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  ، 6-اثر مکمل سازي عصاره خام مگنولیا و تمرین استقامتی بر غلظت اینترلوکین

  نر کبد موش هاي صحرایی و ظرفیت آنتی اکسیدانی  گلیکوژن

 4فتحی دکتر رزیتا ،3فاطیما غفاریان ،2پروین فرزانگیدکتر ، 1دکتر عباس قنبري نیاکی

    چکیده

مورد توجه بسیاري از محققین ورزشی قرار گرفته امروزه انجام فعالیت ورزشی منظم و استفاده از مکمل هاي گیاهی  :هدف و سابقه

 ، 6-مصرف عصاره مگنولیا در تعامل با تمرین استقامتی بر سطوح استراحتی اینترلوکین اثربررسی از مطالعه حاضر  هدف لذا. است

 .کبدي می باشد ظرفیت آنتی اکسیدانیو  گلیکوژن

گروه  3به طور تصادفی به ) گرم 19/142±73/12هفته اي و  6- 8(سر موش صحرایی نر  21این مطالعه تجربی  در  :هامواد و روش

 )مصرف مگنولیا همراه با تمرین استقامتی(و تجربی دوم ) مصرف دارونما همراه با تمرین استقامتی(، تجربی اول )دارونمامصرف (کنترل 

. به تمرین پرداختند) متر در دقیقه  25دقیقه و با سرعت  60روز در هفته، به مدت 5(هفته  6گروه هاي تمرینی به مدت . تقسیم شدند

روز در  5(هفته  4به مدت از ابتداي هفته دوم ) هر کیلو گرم وزن بدن  يمیلی گرم به ازا 2(جمی مساوي و سالین در حعصاره مگنولیا 

 کبد ساعت ناشتایی، موش ها بیهوش شده و بافت  4ساعت پس از آخرین جلسه تمرینی و پس از  72. خورانده شد به هر سه گروه) هفته

جهت تجزیه و تحلیل یافته ها از آزمون تحلیل واریانس  .شد فیت آنتی اکسیدانی جدا، گلیکوژن و ظر 6- براي اندازه گیري اینترلوکین

 .یک راهه استفاده شد

و در  )P >05/0( گروه تجربی اول نسبت به گروه کنترل مشاهده شد 6-افزایش معناداري در سطوح استراحتی اینترلوکین :هایافته

کبدي در  ظرفیت آنتی اکسیدانیسطوح گلیکوژن و . گروه تجربی دوم این متغیر تمایل به کاهش داشت که از نظر آماري معنادار نبود

را نشان داد در حالی که این دو متغیر در گروه تجربی اول تمایل به کاهش داشت که  )P >05/0( گروه تجربی دوم افزایش معناداري

 .اري معنی دار نبوداز لحاظ آم البته

تواند با یافته هاي پژوهش حاضر حاکی از آن است که مصرف عصاره مگنولیا به همراه تمرین استقامتی می :نتیجه گیريبحث و 

  .افزایش ظرفیت آنتی اکسیدانی و ذخایر گلیکوژنی کبد، نقش حمایتی در برابر عوامل اکسایشی و التهابی داشته باشد

  

  .، گلیکوژن، عصاره مگنولیا، تمرین استقامتیظرفیت آنتی اکسیدانی ، 6- اینترلوکین :کلیدي واژه هاي
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  مقدمه

 عضالت، میزان در]. 1[برابر می شود  20تا  10  در پاسخ به فعالیت استقامتی، مصرف اکسیژن به طور سیستمیک

 3تا  1از آنجایی که  .]2[رسد  می استراحت زمان برابر 200 تا 100 به و است بیشتر بسیار اکسیژن مصرف افزایش

درصد اکسیژن مصرفی به رادیکال هاي آزاد تبدیل می شوند، افزایش مصرف اکسیژن سبب بیشتر شدن انتقال 

گونه هاي اکسیژن ]. 3[الکترون از طریق زنجیره تنفسی و در نتیجه افزایش تولید رادیکال هاي آزاد می شود 

]. 2[یتوکندري نشت می کنند، منبع اصلی استرس اکسایشی می باشند که در حین فعالیت از م) ROS( 1فعال

نتایج چند تحقیق نشان داده است که استرس اکسایشی در پاتوژنز بسیاري از بیماري ها از جمله آترواسکلروز، 

