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 چکیده

دوز  دو کوتاه مدت یاریاثر مکمل تورین یک مکمل آنتی اکسیدانی است. بنابراین هدف از انجام پژوهش حاضر هدف: 

می  وامانده ساز یهواز تیالفع کیمردان جوان پس از  یبزاق یدانیاکسآنتی  یشاخص ها یبر پاسخ برخ نیمختلف مکمل تور

 باشد.

 62/2سال و حداکثر اکسیژن مصرفی  6/21 ± 7/1هشت مرد سالم غیر ورزشکار )با میانگین و انحراف معیار سن  روش کار:

روزه مکمل  7گرم(  طی دو دوره  3گرم در مقابل  6میلی لیتر/کیلوگرم / دقیقه( به صورت تصادفی در دو دسته ) 62/46 ±

صورت طرح متقاطع، تصادفی و دو سوکور مصرف نمودند. نمونه گیری بزاقی در سه مرحله قبل و بعد از دورة مصرف تورین را ب

مکمل و همچنین بالفاصله پس از جلسه فعالیت هوازی وامانده ساز صورت گرفت. آزمودنی ها در فعالیت هوازی وامانده ساز 

وات به شدت کار  20وات رکاب زدن را آغاز کردند و در هر دقیقه  20دور در دقیقه و شدت  60 روی چرخ کارسنج با سرعت 

 که آزمودنی به واماندگی رسیدند.افزوده شد تا جایی

یاری و پس از فعالیت در مقایسه با پیش از ، پس از مکملSOD نتایج پژوهش حاضر نشان داد، میزان فعالیت آنزیم یافته ها:

، اگرچه با مکمل یاری DPPHو  POX(. میزان فعالیت آنزیم >05/0pنی داری داشت )یاری در هر دو دوز، افزایش معمکمل

 و فعالیت افزایش نشان داد اما بین دو دوز مکمل یاری تفاوت معنی داری مشاهده نشد.

با توجه به یافته های پژوهش می توان گفت که احتماالً مصرف کوتاه مدت مکمل تورین با افزایش ظرفیت  نتیجه گیری:

های ورزشی هوازی شدید را کاهش انجام فعالیتهای آزاد در نتیجه اکسیدانی، تأثیرات منفی حاصل از افزایش رادیکالآنتی

 دهد. می

 تورین، فعالیت هوازی، استرس اکسایشی،  پاسخ آنتی اکسیدان. کلیدی: گانواژ
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 مقدمه 

های بدن بطور مداوم در معرض حمله سلول

نتیجه عوامل  های آزاد قرار دارند که دررادیکال

خارجی، متابولیسم طبیعی سلول یا برخی از 

های روزانه مانند فعالیت جسمانی تولید فعالیت

های های آزاد و گونهولید رادیکالمی شوند. ت

هنگام و پس از فعالیت  (ROS1فعال اکسیژن)

ای شناخته شده است. مطالعات ورزشی پدیده

دهند که فعالیت ورزشی شدید می نشان می

های آزاد بر سیستم تواند با افزایش رادیکال

آکسیدانی بدن غلبه کرده و باعث بروز آنتی

ی خنثی سازی استرس اکسایشی شوند. از طرف

رادیکالهای آزاد برای عملکرد مطلوب، ریکاوری و 

-. آنتی(11)سالمتی ورزشکاران مهم است

توانند هایی هستند که میاکسیدانها مولکول

را خنثی و  ROSاثرات منفی رادیکالهای آزاد و 

ت استرس اکسایشی را کاهش دهند. زمانی اثرا

اکسیدانی با غلظت کم در مقایسه با که مواد آنتی

مواد اکسید کننده قرار می گیرد بوسیله دادن یا 

گرفتن الکترون از رادیکالهای آزاد باعث کاهش 

داری شوند و بطور معنیها میواکنش پذیری آن

کنند یا آن را از اکسید شدن مواد جلوگیری می

. آنتی اکسیدانها به دو (5)اندازندبه تاخیر می

دسته با منشأ درونی ) بوسیله خود بدن تولید 

و با منشأ بیرونی )بوسیله مواد غذایی  شوند(می

شوند. با وجود وارد بدن می شوند( تقسیم می

این، هنگام فعالیت ورزشی، بویژه فعالیت شدید، 

-ممکن است فراتر از سیستم آنتی ROSتولید 

اکسیدانی بدن بوده و منجر به ایجاد آسیب در 

عنوان  شود که به DNAها و ها، پروتئینلیپید

 .(5)استرس اکسایشی در نظر گرفته می شود

                                                      
1. Reactive oxygen species 

-بزاق انسان شامل ترکیبات بیوشیمیایی و آنزیم

 ترینمتنوعی است که از مهم اکسیدانیهای آنتی

( و SODآنها می توان به سوپراکسید دیسموتاز)

( اشاره کرد که از ترکیبات POXپراکسیداز)

محلول در آب می باشند و در مقولۀ آنتی 

ها منعکس کنندة مقادیر متغیرهای اکسیدان

 SODباشند. آنزیم نظیر در گردش خون می

-آنزیمترین نخستین سد دفاعی و یکی از اصلی

-های آنتی اکسیدانی بدن در مواجهه با رادیکال

ترین نیز از اصلی POXهای سوپر اکسید است. 

های خنثی کننده رادیکال پراکسید آنزیم

هیدروژن است و کارایی آن در این خصوص از 

 .(23)باشدها نظیر کاتاالز بیشتر میسایر آنزیم

 -2-دی فنیل -1های آنزیمی، عالوه بر شاخص

-( از جمله شاخصDPPH2پیکربل هیدرازیل )

-های غیرآنزیمی در خصوص بررسی دفاع آنتی

روشی  DPPHاکسیدانی بدن به شمار می روند. 

