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چکیده
تمرین مقاومتی بر فعالیت آنزیم بابیان شیرینۀزهاي مختلف ریشوپژوهش بررسی اثر داین هدف از 

یک دروزن بود.اضافهداراي و تحركکماکسیدانی تام خون مردان اتیون پراکسیداز و ظرفیت آنتیگلوت
نفري15گروهششبهوزن اضافهدارايوتحرك کممرد90،کوریۀسوبا طرح دو-یربجتکارآزمایی نیمه

، تمرین مقاومتی دوم؛ در روزبیانگرم مکمل شیرینمیلی250با مصرف ، تمرین مقاومتی غیرخطیاول(
نایبگرم مکمل شیرینمیلی250، مصرف سوم؛ در روزبیانگرم مکمل شیرینمیلی500غیرخطی با مصرف 

، تمرین مقاومتی غیرخطی با مصرف پنجم؛ در روزبیانگرم مکمل شیرینمیلی500، مصرف چهارم؛ در روز
ۀ. برنامتقسیم شدند)در روزگرم دارونمامیلی250مصرف کنترل با ، ششمو در روز گرم دارونما میلی250

ر داگروهی بیانگر افزایش معناونردنتایج شد.اي سه جلسه اجرا هفته و هفتههشتمدت بهمقاومتیتمرین 
، )P=0.023(گرممیلی250مکمل -تمریناکسیدانی تام در گروهتیگلوتاتیون پراکسیداز و ظرفیت آن

افزایشبیشترین درصد .بود)P=0.038(دارونما-تمرینو)،P=0.014(گرممیلی500مکمل -تمرین
- تمرینبه گروه ) درصد71/29(اکسیدانی تامظرفیت آنتیو)ددرص10/4گلوتاتیون پراکسیداز (دارمعنا

بین گروهدار افزایشی که اختالف معنانشان داد گروهی بیننتایج . اختصاص داشتگرممیلی500مکمل 
250،500هاي مکملهدارونما با گرو-گرم و تمرینمیلی500مکمل-گرم، تمرینمیلی250مکمل-تمرین
داشتاکسیدانی تام وجود لوتاتیون پراکسیداز و ظرفیت آنتیمیانگین غلظت گردرل و کنتگرم میلی

)P < تقویت وضعیت تواند در میاحتماالً بیان شیرینمکملانجام تمرینات مقاومتی همراه با مصرف ).0.05
باشد. ثرمؤوزنتحرك و اضافهکممردانکسیدانی اآنتی

اکسیدانی تام، گلوتاتیون پراکسیداز، ظرفیت آنتیبیان، یرینشکمل ، متمرین مقاومتیواژگان کلیدي: 
فشار اکسیداتیو

irkan.ac@arda1201mail: naghizadeh-E.نویسندة مسئول: *
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مقدمه
سیستم ایمنی به محل يالتهابی، فراخوانی اجزافرایندهايافزایشبا،دنبال آن چاقیهو بوزناضافه

کههستند همراهآپوپتوزوهاي آزاد واکنشی، تولید رادیکالاب، افزایش مصرف ناکارآمد اکسیژنالته
محصوالتهاي آزادرادیکالعملحاصل). 1(شوندمیمنجر هاي حیاتی بدن به مرگ بافت،نهایتدر

یپیدي بدن لوآنزیمی،هاي ساختمانیها، پروتئینساختارهاي غشایی سلولبرکههستندمتنوعی
کسیدانیآیفاع آنتدستم یسبا برخورداري از هاي حیاتی بدندستگاهالبته ؛)2(تخریبی داردهاياثر
)، گلوتاتیون CAT(3)، کاتاالزSOD(2سموتازی)، سوپر اکساید دPON(1پارااکسونازقبیل از

را هاي آزاد گیري رادیکالتولید و شکلغیره،و E ،Cروبین، ویتامین )، بیلیPx-GSH(4پراکسیداز
از عوامل اصلی . )2،3(دننکمیجلوگیريها آنمخربهاياثراز شکل و بدیندنرسانمیحداقل به

و کاهش پایداري ساز بدنوتحرکی است که با کاهش سوختکموزن و چاقی گیري اضافهشکل
هاي آزاد و تضعیف عملکرد رادیکالحدازگیري بیششکلموجب زمینۀها،ها و بافتغشاي سلول
دچار و چاق تحرك مکاد رفدر اکه اند مطالعات نشان دادهشود.میاکسیدانی بدن دستگاه آنتی

دخالت اجزاي پایین است و شواهد حاکی از بدناکسیدانیآنتیدستگاهح فعالیت سط،وزناضافه
عاملی فعالیت بدنیکه ت شده استابثا،راستادراین). 4،5(استفرایندهااین درسندروم متابولیک 

انرژي در بدن د تعادلاایجثعو از این طریق باشودمیبدنسازوسوختافزایشسببکهاست
و تقویت فعالیت سیستم افزایشباعث ، تعادل منفی انرژيبا ایجاد و حتی در افراد چاق شودمی

هستندي مقاومتیهافعالیتورزشی،هايفعالیتازايدهعم. بخش)6(شودمیاکسیدانی دفاع آنتی
طراحی یک مهم باشد، رسدمیر ظنبههالبته آنچهستند؛هوازي هاي هوازي و بیکه مکمل فعالیت

پژوهش، آنچه در بنابرایناي رسیدن به اهداف مطلوب است. مد برآتمرینی مناسب و کارۀبرنام
بر وزنمخرب اضافههاياثربررسی،گاه سالمتی به آن پرداختیمدحاضر بنابر اهمیت موضوع از دی

با استفاده از تحركکممردان جوان 5مانی تاداکسیو ظرفیت آنتیگلوتاتیون پراکسیدازفعالیت آنزیم 
عصارةزهاي مختلف و(با ویژگی استقامت عضالنی) همراه با مصرف دتمرینات مقاومتی غیرخطی

،عضالنی(با ویژگی استقامت الگوي تمرینات مقاومتی غیرخطیبیان است.یی شیرینگیاه داروریشه 
(کاهش درصد چربیترکیب بدنینیمرخ دبهبوااي است که بگونه) بهتکرار و حجم تمرین باال

1. Paraoxonase
2. Superoxide Dismutase
3. Catalase
4. Glutathione Peroxidase
5. Total Antioxidant Capacity (TAC)
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افزایش )، 4بدون چربیتودةو افزایش 3چربی بدنتودة، کاهش 2بدنة، کاهش شاخص تود1بدن
(افزایش قدرت ) و عملکرد عضالنی5حداکثر اکسیژن مصرفی بیشینه(افزایش تنفسی-آمادگی قلبی

ین که ادشوهاي اکسیداسیونی میتیوضعربرابنسجام و پایداري غشاهاي سلولی درعضالنی) باعث ا
اساس بر. )9-7(استدیگرهاي بدنیها از فعالیتفرد این فعالیتهبویژگی اخیر وجه تمایز و منحصر

که اجراي استشدهمشخص،)7سرشت و همکاران (و نتایج پژوهش نیک) 10-8مبانی نظري (
در دستگاه سودمند البته ی هایريسازگادایجاوزن بارخطی در افراد چاق و اضافهتمرین مقاومتی غی

