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 مقدمه

هایی هستند که بصورت فعالیتتمرینات تداومی 

 ریکاوريهاي استراحتی و یا مداوم و پیوسته و بدون وهله

معموالً شدت  همین مبنا،بر .گردندانجام می در بین آنها

باشند. این تمرینات این تمرینات مالیم و آهسته می

 نیازهاي تامین .)1( داستقامتی هستن معموالً هوازي و

 براي بازیافت، و فعالیت حین در ورزشکاران متابولیکی

 بعدي، تمرینی هاي وعده در دنب بازپروري و آمادگی

حتی یک  ).2( است مغذي مواد بیشتر مصرف نیازمند

سیب آجلسه فعالیت ورزشی هم ممکن است موجب 

ولی تمرین تداومی با شدت متوسط اثرات  اکسایشی شود

  هدف با ورزشی هاي مکملاکسیداتیو کمتري دارد. 

 کمبودهاي رفعسیب هاي اکسایشی، آکاهش 

، تقویت سیستم ایمنی ها، ویتامین ی،موادمعدن(غذایی

 کراتین،( ورزشی عملکرد سطح توسعه و )زا انرژي مواد

). 3( باشندمی ورزشکاران توجه مورد )آمینواسیدها

با  که است مکملی و طبیعی فنول ترکیب یک رزوراترول

 اکسیدان آنتی یک نقش درو  تهیه نیز شیمیایی سنتز

 ها بیماريبرخی  در تیحفاظ اثرات با طبیعی و قوي بسیار

)، 5(  سیپسوراز ،1نوع ابتید )4( سینه سرطانمانند 

. دارد تاثیر )7( اختالل عملکرد قلب ) و6( نگتونیهانت

 از آن درمانی شواهد و ترکیب این عملکرد و سازوکار

 التهاب درمان و پیشگیري اکسیداسیون، کنترل طریق

 دیگر وعمتن بیولوژیکی اثرات و آپوپتوز فرآیند مزمن،

 UCP(uncoupling بیان رزوراترول ).8( گیرد می صورت

proteins)  بیان  و آدیپوز بافت در را ها UCP عضالت در 

 در گرما به انرژي داده و با تبدیل افزایش اسکلتی را

  vitro  inمطالعات خواهد داشت. مؤثر عملکرد وزن کنترل

 رول،رزورات اصلی هدف نشان داده است بافت   in vivoو

 و کبد در لیپید متابولیسم وجود این با. است چربی بافت

 قرار می گیرد رزوراترول تأثیر نیز تحت اسکلتی عضالت

 آدیپوژنز کاهش با رزوراترول دهد می نشان مطالعات. )9(

توفیقی و  دارد. چاقی ضد فعالیت آپوپتوز افزایش و

 یاري مکمل ) در پژوهشی با عنوان اثر1394( همکاران

موش  در قلب بافت تغییرات هوازي، تمرین و وراترولرز

حاد را بررسی  قلبی انفارکتوس به مبتال صحرایی هاي

 ترکیب هاي تحقیق نشان داد یافته ).10،11( کردند

 تولید کاهش طریق از ورزشی تمرین و رزوراترول

آنتی  دفاع فعال سازي و چربی پراکسیدهاي سوپراکسید،

 از پس اکسیداتیو استرس تولید ربراب در قلب از اکسیدانی

 تمرین  تعاملی تاثیر .)12( می کند محافظت  ایسکمی

 وC واکنشگر پروتئین بر رزوراترول مکمل یاري و هوازي

توسط  2 نوع دیابت به مبتال زنان در متابولیکی نیمرخ

د و به این نتیجه شبررسی ) 1394همکاران(و ملکیان

 با  رزوراترول  کملم به همراه هوازي رسیدند که تمرین

 براي  ارزشمند روشی خطرزا، عوامل کاهش به توجه

 ارتقاي و عروقی قلبی بیماري هاي و کاهش پیشگیري

 ).12( باشد می 2 نوع دیابت به مبتال زنان سالمت

 مکانیسم هاي مولکولی اثرات )1393( هاشمیان و زند

یج تا. نرزوراترول در قلب و عروق را مورد تحقیق قرار دادند

ه رزوراترول باعث خنثی کردن گون تحقیق آنها نشان داد

و از  می شود   NrF2هاي فعال اکسیداتیو و فعال ساختن

 ). 13آسیب اکسیدانی جلو گیري می کند(

پروتئینی ) BDNFمغز( از مشتق نوروتروفیک عامل

 و مرکزي عصبی سیستم توسعه و رشد سبب  که است

 عصبی هايسیناپس اندازي راه همچنین. شودمی محیطی

