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 1011آبان  22پذيرش:                                                                                          1011مهر  22دريافت: 
 

 چکیده
تااثیر عوامام مختلفای از هملاه فتالیات      تواند تحتهای آزاد را دارد، میاکسیدانی بدن که وظیفه مقابله با اثرات مخرب راديكالسیستم آنتی: هدف و زمینه

 دانهسیاه ياری مكمم شديد و هوازی تمرين مدت تأثیرکوتاه بررسی حاضر تحقیق هدف. است اکسیدانآنتی و ضدالتهاب گیاه يک دانهورزشی قرار گیرد. سیاه
 .بود هوان مردان سوپراکسیدديسموتازو  آلدئیددیمالونسرمی  سطوح رب

و  هوازی ين، تمردانهسیاهمكمم  دارونما، + هوازی يننفره شامم تمر 2 در چهار گروه یطور تصادفهب مرد هوان 22ی تجربیمهمطالته ن يکدر : هاروش

  در هفته پروتكم تمرين هوازی بروس بود. و سه هلسه هفته يک شامم ينیشدند. برنامه تمر یمو کنترل تقس دانهسیاهمكمم 

باین   (> 10/1pداناه ) سیاهو مكمم  ( > 10/1pدانه )مكمم سیاه + تمرين، ( > 11/1p)دارونما  + در گروه تمرين آلدئیددیسطوح سرمی مالون: هایافته

فااوت متناادار   ت (  > 111/1p)و مكمام  (  > 111/1p)مكمم  + تمرين گروه ونما با دودار + بین گروه تمرين. بود آزمون با تغییرات متنادار همراهپیش و پس

 داناه  سایاه  و مكمام   ( > 10/1p) داناه مكمام سایاه   + ، تمرين( > 10/1p) دارونما + گروه تمرينتغییرات سوپراکسیدديسموتاز در سه  همچنین. شتوهود دا

(10/1p < ) مكمم سیاه + گروه تمريندر دو  .متنادار بود آزموندر مقايسه با پیش( 111/1دانهp <  و مكمم سایاه ) ( 111/1داناهp <     ساطوح ساوپر اکساید )

 دارونما با افزايش متنادار بیشتری همراه بود. + ديسموتاز نسبت به گروه تمرين

دانه اکسیدان همچون سیاههای آنتیاده از مكممتفشود و اساکسیدانی تضتیف میدنبال تمرين هوازی شديد سیستم آنتیرسد بهنظر میبه: گیرینتیجه

اکسایدانی و کااهش   هاای آنتای  اکسیدانی را در مقابم استرس اکسیداتیو ناشی از تمرين شديد تقويت کند و در نهايت موهب افزايش آنزيمتواند دفاع آنتیمی

 های آزاد شود.راديكال
 

 اکسیدانیدانه، سیستم دفاع آنتیهیااسترس اکسیداتیو، پروتكم بروس، سی کلیدی: هاواژه
  

 

  مقدمه 
سبک زندگی نوين اماروزی  با توهه به پیشرفت تكنولوژی، 

های گوناگون افراد و در نتیجه شیوع بیماری تحرکیبیمنجر به 
ثانوياه   دهند که عامام اولیاه ياا   مطالتات نشان می .است شده

اين شرايط به  در .ها، استرس اکسیداتیو استبیشتر اين بیماری
های واکنشی اکساینن  دنبال افزايش سرعت يا میزان تولیدگونه

هاا باه ساود    اکسایدان ها و آنتیاکسیدانن تتادل بی ،و نیتروژن

مای رود و محایط درون سالول اکسایدکننده      ها ازبیناکسیدان
 ی مارتبط باا   هااند که بیماریشود. مطالتات اخیر نشان دادهمی

فتالیت بدنی با شدت متوسط قابام   طريق زااسترس اکسیداتیو 
[. در بررسای اثار میازان فتالیات     1] هستند پیشگیری و درمان

 داری باین های استرس اکسیداتیو تفاوت متنای شاخص بدنی بر
 هاای ضداکسايشای خاون باین افاراد فتاال و      محتوای آنازيم 

 مقاله پژوهشی
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 بانیادپوريان و قنبريان گندممر      دانه بر استرس اکسیداتیوتاثیر تمرين هوازی و سیاه

 

  

 12۱-120، صفحه 10پیاپی ، 0دوره ، 1011سال  122 مجله فیزيولوژی و فارماکولوژی ايران
 

گزارش شاد   در مطالته ديگری [.2غیرفتال گزارش شده است ]
بر گنجايش ضداکسايشی و هم بر میزان هم ت لیکه پیشینه فتا

ديگار،  عباارت باه  [.3گاذارد ] مای  آسیب اکسايشی مولكول اثار 
و لاوژيكی  باا اخاتالل کارکردهاای فیزيو    نداشتن فتالیت بادنی 

 کاهش مقاومت بدن در برابر اساترس اکسایداتیو هماراه اسات    
سااطف فتالیاات باادنی هاار فاارد بااا اثرگااذاری باار میاازان  [. 0]

 ای فتاال اکساینن و نیتاروژن و ياا تواناايی دفااع      ها تولیدگونه
از ساويی   [.1] گاردد ضداکسايشی بدن منجر به تندرساتی مای  

