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چکیده
اکسیدانی تکواندوکاران نوجوان در کورکومین بر ظرفیت آنتیمصرف مکمل طول دورة بررسی اثر ،پژوهش حاضراز هدف 

17/173±29/7، قدسال13/15±96/2ینوجوان مرد (با میانگین سنتکواندوکار30. بودتکواندوةزمان مسابقات یک روز
مدت و دارونما قرار ، کوتاهمدتنفري میان10گروه سه طور تصادفی در ) بهکیلوگرم82/59±83/10و وزن متر سانتی

فواصل بین مدت در از شروع مسابقات تا شروع مسابقات و گروه کوتاهپیشساعت 48مدت از گرفتند. گروه میان
ساعت و در 48طی گروه دارونما نیز . گرم)میلی70و 140و درمجموعترتیب (بهکورکومین دریافت کردند،مسابقات

اي با یک ساعت دقیقه10مسابقۀ سه (آخرین مسابقهپایان ساعت پس ازیک .دارونما دریافت کرد،فواصل مسابقات
GPXکه فعالیت آنزیم دهدمیعمل آمد. نتایج آزمون تحلیل واریانس نشان بهگیري خون نمونهفاصله بین هر مسابقه) 

مورد اما در،)P=0.0001ها دارد (داري نسبت به سایر گروهاافزایش معن،مدتدر گروه میانگرم پروتئین)(واحد بر میلی
در مقایسه با گروه P=0.098(شودنمیها مشاهده داري بین گروهاتفاوت معن،)گرم پروتئین(واحد بر میلیCATآنزیم 

یک از بین هیچلیتر) نیز (نانومول در میلیMDAسطح همچنین،مدت).در مقایسه با گروه کوتاهP=0.399دارونما و 
کمتر از گروه ،)1/3±59/38(ساعت48داري در گروه اغیرمعنشکل اما به، )P=0.437(رد ها تفاوت معناداري نداگروه
. این گزارش شده است) 0/4±65/02(کمتر از گروه دارونما،هاو در هر دوي این گروهباشدمی)0/3±85/61(مدتکوتاه

تواند ساعت پیش از مسابقات یک روزه و پرتنش می48طی مدت مکمل کورکومین نتایج بیانگر آن است که مصرف میان
اکسیدانی ورزشکاران را بهبود و ظرفیت آنتیهدتأثیر قرار داکسیدانی را تحتهاي مرتبط با ظرفیت آنتیآنزیمبرخی

بخشد.

تکواندوکاران نوجواناکسیدانی،مکمل کورکومین، ظرفیت آنتی: کلیديواژگان

:yaser.kazemzadeh@yahoo.comEmailنویسنده مسئول    *
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مقدمه
صورتیشود، درها در یک روز انجام میکه مسابقات آن1هاي ورزشی همچون تکواندوورزشکاران رشته

دادن بدن خود عبور کنند، باید خود را مهیاي مبارزات بعدي نمایند. قرارکه بتوانند از سد حریفان
هاي آزاد موجب تولید رادیکال،صورت مکررطی یک روز و بههاي جسمانی سنگین تحت محرك

هاي دلیل، تولید رادیکالهمینبه؛)1شود (از اجراي تنها یک وهله فعالیت سنگین میيمراتب بیشتربه
از جمله مشکالت پیش روي تکواندوکاران بوده و بازیابی پس از ،ز انجام مسابقات متوالیآزاد ناشی ا

ز مواد اکسیدان و نیهاي آنتیرو، نقش آنزیمایناز؛دهدتأثیر قرار میها را تحتفعالیت در آن
سازي وظیفۀ خنثیشوند ووارد میآناکسیدانی که از بیرون بدن از طریق غذاهاي دریافتی به آنتی

شوندروزه برگزار میصورت یکها را بر عهده دارند، براي موفقیت در مسابقاتی که بهاین رادیکال
، 3سوپراکسیددیسموتاز،2پراکسیدازتوان به گلوتاتیونها میاین آنزیمۀجملازباشد.میاهمیت حائز

).2اشاره کرد (6ازترانسفرو گلوتاتیون اِس5ردوکتاز، گلوتاتیون4کاتاالز
توانند در بهبود بلکه میباشند،میتنها براي سالمتی دستگاه قلبی عروقی مفید ها نهاکسیدانآنتی