توسط این عامل صورت  نیز نورونی ارتباطات برقراري و

 بخش و هیپوکامپوس در آن فعالیت بیشترین. می گیرد

 مختلف هايشیوه احتمالی اثرات. باشدمی مغز رویی

 نوروتروفیک عامل مقادیر بر جسمانی فعالیت و تمرینی

 بر تکیه با جانوران و انسان هیپوکامپ در مغز از مشتق

 توجه مورد سیناپسی پذیري شکل تعدیل در ورزش نقش

  BDNFگزارش شده است مقادیر .)15 ،14( باشد می

-معنا افزایش استقامتی تمرین در نر هاي رت هیپوکامپ

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85_%D8%B9%D8%B5%D8%A8%DB%8C_%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A7%D9%87_%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%87%DB%8C%D9%BE%D9%88%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%BE%D9%88%D8%B3&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%87%DB%8C%D9%BE%D9%88%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%BE%D9%88%D8%B3&action=edit&redlink=1
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 تناوبی تمرین گروه در .)16( است نداده  نشان داري

 گروه با مقایسه در هیپوکامپ  BDNFمقادیر نیز، شدید

 دیگر، تحقیقی در .ه استنبود معنادار استقامت و کنترل

 فعالیت اثر بر  BDNFطوحس در را معناداري تغییر نتایج

 BDNFمقادیر رسد، می نظر به اما نداد نشان ورزشی

 شدید تناوبی ورزشی فعالیت از را بیشتري اثیرپذیريت

وراترول زر بپذیرد. استقامتی ورزشی فعالیت به نسبت

 موثر و موجب عصبی هاي دهنده انتقال تثبیت موجب

 .)17( موش شده است در کنترل استرس و BDNF بیان

 احتمالی در مطالعه اي دیگر اشاره شده است که آتروفی

 استرس معرض در مغز عصبی هاي سلول هیپوکامپ

 ممکن است تحت تاثیر این ترکیب قرار گیرد اکسیداتیو

)17.( 

در انتقال  ) GGT( نزیم گاما گلوتامیل ترانسفرازآ

اسیدهاي آمینه و پپتیدها از غشاء سلولی و احتماالً در 

ترین گلوتاتیون شرکت دارد. گلوتاتیون، فراوانمتابولیسم 

نیاز دارد. GGT ماده موجود در بدن است که به آنزیم

گلوتاتیون، توانایی عبور از غشاي سلولی و ورود به درون 

به اسیدهاي آمینه  GGTسلول را نداشته، بنابراین توسط 

سازنده خود تجزیه شده و پس از عبور از غشاي سلولی، 

ل، مجدداً اسیدهاي آمینه به یکدیگر پیوسته در درون سلو

دهند. متعاقب ایجاد استرس و تشکیل گلوتاتیون را می

ها، نیاز اکسیداتیو و افزایش مواد اکسیدان در درون سلول

شود. همچنین تولید به افزایش گلوتاتیون مشاهده می

تواند با شدت بیشتر در افراد با هاي آزاد که میرادیکال

چاقی شکمی رخ دهد، سبب خالی شدن کبد چرب و 

 محتواي گلوتاتیون داخل سلولی و در نتیجه القاء فعالیت 

GGT  شود. اخیراً افزایش آن در داخل گردش خون میو

هاي به عنوان یک مارکر در پیشگویی بیماريGGT ز ا

با مکمل . )16( شوداستفاده می  IIقلبی عروقی، دیابت نوع

هاي قلبی و تورهاي بیماريرزوراترول ریسک فاکیاري 

-اگلوتامیل ترانسفراز بهبود یافتهکبدي از جمله آنزیم گام

) هیچ تفاوت معناداري از 2006اند. اما آیکا و همکاران (

این آنزیم در قبل با بعد از فعالیت ورزشی در بازیکنان 

والیبال مشاهده نکردند. البته آنها از نمونه هاي ادراري 

) به 2012. شوندي و همکاران ()18( استفاده کرده بودند

بررسی این آنزیم در والیبالیست هاي نخبه پرداختند . 

