از غیر ورزشکاران ،بیماران و افراد سیگاری گزارش
شده است ( .)50مطالعات نشان دادهاند فعالیتهای ورزشی
با شدتهای مختلف ،آثار متفاوتی بر میزان فعالیت
آنزیمهای آنتیاکسیدانی دارند .مطالعۀ مستقیم دراینباره
حاکی از آن است که انجام فعالیت با شدت  30%اکسیژن
-NF-KB
- Tnf-α

مصرفی بیشینه در مقایسه با فعالیت با شدت پایینتر،
میتواند میزان فعالیت آنزیم گلوتاتیون پراکسیداز را کاهش
دهد و میزان فعالیت آنزیم سوپر اکسید دیسموتاز را
افزایش دهد .شاید یکی از دالیل تفاوت نتایج این پژوهش
تغییرات نوع تمرین باشد ( .)75تأثیر تمرینات مستمر بر
فشار اکسایشی و سیستم ضداکسایشی در چندین مطالعه
ارزیابی شده است .برخی از نتایج حاکی از آن است که
این تمرینات منجر به کاهش فعالیت کاتاالز و افزایش
فعالیت سوپر اکسید دیسموتاز میشود .سوپر اکسید
دیسموتاز آنزیمی توانا در کاهش رادیکال سوپر اکسید به
پراکسید هیدروژن است؛ این رادیکال تحت عملکرد آنزیم
کاتاالز است .زمانی که یک سلول افزایش در سطوح سوپر
اکسید دیسموتاز را بدون افزایش متناسب در پراکسیداز
دارد با چالش افزایش بیشازحد پراکسید مواجه میشود.
این پراکسید میتواند با فلزات انتقالی واکنش نشان دهد و
رادیکال هیدروکسیل تولید کند .بهمحض تشکیل رادیکال
هیدروکسیل در سیستم بیولوژیکی ،میتواند تقریباً با
سرعت ،با هر مولکول زیستی نزدیک خودش وارد واکنش
شود .باوجوداین ،به دلیل فعالیت زیاد رادیکال هیدروکسیل
و نیمهعمر اندک آن در سیستم بیولوژیکی ،توانایی
واکنش با مولکولهای دور از محل تشکیل خود را ندارد؛
بنابراین اثر ویرانگر رادیکال هیدروکسیل که جزء
مضرترین رادیکالهاست با توجه به جایگاه اختصاصی آن
است ( .)72این موضوع بهوسیلۀ سوپر اکسید دیسموتاز و
ژن کاتاالز بهخوبی در تحقیقات تجربی اثبات شد که به
اثر فعالیت زنگولهوار سوپر اکسید دیسموتاز اشاره داشت.
این نتایج نشان میدهد بیان بیشازحد سوپراکسیداز
دیسموتاز بدون یک افزایش جبرانی در میزان کاتاالز اثر
زیانباری بر روی سلول دارد ( .)77این عدم تعادل،
درنﻬایت میتواند به دو رویداد نسبت داده شود .افزایش
مولکولهای التﻬابی بعد از تمرین با افزایش ریبونوکلئیک
اسید پیامبر سوپر اکسید دیسموتاز مشخص میشود و
فعالیت کاتاالز میتواند بهوسیلۀ محصول سوپر اکسید در
طول تمرین مﻬار شود .فعالیت کاتاالز با کاهش تبدیل
محصول سوپر اکسید به پراکسید هیدروژن همراه با
افزایش فعالیت سوپر اکسیداز دیسموتاز میتواند محدود
شده باشد ( .)74البته تفاوت در روش کار و نوع تحقیق،
تعداد و ویژگیهای نمونه و همﭽنین تکنسین آزمایشگاه و
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نحوة خونگیری میتواند بر نتایج کلی تحقیق تأثیر داشته
باشد.
نتیجهگیری
مقایسۀ مکمّـل یـاری کورکـومین و الکـارنیتین ،افـزایش
فعالیت بیشتری را در گلوتاتیون پراکسیداز ،کاتاالز و سـوپر
اکسید دیسـموتاز نشـان داد .فعالیـت گلوتـاتیون ردوکتـاز
تغییرات آشکار و معنادار زیادی را در هر دو مکمّـل نشـان
نداد .چگونگی تغییرات فعالیت آنزیمها در اثر مکمّـلیـاری
می تواند ناشی از مقدار دوز مصـرفی ،زمـان مصـرف ،دورة
مصـرف و اختصاصــات نــوع فعالیــت ورزشــی باشــد (.)58
الکارنیتین ساختار آلی و کورکومین ساختار معـدنی دارد و
این دو احتمـاالً سـازوکار اثـر متفـاوتی خواهنـد داشـت و
واکنش های خاص بیوشیمیایی را در بـدن فعـال یـا مﻬـار
