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Abstract
Aims: Imbalance between the production of free radicals and the antioxidant
defense system leads to oxidative stress. In addition, plants can reduce stressinduced oxidative damage. In this study we evaluated the effects of aerobic exercise
with cinnamon intake on serum oxidative capacity in active women.
Materials & Methods: 28 female students of physical education with age range
30-20 years, and the average BMI 22/71 kg/m² were voluntarily selected and
randomly divided to 5 groups: 1) aerobic exercise 2) aerobic exercise combined
with cinnamon 3) aerobic exercise with placebo 4 ) cinnamon and 5) control group.
Intensity aerobic exercise was performed for 6 weeks within 65-80% of maximum
heart rate and formula was 220-age. Blood samples were collected at the beginning
and end of the study and the significance level was set at (p<0.05).
Findings: TAC ( Total Antioxidant Capacity), uric acid and bilirubin in the aerobic
exercise group with cinnamon consumption showed no significant difference
(p<0.05).
Conclusion: Probably sports activities with 65-80% of maximal oxygen consumption
intensity more than 6 weeks with the consumption of cinnamon can improve the TAC
level in active women.
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بررسی تأثیر یک دوره تمرینات هوازی و مصرف
دارچین بر ظرفیت تام آنتیاکسیدانی در زنان
فعال