  ).19( نتایج آنها هیچ شاخص معناداري را نشان نداد

 و BDNF تنظیم دقیق با توجه به این که مکانیسم

GGT و هورمونی است، تداخل در عملکرد ناشناخته هنوز 

 شی خواهد بود،حاصل قطعی فعالیت ورز عصبی سیستم

تغییرات استرسی و هورمونی و اکسایشی ناشی از تمرین  

قابل توجه می باشد و حجم بزرگی از تمرینات ورزشی در 

هاي تناوبی  سطوح مبتدي و پیشرفته وابسته به فعالیت

اکنون این سوال مطرح است آیا رزوراترول می  می باشد،

رین ناشی از تمGGT و BDNFتواند برتغییرات فعالیت 

آیا تاثیر رزوراترول بر این  ؟تناوبی و تداومی موثر  باشد

آیا این تغییرات در دوره بازیافت  ؟تغییرات معنادار است

 ؟قابل ردیابی هستند

 هامواد و روش
نمونه هاي پژوهش حاضر را موش هاي آزمایشگاهی 

تشکیل می دهند و به علت کنترل نمونه ها در مقابل 

نوع تجربی بود. جامعه آماري  روش تحقیق از متغیرها،

هفته اي با وزن  8-10نژاد ویستارنر موش هاي صحرایی 

گرم بودند. برطبق اصول اخالقی کار کردن با  20±220

به عنوان سر موش صحرایی 24حیوانات آزمایشگاهی 

نمونه تحقیق تهیه وآماده شدند. شرایط محیطی با دماي 

 بهآنها  درصد کنترل شد. سپس 45-55و رطوبت  3±22

و   تداومیتمرین : تایی 12گروه 2ساده در تصادفیشکل 

تقسیم و در قفس هاي  تداومیمکمل رزوراترول+تمرین 

 8-10جداگانه قرارگرفتند. باتوجه به مطالعات قبلی تعداد

سر موش براي حجم نمونه قابل قبول بود اما با توجه به 

موش ها . ر موش در نظر گرفته شدس 12تلفات احتمالی

در طی مراحل تحقیق در قفس هاي پلی کربنات شفاف 
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با توجه موش ها  می شدند. نگهداري 30×15×15در ابعاد 