زنجبیل که در نواحی شرقی آسیا ة). زردچوبه گیاهی است از خانواد3عملکرد نیز مؤثر باشند (
8. کورکومینباشدمی) 7رنگ (کورکومینوییدزردهاي پیگماندرصدپنج تا سه حاوي و)5،4روید (می

اکسیدانی از جمله اثر آنتیآنو بیشتر خواص درمانی باشدمیترکیب فعال بیولوژیکی زردچوبه نیز
که کورکومین موجب افزایش جاآنبه اثبات رسیده است. از)8) و حفاظت کبدي (7ضد سرطانی (،)6(

زدایی بدن رفتن ظرفیت سمد، باعث باالگردها مینمودن متابولیتلفعالیت آنزیم گلوتاتیون و غیرفعا
ها به رفع خستگی اکسیدانمصرف آنتی،در طول ورزش و پس از آنهمچنین، ). 9شود (مینیز

هاي متعددي اثرات مثبت استفاده از مکمل کورکومین در دستگاه کند. پژوهشعضالنی کمک می
).5،10بودن آن را به اثبات رسانده است (سرطانیضدنیز دستگاه گوارش و وایمنی بدن

،اکسیدانی با توجه به شدت فعالیت ورزشیهاي آنتیدهد که استفاده از مکملشواهد موجود نشان می
هاي ناشی از فعالیت ورزشی و تقویت دستگاه ایمنی در بدن و موجب تقویت سازگاريمتفاوت بوده

1. Taekwondo
2. Glutathione peroxidase
3. Superoxide dismutase
4. Catalase
5. Glutathione rductase
6. Glutathione-S-transferase
7. Curcuminoid
8. Curcumin
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1پذیرواکنشژنیاکسيهاگونههاي ورزشی شدید میزان تولیدفعالیتهمچنین، ). 11شود (می

)ROSاکسیدانیآنتیتوانایی دستگاهازیحتها میزان تولید آنکه ممکن استدهد) را افزایش می
سالمت و به شده ویسلولریناپذجبرانو موجب بروز خطرات اکسایشیپیشی بگیردورزشکاران

افراد اینشان داده است که ورزشکاران و مطالعات موجود .)12(برساندبیآسفرد جسمانیعملکرد 
نسبت ها اکسیداناز آنتیيبه سطوح باالترازین،دیشداو یمدت یطوالنهايفعالیتورزش و درریدرگ

و باشدمیآزاد باال يهاکالیراددیتولمیزان د،یشدفعالیت ورزشی. پس از تحرك دارندبه مردم بی
فعالیت ورزشی یابیبازبه ،هدیرا بهبود بخشیتواند عملکرد ورزشیخوب ماکسیدان فرمول آنتیکی

هايمکملرو، مصرف ایناز؛)13(حمایت کند مطلوبیمنیو از عملکرد دستگاه اایدکمک نمدیشد
اریورزشکاران بسنیبو در افتهیشیافزا،مکملصورت بهایو ییغذامیرژقیاز طراکسیدانیآنتی

زیرا؛استهااکسیدانآنتیازمهم استفادههايکاربردی ازکی،فتایباز. )14(باشدمیمحبوب
هااکسیدانآنتییح کافوسطکنند ومیها حفاظتبیبرابر آسها را درو بافتهاسلول،هااکسیدانآنتی

کاهش درد باعثنوبۀ خود که آن هم بهشودمیعضالت درکمتر ایشیاکسبیبه آسمنجر ،در بدن
.دگردآن میترعیو بهبود سریعضالن

انندست که استفاده از مواد گیاهی مختلف مادهۀ اخیر حاکی از آندو اطالعات مربوط به مطالعات 
مصرف براین، عالوهشود. که مانع مسیرهاي التهاب میدفعالیت ضدالتهابی قوي دار،کورکومین
در سلول را سوپراکسیددیسموتاز و کاتاالز پراکسیداز،هاي گلوتاتیونبیان ژن آنزیم،کورکومین

). اثر محافظتی کورکومین بر عملکرد کلیوي و تعادل ردوکس 15دهد (افزایش میهاي صحراییموش
بر اثري کهعالوه). 5خوبی مشخص شده است (بهمیتوکندریایی در بیماران دیابتی و کلیوي نیز