فشار خون، ایسکمی قلبی، دیابت، سرطان، آرتریت روماتوئید و التهاب، بیماري هاي استحاله سیستم عصبی و 

 طریق از که اکسیدان آنتی مواد و ویتامین ها بافتی و خونی سطوح کاهش ].4[مچنین فرایند پیري دخالت دارد ه

 آسیب معرض در را هدف هايبافت و هاسلول اکسیداتیو، استرس افزایش همراه به شوند می بدن وارد غذائی رژیم

 بطور بحرانی شرایط سایر همانند بدن نتیجه در  داده قرار آندوژن و اگزوژن مواد اکسیدان از ناشی اکسیداتیو

آنتی  هاي آنزیم سنتز افزایش بویژه آندوژن اکسیدان آنتی دفاعی هاي سیستم فعال کردن به مبادرت جبرانی

2اکسیداز پر گلوتاتیون اکسیدانی همانند
GPX)( 3دیسموتاز اکسید سوپر و

 (SOD) دیگر عبارت به .نمایدمی 

 ها اکسیداتیو استرس به کننده حفاظت سیستم هاي سایر و ها اکسیدان آنتی دفاع فعال کردنبه وسیله  بدن هاي

 آنتی ترکیبات از اي مجموعه اکسیدانی خاصیت آنتی کننده بیان تام کل اکسیدان آنتی ظرفیت ).5( می دهند پاسخ

 و  Eویتامین توکوفرول آلفا بتاکاروتن، آلبومین، ،)اوریک اسید( راتاو ،Cویتامین شامل پالسما در موجود اکسیدان

 به که را ها رادیکال از حجمی ، (TAC) 4تام اکسیدان کل آنتی ظرفیت. باشد می روبین بیلی و پروتئین هايتیول

از میانجی هاي متداول  ROS  ].6[کند  می مشخص را رود می بین از پالسما لیتر یک توسط آنزیمی غیر روش

]. 7[که قادر به تحریک تولید سایتوکین ها از سلول هاي متعددي می شوند ] 7،6[مسیر انتقال سیگنالی است 

، IL-1و آنتاگونیست گیرنده  TNF-α ،IL-1β ،IL-6فعالیت ورزشی موجب ترشح آبشاري سایتوکین هایی نظیر 

ایتوکینی با عملکردي چندگانه است که داراي دامنه س IL-6]. 8-9[می شود  IL-10و  TNFگیرنده هاي 

نامحدودي از فعالیت هاي بیولوژیکی نظیر تنظیم سیستم ایمنی و ایجاد واکنش هاي مرحله حاد بوده و همچنین 

در پاسخ به فعالیت ورزشی، غلظت ]. 10[نقش کلیدي در متابولیسم به هنگام فعالیت ورزشی بازي می کند 

پس از یک مسابقه ماراتن سطح پالسمایی ]. 8[یر سایتوکین ها افزایش می یابد بیشتر از سا  IL-6پالسمایی 

IL-6 ،100  12[ در بیماران مبتال به عفونت شدید مشاهده شده استکه مشابه آن ] 11[برابر افزایش می یابد[.  

مدت و یا به صورت تمرینی انجام فعالیت هاي ورزشی سخت و شدید که به طور یک وهله اي کوتاه، بلند      

انجام شود، اگر با یک برنامه غذایی فاقد منابع الزم جهت ارتقاء سطح اجزاء دستگاه دفاع ضد اکسایشی همراه 

به همین سبب مربیان و . گردد، بی شک عملکرد بدنی و فعالیت ورزشی را تضعیف و به مخاطره می اندازد

با تهدید عوامل اکسایشی و اثر حمایتی متغیرهاي ضد اکسایشی در هاي مرتبط  ورزشکاران مطلع از نتایج پژوهش

کارکرد ضعیف و قوي بدن در نمونه هاي حیوانی و انسانی و در شرایط فعالیت هاي بدنی و ورزشی، بر استفاده از 

، کارتن ها و امثال آن و یا با بهره مندي از مواد مغذي یا C و E مکمل هاي ضد اکسایشی از قبیل ویتامین 
 