و تمرينات ورزشی شديد میزان اکسینن  هاتیفتالانجام  باديگر 
 0تاا   2کاه   کناد یممصرفی در بدن تا چندين برابرافزايش پیدا 

 هااا بااهاياان مقاادار اکسااینن مصاارفی در میتوکناادری  درصااد
ی هاكاليرادافزايش تولید  [.0]شود یمی آزاد تبديم هاكاليادر

ی ورزشای شاديد و   هاا تیا فتالآزاد ناشی از انجاام تمريناات و   
قابلیت اکسیدکننده با باور تاثیرات مثبت و مفید ورزش در تضاد 

 تاام  باه ظرفیات   نسبت آزاد هایراديكال تولید که است. زمانی
 فشار بروز موهب باشد بیشتر نبد اکسیدانیآنتی دفاعی سیستم

 فشااار حالاات در باادن کااه هنگااامی [.0]شااود ماای اکسايشاای
 پیادا  ها اکسیدانآنتی به بیشتری احتیاج گیردمی قرار اکسايشی

 هاا اکسیدانآنتی کمبود با بدن شرايطی اگر در چنین که کندمی
از  ناشای  هاای آسایب  علت به ورزش مفید تاثیرات شود، مواهه

 محصول آزاد هایراديكال کند.می پیدا کاهش زادآ هایاديكالر
  قابلیاات هسااتند کااه  باادن در اکسااینن متابولیساام هااانبی
 ماواد  باا  و واکانش  سالولی  غشااهای  و تخرياب  رساانی آسیب

 هابیماری از خیلی پیشرفت و ساز ايجادداشته و زمینه را ژنتیكی
 و تمريناات  نوع همچنین و مدت، شدت بهباتوهه [.۱]شوند می

 ايجااد  افراد بدن در تغییرات از وسیتی طیف ورزشی هایفتالیت
 هاای بافات  باه  رساانی  آسیب بروز موهب تواندمی که شودمی

 هاای هورماون  تولیاد  بدن، ايمنی عملكرد سیستم کاهش بدن،
 [.2] شاود  هاعفونت به ابتال خطر افزايش نهايت در و زااسترس

شاروع   ای آزاد،ها راديكاال  تخريبای  اثارات  تارين مهام  از يكی
غشااهای سالولی    تخريب به که باشدمی لیپیدها پراکسیداسیون

از  ها راآزاد، الكترون هایراديكال، فرايند اين در گردد.می منجر
باعا    کشایده،  بیارون  لیپیادها  زنجیره هیدروکربنی غیراشاباع 

فتاال   ترکیبات اين شوند.می فتال ترکیبات تولید و لیپید تخريب
مواد  از وسیتی طیف سبب تولید کربنی، باندهای بتخري از پس
در  تولیاد شاده   آلدئیاد  عمده .شوندمی آلدئیدها ها وکتون مانند

 است. ماالون  1(MDAآلدئید ) دی مالون ها،واکنش اين هريان

                                                           
1 Malondialdehyde (MDA) 

 سااير  باا  تواناد آلدئید ناشی از پراکسیداسیون لیپیادی مای   دی

 واکانش  ردواژناومی   های سااختار پروتئین سلولی مانند اهزای

 اسات  در نهايات ممكان   و کناد  ايجاد ضايتات متنوعی و شده

و  مباانی  [.2]بیماری شود  گسترده عالئم همراه با آپوپتوز باع 
ا باه هماراه   ر Cهمكاران، آثار مثبت مصارف مكمام ويتاامین    

و افازايش  آلدئیاد   دی ماالون  دارکاهش متنای تمرين هوازی بر
 هاای آنازيم  [.2] ن دادناد شان اکسیدانی تام پالسماظرفیت آنتی

 گلوتااتیون  اکسايشای،  فشاار  تاثیرگذار درتتاديم  اکسیدانیآنتی
فتالیات   و 3(SODو سوپراکسید ديسموتاز ) 2(GPXپراکسیداز )

 اکسیدانیآنتی و اکسايشی های شاخص تتادل توانندمی ورزشی
اسات   داده نشاان  مطالتات اخیرا برخی. دهند تغییر انسان در را
 بسایاری  فیزيولاوژيكی  درفرآيندهایآزاد اکسینن  یاهگونه که

 شاده  داده نشاان  مثاال، عنوانبه. ورزش نقش دارد با در ارتباط
 SODقبیام   از اکسیدانیآنتی هایآنزيم منظم، تمرين که است

 کااهش  باه  منجار  مانظم  هسمانی فتالیت و دهدمی افزايش را
ماواد   زاساتفاده ا ، ديگار ازساوی  [.11]شاود  می اکسايشی فشار

به کاهش فشار اساترس   توانداکسیدان میغذايی سرشار از آنتی
 قبیام  از زيادی درمانی خواص دانهسیاهاکسیداتیو کمک نمايند. 