(کاهش ایمنیدستگاه ،اکسیدانی)هاي آنتی(افزایش ظرفیت و فعالیت آنزیماکسیدانیدفاع آنتی
و درصد چربی بدن، بدناخص تودةشو ترکیب بدنی (کاهش وزن نامطلوب، هاي التهابی)شاخص

میزان تغییرات فشار ت که سه ادشگزارش همچنین، .همراه استعضالنی)افزایش تودة
قرار مقاومتیثیر اشکال مختلف تمریناتتأتحتهاي تمرین مقاومتی،ناشی از برنامهاکسیداتیوي

هفته تمرین مقاومتی غیرخطی در مقایسه ) بیان کردند که هشت12و همکاران (منصور). 11(دارد
عضالنی، ایجاد وسط تودةایش متزاف،باضافی نامطلوبا کاهش بیشتر وزن ،با تمرین مقاومتی خطی

و عزیزبیگیکه درحالی؛همراه استاکسیدانی بدنتقویت وضعیت آنتیو باالفشار اکسیداتیو 
سوپر اکساید فعالیتبرخطیةفزایندمقاومتیتمرینهفته که هشت نشان دادند )13(همکاران

هاي قرمزگلبولدر ،س اکسیداتیوستراو مااکسیدانی تظرفیت آنتی، گلوتاتیون پراکسیداز، دیسموتاز
).13(داري نداشته است ر معناثامردان سالم 

افراد از ،کننداستفاده میجوامعی که از گیاهان داروییدر د ندهمطالعات فارماکولوژي نشان می
ن ایبیکی از این گیاهان، گیاه شیرین. )14،15(برخوردارندتريو اجتماعی مطلوبسالمتیوضعیت 

، 7اسید گلیسیریزین،6بیان داراي ترکیبات متعددي نظیر دکسی کورتیکوسترونشیرینۀریشت. سا
،10مانند لیکیریتیجنینو ترکیبات فالونوئیدي)71،61(هاي فرار، روغن9ها، رزین8آسپاراژین

1. Body Fat Percentage (%BF)
2. Body Mass index (BMI)
3. Body Fat Mass (BFM)
4. Fat Free Mass (FFM)
5. VO2max
6. Doxy-Corticosterone
7. Glycyrrhizin Acid
8. Asparagine
9. Resins
10. Liquiritigenin
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است) 6و اومبلی فرن5(هرنیارین4کومارینو 3ایزولیکیریتیجنین،2، ایزولیکیریتین1لیکیریتین
دهندگی چاقی و کاهشاکسیدانی، ضدآنتیهاي) اثر20(و همکاران7بیراريراستا، دراین.)19،18(

هاي فعالیت آنزیم،)21(بیان گزارش کردند. دلربا و همکاراناثر مصرف شیرینلیپیدهاي خون را در
هاي اکسیداتیو ه تنشببیان را در پاسخ) گیاه شیرینز(پلی فنل اکسیداز و پراکسیدااکسیدانیآنتی

متانولی ة) نشان دادند که عصار22و همکاران (8شاپنا.هاي آزاد نشان دادندو پاکسازي رادیکال
فعالیت ضدمیکروبی و 1-گانکاوونینوBدلیل وجود گالبرن، لیکوایزوفالون بیان بهشیرین

ۀماه برنامسهکه شان دادند ) ن23(و همکاران9لیانگ. داشتزابرابر شرایط تنشدراکسیدانیآنتی
در افراد بیان)اکسیدان شیرینآنتیةثرترین مادؤ(مگلیسیریزیناسید و مصرفتمرینی کاهش وزن

هاي اندوتلیال عامل آپوپتوز سلول(AGEsمهارو اکسیدانیهاي آنتییش غلظت آنزیمچاق با افزا
هاي پراکسیداز، ، آنزیمد گلیسیریزیناسیکه رسد نظر میبه.ه استرامه)سیاهرگ بندناف انسانی

بیشترین ،بیانشیرینگیاه ۀریشموجود درترکیبات فالونوئیديو هاي پلی فنل اکسیدازآنزیم
رسدنظر میموجود، بهاساس فرضیات بر.داشته باشندبدنی هايبا فعالیترا و اثر تعاملی سازش

حساسیت ، شوداکسیدانی بدن میستگاه آنتیباعث تقویت دآن واسطۀهببیان مکانیسمی که شیرین
ولیکیریتین، ایزولیکیریتین،لیکیریتیجنین(ترکیبات فالونوئیدي،اسید گلیسیریزینچشمگیر

در بیان شیرینموجود در ریشۀهاي پراکسیداز و پلی فنل اکسیدازو آنزیم)ایزولیکیریتیجنین
نشی (اکسیژن یکتایی، هیدروکسیل، پراکسید هاي آزاد واکرادیکالهايجیرهنو قطع زسازيپاك

نقش انکارناپذیر خوبی توان بهمیذکرشدهاساس مطالبر). ب23-21) باشد (سوپراکسیدوهیدروژن
و درك کردبدنهايدستگاهو تقویت بهبود دررا ان داروییمصرف گیاهو بدنی هاي فعالیت
تواند هاي بدنی میفعالیتکناردررویی صرف گیاهان داکه مز این موضوعاگیري درست نتیجه

دفاع دستگاهجمله بدن ازهايدستگاهعملکردو تقویتدر بهبودیمثبتافزایی همهاياثر
با توجه به علم ، همچنیناست. ترعلمی دقیقهاي پژوهشانجامنیازمنداکسیدانی داشته باشد، آنتی

اثر تعاملی تمرین مقاومتی که به بررسی پژوهشی ، حاضرۀ مطالعۀی پیشینسو برردسترس مادر
تنها در چند و یافت نشدپرداخته باشد،اکسیدانی بدنبیان بر وضعیت آنتیخطی و گیاه شیرینغیر

اساس، پژوهش شده است؛ برهمینبررسی بیانتمرین یا گیاه شیریناثر اصلیه و آن هم فقطمطالع

1. Liquiritin
2. Isoliquiritin
3. Isoliquiritigenin
4. Coumarins
5. Herniarin
6. Umblia Frene
7. Birari
8. Shapna
9. Liang
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اثر تعاملی تمرین مقاومتیکه آیاخ دهد پاسبه این سؤال اصلی پژوهشستاحاضر در تالش 
و گلوتاتیون پراکسیداز بر فعالیت آنزیم بیانگیاه شیرینۀریشمصرف عصارةهمراه با غیرخطی

دار است یا نه؟معنا،وزنداراي اضافهتحرك وکممردان جوان اکسیدانی تامیت آنتیظرف

پژوهشروش
جامعۀ آماري 1395وزن شهرستان یزد در سال اضافهيداراتحرك و جوان سالم کمپسر نادانشجوی

90کور، یۀسودورحبا ط-تجربیدر یک کارآزمایی نیمه،اساساینپژوهش حاضر را تشکیل دادند؛ بر
-هسال با روش نمون25تا 18سنی ۀدامنباوزن داراي اضافهتحرك وکمجوان سالمدانشجوي پسر

تمرین مقاومتی غیرخطی با ي شاملنفر15و در شش گروه شدند گیري تصادفی ساده انتخاب 
خطی با ، تمرین مقاومتی غیر)NRT+SG250mg(در روزبیانگرم مکمل شیرینمیلی250مصرف 
گرم میلی250گروه مصرف ، )NRT+SG500mg(در روزبیانگرم مکمل شیرینمیلی500مصرف 