میکنند .الکارنیتین در بخش انرژیزایـی و واکـنشهـای
هوازی در میتوکندری ،یا با تقویت سیسـتم ایمنـی درگیـر
می شود؛ اما کورکومین با تأثیر مستقیم بر عوامل رادیکـال
آزاد و آثار ضدالتﻬابی ،بیشتر وارد عمل می شود .البتـه هـم
کورکـومین و هـم الکـارنیتین بــه شـکل مـواد غــذایی و
مشتقات آن در رژیم غذایی یافت می شـوند .بنـابراین آثـار
بیشتر آنها احتماالً نیازمنـد تغییـر در دوز مصـرف خواهـد
بــود .فعالیـــت گلوتـــاتیون ردوکتـــاز ،در هـــیچکـــدام از
مکملّیاریها تغییر معنادار نداشته است؛ بنـابراین افـزایش
یــا کــاهش ایــن آنــزیم نیازمنــد تغییــرات اساســی در دوز
مصــرفی ،تعــداد دفعــات مصــرف ،و زمــان مصــرف در
فعالیتهای ورزشی دیگر یا در افراد دیگـر (بـهطـور مثـال
بیمـاران) اسـت .تغییـرات آنـزیمهـای ضداکسایشـی در
الگوهای تمرینی مختلف با توجه به نوع تمـرین ،شـدت و
مدت و بافتی که برای تحقیق به کار گرفته میشود و نیـز
جنسیت ،در نتایج تحقیقات اثر بسزایی دارد .این تغییـرات
در بافتهای مختلف از الگوی متفاوتی پیروی میکند کـه
هنوز الگوی مشخصی برای آنها شناخته نشده است (.)74
با این که محقق تأکیـد زیـادی در کنتـرل مـواد غـذایی و
داروهای مصرفی نمونهها داشت اما ویژگیهـای ژنتیکـی،
واکنشهای هورمونی و اعمال فیزیولوژیکی خاص زنـان،
رژیم غـذایی متـداول آنـان ،اسـتفادة احتمـالی از داروهـا،
فشارهای روانی و یا بیماریهای پنﻬان را میتوان بهعنوان
محدودیتهای تحقیق نام برد.
فعالیـت آنـزیمهـای ضداکسایشـی در الگوهـای تمرینـی
مختلف با توجه به نوع تمرین ،شدت و مدت و بـافتی کـه
7124
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برای تحقیق به کار گرفته میشود و نیز جنسیت ،در نتایج
تحقیقات اثر بسزایی دارد .لذا پیشنﻬاد مـیشـود مربیـان و
ورزشکاران با استفاده از این دو مکمّل بهصـورت قـرص و
شربت موجب بﻬبود وضعیت آنـزیمهـای آنتـیاکسـیدانتی
شوند تا تغییرات فیزیولوژیک استرسـی کمتـری را تحمـل
کنند و از فشار وارده بر دستگاه ایمنی بکاهند .با توجـه بـه
اینکه تغییرات در بافتهای مختلـف از الگـوی متفـاوتی
پیروی میکند و هنوز الگوی مشخصی برای این تغییـرات
شناخته نشده است ،پیشنﻬاد میشـود در مطالعـات آتـی از
کیتهای حسـاستـر بـا دقـت  ،pg /mlهورمـونهـای
مرتبط ،ارتبـاط بـا سـایر عوامـل ایمنـی و بازدارنـدههـای
آنزیمهای موردبحث اسـتفاده شـود .پیشـنﻬاد مـیشـود از
طریق بیوپسی GR ، GPx،SOD ،و CATارزیابی و
در بافت های دیگر مقایسه شود .همﭽنـین ورزشـکاران بـا
غیر ورزشکاران مقایسه شوند  ،از کیتهای حسـاستـر بـا
دقت  pg /mlاستفاده شود ،هورمونهای مرتبط بـا ایـن
آنزیمها بررسی شوند و ارتباط سایر عوامل ایمنـی و سـایر
مکمّلها مثل رزوراترول ،بازدارندههای آنزیمـی و تغییـرات
 GR ، GPx،SODو CATدر ســایر فعالیــتهــای
ورزشی موردتوجه قرار گیرد.
تشکر و قدردانی
نویسندگان مراتب قدردانی خود را از کلیۀ دانشجویانی که
در اجرای این تحقیق همکاری صمیمانه داشتند ابراز
میکنند .این طرح در پژوهشگاه تربیتبدنی با کد اخالق
 IR.SSRI.REC.1397.223تصویب شد .این
پایاننامه با شمارة  54725404115005تصویب و با
شناسۀ  IRCT20535250073801N2در مرکز
کارآزماییهای بالینی ایران ثبت شد.
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جدول شمارة ( )5مشخصات توصیفی آزمودنیها در گروههای مورد مطالعه