چکیده

اهــداف :عــدم تعــادل بیــن تولیــد رادیکالهــای آزاد و سیســتم دفاعــی
آنتیاکســیدانی بــدن منجــر بــه اســترس اکســیداتیو میشــود .عــاوه
برایــن ،گیاهــان دارویــی میتواننــد آســیبهای اکســیداتیو ناشــی از عوامــل
اســترسزا را کاهــش دهنــد .در ایــن مطالعــه ،مــا اثــر همزمــان ورزش هــوازی
بــا مصــرف دارچیــن بــر ظرفیــت تــام آنتیاکســیدانی بــر زنــان فعــال را بررســی
میکنیــم.
مــواد و روشهــا 28 :دانشــجوی دختــر رشــته تربیتبدنــی بــا محــدوده
ســنی 20-30ســال و میانگیــن  22/71 BMIکیلوگرم/مترمربــع بهطــور داوطلبانــه
انتخــاب و بهصــورت تصادفــی بــه  5گــروه -1 :تمریــن هــوازی -2تمریــن
هــوازی بــه همــراه مصــرف دارچیــن -3تمریــن هــوازی بــه همــراه مصــرف
دارونمــا -4دارچیــن -5کنتــرل تقســیم شــدند .تمریــن هــوازی بــه مــدت 6
هفتــه و بــا شــدت  65-80درصــد حداکثــر ضربــان قلــب و فرمــول ســن 220-
انجــام شــد .در ابتــدا و انتهــای مطالعــه نمونههــای خونــی جمـعآوری گردیــد
و در ســطح معنــاداری (  )p>0/05مــورد بررســی قــرار گرفــت.
یافتههــا ،Total Antioxidant Capacity (TAC( :اســید اوریــک و
بیلــی روبیــن در گــروه تمریــن هــوازی بــه همــراه مصــرف دارچیــن تفــاوت
معنــیداری نداشــت (.)p>0/05
نتیجهگیــری :احتمــا ًال انجــام فعالیــت ورزشــی بــا شــدت %65-80حداکثــر
اکســیژن مصرفــی بیــش از  6هفتــه بــه همــراه مصــرف دارچیــن میتوانــد
موجــب بهبــود ظرفیــت تــام آنتیاکســیدانی گــردد.
کلیدواژهها :ورزش هوازی ،دارچین ،تمرین.
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مقدمه
فعالیــت بدنــی جزئــی جداییناپذیــر از زندگــی انســان اســت.
اعتقــاد بــر ایــن اســت کــه فعالیــت بدنــی میتوانــد ســبب حفــظ
و ارتقــای ســطح ســامتی شــود و بــدون آن حیــات آدمــی بــه
مخاطــره میافتــد .بــا افزایــش عوامــل تن ـشزا ماننــد فشــارهای
روانــی و اجتماعــی ،آلودگــی هــوا ،یکنواختــی زندگــی ماشــینی و...
انســان بــه دنبــال راهحلــی بــرای دور شــدن از ایــن مشــکالت و
رســیدن بــه آرامــش ،شــادابی و ســامتی خــود ،ورزش را بهعنــوان
بهتریــن راه چــاره برمیگزینــد[ .]1گاهــی اوقــات سیســتم ایمنــی
بــدن باهــدف خنثــی کــردن ویروسهــا و باکتر یهــا رادیکالهــای
آزاد را بــه وجــود میآورنــد[ .]2همچنیــن عقیــده بــر آن اســت
کــه ســطح مشــخصی از رادیکالهــای آزاد بهعنــوان عاملــی کــه
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باعــث مبــارزه بــا عفونتهــا و نیــز باعــث انقبــاض عضــات صــاف
عــروق خونــی میشــود ،بــرای ســامتی شــخص ضــروری اســت[.]1
فعالیــت ورزشــی برخــاف اینکــه بــا ایجــاد فشــار اکسایشــی
موجــب افزایــش رادیکالهــای آزاد میشــود ،بــا افزایــش تولیــد
آنزیمهــای ضــد اکسایشــی موجــب کاهــش رادیکالهــای آزاد در
بــدن میگــردد.
سیســتمهای آنتیاکســیدانی شــامل :الــف -آنزیمهــای ضــد
اکسایشــی :سوپراکســید دیســموتاز ،کاتــاالز و گلوتایتــون پــر
اکســیداز .ب -ضــد اکســایشهای غیــر آنزیمــی :فالونوئیدهــا،
اســیداوریک ،بیلیروبیــن ،ویتامیــن ،A ،C ،Eتیــول هــا ماننــد
گلوتاتیــون ،یوبــی کوییــن و ریــز مغذیهایــی ماننــد آهــن ،مــس،
روی ،ســلینیوم ،منگنــز هســتند ،کــه در ایــن میــان سیســتم
آنزیمــی بهعنــوان اولیــن ســد دفاعــی ســلول در برابــر حملــه انــواع
رادیکالهــای اکســیژن فعــال شــده ،از اهمیــت خاصــی برخــوردار
اســت .تولیــد گونههــای اکســیژن واکنشپذیــر در حــد معقــول
آنزیمهــای ضــد اکسایشــی را تحریــک میکنــد کــه میتوانــد
بهعنــوان یــک ســاز و کار دفاعــی ســلول مــورد توجــه قــرار گیــرد[.]2
تمرینــات منظــم بدنــی توانایــی سیســتمهای ضــد اکسایشــی بــدن
را افزایــش داده و بــدن را در مقابــل خاصیــت تخریبکنندگــی
فشــار اکسایشــی کــه در اثــر ورزش افزایــش مییابــد ،محافظــت
میکنــد .ایــن تغییــرات بهطــور آهســته و بــه مــرور زمــان و
بهصــورت مــوازی بــا دیگــر ســازگار یهای ورزش رخ میدهــد.
در اثــر فعالیــت هــوازی حجــم قلــب و خــون افزایــش مییابــد و
تراکــم مویرگــی زیــاد میشــود ،تعــداد و دانســیته میتوکنــدری و
تعــداد آنزیمهــای اکسایشــی زیــاد میگــردد .ایــن عوامــل ســبب
بهینــه شــدن مصــرف اکســیژن بهینــه میشــود؛ فــرد کمتــر دچــار
محدودیــت اکســیژن شــده و یــک فعالیــت مشــخص را بــا مصــرف
اکســیژن کمتــری انجــام میدهــد .تمرینــات منظــم باعــث ایجــاد
نوعــی ســازگاری در سیســتمهای آنتیاکســیدانی و ترمیــم
میشــوند کــه ایــن امــر موجــب افزایــش مقاومــت نســبت بــه
اســترس اکسایشــی میشــود[.]3
گیاهــان (میوههــا ،ســبزیجات ،گیاهــان دارویــی و غیــره) دارای
دامنــه وســیعی از مولکولهــای پاکســازی کننــده رادیکالهــای
آزاد میباشــند ماننــد :عناصــر فنولیــک ماننــد (اســیدهای فنولیــک،
فالنوئیدهــا ،کنیــون هــا ،کوماریــن ،گنینهــا ،اســتیبلن هــا ،تاننهــا)
و عناصــر نیتروژنــی (آلکالوئیدهــا ،آمینهــا ،بتاالئینهــا) و
ویتامینهــا ،تروپنوئیدهــا (کارتنوئیدهــا) و برخــی متابولیتهــای
دیگــر کــه فعالیتهــای ضــد اکسایشــی قــوی دارنــد[.]4
گــزارش شــده اســت کــه گروههــای پلیمرهــای پلــی فنولیــک
موجــود در دارچیــن بهعنــوان آنتیاکســیدان در عملکــرد ترشــح
انســولین فعالیــت میکنــد[ .]5بررســیهای آزمایشــگاهی میــزان
بــاالی ترکیبــات فنولــی و تــوان بــاالی مهارکنندگــی رادیکالهــای
آزاد را در عصــاره پوســته ،بــرگ ،میــوه و روغــن فــرار دارچیــن
گــزارش کردهانــد و ایــن فعالیــت مهارکنندگــی رادیکالهــای
آزاد را بــه حلقــه فنولــی واقــع در اوژنــول موجــود در دارچیــن