 و کلیاوی  عروقای،  و قلبای  ديابات،  التهابی، هایبیماری بهبود
 ،(درصاد  30-00) ثابت روغن حاوی دانهسیاه [.11]کبدی دارد 

  اسااید ،(درصااد 23) پااروتئین ،(درصااد 0/1تااا  1)فاارار روغاان
ی اسایدها  آلكالويیادها،  موسایالژ،  قنادها،  مختلاف،  هاای آمینه

هاا و  ها، ويتاامین فیتواسترول لیپازها، ها،رزين ها،تانن ارگانیک،
نتايج ياک پانوهش نشاان داد     [.12]باشد انواع مواد متدنی می
 بار  گارم میلای  311 مقادار  باه  روزانه دانهمصرف خوراکی سیاه

، خاون  گلاوکز  غلظات  کاهش کنار در روز 31 مدتبه گرموکیل
 افازايش  سابب  لیپیادی،  اکسیداسیون محصوالت و خون چربی
شاد   کاتااالز  و سوپراکسیدديساموتاز  اکسایدانی آنتای  هایآنزيم

 داناه، اهیسا  یاريا  مكمام  کاه  شاد  گزارش یامطالته در [.13]
 شياز افاازا وداده  شيهااا افازا در کبااد ماوش  راSOD ريمقااد 

MDA اثرات مفید بنابراين علیرغم [. 10] کرده است یریهلوگ
ی آزاد هاا كاال يرادافزايش تولیاد  بر تندرستی،  یورزش ناتيمرت

اساترس  ی ورزشی شاديد و  هاتیفتالناشی از انجام تمرينات و 
هاا ههات   اکسیداتیو ناشی از آن، تجويز همزمان آنتی اکسیدان

رساد.  ر مای ظا هلوگیری از مشكالت بوهودآماده منطقای باه ن   
، 13] داناه اهیسا  اهیگ یو ضدالتهاب یدانیاکسیاثرات آنتبه باتوهه

                                                           
2 Gluthathion peroxidase (GPX) 
3 Superoxide dismutase (SOD) 
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 بانیادپوريان و قنبريان گندممر      دانه بر استرس اکسیداتیوتاثیر تمرين هوازی و سیاه

 

  

 12۱-120، صفحه 10پیاپی ، 0دوره ، 1011سال  122 ی و فارماکولوژی ايرانمجله فیزيولوژ
 

 هاوازی  تمرين مدت تأثیرکوتاهاين تحقیق با هدف بررسی  [11
 SOD و MDA سارمی  ساطوح  بار  داناه سایاه  ياری مكمم و

 هوان انجام شد. مردان
 

 ها مواد و روش
 

تا   ماسات. ها  یو از نوع کااربرد  یتجربنیمه حاضر تحقیق
هاای شهرساتان   بازيكنان فوتباال باشاگاه   تحقیق حاضر یآمار
بودناد. بارای انتخااب نمونا       سال 21با میانگین سنی  آبادخرم

کنندگان توزيع شاد و  نامه( بین مراهتهآماری، پرسشنامه )دعوت
تمايم در اين تحقیاق شارکت   از آنان درخواست شد تا درصورت

برناماا  تمريناای در  و زمانبناادی ،کننااد. شاایور اهاارای تحقیااق
اسااس از   يان . بار ا شاد  داده شارح  کامام  صورتهب امهندعوت

 فارم رضاايت  کسانی که اعالم آماادگی کردناد، خواساته شاد     
در هلسا    ساپس  و تكمیم کنناد  را پنوهش در شرکت آگاهانه

  یهااادر پايااان از بااین آزمااودنی  نماينااد.تااوهیهی شاارکت  
 بودنااد،  قنفرکااه واهااد شاارايط تحقیاا   22کننااده، مراهتااه

 دارونماا   + هاوازی  ينطورتصادفی به چهار گروه شاامم تمار  به
 مكمام  +  هاوازی  يننفار(، تمار   2)داناه  سایاه فر(، مكمم ن 2)

نفر( تقسیم شدند. هیچ ياک   2نفر( و گروه کنترل ) 2) دانهسیاه
هاا ساابق  بیمااری و اخاتالالت هورماونی اثرگاذار       از آزمودنی

وضتیت درمان دارويی نبودند.  نداشتند و در زمان پنوهش تحت
ها نیز با پرسشنام  تندرستی هنجارشده ارزياابی شاد و   آزمودنی

مصارف احتماالی الكام،    برخای نكاات از هملاه عادم     انجام هب
وزن  ... تأکید شد. و یا هيتغذ یهاهیتوص یبرخ ،نوشابه، سیگار

 يجیتاال د یبا حداقم پوشش و بدون کفش با استفاده از تارازو 
شاد. قاد    یاری گگارم انادازه   111باا دقات    ینچر ساخت کشو

 يساتاده ا یتارتجاع در وضات  یرقابمغ ینوارمتر  يکاز بااستفاده
ی شاامم پروتكام   نا يتمر برناماه . شاد  گیریاندازه ديوار درکنار

  هلساه  سه و هفته يک مدت به ( بود و 1هوازی بروس )هدول 
ب شای کیلومتر در سااعت و   2/2 اولیه تسرع. شد اهرادر هفته 

ها هر ساه دقیقاه بار شایب و سارعت      بود و آزمودنیدرصد 11
رسایدن باه خساتگی    کردند. مراحم تمرين تا دويدن اضافه می
  یناايهاار هلسااه تمر یابتاادا هااایآزمااودن [.10]ادامااه داشاات 

کاردن و  مرحله گارم  درو حرکات کششی  دنيدو نرمقیقه د 11
ن ردو حرکات کششای را در مرحلاه ساردک    رفتن راهدقیقه  11