در روزبیانگرم مکمل شیرینمیلی500مصرف ،)SG250mg(روزردبیانمکمل شیرین
)SG500mg(،دارونما-خطیگروه تمرین مقاومتی غیر)NRT+P250mg( دارونما -کنترلو گروه
)mg250C+P(پرس 1یک تکرار بیشینۀسن، قد،هاي لحاظ شاخصازهاند. آزمودنیقرار گرفت

طح ونه براساس مطالعات قبلی در سنمحجم.شدندهمگن VO2maxو BF،BMI%سینه،
) با استفاده از 8/0نوع دوم (درصد) و توان بتا یا خطاي 05/0داري آلفا یا خطاي نوع اول (معنا
،هاپس از انتخاب آزمودنینفر تعیین شد.15براي هر گروه 22نسخۀ 2اس.پی.اس.اس.افزارنرم

ها فرم زمودنیو آندها شرح داده شدزمودنیآيا، برندشدپژوهش انجام میاهداف و اقداماتی که طی 
عبارت بودند از: نداشتن معیارهاي ورود به پژوهش. کردندرا امضاپژوهششرکت در ۀنامرضایت
هاي غذایی خاص، کلیوي و متابولیکی، نداشتن رژیم، هاي قلبی و عروقی، تنفسیبیماري
ل شش و نداشتن فعالیت بدنی منظم درطوبودنتحركاکسیدانی، کمآنتیهايمکملنکردنمصرف

، تمرینشرکت نامنظم در پروتکل نیز شاملماه قبل از انجام پژوهش. معیارهاي خروج از پژوهش
دیگر رژیمی هاي ، مصرف مکملشدن به بیماريالطور منظم، مبتهبیان بمکمل شیریننکردنمصرف

یک،شمارة در جدول . ندبودهش حاضروژخارج از پروتکل تمرینی پهاي بدنی و شرکت در فعالیت
ها گروهکه دهد نشان میشمارة یکها ارائه شده است. اطالعات جدولمشخصات جسمانی آزمودنی

ها و گروهنداشتنددر مشخصات فیزیولوژیک و آنتروپومتریکداري امعنتفاوت آزموندر زمان پیش
از این لحاظ همگن بودند.

1. One Maximum Repetition (1RM)
2. SPSS
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به کیلوگرم ، آلمان) 220(سکا، مدل کیپزشيترازوبا استفاده ازاهوزن آزمودنیهمچنین، قد و 
مربع) وزن (کیلوگرم) به مجذور قد (متراساس نسبتبربدنشاخص تودةگیري و ثبت شد. اندازه

درصد شد. يرگیبا استفاده از متر نواري اندازهWHR(1(اسنبنسبت دور کمر به دور برآورد شد.
شکم، ۀپوستی در سه نقطگیري چربی زیریم و برآوردي ازطریق اندازهتقمسطور غیرهچربی بدن ب

و با شد گیري ، ساخت آمریکا اندازه01127بازو با استفاده از کالیپر الفایت مدل سرخاصره و سهفوق
:)7(استفاده از فرمول زیر محاسبه شد

نربی بددرصد چ=) 39287/0×ستی سه نقطه)وپ((مجموع چربی زیر-) 00105/0× 
(مجموع چربی زیرپوستی سه نقطه)2+ (21577/0× (سن) -18845/4

چربی بدندرصد چربی بدن = تودة× وزن کل 
بدون چربی بدنوزن کل = تودة-تودة چربی بدن 

ا حداقل بباهاي آنتروپومتریکی و ترکیب بدنی در وضعیت بدون کفش و جورشاخصگیري اندازه
خون گیري فشاراي براي اندازهجیوهسنج از فشارصورت گرفت.اشتاییلباس بعد از هشت ساعت ن

که فرد در وضعیت نشسته و عضالت دست در حالت شل طوري؛ بهسیستول و دیاستول استفاده شد
دهشروي میز گذاشتهکه سمت دست راست درحالیگیري توسط فرد متخصص از اندازه.قرار داشت
ارخون، گیري فشبل از اندازهواسته شد که حداقل یک ساعت قخهاگرفت. از آزمودنیبود، صورت

هاي محرك مصرف نکرده باشند. غذاي سنگین، قهوه و دیگر نوشیدنیفعالیت شدید نداشته باشند و
د استراحت بایاهآزمودنیاشند. پنج دقیقه قبل از معاینه،ها نباید براي مدت طوالنی ناشتا بآزمودنی

اتاق ا آستین گشاد بر تن داشته باشند. هاي سبک بهنگام معاینه لباسدرکامل داشته باشند و 
هنگامگوهاي مهیج و شوخیواز گفت. ساکت و آرام باشدگیري فشارخون باید هنگام اندازهمعاینه 

در اثر مصرفنوخبا توجه به احتمال افزایش فشار.باید خودداري شودخونفشارگیرياندازه
شده در این ترین متغیرهاي کنترلی از مهمها یکخون آزمودنیترل فشار، کنبیانشیرینحدازبیش

تمرینات ةها درطول دورکدام از آزمودنیبار در هفته انجام گرفت. هیچسهصورت هبود که بپژوهش
در حرکات 1RMنجش سيبرامواجه نشدند.،دنکه داراي عالیم بالینی باشخون با افزایش فشار

تمرینات و نکات ایمنی ۀبرنامدرستاجراي ةوآموزش نحها در یک جلسه تحتیآزمودنتمرینی،
دار، پارویی شیبۀ(پرس پا، پرس سینه، پرس سیننظردر حرکات مورد1RMقرار گرفتند. در ادامه، 

ان، پرس پا، پشت رۀجنزانوي خمیده، کشش از باال، بلندشدن روي پنشسته، لیفت مرده، شکم با

1. Waist to Hip Ratio
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مطابق فرمول ؛برآورد شد1برزیسکیۀبا استفاده از معادلبازو هالتر) جلو وتر تا چانهشانه، کشش هال
:)13(زیر

1RM(کیلوگرم) = شدهاجهجابۀوزن÷ ]0278/1-تعداد تکرار) × 0278/0([

روي نوارگردان آشنا وة دویدن حنبا ها ابتدا آزمودنی،حداکثر اکسیژن مصرفیگیري اندازهبراي
سنجش )24(بروسآزمون استاندارد ۀتفاده از برنامبا اسرفیحداکثر اکسیژن مص،در ادامهد.شدن
براي )24(زیر از فرمول ،هاي این پژوهش مردان غیرفعال بودندبا توجه به اینکه آزمودنی.شد

:برآورد حداکثر اکسیژن مصرفی استفاده شد

یقه)قدکیلوگرم/لیتر/مصرفی (میلیحداکثر اکسیژن=
80/14-) 379/1-) + (زمان451/0×زمان2(-) 201/0×زمان3(

حد ضربان ازبودند از: افزایش ناگهانی و بیششونده عبارتهاي قطع آزمون بروس براي آزمونرمعیا
درصد 85ز ابیش قلب، افزایش ضربان ترآن به حالت طبیعیو بازنگشتنبراي مدت طوالنیقلب

روي نکردن تعادل حفظرگیجه و داشتن سپریدگی مفرط صورت، ، رنگضربان قلب بیشینه
).24نوارگردان (