به اصول مراقبت ازحیوانات آزمایشگاهی وکمیته اخالق، 

(تهیه شده از شرکت بهپرور  غذایی استاندارد داراي رژیم

رزوراترول ساعته خواب و بیداري بودند. 12) و دوره کرج

(ازشرکت نوترابیو، ساخت امریکا، با درجه  تهیه شده

 درصد) به صورت محلول 98حدود دارویی و خلوص 

گرم درهرلیتر) آماده شد. سپس به صورت خوراکی با 10(

صبح به  30/8سرنگ گاواژ، روزي یک بار و راس ساعت 

میلی گرم  8در گروه مکمل+تمرین، با دوز هفته،  8مدت 

آنها خورانیده شد. در گروه  گرم  وزن بدن به100به ازاء هر

تمرین براي ایجاد یکسان سازي استرس گاواژ، از سرم 

هفته  2گروه، هر دو موش هاي  .فیزیولوژیک استفاده شد

پس از تطابق و آشنایی با محیط جدید، فعالیت بر روي 

تردمیل را آغازکردند. به منظور آشنایی با تردمیل(تردمیل 

، نیمب يکهربا ایمیک یمهندس یشرکت فنریلی، برند  5

ساخت ایران) قبل از شروع پروتکل اصلی، به مدت یک 

دقیقه تمرین داشتند.  5جلسه در هفته، هرجلسه  4هفته، 

 8برنامه تمرینی اصلی پروتکل تمرین تداومی به مدت 

 ضربان ســنج لهیوس به نیتمر شدت هفته،

)Polar/(موش  تداومی تمرین گروه در کنترل شد. فنالند

 سرعت درصد 50-60 تا شدت با دقیقه 5 مدت به ابتدا ها

 شـدت با سپس کرده، گرم نـوارگردان روي بـر بیشینه

 درصـد 70اول، هفتـه در بیشـینه سـرعت درصـد 65

 بیشینه سرعت درصد 75 دوم، هفتـه در بیشـینه سـرعت

  موش پایان در. دادنـد انجام را تمـرین بعد به سوم هفته از

 درصد 40 تـا 30 شـدت در را کـردن سرد دقیقه 5ها 

پروتکل تمرین براساس  .می دادند انجام بیشینه سرعت

اصول علمی انجمن امریکایی طب ورزشی طراحی شد. به 

منظور رعایت اصول اخالقی کار با حیوانات از جریان 

الکتریکی براي ادامه فعالیت موش ها استفاده نشد و یک 

 د.میله پالستیکی جایگزین آن ش

 روش اجرا

ساعت پس از آخرین  48 پس از طی دوره تمرینی،

ها با  ساعت ناشتایی، آزمودنی10-12جلسه تمرینی و

میلی گرم به  5( تزریق درون صفاقی ترکیبی از کتامین

میلی گرم به ازاي  1( گرم) و زایالزین 100 ازاي هر

ابتدا و  دربه طور عمیق بی هوش شدند.  ) گرم100هر

 گیري اندازه جهت خون لیتر میلی 2 ،هدور پایان

نمونه  BDNF و GGT شاخص یبیوشیمیای فاکتورهاي

 اه نمونه سرم و اخذ صحرایی هاي موشهاي خون از 

 مدت به و دقیقه دوردر 2500 سرعت با سانتریفیوژ توسط

به منظور  جدادرجه سانتیگراد  30دماي در دقیقه 15

  تقل شدند.بررسی و ارزیابی تغییرات به آزمایشگاه من

  BDNFو  GGT  اندازه گیري

کسب  دارد( کاربرد بالینی GGT بررسی تغییرات

ارزیابی عملکرد  ،اطالعات در مورد بیماري کبدي، صفراوي

صفراوي  -هاي کبديحساس براي بیماري یشاخص ،کبد

هاي مختلف این ایزوفرم .)هاي اسکلتی استبیماريو 

ما یا کارسینوماي هپاتو آنزیم ممکن است بتوانند براي

کولورکتال به عنوان آزمایش اختصاصی مطرح باشند، اما 

به دلیل حساسیت بسیار کم، هنوز ابهامات زیادي در مورد 

کاهش گاما گلوتامیل یا افزایش ارزیابی  .آن وجود دارد

پایداري ها مشاهده شود.  بیماري ترانسفرازممکن است در

 2گراد درجه سانتی 25گاما گلوتامیل ترانسفراز در دماي 

روز و در دماي دماي  7گراد درجه سانتی4روز، در دماي 

 روش. از باشدسال می 1گراد تا درجه سانتی -20

گیري گاما گلوتامیل کینتیک براي اندازه-کالریمتریک

 بود.  IFCCشود. روش مرجع، روشترانسفراز استفاده می

 گاما ر این آزمایش، از سوبستراي محلول در آب الد

-5میزان  .شدنیتروآنیلید استفاده -4ربوکسیک-3گلوتامیل

نیتروبنزوات متناسب با میزان فعالیت آنزیم گاما -2-آمینو

گلوتامیل ترانسفراز بوده که با روش فتومتري، قابل 

انجام شده   pH =8/2باشد. این واکنش در گیري میاندازه
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 .شد انومتر قرائتن 405 و محصول واکنش، در طول موج 

نیتروآنیلین و مشتقات آن سمی بوده و در برخورد با آنها 

 از استفاده با کالریمتري روش باGGT . باید احتیاط نمود

 شد انجاممخصوص موش  آزمون پارس شرکت کیت

Parsazmun Co., Tehran, Iran) ( . اندازه گیريBDNF با

 CUSABIOاز شرك االیزا آزمایشگاهی استفاده از کیت 

)catalogue number CSB-E04504r (.صورت گرفت 

اجرا  کیت همراه دستورالعمل با مطابق آن مراحل تمامی

از آزمون هاي آماري میانگین، انحراف استاندارد و  .شد

تحلیل واریانس یکطرفه و تست تعقیبی بونفرونی براي 

 تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شد.  

 هایافته
آنالیز  22نسخه  SPSSداده ها بوسیله نرم افزار 

 -با استفاده از آزمون شاپیروها، گردید. براي تحلیل فرضیه

و  شدنرمال بودن توزیع متغیرهاي اصلی بررسی ویلک 

همه متغیرهاي مطالعه در بین گروه ها از توزیع نرمال 

با استفاده از آزمون هاي آمار توصیفی پیروي می کردند. 

