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Introduction: The aim of this study was to evaluate the effect of six weeks of TRX training and
curcumin consumption on muscle injury indices in female athletes.
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Materials and Methods: This quasi-experimental study was performed on 36 healthy female
athletes with an age range of 18-25 years and a body mass of 18.5.5 kg / m2. Subjects were
purposefully selected and randomly divided into three groups of 12 people including exercise +
placebo, exercise + curcumin and curcumin. The training protocol consisted of six weeks of TRX
training (three sessions per week; eight sessions per session). Curcumin supplementation is also
given in the form of 500 mg capsules daily after lunch. Data were analyzed by paired t-test and
one-way ANOVA at a significance level of 0.05 with Spss-22 software.
Results: Posttest values related to creatinine index were significantly reduced in the exercise +
placebo (P = 0.02) and exercise + curcumin (P = 0.03) groups. Also, this decrease in lactate
dehydrogenase index was observed in the mentioned groups (P = 0.04 and P = 0.04, respectively).
There was a significant difference between exercise + placebo group and curcumin group in
creatine kinase (P = 0.00), lactate dehydrogenase (P = 0.02) indices. Also, a significant difference
was observed between the exercise + curcumin group and the curcumin group in the indices of
creatine kinase (P = 0.00) and lactate dehydrogenase (P = 0.05).
Conclusion: To reduce muscle injuries, TRX training can be used as an effective method to
reduce pain and bruising after exercise. In addition to this exercise method, taking curcumin
herbal supplement is effective in faster recovery of pain and contusion after exercise.
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Exercising vigorously can cause muscle soreness, loss of function, and muscle damage. Researchers are
looking for ways to prevent the inflammatory damage caused by strenuous exercise. Serum creatine
kinase (CK) and lactate dehydrogenase (LDH) indices were used to measure muscle damage. TRX
exercises, by changing the position of the body, can strongly activate the central stabilizing muscles of
the body and benefit the most by using a series of comprehensive exercises in a short period of time.
The tendency of people to use supplements and herbs is increasing. Curcumin is one of the dietary
supplements that has antioxidant and anti-inflammatory properties. Numerous studies have examined
the effect of various types of exercise and medication supplements on muscle injury indices. Leslie et
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al. Pain and slight reduction of creatine kinase. In a study, Bartholomey et al. found that taking curcumin
(2 g) two days before and two days after jumping three times a day can reduce blood and urine creatinine
kinase and lactate dehydrogenase levels. Considering the importance of combining exercise with herbal
supplements to achieve the desired result in reducing cell damage, the aim of this study was to
investigate the effect of long-term use of curcumin with TRX training on serum levels of creatine kinase
and lactate dehydrogenation.
Materials and Methods
The present study was a quasi-experimental method and the statistical population of the study was
female student-athletes. Thirty-six people were purposefully selected as a sample and divided into three
groups of 12 people including: Exercise + placebo, Exercise + Curcumin and Curcumin. The training
protocol was six weeks of TRX training with a frequency of three sessions per week and each session
consisted of 8 movements. Subjects took 500 mg of curcumin tablets daily. Two blood sampling steps
were performed and human CK kit was used. Statistical analysis was performed using correlated t-test
and one-way analysis of variance. Tukey post hoc test was used to determine the differences between
groups and the significance level was considered as P <0.05.
Results
According to the results of correlated t-test, it can be said that creatine kinase enzyme in training +
placebo (P = 0.029) and exercise + curcumin (P = 0.038) groups had a significant decrease in
comparison with post-test and pre-test values. However, this enzyme has a significant increase in the
curcumin group (P = 0.037). It can also be said that lactate dehydrogenase had a significant decrease in
the exercise + placebo (P = 0.04) and exercise and curcumin (P = 0.042) groups, but was not significant
in the curcumin group. Also, according to the results of ANOVA test, the values of creatine kinase and
lactate dehydrogenase muscle damage index of the subjects after six weeks in the study groups were
significantly different from each other.
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Conclusion
The results showed that creatine kinase levels in all groups and lactate dehydrogenase in the exercise +
placebo and exercise + curcumin groups increased significantly after six weeks of TRX training and
curcumin consumption compared to pre-exercise levels. The present study is in line with some studies
such as Leslie et al. (2015), Bartholomey et al. (2017). On the other hand, Azarbayjani et al. (1396),
Wang et al. (2018) reported contradictory results in their findings. The results show that six weeks of
TRX training and curcumin use reduce the indicators of muscle damage and the use of curcumin and
TRX exercises as non-pharmacological methods can have a positive effect on the levels of creatine
kinase and lactate dehydrogenase enzymes. According to the results, TRX training with the use of
curcumin supplement has a positive effect on reducing the incidence of muscle injuries, so coaches and
team physicians can use this supplement along with resistance training to prevent muscle damage.
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بررسی اثرات شش هفته تمرینات ورزشی  TRXو مصرف کورکومین بر برخی شاخصهای
آسیب عضالنی در زنان ورزشکار
محبوبه معصوم پور ،1مجید وحیدیان رضازاده ،1امید محمد