درصد)50-55گراد) و رطوبت نسبی (سانتیدرجۀ26-27(شرایط دماییپژوهش درمراحلتمام 
هاي آزمایشگاهی و روشهاراابزبا استفاده از آزمون) آزمون و پسدر دو مرحله (پیشمشابه و یکسان 

. ندشدانجاممعتبر
اساس مدل پیشنهادي کرامر ، برشمارة سهو شمارة دوطبق جداول متی غیرخطیتمرین مقاوۀبرنام

-شکل دایرهلسه اجرا شد. تمرینات مقاومتی بهجسهاي هفته و هفتههشتمدت ) به7، 25(2و فلک

ک بار تعیین هفته یها دو آزمودنی1RMکه صورتبدینند؛دبار انجام شصل اضافهصورت ااي و به
جدید 1RMاساس پروتکل تمرینی بر،ي سوم و چهارم، پنجم و ششم، هفتم و هشتمهاو هفتهشد 
کردن در ابتداي شروع گرمۀدقیقه برنام10،. همچنینشدبار انجام کارگیري اصل اضافههو ب

ر جلسه اجرا شد.ي هاانتهکردن در سردةوردقیقه د10تمرینات و 

1. Brzycki
2. Kramer & Felk



59....یک دوره تمرین مقاومتیبابیان عصاره ریشه شیرینمختلفزهايواثر د

هادرصد یک تکرار بیشینه و تعداد ستترتیب تعداد تکرار،تمرین مقاومتی غیرخطی بهۀبرنام-2جدول 
سنگینمتوسطسبکیلی سبکخحرکاتشدت

90/4× 75/103× 16/153× 40/202× 1پرس پا
90/4× 75/103× 16/153× 40/202× 1پرس سینه

--16/15× 40/202× 1دارشیبۀنسیپرس
90/4× 75/103× 16/153× 40/202× 1پارویی نشسته

90/4× 75/103× 16/153× 40/202× 1لیفت مرده
3× 318× 215×120×20شکم با زانوي خمیده

-75/10× 16/152× 40/202× 1کشش از باال
90/4× 75/102× 16/152× 40/202× 1پاۀبلندشدن روي پنج

90/4× 75/102× 16/152× 40/202× 1پشت ران
90/4× 75/102× 16/152× 40/202× 1پرس شانه

90/4× 75/102× 16/152× 40/202× 1کشش هالتر تا چانه
90/4× 75/102× 16/152× 40/202× 1جلو بازو هالتر

سبک، سبک و متوسط، سنگینخیلیهاي ترتیب براي شدتبه3-5، 1- 1،2اهکات و نوبتاستراحت بین حر

تمرین مقاومتی غیرخطیۀترتیب جلسات در برنام-3ول جد
12345678هفته

LLMVLMLVLHاولۀجلس
MVLHHMMMVLدومۀجلس
LHLLLHLMسومۀجلس

)H()، سنگینM(توسطم)، L()، سبکVLشدت تمرینات: خیلی سبک (

به)درصدپنجاسید گلیسریزین کمتر از ثرؤمة(با مادبیانل شیرینمیزان مصرف مکمي وسازآماده
ۀاطالعات الزم درخصوص تهی)18،19، 26(ابتدا با مطالعات فارماکولوژیکصورت گرفت. شرح زیر

انبیگیاه شیرینریشۀر ادامه، د. دمت آسدهبیان که داراي باالترین سودمندي باشد، بشیرینةعصار
با کمک ،و سپسشد آوري کشاورزي یاسوج جمع-هاي پژوهشیاز مزرعه1393ن در اوایل زمستا

بیان پس از تمیزشدن و گرفتن هاي مرطوب شیرین. ریشهرشناسان علوم گیاهی شناسایی شدکا
40آون معمولی با دماي ر دد وشدنتري بریده الي آن، با قیچی باغبانی به قطعات کوچکوگل

شدند شده با آسیاب چکشی پودر هاي خشکک هفته خشک شدند. ریشهمدت یگراد بهنتیسادرجۀ
) نگهداري شدند. در ادامه، اندازة موردنیاز گرادسانتیدرجۀ-18اتیلن در فریزر (هاي پلیو در کیسه

درجۀ32اعت در دماي س24ت مدمحلول حاصل بهدر آب ریخته شد واز پودر موردآزمایش
ر شد و توسط دستگاه ساعت، مایع رویی استخراج و فیلت24ته شد. بعد ازخانه گذاشگرمادگرسانتی
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درجۀ40عت قرار داده شد و در آون ساشده روي شیشۀتقطیر در خأل تلغیظ شد. نمونۀ تلغیظ
هاي مهیاشده با نمونه،سپس.)27(دست آمدهحالل بشدةگراد با تبخیر حالل، رسوب خشکسانتی
رز با مجوز بهداشتی الزم از هاي گیاهان دارویی جهاد دانشگاهی استان البپژوهشکدة فرآوردهکمک 

- صورت کپسولهن گیاهان دارویی ببر مواد غذایی وزارت بهداشت، زیرنظر متخصصاکل نظارتادارة

در زنیدارونما .درصد تهیه شدندپنج زمتر امادة مؤثر اسید گلیسیریزین کگرمی با میلی250هاي 
ي آرد سوخاري اهاي مکمل، اما با محتورنگ با کپسولشکل و همگرمی هممیلی250هاي کپسول

مکمل و دارونما توسط مسئول هاي کپسول،تمرینیۀ عصر قبل از جلس17ساعت هر روز. شدتهیه 
.نداده شددرونما بیان و داشیرینةکننداي مصرفهبه گروهمربوط
:هاي زیر صورت گرفتبا استفاده از روشبیانیمیایی شیرینگیري ترکیبات شاندازه
) انجام شد.28(طوبت، چربی، پروتئین و خاکستر طبق روش پروانه گیري راندازه
).29زیر محاسبه شد (د قبل و بعد از هیدرولیز از رابطۀگیري قناندازه

یزهیدرولل و بعد از درصد قند قب=)%25یتراسیون/فی تر(مص×)100/70(×100×)4/100(
= وزن نمونه4= حجم اصلی؛ 70= ضریب محلول فهلینگ؛ 25%

سنجی به روش بیان توسط رنگشیرینۀریشـةترکیـبات فنولی موجـود در عصـارمقـدار کل
کیب فنولی ترکیاساسی برمقدار کل ترکیبات فنول،. در این روشبررسی شد1سیوکالتو-فولین

صورت است و نتایح آن به2این ترکیب اسید گالیک،اردو در اغلب موشودیشده، بیان مانتخاب
شده از معادلۀ خط رسممقدار کل ترکیبات فنولی با استفاده .شودگالیک بیان میواالنت اسیداکی

).30(شودبیان میکونۀ خشر گرم نمگرم دیصورت میلبراي اسیدگالیک برمبناي اسیدگالیک و به
و همکاران 4توسط عصاره با روش شیمیداDPPH(3(.اچ.پی.پی.ديد ال آزان مهار رادیکارزیابی میزا

زیر محاسبه شد:و ازطریق رابطۀ) 31(

.نمونه هستندجذبترتیب جذب کنترل وبهSAو CA،در این رابطه
) 32(ران و همکا5یتی با روش یلدیریمه ظرفسآهن ي اهیونبراي احیايقدرت احیاکنندگی عصاره