نســبت میدهنــد .دارچیــن گیاهــی بــا نــام علمــی Cinnamon
 Zeylanicumو نــام عمومــی ســینامون میباشــد .ایــن درخــت
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مواد و روشها
طــرح پژوهــش از نــوع پیشآزمــون ،پسآزمــون بــا  4گــروه
تجربــی و یــک گــروه کنتــرل بــا مداخلــه دو متغیــر مســتقل
(تمریــن هــوازی و مکمــل پــودر دارچیــن) و مشــاهده میــزان اثــر
بــر متغیرهــای وابســته (ظرفیــت تــام اکسایشــی ،اســید اوریــک
و بیلــی روبیــن) بــر روی گروههــای تجربــی اجــرا شــد .پژوهــش
حاضــر در پاییــز  1392در ســالن ورزشــی بــاغ نــو در دانشــگاه الزهــرا
انجــام شــد و متغیرهــای وابســته قبــل و بعــد از پژوهــش در
داوطلبــان اندازهگیــری گردیــد.
در ایــن پژوهــش  35نفــر پــس از خونگیــری در پیشآزمــون،
آزمودنیهــای گــروه هــوازی و گــروه هــوازی بــه همــراه مکمــل
دارچیــن و گــروه هــوازی بــه همــراه دارونمــا ،بــه مــدت  6هفتــه
تمرینــات هــوازی انجــام دادنــد و گــروه مکمــل دارچیــن بــه مــدت
 6هفتــه روزانــه یــک گــرم مکمــل دارچیــن مصــرف کردنــد و گــروه
کنتــرل نیــز مداخلــه خاصــی نداشــتند و آزمودنیهــا چــون از
ً
نســبتا
دانشــجویان خوابگاهــی انتخــاب شــدند از رژیــم غذایــی
یکســانی پیــروی میکردنــد[.]10
برنامــه تمرینــی هــوازی بــر اســاس حداکثــر ضربــان قلــب طراحــی
گردیــد .حداکثــر ضربــان قلــب ،باالتریــن ضربــان قلبــی اســت
کــه فــرد در حیــن حداکثــر فعالیــت خــود بــه حالــت واماندگــی
میرســد کــه بــر اســاس فرمــول ســن 220-محاســبه میشــود[.]11
معیارهــای ورود بــه پژوهــش محــدوده ســنی  20-30ســال و
دانشــجویان تربیتبدنــی بــود .ضوابــط حــذف از مطالعــه شــامل
بیمــاری دیابــت ،بیمــاری قلبــی عروقــی ،حاملگــی ،مصــرف داروی
خــاص بــا ارائــه پرسشــنامه اطالعــات ســامت فــردی مــورد بررســی
قــرار گرفــت.
از افــراد واجــد شــرایط در ابتــدا تســت تــوان هــوازی یــک مایــل
گرفتــه شــد و بهطــور تصادفــی در  5گــروه کنتــرل ،گــروه مکمــل،
دوره  ،24شامره  ،2بهار 1397
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همیشــه ســبز بــه خانــواده برگبوهــا تعلــق دارد و بومــی ســریالنکا
و مناطــق جنــوب شــرقی هنــد میباشــد .ایــن گیــاه یکــی از
قدیمیتریــن گیاهــان دارویــی اســت کــه در طــب ســنتی بهعنــوان
دارویــی مهــم کاربــرد داشــته اســت .قســمتهای مختلــف ایــن
گیــاه ازجملــه پوســت آن خــواص درمانــی زیــادی دارد بهطــوری
کــه مصــرف آن باعــث تقویــت قلــب ،معــده ،رودههــا و بهبــود
فعالیــت کلیههــا میشــود .مصــرف ایــن ادویــه بــه دلیــل
خاصیــت آنتیاکســیدانی قــوی آن مانــع اکسیداســیون مــواد
آلــی در بــدن میگــردد[ .]6بــا توجــه بــه اینکــه از پوســته دارچیــن
بهعنــوان چاشــنی غذایــی و یــا در تهیــه چــای بهطــور گســترده
اســتفاده میشــود[ .]7ازنظــر اجتماعــی و اقتصــادی یــک گیــاه
مقرونبهصرفــه میباشــد ،میتوانــد توســط ورزشــکاران و
مربیــان مــورد اســتفاده قــرار گیــرد ،از طرفــی بــا آگاهــی از فوایــد
اســتفاده از مکملهــای گیاهــی نســبت بــه مصــرف داروهــا و
مکملهــای شــیمیایی ازلحــاظ درمانــی فوایــد ســودمندی بــرای
حفــظ ســامتی دارد بــه همیــن علــت بــه نظــر میرســد کــه تأثیــر
دارچیــن کــه فوایــد آن از جنبههــای درمانــی ثابتشــده اســت در
فعالیــت ورزشــی نیــز مــورد پژوهــش قــرار گیــرد.
در پژوهشــی تأثیــر مصــرف دارچیــن و زنجبیــل را بــر اســترس
اکســیداتیو و عملکــرد ورزشــی و ترکیــب بدنــی بــر زنــان ورزشــکار
ایــران را بررســی کردنــد 60 .زن تمریــن کــرده بــا محــدوده ســنی
 13تــا  25ســال بــه مــدت  6هفتــه در ایــن مطالعــه شــرکت کردنــد
و بــه ســه گــروه (دارچیــن ،زنجبیــل ،دارونمــا) تقســیم شــدند و
روزانــه  3گــرم دارچیــن ،زنجبیــل یــا دارونمــا مصــرف میکردنــد.
مالــون دی آلدئیــد و عملکــرد ورزشــی و ترکیــب بــدن در شــروع و
پایــان مطالعــه ارزیابــی و مقایســه شــد MDA .در گــروه دارچیــن
و زنجبیــل نســبت بــه گــروه دارونمــا کاهــش جزئــی داشــت ولــی
افزایــش قابــل توجهــی در عملکــرد ورزشــی گــروه دارچیــن و
زنجبیــل مشــاهده شــد .امــا تغییــرات معنـیداری در  MDAو BMI
بیــن گروههــای تمریــن نســبت بــه کنتــرل وجــود نداشــت[.]8
در پژوهشــی دیگــر اثــر ضــد اکسایشــی عصــاره پوســته دارچیــن بــه
دنبــال یــک جلســه ورزش وامانــده ســاز در موشهــای صحرایــی
نــر را بررســی کردنــد 18 .مــوش صحرایــی نــر بــه  3گــروه (ورزش
وامانــده ســاز ،مکمــل ،ورزش وامانــده ســاز و مکمــل) تقســیم
شــدند کــه روزانــه  200میلیگــرم بــه ازای هــر کیلوگــرم وزن بــدن
دارچیــن را بــه مــدت ده هفتــه مصــرف کردنــد و در پایــان دوره
بالفاصلــه بعــد از خســتگی مفــرط در جریــان یــک جلســه دویــدن
بــر روی نــوار گــردان خونگیــری انجــام شــد .نتایــج ایــن پژوهــش
نشــان میدهــد کــه ورزش درمانــده ســاز منجــر بــه افزایــش
معنــیدار در فعالیــت آنزیمهــای آنتیاکســیدانی و کاهــش
غلظــت ســرمی مالــون دی آلدهیــد در گــروه مکمــل و کنتــرل
نســبت بــه گــروه ورزش درمانــده ســاز معنـیدار بــود و ظرفیــت تــام
اکسایشــی در گــروه مکمــل بهطــور معن ـیداری نســبت بــه گــروه
درمانــده ســاز بیشــتر بــود ،درنتیجــه مطالعــه نشــان داد کــه مکمــل
ســازی عصــاره دارچیــن قبــل از یــک جلســه ورزش درمانــده ســاز
میتوانــد موجــب کاهــش پراکسیداســیون لیپیــدی و افزایــش
ظرفیــت ضــد اکسایشــی در موشهــای صحرایــی شــود[.]7