1 - Reactive Oxygen Species. 
2 -Glutathione peroxidase . 
3 -superoxide dismutase . 
4 -Total antioxidant capacity. 
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مکمل هاي طبیعی فراهم آمده در برنامه غذایی روزانه، می توانند از افت عملکرد ناشی از کاهش قدرت دستگاه 

  .]13[ دفاع ضد اکسایشی جلوگیري نمایند

ی هاي حاوي پلی فنول، فالونوئیدها، مطالعات بسیار محدودي در رابطه با نقش مکمل هاي طبیعی و خوراک     

) میوه ها، سبزیجات، گیاهان دارویی و غیره(گیاهان  .ایزوفالونوئیدها و دیگر عناصر ضد اکسایشی وجود دارد

شامل اسیدهاي فنولیک، (حاوي مولکول هاي تجزیه کننده رادیکال آزاد متعددي نظیر ترکیبات فنولی 

آلکالوئیدها، آمین ها و (، ترکیبات نیتروژنی )لیگنان ها، استیلن ها و تانن ها فالونوئیدها، کینون ها، کومارین ها،

و سایر متابولیت هاي درون زاد که در فعالیت آنتی ) شامل کارتنوئیدها(، ویتامین ها، ترپنوئیدها )بتاالنین ها

  ]. 13-14[اکسیدانی توانگر هستند، می باشند 

دادند که بسیاري از این ترکیبات آنتی اکسیدانی داراي فعالیت هاي کم و بیش مطالعات اپیدمیولوژیکی نشان      

ضدالتهابی، ضدآترواسکلروزي، ضدتوموري، ضدموتاژنی، ضدسرطان زایی، آنتی باکتریال یا ضدویروس هستند 

ین گیاه، از جمله ترکیبات فنولی اصلی و فعال ا. یکی از این گیاهان دارویی مگنولیا آفیسینالیس است]. 15و3[

فعالیت آنتی اکسیدانی مگنولول . سیستم هاي بیولوژیکی دارد است که فعالیت آنتی اکسیدانی قوي بر 1مگنولول

در موش هاي   Eبار قوي تر از ویتامین  340بار  قوي تر  و در میتوکندري کبدي  1000در میتوکندري قلبی 

ه مگنولول اعمال سودمند آنتی اکسیدانی و ضد چندین تحقیق نشان داده است ک]. 16[صحرایی ذکر شده است 

و حمایت از آنزیم زنجیره ] 17[التهابی دارد که ناشی از مهار نفوذ نوتروفیل و تولید گونه هاي اکسیژن فعال 

NADPH 2تنفسی میتوکندریایی در مقابل آسیب پراکسایشی ناشی از 
با توجه به مکانیسم ضد ]. 18[است  

3 (STAT3) 3و فعال کننده پروتئین رونویس IL-6سیگنال ناشی از التهابی، مگنولول مبدل 
و بیان ژن در سلول  

عمل  NF-kβو مگنولول به عنوان یک مهار کننده توانمند فعال سازي ] 19[هاي اندوتلیال را سرکوب می کند 

  ]. 20[می کند که یک فاکتور کلیدي رونویسی در بیان سایتوکین هاي التهابی است 

با و  سایتوکاین هاوجه به این که اطالعات بسیار کمی درباره تاثیر مگنولیا به همراه تمرین استقامتی بر با ت     

ها و همچنین با وجود عالقمندي گسترده هاي اکسیژن فعال و تولید سایتوکینتوجه به مسئله ارتباط بین گونه

پژوهش حاضر قصد  ،فعالیت هاي بدنی و ورزشیهاي طبیعی به خصوص در ارتباط با براي جایگزین کردن مکمل

 و گلیکوژن TAC، 6-تا اثر مکمل سازي عصاره خام مگنولیا و تمرین استقامتی را بر غلظت اینترلوکین دارد

  دهدهاي صحرایی نر مورد بررسی قرار کبدي موش

  

    مواد و روش ها

وزن میانگین سر موش صحرایی نر نژاد ویستار با  21از  تجربیاین مطالعه  در :حیوانات آزمایشگاهی

 12:12چرخه روشنایی به تاریکی  با کربناتهاي پلیقفسدر استفاده شد که گرم  73/12±19/142

همچنین با تهویه ي درصد  50±5 يگراد و رطوبت هوادرجه سانتی 22±2ی دماي محیط در ،ساعت

