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  چكيده
بيندازد  مخاطره به را ورزشكاران سالمت تواندمى كه شودمي اكسيداتيو استرس توليد سبب شديد بدني هايفعاليت مقدمه:

 .است التهابيضد و اكسيدانيآنتي خواص با فالونوئيد يك كوئرستينهمچنين 

 بر زمان رسيدن به واماندگي و فشار اكسايشي در مردان فوتباليست بود. ئرستينكو اثر بررسي پژوهش اين از هدف :هدف

افراد . بازيكنان فوتبال به مدت شش هفته انجام شد 22نما در واين كارآزمايي باليني دو سو كور كنترل شده با دار بررسي: روش
 گرم دكستروز) قرار گرفتند.ميلي 1000(نما وگرم) و دارميلي 1000رستين (ئبه صورت تصادفي در يكي از دو گروه كو

ديسموتاز، كاتاالز،  اكسيد هاى سوپر(فراسنج خون بيوشيميايى هاىآزمايشو  زمان رسيدن به واماندگي پيكرسنجى، هاىگيرىاندازه
 تحليل شد. tها با استفاده از آزمون دادهو  مانجا مطالعه انتهاى و ابتدا در آلدئيد) دى مالون و پراكسيداز گلوتاتيون

سوپر اكسيد ديسموتاز، كاتاالز و  هايزمان رسيدن به واماندگي، فعاليت آنزيم كوئرستين، گروه در مطالعه انتهاى در نتايج:
 ميانگين .)>P 05/0( تياف كاهش معنادارى طور به سرم آلدئيد دى مالون ميزان و افزايش معنادارى طور به سرم گلوتاتيون پراكسيداز

  .)>P 05/0( داشتند يكديگر با معنادارى تفاوت نيز گروه دو بين مطالعه انتهاى در هافراسنج اين
زمان رسيدن به  معنادار افزايش باعث هفته 6 مدت به كوئرستين روز در گرمميلي 1000 مصرف مطالعه اين در :گيرينتيجه

 در سرم آلدئيد دى مالون معنادار كاهش ون پراكسيداز وگلوتاتي و كاتاالز سوپراكسيداز ديسموتاز، هاىآنزيم واماندگي و فعاليت
  .دش مورد مطالعه افراد

 
  كاتالز، گلوتاتيون پراكسيداز، ماوم دي آلدئيد ،زمان رسيدن به واماندگي كوئرستين، سوپراكسيدديسموتاز، :واژگانگل

361  



  شانزدهم، دوره دوم، فصلنامه گياهان دارويي، سال 
  1396شصت و دوم، بهار  شماره مسلسل

 

... اثر مصرف مكمل كوئرستين  

 

  مقدمه
هاي و راديكال )ROS( هاي فعال اكسيژنگيري گونهشكل

 يابدهاي با شدت باال افزايش مير طي ورزشد آزاد، مخصوصاً
هاي ديگر را به دنبال و آسيب اكسيداتيو در عضله، كبد و بافت

. هر چقدر شدت فعاليت ورزشي بيشتر باشد به ]1، 2[ دارد
. ]3[ گيرندهاي آزاد بيشتري نيز شكل ميهمان ميزان راديكال

سيداني و توان به عدم تعادل سيستم اكاسترس اكسيداتيو را مي
اكسيداني و در نهايت پيشرفت سيستم اكسيداني بدن آنتي

تعريف كرد. ورزش به عنوان يك فشار اكسايشي تعادل بين 
ROS هاي افزايش راديكال .زندها را بر هم مياكسيدانو آنتي

هاي دفاعي آزاد بسته به افزايش مصرف اكسيژن، توسط سيستم
. ]2[د شوخنثي مي آنزيمياكسيداني آنزيمي و غيرآنتي

گلوتاتيون  و (CAT) كاتاالز ،(SOD)سوپراكسيد ديسموتاز 
ثر در سطح ؤهاي آنزيمي ماكسيدانآنتي(GPx)  پراكسيداز

ها را به طور . ورزش حاد فعاليت اين آنزيم]4[ سلولي هستند
 .]5[ دهدثير قرار ميأمستقيم تحت ت