پژوهشــگران در یــک پژوهشــی تأثیــر عصــاره دارچیــن بــه همــراه
تمریــن هــوازی طوالنــی مــدت را بــر عملکــرد قلــب ،تغییــرات
بیوشــیمیایی و چربــی خــون متعاقــب ورزش شــدید در موشهــای
نــر را بررســی کردنــد .تعــداد  30مــوش بــا میانگیــن وزنــی 250-300
گــرم بــه  5گــروه (کنتــرل ،ورزش شــدید ،عصــاره پوســته دارچیــن
و ورزش شــدید ،ورزش منظــم و عصــاره پوســته دارچیــن و ورزش
شــدید ،ورزش منظــم و ورزش شــدید) تقســیم شــدند و بــه مــدت
هشــت هفتــه و  5جلســه در هفتــه تمریــن داشــتند .گروههایــی
کــه جــزء گــروه مکمــل بودنــد روزانــه  200میلیگــرم بــه ازای هــر
کیلوگــرم وزن بــدن عصــاره دارچیــن مصــرف میکردنــد ،نتایــج
ایــن پژوهــش نشــان میدهــد تمریــن منظــم و دارچیــن بهطــور
معنــیداری ســطوح ســرم کلســترول تــام و  LDLرا کاهــش و
 HDLو نســبت  HDLبــه  LDLرا نســبت بــه گــروه کنتــرل افزایــش
میدهــد ،همچنیــن عصــاره دارچیــن و تمریــن منظــم بهطــور
معنـیداری موجــب کاهــش  MDAشــده اســت[.]9
هــدف کلــی ایــن پژوهــش بررســی تأثیــر یــک دوره تمرینــات
هــوازی (شــش هفتــه) بــا مصــرف دارچیــن بــر ظرفیــت تــام آنتــی
اکسایشــی بــوده اســت.
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شدت تمرین