باشد؛میاکسیدان زیست عملکردي نیز ، یک آنتیدارداکسیدانیهاي آنتیبر بیان ژن آنزیمکورکومین
هاي آزاد) واکنش نشان دهد و موجب (رادیکال2ذرات واکنشگرهبشکل مستقیمبهکه قادر است چرا

شدة آن بر بنابراین، با توجه به اثرات شناخته؛)18-15اکسیدان شود (هاي آنتیتنظیم مثبت پروتئین
کسیدانیاهاي آنتیمدت) و تنظیم مثبت خود آنزیم(اثر کوتاهکسیدانیاهاي آنتیبیان ژن آنزیم

تواند فشار اکسایشی شود که چه روشی در مصرف این مکمل میال مطرح میؤها)، این س(پروتئین
زا را کاهش دهد؟هاي ورزشی شدید و استرسناشی از فعالیت

استفاده از این ادویه در طول دورة بودن اثرات ایمنی کورکومین در بدن انسان، اثرات با وجود مشخص
. ورزشکارانی که در رژیم غذایی باشدر نمیاآشکاکسیدانی ورزشکاران سنین مختلف بهبود ظرفیت آنتی

و نماینداکسیدانی کمی دریافت میکنند، ترکیبات آنتیخود کمتر از میوه و سبزیجات استفاده می

1. Reactive oxygen species
2. Reactive species
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طی هاي متوالیرقابتدیگر،سوياز.هاي آزاد خواهند داشتبراي مقابله با رادیکالتوانایی کمتري لذا،
،. همچنیندهدمیتأثیر قرار تحتها را عمیقاً نماید و عملکرد آنیک روز، فشار مضاعفی را ایجاد می

شوند، از اهمیت صورت یک روزه انجام میهاي ورزشی که بهبازیابی پس از هر مسابقه در رشته
شود که مصرف ال مطرح میؤاین س،بنابراین؛اي براي موفقیت ورزشکار برخوردار استالعادهفوق

ظرفیتبراي بهبودعنوان مادة مؤثر زردچوبهبهاکسیدان نظیر کورکومینهاي حاوي آنتیمکمل
از انجام مسابقات پیشدر روزهاي ،هاي آزاد تکواندوکاران نوجواندیکالاکسیدانی و مقابله با راآنتی

؟انجام آنطی و یا است مؤثریک روزه

ژوهشپروش
ی با میانگین سننفر از نوجوانان تکواندوکار برتر استان زنجان (30هاي این پژوهش راآزمودنی

) که در مسابقات کیلوگرم82/59±83/10و وزن متر سانتی17/173±29/7، قد سال96/2±13/15
گونه سابقۀ استفاده هیچند،. این افراد کامًال سالم بوددادندتشکیل انتخابی تیم استان شرکت داشتند

ها ماه سابقۀ تمرینات تکواندو بودند. آزمودنیشش هاي غذایی را نداشتند و حداقل داراي از مکمل
ساعت قبل)، 48مدت (از گروه مصرف میان(نفره 10گروه سه طور تصادفی در پس از انتخاب، به

مشخصات فردي 1جدولقرار گرفتند. دارونماگروه مدت (در فواصل مسابقات) و مصرف کوتاهگروه 
از والدین ورزشکاران ،از اجراي پروتکل پژوهشپیشالزم به ذکر است کهدهد. ها را نشان میآزمودنی
نامۀ کتبی دریافت شد.رضایت

)M±SD(هاي پژوهشها در گروهمشخصات فردي آزمودنیـ1جدول
سن (سال)وزن (کیلوگرم)متر)قد (سانتیگروه

0/16±10/58715/01±60/17344/95±6/5مدتمیان
0/15±12/5993/02±9/17161±49/4مدتکوتاه

0/15±11/6035/85±6/1749/89±6/5دارونما
901/0874/0722/0همگنی

ساعت قبل از شروع مسابقات آغاز شد. 48مدت از دهی در گروه میانمکمل،پژوهشدر این
به ازاي هر کیلوگرم از وزن بدن در روز کورکومین راگرممیلی70هاي این گروه مقدار آزمودنی