هايي از ها مثال، گلوتاتيون و فالنوئيدCو  Eويتامين 
. فالنوئيدها يكي از ]4[ باشندآنزيمي ميهاي غيراكسيدانآنتي

ها هستند و در اكثر گياهان فنلترين گروه طبيعي پليبزرگ
هاي طبيعي از نوع از فالنوئيد 5000. بيش از ]6[ وجود دارند

ترين فالنوئيد قبل شناسايي شده است. كوئرستين به عنوان مهم
پياز، چاي، زغال اخته و كلم  صاً(مخصو در مواد غذايي

ترين خاصيت مهم. ]4[ شودبروكلي) به فراواني يافت مي
ست كه ا اكسيداني و ضدالتهابي آنكوئرستين خاصيت آنتي
، ضد ويروسيمانند خاصيت آنتي منجر به خواص مفيد

تحقيقات مهم و قابل . دشوو ضد سرطاني آن مي باكتريايي
خاصيت از جمله  ديگري يددهنده خواص مفاعتماد نشان

براي  ضد نقرس، ضد ديابت، ضد پرفشاري خون، ضدآسمي
همچنين كوئرستين داراي اثرات سودمندي در  كوئرستين است.

سركوب تكثير سلول، حفاظت از اكسيداسيون ليپيدها و 
. اثر مهم ديگر كوئرستين باشدجلوگيري از تجمع پالكتي مي

  . ]4، 6، 7[ سرعت بخشيدن به سوخت ساز بدن است
 به كوئرستين گرمميلي 150-100وريدي  دوزهاي تجويز با

   ايعارضه گونههيچ در خرگوش، بدن وزن كيلوگرم از ازاي هر

  

 بر دال مدركي هيچ نيز حيواني ديگر مطالعات از نشد. حاصل

 خوراكي كوئرستين تجويز مرتبط با نئوپالسم دارمعني افزايش

ات انساني مصرف مكمل نشد. همچنين در مطالع ديده
   .]7[ كوئرستين بدون عارضه و امن گزارش شده است

هاي هاي اخير ورزشكاران به استفاده از مكملدر دهه
ورزشي به منظور افزايش قدرت عضالني و استقامت ورزشي 

باشد اند. كوئرستين يكي از فالنوئيدهاي طبيعي ميروي آورده
مورد توجه  ،سالمتي دارداي كه بر كه به خاطر مزاياي گسترده

ي كنندههاي تعيين. يكي از شاخص]8[ قرار گرفته است
هاست. تقسيم و عملكرد ورزشي محتواي ميتوكندري سلول

ها در طول ورزش موجب افزايش افزايش تعداد ميتوكندري
VO2maxخير أ، تغيير سوبسترا از كربوهيدرات به چربي و ت

 اندازدخير ميأگي را به تدر تجمع الكتات شده، در نتيجه خست
. در مطالعات حيواني نشان داده شد كه كوئرستين موجب ]9[

افزايش بيوژنر ميتوكندري شده و باعث بهبود عملكرد ورزشي 
. ولي مطالعات انجام شده بر روي انسان در اين ]10[ شودمي

  زمينه بسيار اندك است. 
ثير أتبا توجه به اطالعات فوق، هدف مطالعه حاضر بررسي 

هفته مصرف مكمل كوئرستين بر زمان رسيدن به واماندگي و  6
  باشد.فشار اكسايشي در مردان فوتباليست مي

  
  هامواد و روش

پژوهش حاضر در قالب طرح نيمه تجربي دو گروهي به 
كنترل شده با دارونما با جايگزيني  صورت دو سوكور و

فوتبــال رده  هــاي ليــگتيــمبازيكن  22تصادفي انجام شد. 
ي سال متوالي سابقه 3استان زنجان كه حداقل االن بزرگس

استان را داشتند و هيچ االن ليگ فوتبال رده بزرگسحضور در 
نوع مكملي را قبل از اجراي مطالعه مصرف نكرده بودند و 
فاقد سابقه بيمارهاي كليوي، قلبي، كبدي، ديابت و يا هرگونه 

به عنوان آزمودني در اين آسيب يا مشكل جسماني بودند 
(اين موارد از طريق  داوطلب انتخاب شدند 34مطالعه، از بين 

  ينه پژشكي و پرسشنامه محقق شد).معا
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 رمضاني و منيخ

 

نامه كتبي ها رضايتچند روز قبل از شروع آزمون از آزمودني
قبل از تكميل فرم  و پرسشنامه سابقه ورزشي و بيماري اخذ شد.

