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Abstract
Background:Exercise activity is associated with increased oxidative stress and the use of herbal supplements
such as Origanum vulgare extract is proposed as a method for modifying the oxidative response. Thus, the aim of
this research was to evaluate the effect of aerobic Training, Origanum vulgare Extract supplementation and their
combination on oxidative stress and inflammatory biomarkers in male rats.
Methods:In this experimental study, 40 male rats in a randomly were allocated in four equal groups: Origanum
vulgare, aerobic training, combined aerobic training with Origanum vulgare and control (3 and 6 month) group. The
Training groups trained on a treadmill for 12 weeks and 5 sessions per week. 48 h after the last training session,
groups of rats were slaughtered ethically and a blood sample was obtained. MDA, TAC, SOD and CRP levels were
measured using by the ELISA method. Analysis of two-way variance and Bonferroni post hoc test were applied for
statistical analysis of the data at the significant level of P < 0.05.
Results:The concentrations of SOD in the three experimental groups were significantly higher than control
group. Also, the concentrations of MDA and CRP in the three experimental groups were significantly lower than
control group. In addition, TAC concentration in the training group was significantly higher than control group.
Also, the concentration of CRP in the combined group was significantly lower than that of the training group and
Origanum vulgare groups.
Conclusion:It seems that use of supplementation of Origanum vulgare extract with aerobic exercise training
alleviates oxidative stress via increasing antioxidant defense and decreasing ROS.
Keyword:Aerobic Exercise, Origanum vulgare, Oxidative stress, inflammation, Rat
How to cite this article: Rahimzadeh Gh, Azarbaijani M.A, Matin Homaei H. [Comparing the effect of aerobic Training,
Origanum vulgare Extract supplementation and their combination on oxidative stress and inflammatory biomarkers on male rats].
Med J Tabriz Uni Med Sciences Health Services. 2020 August-September; 42(3):254-262. Persian.

© 2020 The Author(s). This is an Open Access article published by Tabriz University of Medical Sciences under the terms of the
Creative Commons Attribution License (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0), which permits unrestricted use,
distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

رحیم زاده و همکاران 522 /

مقایسه تأثیر تمرین هوازی ،مکملسازی عصاره گیاهي مرزنجوش و ترکیب آنها بر نشانگرهای فشار اکسایشي و التهابي

مقاله پژوهشي
مقایسه تأثیرتمرین هوازی ،مکملسازی عصاره گیاهي مرزنجوش و ترکیب آنهابرنشانگرهای
فشار اکسایشي و التهابي درموشهای صحرایي
قادر رحیم زاده

1

*5

 ،محمد علي آذربایجاني

5

 ،حسن متین همایي

1دانشجوی دکتری ،گروه فیزیولوژی ورزشی ،دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی ،تهران ،ایران
 2گروه فیزیولوژی ورزشی ،دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی ،تهران ،ایران
* نویسنده مسوول؛ ایمیلali.azarbaijani@gmail.com :
دریافت 1937/7/2 :پذیرش 1937/8/7 :انتشار برخط1933/4/28 :
مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی -درمانی تبریز .مرداد و شهریور 1933؛ 262-254 :)9(42

چکیده
زمینه :استفاده از مکملهای گياهي مانند عصاره مرزنجوش به عنوان روشي برای تعدیل پاسخ اکسایشي ناشي از فعاليت ورزشي پيشنهاد شده است.
بنابراین ،هدف مطالعه حاضر تعيين تأثير  21هفته تمرین هوازی ،مکملسازی عصاره مرزنجوش و ترکيب آنها بر نشانگرهای فشار اکسایشي و التهابي در
موشهای صحرایي بود.
روش کار :در مطالعه تجربي حاضر 04 ،موش صحرایي نر در چهار گروه کنترل (سه ماهه و شش ماهه) ،مرزنجوش ،تمرین و ترکيب تمرین و عصاره
جایگزین شدند .تمرین شامل  21هفته تمرین هوازی  5روز در هفته در  55-04درصد اکسيژن مصرفي بيشينه روی نوارگردان بود .همچنين ،مکملسازی
مرزنجوش شامل دریافت عصاره اتانولي مزرنجوش بود 00 .ساعت پس از آخرین جلسه تمرین نمونه خوني برای تعيين سطوح مالون دیآلدئيد (،)MDA
ظرفيت ضداکسایشي تام ( ،)TACسوپراکساید دیسموتاز ( )SODو پروتئين واکنشگر )CRP( C-گرفته شد و با استفاده از روش االیزا سطوح آنها اندازهگيری
شد .دادههای حاصله با روش تحليل واریانس دوراهه و تعقيبي بونفروني تجزیه و تحليل شدند (.)P>4/45
یافتهها :غلظت  SODدر هر سه گروه تجربي به طور معنيداری بيشتر از گروه کنترل بود و در گروه تمرین به طور معنيداری بيشتر از گروه مزرنجوش و
ترکيبي بود .همچنين ،غلظت  MDAو  CRPدر هر سه گروه تجربي کمتر از گروه کنترل بود ( .)P>4/45به عالوه ،غلظت  TACتنها در گروه تمرین به طور
معنيداری بيشتر از گروه کنترل بود .همچنين ،غلظت  CRPدر گروه ترکيبي به طور معنيداری کمتر از گروه تمرین و مرزنجوش بود.
نتیجهگیری :به نظر ميرسد استفاده از مکملسازی عصاره مرزنجوش در کنار تمرینات ورزشي هوازی با افزایش توان ضداکسایشي و کاهش توليد ROS
به کاهش فشار اکسایشي کمک ميکند.
کلید واژهها :تمرینات هوازی ،مرزنجوش ،استرس اکسایشي ،التهاب ،موش صحرایي
نحوه استناد به این مقاله :رحيم زاده ق ،آذربایجاني م ع ،متين همایي ح .مقایسه تأثير تمرین هوازی ،مکملسازی عصاره گياهي مرزنجوش و ترکيب آنها بر نشانگرهای فشار
اکسایشي و التهابي در موشهای صحرایي .مجله پزشکي دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي -درماني تبریز2911 .؛ 161-150 :)9(01