25/74 ± 5/43
13/71 ± 2/81
564/25 ± 2/71
25/80 ± 5/81
52/41 ± 5/38
5000
71/52 ± 4/27

* میانگین و انحراف استاندارد

جدول شمارة ( )2مقایسۀ میانگین آنزیم های آنتی اکسیدانی در دو گروه در مراحل پیشآزمون و پسآزمون
شاخصهای اندازهگیری مراحل اندازهگیری
نوع مکمّل
الکارنیتین
گلوتاتیون پروکسیداز
کورکومین
()U/gr Hb
*P value
سوپر اکسید دیسموتاز الکارنیتین
کورکومین
()U/gr Hb
*P value
الکارنیتین
کاتاالز
کورکومین
()k/gr Hb
*P value
الکارنیتین
گلوتاتیون ردوکتاز
کورکومین
()U/gr Hb
*P value

مرحلۀ پایه

پس از مکمّلدهی

27/71 ± 0/16
22/63 ± 0/72
0/44
5012/12 ± 263/21
5547/71 ± 746/55
0/55
285/41 ± 46
231/28 ± 15
0/25
51/71 ± 5/18
55/17 ± 2/53
6%

47/81 ± 5/57
71/74 ± 5/24
6%
5581/36 ± 241/58
5511/41 ± 425/52
3%
283/38 ± 16
283/63 ± 61
0/75
58/11 ± 2/74
51/85 ± 2/21
8%

* آزمون تی غیرهمبسته
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بالفاصله پس از فعالیت
74/15 ± 5/46
77/71 ± 5/38
0/28
5585/11 ± 746/61
5518/83 ± 213/41
0/56
282/55 ± 17
285/78 ± 41
0/47
53/30 ± 5/11
57/83 ± 2/84
0/55
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گروهها /شاخصها
سن (سال)
وزن (کیلوگرم)
قد (سانتیمتر)
شاخص تودة بدن (کیلوگرم بر متر مربع)
درصد چربی بدن (درصد)
مصرف روزانۀ مکمّل (میلیگرم در روز)
اکسیژن مصرفی بیشینه (میلیلیتر  /هر کیلو از وزن
بدن)

الکارنیتین
22/28 ± 5/35
18/81 ± 7/25
561/52 ± 2/15
22/52 ± 7/17
57/52 ± 5/71
7000
78/88 ± 7/71

کورکومین

سطح معناداری*
0/42
0/78
0/51
0/17
0/51
0/71
0/55
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جدول شمارة ( )7نتایج مقایسه تغییراتآنزیم های آنتی اکسیدانی بر تعیین معناداری اختالفات
منبع تغییر