ها رسيد. سپس ه به اطالع آزمودنينامه، مراحل انجام مطالعرضايت
ها در يك جلسه جداگانه با محيط آزمايشگاه و نحوه كار آزمودني

هاي اوليه شامل قد، وزن، و گيريبا تردميل آشنا شدند و اندازه
گر تركيب بدن) (با استفاده از دستگاه تحليل درصد چربي بدن

تحقيق به  ها خواسته شد كه در طول مراحلانجام شد. از آزمودني
(سه جلسه در هفته تمرين اختصاصي  فعاليت روزمره خود

ادامه دهند و از ايجاد هرگونه تغيير در رژيم غذايي  فوتبال)
  اجتناب نمايند.

هاي حاصل از پيش (با توجه به داده نمونه افرادسپس 
سازي به روش آماري به دو گروه مكمل آزمون) با همگن

 نفر) تقسيم شدند 11تعداد: نفر) و دارونما ( 11تعداد: (
 3هفته و هر هفته  6). هر دو گروه به مدت 1شماره  (جدول

  جلسه در تمرينات اختصاصي فوتبال شركت داشتند.
 كپسول 2 روزانه داشتند قرار مكمل گروه در كه افرادي

 مدت ي صبح و شام بهوعده 2كوئرستين را در  گرميميلي 500
گرم مكمل ميلي 1000روزانه ( كردند دريافت هفته 6

 كپسول 2 نيز روزانه دارونما گروه در كه حالي در )،كوئرستين
هاي داراي پيش از آغاز پژوهش قوطي .شد تجويز دكستروز

گذاري ، توسط فردي غير از پژوهشگر عالمتمكمل و دارونما
هاي ها از نوع كپسولشدند تا عدم اطالع پژوهشگر و آزمودني

مصرف مكمل و دارونما زيرنظر همان دريافتي مراعات شود. 
 ,Solaray) نما از شركت سوالرايوفرد انجام شد. مكمل و دار

USA, INC) از  كشور آمريكا تهيه شدند. به صورت مستمر
شد رژيم غذايي معمول خود را حفظ ها خواسته ميآزمودني

هاي شديد بجز برنامه كنند و در دوره پژوهش از انجام فعاليت
  مي خودشان پرهيز نمايند.  تمرينات تي
به واماندگي) با  (آزمون رسيدن دويدن تا واماندگي جلسات

 24استفاده از آزمون بروس اجرا شد. تست بروس در دو گروه 
هفته) به اجرا  6(به مدت  ي تحقيقساعت قبل و بعد از دوره

دقيقه تحت نظر محقق  5ها به مدت كه آزمودنيدرآمد طوري
طول آزمون نيز به شكل كالمي تشويق شدند  گرم كردند و در

آزمون به  ،ها به واماندگي ارادي رسيدندو زماني كه آزمودني

(زمان آزمون  و زمان رسيدن به واماندگي ثبت شدپايان رسيد 
  ها يكسان بود). براي همه آزمودني

هاي مالون دي گيري فراسنجخوني جهت اندازه هاينمونه
هاي سوپراكسيد ديسموتاز، كاتاالز و آلدئيد، فعاليت آنزيم

ساعت قبل از شروع  24گلوتاتيون پراكسيداز در پيش آزمون (
ساعت پس از آزمون بروس  24دوره تحقيق) و پس آزمون (

در پايان دوره تحقيق) در دماي عادي اتاق (در وضعيت 
گيري خوني قبل از نمونهآوري شد. استراحتي) جمع

ثيرگذار بر پارامترهاي أموارد ت خصوصهاي الزم درراهنمايي
گيري از قبيل فعاليت بدني، رژيم غذايي، بيماري و مورد اندازه

غيره را هم به صورت شفاهي و هم در قالب يك فرم راهنما از 
محقق دريافت كرده بودند. نمونه خوني در شرايطي از 

ساعت ناشتايي  12- 14ها گرفته شد كه آنها بعد از آزمودني
ساعت قبل از  24آزمايشگاه مراجعه كرده بودند و در شبانه به 