حق تأليف برای مؤلفان محفوظ است.

این مقاله با دسترسي آزاد توسط دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي ـ درماني تبریز تحت مجوز کریيتو کامنز ()http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

منتشر شده که طبق مفاد آن هرگونه استفاده تنها در صورتي مجاز است که به اثر اصلي به نحو مقتضي استناد و ارجاع داده شده باشد.
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مقدمه

امروزه شرکت در برنامههای ورزشي منظم بویژه تمرینات
هوازی یک ضرروت انکارناپذیر برای پيشگيری از بروز بيماریها
و بهبود کيفيت زندگي به شمار ميرود ( .)2با این حال ،فشارهای
متابوليکي -مکانيکي ناشي از انجام برخي از تمرینات ورزشي
حرفهای ممکن است با ایجاد فشار اکسایشي و پاسخهای التهابي
باعث افت ظرفيتهای فيزیولوژیک ،خستگي و افزایش
شاخصهای آسيب وارده به ماکرومولکولهای زیستي مانند
مالوندیآلدهيد و پروتئين کربونيله و هشت هيدروکسي دو دکسي
گوانوزین موجود در مایعات داخل و خارج سلولي شود به عالوه،
پاسخهای التهابي ناشي از ورزش نيز ممکن است در نتيجهی
فشارهای مکانيکي -متابوليکي یا فشار اکسایشي اوليه و ثانویه به
شکل افزایش شاخصها یا ميانجيهای التهابي مانند پروتئين
واکنشگر C-و لکوسيتوز بروز کند (.)1
به هر حال ،فشار اکسایشي بر اثر بروز عدم تعادل بين توليد
اکسایندهها و افت ضداکسایندههای زیستي روی ميدهد که ممکن
است ناشي از افت توان ضداکسایشي (کاهش ظرفيت ضد
اکسایشي تام) یا توليد بيش از حد اکسایندههای درونزاد و برونزاد
باشد .همچنين ،این نکته باید خاطر نشان شود که بروز فشار
اکسایشي با خطر ابتال به بسياری از بيماریهای مزمن مانند دیابت،
سرطان و قلبي-عروقي مرتبط است ( .)9از اینرو ،دانشمندان
همواره درصدد هستند تا با استفاده از راهکارهای مناسب از بروز
آسيبهای اکسایشي و پاسخهای التهابي ناشي از انجام تمرینات
ورزشي جلوگيری کرده و یا دستکم به پایينترین حد ممکن
برسانند .اما با توجه به محدودیت توان ضداکسایشي درونزاد و
توليد بيش از حد گونههای فعال اکسيژن ( )ROSحين و پس از
انجام فعاليتهای جسماني هوازی و بيهوازی نسبتاً شدید،
مکملدهي ضداکسایشي خوراکي از جمله راهکارهای مقابله با
فشار اکسایشي ناشي از ورزش و پيامدهای بعدی آن به شمار
ميرود که البته طي سالهای اخير توجه بسياری از ورزشکاران،
مربيان ،متخصصان و محققان ورزشي را به خود جلب کرده است.
همچنين ،امروزه استفاده از درمان سنتي گياهي به عنوان جایگزین
استفاده از مکملهای صنعتي برای تعدیل پاسخ اکسایشي و التهابي
و بهبود سازگاری با تمرینات ورزشي رواج یافته است .در این بين،
مرزنجوش ( )Origanum vulgareبه عنوان یک گياه بومي ایران،
در دسترس ،فاقد عوارض جانبي و غني از ترکيبات استروفنوليک
است که در برخي به عنوان یک عامل ضداکسایشي و التهابي
معرفي شده است ( .)0در برخي مطالعات اثرات آنتي اکسيداني،
آنتي ميکروبي ،آنتي سایتوکسيک و ضد آپوپتوزی عصاره اتانولي
مرزنجوش به دليل فعاليت اجزای اصلي آن مورد مطالعه و تائيد
قرار گرفته است ( .)6 ,5نتایج برخي از مطالعات اشاره دارد که
مرزنجوش ممکن است به عنوان یک رویکرد آنتي اکسيداني و