دوست*1

 1گروه علوم ورزشی ،دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ،دانشگاه سیستان و بلوچستان ،زاهدان ،ایران
دریافت1399/7/27 :

پذیرش1400/4/12 :

انتشار آنالین1400 /4/19 :

چکیده
مقدمه :هدف از مطالعه حاضر بررسی تأثیر شش هفته تمرین  TRXو مصرف کورکومین بر شاخصهای آسیب عضالنی در زنان
ورزشکار بود.
مواد و روشها :این مطالعه نیمه تجربی بر روی  36زن ساال ورزشاکار با دامنه سانی  18 – 25ساا و توده بدنی 18/5 – 25
کیلوگرم بر مترمربع انجام شد .افراد به صورت هدفمند انتخاب و به صورت ت صادفی در سه گروه  12نفره شامل تمرین +دارونما،
تمرین+کورکومین و کورکومین تق سی شدند .پروتکل تمرین شامل شش هفته تمرین (  TRXسه جل سه در هفته؛ هر جل سه
هشاات حرکتب بود .هم نین مکمل کورکومین به شااکل کوسااو  500میلیگرمی روزانه بعد از ناهار تجویز میشااد .دادهها با
آزمونهای تی همبسته و آنوا یکطرفه در سطح معنیداری  0/05با نرمافزار  Spss-22تجزیهوتحلیل شدند.

نتیجهگیری :جهت کاهش آسااایبهای عضاااالنی میتوان از تمرین  TRXبهعنوان روش مؤثر در کاهش درد و کوفتگی بعد از
ورزش ا ستفاده کرد .عالوه بر این روش تمرینی ،م صرف مکمل گیاهی کورکومین در بهبود سریع¬تر درد و کوفتگی بعد از ورزش
مؤثر باشد.
کلمات کلیدی :تمرین  ،TRXکورکومین ،آسیبهای عضالنی.
*نویسنده مسئول :امید محمد دوست ،استادیار ،گروه علوم ورزشی ،دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ،دانشگاه سیستان و بلوچستان،
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ن تایج :م قادیر پسآزمون مربوط به شااااخص کراتین کی ناز در گروه های تمرین+دارون ما (P=0/02ب و گروه تمرین+کورکومین
(P=0/03ب کاهش معنیداری داشاات .هم نین این کاهش در شاااخص تکتات دهیدرو ناز در گروههای مذکور مشاااهده شااد (به
ترت یب  P=0/04وP=0/04ب .بین گروه تمرین+دارون ما با گروه کورکومین در شااااخص های کراتین کی ناز (P=0/00ب ،تک تات
دهیدرو ناز (P=0/02ب ،تفاوت معنیداری وجود دا شت .هم نین بین گروه تمرین +کورکومین با گروه کورکومین در شاخصهای
کراتین کیناز (P=0/00ب ،تکتات دهیدرو ناز (P=0/05ب تفاوت معنیداری مشاهده گردید.
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مقدمه
2