گيري، فعاليت شديد ورزشي نداشتند و همچنين شب نمونه
ساعت خوابيده بودند.  8آوري نمونه خوني حداقل قبل از جمع

حالت  ليتر) درميلي 5سپس از هر آزمودني يك نمونه خوني (
  كوبيتال ناحيه ساعد گرفته شد.نشسته از سياهرگ آنتي

دقيقه با سرعت  15ها به مدت بعد از خونگيري، نمونه
د. سرم شدور در دقيقه سانتيريفيوژ شد و سرم آن جدا  3000

درجه سلسيوس  - 70ها در دمايتا زمان انجام آزمايش
هاي بيوشيمايي خون در يك گيري فراسنجنگهداري شد. اندازه

سوپر  گيري فعاليت آنزيمروز معين انجام گرفت. براي اندازه
اكسيد ديسموتاز از روش وينتريورن، آنزيم كاتاالز از روش 

ABEI (Alternating Block Explicit–Implicit)  و آنزيم
گلوتاتيون پر اكسيداز بر اساس مهار واكنش اتواكسيداسيون 
پيروگالول استفاده شد. جهت سنجش ميزان مالون دي آلدئيد از 

  .]11[ ه شدمعرف رنگي تيوباربياوريك اسيد استفاد
گيري شده در پيش آزمون، در پس آزمون نيز موارد اندازه

  گيري شدند.هاي مشابه اندازهبه همان شيوه و در زمان
  
  هاي آماريروش

پس از اطمينان از توزيع طبيعي دادها با استفاده از آزمون 
وابسته  tكولموگروف اسميرنوف، براي آزمون آماري، از آزمون 
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... اثر مصرف مكمل كوئرستين  

 

 داريها در سطح معنيشد. تجزيه تحليل دادهو مستقل استفاده 
)05/0P<افزار گيري از نرم) با بهرهspss19  وExcel  انجام

  گرفت.
  

  نتايج
هاي دو گروه دهنده برخي ويژگينشان 1شماره  جدول

  همگن تحقيق است.
مقايسه درون گروهي و بين گروهي  2 شماره جدول

دهد. را نشان مي متغيرهاي تحقيق در دو گروه مكمل و دارونما
نتايج آزمون تي وابسته در گروه مكمل نشان داد به طور 

)، كاهش و MDA( داري ميانگين غلظت مالون دي آلدئيدمعني
 سوپراكسيد ديسموتاز گلوتاتيون پراكسيداز، هايفعاليت آنزيم

 ، =02/0P=، 004/0P به ترتيب( يافت سرم افزايش كاتاالز و
01/0P= ،001/0P=( داري در مورد هيچكدام از معني يراما تغي

متغيرهاي مذكور در گروه دارونما مشاهده نشد. نتايج آزمون 
هاي پس آزمون دو گروه نيز تي مستقل براي مقايسه ميانگين

گلوتاتيون  مالون دي آلدئيد، ميانگيننشان داد، در مورد 
بين  مطالعه انتهاي در كاتاالز و ديسموتاز سوپراكسيد پراكسيداز،

  ).>05/0P( داري وجود داردو گروه تفاوت معنيد
در مورد تأثير مصرف مكمل كوئرستين بر زمان رسيدن به 

داري نسبت هفته مصرف مكمل كوئرستين به طور معني 6واماندگي، 
به دارونما موجب افزايش زمان رسيدن به واماندگي و افزايش زمان و 

  ).1) (شكل شماره P≤0.0167مسافت دويدن شد (

  

  ميانگين) ± (انحراف معيار هاهاي آزمودنيويژگي -1جدول شماره 

  متغير
  گروه

  شاخص توده بدن
  (كيلوگرم بر مربع قد)

  متر)قد (سانتي  سن (سال)  وزن

  مكمل
N=11 

91/2±88/22  12/11±53/74  91/2±75/22  22/9±4/180  

 دارونما

N=11  
78/3±58/22  89/21±21/71  13/2±31/22  23/6±20/817  

 
 با گروه دو سرم كاتاالز و ديسموتاز سوپراكسيد آلدئيد، دى مالون گلوتاتيون پراكسيداز، هاىفراسنج انحراف معيار و ميانگين مقايسه -2 شماره جدول