بار و پس ساعت یکهشت هر ۀساعت) دریافت کردند (به فاصلهشت (هر نوبتشش و طی) 19ـ20(
ـگرممیلی140درمجموع؛شب23ظهر و شام: 15صبح، ناهار: هشت هاي غذایی صبحانه:از وعده

،مقابلنمودند. دررا استفادههاي دارونما ) و در فواصل مسابقات نیز کپسولنوبتشش وگرم میلی23
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در روز ،به ازاي هر کیلوگرم از وزن بدن در روزکورکومین را گرم میلی70مدت مقدار گروه کوتاه
و )نوبتسه وگرممیلی23ـگرممیلی70درمجموع(دریافت کردندهاآنمسابقات و در فواصل بین 

48نیز از دارونماگروه براین،عالوههاي دارونما استفاده کردند. از کپسول،پیشینساعت 48طی نیز
یک از هرهمچنین، از همان میزان دارونما استفاده کردند. ،ساعت قبل و در فواصل بین مسابقات

مسابقۀ رسمی تکواندو جهت مسابقات انتخابی استان شرکت کردند سه ها در روز مسابقه در آزمودنی
ذکر است شایان شد. برگزار فاصلۀ یک ساعتهانجامید و بطول دقیقه به10که هر مسابقه حدود 

مورد استفاده از رژیم هاي الزم دردهی، مشاورهاز دورة مکملپیشها یجهت کنترل تغذیۀ آزمودن
ها از نآتمامیرژیم غذایی ها، با توجه به اردوي مشترك آزمودنی،داده شد. همچنینهابه آنغذایی

زردچوبه در متفاوتدلیل کیفیتبهبراین، عالوهبود. از برگزاري مسابقات مشابه پیشساعت 48
کشور آلمان) استفاده شد. پودر کورکومین 1مركمناطق مختلف، از پودر کورکومین (ساخت شرکت

گانه قرار هاي سههایی با ظاهري کامالً یکسان در اختیار گروهو پودر دارونما (آرد) از طریق کپسول
گرفت. 

ساعت پس از پایان آخرین یک (مسابقاتگروه در پایان روز سه هاي هر هاي خونی آزمودنینمونه
هاي آزمایشگاهی ضدانعقاد قرار گرفت و پس ها گرفته شد و در لولهاز ورید بازویی راست آن)مسابقه

جهت کردن آن،و گرفتن پالسما و فریز)دقیقه15مدت به(دقیقهدر دور3000از سانتریفیوژ با 
هاي گلوتاتیون انتقال یافت. میزان فعالیت آنزیمانشگاه تبریزبه آزمایشگاه دهاگیري فعالیت آنزیماندازه

کاتاالز، پراکسیدازگلوتاتیونهايو با استفاده از کیت2پراکسیداز و کاتاالز به روش اسپکتروفوتومتري
گیري شد.انگلستان در دانشگاه علوم پزشکی تبریز اندازه4شرکت رندوکس3آلدهیدديو مالون

بودن توزیع ) براي آزمون طبیعیK-Sاسمیرنوف (ـپژوهش از آزمون کلوموگروفدر اینهمچنین، 
يآنوا،. سپسکار رفتبهآزمون لوین ،هاهمگنی واریانسبررسیمنظورهو باستفاده شد ها داده
مدت و مدت، کوتاهگروه میانسه اکسیدانی در هاي آنتیراهه جهت مقایسۀ میزان فعالیت آنزیمیک

یک از ها در هرتفاوت بین گروهبودنداراصورت معندرهمچنین، . قرار گرفتاستفاده مورد دارونما
شده در این محاسبات انجامتمامی عنوان آزمون تعقیبی استفاده شد. متغیرها، از آزمون بونفرونی به

1. Merck
2. Spectrophotometry
3. Malondialdehyde
4. Randox
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افزاررسم نمودارها نیز از نرممنظوربهگرفتند.انجام201نسخۀ اس.پی.اس.اسافزار وسیلۀ نرمبه،بخش
.گردیداستفاده20132ویرایش اکسل

نتایج
داري اها با استفاده از روش آماري تحلیل واریانس نشان داد که تفاوت معنتحلیل دادهوتجزیهنتایج