خاود را انجاام    یشاگ ی. گروه کنتارل برناماه هم  دادندیم انجام
 دادند. برای ارزياابی متغیرهاای بیوشایمیايی عمام خاونگیری      

ساعت ناشاتايی و در  12پس از  ایاز آزمودن تریلیلیم 0 زانیمبه
 حالات  درساعت قبام و بتاد(    20) آزموندو مرحله پیش و پس

م انجاا  آزمايشگاه صصمتخ وتوسط آرنجی پیش وريد از نشسته
 0رنساود به روش االيزا و با اساتفاده از کیات    SOD شد. میزان

 0زيلبیاو  کیات باا اساتفاده از    MDA  وانگلایس   ساخت کشور
 هاای کپساول  هایآزمودنگیری شدند. اندازهساخت کشور آلمان 

 دارويای  گیاهاان  فارآوری  از شارکت  شده تهیه دانهحاوی سیاه
 روز در گارم میلای  011 کپسول دو تروصهب را آبادخرم ماداکتو

دقیقاه   00 روز هر خوراکی صورتبه( روز در گرم يک مجموعا)
 مصارف  دوره طاول  در ساعت بتد از تمارين  ۱ قبم از تمرين و

 نیااز( دارونمااا+  هااوازی تماارين)دارونمااا  گااروه [.10]نمودنااد 
 گاروه  همچاون  و  گارم میلی 011 کپسول قالب در را دکستروز
 . کردند مصرف هوعد دو مكمم

 دانشگاه مصوبه اساس بر حاضر تحقیق اخالقی اصول کلیه
 آن مراحام  تماامی  و گردياد  رعايات  آزاد اسالمی واحد مهابااد 

 اختصاصای  اخاال   کاد  باا  دانشاگاه  آن اخاال   کمیتاه  توسط
IR.IAU.MAHABAD.1399.002 گرديد تأيید.  

 

 آنالیز آماری
 آناالیز  از گاروه  چهاار  باین  مداخلاه  تاأثیر  مقايساه  ههات 
 و LSD 7تتقیبای  آزمونهمراه  به 6(ANCOVA) کوواريانس

هار   در آزمونپس و آزمون پیش میانگین اختالف مقايسه ههت
نیز  ها آزمون انجام از قبم .شد استفاده زوهی تی آزمون از گروه

 بین خطا واريانس همگنی و هاداده بودن نرمال هایفرضپیش 

 9لاوين  و 8شااپیروويلک  هاینموآز وسیلهبه ترتیب به گروه دو

 متنادار(  > 10/1p) میزان .شد تأيید و گرفت قرار بررسی مورد

 .شد گرفته نظر در
 

 

 هاافتهی
داری متنی شود تفاوتمشاهده می 2همانطور که در هدول 

هاا يافات   ها از نظر خصوصیات مورد بررسی آزماودنی بین گروه
 نشد.  

                                                           
4 Ransod 
5 Zellbio 
6 Analyze of Covariance 
7  Least significant difference 
8 Shapiro-Wilk Test 
9 Levenes Test 
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 بانیادپوريان و قنبريان گندممر      دانه بر استرس اکسیداتیوتاثیر تمرين هوازی و سیاه

 

  

 12۱-120، صفحه 10پیاپی ، 0دوره ، 1011سال  122 مجله فیزيولوژی و فارماکولوژی ايران
 

 پروتكم هوازی بروس -0جدول 
 درجه شیب )%( سرعت )کیلومتر در ساعت( همرحل

1 20/2 11 

2 12/0 12 

3 02/0 10 

0 2۱/۱ 1۱ 

0 10/2 12 

۱ 20/2 21 

2 ۱0/2 22 

2 0۱/11 20 

2 2۱/11 2۱ 

11 12/12 22 

 
 توهااه بااه بااا  آلدئیااددیاز نظاار سااطوح ساارمی مااالون 

  تمارين و دارونماا  هاای  در گاروه که د وشمیمشاهده  1نمودار 
 (112/1p = ) ،دانهمكمم سیاه + تمرين (10/1 p =  )و مكمم 

 سااطوح ساارمی اخااتالف میااانگین  (  = 12/1pدانااه )ساایاه
ر د. آزماون متناادار باود   آزمون و پاس بین پیش آلدئیددیمالون

باین   مداخلاه  از پاس  قبام و  MDA سطف گروهی،بین مقايسه
  داری نشااااان دادمتناااای اخااااتالف گااااروه چهااااار

]1111/1p =  , 20/22= (23/3 )F[ . نتااايج آزمااون تتقیباای
نشان داد بین گروه تمرين و دارونما با دو گروه تجربی تمرين و 

تفاوت متنادار (  = p 1111/1)و مكمم (  = p 1111/1)مكمم 
و  داناه سایاه  و مكمم دارونما + وهود دارد. بین دو گروه تمرين

 یارات  غیتفااوت متنااداری در میازان ت    داناه سایاه  گروه مكمام 
در هر سه گروه تفااوت   .( = p 2۱/1)ديده نشد  آلدئیددیمالون

 .(  = p 111/1) شد با گروه کنترل متنادار
  باا توهاه باه    از نظر ساطوح سارمی سوپراکسیدديساموتاز   

تمارين و دارونماا   هاای  درگاروه کاه  د وشمیمشاهده  2نمودار 
(112/1p = ،)  مكمام سایاه داناه    + تمارين (1120/1p =  )و 
آزمون اختالف میانگین بین پیش(  = 121/1p) دانهسیاه كممم