  تى همبسته و مستقل تى آزمون از استفاده

  گروه
  متغير

  مكمل
1P 

  دارونما
1P 2P  پيش آزمون  

M±SD  
  پس آزمون
M±SD  

  پيش آزمون
M±SD  

  مونپس آز
M±SD  

MDA  
  ليتر)(نانومول در ميلي

  
32/5±12/20  15/2± 03/16  02/0*  23/5±12/19  54/5± 30/19  65/0  023/0*  

GPx  
(U/ml)  

  
26/0±36/6  57/1± 46/12  004*/  73/0±35/5  27/0± 55/4  141/0  019/0*  

SOD  
(U/ml)  

  
86/0±57/6  02/1±85/8  01/0*  62/0±63/6  41/1±04/7  68/0  04/0*  

CAT  
(U/ml)  69/3±26/22  94/6±19/37  001*/  65/4±00/24  99/7±41/28  63/0  02/0*  

1P - 2                    ،مقايسه درون گروهيP- 05/0دار در سطح اختالف معني *                                    ،مقايسه بين گروهي  

931  



  

 

 رمضاني و منيخ

 

   
 نسبت به گروه دارونما.) معناداري  #. (پيش آزمون) معناداري نسبت به *(، زمان رسيدن به واماندگي -1شكل شماره 

  
  بحث

هفته مصرف مكمل  6نشان داد  حاضرنتايج مطالعه 
گرم در روز در مردان ميلي 1000كوئرستين به ميزان 

فوتباليست باعث افزايش زمان رسيدن به خستگي و در نتيجه 
 شود.عملكرد استقامتي مي

 همسو با نتايج مطالعه حاضر، اثر انساني برخي مطالعات
 كندمي تأييد را ورزشي عملكرد بر كوئرستين ياري مكمل مثبت

 7 همكاران، و (Davis and et al) ي ديويسمطالعه . در]8[
 در گرم در روز)ميلي 1000مصرف مكمل كوئرستين ( روز

درصدي در  5/3 افزايش به منجر ورزشكار غير هاينمونه
VO2max  شد.  زمان رسيدن به خستگي درصدي در 2/13و

 مدتكوتاه ياري مكمل تنها كه دهدمي پيشنهاد هايافته اين
 منجر تواندورزشي هم مي هايتمرين نبود در حتي كوئرستين

 ممكن كوئرستين فوايد اين شود. استقامت ميزان افزايش به
 براي باشد. ورزشكاران بهبود عملكرد يبرا مهمي دليل است

 ممكن ورزش، انجام بدون اندام تناسب در ظاهري افزايش
 ارتقاي تا عملكرد كيفيت افزايش وراي در ديگري معاني است

. در ]12[ باشد داشته نقش بيماري از پيشگيري و سالمتي
، 2011و همكاران در سال  (Smith et al) ي اسميتمطالعه

گرم در ميلي 1000مكمل كوئرستين به ميزان سه هفته مصرف 
سواران و در دوچرخه VO2maxدار روز باعث افزايش معني
  همكاران  و (Nieman) . نيمن]13[ ورزشكاران سه گانه شد

  

  

و  ورزشي را بر عملكرد اثر مكمل كوئرستين ايمطالعه در نيز
 كردند طوري كه در بررسي اسكلتي يعضله بيوژنز ميتوكندري

 ولي كم افزايش يك دارونما گروه با مقايسه در كوئرستين گروه

 بردارينسخه شد. همچنين ديده ورزشي عملكرد در دارمعني

 ، چهار ژن mRNAسطوح و عضله ميتوكندري  DNAاز

 با مقايسه در كوئرستين گروه در ميتوكندريايي به بيوژنز مربوط

توان نابراين مي. ب]14[ يافت افزايش داريمعني طور به دارونما
اثرات مفيد كوئرستين در افزايش عملكرد استقامتي را با اثرات 

  كوئرستين در افزايش بيوژنز ميتوكندريايي مرتبط دانست.
همچنين محققان ديگري اثرات مفيد كوئرستين بر بهبود 

سطوح  كاهش اكسيداني،هاي آنتيفعاليت عملكرد ورزشي را به
 آلدئيد و كاهش سطوح الكتات ديمالون  ليپيدي پراكسيداسيون