پژوهش حاضااار ازل حاا ماه یت و روش نی مه تجربی با طر
پیش آزمون و پس آزمون بود .جام عه آماری پژوهش ،دانشاااجویان
دختر ورزشکار دانشگاه سیستان و بلوچستان بودند 36 .نفر به صورت
هدفمند که شااارایر ورود به طر پژوهش را داشاااتند بهعنوان نمونه
انتخاب شده و در سه گروه  12نفره شامل گروههای :تمرین  +دارونما،
تمرین  +کورکومین و کورکومین تقسی شدند .دامنه سنی آزمودنیها
بین  18تا  25سااا بود .فاکتورهای ورود به پژوهش (داشااتن سااطح
ساااال مت عمومی ،شااااخص توده بدنی بین  20تا  25کیلوگرم بر
مترمربع .ورزشااکار بودنب و مالخ خروا از پژوهش (داشااتن بیماری
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افراد که در یک فعالیت بدنی شاادید بدون آمادگی ،شاارکت میکنند،
در ناح ایه مفاص ال و عض االت دچ ا اار درد و کوفتگی میشوند .این
درد و کوفتگ ای ب اه دو ص اورت کوفتگی حاد و تأخیری ظاهر میشود
[ .]1عل ات اصلی کوفتگ ای ح ا ااد را کاهش خون و تجم اع تولیدات
ناشی از سوختوساز (اسیدتکتیکب دانستهاند .کاهش خون مااااانع از
خاااروا اسیدتکتیک و پتاسی شده و به دنبا آن ایااان ماااواد در
ع ضالت انبا شته می شوند .انجام فعالیتهای سنگین ورز شی موجب
کوفتگی عضاااالنی تأخیریDOMS(1ب میشاااود [ ]2که باعث افت
عملکرد خواهد شااد .پس از فعالیت ورزشاای عالئ کوفتگی عضااالنی
بیشتر شده و تا  24الى  48ساعت بعد به اوا خود میرسد و درنهایت
با عث ناراحتی های روانی و ذهنی و کاهش انع طاف پذیری و قدرت
ع ضالت می شود [ .]3عواملی از قبیل رادیکا های آزاد ،ا سیدتکتیک،
نیتریک اک ساید ،آ سیب بافت همبند ،ا سوا س ع ضالنی و واکنشهای
التهابی بهعنوان دتیل به وجود آمدن کوفتگی عضااالنی هسااتند و اما
نتایج مطالعات نشاااان میدهد که کوفتگی تأخیری باعث آسااایب
عضاااالنی میشاااود [ .]4به دلیل تجمع سااالو های التهابی در محل
آسیب ،سطح برادی کینین ،پروستاگالندین و لوکوترین بهطور ه زمان
افزایش پیدا میکند [ ]5که علت اصااالی درد در کوفتگی عضاااالنی
تأخیری محسااوب میشااود .محققین پزشااکی ورزشاای همواره در پی
راه کار هایی برای جلوگیری از بروز آسااا یب های الت هابی ناشااای از
فعالیت های ورزشااای شااادید هساااتند [ .]6تحقیقات زیادی برای
پیشااگیری و درمان کوفتگی عضااالنی تأخیری انجامشااده اساات .اکثر
تحقیقات با تداخل تغذیهای و دارویی همراه اسااات ،ن یر مکملهای
مختلف آنتیاکسیدانی و ضدالتهابی که جهت درمان کوفتگی عضالنی
تأخیری با عث ن تایج مثبتی شاااده اسااات [ .]7در تحقی قات برای
اندازهگیری آ سیب ع ضالنی از شاخصهای سرمی آنزی کراتین کیناز
(CKب و تکتات دهیدرو ناز (LDHب ا ستفاده شده ا ست .این آنزی در
افراد سال در غشاء پالسما قرار دارد و مقدار آن در خون پایین است،
علت افزایش کراتین کیناز ،صاادمه به عضااله قلب یا عضااله اسااکلتی
میباشاااد .تکتات دهیدرو ناز آنزیمی اسااات که در تبدیل پیروات به
تکتات وجود دارد ،تکتات دهیدرو ناز در سیتوپالس تمامی بافتهای
بدن یافت می شود؛ اما در بافتهای قلبی ،کبدی و ع ضالت ا سکلتی با
غل ت بات و در غ شای سلو های کلیه ،پانکراس ،معده و گلبو قرمز
با غل ت کمتر وجود دارد [.]8
ویژگی منحصربهفرد تمرینات  TRXنسبت به سایر شیوههای تمرینی
این اسااات که چه در حر کات ا ندام فو قانی و چه در حر کات ا ندام
تحتانی ،با تغییر و ضعیت بدن میتوان ب شدت ع ضالت ثبات دهندهی
مرکزی بدن را فعا کرده و با اسااتفاده از یکسااری تمرینات جامع در
ماادتزمااان کمتری ،بیشاااترین بهره را از تمرین ببرد .هم نین
تمری نات  TRXاین قابل یت را دارند تا حرمت پذیری ،قدرت و ث بات
مفصلی را در تمامی صفحات حرکتی بهطور ه زمان توسعه دهند [,9
 .]10در سا های اخیر گرایش مردم به ا ستفاده از مکملها و گیاهان
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دارویی در حا افزایش اسااات .یکی از مکمل های غذایی کورکومین
میباشااد [ .]11کورکومین یک نوع پلیفنو اساات که از ریشااه گیاه