رهاي پیوسته محاسبه میانگین و انحراف استاندارد متغی

 1جدولدر GGT و BDNFتغییرات شاخص هاي  شدند.

بررسی تغییرات نشان دهنده کاهش  .مشاهده می شود

GGT  افزایش وBDNF  تمریندر گروه 

+رزوراترول بوده است. با استفاده از آزمون تی تداومی

مستقل تفاوت میانگین بین متغیرها بررسی شد. تغییرات 

BDNF  و GGTمکمل ه تمرین تداومی و بین گرو

اختالف آماري معنی دار وجود تداومی رزوراترول+ تمرین 

 ).2جدول ( داشت
 اریانحراف مع± نیانگیم. 1جدول 

 
 متغیر               

 گروه
GGT 
IU/Li 

BDNF 
Pg/mg 

 اریانحراف مع± نیانگیم

 +تداومی تمرین
 رزوراترول

04/8 ± 84 /21 93/125 ± 27 /8039 

 6238/ 73 ± 67/243 36/ 23 ± 45/3 اومیتد تمرین

 

 BDNFو  GGT آزمون تی مستقل. نتایج 2جدول 
 مارهآ
-t p متغیر

value 

GGT 43/6 06/0 
BDNF 19/4 *007/0  

 
 گیرينتیجهبحث و 

 تمرین تداومی و مصرف مکمل رزرواترول بر تغییرات

GGT  نتایج  .نداشتموش هاي صحرایی تأثیر معنادار

اظ تاثیر مکمل رزوراترول بر از لح حاضر مطالعه

با یافته هاي، فقیه زاده  و  (GGT) گلوتامیل ترانسفرازگاما

جایه هائو) و 2012( )، بارتشر و همکاران2014( همکاران

 و ساز. )21،22،20( باشدهمسو می )2016و همکاران (

هاي کبدي در کارهاي فیزیولوژیک نشان می دهند، آنزیم

هاي کبدي وجود دارند و  ولشرایط عادي درون سل

ها در خون نشانه آسیب کبدي است.  باالرفتن سطح آنزیم

نقش رزوراترول افزایش فعالیت کاتاالز، سوپر اکسید 

آنزیم هاي آنتی اکسیدانی، ممانعت از افزایش  دیسموتاز،

GGT آسیب اکسیداسـیونی و محافظت کبد می باشد و 

ادي براي اثر به نظر می رسد مکانیسم پیشنه). 24،23(

، از طریق مداخله رزوراترول GGTکاهنده رزوراترول روي 

روي چربی و کلسترول خون و در مسیر سیگنالینگ 

PPAR ) هاPeroxisome Proliferator-Activated 

Receptor باشد. فعال سازي (PPARα  در کبد توسط

رزوراترول، منجر به افزایش بتا اکسیداسیون اسید چرب و 

 می گردد VLDL-Cتري گلیسیریدها و کاهش سنتز 

). همچنین این کاهش در تري گلیسیرید می تواند به 25(

دلیل کاهش بیان ژن هاي آپولیپوپروتئین و لیپوپروتئین 

باعث القا بیان  PPARαلیپاز کبدي باشد. فعال سازي 

می گردد که در انسان منجر به  پروتئین آپولیپوژنهاي 

 د. آگونیست هاي پالسما می شو HDL-Cافزایش 

PPARα  نیز در کاهشGGT مؤثر شناخته شده است 

مکانیسم احتمالی دیگري براي این کاهش می تواند ). 25(

به دلیل دخالت رزوراترول در مسیرهاي متابولیسم انرژي 
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باشد. یکی از آنزیم هاي تنظیمی مسیرهاي متابولیک 

AMPK  است که در پاسخ به استرس سلولی تحریک می

هموستاز انرژي را از طریق فسفریالسیون و مهار  شود و

 )ACC )acetyl-CoAcarboxylaseاستیل کوا کربوکسیالز 

، استیل کوآ را به مالونیل کوآ ACCتنظیم می کند. 

تبدیل می کند که به عنوان مانعی در برابر سنتز اسیدهاي 

یون اسید چرب در عضله را چرب عمل کرده و اکسیداس

. احتماال در این تحقیق دوز مصرفی و )26( کندمهار می

شدت و نوع تمرین نتوانسته است این تغییرات را به طور 

یافته هاي تحقیق با نتایج مطالعه آیکا و  کامل ایجاد نماید.