  .]4[ اندداده نسبت آن مصرف از پس
 هاي كورتوننتايج پژوهش حاضر، مغاير با يافته

(Cureton) دومك]15[ و همكاران ، (Dumke) و همكاران 
 ]18[ ، اوتر و همكاران]17[ و همكاران (Ganio) ، گانيو]16[

 1000ي كورتون و همكاران، مصرف باشد. در مطالعهمي
روز در مردان  16تا  7گرم در روز كوئرستين به مدت ميلي

 . در]15[ نداشت VO2maxداري بر غيرفعال اثر معني
 40 روي بر كه اي توسط دومك و همكارانمطالعه

 گرم در روزميلي 1000 گرفت، انجام ايحرفه سواردوچرخه
بر مصرف سوبسترا،  داريمعني هفته اثر 3كرستين به مدت 
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. به طور مشابه گانيو و ]16[ ده ناخالص و تالش نداشتباز
زن) با مصرف  6مرد و  5( مرد و زن غيرفعال 11همكاران در 

هفته تفاوت  22گرم كوئرستين در روز به مدت ميلي 1000
. اوتر و ]17[ داري در عملكرد استقامتي مشاهده نكردندمعني

 250همكاران نيز در مطالعه خود با بررسي اثر مصرف 
هفته در دوندگان دوي  3گرم در روز كوئرستين به مدت ميلي

داري را در اي تفاوت معنيسواران حرفهماراتون و دوچرخه
نما وميزان درك فشار بين دو گروه مكمل كوئرستين و دار

هاي . اين در حالي است كه، آزمودني]18[ مشاهده نكردند
جلسه در هفته  3هاي آماتور بودند و مطالعه حاضر فوتباليست

دادند. اثر مصرف مكمل تمرينات اختصاصي فوتبال انجام مي
كوئرستين به تنهايي و يا در تركيب با فعاليت ورزشي بر 

ها در نتايج مطالعات عملكرد استقامتي ناشناخته است. تفاوت
، مدت ممكن است ناشي از اختالف در دوز مكمل كوئرستين

، ميزان پذيرش BMI، گيري، جنسيتمطالعه و دوره مكمل
  .ها باشدمكمل و تعداد آزمودني

هفته مصرف مكمل  6با توجه به نتايج مطالعه حاضر 
گرم در روز موجب كاهش ميلي 1000كوئرستين به ميزان 

و  GPx ،SODهاي و افزايش فعاليت آنزيم MDAمقدار 
CAT  مختلفي در سرم مردان جوان فوتباليست شد. تحقيقات

انجام گرفته مبني بر بررسي اثر كوئرستين بر استرس اكسيداتيو 
باشد. ها شامل مطالعات سلولي و حيواني مياست ولي اكثر آن

و همكاران تيمار با  (durte) از آن جمله، در مطالعه ديورت
در  MDAهفته موجب كاهش سطوح  5كوئرستين پس از 

كاران در مطالعه و هم (Phachonpa) . فاشونپا]19[ موش شد
هاي مكمل ياري شده با كوئرستين كاهش در خود در موش

 . در مطالعه سينك]20[ را مشاهده كردند MDAسطوح 
(singh)  هفته تيمار با كوئرستين در  6و همكاران پس از

 . سريراكس]21[ كاهش يافت MDAموش، ميزان 
(Sriraksa)  ن هفته تيمار با كوئرستي 2و همكاران نيز پس از

. در مطالعه انجام ]22[ در موش نتايج مشابهي را گزارش كردند
و همكاران مكمل ياري با   (yahoo)شده توسط ياهو

را در موش كاهش  MDAهفته سطوح  3كوئرستين به مدت 
و همكاران  (adewole) داد. در مطالعه مشابهي توسط ادول

و   (Yang). در مطالعه يانگ]23[ نتيجه مشابهي مشاهده شد
هاي همكاران يك هفته مصرف مكمل كوئرستين در آزمودني

. ]24[ داري كاهش دادرا به طور معني MDAانساني سطوح 
  نتايج اين مطالعات با نتايج مطالعه حاضر همخواني دارد.