ضدالتهابي عمل کند .در این راستا Sharifi ،و همکاران گزارش
کردند که مصرف عصاره متانولي مرزنجوش باعث افزایش غلظت
و فعاليت آنزیمهای کاتاالز ( )CATو  SODو همچنين کاهش
غلظت  MDAدر موشهای صحرایي گردیده است .به عالوه ،در
این مطالعه کاهش غلظت شاخصهای التهابي مانند عامل نکروزی
تومور-آلفا ( )TNF-aرا مشاهده کردند ( .)5همچنين ،در برخي
مطالعات گزارش شده است انجام تمرین استقامتي و هوازی با
شدت متوسط از طریق بهبود توان ضد اکسایشي باعث کاهش و
تعدیل کاهش فشار اکسایشي ناشي از فعاليت ورزشي شده است
( ،)24-0با این حال ،افزایش توليد  ROSو بروز فشار اکسایشي و
التهابي یک از پيامدهای اجتناب ناپذیر انجام فعاليت ورزشي
هوازی شدید است .برخي مطالعات گزارش کردهاند که استفاده از
مرزنجوش در کنار تمرینات ورزشي احتماالً با کاهش توليد ROS
قادر به ممانعت از افزایش بيرویه فرآیند آپوپتوز (مرگ سلولي
برنامه ریزی شده) بر اثر فشار اکسایشي و التهابي است (.)22
همچنين ،برخي از محققين معتقدند که بروز فشارهای متابوليکي-
اکسایشي-التهابي در حين فعاليتهای ورزشي نسبتاً سنگين و
شدید ممکن است با افزایش عوامل پيش آپوپتوزی یا کاهش
پروتئين های ضدآپوپتوزی باعث تشدید این فرآیند و پيامدهای
بعدی آن گردد .هر چند نتایج برخي از مطالعات به نقش محافظتي
تمرینات بدني اشاره دارد .این تناقضات ممکن است عمدتاً ناشي
از شدت ،مدت و نوع تمرینات بدني (مقاومتي در برابر
غيرمقاومتي) یا وضعيت سالمت و آمادگي آزمودني های مورد
مطالعه باشد .به هر حال ،فشارهای نسبتاً زیاد انواع مختلف
تمرینات و همچنين استفاده نادرست از پروتکلهای فعاليت بدني
و تجویزهای نادرست در ورزشکاران غير حرفهای و عموم جامعه
یکي از نگراني ها و چالش های جدی است که ذهن پژوهشگران
و متخصصين ورزشي و حتي خود ورزشکاران را به خود جلب
کرده است .به طوری که برخي محققين معتقدند که با اعمال چنين
فشار هایي حين تمرینات بدني ممکن است پاسخ اکسایشي-
التهابي و پيامدهای بعدی آن بيشتر شود .با توجه به آنکه مطالعات
اندکي اثر همزمان و هم افزایي تمرین ورزشي و عصارههای گياهي
مختلفي را بر فشار اکسایشي و پاسخ التهابي به شکل مجزا یا در
ترکيب با یکدیگر مورد بررسي قرار دادهاند ،تحقيق حاضر با هدف
دستيابي مقایسه تأثير تمرین هوازی ،مکملسازی عصاره گياهي
مرزنجوش و ترکيب آنها بر نشانگرهای فشار اکسایشي و التهابي
در موشهای صحرایي و پاسخ به برخي ابهامات موجود،
پيشنهادات کاربردی متناسبي در راستای نحوه انجام تمرینات و
پيشگيری از پيامدهای منفي احتمالي انجام شد.
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روش کار