گرم وزن  100گرم به ازاي هر  10با توجه به جیره ي طبیعی  هاغذاي آزمودنی  .شدندمیمناسب نگهداري 

 

1 Magnolol 
2 Nicotinamide Adenine Dinucleotide Phosphate-Oxidase 
3 signal transducer and activator of transcription 3 
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 500در بطري به صورت آزاد نیز در تمام مراحل پژوهش، آب مورد نیاز  و بدن در روز در هر قفس قرار داده شد

  . میلی لیتري ویژة حیوانات آزمایشگاهی در اختیار آنها قرار داده شد

مصرف (، تجربی اول )مصرف دارونما(کنترل گروه  3تصادفی به  پس از دو هفته آزمودنی ها به صورت     

گروه . تقسیم شدند )مصرف مگنولیا همراه با تمرین استقامتی(و تجربی دوم ) دارونما همراه با تمرین استقامتی

 6مدت  هب ،وه فعالیت روي نوار گردانحن پس از انتقال به محیط پژوهش و آشنایی با محیط جدید وهاي تجربی 

پرداختند و گروه هاي کنترل نیز در قفس نگهداري شده و در هیچ تمرینات استقامتی  به) روز در هفته 5(هفته 

گروه تجربی  .هفته پایانی به آزمودنی ها خورانده شد 4دارونما و عصاره مگنولیا نیز در . تمرینی شرکت داده نشدند

به ازاي هر کیلوگرم از وزن بدن از ) گرم عصاره مگنولیا 2/0حاوي (میلی لیتر  2دوم، عصاره مگنولیا را به میزان 

گروه هاي کنترل و تجربی اول نیز از طریق گاواژ همین مقدار سالین را مصرف . طریق گاواژ دریافت کردند

  . نمودند

  .]21و22[شدمرحله تقسیم  3به دوره تمرین کل :پروتکل تمرین

بدین . هدف از این مرحله ایجاد آشنایی با محیط پژوهش و نوار گردان بود:)مرحله آشنایی( مرحله اول -1 

و شیب صفر  متر بر دقیقه 15تا 10با سرعت دقیقه20تا  10 هر روز به مدت ،روز 4در این مرحله  اه موشمنظور 

  .فعالیت کردند نوار گردانروي  درصد

دقیقه و سرعت  20ي تردمیل بدون شیب به مدت برنامه تمرین شامل دویدن بر رو): تمرین اصلی(مرحله دوم -2

متر   25  سرعتدقیقه و  60در هفته هاي دوم و سوم مدت تمرین  بتدریج ، بودمتر در دقیقه براي هفته اول   20

   .رسیددر دقیقه 

دارونما –در ابتداي هفته چهارم، موش ها به صورت تصادفی به دو گروه تمرین ): حفظ یا تثبیت بار(مرحله سوم-3

 25دقیقه و سرعت  60روز در هفته ، مدت  5هفته ،  6سپس آزمودنی ها به مدت . مگنولیا تقسیم شدند- و تمرین

  .دویدند نوار گردانمتر بر دقیقه روي 

پوست و چوب گیاه مگنولیا آفیسینالیس در اوایل فصل بهار از : هیه عصارهروش جمع آوري گیاه و ت

سپس توسط . شهرستان رامسر واقع در استان مازندران جمع آوري شد و در دماي محیط و سایه، خشک گردید

براي عصاره گیري از پوست و چوب گیاه مگنولیا . آسیاب خانگی پودر شده و براي عصاره گیري آماده گردید

گرم پودر چوب و پوست مگنولیاي  100هر ]. 23[استفاده شد ) 2006(آفیسینالیس از روش سوهن و همکاران 

روز  نگهداري در دماي اتاق، محلول به دست  3مخلوط شد و پس از % 80میلی لیتر اتانول  600تهیه شده با 

در خال و ( 2شد و پس از لیوفیالیز 1محلول صاف شده، روتاري. واتمن عبور داده شد 1آمده از کاغذ صافی شماره 

) سالین(درصد  9/0محلول نمکی میلی لیتر  10، هر گرم از ماده به دست آمده با )سرماي فراوان خشک کردن