چند مطالعه ديگر نيز اثرات مكمل كوئرستين را به همراه 
ي هاند. براي نمونه، در مطالعتمرينات ورزشي بررسي كرده

و همكاران تيمار با كوئرستين به همراه  (Gai-ning) گاينينگ
را در بافت عضله موش به  MDAفعاليت ورزشي، سطوح 

ي ديگري . در مطالعه]25[ اي كاهش دادطور قابل مالحظه
و همكاران، تركيب مكمل ياري  (Adewole) توسط ادول

كوئرستين به همراه فعاليت ورزشي نتايج مشابهي را در 
. اين نتايج از نتايج به ]23[ هاي ديابتي به همراه داشتتر

 نمايند. در مقابل، زاهودست آمده در مطالعه حاضر پشتيباني مي
(Zhoa) داري را پس و همكاران در مطالعه خود تغييرات معني

 MDAها با كوئرستين در سطوح از دو هفته تيمار موش
 توسط ويليامزي مشابه ديگري مشاهده نكردند. در مطالعه

(williames)  و همكاران به مدت سه هفته در موش نتايج
ي . نتايج اين مطالعات با نتايج مطالعه]26[ مشابهي گزارش شد

حاضر منطبق نيست. با اين حال نتايج حاصل از مطالعات 
هاي انساني قابل حيواني با نتايج مطالعه حاضر با آزمودني

در گروه مكمل  MDA. كاهش سطوح ]27[ مقايسه نيست
اكسيداني وابسته اثرات آنتي كوئرستين در مطالعه حاضر احتماالً

باشد. همچنين در و كاهش استرس اكسيداتيو كوئرستين مي
هاي ي حاضر مصرف كوئرستين فعاليت آنزيممطالعه
) را افزايش داد. كه SOD, CAT, GPx( اكسيداني سرمآنتي

هاي آزاد توسط راديكال اين اتفاق ممكن است در اثر پاكسازي
كوئرستين اتفاق افتاده باشد، كه باعث حفظ، بقاء و افزايش اين 

 از يكي ديسموتاز ها شده است. آنزيم سوپراكسيدآنزيم
 آنزيمي اكسيدانيآنتي تدافعي در سيستم عوامل ترينمهم

 را سوپراكسيد آنيون سوپراكسيد ديسموتاز، .شودمي محسوب
 و پاكسازي كرده هيدروژن ه پراكسيدب آن تبديل طريق از

 تجزيه با دهد. كاتاالزكاهش مي آن را سمي اثرات ترتيببدين
 فعال بسيار هايراديكال برابر در را هاهيدروژن بافت پراكسيد

اين  فعاليت كاهش كند. بنابراين،مي هيدروكسيل محافظت
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 راديكال از ناشي مخرب اثرات به برخي است ممكن ها،آنزيم

  د.شو منجر پراكسيد هيدروژن و وپراكسيدس
هاي ساير محققان را نتايج مطالعه حاضر، گزارش

هاي آزاد اكسيداني و زدايش راديكالخصوص اثرات آنتيدر
ي كند. از آن جمله، در مطالعهيد ميأيتوسط كوئرستين را ت

ها با كوئرستين به همراه گاينينگ و همكاران تيمار موش
را  SOD, CAT, GPxهاي اليت آنزيمفعاليت ورزشي، فع

ي مشابه ديگري در سال . همچنين، در مطالعه]25[ افزايش داد
توسط ادول و همكاران نتايج مشابهي در فعاليت  2007
. مطالعات ]23[ مشاهده شد SOD, CAT, GPxهاي آنزيم

ديگري نيز اثرات كوئرستين را به تنهيي و بدون فعاليت 
اند و نتايجي مشابه نتايج مطالعه داده ورزشي مورد بررسي قرار

اند. از جمله در مطالعه فاشونپا و همكاران حاضر گزارش كرده
 ,SOD, CATهايها با كوئرستين مقادير آنزيمتيمار موش

GPx و همكاران نيز  . در مطالعه سيريراكس]20[ را افزايش داد
 ,SODهايتيمار با كوئرستين به مدت دو هفته سطوح آنزيم

CAT, GPx چو .]22[ دار يافتها افزايش معنيدر موش 
(Choe)  هفته همان نتايج را گزارش  6و همكاران هم پس از
. همچنين بن عبدهللا و همكاران نيز افزايش سطوح ]28[ كردند
را با تيمار كوئرستين در  GPxو  SOD, CATهاي آنزيم