این ناهمخوانی  .)18( همخوان نبود )2006( همکاران

(انسان یا حیوان)  تواند به دلیل تفاوت در نوع تیمارمی

(خون، سرم،  خرج انسانی با نمونه حیوانینمونه هاي مست

 میزان دوز مکمل یاري، نوع تمرینات ،بافت)

، استقامتی و هوازي، قدرتی)، شدت و HITT(تناوبی

استفاده از نمونه ادراري به جاي نمونه یا  مدت فعالیت و

 ).28،27( خون باشد

نتایج تحقیق نشان داد، تمرین تداومی و مصرف 

موش هاي صحرایی  BDNFییراتمکمل رزرواترول بر تغ

سازوکار مشخصی که بتواند نقش  .تأثیر معنادارداشت

مثبت و موثر فعالیت ورزشی را بر عملکرد مغزو ساختار 

آن توجیه نماید در دست نیست اما کاهش استرس 

 رونزایی هیپوکامپ،وو ن اکسیداتیو و التهاب، آنژیوزنز

) را می توان BDNF( هاها و نروتروفینش کاتکوالمینافزای

گزارش شده  نیهمچن .)29( به فعالیت ورزشی  نسبت داد

مانند  یعصب نیترشح ناقل بر ریکه ورزش از طریق تأث

ها به نیو مونوآم دیاس ریکینوبوتیآمن،گابایکول لیاست

 يژن فاکتورها انیتواند بر بیم میمستق ریشکل غ

فعالیت ورزشی موجب  ).30( بگذاردریتأث کینوروتروف

میزان  نوع تمرین،شدت، .شودمی BDNF یک تولیدتحر

برمیزان  آمادگی جسمانی،سن، جنس و برنامه رژیم غذایی

انواع پروتکلها، تمرین  در میان باشد.موثر  تواندمیتولید 

هوازي و تداومی این روند را تسریع می بخشد. در حین 

 اي اندوتلیوم عروق،ه فعالیت بجز سلول هاي مغزي، سلول

ت در جهت رها سلول هاي ایمنی و عضال اف،عضالت ص

همچنین   BDNFوارد عمل می شوند.سازي این پروتئین 

می تواند التهاب را کنترل نماید و موجب تقویت سیستم 

سم ضد التهابی آن هنوز مشخص البته مکانی ایمنی شود.

 مثبت اتثرا  که نددار دجوو  ديیاز هداشو ).31( نیست

 ايمحتو ،مغزوزن ( مغزروي  بر  را شیو ورز بدنی فعالیت

 نزروژنو ،سیناپسی يپذیر شکل ،ترنسمیترهارونو

 تمایزو  بقا یشافزا ،نزژسیناپتو ،نزژنژیوآ، هیپوکمپ

 ننشا فینها)وتررونو یشافزا همچنینو  عصبی يهالسلو

وابسته به  سرمی  BDNFافزایش گزارش شده  ند.ا داده

ی موجب شدت فعالیت می باشد. جلسات بیشتر تمرین

می شود که خود محرك AMPK تخلیه انرژي و تولید

توسط  BDNFمکانیسم افزایش ).32( است  BDNFتولید

و سازوکارهاي  رزوراترول به طور کامل روشن نیست

با نقش آنتی  احتماال رزوراترول .مختلفی ارائه شده است

ها را فعال تر ساخته و مکانیسم اکسیدانی خود این روند

غلظت کلسیم خارج سلولی وابسته به  BDNFانتشار  .است

 .)33( و داخل سلولی می تواند یک سازوکار احتمالی باشد

خواص ضد التهابی است و با رزوراترول یک پلی فنول 

نزیم نیتریک (آ NOS-3توانایی برقراري ارتباط با 

با گیرنده هاي آدنیالت سیکالز را دارد،  ز)کسیدسنتتاا

(مسئول  استرازمهارکننده فسفودي تعدیل شده و

همچنین رزوراترول توانایی  ) است.cAMPمتابولیسم 

 Sirt-1فعال کننده  و) 34( را داشته 2Ca+ تعدیل سطوح

از طریق  BDNF و ممکن است شناخته می شود

نتایج  .)35( تنظیم شوند Sirt-1مسیرهاي وابسته به

و )، وانگ 2017( تحقیق با مطالعات ژنگ و همکاران

-یکی دیگر از مکانیزم) همخوان می باشد.2013( همکاران

فعال سازي مسیرهاي پیام رسان  دیگر هاي احتمالی

CREB  وERK1/2 به افزایش فاکتور که منجر  است
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است که  CREحاوي  BDNFمی شود. ژن  نوروتروپیک 