  ).میلی لیتر 10گرم در 1(  مخلوط شد

ساعت قبل  4. ساعت پس از آخرین جلسه تمرین کشته شدند 72حیوانات :گیري و بافت بردارينحوه نمونه

موش ها با تزریق داخل صفاقی ترکیبی از . انجام آزمایشات، غذا از قفس موش ها برداشته شد از

بافت کبد بالفاصله با نیتروژن مایع منجمد، و . بیهوش شدند) mg/kg5 -3(1و زایالزین) mg/kg50-30(3کتامین
 

1 - Rotary 

2 - Lyophilize 

3 - Ketamine 
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  .درجه سانتی گراد نگهداري شد -80

 )Bemdez med system( از کیتبه روش االیزا و با استفاده 

پیکوگرم بر میلی  92/0اندازه گیري شد میزان حساسیت و ضریب تغییرات درون آزمون به ترتیب 

 Glycogen Colorimetric(با استفاده از کیت گلیکوژن کبدگلیکوژن با استفاده از 

Kit, Nanjing Jiancheng Bioengineering Institute, Nanjing, China( گیري میزان حساسیت و اندازه

به روش  TACغلظت  .درصد بود 5/4و  میلی گرم بر میلی لیتر 

JaICA, Shizuoka  (ضریب تغییرات  .اندازه گیري شد ساخت کشور ژاپن

 3 بـین  میـانگین  اختالف بررسی براي اسمیرنف و – کلموگروف آماري

سـطح  . شد استفاده توکی تعقیبی  آزموناز  آن بودن دار معنی صورت

  .شد انجام SPSS-16 افزار نرم از استفاده با آماري تحلیل و تجزیه

و  p=04/0(گروه هاي مورد آزمون آشکار ساخت  6- اختالف معنی داري را در سطوح استراحتی اینترلوکین

کبد بین گروه تجربی اول و گروه  6-تفاوت معنی داري در سطوح استراحتی اینترلوکین

در حالی که تفاوت معنی داري بین گروه تجربی دوم با گروه کنترل و بین 

/0p=  185/0وp=( )1 شکل .(  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  کبد بین گروه هاي مورد تحقیق؛  6-مقایسه اینترلوکین

                                                                                                                         
1 - Xylazine 

١/۵١٢

٢/٠٨۴

٠

٠/۵
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80براي اندازه گیري هاي بعدي در فریزر با دماي 

به روش االیزا و با استفاده  6-اینترلوکین :روش اندازه گیري متغیرها

اندازه گیري شد میزان حساسیت و ضریب تغییرات درون آزمون به ترتیب اتریش  کشور

گلیکوژن با استفاده از . درصد بود 02/0و لیتر 

Kit, Nanjing Jiancheng Bioengineering Institute, Nanjing, China

میلی گرم بر میلی لیتر  09/0ضریب تغییرات درون آزمون به ترتیب 

JaICA, Shizuoka ( و با استفاده از کیت یرنگ سنج

  .بود درصد 4/3درون آزمون 

آماري آزمون از ها داده بودن طبیعی بررسی براي

صورت در و طرفه یک واریانس آنالیز آزمون از گروه

تجزیه. در نظر گرفته شد >05/0P هامعناداري آزمون

  

  یافته ها

اختالف معنی داري را در سطوح استراحتی اینترلوکین

87/3=F( . تفاوت معنی داري در سطوح استراحتی اینترلوکینهمچنین

در حالی که تفاوت معنی داري بین گروه تجربی دوم با گروه کنترل و بین  )=012/0p( شتکنترل وجود دا

/177به ترتیب (تجربی اول و دوم مشاهده نشد 

  >05/0pاختالف معنادار در سطح *

مقایسه اینترلوکین .1شکل

  

                                                                   

٠٨۴
١/٨٠١

تجربی اول تجربی دوم
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و  p=0001/0(کبدي ، اختالف معنی داري بین گروه ها مشاهده شد 