)0.001=Pتعقیبی هاي پژوهش وجود دارد. نتایج آزمون پراکسیداز گروه) بین فعالیت آنزیم گلوتاتیون
هاي پراکسیداز بین گروه) در فعالیت آنزیم گلوتاتیونP=0.001دار (ابیانگر تفاوت معننیزبونفرونی

مدت و هاي میانبین گروهنیز ) و 3/45±411/046مدت () و کوتاه3/52±844/889(مدتمیان
پراکسیداز در گلوتاتیونبین فعالیت آنزیم براین، عالوه). 1شکلباشد () می5/41±529/705دارونما (

).P=0.098داري مشاهده نشد (امدت و دارونما تفاوت معنهاي کوتاهگروه

ةهاي پژوهش در پایان مسابقات یک روزمیزان فعالیت آنزیم گلوتاتیون پراکسیداز در گروهـ1شکل
تکواندو

و دارونمامدتکوتاهدار با گروه اتفاوت معن*

1. SPSS 20
2. Excel 2013
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، 156/70±930/20مدت: ها (میانیک از گروهداري بین هیچاکاتاالز نیز تفاوت معنمورد آنزیم در
).2شکل()P=0.399(گردید) مشاهده ن769/79±917/31و دارونما: 910/91±905/47مدت: کوتاه

تکواندوةهاي پژوهش در پایان مسابقات یک روزمیزان فعالیت آنزیم کاتاالز در گروهـ2شکل

، 38/3±59/1: مدتمیان(گانههاي سهدر گروهلیتر) (نانومول در میلی1MDAبین سطح همچنین، 
) P=0.437(نگردیدداري مشاهده اتفاوت معننیز ) 02/4±65/0و دارونما: 61/3±85/0مدت: کوتاه

).3شکل(

تکواندوةهاي پژوهش در پایان مسابقات یک روزدر گروهMDAسطح ـ3شکل

1. Malondialdehyde
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گیرينتیجهبحث و 
مدت (بین ساعت قبل از مسابقات) و کوتاه48مدت (مقایسۀ تأثیر مصرف میان،این پژوهشازهدف

اکسیدانی تکواندوکاران نوجوان بود که بر ظرفیت آنتیفواصل مسابقات یک روزه) مکمل کورکومین 
و سطحکاتاالز،پراکسیدازهاي گلوتاتیونمیزان فعالیت آنزیماین ظرفیت از طریق بررسی

مدت مکمل کورکومین در گروه نشان داد که مصرف میانگیري شد. نتایجاندازهآلدهیدديمالون
پراکسیداز تکواندوکاران نوجوان را در پایان یک دوره مسابقات یک فعالیت آنزیم گلوتاتیون،مدتمیان

تواند تأثیري بر فعالیت آنزیم کاتاالز قات نمیاما مصرف این مکمل در روز مساب،دهدروزه افزایش می
داشته باشد. آلدهید ديسطح مالوننیز و پراکسیداز و گلوتاتیون

هاي مختلف به چندین عامل وابسته است که اکسیدانی پس از فعالیت با شدتهاي آنتیفعالیت آنزیم
چربی پالسما و مصرفتوان به میزان مصرف اکسیژن حین فعالیت، محتویات از آن جمله می

منجر ،). کامالً مشخص شده است که تمرینات ورزشی پرفشار15هاي غذایی اشاره کرد (اکسیدانآنتی
بیشتر نیز چه شدت فعالیت بیشتر باشد، این فشار شود و هرایشی بیشتر بر بدن میبه ایجاد فشار اکس

برابري 15تا 10افزایش :کسایشی بر بدن شاملخواهد بود. سازوکارهاي احتمالی براي افزایش فشار ا
هاي شدید نسبت به حالت استراحت و فعالیت ناکافی مصرف اکسیژن بدن حین فعالیت

اند ). مطالعات گذشته نشان داده21باشد (هاي آنزیمی بدن میاکسیدانها از جمله آنتیاکسیدانآنتی
اکسیدانی هاي آنتیمختلف، آثار متفاوتی بر میزان فعالیت آنزیمهايهاي ورزشی با شدتکه فعالیت