حجم تمرین

هفته
هفته اول

 %65حداکثر ضربان قلب

40دقیقه

هفته دوم

 %70حداکثر ضربان قلب

40دقیقه

هفته سوم

 %70حداکثر ضربان قلب

45دقیقه

هفته چهارم

 %75حداکثر ضربان قلب

45دقیقه

هفته پنجم

 %75حداکثر ضربان قلب

 50دقیقه

هفته ششم

 %80حداکثر ضربان قلب

50دقیقه

یافتهها
در ایــن پژوهــش تأثیــر یــک دوره تمرینــات هــوازی (شــش هفتــه)
بــا مصــرف دارچیــن ،تمریــن هــوازی بهتنهایــی و دارونمــا و
تمریــن و دارچیــن بهتنهایــی بــر ظرفیــت تــام اکسایشــی زنــان
فعــال مــورد بررســی و مقایســه قــرار گرفتــه اســت.
جدول )2توصیف گروه براساس میانگین سن ،وزن ،قد ،و نسبت دور کمر به باسن،حاکثر
اکسیژن مصرفی درصد چربی

متغیر

سن(سال)

قد(سانتیمتر)

نسبت دور
کمر به دور
باسن

Vo2 max

میلی لیتر بر
ازای هرکیلو
گرم وزن بدن

درصد چربی

گروه

میانگین±انحراف
استاندارد

دارو نما و تمرین

22/40±1/67

مکمل و تمرین

21/80±1/48

مکمل

21/50±1/05

تمرین

21/50±2/07

کنترل

24/50±2/26

دارو نما و تمرین

158/20±6/87

مکمل و تمرین

162±5/04

مکمل

160/67±4/68

تمرین

163/50±6/75

کنترل

166/83±7/91

دارو نما و تمرین

0/81±0/04

مکمل و تمرین

0/80±0/07

مکمل

0/81±0/05

تمرین

0/80±0/04

کنترل

0/76±0/07

دارو نما و تمرین

32/79±2/47

مکمل و تمرین

33/45±1/91

مکمل

33/86±1/44

تمرین

34/91±2/21

کنترل

32/75±0/90

دارو نما و تمرین

19/89±2/94

مکمل و تمرین

20/89±4/55

مکمل

20/46±4/12

تمرین

17/84±4/29

کنترل

21/53±3/72

نتیجه آزمون
آماری
x2 =7/82
df=4
p=0/10

x2 =4/19
df=4
p=0/38

x2 =3/02
df=4
p=0/55

x2 =5/12
df=4
p=0/28

x2 =3/72
df=4
p=0/46

بــا توجــه بــه جــدول  2و نتیجــه آزمــون کروســکال والیــس
نشــان داد کــه از نظــر آمــاری تفــاوت معنــاداری در هیچکــدام از
متغیرهــای ســن ،مشــخصات آنتروپومتریــک و قلبــی -عروقــی
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گــروه تمریــن ،گــروه مکمــل و تمریــن و گــروه دارونمــا و تمریــن
تقســیم شــدند .از تعــداد  28نفــر بــا میانگیــن ســنی 22/35
ســال و میانگیــن  22/71 BMIکیلوگرم/مترمربــع و میانگیــن
فشــارخون  10/1071بــر  7/0357میلیمتــر جیــوه پسآزمــون
بــه عمــل آمــد .شــایان ذکــر اســت کــه تمــام موازیــن اخالقــی
حاکــم بــر یــک تحقیــق ازجملــه :رضایــت آگاهانــه ،رازداری ،عــدم
تجــاوز بــه حریــم خصوصــی افــراد ،حراســت آزمودنیهــا در برابــر
فشــار و آســیبها و خطرهــای جســمی و روانــی بهطــور کامــل
رعایــت گردیــد .از هــر نفــر  10میلیلیتــر خــون بــرای بررســی
 ،TACاســید اوریــک ،بیلــی روبیــن در مرحلــه پیشآزمــون در
حالــت ناشــتا توســط کارشــناس آزمایشــگاه گرفتــه شــد .پــس از
خونگیــری بالفاصلــه نمونههــا جهــت جداســازی ســرم خــون
بــرای تعییــن شــاخصهای خونــی موردنظــر بــا حفــظ زنجیــره
ســرما بــه آزمایشــگاه پژوهشــکده متابولیســم و غــدد منتقــل
گردیــد .نمونههــای خونــی در ســانتریفیوژ بــا ســرعت  3000دور
در دقیقــه بــه مــدت  10دقیقــه ســانتریفیوژ شــدند و ســرم از خــون
جــدا شــد و پــس از آن در فریــزر بــا دمــای منفــی  80درجــه تــا
زمــان بررس ـیهای بیوشــیمیایی نگهــداری گردیــد .ظرفیــت تــام
آنتیاکســیدانی بــه روش رنــگ ســنجی و بــا اســتفاده از کیــت
شــرکت کمپانــی بیــو کــر آلمــان ،بیلیروبیــن و اســیداوریک بــه
روش طیفســنجی و بــا اســتفاده از کیــت شــرکت پــارس آزمــون
ســاخت کشــور ایــران اندازهگیــری گردیــد.
پروتــکل تمرینــی :برنامــه تمریــن هــوازی در مــدت  6هفتــه ،هــر
هفتــه  3جلســه انجــام گرفــت .تمرینــات در هفتــه اول بــا شــدت
 %65حداکثــر ضربــان قلــب و بــا حجــم  40دقیقــه شــروع شــد و
در هفتــه دوم و ســوم بــه  %70حداکثــر ضربــان قلــب و بــه مــدت
40و  45دقیقــه رســید و در هفتــه چهــارم و پنجــم بــا شــدت %75
حداکثــر ضربــان قلــب و بــه مــدت  45و 50دقیقــه و درنهایــت در
هفتــه ششــم بــا شــدت  %80حداکثــر ضربــان قلــب و بــه مــدت
 50دقیقــه بــه پایــان رســید .مراحــل شــامل  5دقیقــه گــرم کــردن،
 30تــا  40دقیقــه فعالیــت اصلــی تمرینــات شــامل :دویدنهــای
متنــوع _حــرکات پایـهای ایروبیــک و اســتراحت یــک ونیــم دقیقــه
بیــن هــر مرحله-ایســتگاهی و  5دقیقــه ســرد کــردن بــود .در هــر
مرحلــه از تمریــن شــدت فعالیــت بــا ضربــان ســنج  Sunntoبــا
ســاعت مچــی و  beltمربوطــه اندازهگیــری گردیــد[.]12
در پایــان 6هفتــه تمریــن ،بعــد از  12ســاعت ناشــتایی و حداقــل
 48ســاعت بعــد از آخریــن جلســه تمریــن خونگیــری دوم انجــام
گرفــت .بــار دیگــر اندازهگیر یهــای پیشآزمــون ،در پسآزمــون
بــا  5گــروه در شــرایط یکســان تکــرار شــد.
دادههــا در نرمافــزار آمــاری  SPSS 20وارد شــدند .در بخــش
توصیفــی از جــدول توزیــع فراوانــی و شــاخصهای توصیفــی
(میانگیــن ،انحــراف اســتاندارد) اســتفاده شــد .ابتــدا دادههــا بــا
اســتفاده از آزمــون اســمیرنف کولموگــروف از نظــر برخــورداری
از توزیــع نرمــال بررســی و دارای توزیــع نرمــال بودنــد ولــی بــه
دلیــل کــم بــودن دادههــا از آزمونهــا آمــاری غیرپارامتریــک
کروســکال والیــس و ویلکاکســون در ســطح معنــی ()p<0/05
اســتفاده شــد.
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در  5گــروه از زنــان مــورد مطالعــه نبــود.
جدول )3مقایسه میانگین تغییرات سطح  )u/ml( TACپالسما در زنان  5گروه مورد
مطالعه قبل و بعد از تمرین