سازی رادیکالهای  است برای ارزیابی فعالیت پاک

آزاد استفاده می شود و همواره در تعیین فعالیت 

نی برخی از مواد غذایی طبیعی آنتی اکسیدا

. (4)نظیر چای مورد استفاده قرار گرفته است

اکسیدان درون سلولی است و از ترین آنتیاصلی

طریق خنثی سازی رادیکالهای پراکسید 

هیدروژن و کاهش استرس اکسایشی، در 

ها ها در برابر سمیت و بیماریمحافظت اندام

 .(15)نقش حیاتی ایفا می کند

آمینواتان سولفونیک اسید ( یک  -2تورین ) 

های اسید امینه غیر ضروری است که نقش

اکسیدانی، تنظیم بسیاری از جمله خواص آنتی

کننده اسمزی، تثبیت کننده غشای سلولی و 

تنظیم کننده یونی در داخل سلول) بویژه یون 

کلسیم( و همچنین، تغذیه و بقای سلول در 

                                                      
2. 1,1-diphenyl-2-picrylhydrazy  
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. (18, 12)خصوص آن گزارش شده است 

هد که این دساختار شیمیایی تورین نشان می

اسید آمینه برخالف سایر انواع اسیدهای آمینه، 

فاقد گروه کربوکسیلی است، اما حاوی یک گروه 

ترین مسیر بیوسنتز باشد. اصلیگوگردی می

سیستئین -تورین عبارت از تبدیل اسید آمینه ال

وسیله آنزیم  به سیستئین سولفینات به

اکسیژناز و سپس، تبدیل سیستئین سیستئین دِ

سولفینات به هیپوتورین و در نهایت، اکسید 

های پژوهش . باشدشدن آن و تشکیل تورین می

گذشته نشان داده که مکمل تورین دارای خواص 

تواند به آنتی اکسیدانی بوده و مصرف آن می

اکسیدانی بدن کمک بهبود وضعیت آنتی

. تورین از طریق واکنش (22, 7, 6)نماید

های آزاد یا فرآوردهای مستقیم با رادیکال

استرس اکسایشی نظیر مالون دی آلدهید یا به 

طور غیر مستقیم از طریق اثر بر ترکیبات غیر 

های یا آنزیم Eو  Cهای آنزیمی نظیر ویتامین

 .(22)آنتی اکسیدانی صورت می گیرد

ویژه، فعالیت شدید، در اثر فعالیت ورزشی و به

اکسیدانی به طور کامل قادر به سیستم دفاع آنتی

باشد و لذا در جلوگیری از استرس اکسایشی نمی

اکسیدانی غذایی این حالت، نقش مواد آنتی

کند. در همین راستا، ای پیدا میاهمیت ویژه

اکسیدانی یکی از های آنتیاستفاده از مکمل

های ارتقای توازن میان فشار اکسایشی و دفاع هرا

-اکسیدانی بدن برای افزایش عملکرد میآنتی

باشد. شواهدی وجود دارد که خنثی کردن 

ROS تواند اکسیدانی میهای آنتیتوسط مکمل

تاثیر مثبتی بر عملکرد ورزشی داشته باشد. به 

ها برای همین دلیل، استفاده از این مکمل

ایشی و بهبود عملکرد ورزشی کاهش فشار اکس

. (23)در بین ورزشکاران افزایش یافته است

تورین برای عملکرد ورزشی مهم  حفظ غلظت

طوریکه این اسید آمینه در انقباض و است؛ به 

استراحت عضالنی، متابولیسم لیپید و سنتز 

. بر (14)کندقش اساسی ایفا میپروتئین عضله ن

اساس جستجوی انجام شده توسط محققین 

حاضر، اطالعاتی در خصوص دوز بهینه مصرف 

مدت مکمل تورین در ارتباط با بهبود دفاع کوتاه

های اکسیدانی بدن وجود ندارد. پژوهشآنتی

اند که مصرف مکمل تورین پیشین نشان داده

تواند موجب کاهش استرس اکسایشی در می

، ورزشکاران مرد رشته (25, 6)مردان جوان

 .(22)های نر شودو همچنین موش (7)گانهسه

های کمتر مصرف این موضوع در خصوص دوز

تر نیز گزارش های طوالنیتورین، اما در دوره

شده است. برای مثال، در پژوهشی نشان داده 

هفته  8گرم تورین برای  3شد که مصرف روزانه 

گانه منجربه کاهش در ورزشکاران مرد رشته سه

های آسیب اکسایشی نظیر سطوح شاخص

تروژن دفع شده در ادارار آلدئید و نیدیمالون

. همچنین، داسیلوا و همکاران (7)گرددمی

 50روز مصرف مکمل تورین ) 14( تاثیر 2013)

گرم به ازای هر کیلوگرم از وزن بدن در میلی

روز( را در مردان سالم جوان بررسی کردند. 

نتایج این پژوهش نشان داد میزان استرس 

اکسایشی گروه مکمل در پاسخ به یک فعالیت 

دگی کمتر از گرا تا سرحد وامانمقاومتی برون

گروه کنترل بود. همچنین، مقادیر سرمی آنزیم 

SOD  گروه مکمل پس از فعالیت بیشتر از گروه

ها از نظر آماری کنترل بود، اما این تفاوت

  .(6)دار نبودمعنی

(، در پژوهشی به 1394روح بخش و همکاران ) 

بررسی تأثیر دو هفته مکمل اسید آمینه تورین 

های کاتاالز و کراتین کیناز متعاقب یکبر آنزیم
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وهله فعالیت برونگرا در زنان فعال پرداختند.  