کورکوما گرفتهشاااده و در زردچوبه یافت میشاااود [ .]12کورکومین
رنگدانه موجود در زردچوبه اساات که دارای خواآ آنتیاکساایدانی،
ضااد دیابتی و ضاادالتهابی اساات .اثر سااودمند کورکومین در کاهش
خا صیت آترو نیک کل سترو و حفظ عملکرد اندوتلیالی از طریق مهار
اک سیدا سیون  LDLو افزایش  HDLسرم گزارش شده ا ست [.]13
مطالعات نشان دادهاند که کورکومین زیستفراهمی نیتریک اکساید را
بهبود میبخشاااد [ .]14پژوهش های زیادی به بررسااای تأثیر انواع
تمرینات ورز شی و مکملهای دارویی بر شاخصهای آ سیب ع ضالنی
پرداختهاند ،اما این یافتهها در برخی موارد با یکدیگر ه سااو نیساات.
یکی از این تحقیقات که توسااار دروبنیک3و همکاران (2014ب انجام
گرفت مشاااهده گردید که مصاارف  1/8گرم کورکومین دو بار در روز
ق بل و بعد از فعال یت برونگرا به مدت چهار روز ،باعث کاهش درد و
آساایب عضااالنی میشااود [ .]15در تحقیقی دیگر لساالی4و همکاران
(2015ب مشاهده کردند که مصرف  2/5گرم کورکومین دو بار در روز،
دو روز قبل و سااه روز پس از تمرین برونگرا باعث کاهش قابلمالح ه
درد و کاهش جزئی کراتین کیناز در گروه کورکومین نسااابت به گروه
دارون ما میشاااود [ .]16هم نین بارثلمی 5و هم کاران (2017ب در
تحقیقی مشاااهده کردند که مصاارف کورکومین ( 2گرمب و پورین (20
میلیگرمب دو روز ق بل و دو روز ب عد از پرش تک پا ،ساااه بار در روز
میتوا ند م قادیر کراتینکی ناز و تک تات ده یدرو ناز خون و ادرار را
کاهش دهد [ .]17در پژوهش شوندی و همکاران (1391ب پس از یک
جلساااه تمرین شااادید در مقادیر کراتین کیناز و تکتات دهیدرو ناز
خون و ادرار پیش و بعد از تمرین ،اختالفی معنیدار مشااااهده شاااد
[ .]18با توجه به نیاز به انجام پژوهشهای بیشتر بر مکملهای گیاهی
و اثر این مکملها بر عملکرد فعالیت ورزشی و بدن و هم نین با توجه
به اهمیت تلفیق ورزش با مکملهای گیاهی برای رسااایدن به نتیجه
مطلوب در کاهش آساایب ساالولی ،هدف از این تحقیق بررساای تأثیر
مصارف در طوتنیمدت کورکومین با تمرین  TRXبر ساطو سارمی
کراتین کیناز و تکتات دهیدرو نا میباشد.
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قلبی -عروقی ،دیاااباات ،اختالتت هورمونی ،بیماااریهااای کلیوی و
کبدی ،جراحی ،مصااارف دخانیات ،مصااارف مکمل گیاهی و هرگونه
مداخله درمانی مؤثر بر نتایج آزمایشگاهیب بودند.
پروتکل تمرین ،شش هفته تمرین  TRXبا تواتر سه جلسه در هفته و
هر جلسه شامل  8حرکت بود .استراحت بین حرکات یک دقیقه و بین
هر دور از تمرین سااه دقیقه در ن ر گرفته شااد .بهمن ور سااازگاری
آزمودنیها در هفته او  8 ،حرکت انتخاب شده به دود سته  4حرکتی
تقسی شد .بهاینترتیب آزمودنیها  4حرکت  15تکرار را انجام داده و
بین هر حرکت  1دقیقه ا ستراحت میکردند .پس از اتمام  4حرکت 3
دقیقه استراحت کرده و سوس به  4حرکت بعدی میپرداختند که یک
دور از تمرین تکمیل میشاااد .بعد از  3دقیقه اساااتراحت ،مراحل بات
تکرار شده و جل سه تمرینی به اتمام میر سید .در هفته دوم  8حرکت
پیاپی انجام شاااد و وقفه  3دقیقهای بین هر  4حرکت حذف شاااد و
تکرارها همان  15برای هر حرکت بود .در هفتههای سوم و چهارم یک
دور به تمرین افزودهشاااده و تکرارها از  15به  12کاهش یافت .در
هفتههای پنج و شااشاا تکرارها و دورها ثابت ولی فشااار تمرین از
طریق افزایش زاویه بدن و افزایش فاصاااله از محل پیوند بند TRX
بهاندازه یکپا افزایش پیدا کرد .هر دور از تمرینات شامل حرکات برای
عضالت سینهای ،پشت ،پا ،سرشانه ،بازو و عضالت مرکزی بود [.]19
آزمودنیهای گروه کورکومین و گروه تمرین +کورکومین ،روزانه 500
میلیگرم قرآ کورکومین (روزانه یک قرآب تولید شرکت دینه تهران،
بعد از ناهار به مدت شش هفته مصرف کردند [.]20
 24ساعت پیش از شروع اولین جل سه تمرین ،از ورید بازویی د ست
راسااات آزمودنیها درحالیکه  10تا  12سااااعت ناشاااتا بودند ،پنج
میلیلیتر نمونهگیری خون انجام شاااد .آخرین مرحله خونگیری 24