هاي گوناگون متفاوت است. هاي بدنی با شدتکه فشار اکسایشی ناشی از انجام فعالیتچرا؛دارند
اکسیژن درصد70باره حاکی از آن است که انجام فعالیت با شدت شده در اینمطالعۀ مستقیم انجام

پراکسیداز و هاي گلوتاتیونتر، میزان فعالیت آنزیممصرفی بیشینه در مقایسه با فعالیت با شدت پایین
). این موضوع 15دهد (و میزان فعالیت آنزیم سوپراکسیددیسموتاز را افزایش میدادهکاتاالز را کاهش

رادیکال سوپراکسید در فعالیت با برابرعنوان اولین سد دردهد که سوپراکسیددیسموتاز بهنشان می
).21یابند (پراکسیداز و کاتاالز کاهش میگلوتاتیونهايحالی که آنزیمدر؛افزایش دارد،شدت باالتر

عنوان یک شاخص اکسایشی در خون آلدهید که بهدينتایج پژوهش حاضر نشان داد که سطح مالون
مدت و در هر دوي این کمتر از گروه کوتاه،عتسا48داري در گروه اطور غیرمعنمطرح است، به

درصد16اختالف اما ،باشدمیها غیرمعنادار اگرچه این تفاوت. ه استکمتر از گروه دارونما بود،هاگروه
MDAبیانگر اثرات مثبت ،مدتبا گروه کوتاهدرصد10مدت با گروه دارونما و اختالف بین گروه میان
هاي ما در زمینۀ بهبود فعالیت یافتهازو حمایتمدت مکمل کورکومین کسایشی مصرف میاناو ضد

رویدادهایی است. مدت مکمل کورکومینبر اثر مصرف میانپراکسیدازکسیدان گلوتاتیوناآنزیمی آنتی
هاي فعالیت شدید در یک روز که حدود عنوان فعالیتی با وهلههمچون مسابقات یک روزة تکواندو به
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دهد، گیري رادیکاهاي آزاد را افزایش میانجامد و مصرف اکسیژن مصرفی و شکلطول میدقیقه به 10
دلیل ترس از شکست و حاالت روانی ناشی از هاي آزاد ناشی از فعالیت، بهلبر افزایش رادیکاعالوه

ن ). ای2(دهدنیز افزایش میراکورتیزول و آدرنالینانندهاي استرس ممسابقات رسمی، هورمون
اکسیدانی آنزیمی تحریک دستگاه آنتی،تبع آنهاي آزاد و بهگیري رادیکالموضوع به تشدید شکل

بیضوي MDA) با بررسی اثرات تمرین شدید بر سطوح 1392(صارمی و همکارانشود. بدن منجر می
و مصرف مکمل شده MDAدار اموجب افزایش معن،هاي صحرایی دریافتند که تمرینات شدیدموش

E، موجب عدم تغییرMDAرسد نظر میبه). 22(استگردیدهکسیدان تام ادار آنتیاو بهبود معن
روزة تکواندو نیز با توجه به شدت فعالیت و نیز فشار روانی ناشی از مسابقات، به کاهش مسابقات یک

حدودي آن را به وضعیت عادي برگرداند. منجر شده است و کورکومین توانسته است تاMDAمیزان 
ساعت 48زمانی بیش از باید در مدت،داشته باشدMDAاگر کورکومین بتواند تأثیري بر براین،عالوه

این احتمال وجود دارد که مصرف مقادیر بیشتري ،ها دریافت شود. همچنینگونه فعالیتقبل از این
مدت مکمل مصرف میانرا نمایان سازد. MDAاز کورکومین (دوزهاي باالتر) بتواند آثار آن بر 

ها شده پراکسیداز در آزمودنیافزایش میزان فعالیت گلوتاتیونطریق موجبدو کورکومین احتماالً به 
کورکومین موجب افزایش بیان ژن ،طور که عنوان شدهماندر ابتدا با طریق اول باید گفت.است

کورکومین احتماالً از این طریق به افزایش ساخت این .شودها میپراکسیداز در سلولآنزیم گلوتاتیون
حالی است این در.)23کند (اصلی این آنزیم در خون کمک میعنوان منشابه1هاآنزیم در اریتروست

چند تاحدودي به افزایش میزان فعالیت هر،هاآنروز مسابقات و در فواصل که مصرف این مکمل در
که چرا؛تواند به اندازة کافی در این زمینه مؤثر باشدشود، اما نمیپراکسیداز منجر میآنزیم گلوتاتیون