اد که سطوح نتایج حاصل از این پژوهش نشان د

های کاتاالز و کراتین کیناز هر دو گروه آنزیم

مکمل تورین و دارونما پس از شرکت در پروتکل 

ورزشی )آزمون الستد( نسبت به قبل از آن به 

 .(19)طور معناداری افزایش یافت 

( در مطالعه ای با مصرف 2018اددار و همکاران )

میلی گرم مکمل تورین، افزایش  200یا  100

فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانی و همچنین 

دفاع ضد اکسایشی را در موشهای ویستار 

 .(1)مشاهده نمودند

ناشی از  های گذشته اغلب تاثیردر کل، پژوهش 

های آسیب اکسایشی مصرف تورین را بر شاخص

دهنده اثرات ها نشانند که نتایج آنابررسی کرده

مطلوب دوزهای مختلف مکمل تورین در 

خصوص کاهش استرس اکسایشی در افراد جوان 

است و همچنین مطالعات اندکی آثار مکمل 

تورین را بر سیستم آنتی اکسیدانی در هردو 

اند. با غیر آنزیمی ارزیابی کردهبخش آنزیمی و 

این حال، تاثیر این دوزهای مصرفی بر سیستم 

ویژه اکسیدانی بدن، بهدفاع آنتی

( POXو  SODآنزیمی )نظیر های اکسیدانآنتی

کمتر بزاقی ( GSH و DPPHو غیرآنزیمی )

و نیاز به انجام  مورد توجه قرار گرفته

در این زمینه احساس یشتر بهای پژوهش

شود. بنابراین، هدف پژوهش حاضر، تعیین و می

مدت دوزهای مقایسه اثرات ناشی از مصرف کوتاه

های اکسیدانمختلف مکمل تورین بر پاسخ آنتی

آنزیمی و غیرآنزیمی بزاقی در افراد سالم جوان 

 بود.

 

 

 
 

 پژوهش روش

 هاآزمودنی

جامعه آماری پژوهش حاضر دانشجویان سالم 

گیالن بودند که پس از  غیرورزشکار دانشگاه

نفر از  8انتشار فراخوان در سطح دانشگاه، تعداد 

عنوان نمونه انتخاب شدند. معیارهای ها بهآن

ورود به پژوهش عبارت بود از محدوده سنی 

های سال، عدم مصرف مکمل 25-19

ماه  6در  ینداشتن عمل جراح اکسیدانی،آنتی

ر و عدم استعمال دخانیات مانند سیگا ،گذشته

عدم انجام فعالیت منظم ورزشی برای قلیان، 

عدم ابتال به  ماه قبل از پژوهش، 6حداقل 

اسکلتی، عروقی، عضالنیهای قلبیبیماری

های اثرگذار های دهانی و یا سایر بیماریعفونت

بر متغیرهای پژوهش که بر اساس پرسشنامه 

ورزشی بررسی شدند. اطالعات و سوابق پزشکی

در خصوص نحوه اجرای پژوهش  توضیحات الزم

ها صورت کتبی و شفاهی در اختیار آزمودنیبه

قرار گرفته و فرم رضایتنامه شرکت در پژوهش 

نیز توسط آنان تکمیل شد. پس از انتخاب 

ها، طی نخستین جلسه حضور در آزمودنی

های آزمایشگاه فیزیولوژی ورزشی، ویژگی

ها از قبیل قد )قدسنج جسمانی آزمودنی

تاندارد(، وزن )ترازوی دیجیتال( و درصد اس

گیری چربی زیرپوستی )کالیپر استاندارد( اندازه

ها های بزاقی آزمودنیشده و سپس، نمونه

های مخصوص روش غیرتحریکی در لولهبه

ها خواسته آوری شد. از آزمودنیگیری جمعنمونه

های شد تا طی پروتکل مکمل یاری و آزمون

که محتوای آنتی اکسیدانی مربوط از غذاهایی 

و آخرین وعده غذایی  کنند باالیی دارند، پرهیز

ساعت پیش از جلسه میل  3خود را حداقل 
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آوری نمایند و همچنین دو ساعت پیش از جمع

 نمونه بزاقی، دهان خود را مسواک بزنند. 

 مکمل یاری

دوزهای مصرف مکمل تورین در پژوهش حاضر 

ترتیب در سه وعده  گرم در روز بود که به 6و  3

گرمی )صبح، ظهر و شب( مصرف  2و  1

. دوزهای مختلف مکمل در (25, 7)شدند

تهیه شکل یک گرمی همرنگ و یک هایکپسول

های یکسان قرار داده شد تا طیشده و در قو

های ها به حداقل برسد. کپسولتفاوت بین آن

 500گرم مکمل و میلی 500گرم با  3دسته دوز 

گرم دارونما پر شدند؛ در حالیکه میلی

ل از طور کامگرم به 6های دسته دوز کپسول

مکمل پر شد. بدین ترتیب، هر دو دسته در هر 

کردند و امکان پی وعده دو کپسول مصرف می

ها به تفاوت در دوزها به حداقل بردن آزمودنی

ها توسط شخص سوم کدگذاری رسید. قوطی

 محتویاتها از شدند تا محقق و آزمودنی

 .کور() دو سویهاطالع نداشته باشند هاقوطی

 500قوطی با دوز  4ها )، قوطیسرانجام

گرم از میلی 1000قوطی با دوز  4و گرم میلی

مکمل تورین( در یک کیسه غیرشفاف قرار داده 

گیری از شده و در پایان نخستین نمونه

ها خواسته شد تا یک قوطی را از درون آزمودنی

کیسه بردارند. بنابراین، انتخاب هر قوطی توسط 

ده و ترتیب صورت تصادفی بوهر آزمودنی به

ها در دو دسته را مشخص نمود. قرارگیری آن

های داده شده روز کپسول 7ها به مدت آزمودنی

را مصرف نمودند و در روز هشتم، نخستین 

گیری بزاقی جلسه فعالیت پس از دومین نمونه

 (. 1انجام شد )شکل 

 