در مطالعه تجربي حاضر 04 ،سر موش صحرایي نر دو ماهه
ویستار ( 20000ميانگين وزن  224/95±16/19گرم) از انستيتو
پاستور ایران خریداری شد .حجم نمونه مطالعه حاضر بر اساس
نتایج تحقيقات پيشين ،در سطح معني داری (خطای نوع اول) پنج
درصد و توان آماری (خطای نوع دوم) و با استفاده از نرمافزار
 Medcalc18.2.1تعيين شد ( .)14جهت جلوگيری از استرس و
تغيير شرایط فيزیولوژیکي ،نمونهها به مدت دو هفته تحت شرایط
جدید (آزمایشگاه نگهداری حيوانات آزمایشي دانشکده دامپزشکي
دانشگاه آزاد اسالمي تبریز) نگهداری شدند.الزم به ذکر است که
دما (11±1سانتيگراد) ،رطوبت محيط ( 54±5درصد) و چرخه
روشنایي -تاریکي  21:21ساعته کنترل شد .سپس نمونهها به مدت
20روز تحت برنامهی آشنایي با نحوهی فعاليت روی نوارگردان
ویژه موش (به صورت  5کاناله) قرار گرفتند .در طي این دوره،
شيب نوارگردان صفر درصد ،سرعت  24-25متر بر دقيقه و مدت
تمرین  5-24دقيقه در روز بود .در پایان این دوره ،موشها پس از
همسان سازی وزني به طور تصادفي به چهار گروه ( 24نفره)
کنترل (سه و شش ماهه) ،عصاره گياهي مرزنجوش ،تمرین و
تمرین +عصاره گياهي مرزنجوش جایگزین شدند .دو گروه
تمرین و تمرین+عصاره برای  5روز در هفته (یکشنبه ،دوشنبه،
سهشنبه ،پنجشنبه و جمعه) و به مدت  21هفته در برنامهی تمرین
هوازی روی نوارگردان الکترونيکي هوشمند حيواني شرکت
کردند .شدت نسبي کار در سرتاسر برنامهی تمرین معادل 55-04
درصد اکسيژن مصرفي بيشينه ( 10-99متر/دقيقه با شيب 25
درصد) حفظ شد .مدت زمان تمرین از  24دقيقه در روز در
هفتهی اول شروع و به  64دقيقه در روز در هفتهی پنجم رسيده و
تا انتهای دوره حفظ شد (.)21
آزمودنيهای گروه کنترل و تمرین به صورت آزادانه از غذای
استاندارد و آب در طول دورهی پژوهش استفاده کردند .تمامي
موشهای صحرایي 00 ،ساعت پس از آخرین جلسهی تمرین به
روش بدون درد توسط متخصصين کارآزموده بيهوش و
نمونهگيری خون به صورت مستقيم و از طریق سوراخ کردن
مستقيم قلب و از طریق سرنگ انجام شد .سپس نمونههای خوني
برای تعيين سطوح مالون دی آلدئيد ( ،)MDAظرفيت ضد
اکسایشي تام ( ،)TACسوپراکساید دیسموتاز ( )SODو پروتئين
واکنشگر )CRP( C-گرفته شد .نمونه خشک شده گياه مورد نظر
توسط دستگاه خورد کننده پودر شد 244 ،گرم از پودر گياه درون
ارلن یک ليتری ریخته شد و به آن الکل اتيليک  4/16و آب مقطر
به نسبت 2به 2اضافه گردید ،به گونهای که به حجم برسد .بعد از
 10ساعت محلول صاف شد .سپس محلول صاف شده توسط
دستگاه تقطير در خالء در دمای  54درجهی سانتي گراد و سرعت
چرخش  54دور در دقيقه تا  2/9حجم اوليه تغليظ گردید .یک
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گرم مکمل مرزنجوش ( 4/41گرم عصارهی مرزنجوش به اضافه 1
سي سي محلول سالين) که به وسيلهای ترازوی حساس دیجيتالي
اندازهگيری شده بود بعد از اتمام هر پروتکل تمریني از از طریق
گاواژ دریافت نموده ،در طول دورهای این پروتکل تمریني هيچ
گونه مکمل غذایي دیگری به موشها خورانده نشد و در ضمن در
تمامي گروههای آزمودنيها به غير از گروه تمرین این امر رعایت
شد و طبق صورت ذکر شده و به همان مقدار در گروه کنترل نيز
روازنه عمل گاواژ انجام گردید.
برای ارزیابي سطوح مالون دی آلدئيد ( ،)MDAظرفيت ضد
اکسایشي تام ( ،)TACسوپراکساید دیسموتاز ( )SODو پروتئين
واکنشگر C-نمونههای خوني جمعآوری شد و پس از قرار
گرفتن در دستگاه سانتریفيوژ ( 24دقيقه یا سرعت  5444دور در
دقيقه) و با قرار گرفتن در درون ميکروتيوب قرار گرفته و تا زمان
اندازهگيری شاخصها در دمای  -04درجه سانتيگراد نگهداری
شد .در مطالعه حاضر از روش تيوباربيتوریک اسيد جهت
اندازهگيری مالون دی آلدئيد استفاده شد .اساس روش اندازهگيری
مالوندیآلدهيد نيز بر پایهی واکنش با تيوباربيتوریک اسيد،
استخراج با بوتانل نرمال ،اندازهگيری جذب با دستگاه
اسپکتروفتومتری و مقایسهی جذب با منحني استاندارد ميباشد.
اندازهگيری مالوندیآلدهيد با حل کردن  544ميکروليتر پالسما در
سه ميلي ليتر اسيد فسفریک درصد آغاز ميگردد .پس از ورتکس
(ساخت شرکت هيدولف آلمان) کردن به ميزان یک ميلي ليتر
محلول تيوباربيتوریک اسيد  4/65درصد به لوله آزمایش اضافه
شده و پس از ورتکس کامل به مدت  05دقيقه در داخل یک بن
ماری در حال جوش قرار داده شد .پس از اتمام مدت الزم
لولههای آزمایش را زیر آب سرد خنک کرده ،به ميزان  1ميلي ليتر
بوتانل نرمال اضافه نموده و به مدت  2الي  1دقيقه ورتکس نموده
و سپس به مدت  24دقيقه با دور  9444سانتریفوژ نموده و پس از
جدا کردن فاز آلي(محلول رویي) اندازهگيری جذب نوری در طول
موج  591نانومتر ،غلظت پالسمایي مالوندیآلدهيد تعيين گردید.
ميزان ظرفيت ضداکسيداني پالسمای همه آزمودنيها به طور
Ferric reducing ability of
جداگانه با روش فرپ
) plasma(FRAPاندازهگيری گردید .این روش براساس توانای
پالسما در احيای یونهای فریک( )Fe3+و تبدیل آنها به یونهای
فرو ( )Fe2+و در حضور مادهای به نام تری پریدل اس تریزین
( )TPTZکه به عنوان معرف اندازهگيری شد .نتيجه آن مخلوط آبي
رنگ تری پریدل اس تریزین فرو با بيشترین جذب در طول موج
 519نانومتر ميباشد .حساسيت ميزان قدرت احيا کنندگي سرم از
طریق افزایش غلظت مخلوط توسط دستگاه اسپکتروفتومتری مدل
 5044و بر اساس منحني استاندارد اندازهگيری شد و سپس بر
اساس منحني استاندارد غلظت مواد مذکور بر حسب ميکرومول در
ميليليتر اندازهگيری شد .همچنين ،ميزان پروتئين واکنشگرC-
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( )CRPبا استفاده از کيت  Enlsaonبا حساسيت  24ميليگرم بر
ميليليتر ساخت ایران و دستگاه اتوآناالیزر  Anthosاندازهگيری
شد .ميزان سوپراکساید دیسموتاز با استفاده از کيتهای شرکت
کایمن آمریکا و روش رنگسنجي آنزیمي مورد اندازهگيری قرار
گرفت .ابتدا با استفاده از آمار توصيفي و به صورت ميانگين و
انحراف استاندارد دادهها نمایش داده شدند و سپس آزمون ویلک-
شاپيرو برای تعيين وضعيت توزیع طبيعي (نرماليتي) دادهها و از
آزمون تحليل واریانس دوراهه و تعقيبي بونفروني برای ارزیابي
تفاوتهای بين گروهي شاخصها و از اندازه اثر برای مشخص
شدن سهم اثر هر یک از مداخالت در مقدار تغييرات مشاهده شده
استفاده شد .دادهها با استفاده از نرمافزار  SPSSنسخه  20در سطح
 P>4/45تجزیه و تحليل شدند.