گلوتاتیون
پراکسیداز

کاتاالز

گلوتاتیون
ردوکتاز

اثر مراحل اندازهگیری
اثر تفاوتهای گروهی
تعامل اثر تفاوت گروهی و
مراحل اندازهگیری
اثر خطای درونگروهی
اثر خطای بین گروهی
اثر مراحل اندازهگیری
اثر تفاوتهای گروهی
تعامل اثر تفاوت گروهی و
مراحل اندازهگیری
اثر خطای درونگروهی
اثر خطای بین گروهی
اثر مراحل اندازهگیری
اثر تفاوتهای گروهی
تعامل اثر تفاوت گروهی و
مراحل اندازهگیری
اثر خطای درونگروهی
اثر خطای بین گروهی
اثر مراحل اندازهگیری
اثر تفاوتهای گروهی
تعامل اثر تفاوت گروهی و
مراحل اندازهگیری
اثر خطای درونگروهی
اثر خطای بین گروهی

جمع مجذورات انحراف
از میانگین
18071/02
4057/74
48721/61

درجۀ آزادی
2
5
2

میانگین مجذورات
انحراف از میانگین
21051/15
4057/74
24564/84

502/3
51/15
81/15

51824/62
1642/75
6586/31
840/23
400/08

16
28
2
5
2

282/18
205/15
7017/73
840/23
200/04

715/34
28/72
22/34

421/41
870/35
2754/03
61/74
544/51

16
28
2
5
2

8/31
21/66
5513/41
61/74
544/51

42/5
5/82
28/15

545/17
5064/08
278/43
572/05
63/76

16
28
2
5
2

1/01
78/00
551/27
572/05
77/68

52/83
7/1
7/64

158/84
5014/22

16
28

1/26
73/61

* آزمون تحلیل واریانس با اندازهگیری مکرر متغیرها

7126

*0/005
*0/005
*0/005

*0/005
*0/005
*0/005

8%
32%
77%
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متغیرها
سوپر اکسید
دیسموتاز

میزان F

سطح
معناداری
*0/005
*0/005
*0/005
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Abstract
Introduction: Antioxidant enzymes protect cells against reactive oxygen species. This
study investigated the effects of Curcumin and L-Carnitine supplementation on
antioxidant enzymes in the body of basketball players after an acute bout of exercise.
Methods: 30 female basketball players participated in this quasi-experimental study.
After obtaining written consents, the participants were randomly assigned to two
supplementation groups .Curcumin and L-Carnitine were orally administered as 3 single
doses. After 14 days of supplementation, both groups participated in one acute basketball
training session. The blood samples were collected in the basal state, after
supplementation and after training exercise. The differences between the two groups were
investigated through repeated measures analysis of variance and Bonferroni post-hoc test.
Results: Antioxidant enzymes increased in the two groups: L-Carnitine (LC) group:
mean glutathione peroxidase: 43.89±1.13 U/gr Hb, superoxide dismutase:
1189.76±249.18 U/gr Hb, catalase: 287.78±56 k/gr Hb, glutathione reductase:
18.59±2.34 U/gr Hb; and Curcumin (C) group: mean glutathione peroxidase: 39.34±1.24
U/gr Hb, superoxide dismutase: 1199.45±421.12 U/gr Hb, catalase: 287.67±65 k/gr Hb,
glutathione reductase: 15.81±2.25 U/gr Hb. The changes in glutathione peroxidase (LC:
P=0.001; C: P=0.007), superoxide dismutase (LC: P=0.003; C: P=0.005) and catalase
(LC: P=0.05; C: P=0.07) were significant. However, Bonferroni test did not confirm this
result about catalase. Glutathione reductase did not change significantly.
Conclusion: Both L-Carnitine and Curcumin supplementation may increase the activity
of antioxidant enzymes and decrease undesirable exercise-induced oxidative damage.
Keywords: Supplementation, Antioxidant Enzymes, Exercise.
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