. در يك مطالعه انساني توسط ]29[ موش مشاهده كردند
، نشان داده شد 2012اميتلي اوغلو و همكاران در سال ادر

هاي اكسيداتيو با كاهش كوئرستين از طريق كاهش استرس
و  SOD ،CATهاي و افزايش فعاليت آنزيم MDAميزان 
GPx در بيماران ديابتي، نقش حفاظتي در بيماري ديابت دارد 

ضر . نتايج اين مطالعات، نتايج به دست آمده در مطالعه حا]30[
 خواص ساختاري علل كنند. ازيد و پشتيباني ميأيرا ت

 در 3 موقعيت هيدروكسيل به توانكوئرستين مي اكسيدانيآنتي
و الگوي  C در حلقه 3و  2، باند دوگانه بين كربن Cحلقه 

و  C4هيدروكسيالسيون آن اشاره كرد. همچنين وجود كربونيل 
ته شده و هاي آهن شالبا يون C3يا  C5گروه هيدروكسيل 

 آوردهاي آزاد را به دست ميخاصيت جاروب كردن راديكال
. بنابراين، حضور ساختمان فالنوئول در كوئرستين و دو ]31[

گروه هيدروكسيل مجاور هم در اين فالنوئيد باعث افزايش 
اكسيداني آن نسبت به ديگر كنندگي و در نتيجه آنتيقدرت احيا

 ) Nuclear factor-like 2) Nrf2شود. همچنين،فالنوئيدها مي
 برابر در هاي دفاعيسيستم در دخيل رونويسي فاكتور
 شود فعال كه زماني. باشدمي استرس با مرتبط هايآسيب
 توليد افزايش و سبب كرده فعال را اكسيدانيآنتي عناصر
 اين بيان شود.مي استرس سلولي كاهش جهت هاييپروتئين
 افزايش داريمعني ين به طوركوئرست ياري مكمل با فاكتور

  .]32[ يابدمي
  

  گيرينتيجه
 دعااتوان حاضر مي پژوهش هاييافته به توجه با مجموع در
كوئرستين عملكرد استقامتي را با  سازيهفته مكمل 6 كرد

 كاهش با را اكسايشي فشار افزايش زمان رسيدن به واماندگي و
 هايمآنزي فعاليت افزايش و آلدئيد دي مالون دادن
سوپراكسيد ديسموتاز، كاتاالز و گلوتاتيون  اكسيدانيآنتي

 اين از بخشد.در مردان فوتباليست آماتور بهبود مي پراكسيداز
 ورزشكاران به توانمي احتياط جوانب گرفتن نظر در با رو،

 از ناشي اكسايشي فشار تعديل منظور به كه نمود توصيه
 سازيمكمل از تقامتياس عملكرد بهبود و ورزشي هايفعاليت

  .كنند استفاده كوئرستين
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Abstract 
 

Background: Intensive physical activity is known to induce oxidative stress. that could endanger 
the health of athletes. Also Quercetin is a flavonoid with antioxidant and anti-inflammatory 
properties.  
Objective: The aim of this study was to investigate the effect of quercetin on time to exhaustion 
and oxidative stress in male soccer players. 
Methods: This placebo‑controlled, double‑blind clinical trial was conducted on 22 football 
players for Six weeks. The subjects were randomly assigned to one of two groups to receive 
quercetin (1000 mg) or placebo (1000 mg dextrose). Anthropometric measurements, time to 
exhaustion and blood biochemical parameters including SOD, CAT, GPx and MDA were measured 
at the beginning and end of the study and the data were analyzed using paired t-test. 
Results: At the end of the study in Quercetin group time to exhaustion, Enzyme activity of SOD, 
CAT and GPx were significantly increased (P<0.05) and mean serum malondialdehyde (MDA) 
were significantly decreased (P<0.05). Also mean of these parameters between the two groups were 
significantly different from each other (P <0.5). 
Conclusion: In this study, supplementation with 1000 mg of Quercetin per day for 6 weeks, 
increased time to exhaustion and SOD, CAT and GPx enzyme activity and decreased serum 
malondialdehyde significantly. 
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