 ساطوح  گروهای نبای  مقايساه  در .آزماون متناادار باود   و پاس 
 گروه چهار  بین  مداخله از  پس  و  قبم   سوپراکسیدديسموتاز

 

 

 هامشخصات آزمودنی -2جدول 

 متغیر

 

 گروه ها

 کنترل مکمل تمرین و مکمل تمرین هوازی

 ± اریمعانحراف 

 نیانگمی

 ± اریانحراف مع

 نیانگمی

 ± اریانحراف مع

 نیانگمی

 ± اریانحراف مع

 نیانگمی
 03/21 ± 0/3 21 ± 2/2 02/21 ± ۱/2 10/21 ± 3/2 سن

 2/121 ± 2/۱ 2/120 ± 0/3 0/123 ± 2/0 2/123 ± 0/0 قد

 2۱/۱۱ ± 3/2 2۱/۱0 ± 2/2 10/۱0 ± 2/۱ 03/۱2 ± 2/0 وزن

 ۱0/22± 12/1 02/21± 22/1 00/21± 23/1 30/22± 12/1 شاخص بدنی
     

LDL (لیترگرم در دسیمیلی)     
 33/2۱ ± 22/۱ 22/20 ±22/0 30/20 ± 20/۱ 31/22 ± 22/0 آزمونپیش
 02/20 ± ۱1/0 1۱/2۱ ± 10/۱ 22/23 ± 00/0 23/23 ± 1۱/0 آزمونپس

 21/1 22/1 23/1 20/1 (گروهیسطف متناداری )درون
     

HDL (لیترگرم در دسیمیلی)     
 2۱/02  ±  01/3 02/02 ±11/3 22/02 ±2۱/2 22/02 ± 22/3 آزمونپیش
 21/01 ± 20/2 22/02 ±22/2 22/02 ±۱0/3 10/02 ± 10/3 آزمونپس

 21/1 23/1 22/1 22/1 سطف متناداری )درون گروهی(

LDL ،لیپوپروتئین کم چگال :HDLها يافت نشد.داری بین گروهر چگال. تفاوت متنیپ .: لیپوپروتئین 
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 بانیادپوريان و قنبريان گندممر      دانه بر استرس اکسیداتیوتاثیر تمرين هوازی و سیاه

 

  

 12۱-120، صفحه 10پیاپی ، 0دوره ، 1011سال  121 ی و فارماکولوژی ايرانمجله فیزيولوژ
 

 

 
  و مكمام   داناه مكمام سایاه   + دارونماا، تمارين   + در گروه تمرين. مطالته چهار گروه مداخله در از پس و قبم آلدئیددیتغییرات مالون میزان مقايسه -0نمودار

انحراف اساتاندارد از میاانگین    ±ها به شكم میانگین . دادهمتنادار بودهای تجربی ن در گروهموزآآزمون و پسشبین پی آلدئیددیمالوناختالف میانگین  دانهسیاه

 تفاوت متنادار با گروه کنتارل   :≠≠ ، p > 11/1با  آزمونآزمون و پس: تفاوت بین پیش** ،p > 10/1آزمون با آزمون و پس: تفاوت متنادار بین پیش*ارائه شده اند. 

باا   مكمم + : تفاوت متنادار با گروه تمرين €€€،  p > 111/1ا تفاوت متنادار با گروه مكمم ب :¥¥¥ ، p > 111/1با تفاوت متنادار با گروه کنترل  : ≠≠≠ ،p > 11/1ا ب
111/1p < . 

 

1111/1p =  , 10/20= (23/3 )[  داری نشان دادمتنیاختالف 

F[ .مام  مك +گروه تمرين در دو  نتايج آزمون تتقیبی نشان داد
   (  = 1111/1p( و مكمام سایاه داناه )    = 1111/1p) دانه سیاه

دارونما سطوح سوپراکسیدديسموتاز باا   + گروه تمرين نسبت به
افزايش متنادار همراه بوده است. همچناین میازان افازايش در    

دانه و مكمم سیاه + دانه نسبت به گروه تمرينگروه مكمم سیاه
در هار ساه گاروه    (.  = 100/1pدارونما بیشاتر باود )   + تمرين

 (. = 10/1p) متنادار شدتفاوت با گروه کنترل 
 

 بحث
با توهه به نتايج اين مطالته، تمرين هوازی باا شادت زيااد    

اکسایدانی و افازايش اساترس    هاای آنتای  موهب کاهش آنزيم
شاود. نتاايج نشاان داد ساطوح سارمی      اکسیداتیو در بادن مای  

MDA و در گاروه مصارف    افتدر پی تمرين هوازی افزايش ي
دار دانه با کاهش متنای + مكمم سیاه مكمم سیاه دانه و تمرين

( تاثیر مكمم 1320) ای وکیلی و همكاراندر مطالته همراه بود.
 دانااه باار پاساای ورزشاای سوپراکسااید ديسااموتاز و ياااری ساایاه

آلدئید سرمی در مردان والیبالیست را مورد بررسی قرار دیمالون
دانه )يک گرم در شان داد مصرف کوتاه مدت سیاهج ندادند. نتاي