گروه

میانگین
تغییرات TAC
()u/ml

میانگین تغییرات
میانگین تغییرات
بیلیروبین( )mg/dlاسیداوریک()mg/dl

مکمل و تمرین

-0/98±2/59

-0/17±0/51

0/12±0/78

مکمل

-0/93±1/13

-0/18±0/15

0/44±0/86

تمرین

-1/35±2/40

0/06±0/22

0/18±0/50

کنترل

-2/32±1/95

0/07±0/15

0/06±0/76

بــا توجــه بــه جــدول  ،3ازنظــر آمــاری بیــن ســطح  TACپالســمای
زنــان  5گــروه مــورد مطالعــه قبــل از تمریــن  6هفت ـهای تفــاوت
معنــاداری وجــود نداشــت .همانطــور کــه جــدول فــوق نشــان
میدهــد ،میانگیــن میــزان بیلیروبیــن زنــان  5گــروه مــورد مطالعــه
قبــل از تمریــن تفــاوت معنــاداری وجــود نداشــت (.)p<0/05
نتایــج در جــدول  3نشــان میدهــد ،در میانگیــن تغییــرات میــزان
اســید ارویــک در زنــان  5گــروه مــورد مطالعــه قبــل و بعــد از
تمریــن تفــاوت معنــاداری وجــود نداشــت.
بحث
میانگیــن تغییــرات ظرفیــت تــام آنتــی اکسایشــی بهعنــوان
یکــی از متغیرهــای اصلــی پژوهــش ،پــس از تمرینــات هــوازی
بــا مصــرف مکمــل دارچیــن تأثیــرات معن ـیداری را بــر روی زنــان
فعــال ،قبــل و بعــد تمریــن نشــان نــداد .بــا توجــه بــه اینکــه
مکملســازی هنــگام فعالیتهــای ورزشــی موجــب افزایــش و
تقویــت دســتگاههای آنتیاکســیدانی و ایمنــی بــدن میشــود،
میتوانــد بــا غلبــه بــر شــرایط مخــرب بافتــی و ســلولی بــدن
نقــش مهمــی داشــته باشــد .ازایــنرو ،اندازهگیــری ســطوح
کاهــش یافتــهٔ آنتیاکســیدان بهعنــوان یــک شــاخص اســترس
اکســیداتیو مــورد اســتفاده قــرار میگیــرد ،از طرفــی تجویــز
آنتیاکســیدانها موجــب کاهــش یــا متوقــف ســاختن تولیــد
مالــون دی آلدهیــد ( )MDAمیشــود ،درنتیجــه ،نتایــج ایــن
آزمــون بــا یافتههــای پژوهــش مشــهدی و همــکاران[ ]8کــه بعــد
از  6هفتــه مصــرف پــودر دارچیــن ( 1/5گــرم در روز) مالــون دی
آلدهیــد تغییــر معنــیداری نداشــته اســت همســو میباشــد و
بــا نتایــج بــدل زاده و همــکاران[ ]9کــه تأثیــر عصــاره دارچیــن بــه
همــراه تمریــن هــوازی منظــم را بــه مــدت  8هفتــه در موشهــای
نــر بــر مالــون دی آلدهیــد بررســی کردنــد ناهمســو اســت ،همچنیــن
بــا نتایــج دهقــان و همــکاران[ ]7کــه تأثیــر عصــاره دارچیــن را بــه
مــدت ده هفتــه بــر روی موشهــای نــر بــر  TACرا مــورد بررســی
قــرار دادنــد ،ناهمســو میباشــد .در مــورد اثــر ورزش هــوازی بــه
همــراه مکمــل دارچیــن بــر ظرفیــت تــام آنتــی اکسایشــی نتایــج
ضــد و نقیضــی وجــود دارد.
موضــوع مهــم اختــاف در شــدت یــا ســنگینی در تمرینــات بــه اجرا
درآمــده میباشــد ،کــه میتوانــد بــه ســطوح متفاوتــی از فشــار
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دارو نما و تمرین