75گلیسیریزین با خلوص دو محلول استاندارکروماتوگرافی مایع با کارایی زیاداز روش .دارزیابی ش

1. Folin-Ciocalteu
2. Gallic Acid
3. 2,2-Diphenyl-1-Picrylhydrazyl
4. Shimada
5. Yildirim

(%) DPPH مهار رادیکال آزاد = × 100
(AC -AS)

AC
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فیت گیري ظربراي اندازه).33گیري میزان گلیسیریزین عصاره استفاده شد (براي اندازه،درصد
.استفاده شد) 34مکاران (هو1ریتوپاکسیدانی کل عصاره از روش آنتی

حسب وزن خشک)بر(شیرین بیانیشۀترکیب شیمیایی ر-4جدول
(درصد)ترکیب شیمیایی

38/7±61/0پروتئین
89/2±37/0چربی

04/8±11/0خاکستر
25/4±59/0رطوبت

47/8±18/0قند قبل از هیدرولیز
42/11±75/0قند بعد از هیدرولیز

بیان شیرینآمده از ریشۀدستهبگلیسیریزینن اسیدو میزار کل ترکیبات فنولیمقدا-5جدول 
411/61±72/0)خشکدر گرم نمونۀگرم واالنت اسید گالیک میلیاکیترکیبات فنولی (

015/2±13/0(درصد)میزان گلیسیریزین

بیانآزاد عصارة شیرینرادیکالمهارل وانی کداکسیابی قدرت احیاکنندگی، ظرفیت آنتیارزی-6جدول 
)لیترمیلیعصاره درگرم یلی(م

094/0قدرت احیاکنندگی
101/0اکسیدانی کلظرفیت آنتی
189/0آزادمهار رادیکال

این مطالعه دانشجویان يهاآزمودنیبا توجه به اینکه هایآزمودنۀیتغذجهت کنترل الزماقدامات
شکلبدین ، وهش حاضر بودار بر نتایج پژذگو عامل تغذیه از عوامل اصلی اثربودنداهی گپسر خواب

ها از غذاي سلف سرویس دانشگاه با آزمودنیهمۀسعی شد براي کنترل این اثر مخل اجرا شد که 
ۀ متغیرهاي وابستبرندتوانستکه میايهاي غذاییتوجه به نظر متخصص تغذیه استفاده کنند. وعده

و کنندگان حذف شدندشرکتغذاییاز برنامۀ،دنباشرگذاریثأتکل تمرینی پروتطولدروهش ژپ
نامۀق پرسشیطرازها، رژیم غذایی آزمودنی. همچنینندها شدی مناسب جایگزین آنهاي غذایوعده

نظرازگیري، خوناولین و آخرین مرحلۀساعت مانده به 24آمد غذایی،ساعتی یاد24

1. Prito
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)Eو Cهاي ویتامینها (بتاکاروتن، مغذيبی و پروتئین) و ریزرات، چردکربوهی(اهمغذيدرشت
.)(جدول شمارة هفتشدپایش
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ضر به شرح زیر ر تحقیق حادگیري شده اندازهبیوشیمیاییمتغیرهايتجزیه و تحلیلگیري و خون
و تشهتایی، بین ساعت ساعت ناش12د از عروتکل تمرین و بقبل از شروع پساعت48انجام شد. 

خونی از ورید بازوئی دست راست ۀسی نمونسیپنج، مقدار 1RMو قبل از سنجش صبحنه
ۀپایان آخرین جلسساعت از48د از گیري بعخونةآزمون). همین شیو(پیشها گرفته شدآزمودنی

ازپسجداشده(بخششکل سرم هبهاي خونیمونهناز آزمون). بخشی(پستمرین نیز اجرا شد
3000دقیقه با 15(آلمان1هتیچشرکتسانتریفیوژ ساختدستگاهازخونی) با استفادهنمونۀدانعقا

تهیه EDTAانعقاد دضمادةافزودنباصورت پالسما و بخشی دیگر بهندشدجدادور در دقیقه)
و تا زمان شدندریختهکرولیتري یم5/1اي هوتیوبشده در میکرهاي تهیهنمونه،. سپسشدند

گراد نگهداري شدند. سانتیۀدرج- 80در دماي ،هاي بیوشیمیاییتحلیل آزمایشویهزجت
گلوتاتیون میآنزمدل انسانی مربوط بهبا استفاده از کیتپراکسیداز گلوتاتیون فعالیت آنزیم 

گیرياالیزا اندازهوآنزیمی ريتمکالريروشبه2کایمان آمریکاشیمیایی کمپانیساختپراکسیداز
تغییراتضریببراساسدقتمیزانلیتر وواحد در میلی40/0گیري حساسیت روش اندازهد.ش

شد گیري اندازهAPRF3با استفاده از روشاکسیدانی تامظرفیت آنتیدرصد بود.3/2آزمونی درون
)26.(

- ري شاپیروتدا از آزمون آماد) بیان شدند. ابرانحراف استاندا±صورت (میانگین ها بهتمامی داده
ها بررسی تجانس واریانسبراي5و از آزمون لوینهادادهبودن توزیعطبیعیتعیین براي4یلکو
هاي مکرر طرح عاملی گیريراهه با اندازهنس دواطرفه و آنالیز واریستفاده شد. از آنالیز واریانس یکا

0.05αداري براي تمام محاسبات اسطح معن.ها استفاده شدرضیهآزمون فبراي نظر گرفته شد در=
.شدندانجام 22نسخۀ 6اس.پی.اس.اس.يافزارنرمۀبستو تمام محاسبات با 

نتایج
با گروه کنترل ازلحاظ مقایسهرجربی دهاي تگروهۀقبل از تمرین، مصرف انرژي روزان

0.05P(نشان ندادرا داري اف معنربی و پروتئین) اختالرات، چها (کربوهیدمغذيدرشت (جدول)<
ها داري بین گروهااما تفاوت معن؛ها افزایش داشتمغذيمصرف درشت،طول تمریندر.)شمارة هفت

1. Hettich
2. Cayman Chemical Co. (USA)
3. Ferric Reduction Antioxidant Power (FRAP)
4. Shapiro-Wilk
5. Levin
6. SPSS
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0.05P(نیز مشاهده نشد درصد چربی ،)درصد62/4(دار وزن بدناعنمبیشترین درصد تغییرات . )<
بی ن چربدوتودةو)درصد04/1(WHR، )صدرد89/3(بدنشاخص تودة)،درصد72/21(بدن 
همگی مربوط به گروه تمرین مقاومتی غیرخطی با ،آزمونآزمون تا پساز پیش،)درصد33/1(بدن

0.05P(ندها بودروهگبیان در مقایسه با سایر گرم مکمل شیرینمیلی500مصرف  لحاظ از). >
حداکثر ) و درصد46/31نه (سیسپر1RM)، درصد18/43ا (پرس پ1RMعملکرد عضالنی 

به گروه تمرین دار نیز ابیشترین درصد تغییرات معن،)درصد23/15(شینهژن مصرفی بیاکسی
اختصاص ها یر گروهابیان در مقایسه با سگرم مکمل شیرینمیلی500مقاومتی غیرخطی با مصرف 