آلدئید نداشات اماا موهاب    دیداری بر مالونهر وعده( اثر متنی
 [.10]کاهش سطوح پايه الکتات و سوپر اکسید ديساموتاز شاد   

هاا باا نتاايج تحقیاق     مهمترين داليم غیرهمسو بودن نتايج آن
ی هاا به عواملی همچون حجم و شدت پروتكام  حاضر احتماال

دانه و هامتاه  تمرينی استفاده شده و همچنین دوز مصرفی سیاه
فتالیات  ها با تحقیق ما بساتگی دارد.  آماری متفاوت تحقیق آن

هر فارد باا اثرگاذاری بار میازان      های مناسب در با شدتبدنی 
 هاای فتاال اکساینن و نیتاروژن و ياا تواناايی دفااع       تولیدگونه

مصاارف  [.1۱] ددضداکسايشای بادن منجار بااه تندرساتی گار     
اکسیدانی پالسما را آنتی اکسیدانی سیستم دفاعهای آنتیمكمم

دهاد و  تمرين ورزشی افزايش می در زمان استراحت و در طول
عمام   باه اکسیداتیو ايجاد شده محافظات   ترتیب از آسیببدين
 آورد و اثاار فتالیاات باادنی را در ههاات عملكاارد مطلااوب  ماای

مام خطرسااز قلبای و    عواهای حیااتی بادن و کااهش    سیستم
ههانی و همكااران باه بررسای تاأثیر      [.12] عروقی سو  دهد
 هااای ماانظم و مسااتمر باار فتالیاات آناازيم  تمرينااات ورزشاای

 اريتروسیتی و استرس اکسیداتیو در بازيكنان هوان اکسیدانآنتی
 پاس  MDA تجربی، گروه در نتايج نشان دادفوتبال پرداختند. 

  اين  در  [.12يافت ]  داریتنیم شافزاي  تمرين هفته هشت از
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 12۱-120، صفحه 10پیاپی ، 0دوره ، 1011سال  121 ايرانمجله فیزيولوژی و فارماکولوژی 
 

 
 و مكمام  دانهمكمم سیاه + در گروه تمرين و دارونما، تمرين. مطالته چهار گروه مداخله در از پس و قبم سوپراکسیدديسموتاز تغییرات میزان مقايسه -2ر نمودا

انحاراف اساتاندارد از    ±ها به شاكم میاانگین   . دادهسه گروه متنادار بودهر آزمون در آزمون و پسبین پیش سوپراکسیدديسموتازاختالف میانگین سطف  دانهسیاه

تفاوت متنادار با گاروه   :≠ ، p > 11/1با  آزمونآزمون و پس: تفاوت بین پیش** ،p > 10/1آزمون با آزمون و پس: تفاوت متنادار بین پیش*اند. میانگین ارائه شده

، p > 10/1م تفاوت متنادار با گاروه مكما   :¥ ،p > 111/1با  : تفاوت متنادار با گروه کنترل ≠≠≠،p > 11/1با  با گروه کنترلار : تفاوت متناد ≠≠ ،p > 10/1با  کنترل
 .p > 111/1با  مكمم + : تفاوت متنادار با گروه تمرين €€€، p > 111/1با  تفاوت متنادار با گروه مكمم :¥¥¥

 
 

 کاه  باشاد مای  نكتاه  ايان  مويد شده انجام مطالتات نتايج راستا
 هايیهورمون ترشف افزايش طريق از شديد هوازی بدنی فتالیت
متابولیساام  ديگاار، هااای ياکاااتكوالمیننفاارين  اپاای ماننااد

 باار ماکروفاژهااا فتالیاات و اکساایداز، پروسااتانوئیدها، گاازانتین
 افازايش  موهاب  و باوده  اثرگاذار  اکسیداتیو استرس فرآيندهای

 [. باا 12] شاود مای  لیپیاد  یونداسا پراکسی و اکسایداتیو  استرس
 مهمتارين  از يكای  باافتی  زيااد  رساانی  اکسینن کهاين بهتوهه
 پاسای  و باشاد  مای  اکسایداتیو  اساترس  عوامام  افزايش داليم

 قبیم از عواملی تأثیر تحت احتماال ورزش به اکسیداتیو استرس
 آماادگی  میزان ژنتیک، نناد، هنس، سن، فرد، سالمتی وضتیت
قارار   شاده  انجاام  یورزشا  تمرين نوع و مدت ،شدت، هسمانی

 مهمتار  همه از نیست. انتظار از دور آمدهدستبه نتايج، گیردمی
 و  لیپیاادی پراکسیداساایون هااایشاااخص گونااااگونی کااه اياان
 مختلف هایپنوهش در اهآن حساسیت و گیریاندازه هایشیوه
 .[12باشاد ]  داشاته  دنباال ی باه يهمساو  نتايج غیر تواندمی نیز
 از اکساینن  ازهملاه نشات   وکاار  سااز  چندين با ورزشی تالیتف

 فتالیات  پروساتانوئیدی،  وسااز ساوخت  الكترونی، انتقال زنجیرر
  فتالیااات افااازايش و ماکروفاژهاااا و اکسااایدازها گااازانتین
 اکسايشای   فشاار  بروز فرايندهای بر است ممكن هاکاتكوالمین

 MDA  فساط  اده شدد شانن در مطالته ای [.21]بگذارد  تأثیر
لیپیادی بتاد از تمريناات    پراکسیداسیون  ه عنوان يک نشانگرب