کبدي در گروه تجربی دوم نسبت به هر دو گروه کنترل و تجربی 

در حالی که تفاوت ). 2 شکل(باالتر بوده است ) =0001/0Pو  

  ). 2 شکل( )=075/0P(معنی داري بین دو گروه کنترل و تجربی اول مشاهده نشد 

  
  بین گروه هاي مورد تحقیق؛  کبد تام اکسیدانی

اختالف معنی داري را در سطوح استراحتی گلیکوژن کبدي گروه هاي مورد آزمون نشان داد 

غلظت استراحتی گلیکوژن کبدي گروه تجربی دوم نسبت به گروه تجربی اول 

 باالتر بوده است در حالی که بین سایر گروه ها تفاوت معنی داري مشاهده نشد

٢/٩۵٧
٢/٧١۴

٠

٠/۵

١

١/۵

٢

٢/۵

٣

٣/۵
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کبدي ، اختالف معنی داري بین گروه ها مشاهده شد  TACبا تحلیل داده هاي مربوط به      

14/36=F(. غلظت استراحتی  همچنینTAC  کبدي در گروه تجربی دوم نسبت به هر دو گروه کنترل و تجربی

 =003/0Pبه ترتیب (اول، به طور معنی داري 

معنی داري بین دو گروه کنترل و تجربی اول مشاهده نشد 

  

اکسیدانی آنتی مقایسه ظرفیت. 2 شکل
  >05/0pاختالف معنادار در سطح *:

  >01/0pاختالف معنادار در سطح **:

اختالف معنی داري را در سطوح استراحتی گلیکوژن کبدي گروه هاي مورد آزمون نشان داد یافته نهایی      

)03/0=p 296/4و=F( . غلظت استراحتی گلیکوژن کبدي گروه تجربی دوم نسبت به گروه تجربی اول همچنین

باالتر بوده است در حالی که بین سایر گروه ها تفاوت معنی داري مشاهده نشد) =009/0p(به طور معنی داري 

)11/0p=  231/0وp=( )3 شکل .(  

  

  

٣/٣٨۵

تجربی اول تجربی دوم

*
**  
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  بین گروه هاي مورد تحقیق  کبد مقایسه گلیکوژن

  >01/0pاختالف معنادار در سطح 

  

دهد مصرف عصاره مگنولیا به همراه تمرین استقامتی توانسته است سبب 

از  البته این کاهشکه د ودر این گروه ش 6-کاهش سطوح اینترلوکین

را کبدي در گروه تمرین استقامتی دارونما  6- دار سطوح اینترلوکین

هاي فیزیولوژیکی مانند فعالیت اي از محركتولید سایتوکین ها توسط دامنه

در  6-با توجه به تغییرات اینترلوکین]. 24[ورزشی شدید، بحران انرژي و استرس اکسایشی تنظیم می گردد  

، تعدادي نیز ] 25[دار برخی پژوهشگران افزایش معنی. پاسخ به تمرین، یافته هاي گزارش شده متناقض است

اند گزارش نموده 6-را در غلظت اینترلوکین] 28و29[هایی نیز عدم تغییر 

نشان داده  1نزبرگ و همکاران یاست. اندپالسمایی، سرمی و عضالنی مورد بررسی قرار گرفته

-ها نشان میبررسی]. 30[اند افزایش ذخایر گلیکوژن عضله، احتماال ترشح سایتوکین ها را کاهش خواهد داد  

و تعادل منفی ] 31[عضله و کبد همراه است  ATPدهند تمرینات ورزشی طوالنی مدت با کاهش گلیکوژن و 

 ATPانرژي ناشی از ناشتایی که اثري مشابه فعالیت ورزشی بر وضعیت انرژي سلولی دارد، بر تخلیه گلیکوژن و 

اطالعات بسیار . ساعت ناشتایی نیز بر سطوح گلیکوژن کبدي موثر بوده باشد

به بررسی اثر  2تنها وانگ و همکاران.یکوژن کبدي وجود دارد محدودي درباره ي اثر مصرف عصاره مگنولیا بر گل

بر گلیکوژن کبدي موش هاي خانگی پرداختند ) ترین ترکیب زیست فعال گیاه مگنولیا آفیسینالیس

در این مطالعه مکمل سازي مگنولول در یک نوبت به تغییرات  

در حالی که در پژوهش حاضر از  .]32[ري در سطوح گلیکوژن کبد موش هاي فاقد آدرنال منجر نشد 

1 Steensberg , et. al 2000 
2 Wang , et. al 1992 
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مقایسه گلیکوژن .3شکل 

اختالف معنادار در سطح *:

  بحث

دهد مصرف عصاره مگنولیا به همراه تمرین استقامتی توانسته است سبب ي حاضر نشان میهاي مطالعهیافته

کاهش سطوح اینترلوکینو کبدي  TACافزایش معنی دار گلیکوژن و 

  .نظر آماري معنی دار نبود

دار سطوح اینترلوکینافزایش معنی حاضر یافته پژوهش اولین     

تولید سایتوکین ها توسط دامنهاند محققین بیان کرده. نشان داد

ورزشی شدید، بحران انرژي و استرس اکسایشی تنظیم می گردد  

پاسخ به تمرین، یافته هاي گزارش شده متناقض است

هایی نیز عدم تغییر و در پژوهش] 26و27[دار کاهش معنی

پالسمایی، سرمی و عضالنی مورد بررسی قرار گرفتهکه عمدتا در سطوح 

اند افزایش ذخایر گلیکوژن عضله، احتماال ترشح سایتوکین ها را کاهش خواهد داد  

دهند تمرینات ورزشی طوالنی مدت با کاهش گلیکوژن و 

انرژي ناشی از ناشتایی که اثري مشابه فعالیت ورزشی بر وضعیت انرژي سلولی دارد، بر تخلیه گلیکوژن و 

ساعت ناشتایی نیز بر سطوح گلیکوژن کبدي موثر بوده باشد 4 احتمال دارد. کبدي موثر است

محدودي درباره ي اثر مصرف عصاره مگنولیا بر گل

ترین ترکیب زیست فعال گیاه مگنولیا آفیسینالیس مهم(مگنولول 

 .که هیچ تغییري در سطوح آن مشاهده نکردند 

ري در سطوح گلیکوژن کبد موش هاي فاقد آدرنال منجر نشد معنی دا

 

۴/۶٧

تجربی اول تجربی دوم

*
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هفته عصاره دریافت کرده و زمان آزمایش نیز ناشتاي شبانه  4همچنین به مدت  .هاي سالم استفاده شدموش

به عالوه ممکن است افزایش گلیکوژن کبد گروه تمرین مگنولیا در پژوهش حاضر ناشی از دیگر ترکیبات . بودند

  .موجود در عصاره خام مگنولیا عالوه بر مگنولول باشد

معنی دار گلیکوژن کبد در گروه تمرین مگنولیا شاید بتوان این تغییرات را با توجه به گزارشات فوق و افزایش      

و گلیکوژن از تاثیر احتمالی  6-منفی بین اینترلوکین رابطهاز طرفی وجود . به بهبودي سطح گلیکوژن نسبت داد

 یت داردنقش احتمالی آن در هموستاز انرژي حکا و 6-تغییرات افزایشی گلیکوژن کبدي برکاهش اینترلوکین 

در عضله افزایش داشته و زمانی که عضله نیاز به  6-از آنجا که هنگام ورزش طوالنی مدت اینترلوکین . ]31[

 . دهدبرون ده گلوکز کبد را افزایش می برداشت گلوکز بیشتر داشته باشد به ناچار به گلیکوژن کبد متکی گشته و

مکمل سازي عصاره مگنولیا در تعامل با تمرین استقامتی، رسد که بر اساس یافته هاي پژوهش حاضر به نظر می

 6- اثر کاهش گلیکوژن ناشی از تمرین استقامتی دارونما را به تاخیر انداخته و توانسته است افزایش اینترلوکین

  .ن استقامتی دارونما را تعدیل کندناشی از تمری

سیدانی تام کبدي به دنبال مصرف عصاره مگنولیا هاي مهم این پژوهش افزایش ظرفیت آنتی اکاز دیگر یافته     

داراي بیشترین  )تجربی دوم(مگنولیا  -هاي گروه تمرینموشبه طوري که . در تعامل با تمرین استقامتی است

داراي  )تجربی اول(دارونما  -گروه تمرین. میزان ظرفیت آنتی اکسیدانی تام کبد در مقایسه با دو گروه دیگر بودند

ظرفیت آنتی اکسیدانی تام کبد گروه کنترل نیز بین این دو . میزان ظرفیت آنتی اکسیدانی تام کبد بودکمترین 

ماه تمرین افزایش معنی داري در ظرفیت آنتی  8بعد از  1و همکارانکاروالو در طی مطالعه  .گروه قرار داشت