-1/42±2/52

0/05±0/23

0/89±1/21

اکسایشــی منجــر گــردد .مشــخص شــده اســت کــه تمریــن شــدید،
امــا نــه متوســط ،بــه کاهــش  TACســرمی منجــر میگــردد[ ]13کــه
تضعیــف سیســتم دفاعــی آنتــی اکسایشــی بــدن بــر اثــر تمرینــات
شــدید و ســنگین بدنــی را تأییــد میکنــد.
در خصــوص تفــاوت در نــوع و ماهیــت تمریــن نیــز میتــوان اظهــار
داشــت کــه بهطــور معمــول تمرینــات بدنــی بــا شــدت متوســط
احتمــا ًال موجــب تولیــد آنچنــان بنیانهــای آزاد بــا فشــار
اکسایشــی نمیگردنــد کــه تغییــر هموســتاز ســلولی و تحریــک
وضعیــت آنتــی اکسایشــی درونــزاد بــدن را در پــی داشــته باشــد و
باالتریــن شــدت تمرینهــا در ایــن پژوهــش  80درصــد ضربــان
قلــب ذخیــره بیشــینه بــوده کــه احتمــا ًال بــرای تولیــد اســترس
اکسایشــی کافــی نبــوده اســت ،تــا منجــر بــه تغییــرات معن ـیدار
در  TACشــود[ ،]14همچنیــن مطالعــات مختلــف نشــان داده اســت
کــه میــزان تأثیرپذیــری سیســتم آنتــی اکسایشــی بــدن ،بهویــژه
ظرفیــت  ،TACســن ،ســطح آمادگــی جســمانی ،نــوع ،مــدت و
شــدت ورزش بســتگی دارد[ .]16,15تنهــا در گــروه کنتــرل ،میانگیــن
ســطح  TACپالســما بعــد از تمریــن نســبت بــه قبــل بهصــورت
معن ـیداری کاهــش یافــت و بــا نتایــج پژوهــش افضــل پــور کــه
تأثیر ورزش متوســط بر آنزیم آســتراز و  TACرا بررســی کرد همســو
میباشــد ،تغییــرات آنزیــم آســتراز و  TACتغییــر معنـیداری نبــود
امــا در گــروه کنتــرل از مرحلــه پیشآزمــون تــا پسآزمــون آنزیــم
آســتراز تمایــل بــه کاهــش داشــته اســت .درنتیجــه در پژوهــش
حاضــر شــاید احتمــا ًال کاهــش معنــیدار  TACدر گــروه کنتــرل
بــه علــت عــدم فعالیــت ورزشــی در ایــن گــروه باشــد کــه در ســایر
گروههــا (دارونمــا و تمریــن ،تمریــن و دارچیــن ،تمریــن بهتنهایــی
و دارچیــن بهتنهایــی) معن ـیدار نشــده اســت[.]15
در پاســخ بــه فــرض اینکــه یــک دوره تمریــن هــوازی بــه همــراه
مکمــل دارچیــن میتوانــد بــر بیلیروبیــن زنــان فعــال تأثیــر
معنــیداری داشــته باشــد نتایــج آزمــون ایــن فرضیــه نشــان
میدهــد کــه مصــرف مکمــل دارچیــن و ورزش هیچگونــه تأثیــر
[]26
معنــیداری بــر ســطح بیلیروبیــن آزمودنیهــا نــدارد  .وو
و ســوزوکی[ ]17افزایــش بیلیروبیــن پــس از مســابقه ماراتــون،
فــوق ماراتــون و مســابقه ســهگانه را ناشــی از افزایــش همولیــز
میداننــد ،دلیــل همولیــز درون عروقــی در ورزشــکاران در اثــر
ضربههــای وارده پــا بــه زمیــن اســت و بــا نتیجــه ایــن پژوهــش
ناهمســو میباشــد ،درحالیکــه بــا نتایــج پژوهــش اصالنــی و
همــکاران[ ]18و تیــم[ ]19کــه تأثیــر عصــاره دارچیــن را بــه مــدت 12
هفتــه بــر روی افــراد دیابتــی بررســی کــرد همســو اســت.
فعالیــت ورزشــی شــدید و ســرعتی ســطوح بیلیروبیــن پالســمایی
را افزایــش میدهــد[ .]20همچنیــن ،فعالیــت ورزشــی طوالنــی
مــدت (مســابقه فــوق ماراتــن) ســطوح بیلیروبیــن ســرمی را
تــا چنــد برابــر افزایــش میدهــد امــا  48ســاعت بعــد از مســابقه
بــه ســطح پایــهای برمیگــردد .تمریــن ســرعتی باعــث افزایــش
ســطوح بیلیروبیــن پالســمایی و بــی تمرینــی موجــب افزایــش
معنــیدار ســطوح بیلیروبیــن پالســمایی میشــود[.]16
برعکــس ،تمریــن مقاومتــی (بــا شــدت ســبک و شــدت تمرینــات
مقاومتــی آمادهســاز المپیــک) موجــب کاهــش ســطوح
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نتیجهگیری
در مــورد اثــر ورزش هــوازی بــه همــراه مکمــل دارچیــن بــر
ظرفیــت تــام آنتــی اکسایشــی نتایــج ضدونقیضــی وجــود دارد.
موضــوع مهــم اختــاف در شــدت یــا ســنگینی در تمرینــات بــه
اجــرا درآمــده میباشــد کــه میتوانــد بــه ســطوح متفاوتــی
از فشــار اکسایشــی منجــر گــردد .ازآنجاییکــه تمرینــات ایــن
پژوهــش بــا شــدت متوســط صــورت گرفتــه اســت احتمــا ًال
موجــب تولیــد آنچنــان بنیانهــای آزاد بــا فشــار اکسایشــی
نشــده اســت کــه تغییــر هموســتاز ســلولی و تحریــک وضعیــت
آنتــی اکسایشــی درونزاد بــدن را در پــی داشــته باشــد .همچنیــن
مطالعــات مختلــف نشــان داده اســت کــه میــزان تأثیرپذیــری
سیســتم آنتــی اکسایشــی بــدن ،بهویــژه  TACبــه ســن ،ســطح
آمادگــی جســمانی ،نــوع و شــدت ورزش بســتگی دارد .اگرچــه
انجــام وهلههــای کوتاهمــدت تمریــن ورزشــی موجــب کاهــش
ســطوح بیلیروبیــن ســرم و کاهــش  TACمیگــردد ولــی انجــام
تمرینــات بــرای چندیــن ســال موجــب افزایــش چنــد برابــری
ســطوح بیلیروبیــن میشــود[.]16,15
بــه دلیــل آنکــه نتایــج پژوهــش در ایــن زمینــه میتوانــد بــه عوامــل
مختلفــی ازجملــه تفــاوت در میــزان مکمــل مصرفــی ،تفــاوت در
نــوع برنامــه تمریــن ،تفــاوت در آزمودنیهــای بــه کار گرفتــه شــده
ارتبــاط داشــته باشــد ،لــذا محقــق انجــام پژوهشهایــی را بــرای
رســیدن بــه یــک نتیجهگیــری کلــی پیشــنهاد میکنــد.
درمجمــوع بــرای رســیدن بــه یــک نتیجهگیــری کلــی در مــورد اثــر
مکمــل بــه همــراه ورزش بــر  TACبــه پژوهشهــای گســتردهتری
نیــاز میباشــد.
تشــکر و قدردانــی :بدینوســیله از تمامــی اســاتید ،کارکنــان،
دانشــجویان دانشــگاه الزهــرا(س) و کارکنــان آزمایشــگاه
پژوهشــکده متابولیســم و غــدد کــه در انجــام پایاننامــه اینجانــب
همــکاری داشــتهاند کمــال تشــکر و قدردانــی میشــود.
تأییدیــه اخالقــی :تمــام موازیــن اخالقــی حاکــم بــر یــک تحقیق
ازجملــه :رضایــت آگاهانــه ،رازداری ،عــدم تجــاوز بــه حریــم
خصوصــی افــراد ،حراســت آزمودنیهــا در برابــر فشــار و آســیبها
و خطرهــای جســمی و روانــی بهطــور کامــل رعایــت گردیــد.
تعــارض منافع:هیچگونــه تعــارض منافــع توســط نویســندگان
بیاننشــده اســت.