و  10مااوريالزرويز [.21]شااديد، افاازايش يافاات  ماادت وکوتاااه
ها بار اساترس اکسایداتیو    اکسیدانهمكاران به بررسی اثر آنتی

در يک گروه ورزشاكار   ،مطالته ناشی از ورزش پرداختند. در اين
اکساایدان در يااک آنتاای نوانااعنفااری، اثاار فالونوئیااد، بااه 31

استرس اکسیداتیو پاس از دو   بر بیومارکرهای مختلف ،نوشیدنی
های هوازی زير بیشینه ماورد بررسای   ورزش آزمايش يكسان از

حااکی از افازايش پراکسیداسایون لیپیادی باود      که قرار گرفت 
ار اعاالم  كورزشا  همكارانش با مطالتا  ماردان   و 11بلومر [.22]

 بآلدئیاد متتاقا  دیماالون  رغلظات ی دکردند کاه هایچ تغییار   
درصاد اکساینن    21ت شاد  سواری بادقیقه فتالیت دوچرخه 31

در  هاا علات ايان مغاايرت    [.23]مصرفی بیشینه مشاهده نشاد  
ای مانند نوع، ناشی از عوامم تأثیرگذار و مداخله دتوانها میيافته

 ،ها، زمانها، میزان آمادگی و تتداد آزمودنیسن، هنس آزمودنی
 نوع، مقادار و مادت دريافات   و نیز ورزشی،  فتالیتدت و نوع ش

 بار  دانهسیاه مصرف که داد ما نشان نتايج مصرفی باشد. مكمم

                                                           
10 Morillas-Ruiz 
11 Bloomer 
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 اساات و قااادر اساات  اکساایدانی اثرگااذارسیسااتم آنتاای تقوياات
 ی، بهادالتخاااواص ضااا .آلدئیاااد را کااااهش دهاااددیماااالون

 باعا  نه داروغن و عصاره سیاه هیستامینیآنتیو  اکسیدانیآنتی
ی هاا ینتوکاهش سای کا  دماننا  تتاددی ملوژيكی وماکاثرات فار

 شاود.  کاهش قند خاون، چربای و پرفشاار خاونی مای     ی، بهالتا
دانه عالوه بر خاصیت ضادالتهابی سابب کااهش اساترس     سیاه

شود. بر اساس شواهد، تیموکاوئین موهاود در   اکسیداتیو نیز می
دانااه ساابب افاازايش آناازيم هااای گلوتاااتیون، کاتاااالز و ساایاه

شاود  نیزکاهش پراکسیداسیون لیپید مای  سوپراکسیدديسموتاز و
نتاايج ماا    [.20]هاای آزاد اسات   که نتیجه آن کاهش راديكاال 

 + هاوازی  دارونماا، تمارين   + هاوازی  درگروه تمريننشان داد 
 اخااتالف میااانگین   دانااهساایاه و مكماام دانااهمكماام ساایاه 

آزماون در هار ساه    آزمون و پسبین پیش وپراکسیدديسموتازس
مكمام   + هوازی گروه تمرينهمچنین در دو  .گروه متنادار بود

دارونماا   + دانه نسبت باه گاروه تمارين   دانه و مكمم سیاهسیاه
سطوح سوپراکسیدديسموتاز با افزايش متنادار همراه بود. میزان 

 + بت به گاروه تمارين  دانه نیز نسافزايش در گروه مكمم سیاه
دارونماا بیشاتر باود. در ايان راساتا       + دانه و تمرينمكمم سیاه

هفته فتالیت هوازی   2( تاثیر132۱) منشادی و همكاراندهقان 
های لب موشق بافت GPXو  SODن ژو تناوبی شديد بر بیان 

صحرايی نر ويستار را بررسی نمودند. نتايج پانوهش نشاان داد   
در هار دو گاروه تمارين تنااوبی و     SOD ن که میازان بیاان ژ  

استقامتی نسبت به گروه کنترل افزايش متنااداری داشات. اماا    
افازايش   شاديد  در گاروه تمارين   فقاط  GPX میزان بیاان ژن 
آنزيمای اسات کاه     سوپراکسیدديسموتاز [.20] تمتناداری داش

کنااد و باعاا  تخريااب سوپراکسااید،  هااا را تتمیاار ماایساالول
شود. اين آنزيم کلید تولیاد  می (در بدن راديكال آزادترين شايع)

عناوان  باه يسموتاز سوپراکسیدد .باشدهای سالم میفیبروبالست
اکساایدان و ضاادالتهاب در باادن عماام کاارده و باعاا    آنتاای
و  پیاری تواناد از  شاود و مای  های آزاد مای سازی راديكالخنثی

هاای  مكانیسم [.0] تغییرات سلول پیش سرطانی هلوگیری کند
های آزاد، منحصر به فرد نیستند و ممكن است از تولید راديكال

هاای آزاد تولیاد شاوند.    چندين مسیر توام با يكاديگر، راديكاال  
وينه بتد از يک تمرين شديد احتمال دارد طی فتالیت ورزشی به

ه مدت انفجاری، استرس اکسايشی باه اوج خاود برساد.    و کوتا
های مختلف بدن و چگاونگی  زمان شروع اين تغییرات در بافت