ساعت پس از آخرین جلسه پروتکل ششهفتهای صورت گرفت .کیت
ان سانی  CKساخت ایران شرکت پارس آزمون با ح سا سیت سه واحد
بینالمللی در لیتر و کیت انسااانی  LDHساااخت ایران شاارکت پارس
آزمون با حساااساایت پنج واحد بینالمللی در لیتر اسااتفاده شااد .برای
تجز یهوتحلیل های آماری از نرمافزار  SPSS-22بهرهبرداری گردید .از
آزمون شاااپیرو-ویلک برای بررساای نرما بودن دادهها و هم نین از
آمار استنباطی  tهمبسته برای مقایسه پیش و پسآزمون درونگروهی
و برای مقای سه بین گروهی از آزمون آنالیز واریانس یکطرفه ا ستفاده
شااااد .بااهمن ور جلوگیری از اثر احتمااالی مقااادیر پیشآزمون بر
پسآزمون ،ابتدا تفاضاال این دو محاساابه گردید و درنهایت آزمون آنوا
به کار گرفته شااد .آزمون تعقیبی توکی نیز بهمن ور تعیین تفاوتهای
بین گروهی استفاده گردید و سطح معنیداری  p<0/05در ن ر گرفته
شد.

نتایج
اطالعات مربوط به قد ،ساان و وزن آزمودنیها در جدو  1ارائهشااده
اسااات .هم نین در جدو  2اطالعات مربوط به شااااخص توده بدن
(BMIب و نسبت دور کمر به لگن (WHRب در پیشآزمون و پسآزمون
به تفکیک گروهها آورده شااده اساات .با توجه به جدو  ،2مشاااهده
می شود ،مقادیر  BMIو  WHRآزمودنیها پس از شش هفته تمرین
و م صرف کورکومین در گروههای پژوهش با یکدیگر تفاوت معنیداری
ندارد.
اطالعات مربوط به کراتین کیناز و تکتات دهیدرو ناز نیز در جدو 3
قابلمشاهده است.

قد (سانتيمتر)

سن (سال)

وزن (کیلوگرم)

انحراف معیار ±میانگین

انحراف معیار ±میانگین

انحراف معیار ±میانگین

تمرین  +دارونما

161/0±1/85

21/33±0/66

58/16±1/48

تمرین +کورکومین

162/16±2/00

22/0±0/69

58/0±1/86

کورکومین

161/76±1/87

22/0±0/68

59/66±1/96

گروه

جدول  :2میانگین متغیرهای  BMIو  WHRآزمودنیها
گروه

تمرین  +دارونما

-کورکومین

انحراف معیار ±میانگین

انحراف معیار ±میانگین

پیشآزمون

22/83±0/45

0/68±0/02

پسآزمون

22/53±0/48

0/67±0/04

پیشآزمون

22/13±0/65

0/66±0/01

پسآزمون

21/13±0/58

0/63±0/01

پیشآزمون

22/68±0/42
22/23±0/42

0/63±0/01
0/62±0/01

مرحله

پسآزمون
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تمرین  +کورکومین

BMI
(کیلوگرم بر مترمربع)

WHR
سانتيمتر
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جدول  :3میانگینهای پیشآزمون و پسآزمون کراتین کیناز (CKب و تکتات دهیدرو ناز (LDHب آزمودنیها
گروه

آنزیم

تمرین  +کورکومین
کورکومین
تمرین  +دارونما

LDH
واحد بر لیتر

12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

109/47±40/92
148/3±47/78
102/6±32/78
131/6±34/37
160/1±71/01
113/1±41/26
3/25±38/02
4/27±31/15
4/25±35/91
4/27±32/62
4/27±45/90
6/26±28/92