 

 پروتکل فعالیت ورزشی هوازی

 ها یک وهله فعالیتطی این جلسه آزمودنی

هوازی پیشروندة وامانده ساز را روی ارگومتر 

دور در  60انجام دادند. این فعالیت با سرعت 

وات به  20دقیقه آغاز شده و هر دقیقه میزان 

شدت کار افزوده شد تا جائیکه آزمودنی به 

. برای بررسی میزان سختی (25)واماندگی برسد

ای بورگ استفاده شد و نمره 20کار از مقیاس 

گیری بزاقی انجام پس از فعالیت، سومین نمونه

ها شد. پس از پایان فعالیت وامانده ساز، آزمودنی

روز هیچ مکملی مصرف نکردند و در  7به مدت 

روز چهاردهم پژوهش پس از نمونه گیری 

ها توزیع مل بین آنهای مکچهارم، مجدداً قوطی

روز  7نفری که طی  4شد؛ با این تفاوت که 

گرمی مکمل را مصرف کرده  3نخست، دوز 

گرمی  6گیری، دوز روز دوم مکمل 7بودند، در 

ها پس از دریافت نمودند و بالعکس. آزمودنی

گیری و در روز روز دوم مکمل 7پایان 

ودوم پژوهش مجدداً به آزمایشگاه بیست

ورزشی مراجعه کرده و پس از  فیزیولوژی

گیری بزاقی، فعالیت هوازی پنجمین نمونه

ساز را تکرار نمودند و ششمین وامانده

آوری گیری پس از پایان فعالیت جمعنمونه

 .(25)گردید

 روش آماری

ها با استفاده از آزمون توزیع طبیعی بودن داده

شد. برای مقایسه تغییرات تعیین  شاپیروویلک

آنزیمی از آزمون تحلیل واریانس با 

های مکرر با آزمون تعقیبی بونفرونی گیریاندازه

افزار ها توسط نرموتحلیل دادهاستفاده شد. تجزیه

SPSS  ها توسط و ترسیم شکل 24نسخه

داری انجام شده و سطح معنی Excelافزار نرم

بود. ≥P 05/0ها در این پژوهش آزمون
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 های پژوهشیافته

های آنتروپومتریکی و ، ویژگی1-1در جدول 

 ها ارائه شده است.فیزیولوژیکی آزمودنی

 

 

 

 
 طرح شماتیک پروتکل پژوهش .1شکل 

 غیر تحریکی،       فعالیت ورزشی هوازی پیشروندة وامانده ساز نمونه گیری بزاقی   

 
 

 تایج ویژگی های آنتروپومتریکی و فیزیولوژیکی مردان جوان غیرفعال.ن. 1 جدول

 انحراف استاندارد ±میانگین  متغیرها

 6/21 ± 7/1 سن )سال(

 3/176 ± 3/4 قد )سانتی متر(

 4/71 ± 8/4 وزن )کیلوگرم(

 6/13 ± 5/2 د(چربی بدن )درص

 (kg.m-2)شاخص توده بدن 

 (VO2maxحداکثر اکسیژن مصرفی )

4/1 ± 6/22 

62/2±62/46 

 

ها توزیع با توجه نتایج آزمون شاپیروویلک داده

طبیعی داشتند، بنابراین از روش آماری تحلیل 

های مکرر با گیریواریانس دوطرفه با اندازه

عامل دو استفده شد که در آن   2×3ساختار  

عامل زمان  3گرم( و  6گرم و دوز  3دسته )دوز 

های اندازه گیری )قبل از مکمل یاری، پس از 

مکمل یاری، بالفاصله پس از فعالیت(. برای 

های بین گروهی از آزمون تعقیبی تعیین تفاوت

 بونفرونی استفاده گردید.

و  دازیپراکس، SODهای فعالیت آنزیم

DPPH اری، پس از دیسموتاز قبل از مکمل ی

مکمل یاری، و بالفاصله پس از فعالیت در هر دو 

گرم در  6گرم و  3ی با دوز دسته مکمل یار

 نشان داده شده است. 4و  3، 2شکل 
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  یگرم 6و  یگرم 3مربوط به دو دسته دوز  SOD تیفعال راتییتغ سهیمقا .2شکل 

 .رفعالیدر مردان جوان غ
 .( ≥P 05/0)مل یاری تفاوت معنی دار نسبت به قبل از مک *

 .( ≥P 05/0)تفاوت معنی دار نسبت به پس از مکمل یاری  †      
 

 

  یگرم 6و  یگرم 3مربوط به دو دسته دوز  POX تیفعال راتییتغ سهیمقا .3شکل 

 .رفعالیدر مردان جوان غ

 .( ≥P 05/0)تفاوت معنی دار نسبت به قبل از مکمل یاری  *

 .( ≥P 05/0)از مکمل یاری  تفاوت معنی دار نسبت به پس †
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  یگرم 6و  یگرم 3مربوط به دو دسته دوز  DPPH تیفعال راتییتغ سهیمقا .4شکل 

 .رفعالیدر مردان جوان غ

 .( ≥P 05/0)تفاوت معنی دار نسبت به قبل از مکمل یاری  *

 ( ≥P 05/0)تفاوت معنی دار نسبت به پس از مکمل یاری  †
.