0.05P(داشت آنزیمح سرمی وش براي سطیجهت افزار اصلی تمرین دراثکهنتایج نشان داد).>
0.001P(پراکسیدازگلوتاتیون 0.002P(اکسیدانی تام ظرفیت آنتیو )= (جدول دار استامعن)=

تیون پراکسیدازوتالگآنزیمح سرمی وجهت افزایش براي سطاثر اصلی مکمل در.)شمارة هشت
)0.002P 0.003P(اکسیدانی تامظرفیت آنتیو )= ). شمارة هشت(جدول تسادار انیز معن)=

گلوتاتیون آنزیمح سرمیوافزایش سطباعثتمرین و مکملاثر تعاملی د کهشده مشاه،همچنین
گلوتاتیون زیمنآشده است که این افزایش تنها براي اکسیدانی تام ظرفیت آنتیو پراکسیداز
0.013P(پراکسیداز ت یشترین تغییرابداده شد که نشان.شمارة هشت)(جدول دار استامعن)=

آزمون تا از پیشکسیدانی تام اظرفیت آنتیو گلوتاتیون پراکسیدازآنزیمدر دار افزایشی امعن
بیانینمل شیرکگرم ممیلی500تمرین مقاومتی غیرخطی با مصرف مربوط به گروه آزمونپس

اساس تفاضل ربکنترل هاي مکمل وبا گروهرینمکمل و تم-تمرینهاي بین گروه،همچنیناست. 
تفاوت اکسیدانی تام یظرفیت آنتو گلوتاتیون پراکسیدازآنزیمآزمون سن و پآزموهاي پیشمیانگین

0.05P() شمارة یک(شکل داري مشاهده شدامعن بین میانگین که شان دادنگروهی نتایج درون).>
تمرین گروهامانی تداکسیظرفیت آنتیو یون پراکسیدازگلوتاتآنزیمآزمون آزمون و پسپیش

تمرین مقاومتی غیرخطی با مصرف ، بیانرم مکمل شیرینگمیلی500ی با مصرف مقاومتی غیرخط
وجود داري اتفاوت معن،دارونما–خطیگروه تمرین مقاومتی غیرو بیانگرم مکمل شیرینمیلی250

0.05P() شمارة یک(شکل داشت  ) بر ESامل آزمایشی (ر عثاایج نشان داد که بیشترین اندازةنت).>
تمرین مقاومتی عامل ،اکسیدانی تامظرفیت آنتیو گلوتاتیون پراکسیدازآنزیممی فعالیت سر

هاي آزمایشی بود ر عاملیدر مقایسه با سابیانگرم مکمل شیرینمیلی500غیرخطی با مصرف 
اثر اندازةیدازون پراکسیگلوتاتآنزیمبر فعالیت سرمی عامل این کهطوريبه(جدول شمارة هشت)؛

) ES= 2.29(بزرگ اثر اندازة،اکسیدانی تامظرفیت آنتی) و بر فعالیت سرمی ES= 0.40متوسط (
.داشت
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گیريو نتیجهحث ب
م متابولیک و تضعیف رداصلی سناجزاياز ،و متعاقب آن چاقیی نامطلوباضافوزن تحرکی، کم

زهاي ومصرف دثیرتأهدف پژوهش باروند. اینمیشمار هاکسایشی بدن بدسیستم ایمنی و ض
و گلوتاتیون پراکسیدازبیان و تمرین مقاومتی غیرخطی بر فعالیت آنزیم گیاه شیرینۀمختلف ریش

ین پژوهش، شد. در اوزن، اجراتحرك داراي اضافهخون مردان کمظرفیت آنتی اکسیدانی تام بدن
تنهایی و به،خطیی غیرین مقاومتگرم و تمرلیمی500و 250هاي زودابیان بمصرف شیرین

چربی تودةبر وزن بدن، را داري اسودمند معنهاياثر،(با انرژي مصرفی مشابه)صورت ترکیبیبه
هفته تشهبعد از WHRبدن و شاخص تودةدرصد چربی بدن،،بدون چربی بدنتودة، بدن

خطی همراه با مقاومتی غیربوط به تمرینتغییرات مرترین درصد شالبته بی؛پروتکل تمرینی داشت
تعاملی تمرین با اثربرها بود. این تغییرات بیان در مقایسه با سایر گروهگرم شیرینمیلی500مصرف 

ها آزمودنیفیت آنتی اکسیدانی تامظرو گلوتاتیون پراکسیدازییرات سرمی تفاضل میانگین تغ-1شکل 
هفته مداخلههشتبعد از 

).   0.05P>(رلگرم و کنتمیلی500گرم، میلی250با گروه مکمل دار نا: تفاوت مع#
).   0.05P>(آزمونپیشابدار ناتفاوت مع: ¥

¥# # ¥# ¥
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تواند حائز متی می. این مسئله از بعد سالدندارداللت ذکرشدههاي بیان بر شاخصشیرینمکمل
ار اکسیداتیو و تولید یب بدن بر فشبی بدن و ترکچراست که شده گزارشزیرا،؛اهمیت باشد

).1، 14ثیرگذار است (أهاي فعال اکسیژنی تگونه
دار قدرت عضالنیاافزایش معنبه توانپژوهش حاضر میپروتکل تمرینیسودمنددیگر نتایج از

گروه درویژه ههاي تجربی بپرس پا و پرس سینه) در تمام گروه1RMصورتهشده بگیري(اندازه
. این بهبودي در قدرت اشاره کردبیان گرم شیرینمیلی500ی غیرخطی با مصرف مقاومتتمرین 

حداکثر اکسیژن بیان، با بهبودي در عضالنی با تمرین مقاومتی غیرخطی همراه با مصرف شیرین
رهاي(اثWHRو نبدشاخص تودةدرصد چربی بدن،، بدنبی رچتودةو کاهش مصرفی بیشینه

) بعد از درصد23/15(حداکثر اکسیژن مصرفی بیشینهودي در بیشترین بهبهمراه بود. مثبت)
هاي که با یافتهبیان مشاهده شدگرم شیرینمیلی500تمرین مقاومتی غیرخطی همراه با مصرف 

اي هنهاي وزکه برنامهها گزارش کردندآن.)63،53(همسو است2و پوالك1گتمنپژوهش 
را در حداکثر اکسیژن مصرفی بیشینههفته) 20هشت تا (یویتامینهايمکملرف با مصمدتکوتاه

مقاومتیتمرینکه گزارش شده است .دهددرصد افزایش میهشتو چهار ترتیب هب،زنان و مردان
رهااتتربزرگمقطعسطحوشودمیمنجری اییمیتوکندربیوژنزبهبا ویژگی استقامت عضالنی

بیانشیرینمصرف براین،. افزون)25،35(دهدمیافزایشراراهاسوبستوسیژناکانتشارمسافت
داز ظرفیت هاي پراکسیداز و پلی فنل اکسیو فعالیت آنزیمترکیبات فالونوئیديدلیل داشتن به

در نه یحداکثر اکسیژن مصرفی بیشافزایش ،بنابراین؛)23(دهداکسایشی عضالت را افزایش می
ت عضالساختاري و فیزیولوژیکمحیطدرکهايات احتمالیییرتغبهتوانمیحاضر را پژوهش