دوم احتمال.و تولید این آنزیم به زمان بیشتري نیاز دارد، تبدیل به پروتئیناحتماالً فرایند بیان ژن
هاي )، رادیکال2Oهاي سوپراکسید (یونطور مستقیمبهکورکومین قادر است این است که

ها، این آنهروبی کرده و با انجام واکنش برا زبالهغیره) و 2O2Hاکسیژنه ()، آب-OH(2هیدروکسیل
از احتمال دوم حمایت MDAنتایج مربوط به سطح .)26-24خطر تبدیل کند (ذرات را به ذراتی کم

پراکسیداز کمک هاي ضداکسایشی نظیر گلوتاتیونتواند به آنزیمکورکومین می،طریقبدینکند.می
روزه هاي یکبازیافت بهتر بین رقابتدر)احتماالً(،نهایتها جلوگیري کند و درنموده و از فرسایش آن

مژثر باشد.
هاي هاي گروهکه میزان فعالیت آنزیم کاتاالز در آزمودنیدادنشان پژوهش حاضر هايیافتهبراین، عالوه

ساعت قبل و در 48که مصرف کورکومین استبیانگر آنپژوهش تفاوتی با هم ندارد. این موضوع 

1. Erythrocytes
2. Hydroxyl radicals
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طول مسابقات یک روزه نتوانسته است تأثیري بر فعالیت این آنزیم بگذارد. در مطالعات مختلف، پاسخ 
ها ها متفاوت بوده است. برخی پژوهشبه شدت فعالیت و شرایط آزمودنیبا توجه،تاین آنزیم به فعالی

هاي با و در فعالیتیافتهافزایش،هاي با شدت پاییناند که فعالیت این آنزیم در فعالیتنشان داده
افزایش به ،افزایش میزان فعالیت کاتاالز ناشی از فعالیتهمچنین، ). 21،27یابد (کاهش می،شدت باال

وسیلۀ آنزیم کاتاالز به آب اکسیژنه بهنسبت داده شده است. آباکسیژنه گیري رادیکال آزاد آبشکل
میزان فعالیت ،اند افزایش شدت فعالیتشود. با توجه به نتایج مطالعات گذشته که نشان دادهتبدیل می

شدت فعالیت و نیز ورسد مسابقات یک روزة تکواندو نظر میدهد، بهکاهش میرا این آنزیم در خون 
فشار روانی ناشی از مسابقات، به کاهش میزان فعالیت این آنزیم منجر شده است و کورکومین توانسته 

هاي پیشین به این نکته اشاره پژوهش،حدودي آن را به وضعیت عادي برگرداند. همچنیناست تا
تأثیر غذاي مصرفی و رژیم غذایی پیش از فعالیت نیز قرار تحت،مکه میزان فعالیت این آنزیاندکرده

ساعت 48حال، نتایج پژوهش حاضر بیانگر آن است که مصرف کورکومین این). با21،28گیرد (می
رسد اگر نظر میقبل و بین فواصل مسابقات نتوانسته است تغییري در فعالیت این آنزیم ایجاد کند. به

ساعت قبل از 48زمانی بیش از باید در مدت،ثیري بر این آنزیم داشته باشدکورکومین بتواند تأ
این احتمال وجود دارد که مصرف مقادیر بیشتري از ،ها دریافت شود. همچنینگونه فعالیتاین

میزان مصرف ،1طبق گزارش فائوکورکومین (دوزهاي باالتر) بتواند آثار آن بر کاتاالز را نمایان سازد.
70میزان در این پژوهش .)5گرم بر کیلوگرم است (میلیسه تا صفراین ماده در دنیا بین ۀسران

مورد دربراین،عالوهاستفاده شده است. در روزهاآزمودنیگرم به ازاي هر کیلوگرم از وزن بدنمیلی
اطالعات مشخصی در دست ،کسیدانیهاي آنتیبر آنزیمگذارياثردرمیزان مصرف مؤثر کورکومین
تواند تواند مشخص کند که مصرف چه میزان از این ماده میباره بهتر مینیست و مطالعات آینده در این