یرات فعالیت آنزیم نتایج مربوط به مقایسه تغی

 3سوپر اکسید دیسموتاز مربوط به دو دسته دوز 

های زمانی قبل از گرم در فاصله 6گرم و دوز 

بالفاصله پس مکمل یاری، پس از مکمل یاری، و 

، ارائه شده است. 2از فعالیت در جدول 

همچنین، نتایج مربوط به آزمون تعقیبی 

 بونفرونی جهت تعیین محل تفاوت ها در جدول

 نمایش داده شده است. 3

 

 . رفعالیدر مردان جوان غ سموتازید دیسوپراکس میآنز تیفعال راتییتغ سهیمقا. 2جدول 

 Pمقدار  Fمقدار گیری مکرراندازه متغیر

SOD 
(U/mg-1) 

 0001/0* 298/139 زمان

 475/0 547/0 گروه×زمان

 007/0* 781/9 گروه

 (. p ≤ 05/0) داری* تفاوت معن

 

در مردان جوان  سموتازید دیسوپراکس میآنز تیمربوط به فعال یبونفرون یبیآزمون تعق جینتا .3دول ج

 رفعالیغ

 گرمی 6دسته دوز  آزمون تعقیبی بونفرونی گرمی 3دسته دوز 

 Pمقدار  اختالف میانگین  زمان های اندازه گیری Pمقدار  اختالف میانگین

 0001/0* -307/0 پس از مکمل یاری قبل از مکمل یاری با 0001/0* -225/0

 0001/0* -298/1 قبل از مکمل یاری با بالفاصله پس از فعالیت 0001/0* -137/1

 0001/0* -991/0 پس از مکمل یاری با بالفاصله پس از فعالیت 001/0* -913/0

 (. p ≤ 05/0) داری* تفاوت معن
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، 3-1و  2-1با توجه به نتایج مندرج در جدول 

ج آزمون تحلیل واریانس دوطرفه با نتای

دار درون گیری مکرر حاکی از تفاوت معنیاندازه

( است P=0001/0گیری )گروهی در زمان اندازه

گیری و گروه دارای اثر اما عامل زمان اندازه

 تعاملی بر فعالیت آنزیم سوپر اکسید دیسموتاز

دار . همچنین تفاوت معنی(P=475/0باشند )نمی

در فعالیت این آنزیم مشاهده شد  بین گروهی

(007/0=P در مقایسه درون گروهی و بین .)

 3داری بین مصرف دوز گروهی تفاوت معنی

 میپاسخ آنزگرمی مکمل تورین بر  6گرمی و 

SOD  یهواز تیفعال کیمردان جوان پس از 

 (. p ≤ 05/0)وجود دارد ساز وامانده

زیم نتایج مربوط به مقایسه تغییرات فعالیت آن

گرم و دوز  3پراکسیداز مربوط به دو دسته دوز 

های زمانی قبل از مکمل یاری، گرم در فاصله 6

پس از مکمل یاری، و بالفاصله پس از فعالیت در 

، ارائه شده است. همچنین، نتایج مربوط 4 جدول

به آزمون تعقیبی بونفرونی جهت تعیین محل 

 ، نمایش داده شده است.5 تفاوت ها در جدول 

نتایج مربوط به مقایسه تغییرات فعالیت آنزیم 

DPPH  6گرم و دوز  3مربوط به دو دسته دوز 

های زمانی قبل از مکمل یاری، گرم در فاصله

پس از مکمل یاری، و بالفاصله پس از فعالیت در 

، ارائه شده است. همچنین، نتایج مربوط 6جدول 

به آزمون تعقیبی بونفرونی جهت تعیین محل 

 ، نمایش داده شده است.7ها در جدول  تفاوت

حاکی از تفاوت  7نتایج مندرج در جدول 

گیری دار درون گروهی در زمان اندازهمعنی

(0001/0=Pاست، و عامل زمان اندازه ) گیری و

 DPPHگروه دارای اثر تعاملی بر فعالیت آنزیم 

دار بین ( اما تفاوت معنیP=0001/0باشند )می

ین آنزیم مشاهده نشد گروهی در فعالیت ا

(634/0=P بنابراین، مصرف دوز .)6گرمی و  3 

 DPPH میپاسخ آنزگرمی مکمل تورین بر 

 یهواز تیفعال کیمردان جوان پس از 

 (. p ≤ 05/0)داری نداردز تفاوت معنیساوامانده

 

 .رفعالیدر مردان جوان غ دازیپراکس میآنز تیفعال راتییتغ سهیمقا  .4جدول 

 Pمقدار  Fمقدار درجه آزادی مجذور میانگین گیری مکررازهاند متغیر

 

POX 
(U/mg-1) 

 0001/0* 765/200 005/1 703/63 زمان

 623/0 254/0 005/1 081/0 گروه×زمان

 512/0 454/0 1 120/0 گروه

 (.p≤05/0) داری* تفاوت معن

 

 

 

 

 

 

 



 1، شماره نهمجلد ، 1398بهار و تابستان ، سوخت و ساز و فعالیت ورزشی دوفصلنامه                  ...    یدیسع امی، پانیعیسم یعل    64 

 .رفعالیدر مردان جوان غ دازیپراکس میآنز تیمربوط به فعال یبونفرون یبیآزمون تعق جینتا. 5جدول 