تمرینات که ) گزارش کردند37(و همکاران3اتابک-چاکیرهایرينسبت داد. ،وجود آمده استبه
در و یند موجب کاهش آسیب سلولی و فشار اکسیداتناتومقاومتی با ویژگی هایپرتروفی و قدرتی می

توان به را میحاضرمالی افزایش قدرت عضالنی در پژوهشاي احتهمکانیسم. دنشومدت طوالنی
سازي کلسی فعال،سلولیزي پروتئین کیناز و فسفاتاز درونسافعال، رکتیهاي حسازي واحدفعال

مهار ،یانسولینو هورمون رشد شبههازي کاتکوالمینسافعالنورین، کاهش فعالیت میواستاتین،
نسبت داد1-تروجینآمهار کانال رهایش کلسیم و تنظیم مثبت،ازومپروتئ-وئیتینمسیر یو بی ک

)37 ،11 ،10 ،8 ،3.(

1. Gettman
2. Pollack
3. Hayriye Cakir-Atabek
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و گلوتاتیون پراکسیدازآنزیمسرمی مقادیردار توان به افزایش معنامیاز نتایج دیگر پژوهش حاضر
ایسه قتجربی در مهايینی در تمام گروهرهفته پروتکل تمهشتبعد از ،اکسیدانی تامظرفیت آنتی

گلوتاتیون آنزیمسرمیمقادیر دار امعنی. بیشترین تغییرات افزایشاشاره کردبا شرایط کنترل 
تمرین به گروه تجربی دوم () درصد71/29(اکسیدانی تام ظرفیت آنتیو) درصد10/4(پراکسیداز

ندازةادر مقایسۀ .اختصاص داشت)گرم شیرین بیانمیلی500تی غیرخطی همراه با مصرف مقاوم
اثر عامل بیشترین اندازةکه اشاره کرد توان میحاضر به این نکته اثر عامل آزمایشی در پژوهش

تمرین ، عاملاکسیدانی تامظرفیت آنتیو گلوتاتیون پراکسیدازآنزیمآزمایشی بر فعالیت سرمی 
هاي آزمایشی ا سایر عاملدر مقایسه ببیانمکمل شیرینگرممیلی500اومتی غیرخطی با مصرف مق

اثر متوسط اندازةگلوتاتیون پراکسیداز آنزیمکه این عامل بر فعالیت سرمی طوريبه؛بود
)0.40 =ES و بر فعالیت سرمی (ATCاندازة) 2.29اثر بزرگ =ES .آنزیمافزایش فعالیت ) داشت
تمرین حتماًال اکه ددارلت دالموضوع بر اینسیدانی تام اکظرفیت آنتیو لوتاتیون پراکسیدازگ

موجب بهو، بدن را تنظیم مثبت کرده استاکسیدانیهاي آنتیبیان ژن آنزیمخطی مقاومتی غیر
را هنکتاین براین، افزون.)38، 39(استیافتهافزایش ها، فعالیت سرمی آنزیمايسازگاريچنین
فعالیت مطلوبانجام برايز اکسیداون پرگلوتاتیآنزیمهايایزوآنزیمازنوعیککه داشتمدنظر باید 

بیان پژوهش حاضر از گیاه دارویی شیرینکه در یی). ازآنجا40(داردنیاز کوفاکتورعنوانبهسلنیومبه
ت این گیاه اشاره شده است، فارماکولوژي به وجود سلنیوم در ترکیباهايپژوهشاستفاده شد و در 

کوفاکتورراه با تمرین توانسته است از کاهش همیانبرینشیمصرف مکملکه استنباط کرد توانمی
ظرفیت درپی آن،و دهدو فعالیت آنزیم را افزایشکند پراکسیداز جلوگیري (سلنیوم) گلوتاتیون

نی تام اکسیداظرفیت آنتیتواند افزایشمیاین موضوع احتماالً .اکسیدانی تام بدن افزایش یابدآنتی
گلیسیریزیناسید مصرف که استگزارش شده،همچنین. کندتوجیهپژوهش حاضر دررا بدن

و ROSدر تولید ثرعامل مؤ(AGEsبیان) باعث مهار اکسیدانی شیرینآنتیةثرترین مادؤ(م
دار فعالیت اافزایش معن، )HUVECsهاي اندوتلیال سیاهرگ بندناف انسانی (آپوپتوزهاي سلول

نتایجهمسو با).23(همراه داردرا بهاکسیداتیو فشارداراناکسیدانی و کاهش معآنتیهاي آنزیم
ت باال در افراد غیرفعال تمرین اینتروال با شدکه ) نشان دادند 41و همکاران (1توکرحاضر، ژوهشپ

ژوهش حاضر با نتایج پهمراه است.اکسیدانیآنتیهايآنزیمبا افزایش بیان ژن ،م متابولیکبا سندر
تمرینی کاهش وزن در ۀماه برنامسه) مبنی بر اینکه 23(کارانو همگ لیانپژوهشهاي یافته

دهدافزایش میی آنزیمی بدن را متعاقب کاهش وزناکسیدانآنتیدفاع دستگاهمردان چاق، فعالیت 
هفته تمرین شتهگزارش کردند که)13یگی و همکاران (بود و با نتایج پژوهش عزیزب) همسو23(

1. Tucker
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هاي قرمز گلبولاکسیدانی تام بدنظرفیت آنتیو لوتاتیون پراکسیداز گنزیمآعالیت بر فمقاومتی 
هاي ند که سطوح شاخصاهنشان دادهاپژوهش.داشتت، مغایرداري نداشتامعنثیرمردان چاق تأ

ۀتکرار بیشین10شدت بايااز انجام فعالیت مقاومتی دایرهآسیب سلولی و فشار اکسیداتیو بعد 
این، بر). عالوه13(یابدداري افزایش میاطور معندر مردان سالم به،ز آنبعد اساعت24و شش

درصد 90و 60فشار اکسیداتیو بعد از فعالیت با شدت که ) گزارش کردند 42(و همکاران1هافمن
افزایش هاي مقاومتی با فعالیتکه رسدمینظر. بهیابدداري افزایش میاطور معنبه،تکرار بیشینه

DNAبیوسنتز(موجب سازگاري،هاي آزاد و ایجاد فشار اکسیداتیو در محیط سلولرادیکالتولید 

) 43(و همکاران2لیو.شوندمدت میو کاهش فشار اکسیداتیو در بلند)هاي آنتی اکسیدانیآنزیم
دستگاهجب کاهش فعالیتبرداران موهه یک هفته تمرین مقاومتی شدید در وزنگزارش دادند ک

هاي تمرینی زیاد و بازیافت حجمودهدو فشار اکسیداتیو را افزایش میشودمیاکسیدانی آنتیدفاع 
نشان . باید خاطردنداشته باشهمراهبهد پاسخ فشار اکسیداتیو را نتوانمدت بعد از تمرینات میکوتاه

و حجم باالمتوسط شدت باثانیه در تمرینات مقاومتی 90تا 30مدت بازیافت بلندةکه دوررد ک
تواند در میکم حجمبادقیقه در تمرینات مقاومتی شدید پنجتا دومدت بازیافت بلندةدور

ومتی و نیز نوع گروه عضالنیتعداد حرکات تمرین مقاحتی و گذار باشدثیرأهاي احتمالی تسازگاري
ده حرکت و کل از یازحاضر شپژوهکه در طوريبه؛ثر استؤگیري نهایی ممورداستفاده در نتیجه