طور کامم روشن نیست. يک هلسه فتالیت ورزشای،  آن هنوز به

های متفااوت  تواند باع  ايجاد شدتبه شدت و مدت میباتوهه
د آسیب اکسايشی شود. درحالیكه تمريناات مانظم باعا  ايجاا    

 شاود کاه باه   های ضداکسايشی مای نوعی سازگاری در سیستم
خود باع  افزايش مقاومت نسابت باه اساترس اکسايشای     نوبه
های ورزشی همانند يک تیغ دولبه عمام  فتالیت [.12]گردد می
سو با افزايش فشاار اکسايشای، احتماال تشاكیم     کند. ازيکمی

باا القاای    ديگار افزاياد و ازطارف  های آزاد مضر را مای راديكال
 شودهای آزاد میهای ضداکسايشی، سبب کاهش راديكالآنزيم

دانه نیز موهب افزايش ديگر استفاده از مكمم سیاهازسوی [.11]
اکسیدانی سوپراکسیدديسموتاز در گروه مكمم و گروه آنزيم آنتی

تمرين هوازی شديد با مصرف مكمم نسبت باه گاروه کنتارل    
انه بار اساترس اکسایداتیو و آسایب     دای اثر سیاهشد. درمطالته

های ديابتی مورد بررسی قرار های بتای پانكراس در موشسلول
لیتر بر میلی 2/1ر دانه )تیموکوئینونن( روزانه به مقداگرفت. سیاه

صورت داخم صفاقی، سبب افزايش هفته به 0کیلوگرم به مدت 
چشاامگیر فتالیاات سوپراکسیدديسااموتاز، کاتاااالز، گلوتاااتیون   

 اکساایداز و کاااهش چشاامگیر سااطوح ساارمی گلااوکز و      رپ
هاای آزاد در  اثارات کاهناده راديكاال    [.12]آلدئید شد دیمالون

دانه کوئینون موهود در سیاهتیمومورد تیمول، تیموکوئینون و دی
های فتال اکسینن مانند های تولیدکننده گونهدر کاهش واکنش

اده شاده اسات   دهای سوپراکسید و هیدروکسیم نشان راديكال
عناوان  ههاا نیاز با   چربی خون آزمودنی ،در تحقیق حاضر [.13]

گیری شد که نتاايج نشاان داد در   های وابسته فرعی اندازهمتغیر
 دانااه تغییاار ماادت و مصاارف ساایاهپاای تماارين هااوازی کوتاااه

داری پیدا نكردند. مهمترين دلیم عدم تغییارات ايان ناوع    متنی
مچون مدت زمان اهرای پروتكام  هها احتماال به عواملی چربی

تمرينی بستگی دارد. همچنین نموناه آمااری اساتفاده شاده در     
هاا  تحقیق حاضر، چون افراد فتال بودند و میزان چربی خون آن

رسادکمتر تحات تااثیر    مینظردر يک رنج نرمال قرار داشت، به
دنباال تمارين   رسد بهمینظرفتالیت ورزشی قرار گرفته است. به

شاود  اکسیدانی تضتیف میمدت سیستم آنتیديد کوتاهشهوازی 
تواند دانه میاکسیدان همچون سیاههای آنتیو استفاده از مكمم

اکسایدانی را در مقابام اساترس اکسایداتیو ناشای از      دفاع آنتی
های  تمرين شديد تقويت کند و در نهايت موهب افزايش آنزی

 د.وهای آزاد شاکسیدانی و کاهش راديكال آنت
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Abstract 
 

Background and Aim: The body's antioxidant system, which is responsible for counteracting the damaging effects of 

free radicals, can be affected by various factors, including exercise. Nigella sativa is an anti-inflammatory and 

antioxidant plant. The aim of this study was to evaluate the short-term effect of intense aerobic exercise and 

supplementation of Nigella sativa on serum malondialdehyde and superoxide dismutase levels of young men. 

Methods: In a quasi-experimental study, 28 young men were randomly divided into four groups of 7 including aerobic 

exercise + placebo, Nigella sativa supplement, aerobic exercise and Nigella sativa supplement and control. The Bruce 

aerobic exercise protocol for one-week, and 3 times/week was performed. 

Results: The serum malondialdehyde level between pretest and posttest in the exercise + placebo (p < 0.01), exercise + 

Nigella sativa supplement (p < 0.05) and Nigella sativa supplement (p < 0.05) was significant. There was a significant 

difference between the exercise + placebo group and the two other groups including exercise + supplement (p <0.001) 

and supplement (p < 0.001) groups. The serum superoxide dismutase between pretest and posttest in the exercise + 

placebo groups (p <0.05), exercise + Nigella sativa supplement (p < 0.05) and Nigella sativa supplement (p < 0.05), 

was significant. Compared to the exercise + placebo group, superoxide dismutase was significantly increased in the 

exercise + Nigella sativa (p < 0.001) and Nigella sativa (p < 0.001) groups. 

Conclusion: It seems that after intense aerobic exercise, the antioxidant system is weakened and the use of antioxidant 

supplements such as Nigella sativa can strengthen the antioxidant defense against oxidative stress caused by intense 

exercise and ultimately increase antioxidant enzymes and decrease free radicals. 

 

Keywords: Oxidative stress, Bruce protocol, Nigella sativa, Antioxidant defense syste 
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