 گرمی 6دسته دوز  آزمون تعقیبی بونفرونی گرمی 3دسته دوز 

 Pمقدار  اختالف میانگین  زمان های اندازه گیری Pمقدار  اختالف میانگین

115/0- *0001/0 
قبل از مکمل یاری با پس از مکمل 

 یاری
196/0- *0001/0 

424/2- *0001/0 
یاری با بالفاصله پس  قبل از مکمل

 از فعالیت
624/2- *0001/0 

309/2- *0001/0 
پس از مکمل یاری با بالفاصله پس 

 از فعالیت
428/2- *0001/0 

 (.p≤05/0) داری* تفاوت معن

 

 . رفعالیدر مردان جوان غ DPPH میآنز تیفعال راتییتغ سهیمقا. 6جدول 

 Pمقدار  Fمقدار آزادی درجه مجذور میانگین گیری مکرراندازه متغیر

 

DPPH 
(%) 

 0001/0* 777/1153 403/1 140/231 زمان

 0001/0* 202/33 403/1 651/6 گروه×زمان

 634/0 236/0 1 357/16 گروه

 (.p≤05/0) داری* تفاوت معن

 
 . رفعالیدر مردان جوان غ DPPH میآنز تیمربوط به فعال یبونفرون یبیآزمون تعق جینتا. 7جدول 

 گرمی 6دسته دوز  آزمون تعقیبی بونفرونی گرمی 3سته دوز د

 Pمقدار  اختالف میانگین  زمان های اندازه گیری Pمقدار  اختالف میانگین

690/1- *0001/0 
قبل از مکمل یاری با پس از مکمل 

 یاری
954/2- *0001/0 

220/5- *0001/0 
قبل از مکمل یاری با بالفاصله پس از 

 فعالیت
369/7- *0001/0 

530/3 *0001/0 
پس از مکمل یاری با بالفاصله پس از 

 فعالیت
415/4- *0001/0 

 (.p≤05/0) داری* تفاوت معن

  گیریبحث و نتیجه

کوتاه  یاریاثر مکمل هدف این پژوهش بررسی 

 یبر پاسخ برخ نیمدت دوز مختلف مکمل تور

مردان جوان  یبزاق یدانیاکسآنتی  یشاخص ها

بوده است.  وامانده ساز یهواز تیالفع کیپس از 

نتایج پژوهش حاضر نشان داد، میزان فعالیت 

، پس از مکمل یاری و پس از SOD آنزیم

فعالیت افزایش معنی داری داشت که این 

 3گرمی بیشتر از دوز  6افزایش در دسته دوز 

، DPPHو  POXگرمی بود. میزان فعالیت آنزیم 

فزایش نشان داد اگرچه با مکمل یاری و فعالیت ا
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اما بین دو دسته تفاوت معنی داری مشاهده 

 نشد.

محققین معتقدند فعالیت بدنی منظم می تواند 

های مزمن نظیر باعث پیشگیری از بیماری

های قلبی عروقی، دیابت، سرطان، پرفشار بیماری

خونی، چاقی، افسردگی و پوکی استخوان 

امروزه به خوبی ثابت شده است که . (13)شود

های توانند نقشهای مختلف بدنی میفعالیت

های آزاد اکسیژن و متفاوتی در تولید رادیکال

. بسیاری (24, 10)استرس اکسیداتیو ایفا کنند

های بدنی با شدت از محققین معتقدند فعالیت

توانند با باال و طوالنی مدت و کوتاه مدت می

های آزاد، باعث آسیب سلول افزایش رادیکال

. در (17)شده و روند پیری را تسریع کنند

درصد از اکسیژن  5تا  2متابولیسم هوازی، 

مصرفی در میتوکندری به رادیکال سوپراکسید، 

هیدروژن پراکسید و رادیکال های هیدروکسیل 

 ROSهای آزاد و تبدیل می شود. این رادیکال

اکسیدانی که های آنتیتولیدی توسط سیستم

های آنزیمی و غیرآنزیمی اکسیدانشامل آنتی

. با وجود این، (21)شوندخنثی میباشند، می

ممکن  ROSهنگام فعالیت ورزشی شدید تولید 

است فراتر از ظرفیت سیستم دفاع 

تواند منجر به اکسیدانی بدن باشد که میآنتی

 DNAها و ایجاد آسیب در لیپیدها، پروتئین

. بنابراین، احتماالً علت افزایش فعالیت (21)شود

ها پس از فعالیت هوازی وامانده اکسیدانآنتی

باشد های آزاد میولید رادیکالساز در نتیجه ت

که واکنش طبیعی و بیولوژیکی بدن برای 

های آزاد و سازی، دفع و یا جذب رادیکالخنثی

بار جلوگیری از استرس اکسیداتیو و آثار زیان

و تضعیف  ROSباشد. تولید های آزاد میرادیکال

اکسیدانی، آسیب و تخلیه سیستم دفاعی آنتی

ها پس از فعالیت ورزشی احتمالی سلول و بافت

امری اجتناب ناپذیر است، بنابراین، جهت کاهش 

و  ROSهای احتمالی ناشی از تولید آسیب

رادیکال آزاد پس از فعالیت ورزشی شدید که 

اکسیدانی بدن فراتر از ظرفیت دفاع آنتی

باشد، باید راهکاری یافت و این امر از طریق می

ه کاهش کاهش شدت فعالیت ورزشی و در نتیج

یا از طریق تقویت سیستم دفاع  ROSتولید 

اکسیدانی بدن ممکن است. بنابراین، تقویت آنتی

اکسیدانی از طریق مصرف سیستم آنتی

های غذایی های غذایی یا مکملاکسیدانآنتی

جهت کاهش آسیب احتمالی به لیپیدها و 

DNA ها پس از فعالیت ورزشی شدید سلول

 سد. امری ضروری به نظر می ر

آمینواتان سولفونیک اسید(، یک  -2تورین )