CREB  فسفر و لیپید را به هم متصل می کند و افزایش با

)، به طور بالقوه از این فرضیه transcription( رونویسی

سازوکارهاي ذکر شده فوق می  ).36،37( حمایت می کند

را  BDNFتواند ارتباط مثبت بین رزوراترول و افزایش

 توسط محققان گزارش و تائید شده استتوجیه نماید که 

). رزوراترول داراي اثرات ضد التهابی است و به 36،38،37(

لظت پروتئین باعث طور غیر مستقیم با افزایش غ

به عبارت دیگر، رزوراترول  شود.می BDNF نوروپروتکتیو

را افزایش می دهد و موجب  BDNFغلظت سرم

در بافت مغز می شود و اثرات بیولوژیکی  BDNFافزایش

مکانیسم دیگري که ممکن  کند.فین را بازتولید مینوروترو

است مکمل رزوراترول تحت تأثیر تمرین بر سطوح 

BDNF باشد.  رگذار باشد میزان سطح کورتیزول میاث

افزایش این هورمون باعث پیوند با گیرنده هاي خود در 

ا حداقل از را کاهش می دهد ی BDNFمغز شده و بیان 

ل به فعالیت کند. پاسخ کورتیزوافزایش آن جلوگیري می

باشد. در فعالیت هاي استقامتی با هاي ورزشی متفاوت می

زول تغییر پیدا نکرده و یا حتی شدت کم میزان کورتی

هاي شدید اما در مقابل، در فعالیت. کاهش می یابد

یابد. در فعالیت شدید تک جلسه اي که شدت افزایش می

ها باشد، سطح ودنیتمرین باالتر از سطح آمادگی بدن آزم

ن یک هورمون کاتابولیک هورمون کورتیزول به عنوا

ق غلظت کورتیزول یابد. البته در این تحقیافزایش می

بررسی نشده است ولی احتماال رزوراترول مانع از افزایش 

 ).39( سطح کورتیزول شده باشد

و  )1393( و همکاران یافته هاي تحقیق با نتایج برزگر

) همخوان نبودند. یکی از دالیل 2016(  وسدي و همکاران

، می تواند میزان، BDNFعدم تاثیر مکمل رزوراترول بر 

وز مصرفی، تعداد تمرینات باشد. میزان د شدت و نوع

و نمونه تحقیق ممکن است اثر دفعات مصرف مکمل 

). 29،40( مکمل یاري در مطالعه را  کاهش یا خنثی نماید

هاي مختلفی بر عملکرد اندوتلیال، رزوراترول با مکانیسم

استرس اکسیداتیو، التهاب عروقی، تجمع پالکتی، فشار 

 پرتروفی قلب و عروق موثر استخون، تصلب شرائین و هی

 )41.( 

هاي فردي و در تحقیقات گذشته به دالیل تفاوت 

هاي روش تحقیق و حساسیت افراد نتایج ها، تفاوتنمونه

دهد فعالیت  م . تحقیقات نشانمتفاوتی بدست آمده است

ورزشی ممکن است باعث تغییرات فیزیولوژیکی در 

در حین  شوند. این تغییرات  GGTو  BDNFغلظت

شدت بازگشت به حالت اولیه وابسته به فعالیت یا در دوره 

-نسیت و نوع فرایند درگیر، هورمونتمرین، نوع تمرین، ج

هاي بی از آنها است. تحقیقات در محیطها یا ترکی

 (بیماران قلبی، دیابت، بر روي بیماران آزمایشگاهی،

یکی و ها) و از طریق نشانگرهاي متابولها، میو پاتیآلرژي

التهابی در بافت چربی، کبد، ماهیچه اسکلتی و مغزي 

گیري هاي نمونهاغلب داراي زمان صورت گرفته است و

حساسیت  بافعالیت و بازیافت)  هاي پس از(ساعت متفاوت

برخی معتقدند این تغییرات  ).41( استمتفاوت کیت بوده 

در پی آسیب هاي بافتی در جهت ترمیم یا افزایش 

ا در پی فرآیندهاي التهابی اتفاق می افتد. با عملکرد ی

توجه به نقش هاي مختلف عصبی، متابولیکی، واسطه هاي 

تمرینات تناوبی تاثیر  ،در دوره  بازیافت واکنش ها التهابی،

بر اساس این  ).41( مهم می باشند هامتغیر و تداومی بر

نتیجه پژوهش حاکی از آن است که مکمل  ،مستندات

مدت رزوراترول یا رزوین می تواند فاکتورهاي سازي کوتاه 

متعاقب   BDNFنوروپروتکتیو نظیر پروتئین نوروتروفیک و

توان به افراد ورزشکار رین را افزایش دهد. از این رو میتم

به منظور کاهش تولید فاکتورهاي  کرد پیشنهاد