پیشآزمون
پسآزمون
پیشآزمون
پسآزمون
پیشآزمون
پسآزمون
پیشآزمون
پسآزمون
پیشآزمون
پسآزمون
پیشآزمون
پسآزمون

تمرین  +دارونما
CK
واحد بر لیتر

تعداد

انحراف معیار ±میانگین

تمرین  +کورکومین
کورکومین

جدول  :4بررسی تغییرات مقادیر پیشآزمون و پسآزمون آنزی کراتین کیناز (CKب و تکتات دهیدرو ناز (LDHب با استفاده از آزمون t
اختالف همبسته
آنزیم
CK
واحد بر لیتر

گروهها

انحراف معیار ±میانگین

تمرین+دارونما
تمرین+کورکومین
کورکومین
تمرین+دارونما
تمرین+کورکومین

LDH
واحد بر لیتر

سطح اطمینان

-38/47±09/24
-37±29/72
-60±47/84
-36/30±09/14
-30/40±4/61
6/28±89/50

کورکومین

درجه

t

سطح معنيداری

آزادی

حد پایین

حد باال

-72/69
-55/98
-3/47
-57/66
-59/45

-5/10
-2/01
-4/52
-14/53
-1/34

-2/60
-2/43
2/44
-3/78
-2/36

9
9
9
9
9

*0/029
*0/038
*0/037
*0/04
*0/042

-13/58

27/18

0/75

9

0/47

* :سطح معنیداری P>0/05

آنزیم

مجموع مربعات

CK
واحد بر لیتر
LDH
واحد بر لیتر

میانگین مربعات

بین گروهی
درونگروهی
کل
بین گروهی

44176/067
66214/90
110390/96
10855/80

5427/90

درونگروهی

30334/90

1123/51

کل

41190/70

درجه آزادی

22088/03
2452/40

2
27
29
2
27

F

سطح معنيداری
***0/001

9/00

***0/01

4/83

29

*** :سطح معنیداری P>0/001

جدول  :6آزمون تعقیبی توکی آنزی کراتین کیناز (CKب و تکتات دهیدرو ناز (LDHب
گروه

آنزی

LDH
واحد بر لیتر

تمرین+مکمل
تمرین+دارونما
تمرین+مکمل

تمرین+مکمل
کورکومین
کورکومین
تمرین+مکمل
کورکومین
کورکومین

-9/9
-85/9
-76
-5/7
-42/9
-37/2

22/14
22/16
22/17
140/99
140/99
140/99

0/89
**0/002
**0/005
0/92
**0/02
**0/05

** :سطح معنیداری P>0/01
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سطح اطمینان
حد پایین

حد بات

-64/81
-140/81
-130/91
-42/86
-80/06
-74/36

45/01
-30/98
-21/08
31/46
-5/73
-0/33
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CK
واحد بر لیتر

تمرین+دارونما

گروه

اختالف گروه

انحراف معیار

سطح معنیداری
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با تو جه به جدو  ،3م یانگین های پیشآزمون و پسآزمون فاکتور
کراتینکینااز در گروه های تمرین+دارونماا و تمرین +کورکومین در
پسآزمون نساابت به مقادیر پیشآزمون افزایش داشااته ،ولی در گروه
کورکومین کاهش مشاهده می شود .هم نین میانگینهای پیشآزمون
و پسآزمون فاکتور تکتات دهیدرو ناز در گروه های تمرین+دارونما و
گروه تمرین+کورکومین در پسآزمون افزایشیااافتااه ،ولی در گروه
کورکومین کاهش در پسآزمون وجود دارد.
طبق نتایج حاصل از آزمون  tهمبسته (جدو 4ب میتوان گفت آنزی
کراتینکیناز گروههای تمرین+دارونما (P=0/029ب و تمرین+کورکومین
(P=0/038ب در مقایسه پسآزمون با مقادیر پیشآزمون کاهش
معنیداری داشته است .بااینحا این آنزی در گروه کورکومین دارای
افزایش معنیدار میباشد (P=0/037ب .هم نین میتوان گفت تکتات
دهیدرو ناز در گروههای تمرین+دارونما (P=0/04ب و تمرین و
کورکومین (P=0/042ب کاهش معنیداری داشته اما در گروه کورکومین
معنیدار نمیباشد.
طبق نتایج جدو  5حاصااال از آزمون آنوا به علت داشاااتن ساااطح
معنیداری کمتر از  ،0/05بین گروه های تحقیق ت فاوت معنیداری
وجود دارد؛ بهعبارتدیگر مقادیر شاخص آسیب عضالنی کراتین کیناز
و تک تات ده یدرو ناز آزمودنی ها پس از شاااش هف ته در گروه های
پژوهش با یکدیگر تفاوت معنیداری دارد.
همانگونه که در جدو  6نشااان دادهشااده اساات در متغییر کراتین
کیناااز بین گروههااای تمرین+دارونمااا بااا کورکومین (P=0/002ب و
تمرین+کورکومین با کورکومین (P=0/005ب ت فاوت معنیداری وجود
دارد .هم ن ین در م تغیر تکتااات دهیاادرو ناااز ب ین گروههااای
تمرین+دارونما با کورکومین (P=0/021ب و تمرین+مکمل با کورکومین
(P=0/05ب تفاوت معنیداری وجود دارد.