تمرین هوازی به طور معنيداری بيشتر از گروه مزرنجوش و
ترکيبي است .عالوه بر این ،نتایج مطالعه حاضر نشان داد که
غلظت  MDAو  CRPدر گروه تمرین هوازی ،مزرنجوش و
ترکيب آنها به طور معنيداری نسبت به گروه کنترل کمتر است .به
عالوه ،غلظت  TACتنها در گروه تمرین به طور معني داری بيشتر
از گروه کنترل بود .همچنين ،غلظت  CRPدر گروه ترکيبي به طور
معني داری کمتر از گروه تمرین و مرزنجوش بود .به عالوه ،اندازه
اثر مشاهده شده برای  CRPدر گروه تمرین ،مکملسازی
مرزنجوش و ترکيبي به ترتيب  4/01 ،4/0و  4/62بود .همچنين،
اندازه اثر مشاهده شده برای  SODدر گروه تمرین ،مکملسازی
مرزنجوش و ترکيبي به ترتيب  4/00 ،4/61و  4/15بود .عالوه بر
این ،اندازه اثر مشاهده شده برای  MDAدر گروه تمرین،
مکملسازی مرزنجوش و ترکيبي به ترتيب  4/60 ،4/55و 4/09
بود .همچنين اندازه اثر مشاهده شده برای  TACدر گروه تمرین
 4/59بود (نمودار).

یافتهها

به طور کلي ،نتایج مطالعه حاضر نشان داد که غلظت  SODدر
گروه تمرین هوازی ،مزرنجوش و ترکيب آنها به طور معنيداری
نسبت به گروه کنترل بيشتر است .همچنين ،غلظت  SODدر گروه

نمودار :مقادیر  MDA ،SODو  TACدر گروه کنترل ،تمرین هوازی ،مرزنجوش و ترکيبي

جدول  .1قرارداد  21هفته تمرین هوازی
متغیرهای تمرین
مدت تمرین(دقیقه در روز)
سرعت نوارگردان (متر بر دقیقه)
شیب نوارگردان(درصد)

2
24
10
25

1
14
10
25

9
95
15
25

0
05
15
25

5
64
16
25

هفتههای تمرین
5
6
64
64
10
15
25
25

0
64
11
25

1
64
94
25

24
64
92
25

22
64
91
25

21
64
99
25

مقایسه تأثیر تمرین هوازی ،مکملسازی عصاره گیاهي مرزنجوش و ترکیب آنها بر نشانگرهای فشار اکسایشي و التهابي

جدول  .1مقادیر هر یک از شاخصها و نتایج مقایسه بين گروهي
انحراف استاندارد  ±میانگین
گروه
متغیر
0/05±4/2
تمرین
0/11±4/46
مرزنجوش
SOD
()U/ml