های اسید آمینه غیر ضروری است که نقش

اکسیدانی، تنظیم بسیاری از جمله خواص آنتی

کننده اسمزی، تثبیت کننده غشای سلولی و 

تنظیم کننده یونی در داخل سلول ) بویژه یون 

کلسیم( و همچنین، تغذیه و بقای سلول در 

. (12)است  خصوص آن گزارش شده

های گذشته نشان داده که مکمل تورین پژوهش

دارای خواص آنتی اکسیدانی بوده و مصرف آن 

اکسیدانی بدن تواند به بهبود وضعیت آنتیمی

 رانهمکاو  نیتاآ. در همین راستا، (7)کمک نماید

 ةکنند فمصر هایشمو یرو تحقیق با (2002)

 سسترا شاخص یافتنددر زکتووپرفر یاغذ

 می یشافزا ش هامو یندر ا MDAکسایشی ا

دار  معنی یشافزا طریقاز  ینرتوو  یابد

 کسایشیا سسترا کاهش به ،نزیمیآ یفعالیتها

. نتایج تحقیق حاضر نشان داد (3)کند می کمک

کمل یاری تورین باعث افزایش فعالیت که م

آنزیم های آنتی اکسیدانی نسبت به حالت قبل 
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از مکمل یاری می شود. در این ارتباط تحقیقاتی 

وجود داشتند که با تحقیق حاضر همسو بودند. 

( نشان دادند که با 2010اولیویرا و همکاران )

مصرف دوز فیزیولوژیک تورین، فعالیت آنزیم 

SOD  پاکسازی رادیکال های آزاد و همچنین

. آزمودنی های مطالعه اددارا و (16)افزایش یافت

گرم تورین میلی 200یا  100(، 2018همکاران )

به ازای هر کیلوگرم وزن بدن مصرف کردند که 

باعث افزایش فعالیت آنزیم های اکسیدانی و 

. فنگ و (2)همچنین دفاع ضد اکسایشی شد

( نشان دادند که مصرف تورین 2011همکاران )

افزایش فعالیت آنتی اکسیدان های کاتاالز  باعث

و گلوتاتیون پراکسیداز می شود. بنابراین انتظار 

می رود این افزایش ظرفیت آنتی اکسیدانی، 

باعث حفاظت سلول ها در برابر رادیکال های 

. بر (9)آزاد ناشی از فعالیت های ورزشی شود

اساس جستجوی انجام شده توسط محققین 

حاضر، اطالعاتی در خصوص برتری یکی از 

مدت دوزهای مکمل تورین بصورت مصرف کوتاه

اکسیدانی در هر دو آنتیبا تاکید بر بهبود دفاع 

بخش آنزیمی و غیر آنزیمی وجود ندارد. 

اند که مصرف های پیشین نشان دادهپژوهش

تواند موجب کاهش استرس مکمل تورین می

، ورزشکاران (25, 6)اکسایشی در مردان جوان

های نر و همچنین موش (8)گانهمرد رشته سه

. در همین راستا، ژانگ و همکاران (22)شود

( نشان دادند مصرف مکمل تورین با دوز 2004)

 18-20روز در مردان  7گرم در روز به مدت  6

و  DNAتواند موجب کاهش آسیب ساله می

ساز آسیب اکسایشی در پاسخ به فعالیت وامانده

 . (25)روی ارگومتر شود

های کمتر مصرف این موضوع در خصوص دوز

تر نیز گزارش های طوالنیتورین، اما در دوره

شده است. برای مثال، در پژوهشی نشان داده 

هفته  8گرم تورین برای  3شد که مصرف روزانه 

گانه منجربه کاهش در ورزشکاران مرد رشته سه

های آسیب اکسایشی نظیر سطوح خصشا

آلدئید و نیتروژن دفع شده در ادرار دیمالون

. همچنین، داسیلوا و همکاران (7)گرددمی

 50روز مصرف مکمل تورین ) 14( تاثیر 2012)

گرم به ازای هر کیلوگرم از وزن بدن در میلی

روز( را در مردان سالم جوان بررسی کردند. 

نتایج این پژوهش نشان داد میزان استرس 

اکسایشی گروه مکمل در پاسخ به یک فعالیت 

گرا تا سرحد واماندگی کمتر از مقاومتی برون

مچنین، مقادیر سرمی آنزیم گروه کنترل بود. ه

SOD  گروه مکمل پس از فعالیت بیشتر از گروه

ها از نظر آماری کنترل بود، اما این تفاوت

. با این حال، تاثیر دوزهای (6)دار نبودمعنی

اکسیدانی بدن، مصرفی بر سیستم دفاع آنتی

و  SODآنزیمی )نظیر های اکسیدانویژه آنتیبه

POX( و غیرآنزیمی )DPPH  وGSH ) بزاقی

است. لذا، تعیین  کمتر مورد توجه قرار گرفته

دوز بهینه مصرف این مکمل با استفاده از نمونه 

تواند ماری مشابه در غالب یک تحقیق میآ

کنندگان و احتماال راهنمای مناسبی برای مصرف

میزان واقعی اثرگذاری آن باشد. نتایج تحقیق 

حاضر نشان داد که مکمل یاری تورین در هر دو 

گرم باعث افزایش معنی دار  6گرم و  3گروه دوز 

، و SOD ،POXفعالیت آنتی اکسیدان های 

DPPH .تحقیقات محدودی تغییرات  می شود

ظرفیت آنتی اکسیدانی را در پاسخ به مکمل 

یاری تورین بصورت خالص بررسی کرده اند، که 

در این میان، تحقیقات اسدآبادی و همکاران، 

روح بخش و همکاران، با تحقیق حاضر همسو 

(، در1394روح بخش و همکاران ). بودند
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ید پژوهشی به بررسی تأثیر دو هفته مکمل اس 