با توجه به اینکه . مشاهده شد )رصدد 03/27و اسید اسکوربیک درصد 58درصد، اسید اوریک 10پروتئین(اکسیدان 

توان یکی از دالیل افزایش ظرفیت آنتی اکسیدانی بعد از می هاسید اوریک سهم بزرگی از این مجموعه داشت

با توجه به اینکه اسید اوریک نقش پاك کننده . اوریک پالسمایی به شمار آورد ورزش را متاثر از افزایش اسید

 .هاي شدید افزایش پیدا می کندباشد و در طی ورزشتید پورین میوسیستم نوکلهیدروکسیل و محصول نهایی 

در این مطالعه احتماالً این افزایش به دلیل نوع تغذیه اي آزمودنی ها بوده است که منجر به افزایش اسید اوریک 

ین مقاوتی، استقامتی تمر(که اثر سه برنامه تمرینی مختلف را  2در تحقیق جامارتاس و همکاران  ).33(شده است 

تمامی گروه هاي  گزارش کردندبر ظرفیت آنتی اکسیدانی تام پالسما در مردان مورد بررسی قرار داند ) و ترکیبی

یکی از این محققان .تمرین در مقایسه با گروه کنترل با افزایش ظرفیت آنتی اکسیدانی تام معناداري مواجه شدند

منجر به سازگاري همزمان در دستگاه  ممکن است که ندینات بلندمدت دانستاجراي تمر افزایش را دالیل احتمالی

  ).34(ضد اکسایش در بدن شود 

در بیماران زیربیشینه دوچرخه تمرین  50از  ظرفیت آنتی اکسیدانی تام بعد 3 جکسون و همکاران مطالعه در     

و  طول مدت همچنین نوع  بیمار بوده ولعه جکسون آزمودنی ها در مطا. فیبروز ریوي کاهش معناداري داشت

تمرینات انجام شده توسط بیماران توانست منجر به کاهش ناشی از استرس اکسایش همراه با هیپوکسی و تولید 

پس از انجام فعالیت استقامتی تغییري در میزان ظرفیت  4در تحقیق اگولیو و همکاران ).35(الکتات همراه شود 

 

1 -Carvalho, et.al 2010 

2 - Jamartas, et.al 2003 

3 - Jackson, et.al 2010 

4 - Aguilo, et.al 2003 
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ي تمرین یکی از دالیل احتمالی یافته این تحقیق را می توان زمان کوتاهتر دوره .ضد اکسایش تام مشاهده نشد

  ).36(عنوان نمود ) هفته 4(

بررسی ها نشان می دهند ترکیبات فنولی موجود در گیاه مگنولیا آفیسینالیس از جمله مگنولول و همچنین 

فعالیت به طوري که  .]20[ داشته باشندهونوکیول فعالیت آنتی اکسیدانی قوي برسیستم هاي بیولوژیکی 

 .]19[ هاي آنتی اکسیدانی نظیر سوپر اکسید دیسموتاز،کاتاالز را افزایش داده وتولید آنیون ها را کاهش دهند آنزیم

ممکن است افزایش ظرفیت آنتی اکسیدانی تام کبدي به دنبال مصرف عصاره مگنولیا در تعامل با تمرین 

  .را در این گروه توجیه کند 6-بودن سطوح اینترلوکیناستقامتی، پایین تر 

دهد مصرف عصاره مگنولیا به همراه تمرین استقامتی می تواند هاي پژوهش حاضر نشان مییافته خالصه طور به

با افزایش ذخایر گلیکوژنی و ظرفیت آنتی اکسیدانی کبد، نقش حمایتی در برابر عوامل اکسایشی و التهابی داشته 

ناشی  6-تمرین توام با  مگنولیا توانسته از افزایش سطح  اینترلوکین  مچنین بهبود گلیکوژن کبد  ناشی ازه. باشد

هاي آنتی مکمل لذا پیشنهاد می شود ورزشکاران به همراه فعالیت هاي استقامتی از .تمرین جلوگیري نماید از

پیش التهابی و سطح گلیکوژن کبد بیشتر بهره  هايسایتوکین مثبت آن بر اکسیدانی نظیر مگنولیا به دلیل تاثیر

   .ببرند
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