ســهم نویســندگان :حمیــده نخعــی (نویســنده اول)
پژوهشــگر اصلــی ()%۳۵؛ پروانــه نظرعلــی (نویســنده دوم)
نگارنــده مقدمــه/روش شــناس ()%۳۰؛ پریچهــر حناچــی
(نویســنده ســوم) تحلیلگــر آماری/نگارنــده بحــث ()%۲۵؛
مهــدی هدایتــی (نویســنده چهــارم) نگارنــده مقدمــه (.)% ۱۰
منابــع مالــی :ایــن مقالــه از پایــا ن نامــه خانــم حمیــده
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بیلیروبیــن تــام ســرمی مــردان و زنــان مقاومتــی کار ( 7تــا 8
ســال ســابقه تمریــن) میشــود .از ایــن یافتــه چنیــن اســتنباط
میشــود کــه اگرچــه انجــام وهلههایــی کوتاهمــدت تمریــن
ورزشــی موجــب کاهــش ســطوح بیلیروبیــن ســرم و کاهــش
ظرفیــت آنتیاکســیدانی میشــود ولــی انجــام تمرینــات بــرای
چندیــن ســال موجــب افزایــش چنــد برابــری ســطوح بیلــی روبیــن
ســرمی میشــود .همچنیــن دوزهــای بــاالی تمریــن اســتقامتی
موجــب افزایــش ســطوح بیلیروبیــن پالســمایی میشــوند).
درحالیکــه ،تمریــن اســتقامتی بــر ســطوح بیلیروبیــن پالســمایی
آزمودنیهــای چــاق و طبیعــی اثرگــذار نبــوده اســت[.]21
آیــا یــک دوره تمریــن هــوازی بــه همــراه مکمــل دارچیــن بــر
اســید اوریــک زنــان فعــال تأثیــر معنــیداری دارد؟ نتایــج
آزمــون ایــن فرضیــه نشــان داد کــه مصــرف مکمــل دارچیــن و
ورزش هیچگونــه تأثیــر معنــیداری بــر ســطح اســید اوریــک
آزمودنیهــا نــدارد .در پژوهــش نقــی زاده و همــکاران[ ]22در
ســطح اســید اوریــک تغییــر معنــیداری مشــاهده نشــد کــه
بــا نتایــج پژوهــش حاضــر همســو میباشــد ،امــا بــا نتایــج
پژوهــش اصالنــی و همــکاران[ ]18کــه تأثیــر  8هفتــه تمریــن
تناوبــی بــر ســطح اســید اوریــک مــورد بررســی قــرار گرفــت و
اســید اوریــک بهطــور معنــیداری افزایــش داشــت ناهمســو
میباشــد .از طرفــی بــا نتایــج پژوهــش برگلــوم و همــکاران کــه
بــه بررســی تغییــر عوامــل آنتیاکســیدانی بــه دنبــال ســه مــاه
تمریــن شــدید در دونــدگان پرداختنــد و میــزان اســید اوریــک
بهطــور معنــیداری کاهــش داشــت ،همســو اســت .اســید
اوریــک میتوانــد جانشــین بعضــی از اعمــال اســید اســکوربیک
شــده و بهعنــوان خنثیکننــده هیدروکســیل ( )OHعمــل کنــد،
ازای ـنرو ،بــاال رفتــن آن بهعنــوان یــک مــاده دارای تــوان بالقــوه
آنتیاکســیدانی اهمیــت دارد .براســاس نتایــج برخــی مطالعــات،
بــه دنبــال دپرفیــوژن ایســکمیک ،تولیــد رادیکالهــای آزاد
افزایــش مییابــد و فعالیــت هــم اکســیژناز بــاال مــیرود کــه
درنهایــت باعــث افزایــش اســید اوریــک شــده و تــا حــدودی
بهعنــوان یــک دفــاع آنتیاکســیدانی عمــل میکنــد[]23؛
ازای ـنرو ،افزایــش دو شــاخص (اســید اوریــک و بیلــی روبیــن)
پــس از ورزش میتوانــد بــه بهبــود وضعیــت آنتیاکســیدانی
بــدن بیانجامــد؛ اگرچــه بــه نظــر میرســد ،ماهیــت ،شــدت یــا
مــدت تمرینــات ورزشــکاران در ایــن مطالعــه بــه شــکلی نبــوده
کــه باعــث تغییــر در ایــن شــاخصها شــود .اغلــب مشــاهده
شــده کــه تمرینــات هــوازی درازمــدت موجــب افزایــش ظرفیــت
سیســتم آنتیاکســیدانی بــدن میشــود[.]24
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