شاید در مقایسه ،همچنینمؤثر باشد. MDAو سطح هاي ورزشی بر آنزیم کاتاالز همراه با انجام فعالیت
مدت تمرین و یا مکمل مناسبی براي ردیابی اثرات کوتاهکسیداناآنتی،ها، کاتاالزکسیدانابا سایر آنتی

گرفت، شاید گیري قرار مینیازي به گفتن نیست که اگر بیان ژن آنزیم کاتاالز نیز مورد اندازهنباشد. 
شد.تري نیز حاصل میکنندهنتایج امیدوار

ت پیش از شروع ساع48دهد که مصرف مکمل کورکومیننتایج پژوهش حاضر نشان می،مجموعدر
اکسیدانی خون در پایان هاي آنتیبه بهبود وضعیت آنزیممنجر ،یک دوره مسابقات یک روزة تکواندو

توجهی در تواند اثر قابلاحتماالً نمی،که مصرف این مکمل در روز مسابقاتحالی؛ درشودمسابقات می
بوده و گروه تقریباً در یک حد سه جایی که حجم و شدت فعالیت هر آناین زمینه داشته باشد. از

1. Fao
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، پراکسیدازگلوتاتیوندار امعنکسیدانی کورکومین نیز قبالً به اثبات رسیده است، افزایش ااثرات آنتی
این نکته را نیز نباید از نظر ،البتهشود. مثبت تلقی می،و عدم کاهش کاتاالزMDAتوجه افزایش قابل

140(مدت بوده استبرابر گروه کوتاهدو ،مدتگروه میاندور داشت که مجموع کورکومین مصرفی
کسیدانی را نمایان اتواند اثر میزان مصرف کلی مکمل بر شرایط آنتیکه میگرم)میلی70در مقابل 

بیشتر متوجه آنزیم گلوتاتیون ،اکسیدانی خونهاي آنتیآثار مثبت این مکمل بر آنزیمهمچنین، سازد. 
اکسیدانی دیگر بدن (همانند هاي آنتیاي اطمینان از اثرگذاري کامل بر آنزیمپراکسیداز است و بر

، احتماًال مصرف این مکمل براي مدتی بیش )MDAکسیدانی دیگر (همانند اهاي یا شاخصکاتاالز)
ساعت قبل از مسابقات و یا مصرف با دوزهاي باالتر بتواند مؤثر باشد که نیازمند مطالعات 48از 

است.بیشتري 
ساعت پیش از مسابقات یک روزه و پرتنش 48طی مدت مکمل کورکومین مصرف میانپیام مقاله:

تأثیر قرار دهد و ظرفیت اکسیدانی را تحتهاي مرتبط با ظرفیت آنتیآنزیمتواند برخیمی
اکسیدانی ورزشکاران را بهبود بخشد.آنتی
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Abstract

This study designed to investigate the influence of length of curcumin supplementation on
antioxidant capacity of adolescent taekwondo players at ephemeral taekwondo tournament.
For this purpose, 30 adolescent taekwondo players (age: 15.13±2.96 yrs, height:
173.17±7.29 cm and weight: 59.82±10.83 kg) were assigned randomly to three groups:
middle term group, n=10), short term group, n=10) and Placebo, n=10). Middle term group
received curcumin 48 hrs before tournament until tournament opens start and short term
group received curcumin (totally 140 and 70 mg respectively) between competitions (10
minute competitions, 3 times with 1-hour interval). Placebo group received placebo during
48 hrs before and between competitions. One hour following last competition, blood samples
were collected and used for determination of antioxidant enzymes including GPX and CAT
enzymes activity and MDA level. ANOWA results showed that GPX activity (U/mg pro) in
Middle term group was increased significantly (P=0.0001); Whereas, CAT activity (U/mg
pro) were not significant differences (P=0.098). Also, there was no significant differences
in MDA level (Nmol/ml) between all 3 groups (P=0.437) but, it was insignificantly lower in
mid-term in compare to short-term and lower in this both groups in compare with placebo.
These findings suggested that curcumin consumption 48 hrs before short term competitions
may be affects antioxidant enzymes concentration and promotes antioxidant capacity of
adolescent athletes during heavy competitions. This strategy can accelerate recovery from
repeated stresses during ephemeral tournament.
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