MDA
()Nmol/ml

TAC
()mmol/ml

CRP
()pg/ml

ترکيبي

0/21±4/49

کنترل

9/11±4/25

تمرین
مرزنجوش

9/25±4/45
9/10±4/40

ترکيبي

9/45±4/49

کنترل

9/5±4/25

تمرین
مرزنجوش

9/15±4/45
9/41±4/46

ترکيبي

9/49±4/22

کنترل

1/11±4/26

تمرین
مرزنجوش

4/96±4/41
4/90±4/41

ترکيبي

4/15±4/410

کنترل

4/06±4/40

* تفاوت معنيدار  .P>4/45داده ها بر حسب ميانگين  ±انحراف معيار بيان شدهاند.

بحث
نتایج مطالعه حاضر نشان داد که غلظت  SODدر گروه تمرین
هوازی ،مزرنجوش و ترکيب آنها به طور معنيداری نسبت به گروه
کنترل بيشتر است .همچنين ،غلظت  SODدر گروه تمرین هوازی
به طور معنيداری بيشتر از گروه مزرنجوش و ترکيبي است .عالوه
بر این ،نتایج مطالعه حاضر نشان داد که غلظت  MDAو  CRPدر
گروه تمرین هوازی ،مزرنجوش و ترکيب آنها به طور معنيداری
نسبت به گروه کنترل کمتر است .به عالوه ،غلظت  TACتنها در
گروه تمرین به طور معني داری بيشتر از گروه کنترل بود .همچنين،
غلظت  CRPدر گروه ترکيبي به طور معني داری کمتر از گروه
تمرین و مرزنجوش بود.
نتایج مطالعه حاضر مبني بر افزایش ظرفيت اکسایشي و کاهش
فشار اکسایشي با نتایج برخي مطالعات مانند  Bouzidو همکاران،
 Parkو همکاران و  Andradeو همکاران همراستا است (.)24-0
همچنين ،کاهش استرس اکسایشي و التهاب بر اثر مکمل سازی
عصاره مرزنجوش با نتایج برخي مطالعات از قبيل  Türkezو

مقایسه بین گروهی
تمرین با کنترل
تمرین با مرزنجوش
تمرین با ترکيبي
مرزنجوش با ترکيبي
مرزنجوش با کنترل
ترکيبي با کنترل
تمرین با کنترل
تمرین با مرزنجوش
تمرین با ترکيبي
مرزنجوش با ترکيبي
مرزنجوش با کنترل
ترکيبي با کنترل
تمرین با کنترل
تمرین با مرزنجوش
تمرین با ترکيبي
مرزنجوش با ترکيبي
مرزنجوش با کنترل
ترکيبي با کنترل
تمرین با کنترل
تمرین با مرزنجوش
تمرین با ترکيبي
مرزنجوش با ترکيبي
مرزنجوش با کنترل
ترکيبي با کنترل
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اختالف میانگین
4/50
4/10
4/95
4/2
4/9
4/21
-4/51
-4/45
4/41
4/26
-4/05
-4/61
4/9
4/25
4/12
4/45
4/25
4/22
-4/2
4/42
4/40
4/45
-4/21
-4/21

Sig
*0/000
*0/000
*0/000
0/30
*0/000
*0/00
*0/000
1/00
0/30
*0/00
*0/000
*0/000
*0/008
0/37
0/13
1/00
0/41
1/00
*0/000
1/00
*0/000
*0/001
*0/000
*0/000