 )،BDNF( نوروتروفیک و نوروپروتکتیو هنگام فعالیت

آسیب مغزي و نخاعی و ریکاوري  کاهش عوارض ناشی از

زوین استفاده نمایند. پیشنهاد سریع تر و بهتر، از مکمل ر

 BDNFدر رزوراترولشود با توجه به نقش مهم مکمل می
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، مربیان و مسئوالن با کمک مشاروان تغذیه GGTو

استفاده شود تا عملکرد  رزوراترولورزشی از مکمل هاي 

یشتر در این زمینه با حجم مطالعات ب. یابند ارتقاء و بهبود

نمونه بیشتر و دوزهاي مختلف از این مکمل صورت گیـرد 

تـا در صورت دستیابی به نتایج قطعی، این ترکیب به 

ی و عنوان یک مکمل مؤثر همراه با تمرین هاي استقامت

مدت زمـان  مصرفبه کار گرفته شود. غیر استقامتی 

کاربردي حصـول نتیجه  جهـت مکمل نیز تـرطـوالنی

مطالعه شود. محدودیت هاي تحقیق  دشواري پیشنهاد می

و  BDNFانسانی و مقایسه اثر رزوراترول بر سطوح 

الزم به ذکر بود. همچنین  GGTو عروقی -مقاومت مغزي

هاي این مطالعه به مطالعات دیگر در مورد است که یافته

دوزهاي مختلف و مدت زمان مصرف مکمل رزوراترول 

نمی باشد و از لحاظ ارتقاء سالمتی و جنبه  قابل تعمیم

 درمانی و پزشکی حائز اهمیت است.

 تشکر و قدردانی 
 که عواملی کلیه از را خود قدردانی مراتب وسیله بدین

   ابراز داشتند، صمیمانه همکاري تحقیق این اجراي در

 IR.SSRI.REC.1397.011 اخالق به شماره کد. کنیممی

شکی دانشگاه آزاد اسالمی واحد دانشکده علوم پزتوسط 

 اخذ شده است.  ورامین پیشوا
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Abstract 

Background: Continuing training programs can improve sport performance. However, these 
exercises can cause pressure on the hormonal and metabolic systems. Resveratrol might be effective 
on the improvement of the alterations induced by continuing training. The present study 
investigated the simultaneous effect of resveratrol consumption and continuous exercise on BDNF 
and GGT.   
Materials and Methods: In this experimental study, 24 rats were randomly divided into the 2 
groups of continuous exercises, and resveratrol supplement + continuous exercises. Resveratrol 
solution was administered to the resveratrol + ontinuous exercises group for 8 weeks, each day 8 
mg per 100 g of the body weight. The treadmill continuous training program was carried out for 8 
weeks. At the end of the course, blood was obtained for measuring the indices of BDNF and GGT. 
These indices were analysed by SPSS software, version 22. 
Results: The results indicated the higher mean of GGT and the lower mean of BDNF in the 
continuous training + resveratrol compared to the continuous exercises group. The use of 
resveratrol caused a significant increase in BDNF (P = 0.007) and GGT (P = 0.06) in the continuous 
training+ resveratrol group. 
Conclusion: The results of the present study showed that continuous exercise + resveratrol 
consumption were effective on controlling and improving the indices changes in BDNF and GGT.  
The simultaneous effect of supplementation and exercise increased the metabolic, neurological and 
protective opposite effects. 
Keywords: Resveratrol, continuous training, BDNF, GGT.  
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