برخی . موجود باشدهايتوجیه مناسبی براي تناقضموضوعشاید این وبدن استفاده شده است
کاهش فشار اکسیداتیو در درپی آن،اکسیدانی و که افزایش ظرفیت آنتیندحاکی از آنهاگزارش

) گزارش 44(کارانو هم3سپاری).13(مسن بیشتر استيهاهاي جوان نسبت به آزمودنیآزمودنی
,CuSODاکسیدانی (هاي آنتیتی سطوح استراحتی آنزیمهفته تمرین مقاوم14کردند که

MnSOD ،GSH-Pxاین یافته با نتایج که را افزایش نداد اکسیدانی تام مردان مسن ) و ظرفیت آنتی
وان هاي جآزمودنیتوان به مصرف مکمل و را میحاضر مغایرت دارد و دلیل احتمالی آن پژوهش
حاضر نسبت داد.پژوهش

بر سودمندي هايخطی اثراومتی غیرتوان استنباط کرد که تمرین مقدر یک نگاه، از این نتایج می
ظرفیت و ن پراکسیدازگلوتاتیوآنزیممقادیر سرمیاکسیدانی بدن (افزایش سیستم دفاع آنتیفعالیت 

زمانی حاصل شد که اثر عامل آزمایشی ةاندازودمندي البته بیشترین سو؛دارد)اماکسیدانی تآنتی
اکسیدانی، (گیاه دارویی با خواص مهم آنتیبیانگرمی شیرینمیلی500مکمل همراه تمرین،به

) مصرف شدغیرهکلسترول و موتاژنیک، کاهنده م معده، آنتیخضدالتهابی، اکسیداسیون چربی، ز

1. Haffman
2. Liu
3. Parise
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چندین مکانیسم براي افزایش ظرفیت .کندیتأیید مرا موضوع این تجربی دوموهکه نتایج گر
هاي کلیدي میتوکندریایی، آنزیمکه شاملاندهشنهاد شدیهاي بدنی پدنبال فعالیتهاکسایشی بدن ب

آدنوزین مونو-5سازي نی، فعالهاي الکتات غشاي عضالدهندههاي گلوکز، انتقالدهندهانتقال
(NF-кB-اي، فاکتور هستهPGC-1αو ) AMPK(شده با پروتئین کینازفعالفسفات  кB ، کاهش

اختالالت متقابل کاهشو)13زا (درونهاي گردشیکنندهکاهش حضور مهار، چربی بدنتودة
و احتیاج بیشتر شدهرذکتطابقی آنزیم هاياثرو شایدهستند)45، 46اکسیدانی (هاي آنتیآنزیم

در د.باشمقاومتی اتتمریندر طی ده شتولیدآزاد هايسازي رادیکالنثییم در خمسیر این آنز
واکسیداتیوبر استرسرامدتمدت و طوالنیکوتاههايتفعالیهاياثرهاشوهپژبعضیگذشته،

کهطوريبه؛هستندمتناقضکامالًنتایجایناما)؛29، 47(اندهکردبررسیبدناکسیدانیآنتیدفاع
استناشی از فعالیتبدن اکسیدانیآنتیدفاعایشافزکهدنکنمیپیشنهاداین نتایجازعضیب
فعالیتکاهشموجبمدتکوتاههايفعالیتکه اند دادهنشاندیگرمطالعاتکهدرحالی؛)30، 48(

وضعیت ان به توشده را میمطالعات انجامتایج نتناقض در ،کلیطورهب). 49(دنوشاکسیدانی میآنتی
ها نسبت به تمرینات مقاومتی، هاي متفاوت آزمودنیثیرپذیري و پاسخأزان تمیها،سالمتی آزمودنی

شده، نوع ارزیابیۀ، نوع نمونسازي، وضعیت تغذیهتمرینی، نوع تمرینات، مکملۀ، سابقیتجنس
هاي هاي سنجش شاخصمقابل انسانی، روشهاي حیوانی درها، نمونههاي عضالنی، نژاد آزمودنیتار

هاي این پژوهش مانند پژوهشنسبت داد. یرهامتغگیري و زمان سنجش هن نمونزمابیوشیمایی، 
هاياز محدودیت،هاي کمو تعداد نمونهپژوهشی مشابهنبود پیشینۀ.نبودمحدودیتازخالیدیگر 

هاي اي مولکولی آنزیمکارهشدن سازوترروشنبراي،مچنینه.روندشمار میبهحاضر بارز پژوهش
غیرخطی با مصرف مکمل دنبال تمرینات مقاومتی هها در بدن بییرات آنی و تغداناکسیآنتی

، امید است نتایج حاصل از این نهایتدراي نیازمند است.گستردههايانجام پژوهشبیان، شیرین
.بگذاردآیندهشگرانپژوهاختیار دررايسودمنددك اماهرچند اناطالعات توانسته باشدپژوهش

، قدرت اکسیدانی تامیظرفیت آنتو گلوتاتیون پراکسیدازآنزیمن فعالیت میزا،وهشدر این پژ
تودةاماداشت؛افزایشوزن تحرك داراي اضافهمردان کمحداکثر اکسیژن مصرفی بیشینۀعضالنی و 
تغییراتشترین درصدکاهش نشان داد. بیWHRبدن و ودةشاخص تدرصد چربی بدن،، چربی بدن

گرم میلی500مصرف همراه با خطیغیرتمرین مقاومتیر گروهدرشدهذکهايدر شاخص
با تحرك و ، افراد کمتغییراتبودن این دارامعنبا توجه بهبنابراین،؛بیان مشاهده شدشیرین
طی همراه خمتی غیربدن از تمرین مقاواکسیدانی آنتیدستگاه دفاعتقویت برايتوانند میوزن اضافه

فاده کنند.استان بیبا مصرف شیرین
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Abstract
The aim of this research was to study the effect of different doses of licorice root with
resistance training on blood glutathione peroxidase activity and total antioxidant capacity
in sedentary and overweight men. In a semi-experimental trial with double-blind, 90
sedentary and overweight men were divided in six groups of fifteen people: (G1:
NRT+SG250mg in the day, G2: NRT+SG500mg in the day, G3: SG250mg in the day,
G4: SG500mg in the day, G5: NRT+P250mg in the day and G6: C+P250mg in the day).
The resistance training program was conducted for 8 weeks and three sessions per week.
Within-group results indicate a significant increase in glutathione peroxidase and total
antioxidant capacity in the NRT+SG250mg (P=0.023), NRT+SG500mg (P=0.014) and
NRT+P250mg (0.038) group. The highest percentage significant incremental changes of
glutathione peroxidase (4.10%) and total antioxidant capacity (29.71%) was related to
NRT+SG250mg group. Between-group results showed that there was incremental
significant difference between the NRT+SG250mg, NRT+SG500mg, and NRT+P250mg
with SG500mg, SG250mg and control groups in the mean concentration of glutathione
peroxidase and total antioxidant capacity (P<0.05). Probably, performing resistance
training along with taking licorice supplementation can be effective in enhancing the
antioxidant status of sedentary and overweight men.

Keywords: Resistance Training, Supplement Licorice, Glutathione Peroxidase, Total
Antioxidant Capacity, Oxidative Stress
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