Mossa

همکاران Shokrzadeh ،و همکاران Refaie ،و همکاران و
و همکاران همراستا است ( .)26-29همچنين ،برخي مطالعات آثار
مثبت استفاده از مکملهای گياهي دارای ترکيبات مشابه (تيمول،
کایوفيلين و -pسایمن) با مرزنجوش بر فعاليت و ظرفيت ضد
اکسایشي و کاهش پاسخ التهابي به فعاليت ورزشي را گزارش
کردهاند .در این مطالعات یکي از مزایای عصاره مرزنجوش نسبت
به برخي دیگر از عصارههای گياهي دارا بودن درصد باالتر از این
ترکيبات ضداکسایشي و همچنين داشتن ترکيبي از آنها است؛ در
حالي برخي از عصارههای گياهي عمدتاً حاوی یکي از ترکيبات
هستند ( .)20 ,25همچنين ،بر اساس شواهد علمي و اصل
هورمسيس ،در صورتي توليد رادیکالهای آزاد طي فعاليت
ورزشي به اندازهای نباشد که موجب بر هم خوردن تعادل بين
عوامل اکساینده و ضد اکسایشي شود باعث تنظيم مثبت اجزای
تشکيل دهنده مهم سيستم دفاع آنتي اکسيداني درونزاد مانند SOD
و  GPxبرای تعدیل پاسخ اکسایشي و مقابله با  ROSتوليد شده
ميشود .به عبارت دیگر فعاليت ورزشي با شدت متوسط غير
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واماندهساز به عنوان بهترین آنتي اکسيدان در برابر فشار اکسایشي
عمل کرده و پراکسيداسيون ليپيدی را کاهش ميدهد (.)21
همچنين ،در راستای تقویت آثار تمرین ورزشي هوازی توسط
مکملسازی و دریافت عصاره گياهي مرزنجوش برخي مطالعات
نشان دادهاند که این ترکيب گياهي دارای ترکيباتي است که دارای
ویژگيهای آنتي باکتریال ،آنتي اکسيداني و آنتي آپوپتوزی مانند
کارواکرول ،تيمول ،گاما-ترپين ،ترپينين-0-اول ،ميرسن و ليناليل-
استات است ( .)14 ,5این نکته باید خاطر نشان شود که عصاره
اتانولي مطالعه حاضر دارای تمام ترکيبات فوق الذکر بود ،اما آناليز
آن نشان داد که درصد و مقدار سه ترکيب تيمول ،کایوفيلين-p ،
سایمن و کارواکرول بيشتر از سایر ترکيبات ضداکسایشي بوده
است .به عالوه ،در برخي مطالعات گزارش شده است که کاهش
فشار اکسایشي و پاسخ التهابي ممکن است ناشي از وجود ترکيب
روتين در این عصاره گياهي باشد .به عنوان نمونه ،در یک مطالعه
بيان شده است که روتين دارای ویژگيهای ضداکسایشي قوی
برای خنثي کردن رادیکالهای آزاد و مهار کردن مسير ليپواکسيژناز
و کاهش پراکسيداسيون اسيدهای چرب است (.)12
همچنين ،برخي محققان گزارش کردهاند که ممکن است
کارواکرول به عنوان یکي از ترکيبات موجود در عصاره مرزنجوش
که دارای ویژگيهای آنتي اکسيداني و دارای توانایي اتصال به
باکتریها و گيرندههای سلولي مرتبط با بروز آپوپتوز است ،از
طریق کاهش بيان اینترلوکين )IL-6( 6-و عامل نکروزی توموری-
آلفا ( )TNF-αبا بروز آپوپتوز حين فعاليت ورزشي مقابله کند (,11
 .)19همچنين ،برخي مطالعات گزارش کردهاند که کارواکرول
ممکن است از طریق مهار آنزیم سيليکواکسيژناز 1-باعث کاهش
فرآیندهای التهابي شود ( .)10به عالوه ،در برخي از مطالعات
پيشين نشان داده شده است که کارواکرول باعث کاهش معنيدار
فرم فسفوریله  ،Aktبروز خاصيت ضد التهابي ،القاء استرس
اکسایشي از طریق افزایش توليد گونههای فعال اکسيژن ،مسيرهای
مرتبط با پروتئين کينازها و فعالسازی کاسپاز 9-ميشود (.)10
همچنين ،تيمول یک ترکيب مونوترپن فنولي موجود در عصاره
مرزنجوش است که دارای آثار ضد اکسایشي و ضد التهابي
ميباشد .برخي مطالعات نشان دادهاند که این مصرف ترکيب با
افزایش بيان و فعاليت آنزیم کاتاالز باعث سمزدایي رادیکالهای
آزاد پراکسيد هيدروژن و کاهش بروز استرس اکسایشي متعاقب آن
ميشود (.)15
عالوه بر این ،برخي تحقيقات نشان دادهاند که ایزومرهای ترکيبات
فنولي حاضر در ساختار این ترکيب گياهي دارای ویژگيهای آنتي
اکسيداني برای مقابله با رادیکالهای آزاد ناشي از پراکسيد
هيدروژن است ( .)5در این راستا Prasanna ،و همکاران گزارش
کردند که شش هفته مصرف عصاره مرزنجوش به مقدار 944
ميليگرم به ازای هر کيلوگرم باعث کاهش شاخصهای اکسایشي