های کاتاالز و کراتین کیناز آمینه تورین بر آنزیم

متعاقب یک وهله فعالیت برونگرا در زنان فعال 

پرداختند. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد 

های کاتاالز و کراتین کیناز هر که سطوح آنزیم

دو گروه مکمل تورین و دارونما پس از شرکت 

به قبل در پروتکل ورزشی )آزمون الستد( نسبت 

 > 05/0Pاز آن به طور معناداری افزایش یافت )

. برخی تحقیقات نیز تغییراتی را در (19)( 

فعالیت آنتی اکسیدانی پس از مکمل یاری 

تورین و به دنبال فعالیت ورزشی مشاهده 

حاضر با تحقیقات  نکردند. از این منظر، تحقیق

ساربان و همکاران، و سیلوا و همکاران، ناهمسو 

ای بر ( در مطالعه2014بود. ساربان و همکاران )

روی بیماران مبتال به آرتریت روماتوئید طی 

ای فعالیت هوازی )پیاده روی آهسته( اثر دوهفته

مصرف اسید آمینه تورین بر ظرفیت آنتی 

اسیون لیپیدی و اکسیدانی تام پالسما، پراکسید

های آنتی اکسیدان گلبول قرمز فعالیت آنزیم

نشان دادند که مصرف تورین به همراه فعالیت 

هوازی ) پیاده روی آهسته( بر ظرفیت آنتی 

اکسیدانی تام بیماران مبتال به آرتریت تأثیر 

که احتماالً بدلیل وجود  (20)داری نداردمعنی

ها ب مزمن در این طیف از بیماریوضعیت التها

و یا ناکافی بودن دوز مورد استفاده در شرایط 

بالینی است. بر اساس بررسی های محقق 

تاکنون تحقیقی که اثر دوزهای مختلف تورین را 

بر سیستم آنتی اکسیدانی و دفاع ضد اکسایشی 

در دو بخش آنزیمی و غیر آنزیمی، مقایسه کرده 

برایند مطالعاتی که دوزهای  باشد وجود ندارد. اما

مختلفی را به کار برده اند اثر مثبتی را در 

های التهابی یا آسیب عضالنی، گزارش شاخص

کرده اند. در نتیجه، احتماالً مصرف کوتاه مدت 

مکمل تورین می تواند با افزایش ظرفیت 

اکسیدانی، تغییرات نامطلوب فرآیندهای آنتی

های آزاد در کالاکسایشی ناشی از افزایش رادی

های ورزشی هوازی شدید را انجام فعالیتنتیجه 

کاهش دهد. تعیین دوز بهینه مصرف مکمل 

تورین دارای اهمیت است. دوزهای مختلف 

مکمل تورین می تواند اثرات متفاوتی داشته 

باشد. نتایج تحقیق حاضر نشان داد که اثرات 

، وابسته به دوز و اثرات SODضد اکسایشی 

POX  وDPPH مستقل از دوز مصرفی مکمل ،

می باشند، لذا نمی توان با قطعیت استفاده از 

دوز باالتر را توصیه کرد، بنابراین به منظور ارائۀ 

های مکمل یاری نیاز به تحقیقات بیشتر توصیه

 در این زمینه همچنان وجود دارد.

نویسندگان این تحقیق از تمامی داوطلبین 

دف کمک به پیشبرد پژوهش حاضر که تنها با ه

مسیر دانش کشور در این تحقیق مشارکت 

داشتند کمال تشکر و قدردانی را دارند. همچنین 

شوند نویسندگان تحقیق حاضر خاطر نشان می

 که هیچ گونه تضاد منافعی ندارند.
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Abstract 

Aim: Taurine is an antioxidant supplement. Therefore, the purpose of this study was to 

investigate the effect of short-term supplementation of two different dosages of Taurine 

taurine supplement on responses of some salivary antioxidant parameters of young men 

after an exhaustive aerobic activity. 

Method: Eight healthy non-athlete men (mean ± SD age 21.6 ± 1.7 yrs and VO2 

max 62.62 ± 62.2 ml / kg / min) were randomly divided into two categories (3 Vs. 6 

Gr/d) in two 7-day periods in the complement of Taurine taurine as cross-over, 

Randomized randomized and double-blinded. Saliva samples were collected in three 

occasions: before and after the supplementation period and immediately after 

exhaustive aerobic exercise. The subjects started the exhausting aerobic activity on 

ergometer was performed at 60 RMP and 20 Wattswatts, while withevery minute, 20 

watts added to the intensity every minute until the subject got exhausted.  
Results: The results showed that the SOD, after supplementation (in doses of 6 

grams more than the dose of 3 g) and after exercise increased significantly compared 

with the pre-supplementation in both doeses (P<0.05). The activity level of POX and 

DPPH increased with supplementation and activity, but there was no significant 

difference between the two doses. 

Conclusion: According to the research findings, it can be concluded that the short-

term consumption of taurine supplementation by increasing antioxidant capacity will 

reduce the negative effects of free radicals as a result of intense aerobic exercise 

activities. 
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