Wang
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نتایج ن شان داد ،مقادیر سرمی کراتین کیناز در همه گروهها و مقادیر
سااار می ت کتااات د هیاادرو ناااز در گروههااای ت مر ین+دارونمااا و
تمرین+کورکومین پس از شااش هفته تمرین  TRXو مصاارف مکمل
کورکومین در مقایساااه با مقادیر قبل افزایش معنیداری دارد .برای
اندازهگیری آسیب عضالنی از شاخصهای سرمی آنزی کراتین کیناز و
تکتات دهیدرو ناز استفاده می شود ،کراتین کیناز آنزی کلیدی برای
چرخه مصرف انر ی بافتی که در غشاء پالسما قرار دارد و مقدارش در
خون پایین و علت افزایش آن در خون ،صدمه به ع ضله قلب یا ع ضله
اسااکلتی میباشااد .تکتات دهیدرو ناز آنزیمی اساات که در مساایر
گلیکولیز بیهوازی در تبدیل پیروات به تکتات یا برعکس وجود دارد،
تکتات دهیدرو ناز در ساایتوپالسا بافتهای قلبی ،کبدی و عضااالت
اساااکلتی با غل ت بات و در بافت های کلیه ،پانکراس ،معده و گلبو
قرمز با غل ت کمتر وجود دارد [ .]8نتایج پژوهش نشان داد که مقادیر
کراتین کی ناز در ه مه گروه ها و تک تات ده یدرو ناز در گروه های
تمرین+دارونما و تمرین+کورکومین پس از شش هفته تمرین  TRXو
مصااارف کورکومین در م قایسااااه با م قادیر ق بل از تمرین افزایش
معنیداری دارد .پژوهش حاضااار با برخی از پژوهش ها ن یر پژوهش