و پروآپوپتوزی و افزایش شاخص آنتي آپوپتوزی در موشهای
مبتال به دیابت گردیده است (.)16
با توجه به مطالب فوق ميتوان ابراز داشت که دریافت و
مکملسازی عصاره اتانولي مرزنجوش همراه با تمرینات هوازی با
شدت متوسط ممکن است با افزایش دفاع آنتي اکسيداني ،ضد
التهابي و بهبود فرآیندهای مرتبط با کاهش آپوپتوز ناشي از فعاليت
ورزشي به بهبود عملکرد ميتوکندریایي و متعاقب آن کاهش
فرآیندهای مرتبط با آپوپتوز منجر شود که همراستا با نتایج برخي
مطالعات است که از مرزنجوش و یا سایر ترکيبات گياهي که
دارای اجزای مشابهي هستند استفاده کردهاند ( .)10 ,15برای مثال،
عالویي و همکاران ( )1425گزارش کردند که هشت هفته مکمل
سازی با عصاره بابونه ( 144ميليگرم/کيلوگرم/روز) همراه با
تمرینات ورزشي باعث افزایش معنيدار  SODدر موشهای
دیابتي و افزایش آن تا سطوح گروه موشهای سالم شده است ،در
حالي که غلظت  MDAبه طور معني داری کاهش یافته بود (.)11
در مقابل نتایج مطالعه Khani ،و همکاران گزارش کردند که
ترکيب هشت هفته مکملسازی آویشن ( 044ميليگرم به ازای هر
کيلوگرم وزن بدن) با فعاليت ورزشي هوازی باعث افزایش غلظت
 MDAپس فعاليت ورزشي واماندهساز گردیده است .این نکته
باید خاطر نشان شود که عصاره آویشن دارای ترکيباتي مانند
کارواکرول و تيمول است که در عصاره مرزنجوش نيز حضور
دارند و در این مطالعه بر خالف مطالعه حاضر دفاعهای
ضداکسایشي به طور کامل اندازهگيری نشده و نيز محققان این
مطالعه افزایش غلظت  MDAسرمي را ناشي از انجام فعاليت
ورزشي واماندهساز دانستهاند (بر خالف مطالعه حاضر که از
فعاليت ورزشي هوازی با شدت متوسط استفاده شده است).
همچنين نتایج این مطالعه نشان داد که هشت هفته مکملسازی
آویشن باعث تغيير معنيدار  SODو  TACنسبت به گروه کنترل
نشده است (.)15
با این حال Ristow ،و همکاران نتایجي بر خالف یافتههای
پژوهش حاضر را گزارش کردند .این محققان نشان دادند که
واسطه های ملکولي دفاعي در برابر  ROS ،SODو  GPxکه با 0
هفته فعاليت ورزشي استقامتي ( 05دقيقه  5 /روز در هفته) افزایش
ميیابند ،در اثر مصرف مکملهای آنتي اکسيداني بلوکه ميشوند.
آنها پيشنهاد ميدهند که مصرف مکملهای آنتي اکسيداني همزمان
با برنامه تمریني مذکور ،ممکن است آثار مثبت تمرین ورزشي
استقامتي را با کاهش ظرفيت دفاع آنتياکسيداني در بيماران دیابتي،
محدود کند ( .)94این اختالف در نتایج ميتواند به دليل تفاوت در
نوع و مقدار مکملهای آنتي اکسيداني مصرفي و برنامه تمرین
ورزشي اعمال شده باشد.
به عالوه ،نتایج مطالعه حاضر مبني بر کمتر بودن غلظت  CRPدر
گروه ترکيبي نسبت گروه تمرین و مرزنجوش در راستای نتایج
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 نتایج مربوط به.)21-25( برخي مطالعات پيشين قرار دارد
 در گروه ترکيبي نشان دهنده اثر همافزایي ناشي ازCRP شاخص
دریافت عصاره گياهي مرزنجوش در هنگام ترکيب با تمرین
 برخي، به هر حال.ورزشي بر کاهش معنيدار پاسخ التهابي است
از محققين معتقدند که مکملسازی با عصارههای گياهي مانند
مرزنجوش با کاهش پراکسيداسيون ليپيدی در نهایت ممکن است
 و پيامدهایTNF-α ،)NF-kB( از فعاليت عامل هستهای کاپا بي
CRP  تورم و افزایش ترشح و رهایش،بعدی آن یعني بروز التهاب
 به دليل محدود بودن، با این حال.)21-20( را کاهش دهد
مطالعات انجام شده در این زمينه تا زمان روشن شد ابعاد بيشتر این
.حيطه از نتيجهگيری قطعي در این مورد اجتناب شود

قدرداني

مطالعه حاضر حاصل پایاننامه دانشجویي دکتری در دانشکده
تربيت بدني و علوم ورزشي دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران
 از تمام افرادی. ميباشد24212040152445 مرکز به کد شناسایي
. تقدیر و تشکر به عمل ميآید،که در این تحقيق همکاری کردهاند

مالحظات اخالقي

.پروتکل این مطالعه مورد ندارد

منافع متقابل

.مؤلفين اظهار ميدارند که منافع متقابلي از تاليف و یا انتشار این مقاله ندارند

نتیجه گیری

 احتماالً استفاده از،به طور کلي بر اساس نتایج پژوهش حاضر
عصاره گياهي مرزنجوش در کنار تمرینات ورزشي هوازی و با
شدت متوسط باعث تقویت اثر تمرین شده و با یک اثر همافزایي
، از اینرو.موجب کاهش و تعدیل فشار اکسایشي و التهابي ميشود
به نظر ميرسد استفاده از عصاره مرزنجوش ممکن است روش
مناسبي با مقابله با آثار منفي ناشي از بروز پاسخ اکسایشي و التهابي
.ناشي تمرینات ورزشي و تقویت دفاع ضداکسایشي باشد

مشارکت مؤلفان

 تحليل نتایج و، م ع آ به عنوان استاد راهنما انتخاب موضوع.2
 اجرا، ق ر به عنوان دانشجو در انتخاب موضوع.1 تدوین مقاله و
 ح م ه در اجرای پروتکل.9 تحليل نتایج و تدوین مقاله مطالعه و
.تحقيق نقش داشتند
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