لسااالی و هم کاران (2015ب ،بارثلمی و هم کاران (2017ب همساااو
میباشاااد .از ساااوی دیگر اسااادی و همکاران (1393ب ،آذربایجانی و
همکااران (1396ب ،فروغی و همکااران (1395ب ،واناگ و همکااران
(2018ب در یافتههای خود نتایجی متناقض با پژوهش حاضاار گزارش
کردند .لساالی و همکاران (2015ب در بررساای خود مشاااهده کردند
م صرف کورکومین پس از تمرین برونگرا باعث کاهش کراتین کیناز در
گروه کورکومین نسااابت به گروه دارونما میشاااود [ .]16بارثلمی و
همکاران (2017ب ن شان دادند که م صرف کورکومین میتواند برخی از
شاخصهای آ سیب ع ضالنی را کاهش دهد [ .]17ا سدی و همکاران
(1393ب در پژوهش خود به مقایسه سه شدت مختلف حرکت پرس پا
بر فعالیت کراتین کیناز ،پرداختند و به این نتیجه رسااایدند که میزان
کراتین کیناز به صاااورت قابلتوجهی پس از حرکت پرس پا افزایش
داشااات [ .]21شااااید یکی از دتیل تناقض یافتههای آنها با پژوهش
حاضاار شاادت تمرینات باشااد .فروغی و همکاران (1395ب که به تأثیر
یک جلساااه فعالیت مقاومتی بر کراتین کیناز و تکتات دهیدرو ناز در
مردان ورزشااکار پرداختند ،به این نتیجه رساایدند که تمرین مقاومتی
موجاب افزایش معنااادار ساااطو آنزیمی کراتین کیناااز و تکتااات
ده یدرو ناز شاااد [ .]22یکی از دت یل احت مالی ت ناقض بین این دو
پژوهش ت فاوت جنسااایتی می باشاااد .وانگ1و هم کاران (2018ب به
بررسی تأثیر  4هفته مصرف کراتین همراه با تمرین بر آسیب عضالنی،
به این نتیجه رساایدند که کراتین کیناز در گروه کراتین در مقایسااه با
گروه دارونما بهطور معنیداری کاهش یافت ولی برای ساااایر متغیرها
هیچ تفاوت معناداری مشااااهده نشاااد [ .]23هسااانور و همکاران
(2017ب در بررساای خود به این نتیجه رساایدند که با افزایش شاادت
تمرینات مقاومتی سطو کراتین کیناز ه باتتر میرود .یکی از دتیل
احتمالی تناقض آن با پژوهش حا ضر شاید عملکرد ع ضالت مخالف در
طو تکرار مکرر حرکات با شد که در افزایش سطح خ ستگی ع ضالنی
تأثیر منفی گذاشته و با افزایش سطو کراتین نیز میتواند همراه باشد
[ .]24در پژوهشااای دیگر کالگاری2و همکاران (2017ب گزارش دادند
که تأثیر پروت کل های مختلف هوازی و م قاومتی بر کراتین کی ناز و
تک تات ده یدرو ناز با عث افزایش ساااطو کراتین کی ناز و تک تات
دهیدرو ناز می شود []25؛ که شاید از مه ترین علتهای تناقض آن با
پژوهش حاضااار مدت اجرای تمرینات و زمان های اساااتراحت برای
ریکاوری عضااالنی باشااد [ .]26فعالیت ورزشاای من همراه با تغذیه
مطلوب و مکمل کورکومین موجب افزایش آنتیاکساایدانهای آنزیمی
میگردد .در پژوهشااای داویساااون و همکاران (2009ب به این نتیجه
رسیدند که تلفیق فعالیت ورزشی و مصرف مکملهای غذایی بخصوآ
مکملهای آنتیاکسااایدانی از طریق افزایش فعالیت آنتیاکسااایدانها
میتواند در کنتر کردن سایتوکینهای التهابی تأثیرگذار با شد [.]27
در مجموع نتایج حا صل از یافتههای پژوهش حا ضر ن شان میدهد که
شاااش هف ته تمرین  TRXو مصااارف کورکومین منجر به کاهش
شاخصهای آ سیب ع ضالنی می شود و م صرف کورکومین و تمرینات
 TRXبهعنوان روش های غیرتهاجمی و غیردارویی نقش محاف تی در
ساااالمت افراد دارد و میتواند بر ساااطو آنزی های کراتین کیناز و
تکتات دهیدرو ناز تأثیر مثبتی داشاااته باشاااند .با توجه به نتایج

محبوبه معصوم پور و همکاران /بررسی اثرات شش هفته تمرینات ورزشی  TRXو مصرف کورکومین
پژوهش ،تمرین  TRXبه همراه اساااتفاده از مکمل کورکومین دارای
تأثیر مثبت بر کاهش شاخصهای بروز آ سیبهای ع ضالنی ا ست ،لذا
مربیان و پزشااکان تی ها جهت کاهش آساایبهای عضااالنی میتوانند
این مکمل را در کنار تمرینات مقاومتی جهت جلوگیری از آسااایب
عضاااالنی اساااتفاده نمایند .نتایج نشاااان داد که اساااتفاده از مکمل
کورکومین باعث افزایش کراتینکیناز و تکتات دهیدرو ناز میگردد،
لذا استفاده این مکمل بدون تمرینات ورزشی باعث آسیبهای عضالنی
برای افراد اساات لذا توصاایه میشااود حتماه همراه با مکمل تمرینات با
شدت متوسر نیز صورت پذیرد.

تشکر و قدردانی
از تمام افراد شرکت کننده در این طر قدردانی میشود.
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محدودیتها
نداشت.

پیشنهادات
پیشانهاد میشاود از نتایج این طر در طراحی مطالعات وسایعتری با
شرکت داوطلبین بیشتر استفاده گردد.

میزان مشارکت نویسندگان
نویسندگان مشارکت نسبتا یکسانی در این طر داشتند.

تضاد منافع
نویسندگان تایید مینمایند که تضاد منافعی در این مقاله وجود ندارد.

حمایت مالی

این طر در کمیته اخالق دانشگاه سیستان و بلوچستان با کد
 IR.USB.REC.1398.006به تصویب رسیده است.

ندارد.
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